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Abstract 

The MSRT, as one of the key players in science and technology in Iran, has engaged 

in international cooperation as one of the most important features of its subordinate 

institutions. One of the projects that has been implemented since 2016 with the aim of 

organizing international cooperation. According to it, some educational  centers have 

been designated as "references for international cooperation" . The present study, while 

reviewing the performance, was conducted with the aim of providing a model for 

improving the current situation in the field of international scientific cooperation of the 

MSRT. Globalization, the international network system, and structure-agent theory are 

the three vertices of the triangle on which the paper's theoretical foundations are based. 

The research method is a combination of documentary study methods, comparative 

study, case study, interview and panel of experts. Based on the challenges identified in 

the four policy areas, intra-ministerial, extra-ministerial and operational, three 

strategies based on "maintaining the status quo and improving it", "changing the status 

quo and eliminating national authorities" and "returning to the status quo ante" are 
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designed and exposed. Experts evaluated and consulted. The result is that maintaining 

and improving the status quo has been identified as the final solution and a set of policy 

solutions has been proposed to improve it. These solutions are presented at two levels: 

solutions at the level of policy-making and governance of national authorities, and 

solutions at the level of operations of national authorities. Below each level is a set of 

policy strategies. 

Keywords: International Scientific Cooperation, Focal points, Ministry of science, 

research and technology, University، Research Center. 
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 چکیده 
المللی  وزارت عتف بعنوان یکی از بازیگران محوری حوزة علم و فناوری در ایران، به همکاری بین

های نهادهای زیرمجموعة خود پرداخته استت ا از لمله حرحی  ان یکی از مهمترین کارویژهبعنو

حراحی و الرا شتفه است ا بر   1395است  که با هف  ستامانفهی همکاری بین المللی از ستا   

های علمی با  استتتان بن برخی مراکم بموزشتتتی و پژوهعتتتی با عنوان مرل  براراری همکاری

انفا پژوهش  المللی« تعیین شتتفهبه عنوان »مرال  همکاری بین  نهادهای همتا در کعتتور هف 

المللی وزارت  حاضتر با هف  بررستی ن ش این ستاختارهای نو در مفیری  همکاریهای علمی بین

  ارت ای  به  است  توانستته  یمل مرال  نیا  لیتعتک  ایبعتف برای پاست  به این پرستش که  

 مف  اهفا   تح ق و  عتف  وزارت به وابستته  یعلم مراکم  یالمللبین  یعلم  یهمکار

استنادی، بررستی    هروش پژوهش ترکیبی از روشتهای ماالع  شتود   منجر  استتگااریست  نظر

موردی، مصتاحبه و برزماری پنل خبرزان است ا بر استان شالعتهای شتناستایی    هتابی ی، ماالع

شتفه در شهار حوزة ستیاستتگااری، درون وزارتی، برون وزارتی و عملیاتی سته راهکار مبتنی بر  

»حفظ وضتت  مولود و ارت ای بن«، »تیییر وضتت  مولود و حا  مرال  ملی« و »باززعتت  به  

بی و نظر خواهی صتاحبنظران ارار زرف ا نتیجه اینکه  وضت  پیعتین« حراحی و در معرا ارزیا
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عنوان راهکار نهایی منتخب صتتاحبنظران تعیین شتتفه و برای  هحفظ و ارت ای وضتت  مولود ب

  ستا   دو در  راهکارها  نیاای از راهکارهای ستیاستتی پیعتنهاد شتفه است ا  ارت ای بن مجموعه

  یراهکارها   و  ،یمل  مرال   یحکمران  و  یزااراست یست   ستا   یراهکارها:  بر  معتتمل  انفشتفه  ارائه

  شتفه  ئهاار  یاستتیست   یراهبردها  از  یامجموعه  ستا   هر  لیذ درا  یمل  مرال   اتیعمل  ستا   در

   ااس 

  وزارت راهبرد، ،یالمللبین  یعلم یهمکتار یمل  مرال  ،یالمللبین  یعلم یهمکتار :هداکلیددواهه

 ادانعگاه  عتف،

 13/04/01تاریخ پذیرش:    05/04/01بازبینی:    تاریخ   22/09/00تاریخ دریافت:  

 ،  1401، تابسدتا   43، پیاپی 2، شدماره  11، سدال    اجتماعی فرهنگی  فصدلنام  راهررد

 528-497صص 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و بیا  مسال  مقدم . 1
امروز علم و فناوری را بایف منب  افرت کعورها    ههم پیوسته  در لهان پیچیفه و ب

دانست ا سترع  توستعة علم و فناوری و نیم کمرند شتفن مرزهای بین کعتورها در 

عصتتر لهانی شتتفن، منجر به اهمی  بالی علم و فناوری در بین متییرهای شتتکل 

ها  المللی شتفه است ا بر این استان دول بین هدهنفه به افرت ملی کعتورها در عرصت

الملتل درصتتتفنتف بتا تکیته بر نظتا  بین  هترین کنعتتتگران در عرصتتتعنوان اصتتتلیبته

های خود، از ستویی از ررفیتهای علم و فناوری مولود برای پیعتبرد اهفا   توانمنفی

بهره   هالمللی بهره زیرنتف و از ستتتوی دیگر بتا تکیته بته ابمارهتای اتفرت خود، زمینتبین

ین حوزه را فراهم و در له  توستعة ملی  های ستایر کنعتگران در ازیری از توانمنفی

هتا عمومتان ن ش  از بن بهره زیرنتفا بررستتتی تجربته لهتانی بیتانگر بن استتت  کته دولت 

عهفه دارنف و نهادهای غیردولتی از  راهبری، ستتیاستتتگااری و هفای  موضتتور را بر

های دانش بنیان و مح  ان و پژوهعتگران مراکم پژوهعتی، شترک   ها،ابیل دانعتگاه

 عنوان مجریان این حوزه بیعترین تأثیرزااری را دارنفا ف که بههستن

  و   ن ش  انگریب  ،کعتتور یحکمران و یمیربرنامه  نظا  در زرفته  صتتورت  یهاتالش

ا است   یپژوهعت  یعلم مراکم  و  هادانعتگاه امور هادار در یالمللبین  یهایهمکار  یاهم

 ستیاستتهای ،انفاز شعتم  ستنف بر معتتمل  بالدستتی  استناد در یالمللبین  نگاه  ضترورت

 ستنف نیمهمتر  عنوانهب  یعلم  لام   ن عته ،توستعهه  ستال پنج  یهابرنامهکعتور،  کالن

  عنوانهب  رانیا یالمللبین  یعلم  یهایهمکار لام  ستنف مین  و یفناور  و  علم حوزة در

  ستنف   ماابقا است   شتفه  منعکس  یالمللبین  یعلم  هایهمکاری  مرتبط با  ستنف  رینبخ
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 از ینفکیل  بخش یالمللبین  یعلم  هایهمکاری  ،کالن یاستتتتهایستتت  و انفاز شعتتتم

  تح ق را  کعتوره  فناوران و  یعلم  توستعة  که  است   ییها  است یست  و  هابرنامه مجموعه

  ی علم  یدستتاوردها از یریز بهره  ،یالمللبین  یعلمه  شتبک به وستتنیپ  لمو ا  بخعتفیم

  استتناد  نیا در  یلهان  مجام  در  یعلم  یدستتتاوردهاه  ارائ  و کعتتورها  گریده فناوران  و

المللی های علمی بیندر برنامه شتعتم توستعه به لمو  توستعه همکاری ااست  شتفه  فهید

  ی و فرهنگ یالتماع   ،یستاله شتعتم توستعه ااتصتادپنج  اانون برنامه)تأکیف شتفه است  

 ا(139۶، رانیا یاسالم یلمهور

  ستاو  در  و یستاختار و  یمفهوم  بستتر در  فیبا را یالمللبین  یعلم  هایهمکاری

  با  مرتبط  ینهادها و کارزمارانا  کرد  بنفیدستتته یالمللبین  و  یمل ،یبخعتته  یل شنف

  حوزه  یمتصتف  ینهادها و  علم  حوزة  یمتصتف  ینهادها  بر معتتمل همممان حوزه نیا

  پژوهش،   علم،  یمتصتتف  نهاد  عنوانهب  عتف  وزارتا  شتتونفیم یالمللبین  هایهمکاری

 کنفای ن ش محوری در این حوزه ایفا میعال بموزش و  یفناور

اانون برنامه   99استتناد ماده   رب»بنا  بمفه  علو   وزارت  اراتیاخت و  فیورا  اانون در

مصتتتو    رانیا یاستتتالم  یلمهور  یو فرهنگ یالتماع   ،یستتتو  توستتتعه ااتصتتتاد

 ،ینظا  علم یاستتتگااریو ستت ییبه امور الرا فنیانستتجا  بخعتت یبراو   17/1/1379

 یمبتن  فیو ورا  ها یاز مأمور  یاوزارتخانه، مجموعه نیا  «،کعتور  یو فناور ی اتیتح 

بنهتا موارد مرتبط بتا    نیاتانون را بر عهتفه دارد کته از ب  نیر ابر اهتفا  برشتتتمرده د

  التیو تعتک  فیاانون اهفا ، ورا)  است  ری، به شتر  زیالمللبین  یعلم  هایهمکاری

 :(13۸3،  یو فناور  اتیوزارت علو ، تح 

 منظوربته  لز   ریو اتختاذ تتفاب  یالمللنیب  یعلم  یهتایتوستتتعته همکتار •

  ی  اتیتح   -یعلم مراکم  نیب  یعلم  مبادلت و  هایهمکتار کردن  نهینهتاد

در   یلمللانیو ب  یامنا ته  ی تاتیتح   -  یعلم  مراکم  بتا  کعتتتور  داختل

 اصال یشارشو  ضوابط و م ررات مصو  مرال  ذ

  و  یفنتاور  انت تا  خصتتتو  در لز   یعتتتنهتادهتایپ   هیتته  و ریاتختاذ تتفاب •

 افتتهیت  انت تا   یهتایفنتاور  کردن  یبوم  منظوربته  یمیربرنتامته  و  یفن  دانش

 کعور، داخل به

در داخل و خارج کعتور و    یعرضته فناور یمناستب برا یهانهیزم  جادیا •

 داخل،شفه در   فیتول  یهایاز صفور فناور  یحما
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 له   کعتور از خارج و داخل  یرانیا  متخصتصتان لا  یبرا یمیربرنامه •

