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 مقاله پژوهشی 

 

علوم پزشکی ايران  یها دانشگاه جذب دانشجوی خارجی در یها اریمع نییتع
 دیاز نگاه اسات

 
 *یدیشه نویم ،یعبد یمجتب لوند،یجل یهاد
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 مقدمه
کوچک شده ای  جهان به دهکده لیشدن سبب تبد یجهان

 یو علم یفن یها تیظرف یبرا یفرامل یتی( و ماه1است)
از ای  گسترده راتی( و تأث2)است کرده جادیدر جهان ا

داشته  یالملل بین یجمله گسترش بازار آموزش عال
 یالملل بینشدن ارتباطات، روابط  ی(. با آغاز جهان3است)

شدن آموزش  یالملل بین .(4قوت گرفت) زین ها در دانشگاه
شدن  یالملل بین(. 7تا5شد) لیتبد مهمای  مسألهبه  یعال
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مربوط به  یها تیدر واقع به مجموعه فعال یآموزش عال
 اطالق ها دانشگاه نیب یو تبادالت علم ها یتوسعه همکار

 ها شدن دانشگاه یالملل بین گرید یفیبه تعر .(8شود) می
 یالملل بیندانشگاه بعد  کیکه به موجب آن  است یندیفرا

 قیخود تلف یخدمات یرا در آموزش، پژوهش و کارکردها
مختلف بوده و  یها جنبه یشدن دارا یالملل بین(. 3)کند
 را شامل یو فرهنگ یآموزش ،یاقتصاد ،یاسیس یها نگاه
شدن دو سطح دارد که عبارتند از  یالملل بین(. 9)شود می

و  ی)مل ی( و سطح فرابخشیسازمان) یسطح بخش
از ابعاد  یکی یخارج ی( و جذب دانشجویالملل بین
شدن  یالملل بینمختلف  یها شدن است که جنبه یالملل بین

توجه خود  شرفتهیپ ی(. کشورها11و9)شود می را شامل
معطوف  یدانشگاه نیب یالملل بین یها یرا به همکار

 یخارج میمستق یگذار هیسرما ی(. و به سو8و6)اند کرده
 (.2)اند کرده دایدر آموزش سوق پ

را  یمختلف یها استیس ها از دانشگاه یاریامروزه بس
 ستمیدر س نیادیبن راتییکه منجر به تغاند  اتخاذ کرده

و  یمنابع مال ،یو پژوهش یآموزش یها برنامه ،یتیریمد
کاهش  (.11)شده است نفعان ینحوه تعامل دانشگاه با ذ

 یدر سطح مل یدر آموزش عال یگذار هیسرما یاثربخش
به  یآموزش یها تیسوق دادن فعال لیاز دال گرید یکی

علم  ع جهانی بودنوضو(. م2است) شدن یالملل بینسمت 
 یها تیو روند رو به رشد فعال ییاز سو فناوری و

 ه،یسرما یجهان ییو جابجا گرید یاز سو یالملل بین
 یجهان ییجابجا سطح جهان منجر به در دهیاطالعات و ا

 ی(. مطالعات حاک12)و پژوهشگران شده است انیدانشجو
در  یآموزش عال یبرا یجهان یاز آن است که تقاضا

رشد  شیبا افزا یالدیم 2125تا سال  یالملل بینسطح 
در سراسر  یتیچند مل انیتعداد دانشجو .(13)همراه است

 شیافزا یریگ گذشته به طور چشم یها جهان در سال
به  لیتبد ها کردن دانشگاه یالملل بین(. 14و11)است افتهی

از  یکی ان شده است و بهدار سهامو  ها مهم دولت استیس
شده  لیموفق تبد یها دانشگاه یدیکل یها یژگیو

قابل توجه در ارتباط با  ی(. با توجه به ارزش پول15)است
صنعت  کیبه  لیامر تبد نیا انیشدن دانشجو یالملل بین

ارتقای  لیاز قب ییای(. مطالعات، مزا16مهم شده است)

 یها وندیرشد پ ،یفرهنگ مل یو ابزار معرف یمل تیهو
شدن آموزش ذکر  یالملل بین یرا برا یاقتصاد

دانشجویان به (. در استرالیا به منظور تشویق 12)اند کرده
ی طرحی الملل بیندانشجویان ی  هی مبادلها شرکت در طرح

توسط دانشگاه « ی دیگرها سفر به فرهنگ»تحت عنوان 
 یفشارها وزلندی(. در کشور ن17ملبورن اجرا شده است)

