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146

 ارتقای دیپلماسی علمی
 با گسترش آموزش بین المللی

شــبکه دانشــگاه های مجازی جهان اســالم که به اختصار CINVU نامیده می شــود، یکی از شــبکه های کمیته دائمی همکاری های علمی و فناوری 
کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی با نام اختصاری کامستک)COMSTECH( است. میزبانی شبکه CINVU با جمهوری اسالمی ایران، است 
این شــبکه که پایگاهی مهم و غنی برای تقویت و توســعه آموزش عالی همگانی جهان اســالم اســت، برای تحقق عدالت در عرصه دانش و اندیشــه با 
تعمیق و تثبیت آموخته ها تالش می کند. دانشــجویان، اســاتید، دانشــگاه ها و نخبگان از طریق این شــبکه می توانند با توجه به عالیق و گرایش های 

خود در زمینــه های مختلف علوم، به عرضه توانمندی های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و مهارتی بپردازند.
دبیرخانه شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسالم در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور مستقر است.

6-1-1-اهـداف شبکه 
این شــبکه به منظور تحکیم روابط و ارتقای ســطح همکاری های علمی، آموزشــی، پژوهشی و فناوری میان کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی 
OIC، از طریــق ایجــاد زمینه های مناســب برای حمایت از برنامه های توســعه شــبکه های آمــوزش و پژوهش مبتنی بر فناوری هــای نوین اطالعاتی و 
مخابراتی و مهندســی دانش، ترویج فرهنگ تعاون و مشــارکت و تســهیل همکاری و همفکری میان نخبگان، اندیشــمندان و دانشــمندان کشــورهای 

اسالمی اهداف زیر را دنبال می کند:
 ایجاد و تقویت مفاهیم کیفیت و الگوهای مدیریت راهبردی در حوزه آموزش عالی در جهان اسالم بخصوص کشورهای عضو OIC؛

 ارتقای جایگاه و نقش دانشگاه های از راه دور، مجازی و هوشمند در برنامه های توسعه ملی، منطقه ای در جهان اسالم به خصوص کشورهای 
عضو OIC؛

کز علمی، فرهنگی و پژوهشــی در جهان اســالم   فراهم نمودن زمینه همکاری های مشــترک برای بهره برداری از هم افزایی میان دانشــگاه ها، مرا
بخصوص کشورهای عضو OIC؛

 انجام و ارائه پروژه های مشترک علمی، پژوهشی، فرهنگی، مدیریتی درون و برون شبکه ای در همه سطوح؛
 ارتقای سطح دستاوردهای تحقیقات علمی و آموزشی در جهان اسالم به خصوص کشورهای عضو  OIC؛

 توسعه شبکه دانش و پژوهش های دانش بنیان و جلوگیری از فرار مغزها؛
 ایجــاد بازارهــای ملــی و بین المللی برای ارائه خدمات آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه های از راه دور، مجازی و هوشــمند از طریق پیوند و تقویت 

شبکه ها و تحت پوشش قرار دادن کشورهای اسالمی توسعه نیافته، تأثیر شبکه بر توسعه کشورهای اسالمی؛
 ارتقای سطح کیفی فرهنگ، آموزش، تحقیق و فناوری در جهان اسالم؛

 افزایش متقاضیان آموزش عالی و تحصیالت تکمیلی؛

6-1- میزبانی از  شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسالم
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 تسریع در ارتقای عدالت در حوزه آموزش، پژوهش و فناوری؛
 کاهش شکاف دیجیتالی در کشورهای اسالمی؛

 شناخت بهتر کشورها از ظرفیت های مختلف علمی و پژوهشی یکدیگر و ارتباطات مؤثر جهت رفع مشکالت بنیادین در جهان اسالم؛
 دسترسی آسان و سریع به جامعه دانش محور و اقتصاد مبتنی بر دانش.

