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ی سازی دانشگاه علوم پزشکی المللنیبهدف مطالعه حاضر تبیین اجزای مورد لزوم در ترسیم نقشه راه  :چكيده

 محیط. شد انجام کیفی یامطالعه دانشگاه علوم پزشکی سازی یالمللنیب یهامؤلفه استخراجمنظور بهبوده است. 

 اجرائیاندرکاران دست با مصاحبه طریق از کیفی مرحله. بود کشور پزشکی علوم قطب یهادانشگاه از یکی پژوهش

افزار نرم از کیفی یهاداده تحلیل و تجزیهمنظور . بهشد تحلیل و تجزیه محتوا تحلیل روش بهها . مصاحبهشد انجام

MAXQDA10  مقوله  3ی شد. بندطبقهکد  57مفهوم و  8، مقوله 3در قالب  هامصاحبهشد. محتوای  استفاده

 33. تحلیل سوات در قالب هاطرح(اقدامات/3(موضوع محوری/حیطه؛ و 2(تحلیل سوات؛ 1از:  اندعبارتاصلی مطالعه 

 23کد، موضوع محوری/حیطه ،  12 هافرصتکد،  13کد، نقاط قوت  13کد، نقاط ضعف  7مفهوم، تهدیدها  3کد و 

 امور مفهوم، توسعه 2کد و  9 هاطرح، اقدامات/18، مقدمات دستیابی به اهداف 7اف مشتمل بر  مفهوم، اهد 2کد و 

 کد بوده است. به دلیل 3ی المللنیب یهایهمکار توسعه و کد و تبیین 6ی المللنیب سطح در دانشگاهی

 وها برنامه ری است اهداف،ضرو ،اندداده قرار ریتأث تحت را پزشکی آموزش دنیای امروزه که شدیدی یهایدگرگون

 شوند.  واقع توجه کانون در پیش از بیشها دانشگاه یهایریگجهت

 

 .ی سازی، دانشگاه، علوم پزشکیالمللنیبنقشه راه،  واژگان کليدی:

 

 

 

Email: elhammovahed1364@yahoo.com 
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 مقدمه

 ی،المللا نیبا  واماع ج ایجااد  و سازی یالمللنیب روند     

 افارادی  تربیات  یسوبه را پزشکی دنیا آموزش یهانظام

 تواناائی  و انتقاادی  تفکر فرهنگی، میان یهایستگیشا با

 داده ساااو  پیچیاااده روز مساااائل حااال و مواجهاااه

 سااازی یالمللاانیبا (. 1391اساتوواجارگاه و همکاااران  

 تاروی  دیادگاه   ساازمانی،  تحاول  عبارت است از: فرآیند

 یهاا جنباه  تماام  در یالمللا نیبا  بعاد  ی، ورودللالمنیب

 و آماوزش، یاادگیری   کیفیات  و ارتقاای  جاامع  مدیریت

 ابعاااد مطلااو ، ادمااام یهااایسااتگیشا بااه دسااتیابی

 و پااژوهش آمااوزش، فرهنگاای در بااین و یالمللاانیباا

مساتمر   مؤسسه، و چالشی هر یرسانخدمت کارکردهای

 اسااتانداردهای بااا همسااویی جهاات درمنااد نظااامو 

؛ 1995؛ ونااد، 1997؛ نایاات، 1991یووود، المللاانیباا

 (.2116؛ و الیولیس، 2113؛ نایت، 2112سودرکویست، 

 کلیادی  فرهنگای عامال   یهاتیهو وها ملت بین ادراک

 آماوزش  کارکردهاای  تماام  و باوده  ساازی یالمللنیب در

(. 2115واسترومکویسااات، کندیمااا درگیااار را عاااالی

 ی،المللا نیبا  ابعاد ادمام دفرآینعنوان بهسازی یالمللنیب

ی کلیادی  هاتیفعالعملکردها،  با جهانی و فرهنگی بین

 ایان  در. شاود یما  تعریاف  دانشاگاهی  و برنامه عملیاتی

ملازم   هاا دانشاگاه  کاه  شودیم عملیاتی مشخص تعریف

 تغییر سازی یالمللنیب یسوبه را خویش هستند دیدگاه

جملاه   از را اقادامات  از وسیعی دامنه موضوع این. دهند

 آموزشاای، یهااادوره آموزشاای، کوریکولومهااای اصاا ح

 تباادل  یهاا برناماه  تحصایلی،  مشاترک  درجات اعطای

وساالمی،  شودیما مشارکتی شامل  دانشگاهی و اقدامات

؛ میار و  2113؛ دانشگاه ناتینگهاام،  2111؛ ویت، 2119

؛ هیتور، 2113؛ نایت، 2113؛ جانز و هولر، 2113وایلد، 

2117  .) 

