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 ی مدیریتیخالصه

 

 توسععه  شده و کشور محسوب هایدارايی تريناصلی از ون شک يکیبد ،کردهتحصیلجوان و  انسانی هایسرمايه

 3-6 و 6-4، 7-2 یکشعور ببنعدها   یکلع  هعای سیاسعت  در کشعور  توسععه  در آن بهینه بکارگیری و هادارايی اين

کشعور   علمعی  جعام   نقشه همچنین و( 1303در سال  یمقام معظم رهبر یابالغ فناوری و علم کلی هایسیاست

 هعايی کشور در حوزه یبحران يطشرا خصوص در هايیتحلیل ایرسانه محافل بعضاً در. است گرفته ارقر تأکید مورد

 مبعاحثی  گیریشکل موجب که شودمی ارائه آن نظاير و یهوش يبنخبگان، فرار مغزها، کاهش ضر مهاجرت مانند

 هعای تحلیعل  از سعیاری ب کعه  است حالی در اين. است شده تخصصی و سیاستی محافل در برانگیز چالش و جدی

 محعدود  تجربیعات  و شخصعی  هعای برداشت مبتنی بر يا و نبوده معتبر و روزبه آمار به مستند ها،رسانه در شده ارائه

 رونعد  از سعويی ديگعر  برخوردار نباشد.  یاز دقت کاف يانداشته و  یاتبا واقع یکه ممکن است تطابق کافاست  افراد

 اکثعر  در که است مسائلی از نخبگانی جامعه تر،عمومی بیان به و کردهتحصیل اعاتب المللیبین جابجايی و مهاجرت

 آن معورد  در خعارجی  و داخلی معتبر و رسمی هایگزارش و گرفته قرار آماریمستمر مورد رصد  صورتبه کشورها

 دران ع نخبگع وموضع  یعت اسعا  بعا توجعه بعه اهم     يعن ا بعر . گیعرد یم قرار یسازیمتصم یو مبنا گرددمی منتشر

 شدت به حوزه اين در تحوالت مستمر رصد و پايش همچنین و ترعلمی تر،دقیق توجه ضرورت نظام، هایسیاست

اسعت.   شعده اثبعات يت توسععه اقتصعادی   نها دریر مهاجرت بر انتقال دانش، فرهنگ و تأثنقش و  .شودمی احسا 

 تمهاجر خنر 2913اسعت. از سعال   رشعد  حعال  ای جهعانی و در  يدههاجرت پددهد، مالمللی نشان میآمارهای بین

 انمهاجر جمعیت ،ملل نمازسا رماآ  ساا بره اسعت.  فتگر پیشی هاانسان جمعیت يشافزا خنراز  در زمین هاانسان

رو يععنا از .سععتکععره زمععین ا نساکنا جمعیت کلاز  صددر 3.3نفععر معععادل  ونیععلیم 244بععر  بععال  2915 لسادر 

ینعه  زم درهعای مناسعب   کنند با توجعه بعه اقتضعائات خعود سیاسعت     فرست سعی میکشورهای مهاجرپذير و مهاجر

دو  يرمهاجرپعذ ی کشعورها کننعد. در ايعن زمینعه     برداری از مهاجرت برای دستیابی به اهداف توسعه را طراحیبهره

و  احعی جمعیت مهاجر در جامعه میزبعان را طر  ادغامو نیز مهارت باال  بامتخصص و  مهاجرانجذب  اصلی سیاست

نیز دو سیاست اصلی حفظ استعدادهای برتر و نخبگعان   مهاجر فرست یکشورها کنند. از سوی ديگرسازی میپیاده

ی از نخبگان غیرمقیم و يا چرخش مغزهعا را در دسعتور کعار خعود     برداربهرهو نیز  خود و يا جلوگیری از فرار مغزها

تی مهعاجران و مهعاجرت ضعرور   زمینعه  در  روزاتکعا  و بعه  ابعل  اطالععات ق اند. نیاز به يادآوری نیست که قرار داده
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 ه بعا هع سعازی در مواج شعفاف و ی افکعار عمعوم   رسانی بهاطالع ،بر شواهد یمبتنگذاری استیس یبراناپذير اجتناب

در اين گزارش با توجه به نبود آمار دقیق و رسمی داخلی تالش شده با استناد بعه اطالععات و    .استتصورات غلط 

های داده در دستر  از نهادهعايی ماننعد سعازمان ملعل متحعد، يونسعکو، بانعک        المللی و پايگاهای معتبر بینآماره

و همچنین مناب  اطالعاتی برخی کشورهای اصعلی مهاجرپعذير ماننعد     اقتصادی و توسعه سازمان همکاریجهانی، 

. لیست مناب  اطالعاتی فعوق و تعريع    آمريکا، تصوير روشنی از وضعیت مهاجرت و جابجايی دانشجويان ارائه شود

ها در فصل اول گزارش آمده است. نکته کلیدی بعرای مطالععه ايعن گعزارش توجعه بعه بخعش        واژگان کلیدی آن

های آماری اهمیت دارد. در ادامه تالش شده نکات کلیعدی  تعاري  واژگان است که در ايجاد درک مشترک از داده

رائه گردد. توصی  مبسوط هر يک از مراج  مورد استفاده در اين خالصعه، در  ای مديريتی اگزارش در قالب خالصه

 گزارش به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.  

 :از ندگزارش به آنها پرداخته شده است عبارت ینکه در ا یدیت کلسؤاال

کشعورها   يرسعا  بعا  يسهدر مقا يرانا یتو وضع یستچ یالمللبیندر سطح  یانسان یرویمهاجرت ن یروند کل .1

 چگونه است؟

 کند؟یم یتتبع يیو از چه الگو یستچ المللیینکرده در سطح بیلمهاجرت افراد تحص یکل روند .2

 يعژه نسعبت بعه رونعد حعاکم بعر جهعان و بعه و        يعران و ا یسعت چ يرانکرده در ایلمهاجرت افراد تحص روند .3

 قرار دارد؟ اهیيگداشته باشند، در چه جا يرانا هایيژگیبا و یکه تشابهات يیکشورها

 شود؟یمشاهده م يرانیاندر روند مهاجرت ا یايژهو ییراتتغ یراخ یهاسال یط آيا .4

چعه مالحظعات    يعران ا يگعاه و جا یالمللبیندر سطح  کردهیلافراد تحص يیحاکم جابجا یتوجه به الگوها با .5

 یرد؟مدنظر قرار گ يدبا یاستیس



 یت ایران در مقایسه با سایر کشورها  المللی و وضع. روند کلی مهاجرت در سطح بین0

تعا   2999از سعال   مهاجرانها و روندهای کالن مهاجرت در سطح دنیا، حاکی از افزايش دو برابری مجموع داده

انعد. ايعن رونعد در شعکل     کعرده میلیون نفر خارج از وطن خود زندگی  231.5، جمعاً 2913است. در سال  2919

 ل مشاهده است.بر اسا  سنوات مختل  قاب ال 

 
                      United Nations (2913), Trends in International Migrant Stock: The 2913 Revisionمنب :

 

۱۹۹۰ ۲۰۰۰ ۲۰۱۰ ۲۰۱۳

کل جهان 154.2 174.5 220.7 231.5

مناطق توسعه یافته 82.3 103.4 129.7 135.6

مناطق در حال توسعه 71.9 71.1 91 95.9

آفریقا 15.6 15.6 17.1 18.6

آسیا 49.9 50.4 67.8 70.8

اروپا 49 56.2 69.2 72.4

آمریکای التین 7.1 6.5 8.1 8.5

آمریکای شمالی 27.8 40.4 51.2 53.1

اقیانوسیه 4.7 5.4 7.3 7.9
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مجموع مهاجران به تفکیک منطقه مقصد: شکل الف

کل جهان مناطق توسعه یافته مناطق در حال توسعه

آفریقا آسیا اروپا

آمریکای التین آمریکای شمالی اقیانوسیه
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در  مهعاجران هعم معان  افعزايش مسعتمر      2992آيد، حتی بحران اقتصادی سعال  همانطور که از شکل ال  برمی

 ت عبارتند از:ين روندهای جهانی مهاجرترمهمسطح جهان نشد. 

  بعه کشعورهای    مهعاجران  1009. از سعال  2913میلیون نفعر در سعال    232جهانی به  مهاجرانافزايش کل

 میلیون نفر افزايش يافته است. 24و  53توسعه يافته و در حال توسعه به ترتیب 

 مريکعا  و به صعورت تجمععی، آ   2913گیرد. در سال حدود نیمی از مهاجرت کل دنیا به ده کشور صورت می

درصد کل مهاجران( و پس از آن کشورهای روسیه  29میلیون نفر يا  45.2ب مهاجرانمیزبان بیشترين تعداد 

میلیون نفر(، امارات و انگلیس بهعر کعدام    0.1میلیون نفر(، عربستان سعودی ب 0.2میلیون نفر(، آلمان ب 11ب

میلیعون نفعر(    11ون نفعر( و اسعترالیا و اسعیانیا ب   میلی 7.3میلیون نفر(، کانادا ب 7.5میلیون نفر(، فرانسه ب 7.2

 اند.های بعدی را به خود اختصاص دادهرتبه

  هستند. 2913میلیون نفر در سال  15.7و فقط  مهاجرانپناهندگان بخش کوچکی از کل 

نرخ رشد جمعیت  ،درصد رشد داشته 32.7حدود  2999جمعیت جهان نسبت به سال  2913در حالی که در سال 

دهنده میل باالی بشر به مهاجرت ببا اهداف مختلفی همچعون  درصد بوده است. اين امر نشان 32ر جهان مهاج

 های شغلی و ...( است. يافتن زندگی بهتر، ادامه تحصیل، کسب موقعیت

OECDب 1اقتصادی و توسععه  سازمان همکاریاز طرفی کشورهای عضو 
ين کشعورهای  تعر مهعم  عنعوان  بعه ( 2

انعد. ايعن   بعوده کرده دنیعا  درصد مهاجران متخصص و تحصیل 09بیش از جهان، تا کنون میزبان  يافته درتوسعه

کشعور   29براسا  اين گعزارش، ايعران جعز     . انددادهترين مقصد مهاجرت ايرانیان را نیز تشکیل یاصلکشورها 

  (.بباشد بشکل نمی 2911ر سال د OECD کشورهای جديد به مهاجراناول  مبدأ

 

                                                 
ونیستی، ايتالیا، ژاپن، کره جنعوبی،  . استرالیا، بلژيک، کانادا، شیلی، دانمارک، جمهوری چک، استونی، فنالند، فرانسه، آلمان، يونان، مجارستان، ايسلند، ايرلند، رژيم صهی1

 کشور( 35، اسلوونی، اسیانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، انگلیس، آمريکا بجمعاً لتونی، لوکزامبورگ، مکزيک، هلند، نیوزيلند، نروژ، لهستان، پرتقال، جمهوری اسلواکی
2. Organization for Economic Cooperation and Development 
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 نبع:م

 نفر 1999مقیا  

OECD (2915), Connecting with Emigrants: A Global Profile of Diasporas 5102, OECD Publishing, Paris. 

DOI: http://dx.doi.org/01809.9619.15/0571.02-en 

  

 سازمان همکاریدر گزارش ایران شود. ایران جزء کشورهای اصلی مهاجرفرست دنیا محسوب نمی

کشور اول  01( جزء 5102کشور اول و در گزارش بانک جهانی ) 51( جزء 5102) اقتصادی و توسعه

 ارسال کننده مهاجر قرار ندارد.

باوده اسات کاه از     5100ساال   تادرصد  0.2معیت به صورت تجمعی نرخ مهاجرت ایران به کل ج

 تر است.درصدی و اکثر کشورهای با وضعیت توسعه مشابه پایین 0.5میانگین جهانی 

 

 1.6تا اين سعال، ايعران بعا     ، از حیث خروجی تجمیعی مهاجر1بانک جهانی 2916در گزارش مهاجرت و وجوه ارسالی 

 (.World Bank, 2916باالترين جمعیت خروجی مهاجر را داشته حضور ندارد ب کشوری که 39میلیون نفر بین 

هعزار نفعر ايرانعی مهعاجر در      245 مجموععاً در مورد افراد ترک وطعن کعرده،    OECDبر اسا  آخرين گزارش

درصد از جمعیت کشور است که کمتر از نصع  میعانگین جهعانی     1.5وجود دارد که معادل  OECDکشورهای 

ين کشورهای میزبعان  ترمهم. 2درصدی در کشورهای اروپايی است 5کمتر از يک سوم میانگین  درصدی و 3.2

                                                 
1. World Bank (2916). Migration and Remittances Factbook (3rd edition), advance edition. 

http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334034-110029709229694540925-
1459455297427/Factbookpart1.pdf  

2. World Migration in Figures A joint contribution by UN-DESA and the OECD to the United Nations High-

Level Dialogue on Migration and Development, 3-4 October 2913. 
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OECDکشورهای 



 

 
 

 

 00 خالصه مديريتي
 

 قابل مشاهده است. جدر شکل  OECDايرانیان مهاجر در کشورهای 

 
 منب :

 

OECD (2915), Connecting with Emigrants: A Global Profile of Diasporas 5102, 

OECD Publishing, Paris. DOI: http://dx.doi.org/01809.9619.15/0571.02-en 

 

الص میعزان نعرخ خع    در کتاب آمار جهان در رابطه با 1بندی وبگاه سازمان اطالعات اياالت متحدهدر آخرين رده

ام قعرار   197کشور جهان در میانه جدول و رده  222در میان «  - 199» با نرخ  2، ايران2916مهاجرت در سال 

+ ، 12.29جزاير ويرجین بريتانیا و لوگزامبورگ به ترتیب بعا نعرخ    . در اين سال، کشور قطر،ال دارد بجدول 

رهای میکرونزی، ساموآ و تونگا بعه ترتیعب بعا نعرخ     بندی و کشو+ در رده اول تا سوم اين رده16.39+ و 16.09

 بندی قرار گرفتند.های آخر اين ردهدر رده -17.29و  -29.69،  -29.09

                                                 
1. CIA World Factbook 

 2916الی  2999های نفر جمعیت در فاصله سال 1999. نرخ خالص مهاجرت ايران به ازای هر 2
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آمریکا کانادا آلمان انگلیس سوئد اسرائیل استرالیا هلند فرانسه اتریش

(هزار نفر)جمعیت 344 120 110 81.6 59.9 45 32.1 29.7 21.2 13.7
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 (CIA World Factbook, 2916جدول الف: نرخ خالص مهاجرت در ایران و تعدادی کشور منتخب )منبع: 

 کشور رتبه در جهان
 ايران 197

 برزيل 190

 روسیه 52

نده 24  

 چین 125

 آفريقای جنوبی 149

 مالزی 121

 کره جنوبی 32

 ترکیه 146

 مصر 127

 عربستان 139

 

بیشتر بعوده اسعت و نعرخ     شاخص نرخ خالص مهاجرت* بايد توجه داشت که هرچه رتبه کشور بهتر باشد به اين معنی است که 

اند بیشتر از کسانی اسعت کعه   آن محدوده يا کشور وارد شدهورودی مهاجر بیشتر از نرخ خروجی بوده است و شمار کسانی که به 

 اند. آن کشور را ترک کرده

 

( و متعاادل  555از  011در میاناه کشاورهای جهاان )رت اه      ،الص مهااجرت از نظر شاخص خایران  

)نزدیک به صفر( است. به این معنا که جمعیت ایران از محل مهاجرت )اعم از ورودی  و خروجای(  

کشور با رت ه باالتر از ایران از محل مهاجرت دچار افازای    012شود و یر خاصی نمیدستخوش تغی

 شوند.جمعیت می

المللای محساوب   باین  مهااجران  اصالی  مقاصاد  یافته )آمریکا، آلمان، کانادا و ...(،توسعه کشورهای

 شوند. این روند برای ایران هم کامالً مشابه است.می

 

زبانِ یسیانگلدرصد به کشورهای  69توان گفت بیش از ، میOECDکشورهای  در خصوص مهاجران ايرانی به

درصعد در کشعور آمريکعا زنعدگی      35اند که بیشترين سهم آن با آمريکا، کانادا، انگلیس و استرالیا مهاجرت کرده

 اجرانمهع در مجموع اکثريت  2913( تا سال 2915المللی مهاجرت سازمان ملل بکنند. بر اسا  گزارش بینمی

 (.باند بجدول ايرانی به کشورهای آمريکا، آلمان، کانادا، انگلیس و سوئد عزيمت کرده
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 ایرانی مهاجرانجدول ب: پنج کشور اصلی میزبان 

 () New York2915). International Migration Report 2915United Nations ,.منبع: ب 

 2103نی تا سال پنج کشور اول میزبان بیشترین مهاجر ایرا تعداد

 آمريکا اياالت متحده 303،414

 آلمان 129،657

 کانادا 192،632

 انگلیس 75،733

 سوئد 66،072

 جمع کل 765،454

 

هاجر در سطح جهانی وجود داشعته  میلیون نفر م 244جمعاً  2915، تا نیمه سال 1های سازمان مللبر اسا  داده

امین کشور دنیا از نظعر   54درصد جمعیت کشور(. ايران  1.4ند بمعادل ها ايرانیان مهاجر هستآن 1،123،999که 

 (.جشود بشکل محسوب می مهاجرانتعداد 

ی جازء  المللا باین در نهایت از منظر نرخ و میزان کلی مهاجرت، ایران بر ط ق هیچ گزارش معت ار  

ایسه باا میاانگین   شود و نرخ مهاجرت کشور در مقکشورهای با نرخ باالی ارسال مهاجر محسوب نمی

، رت اه کشاور از نظار تعاداد     5102تر و کمتر از نصف آن است. در ساال  درصدی جهانی پایین 0.5

 باشد که رت ه پایینی است.ام دنیا می 25مهاجر ارسالی، 

جازء   5102و در ساال   بودهکشور همواره جزء کشورهای با رت ه باال در مقابل از نظر مهاجرپذیری،

 شود.نده مهاجر محسوب میکشور اصلی پذیر 52

 

 

  

                                                 
1. http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.shtml  
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 2105در نیمه سال  ورود و خروج مهاجرشکل ج: وضعیت ایران از منظر 

 

 منبع: 

Migration Policy Institute (MPI) tabulation of data from the United Nations, Department of Economic and 

Social Affairs, “Trends in International Migrant Stock: Migrants by Destination and Origin,” United Nations 

database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.5102. Available at: 

www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates5/estimates02.shtml. 
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 المللیو جابجایی دانشجویان در سطح بین کردهتحصیل. روند مهاجرت افراد 2

ها در دو دهه گذشعته، نشعان از رشعد حعدود چهعار      آن 1المللی و جابجايینگاهی به آمار جهانی دانشجويان بین

المللعی از  ین، تعداد دانشجويان ب2المللی آموزش و قوانینمشاوره بین مؤسسهبرابری است. طبق آمار و اطالعات 

 (.درسیده است بطبق شکل  2914میلیون دانشجو در سال  5به  1009میلیون در سال  1.3

 

 3المللی آموزش و قوانینمشاوره بین مؤسسهمنبع: 

 

انگلیس، کاناد، اسعترالیا و   ، کشورهای انگلیسی زبان بآمريکا،29المللی در قرن ين مقاصد دانشجويان بینترمهم

ديگعر کشعورها بعه خصعوص کشعورهای آسعیايی در زمینعه جعذب         شدند. امعا در حعال حاضعر    یمحسوب م ...(

 (.ICEF, 2915اند و رقابت در جذب دانشجويان در حال افزايش است بی صورت دادهيهادانشجويان تالش

شعجو بعه   کننعده دان ، ايران جز  کشورهای با تعداد بعاالی ارسعال  اقتصادی و توسعه سازمان همکاریبر اسا  آمار 

کننعده دانشعجو بعه    شود. چین، روسیه، کره جنوبی و هند چهار کشور اول ارسعال کشورهای پیشرفته محسوب نمی

                                                 
1. Mobility 

2. International Consultants for Education and Fairs (ICEF) 

3. http://monitor.icef.com/2915911/the-state-of-international-student-mobility-in-2915/  
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 2911در سعال  دنیعا کعه    یتعداد کل مهاجران با تحصیالت بعاال  (.OECD, 2195يافته هستند بکشورهای توسعه

نسعبت   کعه میلیون نفر بوده  31کردند، میزندگی  اقتصادی و توسعه سازمان همکاریدر کشورهای عضو میالدی 

سعازمان  یايی بعه کشعورهای عضعو    آسع کعرده  یلتحصع رشد مهاجران میلیون رشد داشته است.  13 ،2991به سال 

 (.OECD, 2195میلیون نفر رسیده است ب 2.3و به  ، طی ده سال گذشته دو برابر شدهاقتصادی و توسعه همکاری

بعر اسعا     2992و نعرخ تغییعرات آن نسعبت بعه سعال       2912ويان در سال دانشج مبدأکشورهای اصلی مقصد و 

المللی قرار نعدارد و همچنعین   دهد که ايران در جم  کشورهای پذيرنده دانشجوی بیننشان می OECDهای داده

 نکته قابل توجه حضعور (. جالمللی نیز نیست بجدول های بینکشور برتر صادرکننده دانشجو به دانشگاه 19جزو 

درصعدی دانشعجويان    212اسعت. رشعد    OECDعربستان سعودی بین کشورهای فرستنده دانشجو به کشورهای 

رج از کشور باشد. دهنده سیاست اين کشور برای اعزام دانشجو به خاتواند نشانمی 2912اين کشور نسبت به سال 

 .انشجو قرار ندارددر میان ده کشور برتر فرستنده د  OECDدانشجو در 32،752ايران با داشتن 
 

 المللیجدول ج: کشورهای با بیشترین جذب و ارسال دانشجوی بین

 (OECD Publishing, Paris. P.5102 Diasporas of Profile Global A Emigrants: with Connecting ,31بمنب : 

 کشورهای برتر در جذب دانشجویانمبدأکشورهای 

 نام کشور

تعداد 

دانشجویان 

در  المللیبین

2102سال 

کل  از درصد

 دانشجویان

 یالمللبین 

درصد تغییرات 

و  2118بین 

2102 

نام 

 کشور

 انتعداد دانشجوی

المللی در سال بین

2102 

کل  از درصد

 دانشجویان

 یالمللبین 

درصد تغییرات 

و  2118بین 

2102 

 آمريکا 625199 چین

 انگلیس162419 هند

 فرانسه129229 آلمان

 استرالیا110039 کره

 آلمان50559 فرانسه

 ژاپن54799 عربستان

 کانادا42249 ويتنام

 ايتالیا46269 آمريکا

 اتريش45369 مالزی

 کره44229 ايتالیا
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و  داردالمللی جهت تبعادل دانعش و فنعاوری معدرن     نشان از اهمیت جذب و ارسال دانشجويان بین ججدول 

 دنبال نمايد.های مناسب اين امر را با جديت نیز بايد با اتخاذ سیاست جمهوری اسالمی ايران

باه سارعت در ساجه جهاان و کشاورهای       کارده تحصایل  مهاجرانالمللی و تعداد دانشجویان بین

هاای رسامی توساعه و گساترش ارساال      نوظهور در حال افزای  است که نشان از اهمیات برناماه  

 .دارد شورهاکالمللی در سجه دانشجویان به کشورهای دیگر و جذب دانشجویان برتر بین

المللای محساوب   با بیشترین تعداد ارسال دانشجو و یاا جاذب دانشاجوی باین     کشور01 ایران جزء

 «(.ج»شود )ط ق جدول نمی

 

کرده و جابجایی دانشجویان ایرانی و مقایسهه  . روند مهاجرت و جابجایی ایرانیان تحصیل3

  با کشورهای منتخب

 392.3کعه از ايعن تععداد     انعد بودهکار مشغول به  OECDايرانی در کشورهایهزار  404، حدود  2911در سال 

درصعد   51.6. بر اسعا  آمارهعای رسعمی    اندداشتههزار نفر تحصیالت سطح باال بدارای مدرک آموزش عالی( 

درصعد در   44پردازنعد و  ی بعاال بعه اشعتغال معی    هعا با مهارتدر مشاغل  OECDايرانیان مهاجر به کشورهای 

تعرين  کشعورهای آسعیايی هنعد، فیلییعین و چعین اصعلی      پردازند. ت میبه فعالی نیاز به مهارت متوسطبا مشاغل 

(. مقايسعه  OECD, 2195بباشعند  معی  OECDبا تحصیالت بعاال بعه کشعورهای     مهاجرانکشورهای فرستنده 

 نمايش داده شده است. زو  وهای در شکل وضعیت ايران با تعدادی کشور منتخب در اين زمینه
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 منبع:

Connecting with Emigrants: A Global Profile of Diasporas 5102, OECD Publishing, Paris. 

 

 کشور با بیشترین تعداد مهااجر در کشاورهای پیشارفته    51 بین ایران در ،مهاجراناز نظر تعداد کل 

باشاد. گرچاه   مالحظه نمای  ایرانی قابل مهاجرانکل تعداد  ،و در مقایسه با سایرکشورهادارد نقرار 

ولی بر  باشند،می دانشگاهیتحصیالت دارای  OECDیمی از مهاجران ایرانی به کشورهای از نبی 

با مدرک دانشاگاهی نسا ت باه کال افاراد باا تحصایالت         مهاجرانایران از نظر تعداد اساس آمار، 

در مقایسه با سایر کشورها دارای نس تی بسیار پایین بوده و در گاروه کشاورهای باا     کشور دانشگاهی

 رجوع شود(. "ط"گیرد )به شکل قرار می OECDبندی دستهن پایین در میانگی

از نفوذ و گسترش باالی تحصیالت دانشگاهی و آماوزش عاالی در ایاران در     تواند ناشیمیاین امر 

 باشد.نیز های اخیر سال
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(هزار نفر)تعداد مهاجران شاغل (هزار نفر)تعداد مهاجران شاغل با تحصیالت باال
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ديعده   زکل ند. همعانطور کعه در شع   هسعت  1رانيمد و یاحرفه یروهاین ،باال مهارت ازمندین مشاغلين ترمهم

ای شاغل هستند. جايگعاه ايعران در   های مديريتی و حرفهايرانی در پست مهاجرانهزار نفر از  59شود حدود می

قابعل مشعاهده    زدر شعکل   2995 سالدر  DIOC2 اطالعات اسا  بر نمودارمقايسه با کشورهای هدف در 

 است.

