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 گفتارپیش

های از سیاستیکی ها، دانشجویان مهاجر در دوره روزانه دانشگاهدرصد شهریه از  80دریافت 

نام دانشجویان نامه ثبتشیوه»در قالب  80است که از اواخر دهه  مهاجران مرتبط با آموزشی

نتایج و اثرات این  دالیل، بررسی عمیق. هدف از این پژوهش، شودمی اجرا «غیر ایرانی

و  همسئلصورتدر فصل اول و دوم این گزارش برای شناخت بهتر  سیاست آموزشی است.

پذیرش دانشجویان در سه دهه گذشته و آمار  های مربوط بهجوانب آن، اسناد و دستورالعمل

های سراسری در شش سال اخیر، مطالعه مهاجران در آزمون شدگانرفتهیپذکنندگان و شرکت

شدگان ای دریافت شهریه از قبول. در فصل سوم، برای فهم دقیق از علل ریشهگردیدو بررسی 

ناد استحلیل  و این موضوعنفعان گوناگون های عمیق با ذیمصاحبهضمن انجام دوره روزانه، 

 ذکورم تصمیم در مورد، مستند و مبتنی بر شواهد قبولقابلروایتی جامع،  ؛موجود و شواهد

ان مهاجر موردهای مهاجرتی ایران در . در فصل چهارم، با مروری کوتاه بر سیاستگردیدارائه 

 آموزش عالی در مورد سیاست که داده شدافغانستانی )غالب مهاجران در ایران(، نشان 

استدالل بنا شده این  و بر اساس ی مهاجرت بوده استاهراستای دیگر سیاستدر  مهاجران

تحصیل و...( برای ایران و نظام آموزشی هزینه  سکونت، اشتغال،حضور مهاجران ) است که

نجم، پ . در فصلشدمتصور توان نمی و ظرفیتی برای این حضور فرصت دارد، در نتیجه،

 های سیاستی که به دنبالعنوان بستههای گزینشی مهاجرت در دیگر کشورها را بهسیاست

های اقتصادی، علمی، اجتماعی و ... حضور مهاجران در کشور میزبان استفاده بهتر از فرصت

 برای تسهیل شرایط تحصیل نخبگان مهاجر هاییپیشنهاد، آخر. در فصل شدهستند را معرفی 

 .گردیدها در ایران ارائه ده از فرصت حضور آنو استفا



 



 

 

 

 

 فصل اول

 مسئله طرح

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه

االیی اهمیت ب ایرانقیم در و پناهندگان م نبرای مهاجرادر چند سال اخیر، تحصیالت تکمیلی 

بحث دریافت  ،80در دهه ها دانشگاهبا افزایش تقاضای مهاجران برای ورود به  .یافته است

بنا به آمار سازمان دانشجویان، . و مصوباتی در این زمینه صادر گردید ها داغ شدشهریه از آن

ایران به تحصیل مشغول  دانشگاه 77در  1399المللی در سال هزار دانشجوی بین 57بیش از 

ند. ااند. بخشی از این دانشجویان از طریق قبولی در آزمون سراسری وارد دانشگاه شدهبوده

نفر از مهاجران مقیم در ایران، از طریق کنکور  3500طبق آمار سازمان سنجش، سالیانه حدود 

ق به پذیرش در دوره ها موفنفر از آن 800شوند، که حدود ها پذیرفته میسراسری در دانشگاه

 شوند.  روزانه می

باید شهریه پرداخت  شونددر حال حاضر کلیه مهاجرانی که در آزمون سراسری، موفق می

همه  نور و غیرانتفاعی برایهای شبانه، پیامپرداختی برای شرکت در دورهشهریه  میزانکنند. 

-فتههای موجود، پذیرنامهبخش اما طبق؛ شدگان )ایرانی و یا غیرایرانی( برابر استپذیرفته

افزایش درصد شهریه شبانه هستند.  80شدگان مهاجر در دوره روزانه نیز ملزم به پرداخت 

کسانی که در دوره روزانه قبول  و عدم توجه به تالش تبعیض احساستحصیل،  هایهزینه

 وجود به نخبگاناین ایران در ذهن  نظام آموزش عالی عملکرددیدی منفی نسبت به  ،شوندمی

 کهنیا شود.دالیل گوناگونی برای دریافت شهریه از دانشجویان روزانه، ذکر می .آورده است

 ناشی ازهایی و چه فرصت داردچه پیامدهایی  و گیردکجا نشات میاین تصمیم از  ریشه

 ود،راز دست می «ایرانی -نخبگان عراقی»و یا  «ایرانی-نخبگان افغانستانی»توجهی به بی

 .ستموضوع پژوهش پیش رو



 

 مسئله مرور اولیه

، ورود درپی در کشورهای همسایه ایرانهای پیبا وقوع جنگ دهه پنجاه شمسی به بعد از

 مدتیطوالنو ناامنی گیری داشته است. ناپایداری افزایش چشمبه ایران و آوارگان  مهاجران

ایران را  کشور ،نکه بسیاری از این مهاجرا ه استباعث شد 1)و همچنین عراق( در افغانستان

ل چندین سا. گردندخانه خود انتخاب کرده و از بازگشت به سرزمین خود منصرف  عنوانبه

ی دگیتندرهم به ،های دوم و سومظهور نسل و در جامعه ایران و تشکیل خانوادهزندگی 

خود  وطنکه باالخره روزی به ی مهاجررا از  هاآنو  است منجر شدهبا ایرانیان  هاآنزندگی 

ل نموده تبدی ها تابعیت ایرانی داده نشده است()اگرچه به آن یتیدومل فرد گردد به یکبرمی

، فرزندان این مدت. در طول دانندقسمتی از هویت خود را ایرانی می ن،این مهاجرا، است

مقطع  ،ند با موفقیتاهتوانست هاآنای از اند و عدهدر مدارس ابتدایی تحصیل نموده هاآن

میزان  2و  1 نمودارهایدر  را طی کرده و برای تحصیل در مقاطع باالتر اقدام کنند. دبیرستان

ان اخیر نش سال پنجارشد در کارشناسی در مقاطع کارشناسی و  به ترتیب شدگانپذیرفته

 است. شدهداده

                                                             
از مهاجران در ایران، تابعیت کشور افغانستان را دارند، اطالعات مربوط به این کشور، بیشتر از بقیه دلیل اینکه تعداد زیادی به1 

 کشورها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.



 

سازمان منبع: روزانه )اتباع کشورهای مختلف در مقطع کارشناسی دوره  شدگانرفتهیپذ :1 نمودار

 سنجش(

 

)منبع: سازمان روزانه شدگان اتباع کشورهای مختلف در مقطع کارشناسی ارشد دوره پذیرفته :2 نمودار

 سنجش(

فزایش ادهه هشتاد  اوایل برای ورود به تحصیالت تکمیلی از ی مهاجران مقیم در ایران،تقاضا

 یانامهشیوهبا تدوین  ،ن وقتمسئوال، شدگانافزایش تعداد قبول با 1389 در سال. یافت
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دریافت کنند.  را درصد شهریه شبانه 80 حداکثر معادل ،شدگان روزانهقبولتصمیم گرفتند از 

ح سط شرایطی همچون المللی است اماکمتر از شهریه یک دانشجوی بین ،اگرچه این مبلغ

شدگان رفتهپذیتوجه به تالش  عدمالقای در ایران، متقاضیان ، تولد اکثریت خانوادهدرآمد پایین 

ضایتی نار به ،دوره شبانهشهریه  باقیمت ناچیز  واسطه اختالفها بههای روزانه دانشگاهدر دوره

 ت توجه به این نارضایتی از آنجا. اهمیاستشده منجرایران  یآموزش عالاین افراد از نظام 

الیی برای با ینیآفرارزش ظرفیتترین قشر مهاجران در ایران هستند و است که این افراد نخبه

در سه سال  100زیر های از رتبه دانشجویانامور سازمان حمایت  البته .دارند در آینده کشور

 یدالیل گذار با چهسیاست اما اینکه ؛داده استکاهش  عده محدودیرا برای فشار مالی  ،اخیر

 انهروز دورهموفق به قبولی در  ،های زندگی در ایرانسختیبا همه  که ،استعدادمهاجر بایک 

 نیبه هم است. سؤالمورد  ،کندمی شهریهرا مجبور به پرداخت  ،شودمی کنکور سراسری

راد شهریه از این افای دریافت در این پژوهش به دنبال شناسایی دالیل اصلی و ریشهدلیل 

 ،فعاننابتدا در سطح مطالعه توصیفی، با بررسی اسناد و گفتگو با ذیبدین منظور،  .خواهیم بود

 ترعمیق علل ها وریشه ،نییو تبو سپس در سطح تفسیر  را شناسایی کردهجوانب این تصمیم 

 شود.می شنهادیپبرای رفع این مسئله  ییراهکارها ،تیدرنهاو  نمودهبررسی  را تصمیماین 

 پژوهش سؤاالت

ز ا ای دریافت شهریهدالیل ریشهشناخت بیشتر مسئله و فهم بهتر  یبراوهش طول پژدر 

ه دنبال ب ،اثرات منفی آنکاهش هایی برای هو یافتن را روزانه آزمون سراسری شدگانرفتهیپذ

 .زیر خواهیم بود سؤاالتپاسخ به 



  ؟عمقی( دارددالیلی )سطحی و چه  روزانه مهاجر،دریافت شهریه از دانشجویان 

 (سوم)فصل 

 (چهارم)فصل  حضور مهاجران چگونه بوده است؟ برایهای ایران رویکرد و سیاست 

 فصل دارد؟ ) برای کشور میزبان های مهاجرتی گزینشی چیست و چه منافعیسیاست

 (پنجم

  شدگان در شهریه از پذیرفته کاهش اثرات منفی دریافتچه راهکارهایی برای

 (ششم)فصل  توان یافت؟های روزانه میدوره

 سریدر آزمون سرا غیرایرانی نام اتباعثبت روند تاریخی دریافت شهریه و دیگر الزامات

در  مهاجرانشرکت  ،60های ورود اتباع افغانستانی و عراقی به ایران در دهه سال از اولین

خاصی  داشتند، منعمدارک اقامتی معتبر آزمون سراسری و تحصیل در دانشگاه برای افرادی که 

مشاهده به بعد،  60 هاز دهراهنمای شرکت در آزمون سراسری  هایبا مطالعه دفترچه .نداشت

ابعیت ت کنندگان بایدشرکتمبنی بر اینکه ای هیچ بند و تبصره 77قبل از سال که تا  دوشمی

چگونگی دریافت  90تا  77از سال  .وجود ندارد بپردازند،شهریه باشند و یا  داشته یایران

و  1391 هایاما از سال؛ ها و وزارت علوم بوده استدر اختیار دانشگاه از دانشجویان، هزینه

ریافت صورت سراسری، دبه ،«غیرایرانـینام دانشجویان ثبت نامهوهیش» به بعد با تدوین 1392

 شدهاعالمدرصد دانشجویان شبانه  80 حداکثر صورتهزینه تحصیل دانشجویان روزانه به

 است.

به بعد، شرایط  70از اواسط دهه که دهد نشان می الذکرفوقهای مطالعه دفترچه براینعالوه

نه هزی شرط حداقل معدل و، به تحصیل حضور دانشجویان مهاجر )امور کنسولی، مناطق مجاز



 

 2و  1در جدول است،  داکردهیپ یمشخصمدون و اختار س مرورزمانبه تحصیل( در دانشگاه،

و  )کارشناسی شرایط اتباع مقیم ایران برای شرکت در آزمون سراسری مهم سیر تغییرات

 شود،که مشاهده می گونههمان است. آورده شده صورت خالصهبهبه بعد  1377از سال  ارشد(

 در دفترچه راهنمای آزمون یجدید هرسال شرایط متقاضیان،با گذشت زمان و افزایش تعداد 

 گردیده است.ذکر  سراسری

 کارشناسی دورهدر دفترچه راهنمای  در آزمون سراسری شرایط اتباع در مورد شرکت و قبولی :1جدول 

 در دفترچه آزمون های مختلفبندهای مرتبط با شرایط ویژه در مورد اتباع در سال سال

از 

1377 

تا 

1386 

در آزمون سراسری در صورت قبولی ملزم به پرداخت شهریه مطابق  کنندهشرکتاتباع خارجی 

یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهند  ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 بود.

توسط  دهشنییتعاتباع خارجی متقاضی شرکت در این آزمون بایستی واجد شرایط و ضوابط 

 .وزارت کشور باشند و محل تحصیل خود را با توجه به شرایط مذکور انتخاب نمایند

آن دسته از اتباع خارجی مقیم که دارای دیپلم کامل متوسطه نظام قدیم  ( صرفا1ً ...بند ه(  1387

ایران باشند، مجاز به شرکت در آزمون  یدانشگاهشیپآموزش متوسطه یا گواهینامه دوره 

ی، دفترچه پناهندگمعتبر )مدارک اقامتی یا شناسایی داشتن ( 2خواهند بود.  1387سراسری سال 

و  14گذرنامه، پروانه اقامت یا کارت هویت( ضروری است. حداقل معدل کل برای متقاضیان 

نام ان واجد شرایط ثبت( داوطلب3. است 17 ،داربرای دارندگان برگ تردد خروجی مدت

 .باشندنام در سایر مناطق کشور میمجاز به ثبت ،مناطق ممنوعه استثناءبه

 و نامثبتر اساس اعالم رسمی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، بند ه( ب 1388

 .است «ممنوع» 1388، در آزمون سراسری سال )افغانستانی( و افغانی عراقیاتباع شرکت کلیه 

های گروه پزشکی )دکترای دانشگاهی برای پذیرش در رشتهحداقل معدل کل پیش-2-2بند 1389

  .است 16ای( حرفه



-ذیرفتهنام و ادامه تحصیل سایر پثبت ...دارندگان دفترچه پناهندگی سیاسی و  یاستثنابه -5بند

از  خـروج قانونی تشریفاتها و مراکز آموزش عالی کشور، منوط به انجـام شدگان در دانشگاه

در اولین نیمسال تحصیلی به آنان  ...استکشور و اخذ گذرنامه با روادید تحصیلی معتبر 

. بدیهی است پس از انجـام تـشریفات قـانونی گرددیمرخصی بدون احتساب در سنوات اعطا م

ور و صدور گذرنامه و اخذ روادید تحصیلی، در نیمسال بعدی طبق ضوابط از خـروج از کش

 . نام قطعی خواهد شددانشجو ثبت

 روزانه نیز، ملزم به پرداخـت یهاغیرایرانی آزمون سراسری در دوره شدگانرفتهیکلیه پذ-8بند 

رمان و د شـهریه تحـصیلی طبـق مـصوبات وزارتـین علـوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت،

 د.باشنیآموزش پزشکی م

 نامهوهیششدگان غیرایرانی و اجرای روند امور کنسولی آنان بر اساس مفاد پذیرفته نامثبت -2بند 1390

غیرایرانی که بـه تـصویب کارگروه دانشجویان غیرایرانی رسیده است،  شدگانرشیپذنام و ثبت

  .پذیردانجام می

اسی های تحصیلی مقاطع کاردانی، کارشنبرای رشته نظام جدید سالهسهمعدل کتبی دیپلم  -9بند 

و برای  است 00/14ای دامپزشکی حداقل و دکترای حرفه کارشناسی ارشد پیوستهپیوسته، 

بـرای . است 00/16 حداقل گروه آموزش پزشکیای های تحصیلی مقطع دکترای حرفهرشته

 .است 00/15های علوم پزشکی رشته کاردانی و کارشناسیمقـاطع 

 .استبه شرح ذیل  الزم برای شرکت اتباع در کنکور حداقل معدل - 11 1391

 نوع رشته تحصیلی مقطع تحصیلی نوع دوره
 حداقل معدل

 کل دیپلم مکتبی دیپل

روزانه و 

 شبانه

کاردانی، کارشناسی و 

 کارشناسی ارشد پیوسته

ای ههای تحصیلی )بجز رشتهکلیه رشته

 تحصیلی گروه آموزش پزشکی(

14 -- 

 

 دامپزشکی ایدکتری حرفه

-سایر دوره

 های آموزشی

کاردانی، کارشناسی و 

 کارشناسی ارشد پیوسته

ای ههای تحصیلی )بجز رشتهکلیه رشته

 تحصیلی گروه آموزش پزشکی(

--- 14 

های کلیه دوره

 آموزشی

 --- 15 گروه آموزش پزشکی کاردانی و کارشناسی

 --- 16 گروه آموزش پزشکی دکتری عمومی
 



 

غیرایرانی در آزمون سراسری و اجرای روند امور کنسولی آنان بر  شدگانرفتهینام پذبتث -1بند 1392

 20/7/89مورخ  28707/12/41به شماره  دانشجویان غیرایرانینام ثبت نامهوهیاساس مفاد ش

 .ردیپذیمانجام 

و مؤسسات آموزش عالی، در  هادانشگاهروزانه  یهادورهغیرایرانی  شدگانرفتهیپذکلیه  -9بند 

 یامنائتیهتحصیلی موظف به پرداخـت شهریه تحصیلی طبق مصوبات  یهارشتهکلیه مقاطع و 

 یهادوره شهریه % 80تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر تا  یهادانشگاه

علوم پزشکی بر اساس مصوبات وزارت بهداشت، درمان  یهادانشگاهنوبـت دوم )شبانه( و در 

  باشندیمو آموزش پزشکی 

 شدگانفتهریپذحداکثر مدت تحصیل مجاز در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته برای  -10بند 

ب سال مصو نامثبت نامهوهیشمطابق  ،تحصیلی دانـشگاه پیـام نـور یهارشته در غیرایرانی

 .استسال  5و  2ترتیب  به 1389
غیرایرانی در آزمون سراسری و اجرای روند امور کنسولی آنان بر اساس  شدگانرفتهینام پذثبت 1393

