مقاله پژوهشی
تعیین معیارهای جذب دانشجوی خارجی در دانشگاههای علوم پزشکی ايران

*

هادی جلیلوند ،مجتبی عبدی ،مینو شهیدی

چكيده
مسألهایمهم تبدیل شدهاست.اینپژوهشباهدف استخراجمعیارهای الزمبرای جذب
بینالمللی شدنآموزشعالی به 
مقدمه :
دردانشگاههایعلومپزشکیایرانبود.

دانشجویانخارجی
دانشگاههای علومپزشکی

روشها :این پژوهشبهروشپیمایشی درزمستان 7931انجامشدوجامعهپژوهشاساتید هیأتعلمی
نمونهگیری به روش نمونه گیری تمام شمارشی انجام شد .ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامه نظرسنجی چهار قسمتی
ایران بودند  .
جمعآوری شد .برای ارائه نتایج از آمار توصیفی شامل
پژوهشگر ساخته بود .اطالعات از طریق ایمیل و برگزاری جلسات نظرسنجی  
فراوانیودرصدفراوانیومیانگینبهرهبردهشد.
نتايج :میزانپاسخدهی%17بودو درنهایت39پرسشنامهتحلیلشد.دراینپژوهشمعیارهای حداقلیجذبدانشجویخارجیدر
طههای علمی ،آموزشی و عمومی بود.تمامی اساتید ()%711تمایل بهمشارکتدر
مقاطعتحصیلی مختلفاستخراجگردید کهشاملحی 
وبهرهمندی ازحضورآنهادرسطحدانشگاهداشتندو01نفر()% 08/31ازاساتید معتقدبودند کهدانشجویان

بینالملل 
جذبدانشجوی  
بینالمللنیازبهکالسآشناییبامذهبوفرهنگایرانرادارند.

نتيجهگيري :پژوهشحاضرمعیارهایحداقلیجذبدانشجوخارجیازنظراساتیددانشگاهعلومپزشکیایرانرامشخصکردکهاین
ننامه جامعواستانداردبهمنظور پذیرش
گروههای مختلفپزشکی بهعنوان یک آیی 
مسألهمیتواندهمراهباانجاماصالحاتموردنیاز  

مختلفدردانشگاههایعلومپزشکیکشورمورداستفادهقرارگیرد .

دانشجویخارجیبهتفکیکسطوحتحصیلی


واژههای كلیدی :آموزش ،جذب دانشجو خارجی ،اساتید ،ایران ،همکاری بینالمللی ،جهانی شدن
مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /آبان 9311؛  912:)02(02تا 022


مقدمه
جهانی شدن سبب تبدیل جهان به دهکدهای کوچک شده

* نویسنده مسؤول :دکتر مینو شهیدی (دانشیار) ،گروه هماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی

است( )1و ماهیتی فراملی برای ظرفیتهای فنی و علمی

ایران ،دانشکده پزشکی ،تهران ،ایرانshahidi.m@iums.com .

در جهان ایجاد کرده است( )2و تأثیرات گستردهای از

هادی جلیلوند ،دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی ،کمیته تحقیقات دانشجویی،

جمله گسترش بازار آموزش عالی بینالمللی داشته

دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،دانشکده بهداشت ،تبریز ،ایران.

است( .)3با آغاز جهانی شدن ارتباطات ،روابط بینالمللی

()hadi.jv110@gmail.com؛ مجتبی عبدی ،کارشناس پرستاری ،کمیته تحقیقات
دانشجویی ،دانشکده پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران.
()prof.m.abdi@gmail.com

در دانشگاهها نیز قوت گرفت( .)4بینالمللی شدن آموزش
عالی به مسألهای مهم تبدیل شد(5تا .)7بینالمللی شدن

تاریخ دریافت مقاله ،89/31/31 :تاریخ اصالحیه ،88/1/12 :تاریخ پذیرش88/4/11 :
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از نگاه اساتید

