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 چكيده

باشد که موجب  انتابا     می« مهاجرت نخبگان» یا به بیانی دیگر « فرار مغزها»ترین انواع شناخته شده مهاجرت پدیده  یكی از مهم: مقدمه

ا معمبوً    کبرده اسب   ناپذیری به کشورهای مببد  اارد   مهاجرت خسارات جبران. شود به کشور دیگری می  یک کشور ی انسانی ازها سرمایه

التحصبینن داراسبازی    این مهباجرت در ربراه فبار    . دشو موج  محرام ساختن کشور مبد  از پیشرف  ا دستیابی به علم ا تكنولوژی می

 .کندساختار خدمات بهداشتی ا درمانی هر کشوری ایجاد  تواند عوارضی زیادی را برای می

اطنعبات مبورد ن بر از     تحلیبل آاری ا  ژاهش پیمایشی توصیفی، مبتنی بر تكنیک پرسشنامه ا همچنین جمع راش تحایق در این پ: ها روش

 .از آمار توصیفی ا آمار استنباطی انجام شده اس  ا با استفاده SPSS and Excelافزار  ها به کمک نرم تحلیل داده. باشد منابع ا مراجع مرتبط می

دهد  توجهی نشان می قابل هنسببه دهد درصد مهاجرت داراسازان به نسب  کل داراسازان رشد  ژاهش نشان می دس  آمده از پ های به یافته: ها يافته

بسبیار بباًتر از میبانگین    ( درصبد  11حبداد  )زان رسیده اس  میزان مهباجرت داراسبا   1331درصد در سا   3/13به  1331درصد در سا   1/7از

 .باشد می( درصد 3/2حداد )ا میانگین مهاجرت در دنیا ( درصد 3حداد )ا مهاجرت افراد تحصیل کرده ایران ( درصد 2حداد )مهاجرت ایرانیان 

 اسب  کشبور اضبعی  اقتصبادی کشبور      مهاجرت از دیدراه داراسازان داخل مؤثرترین عوامل  نتایج نشان داد از مهم :گيري بحث و نتيجه

دسب  آاردن موقعیب     خارج از کشور دًیل مهاجرت در اهله اا  ادامه تحصیل ا پس از آن به التحصینن داراسازی فار که از ن ر  درحالی

س بوده ا به دنبا  آن کانادا در را اس ، کشورهمچنین از میان کشورهایی که ماصد داراسازان برای مهاجرت . باشد شغلی ا درآمد باًتر می

شغل  هرسد امنی  شغلی ا یا به عبارتی در دسترس ب به ن ر می. قرار دارندکشورهایی چون آلمان، امریكا، استرالیا، انگلستان، فرانسه ا سوئد 

همچنین در تصمیم افراد  در مهاجرت داراسازان ا مؤثرتر ا امكانات رفاهی بیشتر از عوامل  مناس  ا درآمد باًتر، امكان ادامه تحصیل راح 

ضبرارت   بنابراین. باشد همچنین میزان مهاجرت داراسازان رابه رشد ا میزان آن نیز قابل توجه ا تامل می. اس برای انتخاب کشور ماصد 

 .عمل آید های ًزم در این خصوص توسط مسئولین مرتبط به ریزی های بیشتر برنامه دارد ضمن بررسی
 

 اسازی، فرارمغزهامهاجرت، دار: واژهکليد
 

 مقدمه
مهبم رشبد ا توسبعه هبر کشبوری      عوامل نیرای انسانی نخبه از عمده 

توان رف  این عامبل در صبدر سبایر     که با قاطعی  می طوری باشد به می

اند کبه   یافته ا کشورهایی به رشد ا توسعه ااقعی دس  دارایعوامل قرار 

 از نیرای انسبانی ببا   در کنار منابع خدادادی، دانش، فن ا تكنولوژی ااً 

در ثانی از این نیرای نخبه به نحبو مللبوب    اند، دانش باً برخوردار بوده

مستایم نیبرای انسبانی نخببه ببر      تأثیرمسئله . اند عمل آارده استفاده به

س  مورد توجه جدی قرار ررفته ا ببه مبوازات   ا ها ها سا  توسعه کشور

هرچنبد  . یافتبه اسب    نیآن حساسی  کشورها بر مهاجرت این قشر فزا

در اکثبر کشبورها اجبود داشبته ا      ی رذشبته هبا  سبا   دراین مسبئله  

باشببد ا موضببوع جببذب شبببدن  اکنببون نیببز در حببا  اقببوع مببی   هببم

 های شاخص علمی کشورمان در سایر  استعدادهای درخشان ا چهره
 

 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
تخصصی داراسبازی، دانشبكده داراسبازی، دانشبگاه علبوم       یادانشیار، دکتر .1

 akbarijo@tums.ac.ir( نویسنده مسئو )پزشكی تهران، ایران 

استاد، دکتری تخصصی داراسازی، دانشكده داراسازی، دانشگاه علوم پزشكی  .2

 تهران، ایران

رایبی، دانشبكده داراسبازی، دانشبگاه آزاد     کارشناسی ارشد، ن ارت بر امور دا .3

 اسنمی علوم پزشكی ااحد علوم دارایی، تهران ایران 
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ا لیكن با توجه به نیاز مببرم کشبور ببه     نیس کشورها موضوع جدیدی 