 د.ریپذیانجام م 92نام دانشجویان غیرایرانـی مصوب سال ثبت نامهوهیمفاد ش

برای ( 92-93ـ توضیح مهم: شهریه دوره روزانه یک سال تحصیلی در سال تحصیلی گذشته )

شور علوم پزشکی سراسر ک یهادانشگاهو یـا  هادانشکدهدر  شدهرفتهیپذداوطلبان اتباع خارجی 

ریـال(،  000/000/43ریال(، در مقطع کارشناسـی پیوسـته ) 000/000/22در مقطع کاردانی )

ریـال( و مقطـع  000/000/98پزشـکی و داروسـازی ) یهارشتهمقطـع دکتـری عمـومی 

بوده است. که برای سال تحصیلی  (الیر 104/000/000)دندانپزشـکی ری عمـومی رشـته دکتـ

به اطـالع داوطلبـان خواهـد رسید. ضمناً شهریه  2از طریق دفترچه راهنمای شماره  94-1393

هر دانشگاه  یامنائتیهثابت تا پایان دوره تحصیل ثابت، اما شهریه متغیر ساالنه بر اساس مصوبه 

از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران،  شدهاعالمقرار داشتن نرخ تورم رسمی  مدنظرو 

 .محاسبه و اخذ خواهد گردید

 :است زیر به شرح داشتن حداقل معدل کتبی و یا کل دیپلم( 11بند 

 حداقل معدل نوع رشته تحصیلی مقطع تحصیلی نوع دوره



 کل دیپلم کتبی دیپلم

روزانه و 

 شبانه

کاردانی، کارشناسی و 

 کارشناسی ارشد پیوسته

ای ههای تحصیلی )بجز رشتهکلیه رشته

 تحصیلی گروه آموزش پزشکی(

--- 12 

 

 دامپزشکی ایدکتری حرفه

های کلیه دوره

 آموزشی

 --- 15 گروه آموزش پزشکی کاردانی و کارشناسی

 --- 16 گروه آموزش پزشکی دکتری عمومی
 

 .سال شرط معدل حذف گردیددر این  1395

بر اساس کسب  توانندیمدر مناطق غیرمجاز،  شدهرفتهیپذمتقاضیان تحصیل غیرایرانی -6بند 

تحصـیلی منطقـه مجـاز، طبـق کارنامه قبولی و  کد رشتهحدنصاب نمره علمی، در اولین 

ل مح یاهدانشگاهتحصیلی آزمون سراسری، ادامه تحصیل دهند.  یهارشتهکاربرگ انتخاب 

 شدهرفتهیپذ، ملزم به ارجاع شوندیمپذیرش اولیه که جزء منـاطق غیرمجـاز محسـوب 

 .باشندیمغیرایرانی طی مکاتبه مستقیم به سازمان سنجش آموزش کشور 

 

 کارشناسی ارشد  دورهشرایط اتباع در مورد شرکت و قبولی در دفترچه راهنمای آزمون : 2جدول 

 در دفترچه آزمون های مختلفشرایط ویژه در مورد اتباع در سالبندهای مرتبط با  سال

تا سال 

1386 

ی های کارشناسدر آزمون ورودی تحصیالت تکمیلی )دوره کنندهشرکتاتباع خارجی  -بند م

در صورت قبولی ملزم به پرداخت شهریه مطابق ضوابط  1385ارشد ناپیوسته داخل( سال 

 د بود.نوزارت عتف خواه

مصوبه کمیسیون تخصصی اتباع بیگانه وزارت کشور، شرکت اتباع خارجی در آزمون  اساس بر 1387

 .گردیده است «ممنوع»تحصیلی آموزش عالی در هر مقطع  مؤسساتو  هادانشگاهسراسری 

 یهارشتهبرای سایر  16فنی و مهندسی و حداقل معدل  یهارشتهبرای  14داشتن حداقل معدل  1388

 .الزامی است موردنظرتحصیلی در دوره 



 

در  دگانشرفتهیپذقطعی و ادامه تحصیل  نامثبت دارندگان دفترچه پناهندگی، یاستثنابه

منوط به انجام تشریفات قانونی خروج از کشور و  ،و مؤسسات آموزش عالی کشور هادانشگاه

 .استاخذ گذرنامه با روادید تحصیلی معتبر 

 النیالتحصفارغدرج در گواهینامه موقت یا مدرک رسمی من 00/14داشتن حداقل معدل کل  1390

 .تحصیلی مختلف کارشناسی، الزامی است یهارشته

و مؤسسات آموزش عالی، موظف به  هادانشگاهدوره روزانه  یرانیاریغ شدگانرفتهیپذکلیه  1391

 تحـت پوشش وزارت علوم، یهادانشگاه یامنائتیهپرداخت شهریه تحصیلی طبق مصوبات 

علوم پزشکی بر اساس  یهادانشگاهنوبت دوم )شبانه( و در  یهادوره شهریه % 80حداکثر تا 

 .باشندیممصوبات وزارت بهداشت 

حداکثر مدت تحصیل مجاز در مقطع کارشناسی ارشد برای آن دسته از متقاضیان تحصیل که  1395

تحصیالت  یهادورهدر چهارچوب ضـوابط و مقـررات سـازمان سـنجش آمـوزش کشـور در 

 .هستسال  3، اندشدهرفتهیپذتکمیلی 

 صورتبهو  دهیگرد صادرطرح ساماندهی اتباع غیرایرانی  بر اساسکه  ییهاگذرنامهآن دسته از 

 نامتثبامکان شرکت در آزمون را طبق ضوابط دارند. ضوابط پذیرش و  ،شوندیمتمدید  ماههسه

است که اقامت ایشان با معرفی از دفاتر کفالت به امور  صورتنیبداین گروه از متقاضیان 

موظف به ارائه تعهد رسمی  شدگانرفتهیپذدر ضمن  .گرددیمکنسولی اداره کل، سـاالنه تمدیـد 

 .باشندیممبنی بر بازگشت به کشور متبوع پس از اتمام دوره تحصیل، به دانشگاه محل تحصیل 

داوطلبان غیرایرانی در آزمون تحصیالت تکمیلی )کارشناسی ارشد ناپیوسته(،  نامثبتجهت  1396

 .است شدهحذفشرط معدل 

 یهادورهو مقاطع و  هارشتهآموزش عالی در  مؤسساتو  هادانشگاهتحصیل کلیه متقاضیان  1397

 31/4/1394مورخ   37036/4شـماره  نامهوهیشمختلف تحصیلی مشـمول شـرایط و ضـوابط 

 .باشندیمامور دانشجویان، سازمان 



صادره از سوی « دفترچه مخصوص مدرک اقامت ویژه»آن دسته از اتباع غیرایرانی که دارای  1398

، محدودیتی برای باشندیمپلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی جمهـوری اسـالمی ایران 

 .از شهرها و یا مناطق کشور ندارند کیچیهتردد و یا سکونت در 

کارشناسی ارشد برای آن دسته از متقاضیان تحصیل که  حداکثر مدت تحصیل مجاز در مقطع 1399

تحصیالت  یهادورهدر چهارچوب ضوابط و مقررات سازمان سنجش آموزش کشور در 

 .استسال  2، اندشدهرفتهیپذتکمیلی 

  

شرکت در کنکور برای  1387در سال  ،شودکه در این دو جدول مشاهده می طورهمان

 1389از سال  و برای متقاضیان کارشناسی ممنوع شده است 1388متقاضیان ارشد و در سال 

نامه هدر آزمون سراسری بر اساس شیو کنندهشرکتبه بعد رویکرد وزارت علوم نسبت به اتباع 

مدت مجاز  حذف،شرط معدل  ی اخیرهاسال در ،اینتغییر کرده است. عالوه بر مذکور 

به اینکه  توجهبا  صورت گرفته است. تسهیالتی ،محلانتخاب رشته  و درتحصیل محدودتر 

در مورد اتباع )امور کنسولی، اقامتی، معدل و...( نامه مذکور به موضوعات گوناگونی شیوه

ان که مربوط به هزینه تحصیل دانشجوی نامهاز این شیوه زیر بندتنها  در این پژوهش، ،پردازدمی

 خواهد بود: موردتوجهروزانه است 

 ا و هدر تمامی رشته)آزمون سراسری دوره روزانه  شدهرفتهیهمه متقاضیان تحصیل پذ

 مصوبات طبق تحصیلی شهریه پرداخت به موظف (کیشمقاطع تحصیلی غیرپز

 80ش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر تا پوش تحت یهادانشگاه یامنائتیه

و در گروه پزشکی بر اساس مصوبات وزارت  (شبانه)درصد شهریه دوره نوبت دوم 

دفترچه آزمون سراسری سازمان باشند )یبهداشت، درمان و آموزش پزشکی م

 (.1400سنجش،



 

 در آزمون سراسری شدهرفتهیپذ غیرایرانی اتباع التحصیلیو فارغ نامثبتمراحل 

تحویل مدارک و دانشگاه  با مراجعه بهپس از قبولی در آزمون سراسری  یمهاجر قانونیک 

 گاهاز دانش اولیهامه پذیرش (، ن، مدرک تحصیلی، ریزنمرات و ...برگه اقامتیتصویر )الزم 

کد نام کرده و ثبت (saorg) سامانه سازمان امور دانشجویانو سپس در  نمایدمی دریافت

دانشجویان افغانستانی که ساکن ایران هستند و کارت آمایش دارند، کند. یافت میرهگیری در

تان و کشور افغانسبه گذرنامه  کارت آمایش خود برای تبدیل وضعیت اولباید از شروع ترم 

ویان دانشج از سازمان امور باید نیز برای تبدیل وضعیت اخذ اقامت دانشجویی اقدام نمایند.

ه نموده و گذرنام مراجعهبه سفارت افغانستان  کرده واشتغال به تحصیل دریافت  گواهی

)در  شد.با. برای انجام این فرآیند یک بار خروج از کشور الزامی میدانشجویی دریافت نمایند

که ویزای تحصیلی خود را در کیش دریافت  است شدهدادهاخیر به دختران اجازه  سال چند

 ه شددادکنند. در سال تحصیلی جدید نیز با توجه به ظهور مجدد طالبان به پسرها هم اجازه 

 که ویزای خود را در کیش دریافت کنند.(

ر د از کارت آمایش به گذرنامه دانشجویی و سپس گذرنامه اقامتی تبدیل وضعیت کلی روند

 است. شدهدادهنشان  1شکل 

 

 

 تبدیل وضعیت اقامتی دانشجویان افغانستانی مقیم ایران مراحل :1شکل 

کارت 
آمایش

قبولی در 
دانشگاه

گذرنامه 
دانشجویی لیفارغ التحصی گذرنامه 

اقامتی



به  تا با مراجعه دارندمهلت چند ماه ،اتمام تحصیل محضبهالتحصیلی زمان فارغ دانشجویان

دانشنامه خود را تحویل  ،زده شود و از دانشگاه مهر خروج شانگذرنامهدر پلیس مهاجرت 

ها رمانی به آنو بیمه د نشدهشناخته )پناهنده(عنوان دیگر به ،التحصیلی نیزبعد از فارغ بگیرند.

 در جدول زیر .کنندگیرد و تنها گذرنامه اقامتی )مجوز اقامت موقت( دریافت میتعلق نمی

عیت اقامتی وض لیتبداست که مرتبط با  شدهاستخراجبندهایی از مفاد دفترچه آزمون سراسری 

 .استپناهندگان 

 قبل و بعد از دانشجویی ،نتبدیل وضعیت اقامتی مهاجرا :3جدول 

 در دفترچه آزمون های مختلفبندهای مرتبط با شرایط ویژه در مورد اتباع در سال سال

در  شدگانتهرفیپذقطعی و ادامه تحصیل  نامثبت دارندگان دفترچه پناهندگی، یاستثنابه -5بند  1388

و مؤسسات آموزش عالی کشور منوط به انجام تشریفات قانونی خروج از کشور و  هادانشگاه

 ت. اساخذ گذرنامه با روادید تحصیلی معتبر 

اقامت برای خانواده  مجوز صدور در خصوصاسالمی ایران تعهدی  جمهوری -6بند 

  رد.کشور ندادر  فرزند مقیم دانشجو( و همسر یاستثنابه) شدگانرفتهیپذ

که منجر به ایجاد تعهداتی برای جمهوری اسالمی  ییهارشتهدر اتباع خارجی  پذیرش -7 بند

  .استاکیداً ممنوع  )ازجمله تعهدات استخدامی( ایران شود

س پ باید مذکور و اتباعخارجی ندارد  آموختگاندانشایران تعهدی نسبت به ادامه اقامت  -8 بند

 .متبوع خویش برگردند به کشور لیاز تحص

 نامثبت نامههویشغیرایرانی و اجرای روند امور کنسولی آنان بر اساس مفاد  شدگانرفتهیپذ نامثبت 1390

 .ردیپذیمغیرایرانـی انجام  شدگانپذیرفته رشیپذو 

 شرط بازگشت به کشور خود حذف گردید. 1392

 ورتصبهو  دهیصادر گردطرح ساماندهی اتباع غیرایرانی  بر اساسکه  ییهاگذرنامهآن دسته از  1395

امکـان شـرکت در آزمون را طبق ضوابط دارند. ضوابط پذیرش  شوندیمتمدید روادید  ماههسه



 

ـه است که اقامت ایشان با معرفی از دفاتر کفالـت ب صورتنیبداین گروه از متقاضیان  نامثبتو 

موظف به ارائه تعهد  ،شدگانرفتهیپذ ،و در ضمن گرددیمدید امـور کنسولی اداره کل، ساالنه تم

رسمی مبنی بر بازگشت به کشور متبـوع پـس از اتمـام دوره تحصیل، به دانشگاه محل تحصیل 

 .باشندیم

 

 بندیجمع

 صورت روزانهی ایران بههاکه از طریق آزمون سراسری در دانشگاه کشورهای دیگراتباع 

 .هستندشبانه آن رشته تحصیلی  شهریهدرصد  80مجبور به پرداخت  ،شوندپذیرفته می

ن عدالت در بین نخبگابیناشی از فشار مالی، احساس تبعیض و  جادشدهیاهای نارضایتی

انجام این پژوهش را ضروری  ،هااز آنابهام در دالیل دریافت شهریه وجود  همچنین و مهاجر

ر دنام دانشجویان غیرایرانی را مرور کردیم. سیر تغییرات شرایط ثبتدر این فصل  ساخت.

یم. کناری را بررسی میرشدگان در آزمون سآمار و اطالعات داوطلبان و پذیرفته فصل بعد



 

 

 

 

 

 فصل دوم

 بررسی آمار و اطالعات مهاجران دانشجو در ایران 

 

 

 

 

 



 

 مقدمه

های سراسری سازمان سنجش، آمار مهاجر در آزمون وضعیت دانشجویانبرای شناخت بهتر 

ن ای شده درنمودارهای ارائه کنیم.بررسی و مطالعه میفصل این و اطالعات این سازمان را در 

ژوهش از سازمان سنجش آموزش این پانجام ظور نمهایی است که بهحاصل پردازش داده فصل

شته، ، نوع رهاآن شدگان، جنسیتپذیرفتهکنندگان، شده است. تعداد شرکت یافتدرکشور 

نمودارها  این ازجملهرا دارند، شده بیشترین تعداد پذیرفته ی کههایو دانشگاه ، استاننوع دوره

 هستند.

 های سراسریدر آزمون )داوطلبان( کنندگانشرکت

های مهاجر در آزمون کنندگانشرکتدهد که میزان ها و اطالعات سازمان سنجش نشان میآمار

به اوج )بیش از  1398هزار نفر بوده است در سال  8که تعداد حدود  1396سراسری از سال 

در سال  تا نهایتا است کاهش داشته آن از بعد هزار نفر( خود رسیده است و در دو سال 12

تباع ا کنندگانشرکتدر نمودار زیر تعداد کل هزار و پانصد نفر رسیده است.  9به عدد  1400

که این نمودار نشان  طورهمانشود. های سازمان سنجش مشاهده میدیگر کشورها در آزمون

درصد کل  70تا  60 کنندهشرکتزن از مرد بیشتر است و زنان  کنندهشرکتدهد تعداد می

 باشند.می کنندگانشرکت



 

سازمان سنجش آموزش منبع: ) تیجنسبه  کنندگان )داوطلبان(شرکت تعداد نمودار تفکیک :3 نمودار

 کشور(

درصد  38است که این نسبت در حدود  شدهداده، نسبت جنسیتی داوطلبان نشان 4در جدول 

تواند ناشی از این می ،زننسبت باالی داوطلبان  است.زنان درصد برای  62و مردان برای 

کسب درآمد هستند و برای تحصیل دانشگاهی اولویت  دنبالبه باشد که مردان مهاجر بیشتر 

 .قائل هستندکمتری 

 داوطلباننسبت جنسیتی تعداد و : 4جدول 

 1400سال  99سال  98سال  97سال  96سال  95سال  

 3392 3816 4738 3713 4043 2853 انمردتعداد 

 6198 6086 7520 6776 6656 4919 انزنتعداد 

 %35 %39 %39 %35 %38 %37 لبه ک اننسبت مرد

 %65 %61 %61 %65 %62 %63 به کل اننسبت زن

2853

4043
3713

4738

3816
3392

4919

6656 6776

7520

6086 6198
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مرد زن



 

 های سراسری بر اساس دورهکنندگان مهاجر در آزمونمشخصات شرکت، 5نمودار در 

ه در سال ک هستند. بیشترین متقاضیان برای دوره کارشناسی نشان داده شده است تحصیل

در  رسیده است وهزار نفر  10بیش از به  1398در سال  نفر بوده و 6291این تعداد  1395

درصد داوطلبان  80اما همواره بیش از  نفر کاهش داشته است 7847این تعداد به  1400سال 

 اند.مقیم غیرایرانی در کنکور دوره کارشناسی شرکت کرده

 

 سازمان سنجش آموزش کشور(ها: منبع داده)به تفکیک مقطع تحصیلی  داوطلبان: 4ر نمودا

د اتباع روکه انتظار می طورهمان، اندشدهکیتفک ،اساس ملیت کنندگان برشرکت ،5نمودار در 

ز پس ا های سراسری هستند.کننده در آزمونکشور افغانستان بیشترین مهاجران شرکت

اتباع دارد.  پاکستانکشور  ازآنپسافغانستان، با فاصله بسیار زیاد رتبه دوم را کشور عراق و 
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که  اندترکیه، لبنان و هند و... نیز در آزمون سراسری سازمان سنجش شرکت کردهکشورهای 

 .دارنددر دسته سایرین قرار 

 

 سازمان سنجش آموزش کشور(ها: منبع داده) تیملبه تفکیک  داوطلبان تعداد :5نمودار 

 شدگان در آزمون سراسریپذیرفته

سراسری به تفکیک زن و مرد نمایش داده آزمون در شدگان تعداد کل پذیرفته، 6نمودار در 

 شدگان نیز جمعیت زنان از مردان بیشتر است. شده است. در تعداد کل پذیرفته
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 سازمان سنجش آموزش کشور(ها: منبع داده) تیجنس تفکیک به شدگانرفتهیپذتعداد  :6 نمودار

ت نسب است. شدهدادههای سراسری نشان نسبت قبولی مردان به زنان در آزمون ،5در جدول 

-و نسبت پذیرفته درصد در نوسان است. 64تا  59از  شدگانرفتهیپذ کلبه شدهرفتهیپذ انزن

 است. صد متغیردر 41تا  36شدگان مرد نیز، بین 

 شدگانرفتهپذینسبت در شد بینی میکه پیش طورهمانبا توجه به نسبت داوطلبان مرد و زن،  

توان نتیجه گرفت که موفقیت می 5و  4از مقایسه جدول به نفع زنان است.  60به  40عدد  نیز،

 مردان و زنان در آزمون تفاوت فاحشی ندارد.