 

                                                 
های هستند. گروه -سطح چهارم-ای دارای باالترين سطح مهارت روهای حرفهنی ،المللی کارسازمان بین -ISCO 22بندی بر طبق طبقهای: نیروهای حرفه. 1

 ای شامل موارد زير است:اصلی نیروهای حرفه

 متخصصین علوم و مهندسی 

 متخصصین سالمت 

 متخصصین آموزش 

 وکار و مديريتمتخصصین کسب 

 آوری ارتباطاتمتخصصین اطالعات و فن 

 متخصصین حقوقی، فرهنگی، اجتماعی 

 عموماً(، اين گروه ILOالمللی کار ببندی سازمان بین. بر طبق دستهباشدمی وکارگذاران، مقامات ارشد و مديران کسبهای قانونگروه مديران شامل گروه :مدیران

 بندی شامل موارد زير هست:های اصلی اين طبقهها نیاز دارند. زيرگروهبه سطح سوم و چهارم مهارت

 رشد دولتی و مديران ارشدگذاران، مقامات اقانون 

 مديران اداری و تجاری 

 مديران تولید و خدمات تخصصی 

 فروشی و ساير خدماتمديران صنعت گردشگری، خرده 
 

2. Database on Immigrants in OECD 
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مصر چین هند ایران عربستان کره جنوبی ترکیه

OECDتعداد نیروهای حرفه ای و مدیریتی مهاجران کشورهای منتخب : شکل ز
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 OECD Publishing, Paris.5102 Diasporas of leProfi Global A Emigrants: with Connecting ,    منبع:

ن در رتبعه  ، ايعرا OECDهای در کشور کردهتحصیل مهاجراندر فهرست کشورهای با بیشترين ، 2911در سال 

ام دنیعا بعوده اسعت(. اگرچعه ايعران در میعان کشعورهای اصعلی         15، 2999ام قرار دارد برتبه ايران در سعال  16

ايعران در   دبعا تحصعیالت بعاال، طبعق جعدول       مهعاجران  مبدأدر میان کشورهای ندارد اما  مهاجرفرست قرار

  (.OECD, 2195بقرار دارد  16جايگاه 
 

 OECDدر کشورهای  کردهتحصیلجدول د: کشورهای با بیشترین مهاجر 

 (P., OECD Publishing, Paris5102 Diasporas of Profile Global A Emigrants: with Connecting .27بمنب : 

 کردهلیتحصافراد  مهاجرانتعداد 
نرخ مهاجرت افراد 

 کردهلیتحص

 رتبه
نام 

کشورها
00-210110-2111

رتبه در 

2111سال 

درصد تغییرات بین 

 2101و  2111های سال
00-2101 10-2111

هند 

فیلییین 

ینچ 

انگلستان 

آلمان %% 

لهستان 

روسیه 

مکزيک 

جنوبیکره  

اوکراين 

فرانسه 

آمريکا 

کانادا 

رومانی 

ويتنام 

ایران 

پاکستان 

ايتالیا 

مراکش 

کلمبیا 
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 123با نرخ  2919تا  2999های هند و پاکستان در بین سال در دهکرتحصیل مهاجرانتعداد  رشد ر،بر اسا  آما

 است.بوده  درصد 63حدود  در اين بازه زمانی درصد بسیار چشمگیر بوده است و اين نرخ رشد برای ايران

 بعاال ، انگلستان و کانادا سعه مقصعد اصعلی بعرای مهعاجران دارای تحصعیالت       متحدهبايد عنوان کرد که اياالت

را  OECDبعا تحصعیالت بعاالی کشعورهای      مهعاجران  از کعل  درصعد  62اين سه کشور در مجموع  باشند.می

 و انگلسعتان  اسعت بعا   مهعاجران  از درصعد  49که میزبعان   متحدهاياالتيک تفاوت بزرگ بین کنند. میزبانی می

 از کعل  درصعد  39 فقعط  متحعده ايعاالت  در بعاال  تبا تحصیال مهاجران. دارد وجود مهاجراندرصد  11 با کانادا،

 درصعد  46 و درصعد  52 انگلسعتان  و کانعادا  برای مشابه رقم که حالی در شوند،میکشور را شامل  اين مهاجران

 است.

هزار  117آسیا با میزان  نهمايران در جايگاه  ،OECDسال به کشورهای  15در خصوص مهاجران جديد باالی 

 معاهر  و کردهیلتحص مهاجران سهم اسا  بر که دهدیم تجمعی نشان صورتبهنفر قرار دارد. بررسی اين آمار 

 کشعورها  همعه  میعان  درمتخصعص   مهعاجران  درصعد  59با سهم  را چهارم جايگاه ايران مهاجران، کل تعداد از

از ايعن افعراد در    درصعد  51.6 کعه  ستادرصد  71. درصد اشتغال مهاجران با تحصیالت باال برای ايران داراست

 10کشعور ترکیعه بعه عنعوان مثعال       مهاجرانمشغول به فعالیت هستند که اين عدد برای  باال مهارت بامشاغل 

 (. OECD, 2195باشد بدرصد می

ايرانعی   مهاجرانشاغل ايرانی را بر حسب نوع مشاغل و درصد آن از کل  مهاجرانای طور مقايسهبه حشکل 

 دهد.  را نشان می 2911و  2999در سال  OECDبه کشورهای 
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 بع:من

  Connecting with Emigrants: A Global Profile of Diasporas 5102, OECD Publishing, Paris. P.331 

خصعوص کشعورهای واقع  در    بعضعی از کشعورهای دنیعا بعه     ،در خصوص مهاجرت نیروهای با تحصیالت بعاال 

 طاند. در شکل مواجه دهکرتحصیلبا باالترين نرخ مهاجرت نیروی  ،آمريکای مرکزی و حوزه دريای کارائیب

بنعدی  شود. در اين تقسعیم ديده می مهاجرانکل  با تحصیالت باال به مهاجراننقشه جهان بر اسا  نرخ خروج 

 اند.ببه اصطالح فرار مغزها( مواجه کردهتحصیلاسا  شدت رنگ با مشکل مهاجرت نیروهای  کشورها بر

 ارای مدرک آموزش عالی()د 0شکل ط: شدت مهاجرت افراد با تحصیالت باال
 

                                                 
1. World Migration in Figures A joint contribution by UN-DESA and the OECD to the United Nations High-

Level Dialogue on Migration and Development, 3-4 October 2913 
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درصعد مهعاجر    5کشعورهايی اسعت کعه کمتعر از      زمعره شود ايعران در  مشاهده می طهمانطور که در شکل 

کشورهای کوچک و جزاير واق  در اقیانو  بعا مشعکل    عموماًدارد. کرده را به کل جمعیت تحصیلکرده تحصیل

ترين سطح مهاجرت افراد با تحصیالت باال نسعبت  شورهای با پايینک  ايران جز مغزها بیشتر درگیر هستند. فرار

کهرده بهه کهل    درصد مهاجرت افهراد تحصهیل   در واقع نرخبوطن( قرار دارد.  مبدأکردگان در به کل تحصیل

از بسیاری از کشورهای با وضعیت توسعه مشابه و نیز  درصد(، 4برای ایران )حدود کردگان موجود تحصیل

 ته کمتر است. کشورهای پیشرف

در ادامعه بعه    ،با توجه به سهم بسیار باالی آمريکا در جذب مهاجران و باالترين سعهم جعذب مهعاجران ايرانعی    

کرده )افاراد دارای مادرک دانشاگاهی( و    که تعداد مهاجران تحصیلدهدبررسی آمارها نشان می

باشاد.  کردگان داخل کشور، در مقایسه با سایر کشورها بسیار پاایین مای  ها از کل تحصیلنس ت آن

بندی جهانی، ترین سجه ط قهدر پایینایران با حضور  OECDط ق گزارش مشترک سازمان ملل و 

کرده به کل جمعیات  که نرخ مهاجرت افراد تحصیل از نظر این شاخص، در زمره کشورهایی است

 درصد قرار دارد. 2کرده در آن، در ط قه کمتر از تحصیل

در  که پدیده فرار مغزهاگفت توان اینگونه المللی میبنابراین با استناد آمار نهادهای معت ر بین

 باشد.ایران، فاقد هرگونه سندیت می
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پردازيم. بر اسا  اطالعات ارائعه شعده در گعزارش سعاالنه     کرده ايرانی به آمريکا میتحصیل مهاجرانوضعیت 

وارد آمريکعا   2915ی کعه در سعال   مهعاجران تععداد کعل    ،2آمريکا در رابطه با آمار مهاجرت 1وزارت امنیت داخلی

 نفر بوده است.   1،951،931اند شده

باشعد  در دسته پذيرش غیرمهاجرتی به آمريکا، که مربوط به متقاضیان اخذ اقامت در مدت محدود و مععین معی  

برابعر بعا    2915در سعال  به امريکا از ايعن نعوع    مهاجرانگیرند(، تعداد کل بدانشجويان نیز در اين دسته قرار می

، در مقايسعه بعا   2915نفعر در سعال    35،266ايرانی بعا تععداد    مهاجراننفر بوده که از اين میان،  121،399،999

نفر بسیار پعايین و بعه هعیج وجعه      396،122نفر و عربستان سعودی با  1،046،227 کشوری مانند کره جنوبی با

 . 3باشدقابل مقايسه نمی

 4کشور محل تولدايران و همچنین کشورهای منتخب مورد بررسی در اين مطالعه به تفکیک  تعداد افرادی که از

 ارائه شده است. یاند، در شکل و به عنوان مهاجر دارای اقامت دائم و قانونی وارد آمريکا شده

 
  statistics/yearbook-https://www.dhs.gov/immigration                                    منبع:

                                                 
1. Department of Homeland Security 

2. DHS (2915). Yearbook of Immigration Statistics 

 محاسبه شده است. 2915. اين ارقام به صورت تجمیعی و تا سال 3

4. LAST RESIDENCE 

روسیه ايران کره جنوبی ترکیه چین هند برزيل مصر
افريقای  
جنوبی

عربستان  
سعودی

2010 229725 18375 1332352 148096 1038271 1140913 1233457 57442 111173 91934

2011 269566 21027 1460972 167767 1364078 1222302 1539015 61716 120383 138055

2012 299911 24290 1527085 175933 1756747 1296276 1792425 84287 127973 193462

2013 364116 26144 1656795 192113 2098801 1491712 2143154 89578 135400 232782

2014 413011 33303 1780662 214958 2555896 1720729 2390245 99716 148243 291715

2015 323435 35266 1946887 226665 2935175 1898327 2505525 104049 153290 306182

۰

۵۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰
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آمریکا به تفکیک ملیت( شامل دانشجویان)تعداد کل پذیرش غیرمهاجرتی : شکل ی
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شعوند و پراکنعدگی   از موسسه معتبر بروکینز، دانشجويان خارجی که هر سال وارد اياالت متحده می 1در گزارشی

يان خعارجی بعرای   هايی که دانشجوهای اصلی تحصیلی و همچنین دانشگاهها در اين کشور، حوزهجغرافیايی آن

 بیشترين گذشته دهه سی قرار گرفته است. بر اسا  اين گزارش، دررکنند، مورد تحلیل و برتحصیل انتخاب می

 و اندکرده تجربه را اقتصادی سري  رشد که بوده کشورهايی از امريکا، کشور به ورودی خارجی دانشجويان تعداد

 تعا  2992 زمعانی  بعازه  در که کشورهايی. داشتند خود کار ستورد در را کشور از خارج تحصیلی بور  هایبرنامه

 ،(درصد 15ب هند ،(کل از درصد 25ب چین شامل فرستادند، متحده اياالت به را دانشجويان تعداد بیشترين 2912

نسعبت کعل دانشعجويانی کعه از      .«(و»باشد بجعدول  می( درصد 5ب سعودی عربستان و( درصد 19ب جنوبی کره

نفر بعوده   6،154 ( برابر باF1اند ببر اسا  ويزای دانشجويی يا يکا در اين بازه زمانی مهاجرت کردهتهران به امر

ايرانعی  شعود. کعل دانشعجويان    آمار کل دانشجويان ورودی به امريکا در اين بعازه را شعامل معی    درصد9.5 که 

المللی کعه در ايعن   نشجويان بیناز تعداد کل دا درصد9.23بتنها   است نفر 0،611مشغول به تحصیل در آمريکا 

 12کشور بررسی شده را بعه خعود اختصعاص داده اسعت بيعنعی       74از بین  10که رتبه اند( بازه وارد امريکا شده

کشور تعداد دانشجويان بیشتری در مقايسه با ايران در آمريکا دارند(. از نظر تعداد کعل دانشعجويان ببعر اسعا      

نفر در اين بازه زمانی در صدر همه شهرهای دنیعا   56،593شهر سئول با  ،ر(، در صدر بیست شهر برتF1ويزای 

های دوم و سوم قعرار دارنعد و   نفر در رتبه 20،145نفر و شانگهای با  40،046قرار دارد و شهرهايی مانند پکن با 

شجويان فعال در بیست شهر قرار ندارد. در فهرست ده شهر برتر دنیا از نظر تعداد دان  تهران بر همین اسا  جز

بعه   2911تعا   2992به کل تعداد دانشجويانی که از يک شهر خارجی و در بازه زمعانی سعال    STEMهای حوزه

شهر اول اين فهرست از کشور هندوستان بوده و شهر تهران در رتبه هفتم از  6اند، اياالت متحده مهاجرت کرده

سعنجد  به کل دانشجويان را می STEMت دانشجويان اين نظر قرار دارد ببايد توجه داشت که اين شاخص نسب

و دلیلی بر تعداد باال نیست(. در کل در اين فهرست، هشت شهر از هندوستان، تهعران و داکعا از بعنگالدش بعه     

( در اين بعازه زمعانی   F1است. تعداد کل دانشجويان ايرانی دارای ويزای تحصیلی بعنوان ده شهر برتر ارائه شده

پردازند. در فهرست ده شعهر برتعر از   به تحصیل می STEMهای نفر در حوزه 4662نفر بوده که  6154برابر با 

دانشجو به عنوان اولین شعهر   26،229، حیدرآباد هند با STEM در فعال و F1 نظر تعداد کل دانشجويان دارای

ا تععداد دانشعجويان ايرانعی    نفر در رتبه دهم اين فهرست قرار دارد که در مقايسعه بع   15،025و شهر تايیه نیز با 

باشد، فاصله قابل توجهی وجود دارد. همچنین در فهرسعت ده شعهر   نفر می 4662فعال در اين حوزه که برابر با 

                                                 
1. The Geography of Foreign Students in U.S. Higher Education: Origins and Destinations 
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بازاريابی به کل تعداد دانشعجويانی کعه از    و مديريت وکار،کسب حوزه برتر دنیا از نظر تعداد دانشجويان فعال در

اند، اوالنبعاتور مغولسعتان   به اياالت متحده مهاجرت کرده 2912تا  2992سال يک شهر خارجی و در بازه زمانی 

درصد در رتبه دهم قرار دارد. از نظعر تععداد کعل دانشعجويان در      30.2درصد در صدر و مسکو روسیه با  65.2با 

 های اول و دوم قرار دارند.نفر در جايگاه 12،590نفر و سئول با  12،322اين حوزه نیز پکن با 

 جدول و: شهرهای ارسال کننده باالترین تعداد دانشجو به آمریکا

 (٪نسبت از کل ) F0تعداد دارندگان ویزای  نام شهر ردیف

 4.0 56593 کره جنوبی -سئول  0

 4.3 40046 چین -پکن  2

 2.5 20145 چین -شانگهای  3

 2.3 26229 هند -حیدرآباد  4

 1.5 17361 عربستان -رياض  5

 1.5 17204 هند -بمبئی  6

 1.4 15025 تايوان -تايیه  7

 1.1 12496 کنگهنگ –کنک هنگ 8

 9.0 19721 نیال -کاتماندو  9

 9.0 19462 عربستان -جده  01

 9.2 0316 چین -نانجینگ  00

 9.2 0141 هند -چنای  02

 9.2 2020 سنگاپور -سنگاپور  03

 9.2 2235 هند -بنگلور  04

 9.2 2722 هند -دهلی  05

 9.7 2167 چین -گوانگژو  06

 9.7 2124 چنگدو چین 07

 9.7 2991 چین -وآن  08

 9.7 7055 ويتنام -مین هوشی  09

 9.7 7702 چین -شنزن  21

 199 1153450 کلیه کشورهای جهان

 منبع:

https://www.brookings.edu/interactives/the-geography-of-foreign-students-in-u-s-higher-

education-origins-and-destinations  
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ر امریکاا  یافته، دارای بیشترین ساهم دانشاجویان خاارجی د   اقتصادهای  نوظهور و کشورهای توسعه

 مهاجر به امریکاا ؛ در مقایسه با کشورهای با سجه توسعه مشابه، ایران تعداد کمی دانشجوی باشندمی

 .دارد

شهر عمده(  00)از  52کشور آمریکا، رت ه  به دانشجو 0211و  2211تهران و ایران با ارسال به ترتیب 

اناد کاه از نظار    خود اختصاص دادهمریکا را به کشور مورد بررسی( ارسال دانشجو به آ 15)از  00و 

المللی وارد شاده باه   درصد از تعداد کل دانشجویان بین 1.20 تقری اًتعداد کل، دانشجویان ایرانی 

 دهند.را تشکیل می 5105تا  5112امریکا در بازه زمانی 

 

پعردازد از  معی  2لمعی المللعی ع که به جابجايی بین 1آمار يونسکو مؤسسههای داده ،های ارائه شدهدر بین گزارش

های مربعوط  المللی در حوزه آموزش عالی است. در اين گزارش آمار و دادهترين مناب  داده و اطالعات بیناصلی

به تعداد دانشجويان هر کشور که خارج از آن کشور به تحصیل بو نه اقامت دائم( اشتغال دارند معورد بررسعی و   

 گیرد.  تحلیل قرار می

المللعی ورودی کشعور   بتعداد دانشجويان بین3المللیان خالص جابجايی دانشجويان بینجريدر اين گزارش، 

هر المللی ورودی به المللی آن کشور در ديگر کشورها( و سهم دانشجويان بینمنهای تعداد دانشجويان بین

بعا سعاير   که تعداد کل دانشجويان خروجعی در مقايسعه   علیرغم اينشود. پرداخته می آنو خروجی از کشور 

، در تعراز خعالص جابجعايی دانشعجويان     مؤسسعه هعای ايعن   بعر اسعا  داده  کشورها رتبه بااليی ندارد اما 

المللی، تراز ايران از تمام کشورهای منتخب مورد مقايسه ببرزيعل، مصعر، ترکیعه، معالزی و عربسعتان      بین

فععراهم آوردن  ( کععه نشععان از عععدم تععالش کععافی و2915در سععال  -34،399تععر اسععت بصعععودی( منفععی

خارجی  یالمللی در کشور است. در زمینه جذب دانشجوهای مورد نیاز برای جذب دانشجويان بینزيرساخت

تعر از تمعامی کشعورهای    درصد و پايین 9.227، 2915و نسبت آن به کل دانشجويان کشور، ايران در سال 

 باشد. مورد مقايسه به جز هند، چین و برزيل می

عنوان درصعدی از کعل دانشعجويان    ، زمانی که به4المللیاز خالص جابجايی دانشجويان بینوضعیت کشور در تر

                                                 
   http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?DataSetCode=EDULIT_DS     . قابل دستر  در:1

2. International academic mobility 

3. Net flow of internationally mobile students 

4. Net flow ratio of internationally mobile students (inbound - outbound) 
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نشعان از وضععیت کعامالً ععادی      ،شعود مشغول به تحصیل در کشور محاسبه و با کشورهای منتخب مقايسه می

. البتعه  مانند مالزی، عربستان سعودی و چعین اسعت   ی( و باالتر از کشورهاي2915درصد در سال  -9.71کشور ب

توانعد  عملکرد خوب ترکیه، برزيل و مصر در درصد دانشجويان خارجی بعه کعل دانشعجويان ايعن کشعورها معی      

 های آتی کشور در اين زمینه قرار گیرد.  ريزیمايه برنامهدست

 

 باه  مشاابه  کشاورهای  باا  مقایسه یک درصدی ایران، در 0آموزش عالی یالمللبین جابجایی شاخص

 .است ترنییپا معناداری صورت

)مانند مالزی و عربساتان(   عالی آموزش از دانشجویان توجهی قابل کشورهای مشابه، سهم در برخی

پردازناد کاه در   به منظور تسهیل فرایند انتقال دان  و فناوری در خارج از کشور باه تحصایل مای   

 تر است.ایران این نرخ از عمده کشورهای مشابه پایین

 

المللی دانشجويان و درصعد آن از کعل دانشعجويان شعاغل بعه تحصعیل در       نام بین در شاخص نرخ خالص ثبت

وضعیتی کامالً مشابه با ترکیه و چین و بعاالتر از مصعر و برزيعل    در ، 2915درصد در سال 9.72، ايران با 2کشور

درصعد در   3.5های اخیر رشد بسیار زيادی را در اين شاخص تجربه نمعوده ب قرار دارد. عربستان سعودی در سال

المللعی ايعن کشعور اسعت     دار اين کشور در توسعه دانشعجويان بعین  های هدف( که نشان از سیاست2915سال 

 «(. ک»بشکل 

 

                                                 
 پردازند، به کل دانشجويان آموزش عالی آن کشوردانشجويان آموزش عالی هر کشور که در خارج از کشور به تحصیل می نسبت. 1

2. Gross outbound enrolment ratio by host region 
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( 2915هزار نفر در سعال   42، وضعیت ايران ب1المللی هر کشورهمچنین در شاخص تعداد خالص دانشجويان بین

المللی در مالزی و عربسعتان بعا   ه قرار دارد. تعداد دانشجويان بینتراز با برزيل و ترکیدر مجموع قابل قبول و هم

 یهزار دانشعجو  19 تقريباًاختالف، از ايران باالتر است. تعداد دانشجويان خارجی عربستان هم با شیب زيادی از 

 «(.م»رسیده است بشکل  2915خارجی در سال  یهزار دانشجو 25به بیش از  2999خارجی در سال 

                                                 
1. International (or internationally mobile) students 

2994 2995 2996 2997 2992 2990 2919 2911 2912 2913 2914 2915

ايران 0.26 0.27 0.25 0.30 0.34 0.43 0.50 0.59 0.64 0.62 0.67 0.72

برزيل 0.11 0.11 0.13 0.14 0.16 0.19 0.19 0.20 0.23

چین 0.36 0.38 0.36 0.35 0.36 0.40 0.44 0.52 0.58 0.63 0.71 0.79

مصر 0.12 0.12 0.12 0.13 0.14 0.15 0.17 0.18 0.20 0.24 0.29 0.32

هند 0.12 0.13 0.13 0.14 0.16 0.18 0.18 0.18 0.16 0.16 0.18 0.20

مالزی 1.98 1.90 1.90 1.98 2.06 2.14 2.08 2.05 1.99 1.96 2.02 2.07

عربستان سعودی 0.59 0.61 0.65 0.89 1.04 1.28 1.72 2.09 2.60 3.03 3.39 3.52

ترکیه 0.86 0.86 0.58 0.62 0.69 0.79 0.82 0.81 0.78 0.72 0.71
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نرخ ناخالص ثبت نام در آموزش عالی خارج از کشور: شکل ک

ايران برزيل چین مصر هند مالزی عربستان سعودی ترکیه



 

 
 

 

 کردهلیافراد تحص يالمللنیمهاجرت و جابجايي ب در کشور تیوضع يقیتطب يبررس

 

11 
 

 
 

به نسبت دانشجويان هر کشور کعه خعارج از آن کشعور بعه     1نام در آموزش عالی خارج از کشورخالص ثبتنرخ نا

شعود. بعا مقايسعه    تحصیل مشغول هستند به جمعیت در سن تحصعیالت دانشعگاهی در آن کشعور اطعالق معی     

ادی کشعور  توان دريافت که سهم دانشعجويان ايرانعی در مقايسعه بعا تععد     می 2وضعیت ايران با کشورهای هدف

 منتخب قابل قبول، اما با شیب کمی در حال رشد است.

 

                                                 
1. Gross outbound enrolment ratio by host region  
2. http://data.uis.unesco.org/  

1000 2999 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2992 2990 2919 2911 2912 2913 2914 2915

ايران 23062 21708 20496 20934 21748 23088 24640 24016 28638 32266 39160 44158 50137 51417 46818 47522 48067

برزيل 16383 17389 17579 19649 20202 19400 19539 19995 21648 23118 26353 27869 29700 30757 32249 37093 39317

مصر 8632 8802 9708 9810 9689 9581 9621 9980 10861 12122 12683 14320 15234 16696 20007 23475 24970

مالزی 54257 45303 44256 46461 48879 48296 47397 49002 52656 56287 59894 59542 59918 59776 60263 63088 64930

عربستان سعودی 10266 10626 11092 12162 11380 11705 12399 13767 20114 24807 31335 42609 51652 64577 74811 82979 85241

ترکیه 51303 51612 52087 55461 55322 55527 55416 37456 39308 44034 49932 51892 50936 48957 45473 45185 44652
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اد
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ت

ن کشور تعداد دانشجویان هر کشور که در خارج از آ)تعداد خالص دانشجویان بین المللی : شکل م

(مشغول به تحصیل می باشند

ايران برزيل مصر مالزی عربستان سعودی ترکیه
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شورهاسات.  ک المللی نشان از تعداد پایین دانشجویان ایرانی در دیگار های بینهای گزارشبررسی

سرانه دانشجویان ایرانی در خارج به دانشجویان داخلی ناچیز و نشان از عدم اهتمام کافی کشور به 

کارده  تحصایل  مهااجران طریق دانشجویان است. به عالوه، اگر چاه ساهم   توسعه ت ادالت علمی از 

درصاد(، اماا نسا ت     21نس تاً باال اسات )حادود   OECD کشور به کشورهای  مهاجرانایرانی به کل 

(، در 5111درصد در ساال   1در مقایسه با  5100درصد در سال  5کردگان داخلی )به تحصیل هاآن

 شود.یشرفته پایین محسوب میبه و پمقایسه با کشورهای مشا

هزار نفر بوده که ضمن پایین بودن نسا ی   52، 5102تعداد کل دانشجویان خارجی ایرانی در سال 

هزار دانشجوی ایرانی جدید در هار   01در مقایسه با اقتصادهای نوظهور، نشان از جابجایی کمتر از 

 سال است.