هادی جلیلوند و همکاران

تعیین معیارهای جذب دانشجوی خارجی

توسعه همکاریها و تبادالت علمی بین دانشگاهها اطالق

اقتصادی را برای بینالمللی شدن آموزش ذکر

میشود( .)8به تعریفی دیگر بینالمللی شدن دانشگاهها

کردهاند( .)12در استرالیا به منظور تشویق دانشجویان به

فرایندی است که به موجب آن یک دانشگاه بعد بینالمللی

شرکت در طرحهای مبادلهی دانشجویان بینالمللی طرحی

را در آموزش ،پژوهش و کارکردهای خدماتی خود تلفیق

تحت عنوان «سفر به فرهنگهای دیگر» توسط دانشگاه

کند( .)3بینالمللی شدن دارای جنبههای مختلف بوده و

ملبورن اجرا شده است( .)17در کشور نیوزلند فشارهای

نگاههای سیاسی ،اقتصادی ،آموزشی و فرهنگی را شامل

تقاضا برای پذیرش دانشجویان خارجی منجر به تعیین

میشود( .)9بینالمللی شدن دو سطح دارد که عبارتند از

سهمیه برای دانشگاهها شده است( .)18مدلهای متعددی

سطح بخشی (سازمانی) و سطح فرابخشی (ملی و

برای بازاریابی دانشجویان خارجی در کشورهای مختلف

بینالمللی) و جذب دانشجوی خارجی یکی از ابعاد

وجود دارد( .)12در ایران نیز از اواخر دهه هشتاد

بینالمللی شدن است که جنبههای مختلف بینالمللی شدن

موفقیتهایی در زمینه جذب دانشجویان خارجی حاصل

را شامل میشود(9و .)11کشورهای پیشرفته توجه خود

شده است( )11و بر طبق آمار وزارت علوم ،تحقیقات و

را به همکاریهای بینالمللی بین دانشگاهی معطوف

فناوری در ایران حدود  15111دانشجوی خارجی

کردهاند(6و .)8و به سوی سرمایه گذاری مستقیم خارجی

مشغول به تحصیل هستند(.)14

در آموزش سوق پیدا کردهاند(.)2

مسأله آموزش بینالمللی و جذب دانشجویان خارجی

امروزه بسیاری از دانشگاهها سیاستهای مختلفی را

میتواند فرصت مناسبی را برای دانشگاههای علوم

اتخاذ کردهاند که منجر به تغییرات بنیادین در سیستم

پزشکی ایران از لحاظ شرکت در رقابت جذب دانشجو

مدیریتی ،برنامههای آموزشی و پژوهشی ،منابع مالی و

مهیا کند( .)19به منظور ارتقای روند انتقال دانش و

نحوه تعامل دانشگاه با ذینفعان شده است( .)11کاهش

تجربیات و تسهیل ارتباط دانشجویان خارجی با

اثربخشی سرمایهگذاری در آموزش عالی در سطح ملی

محیطهای آموزشی کشورمان و بهبود هر چه بیشتر آن،

یکی دیگر از دالیل سوق دادن فعالیتهای آموزشی به

نحوه پذیرش دانشجویان ،نیازمند دقت و توجه بیشتری

سمت بینالمللی شدن است( .)2موضوع جهانی بودن علم

است( .)14بدیهی است این توجه سبب افزایش اشتیاق

و فناوری از سویی و روند رو به رشد فعالیتهای

اساتید و گروههای آموزشی در جذب دانشجویان

بینالمللی از سوی دیگر و جابجایی جهانی سرمایه،

خارجی خواهد گردید .مطالعاتی که پیش از این به منظور

اطالعات و ایده در سطح جهان منجر به جابجایی جهانی

جذب دانشجویان خارجی انجام شده است ،معیارهای

دانشجویان و پژوهشگران شده است( .)12مطالعات حاکی

جذب دانشجویان خارجی را به روشنی بیان نکرده است

از آن است که تقاضای جهانی برای آموزش عالی در

و این معیارها را بدون توجه به سطوح مختلف تحصیلی

سطح بینالمللی تا سال  2125میالدی با افزایش رشد

و به طور عام بیان کردهاند( .)12در ایران نیز مطالعات

همراه است( .)13تعداد دانشجویان چند ملیتی در سراسر

قبلی در خصوص پذیرش دانشجویان خارجی به طور

جهان در سالهای گذشته به طور چشمگیری افزایش

غیرشفاف انجام شده است و تاکنون مطالعهای به منظور

