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 چکيده
فرهنگی در جهان امروز از اهمیت و مسائل بینشدن مفهوم جهانی

معلمان نیز از این قاعده بسیاری برخوردار است که بحث تربیت
معلم سرتاسر های تربیتمستثنا نیست. در این راستا دانشگاه

 اند. لذا این مقاله باالمللی روی آوردهجهان نیز به کارورزی بین
المللی در رزی بینهدف بررسی مقاالت منتشرشده در حوزه کارو

شده است. بر این اساس مروری انجام  کشورهای خارجی به شیوه
المللی، های کارورزی خارج از کشور، کارورزی بینکلیدواژه

ای، آموزش معلم، دانشجو معلم، توسعه حرفهکارورزی در تربیت
های گوگل اسکالر، وب آف ساینس، اسکوپوس، معلمان در پایگاه

وجو قرار گرفتند دایرکت، امرالد، اریک مورد جستپابمد، ساینس 
مورد بررسی  2022تا  2016و تمامی مقاالت منتشرشده از سال 

های ها بر اساس مالکمورد از آن 20و تحلیل قرار گرفتند که 
های پژوهش نشان داد که خروج انتخاب و تحلیل شدند. یافته

های شایستگیشده در مقاالت به بررسی از موضوعات بررسی 30%
به  %10المللی، به تجارب آموزشی بین %20المللی، تدریس بین

به کارورزی  %5به کارورزی دور از خانه،  %10تجارب فرهنگی، 
به  %5المللی، به کارورزی بلندمدت بین %5المللی، مدت بینکوتاه

به ادراکات  %5های یادگیری، به چالش %5ای معلمان، رفتار حرفه
اند. همچنین به مربیگری مجازی کارورزان پرداخته %5 کارورزان،

مقاالت اثر کارورزی  %20های پژوهش نشان داد که یافته
اثر کارورزی  %19فرهنگی، های بینالمللی را بر شایستگیبین
بر  %17بر رشد شخصی،  %17ای، المللی را بر توسعه حرفهبین

بر خود تأملی،  %7های زبانی، بر مهارت %8های تدریس، شایستگی
بر تفکر مسئله  %2بر تفکر انتقادی،  %2نفس، بر اعتمادبه 4%

بر سازگاری نشان دادند.  %2پذیری و بر انعطاف %2محور، 
های کارورزی از کشورها دوره %10همچنین نتایج نشان دادند که 

دانشجویان خود را همراه با دانشجویان چند کشور دیگر در کشور 
المللی را فقط از کشورها کارورزی بین %20کردند و  میزبان برگزار

های دوره %70همراه با دانشجویان کشور میزبان طی کرده و 
تنهایی کارورزی خود را بدون حضور کارورزان کشورهای دیگر و به

در مدارس میزبان گذراندند. بررسی فراوانی دانشجویان اعزامی به 
نفر  10تا  3از کشورها بین  %25المللی نشان داد که کارورزی بین

کل دانشجویان  %25المللی اعزام کردند، را برای کارورزی بین
نفر را اعزام کرده و  60تا  31بین  %20دانشگاه را اعزام کردند، 

باقیمانده تعداد نامشخصی  %15دانشجو و  30تا 11از  15%
دانشجو را به کشورهای دیگر برای گذراندن دوره کارورزی اعزام 

المللی اند. در نتیجه با توجه به اثربخش بودن کارورزی بینردهک
شود در دانشگاه فرهنگیان هم به این امر مهم توجه توصیه می

 ویژه صورت گیرد.

 المللی، دانشگاه فرهنگیان، توسعهکارورزی بین های کليدی:واژه
 ایحرفه
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Abstract 
The concept of globalization and intercultural 

issues has become so important in today's world 

that the issue of teacher education is no exception. 
In this regard, teacher training universities around 

the world have also turned to international 

internships. Therefore, this article has been done 
with the aim of reviewing the published articles in 

the field of international internship in foreign 

countries in a review manner. Articles published 
in Google Scholar, Web of Science, Scopus, 

PabMed, Science Direct, Emerald, Eric databases 

were searched using the keywords: Overseas 
Internship, International Internship, Teacher 

Training Internship, Student Teacher, Professional 

Development, Teacher Training . All published 
articles from 2016 to 2022 were reviewed and 

analyzed, of which 20 were selected and analyzed. 

Findings showed that 20% of the articles had an 
impact of international internships on intercultural 

competencies, 19% on professional development, 

17% on personal growth, 17% on teaching 
competencies, 8% on language skills, 7% on self-

reflection. And 10% of countries spent their 

internships internationally with interns from 
different countries, 20% spent internships with the 

host country, and the remaining 70% of students 

in one country spent their internships in host 
schools. As a result, due to the effectiveness of 

international internships, it is recommended to 

pay attention to Farhangian University as well.  
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 مقدمه

ها و ای آنشوند و چگونگی توسعه حرفهسازان آن کشور محسوب میمعلمان هر کشوری جزو آینده

، 1ریزان و مدیران علوم تربیتی قرار گرفته است )هاینزتربیت معلمان شایسته مورد توجه برنامه

، یک تجربه 2(. در این میان کارورزی45 :1398جعفری، نصر و نیستانی، ؛ قربانی، میرشاه45: 2015

یادگیری متداول در کار را به اثبات رسانده است که انتقال دانشجویان از آموزش عالی به اشتغال را 

عنوان جزئی از چرخه یادگیری و به کند. کارورزی بهها کمک میتسهیل و به پیشرفت شغلی آن

سازد تا به همراه اطالعات علمی، تجربه عملی نیز یشمار آن، دانشجویان را قادر مدلیل مزایای بی

(. مفهوم کارورزی دارای تعاریف بسیار متعددی است؛ با 51-50: 2018، 3کسب کنند )فرمکی

توان گفت که در واقع دانشجویان و معلمان برای نیل به اهداف حال در یک تعریف میاین

های تجربی در قالب کارورزی هستند تا با هشده از طرف نهاد آموزش، موظف به گذراندن دورتعیین

صورت عملی تجربیات خود را توسعه دهند )احمدی و محیط کاری آینده خود آشنا شده و به

 (.206: 1398احمدآبادی، عکاشه، نصر و نیلی؛ بابادی11-10: 1399الهامیان، 

وم تغییر در شیوه در جهان کنونی که سرعت تغییر و تحول در جامعه چندبرابر گذشته است، لز