 یرانیا  انیتو اداره امور دانعتتتجو  یفنتاور  و  ی تاتیتح   ،یعلم  یهمکتار

 اکعور از خارج

  و   یعال بموزش  مؤستستات  و  هادانعتگاه در یرانیا انیدانعتجو  امور اداره •

 از  مت تابتل  یفن  و  یعلم  یهتانتهیزم  جتادیا  و  کعتتتور  از  ختارج  ی تاتیتح 

 خارله؛ امور وزارت  یهماهنگ  با  یعلم یهامنیرا اعما  قیحر

 زبان  زستترش  و یاستالم  و یرانیا تمفن  یعلم  راثیم  یمعرف  در اهتما  •

 کعور؛ از خارج ی اتیتح  مراکم  و  هادانعگاه در  یفارس اتیادب  و

 ارتباحات یبرارار و یالمللبین  یستازمانها و  مجام  در  دول   ینفزینما •

 اوزارتخانه اراتیاخت  و  ها یمأمور حوزة در لز 

نعتتان   یالمللبین  یعلم  هایهمکاریفعا  در حوزة    ینهادها و ستتازمانها یبررستت

 یمختلف  یحوزه، نهادها نیالرا و نظارت بر ا  ،یاستتتتگااریستتت نفیکه در فرا  دهفیم

زاار ری( تاثمیمستت  ریو هم غ  می)هم مستت   یانیو مم یمستت  ریغ   م،یصتورت مستت به

مجلس    ،یان ال  فرهنگ  یعال  یشتامل شتورا  استتگااریست  یمثا  نهادها یهستتنفا برا

کالن مرتبط با    یاستتهایشنف ست  هرمصتلح  نظا ،    صیو مجم  تعتخ  یاستالم  یشتورا

صتتتورت  امتا بته  کننتفیم  نییرا تع  یدر حوزة علم و فنتاور  یالمللبین  هتایهمکتاری

  ی علم  هایهمکاری  عتبردیپ   یاهفا  و ستازوکارها  ها، یاولو نییدر الرا، تع میمستت 

 ا  کننفینم  ینیبفرن ش یالمللو فناورانه بین

عنوان  به  یش پمشتتتکو وزارت بهفاشتتت  و درمان و بموز  اتیعلو  و تح   وزارت

از  یفیح  یو ستامانفه  یترب  ،یستازستو با شتبکه کیدارنف از   یانیکه ن ش م  ینهاد

پژوهعتگران و   ،یعلم ئ یه یکه شتامل اعاتا یکنعتگران مهم عرصته علم و فناور

 یالمللبین  هایهمکاری طیشترا لیاست  و با تسته  یمؤستستات بموزش عال انیدانعتجو

  یانفاز و راه یالمللنیب  یهانامهاز رهگار ع ف تفاهم  گرید یکنعتتتگران و از ستتتو نیا

 نفیدر فرا میصتتورت مستتت هف  به  یدر کعتتورها  یعلم  یهایمنیو را  هاینفزینما

فنّتاور  یالمللبین  هتایهمکتاری و  و فنتکنیم  ینیبفرن ش  یعلم  ماتالعتات  مرکم  ا 

 یابیتو ارز  یدر وزارت عتف و مرکم توستتتعته همتاهنگ  یالمللبین  یعلم  یهتایهمکتار

 میحور مستت به  یالملل در وزارت بهفاشت ، درمان و بموزش پمشتکواحف بین  اتیتح 

از سویی در سا  خرد نیم هر یک از بازیگران  را بر عهفه دارنفا هاهمکاری نیا  میتنظ

ستتعة خود لهانی دانش و تو  هحوزة علم و فناوری کعتتور برای دستتترستتی به شتتبک

 المللی اس اها در دو سا  ملی و بینای از همکارینیازمنف زسترش شبکه
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  برنامه  ،یاستتگااریست» علو  وزارت یالمللبین  یهایهمکار مرکم ،نهیعتیپ  نیا  با

 و  یفنتاور  و   تاتیتح   علو ،  وزارت  یالمللبین  یعلم  ارتبتاحتات  یهمتاهنگ  و  یمیر

 یالمللنیب روابط به مربوط  امور انجا » و  «کعور  ی اتیتح  و  یعلم مراکم و  هادانعگاه

  بتا   کعتتتور  ی تاتیتح   و  یعلم  مراکم  و  هتادانعتتتگتاه  ،یفنتاور  و   تاتیتح   علو ،  وزارت

  ملل   ستازمان  لمله از  یدانعتگاه و یامنا ه یالمللبین  یعلم موستستات  و  هاستازمان

شتر  ) است   زنجانفه خود  یاصتل فیورا شتر  در را  «وابستته  یهاستازمان و  متحف

های مختلفی بر استان این مأموریتها و ورایف در وزارت عتف برنامها  (1400،  فیورا

 1395ست ا از لمله در ستا  المللی الرا شتفه اهای علمی بینبرای توستعة همکاری

المللی بتا  عنوان مرال  تعتامتل بینای بتا تعیین دانعتتتگتاههتای منتختب بتهحی برنتامته

ای الرایی برای ستتتامتانتفهی و زستتتترش نظتا  منتف  کعتتتورهتای منتختب، برنتامته

المللی بغاز شتفه است ا در این برنامه در زا  نخست  بیست   های علمی بینهمکاری

المللی با کعتورهای هف   عنوان مرل  همکاری علمی بینهدانعتگاه و مرکم پژوهعتی ب

انفا بر استان این برنامه دستتورالعمل موا  مأموری  مرال  تفوین شتفا  تعیین شتفه

مرال     لیتعتک  ییدستتورالعمل الرا)  دو محور اصتلی این دستتورالعمل عبارت است  از

 :(1400، یالمللنیب  یعلم  یهمکار  یمل

های علمی با  های توستتتعه همکاریریمی و الرای برنامهحراحی، برنامه •

ها و مراکم پژوهعتی و فناوری  کعتور هف  از حریق معتارک  دانعتگاه

 ها و مراکم پژوهعی و فناوری عاو؛ویژه دانعگاهبه

های معتتترآ بموزشتتی، لا  دانعتتجویان بستتترستتازی و الرای دوره •

هتای تح ی تاتی معتتتترآ، فراهم بوردن فرصتتت  ختارلی، انجتا  حر 

ماالعاتی، تباد  استتادان، اعاتای هیات علمی و دانعتجویان، برزماری  

ای که به ها و ستتتمینارهای علمی و هرزونه برنامهها، کارزاهنعتتتستتت 

 شوداالمللی منجر میدولانبه بینهای  توسعه و تعمیق فعالی 

بررستی عملکرد مرال  در راستتای پاست  به این پرستش است  که  م اله نیا  هف 

  ی علم مراکم یالمللبین  یعلم  یهمکار ارت ا و رشتف  به  توانستته  یمل  مرال  لیتعتکبیا  

دستتیابی به   شتود  منجر  استتگااریست نظر  مف  اهفا  تح ق و  عتف  وزارت به وابستته

این هف  مستتلم  بررستی وضت  مولود، معتتمل بر عملکرد شتش ستالة این مرال  و 

شتناستایی شالعتها و فرصتتهای ایجاد شتفه در این رونف است ا بررستی تجربة ستایر 

توانف در بررستی نهایی و ارائه راهکار برای ارت ای وضت  مولود اثرزاار کعتورها نیم می

 باشفا
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 شپژوه های پرسشاهداف و  . 2
المللی در ارت ا هف  اصتلی این م اله بررستی ن ش مرال  ملی همکاری علمی بین

المللی است ا در واا  هف  اصتلی بررستی این موضتور  و توستعة همکاریهای علمی بین

است  که بیا الرای این راهبرد از ستوی وزارت عتف توانستته ستازوکار مناستبی برای 

ایجاد کنفا   -مفنظر ستیاستتگاار بوده است شنانچه  –المللی  ارت ای همکاری علمی بین

در راستتای تح ق این هف ، اهفا  فرعی معتتمل بر بررستی عملکرد مرال  ملی از 

حیث ن اط ضتتعف و اوت، بررستتی تجربة لهانی در این حوزه، شتتناستتایی شالعتتها و 

 راهکارهای تعکیل مرال  ملی هستنفا

 له به شر  زیر اس :در تح ق اهفا  م اله پرسش اصلی و پرسعهای فرعی م ا

  ی علم  یهمکتار  ارت تای  بته  استتت  توانستتتتته  یمل  مرال   لیتتعتتتک  ایتب •

 نظر  مف  اهفا   تح ق  و عتف  وزارت  به وابستتتتته  یعلم مراکم یالمللبین

پاست  به این پرستش مستتلم  یافتن پاست    شتود  منجر استتگااریست

 پرسعهای زیر اس :

  های همکاری  سا   توسعة  برای  راهکاری توانفمی ملی  مرال   تعیین بیا •

  باشف  عتف وزارته مجموع   در المللیبین  علمی

های  شالعتتهای الگوی مبتنی بر مرال  ملی برای ستتامانفهی همکاری •

 المللی در وزارت عتف شیس  علمی بین

شه بینفه هایی برای مرال  ملی اابل ترستیم است   و شه راهکارهایی   •

 مالو  ولود دارد  هبرای تح ق بینف

 پیشین  پژوهش . 3
های علمی در نهادهای بموزش و پژوهش کعتتور را بثار مولود در حوزة همکاری

توان در سته محور اصتلی دستته بنفی کرد: برخی بثار در ستا  کالن بر ستیاستتهای  می

انفا برخی دیگر در ستتا  میانی بر دول  و ستتاختار دیملماستتی علمی متمرکم شتتفه

هایی شون هم نویسنفزی، تباد  استاد  بر شاخص  انف و عمفتانرکم شفهها متمدانعگاه

عنوان محور اصتتلی ستتیاستتتهای  ویژه بر لا  دانعتتجوی خارلی بههو دانعتتجو و ب

 انفاالمللی دانعگاه متمرکم شفهبین

المللی را ( عوامل موف ی  همکاری علمی بین13۸۸رحمان سترشت  و همکاران )

 و کنتر  نور همکاری، دهی اوی برای شتکل لود انگیمهشتریک، و معتتمل بر انتخا 
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داننتف  می حرفین انتظتارات و معتتتترآ همکتاری همکتاری، تجربته شتتتبکته بر نفوذ

  ی هایهمکار یارت ا یراهکارها(  1392)  ییحباحباا (et al.، 13۸۸ستترشتت   )رحمان

 ستا ا است  نموده  یمعرف ستا  سته در را  یدر نظا  بموزش عال یالمللو بین  یعلم

  ی راهکارها  دو ، ستتا  زاارانه،استت یستت یهایریز له   ای  کالن  یراهکارها: او 

 به خرد ستتا   ای  ستتو  ستتا  و  یعال  بموزش در  یالمللبین کردیرو جادیا  ای  بردانیم

 یالمال  ینگاه  درا (1392،  یی)حباحبا  باشتفیم مربوط  هادانعتگاه در ییالرا  اافامات

