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 1دکتر محدثه محب حسینی

 

 مهمترین کنوانسیون هایکنوانسیون های یونسکو در زمینه شناسایی و تایید مدارک تحصیلی آموزش عالی از 

یونسکو در حوزه آموزش هستند که برای ارتقای کیفی آموزش عالی در جهان طراحی شده اند و اصالح ساختارهای 

نهادی و انسانی آموزشی کشورها را در جهان در نظر دارند ، به ویژه در قرن بیست و یکم که هدف یونسکو، استفاده 

 های مربوط به برنامه های آموزش همگانی است.از آموزش عالی برای  اصالح ساختار

 اهداف یونسکو از تدوین این کنوانسیون ها از دو جنبه قابل بررسی است :

اهداف خاصی که یونسکو از دو دهة گذشته ، زمینه سازی آن را در کشورهای عضو آغاز کرده است تا شرایط  -1 

ا مطابق با معیارهای بین المللی درکشورها فراهم مناسب مربوط به کاهش شکاف اطالعاتی و تضمین کیفیت ر

سازد و ضمن تقویت چارچوب بین المللی آموزش عالی در کشورهای عضو، دانشگاه ها و نهادهای پژوهشی را برای 

مقابله با چالش های قرن بیست و یکم آماده کند . این اهداف عبارتند از : ارتقای آموزش کیفی، فراهم ساختن 

برای مبادلة علمی، کمک به اعزام و انتقال اساتید و دانشجویان، کاهش شکاف دیجیتالی در زمینة  تسهیالت الزم

آموزش عالی در بین کشورهای پیشرفته و توسعه نیافته، تقویت کاربرد فناوری های جدید اطالعاتی و ارتباطی 

(ICTدر آموزش عالی و تقویت همکاریهای بین دانشگاهی به منظور پرکردن شک ) اف علمی در بین کشورهای

 جنوب ؛  –جنوب و جنوب  -شمال

اهداف کلی و عمومی مربوط به طرح های توسعة کالن کشورها که عبارت است از: پرورش منابع انسانی به  -2

عنوان ابزاری برای توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ادغام منطقه ای کشورها، مردمی کردن آموزش، تقویت 

 لی در فرآیند توسعه پایدار و حفظ هویت فرهنگی و اشتغال کامل دانش آموختگان .نقش آموزش عا

 تاریخچه

زمینه اصلی طرح و پیدایش کنوانسیون های یونسکو در زمینه شناسائی و تائید مدارک تحصیلی آموزش عالی به 

برمی گردد که این سازمان مطالعات بسیاری را در زمینه آموزش عالی انجام داد. این  1950-1980سال های 

ر زمینه معیارگذاری، ارزیابی مدارک مطالعات نشان داد که در بین نهادهای آموزش عالی، چالش های بسیاری د

تحصیلی و معیارهای تضمین کیفیت وجود دارد . این امر مشکالت عدیده ای برای ارتقای آموزش عالی و همچنین 

                                                 
  مدیر بخش آموزش کمیسیون ملی یونسکو. 1
 



 

 

تقویت مبادله و همکاری علمی بین نهادهای آموزش عالی ایجاد کرده است . این چالش ها حول سه محور متمرکز 

 شده بودند : 

 و مدارج آموزش عالی که منجر به تفسیرهای مختلف در کشورها شده بود. تنوع نظام ها  -1

فرار مغزها از کشورهای جنوب به کشورهای شمال و مشکالتی که فارغ التحصیالن برای ادامه تحصیل و  -2

 اشتغال در کشورهای دیگر داشتند . 

 . تنوع فراوان نظام های مربوط به ارزیابی مدارک تحصیلی در کشورهای مختلف  -3

 

این چالش ها موجب شد که کشورها از یونسکو به عنوان نهادی که متولی رهبری و هدایت آموزش عالی در جهان 

 است، درخواست کنند تا ابزارهای بین المللی جهت رفع این مشکالت طراحی کند. 

 1س های تحصیلی، راهنمای بین المللی در زمینة فرصت های مطالعاتی درآموزش عالی و بور194یونسکو از سال 

را منتشر می کند که توسط نهادهای آموزش عالی و سازمان های بین المللی در جهان عرضه می شود. این 

مجموعه، اطالعات مربوط به آموزش عالی فرامرزی را در اختیار اساتید و دانشجویان قرار می دهد واطالعاتی از 

ی ، رشته های تحصیلی و... را برای اساتید و دانشجویان قبیل شرایط ثبت نام ، برنامه ها و دوره های دانشگاه

 فراهم می سازد. 