ماندگی و ضعف شود و عدم توجه به آن باعث عقبتدریس و آموزش نیز بیش از پیش احساس می

(. بر اساس 132: 1396خواه، عسگری، معروفی و حسینیاجتماعی خواهد بود )قادرمرزی، علی

و  4رهنگیفهای ارتباطی بینای، اهمیت مهارتمعیارهای جامعه جهانی امروز و از دیدگاه حرفه

های مختلف و داشتن تحصیالت جامع، از موقعیت همراه با توانایی صحبت کردن به زبان 5تمدنیبین

، 6و کلت های آموزشی به ردیف اول جهانی برخوردار است )آنتروپواتوجهی برای نیل نظامقابل

ارورزی یا ک 8(؛ بر این اساس، کارورزی در خارج از کشور2013و همکاران،  7؛ زانچتا2019

و 11است )منتل 10المللیشدن به مورد عالقه در دنیای آموزش بیندر حال تبدیل 9المللیبین

، 14؛ سوئیدبرگ و وبر2008، 13؛ شاهین2018، 12؛ مسکر، واسینک، اکرمان و باکر2022همکاران، 

تنها از اند و برای عدم تکرار شدهها مترادف در نظر گرفته (. در این مقاله هر دوی این واژه1999

 شود.المللی استفاده میکارورزی بین

                                                           
1. Heinz 

2. Internship 
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8. Internship abroad 
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گیرد، های بزرگ مورد حمایت قرار میالمللی که اصوالً از طرف سازمان و شرکتکارورزی بین

کنندگان اجازه مدت در یک سازمان در خارج از کشور است که به شرکتیک تجربه کاری کوتاه

ی به کار ببرند و درک بهتری از یک زمینه دهد تا دانش نظری کالس درس را در یک محیط واقعمی

، 2؛ سیلیمن، ادواردز و جانسون2019، 1رودریگوئز و لوزون-الرا، ایئانز-جهانی به دست آورند )مارتین

های (. وقتی افراد در خارج از کشور دوره2021، 4؛ وسلوا، کیمیچ و ترنتیوا2017، 3؛ وان مول2020

شوند. در واقع معلمان یا دانشجویان در محیطی تقویت می گذرانند از ابعاد مختلفیعملی را می

 های مختلف هستند.گیرند و موظف به کسب شایستگیکامالً متفاوت با محیط ملی خود قرار می

المللی شدن نظام آموزش عالی تأثیر بسیاری بر در دهه گذشته در بسیاری از کشورها، بین

(. در نتیجه، آموزش 2013، 5رابینسون و برکیهای آموزش ملی داشته است )روهانن، سیاست

ای در بسیاری از کشورهای اروپایی در نظر عنوان بخشی از آموزش حرفهطور سنتی بهمعلمان که به

شود شود، به دنبال یک تغییر عمده در آموزش معلمان اکنون در سطح دانشگاه انجام میگرفته  می

های تبادل المللی مانند برنامهی شده است، اجزای بینگیرکه برنامه درسی، بیشتر جهتو درحالی

(. در واقع، آموزش معلمان به بخش 2022و همکاران،  6اند )الشهرانیدانشجو نیز اهمیت پیدا کرده

های شایسته جهانی و فرهنگی، یکی است. یادگیری به روششدهمهمی از توسعه استراتژیک تبدیل 

یکم است. مؤسسات وشدن آموزش معلمان در قرن بیستلمللیاهای اصلی برای بیناز استدالل

دهند تا به دانشجومعلمان کارورز المللی ترتیب میهای بینای برنامهطور فزایندهآموزش عالی به

توانند ترتیب، دانشجویان و معلمان میاینهایی را در خارج از کشور بگذرانند. بهاجازه دهند دوره

سه را با هم مقایسه کنند و این فرصت را داشته باشند تا در مورد هویت های مختلف مدرسیستم

 (.2015و همکاران،  7آموزشی خود تأمل کنند )هلگولد

دهد، دانشجویانی که مطالعات متعددی در این مورد به قلم تحریر درآمده است که نشان می

بینی خود و استفاده از کنند، فرصتی برای گسترش جهانتدریس در خارج از کشور را تجربه می

های های درس دارند که باعث توسعه توانایی دانشجویان برای اتخاذ دیدگاهدیدگاه جهانی در کالس

کنند (. حتی بعضی از مطالعات تأیید می2013، 8شود )الندرهولم و چاکومتعدد و دیدگاه جهانی می

ای معلمان قبل از برای توسعه حرفه کنندهعنوان یک تسریعتواند بهالمللی میکه کارآموزی بین

های همراه یا فضای مجازی (؛ که با گوشی2009، 9خدمت عمل کند )بریندلی، کویین، مرتن و لو
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المللی دانشجویی و برنامه ( و تجربه این تدریس بین2022و همکاران،  1اجرا است )میچوسقابل 

ای و شخصی دانشجومعلمان کمک حرفه های فرهنگی به شکل مثبتی به رشدکلی کارورزی با مؤلفه

 (.2009، 2کند )اوزکمی

 الملليفواید کلي کارورزی بين (1شکل )

دهد که دانشجویان برای کارورزی در خارج از کشور ملزم به بررسی تجربیات جهانی نشان می
انشجویان گیرند تا دکننده مورد ارزیابی دقیق قرار میکسب امتیاز بوده و یا توسط سازمان ارسال

(. 2020، 3ها شرکت نمایند )رلونبرند، در این دورهها میالیقی که بیشترین بهره را از این دوره
کنند و های سفرکردن و دیدن جهان خارج به این مهم اقدام میگاهی دانشجویان صرفاً با انگیزه

(. از 2018، 4ر گیرد )نروبرند که باید توسط مسئولین دانشگاه مورد توجه قراهدف اصلی را از یاد می
قبول نظر فرهنگی این مهم است که دانشجویان بفهمند چه کلماتی در یک کشور خارجی قابل

قبول نیستند. کلماتی که از نظر معنایی در فرهنگ ملی دانشجو خنثی هستند و کدام کلمات قابل
همچنین باید زمینه  آمیز باشند. دانشگاهتوانند مبتذل یا توهینهستند، در فرهنگ دیگری می
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فرهنگی کشور مقصد را برای دانشجویان فراهم کند تا از هرگونه شوک فرهنگی که ممکن است رخ 
های سفر آماده همه برنامه دهد جلوگیری کند و از نظر فیزیکی، دانشجویان برای هر و