 در آماوزش  ساازی  یالمللا نیبا  پدیده، اخیر دهه ود در

 باا  جهاان  سراسار  عاالی  آموزش مؤسسات و هادانشکده

 عامال  نیتار مهام  عناوان به بوده و روبرو فراگیر رشدی

 مؤسساات  و هاا دانشکده کیفیت ارتقاء در راستای تغییر

(. در حاال  1391وخرسندی، رودیمبشمار  عالی آموزش

ی باار روی گاارارهیساارمای و گااراراسااتیسحاضاار، 

ی صارفا  در  المللا نیبی گوناگون آموزش عالی هاتیفعال

نیساات؛ در  افتااهیتوسااعهاختیااار و انحصااار کشااورهای 

، از قبیال  جاوار هام ی اخیر، برخی از کشاورهای  هاسال

قطر و امارات، کاه تااریو و ساابقه چنادان آشاکاری در      

و  هااااسااتیسزمینااه نهاااد آمااوزش عااالی ندارنااد نیااز  

ی مختلاف و عمادتا  کااربردی و ماوفقی را     هاا یاستراتژ

 اناد کارده ی ساازی آماوزش عاالی اتخاا      المللنیببرای 

(، از 1995(. الزم به  کار اسات نایات و   2119ورومانی، 

ی ساازی، باا اجارای    المللنیب پردازانهینظرپیشگامان و 

ی ساازی آماوزش   المللا نیبا »مطالعه خود تحت عناوان  

ین گاام را در راساتای   اولا « عالی در کشورهای آسایایی 

آماوزش عاالی    مؤسساات و  هادانشگاهی سازی المللنیب

برداشااته اساات. مطالعااه ماارکور بااا  انااهیخاورمآساایا و 

ی ساازی آماوزش عاالی در    المللا نیبا همکاری مؤسسه 

 (. 1995کشورهای آسیایی انجام شد ونایت، 

ی سااازی دانشااگاه المللاانیبااباار مبنااای گاازارش رونااد 

از  2116شور ایران تا پایاان ساال   (، ک2115آکسفورد و

در ساطح   شاده سیتأسا  الملال نیبا لحاظ تعداد شاعب  

کشورهای آسیایی پس از روسیه، هند و چاین و باا دارا   

مشترک با کشور  طوربه المللنیبشعبه پردیس  3بودن 

 %7کره در مقام چهاارم قارار داشات. ایان میازان تنهاا       

صاا  داد  در سطح آسیا را به خاود اخت  المللنیبشعب 

 (. 2115وگریفیت، 

 اول جایگااه  باا  کشوری ، ایران1313 اندازچشم سند در

 مرباای جنااو  آساایای یمنطقااه سااطح علماای در

ی هاا دانشاگاه  است. بنابراین، ضروری اسات  شدهمیترس

 آماوزش  ساازی  یالمللنیبدر جهت  پزشکی کشور علوم

 67و  63مااده   12بخاش  در .کنند علوم پزشکی حرکت
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 اسا می  جمهاوری  توساعه  ششام ساله پن  مهبرنا قانون

 و مراکاز  باا  علمی گسترش ارتباطات برصراحت بهایران 

 تأکیاد  یالمللا نیبا معتبر  تحقیقاتی و آموزشی نهادهای

کشور نیز  علمى جامع راهبرد ک ن نقشه در. است شده

 علمای  یهایهمکارو  عالی آموزش سازی یالمللنیب بر

 اشاارات  توجه به با در واقع، است. شده اشاره یالمللنیب

 الزم اسات  گرشته دهه چند تغییرات و باالدستی اسناد

 ، اهاداف هاتیمأمور ،هارسالت پزشکی علوم یهادانشگاه

 یالمللا نیبا و  نماوده،  باازنگری  خویش را کارکردهای و

 اساتراتژی  در  راهبردیعنوان به را عالی آموزش سازی

 لهیوسا نیباد  یناد. لحاظ نما دانشگاهیانداز چشمترسیم 

 یهاا افتاه ی و داناش  صادور  ی،المللا نیب وجهه گسترش

 تنگناهاای  نماودن  برطارف  دانشاجویی،  علمی، تبادالت

 علااوم یهاا دانشااگاه آموزشای  افازایش کیفیاات  و ماالی 

مانش و همکااران،   محقق خواهاد شاد وزماانی    پزشکی

1395). 

 ای در راسااتای بااالقوه ظرفیاات در حااال حاضاار، ایااران

 المللی باه  بین دانشجویان کشور میزبان به شدن تبدیل

 اسااناد در .دارد منطقااه را و آساایا قاااره در سااطح ویااژه

 باه  ساطح منطقاه   ایران در حضور بر لزوم نیز باالدستی

 اقتصاادی،  اول جایگااه  باا  یافتاه  توساعه  کشوری عنوان

 ساازی  المللای  باین . اسات  شاده  تاکید فناوری و علمی

در  کارآماد  دیراهبار  عناوان  باه  علوم پزشاکی  آموزش

 جهاانی شاده   جامعاه  متناوع  نیازهاای  با مواجهه جهت

در همین راستا هدف مطالعاه حاضار    .است مطرح شده

تبیین اجزاء مورد لزوم در ترسیم نقشه راه باین المللای   

سااازی دانشااگاه علااوم پزشااکی بااوده و در یکاای از     

 دانشگاههای قطب علوم پزشکی کشور اجرا شده است.   