  فه یستا  او  د درکالن لز    یهااست یست  یفناور و  علم  حوزه در  یبالدستت  استناد به

 اشتتارهخود   ی( در بررستت1394منش ) یو احمف  ایپوکه   یحورشتتفه استت  اما همان

  ی اعمفه بخش که است   فهیزرد مولب  دو  ستا  در  مفون  یهابرنامه ف فان  انفنموده

 یهایبنفرتبه در  که  یحوربها  نگردد مح ق  ستتو   ستتا  یبرااز اهفا  مورد انتظار 

کعتتورها  ریمعتتترآ با ستتا  یعلم  فاتیکم بودن تعفاد و ستتهم تول لیدلبه  یلهان

 ارار  خود  یوااع  گاهیلالهان در   مار   یدانعتگاههابا   ستهیم ا در رانیا  یدانعتگاهها

 ا(1394، منشیو احمف  ای)پو  رنفینگ

شتناستی همکاری های  ای با عنوان بستیب( در م اله139۶محستنی، هفی ستادات)

المللی به بررستی ن اط ضتعف و اوت و تهفیفها و فرصتتهای این همکاریها  علمی بین

در دانعتتگاههای منتخب پرداخته استت ا این م اله عمفتان بر تاثیرات همکاری علمی  

 ا(139۶)محسنی,  بر لامعة علمی متمرکم شفه اس المللی بین

برای موف ی  یک  ( نیم در تح ی ی نعتان دادنف که  1395فرد و همکاران )استفی

المللی، المای شتبکه )اعم از مفیری ، اعاتا، حامی و ستازوکارهای  شتبکه همکاری بین

داشتتتتته باشتتتنتف و در شتتتکتل زیری و های لز  را همکتاری( بایف شتتترایط و ویژزی

ها بایف به ای بایف رعای  شتودا همچنین در این شتبکههای شتبکه المامات ویژهفعالی 

 ا(et al.، 1395 فردی)اسف حور مجما و ویژه توله زرددها بهالمللی همکاریلنبه بین

  هنف،   کا،یبمر یکعتتورها  یعلم  یملماستتید  یوضتتع  یبررستت در( 139۶)  یحاهر

 همة معتترآ ویژزینموده است  که   یریزجهینت نگونهیا  رانیا  و  اروپا هیاتحاد ه،یترک

 کعتور شهار هر در که است  علمی هایزااریستیاست  در دول  برتری هامف  این

 یهمکار( 1979از نظر بواور و روزن )  نکهیا ولود  باا  (1395،  ی)حاهر  استت  بشتتکار

  1بازمن  و  یلاما   است   شتفه  لیتبف  یعاد  عمل کی به  یعلم   اتیتح   انجا  در  یعلم

  لمله از مفرن  علو  بودن نهیهم پر  و فهیچیپ   ،یارشتتتهنیب  نفهیافم  یهایژزیولود و

 
1 . Lee  & Bozeman 
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  کننف یم معتتترآ   اتیتح   انجا  به  قیتعتتو را  دانعتتمنفان که انفشتتمرده بر  یلیدل

(Lee وBozeman ،2005 )  متیتمان  2004)  2نتتایتت ا و  نت تش  بتررستتتی  در  ثتیتر أ تتت( 

 هتایهمکتاریدارد کته  الملتل در پیعتتترفت  علم و فنتاوری بیتان میهتای بینهمکتاری

 بموزشِ و  یعال بموزش یالمللنیب ابعاد هدربار عتتریب که است  یاصتاالح یالمللبین

 زونازون یکعتتورها در مختلف یهاشتتکل به و رفته کار به متوستتاه هدور از بعف

 ا(Knight، 2004) اس  شفه استفاده و ریتفس متفاوت نفعان،یذ هلیوسبه

( استتتت  کته  2005والت    حوزة نظری و حوزةبین  عمی ی  شتتتکتا   ( معت تف 

 یعال بموزش یالمللبین ارتباحات هعمف هف  از منظر وی گااری ولود دارداستیاستت

 شتفه شتناخته یالمللنیب ستا  در که است  ییهاارزش  و نگرش ،ییتوانا دانش، هتوستع

 ا(Jackson، 2008) اس 

المللی در زمینته علم و فنتاوری   ش همکتاری بین( در بررستتتی ن200۶)  3وازنر

های  المللی نعتتان دهنفه ستتهم رو به رشتتف فعالی های بینهمکاریمعت ف استت  که  

هتای فعتالیت   را برای انجتا پنج دلیتل عمتفه پژوهعتتتگران    ا وازنرعلمی و فنی استتت 

فه  اتابلیت  دیت  تمتایتل بنهتا برای افمایش(  1)  را مواردی همچون:المللی  همکتاری بین

اشتتتتراآ  (  2هتای مکمتل؛ )اتابلیت منتفی از بهرهخود در بین همتتایتان خود و    شتتتفن

( دستترستی به 3هایی را که در م یان یا دامنه وستی  هستتنف؛ )همینه پروژه زااری

  و با   ( با همکاری با یکفیگر4ایم  پیفا کننف یا به اشتراآ بگاارنف؛ )مناب  مالی زران

( 5دست  بورنف؛ و )تواننف اهر  بیعتتری را بهمی  به اشتتراآ زااشتتن احالعات خود

دانف در حالی که می  بنها نیاز به تباد  نظر دارنف تا خالای  بیعتتری را تعتویق کننف

که   کننفزان«این ستته زروه تح یق و توستتعه مالی »تامیننظر وازنر هف  اصتتلی  از

  نهادهای ،  های ویژه(برنامهها و  ها، موستستات، دانعتگاهها )از حریق بژانسدول شتامل  

هتای  انتک لهتانی( و ستتتازمتانبت  )متاننتف  کننتفنیمته دولتی کته پو  دولت  را صتتتر  می

، رستتیفن به اهفا  ستتیاستت   باشتتنف( میهای بعتتردوستتتانهغیردولتی )ماننف زروه

یا  های خا  )انرژی، ستالم ( و مأموری  تح قبمرزتری )دفار ملی، روابط خارلی(،  

رشتتف ااتصتتادی  منجر بهکه اغلب استت   علو  پایه یا مهنفستتی(ترویج ایجاد دانش )

 ا(Wagner، 2006)زردد  می

  نتف بی»فر  ( معت تف استتت  کته اهتفافی همچون2014خورستتتنتفی حتاستتتکوه )

 نخبگان لا  یبرا  رااب   و  یپژوهعت فاتیتول  یابیبازار و  یعال  بموزش یستازیتجار
 

2 . Knight 

3 . Wagner 
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 یکعتتورها از  برخوردار انیدانعتتجو  و( یخارل پژوهعتتگران و انیدانعتتجو از)اعم  

 یمل  لیتپروفتا  شیافما  بودلته،  یکستتتر لبران  و  ییدربمتفزا  منظوربته توستتتعتهدرحتا 

از لمله دلیلی است     بن   یریمف  و  دانعتگاه یبرا یالمللنیب اعتبار کستب و  دانعتگاه

ا شن و (139۶)حاستکوه،  شتود المللی شتفن میها به بینکه مولب زرایش دانعتگاه

مبانی فکری، مستتیرهای اصتتلی تح یق و لوام   ( با انجا  بررستتی 2019)4همکاران

نعتتتان   2015-1957حی دوره   المللیبینهمکتاری علمی   فکری منا ته تح ی تاتی

 Chen) در سته مرحله انجا  شتفه است  المللیهمکاری علمی بین که تح ی ات  دادنف

et al.، 2019)  :«( و 2005تتا    1992هتای  )ستتتا   «تخمیر»(،  1991-1951)  «رهور

  (ا2015-200۶) «دوران» مرحله

توستتتط   200۸ستتتنف شارشو  راهبردی اروپایی برای همکاری علمی در ستتتا   

های  کمیستیون اروپا منتعتر شتفه است ا در این ستنف اهفا  اروپا برای ایجاد همکاری

ا در (UIE، 1998)علمی و فناوانه با شنف دستته از کعتورها به تفکیک ذکر شتفه است  

المللی های بینهای و همکاریزمارشتتات علمی ستتالنه یونستتکو نیم بحث همکاری

(ا 199۸-2014،  5)یونستکو عنوان یکی از پیعترانهای توستعه علمی مار  شتفه است به

زمارش علمی »ن ش روزافمون علم، فناوری و ستالم  در ستیاست  خارلی« که توستط  

شتتورای ملی تح ی ات در ایالت متحفه ارائه شتتفه استت  از این منظر به موضتتور  

عنوان ابماری  پردازد که علم و فناوری و ستتالم  بهالمللی میهای علمی بینهمکاری

انفا  عنوان یک افرت لهانیهای ستیاست  خارلی ایالت متحفه بهبرای پیعتبرد برنامه

ها برای توانف از تفوق خود در این حوزهمریکا شگونه میبدر واا  هف  این استت  که  

ویژه کعتورهایی که روابط ستیاستی با بنها دشار معتکل هایجاد تعامل با ستایر کعتورها ب

مناف  ایالت  م اله افمایش (ا1999،  ۶شتتتورای تح ی ات ملی)  استتت  استتتتفاده کنف

حور ختا  بر محورهتای تعتامتل دو  هبت ا(Cohen، 1997)پن  متحتفه در روابط علمی بتا ژا

 -های بموزشتتتیهای همکاریهای علمی پرداخته و با تفکیک حوزهکعتتتور در حوزه

های معتترآ، همکاری دانعتگاههای دو کعتور  دانعتگاهی هماننف برزماری کنفرانس

های علو  های پژوهش و نیم انت ا  فناوری بر لمو  تمرکم بیعتتتر بر حوزها از حوزهواا

 پیعرفته تأکیف کرده اس ا 

 
4 . Chen et al 
5 .Unesco 

6 . National 
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هتا و  المللی مستتتت ر در دانعتتتگتاههتای علمی بیناز بنجتا کته مرال  ملی همکتاری

المللی نفارنف، و در داخل کعتتور نیم مراکم پژوهعتتی کعتتور معتتابهی در ستتا  بین

حور مستت یم به بنها پرداخته نعتفه  های نیم بشتونف و در م الهمحستو  میموضتوعی نو 

 نوبورانه داردا هلنب  حاضر کامالن هاس ا از این منظر م ال

 ی  نظر مالحظات. 4
المللی در ستته ستتا  خرد، میانی و کالن اابل صتتورتبنفی  همکاری علمی بین

، پژوهعگران و  است ا در ستا  خرد، کنعتگران عرصة علمی شامل اعاای هیات علمی

المللی خود المللی بتا همتتایتان بینشتتتود کته بته همکتاری علمی بیندانعتتتجویتانی می