 (.2018، 1)گارسیاباشند

کنند تا در کشور شجویان طراحی میدر بعضی موارد، دو دوره آشنایی زبانی و فرهنگی برای دان
آوری و استفاده از فضای (؛ البته با توسعه فن2018، 2مقصد دچار مشکالتی از این نوع نباشند )نرو

، 3پذیرتر شده است )رایدر و رایترمجازی، امکان نظارت و ارزیابی دانشجویان بیش از پیش امکان
هفته،  16شامل  هر ترم حداقل  -سالههای ششرهدر دو-آموزشی  (. با توجه به اینکه هر سال2020

سال شود، دانشجویان تمامهفته می 32های یک ساله هفته و برنامه 7تا  6های تابستانی بین دوره
بیشتر احتمال دارد که با اتباع کشور میزبان زندگی کنند؛ دو هدف اصلی برای تحصیل دانشجویان 

بان و یادگیری در مورد فرهنگ دیگری است )چما، رمیرز و سال در خارج از کشور، فراگیری زتمام
و 7؛ اوکن2019، 6؛ مردیه2017و همکاران، 5کاریدو-؛ گونزالس2018؛ گارسیا، 2018، 4موتپا

(. این واقعیت که دانشجویان تابستانی بیشتر از 2020و همکاران، 8دیمتوئی؛ تی2019همکاران، 

ها کنند، ممکن است نشان دهد که آنیزبان زندگی میدانشجویان ترم تحصیلی با اتباع کشور م
شد، زبان ارائه میها در کشورهای انگلیسیامیدوارند به این اهداف دست یابند. برخی از این برنامه

کردند تا در جایی که دانشجویان احتماالً برای کسب اطالعات بیشتر در مورد فرهنگ، انتخاب می
زبان، های انگلیسیحال، در برخی از مکانن زندگی کنند. باایناقامتگاه با اتباع کشور میزبا

 کردند. دانشجویان با دیگر دانشجویان آمریکایی زندگی می
المللی را طراحی و اجرا متأسفانه دانشگاه فرهنگیان ایران هنوز نتوانسته است کارورزی بین

ی در زمینه تربیت معلم در ایران های توسعه جهانماندگی از جریاننماید که این مسئله باعث عقب
المللی وجود دارد که از های داخلی و خارجی فراوانی برای اجرای کارورزی بینشده است. ظرفیت

های مختلف با ها غفلت شده است. موقعیت جغرافیایی کشور ایران، وجود قومیتبسیاری از آن
بان هستند، روابط حسنه موجود در زهای گوناگون در داخل کشور که با کشورهای همسایه همزبان

های موجود در کشورهای جهان اسالم، وجود مراکز دانشگاهی در سرتاسر ایران از جمله ظرفیت
دانشگاه فرهنگیان است. در ضرورت و اهمیت این نوع از کارورزی برای دانشگاه فرهنگیان باید خاطر 

های آن ان موفق به گذراندن دورهنشان نمود که در ظاهر تنها تعداد محدودی از دانشجومعلم
هستند ولی در حقیقت تمامی دانشجومعلمان در تالش هستند تا جزو دانشجویان برتر باشند. ساالنه 

های الملل در دانشگاههزاران دانشجوی خارجی برای کسب رتبه در جهت پذیرش کارورزی بین

                                                           
1. Garcia 

2. Nero 

3. Rider, Rider, & Ryter 
4. Chama, Ramirez, & Mutepa 

5. González-Carriedo 

6. Mardhiyyah 
7. Okken 

8. Thi Thuy Diem 
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کند که برای ویان ایجاد میکنند و این مسئله انگیزه بسیاری را در دانشجخارجی تالش می
 دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بسیار ضروری است.

دهد که جهان پیچیده المللی نشان مینتایج حاصل از بررسی مبانی نظری و عملی کارورزی بین

وپرورشی دارد که بتواند متناسب با تغییرات سریع روز و رو به تغییر امروز، نیاز به سیستم آموزش
پذیری کافی برای انطباق با شرایط آینده را داشته باشد؛ بنابراین باید با انجام انعطافپیش رفته و 

 ها، پاسخگوی نیازهای حال و آیندههای جدید در این مورد و بازنگری مداوم این پژوهشپژوهش
وپا المللی دانشجومعلمان در کشور ما نآموزشی کشور باشد. با توجه به اینکه مطالعات کارورزی بین

ها و موانع تواند بسیاری از چالشبوده و اهمیت و ضرورت بررسی تجربیات کشورهای پیشرفته می
موجود در مسیر تحقق آن در دانشگاه فرهنگیان را مرتفع سازد، مقاله حاضر در پی پاسخ به این 

ان المللی دانشجومعلمسال اخیر در خصوص کارورزی بین 6شده در سواالت است که مقاالت چاپ
ها و تجربیاتی را از این نوع کارورزی کسب اند و چه یافتهخارجی به چه موضوعاتی پرداخته

 اند؟ همچنین چه مسیرهای جدیدی، برای تحقیق و پژوهش در این موضوع مطرح است؟نموده

 

 شناسيروش
خارج از کارورزی در »های شده است و بر اساس آن، کلیدواژه نگاشته حاضر، به روش مروری انجام

، «کارورزی دانشجومعلمان»، «کارورزی در تربیت معلم»، «المللی معلمانکارورزی بین»، «کشور
، 3، اسکوپوس2، وب آف ساینس1های اطالعاتی گوگل اسکالردر پایگاه« های آموزش معلماندوره»

ر گرفتند. برای وجو قراهای معتبر مورد جستو سایر پایگاه 7، اریک6، امرالد5، ساینس دایرکت4پابمد
حال تمامی این وجو اعمال نگردید؛ باتوسعه و عدم محدود شدن نتایج، تغییراتی در نتیجه جست

های اولیه، مقاالت چاپ شده بین عنوان بودند که پس از بررسی 79بر  منابع بازیابی شده بالغ
با اهداف مقاله و های خروج )عنوان، محتوا، ارتباط که بر اساس مالک 2021تا  2016های سال

عنوان مقاله  20تکراری بودن موضوع و نتایج( شرایط الزم را داشتند بررسی شدند و در نهایت 
ها ها نیز پس از مطالعه کل مقاالت، یافتهانتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفتند. در بخش استخراج داده

ارج از کشور برای دانشجومعلمان نویسی شدند. با توجه به اینکه کارورزی خو نتایج مقاالت خالصه
کشورمان فراهم نشده است و همچنین مقاالت معتبر و مرتبطی نسبت به آن مورد نگارش 
متخصصان و محققان داخلی قرار نگرفته است؛ در نتیجه پژوهشگران توجه خود را تنها به تحلیل 

