
 (IAU) هاي جهان درباره اتحاديه دانشگاه

مقر . ميالدي فعاليت مي نمايد 1950المللي و به عنوان يكي از مؤسسات وابسته به يونسكو از سال  نهادي است بين هاي جهان اتحاديه دانشگاه
كليه مؤسساتي كه فعاليتشان به نوعي در ها و  اتحاديه، سازماني است كه در آن دانشگاه. مي باشد )پاريس(اصلي اتحاديه در كشور فرانسه 

جهان گرد هم آمده و با بحث و تبادل نظر در مورد موضوعات مختلف آموزش عالي به ارائه  كشور 130 بيش ازاز  استآموزش عالي ارتباط با 
يريت جديد دانشگاهي برنامه ريزي هاي علمي آموزشي هدف و نقش مد. طرح ها و شيوه هاي نوين و كاربردي در سطح دانشگاهي مي پردازند

اي چون  اتحاديه داراي شاخه هاي فرعي منطقه .ها در مجامع مختلف و ارتباط آن ها از جمله اهداف و مباحث اتحاديه مي باشد دانشگاه
اعضاي اتحاديه با شركت در  .هاي آسيا مي باشد انشگاههاي جهان و اتحاديه دهاي آسيا و پاسيفيك، اتحاديه رؤساي دانشگاه اتحاديه دانشگاه

جلسات، نقطه نظرات خود را در مورد راهكارها و مديريت دانشگاه كه ناشي از سياست ها و مديريت كلي كشور است را ارائه و از اين طريق 
از اعضا به طور مستقل ضمن تبادل اطالعات و بدين ترتيب هر يك . هاي جهان مي رسانند اهداف و تصميمات خود را به اطالع ساير دانشگاه

  . المللي اقدام مي نمايند اختبار مربوط به نحوه اداره و مديريت دانشگاه در سطح بين

، اصفهان، فردوسي مشهد، عالمه طباطبايي، تربيت مدرس، تبريز، گيالن، شيراز هاي تهران، هاي معتبر ايران از جمله دانشگاه جمعي از دانشگاه
 ه آزاد اسالمي، الزهرا، دانشگاه علوم پزشكي ايران، امام خميني قزوين، دامغان، يزد، علوم و پزشكي تهران، بيرجند، محقق اردبيلي و ازدانشگا

  .از اعضا پر سابقه اين اتحاديه مي باشند اين قبيل

 :هدف

 .ادهاي مشابه آموزش عالي در ميان تمامي كشورها استها و نه المللي ميان دانشگاه هدف اصلي اتحاديه، ايجاد يك مركز همكاري در سطح بين

 :مأموريت

 آزادي عمل، آزادي علمي و درك متقابل 
 حق پيگيري دانش و هر تحقيقاتي كه منجر به يافتن حقيقت گردد 
 مصونيت از دخالت هاي سياسي و اقتصادي و جايي براي ابراز عقايد متفاوت 
 به تنوع آنها عنايت و ارتقاء ارزش هاي اخالقي و احترام 
 ها و آكادمي ها به عنوان حاميان حيات روشنفكري آگاهي از مسئوليت دانشگاه 
 آگاهي از وظيفه خود به عنوان يك نهاد اجتماعي براي ارتقاء اصول آزادي، عدالت، توسعه پايدار مقام و شأن بشري 
 حقيقت استقالل فكري در يافتن ها در شكوفايي، انتقادگرايي سازنده تعهد دانشگاه 

 :وظايف

 ها در جامعه در درازمدت كمك به توسعه نقش و مسئوليت دانشگاه 
 ها ضمن حفظ تفاوت هاي فرهنگي تقويت ثبات و كمك به كاهش نابرابري هاي ميان دانشگاه 
 تشويق دانشجويان به آموزش عالي و ايجاد فرصت هاي مساوي براي آنان 
  ها در سراسر دنيا از طريق مشاركت در تجربيات و همكاري و ايجاد كار شبكه اي دانشگاهترغيب به ارتقاء كيفي 
 ها به عنوان محلي براي فراگيري دانشجويان، معلمان و مجريان كمك به بهبود دانشگاه 
  زمينه آموزش كمك به درك بهتر توسعه در آموزش عالي از طريق تجزيه و تحليل، تحقيق و مباحثه و همچنين اطالع رساني در

 المللي علمي بين



 طراحي و كمك به اجراي برنامه هايي جهت مشاركت اعضا با ديگر سازمان ها در زمينه آموزش عالي 

 :انتشارات

 :نشريات اتحاديه عبارتند از. استفاده از نشريات اتحاديه يكي از مزاياي عضويت در اتحاديه مي باشد

 سياست آموزش عالي 
 نشريه آموزش عالي 
 ها المللي دانشگاه ور بينبروش 
 هاي دنيا فهرست دانشگاه 
 راهنمايي آموزش عالي آفريقا 
  2001پايگاه اطالعاتي آموزش عالي دنيا در 
 خبرنامه اتحاديه 

 :تشكيالت

 :اركان تشكيالتي اتحاديه عبارتند از

 مجمع عمومي 
 رئيس 
 هيأت اجرايي 
 ها المللي دانشگاه دفتر بين 

) 1ضميمه شماره (ته در يازدهمين اجالس كنفرانس عمومي در آفريقاي جنوبي مورد بازنگري قرار گرفت طبق اساسنامه اي كه سال گذش
سال يك بار  5اين مجمع قبالً هر . سال يك بار در يكي از كشورهاي عضو برگزار شود 4مقرر گرديد كه گزارش مجمع عمومي اتحاديه هر 

باشد و انتخاب اعضا هيأت اجرايي و همچنين رئيس اتحاديه از جمله وظايف آن به شمار  مجمع باالترين ركن اتحاديه مي. برگزار مي گرديد
 .مي رود

 :ميزان حق عضويت 

 .ميزان حق عضويت در اتحاديه بر اساس تعداد دانشجويان محاسبه مي گردد

 :تعداد اعضا 

درصد  5درصد آفريقا،  11اقيانوسيه، درصد آسيا و  24درصد در اروپا،  40( موسسه آموزشي 616شامل كشور  130حدود درحال حاضر 
سازمان ملي دانشگاهي  13المللي دانشگاهي و  سازمان بين 14، )درصد امريكاي شمالي 7درصد خاورميانه و  13امريكاي التين و كارائيب، 

سازمان يا  16عالوه براين . دانشگا به عنوان عضو ناظر فعاليت دارند كه در اينده عضو اصلي خواهند شد 5همچنين  .عضو اتحاديه مي باشند
  .انجمن هستند/ نفر متخصص موثر عضو اين اتحاديه 19شبكه بين المللي، و 
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