 شدگانرفتهیپذنسبت جنسیتی  :5جدول 

 1400سال  99سال  98سال  97سال  96سال  95سال  

 1275 1165 1344 1353 1663 1392 انمرد

 2273 1703 2411 1353 2604 2169 انزن

1392
1663

1353 1344
1165 1275

2169

2604
2411

2011

1703

2273
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مرد زن



 %36 %41 %40 %36 %39 %39 لبه ک اننسبت مرد

 %64 %59 %60 %64 %61 %61 به کل اننسبت زن

 

 طورمانهاست.  شدهدادهشدگان به تفکیک مقطع تحصیلی نشان پذیرفته تعداد ،7نمودار در 

 1396مربوط به سال مهاجر  شدگانپذیرفته باالترین میزانکه در این نمودار مشخص است 

وره شدگان نیز مربوط به درود بیشتر پذیرفتهطور که از آمار داوطلبان انتظار میو همان است

 کارشناسی هستند.

 

 به تفکیک مقطع تحصیلی شدگانپذیرفته تعداد :7ر نمودا

های سراسری بر اساس ملیت افراد نشان داده شده شدگان در آزمونمیزان قبول ،8نمودار در 

شدگان ولبیشترین قب ،ملیت افغانستانی کنندگان باشرکترفت که انتظار می طورهماناست. 

 عراقی و پاکستانی قرار دارند. افراد با ملیت سپسدر آزمون سراسری هستند. 
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 ملیتتفکیک به  شدگانپذیرفته تعداد :8 نمودار

شترین . بیاست نمایش داده شده شدگان بر اساس نوع دوره قبولیتفکیک قبول ،9 نموداردر 

کنند در دانشگاه پیام نور و غیرانتفاعی دانشجو که در آزمون سراسری شرکت می مهاجران

دوره در  (شدگاندرصد از کل پذیرفته 25حدود )هزار نفر، کمتر از هرسال. شوندپذیرفته می

از نکات  رسد.نفر می 300حدود شوند و در دوره شبانه این عدد به می پذیرفتهروزانه 

و همچنین  1400و  1399در این نمودار کاهش متقاضیان دانشگاه پیام نور در سال  توجهجالب

 .است افزایش نسبی پذیرش در دوره روزانه
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 به تفکیک به دوره قبولی شدگانپذیرفتهتعداد  :9 نمودار

 

 

 محل تحصیل به تفکیک استان شدگانپذیرفته تعداد :10 نمودار

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

غیرانتفاعی پیام نور روزانه شبانه سایر

1395 1396 1397 1398 1399 1400

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

ی
ضو

ن ر
سا

خرا
ان

هر
ت

ان
فه

اص قم
ان

من
س

س
فار

ان
رم

ک
زد

ی
ی

کز
مر

ن
زوی

ق
رز

الب
ان

در
ازن

م
ی

نوب
 ج

ان
اس

خر
ان

ست
وز

خ
هر

وش
ب

ان
ست

گل
ست

وچ
 بل

ن و
ستا

سی
ان

الم
ای

الن
گی

ی
مال

 ش
ان

اس
خر

ی
رق

 ش
ان

یج
ربا

آذ
ان

زگ
رم

ه
ان

مد
ه

شاه
مان

کر
ی

غرب
ن 

جا
بای

ذر
آ

ان
ست

لر
ان

نج
ز

ی
یار

خت
و ب

ل 
حا

رم
ها

چ
ان

ست
رد

ک
ل

دبی
ار

اح
یر

 بو
ه و

وی
گیل

که
مد

1395 1396 1397 1398 1399 1400



 

. استان اندشدهقبولها های آندهد که مهاجران، در دانشگاههایی را نشان می، استان10نمودار 

)حدود ه شداستانی هستند که بیشترین پذیرفته 5خراسان رضوی، تهران، اصفهان، قم و سمنان 

ها با توزیع جمعیت کل مهاجران در آزمونشدگان در توزیع پذیرفته .را دارند درصد( 70

های خراسان رضوی، تهران، قم و اصفهان بیشترین میزان مهاجر استان ها تناسب دارد.استان

 را دارند.

 در آزمون سراسری داوطلبانشدگان با مقایسه پذیرفته

ن تعداد بیشتریشدگان مقایسه گردیده است. ین و تعداد پذیرفتهتعداد داوطلب ،11 نموداردر 

متناسب با تعداد  هزار نفر(، اما میزان قبولی 12بوده است )بیش از  1398داوطلب در سال 

 داوطلب رشد نداشته است.

 

 مختلف یهاسالدر  شدگانپذیرفتهو  داوطلبانکل  تعداد :11 نمودار
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داوطلبین پذیرفته شدگان



درصد  46تا  27بین  1400تا  1395های در فاصله سال ،، درصد قبولی در آزمون6در جدول 

افزایش  1398در آزمون در سال  کنندگانشرکت. با توجه به اینکه تعداد در نوسان است

داشته است ولی میزان قبولی در این سال تغییر محسوسی نداشته درصد قبولی  یتوجهقابل

 دهد.های دیگر کاهش شدیدی را نشان مینسبت به سال  98در سال 

 به داوطلب شدگانپذیرفتهجدول نسبت  :6جدول 

 1400سال  99سال  98سال  97سال  96سال  95سال  

 %37 %29 %27 %36 %40 %46 طلببه داو شدهرفتهیپذنسبت 

 

 شدهدادهان نش و شبانه شده در دوره روزانهبا بیشترین تعداد پذیرفته ده دانشگاه ،12 نموداردر 

مشهد بیشترین تعداد دانشجوی  دهد دانشگاه فردوسینشان مینمودار که این  طورهماناست. 

 را دارد.  شدهپذیرفته



 

 

 و شبانه دوره روزانه شدههای با بیشترین تعداد پذیرفتهدانشگاه: 12 نمودار

رتیب است. به ت شدهدادهشدگان بر اساس گروه تحصیلی نشان تعداد پذیرفته، 13 نموداردر 

 ،انسانی، فنی و مهندسی، علوم پایهعلوم های تحصیلی شده در گروهپذیرفتهدانشجویان 

شود گروه علوم که مشاهده می طورهمان است. شدهدادهکشاورزی، هنر و علوم پزشکی نشان 

درصد  25و حدود  را به خود اختصاص داده است. درصد( 40) شدهرفتهیپذانسانی بیشترین 

 شدگان در گروه فنی مهندسی قرار دارند.از پذیرفته
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 سال اخیر 5در  شدگانتحصیلی پذیرفته گروه شدگان بر اساستعداد قبول: 13 نمودار

 بندیجمع

های نشدگان آزمودر این فصل به مطالعه آمار دریافتی از شش سال اخیر داوطلبان و پذیرفته

دهد که سالیانه حدود ده هزار نفر اتباع مهاجر در . این اطالعات نشان میسراسری پرداختیم

نفر موفق به قبولی در آزمون 3500کنند که از این تعداد در حدود شرکت می هااین آزمون

پذیرفته ها دانشگاههای روزانه دوره نفر از این افراد در 800شوند. حدود های سراسری می

های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، قم و های واقع در استانها در دانشگاهبیشتر آن شده که

 صیل هستند.مشغول به تحسمنان 
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 سومصل ف

 نظرانصاحب شناسایی عمیق مسئله از دید

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه

شهریه توسط  دریافت»آمدن بند  به وجودای از چگونگی در فصل قبل تاریخچه

نام نامه ثبتدر شیوه «های دولتیسراسری ورود به دانشگاه در آزمونروزانه  شدگانرفتهیپذ

 ،ممکن هایحلو یافتن راهبرای شناخت و فهم بهتر مسئله  این فصل. در اتباع را مرور کردیم

دانش ،دانشجویان ،رفتیم. این افرادنظران این حوزه صاحبو  اصلیذینفعان سراغ  به

 کلاداره اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار، مدیران  ،هادانشگاهمسئوالن  آموختگان،

 .کشور و سازمان امور دانشجویان بودند وزارت ن خارجیااتباع و مهاجرامور 

 نفعان مختلفدالیل مختلف دریافت شهریه از دیدگاه ذی

یم بین باید بتوان گذاری،در سیاست به دلیل اهمیت باالی شناخت و تعریف درست از مسئله

ی اهحاصل مشاهد ل،مشکیک . گذاری تمایز قائل شویمسیاست 3ظاهری و یک مسئله 2مشکل

ارچوبی چ فهم و تفسیر آن مشاهده، در که یک مسئله،است. درحالیهای تجربی داده مستقیم از

و  باید به ورای مشکالتبرای یافتن مسئله سیاستی،  است.نظری و روابط علی و معلولی 

ه توان بزمانی می درواقع ،آن اتفاق را پیدا کنیمای ریشه ها برویم و دالیلآن دالیل ظاهری

 میبساز شدهانیباز درون مشکالت  ،را که مسئله افتیدستمطلوبی  یسیاستحل راهیک 

برای  گوناگونی یلدال ،در طول مصاحبه با افراد مختلف (.28: 1392نریمانی و میرزایی، )

عمده  .شدگان غیرایرانی کنکور سراسری بیان شدتصمیم سیاستی اخذ شده در مورد پذیرفته

 است.موارد زیر  گردیدی که مطرح دالیل

                                                             
2 Difficulty 
3 Problem 



 

  ؛التحصیلیاز کشور بعد از فارغ دانشجویان غیرایرانیالزام به خروج 

 ؛التحصیلیاشتغال بعد از فارغ محدودیت بودن 

 الملل؛تمایزگذاری شهریه دانشجویان مهاجر با دانشجویان بین 

 ؛هادانشگاه ازیموردنبودجه  نیتأم 

  ؛به دانشجویان ایرانی و خارجی شدهارائهایجاد تفاوت بین ارزش خدمات 

 گیری و ترغیب به بازگشت به کشور خود در هر مرحله از زندگیسخت. 

 .پردازیمکه در ادامه به بررسی مفصل هر یک از این دالیل می

 التحصیلی دانشجویان غیرایرانی از کشور بعد از فارغالزام به خروج  .1

اخذ تعهد خدمت امکان عدم  ؛شودعنوان میها از جانب دانشگاه معموالًدلیلی که  اولین

به خروج از کشور در پایان تحصیل است. با توجه به  هاآن اجبار لیبه دلاز این افراد 

پس از تحصیل، دیگر ویزای دانشجویی ندارند و باید از کشور خارج اینکه این افراد 

 یدانشگاه علوم پزشک نمسئوال یکی ازمعنی است. بی هااز آن شوند، گرفتن تعهد خدمت

ثل توانند ماین افراد نمی .شهریه پرداختی مربوط به تعهد خدمت است» :گویدتهران می

تحصیل را  نهیهز هاآنبه همین دلیل دانشگاه از  ؛دانشجویان ایرانی تعهد خدمت بدهند

یکی  «.شودکامل تحویل داده می حسابهیتسوپس از  تحصیلی مدرکو  کنددریافت می

این  ،طبق قانون»آورد: باسابقه سازمان امور دانشجویان نیز دلیلی مشابه می انکارمنداز 

دمت تعهد خ توانندنمی لیدلهمین  به ؛افراد در پایان تحصیل باید کشور را ترک کنند



در آن دادند، مبلغ هنگفتی میدر پایان تحصیل، برای آزادسازی مدرک  چونبدهند و 

م از توانیگفتند که نمیو می کردند( بسیاری از این افراد مراجعه می88زمان )قبل از سال 

 هاآن یلتحص هزینه قرار شدبه همین دلیل  .بربیاییمعهده مبلغ آزادسازی مدرک تحصیلی 

که در فصل  طورهمان «وارد نشود. هاآن به در طول تحصیل دریافت شود تا فشار مالی

؛ شودیم دادهترین پاسخی است که ترین و سرراستاین دلیل سطحی اشاره شدقبل نیز 

 چیست؟ تعهد خدمت رایگان

ی در مشخص مدت زمانالتحصیلی شود پس از فارغرایگان در دانشگاه، متعهد میی تحصیل به ازا دانشجو 

هد دوی را به او تحویل نمی زنمراتیرمدرک و  ،در پایان تحصیل دانشجو ،کشور ایران خدمت کند. دانشگاه

 ه شرایطی این تعهد را لغو نماید.تا اینکه فرد تعهد خود را انجام داده باشد و یا با توجه ب

 چگونه است؟ های لغو تعهد خدمتشیوه

 تعهد خدمت خود را به پایان برسانند: ،زیر یهااز طریق یکی از روش باید روزانه، یهاآموختگان دورهدانش

 باشد؛ بیمه سابقه دارای که گواهی انجام کار معتبر از طریق ارائه ،انجام تعهد خدمت .1

محاسبه شهریه بر اساس سال کند؛ وزارت علوم هرساله اعالم می آنچهمطابق با  پرداخت هزینه تحصیلی .2

 است. ... و شده در کنکور سراسریورود، مقطع و رشته تحصیلی، سهمیه استفاده

 .ظرف مدت شش ماه صورت گرفته باشد یلیالتحصفارغ از پس باید که ،عدم کاریابی . لغو تعهد از طریق3

 زمان مندرج در کارت پایان خدمت مبنای محاسبه است.()مدتفه انجام خدمت وظی . لغو تعهد از طریق4

 و یا از کارافتادگی بازنشستگی . لغو تعهد از طریق5



 

پس از  مهاجر روزانه، دانشجویانچرا تری را مطرح کردیم. عمیق سؤالبنابراین ما 

 از کشور خارج شوند؟ التحصیلیفارغ

 التحصیلیضعیت نامعلوم اشتغال بعد از فارغو .2

اشتغال این افراد پس از موجود جهت های گیریختس ؛گردددلیل دیگری که عنوان می 

توانند به کار مرتبط با تحصیالت خود مشغول شوند. با توجه ها نمیو اینکه آناست تحصیل 

-های کشور هستند )نرخ بیکاری در دانشبه اینکه افراد مذکور از دانشجویان بهترین دانشگاه

اکثریت ( ولی تر استها بسیار پایینهای برتر نسبت به بقیه دانشگاهایرانی دانشگاه آموختگان

اداره  ها بادانشگاه. شوندنمیمشغول  ،خود در کار مرتبط به تحصیل ،التحصیالنفارغ این

بر اینکه چون در آینده وضعیت کاری ای دارند مبنی اشتغال اتباع خارجی هماهنگی نانوشته

 توانند تعهد خدمت بدهند.مشخصی ندارند درنتیجه نمی

ها به دو دلیل گرفتن تعهد خدمت از دانشجویان مهاجر را تا کنون مشخص شد که دانشگاه

دوم  التحصیلی کشور را ترک کنند وپس از فارغدلیل اینکه آنها باید دانند. یکی بهمعنا میبی

رتبطی توانند شغل مها حتی نتوانند کشور را ترک کنند با قوانین کار موجود نمیاینکه اگر آن

 داشته باشند.

-اهآموختگان دانشگبرای دانشخاصی  رویهما »گوید مسئول اداره اشتغال اتباع وزارت کار می

انجام  «اشتغال اتباع فنی هیئت»در  فردبررسی شرایط اشتغال هر  .های برتر یا روزانه نداریم

رد کارگیری فدفاع نماینده کارفرما از ضرورت به دادن پروانه کار،شود و معیارهای ما برای می

، رئیس اداره اشتغال اتباع، نماینده کار ریوزنماینده )است و با تائید اعضای این هیئت 

به  سپس و گردداشتغال صادر می پروانه ،(نماینده کارفرما واستانداری، نماینده اداره اتباع 



نامه تفاهم یک وی با اشاره به انعقاد «.شودنامه زده می ،برای صدور ویزا وزارت امور خارجه

جویان دانش اشتغال ،غیرایرانی یپسادکتردر مورد جذب اساتید و دانشجویان با وزارت علوم 

  .داندنمی اینامهمشمول این چنین تفاهم را

در  که ینکساطبق قوانین کمیساریای عالی پناهندگان  گرچهذکر این نکته ضروری است که، ا

 کارت آمایش دارند که یکساناما در ایران  دارندل اغتشاشوند حق کشور دیگر پناهنده می

؛ شوند اربه کمشغول  ؛های مشخصی که نیازی به تحصیالت عالی ندارددر شغلتوانند فقط می

 .الزم استویزای کار و پروانه کار  ،قانون کار 120تخصصی طبق ماده های برای شغل و

 .اندشده مستثناهیئت فنی  بررسی از طبق قانون، کسانی هستند کهاگرچه 

آموختگان غیرایرانی حق اشتغال در ایران را دانشعالوه بر اینکه همچنین باید اضافه کرد که، 

توانند در مدت دانشجویی به کار مشغول شوند. این در نیز نمی دانشجویان خارجیندارند. 