 اند. های خارجی معطوف نمودهپژوهش

                                                           
1. Google Scholar  

2. Web of Science 
3. Scopus 

4. PabMed 

5. Science Direct 
6. Emerald 

7. Eric 



 7                                              المللی دانشجومعلمانمروری بر تجربیات جهانی پیرامون کارورزی بین 

 هایافته
 های مقاالت منتخبو یافتهخالصه موضوعي  (1جدول )

 هایافته جامعه آماری عنوان سال نویسندگان ردیف

1 

و  1)مانتل

همکاران، 

2022) 

 

2022 

المللی کارآموزی بین

تدریس برای معلمان 

آینده: پتانسیل و 

 های یادگیریچالش

- 

دانشگاه اطمینان حاصل کند که 

ها برای شرایط چهارچوب قرارگیری

ده است. در کننفراگیران حمایت

توانند از اینجا نیز دانشجویان می

ها نمایندگان نوع )ب( یاد بگیرند: آن

ها ها را شخصاً نپذیرفتند، آنچالش

را تهدیدی برای شناخت یا حمله به 

های خود تفسیر نکردند، بلکه توانایی

زمینه شرایط خاص ها را در پسآن

در نظر گرفتند و درنتیجه انتظارات 

ودکارآمدی تقویت و خود را از خ

ترکیب کردند؛ بنابراین ممکن است 

منطقی باشد که از دانشجویان در 

های نوع )الف( در یافتن موقعیت

راهبردهای مناسب برای تفسیر 

ها را ها حمایت کنیم و آنچالش

برای سناریوهای بالقوه دشوار حتی 

قبل از دوره کارآموزی آماده کنیم. 

های این آمادگی شامل ایجاد راه

مناسب برای مدیریت انتظارات، 

تشویق به استفاده خالقانه از فضا 

برای مانور و تأکید بر نیاز به یافتن 

ازحد کاری و بیشتعادل بین کم

 است.

2 

 2پارمیگیانی)

و همکاران، 

2021) 

 

2021 

معلمان کارآموز در 

خارج از کشور: 

تأمالتی در مورد 

هویت تدریس شخصی 

ای در طول و حرفه

 المللیحرک بینت

معلم  35

کارآموز 

ایتالیایی که 

تجربه تدریس 

المللی بین

 داشتند

المللی به معلمان کارآموز تجارب بین

های بسیاری داده است تا فرصت

عمیقاً در چندین جنبه از هویت 

ای خود که عمدتاً شخصی و حرفه

های زبانی، مربوط به مهارت

های های تدریس و نگرششایستگی

 ملی است، تأمل کنند.خود تأ

 

                                                           
1. Mantel 

2. Parmigiani 
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 های مقاالت منتخب( خالصه موضوعي و یافته1جدول )ادامه 

 هایافته جامعه آماری عنوان سال نویسندگان ردیف

3 

)رایدر و 

همکاران، 

2020) 

2020 

مربیگری دیجیتالی 

انسانی: استفاده از 

نظارت از راه دور 

مبتنی بر ویدئو برای 

دانشجومعلمان خارج 

 از کشور

انشجو سه د

معلم که دوره 

 15کارآموزی 

ای خود را هفته

در یک مدرسه 

Pre-K  12تا 

معتبر آمریکایی 

در کاستاریکا 

 دادند.انجام می

این فناوری به دانشجویان معلمان 

کمک کرد تا با دریافت و انعکاس 

علمی انتقادات سازنده اعضای هیئت

برنامه آموزش معلمان احساس 

وری ویدئو راحتی بیشتری کنند و فنا

فرصتی را برای تفکر مشترک در 

 مورد تمرین تدریس فراهم کرد.

4 
)رلون، 

2020) 
2020 

کارآموزی دور از خانه: 

مطالعه موردی در 

 دانشگاه ایالتی

دانشجویان 

کارآموز 

دانشکده تربیت 

 معلم،

دانشگاه 

فیلیپین شمالی 

که انتخاب 

شدند برای 

دوره کارآموزی 

 خود را در

 لندویتنام و تای

کارآموزانی که در یک مؤسسه غیر 

 زبان در معرض دید قرارانگلیسی

اند، در مقایسه با کارآموزان در گرفته

زبان، تمایل به های انگلیسیمؤسسه

فرهنگی -های اجتماعیتجربه چالش

بیشتری دارند. کارآموزی در خارج از 

نگر یک کشور احتماالً به توسعه کل

انی مربی آتی شایسته در سطح جه

-در میان وجود مشکالت اجتماعی

فرهنگی کمک خواهد کرد؛ بنابراین، 

قبل از قرار گرفتن در معرض مراحل 

هایی المللی، باید فرصتبینآکادمیک

آموزان فراهم شود تا با برای دانش

فرهنگ و زبان کشور خارجی میزبان 

 آشنا شوند.

5 

)تی تو 

دیم و 

همکاران، 

2020) 

 

2020 

وزشی تقویت حرفه آم

و بهبود شخصی برای 

دانشجومعلمان 

ویتنامی از طریق 

برنامه کارآموزی 

باتجربه واقعی در 

 تایلند

شش نفر از 

دانشجویان 

رشته علوم 

طبیعی 

دانشکده علوم 

تربیتی دانشگاه 

 کن تو

همه این دانشجومعلمان هنگام 

استفاده از زبان انگلیسی برای 

برقراری ارتباط، کار در گروه، توسعه 

ستگی آموزشی و بهبود شای

های های شخصی، درستوانایی

های فرهنگی ارزشمندی از آن ویژگی

 اند.های آموزشی آموختهو سیستم
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 های مقاالت منتخب( خالصه موضوعي و یافته1جدول )ادامه 

 هایافته جامعه آماری عنوان سال نویسندگان ردیف

6 

)مسکر و 

همکاران، 

2020) 

 

2020 

وزمره چگونه تجارب ر

کالس در یک دوره 

کارآموزی تدریس 

المللی، آگاهی بین

معلمان دانشجو را از 

های آموزشی نظریه

ذهنی خود افزایش 

 دهد.می

دانشجو  33

معلم در یک 

دوره کارآموزی 

تدریس 

دانشجوی 

 المللیبین

تأمالت دانشجومعلمان در مورد 

تعامالت آموزشی در یک زمینه 

بعاد اخالقی ها را از افرهنگی، آنبین

در تدریس و موقعیت خود در طول 

های هنجاری آگاه کرد. درواقع کنش

مربیان معلم باید بر جزئیات تدریس 

انداز روزمره که در لحظات پردست

دهد آموز رخ میدر تمرین دانش

تری تمرکز کنند تا مفاهیم بزرگ

مانند باورهای دانشجومعلمان را 

 توضیح دهند.