 نییمنجر به تع یخارج انیدانشجو رشیپذ یتقاضا برا
 یمتعدد یها (. مدل18)شده است ها دانشگاه یبرا هیسهم

مختلف  یها در کشور یخارج انیدانشجو یابیبازار یبرا
از اواخر دهه هشتاد  زین رانی(. در ا12)وجود دارد

حاصل  یخارج انیجذب دانشجو نهیدر زم ییها تیموفق
و  قاتی( و بر طبق آمار وزارت علوم، تحق11)شده است

 یخارج یدانشجو 15111حدود  رانیدر ا یفناور
 (.14)هستند لیمشغول به تحص

 یخارج انیو جذب دانشجو یالملل بینآموزش  مسأله
علوم  یها دانشگاه یرا برا یمناسب فرصتتواند  می

از لحاظ شرکت در رقابت جذب دانشجو  رانیا یپزشک
روند انتقال دانش و  ی(. به منظور ارتقا19)کند ایمه

با  یخارج انیارتباط دانشجو لیو تسه اتیتجرب
آن،  تر بیشکشورمان و بهبود هر چه  یآموزش یها طیمح

 یتر بیشو توجه  قتد ازمندین ان،یدانشجو رشینحوه پذ
 اقیاشت شیتوجه سبب افزا نیاست ا یهی(. بد14است)
 انیدر جذب دانشجو یآموزشی  ها و گروه دیاسات

 به منظور نیاز ا شیکه پ ی. مطالعاتدیخواهد گرد یخارج
 یارهایمع ست،ا  انجام شده یخارج انیجذب دانشجو
است  نکرده انیب یرا به روشن یخارج انیجذب دانشجو

 یلیرا بدون توجه به سطوح مختلف تحص ارهایمع نیو ا
مطالعات  زین رانی(. در ا12)اند کرده انیعام ب به طورو 
 به طور یخارج انیدانشجو رشیدر خصوص پذ یقبل
به منظور ای  و تاکنون مطالعه است انجام شده رشفافیغ
 کیبه تفک یخارج انیجذب دانشجو یارهایمع نییتع

شفاف انجام نشده  به طورو  یلیسطوح مختلف تحص
به ای  تاکنون مطالعهاین که (. لذا با توجه به 21و21است)
جذب  یارهایمع نییتع به منظور یاختصاص طور

در  یلیمتناسب با سطوح مختلف تحص یخارج یدانشجو
 اریانجام نشده است و مع رانیا یعلوم پزشک یها دانشگاه
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پژوهش با  نیا ،وجود ندارد نهیزم نای  در زین یجامع
در  یخارج یجذب دانشجو یارهایمع نییهدف تع
انجام  1397علوم پزشکی ایران در زمستان  های دانشگاه

 شد.
 

 ها روش
انجام شد و  1397در زمستان  یشیمایمطالعه پ نیا

دانشگاه علوم علمی  هیأت دیشامل اسات یجامعه پژوهش
روش به  مطالعه نیا گیری بود. روش نمونه رانیا یپزشک
آگاهانه بود. به  تیبا رضاگیری تمام شمارشی  نمونه

 علمی هیأت دیاسات یبه تمام ها منظور انتخاب نمونه
فرستاده شد و هدف  یلیمیا رانیا یدانشگاه علوم پزشک

مجاز  یها اریحداقل مع نییبر تع یمبن شانیا یمطالعه برا
مقاطع مختلف در دانشگاه  یخارج یجذب دانشجو یبرا

سپس پرسشنامه مطالعه  .داده شد حیتوض یعلوم پزشک
عالقمند به شرکت در مطالعه علمی  هیأت یاعضا یبرا

شامل  لعهمطا نیورود در ا یها اریفرستاده شد. مع
و  رانیا یدر دانشگاه علوم پزشک دیبودن اساتعلمی  هیأت

خروج  یارهایمطالعه و مع نیشرکت در ا یبرا یعالقمند
شرکت در مطالعه بود. اطالعات  یبرا یعدم عالقمند زین

پژوهشگر ساخته  یقسمت 6 پرسشنامه کیتوسط 
 یها اریاطالعات معآوری  شد که حاصل جمعآوری  جمع

 یها نامه نییو آ ها دانشگاه ریساموجود در  رشیپذ
  .موجود در جهان بود یآموزش

 یها اریالف( فرم معشامل:  ت بازسؤاالپرسشنامه با  نیا
-Under) یعموم یو پزشک یکارشناس یدانشجو رشیپذ

graduateمقاله  ،شی)کنفرانس، هما یعلم یها اری( شامل مع
و  یقاتیطرح تحق ،یپژوهش -یمقاله علم ،یجیترو -یعلم