6-1-2-مزایای شبکه و عضویت در آن
 اعتباربخشــی بین المللی و بهره مندی از ظرفیت های امکان جذب و تبادل دانشــجو، اســتاد، پژوهشــگران، اعضای هیئت علمی و کارشناســان 

به منظور ارتقای میزان دانش پژوهشگران و انتقال تجربیات تخصصی آن ها در کشورهای اسالمی توسط این شبکه؛
 حمایت از مطالعات امکان سنجی از طریق تحلیل SWOT و دیگر روش های نوین در پژوهش های آموزشی، پژوهشی، فنی، پزشکی، صنعتی، 

رویدادهای استارت آپی، فن بازارها و ایجاد دانشگاه های هوشمند در کشورهای اسالمی و اعضای OIC؛
ح هــای کاربــردی دانش بنیــان و غنــی در زمینه های مرتبط با دانشــگاه های مجازی جهان اســالم و توســعه کشــورهای اســالمی و   حمایــت از طر

اعطای گواهی های معتبر به آن ها؛
 حمایت از کنفرانس های تخصصی، کارگاه ها و دوره های آموزشی تخصصی در حوزه نظام آموزشی، نیروی انسانی ماهر و همچنین سازوکارهای 

پژوهشی؛
 بهره مندی از ظرفیت های آمایشی و پایشی رتبه بندی دانشگاه ها برای ارائه خدمات جامع به دانشگاه های دارای ظرفیت؛

 استفاده از تسهیالت سامانه جامع ارائه خدمات به دانشجویان و اساتید دانشگاه های مجازی جهان اسالم پس از استقرار سامانه و با همکاری 
بانک توسعه اسالمی؛

 بهره منــدی از ظرفیت هــای بانــک اطالعاتــی شــبکه در توســعه ارتباطی با دانشــگاه های مجازی جهان اســالم و دیگر کشــورهای دارای فناوری 
آموزشی هوشمند در جهان جهت شناخت از ظرفیت ها و توسعه فعالیت ها؛

 حمایت و تجلیل از نخبگان و کارآفرینان عرصه دانشگاه های مجازی جهان اسالم و بسترسازی برای رشد آنان؛
 تعریف و حمایت نظام مالکیت فکری و معنوی محصوالت آموزشی و محتواهای علمی و دانش ایجاد شده درکشورهای اسالمی و اعضای OIC؛

 بهره مندی کشورهای عضو CINVU از امتیاز جدیدترین شیوه های آموزشی و ایجاد برنامه های آموزش مجازی در کشورهای خود؛
 بهره مندی از ظرفیت های تبلیغاتی در سایت CINVU و ارائه دستاوردهای نوین هر دانشگاه به دیگر کشورهای عضو در کامستک و بسترسازی 

برای ایجاد مشاغل عرصه مجازی؛
 بستری مناسب برای اعتبارسنجی و اعتباربخشی به مدارک و گواهی های علمی به منظور هم سطح سازی آن ها در کشورهای عضو کامستک و 

اعطای گواهی های معتبر به مقاالت علمی و پژوهش های کاربردی و بنیادین؛
ح های اثرگذار علمی-پژوهشــی و دیگر امور مرتبط با حوزه نشــر الکترونیک در جهان اســالم و ارائه خدمات جامع در این عرصه با   حمایت از طر

همکاری ISC و دیگر دانشگاه های مجازی توانمند؛
 بهره مندی از ظرفیت های جشنواره ها و المپیادهای بین المللی مرتبط با عرصه مجازی که با حمایت و مشارکت این شبکه برگزار می شود؛

 غنابخشــی و حمایت ویژه به حوزه علم و فناوری و تحقیق و توســعه به واســطه تعامالت گســترده این شــبکه با دیگر نهادها و سازمان های ملی 
و بین المللی.