7 

)رابینسون

نسون ، رابی

، 1و فوران

2019) 

 

2019 

عنوان معلمان به

یادگیرنده در زمینه 

)به معنای واقعی 

کلمه(: نتایج یک 

کارآموزی آموزش 

 المللیخدمات بین

هفت 

دانشجومعلمان 

که در یک 

دوره کارآموزی 

المللی در بین

بلیز شرکت 

 کردند

ای مربوط به های رشد حرفهگزارش

 موارد زیر بود: )الف( ایجاد یک

محیط یادگیری جذاب و ایمن، )ب( 

ریزی برای موارد ازحد( برنامه)بیش

غیرمنتظره، )ج( تدریس با )و در 

های رشد مقابل( دیگران. گزارش

شود: شخصی به موارد زیر مربوط می

)الف( رها کردن کنترل، )ب( مواجهه 

ها ها و رویارویی با اضطراببا ترس

در خارج از منطقه آسایش و 

های امتیازات و دارایی تشخیص)ج(

 بسیار.

8 
)مردیه، 

2019) 
2019 

تجربه کارآموزی 

دانشجویی در پروژه 

 8معلم دریا دسته 

 چیانگ رای، تایلند

سهم و تأثیر 

یک ماه تجربه 

کارآموزی در 

خارج از کشور 

را که در 

ترین شمالی

استان تایلند، 

چیانگ رای 

انجام شد، 

 بررسی کند

معلم در تجربه کارآموزی دانشجو 

های مثبتی به خارج از کشور کمک

ای های شخصی و حرفهپیشرفت

 کند.دانشجومعلمان می

                                                           
1. Robinson, Robinson, & Foran 
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 های مقاالت منتخب( خالصه موضوعي و یافته1جدول )ادامه 

 هایافته جامعه آماری عنوان سال نویسندگان ردیف

9 
)اوکن و 
همکاران، 

2019) 
2019 

میهمانی "فراتر از 
: "آمدیدخوش

شده مجموعه غنی
رفتار معلمان 

ای در نتیجه حرفه
تحصیل در خارج از 

 کشور

معلم  17
 15هلندی )

مرد(  2زن و 
که کارآموزی 

را در یک 
مدرسه ابتدایی 

محلی در 
کشور میزبان 

 گذراندند.

ها تأثیر پایدار تحصیل در خارج از یافته
ای کشور را بر پیشرفت شخصی و حرفه

شونده، حتی پس از معلمان مصاحبه
 دهد.یست سال تجربه تدریس، نشان میب

10 

 1)جیانگ
و 

همکاران، 
2019) 

2019 

تأثیرات تدریس 
المللی دانشجو بین

بر تمرین کالس 
متحده: درس ایاالت

درک انتقال 
آموزشی، انطباق و 

 ادغام

نفر از  57
کشورهای 
مختلف در 

 آمریکا

ها ادبیات تحقیق را در مورد رابطه یافته
انشجویان در خارج بین تجارب تدریس د

ها در از کشور و انتقال، انطباق و ادغام آن
کالس درس معلمان مبتدی در مدارس 

 کند.متحده اثبات میایاالت

11 

شارزادین)
و  2

همکاران، 
2019) 

2019 
تدریس کارآموزی 
در آموزش معلمان 

 ریاضی

دانشجویان 
Karagan
da E.A. 
دانشگاه 
دولتی 
 بوکتوف

نوان بخش اصلی عکارآموزی تدریس به
سازی کارشناسی رشته ریاضی آماده

)معلمان ریاضی( باید این امکان را برای 
معلمان آینده فراهم کند تا مستقیماً با 

آموزان تعامل داشته باشند و با دانش
اسناد نظارتی مربوطه که در جمهوری 

 قزاقستان ایجادشده است آشنا شوند.

12 

)گائود
ینو و 
ویلسون

3 ،
2019) 

2019 

تأثیرات بلندمدت 
های آموزشی مکان

دانشجویان 
المللی: بین

پیامدهایی برای 
سیاست و عمل در 

 آموزش عالی

28 
التحصیل فارغ

از این برنامه 
در کارورزی 

خارج از کشور 
این مطالعه 
 شرکت کردند

ها برای ارائه کننده از دانشگاههر شرکت
المللی به یک تجربه تدریس بین

ها کند که آنقدردانی می دانشجویان ابراز
المللی را توصیه تدریس دانشجویان بین

کردند که کنند و برخی احساس میمی
التحصیلی شرط الزم حتی باید برای فارغ

کنندگان طور خاص، شرکتباشد. به
احساس کردند که تجربه تدریس 

ها کمک المللی به آندانشجویان بین
وزان آمهای فردی دانشکند: به تفاوتمی

های فرهنگی احترام بگذارند، یاد و تفاوت
پذیر بگیرند که در تدریس خود انعطاف

های مدیریت کالس خود را باشند، مهارت
 بهبود بخشند و شغلی را به دست آورند.

 

                                                           
1. Jiang 
2. Sharzadin 

3. Gaudino &Wilson 
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 های مقاالت منتخب( خالصه موضوعي و یافته1جدول )ادامه 

 هایافته جامعه آماری عنوان سال نویسندگان ردیف

13 
)نرو، 
2018) 
 

2018 

تحصیل در خارج از 
کشور در جمهوری 

سازی دومینیکن: آماده
معلمان پاسخگو ازنظر 
فرهنگی و زبانی برای 

های درس قرن کالس
 بیست و یکم

 3برنامه تحصیلی 
ای در خارج هفته

از کشور در 
جمهوری 

دومینیکن را 
برای معلمان 

ای در دوره
 دانشگاه نیویورک

انتقادی بیشتری  کنندگان درکشرکت
از زبان، فرهنگ و سیستم آموزشی 
دومینیکن به دست آوردند که 

توانستند از آن برای تمرین می
های فرهنگی پاسخگو استفاده آموزش

 کنند.