)مدرک  یآموزش یها اریاکتشاف(، مع ایثبت اختراع، ژن 
، معدل کل و معدل نامه هیتوص رش،یپذ یمورد قبول برا

  (.ینمرات درس زیر
 یمقاطع کارشناس یدانشجو رشیپذ یها اری( فرم معب

 یها اری(: شامل معGraduate) یپزشک یدنتیارشد و رز
مقاله  ،یجیترو -ی، مقاله علمشی)کنفرانس، هما یعلم
با  یپژوهش یهمکار ،یقاتیطرح تحق ،یپژوهش -یعلم

 ،چاپ کتاب ،اکتشاف ایدانشگاه، ثبت اختراع، ژن  دیاسات

)مدرک  یآموزش یها اریمصاحبه(، مع س،یتدر ،نامه انیپا
، معدل کل و معدل نامه هیتوص رش،یپذ یمورد قبول برا

  (.ینمرات درس زیر
و  یتخصص یدکترا یدانشجو رشیپذ یها اریج( فرم مع 

 یعلم یها اری( شامل معPost-graduate) پیفلوش
 -یمقاله علم ،یجیترو-یمقاله علم ،شی)کنفرانس، هما

 دیبا اسات یپژوهش یهمکار ،یقاتیطرح تحق ،یپژوهش
 ،چاپ کتاب ،اکتشاف ایدانشگاه، ثبت اختراع، ژن 

)مدرک  یآموزش یها اریمصاحبه(، مع س،ی، تدرنامه انیپا
، معدل کل و معدل نامه هیتوص رش،یپذ یمورد قبول برا

 (. ینمرات درس زیر
 رش،یپذ یبرا یسن تی)محدود یعموم یها اری( معد

، ICDL ،یسیزبان انگل ،یو تسلط به زبان فارس ییآشنا
 ی، برگزارها هم زبان رشی، پذها هم مذهب رشیمذهب، پذ

 (. رانیا یها با فرهنگ و هنجار ییکالس آشنا
با  ییبه کالس آشنا ازی: شامل نیت فرهنگسؤاال( فرم و

 ،یمذهب نیمواز تیرعا یکسب تعهدنامه برا ران،یمذهب ا
 انیدانشجو یمشکالت فرهنگ ،یو فرهنگ یاجتماع

 یمشکالت مذهب ،یشنهادیو راه حل پ الملل بین
  .یشنهادیو راه حل پ الملل بین انیدانشجو

خاص به  ازیجهت کسب امت ها علمی هیأتاز  ی( نظرسنجه
 بود. الملل بین در صورت کسب دانشجو ها آن

که  دیگرد انجامسازه  ییروا ها پرسشنامه عیاز توز شیپ 
 انیفعال در حوزه دانشجو دیبه پانزده نفر از اسات

در دانشگاه  یالملل بین یها یو با تجربه همکار الملل بین
مقطع  یبرا S-CVIداده شد که  رانیا یعلوم پزشک

، 93/1باز(  سؤال 18)با  یعموم یو پزشک یکارشناس
 سؤال 24)با  یپزشک یدنتیارشد و رز یکارشناس یبرا

 24)با  پیو فلوش یتخصص یدکترا یبرا ،1باز( برابر 
 1باز(  سؤال 5)با  یفرهنگ یت عمومسؤاال ،1باز(  سؤال

. پس از آن پرسشنامه به بود 98/1و نمره کل پرسشنامه 
داده شد که  گرید یدانشگاه علوم پزشک کیاستاد در  31
پرسشنامه توسط  ییایو پا دانجام گرد یصور ییروا
کرونباخ مورد محاسبه قرار گرفت. در بخش  یآلفا

 یو پزشک یکارشناس انیت مربوط به دانشجوسؤاال
 تسؤاال، در بخش 81/1کرونباخ برابر با  یآلفا یعموم
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 یدنتیارشد و و رز یکارشناس انیمربوط به دانشجو
، در بخش 78/1کرونباخ برابر با  یمقدار آلفا یپزشک
مقدار  پیو فلوش یتخصص یدکترا انیت دانشجوالسؤا
 یفرهنگ تسؤاالدر بخش  ،83/1کرونباخ برابر با  یآلفا

ت مقدار سؤاالو در کل 89/1کرونباخ برابر با  یمقدار آلفا
 بود. 81/1کرونباخ برابر با  یآلفا