کتاب را در باره جنبه های مختلف مطالعات و معادل سازی بین المللی  8، 1981و1969این سازمان بین سالهای 

 مدارک تحصیلی منتشر می کند که عبارتنداز:

مدارک دیپلمهای متوسطه و مدارج آموزش عالی در  واژه نامة بین المللی اصطالحات مورد استفاده در مورد -

 چهل و پنج کشور جهان، 

 ،  2روشهای معادل سازی دیپلم ها و مدارج دانشگاهی -

 ،  3دسترسی به آموزش عالی معادلهای بین المللی در -

 ،  4مقایسه دیپلم ها در حقوق بین الملل : مطالعه ساختاری و کارکردی -

 و  5م ها در علوم مهندسی : مطالعه روش شناختی مقایسه نظامهای آموزشی و دیپل -

 ، 6از معادل سازی مدارک تا ارزیابی صالحیتها ، روشها و اقدامات رایج : مسیرهای جدید -

 ،  7مطالعات عالی : معرفی تطبیقی نظامهای آموزشی و دیپلم ها  -

                                                 
1. Study abroad 
2. Méthodes  d’établissements des équivalences  entre les diplômes et grades universitaires ( IAU ; UNESCO , 1970 

).    
3. International Equivalences in Access to Higher Education ( W.D. Halles , UNESCO, 1971). 
4 . Comparabilité des diplômes en droit international ; étude structurelles et fonctionnelle (René- Jean DUPUY and 

Gregory TUNKIN , UNESCO, 1972 ).   
5 . Comparabilité des régimes d’études et des diplômes  en sciences de l’ingénieur ; étude méthodologique ( Anatoly 

I BOGOMOLOV , UNESCO, 1974 ) . 
6 . De l’Equivalence des diplômes à l’évaluation des compétences ; procédures et pratiques courantes , voies nouvelles 

( GUITON Jean , UNESCO, 1977 et 1983 ). 
7. Les études supérieurs ; présentation comparative des régimes d’enseignement et des diplômes ( UNESCO , 1973 ). 



 

 

 (  1مدارج و صالحیتهای آموزشیراهنمای جهانی آموزش عالی : یک مطالعه پیمایشی تطبیقی در مورد نظامها ،  -

 

یونسکو همگام با این اقدامات ، توسعة فعالیت های مربوط به معیارگذاری و هنجارسازی بین المللی را آغاز کرد. 

، پنج کنوانسیون بین المللی را در مناطق مختلف در این زمینه طراحی 1980تا 1970این سازمان طی سال های

ویب شد.کشورهای عضو پس از الحاق به این کنوانسیون ها اقدامات الزم را به کشور عضو تص 115کرد که توسط 

 منظور انطباق نظام آموزش عالی خود با استانداردهای منطقه ای و بین المللی انجام دادند. 

، توصیه نامة بین المللی یونسکو در مورد 1993در بیست و هفتمین نشست کنفرانس عمومی یونسکو در سال 

توصیه نامة مربوط  1997و در سال   (Beridze , 1996, 117) مطالعات و مدارج آموزش عالی تصویب شدتایید 

به وضعیت مدرسان آموزش عالی تصویب و منتشر گردید .در این توصیه نامه از دولت ها درخواست شده است که 

رسان دانشگاه ها فراهم سازند . کلیه شرایط آموزشی و پژوهشی و منابع و تجهیزات علمی مورد نیاز را برای مد

همچنین با اشاره به موضوعاتی از قبیل : سیاست ها و اهداف آموزشی، حقوق نهادی، وظایف و مسئولیت های 

نهادی، استقالل نهادی، پاسخگویی نهادی، حقوق پرسنل آموزش عالی و ... دولتها موظف شده اند که زمینه های 

جهت احراز پست های مربوط به تدریس در زمینه های مختلف آموزش عالی الزم را برای آماده سازی متخصصان 

 فراهم سازند .