یافته است(11و .)14بینالمللی کردن دانشگاهها تبدیل به

تعیین معیارهای جذب دانشجویان خارجی به تفکیک

سیاست مهم دولتها و سهامداران شده است و به یکی از

سطوح مختلف تحصیلی و به طور شفاف انجام نشده

ویژگیهای کلیدی دانشگاههای موفق تبدیل شده

است(21و .)21لذا با توجه به این که تاکنون مطالعهای به

است( .)15با توجه به ارزش پولی قابل توجه در ارتباط با

طور اختصاصی به منظور تعیین معیارهای جذب

بینالمللی شدن دانشجویان این امر تبدیل به یک صنعت

دانشجوی خارجی متناسب با سطوح مختلف تحصیلی در

مهم شده است( .)16مطالعات ،مزایایی از قبیل ارتقای

دانشگاههای علوم پزشکی ایران انجام نشده است و معیار
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آموزش عالی در واقع به مجموعه فعالیتهای مربوط به

هویت ملی و ابزار معرفی فرهنگ ملی ،رشد پیوندهای

هادی جلیلوند و همکاران

تعیین معیارهای جذب دانشجوی خارجی

جامعی نیز در این زمینه وجود ندارد ،این پژوهش با

پایاننامه ،تدریس ،مصاحبه) ،معیارهای آموزشی (مدرک

هدف تعیین معیارهای جذب دانشجوی خارجی در

مورد قبول برای پذیرش ،توصیهنامه ،معدل کل و معدل

دانشگاههای علوم پزشکی ایران در زمستان  1397انجام

ریز نمرات درسی).

شد.

ج) فرم معیارهای پذیرش دانشجوی دکترای تخصصی و

روشها

(کنفرانس ،همایش ،مقاله علمی-ترویجی ،مقاله علمی-

این مطالعه پیمایشی در زمستان  1397انجام شد و

پژوهشی ،طرح تحقیقاتی ،همکاری پژوهشی با اساتید

جامعه پژوهشی شامل اساتید هیأتعلمی دانشگاه علوم

دانشگاه ،ثبت اختراع ،ژن یا اکتشاف ،چاپ کتاب،

پزشکی ایران بود .روش نمونهگیری این مطالعه به روش

پایاننامه ،تدریس ،مصاحبه) ،معیارهای آموزشی (مدرک

نمونهگیری تمام شمارشی با رضایت آگاهانه بود .به

مورد قبول برای پذیرش ،توصیهنامه ،معدل کل و معدل

منظور انتخاب نمونهها به تمامی اساتید هیأتعلمی

ریز نمرات درسی).

دانشگاه علوم پزشکی ایران ایمیلی فرستاده شد و هدف

د) معیارهای عمومی (محدودیت سنی برای پذیرش،

مطالعه برای ایشان مبنی بر تعیین حداقل معیارهای مجاز

آشنایی و تسلط به زبان فارسی ،زبان انگلیسی،ICDL ،

برای جذب دانشجوی خارجی مقاطع مختلف در دانشگاه

مذهب ،پذیرش هم مذهبها ،پذیرش هم زبانها ،برگزاری

علوم پزشکی توضیح داده شد .سپس پرسشنامه مطالعه

کالس آشنایی با فرهنگ و هنجارهای ایران).

برای اعضای هیأتعلمی عالقمند به شرکت در مطالعه

و) فرم سؤاالت فرهنگی :شامل نیاز به کالس آشنایی با

فرستاده شد .معیارهای ورود در این مطالعه شامل

مذهب ایران ،کسب تعهدنامه برای رعایت موازین مذهبی،

هیأتعلمی بودن اساتید در دانشگاه علوم پزشکی ایران و

اجتماعی و فرهنگی ،مشکالت فرهنگی دانشجویان

عالقمندی برای شرکت در این مطالعه و معیارهای خروج

بینالملل و راه حل پیشنهادی ،مشکالت مذهبی

نیز عدم عالقمندی برای شرکت در مطالعه بود .اطالعات

دانشجویان بینالملل و راه حل پیشنهادی.

توسط یک پرسشنامه  6قسمتی پژوهشگر ساخته

ه) نظرسنجی از هیأتعلمیها جهت کسب امتیاز خاص به

جمعآوری شد که حاصل جمعآوری اطالعات معیارهای

آنها در صورت کسب دانشجو بینالملل بود.

پذیرش موجود در سایر دانشگاهها و آییننامههای

پیش از توزیع پرسشنامهها روایی سازه انجام گردید که

آموزشی موجود در جهان بود.

