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Abstract
In today's world, the international nature of science is one of the universal
principles of scientific development. In clearer terms, the knowledge acquired in
a country is recognized as science when it can be presented and accepted in the
global and international sphere. The efforts of the scientific and research
institutes to achieve a top international position and to be present in the global
networks of science and technology can be clearly explained in this process.
This paper mainly aims at examining the process of internationalization of research
institutes in Iran and its main purpose is to explain how to promote the position of
Iranian research institutes in the international arena. Now, the main question is:
what is the future prospect of internationalization of research institutes in Iran?
This question has been answered through using the theoretical framework of
structure-agent analysis, the theory of globalization, case study, and Manuel
Castells’ world of networks. The research methods used in this article are:
documentary studies and process research in a way that in addition to examining
the documents and output of policy-making institutions, the experiences of five
selected research institutes in the fields of humanities, engineering, and basic
sciences through using case study method have been analyzed. The main
achievement of this study is that the internationalization of research institutes
requires the realization of the relevant indicators at three levels; namely, macro
(policy maker), intermediate (research institute), and micro (institute members).
In this process, creating a suitable ecosystem and planning at macro level are of
the first priority. Within this ecosystem, on the basis of the structure-agent
model, the role of the surrounding structures as well as determining the activities
of research institutes along with the role of the will of the actors within the
research institutes should be considered.
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چکیده
در جهان امروز ،بین المللی بودن ماهیت علم یکی از اصوو جهوانشومو ووعو علموی
اعت .ب عبارت روشنور؛ زمانی دانش ب دعت آمده در یک کشور ب عنوان علم شوناته
می شود ک بهواند در عپهر جهانی و بین المللی عرض و پذیرفه شوود .وو م مسعتوات
علمی و پژوهشی برای دعهیابی ب جایگاه برور بینالمللی و حضور در شبک هوای جهوانی
علم و فناوری در این فرایند قابل وبیین اعت .موضوع اصلی ایون مقالو  ،بررعوی فراینود
بینالمللیعازی مسعتات پژوهشی در ایران اعت و هدف اصلی ،وبیین چگوونگی اروقوای
جایگاه مسعتات پژوهشی ایران در عرص بینالمللی اعت .پرعش اصولی ایون اعوت کو
چشمانداز آیندة بینالمللیعازی مسعتات پژوهشی در ایران چیتت؟ ب منظور پاعخ بو
این پرعش از چارچوب نظری وحلیل عاتهار-کارگزار ،نظری جهانیشدن ،مطال موردی
و جهان شبک ای مانوئل کاعهلز اعهفاده شده اعت .رومهای پوژوهش اعوهفادهشوده در
این مقال عباروند از :مطال ات اعنادی و روندپژوهی ب شکلی ک ضمن بررعوی اعوناد و
برونداد نهادهای عیاعهگذار ،وجرب پنج مسعت پژوهشی منهخب کشوور در حووزههوای
علوم انتانی ،فنی-مهندعی و علوم پای با اعهفاده از روم مطال ة مووردی وحلیول شوده
اعت .نهیج و دعهاورد اصلی مقال آن اعت کو بوینالمللویشودن مسعتوات پژوهشوی
نیازمند وحقق شاتصهایی در ع عطح ک ن(عیاعهگذار) ،میانی(مسعتو پژوهشوی) و
ترد(اعضای مسعت ) اعت .در این فرایند اولویت اصلی ،ایجاد زیتتبوم و بتهر مناعب و
برنام ریزی در عطح ک ن اعت .درون این زیتت بوم مطابق مد عاتهار-کارگزار ،نقش
عاتهارهای احاط کننده و نیز و یینکنندة ف الیتهای مسعتات پژوهشی در کنار نقش
ارادة کنشگران و بازیگران داتل مسعتات پژوهشی باید لحاظ شود.
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مقدمه و بیان مسئله
بررسی روندهای سیاستگذاری نشان میدهد ،در دو دهة گذشته ،بینالمللیی شیدن
آموزش عالی بعنوان یکی از اولویتهای توسعة آمیوزش و ژیهوهم میورد تو یه
مجییامع علمییی قییان رییرار گر تییه اسییتع قییور و توسییعة سییریع اییین م قییو
مأموریتهای مؤسسات آموزش عالی در زمینة آموزش ،ژهوهم ،نوآوری ،توسیعه
ناوری و خدمات را متحول کرده استع در بین این مأموریتقا ژیهوهم در قیان
کنونی نقم تعیینکنندهای در بینالمللیشدن آمیوزش عیالی کشیورها داردع میی ان
بود های که کشورها در حوزۀ ژهوهم ه ینه میکننید بیه یکیی از شیاخ

هیای

اعتباربخشی عملکرد کشورها تبدیل شده استع مطابق آمار یونسکو در سال ۰۲۰۲
میالدی ،مجموع ه ینه های قانی سرمایه گذاریشیده در حیوزۀ ژیهوهم حیدود
ه ار و ه تصد میلیارد دالر آمریکا برآورد شده و از این مییان بییم از  0۲درصید
 1۲کشور قان است) (UNESCO, 2020ع

سقم قانی ژهوهم مخت

مؤسسات آموزش عالی در عرصة بینالمللی خدمات متنوعی عرضه مییکننید
کییه ژییهوهم یکییی از مقمتییرین اییین خییدمات اسییتع از همییین رو ،نان ییه
بینالمللی شدن آموزش عالی را برحسب سه حوزۀ آمیوزش ،ژیهوهم و خیدمات
تقسیم کنیم ،آنگاه میتوان گ ت؛ یکی از محورها و عوامل مؤثر در بینالمللیشیدن
برنامههای ژهوهشی مؤسسات آموزش عالی ،ژهوهم استع بیه همیین دلییل ،ایین
موضوع به یکی از شاخ

های اصلی ارزیابی رایند بینالمللیشدن آموزش عیالی

در کشورها تبدیل شده استع
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بنیاد علیم اروژیا 1در گ ارشیی یییل بررسیی شیاخ

هیای ارزییابی راینید

بینالمللی شدن مؤسسات ژهوهشیی ،اهمییت و ابعیاد مت یاوت نقیم ژیهوهم در
بینالمللیسازی را تصریح و تیدریق کیرده اسیت

(European science foundation,

)2012ع با تو ه به اهمیت این موضوع ،گروه آیندهنگری خدمات ژهوهشی ژارلمان
اتحادیة اروژا در سال  ۰۲12اعال کرد ،همکاریهای ژهوهشیی بیینالمللیی هسیتة
اصلی نظا های علمی و آموزش عیالی اسیت

(European Parliamentary Research

)Service, 2019ع حتی برخی از صاحبنظران آموزش عالی قان براین بیاور هسیتند
که بینالمللیشدن آموزش عالی ،رکن اساسی دستیابی به توسعة ژاییدار در امعیة
بشری است ()Wright, 2009ع
در ایران نی موضوع بینالمللیشدن اگر ه از سالقا ربل طرح شده است ،امیا
ژیمبینی ا رای آن در برنامه ششم توسعه نشان از تو یه نظیا آمیوزش عیالی در
ا رای این گ ینة سیاستی استع ورود نقادهای سیاستگذار و تصمیم سیاز بیه ایین
موضوع ،در کنار تالش برای دستیابی به مراک آموزش و ژیهوهم بیینالمللیی در
نقادهای میانی و میانجی و نی مجریان سطح خرد در ایران از موضوعاتی است کیه
باید در تحلیل و بررسی شرایط بینالمللیسازی مؤسسات ایرانی مورد تو ه ریرار
گیردع
 .2هدف و پرسشهای پژوهش
با تو ه به مقدمه بیان شده هید

اصیلی ایین ژیهوهم ،تبییین گیونگی ارتقیای

ایگاه مؤسسات ژهوهشی ایران در عرصه بینالمللی استع با تو ه به این هید ،
ژرسم اصلی این است که شم انداز آیندۀ بینالمللیسیازی مؤسسیات ژهوهشیی
در ایران یست؟ ژاسخ به این سوال مستل