6-1-3-وظایف شبکه 
 ارائه امکانات آموزشی و پژوهشی در فضای هوشمند که اهداف، انتخاب ها و گزینه های مناسب زمانی تحصیلی داشته باشند و با ارائه ظرفیت 

مجازی بتواند مواد آموزشی و پژوهشی مناسب و ابزارهای آموزشی بهینه درون و بیرون از شبکه تولید کند؛
 ارائــه زیرســاخت برای تولید محتواهای آموزشــی و پژوهشــی تحــت وب همچون محصوالت صوتی و تصویری، چندرســانه ای، آزمایشــگاه های 

مجازی برای همکاری درون و بیرون شبکه ای؛
 ایجاد زمینه به منظور انتقال تجارب موجود )اطالعات، منابع انســانی و…( در حوزه فناوری های آموزشــی، پژوهشــی و فناوری ابزارهای آموزشی 

در کشورهای اسالمی عضو شبکه و دیگر شبکه ها؛
 کمک به روند تبادل اســتاد و دانشــجو و کارشناســان به منظور ارتقای میزان دانش پژوهشــگران علمی و آموزشــی و انتقال تجربیات تخصصی 

کز آموزش مجازی برای ارتقا و تبدیل شدن به دانشگاه مجازی؛ آن ها در کشورهای اسالمی و پذیرش عضویت دانشکده ها و مرا
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 تعریــف و حمایــت نظــام مالکیت فکری و معنوی محصوالت آموزشــی و محتواهای علمی و دانش ایجاد شــده در کشــورهای اســالمی و اعضای 
OIC؛

 حمایت از دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و تحقیق سنتی در صورتی که مایل به تبدیل شدن به دانشگاه های مجازی باشند؛
 حمایت از کنفرانس های تخصصی، کارگاه ها و دوره های آموزشی تخصصی در حوزه نظام آموزشی، نیروی انسانی ماهر و همچنین سازوکارهای 

پژوهشی؛
کز آمــوزش مجازی و آمایش، پایش مســتمر   ارزشــیابی و اعتبارســنجی مــدارک و گواهی هــای صــادره از دانشــگاه های مجازی، دانشــکده ها و مرا
توســعه و رتبه پیشــرفت دانشــگاه های مجازی کشــورهای اسالمی و کشــورهای عضو OIC با هدف همکاری بهینه آموزشــی و پژوهشی کشورهای 

اسالمی.
 نخســتین جلســه دانشــگاه های مجازی ایران در دفتر شــبکه دانشگاه های مجازی جهان اسالم در دانشــگاه پیام نور برگزار شد. در این نشست 
کــه نماینــدگان هشــت دانشــگاه و واحــد مجازی فعــال ایران )یکی از 57 کشــور عضو شــبکه( حضور داشــتند، در خصوص چالش هــا، فرصت ها و 
ظرفیت هــای آن دانشــگاه ها بــا محوریــت شــبکه بحــث و تبادل نظر صورت گرفت. مســائلی نظیــر یکپارچه ســازی مدارک دانشــگاه های مجازی، 
شــاخص های رتبه بنــدی، آمایــش دانشــگاه های مجــازی، ترســیم وضعیــت موجــود و مطلوب از جملــه محورهــای مطروحه در این نشســت بود. 
دانشــگاه ها، مؤسســات و واحدهای مجازی حاضر در این نشســت شامل دانشگاه مجازی علوم پزشــکی، المصطفی، قرآن و حدیث، فاران، واحد 
الکترونیک دانشگاه تهران، ادیان و مذاهب و امام خمینی)ره( بودند. در آمایش اولیه صورت گرفته، 34۰ دانشگاه و واحد مجازی در کشورهای 

اسالمی و جهان اسالم وجود داشتند.
 دومین مجمع عمومی شــبکه دانشــگاه های مجازی جهان اســالم و تشکیل نخستین کمیته اجرایی همراه با نمایشگاه دانشگاه های مجازی جهان 
اسالم با حضور رؤسا و نمایندگان دانشگاه های مجازی کشورها با هدف تحقیق و توسعه در تبادل تجربیات علمی از طریق همکاری در سراسر جهان 
کتبر 2۰19 در دانشگاه پیام نور برگزار شد. و ایجاد زمینه های همکاری بین دانشگاه های جهان اسالم در تاریخ 14 تا 16 مهرماه 1398 برابر با 6 تا 8 ا