به پانزده نفر از اساتید فعال در حوزه دانشجویان

این پرسشنامه با سؤاالت باز شامل :الف) فرم معیارهای

بینالملل و با تجربه همکاریهای بینالمللی در دانشگاه

پذیرش دانشجوی کارشناسی و پزشکی عمومی (Under-

علوم پزشکی ایران داده شد که  S-CVIبرای مقطع

 )graduateشامل معیارهای علمی (کنفرانس ،همایش ،مقاله

کارشناسی و پزشکی عمومی (با  18سؤال باز) ،1/93

علمی -ترویجی ،مقاله علمی -پژوهشی ،طرح تحقیقاتی و

برای کارشناسی ارشد و رزیدنتی پزشکی (با  24سؤال

ثبت اختراع ،ژن یا اکتشاف) ،معیارهای آموزشی (مدرک

باز) برابر  ،1برای دکترای تخصصی و فلوشیپ (با 24

مورد قبول برای پذیرش ،توصیهنامه ،معدل کل و معدل

سؤال باز)  ،1سؤاالت عمومی فرهنگی (با  5سؤال باز) 1

ریز نمرات درسی).

و نمره کل پرسشنامه  1/98بود .پس از آن پرسشنامه به

ب) فرم معیارهای پذیرش دانشجوی مقاطع کارشناسی

 31استاد در یک دانشگاه علوم پزشکی دیگر داده شد که

ارشد و رزیدنتی پزشکی ( :)Graduateشامل معیارهای

روایی صوری انجام گردد و پایایی پرسشنامه توسط

علمی (کنفرانس ،همایش ،مقاله علمی -ترویجی ،مقاله

آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرار گرفت .در بخش

علمی -پژوهشی ،طرح تحقیقاتی ،همکاری پژوهشی با

سؤاالت مربوط به دانشجویان کارشناسی و پزشکی

اساتید دانشگاه ،ثبت اختراع ،ژن یا اکتشاف ،چاپ کتاب،

عمومی آلفای کرونباخ برابر با  ،1/81در بخش سؤاالت
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فلوشیپ ( )Post-graduateشامل معیارهای علمی

تعیین معیارهای جذب دانشجوی خارجی

هادی جلیلوند و همکاران

پزشکی مقدار آلفای کرونباخ برابر با  ،1/78در بخش

را به عنوان معیارهای آموزشی پذیرفتند .تعداد  58نفر

سؤاالت دانشجویان دکترای تخصصی و فلوشیپ مقدار

( )%65/91معتقد بودند دانشجویان نمره زبان انگلیسی

آلفای کرونباخ برابر با  ،1/83در بخش سؤاالت فرهنگی

برابر  6در آزمون آیلتس یا معادل آن را باید کسب کرده

مقدار آلفای کرونباخ برابر با 1/89و در کل سؤاالت مقدار

باشند .در مقطع دکترای تخصصی و فلوشیپ 76 :نفر از

آلفای کرونباخ برابر با  1/81بود.

اساتید ( ،)%82/61برای این دانشجویان ارائه مقاله در

پرسشنامهها به شکل بدون نام در اختیار اساتید عالقهمند

کنفرانس ،همایش و امثال آن را به صورت پوستر و

به شرکت در مطالعه قرار گرفت و پس از جمعآوری

سخنرانی چاپ حداقل  2مقاله با ایندکس در پایگاه

( version 16IBM SPSS

اسکوپوس ( )Scopusیا ابسکو ( )EBSCOو در حوزه

 SPSS-16 )Statisticsو برای گزارش نتایج از آمار

تخصصی رشته بدون توجه به مروری یا اصیل بودن

توصیفی شامل فراوانی مطلق و نسبی ،درصد فراوانی،

آن 76 .نفر ( )%82/61از اساتید ،انجام طرح تحقیقاتی و

میانگین و انحراف معیار استفاده شد.