های پژوهعتی معتترآ، شترک  پردازنفا تألیف م الت معتترآ، معتارک  در پروژهمی

زیری از فرصتتتهای ماالعاتی، همکاری با ستتازمانهای  المللی، بهرهدر رویفادهای بین

های این های بموزشتی معتترآ برخی از مهمترین شتاخصرهالمللی، برزماری دوبین

 همکاری اس ا 

در ستا  میانی نهادهای حوزة علم معتتمل بر دانعتگاهها، مؤستستات پژوهعتی،  

ستازمانها و شترکتهای خصتوصتی فعا  در حوزة علم و نهادهای دولتی همچون پارکهای  

للی در ستتتا  المعلم و فنتاوری ارار دارنتفا ستتتامتانتفهی همکتاری هتای علمی بین

نهاد/ستاختار هماننف انع اد تفاهم نامه با دانعتگاهها و موستستات پژوهعتی غیرایرانی، 

های معتتترآ تباد  استتتاد و پژوهعتتگر، لا  دانعتتجوی خارلی، برزماری دوره

های معتتترآ علمی و هفای  و ستتامانفهی فعالی  بازیگران بموزشتتی، الرای پروژه

ریمی و الرای بن در ستا  کالن و با  برنامه  شتودا ستیاستتگااری،ستا  خرد انجا  می

شتودا در ستا  هف  ستازمانفهی فعالیتهای نهاد میانی و بازیگران درون بن انجا  می

عهفه دارنفا در   ها ن ش راهبری، ستتیاستتتگااری و هفای  موضتتور را برکالن، دول 

ها،  ستا  کالن نهادهای عالی متصتفی علم کعتور ارار دارنف که وریفة تعیین ستیاستت

نظتارت بر الرای بن و ارزیتابی را بر عهتفه دارنتفا وزارت علو ، تح ی تات و فنتاوری؛  

وزارت بهفاشت ، درمان و بموزش پمشتکی؛ معاون  علم و فناوری ریاست  لمهوری وااا  

و نیم نهادهای ستیاستتگاار همچون شتورای عالی ان ال  فرهنگی در این ستا  ارار 

 می زیرنفا  

نفی ن ش بفرینی نهادهای ستا  کالن در حوزة همکاری  با توله به این دستته ب

المللی معتمل بر سیاستگااری، نظارت و ارزیابی اس ا نای  این عملکرد را علمی بین

با توستعة حوزة   (Knight, 1997) کنفابا عنوان »دیملماستی دانش« مفهو  ستازی می
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ها به حوزة ستتیاستت  بفرینان ستتایر حوزهو ن ش دیملماستتی عمومی و ورود بازیگران

خارلی و با توله به ن ش علم و فناوری به عنوان محرآ اصتتلی توستتعة کعتتورها،  

اهمی  »علم و فناوری« بعنوان ابمار دیملماستتتی فمونی یافته استتت ا بر این استتتان 

یفتا  المللی اتری در ستتتامتانتفهی همکتاریهتای علمی و فنتاورانتة بیندولتهتا ن ش فعتالنته

هتای ملی نهتادهتای ستتتا  کالن دولتی در حوزة علم،  کنتفا استتتتراتژیهتا و برنتامتهمی

ترین تالشتتهای دولتها برای ایفای ن ش در حوزة دیملماستتی  ترین و مستتت یمملمون

شتتتودا  علم استتت  که البته با اهفا ، نظا  باورها و اولوی  بنفی متفاوتی هفای  می

ستیاست  خارلی« و »علم و فناوری« »دو حوزة  دیملماستی علم همممان تأثیر مت ابل  

کنتفا در زیری از ررفیتهتای هر حوزه برای ت ویت  حوزة م تابتل را منعکس میو بهره

المللی با هف  پیعتبرد مناف  کالن ملی در این شارشو  مفهومی همکاری علمی بین

 کنفا  حوزة »علم« و »سیاس  خارلی« مفهو  و ابعاد لفیف پیفا می

لفیف بیش از هرشیم متأثر از بستتتری استت  که تحولت کالن نظا   این تعریف 

  ی لهان  فنمیز زعم  بهشتودا الملل رام زده است  و از بن تعبیر به لهانی شتفن میبین

که مناحق دور را شنان به هم مرتبط  است  یالتماع   مناستبات  یت و  شتامل شتفن

زیرد و بالعکس  داد محلی تح  تأثیر فرهند لهانی شتتکل می ستتازد که هر ر می

 از  بنچه ا(Giddens، 2013)فرهند لهانی نیم تح  تأثیر رویفادهای محلی ارار دارد 

 فیتعر نیاه  یپا بر است  نظر  مف م اله نیا ینظر بستتر  عنوانهب شتفن  یلهان مفهو 

 ارار  بن درون  ییها  نفیفرا که  است   کالن ینفیفرا شتفن  یلهان» که  است  معتترآ

  ش یفایتپ   مولتب  کته  کرد  تصتتتور  ییروهتاین  شتتتکتل  بته  توانیم  را  نتفهتایفرا  نیاا  دارد

 اریبست  تحولت شتتا   روهاین نیا یبراا  انفشتفه  هاانستان  یزنفز در  یفیلف  یوضتع

 و حرک  ریمست  و است  زیری شتکل  حا  در  نیروها ینا نیب  یفیلف روابط  بالست ،

 نیا درا  (13۸1،  یزنجان)اخوان«  است   فهیچیپ  اریبست  گریکفی بر  بنها یاثرزاار  مانیم

 :فیلف بستر

 م؛یمواله کمارشهی  و فهیچیپ  وسته،یپ   بهم  یلهان  با •

  الملتلنیبه  عرصتتت  در  فیتلتف  نتانیبفرن ش  عنوانهبت  یردولتیغ   گرانیبتاز •

 ؛دارنف حاور

  شتفه  تحولت زرفتن سترع به  منجر  یفناور و  علم  توستعة  یبال سترع  •

  ؛اس 

 در  یفناور  و  علم  توستعة سترع   و یفناور  و  علم فیتول  یبال  یهانهیهم •

 اسازدیم یضرور را یهمکار  علم بودن یلهان خصل   کنار
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  ها دانعگاه   شفن،  یلهان  رونف کالن  بر یمبتنه  فیچیپ  و وستتهیپ   بهم  یفاتا نیا در

 بر  عالوه یالمللبینه عرص در نیبفرن ش  فیلف گرانیباز عنوانهب  یپژوهع  مؤسسات  و

  رنتف، یز  بهره  خود  یانیتم  و  خرد  منتاف   تح ق  یبرا  مولود  یفاتتتا  از  تواننتفیم  بنکته

  ی لهانه  عرصت در  یاصتل گریباز عنوانهب دول  کالن  مناف   تح ق  به تواننفیم  همممان

   اشودیم فیتعر  یعلم یملماسید شارشو  در امروز اتیادب در  مهم  نیاا  رساننف یاری

 هنوین لهانی با نظری  هپر کردن خالهای نظری در ستاختار بهم پیوستته و پیچیف

  مانوئل  که است  یستاختار از برزرفته هینظر نیاشتودا  ای لهانی انجا  مینظا  شتبکه

 استان برا  است   فهیکعت  ریتصتو بهبا عنوان عصتر احالعات    خوده  زان سته در کاستتلم

 گرانیبازا استت   شتتبکه مناق بر  یمبتن  فیلف  نظا  در ارتباحات نور 7کاستتتلمه ینظر

)کاستتتتلم،    کننفیم  ینیبفرن ش  شتتتبکه  یهازره  نوانع به  یاشتتتبکه  نظا  در  متعفد

 است ،  شتبکه به وستتنیپ  مستتلم  یالمللنیبه عرصت در   یفعال و  ب ا که  بنجا از ا(13۸0

  ی مل  یمرزهتا  از  فراتر  بته  خود  گتاهیلتا  و  ن ش  یارت تا  ازمنتفیتن  یمل  یعلم  ینهتادهتا

   اهستنف

المللی نهادهای پژوهعتی در بستتر های علمی بینبر این استان بررستی همکاری

زیردا نظامی که اواعف بازی را برای بازیگران المللی صتتتورت میای بیننظتا  شتتتبکه

الملل با تلفی ی از نظریات واا  زرایانه و برمانگرایی تعیین و بر بین  هاصتتلی در عرصتت

 ههای بنها تأثیر مستت یم داردا درون این شارشو ، با استتفاده از نظریرفتارها و کنش

شتود همممان هم ستاختار نهادی و هم کنعتگران تاثیرزاار  تالش می  8کارزمار-ستاختار

المللی همممان های علمی بیندر موضتتور پژوهش را مورد بررستتی ارار دادا همکاری

فناوری و نیم ستتتایر نهادها از لمله  نهادهای ستتتیاستتتتگاار و مجری در حوزة علم و 

ها از لمله در نهادهای ستیاستتگاار کالن در کعتور و یا نهادهای مجری در ستایر حوزه

شتتودا در کنار این ستتاختارهای نهادی، افراد و حوزة ستتیاستت  خارلی را شتتامل می

کنعتگران در مراکم بموزش و پژوهش هماننف استاتیف، پژوهعتگران و دانعتجویان نیم از 

شتونفا ایجاد شتبکه در ستا  ملی بین کارزماران ملی  ش بفرینان اصتلی محستو  مین 

یکی از مهمترین ن عتهایی است  که ستاختارهای هفایتگر همکاری علمی بین المللی 

 بایف بعنوان زا  نخس  در شبکه سازی بین المللی بردارنفا  

 

 
7 Manuel Castells 

8 Agent-structure 
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 پژوهش  روش. 5
استنادی و پیمایعتی است  که متناستب با    هروش پژوهش تلفی ی از روشتهای ماالع

هف  اصتتلی در هر زا  از روش مناستتب بهره زرفته شتتفه استت ا در دوزا  نخستت ، 

بررستی استناد بالدستتی و شتناستایی و بررستی نهادهای ستیاستتگاار و مجری با استتفاده  

از روش ماالعات اسنادی و با تکیه بر اسناد و مفارآ مولود انجا  شفه اس ا در زا   

استنادی و تابی ی انجا  شفه اس ا در زا     هلهانی با روش ماالع ه  بررستی تجربستو

های سته زا  ابل، در شارشو  رونفپژوهی تالش شتفه عملکرد شهار  بر استان یافته

مرال  ملی بررستی انت ادی شتفه و همممان شالعتها و فرصتتهای این رونف شتناستایی  

ی زمارش عملکرد مرال  ملی با  شتتودا بای تح ق این هف  و شتتناستتایی رونف بررستت

روش تحلیل محتوا، برزماری شهار پنل تخصتتتصتتتی با حاتتتور مفیران بین الملل و 

درون موردی عمیق شهار مرل  منتخب انجا  شتتفا   هنماینفزان مرال  ملی، و ماالع

الملتل و نمتاینتفزتان مرال  ملی و اعاتتتای پنلهتای تخصتتتصتتتی شتتتامتل متفیران بین