 ها مواد و روش

 ساازی  یالمللا نیبا  یهاا مؤلفاه  اساتخراج منظور به     

ی المللا نیبا دانشگاه علوم پزشاکی و ترسایم نقشاه راه    

 از یکی پژوهش محیط. شد انجام ی کیفیامطالعهسازی 

 کیفی مرحله. بود کشور پزشکی علوم قطب یهادانشگاه

 .  شد انجام اجراییاندرکاران دست با مصاحبه طریق از

 هدفمناااد، نموناااه موضاااوعی قلمااارو باااه توجاااه باااا

مدیران،  نفر از 11زمینه شامل  این درشوندگان مصاحبه

 و آماوزش  ،الملال نیب امور یهاحوزهکارشناسان  و روسا

کاری  سابقه سال 3 حداقل با الرکرفو دانشگاه  پژوهش

 باا  سااختارمند  نیماه  مصااحبه  منظاور  بدین. بوده است

 از اساتفاده  با برفی گلوله به روش و هدفمند یریگنمونه

 .  انجام شدها داده اشباع حد در و مصاحبه راهنمای

 و توصاایفیسااؤاالت  نیمااه ساااختاریافته  مصاااحبه در

 بایاد  کاه  یاحاوزه  یا مسائل روی بر تمرکز با ساختاری

 شاود،  پیگیاری  که بایاد  ییرهایمس و شده داده پوشش

کنندگان شرکت تمام برایها پرسش توالی. شد گنجانده

 و فرآینااد مصاااحبه بااه بلکااه. نبااوده اساات هاام مشااابه

 باا  مصااحبه . داشاته اسات   بساتگی  فارد  هار  یهاپاسو

ساؤاالت   سامت  باه  و شده شروع تریکل و سادهسؤاالت 

مطالعاه بار مبناای     سؤاالت. رفتیم پیش تریاختصاص

و مبتنای بار    مناد نظاام مطالعه مقدماتی به شکل مارور  

در ساطح   ی موجاود هاگزارشاستخراج اسناد، مدارک و 

ی از وبکاوی در گوگل، آلتا ویستا، گوگال  المللنیبملی و 

ی و اکتابخانااهاسااکوالر، فاینااد آرتیکاال، منااابع چاااپی  

ایمیاال در کشااورهای  لهیوساابااهالکترونیکاای، مکاتبااه 

ی معتبار ایاران و   هاا دانشاگاه  تیساو منتخب جهان، 

جهااان واز جملااه: آمریکااا، کانااادا، اسااترالیا، و  اپاان( و  

ی کااردن المللاانیباادر  مااؤثری هاااگاااهیپاو  تمؤسسااا

ی تعلایم و تربیات،   المللا نیبواز قبیل: انجمن هادانشگاه

هاای جهاان، آ اناس    ی رؤسای دانشاگاه المللنیبانجمن 

ی تعلیم و المللنیبتضمین کیفیت آموزش عالی، انجمن 

 American Council onتربیااات آمریکااااو 

Education فرهنگاای  ی و بااینالمللاانیباا(، و انجماان

 American Council onتعلایم و تربیات آمریکااو   

International and Intercultural Education )
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ی ساازمان همکااری و توساعه اقتصاادی از     هاگزارشو 

 ساااخته شاادند. همچنااین، در  2118تااا  2111سااال 

متخصصان مربوطاه   نظرات از مصاحبه راهنمای طراحی

 اطمیناان  باه محقاق   مصااحبه  راهنماای . شاد  استفاده

 مطلاع  افاراد  تماام  از راهاا  داده از مشاابهی  انواع دادیم

   .(1کندوشکل  گردآوری

 

 

 

 . راهنمای مصاحبه کیفی1شکل 

 اعتبار و متخصصان تأیید گروه طریق از تحقیق ابزار ییروا

 که یاکنندهشرکت اعضای نظرات کردن چ  طریق از آن

 قبل همچنین .گرفت آمد صورت دست به آنان از اط عات

 آگاه افراد از نفر دو با پایلوت یامطالعه تحقیق، شروع از

 راهنمای نواقص رفع راستای پژوهش در موضوع زمینه در

  .شد انجام مصاحبه

 معرفی: از مناسب واعم ارتباط مصاحبه انجام از قبل

 ماندن محرمانه  کر پژوهش، اجرای انگیزه پژوهشگر،  کر

 فرد انتخا  علت شده، ضبط لماتمکا وشونده مصاحبه نام

 جهتشونده مصاحبه فرد رضایت اخر ،شوندهمصاحبه

 . شد برقرار (... و مکالمات ضبط

 در رو مصاحبه و اط عات، افکار بهتر تبادل امکان جهت

 برای که کوتاه نسبتا  زمانی در مصاحبه. شد انجام رو

 کمتری فکری و دمدمه بودهتر شوندگان راحتمصاحبه

 نظر مورد یهاقسمت مصاحبه طی در. شد انجام تند،داش

 مکالمات ضبط ابزار از شوندهمصاحبه رضایت با و یادداشت

  .شد استفاده

 صوتی یهالیفا اط عات، تحلیل و تجزیه جهت

 .شد یبندطبقه نهایتا  و مستند شده، و یسازادهیپ

 انجام مصاحبه از پس کوتاه زمانی فاصله در یبردارنسخه

. شد تحلیل و تجزیه محتوا تحلیل روش به هامصاحبه .شد

 افزارنرم از کیفی یهاداده تحلیل و تجزیهمنظور به

MAXQDA10  مفاهیم و کدها هامقوله .شد استفاده ،

. در استفاده اندشدهبر اساس نظر محقق ساخته و تعریف 

از رویکرد تحلیل محتوا توجه به دو نکته ضروری است:  

 نه بخشی است محتوا تحلیل الینف  بخش الف(نگارش،

 بنابراین نگارش شود، انجام ستیبایم فرآیند پایان در که

تمامی  در وآمازشده  تحلیل نخست گام در ستیبایم

 تحلیل فرآیند که داشت توجه باید(یابد؛   ادامه فرآیند

مرحله بهمرحله ی  از گرار شامل خطی، فرآیند محتوا ی 

 بازگشتی فرآیندی محتوا تحلیل رآیندف بلکه بعدی نیست،

 میان عقب به رو یا جلو به رو حرکت که مستلزم است

 روش از پژوهش این در. است مختلف تحلیل مراحل

 مرور با ابتدا که شد استفاده این صورت به محتوا تحلیل

 کدگراری با پژوهش به هدف توجه باها مصاحبه متن

 بر ادامه د. درشناسایی شدن مشابه کدهای و شروع شده

 از و شدند انتخا  اولیه مشابه، کدهای کدهای اساس

 پژوهشگر درک و شهود بر اساس حوزه هر کدهای درون
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 اصلی یهامقوله و بررسی مفاهیم مورد موضوع از