 .اس ناپذیر  تر به این موضوع اجتناب نیرای متخصص، توجه جدی

ورهای انسانی در کشب  های که مسئله از دس  رفتن سرمایه ازآنجایی

ببا   اسب  ًزم  ،شبود  کننده این نیراها با مفاهیم مختلفی بیان می تربی 

 .[1]مفاهیم ملرح در این خصوص آشنایی ًزم صورت پذیرد

شناسی  در چهارچوب جمعی  اغل  (:Immigration)مهاجرت  -

شناسی ا اقتصاد قرار ررفته ا معاد  از دس  دادن  ا راه جامعه

چبرا کبه   . شبود   نیرای انسانی کارآمد ا متخصص قلمبداد نمبی  

بسببیاری از مهبباجرین بببه سببایر کشببورها دارای تحصببینت    

رده نیراهبای متخصبص ا مباهر    در  غل اند ا ا دانشگاهی نبوده

مهاجرت ایبن نبوع افبراد چنبدان از     . اند قرار نداشته مبد کشور 

ا  شبود  نمبی لحاظ علمی، تحایااتی ا سیاسی با اهمیب  تلابی   

را دچبار   مببد  افتد ا کشور  طور طبیعی در کشورها اتفاق می هب

 .[3 ،2]کند نمیتوجهی  خسارات قابل

دربرریرنبده   در بیشبتر مبوارد  کبه   (:Brain Drain)فرار مغزها  -

باشد، خسبارات   خراج نیراهای متخصص ا نخبه یک کشور می

موجب    معمبوً  ا  کنبد  مبی اارد  مببد  ناپذیری به کشور   جبران

از پیشبرف  ا دسبتیابی ببه علبم ا      مببد  محرام ساختن کشور 

شبود   زمانی اطنق می طورکلی فرار مغزها به. شود  تكنولوژی می

طور کامبل قلبع شبود ا کشبور      که ارتباط فرد با کشور خود به

 .]1[کندبه هیچ عنوان نتواند از دانش ا علم فرد استفاده  مبد 

- Brain Circulation:     کنبد کبه    زمانی این مفهبوم کباربرد پیبدا مبی

کبرده  نیراهای نخبه یک کشور که به یک کشور دیگبری عزیمب    

اند ببا ایجباد ارتبباط علمبی      ر رحل اقام  افكندها در آن کشو اس 

هبایی ببا    سبازمان   من م ا مستمر با کشور خود ا همچنین تشكیل

شبكه منسجم علمی در حد امكان به پیشرف  علمی کشور خود در 

 . [1]کند  های مختلف از طریق انتاا  علوم ا فنون کمک می زمینه

به عببارت دیگبر همیشبه فبرار مغزهبا ببه منزلبه خبراج فبرد          

 .[1 ،2]نیس از کشور  فكر به خارج ن ر ا صاح  صاح 

بعضی از مواقع نیرای متخصصی که در خارج از کشبور اسب  ببا    

ایجاد ارتباط علمی با کشور خود مایه پیشرف  شده ا بالعكس نیبرای  

متخصصی که در داخل کشور اس  پیش از آنكه به حا  کشور خبود  

چبه از طریبق   کنبد،   فعالی  مبی غرب  مفید باشد در جه  خدم  به

هبایی کبه    انتاا  تكنولوژی ا چه از طریق انجام تحایابات ا پبژاهش  

اش عاید کشورهای پیشبرفته   ایی برای کشور نداشته نتیجه هیچ فایده

. باعث هدر رفتن مواد ا امكانات کشور خویش شده اسب   تنهاشده ا 

زمبانی کبه   . سب  ها ا سرمایهنیرای فكری این هم به نوعی هدر رفتن 

موضوع فرار مغزها ملرح شد ا در سراسر جهبان   ی رذشتهها در سا 

سراصدای زیادی در این خصوص ببه راه افتباد کشبورهای پیشبرفته     

برای حفظ ظباهر سبعی کردنبد تبا دانشبمندان کشبورهای در حبا         

ریبزی   های خود باقی بمانند ا لیكن در عبو  برنامبه   توسعه در کشور

امكانبات علمبی ا تحایاباتی     اهبای متخصبص ا  جه  استفاده از نیر

. کشببورهای در حببا  توسببعه را در دسببتور کببار خببود قببرار دادنببد   

کبه ببرای نمونبه دانشبجویان فیزیبک دانشبگاه آسبترا  در         طبوری  به

جهب  انجبام   ( هبای فضبای آمریكبا    مرکبز پبژاهش  )آرژانتین با ناسبا  

ی هبیچ  پژاهش قرارداد منعاد کردند ا لیكن اینگونه ملالعات فیزیكب 

ای علمبی   رونه فایده ای با کشور آرژانتین نداش  ا متضمن هیچ رابله

برای آن کشور نبود ا در ااقع نه تنها مشكلی از مشبكنت آن کشبور   

کبرد بلكبه اابسبتگی کشبورهایی از ایبن نبوع را شبدیدتر         را حل نمی

هبای فرااانبی از قبیبل خریبد تجهیبزات       ا از لحاظ مالی زیان کرد  می

کارررفتببه شببدن نیببرای   پرداخبب  حببق پببژاهش، بببه  تحایابباتی،

 .رردید بر این کشور تحمیل می... متخصص

به پدیده انتاا  تكنولوژی که معموً  از کشورهای  ددر این رهگذر بای

ریبرد نیبز ببا دقب       پیشرفته به کشورهای در حا  توسعه صبورت مبی  

 اینكبه  یببه جبا   کنندبیشتری نگریس  ا بر دانشمندان اس  تا تنش 

جهان سوم در خدم  علم ا صنع  کشورهای پیشبرفته باشبد، علبم ا    

 . توسعه باشد  صنع  کشورهای پیشرفته در خدم  کشورهای درحا 

سبا  اخیبر در مغبرب     111سؤا  این اس  که آیا هر آنچبه طبی   

زمین اتفاق افتاده تكرارش برای کشورهای در حا  توسعه ًزم اسب  ا  

در علوم ا تكنولوژِی به همان رونبه    سبای میآیا کشورهای جهان سوم 

که کشورهای پیشرفته در حا  انجام ببوده ا آیبا اصبوً  هبر      کنندعمل 

 . اچرا برای کشورهای در حا  توسعه مفید اس  چون علم ا تكنیكی بی

رسد تفكر عمیق ا عالمانه دانشمندان کشبورهای در   به ن ر می

یاری از حا  توسعه در این موضبوع موجب  کباهش شبیفتگی بسب     

ااسببله بهبب  زدرببی در ماابببل  هکببه بببخواهببد شببد دانشببمندانی 

، ا اسب   های علمی کشورهای توسعه یافتبه حاصبل شبده    پیشرف 

عشق ا عنقه آنان بر ماندن در کشور خویش ا تنش در جه  رفع 

 .کردمشكنت با استفاده از تخصص خود را چند برابر خواهد 
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دی آمریكبا در تحایابی   اداارد دانشن یكی از کارشناسان اقتصا