ت عتف بوده است ا نتایج حاصتل از ماالعات پژوهش در این الملل وزارنماینفزان بین

پنلهتا در اختیتار خبرزتان ارار زرفت  و بتا دریتافت  نظرات و ارزیتابی خبرزتان، م ولت 

اصتلی استتخراج شتفا ماالعة درون موردی عمیق بر روی شهار مرل  ملی منتخب با  

الملل بنها ینای و برزماری شهار للستتة معتتترآ با مفیران ببررستتی زمارشتتات دوره

 انجا  شفه اس ا 

نتایج حاصتل از تحلیل محتوای استناد و زمارشتات و برزماری للستات و نیم پنلهای  

 بربه تفوین ستته ستتناریو منجر شتتفا   9تورید  ممیل یپرداز  ویستتنارخبرزانی با روش 

  مولود وضت  رییتی مولود، وضت ه ادام و حفظ بر  یمبتن نفهیب سته  تورید روش استان

 یاعتبارسنج  یبرا  و میترس مولود وضت  اصتال  ستو   و مالو  وضت   شتفن نیگمیلا  و

 ا  زرف  ارار خبرزان نظر و  ن ف  معرا در

شتتونفزان برای دریاف  نظر خبرزان از تکنیک مصتتاحبه استتتفاده شتتفا مصتتاحبه

نظران  الملل دانعگاهها و مراکم پژوهعی، اساتیف و صاحبنفر از مفیران بین 20شامل  

الملل و ستیاستتگااری علم و فناوری، و مفیران وزارت علو ، تح ی ات نحوزة روابط بی

زیری هتففمنتف از انوار موارد مالو  بته شتتتر  و فنتاوری بوده انتف کته بتا روش نمونته

ها بصتورت حاتوری و بنالین برزمار شتف و در مجمور  انتخا  شتفنفا مصتاحبه 1لفو   

بط با ارت ای هر یک از ستتوا  مرت 5ستتوا  مرتبط با ستته ستتناریوی پژوهش و   11

 
9 James Allen Dator 
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ستناریوها پرستیفه شتف که بخش دو  با روش تحلیل تابی ی م وله بنفی زردیفا برای 

ها از روش بازبینی و مرور خبرزان غیر شترک  کننفه استتفاده شتفه اعتبارستنجی یافته

 اس ا 

 

 جنسیت مدرک تحصیلی  سمت شغلی 

 مرد  دکتری الملل دانشگاهمدیر بین

 زن دکتری الملل موسسه پژوهشی بینمدیر 

 مرد  دکتری الملل دانشگاهمدیر بین

 مرد  دکتری الملل دانشگاهمدیر بین

 مرد  دکتری الملل موسسه پژوهشی مدیر بین

 مرد  دکتری الملل دانشگاهمدیر بین

 مرد  دکتری الملل دانشگاهمدیر بین

 مرد  دکتری الملل دانشگاهمدیر بین

 مرد  دکتری پژوهشی دانشگاهمعاون 

 مرد  دکتری مدیر کل پژوهش دانشگاه

 زن دکتری هیئت علمی دانشگاه

 مرد  دکتری هیئت علمی دانشگاه

 زن دکتری هیئت علمی مؤسسه پژوهشی

 زن دکتری هیئت علمی مؤسسه پژوهشی

 مرد  دکتری مدیر روابط عمومی مؤسسه پژوهشی

 مرد  دکتری هیئت علمی دانشگاه

 زن دکتری هیئت علمی دانشگاه

 مرد  دکتری هیئت علمی دانشگاه

 زن دکتری هیئت علمی مؤسسه پژوهشی

 زن دکتری هیئت علمی مؤسسه پژوهشی

 : خبرگان و متخصصان مصاحبه شونده 1جدول 

 های پژوهش یافت  . 6
هف    به استت   توانستتته  یمل مرال  لیتعتتک ایب»  که  پرستتش نیا به  پاستت  یبرا

  اهفا    تح ق  و عتف وزارت به  وابستتته  علمی  مراکم  المللیبین  علمی همکاری ارت ای

های زیر انجا  شتفه  « فراینف پژوهعتی مبتنی بر زا   شتود   منجر  ستیاستتگاار نظر  مف

 اس :

المللی مورد بررستی در ابتفا استناد بالدستتی کعتور در حوزة همکاری علمی بین

و نیم کارزماران این حوزه شتناستایی   ارار زرف ؛ ستمس نهادها و ستاختارهای مرتبط

کعتورهای منتخب بررستی شتفا بررستی عملکرد مرال  ملی   هشتفنفا در زا  بعف تجرب
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با تعتتتکیتل پنلهتای خبرزانی و نیم بررستتتی عمیق شهتار مرل  ملی منتختب با روش 

ها از حریق پرستعتنامه درون موردی عمیق و نیم دریاف  نظرات ستایر دانعتگاه  هماالع

ا الگوی اولیه مبتنی بر سته ستناریو استتخراج و با تکنیک مصتاحبه در صتورت زرف 

  ه معرا ن تف و نظر صتتتاحبنظران ارار زرفت  و راهکتارهتای نهتایی برای تح ق بینتف

 مالو  استخراج شفا

های  نظری و تاریخی همکاری هشتناستایی وضت  مولود با بررستی مفهو  و پیعتین

تبط، بررسی ساختارها و نهادهای مرتبط، المللی، بررسی اسناد بالدستی مرعلمی بین

شتناستایی تجار  لهانی و بررستی رونف شتکل زیری و فعالی  مرال  ملی انجا  شتفه  

است ا در بررستی استناد بالدستتی مرتبط، ستنف شعتم انفاز، برنامه های پنجم و شتعتم  

المللی ایران بررستی توستعه، ن عته لام  علمی کعتور، ستنف لام  روابط علمی بین

المللی، های علمی بینا در بررستی ستاختار و نهادهای مرتبط با موضتور همکاریشتفنف

شتورای عالی ان ال  فرهنگی، نهادهای مرتبط ذیل اوه م ننه، وزارت علو ، تح ی ات 

و فناوری، وزارت بهفاشت  درمان و بموزش پمشتکی و معاون  علم و فناوری ریاست  

المللی با بررستی پنج کعتور تجار  بینلمهوری مورد بررستی ارار زرفتنفا شتناستایی  

هف  شامل سوئیس، مجارستان، ترکیه، بلمان و فرانسه انجا  شفا در بررسی کعورها 

تالش شتتتف نظا  هفایتگر همکاریهای علمی بین المللی و نحوة تعامل بازیگران درون 

این نظا  شتناستایی شتودا شهار کعتور نخست  بفلیل اینکه کعتور هف ِ شهار مرل  

مورد بررستتی عمیق در پژوهش بودنف انتخا  و ستتوئیس بفلیل داشتتتن نهادی  ملی  

انتخا  شتفه انف و در نهای  بررستی وضتعی  مرال  ملی، با هف     10معتابه مرال  ملی

های پژوهش  شتناستایی وضت  مولود انجا  شتفه است ا وضتعی  مولود بر استان یافته

 موارد زیر اس :  مبتنی بر

المللی در استتتنتاد هتای علمی بینتصتتتری  الما  بته توستتتعتة همکتاری •

 بالدستی؛

لم و فناوری برای توسعة تالش نهادهای سیاستگاار و مجری در حوزة ع  •

 المللی؛های علمی بینهمکاری

لهانی در خصتتتو  لمو  ستتتامانفهی و ت ستتتیم کار ملی بین  هتجرب •

هتای علمی  نهتادهتای متصتتتفی علم و فنتاوری برای توستتتعتة همکتاری

 المللی؛بین

 
10 leading house 
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های علمی  تالش و برنامه ریمی وزارت عتف برای ستتتامانفهی همکتاری •

 اکم پژوهعی ذیل این وزارتخانهاها و مرالمللی دانعگاهبین

از مهمترین پیعتتترانهتای علمی بیناین مهم کته همکتاری هتا و از المللی یکی 

عنوان مفروضتی مورد توافق نهادهای  هکعتور است  ب هضتروریات توستعة علمی و فناوران

این مفروا حر  وزارت عتف   هشودا بر پایسیاستگاار و مجری در کعور محسو  می

بین تعیین مرال  علمی  پیعتتتبرد همکتاریدر خصتتتو   برای  علمی المللی  هتای 

المللی ن ف و بررستی شتفا بررستی عملکرد این مرال  و بازخوردهای بن از حریق بین

های علمی  های مرکم همکاریدانعتگاههای مرل ، ارزیابی  هبررستی زمارشتات ستالیان

از بنان، برزماری للستتات معتتترآ با نماینفزان و دبیران هر المللی وزارت عتف  بین

ها در خصتو   یک از بنها، برزماری شهار پنل معتترآ و دریاف  نظرات ستایر دانعتگاه

ای از )مصتاحبه و ارستا  پرستعتنامه( منجر به شتناستایی مجموعه  عملکرد این نهادها

و درونی شتتفا این ها در ستته ستتا  خرد، میانی و کالن و در دو بعف بیرونی  شالش

هتا بتا برزماری شهتار پنتل خبرزتانی مورد بررستتتی ارار زرفت  و بر استتتان نظر شتالش

 خبرزان، مهمترین شالعها در شهار دسته اولوی  بنفی شفنف معتمل بر: 

ها به نبود راهبردی معتخص شالعتهای ستیاستتگااری کالن: این شالش •

 شونفاط میالمللی مربوهای علمی بیندر سا  ملی برای همکاری

هتا مربوط بته نحوه شتالعتتتهتای حتاکمیتی درون وزارتی: این شتالش •

المللی بتا وزارت عتف  هتای علمی بینهتای مراکم مرل  همکتاریهمکتاری

باشتتف که در شارشو  اختیارات  و موستتستتات بموزش عالی کعتتور می

شودا سا  او  راباه وزارت  وزارت عتف اس  و در دو سا  تعریف می

المللی و ستتا  دو  راباه های علمی بینمرل  همکاریعتف با مراکم 

 این مراکم با موسسات بموزش عالی کعور اس ا 

هتای همتاهنگی و  شتالعتتتهتای همتاهنگی برون وزارتی: مربوط بته شتالش •

همکتاری بتا نهتادهتای ختارج از وزارت عتف همچون وزارت امور ختارلته و  

 شوداهای الرایی میها و سایر دستگاهسفارتخانه

هتای مربوط بته نحوه انجتا  امور توستتتط مراکم لش عملیتاتی: شتالششتا •

ویژه منتاب  مورد نیاز انستتتانی و  المللی بههای علمی بینمرل  همکتاری

 باشفامالی می
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زیرشالعها شناسایی شف که بر اسان نظر  ای از در ذیل هر شالش اصتلی مجموعه 