14 
)گارسیا، 

2018) 
2018 

تجارب آموزش 
فرهنگی گروه بین

منتخبی از 
دانشجومعلمان فیلیپینی 

در یک تمرین عملی 
 خارج از کشور

دانشجو  هشت
 معلم فیلیپینی

ها دیدگاه جهانی بیشتری در بیشتر آن
آموزان زندگی، احساس تعامل با دانش

ها دیگر و قدردانی از تنوع فرهنگ
تری از ها درک عمیقکسب کردند. آن

عنوان متمایز از دیگران فرهنگ خود به
به دست آوردند. دانشجویان را قادر 

یس سازد قبل از ورود به عرصه تدرمی
العمر خود دیدگاه عنوان حرفه مادامبه

تری از سیستم آموزشی داشته روشن
 باشند.

15 
، 1)کنیپ
2018) 
 

2018 

آموزش دانشجویی در 
کوئنکا: یک برنامه 

آموزش برای دانشجویان 
خارج از کشور برای 

 دانشگاه تیلور

دانشجومعلمان 
 دانشگاه تیلور

کارورزی خارج از کشور از طریق 
عملی، فرهنگی و تأملی،  هایمؤلفه

آموز معلمان هایی را برای دانشفرصت
کند تا اعتماد فرهنگی و فراهم می

فرهنگی را توسعه دهند شایستگی بین
تا مربیان مؤثری برای همه 

 آموزان باشند.دانش

16 

)مسکر و 
همکاران، 

2018) 
 

2018 

تجربیات مرزی 
دانشجومعلمان در طول 
دوره کارآموزی تدریس 

 المللیبین

ادراک هشت 
دانشجو در طول 

یک دوره 
کارآموزی 
تدریس 

 المللیبین

دانشجومعلمان را از باورهای ضمنی 
های کند. تالشها آگاه میآن

دانشجومعلمان برای تغییر موقعیت 
که ناپیوستگی را تجربه خود درحالی

کردند، منجر به زیر سؤال بردن می
ها های تفکر و عمل موجود آنشیوه

های تدریس روزمره دیگر . روششد
شدند، همیشه بدیهی تلقی نمی

های جایگزینی گشوده بنابراین دیدگاه
 شد.می

                                                           
1. Knipp 
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 های مقاالت منتخب( خالصه موضوعي و یافته1جدول )ادامه 

 هایافته جامعه آماری عنوان سال نویسندگان ردیف

17 

)گونزالس
کاریدو و -

همکاران، 
2017) 
 

2017 
تدریس دانشجویان 

المللی: یک تجربه بین
 آفرینتحول

دانشجویی 
دانشگاه تگزاس 

شمالی و 
دانشگاه سویل 

 )اسپانیا(

ها کنندگان در این برنامهشرکت
ای طور مداوم رشد شخصی و حرفهبه

دهند. قرار گرفتن در را گزارش می
معرض یک زبان، فرهنگ و زمینه 
مدرسه متفاوت، دانشجومعلمان را با 

آموزان، ازهای دانشدرک بهتری از نی
هایی که ازنظر فرهنگی یا ویژه آنبه

زبانی دارای پیشینه متنوع هستند، 
 کند.فراهم می

18 
)بارتزیس

1 ،2016) 
 

2016 

درک ادراکات 
دانشجویان 

متحده که در ایاالت
آموزشی یک تجربه

المللی دانشجویی بین
 کنندشرکت می

کنندگانی شرکت
های نامهکه بر

تدریس 
دانشجویی را در 
خارج از کشور 
به پایان رسانده 

 بودند

موضوعات کلی از توصیف 
کنندگان از تجربیات خود شرکت

عبارت بودند از: تحقق رؤیاهای 
تحصیل در خارج از کشور، 

نفس علیرغم آمادگی محدود، اعتمادبه
آگاهی فرهنگی و توسعه همدلی 

های ها و فرصتفرهنگی، چالش
 وزشی.آم

19 

)پارک 
و  2هاوس

همکاران، 
2016) 
 

2016 

خود تألیف معنای 
تدریس دانشجو در 
چین: تأثیرات بر 

های تدریس در شیوه
 سال اول

دوازده دانشجو 
معلم از یک 

دانشگاه بزرگ در 
جنوب شرقی 

متحده که ایاالت
در یک برنامه 

آموزشی 
دانشجویی در 
پکن، چین 
 شرکت کردند

های فرصت مؤسسات آموزشی باید
المللی را فراهم کنند و بین

آموزان را تشویق به استفاده از دانش
حال، بر اساس ها کنند. بااینآن

ساله، های این مطالعه یکیافته
های توانند برنامهها میدانشگاه

آموزشی خارج از کشور خود را 
ها را ریزی کنند تا آندوباره برنامه

تر و کار معناداربرای معلمان تازه
 مفیدتر کنند.

20 
3)آتشکان

 ،2016) 
 

2016 

تجارب فرهنگی و 
تدریس 

دانشجومعلمان در 
 خارج از کشور

دانشجویان 
ای در ترکیه

 آمریکا

دانشجومعلمان دریافتند که تجربه 
ها کمک المللی به آنتدریس بین

ای و شخصی کند تا ازنظر حرفهمی
پیشرفت کنند. از طریق تبادالت 

ا مربیان خود همراه با فرهنگی ببین
ها، آموزان و جامعه آنسایر دانش

دانشجومعلمان دانش خود را در 
مورد فرهنگ جدید گسترش دادند و 

 با محیط کاری جدید سازگار شدند.

                                                           
1. Bartzis 
2. Parkhouse 

3. Ateşkan 
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دهد که تمامی مقاالت فوق در مورد کارورزی ( نشان می1شده در جدول )های ارائهیافته

توان یک نگرش کلی در واقع با سیری در این جدول می الملل در کشورهای خارجی است وبین

های پژوهش بیانگر آن است که در شده به دست آورد. همچنین یافتهنسبت به مقاالت منتخب چاپ

سال اخیر، گستره این نوع از کارورزی تنها محدود به کشورهای پیشرفته جهان همانند چین،  6

یافته همانند فیلیپین، کاستاریکا، تایوان، کشورهای کمتر توسعهایتالیا، اسپانیا، هلند، آمریکا نشده و 

اند. اما تایلند، قزاقستان و کشورهای منطقه و همسایه ایران مانند ترکیه نیز به این امر همت گماشته

های های کشورهای پیشرفته بسیار بیشتر از دانشگاهدرصد مشارکت و پذیرش دانشجو در دانشگاه

ای که دانشجویان چینی در گونهطرفه نبوده است، بهحال این مسئله یکاین سایر ملل است. با

نامه های چین دوره کارورزی را طبق تفاهمهای آمریکا و دانشجویان آمریکایی در دانشگاهدانشگاه

 گذرانند.می
 های منتخبعناوین مورد بررسي در پژوهش (2جدول )