اسب    انجام دادهدر پیشرف  صنعتی کشورها  مؤثرکه درباره عوامل 

تبرین عامبل    ثر در این امبر، مهبم  ؤعامل م 31از میان  اند اعنم کرده

ای درباره توسعه  ای ن ریه. باشد پرارش نیرای انسانی متخصص می

اقتصادی ارائه داده اس  کبه ملبابق آن پیشبرف  آمبوزش نیبرای      

ترین عامل رشد اقتصادی ا پیشرف  تحایابات ا علبوم    سانی مهمان

 .[6]باشد عامل دام در رشد اقتصادی می

ای کبه از لحباظ فنبی ا     نارما در آن زمبان در مبورد فاصبله    مک

صنعتی میان آمریكا ا اراپا اجود دارد ا همچنین در مورد مهاجرت 

ای که بین اراپا ا  فاصله»: کند میبه امریكا اعنم متخصصان از اراپا 

، نیسب  ماندری علمی ا فنی اراپبا   آمریكا به اجود آمده در اثر عا 

بلكه نتیجه اختنفی اس  که در مبدیری  ا نبوع تشبكینت اجبود     

ارر تعداد زیادی از دانشبجویان اراپبایی ببه آمریكبا مهباجرت      . دارد

باشبد، بلكبه    آمریكبا نمبی  علب  آن پیشبرف  تكنولبوژی     کننبد  می

های جدیدی اس  که آمریكا در کبار دسبته جمعبی ا شبیوه      راش

صببحیا از نیببرای انسببانی  مببدیری  خببود در پببرارش ا اسببتفاده 

 .[7]«برد متخصص به کار می

موارد فوق بدین لحاظ ذکر رردیبد کبه بیبانگر علب  پیشبرف       

تر آمریكا در علم ا تكنولبوژی نسبب  ببه کشبورهای اراپبایی       سریع

بوده ا نشانگر این مسئله اس  که ارر هبم اکنبون آمریكبا اضبعی      

بهتری از لحاظ علوم ا تكنولبوژی نسبب  ببه سبایر کشبورها دارد،      

ه نیبرای انسبانی ا مبدیری     ریشه اصلی آن توجه جدی آمریكبا بب  

ربذاری در   صحیا در کاربرد نیرای انسانی ا انجام صبحیا سبرمایه  

چندین دهه رذشته بوده اس  ا بنشک تناس  پیشبرف  کشبورها   

رذاری ًزم  متناس  با توجه آنان به موضوع نیرای انسانی ا سرمایه

 .باشد در این خصوص می

فی آن مستلزم توجبه  بنابراین توسعه ا رشد کشورها در ابعاد کی

هبا ببه جریانبات     هبای فكبری داخلبی ا تببدیل آن     جدی به سرمایه

در بین عوامل مختلبف رشبد ا توسبعه،    . اس انباش  سرمایه مولد 

ریبری از مهبارت ا تخصبص انسبانی محبور اصبلی ا        مدیری  بهبره 

کارآمبدی ن بام   . اسب  آاری  کننده ا منبع نهایی توسعه فبن  تعیین

منبوط ببه ااربذاری     هبا  دای  صحیا سرمایهاقتصادی اجتماعی ا ه

از ایبن را  . ببه نیبرای متخصبص ا مباهر اسب       های مناسب   ناش

اهمی  ا ارزشی برتر در کنار سایر منابع ثرات ن هر کشور امتخصص

یابند ا بدان توجه به ایبن مهبم رانبد رشبد ا توسبعه کشبورها        می

 .متوقف ا یا با مشكل مواجه خواهد شد

تببوجهی صببرب تربیبب   مبببالق قابببل کببه سببالیانه ازآنجببایی

خبراج   بنبابراین آموختگبان رشبته داراسبازی مبی شبود،       دانش

آموختگان این رشته از کشور، حتی اربر تعبداد    تعدادی از دانش

تواند  این افراد به تعداد کل داراسازان درصد کمی هم باشد، می

توجهی از جهات مادی ا معنوی را به کشبور   تبعات منفی ا قابل

 .مایدتحمیل ن

 

 بررسی پيشينه

المللی و وضعیت ایران  روند کلی مهاجرت در سطح بین

 در مقایسه با سایر کشورها 

ها ا راندهای کنن مهاجرت در سبلا دنیبا، حباکی از     داده

 2111تبا   2111افزایش دا براببری مجمبوع مهباجران از سبا      

میلیون نفر خبارج از اطبن    1/231، جمعا  2113در سا  . اس 

جمعی  جهبان   2113که در سا   درحالی. اند کرده ری خود زند

درصد رشد داشته، نرخ رشبد   7/32حداد  2111نسب  به سا  

دهنده  این امر نشان. درصد بوده اس  32جمعی  مهاجر جهان 

با اهداب مختلفبی همچبون یبافتن    )میل باًی بشر به مهاجرت 

 ...(هبای شبغلی ا    زندری بهتر، ادامه تحصبیل، کسب  موقعیب    

 .اس 

 1اقتصبادی ا توسبعه    سبازمان همكباری  از طرفی کشبورهای عضبو   

(OECD
یافتبه در جهبان،    توسبعه ین کشبورهای  تبر  مهبم  عنوان  به( 2

 کرده درصد مهاجران متخصص ا تحصیل 31بیش از تاکنون میزبان 

ترین ماصد مهاجرت ایرانیبان را نیبز    یاصلاین کشورها . اند بودهدنیا 

اا   مبد کشور  21این رزارش، ایران جزء  براساس .اند دادهتشكیل 

. نیسبب  2111ر سببا  د OECD کشببورهای مهبباجران جدیببد بببه 

 .[3]( 1نمودار)
 

 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
استرالیا، بلژیک، کانادا، شیلی، دانمارک، جمهوری چبک، اسبتونی، فنننبد،     .1

فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایسلند، ایرلند، رژیم صهیونیستی، ایتالیا، 

نبراژ،   ژاپن، کره جنوبی، لتبونی، لوکزامببور ، مكزیبک، هلنبد، نیوزیلنبد،     

لهستان، پرتاا ، جمهوری اسبلواکی، اسبلوانی، اسبیانیا، سبوئد، سبوئیس،      

 (کشور 31جمعا  )ترکیه، انگلیس، آمریكا 

2. Organization for Economic Cooperation and Development 
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 OECDبه کشورهاي  1111در سال ( سال 11باالي )کننده بيشترين مهاجر  ـ بيست کشور ارسال 1نمودار  

 

 
 (1111)تا سال  OECDهاي  مقاصد اصلی ايرانيان مهاجر در کشورـ  1نمودار 

 