 بنفی شفاصورت 2زااری به شر  لفو  صاحبنظران اولوی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المللی های علمی بینهای مراکز مرجع همکاری های اصلی چالش: حوزه1شکل شماره 

حوزه های 
اصلی شالش

شالش 
سیاستگااری

کالن

شالش 
حکمرانی 
درون وزارتی

شالش 
هماهنگی 
برون وزارتی

شالش 
عملیاتی
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 : چالش های چهارگانه فعالیت مراجع ملی همکاری علمی بین المللی 2جدول 

چالشهای 
سیاستگذاری  

 کالن 

سیاست در  شفافیت  با  عدم  مرتبط  وزارت عتف  ملی  کالن  علمی همکاری های  های 
 المللی بین

 المللی های علمی بینعدم شفافیت در تقسیم وظایف ملی در حوزه همکاری 
 

های  چالش
حکمرانی درون  

 وزارتی

همکاری  مرجع  مراکز  بخشی  مشروعیت  در  بینضعف  علمی  سطح های  در  المللی 
 موسسات آموزش عالی کشور توسط وزارت عتف

المللی و انتظارات وزارت  های علمی بینمراکز مرجع همکاری شفاف نبودن شرح وظایف  
 عتف از ایشان

المللی موسسات آموزش عالی  های بینتفویض محدود اختیارات مرتبط با نحوه همکاری 
 و نحوه همکاری با سایر نهادها در داخل کشور و خارج از کشور توسط وزارت عتف

 المللی علمی کشور توسط وزارت عتفبینهای ها در همکاری عدم تعیین اولویت

المللی  های علمی بینضعف در ارزیابی مستمر و شاخص محور مراکز مرجع همکاری 
 توسط وزارت عتف 

نبود نظام انگیزشی و مقرراتی برای موسسات آموزش عالی کشور جهت همکاری با 
 کشورهای هدفالمللی در توسعه ارتباطات علمی با  های علمی بینمراکز مرجع همکاری 

ها جهت همکاری با مراکز رسانی و تبادل اطالعات بین دانشگاهضعف در شبکه اطالع 
 المللی های علمی بینمرجع همکاری 

های  چالش
هماهنگی برون  

 وزارتی

المللی در ارتباط با سایر  های علمی بین عدم مشروعیت و معرفی مراکز مرجع همکاری 
 ور هدف( )در کش المللینهادهای ملی و بین

های علمی  ها با بخش دفاتر همکاری خانهعدم همکاری مناسب سایر نهادها و وزارت
 المللی بین

نیاز به مراجعه مستمر به وزارت عتف برای انجام امور محوله در مورد نهادهای برون  
های علمی  علت عدم تفویض اختیارات وزارت عتف به مراکز مرجع همکاری وزارتی به

 المللی بین

 

های  چالش
 عملیاتی 

المللی  های علمی بینضعف ساختار سازمانی مشخص و معین در مراکز مرجع همکاری 
ای، توانمند و آشنا به فرهنگ و زبان  و همچنین کمبود نیروی انسانی متخصص حرفه

 کشور هدف در این مراکز

زیرساخت وجود  در  همکاری ضعف  برای  استاندارد  بینهای  وب های  همچون  المللی 
های ارتباطی تسهیل  ایت ارتباطی به زبان طرفین، مستندات مشترک، ضعف در کانالس

 شده

المللی جهت پاسخگویی  های علمی بینمحدودیت منابع مالی در مراکز مرجع همکاری 
 به نیازها 

مرجع   مراکز  برخی  کالن  ساختار  در  سیاستگذاری  و  مدیریتی  محدود  توانایی 
 المللی بینهای علمی همکاری 

جای ملی و توجه تبعیض آمیز به دانشگاه میزبان  وجود برخی رویکردهای بخشی به
 المللی های علمی بینمرکز مرجع همکاری 

دانشگاهی  توانمندی  و  هاظرفیت  شناخت  عدم مراکز  و   واقعی مجموعه    درون کشور 
 هدف  کشورهای 

المللی  های علمی بینهمکاری عدم وجود برنامه مشخص در سطح برخی مراکز مرجع  
 و عدم پاسخگویی شفاف
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زااری فعالی  مرال  ملی و با تکیه بر بنفی و اولوی با توله به شتناستایی، دستته

تجربة لهانی برای دستتتتیابی به هف  اصتتتلی م اله مبنی بر ارائه راهبردهای ارت ا و 

یوپردازی با هف   المللی به ستیاستتگاار، رویکرد ستنارتوستعة همکاریهای علمی بین

شتناستایی و تبیین راهکارهای دستتیابی به بینفة مالو  بکار زرفته شتفا منابق با  

 روش سناریوپردازی لیمم دیتور، سه سناریو ترسیم شف که عبارتنف از:

ستتناریوی او  حفظ وضتت  مولود استت ا در این ستتناریو مرال  ملی همچنان 

المللی بتا کعتتتورهتای هتف   علمی بین  هتایعنوان ن تاط کتانونی در براراری همکتاریهبت

شتتتود بتا تولته بته شتالعتتتهتای ایفتای ن ش خواهنتف کردا در این شتارشو  تالش می

 شناسایی شفه، راهکارهایی له  بهبود عملکرد این مرال  ارائه شودا

ستناریوی دو  باززعت  به وضت  زاشتته است ا در این ستناریو مرال  ملی حا  و  

ها و مراکم پژوهعتتی با مرکم مستتت یم دانعتتگاهستتاختار پیعتتین مبتنی بر تعامل  

برنتامتههتای علمی بینهمکتاری هتای همکتاری المللی وزارت عتف در ستتتامتانتفهی 

 شوداالمللی بنها برارار میبین

های علمی  ستناریوی ستو  پیعتنهاد ستازوکار لفیفی برای ستامانفهی همکاری

ن و ستیاستتهای کالن کعتور و ها و مراکم پژوهعتی با توله به اوانیالمللی دانعتگاهبین

شتود که وزارت عتف در این خصتو  است ا در این ستناریو ستازوکاری پیعتنهاد می

المللی وزارت عتف در حوزة  هتای علمی بینبتوانتف مجموعته اهتفا  مرکم همکتاری

 المللی را مح ق کنفا  های علمی بینهمکاری

ا  در سته دستته ؤیازده ستبا هف  ارزیابی ستناریوها و تعیین الگوی نهایی مجموعان 

الت حو  سته ؤدر مصتاحبه با صتاحبنظران مار  و نظرات بنان دریاف  شتفا این ست

انتف و در واا  هر دستتتتته مرتبط بتا یکی از ستتتنتاریوهتای محور اصتتتلی تعیین شتتتفه

الملل، معاونان پژوهعتی، مفیران پیعتنهادی است ا صتاحبنظران معتتمل بر مفیران بین

شودا بر اسان ه شتناخ  کافی از مرال  ملی داشتتنف، میوزارت عتف و متخصتصتانی ک

درصتتف   ۶5نظر اکثر صتتاحبنظران ستتناریوی حفظ وضتت  مولود و ارت ای بن با تاییف  

درصتف فراوانی هر ستناریو را  1عنوان اولین ستناریو برزمیفه شتفا نمودار هصتاحبنظران ب

 دهفانعان می

 



 1401تابستان    ♦  2شماره    ♦  11سا     ♦التماعی فرهنگی  راهبرد       519

 

 

 
 ( درصد فراوانی هر سناریو 1نمودار 

 

این مرحله تالش شتتف با م وله بنفی نظرات، راهکارهای مناستتب برای حفظ در 

وضت  مولود و ارت ای بن ارائه شتودا همین الگو در خصتو  دو ستناریوی دیگر نیم در 

ها راهبردهای پیعتنهادی بر استان نظر پیش زرفته شتفا ستمس با استتفاده از این یافته

 رت ای بن ارائه شفاصاحبنظران بر اسان حفظ وض  مولود و با هف  ا

ای از محورها برای ت وی  و در پاست  به ستایر ستؤالت، مصاحبه شونفزان مجموعه

سازی و بررسی محتوای  پیعبرد هر یک از سه سناریو را مار  کردنف که پس از پیاده

 2م وله به ترتیب لفو    47ها صتورت زرف  و در مجمور بنفی پاست ها، م ولهپاست 

مرتبط با سته ستناریو ت ستیم بنفی شتفنفا  هم ولت در سته دستتاستتخراج شتفا این  

شتالعتتتهتا، عوامتل پیش برنتفه، ن تاط اوت و ن تاط ضتتتعف تتأییتف شتتتفه توستتتط 

 شونفزان در االب م ولت در لفو  شماره یک بمفه اس امصاحبه
 

 ( مقوالت استخراج شده از مصاحبه با صاحبنظران2جدول 
 صددر موافق سناریو  مقوله  نوع اثر بخشی

نقش مثبت مراجع ملی در تمرکززدایی از  اثر گذار مثبت -عامل درونی
 وزارت عتف

1 20 100 

 100 20 1 لزوم تفویض اختیارات بیشتر به مراجع ملی  اثر گذار مثبت  -عامل درونی
 95 19 1 مین مالی پایدار مراجع ملی ألزوم ت اثر گذار مثبت  -عامل درونی
لزوم حمایت مالی و اجرایی وزارت عتف از   مثبت اثر گذار  -عامل درونی

 اقدام هماهنگ مراجع ملی
1 18 90 
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متخصص   اثر گذار مثبت  -عامل درونی کارشناس  نیروی  تعریف  لزوم 
ها برای مراجع  در چارت سازمانی دانشگاه

 ملی 

1 18 90 

گسترش  اثر گذار مثبت  -عامل درونی در  ملی  مراجع  مثبت  نقش 
 المللی های علمی بینهمکاری 

1 17 85 

لزوم سازوکارهای نظارت و ارزیابی دقیق  اثر گذار مثبت  -عامل درونی
 مراجع ملی 

1 15 75 

م اثر گذار مثبت  -عامل درونی به  توجه  ملی  تیامورعدم  سطح  در  ها 
 توسط مراجع ملی

1 14 60 

اطالع رسانی و ایجاد توفیق مراجع ملی در   اثر گذار مثبت  -عامل درونی
 های مشارکتیبرنامه

1 14 60 

لزوم اطالع رسانی و هماهنگی با نهادهای   اثر گذار مثبت  -عامل درونی
متولی روابط خارجی در خصوص ماهیت و  