6-1-4-اهم فعالیت های انجام شده در دبیرخانه دانشگاه های مجازی جهان اسالم
6-1-4-1 -طراحی ساختار مدیریت راهبردی - اجرایی شبکه و مقدمات برگزاری نخستین مجمع عمومی:

 برگزاری جلسات کارگروه تخصصی مطالعات و برنامه ریزی راهبردی- عملیاتی شبکه، بررسی، تدوین و تقنین اساسنامه شبکه در قم و تهران؛
 تدوین سند و برنامه راهبردی- عملیاتی شبکه مبتنی بر مطالعات راهبردی با حضور متخصصان و مشاوران ملی و بین المللی؛

 تدوین اساسنامه شبکه و بررسی پیش نویس نهایی و تصویب اساسنامه با حضور کشورهای عضو کامستک؛
 هماهنگی مستمر با قائم مقام وزیر در امور بین الملل و مرکز همکاری های بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

6-1-4-2- ارتباطــات راهبــردی بــا دانشــگاه های مجــازی درجــه یک ملی و بین المللی و ســفرای کشــورهای اســالمی برای تشــکیل شــورای 
راهبردی دانشگاهی و توجیه برنامه ها و اساسنامه شبکه؛

 برگزاری جلسات با دانشگاه های مجازی و واحدهای مجازی دانشگاه های درجه یک ملی؛
 برگزاری جلسات توجیهی با سفرای و نمایندگان کشورهای اسالمی و اعضای ناظر به صورت فیزیکی و مجازی؛

 برگزاری جلسات توجیهی برای عضویت در شوراهای راهبردی دانشگاهی و بین المللی شبکه؛
 برگزاری جلسات با حوزه فناوری دانشگاه و معاونت اداری و مالی برای مقدمات مجمع.

6-1-4-3- تعیین اولویت ها و برنامه راهبردی و اجرایی شبکه و بخش های مختلف مبتنی بر مطالعات راهبردی- اجرایی چهارساله؛

6-1-4-4- تدوین سند راهبردی ترسیم وضعیت موجود شبکه SWOT؛

6-1-4-5- برگزاری دومین مجمع عمومی و نخستین کمیته اجرایی شبکه همراه با نمایشگاه دستاوردهای دانشگاه های مجازی:
 قرائت و تصویب آیین نامه کمیته اجرایی شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسالم توسط اعضای شبکه؛

 تشکیل اولین کمیته اجرایی در دومین روز مجمع عمومی شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسالم.

6-1-4-6- انعقــاد تفاهم نامــه بــا صداوســیمای جمهوری اســالمی ایران به منظور پوشــش اخبار بین المللی این شــبکه و انعقــاد تفاهم نامه 
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پردیس فارابی دانشگاه تهران به منظور تبادل دانشجو بین اعضا و برگزاری دوره های آموزشی؛

6-1-4-7- عضویت دانشگاه ها در شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسالم:
کز تابعه آن دانشگاه؛ عضویت سیمای جمهوری اسالمی ایران؛  عضویت دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور و آغاز همکاری با واحدها و مرا

 عضویت معاون سیمای جمهوری اسالمی ایران در شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسالم؛
 عضویت و انعقاد تفاهم نامه با دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛

 عضویت مرکز تربیت مربی سازمان فنی و حرفه ای کشور )ITC( و انعقاد تفاهم نامه برای همکاری در حوزه تربیت اساتید مهارت محور؛
 انعقاد تفاهم نامه بین دو عضو شبکه دانشگاه خاتم النبیین افغانستان و دانشگاه کوثر بجنورد توسط شبکه به منظور تبادل دانشجو؛

 همکاری با دانشگاه بین المللی D8؛
 عضویت دانشگاه آزاد اسالمی کشور با تمامی واحدها و امضای تفاهم نامه همکاری؛