بانببک  2116عببناه، در رببزارش مهبباجرت ا اجببوه ارسببالی   بببه

 6/1تا این سبا ، ایبران ببا     ، از حیث خراجی تجمیعی مهاجر1جهانی

کشوری که باًترین جمعی  خراجبی مهباجر را    31میلیون نفر بین 

 .[3]داردداشته حضور ن

در مورد افراد ترک اطن کبرده،   OECD براساس آخرین رزارش

اجود دارد  OECDهزار نفر ایرانی مهاجر در کشورهای  311مجموعا  

کمی بیشتر از یک درصد از جمعی  کشور اس  که کمتر  که معاد 

 1درصدی ا کمتر از یک سوم میانگین  2/3از نصف میانگین جهانی 

ترین کشبورهای میزببان    مهم .2درصدی در کشورهای اراپایی اس 

قاببل مشباهده    2در نمبودار   OECDایرانیان مهباجر در کشبورهای   

 .[11]اس 

 
 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
1. World Bank (2016). Migration and Remittances Factbook 

(3rd edition), advance edition. 

http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resourc

es/334934-1199807908806/4549025-1450455807487/ 

Factbookpart1.pdf  

2. World Migration in Figures A joint contribution by UN-DESA and 

the OECD to the United Nations High-Level Dialogue on Migration 

and Development, 3-4 October 2013. 
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 از  نرخ خالص مهاجرت در ايران و تعدادي کشور منتخب -1 جدول

 کشور جهان 11ميان 

 کشور رتبه در جهان

 ایران 117

 ترکیه 116

 آفریاای جنوبی 111

 مصر 127

 چین 121

 مالزی 121

 برزیل 113

 هند 31

 راسیه 12

 کره جنوبی 33
 

در  1حبده بندی ابگاه سازمان اطنعات ایباًت مت  در آخرین رده

در سبا    2کتاب آمار جهان در رابله با میزان نرخ خبالص مهباجرت  

کشور جهان در میانه  222در میان «  - 1/1» با نرخ  3، ایران2116

  در این سبا ، کشبور قلبر،   (. 1جدا  )قرار دارد  117جدا  ا رده 

، +21/13جزایر ایرجین بریتانیا ا لورزامبور  ببه ترتیب  ببا نبرخ     

بنبدی ا کشبورهای    در رده اا  تا سوم ایبن رده + 31/16ا + 31/16

ا  -61/21،  -31/21میكرانزی، ساموآ ا تونگبا ببه ترتیب  ببا نبرخ      

 [11].بندی قرار ررفتند های آخر این رده در رده -31/17

توان رفب    ، میOECDدرخصوص مهاجران ایرانی به کشورهای 

زبانِ آمریكا،  یسیانگلدرصد مهاجران ایرانی به کشورهای  61بیش از 

اند که بیشترین سهم آن ببا   کانادا، انگلیس ا استرالیا مهاجرت کرده

براسباس ربزارش   . کننبد  درصد در کشبور آمریكبا زنبدری مبی     31

در مجموع  2113تا سا  ( 2111) المللی مهاجرت سازمان ملل بین

اکثری  مهاجران ایرانی به کشورهای آمریكا، آلمان، کانادا، انگلیس ا 

 .[12] (2جدا )اند  سوئد عزیم  کرده
 

جـايی   کـرده و جابـه   روند مهاجرت افراد تحصـي  
 المللی دانشجويان در سطح بين

هبا   آن 1جایی جابهالمللی ا  نگاهی به آمار جهانی دانشجویان بین

طبق آمار . در دا دهه رذشته، نشان از رشد حداد چهار برابری اس 

، تعبداد  1المللبی آمبوزش ا قبوانین    ا اطنعات مؤسسه مشااره ببین 

میلیبون   1ببه   1331میلیون در سا   3/1المللی از  بیندانشجویان 

 .رسیده اس  2111دانشجو در سا  

 1112پنج کشور اصلی ميزبان مهاجران ايرانی تا  -1 جدول

 تعداد
پنج کشور اول ميزبان بيشترين مهاجر 

 1112ايرانی تا سال 

 ایاًت متحده آمریكا 111/333

 آلمان 617/121

 کانادا 632/113

 انگلیس 733/71

 سوئد 337/66

 جمع کل 111/761

 

، کشبورهای  21المللی در قرن  ترین مااصد دانشجویان بین مهم

محسببوب ...( آمریكببا، انگلببیس، کانبباد، اسببترالیا ا )انگلیسببی زبببان 

خصبوص کشبورهای    حاضبر دیگبر کشبورها ببه     اما درحا . شدند می

انبد ا   هبایی صبورت داده   آسیایی در زمینه جذب دانشجویان تبنش 

 .[13]رقاب  در جذب دانشجویان در حا  افزایش اس  

اقتصبادی ا توسبعه، ایبران جبزء       براساس آمار سازمان همكاری

کننبده دانشبجو ببه کشبورهای      کشبورهای ببا تعبداد بباًی ارسبا      

چین، راسیه، کره جنوبی ا هند چهبار  . شود پیشرفته محسوب نمی

 .یافتبه هسبتند    سبعه کننده دانشجو به کشورهای تو کشور اا  ارسا 

 2111تعداد کل مهاجران ببا تحصبینت بباًی دنیبا کبه در سبا        

 اقتصبادی ا توسبعه    سبازمان همكباری  میندی در کشورهای عضبو  

 2111میلیون نفر بوده کبه نسبب  ببه سبا       31کردند،  زندری می

کبرده    یلتحصب رشد مهباجران  . میلیون رشد داشته اس  13 حداد

، طی اقتصادی ا توسعه  سازمان همكارییایی به کشورهای عضو آس

میلیببون نفببر رسببیده  3/3ده سببا  رذشببته دا برابببر شببده ا بببه  

  .[11]اس 
 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
1. CIA World Factbook 