 درصد فراوانی در مقاالت موضوع 

 

 

ن مورد عناوی

 بررسی در مقاالت

 10 2 تجارب فرهنگی

 5 1 المللیمدت بینکارورزی کوتاه

 5 1 المللیکارورزی بلندمدت بین

 30 6 المللیهای تدریس بینشایستگی

 5 1 ای معلمانرفتار حرفه

 5 1 مربیگری مجازی کارورزان

 10 2 کارورزی دور از خانه

 5 1 های یادگیریچالش

 20 4 المللیرب آموزشی بینتجا

 5 1 ادراکات کارورزان

 100 20  جمع
 

( در پاسخ به سوال پژوهش مبنی بر اینکه مقاالت مورد 2آمده در جدول )دستهای بهیافته

شده در مقاالت به بررسی از موضوعات بررسی %30اند؟ نشان داد که مطالعه به چه مطالبی پرداخته

 %10به تجارب فرهنگی،  %10المللی، به تجارب آموزشی بین %20المللی، های تدریس بینشایستگی

المللی، به کارورزی بلندمدت بین %5المللی، مدت بینبه کارورزی کوتاه %5به کارورزی دور از خانه، 

به مربیگری  %5به ادراکات کارورزان،  %5های یادگیری، به چالش %5ای معلمان، به رفتار حرفه 5%

 اند.کارورزان پرداختهمجازی 
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 های منتخبهای پژوهشیافته (3جدول )

 درصد فراوانی در مقاالت موضوع 

 

های های پژوهشیافته

 منتخب

 20 10 فرهنگیهای بینشایستگی

 19 9 ایتوسعه حرفه

 17 8 رشد شخصی

 17 8 های تدریسشایستگی

 8 4 های زبانیمهارت

 7 3 خود تأملی

 4 2 نفساعتمادبه

 2 1 تفکر انتقادی

 2 1 تفکر مسئله محور

 2 1 پذیریانعطاف

 2 1 سازگاری

 100 48  جمع

 

المللی ( در پاسخ به سوال پژوهش مبنی بر اینکه کارورزی بین3آمده در جدول )دستنتایج به

را بر  المللیمقاالت اثر کارورزی بین %20دهد که چه دستاوردهایی داشته است؟ نشان می

مقاالت  %17ای، المللی را بر توسعه حرفهمقاالت اثر کارورزی بین %19فرهنگی، های بینشایستگی

های المللی را بر شایستگیمقاالت اثر کارورزی بین %17المللی را بر رشد شخصی، اثر کارورزی بین

االت اثر کارورزی مق %7های زبانی، المللی را بر مهارتمقاالت اثر کارورزی بین %8تدریس، 

مقاالت اثر  %2نفس، المللی را بر اعتمادبهمقاالت اثر کارورزی بین %4المللی را بر خود تأملی، بین

بر  %2پذیری و بر انعطاف %2بر تفکر مسئله محور،  %2المللی را بر تفکر انتقادی، کارورزی بین

 سازگاری نشان دادند.

المللی در مقاالت منتخب و نوع برگزاری کارورزی بیندو جدول بعدی هم در پاسخ به تجربیات 

 است.
 شيوه برگزاری کارورزی (4جدول )

مشترک با دانشجویان 

 سایر کشورها
 درصد

مشترک با کشور 

 میزبان
 درصد تک کشور درصد

2 10 4 20 14 70 
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 ( در پاسخ به سوال پژوهش مبنی بر اینکه شیوه برگزاری4آمده در جدول )دستنتایج به

از کشورهایی که دوره کارورزی  %10المللی چگونه است؟ نشان داد که، های کارورزی بیندوره

المللی دانشجویان خود را های کارورزی بینالمللی داشتند و مورد مطالعه قرار گرفتند، دورهبین

ردند و صورت مشترک با سایر دانشجویانی که از کشورهای دیگر بودند در کشور میزبان برگزار کبه

از کشورها  %70کارورزی دانشجویان خود را همراه با کشور میزبان طی کرده و  از کشورها دوره 20%

المللی خود را در مدارس میزبان و بدون حضور دانشجویان کشورهای دیگر و های کارورزی بیندوره

 تنهایی برگزار کردند.به
 المللي در مقاالت بينفراواني دانشجویان اعزامي برای کارورزی  (5جدول )

 یفدر
تعداد دانشجویان 

 اعزامی)نفر(
 هافراوانی دانشگاه

درصد دانشجویان 

 اعزامی

 25 5 10تا  3 1

 15 3 30تا  11 2

 20 4 60تا  31 3

 25 5 کل دانشجویان یک دانشگاه 4

 15 3 نامشخص 5

 100 20  جمع

 

ل پژوهش مبنی بر اینکه فراوانی ( در پاسخ به سوا5آمده در جدول )دستهای بهیافته

المللی برای المللی چگونه است؟ نشانگر آن است که کارورزی بیندانشجویان اعزامی به کارورزی بین

نفر تا کل دانشجویان یک دانشگاه را شامل  3دانشجومعلمان دارای انعطاف بسیاری بوده و از 

کل  %25المللی اعزام کردند، زی بیننفر را برای کارور 10تا  3از کشورها بین  %25شود. می

دانشجو و  30تا  11از  %15نفر را اعزام کرده و  60تا  31از  %20دانشجویان دانشگاه را اعزام کردند، 

باقیمانده تعداد نامشخصی دانشجو را به کشورهای دیگر برای گذراندن دوره کارورزی اعزام  15%

 اند. کرده

 

 گيریبحث و نتيجه

ا روش مروری با هدف مطالعه و تحلیل تجربیات کشورهای خارجی در موضوع پژوهش حاضر ب

عنوان از مقاالت که با  20شده المللی دانشجومعلمان صورت گرفت. از بین مقاالت ارائه کارورزی بین

شده در این حوزه انتخاب و مورد تحلیل قرار مقاله ارائه 79هدف پژوهش هماهنگ بودند از بین 

 گرفتند.
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سال اخیر، گستره این نوع از کارورزی تنها محدود به  6های بخش اول نشان داد که در هیافت

کشورهای پیشرفته جهان مانند چین، ایتالیا، اسپانیا، هلند، آمریکا نشده و کشورهای کمتر 

 یافته مانند فیلیپین، کاستاریکا، تایوان، تایلند، قزاقستان و کشورهای منطقه و همسایه ایرانتوسعه

های اند؛ اما درصد مشارکت، پذیرش دانشجو در دانشگاههمانند ترکیه نیز به این امر همت گماشته

های سایر ملل است. در برخی موارد بر اساس تعامل کشورهای پیشرفته بسیار بیشتر از دانشگاه

بل اعزام صورت ضربدری به کشور مقانامه دانشجویان بهکشورها مانند چین و آمریکا بر اساس تفاهم

توسعه به های این بخش بیانگر این امر مهم است که کشورهای پیشرفته و درحالشدند. یافته

المللی و استفاده از تجربیات سایر جوامع توجه ویژه داشته و پیگیر آن هستند؛ اهمیت کارورزی بین

فرهنگی و  هایگیری از تجارب کشورهایی که دارای شباهتلذا دانشگاه فرهنگیان هم با بهره

های اولیه خود را برداشته و با ایجاد فضای تواند در این مسیر گامسیستم آموزشی مشابه هستند می

 مناسب امکان ایجاد تعامل با سایر کشورها را در این زمینه فراهم نماید.