 عضویت دانشگاه مذاهب اسالمی و امضای تفاهم نامه همکاری؛
 عضویت سازمان بین المللی سیتی وان و دانشگاه های منطقه ای - IAUP  و عضویت دانشگاه شمال در شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسالم.
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 در اجرای بند د ماده 64 قانون برنامه توســعه ششــم و با توجه به مأموریت محوله به دانشــگاه پیام نور در امر آموزش از دور، باز و ترکیبی و با توجه 
ح  به ســابقه عضویت و فعالیت چندین ســاله دانشــگاه در همکاری با انجمن بین المللی دانشــگاه های باز دنیا و انجمن آســیایی دانشگاه های باز طر
پیشــنهادی در خصوص تشــکیل »کارگروه ملی همکاری های علمی بین المللی دانشــگاه های ایران با دانشــگاه های باز جهان« با محوریت دانشــگاه 

خ 1399/12/5 مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفت. پیام نور با مجوز 16/278696 مور

6-2-1-مأموریت کارگروه
طراحــی، برنامه ریــزی و اجــرای برنامه هــای توســعه همکاری هــای علمی- بین المللی با دانشــگاه های هدف )دانشــگاه های بــاز دنیا( از طریق جلب مشــارکت 
کوسیستم آموزش الکترونیکی و از دور و اجرای دوره های مشترک آموزشی،  کز آموزشی و پژوهشی و فناوری و بسترسازی برای ایجاد و ارتقای ا دانشگاه ها و مرا
ح های تحقیقاتی مشــترک، فراهم آوردن فرصت های مطالعاتی، تبادل اســتادان، اعضای هیئت علمی و دانشــجویان، برگزاری نشست ها، کارگاه ها و  انجام طر
سمینارهای علمی و هرگونه برنامه مؤثر که به توسعه و تعمیق فعالیت های دو یا چند جانبه بین المللی در حوزه آموزش باز، از دور، الکترونیکی و یادگیری ترکیبی.

6-2-2-چشم انداز
از رهگــذر تعامــل و همکاری هــای علمــی- بین المللی بهینه دانشــگاه های ایران با دانشــگاه های باز دنیــا، نظام آموزش بــاز و از دور ایران با محوریت 
کوسیســتم آموزش الکترونیکی و آموزش باز و از دور منطقه و راهبر اثربخش و کارا به منظور ارتقای  دانشــگاه پیام نور، برخوردار از مرجعیت علمی در ا

فعالیت های آموزشی، پژوهشی، نوآوری و کارآفرینی در این حوزه، خواهد بود.

6-2-3-عضویت و همکاری فعال در مجامع علمی مرتبط به مأموریت دانشگاه در آموزش از دور
با توجه به سابقه هجده ساله دانشگاه پیام نور به عنوان عضو مؤسس انجمن بین المللی آموزش باز و از دور )ICDE( 1 و سابقه سی ساله دانشگاه پیام نور 
به عنــوان عضــو پیوســته انجمن آســیایی دانشــگاه های بــاز )AAOU(2 در مجامع علمی مذکــور حضور فعال و مؤثری داشــته و تا ســال 2۰22 عضو کمیته 
اجرایی انجمن آسیایی دانشگاه های باز بوده و دانشگاه پیام نور نقش مهمی در سیاست گذاری و تصمیم سازی ارکان این انجمن های مهم داشته است.