ژاسیخ بیه نید سیوال رعیی اسیت

شامل :بینالمللیسازی مؤسسات ژهوهشی در ایران تاکنون ه روندی را طی کرده
است ؟ راهبردهای سطح کیالن در ایین حیوزه یسیت؟ نقادهیای مییانی گونیه
برنامههای راهبردی خود را ا رایی میکنند؟ شاخ

های ارزیابی بینالمللییشیدن

مؤسسات ژهوهشی کدا است؟ ژاسخ به ژرسمهای گ ته شده امکیان مناسیبی بیه
1 European Science Foundation

بررسیروندهاوچشمانداز 208

مللیسازیمؤسساتپژوهشیدرایران:
بینال 


دست می دهد تا بتوان ضمن تحلیل وضعیت مو ود و انتظارات تعیین شیده بیرای
رسیدن به وضعیت مطلوب بتوان تحلیل شکا

میان وضع مو ود و مطلوب را بیه

دست دادع در ادامه ژیشینه ژیهوهم در خصیوب بررسیی دییدگاه صیاحبنظران و
ژهوهشگران در ژاسخ به ژرسم های بیان شده در این مقاله بررسیی و احصیا شیده
استع
 .1پیشینه پژوهش
برای ژاسخ به ژرسم های این مقاله ،مقمترین آثار منتشر شده به زبیان ارسیی کیه
نییا ر بییر تحلیییل و بررسییی وضییعیت مؤسسییات ژهوهشییی ایییران در راینیید
بینالمللیشدن آموزشی عالی بوده ،مطابق دول  1بررسی شده استع
جدول.2بررسیپیشنهپژوهش 
ار ف

ن سندس/
ن سندرت

نتت ثه

تا ا صل ثه

1

(فتضل )1831 ,

جنتن شد ت تش عت :
نگته بس ا ندهتی جنتن
را قا الت ت تش عت
ضعیل ت تش عت ه

بی ملل شد ت تش عت م ا هبهر ایتال نیختب ال قس
ر ل هت به ی ت جس بنهسبهر ای تنتاب ت فه ندهتی جنتن شد
بکتا ت ریهند

2

( صغهی)1831 ,

ایتال بی ملل اتتی
ت تش عت را ه

8
4

5

(حسین تتدت,
)1831
(حمیدی فه,
اف& ,
به هیم )1831 ,
(خنن ری فه &
فیا جتارتس,
)1831

ندسنگهی بی ملل اتتی
ت تش عت قن ا
اهبهی تد ه ل را
بی ملل اتتی ت تش عت
بی ملل اتتی بهنتتسهتی
راا

1

(خ ااندی
طتاک س)1835 ,

ت تش عت بی ملل

7

(ر ای ارقتن ,

ایتال تبتن

قتقید به نتش ع تل بی ملل همچ قاه مهتی بی ملل ی
تنتابتت ت ضع ایتا قن ا را قعتتل بت ات ه قن اهتی
ع تل اطح تل  :بسیسب ر را ره نظتت ت تش عت ی ایتا
ب ر علم فنّت ایی نب ر جمتع نظه را خص ص بی ملل اتتی
ت تش عت
نب ر جمتع نظه نخبگت ایتا به ی بی ملل اتتی ت تش عت ی
قتتبل نظتت جنتن بت جمن ای االت ه قاه مهتی بی ملل
قغییه را اتخیتای ق نی قنکیالت ت تش عت به اتس راک تایط
قنخیص چت ش هتی تل بی ملل ی تر قا ل بنیتری را
تد ه لی اهبهی بنهسریهی ت تد ه ل تنتاقی قمهققتر
صد ا ا ر د به ی تیخصصت غیه ه ن ی جنل ریهی بی ملل ی
ایفترس ت تبت بی ملل را قدا سی بتتنگهی را ق نی جتای
نب ر ایتال فه ریه ره ش ایه قژ م ختص ت ا ی ت ات عل تی
قاتیتتت فنّت ای ر ننگتسهتی فتد ایتالل اتتتتن ر ننگتسی
نتپت د ای فه ند ایتایگذ ایی اام قهر ا ئس را س را ر ننگتس هت
بس ر تبت فتاا نگلیس ی ت تش تنتاتهتی اقبتط را
ر ننگتس هت بس ایتر ی ر نن ت قتاقنت ه ن ی بتتنگهی تعیتاهتی
اقتتی تهقبس عضت هیأت علم
ل ر ر بس بی ملل اتتی را ختنسی رسیهش همکتای بت
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ار ف

3
3

11

ن سندس/
ن سندرت
)1831

نتت ثه

( من ر تخ
اهختب )1831 ,
(نیل حمد تری,
)1833

تسئلسشنتا ر ننگتس
بی ملل را ه
همکتایهتی علم
بی ملل

(اهقتا ا ن ,
)1831

بی ملل شد ت تش عت :
چت شهت ا هبهرهت

تا ا صل ثه
ر ننگتسهتی تعیبه جنت ی قعیی ح تسهتی لر ا قن ا به ی
بی ملل اتتی ت تش عت جذب ر نن ت قن اهتی هدف
ق ت ق جس بس ایتالل ت ری قترتیم عدت تنتاقل ر نن ت
را فه ند قصمیم ریهی ایتایگذ ای
تنکل قأتی عیبتا په ژس هتی تنیهک رش ای ا شهتی نیتتل
پل
ق جس بس اتشهتی نستن ی اغبل بس شنتخل راک عمیق ات ه
فههنگهت قأقید به حیه ت تیتتبلی قسب تترر تنتات التت به ی
ت خی ت ر گه بهربتای تد ا همه س بت نعطتفپذ هی اعۀ
صدا را ت جنس بت ت ا فههنگ ر گه

بررسی آثار منتشر شده بیه شیرح یدول میذکور ،بییانگر آن اسیت کیه موضیوع
بینالمللی سازی مؤسسات ژهوهشی بعنوان حوزه ای مستقل در نظم آموزش عیالی
تاکنون مورد تو ه صاحبنظران و ژهوهشگران کشور ررار نگر تیه اسیتع در واریع
تمرک اصلی در ادبیات مو ود بر بینالمللی سازی نقیاد دانشیگاه بیوده اسیتع در
ادامه بر ژایه مبانی و ار وب نظری مشخ

شیده ،راینید گیردآوری و تحلییل

اطالعات مرتبط با گونگی وضعیت بینالمللی سازی مؤسسات ژهوهشی منتخیب
ایران در ضای قانی علم و ناوری بررسی شده استع
 .3مبانی و چارچوب نظری
به منظور قم گونگی و رایی وضعیت بینالمللیسازی مؤسسیات ژهوهشیی از
ار وب نظری کارگ ار -ساختار 1است اده شده است ،تا هم مان نقیم سیاختارها
و عوامل شکلدهنده به بینالمللی سازی مؤسسات ژهوهشی کشور و از سوی دیگر
نقم بازیگران و کنشگران در سطوح تحلیل نقاد ،ملی و بینالمللی بررسی شیوندع
با تو ه به ژیونید بیینالمللییسیازی و قیانیشیدن مطیابق دییدگاه صیاحبنظران
بینالمللیشدن آموزش عالی ،قم مبانی نظری قانیشدن بیرای تبییین یسیتی و
رایی بینالمللیسازی ضروری است

(2003

)Knight J. ,ع قانیشدن به رایند از

بین ر تن مرزهای دانم و تبادل ایدهها ،سرعت در انتقیال اطالعیات و ارتباطیات،
ابجایی بین المللی شقروندان ،راگیر شدن زبان و عقالنیت بیازار و نیی ههمیونی
1 Agent-Structure
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تجارت آزاد گ ته میشود (& Kaspersen