 مند عالقه دیاسات اریبه شکل بدون نام در اخت ها پرسشنامه
آوری  گرفت و پس از جمع شرکت در مطالعه قراربه 

 version 16IBM SPSS)  افزار اطالعات، از نرم

Statistics ) SPSS-16 از آمار  جینتا گزارش یبرا و
 ،یدرصد فراوان ،یمطلق و نسب یشامل فراوان یفیتوص

 استفاده شد. اریو انحراف مع نیانگیم
 

 نتايج
انشگاه د دینفر اسات 181از  نفر 92ضر در پژوهش حا

(. دهی درصد پاسخ 51شرکت کردند ) رانیا یپزشکعلوم 
 نیشرکت کننده در ا دیاسات اریو انحراف مع یسن نیانگیم

 داساتی از%  61/82. بود 41±5/3مطالعه برابر با 
 یمقطع کارشناسدانشجو  رشیپذ یبرا یحداقل یها اریمع

ارشد  یمقاطع کارشناس یا% بر31/91 ،یعموم یو پزشک
 یمقاطع دکترا ی% برا111و  یپزشک یدنتیو رز

(. در کی جدولقبول داشتند ) را پیو فلوش یتخصص
 یبرا دی: اساتیعموم یو پزشک یمقطع کارشناس

در نظر نگرفتند و  یعلم اریمقطع مع نیا انیدانشجو
 تأیید به صورت یآموزش یحداقل یها اریموافق با مع
و  ستیز دیاز اسات نامه یداشتن معرف ،یلیمدرک تحص

 ریزنمرهو توجه به معدل کل و  لیتحص یمتقاض یمیش
بودند.  انیمتقاض کیزیو ف یاضیر ،یمیش ست،یدروس ز

 یسالگ 31تا  یسن تیمقطع محدود نیا انینشجودا یبرا
در آزمون  51/5برابر  یسیزبان انگلی  قائل بودند. نمره

 دانستند. می معادل آن را الزم ای( IELTS) لتسیآ
 یدنتیارشد و رز یمقطع کارشناس انیدانشجو یبرا

 یقاتی؛ ارائه طرح تحقدی( از اسات%51/56)نفر  52 ،یپزشک
گروه مورد نظر را به عنوان  دیو انجام مصاحبه با اسات

داشتن  ،یلیمدرک تحص تأییدو  یعلم یحداقل یها اریمع
 و اند کار کرده ها که با آن یدیاز استاد/اسات نامه یمعرف

 انیمتقاض یدروس تخصص ریزنمرهبه معدل کل و  توجه
نفر  58تعداد  .رفتندیپذ یآموزش یها اریرا به عنوان مع

 یسینمره زبان انگل انی( معتقد بودند دانشجو91/65%)
کسب کرده  دیمعادل آن را با ای لتسیدر آزمون آ 6برابر 

نفر از  76: پیو فلوش یتخصص یباشند. در مقطع دکترا
ارائه مقاله در  انیدانشجو نیا ی(، برا%61/82) دیاسات

پوستر و  به صورتو امثال آن را  شیکنفرانس، هما
 گاهیدر پا ندکسیمقاله با ا 2چاپ حداقل  یسخنران

( و در حوزه EBSCOابسکو ) ای( Scopusاسکوپوس )
بودن  لیاص ای یرشته بدون توجه به مرور یتخصص

و  یقاتیتحق حانجام طر ،دیاز اسات (%61/82نفر ) 76 .آن
دانشگاه علوم  دیاز اسات یکیهمکار با  یقاتیطرح تحق

 یفیتوص قیبا روش تحق نامه انینداشتن پا ران،یا یپزشک
. دندیبرگز یعلم یها اریو مصاحبه را به عنوان مع

از  نامه یداشتن معرف ،یلیمدرک تحص تأیید نیهمچن
 دلو توجه به معاند  کار کرده ها که با آن یدیاستاد/اسات

 تیز اهمئرا حا انیمتقاض یدروس تخصص ریزنمرهکل و 
نمره  دیبا زیمقطع ن نیا انیدانشجو جیدانستند. طبق نتا

معادل آن را  ای لتسیدر آزمون آ 5/6برابر  یسیزبان انگل
همه مقاطع ذکر شده بود که  یکسب کرده باشند. برا

را در آزمون زبان  21از  15حداقل  دیبا انیدانشجو
 هیکل انیدانشجو دداشتن تأکید دیاسات .کنند سبک یفارس

 رانیا یها با فرهنگ و هنجار ییدر کالس آشنا دیمقاطع با
در بخش  دی%( از اسات91/86نفر ) 81شرکت کنند و 