هاای فنای و مهندسای، علاوم پایاه و      ر رشاته در مجموع دانشجویان ایرانی تمرکز بسایار بااالیی د  

تحصایل در  درصد دانشاجویان ایرانای مشاغول باه      12ریاضیات دارند و ط ق آمار موجود، بی  از 

هایی بارای افازای  تاوازن    پردازندکه نیازمند اعمال سیاستبه تحصیل می هادر این رشته ،آمریکا

 اعی است.های یاد شده با علوم انسانی و اجتمدانشجویان رشته

 

 کردگان مالحظات سیاستی در باب جابجایی دانشجویان و مهاجرت تحصیل. 4

و نیز دانشجويان، زمینه تبادل دانش و فناوری  کردهتحصیلرفت که جابجايی نیروهای کار متخصص و يبايد پذ

سعازمان  مان ملعل،  المللعی ماننعد سعاز   آورد. آمار ارائه شده توسعط مراجع  بعین   المللی فراهم میرا در سطح بین

های اطالعاتی اداره مهاجرت آمريکا، بیانگر نرخ پايین يا آمارهای ارائه شده در بانک اقتصادی و توسعه همکاری

مهاجرت دانشجويان ايرانی نسبت به ساير کشورهای با سطح توسعه مشابه ايران است. با توجه به اينکعه ايعران   

کرده نسبت به کل جمعیت در آن باالست و در حال حاضعر هعم   لدر زمره کشورهايی است که نرخ افراد تحصی

هزار دانشجو برای ادامه  19خروج ساالنه کمتر از  ؛میلیون دانشجو در کشور مشغول به تحصیل هستند 5بال  بر 

و نشعان از ععدم وجعود برنامعه مناسعب بعرای        ی داشعته کمتعر میعزان  تحصیل، در مقايسه با کشورهای مشابه 

 المللی است. مناف  حاصل از تبادل دانش و فناوری از طريق دانشجويان بینگیری از بهره

در شاخص نرخ دانشجويان مهاجر بخروجعی از کشعور( بعه کعل دانشعجويان، در مقايسعه بعا کشعورهايی ماننعد          
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جعا کعه در   تعری دارد. از آن عربستان، کره جنوبی و بسیاری از کشورهای در حال توسعه، ايران عملکعرد ضععی   

کرده، موجب تبعادل  ويان و افراد متخصص، پژوهشگر و تحصیلشججايی دانای مدرن آموزش و تعالی، جابهفض

 ای برخوردار است. از اهمیت ويژه مبدأالمللی شده، اين امر برای کشورهای دانش در سطح بین

گعذاران و  تبايسعت توسعط سیاسع   شعود کعه معی   بر اسا  مالحظات ياد شده، سه گزاره سیاستی عمده مطرح می

 سازی گردد.ها به دقت تدوين و پیادهگیری آتی کشور حول آنگیران کشور مورد توجه قرار گرفته و جهتتصمیم

 

گیری در مورد تمایل یا عدم تمایل کشور به حضور فعال و هدفمند دانشجویان ایرانی در سهطح  تصمیم (0

 المللیبین

المللی به عنعوان يعک   زايش حضور دانشجويان ايرانی در سطح بیناف عموماًای، در حال حاضر در محافل رسانه 

از کشعور ببعه گعواه آمعار      خعارج جويان ايرانی رنگ دانشو با در نظر گرفتن حضور نسبتاً کم شودتهديد تلقی می

گیری الزم در خصوص حمايت و يا عدم حمايت از ارسال دانشجويان المللی(، الزم است تصمیمهای بینسازمان

 خارج از کشور در اسرع وقت اتخاذ شود.به 

بمانند چعین،   1آپ( فناورانهپايی بکجهای بسیاری از کشورهای مشابه و دارای انگیزه توسعه و همروند و سیاست

هعا بعه افعزايش هدفمنعد دانشعجويان خعود در سعطح        هند، عربستان سعودی، مالزی و ...(، نشعان از تمايعل آن  

در انتقعال و تبعادل دانعش و فنعاوری      مؤثرريزی مناسب به کانالی در صورت برنامه تواندالمللی است که میبین

 .تبديل شود

 

و دانشهجویان ایرانهی    کهرده تحصهیل های برداری از ایرانیسازی، جذب و بهرهتصمیم در مورد شبکه (2

 غیرمقیم در کشور

سازی و تشويق به بازگشت دانشعجويان  های هوشمندانه شبکهسازی برنامهبسیاری از کشورها با طراحی و پیاده

انعد بنمونعه   از ظرفیت آنان در توسعه علمی و فناورانه بهره فراوانی برده ،کردگان خود در ديگر کشورهاو تحصیل

های کافی صورت نگرفتعه و ععزم   د(. اما در ايران در اين راستا، تالشنباشبارز آن در حال حاضر چین و هند می

منعد بعین ايرانیعان    های نظامعدم وجود همکاری ،و گواه آن در اين باره روشن نیست یحاکمیت و سیاسی سطوح

                                                 
1. Technological Catch-up 
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ست. اين در حالی است که بارهعا  ا های دولتی ايرانیها و سازمانها، بنگاهکرده خارج از کشور با دانشگاهتحصیل

 مندی هموطنان غیرمقیم به همکاری با کشور اعالم شده است.عالقه

 

سسات پژوهشی داخلی از نظر جذب دانشجو، محقه   ؤو م هاالمللی نمودن دانشگاهرد بینتصمیم در مو (3

 و استاد خارجی

هعا در جعذب   ی، میعزان درگیعر شعدن آن   شع سسعات پژوه ؤها و مبندی دانشگاههای متداول رتبهيکی از شاخص

تأثیرگذاری در راستای مناف   تواند در زمینه تبادل دانش و فناوری و نیزدانشجويان و اساتید خارجی است که می

های اخذ رواديعد و فعالیعت قشعر    ثمر باشد. اما با شرايط فعلی و نیز محدوديت علمی و فناورانه کشور بسیار مثمر

گیری و توجه باشد. اين امر لزوم تصمیمکرده و دانشجويان خارجی، بروز مناف  ياد شده عمالً فراهم نمیتحصیل

 نمايد.م به اين مقوله را گوشزد میسطوح سیاسی و حاکمیتی نظا
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  (يو منابع اطالعات یدیواژگان کل يگزارش )معرف نيفصل اول: چارچوب تدو

  



 

 
 

 

 11 (ياطالعات منابع و یدیکل انواژگ يمعرف) گزارش نيتدو چارچوب :اول فصل
 

 مقدمه

 و آيدمی شمار به ايران اسالمی جمهوری هایمزيت تريناصلی از يکی کردهتحصیل نیروهای و انسانی سرمايه

-6 و 6-4، 7-2 یکشور ببنعدها  یکل هایسیاست در کشور توسعه در آن بهینه بکارگیری و سرمايه اين توسعه

 علمعی  جعام   نقشعه  همچنعین  و( 1303در سعال   یمقام معظم رهبر یابالغ فناوری و علم کلی هایسیاست 3

 تخصصی علمی مجام  همچنین و کشور مديريتی مختل  سطوح در اسا  اين بر. است گرفته قرار تأکید مورد

 مورد در نیز هايیدغدغه و بوده توجه مورد همواره حوزه اين با مرتبط موضوعات ،ختل م هایرسانه همچنین و

کشعور   یبحرانع  يطشرا خصوص در هايیتحلیل ،ایرسانه محافل در ويژه به موارد برخی در. گرددمی مطرح آن

 باععث  کعه  ودشع معی  ارائعه  آن نظاير و یهوش يبنخبگان، فرار مغزها، کاهش ضر مهاجرت مانند هايیدر حوزه

 کعه  اسعت  حعالی  در ايعن . اسعت  شده تخصصی و سیاستی محافل در برانگیز چالش و جدی مباحث گیریشکل

 بعر  مبتنعی  يعا  نبعوده  معتبعر  و روزبه آمار به مستند ،ایرسانه محافل در ويژه به شده ارائه هایتحلیل از بسیاری

از  يعا نداشعته و   یعات با واقع یست تطابق کافکه ممکن ا باشدمی افراد محدود تجربیات و شخصی هایبرداشت

 بعه  و کعرده تحصعیل  اتباع المللیبین جابجايی و مهاجرت رونداست که  یدر حال ينبرخوردار نباشد. ا یدقت کاف

 قعرار  آمعاری مسعتمر معورد رصعد     صورتبه کشورها اکثر در که است مسائلی از نخبگانی جامعه تر،عمومی بیان

 قعرار  یسعاز یمتصعم  یو مبنعا  گرددمی منتشر آن مورد در خارجی و داخلی معتبر و رسمی هایگزارش و گرفته

 و علمعی  تعر دقیعق  توجعه  ضعرورت  نظعام،  هعای سیاست درموض  نخبگان  یتبا توجه به اهم بنابراين. گیردیم

چنعد عارضعه    یفعلع  يط. در شعرا شودمی احسا  شدت به حوزه اين در تحوالت مستمر رصد و پايش همچنین

 ععدم  اطالعاتی، ابهام از پر فضايیکشور فراهم نبوده و  يطاز شرا یواقع یلباعث شده است که امکان تحلمهم 

 رسعمی  مراجع   از غیرتخصصعی  اسعتفاده  همچنین و هاآن از نادقیق استفاده و هاواژه و مفاهیم تعاري  در دقت

 و داخلعی  رسعمی  مراجع   بعر  مبتنعی  یآمعار  معتبر هایگزارش مستمر ارائه اسا  اين بر. گیرد شکل المللیبین

 .رسدمی نظر به ضروری گذاریسیاست مبنای عنوان به المللیبین

 تعريع   از درسعت  درک مهعاجرت،  بعه  مربعوط  آمعار  مطالععه  و تعر یعق دق یاز الزامعات بررسع   يکی راستا اين در

 مشابه، کامالً بعضاً ومشابه  میمفاه يادتوجه به تعداد ز با يگرحوزه است. به عبارت د ينمطرح در ا هایکلیدواژه

 موجعب  مسئله همین و بود نخواهد پذيرامکان مفاهیم اين دقیق تعري  از اطالع بدون هاآن دقیق تفسیر امکان

 و مهاجرت مقوله با رابطه در دقیقی هایتحلیل کشور مسئوالن برخی توسط حتی و هارسانه مطبوعات، در شده
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 يع  ععدم تعر  تعوان یرا م هايییلتحل ینوقوع چن یلدل ينترمهم .نگیرد صورت کشور کردگانتحصیل يیجابجا

 یمسعتقل بعرا   ینهعاد  يعا مورد وثوق، عدم وجود مرج   یحوزه توسط مرجع ينمرتبط با ا یو معان یممفاه یقدق

 یاز معان یقعدم استفاده دق و همچنین و مردم گیرانیمروز به تصمبه المللیبینو  یمل یهاداده استخراج و ارائه

 .  برشمردکاربرد  و یتموقع هرمرتبط با 

داده  هعای يگعاه هعا و پا که در گعزارش  یبیهمان ترت به یقدق یهاآوردن دادهفراهم یدر راستا گزارش حاضر لذا

 یهعا اسعتخراج داده با  وموضوع  ينمند به اعالقه یهامحققان و رسانه گران،تحلیل برای است، آمده المللیینب

بعه اسعتخراج و    صعرفاً  گعزارش  ايعن شده است.  تهیه ،المللیبینداده  هایيگاهها و پاکشور در گزارش به مربوط

 توانعد یهعا مع  داده يعن مخاطبان مختلع  از ا  یهاو برداشت هایلکه تحل يیو از آن جا پردازدیها مداده ی توص

و  يعم اور با چند کشور منتخعب پرداختعه  کش یتوضع يسهها و مقاداده گزارش فقط به ارائه يننباشد، در ا يکسان

 .شودیبه مخاطبان و خوانندگان گزارش واگذار م یشترب هاییلتحل

 

 :گزارش به آنها پرداخته شده است ع ارتند از ینکه در ا یدیت کلسؤاال

 با یسهدر مقا یرانا یتو وضع یستچ یالمللبیندر سجه  یانسان یرویمهاجرت ن یروند کل .2

 نه است؟کشورها چگو یرسا

 یتت ع ییو از چه الگو یستچ المللیینکرده در سجه بیلمهاجرت افراد تحص یکل روند .1

 کند؟یم

نس ت به روند حاکم بر جهان و  یرانو ا یستچ یرانکرده در ایلمهاجرت افراد تحص روند .2

قارار   یگااهی داشته باشند، در چاه جا  یرانا هاییژگیبا و یکه تشابهات ییکشورها یژهبه و

 ؟دارد

 شود؟یمشاهده م یرانیاندر روند مهاجرت ا یایژهو ییراتتغ یراخ یهاسال یط آیا .0

 یرانا یگاهو جا یالمللبیندر سجه  کردهیلافراد تحص ییحاکم جابجا یتوجه به الگوها با .01

 یرد؟مدنظر قرار گ یدبا یاستیچه مالحظات س

 

درک مشعترک از   يجعاد گعان اسعت کعه در ا   واژ ي گزارش توجه بعه بخعش تععار    ينمطالعه ا یبرا یدیکل نکته



 

 
 

 

 17 (ياطالعات منابع و یدیکل انواژگ يمعرف) گزارش نيتدو چارچوب :اول فصل
 

ارائعه شعده و    يريتیگزارش در قالب خالصعه معد   یدیدارد. در ادامه تالش شده است تا نکات کل یتاهم یآمار یهاداده

 .  گرددگزارش مطرح  یهااز مراج  مورد استفاده در فصل يکمبسوط هر  ی توص

در حعال ظهعور و بعا رشعد بعاال انتخعاب        یو کشعورها  یدسعت بر اسا  اسناد باال نیزدر گزارش  يسهمورد مقا کشورهای

کشورها عبارتنعد   ينمتفاوت خواهد بود. ا یها کمکشور يگرد یهابودن داده یاراند که با توجه به هر گزارش و در اختشده

 .سعودی عربستان و ترکیه جنوبی،کره مالزی، چین، هند، مصر، جنوبی، يقایآفر یه،روس یه،ترک يل،از: برز

 

 گزارش در استفاده مورد اطالعاتی منابع معرفی

 یتالش شده است با اسعتناد بعه اطالععات و آمارهعا     ،داخلی رسمی و دقیق آمار نبود به توجه با گزارش اين در

سازمان  ی،بانک جهان يونسکو، آمار مؤسسهاز سازمان ملل متحد،  دستر  در معتبرداده  هایيگاهو پا المللیینب

 يرتصعو  يکعا، مانند آمر يرمهاجرپذ یاصل یکشورها یبرخ یمناب  اطالعات ینو توسعه و همچن یاقتصاد یهمکار

 ادامعه هعا در  آن یدیواژگان کل ي فوق و تعر یمناب  اطالعات یستمهاجرت ارائه شود. ل یتاز وضع یروشن اًنسبت

 آمده است.

 گزارش نای در شده بررسی ایداده منابع و المللیبین هایگزارشلیست  :0 جدول

  داده پایگاه گزارش عنوان ردیف

1 

گزارش وضعیت جابجايی  

 اسا  بر المللیبین دانشجويان

 يونسکو آمار مؤسسه هایداده
 

 المللیبین دانشجويان هایداده شامل

 کشور هر به خروجی و ورودی

 * 

 

2 

بر  المللیینمهاجرت ب وضعیت

اطالعات  آژانس هایدادهاسا  

 يکاآمر یمرکز

 و جمعیت عمومی هایداده املش

 مختل  کشورهای و جهان مهاجرت

* * 
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  داده پایگاه گزارش عنوان ردیف

3 

بر  المللیینمهاجرت ب وضعیت

 ملل سازمان هایدادهاسا  

 

 و جمعیت عمومی هایداده شامل

 مختل  کشورهای و جهان مهاجرت

* * 

 

4 

 دنیا در مهاجرت روند و وضعیت

 يونیس  هایداده اسا  بر

 

 و جمعیت عمومی هایداده شامل

 مختل  کشورهای و جهان مهاجرت

 * 

 

5 

جامعه مهاجر  یجهان گزارش

اقتصادی و  سازمان همکاری

 توسعه

 

 مهاجران عمومی هایداده شامل

 مختل  کشورهای خروجی و ورودی

 و تحصیالت سطح تفکیک به نیز و

 مهارت

* * 

 

6 

 امنیت وزارت ساالنه گزارش

آمار  مورد در آمريکا داخلی

 کشور اين به المللیبین مهاجران

 

 و آمريکا به مهاجرت هایداده شامل

 مهاجران ازباعم  آن روند

 (دانشجو و عادی کرده،تحصیل

* * 

 

7 

 در خارجی دانشجويان جغرافیای

 بروکینز مؤسسه توسط آمريکا

 

 خارجی دانشجويان هایداده شامل

 آن روند و آمريکا به ورودی

*  

 

 



 

 
 

 

 19 (ياطالعات منابع و یدیکل انواژگ يمعرف) گزارش نيتدو چارچوب :اول فصل
 

 کشعور بعه   ينا یباال یتدر درجه اول جذاب يکابه آمار مهاجرت به آمر يژهتوجه و یلدل که است يادآوری به الزم

 دوم درجه دردلیل اين توجه . است بوده ايرانیان البته و جهان مردم برای تحصیل ادامه و مهاجرت مقصد عنوان

 بعرای  جعذاب  کشعورهای  ديگعر  بعه  مهعاجران  جزئیعات  حاوی هایگزارش و داده هایپايگاه نبودن ر دست در

 .است...(  و سوئد استرالیا، کانادا، ازباعم  ايرانیان مهاجرت
 

 2یعلم یالمللنیب ییجابجاو  0حوزه مهاجرت لیتحلدر  یدیکل واژگانرفی مع

 ،و مهاجرت نخبگعان  جابجايی یتآمار وضع و قابل استناد قیدق صحیح، تحلیلمنظور  هب شد، بیان که همانگونه

 يعک به عنعوان   ،هادرک مشترک از آن ینو همچن یالمللبیناين حوزه در ادبیات  کلیدی واژگان یحصح ي تعر

درک  یمشترک برا يیبه عنوان مبنا تواندیها مآن ي واژگان و تعار ينابه  توجه .دارد ضرورتاساسی  یازنیشپ

معورد اسعتفاده    ،يکديگر یبه جا یممفاه یاشتباه برخ یاحتمال یراز تفس یریحوزه و جلوگ ينا یممفاه مشترک از

 .یردقرار گ

 رونعد، یمع  کعار بهنیروی انسانی  المللیبین جابجايی و مهاجرت حوزه در که مفاهیمی و هاواژه ينترمهم زير جدول در

 .استشده  ارائه ،ورها در آن مفهومکش یتکننده وضعی توص یِمحور یهابه همراه گزارش

 گزارش در رفته کار به تخصصی هایواژه عملیاتی تعاریف :2 جدول

  3مرجع گزارش عملیاتی تعریف مفهوم/ واژه

 ترک
 4]گان[کردهوطن

 ایواژه کردهوطن ترک. اندشده خارج خود وطن کشور از که هستند افرادی
 اطالق سوادبی حتی و ماهر ،ردهکتحصیل افراد به تواندمی و است عمومی

 .شود

داده  يگاهو پا گزارش
OECD 

 5قانونی و دائم اقامت
 اياالت قانونی دائم اقامت که هستند افرادی(، LPRsب قانونی و دائم مقیمان
 Greenب قانونی اقامت مجوز دارای افراد، هاآن به و باشندمی دارا را متحده

card )گرددمی اطالق نیز. 

 داده پايگاه و گزارش
 داخلی امنیت وزارت

 آمريکا

 6تابعیت قبول

 اياالت شهروند که شودمی مربوط بیشتر و سال 12 سن با افرادی به دسته اين
سال پس از اخذ  5دائم،  یاقامت قانون ی. اغلب ساکنان دارااندشده متحده

LPR باشندیم یتقبول تابع یبرا يطواجد شرا. 

 داده پايگاه و گزارش
 داخلی امنیت رتوزا

 آمريکا
 پذیرش
 7غیرمهاجرتی

 و محدود زمانی بازه يک در که شودمی افرادی به مربوط غیرمهاجرتی پذيرش
 با افراد اين اغلب. است شده داده کشوری در اقامت اجازه هاآن به مشخص

 مرتبط هایگزارش تمام
 مهاجرت با

                                                 
1. Immigration  

2. International scientific mobility 

 . منظور از گزارش مرج ، گزارشی است که واژه، عبارت و مفهوم مورد اشاره در آنها توصی  شده است.3

4. Diaspora 

5. Lawful Permanent Residents (LPR) 
6. Naturalizations 
7. Nonimmigrant Admissions 
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  3مرجع گزارش عملیاتی تعریف مفهوم/ واژه
 علمی، هایبرنامه در شرکت يا تحصیل، کار،، یتجارت يا یتوريست اهداف

 شوند.می متحده اياالت ردوا ... و فرهنگی
 و پناهندگان

 0جویانپناه
 در( Persecutionب هاآسیب از جلوگیری منظور به که شودمی افرادی شامل
 .باشندمی خود وطن از خارج کشوری در اقامت پی در خود، منطقه يا کشور

 مرتبط هایگزارش تمام
 مهاجرت با

 2انشگاهید جابجایی

 محل از غیر کشوری در تدريس و تحصیل زمانی بازه به علمی جابجايی
 اطالق علمی هیأت عضو يا و محقق دانشجو، يک( وطنبکشور  سکونت

 محقق دانشجو، که است اين بر فرض و است محدود زمانی بازه اين. شودمی
 واژه. گرددمی باز خود وطن به زمانی دوره اين پايان در علمی، هیأت عضو يا و

 .دهدنمی پوشش را ديگر کشور به کشوری از مهاجرت "علمی يیجابجا "

 آمار مؤسسه داده پايگاه
 يونسکو

 خالص جریان
 دانشجویان

 3المللیبین

 ورود تفاضل از و شودمی اطالق کشور هر در خارجی دانشجويان جريان به
 آنتحصیل  به مشغول دانشجويان تعداد از کشور هر در خارجی دانشجويان

 .شودمی حاصل کشورها ديگر در کشور

 آمار مؤسسه داده پايگاه
 يونسکو

 دانشجویان کل تعداد
 4در خارج کشور هر

 کشور از مطالعاتی هایفرصت يا و تحصیل ادامه برای که دانشجوهايی تعداد
 .اندشده خارج خود وطن

 آمار مؤسسه داده پايگاه
 يونسکو

 دانشجویان ییجابجا
 خروجی عالی آموزش

 5کشور به ورودی/ از
 کشور آن دانشجويان کل از کشور هر به ورودی9 از خروجی دانشجويان درصد

 آمار مؤسسه داده پايگاه
 يونسکو

 6مهاجرت خالص نرخ
 تعداد و شوندمی وارد کشور يا محدوده يک به که افرادی تعداد میان تفاوت
 .مشخص زمانی دوره يک در شوندمی خارج کشور يا محدوده آن از که افرادی

 مرتبط هایگزارش تمام
 مهاجرت با

 ترک)افراد  مهاجران
 نسل( کرده وطن

 7دوم

 در که هستند افرادی اول دسته. دارد اشاره افراد دسته دو به دوم نسل مهاجران
 ديگری و مذکور کشور بومی آنها والدين از يکی ولی شده متولد کشوری
 و پدر ولی اندشده متولد کشوری در که هستند یافراد دوم دسته. باشد مهاجر

 .باشند بوده مهاجر دو هر آنها مادر

 مرتبط هایگزارش تمام
 صورتببه  مهاجرت با

 هایگزارش خاص
 وجوه و اروپا اتحاديه
 (جهانی بانک ارسالی

 8مغزها فرار

کند بعه   ي تعر یقاًآن را دق يامفهوم بیردازد  ينکه صرفاً به ا یمشخص گزارش
مفهوم، بر مهاجرت افراد  ينا ی. به صورت عمومشودیصورت مستمر منتشر نم

کشور داللت دارد. مهاجرت افراد معاهر   يک يدهو آموزش د کردهیلماهر، تحص
 یگذارفارغ از نحوه نام – المللیینب یهاها و دادهرا در گزارش کردهتحصیلو 
هعا مهعاجرت افعراد بعا     لیعل در اغلعب تح  .یعد فرار مغزهعا نام  توانیرا م -هاآن

 .دانندمی مغزها رتحصیالت دانشگاهی را معادل فرا

 مشخص صورت به
 موردی هایگزارش
 که مهاجرت با مرتبط
 پوشش نیز را مغزها فرار

 .دهدمی

                                                 
1. Refugees and Asylees 

2. Academic Mobility 

3. Net flow of internationally mobile students 

4. International (or internationally mobile) students 

5. Outbound/ Inbound mobility ratio 

6. Net Migration Rate 

7. Second generation Diaspora 

2. Brain Drain :International Migration, Remittances, and the Brain Drain 



 

 
 

 

 10 منتخب یکشورها و رانيا تیوضع يقیتطب مطالعه: دوم فصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داده یهاگاهيپا و هاگزارش در منتخب یکشورها و رانيا تیوضع يقیتطب مطالعه: دوم فصل

 نخبگان ييجابجاط با مهاجرت و مرتب يالمللنیب
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 جابجعايی مهاجرت و  ینهدر زم المللیینمعتبر ب یهادر گزارش جهانتحوالت  یفصل از گزارش به بررس ينا در

منتخب در هر  هایکشوراز  یو تعداد يرانا یتراستا، وضع ين. در اشودیم پرداخته( کردهیلنخبگان بافراد تحص

 از اسعتخراج  قابعل  هعای داللعت  ينترمهم و شده توصی  ،بررسی مورد المللیینر بداده معتب يگاهپا ياگزارش و 

 :از عبارتند فصل اين در شده بررسی داده هایپايگاه و هاگزارش. است شده ارائه هاآن

 ؛يونسکو آمار مؤسسه هایداده اسا  بر المللیبین دانشجويان جابجايی وضعیت گزارش 

 ؛آمريکا مرکزی اطالعات آژانس هایداده اسا  بر المللیبین مهاجرت وضعیت 

 ؛سازمان ملل یهابر اسا  داده المللیینمهاجرت ب وضعیت 

 ؛عهساقتصادی و تو سازمان همکاریجامعه مهاجر  یجهان گزارش 

 ؛يونیس  یهابر اسا  داده یاو روند مهاجرت در دن وضعیت 

 ؛کشور ينبه ا المللیینب مهاجراندر مورد آمار  يکاآمر یداخل یتساالنه وزارت امن گزارش 

 آمريکا در خارجی دانشجويان جغرافیای گزارش. 