های باالیی که دارند، نیاز بیشتری به داشتن کار دارند. این افراد به دلیل هزینه حالی است که،

رایگان  هاآن ایبرو بیمه  تحصیلفقط خوابگاه،  هاینک لیبه دلنیز  بورس شده یاندانشجوحتی 

خودشان است، دچار مشکالت زیادی  بر عهده و... وآمدرفتهای زندگی، و هزینهاست 

 شوند. می

 

 

 

 



 

 برای دریافت شهریه کمتر المللبا دانشجویان بین دانشجویان مهاجر یگذارزیتما .3

 ؛که در صحبت با کارشناس سازمان امور دانشجویان به آن اشاره شد یکی از موارد دیگری

موزش آها و مسئوالن المللی است. دانشگاهتفاوت این دانشجویان با دانشجویان بینتوجه به 

 المللی مایل به این هستند که دری به دلیل کسب اعتبار ناشی از داشتن دانشجوی بینعال

المللی معرفی کنند و در اواسط عنوان دانشجویان بینهای خود، دانشجویان مهاجر را بهآمار

ها ههای زیادی توسط دانشگاالمللی تالشی گرفتن شهریه یک دانشجوی بیننیز برا 80دهه 

-های زیادی با دانشجویان بیناما با توجه به اینکه مهاجران دانشجو تفاوت؛ صورت گرفت

های صورت گرفته قرار شد میزان شهریه این افراد با شهریه ها و بررسیالمللی دارند با رایزنی

سازمان  است به ذکرها مبلغ کمتری بپردازند. الزم متفاوت باشد و آنالمللی دانشجویان بین

(، در تعریف دانشجویان خارجی و دانشجویان OECDهای اقتصادی )توسعه و همکاری

 ها اشاره خواهد شد.المللی تفاوت قائل است که در ادامه این گزارش به این تفاوتبین

 در ایران قوانین کار اتباع خارجی

دارای روادید  اوالًکار شوند مگر آنکه ه در ایران مشغول ب توانندینماتباع بیگانه   :قانون کار  120 ماده

 .مربوطه، پروانه کار دریافت دارند یهانامهنیآئمطابق قوانین و  اًیثانورود با حق کار مشخص بوده و 

 رتواند نسبت به صدور، تمدید و تجدید پروانه کاوزارت کار و امور اجتماعی می ر:قانون کا  122 ماده

 دافراد زیر اقدام نمای

که دارای  یاگانهیبتبعه  ب:  شد.مداوم در ایران اقامت داشته با که حداقل ده سال یاگانهیبتبعه  :الف

کشورهای اسالمی و پناهندگان سیاسی  خصوصاً مهاجرین کشورهای بیگانه : ج .همسر ایرانی باشد

امور ور و کش یهاوزارتخانهداشتن کارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی و پس از موافقت کتبی  شرطبه

 . خارجه

http://www.atbayazd.ir/approvals/instructions/365-foreign-labor-laws.html


 هادانشگاه ازیموردنبودجه  نیتأم .4

مسئول ت. اسها مالی دانشگاه نیتأمگردد، بیان می برای گرفتن شهریه دیگری که الیلدیکی از 

 گوید:داند و میاین تصمیم می اصلی از دالیلرا ها بودجه محدود دانشگاهامور دانشجویان 

ی اهوزارت علوم اتخاذ کرد. به دلیل اینکه هزینه حقوقی ترا معاون دریافت شهریهتصمیم »

 اگرچهبحث مالی  «بدهند. دانشجویان باید درصدی از آن را ؛زیاد است مهاجرانتحصیل 

الوه کند. دانشجو عرا وارد می ییفشار باالدانشجویان  بههایی دارد اما ها جذابیتبرای دانشگاه

تواند از شرایط بیمه درمانی سابق خود استفاده کند نمی حتیهای تحصیل بر پرداخت هزینه

 .استصورت آزاد درمانش بهو هزینه 

 .خارجی از اول انقالب بود ولی خیلی کم بوددانشجوی »گوید سازمان می باسابقهمسئول 

 تحصیلشان رایگان بود و البته این ؛شدها رعایت میهمان قوانین ایرانی ،برای این دانشجویان

کردند. این موضوع افراد تعهد خدمت هم نداشتند و بعد از تحصیل مدرک خود را دریافت می

ها کرد و هیچ حساسیتی روی آنتوجه کسی را به خود جلب نمی 1377و  1376 یهاتا سال

ش افغانستانی افزایش یافت. از طرفی با گسترش آموز شدگانقبولتعداد  کمکمنبود. تا اینکه 

جلب شد.  هابودن تحصیل آن گانیرابهتوجه  ،هاها به دانشگاهعالی و ورود بیشتر افغانستانی

ه از از دریافت شهری ؛این دانشجویان باالست یبار مالاینکه  انیبابها از طرف دیگر دانشگاه

تدا کردند. در ابها میکردند و درخواست مجوز برای گرفتن شهریه از آناین افراد استقبال می

یه دانشجویان شهرشد تا از برخی ها اجازه داده میصورت موردی به دانشگاهبه ختهیگرجسته

سبه ها با محابگیرند و یا با استفاده از فرمول محاسبه تعهد خدمت در پایان تحصیل از آن



 

ای هها مبالغی دریافت شود. با افزایش فشار دانشگاه)با نگاه مساعدتی( از آن 4تعرفه منطقه یک

 عنوانهب موضوع ، اینهای افغانستانی را داشتندهایی که بیشترین ورودیو دانشگاه 1درجه 

ارت معاونت حقوقی وز ،84یا  83های در سال .یک مسئله در وزارت علوم مطرح گردید

تشکیل  سازمانی کارگروهی بین ،سازی این تصمیم. برای پیادهعلوم در مجلس طرح مسئله کرد

-های ذیشد که متشکل از افرادی از وزارت کشور، وزارت علوم، سازمان سنجش، دستگاه

ی . چندین جلسه کارشناسبود برتر یهادانشگاهمنیتی و انتظامی، وزارت امور خارجه و صالح ا

های اعتراضی از طرف علمای چون نامه .صورت تخصصی محاسبه شدتشکیل شد و هزینه به

ه به ای برسیم کنامهآمد و ما سعی داشتیم به یک شیوهافغانستانی، نمایندگان مجلس و... می

هم تصمیم اخذ شهریه اجرا شود و هم اینکه خیلی به دانشجویان  ؛ کهباشد نفعاننفع همه ذی

 80ها از دانشجویان اتباع روزانه حداکثر تا دانشگاهکه نامه بندی گذاشتیم فشار نیاید. در شیوه

تصمیمات  این درصد شهریه شبانه بگیرند و دانشگاه برای تخفیف شهریه دستش باز باشد.

 «.ددار یمتفاوت وضعیتوزارت بهداشت  ولی وم بودهمه در مورد وزارت عل

رسد یم به نظرن، و مسئوالها و دانشجویان توسط دانشگاه شدهاشارهبا کنار هم گذاشتن دالیل 

ت برند، دریافالمللی بودن مهاجران افغانستانی بهره بها عالقه دارند از مزایای بیندانشگاه

ن ضمن اینکه ای .ها باارزش استدو مزیتی است که برای آن ،المللیایجاد وجهه بین شهریه و

کنند مشکالت تحصیلی و اجتماعی به علت اینکه به زبان فارسی صحبت می ،دانشجویان

شدگان پذیرفته آمار رسدیم به نظر هرچندالمللی دارند. کمتری نسبت به بقیه دانشجویان بین

 ،روزانه گانشدپذیرفته ، تعداداین است که در هر دانشگاه دهندهنشانها روزانه در دانشگاه
                                                             

های سال عدادطبق تعرفه آزادسازی تعهد خدمت، اگر دانشجو از سهمیه منطقه یک استفاده کرده باشد میزان تعهد خدمت وی به ت4 

ه های تحصیل وی و اگر از سهمیتحصیل وی خواهد بود، اگر از سهمیه دو استفاده کرده باشد میزان تعهد خدمت وی دو برابر سال

 های دانشجویی تعهد خدمت دارد.منطقه سه استفاده کرده باشد به میزان سه برابر تعداد سال



 برای ،مالی دانشگاه نیتأم ازنظر شبانه درصد شهریه 80به همین دلیل دریافت  است. محدود

 است. یپوشچشمقابل و نیست توجهچندان قابلها آن

 دانشجویان ایرانی و خارجیبه  شدهارائهایجاد تفاوت بین ارزش خدمات  .5

اید ب با مهاجران بود که این ،شدالی صحبت افراد شنیده میدیگر از مواردی که در البهیکی 

دلیل  نیبه هممثل دانشجویان ایرانی، المللی و خارجی رفتار کرد نه دانشجویان بین عنوانبه

واسط در ا»گوید باید هزینه تحصیل خود را پرداخت کنند. مسئول سازمان امور دانشجویان می

الملل اهمیت یافت و تمایل جذب دانشجویان بین ،های آموزش عالیدر سیاستدهه هشتاد، 

و وقتی  المللی اعالم کردن این افراد در نظام آموزش عالی و وزارت علوم زیاد شدبه بین

ر یکی از مدیران امو «باید هزینه تحصیل خود را پرداخت کند ،المللی استدانشجویی بین

ه این است ک لیبه دلشهریه پرداختی » گوید:دارد و میالملل، نظر دیگری ویان بیندانشج

گویند می بسیاریی از ایرانیان متمایز بشوند. به نحواتباع خارجی باید  دارند اعتقادمسئوالن 

 «.بدهند برند راکنند و بهره میباید هزینه امکاناتی که در ایران استفاده می حداقل این افرادکه 

ینکه گیرد. یک انمیرا در نظر  اساسی نکتهدو اما ؛ بسیار شایع و فراگیر است این استدالل

نظرات  جهینتدرشوند، طبق قوانین تابعیت در قانون مدنی اکثریت این افراد مشمول تابعیت می

افت که شرایط دری یکسان آنشخصی افراد را نباید مالک تصمیم قرار داد و دوم اینکه حتی 

ه در کهستند  کار و اثرگذاری(دارای ظرفیتی از نخبگی )استعداد، پشتتابعیت را ندارند 

 خواهند داشت.های بعد منافع زیادی را برای کشور سال

 در هر مرحله از زندگی به کشور خود گیری و ترغیب به بازگشتسخت .6



 

های های مرتبط با دستگاهتصمیم ،شودعنوان دلیل اصلی بیان مییکی از موضوعاتی که به

و شورای عالی امنیت ملی است. در این مورد به سیاست امور خارجهوزارت کشور، وزارت 

ا در هنخبگان افغانستانی به کشور خود و حضور فعال آن بازگرداندنهای کلی نظام در مورد 

شار اصلی برای خروج فن سازمان امور دانشجویان مسئوالگردد. اداره کشورشان اشاره می

 ماً حت هانیاهدف این بوده که »دانند. میطرف وزارت کشور  تحصیل را از ازپس دانشجویان 

به ما  .که مهاجران افغان باید خارج شوند آوردیمکشور را ترک کنند. وزارت کشور فشار 

اوایل دهه » «باید خروجی بگیرد و از کشور خارج شود. شودیم تمامگفتند کسی که درسش 

 ی در چند شهر باعث شد وزارتتیامنایجاد مسائلی  و بازگشت بود رویکرد برمبنایهشتاد 

که د فراهم شوگفته شد که شرایطی  هادستگاهکشور )نهادهای امنیتی( مداخله کند و به همه 

 «برگردند. مهاجرانهمه 

ثباتی پایدار در افغانستان و حضور مستمر این افراد در کشور ایران، این سرزمین را به منزل بی

مدت این  تجربه .رسدسال می 40به حدود  هاآنحضور  بعضاًو  تبدیل کرد است. هاآناول 

 زیمآتیموفق ،ی، همچون اجبار قانونیارانهیگسختبا شرایط  هاآنکه خروج  داده استنشان

ین آموختگان نیز ااند. در مصاحبه با دانشدوباره به ایران بازگشته هاآننبوده و بسیاری از 

گیری و اجبار برای توجه به تجربه خود، سختشود که دولت ایران با موضوع عنوان می

 قرار دنظریتجدمورد را ( اندداشتهشان کارت آمایش خانواده که یکسانخصوص بهخروج )

ی یک قانون گوییممیپیش خود االن ما »گوید یک مسئول سازمان دانشجویان می داده است.

ا ر خودشانحرف  چند سالبعد از  هاآنرا بر اساس دستورات وزارت کشور گذاشتیم، ولی 

 لیتبد گریدی اگونهبهو  روندیمدهیم و خروجی می هانیاما به  ای کهگونهبهنقض کردند، 



 ،گرددیرمبدوباره و رفت التحصیل شد دانشجو وقتی فارغ» «.گردندبرمی کنند ووضعیت می

 «کنیم.یعنی در حقیقت ما این وسط کاری اضافه می؛ زنندیمتبدیل وضعیت براش 

 جامع ارائه یک روایت

شود  مطالعه صورت دقیقبه مسئله هانظران سعی شد در طول گفتگودر مصاحبه با صاحب 

توان یمشناسایی شود.  «دانشجویان روزانهگرفتن شهریه از »موضوع  ایو ریشه اصلی دالیلو 

  :روایت کرد گونهنیااین موضوع را  یخیتار ریسصورت خالصه به

به علت تعداد کم مهاجران دانشجو، اساساً هیچ قانونی در مورد دریافت  70و  60در دهه "

با افزایش میزان قبولی اتباع در ؛ شدها اعمال نمیشهریه و یا گرفتن تعهد خدمت برای آن

 جلب ،تعهد خدمت بدونقانونی در مورد تحصیل رایگان  خألبه ها دانشگاهکنکور، توجه 

ا هبه بعد اقداماتی مبنی بر دریافت هزینه و یا دریافت شهریه از آن 70در اواسط دهه شد. 

موضوع  شدنمطرحبا  80طور مشخص از اواسط دهه صورت گرفت، اما بهها توسط دانشگاه

ها برای دریافت شهریه آموزش عالی؛ و افزایش تقاضا از سوی دانشگاه شدن یالمللنیب

ورد های مرتبط در مالمللی از این افراد و در مقابل اعتراض دانشجویان، دستگاهدانشجوی بین

، امور خارجهوزارت کشور، وزارت اطالعات، وزارت ) رانیاحضور مهاجران و اتباع در 

ها( با و دانشگاه ی )وزارت علوم، وزارت بهداشتآموزش عالهای یروی انتظامی( و سازمانن

ای از اصول و به مجموعه دنیرس درهای متعدد، سعی ها و جلسهگروهکاراندیشی در هم

ای که در هنام. بدین ترتیب شیوهدارندنگهراضی  رانفعان بندهای قانونی داشتند تا تمامی ذی

در شکل زیر دالیل  کرد.در بطن خود لحاظ  صادر گردید همه این موارد را 1389سال 



 

 دلیل اصلی گرفتن شهریه .است شدهیبندطبقهنفعان مختلف در طول مصاحبه با ذی ذکرشده

 است.رویکرد کلی ایران در برابر تمامی مهاجران  همان روزانه، از دانشجویان مهاجر

 

 شهریه از دانشجویان روزانهبندی دالیل دریافت طبقه :2 شکل

ه ب هاآنن افغانستانی در ایران، بازگرداندن مهاجرا یتمامبه دولترویکرد اصلی  سوکیاز 

 )کار، تحصیل و محل اقامت( وطن خویش است و در این راستا، همه ابعاد زندگی مهاجران

 نیأمتبرای  هادانشگاه ،از سوی دیگر. است بازگشت برای و ترغیب فشارتحت ایگونهبه

نشهریه دانشجویان بی مایل به دریافت ،المللی این دانشجویانو استفاده از وجهه بین مالی

 .ها هستنداز آن یالملل

تمام عمر خود  که یکسانهای بازگرداندن سیاست برده است کهپی های اخیرسالدولت در 

دانش اجبار برگشت ای غیررسمیگونهآمیز نیست در نتیجه بهیتموفقاند را در ایران گذرانده

دالیل ظاهری

التحصیلی؛دانشجویان غیرایرانی از کشور بعد از فارغالزام به خروج •

ایجاد تفاوت بین ارزش خدمات ارائه شده به دانشجویان ایرانی و خارجی؛•

دالیل قابل توجه

ها؛تأمین بودجه موردنیاز دانشگاه•

تمایزگذاری بین شهریه دانشجویان بین المللی و مهاجر•

التحصیلی؛احتمال کم اشتغال آن ها بعد از فارغ•

دلیل ریشه ای
.گیری و ترغیب به بازگشت به کشور خود در هر مرحله از زندگیسخت•



هایی و استدالل هاهمچنین با درخواست به کشور خود را لغو نموده است. مهاجر آموختگان

المللی را نیز پرداخت شهریه یک دانشجوی بین هاشده است آنمهاجر دانشجویاناز جانب که 

  "کنند.نمی

 بندیجمع

دریافت »تصمیم  دالیلرسد می به نظر گرفته و بررسی اسناد،های صورت مصاحبه بر اساس

 بلکه ،گذار را تامین نکرده استتنها اهداف سیاستنه «شهریه از دانشجویان روزانه افغانستانی

دو در  .است آن از منافع تر)تخریب ذهنیت نخبگان افغانستانی( بیشآن ناشی از ضررهای 

 یهاستایس باهای مهاجرتی ایران در قبال مهاجران و مقایسه آن سیاست مطالعه با فصل بعدی