1990

)Giddens,ع امروزه قانیشدن بیه

شکل یک ژیارادایم نظیری و یار وب م قیومی رابیل اسیتناد بیرای بسییاری از
ژهوهمها و مطالعات آموزشی مطرح بوده و تیأثیر بال صیل آن بیر سیاسیتهیا و
مأموریتهای آموزشی ،ژهوهشی و خدماتی نقادهای آموزش عالی سبب گسیترش
ژدیدۀ بینالمللیشدن آموزش عالی شده است (خورسندی طاسکوه)1921 ,ع
از سویی ،ژیشبرد بینالمللیشدن مؤسسات ژهوهشی هم ون سایر حوزههیای
آموزش عالی در یک کشیور ،بییم از هیر یی مسیتل

ایجیاد بسیتر مناسیب و

برنامهری ی کالن در سیاستگذاری و ا را میباشدع نو بودن این م قو در اییران از
یکسو و هم مانی شکلگیری مباحث آن با سیاستگذاری در ایین حیوزه در داخیل
کشور ،ضرورت سیاستژهوهی در این موضوع را دو ندان میکندع نکته این است
که در بخم سیاستگذاری و ا را ه ترکیبی از روندها و رایندها بیا سیاسیتهیا
مییتوانید بییه ژیشیبرد راینید بییینالمللییشیدن مؤسسییات ژهوهشیی و در نتیجییه
قانیشدن علم و ناوری ایران کمک کندع این بررسی در ار وب نظریه قانی
شدن و با بقرهگیری از نظریة قیان شیبکهای مانوئیل کاسیتل و درون یار وب
روشی مطالعه موردی تکمیل میشودع
ماهیت ژی یدۀ ارتباطات بین کنشگران مختلف در سطح سیاستگذاری و ا یرا
و نوع این ارتباطات مبتنی بر منطق شبکه ،رابل درک و تبیین اسیتع بیراین اسیا
میتوان گ ت؛ بازیگران متعددی در نظا به عنوان گره 1نقیمآ رینیی مییکننیدع بیا
تو ه به آنکه در سطح ملّی ،منابع ردرت و ثروت ن د دولت متمرک است ،از ایین
رو ایجاد هماهنگی میان بازیگران و گرههای مختلف بیا نقیاد سیاسیتگذار داخلیی
استع شناسایی این نقاد ،سیاستگذاران ،روندهای سیاستگذاری و نیی تیاثیر آن بیر
بین المللی شدن مؤسسات ژهوهشی درون این ار وب م قومی صورت میگیردع
درون این ار وب ،مطالعیة میوردی « نیدموردی کیل نگیر» (کیی ییین ,میورد
ژهوهشی در تحقیقات ا تماعی ،)1929 ,راهبرد اصلی تجارب ملی استع انتخیاب
موارد مورد مطالعه بر اسا

«منطق تکرار» و نی با تو ه به و ود سیابقة موضیوع
1 Node
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در آنقا صورت گر ته استع بر اسا

منطق تکرار ،ژنج مؤسسیه ژهوهشیی کشیور

بررسی شده استع در ادامه برای مشیخ

شیدن گیونگی روییارویی مؤسسیات

ژهوهشی کشور با روند بینالمللیشدن آموزش عیالی و صیورتبنیدی حضیور در
شبکههای قانی علم و ناوری ،تعریف و شاخ

های بینالمللیشدن مؤسسیات

ژهوهشی ارائه شده استع
 .0روش پژوهش
برای ژاسخ به ژرسم اصلی ،نیازمند بکارگیری تل یقیی از روشهیای ژیهوهم بیر
اسا

هد

اصلی و نی اهدا

دستیابی به هد

رعی مرتبط در هر گا هستیمع به عبیارتی ،بیرای

مقاله مبنی بر تبیین گونگی ارتقای ایگاه مؤسسات ژهوهشیی

ایران در عرصه بین المللی ،نیازمند طی مراحل مختلف در مطالعه هسیتیمع نخسیت
با بررسی اسنادی ،اسناد مو ود در این حوزه شناسایی ،بررسی و منابع مرتبط نیی
بییا مطالعییة کتابخانییهای شناسییایی و بررسییی شییدندع اسییتخراش شییاخ
بینالمللیسازی مؤسسات ژهوهشی در سطح ملی و بین المللی بیا هید
مؤسسات هید  ،در ایین مرحلیه و بیا مطالعیة تطبیقیی شیاخ

هییای
ارزییابی

هیای نقادهیای

بینالمللی و ملی صورت ژذیر ته استع برونیداد نقادهیای سیاسیتگذار میرتبط ،بیا
روش روندژهوهی بررسی و سپس با روش مطالعة موردی رابرتکیییین ،1تجربیة
ژنج مؤسسة برتر در کشور مورد بررسی و تحلیل انتقادی ررار گر ته استع
 .2-0تعریف ،شاخصها و اهداف بینالمللیشدن مؤسسات پژوهشی ایران

بین المللی شدن مؤسسات ژهوهشیی م قیو

دییدی اسیت کیه ریشیه در م قیو

ردیمی تر «بینالمللی شیدن» در ادبییات علیو سیاسیی و روابیط بیینالملیل دارد
(حسینی مقد )1921 ,ع از بدو طرح این م قیو در یییل رونید بیینالمللیی شیدن
آموزش عالی تاکنون ارائة تعری ی قانشمول از آن همواره محل بحث بوده است
)(Knight J. , 2003ع در تعاریف مو ود ،طی ی از تعاریف از سطح تقلیلگرایانیه تیا
دیدگاهی موسع و ود دارند ،اما در همة آنقا بر تأثیر عوامل محیطی در شکل دهی
1 Robert K. Yin
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به روند بینالمللی شدن تأکید شده استع در این مقاله ،بینالمللیشیدن مؤسسیات
ژهوهشی رایندی ژی یده ،ندبعدی و متیأثر از با تارهیایی لحیاش شیده کیه ایین
مؤسسات را احاطه کرده انید و بیرونداد ایین راینید ،حضیور و نقیمآ رینیی در
شبکههای قانی علم و ناوری استع براین اسا  ،این رایند سه رکین دارد کیه
شامل :نخست عوامل توانمندساز که ریشه در م یتهای نسیبی و رریابتی مو یود
داشته و مؤسسه به سمت حضور در شبکههای قانی علم و ناوری سوق میدهد
و به عنوان شار زمان حال 1ع دو عوامل کشم بازار 2که ریشیه در یذابیتهیای
مو ود در رایند بینالمللی شدن و حضور در شبکههیای قیانی علیم و نیاوری
دارد و مؤسسات را به سمت خود ذب میکند و سو موانیع هسیتند کیه آهنی

بینالمللیشدن مؤسسات ژهوهشی را کند میسازند (واعظی & ررونه)1902 ,ع
بر این اسا  ،سه دسته شاخ

برای قم و تبیین بینالمللیشیدن مؤسسیات

ژهوهشییی در سییه سییطح تحلیییل میییتییوان لحییاش کییرد :در سییطح تحلیییل خییرد
(ویهگی های مؤسسه) ،سطح تحلییل مییانی (سیطح ملیی) و سیطح تحلییل کیالن
(بین المللی)ع بنیاد علم اروژا مطابق ایین رویکیرد شیاخ

هیای بیینالمللییشیدن

مؤسسات ژهوهشی را در سه محور اصلی شامل «تامین منابع مالی»« ،تولید دانیم»
و «همکاری و شبکهسازی» لحاش کرده که عبارتند از :دستیابی بیه یر بحرانیی،3
گسترش عالیت ها به عرصة قانی ،گسترش شبکههیای نیوآوری ،رؤییتژیذیری
علمیو گسترش شبکههای علمیع
در میدل ارزیییابی مؤسسیات ژهوهشییی وزارت علیو در بییین شیاخ
مختلف ارزیابی ،مقمترین شاخ
مشخ