 ازین الملل بین انیمعتقد بودند که دانشجو یت فرهنگسؤاال
را دارند. الزم  رانیبا مذهب و فرهنگ ا ییبه کالس آشنا

توجه به  حثکل با مب به طور دیتبه ذکر است که اسا
هم زبان  ایبر هم مذهب بودن  تأکیدو  انیمذهب متقاض
هر سه روش  باًیمخالف بودند و تقر انیبودن متقاض

 به صورتو  رانیدر خارج از ا ران،یآموزش در ا
 تأیید ی. برادندیپسند می یزبان فارس یرا برا کیالکترون

 ،یعموم یو پزشک یدر مقطع کارشناس یلیمدرک تحص
 در مقطع ،یش کشور متقاضرو پرو آموزشوزارت  تأیید

 یتخصص یو دکترا یپزشک یدنتیارشد و رز یکارشناس
 یبرگزار ایو  رانیوزارت بهداشت ا تأیید پ،یو فلوش

 را عنوان کردند. یآزمون ورود
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 رانیا یدر دانشگاه علوم پزشک یلیسطح تحص کیبه تفک یخارج یجذب دانشجو یحداقل یها اریمع توزیع فراوانی مطلق و نسبی :1 جدول

 حیطه
ی ها معیار

 حداقلی
 دکترای تخصصی و فلوشیپ کارشناسی ارشد و رزیدنتی پزشکی کارشناسی و پزشکی عمومی

 مخالف موافق مخالف موافق مخالف موافق

 علمی
ائه مقاله در ار

کنفرانس، 
 همایش

 %(41/17) 16 پوستر و سخنرانی به صورت %(61/82) 76 %(91/73) 68 %(11/26) 24 %(6/82) 76 %(41/17) 16

 علمی
در مقاله چاپ 

 علمی ترویجی
12 (11/13)% 81 (91/86)% 4 (41/4)% 88 (61/95)% 28 (51/31)% 64 (51/69)% 

 علمی
چاپ در مقاله 
 علمی پژوهشی

 -  %(111)%92 %(11/52) 48 %(91/47) 44 %(6/82) 76 %(41/17نفر ) 16

 %(51/43) 41 %(51/56) 52 %(11/13) 14 %(91/86) 78 طرح تحقیقاتی علمی
که باید با همکاری یکی از اساتید  %(61/82) 76

 %(51/69)دانشگاه باشد 
16 (41/17)% 

 علمی
ثبت اختراع و 

 ژن
- 92 (111)% - 92(11/111)% 4 (41/4)% 88 (61/95)% 

 - %(11/111)92 - %(111) 92 - چاپ کتاب علمی
92 

(11/111)% 
 %(41/4) 4 .%(111)توصیفی نباشد – %(69/95) 88 %(11/111) 92 - %(111) 92  نامه پایان علمی

 علمی
 تدریس در

 کارگاه یا کالس
 92 (111)% 4 (41/4)% 88 (61/95)% 16 (41/17)% 76 (61/82)% 

 - %(111) 92 %(41/4) 4 %(61/95) 88 %(111) 92 - انجام مصاحبه علمی

 آموزشی
مدرک مورد 

 قبول برای
 پذیرش

مدرک با وزارت آموزش و 
وزارت ش ایران/ رپرو

 بهداشت
22 (11/24)% - 72 (21/78)% - 72 (21/78)% - 

وزارت  تأییددیپلم با 
آموزش و پروش / وزارت 

 بهداشت کشور متقاضی
56 (81/61)% - 16 (31/17)% - 21 (71/21)% - 

برگزاری آزمون ورودی هر 
 رشته

24 (11/26)% - 61 (21/65)% - 61 (21/65)% - 

 - %(43/81) 74 - %(11/13) 12 - %(41/17) 16شرکت در کنکور سراسری 
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 ایران

 آموزشی
داشتن 

 نامه معرفی
 %(81/34) 32 از معلم زیست و شیمی %(21/65) 61

از اساتیدی که  %(26/78) 72
 اند. با او کار کرده

 %(41/17) 16 اند. از اساتیدی که با او کار کرده %(61/82) 76 %(74/21) 21

 %(41/4) 4 21از  15باالی  %(61/95) 88 معدل کل آموزشی
 %(11/111)نفر 92

 21از  15باالی 
 %(41/4) 4 21از  15باالی  %(61/95) 88 -

 آموزشی
توجه به ریز 

 نمرات
برای دروس زیست، شیمی،  %(91/86) 81

 %(91/73)زیک یریاضی و ف
22 (11/14)% 

دروس  %(91/86) 81
 تخصص رشته

 %(11/14) 22 دروس تخصص رشته %(91/73) 68 %(11/14) 22

 عمومی
اعمال 

 محدودیت سنی
 %(81/35) 32 %(51/56) 52 %(51/43) 41 %(71/8) 18 سال 31از  تر کمبا  %(31/91) 84