 العهمط باهمچنین  آوریم. به دستها کنیم شناخت بهتری از این سیاستآموزشی سعی می

 یشبخ زیتماراهکارهایی برای  به دنبال ،دیگرهای گزینشی مهاجرت در کشورهای سیاست

خواهیم بود. بین نخبگان دانشجو با دیگر دانشجویان مهاجر



 

 

 

 چهارمفصل 

 در ایران آموزشی مهاجرانتی و مهاجر هایسیاست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه

های بعدی و موج، 1358در سال به افغانستان پس از گذشت چهل سال از حمله شوروی 

 از که ندبرمی به سر کشورشان از خارج در افغانستانی میلیون حدود پنج ناامنی در آن کشور،

 %96 که شودیم زده تخمین د.نحضور دار ،ایران و پاکستاندو کشور  ها درآن %90 تعداد، این

در شهرها و روستاها در کنار جامعه ایرانی زندگی  ی که در ایران حضور دارند،از پناهندگان

کمیساریای عالی پناهندگان(. در این ) دارند شغل دسترسیبه آموزش، بهداشت و  و کنندیم

و جرتی های مهاها در ایران به تحلیل و بررسی سیاستحضور افغانستانیفصل با مروری بر 

 نیتأمهای جدیدی برای سیاست یبه جستجوو  پردازیممیدر قبال مهاجران ایران آموزشی 

 .پرداختخواهیم  ایرانیانمنافع مشترک مهاجران و 

 مهاجران افغانستانی در ایران

وزارت امور خارجه  و قابل انجام استروادید مختلفی از طریق ، ایرانورود اتباع خارجی به 

رایط مهاجران )پناهندگان، شاما  .5دهدبه وی روادید می ،از سفر فرد ایران بر اساس هدف

حدود سال گذشته  40در متفاوت است.  روادیدن قانونی و غیرقانونی( با همه انواع مهاجرا

 اگرچه .اندکردهایران زندگی  شهرهای در مهاجر عنوانبهافغانستانی  میلیون نفر 3.5

به  و سیستان و بلوچستان نخراسا هایاستان به گذشتهدر طول دویست سال  ها،افغانستانی

دتا پس از کو اما ؛اندوآمد داشتهرفت و زیارت های اقتصادیسالی و فرصتدلیل فقر، خشک

کردند مهاجرت ایران  به سالچند در طی  هزار افغانستانی 600حدود  (1973) علیه ظاهرشاه

 و 1978در سال انقالب کمونیستی حزب دموکراتیک خلق افغانستان  .(1400نصر اصفهانی،)
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 که اصالحات کمونیستی منجر شد کسانیبه مهاجرت  نیز هابه قدرت رسیدن کمونیست

های دینی و...( را مغایر با آموزه ی زنانرأ، جلوگیری از ازدواج اجباری، حق )تحصیل اجباری

درپی بود و با شروع هر های پیاز آن زمان به بعد افغانستان دچار ناآرامی .دانستندخود می

 .تاساتفاق افتاده  سیاسی-اقتصادی و امنیتیعمده ناآرامی موجی از مهاجرت به دو دلیلِ 

 خالصه کرد: توانبزرگ می در چهار موج را ها به ایرانافغانستانیورود  

 :اتفاق افتاد؛ 1358با حمله شوری به افغانستان در سال  موج اول 

 :؛درگرفتجنگ داخلی  1368با خروج شوروی از افغانستان در سال  موج دوم 

 :از مردم از کشورشان تعداد بسیاری 1373با قدرت گرفتن طالبان در سال  موج سوم 

 خارج شدند؛

 جوپناهمهاجر، پناهنده و تفاوت 

 گیرد.از کشور خود می مکاننقلتصمیم به  ،اشکسی که برای بهبود آینده خود و خانوادهمهاجر: 

عضویت در برخی ، به نژاد، مذهب، ملیت مربوطیل به علت ترس موجه به دال»کسی که پناهنده: 

د به توانتحت تعقیب قرار دارد و یا به علت فقر نمی ،یا داشتن عقاید سیاسی و های اجتماعیگروه

پناهنده، مشمول خدماتی مثل اشتغال، مسکن، آموزش و... خواهد بود و دولت  «کشور خود بازگردد.

 د.پذیرنده حق اخراج وی از کشور را ندار

ده است. نش دیتائالمللی است اما هنوز تقاضایش برای پناهندگی کسی که خواهان حمایت بین: جوپناه

 .شودنمی داردیی فرد مشمول تعهداتی که دولت برای پناهندگان جوپناهدر زمان 

 



 :تعدادی از افغانستان  1380با حمله آمریکا به افغانستان در سال  موج چهارم

 .مهاجرت کردند

های مستمر به ایران به دالیل اقتصادی و تحصیلی وجود نیز مهاجرت به بعد 1380از سال 

ج بر کشور افغانستان مو های اخیر پس از تسلط مجدد طالباندرماهبه طور مثال  داشته است.

توان اظهارنظر جدیدی از مهاجرت از این کشور آغاز شده که هنوز در مورد کم و کیف آن نمی

 کرد.

بر اساس توافق ایران با کمیساریای عالی پناهندگان در مورد پناهندگان افغانی، اتباع افغانستان 

 شوند:قانونی به سه دسته تقسیم می-یوضعیت حقوق ازنظردر ایران 

 :در  هاآناند و اسامی وارد ایران شده 1382قبل از سال  که یکسانهمه پناهندگان

صورت پناهنده جمعی در ثبت گردیده است. این افراد به« آمایش پناهندگان جمعی»

اد به این افرو تمامی حقوق یک پناهنده فردی را ندارند.  اندشدهواقع موردقبولایران 

ون گردد و تاکنتمدید می هرسالهاست که  گرفتهتعلق «آمایشکارت »نام کارتی به 

 است. دشدهیتمددوره  16

 :با مدرک قانونی )گذرنامه یا روادید( در ایران حضور دارند. این  که یکسان مهاجران

ی دهی اتباع خارجدر طرح سامان که یکسانشوند. یکی تقسیم می دسته دوافراد به 

دوم افرادی که با گذرنامه  و گذرنامه خانواری گرفتندشناسایی شدند و  1389در سال 

 و... در ایران اقامت دارند. افغانستانی با روادید کار یا تحصیل

 :یا مجوز اقامت )کارت هیچ مدرک قانونی ندارند  که یکسان مهاجران غیرقانونی

 (.1400ی، نصر اصفهاناند )آمایش، گذرنامه و روادید( خود را تمدید نکرده



 

 در خارجی اتباع نفر 388 و هزار 654 و ونیلیمکیز کل ا 1395 سال ماریاساس سرشبر 

درصد کل اتباع  95بیش از نفر،  979هزار و  583و  ونیلیمکیع افغانستانی با اتبا ایران،

نفر و همچنین پاکستان با  532هزار و  34اتباع عراقی با  د.دهنخارجی در ایران را تشکیل می

ها نفر و... در ایران حضور دارند که در جدول زیر جزئیات سن آن 320هزار و  14جمعیت 

 است. شدهدادهنمایش 

 

 تاز رصدخانه مهاجر به نقل، 95سال  مرکز آمار ایرانکشور )اتباع ایران به تفکیک سن و  :14 نمودار

 ایران(

صد در مناطق روستایی در 22 حدود درصد اتباع افغانستانی در مناطق شهری و 78حدود 

 نیطبق آخراست که  یدر حال نیا. (1400. رانیا مهاجرت)رصدخانه کنندیزندگی مایران 

هشتصد  ،یالدیم 2020در ماه اکتبر سال  رانیاشده توسط آمار اعالم

هزار  20 و یافغانستان هاآن از نفرهزار  780د تعدا که کنندیم یزندگ رانیا در پناهنده هزار

فاقد مدرک  یافغانستان ونیلیم 2شود که حدود یم زده نیتخم ن،یهستند. عالوه بر ا ینفر عراق



 یعال یایساریکم)هستند رانیدارنده گذرنامه افغانستان در ا هزار نفر 600به  کینزدو 

 (.پناهندگان

کنند ن خارجی در ایران زندگی میاعنوان مهاجردرصد افرادی که به 65تا  60چیزی حدود 

موج اول خانواده مهاجران افغانستانی که در  ،های کنونیدر سال .محل تولدشان ایران است

دوم و سوم  یهانسل شوند.وارد نسل سوم خود می کمکم ؛اندوارد ایران شده مهاجرت

 ظازلحا هاآنی داشته باشد. در پ ایرانهایی را برای جامعه تواند مسائل و فرصتمی مهاجران

. اگر برای 6نسبت به نسل اول دارند های زیادیتفکر تفاوتو  ارزش ،نگرش ،اجتماعی

تنها نیازهای اولیه نسل جدید نه .اولویت داشت، آموزش و اشتغال بهداشت مهاجران نسل اول

یر شکل ز داند.ی ایرانی مینوعبههویتی نیز خود را  لحاظ ازکند بلکه خود را درخواست می

قانونی و مطالبه حقوق خود دهد که جمعیت نسل دوم و سوم در آستانه ورود به سن نشان می

 .هستند
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 )سایت دیاران( نسل اول مهاجران با نسل دوم و سوم جمعیتی مقایسه هرم: 15 نمودار



 

 ای ایران در قبال مهاجران افغانستانیهسیاست

سال گذشته  40طی های ایران سیاست «خانه برادر در»نام در کتاب خود به  ،نصر اصفهانی

و  درهای باز، سیاست بازگشت )سیاست به سه دستهرا در مقابل مهاجران افغانستان به ایران 

 .نمایدمیتقسیم  سیاست ساماندهی(

 های مهاجراننسل

 کنند.های زیر تقسیم میهای مهاجران را به دستهنسل ،شناسیجمعیت ازلحاظ

 این افراد دارای فرهنگ .کنندافراد بالغی که از کشور خود به کشور دیگری کوچ می نسل اول مهاجران:

 گیرند.مختلفی تصمیم به مهاجرت می لیبه دالو زبان کشور خود بوده و 

والدین خود  به همراهولی  اندمتولدشدهکشور دیگری  درکودکان و نوجوانانی که  مهاجران: 1.5نسل 

و بیشترین  دارند خوداند. این افراد فقط خاطرات کمی از کشور محل تولد مجبور به مهاجرت شده

 اند.را در کشور مقصد داشته یریفرهنگ پذ

با  کامالًاند. این افراد ها از کشور دیگری مهاجرت کردهافرادی که پدر و یا مادر آن مهاجران:نسل دوم 

 اند.کشور پدر یا مادر خود بیگانه هستند و در فرهنگ کشور مقصد رشد یافته

 .باشندن جز مهاجران نسل دوم پدر و مادرشا که یکسان نسل سوم مهاجران:



 

 :اولین شیوه برخورد دولت ایران با مهاجران افغانستانی که طی سال سیاست درهای باز-

با  جنگ لیبه دلتوسط دولت اتخاذ گردید. آوارگان افغانستانی که  1370تا  1358های 

در ایران با کمترین محدودیت  ؛کشور خود را ترک کردند ،های داخلیشوروی و جنگ

توانستند در شهرها و روستاها و در کنار مردم ایران ساکن شوند.  مواجه شده و

گیری در ایران پس از انقالب و عدم تجربه مدیریتی ی ساختار اداری و تصمیمدگیپاشازهم

گذاری، جنگ تحمیلی ایران با عراق، فقدان منابع مالی کافی برای ساخت و سیاست

 ،المللیهای بینالمللی و عدم دریافت کمکهای بیناردوگاه و اسکان جمعیت در اردوگاه

 . همچنیناستاز دالیل عمده آزادی مهاجران برای اسکان در شهرها و روستاهای ایران 

دالیلی همچون سیاست حکومت و جامعه انقالبی در حمایت از مستضعفان،  توانمی

 ؤثرمهاجران پذیرش گرم این م را درنفوذ سیاسی در افغانستان  و ارزان بودن نیروی کار

 دانست.

 :و تا سال 1370با سقوط دولت کمونیستی در افغانستان در ابتدای دهه  سیاست بازگشت 

دوران پس از در  .بودبه کشور خودشان  همه مهاجرانبه بازگرداندن  مصممایران  1385

اهش برای ک ؛ه بودروبرو گردید و تورم باال مشکالت اقتصادیبا  که ایران دولت ،جنگ

 ریزیبرنامه ،ندمیلیون نفر رسیده بود 4به بیش از  کهافغانستانی و عراقی  پناهندگانتعداد 

، سوخت و کاالهای اساسی ونقلحملیارانه تحصیل، خدمات درمانی،  نیتأمهزینه ) کرد

 .(شدیمدر روز اعالم دالر میلیون  10برای دو میلیون افغانستانی ساکن ایران در حدود 

ها در یدر افغانستان نیز دلیلی برای باقی ماندن افغانستان امیدبخش تحوالت همچنین با

 ،دولت ایران با دولت افغانستان و کمیساریای پناهندگان، 1371. در آذرماه نبودایران 

طرح  1372در سال  کرد وتسهیل بازگشت پناهندگان منعقد  هدف باای سالهقرارداد سه



در شورای امنیت ملی به تصویب رسید و اجرای بازگشت آوارگان افغانی به موطنشان 

 .شدتوسط وزارت کشور و کمیته هماهنگی امور آوارگان شروع  آن

 ،شدندها به کشورشان بازگردانده میهمه افغان 1375طبق برنامه باید تا اوایل  کهیدرحال

مهاجرت  دجدیبلکه موج  ؛این برنامه موفق نبود تنهانه ،با شروع جنگ داخلی در افغانستان

و  داشت نگهمرزهای خود را بر روی مهاجران جدید بسته  . ایرانبه ایران شروع گردید

 با سقوط ها را در قانون قرار داد.خروج افغانستانی ،در برنامه سوم توسعه 1378در سال 

خیز جدیدی برای بازگشت مهاجران برداشت. در  ،دولت ،1380حکومت طالبان در سال 

میلیون  2.5نام جدیدی از مهاجران در ایران را اجرا کرد که حدود طرح ثبت 1381سال 

ی دولت نسبت به کارفرمایان و تسهیل شرایط خروج هایریگسختنفر شناسایی شدند. با 

برای ایران  میلیون نفر رسید. 1.1به  1382تعداد پناهندگان افغانستانی در پایان سال  ،اتباع

و  را اجرا نمود «آمایش پناهندگان جمعی»سیستم  کشور،شناسایی مجدد اتباع حاضر در 

پناهنده آمایش داد. بر اساس قوانین داخلی دارندگان کارت  «کارت آمایش»به اتباع 

کمیساریای  ازنظرشوند و بسیاری از حقوق یک پناهنده را ندارند ولی محسوب نمی

 رزوبهرا  هاآنتواند شوند و دولت ایران نمیپناهنده محسوب می ،پناهندگان سازمان ملل

اخراج کند. سیاست دولت برای کاهش جمعیت پناهندگان با کاهش ارائه خدمات رایگان 

در سال  کهیدرحال وها ادامه داشت و دریافت هزینه برای تحصیل در مدارس و دانشگاه

 970به  1385میلیون نفر کارت آمایش گرفته بودند این عدد در سال  1.4 حدود 1383

 1374تا  1371های در موج اول بازگشت که بین سال ،بر اساس آمار هزار نفر رسید.

بود جمعیتی  1385تا  1381های میلیون نفر و در موج دوم که بین سال 1.3حدود  ؛بود

ه سیاست محدودسازی مهاجران و ترغیب ب تند.میلیون نفر به افغانستان بازگش 1.4حدود 



 

دولت برای افزایش ، 1384در سال های بعدی نیز ادامه داشت. در سال هاآنبازگشت 

ر اساس بها ارائه کرد که برای حضور افغانستانیرا ها فهرستی از مناطق ممنوعه امنیت مرز

در  شود.کشور داده نمی یهااستاندر بعضی  و اشتغال به مهاجران اجازه سکونتآن 

 ای برای خروج همه مهاجران صورت گرفت ولیهای یکپارچههای بعد نیز تالشسال

 کم ناکارآمدی این سیاست خود را نمایان ساخت.کم مهاجران خروج مابقی کند شدن

 اخراج اتباع  وتابتببا خروج تعداد زیادی از مهاجران، در ایران  :7سیاست ساماندهی

 ستمزدبا دهای سخت، خطرناک و بیگانه فروکش کرد. همچنین نیروی کار در بعضی شغل

شغل  ها در ایران راضرورت حضور افغانستانی نیترمهمتوان گردید. می ابیکمکم بسیار 

به  1386از سال  دانست که باعث شد دولت از اصرار بر سیاست بازگشت دست بردارد.

ها در ایران ساکن ن که سالمهاجراگذار با قبول عدم بازگشت بعضی از بعد سیاست

ن داشته است. محوریت اصلی سیاست دهی این نوع مهاجراسعی در سامان ؛اندبوده

 .استکنترل و کاهش مخاطرات و افزایش منافع حاصل از حضور پناهندگان  ،ساماندهی

ن غیرقانونی گذاشته راج مهاجرارین تمرکز خود را بر اخدولت بیشت ،در دوران جدید

 طرح ،دولت در طرحی جدید برای شناسایی مهاجران غیرقانونی 1389در سال  است.