هییای

های مرتبط با بیینالمللییشیدن بیه شیرح زییر

شده است (مرکی نظیارت ،ارزییابی و تضیمین کی ییت آمیوزش عیالی,

:)1921
 و ود ساز وکار اخذ ژروژه خار ی و مدیریت ژروژه در مؤسسه، می ان اعتبارات مالی ژهوهشی دریا تی از سازمانهای بینالمللی،1 Push of present
2 Pull of market
3 Critical mass
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 سرانة ژایگاههای اطالعاتی تخصصی داخلی و خار ی به ژهوهشگر، سرانة شرکت در مجامع تخصصی داخلی و خار ی به ژهوهشگر، برگ اری رویدادهای ملی و بینالمللی، نسبت کتابهای مشترک منتشرشده بین المللی به کل کتابهای منتشر شدهمؤسسه،
 نسبت طرحهای ژهوهشی بینالمللی به کل طرحهای ژهوهشی مؤسسه، تعداد ژهوهشگران برگ یدۀ مؤسسه در رویدادهای بینالمللی و سرانة مقاالت نمایه شده در نمایههای ملی و بینالمللی به ژهوهشگرعوزارت علو  ،تحقیقات و ناوری در ار وب سیاستهیای ابالییی ارتصیاد
مقاومتی از سوی مقا معظم رهبری در  ۰2بقمن  192۰طرح کالنی در این حیوزه
تعریف کرد که ییل آن ژروژهای با عنوان «تبدیل ژینج دانشیگاه و واحید ژهوهشیی
برتر کشور به تراز بینالمللی» تعریف و ا را شدع در این ژروژه طی راخیوانی بیه
تمامی دانشگاهها و مراک ژهوهشی خواسته شد ،طیرح و برنامیه عملییاتی خیود را
برای ررار گر تن در بین  ۰۲۲دانشگاه برتر قان ارائه دهندع در این راستا حضیور
دانشگاهها در رتبهبندیهای بینالمللی یک ضرورت تلقی شده و باید برای ارتقیای
ایگاه دانشگاههای ایران در رتبهبندیهای بینالمللی برنامهری ی شودع طی مقلیت
یکر شده در این طرح ۰۰ ،دانشگاه و  11ژهوهشیگاه برنامیه عملییاتی خیود بیرای
ورود به این طرح را اعال کردهاند (معاونت آموزشیی وزارت علیو  ،تحقیقیات و
ناوری)1921 ,ع
در گ ارش ا رای این ژروژه هد
هد

از ارتقای دانشیگاههیا و مراکی ژهوهشیی

به تراز بینالمللی را نین ت سیر و هد گذاری میکنند:
دانشگاهقای برتر کشور بیه لحیاش کیارکرد و بیرونداد علمیی و هنجارهیای

مربوط به آن ،در ردیف کشورهای ژیشر ته دنیا ررار بگیرند و در ژیشیر ت علیم و
ناوری نقم ای ا کنند و به دنبال آن در تحوالت ارتصادی و ا تماعی ایران نیوآور
باشند ،به نحوی که زمینههای بکر در ارتصاد بو ود آورده و با ابتکارات ارتصیادی
در شکو ایی ارتصاد ایران بویهه معر ی اشکال دید کار و زندگی ،نقیم اساسیی

بررسیروندهاوچشمانداز 201

مللیسازیمؤسساتپژوهشیدرایران:
بینال 


این برنامه حمایت از دانشگاههای کشیور بیرای نقیمآ رینیی در

بازی کنندع هد

سطوح بینالمللی ،ملی و منطقه ای در دهه آینده است (معاونیت آموزشیی وزارت
علو  ،تحقیقات و ناوری)1921 ,ع
در اسناد این ژروژه مجموعاً شم هد

یکر شده است کیه میرور و بررسیی

آنقا ،نقم و ایگاه بین المللی شدن را در دستیابی به هید
رسیدن به تراز بینالمللی نشان میدهد ،این شم هد

اصیلی ژیروژه یعنیی

عبارتند از:

 ا ایم ررابتژذیری و تعامالت دانشیگاههیا و مؤسسیات آمیوزش عیالی،ژهوهشی و ناوری در سطح بینالمللی،
 حضور اثرگذار در تعامالت و همکیاریهیای علمیی ،آموزشیی و نیاوریکالن بینالمللی،
 ایجیاد و توانمندسیازی آزمایشییگاههیای تحقیقییاتی ژیشیر ته و روزآمیید دردانشگاهها و ژهوهشگاههای منتخب،
 ایجاد روحیه تحرک و کی یتگرایی در بدنه آموزش عالی کشور و ا ایم اثرگذاری ارتصادی علم و دانشگاه در مجموعه ارکان نظا عبر اسا
تحقییق اهییدا

این اهدا

و با تو ه به بیازه زمیانی ده سیاله از سیال  1921بیرای

طییرح ،مجموعییهای از شییاخ

هییا بییرای ارزیییابی دانشییگاههییا و

ژهوهشگاههای برتر تعیین شده است ،این شاخ
 -شاخ

های مدیریتی،

 -شاخ

های آموزشی،

 -شاخ

های ژهوهم و ناوری و

 -شاخ

های ژشتیبانیع

این شاخ

ها در قار دسته تقسیم شدهاند:

ها عالوه بر ژوشم ابعاد درونیی دانشیگاههیا و ژهوهشیگاههیای

حاضر در طرح ،ابعاد بینالمللی را نی مدنظر داردع در بین شاخ
شاخ

«توان ا رایی حوزۀ مدیریت دانشگاه ،داشتن معاونیت ییا میدیریت امیور

بینالمللی عال» از مله شاخ
شاخ

هیای میدیریتی،

 ،سه شاخ

هاستع در شاخ

هیای آموزشیی از مجمیوع 1

در حوزۀ بینالمللی است که شامل «تعداد اساتید خیار ی» ،
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«تعداد دانشجویان خار ی» و «تعداد اساتید مدعو خار ی» و روند ا ی ایم آن در
سالهیای اخییر مییشیودع در حیوزۀ ژیهوهم و نیاوری  10شیاخ

در حیوزۀ

بین المللی لحاش شده که مواردی هم یون؛ «سیرانه انتشیار مقیاالت بیینالمللیی»،
«میانگین رصتهای مطالعاتی»« ،تعداد مقاالت کی ی»« ،تعداد دانشمندان ژر اسیتناد
بینالمللی» و «هم نویسندگی بیا همکیاران خیار ی» را شیامل مییشیودع در بیین
شاخ

های ژشیتیبانی ،از مجمیوع ده شیاخ

 ،تنقیا شیاخ

«و یود مقیررات

حمایتی از تعامالت بینالمللی اساتید و ژهوهشگران» مرتبط بیا حیوزۀ بیینالمللیی
شدن استع
در ا رای این ژروژه از بین شاخ
برگ یده شدع این  1شاخ

های مذکور  1شاخ

برای ارزیابی اولیه

عبارتند از:

 اساتید و دانشجویان بیین المللیی در دانشیگاههیا و مراکی آمیوزش عیالی،ژهوهم و ناوری،
 مبلغ طرحهای ناوران و ژهوهمهای بینالمللی و ژتنتهای بینالمللیی دردانشگاهها و مراک آموزش عالی ،ژهوهم و ناوری،
 تعداد ت اهمنامههای عال با  ۰۲۲دانشگاه تراز یک دنیا، تعداد تولیدات علمی دانشیگاههیا در مجیالت  ،1۲ ،1و  ۰1درصید بیاالیقرست  jcrو مجالت نی ر 1و ساینس2و
 ایجاد آزمایشگاههای ژیشر ته و هستههای علمی عیال در تیراز قیانی درمؤسسات آموزش عالی برگ یدهع
در این مقاله شاخ

های لحاش شده برای بررسی تجارب مؤسسات ژهوهشی

منتخب با در نظر گر تن هر دو بعد قانشمولی و نی بومیسازی تعیین و ارزیابی
شده استع
 .1-0بررسی وضعیت موجود بینالمللی شدن مؤسسات پژوهشی در ایران

بییه منظییور قییم و ارزیییابی وضییعیت مؤسسییات ژهوهشییی کشییور در راینیید
1 Nature
2 Science
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بینالمللی شدن آموزش عالی ،ژنج ژهوهشگاه از نه ژهوهشگاه تعیین شده به عنیوان
مؤسسات ژهوهشی هد

