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 تبادل کارآموز در دانشگاه های ایران، یادداشتی بر ملزومات و اثرات آن

کارآموز شاغل در دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، کاتلین هیر  

با هدف ارتقای درک فرهنگ متقابل در  IAESTEیا  1تجربه فنیدانشجو برای  انجمن بین المللی تبادلهفتاد سال پیش، 

 برای آنش است، ارز ضروری بیش از هر زمان دیگری جنگ جهانی دوم، تأسیس شد. درحالیکه این هدف از جریان پس

 ر آموزش دانشگاهی در سرتاسر جهان، تغییر شکل داده است.در حال تغیی یدورنمابا  زمانها همجویان و دانشگاهشرمایان، دانکارف

ها، توسعه مشارکت سازی برنامهالمللیدر بینبرای پیشتاز بودن است که  نهادهای ابزارییکی از بیشمار  IAESTEدر حال حاضر، 

بدیهی است که اثرات مثبت  .گیردمورد استفاده قرار می ،یفارغ التحصیل مهندسی آماده برای دنیای واقع تربیتملیتی و نیز فرا

بر اساس . باید به دقت مورد بررسی قرار گیرندفاکتورهای کلیدی موثر بر موفقیت این برنامه ها  چنین برنامه های تبادلی و نیز

کارآموزان منتفع  اعزامکه چه اندازه می توانند بواسطه پذیرش و ذینفعان دانشگاهی درک خواهند کرد تمام  ،ای یسچنین برر

کشورهای  یجویان و نهادهارا برای آنان فراهم سازند. این امر بخصوص برای دانشملزومات شوند و اینکه چگونه می توانند بهترین 

 است. ین المللی سازی آموزش گرفتار می شوند، مهم که در بسیاری از موارد در دام های بدرحال توسعه 

و بر همین اساس بسیار  بودهبسیار کم  )برخالف تبادل آکادمیک/ دانشگاهی( ادبیات مکتوب، بخصوص در زمینه تبادل دانشجو

به برخی  داردتا جایی که امکان . درعوض، این نوشتار ارائه شودآماری یا علمی  بر پایه تحلیل های مشکل است که مروری تماماً

و در تهران، ایران و بعنوان کارآموز در وین، اتریش من حاوی مشاهدات شخصی  ،ارجاع می دهد؛ ضمن اینکه در درجه اول منابع

 طی سال های بسیار است. 2ملی استرالیا IAESTEعنوان عضو اداره کل ه نیز ب

خارجی که وارد  انکارآموز برایشاید آشکارترین پیامد مثبت تبادل کارآموز، امکان برقراری ارتباط با فرهنگی دیگر است، خواه 

-گذاری متقابل میدرک فرهنگی بهتر و اشتراک  ما می شوند خواه برای دانشجویان یا کارکنان که با این افراد در تعاملند. فرهنگ

 رسد.ببه هر دو جامعه   آننفع و شود  أمبدهماهنگ میان افراد در ایران و کشور تواند منجر به تعامالت 

می کنند فارغ  اجتماعی همواره ضروری ترین اولویت برای موسسات آموزشی که تالش -باوجود ارزشمندی، این منافع فرهنگی

آوردن برنامه های آموزشی دیگر دانشگاه ها و فشار برای فراهم نیست بلکه رقابت با  ،رورانندپالتحصیالن جهانی شده بیشتری ب

توانند کسب می (آموزشی از منظر) بهترین جایگاهی که دانشگاهها ها است.هدف برجسته بسیاری از دانشگاه ،نگر و جامعآینده

دانشجویانی که به خارج از . ابل دستیابی استقخارجی  یکارآموزیک فرصت ای حاصل از حرفهطریق رشد شخصی و  از کنند،

بدون اینکه هزینه بیشتری بر منابع دانشگاه کشور خود داشته  اما مرزها می روند، از شرایط راحت در کشور خود دور می شوند

در مراکز صنعتی یادگیری تجربه زندگی که از طریق این  هایگردند. مهارتباز می فنیباری از مهارت های شخصی و با کوله باشند،

حتی دانشجویانی که در دوره کارآموزی حضور  .در قالب واحدهای درسی دانشگاهی بیان کردتوان را بسختی می آیدبدست می