نفر تحت این هزار  450. در این طرح حدود را تعریف کردهای خانواری گذرنامه

است که این  ،با کارت آمایشخانواری  گذرنامهها شناسایی شدند. تفاوت گذرنامه

مشمول روابط دولت ایران و کمیساریای عالی پناهندگان  ،یخانواردارندگان گذرنامه 

                                                             
ا و همچنین ههای چندساله گذشته، بیشتر بر کنترل تأثیرات منفی مهاجرت افغانستانیبر سیاست« ساماندهی»نامیدن عبارت 7 

نگرانه به صورت دقیق و سنجیده و آیندهگذار بهرسد سیاستست وگرنه به نظر نمیهاکاهش تأثیرات منفی ناشی از بازگرداندن آن

 گرایی واکنشی گذاشت.توان اسم آن را سیاست واقعدنبال کسب منفعت از مواهب حضور این مهاجران بوده باشد. می



میلیون نفر صاحب  1.5حدود  1390شوند. بدین ترتیب در اواسط دهه سازمان ملل نمی

با حساب  گفت تواناما می؛ )کارت آمایش و گذرنامه خانواری( مدارک هویتی شدند

 کند.میلیون نفر افغانستانی در ایران زندگی می 3تا  2.5مهاجران غیرقانونی حدود 

عیت طبق اعطای تاب در موردمباحثی  ،ها در ایرانبا تثبیت حضور افغانستانیدر چند سال اخیر 

 ای اعطای تابعیت به فرزندان با تابعیت مادر ایرانی مانندهاآنمواد قانون مدنی به بعضی از 

 مطرح است.اعطای تابعیت به فرزندان شهدای غیرایرانی 

 ایران مهاجرتی هایارزیابی سیاست

از روی ناچاری و  را «سیاست درهای باز»نصراصفهانی اتخاذ : ارزیابی سیاست درهای باز

ه ها در اوایل انقالب بورود گسترده افغانستانی .داندهای اوایل انقالب میدر سال یمیتصمیب

ل شهرهای به داخ هاآنای بود که گونهبه وقوع جنگ در افغانستان اتفاق افتاد، لیبه دلایران که 

 بودند.ان در حال زندگی کردن در کنار ایرانی هاآنایران سرازیر شدند و جمعیت زیادی از 

اجازه ورود پناهندگان را پذیر )حتی پاکستان(، در حالی است که اغلب کشورهای مهاجر این

یکی از دالیل عمده دهند. اسکان می ،های مرزیها را در اردوگاهدهند و آنبه شهرها نمی

ورود  است. ذکرشدهالمللی نیز های بینعدم همکاری سازمانضعیف آوارگان،  مدیریت

 نصرشود )یبرده مایران نام سخاوتمندانهای از میزبانی عنوان نشانهبه شهرها به آوارگان

رسد ورود سیل جمعیت آوارگان جنگی که اغلب از ولی به نظر می ،(1400، 12ی، اصفهان

نترل عدم ک و ی افغانستان بودند به داخل شهرهای ایران ناشی از عدم مدیریت صحیحهاروستا

های اخیر نیز . این عدم مدیریت تا سالبوده استوضعیت بحرانی این جمعیت آوارگان 

کارهای  واگذاری، در جامعه های دوم و سوم مهاجرانعدم پذیرش نسل .است مشاهدهقابل



 

دهنده این شناختن حقوق شهروندی و... همه گواهی تیبه رسم، عدم هابه آنسطح پایین 

های اولیه آوارگان به داخل شهرها ناشی از عدم شناخت مسئوالن مربوطه است که ورود سال

 ریزی خاصی وجود نداشته است.عدی بوده و هیچ برنامهاز مسائل و مشکالت ب

موفقیت  وشروع شد  1381سیاست بازگشت در سال  مموج دو ارزیابی سیاست بازگشت:

یچ رسد هبه نظر نمی اگرچه ،نسبی داشت و توانست عده زیادی را به کشور خود برگرداند

همه مهاجران منجر شود. دولت سعی کرد با کاهش خدمات  برگرداندنطرحی بتواند به 

گیری برای به مهاجران و اعمال سخت شدهارائهدرمانی، تحصیلی و دریافت هزینه خدمات 

ایران  هاآنسال برای بعضی از  20اما زندگی بیش از ؛ را به بازگشت ترغیب کند هاآن ،اشتغال

سازگاری با  را غیرممکن کرده است. هاآن شتنو بازگ نمودهرا به وطن اصلی تبدیل 

ساختارهای اجتماعی و فرهنگی و برخورداری از مزایای اولیه زندگی مانند اشتغال، ازدواج 

 به دنبال. دولت شدیمها در ایران عنوان و کسب درآمد عامل اصلی ماندگاری افغانستانی

وی آورده و یارانهمشکالت اقتصادی خود به حذف تدریجی امکانات و خدمات مهاجران ر

سیاست  ،یهرروبه های سالمت و آموزش را برای بسیاری از مهاجران جدید قطع نمود.

بازگشت تمامی مهاجران به دلیل جنگ داخلی در افغانستان و سپس تسلط طالبان در آن کشور 

 و همچنین منافع کارفرمایان در ایران از حضور کارگران افغانی شکست خورد.

ن به تواتنها می راسیاست ساماندهی : گرایی منفعالنه()واقع ساماندهی ارزیابی سیاست

ور حضها و افزایش منافع کشیدن دولت از اصرار به خروج همه مهاجران و کنترل هزینه دست

اجرای طرح گذرنامه  جزبهبه بعد  1386های وگرنه دولت در سال مهاجران در ایران تعبیر کرد

خاصی صورت نداده و فقط از فشار مضاعف خود فعالیت  ،خانوار و تمدید کارت آمایش

توان گفت صورت خالصه میبه برای اخراج مهاجران قانونی و پناهندگان کاسته است.



 .دار شدن مهاجران در ایران شودشهدر سالیان گذشته کوشید که مانع از ری گذاراستیس

ممنوعیت اشتغال، محدودیت جابجایی و سکونت، ، «افغانی بگیر»، و اخراج یریدستگ

. دبو ایران در های بازگشتسیاست از یجزئ هامحدودیتانواع و دیگر  ممنوعیت تحصیل

  .یابد نتوانست به اهداف خود دستکه  هایتالش

 جستجوی سیاستی جدید )سیاست منافع مشترک(در 

اند تعداد پناهندگانش ثابت مانده ،سال 17دنیا است که برای مدت ایران جز معدود کشورهای 

این در حالی  اند شهروند جامعه ایران شوند.نتوانسته بازهم ،دهه 2و بسیاری از آنان بعد از 

سال گذشته حتی  5درصد از مهاجران افغانستانی ساکن شهرهای ایران طی  74 است که

درصد از جمعیت کل کشور افغانستان  9تا  8حدود  نکهیباا .اندهم به افغانستان نرفته بارکی

 مندقدرت )جوامع دور از وطن( گیری یک دیاسپورایساکن ایران هستند و این به معنای شکل

اما  ؛تواند برای ما منافع اقتصادی، سیاسی و فرهنگی زیادی داشته باشدمی است در ایران

 است ودهب ناچیز در ایران هاآنه رسمیت نشناختن به دالیل ب بر جامعه افغانستانما  اثرگذاری

سیاست ساماندهی دهند که ما به یک همه این موضوعات نشان می .(1398، طلبحقیقت)

 شرایط شهروندی شایستگان را ،هامیزان مهاجرت افغانستانی کنترل که ضمن نیاز داریم کارا

 صورت واکنش به اتفاقات واخیر بههای رسد سیاست ایران در سالمی به نظر تسهیل نماید.

های حضور مهاجران و برنامه بلندمدتی برای استفاده از مزیت حادث شده بودهرویدادهای 

ران به ای در ایران اندیشیده نشده است. این در حالی است که مهاجران عالوه بر تحمیل هزینه

مشترک  ایران باید بر اساس منافع. سیاست مهاجرتی توانند برای کشور مزایایی داشته باشندمی

 اشاره خواهد شد.صل به این رویکرد فدر ادامه این  ؛ کهباشد



 

 وضعیت آموزشی مهاجران افغانستانی در ایران

آموز دانش هزار 120از  باًیتقرآموزان اتباع خارجی در ایران تعداد دانشآموزان: تحصیل دانش

 .استرسیده  1398در  هزار نفر 500به بیش از  1370در سال 

 

 )سایت دیاران( وزان اتباع خارجی در مدارس ایرانآمتعداد دانش :16 نمودار

به چیزی حدود  در حال حاضر ودرصد بود  10کمتر از  60مهاجران در دهه میزان باسوادی 

 76دود ح و. افزایش میزان باسوادی برای جوانان بیشتر اتفاق افتاده است درصد رسیده 64

 میزان باسوادی 19نمودار هستند. در ساله افغانستانی در ایران باسواد  29تا  15درصد جوانان 

 مقایسه شده است. افراد ساکن در افغانستانها و با ایرانی ،نال اول و دوم مهاجرنس



 

 )سایت دیاران( سوادی به تفکیک نسلمیزان با :17 نمودار

یت موقع نسبت به نسل اول ازمهاجران افغانستانی در ایران نسل دوم است که  به ذکرالزم 

اجتماعی و ، فرهنگی، ردارند و در ساختارهای اقتصادیری برخوباالت اجتماعیاقتصادی 

و به همین دلیل تمایل اندکی برای بازگشت به کشور  اندشدهادغامآموزشی  ژهیوبههویتی و 

 .8ددارن خود

ه های ایران مشغول بغانستانی از سه طریق در دانشگاهافدانشجویان : تحصیل دانشجویان

 شوند.تحصیل می

 از طریق همکاری وزارت علوم ایران و وزارت معارف  از طریق بورس تحصیلی(

 (؛گذارو یا اعطای بورس از سایر نهادهای بورس افغانستان

 80)پرداخت روزانه صورت بهدر کنکور سراسری  دانشجویان مهاجر از طریق پذیرش 

 ؛و غیرانتفاعی ، دانشگاه آزاد، پیام نورو یا شبانه شبانه( یهادورهدرصد شهریه 

                                                             
  (diaran.ir)دیاران |ران مهاجران افغانستانی در ایران تحوالت اجتماعی ـ جمعیتی مهاجران افغانستانی در ای8 

http://diaran.ir/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/
http://diaran.ir/%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/


 

 و پرداخت شهریه دالری المللیصورت دانشجوی بینبه. 

دانشجوی مهاجر از  3500طور مفصل در فصل دوم بحث شد، سالیانه حدود همانطور که به

درصد( در  23نفر) 800که از تعداد حدود شوند. های ایران میطریق کنکور وارد دانشگاه

 وند.شدوره روزانه پذیرفته می

در آمارهای منتشرشده توسط سازمان اموردانشجویان دانشجویان اتباع که توسط کنکور وارد 

کنند. اما آیا اینکه این دانشجویان را المللی حساب میشوند را جز دانشجویان بیندانشگاه می

9المللیدانشجوی بینالمللی حساب کرد جای مناقشه دارد. بتوان یک دانشجوی بین
اصوالً به  

 نابراین. بمرزی داشته است ییجاجابه ،شود که برای تحصیل در دانشگاهدانشجویی اطالق می

 المللیاند را با بقیه دانشجویان بینتوان شرایط دانشجویان افغانستانی که مقیم ایران بودهنمی

 آموزشی است ولی دانشجویان مسائلالمللی دغدغه یک دانشجوی بیندر ایران برابر دانست. 

 یهادغهدغاند، شده ها در ایران متولداز آن توجهیتعداد قابلکشور که  یهادانشگاهافغانستانی 

رسد بهتر می به نظر .10نیستها کمتر فرهنگی و اجتماعی دارند که از دغدغه آموزشی آن

 ،OECDتعریف  در حساب نیاوریم.المللی بهدانشجویان بین ءکه این دانشجویان را جزاست 

تابعیت کشور را ندارد اما در آن کشور تحصیل شود که به کسی اطالق می 11دانشجوی خارجی

 للیالمدانشجوی بین برای دو ویژگی عمده . این تعریفکنداز مرز عبور نمی لزوماًکند و می

 اینکه مدرک قبلی تحصیلی خود دومیو  کشور میزبان یکی نداشتن اقامت دائم قائل است،

با این تعریف دانشجویان مهاجر  .(OECD,2012:371باشند )کرده را در کشور دیگری دریافت 
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 های جدی در حوزه مطالعات فرهنگی و اجتماعیالمللی سازی آموزش عالی به عنوان یکی از دغدغهدنبال شدن مقوله بین10 

(msrt.ir) 
11 Foreign student 

https://www.msrt.ir/fa/news/58847/%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://www.msrt.ir/fa/news/58847/%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C


تند هسچرا که هم مقیم ایران  المللی شناخت.عنوان دانشجوی بینبه تواننمیمقیم ایران را 

 اند.هستند( و هم دیپلم خود را در ایران دریافت کردهدارای کارت آمایش )

 مهاجرتهای کلی در راستای سیاستمهاجرت در ایران های آموزشی سیاست :7جدول 

  های مهاجرتیسیاست های آموزشی مهاجرتسیاست

 ی استیسیب

 ، حضور دانش آموزان در مدارسعدم وجود ضابطه

 شگاهدر دانبر اساس سلیقه مدیریت، تحصیل رایگان 

 درهای باز سیاست

پذیرش مهاجران با کمترین 

 محدودیت

 60دهه 

 ی ریگسخت

پولی شدن دانشگاه،  تحصیلی، یهاارانهیحذف 

ز کارت ا تبدیل وضعیت، النیالتحصفارغ بازگرداندن

 آمایش به گذرنامه

 سیاست بازگشت

ها به گیری و بازگرداندن آنسخت

 کشورشان

  70دهه 

و      

  80دهه 

 تثبیت و واکنش

در  پذیرشدر آموزش ابتدایی،  تحصیل رایگان

 آموزش تسهیل وضعیت، پولی صورتبهدانشگاه 

 نفعانزنی با ذیدانشجو، چانه دختران

 سیاست ساماندهی

 ،هامحدودیت اسکان، حذف یارانه

 گیری کمترسخت

 90دهه 



 

 هدفمند و گزینشی )جذب نخبگان(

خصوصی، بورسیه به  درآمد از آموزشکسب 

 نانو کارآفری ، اعطای امتیاز ویژه به نخبگاننخبگان

 مهاجر برای ایجاد اشتغال

 منافع مشترک

کارآفرینی و  ویژه ارائه ویزای

 نخبگی

 آینده

 بندیجمع

های ها به ایران در موجدر این فصل با مروری بر وضعیت چهل سال مهاجرت افغانستانی

ای های درهسه دسته سیاست .های مختلف را بیان کردیمهای ایران در سالسیاست، مختلف

 (12های واکنشیسیاست صورتو برخورد به هاپذیرش واقعیت) ساماندهی باز، بازگشت و

های که سیاست بیان شد 13فعاالنهاتخاذ سیاست  نیاز بهبر  دیتأکدر ادامه با  .گردید معرفی

آموزشی ایران در قبال دانشجویان مهاجر نیاز به اصالح های خصوصسیاستمهاجرتی و به

توان در مورد دانشجویان روزانه که ظرفیت نخبگی باالیی دارند و در آینده میدارد. حداقل 

استفاده گر نآینده گزینشی و هایاز سیاست ؛توانند به کارآفرینانی برجسته تبدیل شوندمی

 .کرد
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 پنجمفصل 

 گزینشی مهاجرت هایسیاست

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 مقدمه

بوده است.  14و فرهنگ جامعه میزبان همیشه مورد مناقشه اقتصاداجتماع، بر مهاجران  ریتأث

اجرت مه دارای تاثیر مثبت است یا منفی، ویژگی ذاتی اینکه حضور مهاجران در یک کشور

صل، دارد. در این ف هاآنموقع های درست و اجرای بهبلکه بستگی به تدوین سیاست نیست؛

های گزینشی و قوانین اشتغال اتباع خارجی در ایران، به بحث اشتغال ضمن مطالعه سیاست

ضوعی . موشوددر دیگر کشورها پرداخته می التحصیالن دانشگاهی(آموخته )فارغاتباع دانش

فلت مورد غ ایرانکارگران سطح پایین در  عنوانبهکه به دلیل نگاه به مهاجران افغانستانی 

 است. شدهواقع

 نفعان به موضوع مهاجرتنگاه متفاوت ذی

شتغال ا تضمین است. و سیاست های مهم در اقتصادیکی از شاخص افراد جامعه اشتغالمیزان 

های زندگی، ازدواج، کاهش جرائم هزینه مسکن، نیتأم آن بر ریتأثو جوانان در یک جامعه 

 خود منتقداندر مقابل های امروز دولت هایچالشترین مهماز توان را می و ... اجتماعی

کسادی ها بر آنیا عدم تاثیر حضور و تاثیر  مهاجران در کشورهای پیشرفتهحضور دانست. 

بدیل های سیاسی تبه مناقشات بین گروهبازار کار، گرانی مسکن، بزهکاری و مسائل اجتماعی 

                                                             
14 Controversy  



تغیرهای م مهاجران بر ریتأثهای متفاوتی نسبت به نفع هرکدام دیدگاههای ذی. گروهشده است

ه نیز این مناقشات البت ایران کشور در .دارند هاوافزایش هزینه های دستمزدسیاست اشتغال،

 هایی که از حضور مهاجراناز گروه یکی صورت غیررسمی وجود دارد. برای مثالبه

ری باالی وکه با توجه به دستمزد پایین و بهره هستندند کارفرمایان برسود می افغانستانی

اجر به کارگران مه کارگران ایرانیدر مقابل  .کنندمیاستقبال  هاآن حضور ازنیروی کار مهاجر، 

 .هستندیکی از مخالفین جدی حضور این مهاجران در ایران  و نگرندمیبه چشم یک رقیب 

 کرد: مطرحتوان اشتغال مهاجران افغانستانی به ایران نظرات گوناگونی را می ریتأثدر مورد 

 وند؛شهای تولید میکارگران افغانستانی با دریافت دستمزد کم باعث کاهش هزینه 

 شوند؛کارگران افغانستانی باعث بیکاری جوانان ایرانی می 

 د است و اگر نباشن دهند مختص خودشانهایی که کارگران افغانستانی انجام میشغل

 د؛ندهانجام نمی آن راایرانی  انکارگر

  کارگران افغانستانی به دلیل انجام کارهای سخت باعث جلوگیری از ورود فناوری به

 اند؛ایران شده

گفتگوهای روزمره مردمی است که با مهاجران در ایران در ارتباط هستند.  از ایها نمونهاین

احزاب سیاسی  ات در سطح فضای دانشگاهی، نشریات واگر چه جای آن دارد که این مناقش

 ها خارج شود.ها بهترین سیاستتا از دل این بحث مطرح شود

 15مهاجرت گزینشی هایسیاست
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راستای استفاده هر چه بیشتر از مزایای مهاجران برای کشور مهاجرت در گزینشی های سیاست

پس از سیاست درهای باز و پذیرش  افتهیتوسعهها در کشورهای این سیاست .میزبان است

هدف  و (Andtecol, Cobb-Clark, Trejo, 2004)شود بدون محدودیت مهاجران پیگیری می

قتصادی، ابرای زندگی و بهبود وضعیت  یچند فرهنگتر و به محلی متنوع ،تبدیل کشور ،آن

است. ضمن اینکه ورود جبران اثرات منفی اقتصادی جمعیت مسن و نرخ باروری پایین 

شود. ، افراد مسن و ...( محدود میکارانخالفمهاجرانی که برای کشور دارای هزینه هستند )

 یرد.گزیر صورت میبندی های اخیر در دستهدر سالدر کشورهای پیشرفته، پذیرش مهاجران 

 ؛گذاری و کارگر ماهر(اقتصادی )سرمایه 

 ؛خانوادگی 

 و بشردوستانه پناهندگی. 