باید توجه داش  که هرچه رتبه کشور بهتر باشد به این معنی اس  که شاخص . 2

نرخ خالص مهاجرت بیشبتر ببوده اسب  ا نبرخ ارادی مهباجر بیشبتر از نبرخ        

انبد   یبا کشبور اارد شبده   خراجی بوده اس  ا شمار کسانی که به آن محبداده  

 .اند بیشتر از کسانی اس  که آن کشور را ترک کرده

هبای   نفر جمعی  در فاصبله سبا    1111نرخ خالص مهاجرت ایران به ازای هر . 3

 2116الی  2111

4. Mobility 

5. International Consultants for Education and Fairs (ICEF) 

http://monitor.icef.com/2015/11/the-state-of-international-student-

mobility-in-2015/ 
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 1111مهاجران شاغ  با تحصيالت باال و ک  مهاجران شاغ  در سال  - 2 نمودار شماره 

 

ا نرخ  2112دانشجویان در سا   بد مکشورهای اصلی ماصد ا 

نشبان   OECDهبای   براساس داده 2113تغییرات آن نسب  به سا  

المللبی   دهد که ایران در جمع کشورهای پذیرنده دانشجوی بین می

کشور برتر صبادرکننده دانشبجو ببه     11قرار ندارد ا همچنین جزا 

ور نكته قاببل توجبه حضبور کشب    . المللی نیز نیس  های بین دانشگاه

عربستان سعودی در بین کشورهای فرستنده دانشجو به کشبورهای  

OECD  درصدی دانشجویان این کشبور نسبب  ببه     213رشد . اس

دهنده سیاسب  ایبن کشبور ببرای اعبزام        تواند نشان می 2112سا  

 دانشجو در 713,32ایران با داشتن . دانشجو به خارج از کشور باشد

OECD افبزایش   .نده دانشجو قرار ندارددر میان ده کشور برتر فرست

نشبان از اهمیبب  جبذب ا ارسببا    المللببی،  تعبداد دانشببجویان ببین  

المللی جه  تباد  دانبش ا فنبااری مبدرن دارد ا     دانشجویان بین

های مناس  این امر  جمهوری اسنمی ایران نیز باید با اتخاذ سیاس 

 .کندرا با جدی  دنبا  

 

کرده و  ان تحصي جايی ايراني هروند مهاجرت و جاب
ــ ــا   هجاب ــی و مقايســه ب جــايی دانشــجويان ايران