نقطه بپردازند و به طور نزدیک با یک های خارجی، با کارآموز شرکت کننده در دورهاند اگر تنها به تمرین محاوره انگلیسی نداشته

تواند فارغ التحصیالنی را برای تبادل کارآموز می ،. بعالوهشوند، از تعامل با کارآموز منتفع میتنگاتنگ باشنددر ارتباط  نظر خارجی
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 همچنین قابلیت از توانایی برقراری ارتباط برخوردارند و  و اندکه سطوح باالتری از یادگیری را تجربه کرده تربیت کندایران 

 .دارند یشتریب استخدام

المللی های بینتوانند از تبادل فرهنگی بهرمند شوند. دعوت از دیدگاهها و کارکنان آنها هم میبانی کارآموزان، دانشگاهاز طریق میز 

را تسهیل می بخشد که این امر برای موسسات در کشورهای درحال  وریافناشتراک گذاری دانش و  ،به آزمایشگاه یا دانشکده

سهولت میسر نباشد؛ ضمن به چنین اطالعاتی ممکن است برایشان به  راحته دسترسی در حالیک توسعه بسیار ارزشمند است

برای  ،د. بعالوهها و ... بدست می آیشیوه های ارائه دوره در آن سوی مرزها، درخصوص برنامه درسی یاطالعات ارزشمند ،اینکه

سازی موسسات تواند به لحاظ آمادهکارآموزان خارجی می دورنمای المللی هستند،دانشگاه هایی که بدنبال گسترش دانشجویان بین

های من اولین تجاربم را با وب سایت های دانشگاه ،. در زمان کارآموزیارزشمند باشد ،برای جذب دانشجویان از مناطق هدف

اجه نصیرالدین طوسی استرالیایی آغاز کردم تا در خصوص اصالحات پیشنهادی برای پرتال آنالین بین المللی دانشگاه صنعتی خو

دانشگاه برای  بیند آیاکند تا ب ارزیابیدانشکده را تواند کنم. این مثالی است از اینکه چگونه یک کارآموز تنها می مکاریه

 ؟آورد می بهترین فضای ممکن را برای آنها فراهم آیاو  ؟ست اجذاب جدیدالورود دانشجویان  بالقوه 

که کارآموزان خارجی به محض فارغ التحصیلی بصورت تمام وقت به  ردوجود دابسیاری جهان موارد  در بخش حقوقی در سرتاسر

ورود به  کرد تا به محضحداقل یک مورد از کارآموزان ایرانی وجود داشته که با شرکت میزبان کار می خدمت گرفته می شدند.

شرکت و اقتصاد ایران بسیار  ،برای دانشجو ،ایمانند تبادل حرفه ،ای را در ایران برپا کند. این نوع شبکه و مشارکتایران شاخه

این مدل از شراکت برای فضای آکادمیک ایران نیز بسیار قابل اعتماد است. در میزبانی یا فرستادن  سوی دیگر،از  سودمند است.

شهرت و قابلیت دیده  و تدارک ببینند را در خارجای آکادمیک و حرفه اتطآورند تا ارتبادانشگاه ها فرصتی فراهم می ،دانشجو

های آکادمیک تواند بصورت تبادل دانش ساده، همکاری پژوهشی مستقیم یا حتی برنامهاین امر می دهند.شدن خود را افزایش 

تواند به سمت کارآموزان مینیز ایران در های تحصیالت تکمیلی نکته مهم دیگر اینست که حتی برنامه. آشکار شود رسمی مشترک

 اندکردهها را برای بازدید انتخاب برخی جذابیتفرض بطور پیشکنند کارآموزان خارجی که در ایران فعالیت می ارجی ارتقا یابد.خ

دانشجویان خارجی که کارآموزی  ممکن است تصمیم بگیرند بمانند یا به کشور خود برگردند. ،تجربه کارآموزی مثبتبعد از یک و 

المللی در زمینه مطالعاتی خود شوند و امکان منحصربفردی رابرای ایجاد یک شبکه بینمند میهکنند از این مشارکت بسیار بهرمی

 دارند پیش از آنکه به نیروی کار بپیوندند.