 1-)ICDE(International Council for Open and Distance Education 
2-Asian Association of Open Universities  

6-2- کارگروه ملی همکاری های علمی بین المللی دانشگاه های ایران با دانشگاه های باز جهان
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انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه پیام نور با برخی دانشگاه های باز جهان مانند دانشگاه باز ایندیرا گاندی هند، دانشگاه باز 
مالزی، دانشگاه باز سوکوتای تاماتیرات تایلند، دانشگاه باز عالمه اقبال پاکستان؛

نقاط جغرافیایی که دانشگاه پیام نور در حوزه برون مرزی خدمات آموزشی و پژوهشی ارائه می دهد:

نمایندگی 
ج از کشور خار

نام کشور

اربیل
عراق

نجف
دبی امارات

پاریس فرانسه
بروکسل بلژیک
تفلیس

گرجستان
باتومی

کواالالمپور مالزی
مسقط عمان
ایروان ارمنستان

دارالسالم تانزانیا
کانبرا استرالیا

استانبول ترکیه
توکیو ژاپن
دوحه قطر

نمایندگی 
ج از کشور خار

نام کشور

مکه عربستان
اسلو نروژ

تاشکند ازبکستان
میالن ایتالیا

رم
مینسک بالروس

مسکو روسیه
کابل

هراتافغانستان

مزار شریف
کویت کویت
الحه هلند

دوشنبه تاجیکستان
برلین آلمان

نمایندگی 
ج از کشور خار

نام کشور

هامبورگ
فرانکفورتآلمان

مونیخ

صنعا یمن
سارایوو بوسنی

ولینکتون نیوزلند
نیکوزیا قبرس
نیامی نیجر

حیدرآباد
هندوستان

دهلی نو
بیروت لبنان

آتن یونان
وین اتریش

باکو آذربایجان

نمایندگی 
ج از کشور خار

نام کشور

نخجوان آذربایجان
استکهلم سوئد

ژنو سوئیس
تورنتو

کانادا و 
آمریکا

ونکوور
لس آنجلس

واشنگتن
کیف اکراین

بوداپست مجارستان
پکن

چین
شانگهای

سئول کره جنوبی
کویته

پاکستان
اسالم آباد

پراکندگی دانشجویان مرکز امور بین الملل
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نمودار 1- پوشش های جغرافیایی امور آموزش و پژوهشی مرکز امور بین الملل به تفکیک قاره  ها

نمودار 2- روند رشد تعداد دانشجویان کارشناسی برون مرزی

نمودار 3- روند رشد تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد برون مرزی
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نمودار 4- روند رشد تعداد دانشجویان دکترا برون مرزی

نمودار 4- تعداد دانشجویان غیر ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه پیام نور
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کز و واحدهای داخل کشور دانشگاه پیام نور تعداد دانشجویان غیر ایرانی شاغل به تحصیل در مرا
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براســاس اســناد باالدســتی و به منظور گســترش دیپلماســی علمی بخش های مختلف دانشــگاه در یک هماهنگی مناســب در جهت تقویت ارتباطات 
بین المللی و نیز فعال سازی هاب بین المللی آموزش های مجازی فعالیت های مناسبی را انجام داده اند.

6-3-1-اسناد باالدستی:
 بند بیســت و هشــتم ســند چشم انداز2۰ ساله جمهوری اســالمی ایران مبنی بر لزوم گســترش همکاری های دو جانبه بین المللی و تحکیم روابط 

با جهان اسالم 
 راهبرد کالن نهم نقشه جامع علمی کشور مبنی بر تعامل و اثرگذاری در حوزه علم و فناوری با کشورهای دیگر به ویژه کشورهای منطقه و جهان 

اسالم
کز معتبر بین المللی   بند هشتم بخش 2-2 مبنی بر گسترش همکاری در حوزه های علم و فناوری با مرا

 بند »د« ماده  شــصت و چهارم قانون برنامه پنج ســاله ششــم توســعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اســالمی ایران )1396-14۰۰(که 
به دانشــگاه پیام نور اجازه داده شــده با همکاری دانشــگاه های معتبر بین المللی و دانشــگاه های داخلی نسبت به ایجاد قطب )هاب( بین المللی 

جهت ارائه آموزش های مجازی )الکترونیکی(، نیمه حضوری، باز و از راه دور اقدام نماید 
خ 1381/1/24 مبنی بر تقویت و توسعه شبکه جهانی در دانشگاه   مصوبه هشتم نوزدهمین جلسه هیئت امنای دانشگاه پیام نور مور