 شدند. یبنددسته و شناسایی

 معیارهای تمهیداتی ایجاد ت ش گردید با پژوهش این در

رعایت  ی کمیهاپژوهش رد پایایی و ییروا مشابه دقت،

 . شوند

 کردن چ  روش از هاافتهی مقبولیت و دقت افزایش جهت

 دو حاداقل  م قات. شد استفادهشوندگان مصاحبه با مجدد

 یآورجمع برای پژوهشکنندگان مشارکت از ی  هر با بار

 حااین در روزانااه یهاااادداشااتی از اسااتفاده اط عااات،

 باا  حضاوری  یاا  و نای تلف یهاا تماس اط عات، یآورجمع

 از نظرخااواهی لاازوم، مااورد مواقااع درکنناادگان شاارکت

 یهااابرداشاات صااحت تأییااد باارایکنناادگان مشااارکت

کننادگان  شارکت  از میار  توسط افارادی  مرور و پژوهشگر

 .  شد انجام

 صاحت  درباره هاافتهی تأییدپریری افزایش برای همچنین،

 باا  آشنا نهمکارا از تعدادی با کدگراری و فرآیند تفسیرها

 مراحل کلیه و شد مشورت کیفی یهاپژوهش تحلیل نحوه

 .شد ثبتدقت ها بهداده استخراج چگونگی کار و انجام

 هاافتهی

نظاران حاوزه آماوزش، پاژوهش و     نفر از صاحب 11با      

 3در قالاب   هاا مصااحبه مصاحبه شد. محتاوای   المللنیب

لاه اصالی   مقو 3ی شد. بندطبقهکد  57مفهوم و  8مقوله، 

کاه ضاروری اسات تماام اجازاء       فرضشیپمطالعه، با این 

از:  اناد عباارت ی ساازی ترسایم شاود،    المللا نیبنقشه راه 

(موضااااوع محوری/حیطااااه؛ و  2(تحلیاااال سااااوات؛  1

. به بیان دیگر، جهات ترسایم نقشاه راه    هاطرح(اقدامات/3

ی سازی الزم است ابتدا تحلیل سوات انجام شده، المللنیب

مشاخص شاده، و    هاا طاه یحمحاوری و   سپس موضاوعات 

 ی پیش رو تبیین گردد. هاطرحنهایتا  اقدامات و 

مفهاوم باه شارح     3کد و  33مقوله تحلیل سوات در قالب 

(نقااط  3(نقااط ضاعف؛   2(تهدیدها 1ی شد: بندطبقه یل 

 .هافرصت(3قوت؛ و 

کد است. بنابراین پایین  7مفهوم تهدیدها مشتمل بر 

، هادانشگاهبت به برخی بودن کیفیت آموزشی نس

 نسبت خارجی دانشجویان آموزشی دوره بودن تریطوالن

 از برخی به نسبت شهریه میزان بودن کشورها، باال سایر به

 انصرافی خارجی دانشجویان ی، جر المللنیب یهادانشگاه

 جرابیت وجود و عدم فارس یخل حوزه یهادانشگاه توسط

کشورها در زمره  سایر با مقایسه در علمی-آموزشی

 .رودیمتهدیدها به شمار  نیترمهم

 کد است. فلرا پرداخت 13مفهوم نقاط ضعف مشتمل بر 

 دانشجو، عدم و استاد توسط نامهانیپا اجرای باالی هزینه

دریافتی،  یهاهیشهر با آموزشی-رفاهی امکانات تناسب

 توسط المللنیبی پردیس هاساختمان بین تردد

 دانشجویان ساماندهی در توفیق تید، عدماسا و دانشجویان

 با جدیدالورود خارجی دانشجویان ییآشنا ، عدمالمللنیب

 فیزیکی ساختار وجود فرهنگی، عدم-آموزشی امور

 حوزه در دانشگاه وابسته مراکز محدود مناسب، فعالیت

 و اساتید برخی تسلط ی، عدماسسهؤم اعتباربخشی

 پژوهشی معاونت بودن انگلیسی، نوپا زبان به کارمندان

 ارتباط برقراری امکان فراهمی ، عدمالمللنیب پردیس

 طرف قرارداد، فعالیت یهادانشگاه اساتید با مستقیم

 تسلط ی، عدمرانیا ریم دانشجویان جر  حوزه در محدود

 دانشجویان مربت فارسی و احساس زبان به دانشجویان

شمار نقاط ضعف به  نیترمهمکشور در زمره  در خارجی

 .رودیم

 کاد اسات. لارا پاریرش     13مفهوم نقاط قوت مشتمل بار  

 مراکاز  تکاافوی  و سراسری، تعادد  کنکور طریق از دانشجو

 جهت مجزا دانشجویی خوابگاه سیتأسدانشگاه،  تحقیقاتی

یی، درآمادزا آموزشای،   اماور  ، ارتقایالمللنیب دانشجویان

-آموزشاای یالمللاانیباا و ملاای اسااتانداردهای بااا انطبااا 

 اعضاای  توساط  پژوهشای -آموزشی خدمات پژوهشی، ارائه

 الملال نیبا  پاردیس  سیتأسدانشگاه،  مجر  علمی هیأت

 بااه یگاارارارزش و نگاااه مکااانی، نااوع مجاازا، موقعیاات

 تربیت راستای در تسهی ت ، فراهمیالمللنیب دانشجویان

 و زیرمجموعاه  یهاا ساازمان  وهاا  ارگان دانشجو، مشارکت

 مرجعیات  افازایش  جهات  در حرکات  دانشگاه و به وابسته

 .رودیمنقاط قوت به شمار  نیترمهمعلمی در زمره 
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 از کد است. فلرا جلوگیری 12مشتمل بر  هافرصتمفهوم 

 تجربه انتقال کشور، توانائی از ایرانی مستعد جوانان خروج

 ، فعالیات هاا دانشگاه سایر به اعتباربخشی گواهینامه کسب

 نمایناده عناوان  باه  شورشاان ک در خارجی  نیالتحصفارغ

 طارف  کشاورهای  در پژوهشای  یهاا تیفعال دانشگاه، نبود

 طارف  کشاورهای  در تادریس  مرجاع  کتاب  تعامل، نباود 

 طاارف کشااورهای در آموزشاای کوریکولااوم تعاماال، نبااود

تعامال،   طارف  کشورهای در آموزشی مراکز تعامل، کمبود

  و یامنطقه سطح در ایران مدنی و علمی شهرت

 سطح در دانشگاهی مراکز وها دانشکده ی، شهرتالمللنیب

 برتارین  فهرسات  در داشاتن  ی، قارار المللنیب و یامنطقه

 ریسا   یکای از کام   عنوانبهکشور، شناخت  یهادانشگاه

یکای از   عناوان باه ی و شناخت المللنیب یهادانشگاه ترین

کشاور در زماره    پزشاکی  آموزشی علاوم -علمی یاهقطب

(.         1وجاادول رودیمااشاامار  بااه هااافرصاات نیتاارمهاام

پزشکی علوم دانشگاه آموزش و پژوهش حوزه سازی یالمللنیب راستای در . تحلیل محیط داخلی و خارجی1جدول