 ای مديريتی ازکشورهای منتخب، ابتدا خالصهبا  نآها و مطالعه وضعیت کشور و مقايسه گزارش ناي بررسی در

ين تعر مهعم ش، شود. سیس با پرداختن به محتوای گزارارائه میآن ين موارد مطرح شده در ترمهمهر گزارش و 

معورد بررسعی   ايران و ساير کشورهای منتخب  مهاجرانمربوط به  هایدادهو  مهاجرانهای موجود از بندیدسته

 گیرد.کشورها موجود باشد، مورد مقايسه و تحلیل قرار میاين قرار گرفته و تا جايی که اطالعات مربوط به 

 يکعا کشعور امر  ،ايرانعی  مهاجران اصلی مقاصد از يکی نکهاي به توجه با شد، بیان نیز قبل فصل در که همانگونه

 کشعور  ايعن  بعه  مربعوط کشور، دو گعزارش آخعر    ينو با توجه به در دستر  بودن اطالعات مربوط به ا باشدمی

 .دنباشمی
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سسه ؤم یهابر اساس داده الملليینب يانجابجايي دانشجو یتگزارش وضع
  يونسکوآمار 

 

 
 

 
 ونسکوی آمار مؤسسه داده گاهیپا های کلیدییافته 0.0.0

 ؛است ترپائین معناداری صورت به ،مشابه کشورهای با مقایسه در ایران دانشجویان یالمللبین جابجایی . شاخص1یافته 

 یاندر خارج از کشور بهه کهل دانشهجو    یلمشغول به تحص یانتعداد دانشجونسبت ) یاندانشجوی المللبین جابجاییشاخص  در

منتخه  مهورد    یبها کشهورها   یسهه در مقاد کهه  باشه مهی  یک درصددانشجویان ایرانی  یینرخ جابجا ،(کشورآموزش عالی آن 

بها اختالفهی   ( درصد ۱4۸۲۴) ینو چ (درصد ۵4۵۷۹) عربستان ،(درصد ۷4۹۴۲) یمانند مالز ییو کشورها است ترپائین یسه،مقا

در بهین کشهورهای    وبرای ایهران نزولهی بهود      ۲۰۱۱از سال  صشاخ ینمربوط به اروند و دارند  ارقر یرانقابل توجه باالتر از ا

این روند در کشورهای فوق مبتنی بهر   ،. براساس شواهد موجودباشدمی (درصد ۰4۸۷) باالتر از مصر ، تنهامنتخ  مورد مقایسه

در  .دباشه مهی ( به خارج و تالش بهرای جهذب مجهدد   هدفمند )اعزام  گذاری فعال برای جذب و یادگیری علم و فناوریسیاست

 ی ندارد؟المللبینتر در چرخش علمی در سطح فعال برخوردنیاز به کشور ال جدی این است که آیا ؤخصوص کشور ایران س
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 خارجی اساتید و دانشجو جذب و هادانشگاه سازییالمللبین برای مقایسه مورد کشورهای هدفمند تالش. 2 یافته

 ؛باشدمیمشهود  ری، رفتا(کشور درون به علمی جابجایی)

در  یو مالز یمانند عربستان سعود ییکشورها شودمی مشاهد کشور  یکفعال در  یخارج یانانشجودتعداد  شاخص بررسی با

 آن، مهداوم  پیگیهری مشهخص و   یکردیشک با درنظر داشتن روبیکه  اندتجربه کرد را  یایند رشد و فزاشاخص روند روبه ینا

 کشهور،  دانشجویان کل به آن نسبت و خارجی یدانشجو جذب زمینه در. شدالمللی حاصل نمیی بینیابی به این جابجایدست

 یاندر هر کشهور بهه کهل دانشهجو     یخارج یانسهم دانشجومیزان شاخص جابجایی دانشجویان آموزش عالی از دیگر کشورها )

بهتر نسهبت   وضعیتتنها دهند  نشان نیزین میزان ا کهبود   درصد ۰4۲۸۷ برابر با ،۲۰۱۵ سال در ایران( برای آن یآموزش عال

 ۷4۳۶۹ها برابر با مالزی و عربستان سعودی که به ترتی  این نسبت برای آنمقایسه با  .باشدمی (درصد ۰4۲۸۴) ینکشور چ به

فتاری مشههود  ها، رسازی دانشگا المللیتوجه به جذب دانشجویان خارجی و بیندهد باشد، نشان میمی درصد ۴4۷۸۳و درصد 

 باشد.ویژ  مالزی و عربستان سعودی میدر برخی از کشورهای مورد بررسی و به
 

به منظور تسهیل فرایند انتقال  عالی آموزش دانشجویاناز  یتوجه قابل سهمدر برخی کشورهای مشابه، . ۳ یافته

 ؛پردازنددر خارج از کشور به تحصیل میدانش و فناوری 

دهند  رفتار معنهادار  هایی است که بررسی آن نشان، یکی از شاخصکشور از خارج عالی آموزش در نامثبت ناخالص نرخبررسی 

 نسهبت ایهن شهاخص کهه     ۲۰۱۵ههای سهال   کرد  اسهت. داد  کشورهایی مانند عربستان و مالزی در جابجایی نیروهای تحصیل

 دههد باشد، نشهان مهی  می کشور آن یانشگاهد یالتدر سن تحص یتهر کشور به جمعخارج در  یلمشغول به تحص یاندانشجو

انهد چهرا کهه ایهن نسهبت بهرای       با برنامه را برای این امهر در نظهر گرفتهه   کشورهایی مانند عربستان و مالزی تالشی هدفمند و 

صهد،  در ۰4۷۲باشد که در مقایسه بها وضهعیت ایهران بها     درصد می ۲4۰۷درصد و برای مالزی نیز برابر با  ۳4۵۲عربستان برابر با 

 های کشور دارد.المللی در دانشگا نشان از اهمیت تالش برای جذب دانشجویان بین

 ؛هستند خروجی و ورودی دانشجویان میان نسبی توازناغلب کشورهای مشابه در تالش برای ایجاد . ۴ یافته

 یهک  المللهی ینبه  یانعداد دانشهجو ت منهای یورود المللیینب یان)تعداد دانشجو المللیبین دانشجویان ییجابجادر تراز خالص 

شهجویان ورودی بهه کشهور و    نمیهان تعهداد دا   کهه  دههد های کشورهای دیگهر نشهان مهی   بررسی داد  ،کشورها( یگرکشور در د

 دانشجویان خروجی از آن، ارتباط معناداری وجود دارد.

تعهداد بهاالی   رغهم  دههد علهی  نشان می ( در این شاخص-۴۶۸۶و  -۱۲،۱۶۴های مربوط به عربستان و مالزی )به ترتی  با داد 

دانشجویان خارجی مشغول به تحصیل در این کشورها، تعداد باالیی دانشهجو از ایهن کشهورها بهه کشهورهای دیگهر مههاجرت        

 دهند.المللی دانشجویان در این کشورها را نشان میکنند و این ارقام، پویایی جابجایی بینمی

 آن دانشهجویان  تعهداد و  کشهور  در یلتحصه  بهفعال  یخارج یاندانشجو تعدادبه دو عامل شاخص  ینوابسته بودن ا بهتوجه  با

 یگهزارش، عهدد منفه    یهن ارائه شهد  در ا  یهاشاخص یرسا یو با بررس باشندمی تحصیل به مشغول کشورها سایر در که کشور

 بهه باشهد،   مربهوط کشهورها   یردر سها  یلتحصمشغول به  یرانیا یانبه تعداد دانشجو ینکهاز ا یشترب (-۳۴،۳۰۰) یرانمربوط به ا

 گردد.یبرم یراندر داخل ا خارجی دانشجویان کم تعداد

نفهر و   ۷۳،۰۷۷بد نیست در اینجا به تعداد دانشجویان خارجی حاضر در عربستان و مالزی اشار  شود کهه بهه ترتیه  برابهر بها      

 باشد.نفر می۱۳،۷۶۷نها برابر با ت ۲۰۱۵باشد و این تعداد برای کشور ایران در سال نفر می ۶۰،۲۴۴
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 مقدمه 0.0.2

دانشعجو،   يعک از محل سکونت بکشور وطعن(   یرغ یدر کشور يسو تدر یلتحص یزمان بازهبه  یعلم جابجايی

اسعت کعه دانشعجو،     يعن محدود است و فرض بر ا یبازه زمان ين. اشودمی اطالق علمی هیأت عضو يامحقق و 

 "یعلمع  جابجعايی ". واژه گعردد معی  بعاز  خعود  وطعن  بعه  زمانی ورهد اين پاياندر  ی،علم یأتعضو ه يا محقق

 يعن خعاص ا  1یتبادل یهابرنامه يقاز طر یعلم يیجابجا. دهدیرا پوشش نم يگربه کشور د یمهاجرت از کشور

 یعز ن یمجعاز  يیجابجا ی،علم يیجابجا. به گیردی( صورت م"۲آزاد شوندگان جابهجا"ب یبه صورت فرد يا هدف

 .  شودیاطالق م

 آمعوزش، ( بو اطالععات،   ارتباطعات ( ال  یهادر حوزه یمراج  آمار ينترمهماز  يکیکه  يونسکوآمار  مؤسسه

 به را جداگانه بخشی آموزش،در بخش  خودداده  يگاهدر پا ست،ا دنیا در ینوآور و یفناور علم،( دو  فرهنگ( ج

 دانشعجويان  شعاخص آن سعه دسعته    يلکه ذ اختصاص داده است ۳عالی آموزش دانشجويان المللیبین جايیبجا

 .گیردیقرار م ۶جابجايی یهاو شاخص ۵خروجی دانشجويان ،۴وروردی

 

 جابجایی هایشاخص 0.0.3

 ين،تعر مهمو  ینقابل مشاهده است. اول یردر سنوات اخ یعلم يیجابجاکالن جهان در  یدسته، روندها ينا ذيل

   است. ياننشجودا المللیینب يیجابجادسته نرخ خالص  ينشاخص در ا

 جابجايی هایشاخص 

o ؛جابجايی 

o  ؛المللی دانشجويانجابجايی بیننرخ خالص 

o ؛نرخ جابجايی به سمت داخل 

o  ؛مقصدنرخ جابجايی به بیرون به تفکیک 

o به تفکیک مقصد دانشجويان خروجی نرخ ثبت نام خالص. 

                                                 
1. Exchange programmes 

2. Free movers 

3. International student mobility in tertiary education 
4. Inbound students 
5. Outbound students 

6. Mobility indicators 
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 0یالمللنیب انیخالص دانشجو انیجر 0.0.3.0

 هعر  در خعارجی  دانشعجويان  تفريعق  از و شودمی اطالق کشور هر در خارجی دانشجويان جريان به شاخص اين

 بیشعتر  آن مثبعت  مقعدار  چه هر و گرددمی حاصل کشورها ديگر در کشور آن خارجی دانشجويان تعداد از کشور

 ادامعه  برای کشور آن دانشجويان کمتر هایخروجی و دانشجو جذب در کشور آن آماده بسترهای از نشان باشد،

 .باشدمیدر مقايسه با تعداد دانشجوی خارجی ورودی( ب تحصیالت

 
 دانشجوی آن کشور در سایر کشورها تعداد دانشجویان خارجی در هر کشور منهای تعداد* 

 ايعران،  از پعس  و است ايران به متعلق ،2915در سال  خارجی دانشجويان تراز ترينپائینشاخص،  ينآمار ا طبق

از کعل تععداد    یدر قالعب درصعد    تعوان یتععداد را مع   يعن . اندسعت ه منفعی  تعراز  باالترين دارای برزيل و مالزی

 قابل مشاهده اسعت.  يرمحاسبه نمود که در شکل ز یزن ۲کشور هر یدر آموزش عال یلشاغل به تحص ياندانشجو

                                                 
1. Net flow of internationally mobile students: Number of tertiary students from abroad (inbound students) 

studying in a given country minus the number of students at the same level from a given country studying 

abroad (outbound students). 
2. Net flow ratio of internationally mobile students (inbound - outbound), both sexes (%): Total number of 

tertiary students from abroad (inbound students) studying in a given country minus the number of students at the 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

برزيل -10036 -13131 -15268 -15536 -18000

مصر 21102 23583 24170 34691 23986 24340

ايران -22708 -21694 -26546 -31033 -37709 -40976 -45795 -46905 -39761 -36234 -34300

مالزی -24598 -22075 -14977 -2070 5207 3707 -3573 -19792 -27496 -4686

عربستان 600 -80 -2398 -6082 -11429 -15738 -16730 -18011 -12668 -11206 -12164

ترکیه -37250 -18377 -20051 -23815 -28034 -26054 -19818 -10367 8914 2998
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*تراز خالص دانشجویان بین المللی در گردش بر حسب تعداد. 1شکل 

برزيل مصر ايران مالزی عربستان ترکیه
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د، نباشع د نشان از تعداد باالی دانشجويان مهاجر ايرانی در ساير کشورها نتوانالبته اين دو شاخص به تنهايی نمی

 ،يعنی تعداد دانشجويان خارجی مشغول به تحصعیل در کشعور   ،ديگر در محاسبه اين شاخصمهم چرا که عامل 

باشد و اين موضوع خود موجعب حاصعل شعدن    عدد قابل توجهی در مقايسه با ساير کشورهای مورد بررسی نمی

 .استمیزانی منفی برای اين شاخص 

 

                                                                                                                                                        
same level of education from that country studying abroad (outbound students), expressed as a percentage of 

total tertiary enrolment in that country. 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

برزیل -0.51 -0.47 -0.43 -0.16 -0.20 -0.22 -0.21 -0.22

چین -1.59 -1.53 -1.53 -1.56 -1.60 -1.83 -1.87 -1.81 -1.55 -1.54

مصر 0.83 0.86 0.90 0.98 0.97 1.31 0.97 0.96

هند -0.59 -0.68 -0.87 -0.98 -1.07 -1.14 -1.04 -0.67 -0.57 -0.55 -0.57

ایران -1.18 -1.09 -1.07 -0.90 -0.94 -0.91 -1.13 -1.08 -1.11 -1.06 -0.91 -0.77 -0.71

کر  جنوبی -2.30 -2.25 -2.23 -2.52 -2.59 -2.67 -2.66 -2.58 -2.43 -2.42 -2.39 -2.07 -1.96 -1.85 -1.74

عربستان  

سعودی
-1.13 -0.76 1.91 0.09 0.10 -0.01 -0.36 -0.85 -1.51 -1.74 -1.64 -1.49 -0.93 -0.75 -0.80

ترکیه -2.25 -2.20 -2.33 -2.22 -2.04 -1.77 -0.78 -0.82 -0.94 -0.96 -0.74 -0.52 -0.24 0.18 0.05
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*تراز خالص جابجایی دانشجویان بین المللی بر حسب درصد. 2شکل 
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آن کشور در سایر کشورها، تقسیم بهر کهل دانشهجویان     انر منهای تعداد دانشجویتعداد دانشجویان خارجی در هر کشو* 

 آموزش عالی آن کشور

 0کشور از خارج یعال آموزش در نامثبت ناخالص نرخ 0.0.3.2

در سعن   یتمشغول هستند به جمع یلهر کشور که خارج از آن کشور به تحص ياندانشجو نسبتبه  شاخص اين

 منتخعب  کشور تعدادی همراه به ايران وضعیت زير، شکل در. شودمی القاط کشور آندر  یدانشگاه یالتتحص

 .۲است شده داده نمايش

، ايران در مقايسه با ساير کشعورهای  2915های سال شود، بر اسا  دادهشاهده میمهمانگونه که در اين شکل 

 و بعوده ربستان سعودی نام کمتری نسبت به چین، مالزی و عمورد بررسی در اين گزارش دارای نرخ خالص ثبت

 باشد.از کشورهای هند و مصر نیز بیشتر می اين شاخص برای ايران البته

                                                 
1. Gross outbound enrolment ratio by host region: Total number of students from a given country studying 

abroad, expressed as a percentage of the population of tertiary age in that country. 
2 http://data.uis.unesco.org/  
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 نسبت دانشجویان هر کشور که خارج از آن کشور به تحصیل مشغول هستند به جمعیت در سن تحصیالت دانشگاهی در آن کشور* 

 

 0کشور هر یخارج انیکل دانشجو تعداد 0.0.3.3

 هایو کشعور  يعران ا یخعارج  يانتعداد کل دانشجو يونسکو،آمار  مؤسسهداده  يگاهاطالعات ثبت شده در پا طبق

 داده شده است. يشنما يرمنتخب، در شکل ز

                                                 

0. International (or internationally mobile) students: Students who have crossed a national or territorial 

border for the purpose of education and are now enrolled outside their country of origin. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ايران 0.26 0.27 0.25 0.30 0.34 0.43 0.50 0.59 0.64 0.62 0.67 0.72

برزيل 0.11 0.11 0.13 0.14 0.16 0.19 0.19 0.20 0.23

چین 0.36 0.38 0.36 0.35 0.36 0.40 0.44 0.52 0.58 0.63 0.71 0.79

مصر 0.12 0.12 0.12 0.13 0.14 0.15 0.17 0.18 0.20 0.24 0.29 0.32

هند 0.12 0.13 0.13 0.14 0.16 0.18 0.18 0.18 0.16 0.16 0.18 0.20

مالزی 1.98 1.90 1.90 1.98 2.06 2.14 2.08 2.05 1.99 1.96 2.02 2.07

عربستان سعودی 0.59 0.61 0.65 0.89 1.04 1.28 1.72 2.09 2.60 3.03 3.39 3.52

ترکیه 0.86 0.86 0.58 0.62 0.69 0.79 0.82 0.81 0.78 0.72 0.71
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*نرخ ناخالص ثبت نام در آموزش عالی خارج از کشور. 3شکل 
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 طعی  عربسعتانی  خعارجی  دانشجويان تعداد سري  و صعودی بسیار رشد کشورها، اين بررسی در توجه جالب نکته

های رشد در سالروبهصر دارای روندی پیوسته و ی مانند مالزی، برزيل و ميهمچنین کشورها. است گذشته دهه

هعزار دانشعجو در سعال     709ب ینیچ يانتعداد دانشجو يادز یاراختالف بس یلبه دل یزشکل ن يندر ا .ندااخیر بوده

ها در شعکل  کشور، از ارائه آمار مربوط به آن ين( در خارج از ا2915هزار دانشجو در سال  233ب ی( و هند2915

 شده است. صرف نظر يرز

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ايران 23062 21708 20496 20934 21748 23088 24640 24016 28638 32266 39160 44158 50137 51417 46818 47522 48067

برزيل 16383 17389 17579 19649 20202 19400 19539 19995 21648 23118 26353 27869 29700 30757 32249 37093 39317

مصر 8632 8802 9708 9810 9689 9581 9621 9980 10861 12122 12683 14320 15234 16696 20007 23475 24970

مالزی 54257 45303 44256 46461 48879 48296 47397 49002 52656 56287 59894 59542 59918 59776 60263 63088 64930

عربستان سعودی 10266 10626 11092 12162 11380 11705 12399 13767 20114 24807 31335 42609 51652 64577 74811 82979 85241

ترکیه 51303 51612 52087 55461 55322 55527 55416 37456 39308 44034 49932 51892 50936 48957 45473 45185 44652
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شندتعداد دانشجویان هر کشور که در خارج از آن کشور مشغول به تحصیل می با. ۴شکل 
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 0کشورها گریبه د یعال آموزش انیدانشجو جابجایی شاخص 0.0.3.4

 در کشعور  هعر  دانشجويان یزانم ی،به صورت درصد توانیکشورها، م يگربه د ياندانشجو جابجايیشاخص  در

باالتر هعر   يیجابجا نرخدهنده نشانتر باشد، شاخص بزرگ ين(. هر چه ا5را محاسبه نمود بشکل  کشورها ديگر

 .باشد کشورها توسعه برای ایمالحظه قابل ظرفیت ،در صورت استفاده مناسب تواندیاست که مکشور 

 
ند به کل دانشجویان آموزش باشمیتقسیم تعداد دانشجویان هر کشور که مشغول به تحصیل در خارج از کشور حاصل * 

 عالی آن کشور
 

منتخعب   یبعا کشعورها   يسعه در مقاجويان ايرانی دانش جابجايینرخ  شودیکه در شکل باال مشاهده م طورهمان

دانشجويان، ايعران تنهعا بعاالتر از هنعد، مصعر و      المللی و از نظر جابجايی بین باشدیباال نمچندان  يسه،مورد مقا

 باالتر از ايران قعرار دارنعد.   با اختالفی قابل توجه کشورهايی مانند مالزی، عربستان و چینگیرد و ترکیه قرار می

 های اخیر، روندی نزولی بوده است.روند مربوط به اين شاخص در سال همچنین

 

                                                 
1. Outbound mobility ratio, all regions, both sexes (%): Number of students from a given country studying 

abroad, expressed as a percentage of total tertiary enrolment in that country. 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

چین 1.941 1.924 1.767 1.853 2.063 2.025 1.961 1.745 1.700 1.725 1.767 1.833 2.088 2.143 2.096 1.809 1.824

مصر 0.423 0.458 0.433 0.462 0.424 0.409 0.415 0.437 0.485 0.494 0.541 0.678 0.726 0.808 0.923 0.870

هند 0.663 0.755 0.948 1.053 1.129 1.240 1.132 1.087 1.067 1.098 1.006 0.769 0.668 0.674 0.701

ايران 1.763 1.545 1.306 1.336 1.269 1.181 1.159 1.001 1.012 0.951 1.169 1.165 1.218 1.167 1.072 1.014 1.001

مالزی 11.462 8.249 7.944 7.348 6.734 6.606 6.802 6.646 6.540 6.103 5.985 5.610 5.782 5.552 5.396 7.335 7.942

عربستان سعودی 2.763 2.630 2.565 2.734 2.166 2.040 2.054 2.163 2.982 3.470 4.135 4.716 5.058 5.355 5.515 5.544 5.579

ترکیه 3.503 3.240 3.305 2.884 2.815 2.631 1.599 1.602 1.739 1.708 1.470 1.334 1.125 0.914 0.826
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*شاخص جابجایی بین المللی دانشجویان آموزش عالی به دیگر کشورها. 5شکل 
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 0کشورها گریاز د یعال آموزش انیدانشجو جابجایی شاخص 0.0.3.5

 پعردازد، معی  کشور آن عالی آموزش دانشجويان کل به کشور هر در خارجی دانشجويان سهم به که شاخص اين

درواقع  ايعن شعاخص نشعان      (.6بشعکل   اسعت  کشعور  رد خارجی دانشجويان سهم پايین نسبتاً نرخدهنده نشان

 دانشعجويان  را کشعور  يعک  در ععالی  آموزش مقط  در تحصیل به مشغول دانشجوياناز  یچه سهم که دهدمی

 جابجعايی  عدد منفی ايران در تراز خعالص  ،نمودار اين در ايران وضعیت به توجه با که ؛دهندمی تشکیل خارجی

توان اينگونه بیعان نمعود کعه    به آن پرداخته شد توجیه شده و می بخش اين بتدایا در که المللیینب ياندانشجو

دلیل تعداد کعم   به بیشترعدد منفی حاصل از تفاضل دانشجويان ورودی به کشور از دانشجويان مهاجر از کشور، 

 .باشدمی کشور بهدانشجويان ورودی 

 
 وزش عالی آنسهم دانشجویان خارجی در هر کشور به کل دانشجویان آم* 

                                                 
1. Inbound mobility rate, both sexes (%): Number of students from abroad studying in a given country, 

expressed as a percentage of total tertiary enrolment in that country. 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

برزيل 0.035 0.031 0.026 0.267 0.225 0.208 0.210 0.237

چین 0.156 0.166 0.191 0.209 0.231 0.254 0.273 0.283 0.258 0.284

مصر 1.295 1.286 1.306 1.397 1.410 1.852 1.776 1.879

هند 0.074 0.079 0.077 0.069 0.064 0.096 0.096 0.103 0.099 0.122 0.129

ايران 0.085 0.092 0.091 0.097 0.074 0.036 0.043 0.084 0.105 0.102 0.162 0.241 0.287

مالزی 0.741 3.440 2.958 4.386 4.189 3.206 3.310 3.798 4.479 5.778 6.100 6.139 5.220 3.624 4.138 7.369

عربستان سعودی 1.638 1.871 4.073 2.126 2.153 2.151 2.627 2.619 2.627 2.974 3.419 3.861 4.581 4.795 4.783

ترکیه 1.252 1.036 0.973 0.663 0.776 0.862 0.814 0.785 0.798 0.749 0.732 0.815 0.886 1.093 0.880
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*شاخص جابجایی دانشجویان آموزش  عالی از دیگر کشورها. ۶شکل 
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 یاطالعرات مرکرز   آژانر   هرای دادهبرر اسراس    الملليینمهاجرت ب وضعیت

 و گزارش سازمان ملل يکاآمر
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 و گزارش سازمان ملل یکاآمر یآژانس اطالعات مرکز یهاداده های کلیدییافته 0.0.4

 د؛نباشمییافته توسعه کشورهای نیز ایرانی مهاجرانترین مقصد صلیا، کشورهاسایر  مهاجرانهمانند  . 0 یافته

را بعه   مهاجرانيافته، بیشترين تعداد دهد که کشورهای توسعهبررسی آمار مربوط به مهاجرت در سطح جهان نشان می

های مربوط بعه  داده ،شورهای مورد بررسی نیز مشاهده شده است و از اين نظرککنند. اين رفتار در میان خود جذب می

 کشورهای به مهاجران تعداد نظر ازدهد. ر کشورهای مورد بررسی نشان نمیيرا نسبت به سا متفاوتی انايران رفتار چند

 کشعورهای  بعه  ايرانعی  مهعاجران  از درصعد  09 کعه  دندهمی نشان هاداده بررسی، مورد کشورهای میان در يافتهتوسعه

 درصد به اروپا بوده است. 49و  یالشم يکایدرصد به آمر 45 ، مقصددرصد 09 ينکه از ا اندکرده مهاجرت يافتهتوسعه

 باشد.درصد می 22و  26درصد و برای کره جنوبی و افريقای جنوبی به ترتیب برابر با  05اين رقم برای ترکیه برابر با 

 

 قرار ندارد.هم  ایران در جمع بیست کشور برتر مهاجرفرست به امریکا. 2 یافته

 مهعاجران باشد. برای ان میهالمللی در جبین مهاجرانين مقصد ترمهمکا امري دهدمی نشان المللیبین آمارهای بررسی

، 2915در سعال  کعه   دندهالمللی نشان میآمارهای مهاجرت بیند. نباشهمین موضوع میدهنده نشانها دادهايرانی نیز 

 379با داشتن  يرانحال حاضر ااند. در آلمان و کانادا بوده يکا،آمر یببه ترت يرانیا مهاجران يرندهپذ یشترينسه کشور ب

را دارد کعه در  به امريکعا   مهاجراناز نظر تعداد ام 25رتبه  اند(بافرادی که در امريکا به دنیا نیامده يکاهزار مهاجر در آمر

  .گیردیقرار م یهند و کره جنوب ،ینبعد از چ مورد بررسی در اين گزارش، یکشورها یانم
 

 باشد؛شاخص ایران نزدیک به صفر می ،از نظر خالص مهاجرت .3 یافته

ورودی به در نرخ خالص مهاجرت بتعداد افراد  يرانا یتوضعهای ارائه شده در گزارش سازمان ملل متحد، بر اسا  داده

افزايش بمثبعت  گذشته رو به  یهادر سال ،(یتنفر جمع 1999هر  یبر مبنا افراد خروجی از آنتعداد  یمنهايک کشور 

تعداد بیشتر افراد مهاجر از آن کشور نسعبت بعه تععداد    دهنده نشان، باشد تریشاخص منف ينا ههر چ بوده است. شدن(

 وبوده است  4.5 یحدود منف 2999در سال  ايران برایشاخص  يناباشد. ها به آن کشور از کشورهای ديگر میورودی