 انواع کنوانسیون های یونسکو در زمینه آموزش عالی

 2کنوانسیون امریکای التین و کارائیب 

این کنوانسیون مربوط به تایید و به رسمیت شناختن مدارک تحصیلی در زمینه آموزش عالی است که کشورهای 

، آن را تهیه کردند. اهداف اصلی از تدوین این  مکزیک، در 1974حدوده امریکای التین و کارائیب در سال م

 کنوانسیون عبارتند از : 

استفاده مشترک از منابع معتبر آموزشی در منطقه امریکای التین و کارائیب در راستای هدف آموزش در  -الف

خواهد شد: هماهنگ کردن شرایط پذیرش دانشجو در نهادهای  خدمت توسعه که از طریق اقدامات زیر انجام

آموزش عالی ، ایجاد معیار و اصطالحات مشابه برای ارزیابی ساده تر و استفاده از یک نظام انطباق پذیرتر در 

بررسی مطالعات و مدارج تحصیلی، ارتقای مبادلة اطالعات و اسناد و مدارک در زمینه های آموزش، علوم و فناوری 

 ؛ 

تالش در سطح منطقه ای برای بهبود مداوم برنامه های درسی همراه با سازماندهی و برنامه ریزی مناسب به  -ب

 منظور استفاده از منابع آموزشی موثر در منطقه؛

 ارتقای همکاری بین منطقه ای در زمینه تایید مطالعات و مدارج تحصیلی .  -ج 

 

                                                 
1  . World Guide to Higher Education : a Comparative Survey of Systems, Degrees and Qualifications ( UNESCO, 

1982) .   
2 . The Regional Convention on the Recognition of Studies , Diplomas , and Degrees in Higher Education in Latin 

America and Carribean  



 

 

ان های ملی و منطقه ای مورد نیاز تشکیل شدند. کشورهای عضو این برای اجرای مفاد این کنوانسیون ، ارگ 

کنوانسیون عبارتند از : آرژانتین، بولیوی، برزیل، شیلی،کلمبیا، کاستاریکا، کوبا، اکوادور، السالوادور، گوآتماال، 

 هائیتی، هندوراس، مکزیک، نیکاراگوئه ، پاناما، پاراگوئه، پرو، سورینام، ونزوئال.

 (UN Treaty Series, No. 14287, 1975)   

 

   
 1کنوانسیون اروپا 

باز می گردد، هنگامی که کشورهای اروپایی در کنفرانسی که در مورد  1975تاریخچه این کنوانسیون به سال 

امنیت و همکاری اروپا در هلسینکی گرد هم آمده بودند، نظر مثبت خود را به منظور ارتقای دسترسی به آموزش 

رورت ایجاد مناسبات مستقیم بین دانشگاه ها عالی برای تمام دانشجویان ، معلمان و محققان اعالم کردند و بر ض

 و نهادهای آموزش عالی به منظور رفع چالش های مربوط به تطبیق مدارک تحصیلی ، تاکید کردند. 

 در متن کنوانسیون، اهداف آن به شرح زیر ذکر شده است: 

توسعة همکاری موثر با دول ارتقای همکاری فعال کشورهای منطقة اروپا در زمینة صلح و تفاهم بین المللی و  -1

 عضو به منظور استفاده بهتر و متناسب تر از ظرفیت های علمی، آموزشی و فناوری؛ 

ایجاد همکاری نزدیک در چارچوب ساختارهای قانون گذاری و نهادی همچنین در چارچوب ترتیبات بین  -2

 المللی به منظور:

تدوین سیاست های عمومی جهت پیش بینی تمهیدات آموزشی و دستورالعمل های اداری برای استفاده  -الف 

 موثرتر از منابع آموزشی و پژوهشی از طریق : 

فراهم کردن زمینه های دسترسی نهادهای آموزش عالی کشورها به دانشجویان و پژوهشگران کشورهای  -1

 دیگر ؛

 اصطالحات و معیار ارزیابی مشترک در ارتباط با مدارج تحصیلی ؛ بررسی زمینه های امکان تدوین -2

تصویب یک رویکرد پویا و انعطاف پذیر در زمینة پذیرش دانشجو در خصوص ادامه تحصیل در مقاطع  -3

 متفاوت آموزش عالی. 