 هدف مراجع ملی 

1 13 65 

بخشی نگری و عدم توجه به وظایف در   اثر گذار مثبت  -عامل درونی
از   ملی  مراجع  توسط  ملی  موانع سطح 

 فعالیت آنهاست 

1 13 65 

بین   اثر گذار مثبت  -عامل درونی سازی  شبکه  در  ملی  مراجع  توفیق 
 ها دانشگاه

1 12 60 

از  اثر گذار مثبت  -عامل درونی متاثر  ملی  مراجع  نسبی  موفقیت 
 تجربیات قبلی آنها 

1 10 50 

های لطمه همکاری حذف مراجع به توسعه   اثر گذار منفی  -عامل درونی
 زندمی 

1 10 50 

های مشترک لزوم بودجه ریزی برای پروژه اثر گذار مثبت  -عامل درونی
 المللی بین

1 9 45 

لزوم تقسیم وظایف بین وزارتخانه، مراجع   اثر گذار مثبت  -عامل درونی
 هاملی و دانشگاه

1 6 30 

برای سیاستگذاری  لزوم تشکیل اتاق فکر   اثر گذار مثبت  -عامل درونی
 در جهت تقویت مراجع ملی

1 6 30 

دلیل عدم توفیق مراجع عدم حمایت کامل   اثر گذار مثبت  -عامل درونی
 از آنها بوده است 

1 5 25 

اختالف جهت بین فعالیتهای دانشگاهی و  اثر گذار منفی  -عامل درونی
مراجع   عملکرد  موانع  از  ملی  سیاستهای 

 ملی است 

1 4 20 

بودن مراجع ملی از نظر ستادی   اثر گذار مثبت  -درونیعامل  ضروری 
اجرای  هب و  شناسایی  کانون  عنوان 

 همکاری علمی با کشور هدف 

1 4 20 

بین اثر گذار مثبت  -عامل درونی تراز  به  ارتقا  فرایند  المللی  تسریع 
 دلیل فعالیت مراجع ملیهب

1 3 15 

برای اصالح   اثر گذار مثبت  -عامل درونی ملی  مراجع  دستورالعمل 
 ارتقای جایگاه مراجع ملی 

1 3 15 
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سازی   اثر گذار مثبت  -عامل درونی شبکه  شاخصهای  تعریف  لزوم 
 المللی برای مراجع ملی بین

1 2 10 

 از  پس  هادانشگاه  عمل  آزادی   گسترش اثر گذار مثبت  -عامل درونی
 ملی  مراجع تشکیل

1 2 10 

اهمیت   منفی اثر گذار  -عامل درونی به  سیاستگذاران  توجه  عدم 
 المللی های علمی بینهمکاری 

1 1 5 

اهمیت  اثر گذار منفی  -عامل درونی به  علمی  هیئت  توجه  عدم 
 المللی های علمی بینهمکاری 

1 1 5 

لزوم امکان تجدید نظر در انتصاب مراجع   اثر گذار مثبت  -عامل درونی
 ایبعد از ارزیابی دوره

1 1 5 

سطح   اثر گذار مثبت  -عامل درونی و  رسالت  تعریف،  داشتن  لزوم 
 المللی برای مراجع عملکرد بین

1 1 5 

در  اثر گذار منفی  -عامل درونی ملی  مراجع  هماهنگ  اقدام  لزوم 
 های کوتاه مدتبرنامه

1 1 5 

با    هکلی اثر گذار منفی  -عامل درونی اجرایی  و  سیاستگذاری  اختیارات 
تایید مرکز همکاری  های علمی  نظارت و 

المللی وزارت عتف به بازوی اجرایی و بین
 سیاستی واگذار شود 

3 9 45 

ساختار   اثر گذار مثبت  -عامل درونی در  باید  اجرایی  و  سیاستی  بازوی 
 تعریف شود و تصمیماتش الزم االجرا باشد

3 8 40 

حمایت،  اثر گذار مثبت  -درونیعامل  جذب  برای  جدید  نهاد  ایجاد 
فعالیت پایش  رهنمود  مشاوره،  ارائه  و  ها 

 مفید است

3 8 40 

ایجاد نهاد جدید برای شبکه سازی ملی و  اثر گذار مثبت  -عامل درونی
 المللی سازنده استبین

3 7 35 

سیاستگذاری و حذف مراجع، ایفای نقش   اثر گذار مثبت  -عامل درونی
پایش توسط وزارتخانه و افزایش نقش و 

 هااختیارات دانشگاه

2 6 30 

منجر   اثر گذار مثبت  -عامل درونی وزارتخانه  محوریت  و  مراجع  حذف 
 شود های میبه گسترش همکاری 

2 2 10 

همکاری  اثر گذار مثبت  -عامل بیرونی مستقیم  سیاسی نقش  های 
 عملکرد مراجع المللی کشور بر بین

1 20 100 

روابط   اثر گذار منفی  -عامل بیرونی در  سیاسی  ثبات  عدم  منفی  تأثیر 
 کشورها بر فعالیت مراجع 

1 19 95 

دلیل عدم توفیق مراجع مشکالت سیاست   اثر گذار منفی  -عامل بیرونی
 خارجی بوده است 

1 17 85 

تحریمهای   اثر گذار منفی  -عامل بیرونی منفی  در  بیننقش  المللی 
 فعالیت مراجع ملی 

 16 80 

موازی   اثر گذار مثبت  -عامل بیرونی اجرایی  و  سیاستی  بازوی  تشکیل 
 کاری است 

 9 45 

 40 8  کشورهای موفق دنیا  هاستفاده از تجرب اثر گذار مثبت  -عامل بیرونی
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کاری  اثر گذار مثبت  -عامل بیرونی موازی  حذف  بین  لزوم  در  ها 
 سیاستگذار نهادهای 

 7 35 

نبودن برنامه راهبردی مشخص و هدفمند   اثر گذار منفی  -عامل بیرونی
همکاری  گسترش  علمی  برای  های 

 المللی بین

 6 30 

 25 5  دیپلماسی علمی ضعیف در کشور اثر گذار منفی  -عامل بیرونی
گسترش  اثر گذار منفی  -عامل بیرونی و  ایجاد  در  جامع  برنامه  نبود 

 های ارتباطی جهانیشبکه
 4 20 

جذب حمایت مالی سایر نهادهای داخلی و  اثر گذار مثبت  -عامل بیرونی
 ملی 

 2 10 

 5 1  المللی استفاده از ظرفیتهای نهادهای بین اثر گذار مثبت  -عامل بیرونی

 

ماابق ستتون دو  لفو ، عوامل موثر در کارکرد مرال  ملی به دو دستته کلی عوامل 

انفا منظور از عوامل درونی مستائلی می باشتنف که عوامل بیرونی ت ستیم شتفهدرونی و  

به نور ستتاختار و لایگاه مرال  ملی و اهمی  ولودی بنها اشتتاره دارنف و با توله به 

های مار  شتفه به دو نور تاثیر زاار مثب  و تاثیرزاار منفی اابل ت ستیم نور پرستش

 بنفی می باشنفا

اردی هستتنف که ولود یا عف  ولود مراکم ملی به نحوی عوامل بیرونی شتامل مو

تح  تاثیر رونف اثر زااری مثب  یا منفی این نور عوامل ارار داشتته و به نور ستاختار 

و یا ضتترورت ولودی مرال  و کارکرد بنها مرتبط نیستتتنفا این نور عامل بیرونی نیم 

 به دو بعف مثب  و منفی اابل ت سیم بنفی هستنفا

مؤیف ولود این مراکم و لمو  ایجاد ستاختار معتخص و با اعتبار   5تا   1  ردیف های

درصتتف پاستت  دهنفزان ارار  90لز  مالی هستتتنفا این موضتتور مورد تاییف بال  بر 

زرفته است ا بر استان محتوای پاستخهای پاست  دهنفزان این عامل یک عامل درونی  

حالی استتت  که حبق باشتتتفا این در و مرتبط با ضتتترورت تعتتتکیل مرال  ملی می

درصتتف پاستت  دهنفزان به تاثیر عوامل بیرونی یعنی   ۸5بال  بر   3۸تا   3۶های  ردیف

های کلی کعتور در براراری تعامالت بین المللی، ثبات ستیاستی کعتور در ستیاست 

همکاری های بین المللی و نیم کم کاری مرال  ملی به دلیل ولود معکالت سیاس  

 فاانخارلی کعور تأکیف داشته

 ی و ارائ  راهکارهاریگج ینت. 7
المللی وزارت عتف بر استتتان هتای علمی بینارائته راهبرد برای ارت تای همکتاری

ها در م ولت، ستتناریوی حفظ وضتت  مولود با استتتفاده از نظرات خبرزان و اولوی 
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المللی بتا رف  این پژوهش استتت ا بر استتتان این ستتتنتاریو، مرال  علمی بین هنتیجت

تواننف اهفا  وزارت عتف در شالعتتهای شهارزانه و اعما  راهکارهای پیعتتنهادی می

المللی را مح ق کننفا با توله به شالعتهای شتناستایی های علمی بینحوزة همکاری

ن حر ، این مهم مستلم  انجا  شتفه در دو ستا  سیاستگااری و عملیات در الرای ای

اصتتالحاتی استت  که منجر به ارت ای وضتت  مولود شتتودا این اصتتالحات در االب  

 :ای از راهکارها اابل ارائه هستنف که در دو دسته اصلی ارائه شفه اس مجموعه

 
 ( راهکارهای سیاستی2نمودار 

 

 از  دستته بن  ،یمل مرال  یحکمران و  یزااراست یست ستا   یراهکارها از  منظور

 مرتبط یهایزااراست یست  و ماکور ستاختار  کالن ستا  در که  باشتنفیم  راهکارها

 و  هانامهوهیشتت  و  هانامهنییب  نیتفو مستتتلم  بنها نمودن ییالرا و  شتتونفیم فیتعر

تمرکم   ی،مل مرال  اتیعمل ستا   یراهکارها درا  است   لز   یمال اعتبارات  صیتخصت

  ااس   یمل مرال  در اتیعمل  کننفه لیتسه  اافامات  و  ها یفعالبر 

 گذاری و حکمرانی مراجع ملی راهکارهای سطح سیاست 
 بن  تعامل نحوه  و عتف وزارت  نهاد به مانیمستت  راهکارهای ستا  ستیاست  زااری

  وزارت  ،یپمشتک  بموزش  و درمان  بهفاشت ،  وزارت  همچون ستا   هم  ینهادها  ریستا  با

است ا این  مربوط  ،همتا  ینهادها ریستا و  یلمهور است یر  یعلم  معاون   امورخارله،