خ 1398/4/11 مبنی بر لزوم ایجاد واحدهای بین المللی در مناطق   مصوبه یازدهم پنجاهمین نشست عادی هیئت امنای دانشگاه پیام نور مور
مرزی 

کــز، واحدهــا و  خ 1397/1۰/24 مبنــی بــر ایجــاد مرا  مصوبــه چهاردهــم پنجــاه و یکمیــن نشســت عــادی هیئت امنــای دانشــگاه پیام نــور مــور
ج از کشور نمایندگی های دانشگاه پیام نور در خار

6-3-2- ایجاد هاب بین المللی آموزش مجازی 
ح زیر است: اهم فعالیت ها و اقدامات انجام شده در دانشگاه پیام نور در خصوص هاب بین الملل به شر

کز تهران جنــوب، تهران غــرب، تهران شــرق و ری و جذب 93 دانشــجو   اخــذ مجــوز پذیــرش دانشــجوی غیر ایرانــی بــرای دانشــگاه پیام نــور مرا
غیر ایرانی شهریه پرداز؛ 

 در شــرف امضــا بــودن تفاهم نامــه ایجــاد هاب بین المللی دانشــگاه های فعــال در ارائه آموزش های مجــازی )الکترونیکی( با 5 دانشــگاه داخلی 

6-3-ارتقا ارتباطات بین المللی با ایجاد هاب بین المللی آموزش مجازی
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پیشرو در آموزش مجازی شامل دانشگاه های تهران، امیرکبیر، علم و صنعت، علوم پزشکی شیراز، شبکه مجازی جهان اسالم و وزارت ارتباطات؛
 ارســال درخواســت همکاری با تمامی دانشــگاه های باز دنیا در خصوص همکاری در اجرای هاب بین المللی آموزش مجازی و از راه دور از جمله 
دانشگاه باز لندن، دانشگاه باز هلند، دانشگاه باز کانادا و دانشگاه باز استرالیا و که متاسفانه به دالیل مختلف از طرف این دانشگاه ها با استقبال 

مواجه نشد.
 گسترش فعالیت برون مرزی دانشگاه در افغانستان و پذیرش حدود 92۰ نفر دانشجو علی رغم محدودیت های ایجاد شده در فعالیت دانشگاه 

پیام نور هرات و مزار شریف و ساماندهی آموزشی و مالی این مرکز؛
 پذیرش 1۰1۰ دانشجوی دیگر ایرانی و غیر ایرانی در 59 کشور بر اساس آموزش مجازی و از راه دور؛

 گسترش فعالیت دانشگاه در شهرهای نجف )عراق(، اربیل )عراق(، باتومی )گرجستان(، ترکیه )استانبول، آالنیا(، اسلوونی، توکیو )ژاپن(، پکن 
کنون؛ کراین(، سوریه و لبنان، جمهوری آذربایجان )نخجوان( از سال 1397 تا و شانگهای )چین(،  سئول )کره جنوبی(، کِیف )ا

 ادامه فعالیت بیشتر دانشگاه در حوزه آموزش از راه دور در کشورهای امارات، قطر، بلژیک، گرجستان )تفلیس(، مالزی، ارمنستان، تاجیکستان، 
کو(، و سوئد؛ تانزانیا، نروژ، ازبکستان، ایتالیا، کویت، آلمان، اتریش، آذربایجان )با

 ساماندهی امور آموزشی و مالی قراردادهای قبلی دانشگاه در حوزه بین الملل؛
 برنامه ریزی هــای اولیــه بــرای در نظــر گرفتن ســاختمان مرکز هاب بین المللی در زمینی به مســاحت 17 هکتار  با یک ســاختمان شــش طبقه در 

ج؛  شهر کر
 پیگیری پذیرش دانشــجوی تحصیالت تکمیلی در قالب دوره های مشــترک تحصیلی برنامه Dual Degree و Join Degree با دانشــگاه کازارین 