 کدها مفاهیم مقوله اصلی

 

ت
اال

سو
ل 

حلی
ت

 

 تهدیدها

 هادانشگاهپائین بودن کیفیت آموزشی نسبت به برخی 

 ویان خارجی نسبت به سایر کشورهابودن دوره آموزشی دانشج تریطوالن

 یالمللنیب یهادانشگاه از برخی به نسبت شهریه میزان بودن باال

 فارسجیخل حوزه یهادانشگاه توسط انصرافی خارجی دانشجویان جذب

 کشورها سایر با مقایسه در علمی-آموزشی جذابیت وجود عدم

 نقاط ضعف

 دانشجو و استاد توسط نامهانیپا اجرای باالی هزینه پرداخت

 دریافتی یهاهیشهر با آموزشی-رفاهی امکانات تناسب عدم

 اساتید و دانشجویان توسط المللنیبی پردیس هاساختمان بین تردد

 المللنیب دانشجویان ساماندهی در توفیق عدم

 فرهنگی-آموزشی امور با جدیدالورود خارجی دانشجویان ییآشنا عدم

 مناسب فیزیکی ساختار وجود دمع

 یاموسسه اعتباربخشی حوزه در دانشگاه وابسته مراکز محدود فعالیت

 انگلیسی زبان به کارمندان و اساتید برخی تسلط عدم

 المللنیب پردیس پژوهشی معاونت بودن نوپا

 راردادطرف ق یهادانشگاه اساتید با مستقیم ارتباط برقراری امکان فراهمی عدم

 یرانیا ریغ دانشجویان جذب حوزه در محدود فعالیت

 فارسی زبان به دانشجویان تسلط عدم

 کشور در خارجی دانشجویان غربت احساس

 نقاط قوت

 سراسری کنکور طریق از دانشجو پذیرش

 دانشگاه تحقیقاتی مراکز تکافوی و تعدد

 المللنیب یاندانشجو جهتمجزا  دانشجوئی خوابگاه سیتأس

 آموزشی امور ارتقاء

 ییدرآمدزا

 پژوهشی-آموزشی یالمللنیب و ملی استانداردهای با انطباق

 دانشگاه مجرب یعلمئتیه اعضای توسط پژوهشی-آموزشی خدمات ارائه

 مجزا المللنیب پردیس سیتأس

 مکانی موقعیت

 المللنیب دانشجویان به یگذارارزش و نگاه نوع

 دانشجو تربیت راستای در تسهیالت فراهمی

 دانشگاه به وابسته و زیرمجموعه  یهاسازمان وها ارگان مشارکت

 علمی مرجعیت افزایش جهت در حرکت

 

 فرصت ها

 کشور از ایرانی مستعد جوانان خروج از جلوگیری

 هادانشگاه سایر به اعتباربخشی گواهینامه کسب تجربه انتقال توانائی

 دانشگاه نمایندهعنوان به کشورشان در خارجی النیالتحصفارغ فعالیت

 تعامل طرف کشورهای در پژوهشی یهاتیفعال نبود

 تعامل طرف کشورهای در تدریس مرجع کتب نبود

 تعامل طرف کشورهای در آموزشی کوریکولوم نبود

 لتعام طرف کشورهای در آموزشی مراکز کمبود
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مفهوم  2کد و  23مقوله موضوع محوری/حیطه در قالب 

 (مقدمات2(اهداف؛ و 1ی شد: بندطبقهبه شرح  یل 

کد است.  7اهداف. مفهوم اهداف مشتمل بر  به دستیابی

 در علمی اول جایگاه به محور، دستیابی استاد فلرا آموزش

 ی، تربیتالمللنیب یاهعرصه در منطقه، حضور سطح

 و رفاه متعالی و گسترش فرهنگی-علمی سطح با دانشجو

اهداف پیش روی  نیترمهمپایدار در زمره  توسعه

 ی علوم پزشکی است.هادانشگاه

کد  18مفهوم مقدمات دستیابی به اهداف مشتمل بر 

 حمایت ، جلبهاارگان سایر حمایت جلب بنابرایناست. 

 و تحقیقات علوم، وزارت حمایت خارجه، جلب امور وزارت

 کمیته تشکیل ی،المللنیب یهاسازمان با فناوری، مشارکت

 یروزرسانبه، ها/ دانشکدهدانشگاهی سازی یالمللنیب

 نوین ابزارهای از یریگبهرهدانشگاه،  یهادانشکده سایت

 زبان به دانشجو آموزش یهارساختیز مدیریتی، فراهمی

 و آموزشی-علمی نیازسنجی مقاطع، تمام در انگلیسی

موجود،  کشور، تسهی ت از خارج متقاضیان پژوهشی

 ییشناسابهداشت،  وزارت آموزشی معاونت حمایت جلب

 سطح در دانشگاه یهادانشکده بالقوه یهالیپتانس

 اجرائی، تداوم ادواری جلسات منظم ی، برگزاریالمللنیب

 سطح در دانشگاهی بین بلندمدت یهایهمکار

 و باالدستی یهابرنامه  و اسناد نمودن ی، ملحوظالمللنیب

 و مدیران اساتید، جانب از حمایت دستی، دریافت میان

فناورانه و  یهاپرو ه از دانشگاه، حمایت کارکنان

دانشگاهی در زمره مقدمات دستیابی به اهداف  نیازسنجی

  (.2استوجدول 

باه شارح    مفهوم 2کد و  9در قالب  هاطرحمقوله اقدامات/

 ساطح  در دانشاگاهی  اماور  (توسعه1ی شد: بندطبقه یل 

ی. المللا نیبا  یهایهمکار توسعه و تبیین (2ی؛ و المللنیب

ی مشاتمل  المللنیب سطح در دانشگاهی امور مفهوم توسعه

 یهااایهمکااار توسااعه و کااد اساات. مفهااوم تبیااین 6باار 

.(3کاااد اساااتوجدول  3ی مشاااتمل بااار المللااانیبااا

 