 مخالف 61
(21/65)% 

 عمومی
دانستن زبان 

 فارسی

52 
(51/56 )%

حداقل 
 نمره 

ش در ایران
آموز

 

68 (91/73)% 41 %(51/43)% 

76 
%((حداقل 8226)

 15نمره قبولی 
 نمره 21از 

ش در ایران
آموز

 

56 (81/61)% 
16 

%(41/17)% 

76 (61/82)% 
حداقل نمره قبولی 

 نمره 21از  14

ش در ایران
آموز

 

61 
(21/65)% 

16 %(41/17)% 

 15قبولی 
 21از 

 نمره

ش در خارج
آموز

 

52 (51/56)%   

ش در خارج
آموز

 

52 (51/56)%   

ش در خارج
آموز

 

61 
(22/65)% 

 

ک
ش الکترونی

آموز
 

52 (51/56)%   

ش الک
آموز

ت
ک

رونی
 

56 (81/61)%   

ک
ش الکترونی

آموز
 

52 
(51/56)% 

 

آزمون در ایران
 

65 (81/61)%  

آزمون در ایران
 

44 (81/47)%   
44 

(81/47)% 
 

 

 

آزمو
ن در خارج از ایران

 41 (47/43)% 
 
 
 
 
 

آزمون در   
خارج ا

ز ایران
 

41 (45/43)%   

آزمون در خارج از ایران
 

34 
(41/43)% 
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ک
آزمون الکترونی

 48 (17/52)% 
 
 
 

 

  

ک
آزمون الکترونی

 

52 (51/56)%   

ک
آزمون الکترونی

 

48 
(19/52)% 

 

 عمومی

 دانستن زبان
 )بر انگلیسی

 حسب آزمون
 آیلتس و نمرات

 %(معادل آن

84 (31/91)% 
از آزمون آیلتس  5/5ی  نفر با نمره 51

(81/56)% 
8 (71/8)% 

 موافق %(61/82) 76
از آزمون آیلتس  6ی  نفر با نمره 58

(91/65)% 
16 (41/17)% 

 موافق %(61/95) 88
 %(61/63) آیلتساز آزمون  5/6ی  نفر با نمره 56

4 (41/4)% 

 عمومی
 داشتن مدرک

 سی دی الای  
 %(21/39)36 موافق %(81/61) 56 %(81/34) 32 %(21/65) 61 %(83/47) 44 %(17/52) 48

 عمومی
 تعیین نوع

 مذهب
4 (41/4)% 88 (61/95)% 4 (41/4)% 88 (61/95)% 4 (41/4)% 88 (61/95)% 

 عمومی
هم مذهب بودن 

 متقاضیان
4 (41/4)% 88 (61/95)% 4 (41/4)% 88 (61/95)% 4 (41/4)% 88 (61/95)% 

 عمومی
هم زبان بودن 

 متقاضیان
4 (41/4)% 88 (61/95)% 4 (41/4)% 88 (61/95)% 4 (41/4)% 88 (61/95)% 

 عمومی

برگزاری کالس 
 آشنایی با
 فرهنگ و

ی ها هنجار
 ایران

81 (91/86)% 12 (11/13)% 76 (61/82)% 16 (41/17)% 92 (11/111)% - 
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لحاظ  رامونیپ دیاز اسات زیپرسشنامه ن یانیدر بخش پا
که  دیگرد سؤالدر ازاء جذب دانشجو  ازیامت دنیگرد
جذب  یرا برا ازیامت نیموافق آن بودند و ا دیاسات یتمام

 یو پزشک یکارشناس یمقاطع دانشجو انیدانشجو
در  یپزشک یدنتیارشد و رز یو مقاطع کارشناس یعموم

 نظر گرفتند.
 