طرح تحقیقاتی همکار با یکی از اساتید دانشگاه علوم

اطالعات ،از نرمافزار

پزشکی ایران ،نداشتن پایاننامه با روش تحقیق توصیفی

نتايج
در پژوهش حاضر  92نفر از  181نفر اساتید دانشگاه
علوم پزشکی ایران شرکت کردند ( 51درصد پاسخدهی).
میانگین سنی و انحراف معیار اساتید شرکت کننده در این
مطالعه برابر با  41±3/5بود % 82/61 .از اساتید
معیارهای حداقلی برای پذیرش دانشجو مقطع کارشناسی
و پزشکی عمومی %91/31 ،برای مقاطع کارشناسی ارشد
و رزیدنتی پزشکی و  %111برای مقاطع دکترای
تخصصی و فلوشیپ را قبول داشتند (جدول یک) .در
مقطع کارشناسی و پزشکی عمومی :اساتید برای
دانشجویان این مقطع معیار علمی در نظر نگرفتند و
موافق با معیارهای حداقلی آموزشی به صورت تأیید
مدرک تحصیلی ،داشتن معرفینامه از اساتید زیست و
شیمی متقاضی تحصیل و توجه به معدل کل و ریزنمره
دروس زیست ،شیمی ،ریاضی و فیزیک متقاضیان بودند.
برای دانشجویان این مقطع محدودیت سنی تا  31سالگی
قائل بودند .نمرهی زبان انگلیسی برابر  5/51در آزمون
آیلتس ( )IELTSیا معادل آن را الزم میدانستند.
برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و رزیدنتی
پزشکی 52 ،نفر ( )%56/51از اساتید؛ ارائه طرح تحقیقاتی
و انجام مصاحبه با اساتید گروه مورد نظر را به عنوان
معیارهای حداقلی علمی و تأیید مدرک تحصیلی ،داشتن
معرفینامه از استاد/اساتیدی که با آنها کار کردهاند و
http://ijme.mui.ac.ir

و مصاحبه را به عنوان معیارهای علمی برگزیدند.
همچنین تأیید مدرک تحصیلی ،داشتن معرفینامه از
استاد/اساتیدی که با آنها کار کردهاند و توجه به معدل
کل و ریزنمره دروس تخصصی متقاضیان را حائز اهمیت
دانستند .طبق نتایج دانشجویان این مقطع نیز باید نمره
زبان انگلیسی برابر  6/5در آزمون آیلتس یا معادل آن را
کسب کرده باشند .برای همه مقاطع ذکر شده بود که
دانشجویان باید حداقل  15از  21را در آزمون زبان
فارسی کسب کنند .اساتید تأکید داشتند دانشجویان کلیه
مقاطع باید در کالس آشنایی با فرهنگ و هنجارهای ایران
شرکت کنند و  81نفر ( )%86/91از اساتید در بخش
سؤاالت فرهنگی معتقد بودند که دانشجویان بینالملل نیاز
به کالس آشنایی با مذهب و فرهنگ ایران را دارند .الزم
به ذکر است که اساتید به طور کل با مبحث توجه به
مذهب متقاضیان و تأکید بر هم مذهب بودن یا هم زبان
بودن متقاضیان مخالف بودند و تقریباً هر سه روش
آموزش در ایران ،در خارج از ایران و به صورت
الکترونیک را برای زبان فارسی میپسندیدند .برای تأیید
مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی و پزشکی عمومی،
تأیید وزارت آموزش و پرورش کشور متقاضی ،در مقطع
کارشناسی ارشد و رزیدنتی پزشکی و دکترای تخصصی
و فلوشیپ ،تأیید وزارت بهداشت ایران و یا برگزاری
آزمون ورودی را عنوان کردند.
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مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد و و رزیدنتی

توجه به معدل کل و ریزنمره دروس تخصصی متقاضیان

جدول  :1توزیع فراوانی مطلق و نسبی معیارهای حداقلی جذب دانشجوی خارجی به تفکیک سطح تحصیلی در دانشگاه علوم پزشکی ایران
حیطه