 کشورهاي منتخب 
 OECDهبزار ایرانبی در کشبورهای    131، حداد  2111در سا  

هزار نفبر تحصبینت    3/312که از این تعداد  اند بودهمشغو  به کار 

بر اساس آمارهبای  . اند داشته( دارای مدرک آموزش عالی)سلا باً 

در مشباغل   OECDایرانیان مهاجر به کشورهای درصد  6/11رسمی 

ببا  مشباغل  درصبد در   11پردازند ا  ی باً به اشتغا  میها با مهارت

کشورهای آسیایی هند، . پردازند به فعالی  می نیاز به مهارت متوسط

تببرین کشببورهای فرسببتنده مهبباجران بببا  فیلییببین ا چببین اصببلی

. (OECD، 2111) هسببتند OECDتحصببینت ببباً بببه کشببورهای  

ماایسه اضعی  ایران با تعدادی کشبور منتخب  در ایبن زمینبه در     

 [11].نمایش داده شده اس  3نمودار 

، در فهرس  کشبورهای ببا بیشبترین مهباجران     2111در سا  

رتبه )قرار دارد  16ن در رتبه ، ایراOECDهای کرده در کشور تحصیل

اررچه ایبران در میبان   (. ام دنیا بوده اس 11، 2111ایران در سا  

 مبد ندارد اما در میان کشورهای  کشورهای اصلی مهاجرفرس  قرار

، 2111)قبرار دارد   16ران در جایگباه  مهاجران با تحصینت باً، ایب 

OECD). های اقتصادی ا توسعه، رشد براساس آمار سازمان همكاری 

هبای   کرده در هند ا پاکستان در ببین سبا    تعداد مهاجران تحصیل

ا این نرخ رشد  ،درصد بسیار چشمگیر 123با نرخ  2111تا  2111

 .درصد بوده اس  63برای ایران در این بازه زمانی حداد 

، انگلستان ا کانبادا سبه ماصبد    متحده باید عنوان کرد که ایاًت

این سبه کشبور    .باشند می باًاصلی برای مهاجران دارای تحصینت 

با تحصینت باًی کشبورهای   مهاجران از کل درصد 62در مجموع 

OECD کبه   متحده ایاًتیک تفاات بزر  بین . کنند را میزبانی می

 11 ببا  کانبادا،  ا انگلسبتان  ران اسب  ببا  مهباج  از درصد 11میزبان 

ً  مهبباجران. دارد درصببد مهبباجران اجببود   در بببا تحصببینت بببا

کشبور را شبامل    ایبن  مهباجران  از کل درصد 31 تنها متحده ایاًت

 ا درصبد  12 انگلستان ا کانادا برای مشابه رقم که درحالی شوند، می 

 .درصد اس  16
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، OECDکشورهای سا  به  11درخصوص مهاجران جدید باًی 