بخوبی ثیرات منفی بر کشورهای درحال توسعه أبا تتسلط رویکرهای غربی بر بین المللی سازی در آموزش در سرتاسر جهان همراه 

 سرپرستان بعالوه،.اجتناب شودتواند می موزآبواسطه شرکت در برنامه های تبادل کار ،ثیرات منفیأاین تاز  .مستندسازی شده است

مدت نیز بر مبنای سطح مطالعاتی مورد درخواست، زمینه فعالیت و تخصص و را انشان ند پیشنهادات کارآموزنتوامی شرکت کننده

به جای پیوستن به مدل از پیش تعیین شده ناکارآمد، سازد تا موسسات ایرانی را قادر می ،اقامت بررسی کنند. این قابلیت انعطاف

ام سمت و سوی جریان دانشجویان برای تبادل که تم بسازند که متناسب با آنها و نیازهایشان باشد. در جایی مدل کارآموزی را

چنین روندی ، برای تبادل کارآموز است آکادمیک به شدت از سمت کشورهای درحال توسعه به سمت کشورهای توسعه یافته

در شده است. مثال حاصل  طلوبیمتا حد درخصوص تبادل یک به یک میان کشورهای عضو  IAESTEهدف مرکزی  و وجود ندارد

، وندشکنند نسبت به تعدادی که وارد میکه منطقه را ترک می IAESTEمیان حجم کارآموزان   دهد کهمی خاورمیانه نشانمورد 
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توانند چراکه دانشجویان ایرانی می آشکار است،موضوعی فرار مغزها الزم به ذکر است که پدیده . درصد تفاوت وجود دارد 3کمتر از 

به این  ،مساوی به لحاظ جهت تبادل دانشجو ریباًحرکت تقاما یا کار کنند. زها تحصیل استار این باشند که در آن سوی مرخو

توانند کارآموزان بیشتری را برای های ایران میوجود دارد و دانشگاهپدیده فرار مغزها معناست که امکان واقعی برای وارونه شدن 

 جذب کنند. تحصیالت تکمیلیبرنامه های 

 توسعه یافته بهو در کشورهای  کنند ها هزینه دریافت میبیشتر از محلیدانشجویان خارجی از  معموال ،اهیدانشگ آموزش بخشدر 

ی خدمتی که به دانشگاه میزبان ارائه می کنند حقوق کارآموزان در یک تبادل برا ،د. برعکسشویارانه پرداخت میآموزش عالی 

، چراکه کندقابل دسترس می برنامه را اغلب برای کشورهای با تولید ناخالص داخلی پایین ،. پرداخت در کارآموزیریافت می کنندد

وجود دارند و همراه با دیگر  نیز ایهای تبادل کارآموز تجاری شدهپوشاند. برنامههزینه زندگی را در حد مینیموم می دریافتی حقوق

ند دانشجو و یادگیری بیشتر باشتعداد  کمی حول توسعه ،ندی سوداولویت بتوانند در معرض خطر گرا میسود های آموزشیسازمان

 توان از این موضوعات پیشگیری کرد.می، با پیوستن به سازمان های تبادل کارآموز غیر سودجو که

ی به اندازه کاف ،مدل مذکورکند، سازی را حلبنابراین، درحالیکه تبادل کارآموز به تنهایی نمی تواند موضوعات بزرگتر بین المللی

 و مشکالت ناشی از نابرابری ها را کاهش دهد. دزسا ها را در کشورهای درحال توسعه قدرتمندست که دانشگاهاقابل انعطاف 

میزبانی کارآموز خارجی هستند وجود داشته باشد.  دنباله بکه  یها یا کارکنانها، دانشکدهبرای دانشگاه تواندمینیز هایی چالش

شوند از سوی دانشکده به بهترین نحو مدیریت می احتماالً ،های زبانی کارکنانمانند دسترسی به منابع مالی و مهارت ،موانع نهادی

اطمینان حاصل شود که  باید صورت گیرد تامضاعفی  های تالش ،مسایل حل شوند اینو موضوع این نوشتار نیستند. به هرحال اگر 

 .است ودمندسبرای دانشجو و دانشگاه  لوبطمتا حد کارآموزی 

، منافع تبادل کنندصرف مید یا در آن فرهنگ زمان نکنبواسطه دانشجویانی که از فرهنگ کشور دیگر بازدید می و به سادگی

 ،ی جدید و تبادل دانش پایداردیگر نتایج ارزشمند، مانند شراکت هااست که بدیهی فرهنگی برای طرفین قابل دستیابی است. 