کارشناسی و پزشکی عمومی

معیارهای
حداقلی

موافق

کارشناسی ارشد و رزیدنتی پزشکی
مخالف

موافق

دکترای تخصصی و فلوشیپ
موافق

مخالف

مخالف

ارائه مقاله در
)%17/41( 16

همایش
علمی
علمی
علمی
علمی

چاپ در مقاله
علمی ترویجی
چاپ در مقاله
علمی پژوهشی
طرح تحقیقاتی

علمی
علمی

پایاننامه

علمی

 16نفر ()%17/41

)%82/6( 76

)%47/91( 44

)%52/11( 48

)%86/91( 78

)%13/11( 14

)%56/51( 52

)%43/51( 41

-

)%111( 92

-

)%111/11(92

)%4/41( 4

-

)%111( 92

-

)%111/11(92

-

)%111( 92

-

)%111/11( 92

 – )%95/69( 88توصیفی نباشد(.)%111

)%4/41( 4

)%111( 92

)%4/41( 4

)%95/61( 88

)%17/41( 16

)%82/61( 76

)%111( 92

)%95/61( 88

)%4/41( 4

)%111( 92

-

ژن
چاپ کتاب

علمی

)%13/11( 12

)%86/91( 81

)%4/41( 4

)%95/61( 88

ثبت اختراع و

تدریس در
کارگاه یا کالس
-

انجام مصاحبه

)%31/51( 28
)%111%(92

)%69/51( 64
-

 )%82/61( 76که باید با همکاری یکی از اساتید
دانشگاه باشد ()%69/51

)%17/41( 16
)%95/61( 88
92
()%111/11

مدرک با وزارت آموزش و
پرورش ایران /وزارت

)%24/11( 22

-

)%78/21( 72

-

)%78/21( 72

-

بهداشت
آموزشی

مدرک مورد

دیپلم با تأیید وزارت

قبول برای

آموزش و پروش  /وزارت

پذیرش

بهداشت کشور متقاضی
برگزاری آزمون ورودی هر
رشته
شرکت در کنکور سراسری

)%61/81( 56

-

)%17/31( 16

-

)%21/71( 21

-

)%26/11( 24

-

)%65/21( 61

-

)%65/21( 61

-

)%17/41( 16

-

)%13/11( 12

-

)%81/43( 74

-
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علمی

کنفرانس،

)%82/6( 76

)%26/11( 24

)%73/91( 68

 )%82/61( 76به صورت پوستر و سخنرانی

)%17/41( 16

ایران

52
()%56/51
حداقل
نمره

عمومی

دانستن زبان
فارسی

قبولی 15
از 21

آزمون در خارج از ایران

نمره

آزمون در ایران آموزش الکترونیک آموزش در خارج آموزش در ایران

محدودیت سنی

http://ijme.mui.ac.ir

 )%86/91( 81دروس
تخصص رشته
)%43/51( 41
76

)%73/91( 68

)%43/51%( 41

())%8226حداقل
نمره قبولی 15
از  21نمره

)%56/51( 52

)%56/51( 52

)%61/81( 56

)%43/47( 41

)%61/81( 56

)%56/51( 52

)%61/81( 56

16
()%17/41%

)%82/61( 76
حداقل نمره قبولی
 14از  21نمره

()%65/21
61
()%65/21

)%17/41%( 16

61
()%65/22

52
()%56/51

44

)%47/81( 44

)%43/45( 41

 61مخالف

()%47/81

34
()%43/41
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اعمال

 )%91/31( 84با کمتر از  31سال

)%8/71( 18

)%56/51( 52

)%35/81( 32

باالی  15از 21

آزمون در خارج از ایران

عمومی

نمرات

ریاضی و فیزیک ()%73/91

)%14/11( 22

 )%73/91( 68دروس تخصص رشته

)%14/11( 22

 92نفر()%111/11

آزمون در ایران آموزش الکترونیک آموزش در خارج آموزش در ایران

آموزشی

توجه به ریز

 )%86/91( 81برای دروس زیست ،شیمی،

)%14/11( 22

-

 )%95/61( 88باالی  15از 21

)%4/41( 4

آزمون در خارج از ایران

آموزشی

معدل کل

 )%95/61( 88باالی  15از 21

)%4/41( 4

معرفینامه

با او کار کردهاند.

آموزش الکترونیک آموزش در خارج آموزش در ایران

آموزشی

داشتن

 )%65/21( 61از معلم زیست و شیمی

)%34/81( 32

 )%78/26( 72از اساتیدی که

)%21/74( 21

 )%82/61( 76از اساتیدی که با او کار کردهاند.