کعل   یعان م در 197رتبعه   یدارا 2916ال شاخص در س يندر ا يران. ات( اس-9.1دهم ب يک یمنف برابردر حال حاضر 

 ورودی به نسبت خروجی مهاجران بیشتر تعداد و منفی عدددهنده نشان تر،پايین رتبهشده بوده است ب یبررس یکشورها

و  شعود ینم یخاص ییر( دستخوش تغیو خروج یاز محل مهاجرت باعم از ورود يرانا یتمعنا که جمع ينبه ا (.باشدمی

 .شوندیم یتجمع يشاز محل مهاجرت دچار افزا يرانه باالتر از اکشور با رتب 196
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 0خالص مهاجرت نرخ 0.0.5

کعه از آن   یو تععداد افعراد   شعوند یکشعور وارد مع   يامحدوده  يککه به  یتعداد افراد یانشاخص، تفاوت م ينا

 «2یه مهعاجرت موازن» که به آن  کندیمشخص را محاسبه م یدوره زمان يکدر  شوندیکشور خارج م يامحدوده 

آن  یعت جمع یعانگین م یآن کشور ببر مبنعا  یتنفر جمع 1999هر  یبر مبنا معموالً . شاخص مذکورگويندیم یزن

 .شودیکشور( محاسبه و گزارش م

تعا اول   1309 يندارد. از اول فرورد یتنفر جمع 1،999،999، «ال »، کشور 1309 ينمثال، در اول فرورد یبرا 

کشعور   يننفر ا 199،999 ی،دوره زمان یناند و در همکشور مهاجرت کرده يننفر به ا 299،999، 1301 ينفرورد

هعم فعوت    یکسع  یجاند و هآمده یانوزاد به دن 199،999 ی،دوره زمان ينکه در ا کنیمیاند. فرض مرا ترک کرده

در  شعود یمع نفر اسعت. فعرض    1،299،999، 1301 يندر اول فرورد« ال »کشور  یتجمع ين،نکرده است. بنابرا

نفر  199،999که  يینفر بوده است و از آنجا 1،199،999 یتمدنظر( جمع یطه وسط بازه زمانقبن 1309اول مهر 

. باشعد ی+ مع 199،999خالص تعداد مهاجران برابر بعا   اند،نفر به کشور وارد شده 299،999کشور را ترک کرده و 

 نسبت خالص مهاجرت برابر است با: ين،بنابرا

9090199  =1.199.999 ÷ 199.999  

. خعواهیم ینفر م 1.999هر  یمقدار را به ازا ينمحاسبه شده است و ما ا یتهر نفر از جمع ینسبت به ازا ينا اما

 :  ينبنابرا

01909  =1.999 × 9090199  

 معموالً که دهدمی دست به کشور جمعیت روی بر مهاجرت اثر خصوص در را ایمقايسه قابل شاخص عدد، اين

 .شودمی مقايسه يکديگر با و شده محاسبه مختل  کشورهای یبرا

 

 

 

 

                                                 
1. Net Migration Rate 

2. Migratory Balance 
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 نرخ خالص مهاجرت با توجه به مهاجرپذیری و مهاجرفرستی :7شکل 

 

کعه بعه آن    یبعوده و شعمار کسعان    یاز نرخ خروجع  یشترب یاست که نرخ ورود یموازنه با مقدار مثبت، زمان اين

حالعت را خعالص    يعن انعد کعه ا  است که آن کشور را تعرک کعرده   یاز کسان یشتراند بکشور وارد شده يامحدوده 

است و بعدان   یبال  بر نرخ ورود یاست که نرخ خروج یموازنه، زمان يندر ا ی. مقدار منفنامندیم 1يریمهاجرپذ

اسعت کعه بعه آن کشعور      یاز کسعان  یشانعد بع  کعرده  کشور را ترک ياکه آن محدوده  یمعناست که تعداد افراد

 .  گويندیم 2یند و به آن خالص مهاجرفرستامهاجرت کرده

 یاز تمام یمتنوع یهاوبگاه، اطالعات و شاخص ين: در ا3متحده اياالت اطالعات سازمان جهان آمار کتاب .1

جهعان   یها، نعرخ خعالص مهعاجرت کشعورها    شاخص يناز ا يکیشده است که  یجهان گردآور یکشورها

 یبنعد مختل  رده یهانرخ خالص مهاجرت خود در سال جهان بر اسا  یاسا ، کشورها ين. بر اباشدیم

، 2916نرخ خالص مهعاجرت در سعال    یزانوبگاه و بر اسا  برآوردها از م ينا یبندرده ين. در آخرشوندیم

سعال،   يعن ام قرار گرفت. در ا 197جدول و رده  یانهکشور جهان در م 222 یاندر م«  - 199» با نرخ  يرانا

+ در رده اول 16.39+ و 16.09+ ، 12.29با نعرخ   یبو لوگزامبورگ به ترت يتانیابر جینيرو يرجزا کشور قطر،

 -17.29و  -29.69،  -29.09با نعرخ   یبساموآ و تونگا به ترت یکرونزی،م یو کشورها یبندرده ينتا سوم ا

     قرار گرفتند. یبندرده ينآخر ا یهادر رده

 

                                                 
1. Net Immigration 

2. Net Emigration 

3. CIA World Factbook 

 کشور الف

 مهاجرپذیری
Immigrants 

 مهاجرفرستی
Emigrants 
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 2101-2106انی در بازه زم ایران مهاجرت خالص نرخ :8شکل 

 

 یها که از آن محهدوده   یو تعداد افراد شوندیکشور وارد م یامحدوده  یککه به  یتعداد افراد یان)تفاوت م ایران مهاجرت خالص نرخ* 

آن  یهت جمع یهانگین م یآن کشهور )بهر مبنها    یتنفر جمع 0111هر  یبر مبنا معموالً ،مشخص یدوره زمان یکدر  شوندیکشور خارج م

 2106 الی 2111 هایسال فاصله در جمعیت نفر 0111 هر ازای به ((شودیبه و گزارش ممحاس کشور

 (CIA World Factbookبمنب :  

 

به باالتر، مهاجرپذیرتر و )کشورهای با رت منتخب در شاخص نرخ خالص مهاجرت یو کشورها یرانرتبه ا: 3جدول 

 تر هستند(تر، مهاجرفرستکشورهای در رتبه پایین

 کشور جهان در رتبه

جنوبی کره 38  

52  روسیه

 هند 84

 ايران 017

 برزيل 019

020  مالزی

025  چین

027  مصر

 عربستان 031

041 جنوبی آفريقای  

046  ترکیه
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 منتخب  یکشورها با آن سهیامقو  رانیاشاخص نرخ خالص مهاجرت در  روند 0.0.5.0

بعوده   یشترب مهاجرت خالص نرخ شاخصاست که  یمعن ينبه ا ،باشد تريینهر چه رتبه کشور پا اين شاخص، در

 یشتراند بکشور وارد شده ياکه به آن محدوده  یبوده و شمار کسان یاز نرخ خروج یشترب ینرخ ورود يعنیاست، 

تعا سعال    2919شود، از سال مشاهده می 0همانگونه که در شکل  اند.هاست که آن کشور را ترک کرد یاز کسان

 اند.تجربه کرده روندی مشابه به هم را تقريباًچین و عربستان سعودی ، ايران، مالزی، 2916

 

 

تر از نرخ نرخ ورودی بیش به عبارت دیگر، .تر استتر باشد، شاخص نرخ خالص مهاجرت بیشهر چه این نرخ پایین*

 اند. را ترک کردهاند بیشتر از کسانی است که آن کشور خروجی بوده و شمار کسانی که به آن محدوده یا کشور وارد شده

 

 0مهاجران مجموع 0.0.6

 یعا کعه در آن کشعور بعه دن    یها عبارت است از مجموع افرادکشور در طول سال يک مهاجرانمجموع  شاخص

 يعن . اشعود یهعم گفتعه مع    «۲آمده یادر خارج به دن یتجمع»شاخص  ين. به اندکنیم یاما در آن زندگ اندنیامده

شعاخص   ينا یهایریگ(. البته اندازهيربکشور مهاجرپذ شودیم یریگاندازه مقصدکشور  یبر مبنا یشترشاخص ب

                                                 
1. Migration stock 

2. Foreign-born population 
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 يحخصوص تشعر  ينانجام شده است. در ادامه اطالعات موجود در ا یبمهاجرفرست( هم تا حد مبدأکشور  یبرا

 .دهدمی نشان را 2915 سال در ايرانی مهاجران مقاصد 19 شکل. شودیم

 

 
 

 بعه  درصعد  45 درصعد  09 ايعن  از کعه  انعد کعرده  مهعاجرت  يافته توسعه کشورهای به ايرانی مهاجران درصد 09

 .است زير صورت به منتخب کشورهای با مقايسه در رقم اين. است بوده اروپا به درصد 49 و شمالی آمريکای
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 اندبه آنجا مهاجرت کرده 2015ایرانی تا سال  : مقاصد اصلی که مهاجران10 شکل

 

 اند: درصدی از مهاجران کشورها که به کشورهای توسعه یافته مهاجرت کرده11 شکل
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 کعل  از يافتعه توسعه کشورهای به مهاجرکنندگان درصد بیشترين ترکیه از بعد ايران منتخب، کشورهای بین در 

چندان کم از ايعران  ای نهو بعد از ايران کشورهای کره جنوبی، افريقای جنوبی و برزيل با فاصله دارد را مهاجران

 قرار دارند.

 Migrationب 2915 سال در جهان مختل  هایبخش در ايران با مقايسه در منتخب کشورهای مهاجران مقاصد

stock in 2915, UN )است شده داده نشان ادامه در: 

 
 

در رتبه دهم میزبانی از مهعاجرين قعرار داشعته     1009براسا  اطالعات پايگاه داده سازمان ملل، ايران در سال 

 .ام رسیده است 12به رتبه  2915است در حالیکه در سال 

ببراسعا    دباشع معی  2915 سعال  در مختلع   کشعورهای  تفکیک به ايرانی مهاجران مقصددهنده نشان 13 لشک

 کانعادا  و آلمعان  آمريکا، ترتیب به ايرانی مهاجران پذيرنده بیشترين کشور سه سال، اين در(. ۱ملل سازمان اطالعات

                                                 
1. http://www.pewglobal.org/2916995917/global-migrant-stocks/?country=IR&date=2915 
http://www.pewglobal.org/interactives/migration-tables/ 
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(2015تا نیمه سال )تعداد مهاجران کشورهای منتخب به مناطق مختلف جهان : 12شکل 

کل جهان کشورهای توسعه يافته کشورهای در حال توسعه افريقا اسیا اروپا امريکای جنوبی و کارائیب امريکای شمالی اقیانوسیه
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 .انديدهگز یسکن يگرد یکشورها در انیاير مهاجر هزار بیست صد و میلیون يک مجموعاً 2915 سال در. اندبوده

 2015در سال  (بر اساس شدت رنگ) متولد شده در ایران مهاجراناصلی صد امق: 1۳ شکل

 

و سعال   2915ها( در سعال  بدر مجموع سال يرانیانکشور مقصد اول ا 29ینب يسهاطالعات، مقا یناسا  هم بر

 است. شده داده نمايش 4جدول در 1009

 2105 و 0991 ایهایرانی در سال مهاجرانصد اصلی بیست مق: 4جدول

 0991 سال 2105 سال
 رتبه

 مقصد کشور یرانیا مهاجران تعداد مقصد کشور یرانیا مهاجران تعداد

 1 آمريکا ۲۱۰4۰۰۰ آمريکا ۳۷۰4۰۰۰

 2 آلمان ۱۰۰4۰۰۰ آلمان ۱۴۰4۰۰۰

 3 رژيم صهیونیستی ۵۰4۰۰۰ کانادا ۱۴۰4۰۰۰

 4 سوئد ۴۰4۰۰۰ انگلیس ۹۰4۰۰۰

 5 انگلیس ۳۰4۰۰۰ سوئد ۷۰4۰۰۰
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 0991 سال 2105 سال
 رتبه

 مقصد کشور یرانیا مهاجران تعداد مقصد کشور یرانیا مهاجران تعداد

تیرژيم صهیونیس ۵۰4۰۰۰  6 کانادا ۳۰4۰۰۰ 

 7 ترکیه  ۲۰4۰۰۰ استرالیا ۵۰4۰۰۰

دنهل ۳۰4۰۰۰  2 فرانسه ۲۰4۰۰۰ 

 0 ايتالیا ۲۰4۰۰۰ فرانسه ۲۰4۰۰۰

 19 استرالیا ۲۰4۰۰۰ ترکیه ۲۰4۰۰۰

 11 اتريش ۱۰4۰۰۰ نروژ ۲۰4۰۰۰

 12 عراق ≥۱۰4۰۰۰ اتريش ۲۰4۰۰۰

 13 ارمنستان ≥۱۰4۰۰۰ ايتالیا ۱۰4۰۰۰

 14 دانمارک ≥۱۰4۰۰۰ عراق ۱۰4۰۰۰

 15 نروژ ≥۱۰4۰۰۰ دانمارک ۱۰4۰۰۰

 16 هلند ≥۱۰4۰۰۰ سوئیس ≥۱۰4۰۰۰

 17 سوئیس ≥۱۰4۰۰۰ ارمنستان ≥۱۰4۰۰۰

 12 روسیه ≥۱۰4۰۰۰ فنالند ≥۱۰4۰۰۰

 10 هند ≥۱۰4۰۰۰ بلژيک ≥۱۰4۰۰۰

 29 ترکمنستان ≥۱۰4۰۰۰ اسیانیا ≥۱۰4۰۰۰

 دو تقريباً 2915هزار نفر بوده که در سال  639، 1009در سال  يرانیا مهاجرانتوجه داشت که مجموع  بايد

جعدول   ين. اباشدمی مهاجراناز نظر رشد تعداد  روندی صعودیدهنده نشانو اين موضوع  برابر شده است

برابعر و در   1.4برابعر، در آلمعان    1.7 يکعا ر در آمرحاض يرانیا مهاجران ،سال 25د که در طول دهمینشان 

برابر شده است. تععداد   2 يکبرابر و در سوئد نزد 3در انگلستان  ینبرابر شده است. همچن 4از  یشکانادا ب

 مهعاجر  هزار 379 داشتن با ايران حاضر حال در. است دهوب تغییر بدون صهیونیستی رژيمساکن در  يرانیانا

 1009است که در سال  یدر حال اين. است موضوع ايندهنده نشان 5 جدول. ۱دارد را ام25 رتبه آمريکا در

 را داشته است. 22رتبه  يرانا

 

                                                 
1. http://www.pewglobal.org/2916995917/global-migrant-stocks/?country=US&date=2915 
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 (اندیامدهن یابه دن یکاکه در امر ی)افرادبه تفکیک کشور  2105تا سال  یکاامر مهاجر بهافراد  کل تعداد: 5جدول 

 کایآمر در مهاجران تعداد مبدأ کشور رتبه
 کزيکم 

چین 

هند 

فیلییین 

پورتوريکو 

ويتنام 

السالوادور 

کوبا 

کره جنوبی 

جمهوری دومینیکن 

گواتماال 

کانادا 

سانگلی 

جامائیکا 

کلمبیا 

آلمان 

هايیتی 

 هندورا 

لهستان 

اکوادور 

پرو 

روسیه 

پرتغال 

ايتالیا 

ايران 

برزيل 

اوکراين 

ژاپن 

پاکستان 

گوانا 

  .است 17 آلمان در و 16 کانادا در مهاجران تعداد براسا  ايران رتبه حاضر حال در
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 1 يونیسف یهابر اساس داده یاو روند مهاجرت در دن یتوضع

 
  

                                                 
1. https://esa.un.org/miggmgprofiles/mpcsi.htm  



 

 
 

 

 11 منتخب یکشورها و رانيا تیوضع يقیتطب مطالعه: دوم فصل

 

 یونیسف یهابر اساس داده یاو روند مهاجرت در دن یتوضعهای کلیدی از یافته 0.0.7

 

 د؛نشومحسوب می و دانشجویان مهاجر ایرانی مهاجران اصلی مقصد یافته،توسعه کشورهای. 0 یافته

المللی و البته جهذب  یافته، جابجایی دانشجویان بینتوسط کشورهای توسعهیکی از روندهای قابل مشاهد  

آمارهای ارائه شد  در پایگا  اطالعاتی یونیسهف،   بر اساس باشد.دانشجویان خارجی توسط این کشورها می

 دنباشه مهی  سوئد و بریتانیا کانادا، آلمان، آمریکا، ترتی  به ۲۰۱۳ سال در ایرانی مهاجران اصلی مقصد پنج

 .اندداشته مهاجرت کشورها این به ۲۰۱۳ سال تا نفر هزار ۴۵۴4۷ مجموع در که

 بهه  کننهد مهی  مههاجرت  کشهورها  این به که ایرانی ندانشجویا مقصد اول کشور پنج خصوص در همچنین

 ایهن  بهه  دانشهجو  ۱۷،۰۹۰ مجموعها   ۲۰۱۳ سهال  تا و ندباشمی ایتالیا و هند سوئد، بریتانیا، آمریکا، ترتی 

 .اندکرد  سفر کشورها

 

  2103 ساکن در سایر کشورها تا سال یرانیا مهاجران کلتعداد  0.0.8

دهعد. همانگونعه کعه در    نشعان معی   2913سال  تارا به تفکیک جنسیت و ايرانی  مهاجرانکل  دنمودار زير، تعدا

نفعر بعوده اسعت کعه      2،640،516ايرانی در اين سال برابر با مهاجرانباشد، تعداد کل قابل مشاهده می 14 شکل

 تعداد زنان و مردان مهاجر نیز در شکل قابل مشاهده است.

 
 

اسا  اطالعات ارائه شده در  برارائه شده است.  6در جدول  یزن 2913 سال تا يرانیا مهاجرانمقاصد  ينترمهم

 .باشندمی ايرانی مهاجر بیشترين دارای کشورهای عنوان بهآلمان و کانادا  آمريکا، ،6جدول 
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2103تعداد کل مهاجران ایرانی به تفکیک جنسیت تا سال : 04شکل 
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 2103سال  تا یرانیمهاجران ا اصدمق ینترمهم: 6جدول 

 تعداد یرانیمهاجران ا بیشترین دارایکشور  پنج

 303414 يکاآمر

 129657 نآلما

 192632 کانادا

 75773 يتانیابر

 66072 سوئد

 765454 مجموع

شعود،  انعد. همانگونعه کعه مشعاهده معی     ارائه شده 7نیز در جدول  يرانا بهمهاجر  یشترينب دارایکشور اول  پنج

 باشد.افغانستان با اختالف بسیار زيادی نسبت به ساير کشورها، دارای بیشترين تعداد مهاجر به ايران می

 2103 سال تا ایران به فرستمهاجر کشورهای ینترمهم: 7جدول 

 تعداد  یرانا بهمهاجر  یشترینب دارایکشور اول  پنج

 2200676 افغانستان

 21022 عراق

 22202 پاکستان

 11069 یجانآذربا

 422 ترکمنستان

 2426730 مجموع

مشعخص   2انعد، در جعدول   اختصعاص داده خعود   پنج کشوری که مقصد اصلی دانشجويان ايرانی مهعاجر را بعه  

شود، امريکا، بريتانیا و سوئد سهم قابل توجهی از تعداد دانشجويان ايرانی را به ه که مشاهده مینهمانگو اند.شده

 اند.خود جذب کرده

 2103سال  در یرانیا دانشجویان مقصد کشورهای ینترمهم: 8جدول 

 عدادت یرانیا انیدانشجو مقصدکشور اول  5

 5512 کايآمر

 3463 ایتانيبر

 3962 سوئد

 2520 هند

 2452 ایتاليا

 07191 مجموع

 UN/ DESA  متحد ملل سازمان جمعیت بخش (GMG) جهانی مهاجرت گروه: گزارش  منبع
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 2103تا سال  یتجنس یکمنتخب، به تفک یو کشورها ایران مهاجران کل تعداد: 05شکل 

 
 

 جملعه  از نطقعه م کشورهای حتی و بريکس کشورهای با مقايسه در ايران که شودمی همشاهد نمودار به توجه با

 نعرخ  مهعاجر  نفعر  میلیعون  11 از بعیش  بعا  روسعیه  میان ايندر  .دارد کمتری زن و مرد مهاجران تعداد عربستان

 .است داده اختصاص خود به را بااليی مهاجرت
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  دی و توسعهاقتصا سازمان همکاریجامعه مهاجر  يجهان گزارش
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  اقتصادی و توسعه سازمان همکاریجامعه مهاجر  یجهان گزارش های کلیدییافته 0.0.9

 بها  کشورهای ء، جزکشور کردهیلتحص یرویکل ن به کردهتحصیل مهاجران درصد 5کمتر از نرخ ایران با . 1 یافته

 بندی جهانی قرار دارد.رتبه پایین در رده

مههاجرت   شهود، که هموار مورد بحث قرار گرفته و به آن پرداخته می رتموضوعات مهاج ینترمهماز  یکی

های حمایتی مشخصهی را  . برخی از کشورها سیاست( استیدانشگاه یالتباال )تحص یالتبا تحص یروهاین

اند که بررسی وضعیت عربسهتان و مهالزی در   المللی دانشجویان به کار بستهبرای پویایی این جابجایی بین

 باشد.این مهم میدهند  نشان این گزارش

 ارزیابی کشور ۲۰۳ بین ایران از خروجی، مهاجرت نرخ شاخص در OECDی هاداد  ینآخر طبقهمچنین 

 آفریقا، شمال و خاورمیانه در شد  ارزیابی کشور ۱۹ بین در جهان و ۱۴۶رتبه  ۲۰۱۵سال  گزارش در شد 

دارای مدرک تحصیلی  مهاجراناست که نسبت  ییرهاکشوء جز یرانااین اساس، بر  .باشدمیدر رتبه دهم 

گرو  کشورهایی با کمترین درصد بود  و از این نظر در  ۵کرد  آن کمتر از دانشگاهی به کل نیروی تحصیل

 میزان برای این شاخص قرار دارد.
 

 باشند؛می کردهتحصیل مهاجرانترین مقصد اصلی یافته،توسعه ی. کشورها2 یافته

 یشب یزبانم یافته،توسعه یکشورها ینترمهمعنوان به اقتصادی و توسعه سازمان همکاری عضو کشورهای

 اند.داد  یلرا تشک یرانیانمقصد مهاجرت ا ترینیو اصل یادن کرد یلدرصد مهاجران متخصص و تحص ۹۰از 

نسهبت بهه   انهد کهه   وجود داشته OECD یباال در کشورها یالتمهاجر با تحص یلیونم ۳۱، ۲۰۱۱سال  در

 کهرد  یلرشد مههاجران تحصه   ینهزم ینمالحظه در ا رشد داشته است. نکته قابل یلیونم ۱۳، ۲۰۰۱سال 

 است. ید نفر رس یلیونم ۸4۳بود  که در د  سال دو برابر شد  و به مقدار  OECDبه  یاییآس

 یشهورها بهه ک  یرانیهان درصهد ا  ۶۰گفهت حهدود    یهد با ،OECD یبه کشورها یرانیخصوص مهاجران ا در

 در درصهد  ۳۵ بها  آن سههم  بیشهترین  که کنندمی مهاجرت استرالیا و انگلیس کانادا، آمریکا، زبانیسیانگل

 بهاال  یالتبها تحصه   مههاجر  فرستند  کشورهایبین  در ایران، ۲۰۱۱ سال در همچنین. است آمریکا کشور

 قرار دارد. ام ۱۶ جایگا  در OECD( به باال به)دیپلم 
 

عدم حضور ایران ؛ باشندمی المللیدانشجویان بینترین فرستنده ین مقصد و چین بزرگترمهما آمریک. ۳ یافته

 و رشد قابل توجه تعداد دانشجویان مهاجر عربستان.فرستنده دانشجویان مهاجر کشور برتر  10در بین 

و  یخهارج  یانودانشهج  یزبهان م ینتهر بزرگ یکاآمر ،OECDای آمارهای ارائه شد  در پایگا  داد  بر اساس

هایی تواند به عنوان نمونهمیرفتار این کشورها که  است یانگرو  از دانشجو ینفرستند  ا ینتربزرگ ینچ

 یندر به  یحضهور عربسهتان سهعود   هها،  در ایهن داد  . نکته قابهل توجهه   قابل تأمل مورد بررسی قرار گیرد

کشهور   یهن ا یاندانشهجو  یددرصه  ۲۱۸رشهد  که است  OECD یفرستند  دانشجو به کشورها کشورهای

اعزام دانشجو به خارج از کشهور باشهد.    یکشور برا ینا یاستدهند  سنشان تواندیم ۲۰۱۲نسبت به سال 

 ندارد.، جایی د  کشور برتر فرستند  دانشجو یاندر م OECD دردانشجو  ۳۲،۷۵۸با داشتن  یرانکشور ا
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 مقدمه

کشعور   یتوضع ،اقتصادی و توسعه سازمان همکاری داده پايگاه و هاگزارش هایداده از استفاده با بخش اين در

 ی،کعره جنعوب   یعه، ترک ی،جنعوب  يقایهند، افر ین،چ يل،برز یه،شامل روس يرانمشابه ا یبا کشورها يسهمقا یزو ن

 .  گیردمی قرار بررسی مورد یعربستان سعود و یمالز

 

 ادی و توسعهاقتص سازمان همکاری هایو گزارش یمنابع اطالعات یمعرف 0.0.01

 دارااطالععات مهعاجرت    ینهرا در زم مختلفی یاهداد هایيگاهپا و هاگزارش اقتصادی و توسعه سازمان همکاری

 گیرد.قرار می حوزهاين  گذارانسیاست و محققین دستر  در اطالعات معتبرتريندر زمره  که دباشمی

آن متعهعد بعه اصعول     یکعه اعضعا   1عضعو  43 یدارا المللعی، یناست ب یسازمان OECDآنکه  یشترب توضیح

 قتصادیا گیرندهیمتصم المللیینسازمان ب ينترعمده یریسازمان به تعب ينهستند. ا اقتصاد آزادو  یدموکراس

 ينتعر مهعم سعازمان بعه عنعوان     يعن عضعو ا  یکشعورها . اسعت  يسپار شهر در سازمان اين اصلی مقرّ. است

 یآمعار ورود و خروجع   یجهعت بررسع   يعن و از ا شعوند یشناخته مع  یادر دن يرو مهاجرپذ يافتهتوسعه یکشورها

 اين داده هایپايگاه و هاگزارش تريناصلی به ادامهبرخوردار است. در  يیباال یتکشورها از اهم ينا مهاجران

 .شودمی اشاره سازمان

 

 اقتصادی و توسعه سازمان همکاری داده هایپایگاه و هاگزارش تریناصلی: 9 جدول
 توضیحات سال گزارش/ داده پایگاه