هر دو  های متقابل فرهنگی، درجاتی از انعطاف پذیری ازبطور کلی، همانند همه همکاری نیازمند تالش متمرکز بیشتری است.

بعید است  سعت نظروبا اندکی صبوری و  ،وجود دارند ی کههای کاری مختلفسبک ضمن اینکه، ؛سوی طرفین مورد نیاز است

  تعامل اولیه و پایدار میان سرپرست و کارآموز مهم است. ،هاهدایت تفاوتبرای  طرفی،از  د.نمشکلی به بار آور

به توافق برسند و نظر  ،در مورد کاری که باید انجام شود پیش از آغاز انها و کارآموزکه سرپرست ستا این ابل توجهقمساله بسیار 

را در  پایان دوران کارآموزی خود ملموس درجه ای از ساختار و نتایج  ،مثبتی در این خصوص داشته باشند. بسیاری از کارآموزان

 یشپدارند. ارتباط  را ظایفومعموال درخواست هایی مبنی بر ساعات کاری، نوع لباس پوشیدن و ها دانشگاه ،در عوض انتظار دارند.

نامه کارآموزی می طوالنی بودن و موفقیت بر و دهدبه هر دو طرف زمان کافی برای بحث و دانستن این موارد را می ،ار آغاز کار

تدوین  ،قبل از آغاز دوره بسیار ضروری است. در این خصوص اطالعات پایهبستگی داشته باشد ؛ لذا این  به این درک تواند

با دقت رزومه  نیزسرپرست ها  بسیار مهم است کهتواند بسیار کارآمد باشد. می ،یات را دربرداشته باشدئکه جز یدستورالعمل جامع

 ذیرش او برای هر کاری بررسی کنند و از حق خود برای نپذیرفتن یک کارآموز استفاده کنند.متقاضی را  پیش از پ
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اند و رضایت بیشتری از کار را به انجام رسانده ابل قبولیقسطوح  اند،ها دریافت کردهکارآموزانی که حمایت و راهنمایی از سرپرست

-از خود نشان می نیز یا دیگر مشارکت هاعالقه بیشتری برای مطالعات پس از فارغ التحصیلی ضمن اینکه  ؛دهنداز خود نشان می

 -دوره ،بطور کلی، های نیمکره شمالیر، اما برای کشومتنوع استهای دوره زمانی کارآموز بسیار اولویت IAESTEدهند. برای برنامه 

شود. ای برای کارآموزی معمولی پیشنهاد میکارآموزی هشت هفتهدوره  ،مورد نظر است. به همین دلیلکوتاه در اواسط سال  ای

 است.عده زیادی از دانشجویان برای  مناسبیو زمان گرفته بر  حجم کار معناداری را در ،این مدت

م برای همنافع مشترکی نیز ،کارآموزهای تبادل کنندگان ایرانی در دورههای متفاوت برای شرکتانگیزهعالوه بر برای جمع بندی، 

ای آن فرهنگی و حرفه هایمحیط که در یانی. منافع ذاتی برای دانشجووجود دارد در این مورد دانشگاهاساتید دانشجو و هم برای 

کنند.  بواسطه تعامل با کارآموزان پیشرفت مینیز دانشجویان محلی و  بطور باورنکردنی عمیق است ،ی کنندسوی مرزها شرکت م

توانند از موسسات می ،ها و کارآموزان نیست. با مشارکت ادامه دار و نشان دادن خود در این عرصهرای دانشکدهتنها ب مزایا ،بنابراین

آموزشی سطح باال بهره ببرند. برای رسیدن به و های تحقیقاتی ارتقای شهرت، برنامه ها،مزایای تبادل برای ایجاد شبکه و همکاری

ا وسعت بارتباطات  وحمایت  و سرپرست ها ضروری است که در خصوص انتظارات خود و کارآموزان بحث کنند این موفقیت، برای

تواند تبادل کارآموز تمرین مناسبی برای موسسات ایرانی است و می در حین و پیش از دوره کارآموزی داشته باشند. نظر بیشتر

 نفی کند. یارسانده وسعه به حداقل ضرر و زیان بین المللی سازی آموزش عالی را برای کشورهای درحال ت