اجتماعی  بهبود مداوم برنامه های درسی و روش های برنامه ریزی آموزش عالی بر مبنای ضرورتهای اقتصادی، -ب

و فرهنگی، سیاست های کشورها و همچنین اهدافی که در توصیه نامه های یونسکو و سایر نهادهای تخصصی ملل 

 متحد آورده شده است ، 

 ترویج همکاری مشترک به منظور حل مشکالت مرتبط با انطباق مدارج تحصیلی.  -ج

 

لغارستان ، جمهوری سوسیالیستی روسیه ، قبرس کشورهای عضو این کنوانسیون عبارتند از : اطریش ، بلژیک ، ب

، چکسلواکی ، دانمارک ، فنالند ، فرانسه ، آلمان ، بوتان ، مجارستان ، اسرائیل ، ایتالیا ، لوکزامبورگ ، مالتا ، هلند 

                                                 
1 . Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region 



 

 

نگلستان ا ، نروژ ، پاکستان ، پرتغال ، رومانی ، سان مارینو ، اسپانیا ، سوئد ، سوئیس ، ترکیه ، اوکراین ، شوروی ،

   (UN Treaty Series , No 20966, 1979 )، امریکا ، یوگسالوی . 

  1کنوانسیون بین منطقه ای مدیترانه

این کنوانسیون، اولین کنوانسیون بین منطقه ای است که بین کشورهای عربی و اروپایی حوزه مدیترانه در سال 

فرانسه امضا شده است . هدف اصلی از تدوین این کنوانسیون، تهیة معیار ارزیابی و اصطالحات  نیسدر شهر  1976

مشترک به منظور تسهیل ارزیابی مدارک تحصیلی، بهبود مداوم برنامه های درسی و روش های برنامه ریزی و 

ا از دانشجویان یا ارتقای آموزش عالی در کشورهای ذیربط و امکان استفادة نهادهای آموزش عالی کشوره

پژوهشگران کشورهای دیگر بوده است . کشورهای عضو این کنوانسیون عبارتند از : قبرس ، مصر ، فرانسه ، ایتالیا 

 ، لبنان ، لیبی ، مالتا ، مراکش ، تونس ، ترکیه ،یوگسالوی . 

(UN Treaty Series, No. 16889, 1976) 

 2کنوانسیون آسیا و اقیانوسیه

در بانکوک امضا شد، تهیه و تصویب یک معیار ارزیابی و  1983این کنوانسیون که در سال  هدف از تشکیل

اصطالحات مشترک به منظور تسهیل استفاده از یک نظام تطبیقی ارزیابی، امکان دسترسی دانشگاه ها و نهادهای 

داوم رهای دیگر ، بهبود مآموزش عالی کشورهای امضا کننده کنوانسیون به دانشجویان، اساتید و پژوهشگران کشو

برنامه های درسی و روش های آموزشی مرتبط با ارتقای آموزش عالی بود . این روش ها ، شامل هماهنگ کردن 

شرایط دسترسی به آموزش عالی در کشورهای امضا کننده و انجام اقدامات عملی در سطوح ملی، دوجانبه و چند 

رتیبات در بین دانشگاه ها یا نهادهای آموزش عالی دیگر، توسط دولت جانبه بر اساس توافقات منطقه ای و سایر ت

 ها بود. 

دولت های امضا کننده برای اجرای مفاد کنوانسیون، ارگان های ملی و کمیته های منطقه ای تشکیل دادند تا 

چین، جمهوری خلق اقداماتی هماهنگ و متناسب انجام دهند. اعضای این کنوانسیون عبارتند از : استرالیا، بوتان، 

  کره ، هند ، اندونزی ، جمهوری دموکراتیک خلق الئو، نپال ، فیلیپین ، ویتنام ، سری النکا،

  (UN Treaty Series , No. 32021, 1983). تایلند، ترکیه و اتحادیه جمهوریهای سوسیالیستی شوروی   

 کنوانسیون کشورهای عربی

کشورهای مربوط به این کنوانسیون ، کشورهایی هستند که در حوزه دریای سرخ، دریای مدیترانه و خلیج فارس 

قرار گرفته اند. اهداف اصلی از تدوین این کنوانسیون عبارتند از :  فراهم کردن منابع آموزشی معتبر در جهت 

به منظور هماهنگ کردن عناوین مدارک، مدارج منافع کشورها از طریق: تهیة معیار ارزیابی و اصطالحات مشترک 

و مراحل تحصیلی، هماهنگ کردن شرایط پذیرش دانشجو در کشورهای مختلف، رفع مشکالتی که افراد پس از 

ادامه تحصیل در کشورهای دیگر پس از بازگشت به کشور خود با آن مواجه می شوند، بهبود مداوم برنامه های 

                                                 
1 .Recognitions  of Studies , Certificates Diplomas and Degrees in Higher Education in the Arab and European  

States bordering on the Mediterranean . 
2 . Regional Convention on the Recognition of Studies , Diplomas and Degrees in Higher Education in Asia and 

Pacific . 