  ی هایهمکار  انجا   یبرا یمیربرنامه  و  یزااراس یس مهم بربمفه از این الما  اس  که

:2سطح 

راهکارهای در 
سطح عملیات 
مراجع ملی

:1سطح 

راهکارهای در 
-سطح سیاست

گذاری و حکمرانی
مراجع ملی
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  ی مل ستتا  در ها یمستتئول میت ستت و  یهماهنگ  ،یهمکار مستتتلم  یالمللنیب  یعلم

 اس   شفه  شناخته  یفیکل راهکار شش در ذیل ستا  سیاستگااری و حکمرانیا است 

 محوری اس ا  بنها تح ق در عتف وزارت  ن ش که
 

 ( راهکارهای سیاستی ارتقای وضع موجود 3جدول 

 توضیحات  راهکار  سطح

و  سیاستگذاری 
 حکمرانی

و  اختیارات  تبیین 
های وزارت عتف  اولویت

همکاری  حوزه  های  در 
 المللیعلمی بین 

،  8، 7،  6های بند ب و ردیف  14مطابق ردیف 
 وظایف اهداف، قانون  2بند ج ماده    12و    11

 عتف  وزارت تشکیالت و 

و  سیاستگذاری 
 حکمرانی

اختیارات،   نظام  تدوین 
تفویض   موارد  و  وظایف 
به   عتف  وزارت  از  شده 

 مراجع ملی 

منظور یکپارچگی در اجرا و همچنین نظارت  به
 دقیق بر عملکرد مراجع ملی،  

و  سیاستگذاری 
 حکمرانی

شاخص  ی  هاتدوین 
جهت  دقیق  و  شفاف 

 انتخاب مراجع ملی 

مد، ظرفیتهای آ های نیروی انسانی کاردر حوزه 
مبین در  ویژگیؤالمللی  و سسه،  مکانی  های 

 های مدیریتی ساختار سازمانی و توانایی

و  سیاستگذاری 
 حکمرانی

های ویژه اعطای حمایت
مراجع   به  عتف  وزارت 
انجام   جهت  ملی 

علمی  همکاری  های 
 المللی بین

های ویژه مالی و حقوقی از این مراکز  حمایت
تشویق حقوقی و  و  مالی  مضاعف  های 

از  دانشگاه  که  عالی  آموزش  موسسات  و  ها 
های علمی طریق مراجع ملی اقدام به همکاری 

 کنندالمللی می بین

و  سیاستگذاری 
 حکمرانی

مؤسسات   انتخاب 
آموزش عالی مسئول در  

 گذاری و نظارت سیاست 

اس شاخص بر  با  اس  همراه  و  معین  های 
ماموریت قالب  در  و  امکانات  های  اختصاص 

 ویژه مؤسسات منتخب 

و  سیاستگذاری 
 حکمرانی

ایجاد   در  بخشی  تنوع 
 مراجع ملی تخصصی

به  ملی  مراجع  منطقه فعالیت  یا    ایصورت 
 تخصصی 

مراجع   عملیات  رسمی  معرفی 
 ملی به نهادها 

بین   در  ملی  مراجع  جایگاه  سایر تبیین 
همچنین  دانشگاه  و  پژوهشی  موسسات  و  ها 

های دولتی و نهادهای  سایر نهادها و دستگاه 
گیر بین تصمیم  مرجع  باالترین  توسط  المللی 

 اجرایی کشور و از طریق وزارت عتف  
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اطالع   عملیات  سازوکار  ایجاد 
 رسانی واحد 

از طریق ابزارهای نوین ارتباطی همچون وب 
ک ملی  مراجع  متمرکز  شبکه سایت  های  شور، 
 ها  و... اجتماعی، سمینارها و نشست 

ارائه برنامه و ره نگاشت   عملیات 
همکاری  های  توسعه 

 المللیعلمی بین 

بازه  در  برنامه  اساس    2های  این  بر  ساله، 
استانداردهای وزارت عتف مجدداً مورد بررسی  

 قرار گرفته و به تصویب هیات ارزیابی برسد.

 

توانف به هف  ارت ای ستناریو، ادامه کار مرال  ملی در صتورتی میبر استان این 

المللیٍ ختانوادة وزارت عتف منجر شتتتود کته در ابتتفای امر نهتاد  همکتاریهتای علمی بین

زااری و حکمرانی، ستیاستتگاار با توله به راهکارهای ارائه شتفه در ستا  ستیاست 

لمللی و معخص نمودن حوزه  اهای علمی بیننسب  به تفوین نظا  مرتبط با همکاری

های لز  در این خصتو ، مواضت  شتفافی داشتته باشتفا ستمس، این اختیارات و اولوی 

انف، اعال   های معخصی تعیین شفهمواض  را به مرال  ملی که خود بر اسان شاخص

مواعیت  و لتایگتاه این مراکم تثبیت    زردد کته ضتتتمن اینکتهنمتایتفا این امر بتاعتث می

 بهره  ها،دانعتتتگتاههای مولود در ستتتایر  بتوانف از ررفیت  ت عتف نیمشتتتود، وزارمی

با توله به لایگاه   عتف وزارت  ،شتفه  ارائه  یراهکارها تح ق  یراستتا درا  ببرد  یعتتریب

 نظارت  راهکارها، نیا  یستتاز ییالرا بر  ژهیو  ستتازوکار اتخاذ  با بالدستتتی لز  استت 

 ادهف  انجا  قیدا

توانتف بته ت ویت  الگوی پیعتتتبرد همکتاریهتای علمی  میمجمور راهکتارهتای فوق  

المللی بر استتان فعالی  مرال  ملی در ستتاختار وزارت عتف منجر شتتودا تثبی   بین

لایگاه این مرال  مستتلم  الرای اصتالحاتی است  که در االب دو دستته راهکارهای  

 سا  سیاستگااری و عملیات ارائه شفه اس ا

های علمی  ایجاد فاتای مناستب برای توستعة همکاری  عالوه بر این در ستا  بالتر،

های کالن حوزة ستتیاستت  خارلی المللی در شارشو  اهفا ، راهبردها و برنامهبین

تعتاملی در زتا  او  و نظتا  دیملمتاستتتی علمی در زتا  دو  بته منملتة ررفی استتت  کته 

 یابفا  مجموعه سیاستهای نهادهای حوزة علم درون بن معنا می

المللی کعتور با ستایر  المللی، بهبود تعامالت بینلهانی شتفة بینشتناخ  فاتایِ  

زر مستتیر ارت ای همکاری علمی استت اورود به المللی تستتهیلبازیگران ستتیاستتی بین

ها و ستامانفهی نظا  دیملماستی علمی کعتور  های علم بین المللی در عصتر شتبکهشتبکه

بین بنها، منجر به توستتعة  هم از حیث ستتاختار و هم کارزماران این حوزه و تعامالت  
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زیری و ستیاستتگااری در بستتر همکاری علمی، حا  موازی کاری، ثبات در تصتمیم

کنفا از المللی فراهم میهای علمی را هم در ستتتا  ملی و هم بینتوستتتعة همکاری

منظر نویستنفزان م اله، ستناریوی ستو  مبتنی بر تیییر وضت  مولود با تمرکم بر ایجاد 

هتای  توانتف بته رف  شتالعتتتهتای مولود و ارت تای همکتاریو الرایی میدو بتازوی علمی  

های بتی توانف موضتور پژوهشالمللی وزارت عتف منجر شتودا این مهم میعلمی بین

 در این حوزه ارار زیردا
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و    یاسیا دفتر ماالعات سیخارل  اس یو س  نشتف  یلهان(ا  13۸1، دا )یزنجاناخوان •

 ا  یالمللنیب

  یبنف دسته  یبرا  یی(ا الگو1395،  ا )ی، اا، و زودرزم ف  زادهی، را، شوخاشفردیاسف •

  ،ی نوبور    یریمفا  یالمللنیب  یهمکار  یهاشتتتبکه   یو ماالعه عوامل موثر بر موف 

 ا  129-150(،  1)5

برتر    یهادانعگاه  میعوامل موثر بر تما  جش(ا ستن1394،  ا )منشی، را، و احمفایپو •

علم    است یست ا یصت یتعتخ لیبا استتفاده از تحل  فنیل  یبنفو لهان در نظا  رتبه  رانیا

 ا  30-17(،  4)7  ،یو فناور

(ا  مرکم  1400ا )یالمللنیب  یعلم  یهمکار  یمرال  مل لیتعتک  ییالرا  دستتورالعمل •

تتحت ت   ،یالتمتلتلت نیت بت   یعتلتمت   یهتتایهتمتکتتار عتلتو ،  فتنتتاور   تتاتیت وزارت  ا  ی و 
http://cisc.msrt.ir 

   ی (ا عوامل موثر درموف 13۸۸،  ا )یامی،  ا، باشتکوه،  ا، و پهلوانسترشت رحمان •

ودرو(ا  خ  رانیا   تاتیمرکم تح  ی)ماتالعته مورد  یالمللنیمعتتتترآ ب  یهتایهمکتار

 (ا  2)1  ،یبازرزان   یریمف

http://cisc.msrt.ir/
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   اتیعلو ، تح   ارتوز  ،یالمللنیب  یعلم  یهای(ا  مرکم همکار1400ا )فیورا  شر  •

 http://cisc.msrt.irا  یو فنار

ا  امکان   طیو شتترا  های: استتتراتژیالمللنیب  یبموزش عال(ا  139۶، را  ا )حاستتکوه •

 ا  یو التماع  یپژوهعکفه ماالعات فرهنگ

و    یامنا ه  یهاافرت  یعلم  یملماسیمف  د  یاسهیم ا  ی(ا بررس1395، اا )یحاهر •

 ا  1۶۶-141(،  5)3  ،یالمللنیب  یرهنگماالعات روابط فا  یافرامنا ه

در نظتا     یالمللنیب یعلم  ی هتایهمکتار  یارت تا  ی هتا(ا راهکتار1392، نا )ییحبتاحبتا •

 (ا  4)22  ،راهبردا  یکعور: با تأکیف بر دانعگاه بزاد اسالم  یبموزش عال

(ا تهران:  13۸3ا )یو فناور  اتیوزارت علو ، تح   التیو تعتک  فیاهفا ، ورا  اانون •

 یماسال  یورامجلس ش

  یاسالم   یلمهور یو فرهنگ  یالتماع  ،یبرنامه پنجستاله شعم توسعه ااتصاد  اانون •

 یاسالم  ی(ا تهران: مجلس شورا139۶ا )رانیا

  یا عصتر احالعات: ااتصتاد، لامعه و فرهند: رهور لامعه شتبکه(ا  13۸0،  ا )کاستتلم •

 ا حر  نوا  للف او  ;.ترلمه)اا را وا اا خاکباز،  
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