 

 

 

 

 یالمللنیب و یامنطقه سطح در ایران مدنی و علمی شهرت

 یالمللنیب و یامنطقه سطح در دانشگاهی مراکز وها دانشکده شهرت

 کشور یهادانشگاه برترین فهرست در داشتن قرار

 یالمللنیب یهادانشگاه ترین ریسک یکی از کم عنوانبهشناخت 

 کشور پزشکی آموزشی علوم-علمی یاطب هیکی از ق عنوانبهشناخت 
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پزشکی علوم دانشگاه آموزش و پژوهش حوزه سازی یالمللنیب راستای در دارتیاولوی هاطرح/اقدامات. 3جدول

 

                          

 

 

 

 

بحثثو و 

 یريگجهينت

هدف مطالعه حاضر تبیین اجزاء مورد لزوم در ترسایم  

المللی ساازی دانشاگاه علاوم پزشاکی باوده      نقشه راه بین

 57مفهوم و  8مقوله،  3در قالب  هامصاحبهاست. محتوای 

از:  اناد عباارت مقوله اصالی مطالعاه    3ی شد. بندطبقهکد 

(موضااااوع محوری/حیطااااه؛ و  2(تحلیاااال سااااوات؛  1

 .  هاطرح(اقدامات/3

ر مبنای نتای  پژوهش حاضار، مفااهیم تهدیادها و نقااط     ب

 شاده یبناد طبقاه کاد   13و  7ضعف به ترتیب مشتمل بر 

 به نسبت آموزشی کیفیت بودن ، پائینمثالعنوانبهاست. 

 آموزشاای دوره بااودن تااریطااوالن، هااادانشااگاه برخاای

 باودن  و بااال  کشاورها  ساایر  به نسبت خارجی دانشجویان

باین المللای    یهادانشگاه از برخی هب نسبت شهریه میزان

 . همچناین، پرداخات  روناد یما شامار  در زمره تهدیدها به

 دانشجو، عادم  و استاد توسط نامهانیپا اجرای باالی هزینه

دریاافتی، و   یهاا هیشهر با آموزشی-رفاهی امکانات تناسب

 امااور بااا جدیاادالورود خااارجی دانشااجویان ییآشاانا عاادم

. روناد یما شامار  اط ضعف باه فرهنگی در زمره نق-آموزشی

ی برخی از مطالعات مشابه تطابق دارد. هاافتهاین نتای  با ی

 ( در مطالعه خود در خصو  1389بازرگان و همکارانو

 

 

 

 

 

 

 

 

قیاد  « نگاهی به آماوزش عاالی فراملای در کشاور ایاران     »

آماوزش عاالی از    واردکنناده که ایران ی  کشاور   اندکرده

یی نظیر انگلیس، روسیه، آمریکا و فرانسه اسات، و  کشورها

یی کشاورها ملی باه  _آموزش عالی فرا صادرکننده زمانهم

نظیر ازبکساتان، افغانساتان، ترکمنساتان و پاکساتان باه      

. مطالعاه درونادادها و فرآینادهای ایان ناوع      دیا آیمشمار 

ی هاا دانشاگاه ی مشاترک میاان   هابرنامهآموزش در قالب 

آن اسات   دهندهنشانی داخلی هادانشگاهبا خارج از ایران 

که وضعیت موجود آن از مطلوبیت برخوردار نباوده اسات.   

نظر به اهمیت ایان ناوع آماوزش عاالی، الزم اسات بارای       

ی صاااورت دهاااساااازمانی و زیاااربرناماااهگساااترش آن 

(. فتحاااااای و 1389گیردوبازرگااااااان و همکاااااااران  

باین  »( نیز در مطالعاه خاود در خصاو     1391همکارانو

کساب   کردناد کاه   دیتأک« ی درسیهابرنامهالمللی سازی 

ی ساو باه اقتدار علمی ایران مستلزم حرکت نظام آماوزش  

بین المللی شدن است. در این راستا عاواملی چاون زباان    

تااادریس، صااا حیت اسااااتید، خااادمات پشاااتیبانی و   

 نیتاأم در کنار  هادانشگاهی بین المللی در بین هایهمکار

ی از باردار بهاره و فنااوری و چگاونگی    منابع مالی، انسانی

ی فرهنگاای در ایااران، از هاااتیجاارابهااایی چااون فرصاات

ی آماوزش در دساتیابی باه ایان مهام محساو        هاچالش

 (.1391وفتحی و همکاران شوندیم

مقوله 

 اصلی
 کدها مفاهیم

ا
ت/

ما
دا

ق
رح

ط
 ها

 سطح در دانشگاهی امور توسعه

 یالمللنیب

 سالمت گردشگری

 دانشگاه به وابسته مراکز یاموسسه اعتباربخشی توسعه

 پژوهشی و میعل دستاوردهای آخرین ارائه

 مشترکنامه تفاهم عقد

 تخصصی-علمی امور توسعه و تحکیم

 دانشجو و استاد تبادل

 یالمللنیب یهایهمکار توسعه و تبیین

 هاینوآور یسازیتجار

 یالمللنیب رویدادهای برگزاری

 دوجانبه همکاری



                                                                                                                                                                00                                                                                                                                                          الهام موحدکر          

 99بهار، 1شماره ، یازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

و نقاط  هافرصتبر مبنای نتای  پژوهش حاضر، مفاهیم 

 شدهیبندطبقهکد  13و  12قوت به ترتیب مشتمل بر 

 سطح در ایران مدنی و علمی مثال، شهرت عنوانبهاست. 