 بحث
 یجذب دانشجو یارهایمع نییپژوهش با هدف تع نیا

 نیدر ا در دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد. یخارج
 ی،طع آموزشاتمام مق انیدانشجو یبرا دیمطالعه اسات

 یو عموم یآموزش ،یعلم یها در بخش یحداقل یارهایمع
اکثر شرکت جذب را مشخص کردند.  رامونیو مسائل پ

نمره زبان  انیمعتقد بودند دانشجوکنندگان در پژوهش 
 دیمعادل آن را با ای لتسیدر آزمون آ 6برابر  یسیانگل

  نشان داده زین یمطالعات قبلنتایج  کسب کرده باشند.
 یالملل بین انیدانشجو یراب یسیکه مهارت زبان انگل است

 یلیالت تکمیتحص انیدانشجو یبرا ژهیو به و یو خارج
ی  (. در مطالعه23و22)است یضرور یامر یالملل بین

 یاعضا ران،یمد انیو همکارانش، که در م یمحبوبه عارف
 یبهشت دیدانشگاه شه انیکارکنان و دانشجو ،یعلم تأیه

در  یسیانگل باناستفاده از ز زانیو تهران انجام شد، م
ذکر  یخارج انیجز، الزامات جذب دانشجو ها دانشگاه

 نشان داد زیو همکارانش ن یمطالعه تراب نتایج(. 21)دیگرد
از  رانیدر ا یخارج انیاز دانشجو یمیاز ن شیکه ب
(. در مطالعه 21)هستند هیهمسا یزبانان کشورها یفارس

 انیعنوان شده که دانشجو شواجارگاه و همکاران یفتح
هستند که  هیهمسا یها از کشور هعمدبطور  رانیا یخارج

زبان عنوان  یکیامر را نزد نیا یاصل لیاز دال یکی
دانند  می یکه زبان فارس یی(. تعداد کشورها24)اند کرده

 ییرا به تنها یتوان زبان فارس نمی محدود است و لذا
توان به زبان  می کرد و یالزام یخارج انیدانشجو یبرا
(. 21)کرد سیتدر یخارج انیدانشجو یبرا یسیانگل

 جهیکند در نت می تأییدمطالعه را این  جینتا یمطالعات قبل
و  ییو آشنا یسیتوان گفت، تسلط بر زبان انگل می

 یخارج انیدانشجوب ذج یبرا یآموزش زبان فارس

به شرکت در کالس  تأکیدمطالعه  نیاست. در ا یالزام
به  یشده بود ول رانیا یها با فرهنگ و هنجار ییآشنا
بر هم  تأکید با ،یخارج انیکل با جذب دانشجو طور

منجر به  یخارج انیمذهب بودن مخالف بودند. دانشجو
شوند و منجر به توسعه  می کشورها نیب یتبادل فرهنگ

 انیجذب دانشجو یشوند، لذا برا می یفرهنگ یها ارتمه
است  یبه درک متقابل فرهنگ ازین یو خارج یالملل بین
و همکارانش  یدی(. رش25)ستیهم مذهب بودن ن ازین یول
از جمله  یمذهب -یکه تناسب فرهنگاند  عنوان کرده زین

 یبرا لیگذار بر انتخاب مقصد تحصریعوامل تأث
 زی(. مهرام و همکارانش ن21)است یخارج انیدانشجو

را با  یخارج انیکه دانشجو الزم است اند عنوان کرده
 (.26)میآشنا کن رانیو فرهنگ ا یانقالب اسالم یها ارزش

 یو پزشک یمقطع کارشناس انیدر جذب دانشجو دیاسات
 ست،یدروس ز ریزنمرهتوجه به معدل کل و  یعموم

دانستند و  می الزم انیمتقاض کیزیو ف یاضیر ،یمیش
 یدنتیارشد و رز یمقطع کارشناس انیجذب دانشجو یبرا

توجه به  پ،یو فلوش یتخصص یو مقطع دکترا یپزشک
 را الزم انیمتقاض یدروس تخصص ریزنمرهمعدل کل و 

بر جذب  تأکید زیو همکارانش ن یدانستند. صالح می
در  دی(. نکته جد12)اند و نخبه کرده ستهیشا انیدانشجو

شرکت کننده در  دیکه اسات است موضوع نیپژوهش ا نیا
جذب  ندیبه شرکت در فرآ یادیز لیمطالعه تما نیا

کار  نیا یامکانات در ازا یاز برخ یمند دانشجو و بهره
 یکیاند  واجارگاه و همکارانش عنوان کرده یداشتند. فتح

مشارکت  رانیدر ا یخارج انیاز موانع جذب دانشجو
 یالملل بین یها پروژهدر علمی  هیأت یمحدود اعضا

 نیکننده ا تأییدتواند  می یامر به نوع نیا ؛(24)است
در علمی  هیأت یباشد که مشارکت اعضا موضوع

در جذب  آنان و شرکت فعال یالملل بین یها پروژه
تواند منجر به بهبود جذب  می یخارج انیدانشجو
 شود. رانیدر ا یخارج انیدانشجو