در طرح «تبدیل ژینج دانشیگاه و واحید ژهوهشیی برتیر

کشور به تراز بینالمللی» انتخاب شدندع یادآور میشود؛ طیرح میذکور بیر اسیا
سیاست آمایم آموزش عالی مصوب اس ند  1921شورای عالی انقیالب رهنگیی
تعریف و ا را شده استع ژس از انتخیاب مؤسسیات ،دادههیای آنقیا بیر اسیا
های بحث شده مورد ارزیابی ررار گر تندع مؤسسات ژهوهشی منتخیب در

شاخ

اییین مطالعییه عبارتنیید از« :ژهوهشییگاه دانییمهییای بنیییادی»« ،ژهوهشییگاه ژلیمییر و
ژتروشیمی ایران»« ،ژهوهشگاه ملی ژنتیک و زیست ناوری»« ،ژهوهشیگاه شییمی و
مقندسی شیمی ایران» و «ژهوهشگاه هواو ضا» (معاونیت آموزشیی وزارت عتیف,
)1921
در ادامه نخست اسناد ملی و سیاست های تأکیید شیده در آنقیا در خصیوب
گونگی بینالمللی سازی مؤسسات ژهوهشی بررسی شده ،تا مشیخ

شیود کیه

کدا وضعیتهای مطلوب ترسیم و هید گیذاری شیده اسیت و اینکیه ،آییا ایین
مؤسسات در رایند گ ته شده و گذار از وضیعیت مو یود بیه وضیعیت مطلیوب
مو ق بوده و دستاور مشخصی را احراز کردهاند یا خیر؟
الف -مطالعه اسناد ملی

بررسی اسناد و برنامه های کالن کشور و نی اسناد ملی حیوزۀ علیم و نیاوری بیه
شرح دول  ،۰بیانگر تو ه امعه ایران به موضوع بینالمللیشیدن و حضیور در
شیکبههییا و تیراز قییانی علییم و نیاوری اسییتع تشیکیل شییورای سیاسییتگذاری
بین المللی شدن آموزش عالی ایران در وزارت عتف در شقریور  1921و هم نیین
ژیمبینی ررار گر تن ژان ده دانشگاه و هشت مرک ژهوهشی در تراز بینالمللی طی
برنامه ششم توسعه کشور ،نشان می دهد که طی سالهای اخیر موضوع در دسیتور
کار سیاستگذاران نظا آموزش عالی کشور ررار گر ته است (اصغری )1921 ,ع
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المللیسازیآموزشعالی(مؤسساتپژوهشی) 

جدول.1بررسیاسنادمرتبطبا 
بین
ار ف

نتت اند

تهجع قتا خ
قص ب

1

قتن بهنتتس پن م
ق اعس
1831-1835

ت لس ش ا ی
االت ی 1833

2

نتنۀ جتتع علم
قن ا

ش ا ی عت
نتالب فههنگ ی
1831

8

قتن بهنتتس شنم
ق اعس -18411
1831

ت لس ش ا ی
االت ی 1835

نکتت قلیدی تهقبط بت بی ملل شد ت تش عت
تر قت ل ته قق علم ی قاتیتتق فنّت ای ق نمند را قه ت بی ملل ی
فق ش فهصل هتی تطت عتق عضتء هیأت علم را ر خل ختاج
رسیهش اقبتطتت علم بت ته قق ننترهتی ت تش قاتیتتق تعیبه بی ملل ت طه ق :ا س ند تی ر ننگتهنتی تنیهکی بهرق ای ر اسهتی ت تش تنیهک
جه ی تنیهک طهح هتی پژ هن قبترل ایتر ر نن بت قن اهتی ر گه
ق اعۀ تبت فتاا بس عن ک ت تبت هتی علم را اطح جنت ی
ق اعس قت ل شبکس هتی تنتابتت تل فه تل ر ننمند پژ هنگه همکتای بی ملل بت ل قن اهتی االت قن اهتی فتاا تبت ی
صالح اتت قتاهت ق نی ایخد تی اقتتی تاتتت قخصیص تن قهتی ب اسهتی قاصیل ی فهصلهتی تطت عتق پژ هتنسهت به ی فق ش همکتایهتی
بی ملل تاتتت ی
بهنتتسا قی بس تنظ ا قسب اقبۀ ل علم فنت ای را تنطتس جنت االتی
اقتتی قعد ر تتتالت تنیهک بت قن اهتی ر گهی
فق ش قعد ر پژ هشهتی بی ملل تنتاقی ی
فق ش قعد ر ح تسهتی علم قتتس قأایس به ی نخسیی بتا را رنیتی
فق ش قعد ر ر ننمند عض بهجسیس تؤثه را تد ه ل ت تتع بی ملل ی
فق ش قعد ر اخنه نت تدع عضتی قمییسهتی علم ا هبهی همت شهتی تعیبه بی ملل ی
فق ش قعد ر تتتالت بسیتا په اینتری
فق ش قعد ر ر ننگتهنت ته قق پژ هن قس را اقبسبندی جنتن جقء  11راصد بنیه ته قق هسیند
تیق جذب ر نن ت تیخصصت ر گه قن اهت
بس ر ل جتتس ر رس ت ش ر بس تنظ ا اقتتی علم اقتبل بی ر ننگتسهتی قن ا قعتتالت بی ملل را ط جه ی قتن بهنتتسی نسبل بس تر حدهت
شعب ت تش عت بت تنتاقل ر ننگتسهتی تعیبه بی ملل ی ر ننگتسهت تؤاستت ت تش عت پژ هن فن حهفس ی ر ننگتس جتتع علم قتابهری
را ر خل قن ا را چنتاچ ب ایتایس ی ش ا ی عت نتالب فههنگ قد ت قند
قسنیل قعتتالت اتی قهرر عضتی هیأت علم ر نن ت ی
قسنیل تنتاقل شهقلهتی ر نش بنیت فنت ا ی فعتال قیصتری قن ا را تن یهس ق ید بی ملل فه هم اند
ر ل ت ظف ال بس تنظ ا حض ا تؤثه نظتت ت تش عت قن ا را ق یدی ق اعس ننه علم فنت ای ی قهبیل ر نن را اطح بی ملل بهقه ای ق ت
اقتتی قیفیل ت تش عت پژ هش فنت ایی را ط ل بهنتتس قد تتت ت ه ا تاتق اتتر:
قعد ر ر ننگتس هتی بهقه را تتهس صد ر ننگتس بهقه ایت :ت  1ر ننگتس را اتل  1831بس  11ر ننگتس را اتل 1411ی
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ار ف