 مراکز وها دانشکده المللی، شهرت بین و یامنطقه

 داشتن المللی، و قرار بین و یامنطقه سطح در دانشگاهی

 هافرصتکشور در زمره  یهادانشگاه برترین فهرست در

 به یگرارارزش و نگاه . همچنین، نوعروندیمشمار به

 تربیت راستای در تسهی ت ، فراهمیمللالنیب دانشجویان

 و زیرمجموعه  یهاسازمان وها ارگان دانشجو، و مشارکت

. این روندیمشمار دانشگاه در زمره نقاط قوت به به وابسته

ی برخی از مطالعات مشابه تطابق دارد. هاافتهنتای  با ی

( نیز در مطالعه 1391یوآبادنجفی و صالحی  اکر صالح

یی برای جر  دانشجویان راهبردهاارائه »  خود در خصو

ی در امنطقهبر اولویت تمرکز بر رقابت « خارجی در ایران

ی در عرصه جهانی و یا حفظ وضع موجود شکنخطمقابل 

با تمرکز بر محوریت پژوهش و فناوری در جر  

دانشجویان خارجی است. آنان راهبرد جر  دانشجویان 

 بومستیزن، تمهید شایسته را توصیه نمودند. همچنی

مناسب علمی و رفاهی، ارائه کیفیت باالی آموزش، آموزش 

 عنوانبهو ارائه خدمات آموزشی ارزان را   ریپرانعطاف

ی و  اکر صالحارکان اصلی راهبرد ایرانی مترکر شدندو

( 1391(. قاسم پور و لیاقت دارو1391ی آبادنجفصالحی 

ی و سازیبوم تحلیلی بر»مطالعه خود در خصو   در زین

در عصر  هادانشگاهبین المللی شدن برنامه درسی 

ی و بین المللی سازیبوماشاره کردند که « شدنیجهان

است.  شدنیجهانلوازم در عصر  نیترمهمشدن یکی از 

و اهداف جامعه و  هاآرماناگرچه هر نظام آموزشی طبق 

با توجه به میزان اهمیتی که برای دانش ملی و دانش 

ی خاصی در ارتباط هافرصتنی قائل است، راهکارها و جها

ی علوم دارد. اما سازیبومبا رویکرد بین المللی سازی و 

افراط و تفریط در این زمینه  هرگونهنظام هائی که دور از 

ی هاچالشو  هافرصتنسبت به  اندتوانسته اندبرداشتهقدم 

لید ی داشته باشند و در بحث توتررثؤمپیش رو تصمیمات 

عمل  تراثربخشی آموزش عالی هارسالتعلم و تحقق 

 (.   1391کنندوقاسم پور و همکاران 

( در مطالعه خود 1396همچنین، حمیدی فر و همکارانو

« رهبری و مدیریت در بین المللی سازی»در خصو  

مترکر شدند که برای رسیدن به سطح مطلو  بین المللی 

دیریت و رهبری سازی آموزش چهار حیطه اصلی باید م

شوند که شامل مطالعه تحلیلی محیط، توسعه برنامه 

ی دهسازمانی و سازادهیپ، دارهدفراهبردی منسجم و 

است. در  مؤثرو رصد و ارزیابی پیوسته و  هارساختیز

رهبری و مدیریت  برهیتکبا  رسدیمکشور ایران به نظر 

مستمر ی هاتیفعالی استراتژی  و اجرای زیربرنامه، مؤثر

 طوربهو مرتبط با برنامه، آینده بین المللی شدن آموزش 

(. 1396استوحمیدی فر و همکاران  دوارکنندهیامبالقوه 

ی مطالعه مرکور با نتای  مطالعه حاضر که در هاافتهی

 بین راستای در چهارچو  تحلیل محیط داخلی و خارجی

 علوم دانشگاه آموزش و پژوهش حوزه سازی المللی

 ( قید شده تطابق دارد.1جدول پزشکیو

بر مبنای نتای  پژوهش حاضر، مفاهیم اهاداف و مقادمات   

کااد  18و  7دسااتیابی بااه آن بااه ترتیااب مشااتمل باار    

محاور،   استاد مثال، آموزش عنوانبهاست.  شدهیبندطبقه

 در منطقه، حضاور  سطح در علمی اول جایگاه به دستیابی

-علمای  ساطح  باا  دانشاجو  المللی، تربیات  بین یهاعرصه

پایادار در زماره    توساعه  و رفاه متعالی و گسترش فرهنگی

ی علاوم پزشاکی   هاا دانشاگاه اهداف پایش روی   نیترمهم

است. همچنین، مقوله اقدامات بین المللای ساازی نیاز در    

المللای و   باین  ساطح  در دانشاگاهی  امور دو حوزه توسعه

 شاده یبناد طبقهالمللی  بین یهایهمکار توسعه و تبیین

ی برخای از مطالعاات مشاابه    هاا افتاه ت. این نتای  باا ی اس

( در مطالعااه خااود در 1396تطااابق دارد. زمااانی ماانشو 

در  رگارار یتأثتحلیل عاملی تائیدی راهکارهاای  »خصو  

ا عاان  « ی درسی علوم پزشاکی هابرنامهبین المللی سازی 

گیزشی/انساانی،  یی/آموزشای، ان محتواداشت هفت متغیار  

فرهنگی/اجتماااااااااااعی، ساختاری/دانشااااااااااگاهی، 

ی/ارتباطی، سیاساااااای/دیپلماتی  و رساااااااناطاااااا ع
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راهکارهااای  عنااوانبااه توانناادیمااتجهیزاتی/تکنولو یاا  

ی درسی حوزه پزشکی هابرنامهیی بین المللی سازی ربنایز

 (.1396ی نمایندوزمانی منش نیبشیپبه کار رفته و آن را 

یی راهبردهاا ( در مطالعاه خاود   1391فتحی و همکاارانو 

ی افزائااهاامی آمااوزش، هااانظااامن شااناخت سااایر چااو

 منظاور باه  هایگوناگونی داخلی، در نظر گرفتن هادانشگاه

و چگاونگی تادریس آن،    شودیممنی کردن آنچه تدریس 

بااه همااراه اسااتفاده از رویکاارد آمااوزش از دور در قااالبی  

راهبردهاای باین    نیترمهمترکیبی با آموزش حضوری، از 

ی درسی هساتندوفتحی واجارگااه و   اهبرنامهالمللی سازی 

( نیااز در 1391(. بهجتاای و همکااارانو 1391همکاااران 

مطالعاه تطبیقای باین المللای     »مطالعه خود در خصاو   

تبیاین  « ی درسای در چناد کشاور جهاان    هابرنامهکردن 

یی همچاون آمریکاا،   کشورهاراهبرد  نیترمهمکه  اندکرده

رناماه درسای و   کانادا، استرالیا و  اپن بین المللی کاردن ب 

ی درسی هابرنامهیادگیری و الحا  محتوای بین المللی به 

موجود است. تغییر مکان فیزیکی استاد و دانشجو در قالب 

ی مبادله کمتار ماورد توجاه اسات. اماروزه باین       هابرنامه

ی درسی بومی، ملی و محلی داخال  هابرنامهالمللی سازی 

 (.1391هر کشور ارجحیت داردوبهجتی و همکاران 

( در مطالعه خود در خصو  1391فتحی و همکارانو

ی درسی با رویکرد هابرنامهروند بین المللی سازی »