کراین و پاریس 13 که تفاهم نامه همکاری منعقد شده است. خارکف ا
 اقدام برای برگزاری دوره های مجازی آموزش های کوتاه مدت بین المللی؛

 ارائه تمامی دروس اصلی و تخصصی در رشته هایی که دانشگاه دارای مجوز شیوه الکترونیکی است برای تمامی دانشجویان برون مرزی؛
کــره برای تفاهم برای   شــروع همــکاری بــا دانشــگاه اقبال الهــوری )Open University( با امضا تفاهم نامه و فعالیت دفاتر هر دو دانشــگاه و مذا

رشته های مشترک و ارائه دروس مشترک؛
ح همکاری در زمینه رشــته های تحصیلی مشــترک در شــبکه دانشــگاه های مجازی جهان اســالم که در کمیته اجرایی شــبکه مجازی   ارائه طر
کستان به میزبانی Vertual University  مورد موافقت قرار گرفت  جهان اسالم و نیز کمیته اجرایی کنفرانس AAOU در اوایل آبان ماه در الهور پا

ح خواهد شد. و در اسفند ماه سال جاری مجددًا در نشست شبکه مجازی جهان اسالم در کشور ترکیه مطر
 اعتبارات تخصیص یافته از بودجه تفصیلی سال های 97 و 98 برای زیر ساخت های هاب بین المللی )جدول 1(.

جدول 1- اعتبارات تخصیص یافته برای زیر ساخت های هاب بین المللی

اعتبار سال 98اعتبار سال 97عنوان

هزینه های توسعه فناوری

53546000پهنای باند اینترنت و اینترانت و خطوط مخابراتی

90009500تأمین تولید ، توسعه و پشتیبانی سامانه های اطالعاتی

2550726000تأمین تولید، توسعه و پشتیبانی شبکه و مرکز داده ها

4000043000تأمین امنیت فضای مجازی

7986184500جمع هزینه های توسعه فناوری

6-3-3-اقدامات اجرایی برای راه اندازی 9 مرکز بین الملل جدید 
در راستای تحقق بند »الف« ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه که »به دولت اجازه داده می شود به منظور ارتقای علمی و رقابت بین دانشگاه های 
کشــور و تعامالت بین المللی در طی اجرای قانون برنامه نســبت به ایجاد واحدها و شــعب آموزش عالی با مشــارکت دانشــگاه های معتبر بین المللی و 
دانشــگاه ها و مؤسســات آموزش عالی و پژوهشــی و فنی و حرفه ای و دانشگاه جامع علمی کاربردی در داخل کشور در چهارچوب سیاست های شورای 

عالی انقالب فرهنگی اقدام کند.« دانشگاه پیام نور اقدامات اولیه برای برای راه اندازی 9 مرکز بین الملل جدید را انجام داده است:
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جدول 2- اسامی مراکز بین الملل در مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی

عنوان مرکز بین المللنام منطقه آزاد تجاری، صنعتی و ویزه اقتصادینام استانردیف

مرکز بین الملل اروندمنطقه آزاد تجاری، صنعتی اروندخوزستان1

مرکز بین الملل بیرجندمنطقه ویژه اقتصادی بیرجندخراسان جنوبی2

مرکز بین الملل ماکومنطقه آزاد تجاری، صنعتی ماکوآذربایجان غربی3

مرکز بین الملل ارسمنطقه آزاد تجاری، صنعتی ارسآذربایجان شرقی4

مرکز بین الملل بندرانزلیمنطقه آزاد تجاری، صنعتی بندرانزلیگیالن5

مرکز بین الملل بندر نوشهرمنطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر مازندران6

مرکز بین الملل چابهارمنطقه آزاد تجاری، صنعتی چابهارسیستان و بلوچستان7

مرکز بین الملل دوغارونمنطقه ویژه اقتصادی دوغارون خراسان رضوی8

مرکز بین الملل سرخسمنطقه ویژه اقتصادی سرخس خراسان رضوی9