در  یتازگبههای گزینشی فعال نبوده و اگرچه سال گذشته در اتخاذ سیاست 40ایران در اما 

ا ههایی صورت گرفته است، ولی این سیاستفعالیتنخبه گذار و سرمایهجذب مهاجران زمینه 

نیاز به تغییر اساسی در  رونیازا ها نبوده است.صورت جامع و هماهنگ با سایر سیاستبه

اس ها احسنامهن، بلوغ نهادهای سیاستی، اصالح قوانین و آیینها و رویکردهای مسئوالدیدگاه

های جمعیتی و کارآفرینی اشاره های مهاجرتی در سیاستسیاست ریتأثشود. در ادامه به می

 شود.می

جذب نخبگان مهاجر : سیاست مهاجرتی در خدمت سیاست کارآفرینی )جذب نخبگان(

یی در بسزا ریتأثتواند المللی( می)دارای مدرک دکتری یا ارشد، کارآفرین و دانشجوی بین



مزیت اشتغال نخبگان مهاجر نسبت به  رشد اقتصادی و افزایش رفاه کشورها داشته باشد.

فرینی آکارگران یدی با کارگران دانشی در این است که ارزش ضررهای آن بیشتر است. تفاوت

 ییگزینهاست و قابلیت جاتوانایی جسمی و فیزیکی آن بر اساسکارگران سطح پایین همیشه 

شمند و داندانشور عنوان با فناوری و یا کارگران دیگر را دارد اما یک فرد نخبه و کسی که به

از نخبگان  مینتوان مااگر  .ی نیستنیگزیجاقابلی راحتبهمشغول به کار است  یکارگردانشو یا 

. عالوه بر 16نخواهد بود های استفاده کنیم چیزی کمتر از مرگ آن استعداددرستبهجامعه خود 

مهاجرت در  مبدأتوانند شبکه ارتباطی بین جامعه ایران و جامعه میمهاجر نخبگان  ،نیا

 .کنندماعی و سیاسی ایجاد های گوناگون اقتصادی، فرهنگی، اجتزمینه

در کشورهای خاورمیانه پدیده فرار مغزها جدی است. این اتفاق همیشه از کشورهای محروم 

به سمت کشورهای برخوردار بوده است. افراد نخبه از کشورهای فقیرتر به کشورهای غربی 

باعث محروم کردن جامعه بومی از  بااستعدادباهوش و  ،از دست دادن افراد نخبه .روندمی

دلیل عمده است یکی وجود شرایط مطلوب دو مهاجرت این افراد به  .شودرهبران نخبه می

باتی ثهای پیشرفت در غرب و دیگری شرایط دافعه زندگی اجتماعی و فرهنگی و بیو فرصت

افغانستانی اگر جهیدرنت .(118: 1396اقتصادی و سیاسی در کشور مادر )خورسندی طاسکوه،

های نخبه مقیم ایران شرایط مطلوب زندگی را در ایران حس نکنند به سمت کشور خود 

  سوی کشورهای پیشرفته خواهند رفت.روند بلکه بهنمی

در جواب کسانی که حضور نخبگان افغانستانی را در بازار کار ایران باعث بیکارشدن جوانان 

به  تنهانه ،نخبه نیروی انسانی وروددهد نشان می ،تحقیقاتگفت که باید  نیز دانندایرانی می

 نتیجه است وایجاد و رشد فضای رقابتی در جامعه  شود بلکه دلیلی برایبیکاری منجر نمی
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رونق بازار کار، افزایش گردش مالی و افزایش مالیات بر درآمد  ،فضای رقابتیاقتصادی این 

ان کشورهای غربی نیز شکوفایی اقتصاد، پویایی بازار دارمداران و سرمایه. سیاستخواهد بود

های انسانی مهاجر و دانشجویان های فناوری کشورهای خود را مرهون سرمایهو تنوع نوآوری

باعث  تنهانهحضور این افراد  جهیدرنت(. 119: 1396خورسندی طاسکوه،دانند )المللی میبین

ی کوشسختبه کارآفرینانِ  ،هابلکه خود آن ؛شودنمیبومی جوانان  اشتغالهای اشغال فرصت

ل اتباع قوانین مربوط به اشتغااما  کنند.شوند که برای جوانان ایرانی اشتغال ایجاد میتبدیل می

های مرتبط نامهقانون کار و آیین 181و ماده  129تا  121از مواد  اندعبارتخارجی در ایران 

دهد که دریافت روادید ها نشان مینامهه قوانین و آیینبا این مواد قانونی. مطالعه این مجموع

کار، صدور، تمدید و تجدید پروانه کار برای اتباع خارجی در ایران دارای پیچیدگی باالیی 



 های جذب نخبگان مسائل اقامت اتباع دیگر کشورها در ایرانیکی از مهمترین گلوگاه است.

 است. 

های اخیر در راستای جذب و نگهداشت نخبگان )افراد در سال: اقامت ویژه و تابعیت ویژه

دار مهاداهای مثبتی صورت گرفته است که در صورت ، تالشمستعد، پرتالش و اثرگذار(

 موارد زیر است.ها ها بود. ازجمله این تالشآن ریتأثتوان در آینده شاهد می ،بودن

 در قانون به مهاجران اقامتاعطای های شیوه

 توانند در ایران اقامت دائم دریافت کنند.افراد زیر میقانون طبق 

  18سال سابقه اقامت قانونی متوالی یا متناوب در ایران بوده و به هنگام تقاضا به سن  5دارای 

 .سال تمام رسیده باشد

 ا علمی یا شغل ی دارای دو سال سابقه اقامت قانونی متوالی یا متناوب در ایران بوده و مقام عالی

 .تخصص او در امور تولیدی و عمرانی به تأیید رسیده باشد

  دارای دو سال سابقه اقامت قانونی متوالی یا متناوب در ایران بوده و خدمات شایسته و ارزنده

 .در ایران به تأیید رسیده باشد المنفعهعاماو به امور 

 ب در ایران بوده و در امور تولیدی و عمرانی دارای دو سال سابقه اقامت قانونی متوالی یا متناو

 .کرده باشد یگذارهیسرماایران که مورد تأیید مقامات باشد 

 ارای دو سال سابقه اقامت قانونی متوالی یا متناوب در ایران بوده و درآمد شخصی یا حقوق یا د

 .های مجاز ایران رسیده باشدمستمری بازنشستگی او به تأیید یکی از بانک

 ای زن و فرزند ایرانی باشدارد. 

 



 

 در راستای جذب : کمیسیون ویژه اقامت و تسهیالت مستقر در وزارت کشور

ای تعریف نموده است که اتباع نامهشیوه ،گذاران این کمیسیونگذاران و سپردهسرمایه

در ایران  هزار دالر( 250) گذاریگذاری و سپردهدیگر کشورها که اقدام به سرمایه

 .کنندساله دریافت میکنند مجوز اقامت پنج

 کز توسط مراین برنامه : المللیبرنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان بین

 اجرا المللی علم و فناوری معاونت علم و فناوری ریاست جمهوریتعامالت بین

 .است شدهاعالمسال  ده و سه، پنجمدت  به اقامت ویژه ارائه در این برنامه .شودمی

الت استفاده از تسهی ، امکانبوم کارآفرینی و نوآوری ایرانزیست دراستقرار همچنین 

 حمایتی هایبرنامه دیگر از رفاهی و آموزشی امکانات وهای معاونت علمی و حمایت

راه http://iconnect.isti.ir به آدرس «آی کانکت» سامانهبرای این برنامه  .است

 اندازی شده است.

  یشورا «نخبگانهای جذب، نگهداشت، تعامل مؤثر و بازگشت راهکار»مصوبه 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  این مصوبه در :17عالی انقالب فرهنگی

 های هدفاز کشورسازوکار جذب نخبگان و متخصصین غیرایرانی  ارائه به موظف

با مأموریت رصد،  «رصدخانه ملی گردش نخبگان» نهاد همچنین تشکیل شده است.

المللی گردش های بینیران در جریانپایش و ارزیابی جایگاه جمهوری اسالمی ا

 .تاساز دیگر مفاد این مصوبه ر و متخصص و نخبه کرده، فناونیروی انسانی تحصیل
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در راستای تحقق اهداف »: وط به جذب نخبگان غیرایرانی استماده دوم این مصوبه مرب

و همچنین اجرای  یهای کلی علم و فناوری ابالغی مقام معظم رهبرسیاست 3ـ  6بند 

المللی جمهوری اسالمی ایران، معاونت سند جامع روابط علمی بین 9و  8اقدامات ملی 

علمی و فناوری ریاست جمهوری موظف است با همکاری همه ارکان دولت و دستگاه

را به ویژه از کشورهای  های اجرایی، سازوکار جذب نخبگان و متخصصین غیرایرانی

 «.هدف، تدوین و برای تصویب و ابالغ به شورای عالی انقالب فرهنگی ارائه نماید

 های جذب دانشجویان )کار دانشجویی و اشتغال پس از تحصیل(سیاست

های مهاجرتی گزینشی است که المللی در راستای سیاستسیاست جذب دانشجویان بین

ر ( عالوه برگذاریتأثنخبگان )افراد بااستعداد، پرتالش و  بجذنگر دارد. رویکردی آینده

 ریتأثه ک به جامعه تحویل دهد یمؤثرکارآفرینان  ،تواند در آیندهمی ،جمعیتی هتقویت ذخیر

های ثر کشوربه همین دلیل اکگیری بر کشور میزبان خواهد داشت. مثبت اقتصادی چشم

وقت، اقامت پس از تحصیل و کار پاره) یاقامتیافته با ایجاد شرایط مطلوب کاری و توسعه

های چند کشور در سیاستبه ها دارند. در ادامه اجازه کار پس از تحصیل( سعی در جذب آن

 .کنیماین زمینه اشاره می

 یهاصتو فر ی، سطح زندگیالمللنیب ی، کسب تجربه شغلمناسب یشغل یهافرصت: آلمان

ای هاز ویژگیاروپا، شانس داشتن اقامت  هیدر اتحاد ییامکان جابجا درآمد مناسب،، آموزشی

 دانشجویان کند.مهم کشور آلمان است که دانشجویان را ترغیب به ماندن در این کشور می

صنعتی  هاینیروی کار آلمان هستند. شرکت نیتأمبالقوه برای ظرفیتی المللی در آلمان بین

کی از دالیل که ی اندشدهلیتبدالتحصیالن پروپاقرص این نوع فارغیکی از مشتریان به بزرگ 



 

آلمان  کشور .فنی و مهندسی است هایدر رشته المللی، تحصیل اکثر دانشجویان بینمهم آن

دارد.  ییودانشج ریمهاجرپذتابعیتی را در بین کشورهای  -بهترین شرایط ارائه خدمات اقامتی

کار  به دنبالفرصت دارند تا  پس از اتمام درس خود ماه 18التحصیالن در حال حاضر فارغ

 صورت زیر است:المللی بهبگردند. شرایط اقامتی برای دانشجویان بین

 التحصیلی برای جستجوی شغل؛ماه پس از فارغ 18به مدت  18اقامت اجازه 

 داشتن شغل و یا تشکیل خانواده؛ همچونتحت شرایطی  تاجازه اقام 

 سال کار در شغلی متناسب با مدرک تحصیلی؛ 2از بعد  19اجازه سکونت 

از  یمینالتحصیالن آموزشی، فارغبرای  .است دو سالبرای پژوهشگران مدت اقامت 

یماخذ مجوز اقامت محاسبه  یمدت اقامت الزم برا عنوانبه لیطول دوره تحص زمانمدت

 یمثال، افراد یباال باشد، برا تیصالح یدارا موردنظرفرد  کهیدرصورتدر موارد خاص،  .شود

دانش  یکه دارا برجسته تیموقع کیدر  یکارکنان دانشگاه ایمعلمان/استادان همچون 

 صادر یبدون اقامت قبل ای ترکوتاهمدت اقامت داشتن با  دائم اجازه اقامتباشند،  یتخصص

به مدت هشت سال در آلمان،  ،یو معمول یپس از اقامت قانون ،النیالتحصفارغ .شودمی

. اگر دوره ادغام با 20کنندمیتابعیت دریافت را برآورده کنند،  دیگر طیشرا نکهیمشروط به ا

ه دوره ب نیباشد، ا دشدهییتأگذرانده و توسط اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان  تیموفق

ن التحصیالدر جامعه آلمان توسط فارغ ادغام ژهیاقدامات و اگر. ابدییمکاهش نیز هفت سال 
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است،  «یاز زبان آلمان یدانش کاف»که فراتر از  یزبان یهااثبات مهارت ژهیوبه، صورت بگیرد

 .ابدیتواند به شش سال کاهش یمحتی دوره  نیا

 باشنداقامت داشته در ایرلند ماه  24تا ماه  12 از توانندمی یلیلتحصاپس از فارغ افراد: ایرلند

(INIS ،2017 .)شغل  کهیدرصورتکنند که یم افتیدر ماهه 12در ابتدا مجوز  النیالتحصفارغ

 .است دیماهه دوم قابل تمد 12دوره  ،دنرا یافته باش مناسبی

 اجازه کار ،انشجویان تحصیالت تکمیلی خارجی )کارشناسی ارشد و دکتری(د: ترکیه

ترکیه پس از خروج از دانشگاه،  یهادانشگاه النیالتحصفارغ دانشجویی در ترکیه را دارند.

امکان گرفتن در ترکیه  .اقدام کنند کار افتنی یبرایک سال فرصت دارند با تمدید ویزای خود 

 وجود دارد.سال  5 اقامت دائم پس از

کار  ،وقتپاره صورتبهکار در دانشگاه امکان  ،کاناداکشور با دریافت ویزای تحصیلی : کانادا

کار در کانادا بعد از  دریافت اقامت دائم کانادا، ،یکارآموز عنوانبهدر خارج از دانشگاه 

کار بعد  هسال اجاز 3تا  2دانشجویان بعد از اتمام تحصیل خود از  وجود دارد. یلیالتحصفارغ

 سال کار وجود دارد. 3همچنین امکان اقامت دائم پس از  .دارند 21لیتحص از

آموختگان ن اقامت دائم دانشتر کردآسان انگلیس جهتمهاجرت  دیجد ستمیس انگلستان:

کار پس از  یزایو است. شدهیزیربرنامه 22(اتیاضیو ر یمهندس ،یعلوم، فناورهای )رشته

 انتقال آرام به بازار کار انگلستان فراهم یبرا یالمللنیب انیدانشجو یرا برا شرایط 23لیتحص
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 ازیبدون ن یلیالتحصسال پس از فارغ 2تا  آموختگاندهد که دانشمیاین ویزا اجازه کند، یم

 .24کار کنند انیکارفرما یاز سو یشغل تیحما ایحداقل حقوق  شرطبه

 25شوند یک بازه زمانی دوره کار عملیآموخته میآمریکا برای کسانی که دانش آمریکا:

خدام است صورتبهتواند می ی، فردالتحصیلفارغ پس از سال کیدهد که تا اختصاص می

از طریق دفتر بین مجوزاین . کار کندخود مرتبط با رشته اصلی تحصیلی  در شغلی موقت

سال قابل  3این مجوز تا  STEMهای رشتهشود و برای درخواست داده میالمللی دانشگاه 

 .تمدید است

 و اقامت پس از تحصیل در کشورهای مختلف وقتپارهمجوز کار  :8 جدول

 اجازه اقامت پس از تحصیل وقتپارهاجازه کار  کشور

 سال 1 ساعت در هفته با محدودیت 30 ترکیه

 سال 2 ساعت در هفته 30 ایرلند

 سال 2 ساعت در هفته 20 انگلستان

 سال 2 ساعت در هفته 40 آلمان

 سال 3تا  2 ساعت در هفته 20 کانادا

 سال 3تا  1 ساعت در هفته 20 آمریکا

که در رابطه با  هاییسیاست بهمولد:  جمعیتهای مهاجرتی در خدمت حفظ سیاست

تی شود، سیاست جمعیمیآن جامعه اتخاذ با توجه به میزان منابع و شرایط  کشورجمعیت یک 

سال  دررشد جمعیت کشور کنترل  برنامهتوان را می ایران اولین سیاست جمعیتیگویند. می

تا شروع انقالب  1335جمعیت ایران از نخستین سرشماری در سال نرخ رشد  دانست. 1346
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 فتاداتفاق ا باروریهای تشویق پس از انقالب اسالمی سیاست داشت. اسالمی روندی کاهنده

از  ازآنپس پیدا کند.ینده افزا روندیجمعیت رشد  1355-1365ی در دههکه موجب شد 

 .شدرشد جمعیت  مال شد که باعث کاهشاع های تنظیم خانوادهسیاست به بعد 1368سال 

-1365درصد در دهه  3.9ی جمعیت کشور، از  متوسط رشد ساالنه ،کاهش تعداد موالید با

 .رسید 1390-1395درصد در دوره 1.24، به  1355

 1395-1335سرشماری جمعیت ایران از سال  :9جدول 

 1395 1390 1385 1375 1365 1355 1345 1335 سال سرشماری

)میلیون( جمعیت  19 26 34 50 60 70 75 80 

 1.24 1.29 1.62 1.96 3.91 2.71 3.13 - درصد رشد

 ،باروری، سیاست تشویق 1389های تنظیم خانواده، در سال پس از دو دهه از اجرای سیاست

گذاری برای افزایش هدف نیز در برنامه ششم توسعه .گردیداز سوی دولت مطرح  دوباره

 1 . در بندصورت گرفتفرزند  2.2باالتر از سطح جانشینی یعنی میزان باروری کل 

به  ،میزان باروری شیافزا برنیز  1393سال در از سوی رهبری  تیجمعهای کلی سیاست

های سال کنترل جمعیت در عالوه بر سیاست سطحی باالتر از سطح جانشینی تأکید شده است.