 لیتوان به عدم تما می مطالعه نیا یها تیاز جمله محدود
اشاره  رانیا یدانشگاه علوم پزشک دیاسات یبه همکار

که  یدیبا اسات یحضور به طوررفع آن،  ینمود که برا
عالقمند به شرکت در مطالعه نبودند گفتگو و اهداف 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             8 / 11

http://ijme.mui.ac.ir/
http://ijme.mui.ac.ir/
https://ijme.mui.ac.ir/article-1-5049-en.html


 هادی جلیلوند و همکاران جذب دانشجوی خارجی  یها اریمع نییتع
 

 .irhttp://ijme.mui.ac (09)02: 4999/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي / آبان  020

دیگر محدودیت این مطالعه نیز این بود شد. مطالعه بازگو 
دانشگاه علوم پزشکی  از اساتید هیئت علمی %51که تنها 

 مطالعه نیا از نقاط قوتایران در مطالعه شرکت کردند. 
 انیجذب دانشجو یحداقل یها یارهایبود که مع نیا

در  ،مختلف مشخص شد یلیبا سطوح تحص یخارج
به  ارهایمع نیا (24و21و12)یکه در مطالعات قبل یصورت

قرار گرفته  یمورد بررس کیو بدون تفک رشفافیغ طور
 بود.

 

 گيري نتيجه
از  یجذب دانشجو خارج یحداقل یها اریپژوهش حاضر مع

که کرد را مشخص  رانیا یدانشگاه علوم پزشک دینظر اسات
شامل معیار های علمی )شامل: ارائه مقاله، طرح تحقیقاتی، 
ثبت اختراع و ژن، چاپ کتاب، پایان نامه، تدریس در کالس 

ها و انجام مصاحبه(، معیارهای آموزشی  و یا کارگاه
های ورودی،  )شامل: مدرک مقطع قبلی فرد، انجام آزمون

معرفی نامه و معدل مقطع قبلی فرد( و معیارهای عمومی 
شامل: محدودیت سنی در هر مقطع، وضعیت تسلط بر )

زبان انگلیسی و فارسی، داشتن مدرک آی سی دی ال، 
 با مذهب، فرهنگ و هنجارهای ایران(بود. وضعیت آشنایی

 ازیتواند همراه با انجام اصالحات مورد ن می مسأله نیا
جامع و  نامه نییآ کی به عنوان یمختلف پزشک یها گروه

 کیبه تفک یخارج یدانشجو رشیپذ منظوربه استاندارد 
 یعلوم پزشک یها مختلف در دانشگاه یلیسطوح تحص

 .ردیکشور مورد استفاده قرارگ
 

قدرداني

مصوب با کد طرح به  یقاتیطرح تحقی  جهیمطالعه، نت نیا
-IRCو کد اخالق به شماره  95-16-67-29273شماره 

دانشگاه علوم  یمال تیکه با حما است 95-06-67-29273
 نیا سندگانیاست. نو دهیبه انجام رس رانیا یپزشک

فرد  چیه ایارگان  چیبا ه یتضاد منافع گونه هیچمطالعه 
که  یدیاسات یاز تمام لهیوس نیندارند. بد یوقو حق یقیحق

کردند،  یاریمطالعه  نیا دنیما را در به ثمر رس
 .یمنمای می یگزار سپاس
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Abstract 

 
Introduction: The internationalization of higher education has become an important issue. The present 

study sought to extract the criteria for attracting international students to Iran University of Medical 

Sciences. 

Methods: This research was conducted using survey sampling method in 2019. The population of the study 

consisted of the university faculty members in the Iran University of Medical Sciences. The data was 

collected through email, a 4-part researcher-made questionnaire, and survey meetings. Descriptive statistics 

including frequency, percentage and mean were used to present the results. 

Results: The response rate was 51.00% and finally, 92 faculty members from the Iran University of Medical 

Sciences participated in the study. The minimum criteria for attracting international students in different 

educational levels were extracted which included the scientific, educational and general areas. All of the 

faculty members (100%) showed their willingness for attracting international students and benefiting their 

presence in the university, and 80 faculty members (86.90%) believed that international students need to be 

educated about the Iranian religion and culture. 

Conclusion: The present study identified the minimum criteria for attracting international students from the 

viewpoint of the faculty members of the Iran University of Medical Sciences. This, together with the 

corrections required by different medical groups, can be used as a comprehensive and standard regulation 

in order to attract international students at different levels of education to the country's medical universities. 

 

Keywords: Education, foreign student recruitment, faculty members, Iran, international cooperation, 

globalization 
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