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آسیب شناسی مهاجرت دانشجویان ایرانی به خارج از کشور به قصد ادامه تحصیل

:خالصه طرح
دومـین رتبـه آمـار      (انی به خارج از کشور به قصد ادامه تحـصیل در سـال هـاي اخیـر                  با توجه به رشد بی سابقه مهاجرت دانشجویان ایر        

و بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان ایرانی خارج از ایران، در نظر داریم ) 58مهاجرت تحصیلی در دوران جمهوري اسالمی پس از سال         
با توجه به تجارب و پیشینه تحصیلی و آموزشی ایـشان در  ،)عضو هیئت علمی دانشکده علوم ریاضی(تا با حضور دکتر مجید میرزاوزیري      

. این رابطه، به بررسی ابعاد مختلف این پدیده بپردازیم
الزم به ذکر است دکتر مجید میرزاوزیري در زمان تحصیل یکـی از نخبگـان دانـشگاهی بـوده و بـه دلیـل ممتـازي بـی نظیـر در دوران                       

رشد به دوره دکتري وارد شده و پس از کسب درجه دکتري ریاضی محض، عالوه بر تـدریس  کارشناسی، بدون گذراندن دوره کارشناسی ا     
سـالگی  39وي در سـن  . دانشگاهی به گسترش ریاضیات در سطح عام و همچنین پرورش دانش آموزان مستعد و نخبـه پرداختـه اسـت                   

از شاگردان وي هم اکنون اساتید دانـشگاه هـاي       درجه استاد تمامی گروه ریاضی محض دانشگاه فردوسی مشهد را کسب نمود و بسیاري             
. همچنین بسیاري از دانش آموزان مشهدي مدال آور کشوري و جهانی از شاگردان وي بوده اند. مختلف کشور می باشند

، ...)یاضـی و    بنیانگذاري مسابقات بازي ریاضی، شهر ر     (به دلیل همت باالي وي در عمومی کردن ریاضیات و راه اندازي برنامه هاي مدون                
از وي براي بازدید از سیستم آموزشی و دانشگاه هاي مختلف امریکا دعوت نمود که ایـشان در ایـن    1392انجمن علوم امریکا در دي ماه       

.روزه از نزدیک وضعیت تحصیلی دانشجویان و همچنین سیستم آموزشی در کشورهاي خارجی را رصد نموده اند50سفر 

نیا دانشکده علوم ریاضیسالن بزرگ:مکان اجرا 28/2/93:ازمان اجر

93هاي فرهنگی سال کوتاه نوشت طرح
سازمان دانشجویان

18:شماره 
93/2/16:تاریخ 

ندارد:پیوست 