)%17/41( 16

آزمون الکترونیک

آزمون الکترونیک

آزمون الکترونیک

)%52/17( 48

)%56/51( 52

48
()%52/19

دانستن زبان
انگلیسی (بر
حسب آزمون
آیلتس و نمرات

()%56/81

)%8/71( 8

 58نفر با نمرهی  6از آزمون آیلتس

)%17/41( 16

()%65/91

 )%95/61( 88موافق
 56نفر با نمرهی  6/5از آزمون آیلتس ()%63/61

)%4/41( 4

معادل آن)%
عمومی
عمومی
عمومی
عمومی

داشتن مدرک
ای سی دی ال
تعیین نوع
مذهب
هم مذهب بودن
متقاضیان
هم زبان بودن
متقاضیان

)%52/17( 48

)%47/83( 44

)%65/21( 61

)%34/81( 32

 )%61/81( 56موافق

)%39/21(36

)%4/41( 4

)%95/61( 88

)%4/41( 4

)%95/61( 88

)%4/41( 4

)%95/61( 88

)%4/41( 4

)%95/61( 88

)%4/41( 4

)%95/61( 88

)%4/41( 4

)%95/61( 88

)%4/41( 4

)%95/61( 88

)%4/41( 4

)%95/61( 88

)%4/41( 4

)%95/61( 88

برگزاری کالس
آشنایی با
عمومی

فرهنگ و

)%86/91( 81

)%13/11( 12

)%82/61( 76

)%17/41( 16

)%111/11( 92

هنجارهای
ایران

 / 022مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  /آبان )09(02 :4999

http://ijme.mui.ac.ir

-

Downloaded from ijme.mui.ac.ir at 6:00 +0330 on Tuesday November 30th 2021

عمومی

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

 )%82/61( 76موافق

هادی جلیلوند و همکاران

تعیین معیارهای جذب دانشجوی خارجی

گردیدن امتیاز در ازاء جذب دانشجو سؤال گردید که

آشنایی با فرهنگ و هنجارهای ایران شده بود ولی به

تمامی اساتید موافق آن بودند و این امتیاز را برای جذب

طور کل با جذب دانشجویان خارجی ،با تأکید بر هم

دانشجویان مقاطع دانشجوی کارشناسی و پزشکی

مذهب بودن مخالف بودند .دانشجویان خارجی منجر به

عمومی و مقاطع کارشناسی ارشد و رزیدنتی پزشکی در

تبادل فرهنگی بین کشورها میشوند و منجر به توسعه

نظر گرفتند.

مهارتهای فرهنگی میشوند ،لذا برای جذب دانشجویان
بینالمللی و خارجی نیاز به درک متقابل فرهنگی است