شده در از موضوعات بررسی %30آمده در بخش دوم نتایج نشان داد که دستهای بهیافته

به  %10المللی، به تجارب آموزشی بین %20المللی، های تدریس بینه بررسی شایستگیمقاالت ب

به  %5المللی، مدت بینبه کارورزی کوتاه %5به کارورزی دور از خانه،  %10تجارب فرهنگی، 

به  %5های یادگیری، به چالش %5ای معلمان، به رفتار حرفه %5المللی، کارورزی بلندمدت بین

دهد شده نشان میاند. موضوعات بررسیبه مربیگری مجازی کارورزان پرداخته %5ارورزان، ادراکات ک

های المللی پرداختند و هنوز سایر آیتمهای کارورزی بینکه بیشتر توجه محققان به اثربخشی دوره

 مرتبط با کارورزی موردپژوهش قرار نگرفته است. 

دهد که آمده از مقاالت منتشرشده نشان میدستبههای در بخش بعدی و در ادامه بررسی، یافته

 %17ای، بر توسعه حرفه %19فرهنگی، های بینالمللی را بر شایستگیمقاالت اثر کارورزی بین 20%

بر  %4بر خود تأملی،  %7های زبانی، بر مهارت %8های تدریس، بر شایستگی %17بر رشد شخصی، 

بر سازگاری  %2پذیری و بر انعطاف %2بر تفکر مسئله محور،  %2بر تفکر انتقادی،  %2نفس، اعتمادبه

المللی است اما شده تأییدی بر کارایی کارورزی بینشده در مقاالت ارائهنشان دادند. عوامل بررسی

تری دارد تا جوانب بیشتری موردبررسی و نکته مهم این است که این حوزه نیاز به مطالعات گسترده

توان به این نکته مهم اشاره نمود که هدف از های این بخش میدر تبیین یافتهمطالعه قرار گیرد. 

المللی در کنار ای است و این امر بدیهی است که کارورزی بینکارورزی کسب تجارب حرفه

تواند تجارب جدید و ارزشمندی را به کارورز ارائه نماید. های انجام شده در داخل کشور میکارورزی

بینی خود و اند فرصتی برای گسترش جهانکردهه تدریس در خارج از کشور را تجربه دانشجویانی ک

آموزان را برای اتخاذ های درس خود دارند و توانایی دانشاستفاده از دیدگاه جهانی در کالس

ها به (؛ این دوره2013دهند )الندرهولم و چاکو، های متعدد و دیدگاه جهانی توسعه میدیدگاه
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علمان کمک کرده تا آگاهی فرهنگی خود را افزایش دهند و تصور بهتری از کشورها و دانشجوم

 (.2008های دیگر داشته باشند )شاهین، فرهنگ

المللی های کارورزی بیناز کشورها دوره %10های پژوهش در بخش دیگر نشان داد که یافته

کشورهای مختلف بودند گذراندند  صورت مشترک با دانشجویان کارورزی که ازدانشجویان خود را به

تنهایی در مابقی دانشجویان یک کشور به %70دوره کارورزی را با کشور میزبان طی کرده و  %20و 

 مدارس میزبان دوره کارورزی خود را گذراندند.

های پژوهش نشانگر این بود که تعداد دانشجویان اعزامی به کارورزی در بخش پایانی یافته 

نفر تا کل دانشجویان یک  3ر کشورهای مختلف دارای انعطاف بسیاری بوده و از المللی دبین

المللی اعزام کردند، نفر را برای کارورزی بین 10تا  3از کشورها بین  %25شود. دانشگاه را شامل می

تا 11بین  %15نفر را اعزام کرده و  60تا  31بین  %20کل دانشجویان دانشگاه را اعزام کردند،  25%

های باقیمانده تعداد نامشخصی دانشجو را به کشورهای دیگر برای گذراندن دوره %15دانشجو و  30

دقت  ،توان به توان مالی، مدیریت دانشگاهها میکارورزی اعزام کردند. در تبیین این بخش از یافته

 شاره نمود.ریزی و سابقه انجام این کار در برخی کشورها و مجاورت کشورها با یکدیگر ابرنامه

آمده از بررسی مقاالت و با توجه به جدید التأسیس بودن دانشگاه دستهای بهبا توجه به یافته

شده و کشورهای شود تا وضعیت آموزشی کشورهای مختلف مطالعه و بررسیفرهنگیان پیشنهاد می

ف با نهادهای ها و قراردادهای مختلنامهمناسب برای اعزام دانشجومعلمان انتخاب شوند، تفاهم

های انتخاب دانشجویان برای معلم خارج از کشور منعقد شوند. مالکهای تربیتآموزشی و دانشگاه

هایی چون؛ تسلط به زبان و آشنایی با فرهنگ کشور اعزام به کشورهای موردنظر تدوین شوند. مالک

مناسب برای پذیرش ها به دانشجویان در ابتدای تحصیل، ایجاد بستر و فضای مقصد و اعالم آن

دانشجویان خارجی، اختصاص ظرفیت اعزام دانشجو به هر پردیس، تدوین شرح وظایف دانشجویان 

کارگیری و انتقال تجربیات دانشجویان اعزامی به خارج از ها، بهاعزامی و شیوه ارزیابی عملکرد آن

برای اجرای طرح کارورزی کشور به سایر دانشجویان، توجه به استفاده از دوره تعطیالت تابستانی 

تواند آغاز و با کسب تجربیات بیشتر این تعداد المللی. اعزام دانشجویان با تعداد محدود میبین

 افزایش یابد.
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