 مهاجرت یالمللبین یهاداده یگاهپا

OECD  
 یاکشوره به شدهتجمی مهاجرت و  يانجر روزهبساالنه  آمار روزبه آمار

OECD 

 OECD بهداده مهاجران  یگاهپا
(DIOC) 

2911 
DIOC از  یاگسترده ی در ط یقیشامل اطالعات جام  و تطب

 یهاو کار مهاجران ساکن در کشور یتیبازار جمع یهايژگیو
OECD 

 و OECDداده مهاجران به  یگاهپا

 (DIOC-E) عضو یرغ یکشورها
2999 

عضو  یرغ یکشورها یبعض یبرا 2DIOCپايگاه شده کامل نسخه
 2999تا سال 

 

 

                                                 
، ايتالیا، ژاپن، کره، مکزيعک،  بعضی از کشورهای اصلی عضو: استرالیا، اتريش، بلژيک، کانادا، شیلی، چک، دانمارک، فنالند، فرانسه، آلمان، مجارستان، ايرلند، اسرائیل .1

 زلند، نروژ، لهستان، پرتغال، اسلواکی، سوئد، سوئیس، ترکیه، انگلستان، آمريکا و اتحاديه اروپا.هلند، نیو

 کشورهای ناظر: آرژانتین، برزيل، چین، روسیه و آفريقای جنوبی

 
2. Database on immigrants in OECD countries 
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 مورد استفاده در این گزارش تعاریف 0.0.00

 مهاجرانبندی دسته 0.0.00.0

 و معاهر  انمهاجر و دانشعجويان  ری،اجبا انمهاجرو  انجويع هاپن شامل هعمدسته د رچها به انتومیرا  انمهاجر 

 ايعن  مختل  هایگروه داشت توجه بايد. دکر یبندتقسیم گیادخانو مهاجرانو  دیقتصاا انمهاجر ،کردهتحصیل

 .هستند همیوشانی دارای حدودی تا بندیدسته

 0ریجباا انمهاجرو  جویانپناه 0.0.00.2

 -یو مناقشات داخل سیاسیاعم از عوامل  یختلفم يلکه به دال شودیپناهنده به آن دسته از مهاجران اطالق م 

پناهگعاه   يعک بعه   یدسترس امکانعوامل از  يرسا ياو  یجنگ و ناامن ی،و مذهب ينید ی،و قوم یاجتماع ی،خارج

و  يعزد گریاز کشور خعود مع   پیگیری ياواسطه تر  از جان هد و لذا بنباشمیامن در کشور و موطن خود محروم 

 د.دبه آنجا بازنگر يگرد که ددهمی یحترج

 2کردهتحصیل و ماهر انمهاجر و انیدانشجو 0.0.00.3

و  ينتعر مهعم بعاال هسعتند، از جملعه     سعطح  یهعا بعا مهعارت   یالتتحصع  یدارا غالباًدسته از مهاجران که  اين

بعر   يدیشعد  بسعیار مهاجرت، رقابت  یالمللبینرو در بازار نيو از ا روندیشمار م بهدسته مهاجران  ينارزشمندتر

 هساالنه برنام ،یشرفتهپ یکشورها يژهوبه ،يرمهاجرپذ یکشورها از یاریآنها وجود دارد. بس یب و نگهدارسر جذ

. در کنار مهعاجران  کنندیاعالم و اجرا م مهاجراندسته از  ينداشت اجذب و نگاه یرا برا ایهيژو یهاتیاسس و

کعرد،   یبنعد طبقعه دسعته   يعن هعا را در ا آن نتوایم یبه نوع کهاز مهاجران  يگریکرده، دسته دلیماهر و تحص

سعطح بعاال در    یهعا ترمهعا  يا یالتتحص با یهستند که به عنوان مهاجران آت یلیمهاجران تحص و ياندانشجو

و  معدرک بعه واسعطه اخعذ    کعه   شودیم ینیبشیپ؛ هستند نیزمضاع   مزيت يک یکه دارا شوندیم گرفتهنظر 

 يعن مربعوط بعه ا   یاجتمعاع  یوسعتگی و پ یمشکالت اقتصاد ،یزبانور مکش یاجتماع يطبا فرهنگ و شرا يیآشنا

 از مهاجران کمتر باشد. دسته

 3دیقتصاا انمهاجر 0.0.00.4

 یابیدسعت  یهاهیزبهتر و انگ اقتصادی یتبه وضع یدنمشخص با هدف رس وطور خاص از مهاجران به یادسته 

                                                 
1. Asylum 

2. Educated and skilled immigrants 

3. Economic immigrants 
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از  یاری. در واقع  بسع  کننعد معی موطن خعود  به مهاجرت از کشور و  اقدامباالتر  یو رفاه اجتماع یسطح زندگ به

 کار ارزان مهاجر هستند. یروین یازمندگردش درآمدن و تحرک چرخ اقتصاد خود نبه یبرا يافتهتوسعه یکشورها

 0دیجد مهاجران 0.0.00.5

 .اندشده مستقر کمتر يا سال 5 مقصد کشور در که شودمی اطالق کسانی به

 2باال التیتحص با مهاجران 0.0.00.6

 اند.شده ۳عالی آموزشرا به اتمام رسانده و وارد  یرستاندب یالتکه تحص یدانشگاه یالتبا تحص مهاجران 

 4نییپا التیتحص با مهاجران 0.0.00.7

 سن از بعد عموماً مهاجران اين. اندنرسانیده پايان بهرا  ۵متوسطه یالتاز تحص يیمرحله نها عموماًکه  مهاجرانی

 .شوندنمی دبیرستان ترتخصصی موضوعات ردوا و شده منصرف تحصیل ادامه از سالگی 16 يا 15

 OECDبندی مشاغل در پایگاه داده طبقه 0.0.00.8

 سعازمان  -ISCO 22 مشعاغل  اسعتاندارد  المللعی بعین  بنعدی طبقعه  بعه  توجه با OECD داده پايگاه در مشاغل

 اطرخع  بعه  ایحرفعه  نیروهعای  و معديران  عمعومی  طبقه دو گزارش اين در. دنشومی بندیدسته 6کار المللیبین

 .است قرارگرفته ويژه توجه مورد کار اصلی هطبق ده میان در مهارت سطح باالترين داشتن

 ينباالتر یدارا یاحرفه یروهاین ،کار المللیینسازمان ب -ISCO 22 بندیطبقه طبق بر: یاحرفه نیروهای
 يرشامل موارد ز یاحرفه یروهاین یاصل یهاگروه هستند. ،باشدیکه سطح چهارم مهارت م ،سطح مهارت

 است:

 ؛7مهندسی و علوم متخصصین 

 ؛2سالمت متخصصین 

 ؛1آموزش متخصصین 

                                                 
1. Recent migrants 
2. High Educated 

3. Tertiary Education 

4. Low Educated 

5. Upper Secondary Education 

6 . ILO 

7. Science and Engineering Professionals 
2. Health Professionals 
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 ؛2مديريت و وکارکسب متخصصین 

 ؛3ارتباطات وریافن و اطالعات متخصصین 

 ۴اجتماعی فرهنگی، حقوقی، متخصصین. 

. بر طبق ستا 5وکارکسب مديران و ارشد مقامات گذاران،قانون هایگروه شامل مديران گروه :مدیران

 هایزيرگروه. دارند نیاز هامهارت چهارم و سوم سطح به عموماً گروه اين، کار المللیینسازمان ب یبنددسته

 :هست زير موارد شامل بندیطبقه اين اصلی

 ؛ارشد مديران و دولتی ارشد مقامات گذاران،قانون 

 ؛6تجاری و اداری مديران 

 ؛7تخصصی خدمات و تولید مديران 

 2خدمات ساير و فروشیخرده گردشگری، نعتص مديران. 

 

 اقتصادی و توسعه سازمان همکاری طب  آمار و اطالعات کالن یروندها 0.0.02

 است فتهگر پیشی هااننسا جمعیت يشافزا خنراز  خاکی هکرروی  بر هاانسان تمهاجر خنر 2913 سال از. 

 کلاز  صددر 3.3نفر معادل  یلیونم 244 بر بال  2915 لسادر  انمهاجر جمعیت ،ملل نمازسا رماآ  ساا بر 

 .باشدمی زمین کره نساکنا جمعیت

 و  کننعد یم یسازمان زندگ ينکشور عضو ا 39در  یادن کردهیلدرصد مهاجران متخصص و تحص 09از  یشب

 يکعا، آمر یحوزه، در کشعورها  ينا یدرصد مهاجران متخصص ساکن در کشورها 09در حدود  ينکهتر اجالب

  .و فرانسه اقامت دارند یادا، آلمان، استرالکانا یس،انگل

 در نفر يک دانشگاهی تحصیالت با افريقا متولد نفر 0 هر از OECD یيکاامر یآمار برا ينکند. ایم یزندگ 

                                                                                                                                                        
1. Teaching Professionals 
2. Business and Administration Professionals 
3. Information and Communications Technology Professionals 

4. Legal, cultural, social professional 
5. LEGISLATORS, SENIOR OFFICIALS AND MANAGER 
6. Administrative and Commercial Managers 
7. Production and Specialized Services Managers 
2. Hospitality, Retail and Other Services Managers 
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فعرار مغزهعا در    پديعده  ینند. همچنع باشع معی  39بعه   يعک و  13 بعه  يعک  ترتیب به یاو آس یبو کارائ ینالت

 هایبر خعالف تصعور در کشعور    يدهپد يناست. ا یشترب ایيرهجز یرهاکوچک و کشو یتبا جمع يیکشورها

 تر است.يینپا یتپرجمع

 اندکردهیم یدر ده کشور زندگ یالمللبیناز مهاجران  یمیدر حدود ن 2913سال  تا. 

 است داده یجا خود در را ایدن مهاجران درصد 29 از شیب که کاستيآمر ایدن ريمهاجرپذ کشور نيترمهم. 
 

 

 رانیامهاجرت  وضعیت به مربوط یمارهاآ

 OECDمنتشره از طرف  ایداده مناب  و هاگزارش در موجود هایداده اسا  بر ايران اطالعات قسمت، اين در

 گیرد.مورد بررسی قرار می

 ریجباا انمهاجرو  جویانپناه 0.0.02.0

 ههد چند لطودر  نیادر د جويعان پنعاه  هپذيرند صلیا رکشو پنجاز  يکی عنوانبه ارههمو رسمی آمارهای در انيرا

 1 حعدود  ايعران  ،۱ملعل  سعازمان  پناهنعدگان  آژانعس  از شده ارائه رسمی آمارهای در. ستا فتهر رشما به گذشته

اروپعا   يعه اتحاد بعه  2916 دوم معاه  سعه  در انعی يرا 19،305 همچنعین (. UNHCR 2916ب دارد پناهنعده  میلیون

 ت.سدارا هارکشو ساير نمیارا در  پنجم هجايگا کشعور  آمعار،  نايع   ساا بر کعه  انعد داده جعويی درخواست پنعاه 

 .(Eurostat2916ب

  

                                                 
1. The UN Refugee Agency 

میلیون نفر
0

20

40

60

اياالت 
متحده 
آمريکا

فدراسیون 
روسیه

آلمان عربستان 
سعودی

امارات 
متحده عربی

انگلستان فرانسه کانادا استرالیا اسیانیا

میلیون نفر 45.8 11 9.8 9.1 7.8 7.8 7.5 7.3 6.5 6.5

45.8

11 9.8 9.1 7.8 7.8 7.5 7.3 6.5 6.5

2101در سال-( بر حسب میلیون نفر)کشورهای پذیرنده بیشترین مهاجر : 06شکل 
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 و اشهتغال  بهر  تأکیهد  بها  و توسهعه  یاقتصاد  یهایهمکار سازمان  عضو یکشورها به  یرانیا  مهاجران یآمارها 0.0.02.2

 التیتحص

 یجهعت بررسع   يعن مستقر اسعت. از ا  يکادر کشور آمر يرانیمهاجر ا یتجمع یشترينب OECD گزارش اسا  بر

 . باشدیم ایيژهو یتاهم یکشور دارا ينا

 
 

از مقاصعد   یاو اسعترال  یسکانعادا، انگلع   يکعا، زبان آمر یسیانگل یعنوان کرد که کشورها توانیم یصورت کل به

آورده شعده اسعت کعه نشعان      يرانیعان درصد مهعاجرت ا  12. در شکل آيندیبه حساب م يرانیانمهاجرت ا یاصل

 .باشندیم OECD یمهاجر به کشورها يرانیاندرصد ا 09 یزبانم ،رکشو 19 دهدیم
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 بعاال  تحصیالت میزان نیز ومهاجران  بودن جديد فاکتور دو به ،ايرانی مهاجران اصلی مقاصد بهتر شناخت برای

 اشاره شده است. 10شکل در  هانآبباالتر از ديیلم( در بین 

 
 

مربعوط بعه    یعب بعه ترت  باال یالتسطح تحصمقصد مهاجران با  نیشترينمودار مشخص است که ب يناسا  ا بر

 یسکانعادا و انگلع   یا،بعه اسعترال   عمعدتاً  يدمهاجران جد ین. همچنباشدیم يکاکانادا، فرانسه و در مرحله سوم آمر

 يعن از ا یامعر ناشع   يعن که ا باشدیباال نم رژيم صهیونیستیو  يکابه دو کشور آمر يد. درصد مهاجرت جدروندیم

در  یناسعت. همچنع   يرفتهقبل از انقالب صورت پذ یهاکشورها در سال يناست که عمده مهاجرت به ا یتعواق

 يرانعی ا ياندانشعجو  یمقصد اصل پنجارائه شده است.  یاطالعات 29شکل در  يرانیا يانخصوص مقاصد دانشجو

 .است بوده آلمان و داکانا يتالیا،ا یس،انگل يکا،آمر 2912و  2919، 2992در سه سال  OECD یدر کشورها

آمريکا کانادا آلمان انگلیس سوئد اسرائیل استرالیا هلند فرانسه اتريش

درصد مهاجران اخیر 10.1 23.3 10.5 26.6 19.9 1 30 5 11.4 10.7

درصد با تحصیالت باال 57.9 67.4 36.7 55.1 36.9 22.2 48.8 38.8 65 40.3
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ز و نی( باالتر از دیپلم) مقصدهای مهاجران با تحصیالت باال اصلی ترین: 09شکل 

2101در سال OECDبه کشورهای ( مهاجر در پنج سال اخیر)مهاجران جدید ایرانی 

درصد مهاجران اخیر درصد با تحصیالت باال
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 کشعور  آن از بععد  و است ايرانی دانشجويان تعداد بیشترين میزبان آمريکا کشور که است مشخص آمار اين طبق

 سعاير  بعه  نسعبت  کشعور  ايعن  رشعد  نیعز  و ايتالیعا  کشور حضور نمودار اين در توجه قابل نکته. دارد قرار انگلیس

 .است شده آورده 21شکل  در که باشدمی 2912 تا 2992 هایسال فاصله در کشورها

 

بعا   يرانعی ا اشعتغال مهعاجران   یتاز وضع ترییقدق يرتصو 22شکل ، در 2919سال  یهابر اسا  داده همچنین

 ارائه شده است. OECD یدر کشورها باال یالتتحص

آمريکا انگلیس ايتالیا کانادا آلمان

2008 3063 2400 1289 2086 2080

2010 4689 3163 1678 2364 2526

2012 6763 3372 2975 2805 2571
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درفاصله سال های OECDرشد میزان دانشجویان ایرانی در کشورهای اصلی:  20شکل 

2102تا 2118
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 ،تعداد ينا ازند. امشغول به کار بوده OECDکشورهای در ايرانی هزار 403 حدود ، 2911 سال در اسا  اين بر

 يرانیاندرصد ا 51.6رسمی آمارهای اسا  بر کهآن بیشتر توضیحاند. سطح باال داشته یالتهزار نفر تحص 392

 4به مهارت متوسط فعال هستند و تنها  یازن بادرصد در مشاغل  44باال حضور دارند و  یهادر مشاغل با مهارت

 اند.فعال به مهارت کم یازباال در مشاغل ن یالتبا تحص يرانیاندرصد ا

 

 مقایسه کشورها با توجه به میزان مواجهه با مهاجرت افراد با تحصیالت باال )فرار مغزها( 0.0.03

( اسعت. در  مغزهعا  فعرار  به اصطالحمهاجرت نیروهای با تحصیالت باال ب ،مهاجرت ين موضوعاتترمهميکی از 

در آمريکای مرکزی و حعوزه دريعای کارائیعب بعا      خصوص کشورهای واق اين زمینه بعضی از کشورهای دنیا به

بعا   مهاجراننقشه جهان بر اسا  نرخ خروج  ،23شکل اند. در مواجه کردهتحصیلباالترين نرخ مهاجرت نیروی 

اسعا  شعدت    بندی کشورها برشود. در اين تقسیمديده می کرده آن کشورنیروی تحصیلکل تحصیالت باال به

 اند.مواجهرنگ با مشکل فرار مغزها 
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و 2111وضعیت اشتغال مهاجران با تحصیالت باالی دیپلم ایران در سال های : 22شکل 

، درصد از کل مهاجران ایرانی2100
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کشور  هر کردهیلتحص یرویکل نباال به یالتبا تحص مهاجرانجهان بر اساس نرخ خروج  نقشه: 23شکل 

 (اندمواجه کردهمهاجرت نیروی تحصیل ی با شدت رنگ بیشتر، بیشتر باکشورها)

 

رت افعراد بعا   تعرين سعطح مهعاج   کشعورهايی بعا پعايین     ايران جعز شود، همانگونه که در نقشه فوق مشاهده می

 تحصیالت باال قرار دارد.  

بعر اسعا     2992آن نسعبت بعه سعال     ییراتو نرخ تغ 2912در سال  ياندانشجو مبدأمقصد و  یاصل کشورهای

 ينتعر بعزرگ  ینو چع  یخعارج  ياندانشجو یزبانم ينتربزرگ يکااست. آمر 19جدول  شرحبه  OECD یهاداده

فرسعتنده   یکشعورها  یندر بع  یقابل توجه حضور عربسعتان سععود  است. نکته  يانگروه از دانشجو ينفرستنده ا

 توانعد یمع  2912کشور نسبت به سعال   ينا ياندانشجو یدرصد 212رشد  ؛است OECD یدانشجو به کشورها

بعا داشعتن    يعران اعزام دانشجو به خعارج از کشعور باشعد. کشعور ا     یکشور برا ينا مشخص یاستس دهندهنشان

 .ندارد قرار دانشجو فرستنده برتر کشور ده یانم در OECDدانشجو در 32،752
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آن نسبت به  ییراتو نرخ تغ 2102مهاجر جهان در سال  یاندانشجو مبدأمقصد و  یاصل کشورهای: 01جدول 

 OECD یهااساس دادهبر 2118سال 

 انیدانشجو جذب در برتر یکشورها مهاجر انیدانشجو نیشتریب با یکشورها

 کشور
 یدانشجو تعداد

 سال در یالمللنیب
2912 

 کل درصد
 انيدانشجو

 نیب راتییتغ
 و 2992
2912 

 کشور
 یدانشجو تعداد

 سال در یالمللنیب
2912 

 کل درصد
 انيدانشجو

 نیب راتییتغ
 و 2992
2912 

 کايآمر  نیچ

 سیانگل  هند

 انسهفر  آلمان

 ایاسترال  کره

 آلمان  فرانسه

 ژاپن  یسعود عربستان

 کانادا  تناميو

 ایتاليا  کايآمر

 شياتر  یمالز

 کره  ایتاليا

 

سعازمان   گعزارش  در شعده  ارزيعابی  کشور 293 بین از خروجی، مهاجرت نرخ شاخص دو درها داده ينآخر طبق

 نعه خاورمیا در شده ارزيابی کشور 10 بین در و جهان 146رتبه ، ايران 2915سال  در اقتصادی و توسعه همکاری

 و جهعان  سعطح  در 144 از 121 باال، تحصیالت با نیروهای برای نرخ همین. را داراست 19 رتبه آفريقا، شمال و

 افعراد  مهعاجرت  و کلعی  صعورت  بعه  کشعور  از مهعاجرت  پعايین  نعرخ  آمعار  ايعن . است منطقه سطح در 16 از 0

در خصعوص   DIOC2911ه داد يگعاه بعر اسعا  پا   مطابق با آماری کعه  .باشدمی خاص صورت به کردهتحصیل

منتشعر   2911و  2991 یهادر سال OECD باال و ماهر به یالتفرستنده مهاجران با تحص یکشورها یشترينب

نمعودار   يعن کعه آمعار مهعاجرت در ا   است  آن یتاهم حائزقرار دارد. نکته  یجهان 16 يگاهدر جا يرانا ،شده است

هسعت.   OECD یباال و ساکن در کشورها یالتتحص تعداد کل مهاجران با یبر مبنا واست  یصورت تجمعبه

 ورودی نعرخ  و اسعت  شعده  آورده کشعورها  از خروجعی  مهعاجران  نعرخ نمودار  ينتوجه داشت در ا يدبا همچنین

 یهادر رده يکاآلمان، فرانسه و آمر یس،مانند انگل يیاگرچه کشورها بنابراين .است نشده گرفته نظر در مهاجران

آنعان را   یآمعار ورود  يدکشورها با ينا تریقدق یبررس یاند اما براآورده شده مهاجران فرستنده یکشورها یباال

 در نظر گرفت.   یزن
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 یمشعابه بعر مبنعا    یکشعورها  یبعضع  و يرانعی مهعاجران ا  یلیو تحص یشغل یتوضع ای ازيسهمقا 25شکل  در

ر عربستان که از نظر تععداد مهعاجر و   کشو از یرغبه  دهدیآمارها نشان م ينشده است. اارائه  OECD یهاداده

مهاجران دو کشور هند  یتدارند. هرچند وضع یمشابه یکشورها روندها يرسا ،دارد یمتفاوت یتنرخ اشتغال وضع

 ست. اکشورها چه به لحاظ نوع مشاغل و چه به لحاظ سطح مشاغل بهتر  يراز سا يرانو ا
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2100در سال OECDبه کشورهای 
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OECDبه ( باالتراز دیپلم)کشورهای فرستنده مهاجران با تحصیالت باال :  24شکل 

به صورت تجمعی2100تا سال 
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را بعه   یشعتری معاهر ب  یانسعان  یعروی ن ینکره، هند و چ مانند يینمودار مشخص است که کشورها يناسا  ا بر

 ارائعه  فعوق  کشورهای اشتغال ساختار مورد در ترییقدق يسهمقا 26شکل . در کنندیاعزام م OECD یکشورها

 .شودمی

 
 

 بعه  شعاغل  مهاجران کل درصد نظر از. داد قرار بررسی مورد مختل  هایشاخص منظر از توانمی رافوق  نمودار

 شاغل مهاجران درصد بیشترين دارای ترتیب به عربستان و کره مصر، هند، چین، ترکیه، ايران، که رانمهاج کل

شعاخص قعرار دارنعد،     ينا رپنجم از نظ و دوم هایرتبه در که کره و چین یانفاصله م بايد توجه نمود. باشندمی

 شورهای مورد بررسی دارد.ک همهمشابه در  تقريباً یموضوع نشان از رفتار يندرصد است و ا 2تنها 

با تحصیالت باال نیز وض  به همین منوال است. يعنی هند، ترکیه، ايعران، چعین،    مهاجراناز نظر درصد اشتغال 

به غیعر از   باشند. البتهکره، مصر و عربستان به ترتیب دارای بیشترين میزان در میان کشورهای مورد بررسی می

باشعد، فاصعله میعان سعاير     ار ساير کشورهای مورد بررسعی نمعی  تبیق با رفمار آن چندان قابل تطآعربستان که 

  باشیم.کشورها در اين شاخص چندان معنادار نبوده و باز هم شاهد روالی منطقی و مشابه در اين کشورها می

باشعد.  چنین رفتاری از کشورها قابل مشاهده معی  تقريباًدر مشاغل با مهارت متوسط و مشاغل با مهارت باال نیز 

ترکیه، چین، مصر، ايعران، عربسعتان و هنعد بعه ترتیعب بیشعترين تعا        در مشاغل با مهارت متوسط، کره جنوبی، 
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ایران چین هند عربستان مصر ترکیه کر 

درصد مهاجران شاغل به کل مهاجران 61.8 62 70 32 61.8 64.9 60

درصد اشتغال مهاجران با تحصیالت باال 71.3 70 76 39 69.2 72 68.2

مشاغل با مهارت کم 4 5 7.6 3.8 10.4 24 1.4

مشاغل با مهارت متوسط 44 51 36 41.3 45 56 56.9

مشاغل با مهارت باال 51.6 42 56 54.9 43 19 41

مقایسه ساختار اشتغال مهاجران با تحصیالت باال: 26شکل 

2100در سال OECDبه کشورهای 

درصد مهاجران شاغل به کل مهاجران درصد اشتغال مهاجران با تحصیالت باال مشاغل با مهارت کم

مشاغل با مهارت متوسط مشاغل با مهارت باال
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در مشاغل با مهارت باال نیز عربستان، هند، ايران، مصر، چین، کعره و   اند.کمترين سهم را به خود اختصاص داده

 د.های اول تا هفتم در اين بررسی قرار دارنترکیه در جايگاه

 27 شعکل  در آن آمعار  کعه  سعت ا رانيمد و یاحرفه یروهاین شامل ،باال مهارت ازمندین مشاغل یاصل گروه دو

 .است شده هیته 2995سال  DIOC اطالعات اسا  بر نمودار نيا. است شده آورده فوق یکشورها یبرا

 

 

در چهعار   OECD یکشورهابه  کردهیلتحص مهاجران یتخصص یهاو رشته یالتدر مورد نوع تحص طورینهم

 .است مالحظه قابل 22مطابق شکل اطالعات  ،یگروه رشته اصل
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مصر چین هند ایران عربستان کره جنوبی ترکیه

OECDتعداد مشاغل مدیریتی و حرفه ای مهاجران به کشورهای: 27شکل 

2115به تفکیک کشور مبدأ در سال 
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مصر چین هند ایران نپاکستا عربستان 

سعودی

کر   

جنوبی

روسیه ترکیه برزیل

علوم اجتماعی، کس  و کار و حقوق 14510 48478 54803 12357 13856 542 14012 11627 6262 5842

علم 4669 38520 31959 11568 8044 360 7028 9041 2310 1415

مهندسی 9341 49590 31460 16349 7614 345 8736 17001 4702 3640

بهداشت و پزشکی 5997 20365 17693 11523 4800 601 5854 7068 2378 1985

2115در سال OECDحوزه های تحصیلی مهاجران به کشورهای : 28شکل 

علوم اجتماعی، کس  و کار و حقوق علم مهندسی بهداشت و پزشکی



 

 
 

 

 کردهلیافراد تحص يالمللنیمهاجرت و جابجايي ب در کشور تیوضع يقیتطب يبررس

 

11 

 

کشورها حضعور   يرنسبت به سا یو پزشک یمهندس یهادر رشته يرانیاناسا  جدول فوق مشخص است که ا بر

بععد از   OECDسعاکن   يرانیا ینتعداد مهندس است. کمتر اين سهم یعلوم انسان یهادارند و در رشته یشتریب

مورد مطالععه در ايعن    منتخب در میان کشورهای ته بايد توجه کردبال مقدار را دارد. یشترينب یههند و روس ،ینچ

ببعه   هاآن کردهتحصیل نیروهای خروج نسبت که هستند کشورهايی جمله از یهروسو  ینهند، چ، يراناگزارش، 

کعرده  بته با توجعه بعه کعل تععداد نیعروی تحصعیل      ال .است بیشتر بررسی مورد کشورهای ساير از( مهاجرانکل 

باشعد و در مقايسعه بعا سعاير کشعورهای معورد       اين عدد چندان قابل مالحظه نمعی  که شودمهاجر، مشخص می

 ، تنها از پاکستان بیشتر است.OECDبررسی، تعداد دانشجويان ايرانی مهاجر به کشورهای 

مهعاجران   یالتدر خصعوص سعطح تحصع    یاطالععات  «1اقتصادی رکود از بعد مهاجران مشخصات» گزارش در

نعرخ مهعاجرت    ينباالتر باگزارش ده کشور  ينشده است. در اارائه  OECD یسال به کشورها 15 یباال يدجد

بعه   يعد جد يرانیمهاجران ا که شودیآمار نشان داده م ين. در انداشده در هر قاره مشخص OECD یبه کشورها

 تععداد نظعر   ازواقع    درکعه   ؛دنقرار دار مهاجرهزار نفر  117 یزانبا م یاآس 0 يگاهدر جا OECD عضو یکشورها

  به اين کشورها از رتبه پايینی برخوردار است. ايرانی مهاجران

در  ع   درصعد  62.4 یزانبا مع باال   یالتدرصد مهاجران با تحص یشترينب یدارا يرانا ينکهتوجه انکته قابل  يک

ايرانی نسبت به سعاير   مهاجرانعالوه بر در نظر داشتن تعداد کمتر  اين موضوع ست.اجهان  یکل کشورها ینب

به  شود،کرده میکه خود موجب حاصل شدن نسبت بااليی برای نیروی مهاجر تحصیل ،کشورهای مورد بررسی

 معرتبط نیعز  در کشعور  فراگیر شدن و گسترش نظام آموزش عالی و افزايش تعداد افراد با تحصیالت دانشعگاهی  

کعم   یالتبا تحص مهاجران یبرا يزادر خصوص صدور و OECD یکشورها یریگسخت همچنین نبايد از است.