بررسبی  . هزار نفر قبرار دارد  117ایران در جایگاه نهم آسیا با میزان 

 مهاجران سهم براساسدهد که  یمتجمعی نشان  صورت بهاین آمار 

ببا   را چهبارم  جایگاه ایران مهاجران، کل تعداد از ماهر ا کرده یلتحص

. داراسب   کشبورها  همه میان درمهاجران متخصص  درصد 11سهم 

 س درصد ا 71اشتغا  مهاجران با تحصینت باً برای ایران  درصد

بباً مشبغو  ببه     مهبارت  ببا از این افراد در مشاغل   درصد 6/11 که

فعالی  هستند که این عدد برای مهاجران کشور ترکیبه ببه عنبوان    

 .[17, 16]باشد درصد می 13مثا  

المللبی   جبایی ببین   هکه ببه جابب   1های مؤسسه آمار یونسكو داده

المللبی در   عات بینترین منابع داده ا اطن پردازد از اصلی می 2علمی

های مرببوط ببه    در این رزارش آمار ا داده. حوزه آموزش عالی اس 

ا نبه  )تعداد دانشجویان هر کشور که خارج از آن کشور به تحصبیل  

 . ریرد اشتغا  دارند مورد بررسی ا تحلیل قرار می( اقام  دائم

جببایی  هببای ایببن موسسببه، جریببان خببالص جابببه براسبباس داده

المللی ارادی کشبور   تعداد دانشجویان بین) 3المللی دانشجویان بین

ا ( المللی آن کشور در دیگبر کشبورها   منهای تعداد دانشجویان بین

المللی ارادی به هبر کشبور ا خراجبی از آن     سهم دانشجویان بین

که تعداد کل دانشبجویان خراجبی در    علیرغم این. شود پرداخته می

هبای ایبن    دارد اما براساس دادهماایسه با سایر کشورها رتبه باًیی ن

المللی، تراز ایبران   جایی دانشجویان بین مؤسسه، در تراز خالص جابه

برزیل، مصر، ترکیه، مالزی )از تمام کشورهای منتخ  مورد ماایسه 

کبه  ( 2111در سبا    -311/31)تر اس   منفی( عودیسا عربستان 

د نیباز  هبای مبور   زیرسباخ   یآار نشان از عدم تنش کافی ا فراهم

در زمینبه جبذب   . المللی در کشور اس  برای جذب دانشجویان بین

دانشجوی خارجی ا نسب  آن به کل دانشبجویان کشبور، ایبران در    

تبر از تمبامی کشبورهای مبورد      درصد ا پبایین  237/1، 2111سا  

 . باشد ماایسه به جز هند، چین ا برزیل می

، 1المللبی  ببین جبایی دانشبجویان    اضعی  کشور در تراز خالص جاببه 

عنوان درصبدی از کبل دانشبجویان مشبغو  ببه تحصبیل در        زمانی که به

شود، نشبان از اضبعی     کشور محاسبه ا با کشورهای منتخ  ماایسه می

ًتر از کشبورهایی   ( 2111درصد در سبا    -71/1)کامن  عادی کشور  ا ببا

البته عملكبرد خبوب ترکیبه،    . مانند مالزی، عربستان سعودی ا چین اس 

برزیل ا مصر در درصد دانشجویان خارجی به کل دانشجویان این کشورها 

 . های آتی کشور در این زمینه قرار ریرد ریزی مایه برنامه تواند دس  می

به هر حا  موضوع مهاجرت دانش آموختگبان ا افبراد تحصبیل    

ا نیاز به بررسی ا ملالعات  اس کرده به دًیل متعدد حائز اهمی  

در این طرح ضمن جمع آاری آمار ا اطنعات مربوط جدی دارد لذا 

آموختگان کشور در رشته داراسازی، نسب  به فراهم  به تعداد دانش

تر ا عواملی که منجر به مهاجرت داراسبازان   آاردن اطنعات راشن

 . کشور رردیده اقدام شده اس 

 کبارریری  بهکه با  ی مورد ن رها در این راستا با تهیه پرسشنامه

، ا ببا  شود ل احتمالی که منجر به مهاجرت داراسازان کشور میعوام

دسب    هسبعی در بب   ها آماری این داده تحلیلاطنعات ا  جمع آاری

 .در این زمینه شده اس  مؤثرعوامل  آاردن

ببر مهباجرت دانبش     مبؤثر بررسی میزان، دًیل ا عوامل  هدب از

اهكارهبای  تبیین ر ،1331تا سا   1331از سا   آموختگان داراسازی

نسبب  ببه    بنبابراین . باشبد  مبی موضوع این ًزم در خصوص ماابله با 