بحث

ولی نیاز هم مذهب بودن نیست( .)25رشیدی و همکارانش

این پژوهش با هدف تعیین معیارهای جذب دانشجوی

نیز عنوان کردهاند که تناسب فرهنگی -مذهبی از جمله

خارجی در دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد .در این

عوامل تأثیرگذار بر انتخاب مقصد تحصیل برای

مطالعه اساتید برای دانشجویان تمام مقاطع آموزشی،

دانشجویان خارجی است( .)21مهرام و همکارانش نیز

معیارهای حداقلی در بخشهای علمی ،آموزشی و عمومی

عنوان کردهاند الزم است که دانشجویان خارجی را با

و مسائل پیرامون جذب را مشخص کردند .اکثر شرکت

ارزشهای انقالب اسالمی و فرهنگ ایران آشنا کنیم(.)26

کنندگان در پژوهش معتقد بودند دانشجویان نمره زبان

اساتید در جذب دانشجویان مقطع کارشناسی و پزشکی

انگلیسی برابر  6در آزمون آیلتس یا معادل آن را باید

عمومی توجه به معدل کل و ریزنمره دروس زیست،

کسب کرده باشند .نتایج مطالعات قبلی نیز نشان داده

شیمی ،ریاضی و فیزیک متقاضیان الزم میدانستند و

است که مهارت زبان انگلیسی برای دانشجویان بینالمللی

برای جذب دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و رزیدنتی

و خارجی و به ویژه برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی

پزشکی و مقطع دکترای تخصصی و فلوشیپ ،توجه به

بینالمللی امری ضروری است(22و .)23در مطالعهی

معدل کل و ریزنمره دروس تخصصی متقاضیان را الزم

محبوبه عارفی و همکارانش ،که در میان مدیران ،اعضای

میدانستند .صالحی و همکارانش نیز تأکید بر جذب

هیأتعلمی ،کارکنان و دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی

دانشجویان شایسته و نخبه کردهاند( .)12نکته جدید در

و تهران انجام شد ،میزان استفاده از زبان انگلیسی در

این پژوهش این موضوع است که اساتید شرکت کننده در

دانشگاهها جز ،الزامات جذب دانشجویان خارجی ذکر

این مطالعه تمایل زیادی به شرکت در فرآیند جذب

گردید( .)21نتایج مطالعه ترابی و همکارانش نیز نشان داد

دانشجو و بهرهمندی از برخی امکانات در ازای این کار

که بیش از نیمی از دانشجویان خارجی در ایران از

داشتند .فتحی واجارگاه و همکارانش عنوان کردهاند یکی

فارسی زبانان کشورهای همسایه هستند( .)21در مطالعه

از موانع جذب دانشجویان خارجی در ایران مشارکت

فتحی واجارگاه و همکارانش عنوان شده که دانشجویان

محدود اعضای هیأتعلمی در پروژههای بینالمللی

خارجی ایران بطور عمده از کشورهای همسایه هستند که

است()24؛ این امر به نوعی میتواند تأیید کننده این

یکی از دالیل اصلی این امر را نزدیکی زبان عنوان

موضوع باشد که مشارکت اعضای هیأتعلمی در

کردهاند( .)24تعداد کشورهایی که زبان فارسی میدانند

پروژههای بینالمللی و شرکت فعال آنان در جذب

محدود است و لذا نمیتوان زبان فارسی را به تنهایی

دانشجویان خارجی میتواند منجر به بهبود جذب

برای دانشجویان خارجی الزامی کرد و میتوان به زبان

دانشجویان خارجی در ایران شود.

انگلیسی برای دانشجویان خارجی تدریس کرد(.)21

از جمله محدودیتهای این مطالعه میتوان به عدم تمایل

مطالعات قبلی نتایج این مطالعه را تأیید میکند در نتیجه

به همکاری اساتید دانشگاه علوم پزشکی ایران اشاره

میتوان گفت ،تسلط بر زبان انگلیسی و آشنایی و

نمود که برای رفع آن ،به طور حضوری با اساتیدی که

آموزش زبان فارسی برای جذب دانشجویان خارجی

عالقمند به شرکت در مطالعه نبودند گفتگو و اهداف
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در بخش پایانی پرسشنامه نیز از اساتید پیرامون لحاظ

الزامی است .در این مطالعه تأکید به شرکت در کالس
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هادی جلیلوند و همکاران

تعیین معیارهای جذب دانشجوی خارجی

، داشتن مدرک آی سی دی ال،زبان انگلیسی و فارسی

 دیگر محدودیت این مطالعه نیز این بود.مطالعه بازگو شد

. فرهنگ و هنجارهای ایران)بود،وضعیت آشنایی با مذهب

 از اساتید هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی%51 که تنها

این مسأله میتواند همراه با انجام اصالحات مورد نیاز

 از نقاط قوت این مطالعه.ایران در مطالعه شرکت کردند

گروههای مختلف پزشکی به عنوان یک آییننامه جامع و

این بود که معیارهایهای حداقلی جذب دانشجویان

استاندارد به منظور پذیرش دانشجوی خارجی به تفکیک

 در،خارجی با سطوح تحصیلی مختلف مشخص شد

سطوح تحصیلی مختلف در دانشگاههای علوم پزشکی

) این معیارها به24و21و12(صورتی که در مطالعات قبلی

.کشور مورد استفاده قرارگیرد

طور غیرشفاف و بدون تفکیک مورد بررسی قرار گرفته
.بود

 قدرداني
 نتیجهی طرح تحقیقاتی مصوب با کد طرح به،این مطالعه

نتيجهگيري

IRC-  و کد اخالق به شماره95-16-67-29273 شماره

پژوهش حاضر معیارهای حداقلی جذب دانشجو خارجی از

 است که با حمایت مالی دانشگاه علوم95-06-67-29273

نظر اساتید دانشگاه علوم پزشکی ایران را مشخص کرد که

 نویسندگان این.پزشکی ایران به انجام رسیده است

، طرح تحقیقاتی، ارائه مقاله:شامل معیار های علمی (شامل

مطالعه هیچگونه تضاد منافعی با هیچ ارگان یا هیچ فرد

 تدریس در کالس، پایان نامه، چاپ کتاب،ثبت اختراع و ژن

 بدین وسیله از تمامی اساتیدی که.حقیقی و حقوقی ندارند

 معیارهای آموزشی،)و یا کارگاهها و انجام مصاحبه

،ما را در به ثمر رسیدن این مطالعه یاری کردند

، انجام آزمونهای ورودی، مدرک مقطع قبلی فرد:(شامل

.سپاسگزاری مینماییم

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