 .پوشی نمودنیز چشم

کشورهای منتخب مورد بررسی  مهاجرانبا تحصیالت باال و تحصیالت کم را در میان  مهاجرانسهم  20شکل 

 دهد.نشان می

                                                 
1. a new profile of migrants in the aftermath of the recent economic crisis 
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 مهاجرت یجهان مقصد نیتریاصل کایآمر 0.0.04

کننده اين موضوع بعود کعه   المللی که تا اينجا مورد بررسی قرار گرفتند نیز بیانساير مناب  اطالعاتی بین بررسی

 مهعاجران کنعد.  ود جذب معی در جهان است و بیشترين میزان مهاجران را به خ مهاجرانين مقصد ترمهمامريکا 

 .اندايرانی نیز بیش از هر کشور ديگری به امريکا مهاجرت کرده

 دهد. نشان می مبدأبه امريکا را به تفکیک کشور  مهاجران، تعداد 39 شکل
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جدیدالورود( باالتر از دیپلم)درصد مهاجران با تحصیالت باال : 29شکل 

2101در سال OECDبه کشورهای 

درصد مهاجران جدید با تحصیالت پائین درصد  مهاجران جدید با تحصیالت باال
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کعره،   ،نمعودار  يعن منتخب ارائه شده است. بر اسعا  ا  یکشورها یبعض یتد جمعونمودار باال آمار ساالنه ور در

 ی،جنوب يقایفرآ ،یهاز ترک بیش يرانا در طرف مقابل را دارند و يکااز ورود به آمر یشتریو پاکستان آمار ب یهروس

 مهعاجران  فیلییعین  و چعین  ،هنعد  کشورهای داشت توجه بايد. ستا آمريکا بهو عربستان فرستنده مهاجر  يلبرز

 .دارند آمريکا به بیشتری بسیار

  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

برزیل 6943 9448 9439 6331 10556 16664 17910 14295 12195 14701 12258 11763 11441 11033 10429

ایران 8487 10425 12960 7230 10434 13887 13947 10460 13852 18553 14182 14822 12916 12863 11615

کر  15721 20532 20724 12382 19766 26562 24386 22405 26666 25859 22227 22824 20846 23166 20423

پاکستان 14504 16393 13694 9415 12086 14926 17418 13492 19719 21555 18258 15546 14740 13251 18612

روسیه 16940 20313 20771 13935 17410 18083 13188 9426 11695 8238 6718 7944 9969 9753 9079

عربستان سعودی 1063 1178 1014 735 906 1210 1542 1171 1194 1418 1263 1396 1343 1463 1696

آفریقای جنوبی 2824 4090 3861 2210 3370 4536 3201 2988 2723 3171 2758 2649 2781 2629 2676

ترکیه 2606 3215 3375 3029 3835 4614 4941 4425 4210 4958 4483 4403 4162 4144 3834
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تعداد مهاجران خارجی ورودی به آمریکا  به تفکیک کشور مبدأ و سال: 31شکل 

برزیل ایران کر  پاکستان روسیه عربستان سعودی آفریقای جنوبی ترکیه
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 .شودمی اشاره اشتغال آمار به 31شکل  در موضوع شدن تردقیق برای

 
 

 یارمهاجر شاغل بسع  یتجمع یخصوص هند دارا و به ینکره، چ یکشورها که آمار مشخص است ينبر اسا  ا

 است. يرانیمرتبط با اشتغال مهاجران ا یرسم یاز آمارها یشمراتب ب آن به یزانهستند که م يکادر آمر يادیز

  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

چین 3152 7439 9859 4232 6321 7047 4973 8078 8119 8945 8932 10202

مصر 133 286 518 341 331 479 331 319 276 264 352 315

ایران 241 395 565 329 376 1116 652 583 611 501 936 741

کر  جنوبی 1528 3274 5992 4043 4248 6231 5297 4267 4787 4552 5704 4744

عربستان 17 23 47 24 26 79 49 48 61 48 77 72

ترکیه 234 434 811 632 756 758 708 592 646 593 749 531

۰
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۴۰۰۰

۶۰۰۰

۸۰۰۰
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تعداد نیروی کار شاغل کشورهای منتخب در آمریکا: 30شکل 
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 الملليبین مهاجران آمار مورد در آمريکا داخلي امنیت وزارت ساالنه گزارش
  کشور اين به
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به  المللیینب مهاجراندر مورد آمار  یکاآمر یداخل یتارت امنگزارش ساالنه وز یتیریمد خالصه 0.0.05

 کشور ینا

و ایران در رتبه هفتااد و   ؛امریکا به اخذ پذیرش غیرمهاجرتی در پیشتاز جنوبی، کرهژاپن، چین، هند و . 1 یافته

 نهم دنیا.

نیهز   الت علمهی به امریکا )که شامل ویهزای دانشهجویی و تبهاد    غیرمهاجرتی پذیرش دسته دربررسی آمار 

  ۷۶،۶۳۸،۲۳۶ بها  برابر ۲۰۱۵ سال در امریکا به مهاجراناین دسته از  کل تعداددهد که نشان میشود( می

ژاپن با بیش از چهار میلیون نفهر در  پس از مکزیک با بیش از بیست میلیون نفر،  میان این از که بود  نفر

نجم، کر  جنوبی با نزدیک به دو میلیهون نفهر در   رتبه چهارم، چین با نزدیک به سه میلیون نفر در رتبه پ

بیش از  با سعودی عربستان و رتبه نهم، هندوستان با نزدیک به یک میلیون و نهصد هزار نفر در رتبه دهم

 نفهر  ۳۵،۲۶۶ایرانی در این دسهته برابهر بها     مهاجراندر رد  سی و سوم قرار دارند و تعداد  سیصد هزار نفر

که قابل مقایسه با تعداد مربوط به سایر دنیا قرار دارد  ۷۹در رتبه ( غیرمهاجرتیاز کل پذیرش  درصد۴4۶)

تواند نشان از توجه به اهمیت تبادالت علمی و از جملهه  باشد. این امر خود میکشورهای مورد بررسی نمی

 .باشدجنوبی و عربستان جابجایی دانشجو برای کشورهایی مانند کر 

 

 ،اناد را اخذ کرده 2015کا در سال یی که اقامت قانونی امرمهاجرانیک درصد از جمعیت کل ایرانیان تنها . 2یافته 

 دهند.تشکیل می

نفر اقامت دائم و قانونی کشهور   ۱،۰۵۱،۰۳۱تعداد  ۲۰۱۵در این گزارش، در سال ئه شد  ابر اساس آمار ار

دهند که این رقهم چیهزی   تشکیل می نفر را ایرانیان مهاجر ۱۳،۱۱۴اند که از این میان امریکا را اخذ کرد 

البته باید اشار  کرد که در شود. به امریکا را شامل می مهاجراناز کل تعداد این دسته از  درصد۱4۲برابر با 

رفتاری مشابه و سهمی برابر داشته و به نسبت جمعیهت کشهورها ایهن     این نوع از مهاجرت، کشورها تقریبا 

 تواند متفاوت باشد. سهم می

 

 ؛کنندمی مهاجرت امریکا کشورهای دیگر به طریق از امریکا، مهاجر به هایایرانیاز  یقابل توجه نسبت. ۳ فتهیا

 آخهرین  و تولد محل تفکیک به ند،ا نمود دریافت را متحد  ایاالت قانونی اقامت که افرادی تعداد مقایسه با

 آخهرین  عنهوان )بهه   ایران از که افرادی تعداد، ۲۰۱۵ سال در که کرد مشاهد  توانمی اقامت، محل کشور

 به و هستند ایران متولد که افرادی تعداد و نفر ۹۰۷۴ با برابر ندا کرد دریافت را امریکا اقامت( اقامت محل
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 ههم  قبهل  ههای سهال  در روال ایهن . باشهد می نفر ۱۳،۱۱۴ با برابر در همین سال اند،کرد  مهاجرت امریکا

 ایرانهی  افهراد  از توجهی قابل نسبت که باشد موضوع ایندهند  نشان تواندیم خود این و گرددمی مشاهد 

بها   یتوضع ینا یسه)مقا باشندنمی ایران در ساکن شوند،می متحد  ایاالت وارد قانونی مهاجر عنوان به که

 بهه  نهدارد  وجود هاآن یدو دسته برا ینا ینب یکه تفاوت چندان یهند و کر  جنوب ین،مانند چ ییکشورها

ههای مههاجر، از طریهق    درواقع نسبت قابل توجهی از ایرانی (.دارد موضوع این بودن معنادار از نشان خوبی

 کنند.کشوری دیگر )به عنوان محل اقامت( به امریکا مهاجرت می

 مقدمه 0.0.06

. شعود معی  منتشعر  آمريکعا  دولعت  توسعط  1269 دهعه  از و ساالنه صورت به مهاجرت به مربوط آماری اطالعات

کعرده و در حعال    ییعر تغ یعر اخ هایسال در مهاجرت به مربوط هایارائه گزارش یبرا فدرالی ینهادها یتولمسئ

 تحعت  کعه  مهعاجرت  آمار دفتر توسط ۱گزارش ساالنه آمار مهاجرت با عنوان یاطالعات تحت گزارش ينحاضر ا

 .گرددمی تهیه است، داخلی امنیت وزارت در و هاسیاست اداره

 جعداول  دربردارنده باشد،می امريکا کشور به مهاجران به مربوط اطالعات شامل که نهاد اين 2915 سال گزارش

 موضعوع  به مربوط اطالعات ارائه به شود،می پرداخته آن به ادامه در که شرحی به که باشدمی متعددی تفکیکی

 .است شده منتشر 2916 سال دسامبر در گزارش اين. است پرداخته مهاجرت

 سعیس  و شده ارائه شود،می استفاده هاآن از نامهاجر نوع تعیین برای که گزارش اين در موجود بندیهدست ابتدا

 اسعالمی  جمهعوری  بعرای  تفکیعک  به متحده اياالت به نامهاجر گروه اين از يک هر به مربوط آمار و اطالعات

 افريقعای  و روسعیه  برزيعل،  چعین،  هندوسعتان،  مصعر،  عربستان، جنوبی، کرهبترکیه،  منتخب کشورهای و ايران

 .گرددمی ارائه -وجود اطالعات صورت در-( جنوبی

 

 گزارش این در بررسی مورد مهاجران انواع 0.0.07

 2یقانون و دائم اقامت 0.0.07.0

 افعراد  هعا آن بعه  و باشعند می دارا را متحده اياالت قانونیو  دائم اقامت که هستند افرادی، قانونی و دائم مقیمان

                                                 
1. Yearbook of Immigration Statistics 

2. Lawful Permanent Residents 
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 .گرددمی اطالق نیز ۱یقانون اقامت مجوز دارای

 2انیجوپناه و پناهندگان 0.0.07.2

 ايعاالت  در اقامعت  پعی  در خعود،  منطقعه  يعا  کشور در 3هاآسیب از جلوگیری منظور به که شودمی افرادی شامل

 .باشندمی متحده

 4تیتابع قبول 0.0.07.3

اغلعب سعاکنان   . اندشده متحده اياالت ۵شهروند که شودمی مربوط بیشتر و سال 12 سن با افرادی به دسته اين

 .باشندیم یتقبول تابع یبرا يطواجد شرا اقامت دائم و قانونیسال پس از اخذ  5دائم،  یاقامت قانون یدارا

 6 یرمهاجرتیغ رشیپذ 0.0.07.4

 در اقامت اجازه هاآن به مشخص و محدود زمانی بازه يک در که شودمی افرادی به مربوط غیرمهاجرتی پذيرش

 در شعرکت  يعا  تحصعیل،  کعار،  بعرای  برخعی  تجارت، يا متوريس اهداف با افراد اين اغلب. است شده داده امريکا

 .شوندمی متحده اياالت وارد فرهنگی هایبرنامه

 آمریکا به مهاجران ساالنه گزارش در بررسی مورد مناط  و کشورها 0.0.08

 اطالععات  آن در کعه  جداولی در که است داده قرار معینیبندی دسته در را مناطق و کشورها مهاجرت، آمار اداره

 هعر  بعه  مربوط کشورهای و نظر مورد مناطق. دارد قرار توجه مورد بندیدسته اين کند،می اعالم مخاطبین به را

 .است شده ارائه 11 جدول در منطقه

 منطقه در گزارش مورد بررسی هر به مربوط کشورهای و نظر مورد : مناط 00جدول 

 کشورها منطقه

Africa 

Algeria, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape 

Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Cote d’Ivoire, Democratic 

Republic of the Congo, Djibouti, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, 

Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, 

Libya, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Morocco, 

Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Republic of the Congo, Reunion, 

Rwanda, Saint Helena, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra 

Leone, Somalia, South Africa, South Sudan, Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, 

                                                 
1. Green card 

2. Refugees and Asylees 

3. Persecution  

4. Naturalizations 

5. Citizen 

6. Nonimmigrant Admission  
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 کشورها منطقه
Tunisia, Uganda, Western Sahara, Zambia, and Zimbabwe 

Asia 

Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei, 

Burma, Cambodia, China, Cyprus, East Timor, Georgia, Hong Kong, India, 

Indonesia, Iran, Iraq, Israel, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, 

Laos, Lebanon, Macau, Malaysia, Maldives, Mongolia, Nepal, North Korea, 

Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, South Korea, Sri 

Lanka, Syria, Taiwan, Tajikistan, Thailand, Turkey, Turkmenistan, United Arab 

Emirates, Uzbekistan, Vietnam, and Yemen. 

Europe 

Albania, Andorra, Austria, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, 

Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Faroe Islands, Finland, 

France, Germany, Gibraltar, Greece, Guernsey, Holy See, Hungary, Iceland, 

Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey, Kosovo, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, 

Luxembourg, Macedonia, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Netherlands, 

Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, San Marino, Serbia, Slovak 

Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Ukraine, and the United 

Kingdom 

North 

America 

Canada, Greenland, Mexico, Saint Pierre and Miquelon, United States, and the 

countries within the regions of the Caribbean and Central America Caribbean 

includes Anguilla, Antigua and Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, 

Bonaire, British Virgin Islands, Cayman Islands, Cuba, Curacao, Dominica, 

Dominican Republic, Grenada, Guadeloupe, Haiti, Jamaica, Martinique, 

Montserrat, Puerto Rico, Saba, Saint Barthelemy, Saint Kitts and Nevis, Saint 

Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Sint Eustatius, Sint Maarten, Trinidad 

and Tobago, Turks and Caicos Islands, and U S Virgin Islands Central America 

includes Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, and 

Panama 

Oceania 

American Samoa, Australia, Christmas Island, Cocos (Keeling) Islands, Cook 

Islands, Federated States of Micronesia, Fiji, French Polynesia, Guam, Kiribati, 

Marshall Islands, Nauru, New Caledonia, New Zealand, Niue, Norfolk Island, 

Northern Mariana Islands, Palau, Papua New Guinea, Pitcairn Islands, Samoa, 

Solomon Islands, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, and Wallis and Futuna 

Islands 
South 

America 
Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Falkland Islands, French 

Guiana, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, and Venezuela 
 

 (بررسی مورد کشورهای تفکیک)به  مهاجران از گروه هر به مربوط آمار 0.0.09

 یقانون و دائم اقامت به مربوط آمار 0.0.09.0

 از انعد، کعرده  اخعذ  را متحده التااي انونیق و دائم اقامت که افرادی به مربوط اطالعات بررسی، مورد گزارش در

 بعه  1229 سعال  در نفعر  2325 از قعانونی  و دائعم  پناهندگان تعداد که است شده ارائه 2915 سال تا 1229 سال

 .است رسیده 2915 سال در نفر 1،951،931
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 .است شده ارائه 2915 تا 2999 سال از قانونی و دائم اقامت تعداد باال، نمودار در

 

مطالععه بعه    يعن در ا یمنتخعب معورد بررسع    یکشعورها  ینو همچن يرانا اسالمی یکه از جمهور یافراد دتعدا

 انعد، شعده  متحده اياالت وارد قانونی و دائم اقامت دارای مهاجران عنوان به و ۱محل اقامت افراد ينآخر یکتفک

 .است شده ارائه 33شکل  در
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تعداد افرادی که اقامت دائم و قانونی ایاالت متحده را اخذ کرده اند: 32شکل 

روسیه ايران کره جنوبی ترکیه چین هند برزيل مصر افريقای جنوبی

2010 7502 9078 22022 7435 67634 66185 12057 9822 2705

2011 8548 9015 22748 9040 83603 66331 11643 9096 2754

2012 10114 8955 20802 7362 78184 63320 11248 10172 2960

2013 10154 9658 22937 7189 68410 65506 10772 10719 2693

2014 9455 8894 20313 7248 72492 74451 10246 12043 2871

2015 9030 9074 16976 8762 70977 61380 11247 13907 3298

0
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تعداد افرادی که اقامت دائم و قانونی امریکا را دریافت کرده اند،: 33شکل 

(بر اساس اخرین کشور محل اقامت)به تفکیک کشورهای مورد بررسی 
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 منتخب کشورهای و ايران برای تولد، محل کشور تفکیک به را ونیقان و دائم اقامت دارای افراد تعداد ،34شکل 

 .دهدمی نشان 2915 تا 2919 هایسال در

 
 

 محعل  کشعور  آخعرين  که افرادی و ايران در متولدان میان تفاوت بررسی فوق، در شده ارائه نمودار دو به توجه با

 امريکعا  بعه  ايرانعی  عنعوان  بعه  کعه  افعرادی  از ایعمعده  قسمت که دهدمی نشان است، بوده ايران هاآن اقامت

 یبه کشورها يکاآمر اقامتاخذ  یبرا يااقامت دارند و  يگرد یهستند که در کشورها يرانیانیا کنند،می مهاجرت

 2915 معالی  سعال  به مربوط قانونی و دائم اقامت دارندگان اطالعاتجا اقامت دارند. در آن یمراجعه و مدت يگرد

 کشعور  اسعا  ببعر   اسعت  شده ارائه منتخب کشورهای و ايران برای و 35شکل  در اقامت مجوز نوع تفکیک به

 (.افراد تولد محل

روسیه ايران کره جنوبی ترکیه چین هند برزيل مصر یافريقای جنوب
عربستان  
سعودی

2010 6718 14182 22227 4483 70863 69162 12258 8978 2758 1263

2011 7944 14822 22824 4403 87016 69013 11763 7778 2649 1396

2012 9969 12916 20846 4162 81784 66434 11441 8988 2781 1343

2013 9753 12863 23166 4144 71798 68458 11033 10294 2629 1463

2014 9079 11615 20423 3834 76089 77908 10429 11477 2676 1696

2015 8799 13114 17138 4201 74558 64116 11424 12085 2907 1744

0
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20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

یک تعداد افرادی که اقامت دائم و قانونی امریکا را دریافت کرده اند، به تفک: 34شکل 

(بر اساس کشور محل تولد)کشورهای مورد بررسی
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 36شعکل  نوع مجعوز اقامعت در    یکبه تفک 2915 یمربوط به سال مال قانونیدارندگان اقامت دائم و  اطالعات

 ت افراد(.کشور محل اقام ينمنتخب ارائه شده است ببر اسا  آخر یو کشورها يرانا یبرا

 

428 2250 949 222 14384 14591 452 903 77 253

1732 1485 9645 1041 22531 27514 2725 746 935 310

4335 3232 6465 1670 27659 20558 7903 3334 1286 717

1748 2377 7 1108 24 53 21 289 262 269

532 3756 7 142 9727 978 116 4194 332 192

24 14 65 18 233 422 207 18 15 3

ع پذیرش تعداد افرادی که اقامت دائم و قانونی امریکا را گرفته اند، به تفکیک نو: 35شکل 

(بر اساس کشور محل تولد افراد)

457 2035 930 239 13824 13993 476 895 93 283

1692 1061 9214 992 20594 25780 2604 671 762 335

4249 3006 6671 1721 26936 19918 7856 3399 7327 926

1828 2233 19 1091 36 65 16 2802 345 440

779 724 11 4696 9361 1193 113 6118 757 121

25 15 63 23 226 431 182 22 14 3

9
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19999

15999

29999

25999

39999

ع پذیرش تعداد افرادی که اقامت دائم و قانونی امریکا را گرفته اند، به تفکیک نو: 36شکل 

(بر اساس آخرین محل اقامت افراد)
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 0انیجوپناه و پناهندگان 0.0.21

 بعا  برابعر  انعد، شده متحده اياالت خاک وارد 2915 سال در جويانپناه و پناهندگان قالب در که افرادی کل تعداد

 .است شده داده نشان 37شکل  در 2915 تا 2999 سال از افراد اين تعداد. است بوده نفر 60،029

 

 
 32شعکل   در مطالععه  ايعن  در بررسی مورد کشورهای ساير و ايران برای ملیت، تفکیک به جويانپناه اين تعداد

 .است شده ارائه
 

 
 

                                                 
1. Refugees and Asylees 

2999 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2992 2990 2919 2911 2912 2913 2914 2915

مهاجران ورودی 72165 68920 26785 28286 52840 53738 41094 48218 60107 74602 73293 56384 58179 69909 69975 69920

به تفکیک سال-تعداد پناهجویان جدید آمریکا در هر سال : 37شکل 

روسیه ايران چین مصر

    

    

    

    

    

    

تعداد پناهنده ها به امریکا به تفکیک سال و ملیت افراد: 38شکل 
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 بعه  مربعوط  جويعان پنعاه  و پناهنعدگان  اطالععات  تنهعا  بررسعی،  معورد  کشعورهای  میان از که است ذکر به الزم

 .است شده ارائه گزارش اين در است شده داده نشان فوق نمودار در که کشورهايی

 0تیتابع قبول 0.0.20

 معورد  ع هاآن توسط شده ارائه هایخواست داد به توجه با ع هاآن به امريکا تابعیت که افرادی تعداد 30شکل  در

 .است شده ارائه 2915 تا 2999 هایسال برای است، گرفته قرار پذيرش

 
 مطالععه،  در بررسعی  ردمعو  کشورهای و سال تفکیک به اند،کرده اخذ را امريکا تابعیت که افرادی تعداد همچنین

 .(افراد تولد محل کشور اسا ببر  است شده ارائه 49شکل  در

 

                                                 
1. Naturalizations  

556026 606259 572646 462435 537151 604280 702589 6604771046539743715 619913 694193 757434 779929 653416 730259

تعداد درخواست های تابعیت مورد تأیید قرار گرفته: 39شکل 

روسیه ايران کره جنوبی ترکیه چین هند برزيل مصر
افريقای 
جنوبی

عربستان 
سعودی

          

          

          

          

          

          










افراد اخذ کننده تابعیت آمریکا بر اساس محل تولد: 41شکل 
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 نعوع  تفکیک به اندشده متحده اياالت تبعه 2915 سال در که( نفر 739،250 کلبدر  افرادی کل تعداد همچنین

 .است شده ارائه 41 شکل در اشتغال

 
 

 0یرمهاجرتیغ رشیپذ 0.0.22

 و محعدود  زمعانی  بعازه  يک در که شودمی افرادی به مربوط غیرمهاجرتی يرشپذ ،تر ذکر شدپیش که همانگونه

 را پعذيرش  نعوع  اين که افرادی کل تعداد ،42شکل  در. است شده داده امريکا در اقامت اجازه هاآن به مشخص

 .است شده داده نشان اندنموده دريافت متحده اياالت از 2915 تا 2996 هایسال در

 
                                                 
1. Nonimmigrant Admissions  

مشاغل مدیریتی و حرفه ای 

10۹1۴۳;و مشاغل مرتبط

مشاغل بخش 

۹5۹75;خدمات

مشاغل فروش و 

5۹57۳;دفتری

مشاغل کشاورزی، 

ماهیگیری و 

2۹2۸;جنگلبانی

مشاغل حوزه ساخت و ساز، 

;تعمیرات و نگهداری

مشاغل  حوزه تولید و 1۴۸5۸

۶۳0۸2;حمل و نقل
500۹۶;خانه دار۳۳07;امور نظامی

دانش آموزان و 

۳۴22۸;کودکان

22۸71;بازنشستگان

۸۹17۶;افراد بیکار

1۸5022;ناشناخته

به تفکیک نوع اشتغال  2015تعداد کل افرادی تبعه ایاالت در سال : ۴1شکل 

















































































         