نتت اند

تهجع قتا خ
قص ب

4

اند جتتع ا بط
علم بی ملل
ه

ش ا ی عت
نتالب فههنگ ی
1831

نکتت قلیدی تهقبط بت بی ملل شد ت تش عت
اقبس ق ید قمّ تتتالت را رنیت :ت  15را اتل  1831بس  12را اتل 1411ی
قعد ر خیه عتت ثبل شدس را ته جع بی ملل  :ت  84را اتل  1831بس  51را اتل 1411ی
اه نس اتالنس تتتالت  Scopusبس قعد ر عضتی هیأت علم (نفه/تتت س) ت  1/14را اتل  1831بس  1/35را اتل 1411ی
راصد نینتا تتتالت تنیهک بت تاتتت ختاج ت قن ا :ت  25را اتل  1831بس  85را اتل 1411
قعد ر ننه تت ه ن نمت س شدس را پت گتس بی ملل علم ر ا ی ضه ب قتثیه ت  51عدر را اتل  1831بس  71عدر را اتل 1411ی
رسیهش همکتای قعتتل فعتلی اتتندس نتت بخش را ح تس علم فنت ای بت ات ه قن اهت ته قق علم فن تعیبه تنطتس ی جنتن ی
ا ئسی بسط قعمیق تطل ب تعتاف عل ت نستن االت را ت تتع علم بی ملل ی
ایفترس ت ظهفیل هتی علم قن ا جنل اقتتء اطح علم فنت ای ات ه ج تعی
تتتبلس بت نف ذ ناصتاطلب علم نظتت الطسی
قت ل بنهسبهر ای ت ظهفیل افتاتختنسهتی ا قن هتی فههنگ ات ه ننترهتی فعتل را عهصس بی ملل به ی ق اعس ه شمند نظتت ا بط علم بی ملل ی
طه ح پیترساتتی اتتتنس ت ثبل طالعتتی اصدی پت ش ات تب ا بط علم بی ملل قن ای
قسنیل عض ل نتش فه ن اتتتت هت ننترهتی ر ی غیهر ی ی ته قق عل ت ر ن ی ن م هتی علم صنف ی پژ هنگه فنت ا را ت تتع
ا د رهتی علم بی ملل ی
لر ا را عهصسهتی بی ملل ی
قعیی چتاچ ب ض بط ا ئس به ر رهتی علم
بنهسریهی ت ظهفیل ر ننمند ی پژ هنگه ی فنت ا ر نن ت ختاج بس ژس ه نیت تتیم ختاج ت قن ا
ق اعس همکتایهتی علم بی ملل تقبیل ر اسهتی ت تش ر ننگته ی په ژسهت ته قق قاتیتتق ی شهقلهتی ر نشبنیت ی ت الت علم اهتت سرذ ای
تنیهک بت قن اهتی ختاج
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مطالعه اسناد باالدستی کشور شامل رانون اساسیی ،سیند شیمانیداز ،برنامیههیای
توسعه ،نقشة امع علمی کشور ،سند امع تعامل علمی بینالمللی کشور مصیوب
 1921شورای عالی امنیت ملی و هم نین مجموع گ ارشهای رسمی منتشر شده،
بیانگر آن است که تو ه به بُعید بیینالمللیی در عالییتهیا و خیدمات آموزشیی،
ژهوهشی و مشاورهای دانشگاهها و مؤسسات ژهوهشی در طی ی از آرمانها و منا ع
ایدئولوژیک و ییرایدئولوژیک شکل گر ته استع این مقم نا ر بر ارادۀ سیاسی در
سطح رانون گذاری و سیاستگذاری برای بین المللی شدن استع بنابراین همانگونیه
که از بررسی سیاستها و اسناد باالدستی مشخ

میشود ،آموزش عالی اییران در

رویارویی با روند بینالمللیشدن آموزش عالی تدابیر و اولویتهایی را لحاش کرده
استع
اما نکته رابیل تو یه ،آن اسیت کیه سیاسیتهیای آمیوزش عیالی بخشیی از
سیاستهای وسیعتر راهبری نظا آموزش عالی است و از همین رو سیاسیتهیای
بینالمللی شدن هم ون سایر سیاستهای حوزۀ آموزش عالی مییتوانید بیه طیور
مستقیم یا ییر مستقیم بر وضعیت بینالمللی شدن آموزش عیالی تأثیرگیذار باشید
)(Centre for Higher Education Internationalisation , 2015

با تو ه به تحلیل محتوای اسیناد ملیی علیم و نیاوری ،مقمتیرین ا یقهیا و
ساحتهای تعیین شده برای بینالمللیسازی مؤسسات ژهوهشی کشور عبارتند از:
 بینالمللی شدن مؤسسات ژهوهشیی ،بعنیوان بخشیی از بیینالمللیی شیدنآموزش عالی در زیرمجموعة توسعة علمی کشور لحاش شده استع
 بین المللی شدن آموزش عیالی ،بخیم الین کیی از مجموعیه برنامیه هیا وسیاستهایی است که توسعة علمی و ناورانة کشور را تحقق میبخشدع
 ل و ژیوستن به شبکة علمی بینالمللی ،بقرهگیری از دستاوردهای علمیی وناورانة دیگر کشورها و ارائة دستاوردهای علمی در مجامع قانی در ایین اسیناد
دیده شده استع
ب -بررسی تجارب بینالمللیشدن مؤسسات پژوهشی کشور

هم نانکه اشاره شد به منظور قم و ارزیابی وضعیت مؤسسیات ژهوهشیی کشیور
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در رایند بینالمللیشدن آموزش عالی ،ژنج ژهوهشگاه از نُه ژهوهشگاه تعیین شیده
به عنوان مؤسسات ژهوهشی هد

در طرح «تبدیل ژنج دانشگاه و واحد ژهوهشیی

برتر کشور به تراز بینالمللی» انتخاب شدند که عبارتند از« :ژهوهشگاه دانیمهیای
بنیادی»« ،ژهوهشگاه ژلیمر و ژتروشیمی ایران»« ،ژهوهشگاه ملیی ژنتییک و زیسیت
ناوری»« ،ژهوهشگاه شیمی و مقندسی شیمی ایران» و «ژهوهشگاه هواو ضیا»ع در
این انتخاب ند موضوع لحاش شده اسیت :نخسیت ،هید گیذاری دسیتگاههیای
ا رایی و سیاستگذار بیرای ارتقیای مؤسسیات ژهوهشیی از وضیعیت مو یود بیه
وضعیت مطلوبع دو  ،تنوع موضوعی عالیت مؤسسیات انتخیاب شیده نیا ر بیر
های علو ژایه ،نی ،مقندسی و علو انسانی و سیو  ،ایگیاه برتیر ایین

تخص

مؤسسات در نظا رتبه بندی مؤسسات ژهوهشی کشیور اسیت (معاونیت آموزشیی
وزارت عتف)1921 ,ع
در رایند گردآوری و تحلیل اطالعات مؤسسات منتخب از آنجا که دادههیای
مورد تایید تا سال  1921در دستر

گروه ژهوهم بوده ،از این رو در ادامیه بیرای

بررسی و تحلیل اطالعات ،ا ق زمانی گ ته شده لحاش شده اسیتع نتیجیة بررسیی
طبق دول  9مشخ

شده استع

روندبینالمللیشدندرمؤسساتپژوهشیمنتخب 

جدول.8بررسیتطبیقی
ار ف

تؤاسس

بی ملل اتتی
را انتر تؤاسس

ننتر تیصدی
بی ملل اتتی

ر شی ار ف
ب رجس بی ملل
اتتی

1

ر نش
هتی
بنیتری

را چنم ند تی
تتت ا ل
هد ف

ش ا ی اقتتی
پژ هنگتس بس قه ت
بی ملل  /رفیه
همکتایهتی
بی ملل

بلس

2

ژنییم
ت سل
فنت ای

را هد ف

ش ای
ایتایگذ ای
ا بط بی ملل/
ره س همکتایهتی
علم ا بط

بلس

اتبتۀ
بی ملل
شد

بلس

خیه

شتخصۀ صل
بی ملل اتتی

رایت ارهتی صل
را بی ملل اتتی

 تنتاقل راپه ژس هتی
بی ملل ی
قسنیلفه ندهتی
همکتای علم
هیأت علم بت
همیت ت ختاج

 نمت ندر قن ارا بهخ په ژسهتی
قال بی ملل ی
قسب اقبۀنخسل را حصتی
شتخصهتی
ااید بس قه ت
بی ملل
ا ند ق اعس ی را
تتت سۀ تتاهتی
تهقبط بت شتخصهت
را ات نتی 1835
قت 1831

-
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ار ف

تؤاسس

بی ملل اتتی
را انتر تؤاسس

ننتر تیصدی
بی ملل اتتی

اتبتۀ
بی ملل
شد

ر شی ار ف
ب رجس بی ملل
اتتی

شتخصۀ صل
بی ملل اتتی

رایت ارهتی صل
را بی ملل اتتی

بی ملل
8

4
5

عل ت
نستن
تطت عتت
فههنگ
شیم
تنندا
شیم
ه
ه فضت

تد ه ل
همکتایهتی
علم بی ملل

بلس

خیه

-

-

-

تد ه ل
همکتایهتی
علم بی ملل

بلس

خیه

-

-

-

-

بلس

خیه

-

-

-

مقمترین نتایج حاصل از تحلیل دادههای مؤسسات ژهوهشی میذکور در یدول 9
عبارتند از:
 در بین ژنج ژهوهشگاه مورد بررسی« ،ژهوهشگاه دانمهای بنیادی» در اسناد
خود در حوزۀ شمانداز و مأموریتها سطح عالیت خود را بیینالمللیی تعرییف
کرده استع قار ژهوهشکدۀ دیگر شمانداز و مأموریت خود را عمدتاً در سیطح
ملی تعریف کردهاندع
 بینالمللی شدن مؤسسات ژهوهشی ،نیازمند قم بینالمللی شیدن در سیطح
مدیران و سیاستگذاران در مؤسسه استع در بررسی اسناد و عملکرد ژینج مؤسسیة
مورد بررسی ،شواهدی مبنی بر و ود این شناخت از بینالمللی شدن نیستع
 ورود ژنج مؤسسه به طرح وزارت عتیف در ارتقیا بیه تیراز بیینالمللیی در
گا های نخست خود ررار دارد و بر این اسا