 

 

نامه ریزی و ارزیابی مداوم ، استفاده موثر و گسترده از منابع انسانی جهت مشارکت درسی آموزش عالی از طریق بر

در فرآیند توسعة کشورها و ارتقای همکاری بین منطقه ای در موضوعات مربوط به شناسایی و تایید مدارک 

 تحصیلی. 

 ، موریتانی، مراکش، اردن ، این کنوانسیون توسط کشورهای الجزایر ، بحرین ، مصر ، عراق ، عمان ، کویت ، لیبی

یمن ، قطر ، عربستان ، سومالی ، سودان ، تونس ، امارات ، و یمن امضا شده است . برای اجرای مفاد این کنوانسیون، 

یک کمیتة منطقه ای متشکل از نمایندگان کشورها، سازمان تربیتی ، علمی و فرهنگی عرب و انجمن دانشگاه 

 (UN Treaty Series No. 20376, 1985)    ی تشکیل شد .های عربی و نیز ارگان های مل

 

شته  سازی آموزش عالی در کشورهای عضو دا سکو در زمینة ظرفیت  به این ترتیب، یکی از دستاوردهایی که یون

است، تدوین چارچوب های حقوقی به شکل کنوانسیون ها و توصیه نامه ها بوده است که به عنوان اصول راهنما 

سعة شی به کار می روند. این چارچوب حقوقی، تو شناخت مدارج آموز سهیل می  در باز چارچوب نهادی ویژه را ت

کند و تدارکات قانونی الزم را که منطبق با نیازهای استفاده کنندگان که شامل دانشجویان، اساتید، متخصصان و 

 محققان است ، به همراه می آورد. 

 رتبطاهمیت این کنوانسیون ها در پیش بینی مواردی چون بهبود مداوم برنامه های درسی و روشهای آموزشی م

با ارتقای آموزش عالی در کشوووورهای ذیربط ، بهبود مداوم آموزش کیفی، ارتقای آموزش مادام العمر و توسوووعه 

همکاری منطقه ای و جهانی در موضوووعات مرتبط با معادل سووازی مدارک تحصوویلی اسووت که منجر به اصووالح 

اولویتهای جهانی در زمینه آموزش عالی ساختاری و نهادی و تغییر مداوم برنامه ریزی آموزشی کشورها مطابق با 

 و ایجاد هماهنگی بین المللی می شود .  

شده  131اکنون در        صیلی ایجاد  سانی ویژه برای مبادلة علمی تایید مدارک تح شور جهان مراکز اطالع ر ک

موزش عالی، اند .آنچه که در بین تمامی این کنوانسوویون ها مشووهود و مشووترک اسووت تعریف مفاهیم مربوط به آ

برنامة آموزش عالی، مراحل و دوره های آموزش عالی ، نهاد آموزش عالی، مدارج آموزش عالی و... اسوووت . همه 

کشورهای عضو موظف به یکدست سازی این مفاهیم در کشور خود هستند. در مواردی که ساختار و اصطالحات 

سیون در کشور آن ها وجود دارد آن را با مفا سازند و در مواردی که این مرتبط با کنوان سیون منطبق می  د کنوان

سوواختار در کشووور آنها وجود ندارد، موظفند سوواختارهای الزم را ایجاد کنند. این امر باعا ارتقای نظام آموزش 

عالی آن ها و رسانیدن آن به سطح بین المللی می شود. زیرا این کشورها باید به طور مداوم برنامه های درسی و 

برنامه ریزی آموزشی خود را بهبود بخشند و نظام آموزش عالی کشور خود را مطابق با نیازهای توسعة روش های 

  .فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و رسانیدن آن به سطح بین المللی بازسازی کنند
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