دریافتند در راستای بین المللی سازی و « آموزش از دور

شناساندن فرهنگ و تمدن ایرانی به جهانیان، بین المللی 

ی درسی امری ضروری است. رویکرد هابرنامهسازی 

ی باال و گرر از ریپرانعطافی واسطههبآموزش از دور 

 تواندیممرزهای جغرافیائی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 

راهبردی اثرگرار در این فرآیند به شمار رودوفتحی و 

 (.1391همکاران 

 آموزش دنیای امروزه که شدیدی یهایدگرگون به دلیل

 ضروری است اهداف، ،اندداده قرار ریتأث تحت را پزشکی

 در پیش از بیشها دانشگاه یهایریگجهت وها هبرنام

 س مت، توسعه شوند. گردشگری واقع توجه کانون

 دانشگاه، ارائه به وابسته مراکز یاموسسه اعتباربخشی

نامه تفاهم پژوهشی، عقد و علمی دستاوردهای آخرین

 تخصصی و تبادل-علمی امور توسعه و مشترک، تحکیم

پیش  دارتیاولو/اقدامات هاحطردانشجو در زمره  و استاد

 یالمللنیبرو در حیطه توسعه امور دانشگاهی در سطح 

 بین رویدادهای ، برگزاریهاینوآور یسازیتجار. است

/اقدامات هاطرحنیز در زمره  دوجانبه المللی و همکاری

 یهایهمکار توسعه و پیش رو در حیطه تبیین دارتیاولو

 ره مدنظر قرار گیرد.المللی بوده که باید هموا بین

و نام  شوندگانمصاحبهاسامی  داشتننگاهمحرمانه 

 رد یا قبول در مطالعه مورد افراد بودن دانشگاه، آزاد

کنندگان شرکت آگاهانه رضایت پژوهش، کسب در شرکت

 صورت در نتای  گراشتن اختیار پژوهش، در فرآیند در

 و امانت صداقت، ، رعایتکنندگانمشارکت درخواست

در  مدنظر نتای  از برداشت و تفسیر در سوگیری از پرهیز

تمام مراحل انجام پژوهش از جمله م حظات اخ قی 

 . روندیمشمار رعایت شده در پژوهش حاضر به

نقطه قوت پژوهش حاضر آن است که با توجه به نیاز مبرم 

دانشگاه مربوطه به تدوین نقشه راه بین المللی سازی و بر 

معاونت آموزشی و ریاست دانشگاه برای  مبنای دستور

و از این لحاظ طرحی کاربردی و  شدهنیتدواولین مرتبه 

 . رودیمشمار مرتبط با صنعت به

 نقطه ضعف پژوهش حاضر آن است که پژوهش حاضر در

کشور انجام شده و  پزشکی علوم قطب یهادانشگاه از یکی

که از ی کشور هادانشگاهممکن است نتای  آن به سایر 

ی دانشگاه مربوطه برخوردار نیستند هارساختیزامکانات و 

 قابل تعمیم نباشد.

جهت انجام  صاحبنظراناحتمال عدم همکاری برخی  

که از طریق  ی پژوهش حاضر بودههاتیمحدوداز  پژوهش

معاونت  نامهیدرخواست کتبی و گرفتن مجوز و معرف

سب و کتحقیقات فناوری و همچنین معاونت آموزشی 

 .گردیددانشگاه مربوطه مرتفع اجازه از مدیران و مسئوالن 

 تقدیر و تشكر

مقاله حاضر حاصل طرح مصاو  معاونات تحقیقاات و    

باوده  12319 به شمارهفناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران 
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 بااااااااه شااااااااماره و دارای کااااااااد اخاااااااا    

IR.IUMS.REC.1397.799  6/8/1395ماااااااااور 

 .باشدیم
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Abstract: The purpose was to propose the internationalization roadmap in the University of 

Medical Sciences. Hence, a qualitative study was conducted to extract the components 

required to this purpose. The research field was one of the universities of the medical pole in 

the country. The qualitative phase was conducted through interviewing with the 

internationalization executers, educational executers and research executers. Then, the 

interviews were analyzed by using the content analysis method and MAXQDA10 software 

was used to analyze the qualitative data. Next, the content of the interviews was categorized 

into 3 categories, 8 concepts and 75 codes. The three main categories of study were as 

follows: 1) SWOT analysis; 2) Pivotal topic/Domain; and 3) Actions/Plans. The SWOT 

analysis included 43 codes and 4 concepts as follows: 1) Threats: 5 codes, 2) Weaknesses: 13 

codes, 3) Strengths: 13 codes, 4) Opportunities: 12 codes. Moreover, the pivotal topic/domain 

included 23 codes and 2 concepts; and the goals included 5 codes; the prerequisites of the 

goals included 18 codes; the actions/plans included 9 codes and 2 concepts. Finally, 

developing the international affairs included 6 codes and explaining and developing the 

internationalization included 3 codes. According the dramatic changes affected the world of 

the medical education, it is imperative that the goals, the programs and the orientations of the 

universities be more in focus today. 

 

Key words: Roadmap, Internationalization, University, Medical Sciences. 

 

 
. 

 

 

 