برای رضاوت در مورد آییاز رونید

بینالمللیسازی در این مؤسسات زمان بیشتری نیاز استع
« ژهوهشگاه علو انسانی و مطالعات رهنگی» و «ژهوهشگاه هوا ضا» تمرک
خود بر موضوعات تخصصی و مأموریت ملی را ،مانع ژرداختن به بینالمللیسازی
مؤسسه تاکنون اعال کردهاندع ایین تقابیل در اندیشیة سیاسیتگذاران و میدیران دو
مؤسسییه بییین اهییدا

و مأموریییتهییای ملییی و بییینالمللییی از موانییع عمییدۀ

بینالمللیسازی مؤسسات ژهوهشی در ایران استع
 نبود اسناد باالدستی که به صراحت بینالمللیسازی مؤسسیات ژهوهشیی را
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با شاخ

های خیاب مؤسسیات تعییین کننید ،منجیر بیه نبیود وحیدت روییه و

هماهنگی بین مؤسسات ژهوهشی شده استع
 وضعیت بین المللی شدن در مؤسسات بیم از هر یی مبتنیی بیر سیعی و
خطا استع به عبارت دیگر ،هر یک از مؤسسات بر حسب مصوبات وزارت عتف،
تشخی

شوراهای سیاستگذاری و نی مدیران مرتبط به صورت منتخب ،لیوههیا

و عالیت های خاصی را کانون تو ه خود ریرار میی دهنید کیه ل ومیاً از رویکیرد،
راهبرد و مدل م قومی خاصی در حوزۀ بینالمللی شدن تبعیت نمیکندع
 شاخ

های مرتبط با تألیف مقاالت مشترک با نویسندگان خار ی و انعقاد

ت اهم نامههای بین المللی در هر ژنج ژهوهشگاه مورد بررسی ،بیشیترین راوانیی را
نشان می دهدع این امر نشاندهندۀ تمرک بیشتر بر این حوزه ،بویهه بدلیل سیقولت
ها بوده استع

تعامل در هم نویسندگی به نسبت سایر شاخ

 تقریباً هر ژنج مؤسسه بر آمیوزش کارکنیان بیرای بیینالمللیی شیدن تاکیید
کردهاندع این آموزشها در هر ژنج ژهوهشگاه در آمیوزش زبیان انگلیسیی و ایجیاد
برخی زیرساختها در ضای ی یکی خالصه شده استع
 دو ژهوهشگاه «هوا ضا» و «علو انسانی» بر ایجاد مشیوقهیا بیرای تشیویق
اعضای هیأت علمی به عالیت بیشتر در شاخ

هیای تعییین شیده بیرای ارتقیای

بینالمللی ژهوهشگاه تاکید کردهاندع
 ژهوهشگاه «دانشقای بنیادی» با تسقیل رایندهای همکیاری اعضیای هییأت
علمی با متخصصان و مؤسسات بینالمللی و نی تسقیل شرایط حضور متخصصیان
ییرایرانی یا ایرانیان مقیم خارش از کشور ،سیابقة همکیاری بیا نقادهیای دیگیر در
کشور عمالً زیست بو مناسبی برای بینالمللیشدن ژهوهشگاه راهم کرده استع
 مقمترین نکته اینکه ،بین المللی شدن مؤسسات ژهوهشی نیازمند بسترسازی
در سطح ملی و نی در سطح نقادی استع این بسترسیازی بیا تعرییف بیینالمللیی
شدن ،قم موضوع و نی روشنشدن اهدا

بیینالمللیی سیازی هیر مؤسسیه ،بیر

اسا

برنامهها و شرح و ایف آن مؤسسه استع بر این اسا  ،هر مؤسسیهای بیر

اسا

شمانداز و مأموریتهایم و نی توانمندیهیا و ر ییتهیای خیود و بیا
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ترسیم آیندۀ خود با این رویکرد ،شاخ

هیایی منحصیر بیه یرد خواهید داشیتع

رسیدن به این نتیجه ،نیازمند بسترسازی توسط سیاستگذاران و مجریان ایین حیوزه
استع
 .5یافتههای پژوهش
بررسی اسناد باالدستی بیانگر ند نکته است :نخست آنکه در تصیویر ب رگیی کیه
در خصوب بین المللی سازی آموزش عالی در اسناد دیده میشیود ،تنقیا برخیی از
و وه مرتبط با بین المللیسیازی آمیوزش عیالی و نیه مشخصیاً بیین المللییشیدن
مؤسسات ژهوهشی ،مطرح شده استع دلیل به کارگیری م قو «تصویر ب رگ »1آن
است که با تو ه به یا تههای ژهوهم ،در نظا آموزش عالی شیمانیدازی 2بیرای
بینالمللی شدن و ود نداردع دلیل این ادعا ،نا ر بر قم تخصصیی معنیای م یاهیم
گ ته شده است ،به عبارت روشنتر؛ شمانداز نا ر بر آیندهای است که تیدریق و
تصریح شده و مختصات آن ن د یی ن عان به ا ماع نظیر رسییده اسیت و تصیویر
ب رگ ،نا ر بر مطالبه هایی است که شکلی کلی و انت اعی دارند و هنوز انضیمامی،
ملمو

و عملیاتی نشیده اسیتع نکتیة دو آن اسیت کیه از منظیر سیاسیتگذاری،

م اهیم گ ته شده در رالب یک سند منسجم از حییث م قیومی ،شیکلی و معنیایی
مدون نشده است تا مشخ

کند رانونگذاران به طور خیاب ،و نظیا حکمرانیی

کشور به طور عا  ،ه شم اندازی از تحقق هر یک از شاخ
نظر دارند؟ ررار است ژس از طیِ یک دورۀ زمانی مشخ

های گ ته شیده در

کشور به کجیا برسید؟

آیا بین المللی سازی در بقبود وضعیت ا تماعی ،ارتصادی و رهنگیی کشیور بایید
تأثیرگذار باشد؟ یا آنکه مقوله ای نّی بوده کیه در آزمایشیگاه هیا ،ژهوهشیگاه هیا و
مراک علمی و تخصصی باید آن را ردیابی کرد؟ آیا بین المللیی سیازی ییک حیوزۀ
انت اعی ،لس ی و مبقم است یا آنکه رابل اندازهگیری ،انضمامی و علمی است؟
با تو ه به نکات گ ته شده ،میی تیوان گ یت تو یه بیه بُعید بیین المللیی در
عالیت ها و خدمات آموزشی ،ژهوهشی و مشاوره ای در اسناد باالدستی در طی ی از
1 Big Picture
2 Vision

بررسیروندهاوچشمانداز 221

مللیسازیمؤسساتپژوهشیدرایران:
بینال 


آرمانقا و منا ع ایدئولوژیک و یییر اییدئولوژیک صیورت بنیدی شیده اسیتع ایین
موضوع نا ر بر شکل گیری نوعی اهتما در مییان نخبگیان سیاسیی دسیتکیم در
سطح رانونگذاری و سیاستگذاری برای بینالمللیسازی آموزش عالی استع
در بررسی ژنج مؤسسه ژهوهشی از بین مؤسسیات مشیارکتکننیده در طیرح
ارتقای مؤسسات به تراز بین المللی ژهوهشگاههای «دانشیقای بنییادی»« ،ژنتییک و
زیست ناوری»« ،شییمی و مقندسیی شییمی اییران»« ،علیو انسیانی و مطالعیات
رهنگییی» ،و «هوا ضییا» انتخییاب شییدندع هییر یییک از ژهوهشییگاههییا بییر اسییا
های بینالمللی شدن مورد بررسی ررار گر تندع