 سطحتوان باال رفتن در ایران را می کاهش رشد جمعیت دیگر دالیل ازجمله ،1390تا  1368

 ،ورینسبت به فرزندآ افراد های زندگی، تغییر نگرشافزایش هزینه ،زنان تحصیالت سواد و

یزان منوزادان( و باال رفتن  ریوممرگ ژهیوبه) ریوممرگافزایش سطح بهداشت، کاهش سطح 

های اخیر زنگ هشدار را برای روند کاهشی نرخ باروری در سال .ام بردنامید زندگی 

 است. درآورده به صداکارشناسان جمعیتی 



 

 جمعیت مولد» نامبه که ساله 64تا  15که جمعیت  بازه زمانی پنجره فرصت جمعیتی:

. این فرصت طالیی در ایران از رسدبه حداکثر میزان خود می ؛شودمی شناخته« اقتصادی

 ادامه دارد. 1430و تا دهه  شدهشروع 1380اواسط دهه 

 

 (26)دنیای اقتصاد پنجره فرصت جمعیتی ایران :18 نمودار

فرصت جمعیتی پنجره به بعد  1420های جمعیتی در مورد ایران، از دهه بینیبا توجه به پیش

 زیرا .تواند برای کشور یک مسئله باشدزمانی میشود. از دست رفتن این بازه ایران بسته می

همچنین کاهش جمعیت  نگهداری سالمندان وهای هزینه باال رفتنجمعیت و  شدن ریپبا 

های ینههزتواند کند که میصورت شدیدتری بروز میاجتماعی به نیتأم، مسائل درمانی و مولد

ای هها در سراسر دنیا سیاستدولت ،به این نکته با توجه. بگذارد سنگینی را بر دوش دولت

ای هجمعیت مولد خود را حفظ کند. در کنار سیاستکنند تا بتوانند جمعیتی را اتخاذ می

ی و باال بردن نرخ باروری نسبت به نرخ جانشینی و جلوگیری از مهاجرت فرزندآورتشویق به 

ای هی از سیاستتوان سیاست مهاجرپذیری را نیز یکمی ،جمعیت کشور به دیگر کشورها
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 1393توسط رهبری، در سال  شدهابالغهای جمعیتی حفظ جمعیت جوان دانست. سیاست

مدیریت مهاجرت به داخل و خارج هماهنگ با »به این نکته اشاره داشته است:  11در بند 

 «ی مناسب.سازوکارهاهای کلی جمعیت با تدوین و اجرای سیاست

 بهبود و فرهنگی برای زندگیتر و چندتنوعکشور به محلی متبدیل کانادا برای به طور مثال 

ه ورود بو  جمعیت کانادا شدن ریپپذیرد. به علت مهاجر می درازمدت در اقتصادی وضعیت

سن و لی جمعیت مجبران اثرات منفی اقتصادی و مابرای  نپذیرش مهاجرا ،بازنشستگیسن 

تولد نوزاد به ازای هر  1.4 و باالتریا  65درصد جمعیت در سنین  18) پایین بارورینرخ 

درصد از جمعیت خود را به  1حدود در حال حاضر، . این کشور، گیردصورت می، (زن

ترین بیانیه مهاجرتی دولت کانادا ، مهم27طرح سطوح مهاجرتی. مهاجران اختصاص داده است

 یهاگروه در ،. مهاجرانکندمیرا مشخص  هاو تعداد آن های هدف پذیرشگروه که است

 ،حطرح سطو گیرند. هدفقرار می اقتصادی، خانوادگی، پناهندگی و بشردوستانه مهاجرتی

 .28است 2023تا پایان سال  مهاجر هزار نفریک میلیون و دویست پذیرش حدود

 یبندمعج

و ابعاد معرفی گردید  افتهیتوسعهدر کشورهای های مهاجرتی گزینشی در این فصل سیاست

 هایها در کشور میزبان بررسی شد. سیاستگزینش مهاجران برای استفاده از مزایای آن

 شردوستانهبمهاجرتی گزینشی در راستای تقویت اقتصاد، کارآفرینی، ذخیره جمعیتی و اهداف 

توسط ایران در پذیرش آوارگان اقدامی بشردوستانه بوده  اتخاذشدههای . اگرچه سیاستاست
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ابعیت تیا  دایم عدم ارائه اقامتمانند شده نریزی برنامه هایبعضی فعالیت لیبه دلاست ولی 

 ها راتوان این سیاستنمی ،ها در ساختار جمعیتی ایرانادغام اجتماعی آنعدم و همچنین 

گذاران و در راستای جذب سرمایه های اخیر اقداماتیدر سالهر چند  گزینشی دانست

است. توجه منسجم به نخبگان  شدهانجاماین نوع مهاجران  به ویژه ارائه اقامتکارآفرینان و 

خصوص دانشجویان مهاجر روزانه که موضوع این المللی )بهو شناسایی دانشجویان بین

یاست س ی از ابعادیک ؛دارندرا در آینده  یرگذاریتأث کسانی که ظرفیتعنوان به( استپژوهش 

است. قرارگرفته موردتوجهمتر گزینشی است که در ایران ک



 

 :ششمصل ف

 و ارائه راهکاربندی جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مقدمه

 هاجرمدانشجویان  که مسئله پرداخت شهریه توسط دانشجویان مقیم ایران به این قرار است

قبولی در دانشگاه  محضبه ،ندردا آمایشاند و کارت که دیپلم خود را در ایران دریافت کرده

های مهاجرتی ایران( مجبور به دریافت گذرنامه هستند و روادیدی که )با توجه به سیاست

تحویل مدرک  ،اتمام تحصیلشود، روادید دانشجویی است. پس از صادر می هاآنبرای 

بدین ترتیب فرد  .گیردآموختگی با شرط زدن مهر خروج در گذرنامه فرد صورت میدانش

و  با توجه به این قانون ه خروج از کشور است و اجازه اقامت در ایران را ندارد.ملزم ب

 و نکردهها از این دانشجویان تعهد خدمت دریافت دانشگاه ،خروج سریع از کشورضرورت 

هاجران م گرفتن شهریه از دلیل اصلیتوان به این نتیجه رسید که می کنند.میشهریه دریافت 

مرتبط با اجبار به خروج دانشجو از کشور پس از تحصیل و همچنین موضوع اشتغال  اساساً

 پس از تحصیل وی هست.

در طول  کهیدرحال .شودعنوان می «بازگشت»نظران دلیل این امر سیاست گفتگو با صاحب در

توانسته ناند ها در ایران اقامت داشتهسال که یکساناین پژوهش نشان دادیم سیاست بازگشت 

التحصیالن به کشور خود و تحویل دادن مدرک اجبار به بازگشت فارغ .به اهداف خود برسد

ضمن اینکه با توجه به  نداشته است. یزیآمتیموفقنتیجه  ،منوط به مهر خروج از کشور

رت در صو . باید توجه کرد کهها کوشا باشددولت باید در حفظ آن ،باارزش بودن این افراد

ر و راهی کشو گردندها به کشور افغانستان برنمیاکثر آن ،ها برای خروج از کشوراجبار آن

 شوند.ثالث می



 تصویربه ،افرادی محروم که نیاز به حمایت و سرپرستی دارند ،همیشه مهاجران در ایران،

ه توانند برای جامعکسانی که میعنوان به ،حکومت به مهاجراننگاه  گاهچیهو  اندکشیده شده

ضور به کشور خودشان و ح هاآنبرگشت  ،نبوده است. تنها منفعت متصور ،باشند مفیدایران 

 یؤثرمنتیجه در بیست سال گذشته  متأسفانه است که و راهبردیفعال در مناصب دولتی 

کشورهای  یسوبهها را ها شرایط خروج آنگرفتن شهریه از آنضمن اینکه  .استداشته ن

 اقتصادی و اجتماعیتوانند منافع این افراد می کهیدرحال کند.پایی و آمریکایی تسهیل میارو

 راه دور از ریتأثالمللی و سازی بینبرای کشور منفعت شبکه برای ایران داشته باشند و

 )دیاسپورایی( داشته باشند.

 درصد از دانشجویان روزانه 80دریافت شهریه  جایگزینارائه راهکار 

گی آموختعالی به سه مرحله کلی پذیرش، تحصیل و دانش آموزشاگر مراحل تحصیل را در 

درصد شهریه از دانشجویان  80رسد که دریافت می به نظردر ابتدای امر  ؛بندی کنیمدسته

که در فصول قبل بررسی کردیم این موضوع  طورهمانباشد، اما مرتبط به مرحله تحصیل فرد 

آموختگان از ایران پس از بر خروج قطعی دانش دیتأکدارد.  آموختگیشدانریشه در مرحله 

ها با دیگر مهاجران و شرایط سخت ها و یکسان دانستن آنتحصیل و عدم توجه به نخبگی آن

ها نتوانند به دانشگاه تعهد خدمت بدهند و دریافت پروانه اشتغال باعث شده است که آن

 .هستندمجبور به پرداخت شهریه  جهیدرنت

ن و تفاوت قائل شدن با دیگر ت به مهاجرانسب مثبت با رویکردیگذار از جهتی سیاست

ها دریافت از آندرصد شهریه شبانه  80 کاهش فشار مالی، میزان برای المللیدانشجویان بین

ولی اگر  باشدنفعان را لحاظ کرده . این سیاست شاید در نگاه اول منافع همه ذیکندمی



 

مندی از نخبگی را لحاظ نکرده ایران و بهره بلندمدتتر به موضوع نگاه شود منافع عمیق

مهاجرت مجدد به دارند )التحصیلی سه انتخاب این افراد در صورت فارغ چراکهاست. 

کشورهای اروپایی است و یا ماندن در  عموماًافغانستان، مهاجرت به یک کشور سوم که 

به بعد با سقوط طالبان(  80از سال )سال گذشته  20خصوص های گذشته بهایران(. در سال

بودن دولت متمایل به آمریکا و کشورهای غربی در افغانستان، ایران  بر سرکاربا توجه به 

 بهره کافی را ببرد. همچنین ،آموختگان افغانستانی در بدنه دولتنتوانست از حضور دانش

ل سوی کشورهای اروپایی متمایبه ،اندشدهخارجران ای که از ایهای نخبهافغانستانیبسیاری از 

به کشور خود وجود مهاجر آموختگان )ضمن اینکه هیچ آماری از میزان بازگشت دانشاند بوده

های بهتر از فرصت یبرداربهرهایجاد فضایی برای در ادامه پیشنهادهایی برای . ندارد(

 .شودارائه می جادشدهیا

  ،با ایجاد تنها یک محدودیت در هنگام تحویل مدرک دانشگاهی، مهاجران افغانستانی مقیم

های بیشتر سال با اعمال محدودیت 40)در این  دهندمحل سکونت خود را تغییر نمی

و این محدودیت تنها مانعی برای زندگی مفیدتر فرد  اند(حاضر به ترک کشور ایران نبوده

ویژه برای به ،. کنار گذاشتن سیاست بازگشتزندگی در ایران استبرای ناامنی  و افزایش

تواند اولین اقدام در جهت اصالح سیاستی ایران در قبال می ،شدگان کنکور روزانهقبول

 مهاجران افغانستانی باشد.

  داشتن مجوز اشتغال در حین  ،حمایت مالی باشدبیشتر از اینکه مهاجران نخبه اولویت

 تحصیل و پس از تحصیل است.

 غدر سطح فاررا کمترین آمار بیکاری  ،(ایرانی) های ایرانآموختگان روزانه دانشگاهدانش-

این افراد  .پتانسیل باالیی برای کارآفرین شدن دارندو  دارند هااز کلیه دانشگاه التحصیالن



شوند و برای می محسوبنخبگان جامعه  ءجز ،توانمندی و تالش مستمر خود لیبه دل

-فارغ مهاجران ،متأسفانهبسیار مفیدند.  پیچیدهتوسعه و پیشرفت جامعه و حل مسائل 

توانند در نمی یراحتبههای ایران به دلیل مشکالت قانون کار التحصیل از بهترین دانشگاه

 نیه همبخدمت شوند و  به مشغولدر مشاغل مربوط به رشته تحصیلیشان بازار کار ایران 

 شورهایک به اینکه کنند و یاصورت غیررسمی کار میبه یاشوند، می نینشخانهدلیل یا 

اشتغال  به سودمحدودیت اشتغال برای این افراد  کهیدرحالکنند. مهاجرت می غربی

 راحتی قابل جبرانشایستگی نخبگان در کار بهاز دست رفتن  و نخواهد بوددیگران 

 دیؤمآفرینی برای کشورهای مهاجرپذیر اروپایی در ارزش ،موفقیت نخبگان مهاجر. نیست

ها عداد آنکه تشود شرایط اشتغال پس از تحصیل این افراد نخبه این ادعاست. توصیه می

 تسهیل شود. ،ای نیست که برای بازار کار جوانان ایرانی مزاحمت ایجاد کنددر اندازه

 تواند از دانشجویان مهاجر، برای گرفتن مدرک، دانشگاه می با رفع اجبار خروج از کشور

ورت صمسئله دریافت شهریه از این افراد به و مثل دیگر دانشجویان تعهد خدمتی بگیرد

 کلی حل شود.

 به اینکه  ،گیرنده هستندکننده و خدمتتغییر رویکرد و دیدگاه از اینکه مهاجران مصرف

 مسائل جامعه ایران را حل نمایند. توانند مشکالت ومهاجران نخبه می

 یمجرهای اقدامات مشخص سازمان

ه خود است ک بوده هاییسیاست پشتوانهبه  «دریافت شهریه از دانشجویان روزانه»تصمیم 

 خاصیت اصلی خود را نکهیا بااند ولی این تصمیم اند و تغییر کردهمشمول مرور زمان شده

های مختلف ارائه پیشنهادهای زیر برای سازمانلذا ، همچنان تغییر نکرده است. دادهازدست

 شود.می



 

 و رفاه اجتماعی کارتعاون، وزارت  خارجی اشتغال اتباعکل اداره 

 آموختگان نخبهدانش ویژه )صدور پروانه کاری ویژه( برای تسهیل شرایط کاری 

 ؛شدگان روزانه در کنکور(پذیرفتهمهاجر )

  مبنی بر اینکه شرایط صدور پروانه کار برای این ادارهای از جانب بخشنامهصدور

 تسهیل گردد؛ ،شدهرفتهیپذنخبگان روزانه 

 .استثنا کردن نخبگان مهاجر از ممنوعیت کار دانشجویی 

 و وزارت کشور( امور خارجه)وزارت  امور کنسولی

  آموختگاندر گذرنامه این نوع دانش مهر خروجعدم لزوم درج، 

 ( به این نوع فارغ زمانمدت اندازهبهاعطای اقامت ویژه )التحصیالن برای تحصیل

مندی از انجام تعهد خدمت به ایران در ازای بهرهو  تسهیل در دریافت مجوز اشتغال

 ؛تحصیل رایگانتسهیالت 

 پیشنهادهایی برای آموزش عالی

گیری پی ،استوزارت علوم  ،نفع اصلی و متولی اصلی دانشجویاناینکه ذیبه  با توجه

اقدامی است که این وزارتخانه باید  نیترمهم، خوردهشکستاین سیاست  کنار گذاشتن

باید برای رفع مشکالت دانشجویان  انیامور دانشجوسازمان  طور مشخصو بهانجام دهد 

 ها در تعامل باشد.با دیگر دستگاه



 رای ب در سازمان امور دانشجویان دانشجویان غیرایرانی آموختگاندانشاداره  سیتأس

به  رمهاج دانشجویانبازگشت ارزیابی طرح و  آموختگان مهاجرمنافع دانش پیگیری

 کشور خود؛

  ده و با قدم شمتولی تسهیل شرایط دانشجویان، پیش عنوانبهسازمان امور دانشجویان

اقامت ویژه، ) دیجد اتهای الزم را جهت اتخاذ تصمیمربط هماهنگیهای ذیدستگاه

 صورت دهد؛ تضمین و دریافت پروانه کار(

  ر زمینه د المللینخبگان مهاجر در شورای راهبردی دانشجویان بینرسیدگی به مسئله

 مجوز کار دانشجویی؛

 بورس تحصیلی، یافتن منابع حاصل از حمایت مالی برای این افراد تخفیف شهریه ،

 محدودی را تحت حمایت قرار دهد.تواند نفرات است که می یکی از اقداماتی

 بندیجمع

برای  یتوجهقابلتنها منفعت مالی و اقتصادی دریافت شهریه از دانشجویان روزانه مهاجر نه

در کشور  رمؤثای ها ندارد بلکه باعث از دست رفتن اعتماد این نخبگان به داشتن آیندهدانشگاه

ید های جدفرصتاین باعث عدم توجه به  ی اجراییهادستگاه بروکراتیکشود. ساختار می

های کالن به فرصتدر نگاه است که و عدم همگرایی نهادهای باالدستی باعث شده شودمی

دانشجویان غیرایرانی  آموختگاننهاد اداره دانش سیتأس. نشودهای این مهاجران نخبه توجه 

یل ، تضمین پروانه کار پس از تحصوقتپارهبرای پیگیری تسهیل دریافت اقامت ویژه، کار 

باشد. مؤثرتواند میو... 
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