2105تا 2116تعداد پذیرش های غیر مهاجرتی از سال : 42شکل 
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 .است شده داده نشان 34شکل  در اندشده متحده اياالت وارد 2یمهارت و 1آکادمیک قالب در که یدانشجويان تعداد

 
 برای دانشجويان آکادمیک F1برای دانشجويان مهارتی و ويزای  M1*ويزای 

 2919 بازه در منتخب کشورهای برای 44شکل  در ۳یکشور شهروند یکبه تفک یرمهاجرتیغ يرشکل پذ تعداد

 .است شده ائهار 2915 تا

 

                                                 
1. Academic students F1 
2. Vocational students M 

3. COUNTRY OF CITIZENSHIP 

۰
۲۰۰۰۰۰
۴۰۰۰۰۰
۶۰۰۰۰۰
۸۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰
۱۲۰۰۰۰۰
۱۴۰۰۰۰۰
۱۶۰۰۰۰۰
۱۸۰۰۰۰۰
۲۰۰۰۰۰۰

693805 787756 859169 895392 1514777 1702730 1566815 1577509 1737927 1886948

10384 13073 15496 14632 17641 18824 17600 19106 20534 19878

دانشجویی مورد تایید در امریکا به تفکیک سال*تعداد کل ویزای: 43شکل 

روسیه ايران کره جنوبی ترکیه چین هند برزيل مصر
افريقای  
جنوبی

عربستان  
سعودی

2010 229725 18375 1332352 148096 1038271 1140913 1233457 57442 111173 91934

2011 269566 21027 1460972 167767 1364078 1222302 1539015 61716 120383 138055

2012 299911 24290 1527085 175933 1756747 1296276 1792425 84287 127973 193462

2013 364116 26144 1656795 192113 2098801 1491712 2143154 89578 135400 232782

2014 413011 33303 1780662 214958 2555896 1720729 2390245 99716 148243 291715

2015 323435 35266 1946887 226665 2935175 1898327 2505525 104049 153290 306182

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

در امریکا( که شامل دانشجویان هم می شود)تعداد پذیرش غیرمهاجرتی: 44شکل 
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 بعازه  در منتخعب  کشعورهای  بعرای  45شعکل   درکشور محل اقامت  یکبه تفک یرمهاجرتیغ يرشکل پذ تعداد

 .است شده ارائه 2915 تا 2919

 
 

انعد و در دسعته   متحده شده ياالتا وارد غیرمهاجرتی پذیرش گروه در 2915 سال در که افرادی کل تعداد همچنین

 .است شده ارائه 46 شکل در گیرندیقرار م اند،ای تبادالت علمی به امريکا رفتهدانشجويان و افرادی که بر

 

روسیه ايران کره جنوبی ترکیه چین هند برزيل مصر
افريقای 
جنوبی

2010 208627 12862 1196416 128746 838165 886979 1263944 48687 98766

2011 249412 15198 1335464 146738 1136479 958271 1578535 51149 103268

2012 276956 16658 1397408 154516 1495782 1013899 1833397 69834 110954

2013 346800 19391 1560177 176349 1858989 1248218 2203777 75169 123999

2014 389481 27121 1705540 205105 2311007 1551246 2462622 86758 141644

2015 302714 28750 1831790 215974 2688752 1721136 2569484 89137 148557

۰

۵۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰

۲۵۰۰۰۰۰

۳۰۰۰۰۰۰

تعداد کل پذیرش غیرمهاجرتی به تفکیک اخرین کشور محل اقامت : 45شکل 

روسیه ايران
کره 
جنوبی

ترکیه چین هند برزيل مصر
افريقای  
جنوبی

عربستان  
سعودی

دانشجويان و افرادی که برای تبادالت علمی به امريکا 
رفته اند

15866 7937 140437 31645 521330 179581 59078 7555 5316 143519

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000 دانشجویان و افرادی که برای تبادالت علمی به امریکا رفته اند: 46شکل 
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 1کايآمر در يخارج انيدانشجو یایجغراف 1.1

 
  

                                                 
1. The Geography of Foreign Students in U.S. Higher Education: Origins and Destinations 
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 کایآمر در یخارج انیدانشجو یایجغراف گزارش یتیریمد خالصه 0.2.0

 درصد؛ 1دانشجویان خارجی فعال به تحصیل در آمریکا، کمتر از  ازسهم دانشجویان ایرانی .  1 یافته

اند نزدیک یافت کرد ردیکا را ویزای دانشجویی امر ۲۰۱۲تا  ۲۰۰۸تعداد کل دانشجویانی که در باز  زمانی 

باشد. اطالعات مربوط به دانشجویانی که ویزای دانشجویی را در این باز  زمانی اخذ می نفر ۱،۱۵۳،۴۵۹ به

 ۱۵) هنهد  ،(ان دارای ویهزای دانشهجویی  دانشجوی کل از درصد ۲۵) چین دهد کشورهایاند نشان میکرد 

دانشهجویان دارای ویهزای    کل درصد از ۱۰) جنوبی کر  ،(دانشجویان دارای ویزای دانشجویی کل درصد از

دارای بیشترین سهم ( دانشجویان دارای ویزای دانشجویی کل درصد از ۵) سعودی عربستان و( دانشجویی

دانشهجویان خهارجی    %۰4۸۳انشجو در این باز  زمهانی، حهدود   د ۹۶۱۱ایران با تعداد  باشد.از این مهم می

 دهند.امریکا را تشکیل می
 

 شهری از ایران قرار ندارد. هیچ دانشجو به امریکا، از نظر فرستنده تعداد در میان بیست شهر برتر. 2 یافته

 تها  ۲۰۰۸ سال نیزما باز  در ریکاخارجی به امدر لیست بیست شهر برتر از نظر فرستند  تعداد دانشجوی 

هیچ شهری از ایران قرار ندارد و البته کشورهایی مانند چین، هند، کر  جنهوبی و عربسهتان دارای    ،۲۰۱۲

 مهاجر به امریکا قرار دارند.تعداد دانشجوی بیشترین شهرهای با 

 در فعهال  و F۱ دارای دانشهجویان  کهل  تعهداد  نظهر  از برتهر  شهر د  فهرست درجال  است توجه شود که 

 بها  نیهز  تایپهه  شههر  و شههر  اولین عنوان به دانشجو ۲۰،۸۴۰ با هند حیدرآباد ،STEM های تحصیلیحوز 

 .دارد قرار فهرست این دهم رتبه در نفر ۴۸۰۲

 به بازاریابی و مدیریت وکار،کس  هایحوز  در فعال دانشجویان تعداد نظر از دنیا برتر شهر د  فهرست در

 در نفر۱۵،۳۸۲ با پکن نیز اندکرد  مهاجرت متحد  ایاالت به خارجی شهر یک از که دانشجویانی تعداد کل

 .دارد قرار دهم رتبه در نفر ۳۷۱۰ با هنگ کنگ و صدر
 

 المللی دانشجویان، ضرورتی مورد توجه در کشورهای با رشد سریع اقتصادی؛جابجایی بین. ۳ یافته

 بیشهترین  گذشهته  دهه در دهدن میاشنر آمریکا اطالعات مربوط به تعداد ویزاهای دانشجویی ثبت شد  د

 و کردنهد  تجربهه  را اقتصادی سریع رشد که  بود کشورهایی از امریکا، به ورودی خارجی دانشجویان تعداد

اطالعهات نشهان    ع ایهن اقه ودر .دادنهد  قرار خود کار دستور در را کشور از خارج تحصیلی بورس هایبرنامه

ف و راههی بهرای توسهعه    لدانشجویان موضوعی مورد توجه کشورهای مختالمللی جابجایی بین که دهدمی

 از درصعد  25، 2912 سال تا 2992 سال ازئه شد ، ارچرا که بر اساس آمار ا ؛باشدها میعلمی و اقتصادی آن

 بعه  مشغول امريکا شهریکالن منطقه 112 در باالتر يا لیسانس مقط  در تحصیل به فعال خارجی دانشجويان

 سعاير  منظعور  بعه  دالر میلیعارد  12.2 و شعهريه  عنعوان  به دالر میلیارد 21.2 تقريباً تعداد اين. اندشده تحصیل

درآمعد و توسععه اقتصعادی    دهنعده  نشعان که اين میزان فقط  اندداشته آورده مناطق اين اقتصاد برای هاهزينه
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خواهنعد   اوردهايی برای کشور خعود چه دست مبدأباشد، حال اينکه در بازگشت به کشور مشهود اين موضوع می

بعر اسعا  ايعن    کعه  البته نبايد فراموش کرد  باشد.داشت نیز موضوعی است که درخور توجه و تفکر بیشتر می

درصد از دانشجويان خارجی پس از پايعان دوران تحصعیل خعود در امريکعا بعاقی       45گزارش، به طور متوسط 

المللعی  ختل  به تناسب نعوع نگعاه بعه موضعوع جابجعايی بعین      اين رقم برای کشورهای م مانند که طبیعتاًمی

 باشد.های آنان متفاوت میها برای استفاده از توانمندیو مهیا بودن زيرساخت دانشجويان

 

 مقدمه 0.2.2

کید بعر اهمیعت بعاالی    أ، ضمن ت3ر شده استشمنت ۲مورگانپیو جی ۱بروکینز مؤسسهاين گزارش که توسط  در

، مبعدأ اين کشور و همچنین کشورهای اقتصاد شوند برای ساله وارد اياالت متحده می دانشجويان خارجی که هر

 زمانی بازه در ويژهبه دانشجويان اين مقصد همچنین و مبدأ نظر از خارجی دانشجويانبه بررسی آماری وضعیت 

 .پردازدمی 2912 تا 2991

 بعه  شعده  تأيیعد  ويزاهعای  تععداد  اسا  بر که 2912 تا 2991 زمانی بازه در گزارش اين هایيافته از ایخالصه

 :باشدمی زير موارد شرح به است، آمده دست

 یعدا پ يشافعزا  یآورمتحده به طعرز شعگفت   ياالتا در دانشجويی يزایو اسا  بر خارجی دانشجويان تعداد 

 زانیع م یشتريناست که ب یدهرس 2912مورد در سال  524،999به  2991مورد در سال  119،999کرده و از 

 .باشدمی سعودی عربستان و چین مانند 4در حال ظهور یرشد مربوط به اقتصادها

 25، 2915 سعال  تعا  2992 سعال  از. انعد متحده متمرکز شعده  ياالتا 5شهرهایکالن در خارجی دانشجويان 

 کاامري شهریکالن منطقه 112 در باالتر يا لیسانس مقط  در تحصیل به فعال خارجی دانشجويان از درصد

 بعه  دالر میلیعارد  12.2 و شعهريه  عنعوان  بعه  دالر میلیارد 21.2 تقريباً تعداد اين. اندشده تحصیل به مشغول

 (.ساله 5 بازه يکبدر  اندداشته آورده مناطق اين اقتصاد برای هاهزينه ساير منظور

 در کعل  انعد آمده کاامري به ظهور حال در بازارهای سري ِ رشد حال در شهرهای از خارجی دانشجويان اغلب .

 انعد، شعده  متحده اياالت وارد 2912 تا 2992 سال از دانشجويی يزایکه با و يانیاز دانشجو یمیبه ن يکنزد

                                                 
1. Brookings 

2. J.P. Morgan 

3. A joint project of brookings and jpmorgan chase 

4. emerging economies 

5. metropolitan areas 
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 خعارجی  شعهری  5 ريعاض،  و حیعدرآباد  شعانگهای،  پکعن، اند. سئول، کشور آمده ينبه ا یشهر خارج 04از 

 . اندبوده شهرها اين از متحده االتاي به شده وارد خارجی دانشجويان میزان بیشترين که هستند

 بعه  مربعوط  هعای حعوزه  و رياضی و مهندسی فنی، علوم، هایحوزه بر نامتناسبی طور به خارجی دانشجويان 

 در باالتر و لیسانس مقط  در تحصیل به مشغول خارجی دانشجويان از دو سوم. اندشده متمرکز کار و کسب

 تحصعیل  به مشغول بازاريابی و مديريت کار، و کسب هایحوزه ،رياضیات علوم، مهندسی، و فنی هایحوزه

 .باشدمی درصد 42 با برابر امريکا دانشجويان برای نسبت اين که حالی در باشندمی

 45 در کعار  منظعور  به را خود ويزای خود، هایدانشگاه از التحصیلیفارغ از بعد خارجی دانشجويان از درصد 

  .کنندمی تمديد آن به نزديک مناطق يا مناطق آن

-2912 تحصعیلی  سعال  در. باشدمی دنیا در آکادمیک هایآموزش برای ایبرجسته جهانی کانون متحده اياالت

 کعل  از درصعد  21 بعا  برابعر  میعزان  ايعن  که است بوده المللیبین دانشجوی 210،644 میزبان کشور اين، 2913

 .اندبوده تحصیل به مشغول جهان در خارجی کشورهای در که است دانشجويانی

 متحده االتیا در یخارج انیدانشجو به مربوط یزایو انواع 0.2.3

 کشعور  اين وارد ويزا نوع سه تحت مطالعاتی، برنامه يا موزشیآ نهاد نوع به توجه با توانندمی خارجی دانشجويان

 .باشدمی زير موارد شامل که شوند

 (F0 Visa) دانشجویی یزایو 0.2.3.0

 یعک برنامه آکادم يککه در  شودمی دانشجويانی به طمربو که است خارجی دانشجويان برای ويزا نوع ترينرايج

را  یشوند و مستندات يرفتهپذ تأيیدمورد  1نهاد آموزشی يکتوسط  يدبا يانوقت مشغول خواهند شد. دانشجوتمام

 یعت دال بعر موفق را  کیمدار ینهمچن و ماه 12 به مربوط هایهزينه داختپر یاز توانمند ینانجهت حصول اطم

 نظعر  معورد  برنامعه  اتمعام  زمعان  تعا  2ینیمدت زمان مع یبرا 1Fدسته  يان. دانشجوينددر برنامه مدنظر ارائه نما

 آن از استفاده و شد نخواهد دائم اقامت به منجر کهاست  3یرمهاجرتیغ يزایو يک 1F يزای. وشوندمی پذيرفته

 .است شده محدود نیز شغلی مقاصد برای

                                                 
1. school 

2. duration of status 

3. non-immigrant visa 
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 J0 (J-0 Visa) یزایو 0.2.3.2

 و المللعی بعین  بازديدکنندگان کارآموزان، معلمین، محققین، دانشجويان، قالب در خارجی افراد برای ويزا نوع اين

 فرهنگعی  تبعادالت  بیشعتر  ويعزا  نعوع  اين از هدف. شودمی گرفته نظر در مطالعاتی سفرهای در کنندگانشرکت

 بعه  امريکعا  خارجعه  امعور  وزارت فرهنگعی  و آموزشعی  امعور  دفتر توسط بايد ويزا نوع اين مالی حامیان. باشدمی

 .شوند شناخته رسمیت

 M0 (M-0 Visa)نوع  یزایو 0.2.3.3

 و بعوده  معمعول  کم بسیار ويزا نوع اين. شودمی اعطا غیردانشگاهی ایحرفه هایآموزش برای تنها ويزا نوع اين

 معدارک  و شعوند  پذيرفتعه  تأيیعد  معورد  برنامه يک توسط بايد دانشجويان. شودمی اعطا نیز سال يک برای فقط

 تعاري   تعا  ويعزا  ايعن  توسط شدهپذيرفته دانشجويان. نمايند ارائه را آکادمیک آمادگی و مالی کفايت بر دال کافی

 .دارند اقامت اجازه باشد،می نانآ مطالعاتی برنامه به بسته که مشخصی

 متحده ایاالت در خارجی دانشجویان روند بر مروری 0.2.4

 .دهدی، نشان ممبدأ ینوع کشورها یکرا به تفک 2912تا  2991سال  دانشجويی يزاهایاد وتعد 47شکل 

 مبدأ یسال و نوع کشورها یکصادر شده به تفک F0 یزاهایو تعداد :47شکل 

 
 

، 2912تعا   2992 یدر بعازه زمعان   يم،بیرداز دانشجويی يزاهایبه تعداد و یمبخواه یلیمقط  تحص یکبه تفک اگر

ارشد،  یمقط  کارشناس ياندانشجو یبرا F1 يزایو 429،999 یسانس،مقط  ل یبرا دانشجويی زایيو 539،999

 .ه استگرفت قرار تأيید وردم ۱یدر دوره دکتر یلتحص یبرا دانشجويی يزایو 135،999و 

                                                 
1. Doctoral degrees  
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 مبدأ یو نوع کشورها ، سطح تحصیالتسال یکصادر شده به تفک F0 یزاهایو تعداد: 48 شکل

 
 

 سعري   رشعد  کعه  بعود  کشعورهايی  از امريکا کشور به ورودی خارجی دانشجويان تعداد بیشترين گذشته، دهه در

 کشورهايی. دادند قرار خود کار دستور در را کشور از خارج تحصیلی بور  هایبرنامه و هکرد تجربه را اقتصادی

 25ب چعین  شعامل  سعتادند، فر متحعده  ايعاالت  بعه  را دانشجويان تعداد بیشترين 2912 تا 2992 زمانی بازه در که

 40 شکل در که دنباشمی( درصد 5ب سعودی عربستان و( درصد 19ب جنوبی کره(، درصد 15ب هند(، کل از درصد

 .است شده داده نشان

مهاجر  یانبه کل تعداد دانشجو امریکا به مهاجر دانشجوی تعداد بیشترین با کشورهایاز  یکهر  سهم :49 شکل

 آمریکابه 
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را دارا  F1، به عنوان شهر مادری، بیشترين تعداد دانشعجويان بعا ويعزای    12شده در جدول دادهانشهر نش بیست

 ارائه شده است. 12 باشند. تعداد و نسبت اين دانشجويان نیز در جدولمی

 

 بر حسب تعداد امریکا به مهاجر دانشجویانفرستنده نظر  از( یبرتر )به عنوان شهر مادر ی: شهرها02 جدول

 (٪) کل از نسبت F0 یزایو دارندگان تعداد شهر نام ردیف

 4.0 56593 جنوبی کره سئول 0

 4.3 40046 چین پکن 2

 2.5 20145 چین شانگهای 3

 2.3 26229 هند حیدرآباد 4

 1.5 17361 عربستان رياض 5

 1.5 17204 هند بمبئی 6

 1.4 15025 تايوان تايیه 7

 1.1 12496 کنک هنگ 8

 9.0 19721 نیال کاتماندو 9

 9.0 19462 عربستان جده 01

 9.2 0316 چین نانجینگ 00

 9.2 0141 هند چنای 02

 9.2 2020 سنگاپور 03

 9.2 2235 هند بنگلور 04

 9.2 2722 هند دهلی 05

 9.7 2167 چین گوانگژو 06

 9.7 2124 چین چنگدو 07

 9.7 2991 چین وآن 08

 9.7 7055 ويتنام مینههوشه 09

 9.7 7702 چین شنزن 21

 199 1153450 جهان کشورهای کلیه
 

و  یسانسل یلیفعال در مقاط  تحص يانکه دانشجو یاصل هایگزارش، شهر يناسا  اطالعات ارائه شده در ا بر

 داده نشان شرح به اند،متولد آن شهرها بوده STEMهای و مشغول به تحصیل در حوزه F1 يزایو یباالتر دارا

 (.2912 تا 2992 زمانی بازهبدر  اشدبمی 59 شکل در شده
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و مشغول به  F0 یزایو یو باالتر دارا یسانسل یلیفعال در مقاطع تحص یانکه دانشجو یاصل هایشهر: 51شکل 

 اندمتولد آن شهر ها بوده STEMهای تحصیل در حوزه

 
 

بعه کعل    STEMهعای  صیل در حوزهها به امريکا و مشغول به تحشهری که نسبت دانشجويان مهاجر از آن ده

 (.2912تا  2992 یاند بدر بازه زمانارائه شده 13ها از بقیه شهرها بیشتر بوده است، در جدول دانشجويان آن

به  STEMهای مشغول به تحصیل در حوزهو مهاجر به امریکا نسبت دانشجویان  برتر از نظرشهر  ده: 03جدول 

 کل دانشجویان

 شهر نام ردیف
 F0کل  تعداد

 STEMحوزه 

کل  تعداد

F0 

 STEM نسبت

 )%( به کل

 Vijayawada,India) 1267 2121 %25.6ب هند ويجیاوادا، 1

 Visakhapatnam, India) 1422 1249 %29.5ب هند ويساکاپاتنام، 2

 Chennai, India) 7342 0141 29.3%ب هند چنای، 3

 Hyderabad, India) 29249 26229 70.5%ب هند حیدراباد، 4

 Secunderabad India,) 2333 2060 72.6%ب هند سکندرآباد، 5

 Pune, India) 4279 5551 76.0%ب هندوستان پونه، 6

 Tehran, Iran) 4662 6154 75.0%ب ايران تهران، 7

 Bangalore, India) 4479 2235 73.2%ب هندوستان بنگلور، 2

 Kolkata, India) 2579 3221 66.2%ب هندوستان کلکته، 0

 Dhaka. Bangladesh) 2170 3459 63.2%ب بنگالدش داکا، 19
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را از نظعر تععداد بعه خعود      STEMو فععال در   F1همچنین ده شهری کعه بیشعترين تععداد دانشعجويان دارای     

 (.2912تا  2992 یارائه شده است بدر بازه زمان 14اند، در جدول اختصاص داده

 

 دانشجویان( از نظر تعداد) STEMو فعال در  F0داد دانشجویان دارای بیشترین تع دارای ده شهر: 04جدول 

 شهر ردیف
تعداد کل دانشجویان دارای 

F0  و فعال درSTEM 

تعداد کل دانشجویان 

 F0دارای 

نسبت دانشجویان 

STEM ( به کل٪) 
 70.5 26229 29249 حیدرآباد هند 1

 30.3 40046 10695 پکن چین 2

 29.6 56593 11622 سئول کره جنوبی 3

 36.0 20145 19762 شانگهای چین 4

 61.5 17204 19632 هند بمبئی 5

 29.3 0141 7342 چنای هند 6

 30.3 17361 6217 رياض عربستان 7

 73.2 2235 6479 بنگلور هند 2

 47.1 19462 4033 جده عربستان 0

 39 15025 4292 تايیه تايوان 19
 

هعا بعه کعل    زاريابی اما ده شهری که نسعبت دانشعجويان فععال در ايعن حعوزه     وکار، مديريت و بادر حوزه کسب

 است. 15باشد، به شرح جدول از بقیه شهرها بیشتر می F1دانشجويان دارای ويزای 
 

 F0به کل دانشجویان دارای ویزای  کسب و کارنسبت دانشجویان فعال در حوزه  نظر از برتر رده شه: 05جدول 

 شهر ردیف
نشجویان دارای تعداد کل دا

F0  کسب و کارو فعال در 

تعداد کل دانشجویان 

 F0دارای 

 حوزه نسبت دانشجویان

 (٪به کل) کسب و کار

 65.2 2761 1299 اوالنباتور مغولستان 1

 40.7 3776 1272 هانوی ويتنام 2

 40.4 7055 3032 مینه ويتنامهوشه 3

 47.7 2410 1153 نیگبو چین 4

 41.5 6113 2532 دالیان چین 5

 41.2 1740 721 فاژون چین 6

 19.1 3395 1326 سائوپائولو برزيل 7

 49.1 7915 2212 بانکوک تايلند 2

 49 5429 2109 جاکارتا اندونزی 0

 30.2 2955 295 مسکو روسیه 19
 

 

  



 

 
 

 

 کردهلیافراد تحص يالمللنیمهاجرت و جابجايي ب در کشور تیوضع يقیتطب يبررس

 

001 

 

ذکر شعده   16، ده شهر برتر در جدول کسب و کارو فعال در حوزه  F1از نظر تعداد کل دانشجويان دارای ويزای 

 است.

 کسب و کارو فعال در حوزه  F0دانشجویان دارای ویزای  تعدادده شهر برتر از نظر : 06جدول 

 شهر ردیف
و  F0تعداد کل دانشجویان دارای 

 کسب و کارفعال در 

تعداد کل دانشجویان 

 F0دارای 

حوزه  نسبت دانشجویان

 (٪به کل ) کسب و کار

 39.2 40046 15322 پکن چین 1

 22.1 56593 12590 سئول کره جنوبی 2

 37.6 20145 19364 شانگهای چین 3

 33.0 17361 6521 رياض عربستان 4

 15.2 15025 5411 تايیه تايوان 5

 40.4 26229 3020 حیدرآباد هند 6

 35.0 7055 3032 مینه ويتنامهوشه 7

 21.6 19721 3244 کاتماندو نیال 2

 20.0 17204 3732 مومبای هند 0

 22.5 12496 3719 هنگ کنگ 19

 

 المللی دانشجویان، فاکتوری مهم در بررسی وضعیت جابجایی بین0نرخ ماندگاری دانشجویان 0.2.5

در هنگام بررسی میزان مهاجرت دانشجويان کشورهای مختل  معورد بررسعی   بايد ين عواملی که ترمهميکی از 

 باشد. می مبدأشورهای دانشجويان خارجی در کنرخ ماندگاری میزان قرار داد، 

در امريکعا مشعغول بعه تحصعیل      که در دوره دکتعری  نرخ ماندگاری دانشجويان خارجیآخرين گزارش در مورد 

در امريکا به میزان معناداری پايین  برخی از کشورها دانشجويان دکترینرخ ماندگاری که دهد نشان می ،اندبوده

 باشد.اری باال میو برای برخی از کشورها نیز به میزان معناد

بعرای   هعای فنعی و مهندسعی   رشعته  دهنده نرخ مانعدگاری دانشعجويان خعارجی دوره دکتعری    شانن 17جدول 

 باشد.در امريکا می 2911تا  2997کشورهای مورد بررسی در بازه زمانی 

 

 

 

 

                                                 
۱ . Stay Rates of Foreign Doctorate Recipients from U.S. Universities, ۲۰۱۱. 



 

 
 

 

 000 منتخب یکشورها و رانيا تیوضع يقیتطب مطالعه: دوم فصل

 

 تعداد و نرخ ماندگاری دانشجویان دکتری حوزه فنی و مهندسی کشورهای منتخب: 07جدول 
انشجویان د تعداد کشور

حوزه فنی و  دکتری

 مهندسی

 نرخ ماندگاری بر حسب درصد

2117 2118 2119 2101 2100 

 25 27 20 01 02 4121 چین

 22 23 25 22 20 1406 هند

 02 02 20 09 01 125 ایران

 32 43 45 59 53 104 ژاپن

 56 56 52 63 66 321 ترکیه

 42 42 55 52 65 113 مصر

 73 74 72 72 73 122 روسیه

 