شاخ

با تو ه به بررسی انجا شیده در خصیوب تجربیه هیای بیینالمللییسیازی
عالیت ها و برنامه های ژهوهشی مؤسسات و مراکی تحقیقیاتی در ادامیه مقمتیرین
یا ته های حاصل از بررسی صورت گر ته در رالب ژیشنقادهایی به منظور گیذار از
وضعیت کنونی به سوی وضعیت مطلوب بینالمللیسازی مؤسسات ژهوهشی ارائه
شده استع بیرای سیاماندهی ایین ژیشینقادها و نظیم بخشییدن م قیومی بیه آنقیا،
هم نانکه ییل ار وب نظری اشاره شد از مدل تحلیلی ساختار-کارگ ار است اده
شده استع مطابق این مدل ،نقیم سیاختارهای احاطیهکننیده و نیی تعییین کننیدۀ
عالیت های مؤسسات ژهوهشی باید در کنار نقم ارادۀ کنشگران و بازیگران داخل
مؤسسات ژهوهشی لحاش شودع براین اسیا  ،ژیشینقادها و توصییههیای مقالیه در
رالب نتایج نقایی صورتبندی شدهاندع
جمعبندی و نتیجهگیری
بین المللیسازی مؤسسات بینالمللی نیازمند ایجاد زیستبیو مناسیبی اسیت کیه
برای تحقق آن الز اسیت ،هم میان هیم در سیاختارها و هیم کیارگ اران میرتبط
اصالحاتی صورت ژذیردع این اصالحات با هد

ارتقای سطح عملکرد سیاختارها

و نی بقبود عملکرد کارگ اران و در سه سطح کالن ،میانی و خیرد بیه شیرح زییر
است:
الف -توسعة ساختارها؛ مشتمل بر مجموع عواملی که منجر به بقبود بخشیدن
به ساختارهای احاطه کنندۀ مؤسسات ژهوهشی میشود که عبارتند از:
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 بکارگیری رویکرد ژایین به باال برای طراحی سیاستهای بینالمللیسازی، ایجاد ساز و کار و روانین تسقیلگر بینالمللیسازی، رویارویی با تحریمهای بینالمللی علیه ایران در حوزۀ علم و ناوری، برنامه ری ی برای رعایت حقوق مالکیت معنوی در عالییتهیای ژهوهشییبینالمللی،
 تو ه به بین المللیی شیدن در اهیدا  ،مأموریتقیا ،راهبردهیا و شیم انیدازمؤسسات ژهوهشی،
 رهن سازی مناسب در مؤسسات ژهوهشی دربارۀ ل و بیینالمللییسیازیعالیتها و برنامههای ژهوهشی،
 ن دیک شدن به استانداردهای قانی در خصوب ارائه خیدمات ژهوهشییبینالمللی،
 -تنوعبخشی به شاخ

ها و عالیتهای بینالمللیسازی مؤسسیه و حرکیت

کردن راسوی نگارش مقاالت بینالمللی،
 ایجییاد زیرسییاختهییای الز در مؤسسییات بییرای ییذب ژهوهشییگرانبینالمللی،
 برنامهری ی برای همکاری با مؤسسات ژهوهشی همتا در سایر کشورها، حمایت خیران و نقادهای ییردولتی برای بیینالمللییسیازی عالییتهیایژهوهشی،
 تأکید بر ایجاد امکان ابجیایی و تحیرکژیذیری ژهوهشیگران در داخیل وخارش از کشور،
 ل و گسترش است اده از نّاوریهای نوین در بینالمللیسازی ژهوهم، عادیسازی روابط با کشورهای ژیشتاز در حوزه علم و ناوری، مدیریتکردن ژیامدهای همکاری با ژهوهشگران ییرایرانی، ل و ارزیابی و بازخورد الز توسط مسئوالن و سیاسیتگیذاران مؤسسیاتژهوهشی،
 -برطییر

کییردن موانییع یهنییی بییه خصییوب در سییطح مییدیریتی بییرای
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بینالمللیسازی مؤسسات ژهوهشی،
 -برطر

کیردن مشیکالت کنسیولی و ضیوابط اداری حضیور ژهوهشیگران

ییرایرانی در کشور،
 ژیوستن مؤسسه به انجمنها و اتحادیههای بینالمللی مرتبط، ارائة اطالعات علمی و توانایی های علمی مؤسسه به زبان هیای خیار ی ازطریق سایت،
 -برطر

کردن مشکالت مالی و نقل و انقاالت مالی بینالمللی،

 بقرهمندی از رایندهای ذب منابع مالی از خارش کشور، تقویت نشر علمی بینالمللی و مشارکت استادان و محققان ایرانی برای عالییت و ژیهوهم در مؤسسیاتبرتر قانع
ب -ژیشنقادهای مرتبط با کارگ اران؛ ییل این بخم مجموع ژیشنقادهایی کیه
کارگ اران حوزۀ ژهوهم باید در نظر بگیرند عبارتند از:
 آمییوزش کییا ی کارکنییان علمییی و ییرعلمییی در خصییوب مشییارکت درعالیتهای بینالمللی و تقویت مقارتهای الز ،
 ایجییاد مشییوقهییای الز بییرای ترییییب اعضییای هیییأت علمییی مؤسسییاتژهوهشی به ذب ژهوهشگران بینالمللی،
 ژایبندی ژهوهشگران به اخالق در ژهوهم، ارتقای مقیارت هیای برریراری ارتباطیات و تعیامالت بیین المللیی از ربییلبکارگیری زبان انگلیسی ،بکارگیری نّیاوری هیای نیوین ارتبیاطی و اطالعیاتی در
برنامههای آموزشی و ژهوهشی،
 عضویت اعضای هیأت علمی در انجمن های علمی بین المللی در حوزه هایتخصصی،
 شرکت اعضای هیأت علمی در دروههای رصت مطالعاتی، مشارکت اعضای هیأت علمی و ژهوهشگران در روییدادهای معتبیر علمییبینالمللی و
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 برگ اری دورههای دانما ایی خاب اعضای هیأت علمیی و ژهوهشیگرانبرای آشنایی با بقرهمندی از رصتهای بینالمللی در حوزههای تخصصیع
یکی از مقمترین نکات که باید ژیم از هر سیاستگذاری در حوزههیای یوق
صورت ژذیرد ،تو ه به شناسایی و راهم کردن زیستبو مناسب برای بینالمللی
شدن مؤسسات ژهوهشی استع این امر بدین معناست که بینالمللی شدن مؤسسیه
ژهوهشی امری در خأل و مجرد نیست و درون بسترهای متیأثر از شیرایط سیاسیی،
رهنگی ،ارتصادی و ا تماعی صورت میژذیردع ایین ژیوسیتگی بیین حیوزههیای
مختلف تأثیرگذار بر رایند بینالمللیشدن ایجاب میکند:
 در ابتدا این زیست بو و عناصر آن شناسایی شوند، تعامالت بین این عناصر ،نقم و ایگاه هر یک در رایند بینالمللی شیدنمؤسسات ژهوهشی تبیین شود،
 نظا دیپلماسی علم و ناوری در سطح ملی تعیین و تثبییت شیود و نقیمسیاستگذاران و کارگ اران در آن مشخ

شود،

 دالیل بینالمللی شدن مؤسسات ژهوهشی باید تبیین شود، مؤسسات ژهوهشی بر اساشاخ

ساختار ،شم انداز و شرح و ایف خیود بیا

هایی خاب خود مورد سنجم ررار گیرند و
 -با تو ه به ابنکه شاخ

های مؤسسات حیوزۀ علیو انسیانی ،مت یاوت از

علو ژایه و تجربی است ،این موضوع ،باید در ارزیابیها لحاش شودع
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