مشبخص  بررسی عوامل تعیبین میبزان مهباجرت داراسبازان کشبور،      

، بررسبی ا مشبخص   کشورهای ماصد برای داراسبازان مهباجر   کردن

عنقببه )در انتخبباب رشببته داراسببازی  مببؤثردًیببل ا عوامببل  کببردن

مباعی، ا درآمبد بهتبر درجامعبه،     شخصی، رتبه کنكور، موقعیب  اجت 

دیببدراه دانشببجویان  کببردنمشببخص  ، بررسببی ا(توصببیه خببانواده

داراسازی در خصوص آینده شغلی، بررسی ا مشخص نمودن دًیبل  

عوامببل فببردی، اجتمبباعی، )در مهبباجرت داراسببازان  مببؤثرا عوامببل 

تبیین راهكارهای ماابله ببا  ، ..(. اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی،

 . اس مدت ا بلندمدت  مدت، میان پدیده در کوتاهاین 

 

 روش اجرا
راش تحایق در این پبژاهش پیمایشبی توصبیفی، مبتنبی ببر      

 افبزار  ها به کمبک نبرم   تحلیل داده. باشد تكنیک پرسشنامه می

SPSS and Excel استفاده از آمار توصیفی ا آمار استنباطی انجام با ا 

 از رای دستیابی به موارد زیر نیز سایر اطنعات مورد نیاز ب. شده اس 
 

 ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
 :قابل دسترس در. 1

http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?DataSetCode=EDULIT_DS  

2. International academic mobility 
3. Net flow of internationally mobile students 
4. Net flow ratio of internationally mobile students (inbound – 

outbound d) 
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 هاي داخ  کشور به تفكيک سال فراغت از تحصي  آموختگان داروسازي از دانشگاه تعداد دانش ـ 4 نمودار

 (راساس اطالعات موجود در معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكیب: منبع)

 
 

 آموختگان داروسازي در خارج از کشور که مدارک ايشان مورد ارزشيابی قرار گرفته است ـ دانش 1نمودار 

 

ا  تحلیبل ربط اخبذ ا مبورد    طریق پرسشنامه یا ازطریق مراجع ذی

 :استخراج قرار ررف 

 آموختگان داراسازی در داخل ا خارج از کشبور   دانش آمار کلیه

  ربط از مراجع ذی

 رببط از   اند از مراجبع ذی  آمار داراسازانی که کشور را ترک کرده

قبیل ازارت بهداشب ، سبازمان ن بام پزشبكی، اداره رذرنامبه،      

  ...های علوم پزشكی،  دانشگاه

      آمار ا اطنعات در خصوص کشبورهایی کبه ماصبد داراسبازان

 اند یرانی بودها

      اطنعات درخصوص نحوه ا نبوع اشبتغا  داراسبازان ایرانبی در

 .کشورهای ماصد

 شاغل به تحصیل در دا سا  آخبر در   ن رخواهی از دانشجویان

 ی داراسازی کشورها دانشكده

 راسازان شاغل در داخل کشورن رخواهی از دا 

 راسازان شاغل در خارج از کشورن رخواهی از دا 

 

 نتايج
 و اطالعات دانش آموختگان رشته داروسازي آمار 

رببط تعبداد    براساس اطنعات ا آمار به دسب  آمبده از مراجبع ذی   

های داخل کشور به تفكیک سبا    دانش آموختگان این رشته از دانشگاه

ه در ایبن  چب براسباس آن . آارده شده اس  1فراغ  از تحصیل در نمودار 

نفبر در سبا     711نمودار مشبخص اسب  تعبداد دانبش آموختگبان از      

 .رسیده اس  1331نفر در سا   1231به تعداد  1331

آموختگان این رشته از خبارج از کشبور کبه جهب       تعداد دانش

 ارزشیابی مدارک خود در ازارت بهداش ، درمان ا آموزش پزشبكی 

 .آارده شبده اسب    1انبد ببه تفكیبک سبا  در نمبودار       دهکبر اقدام 
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 تگان داروسازي در داخ  و خارج از کشورآموخ مجموع دانش ـ 6 نمودار 
 

 اند تعداد داروسازانی که جهت ترجمه و تسجي  مدارک خود اقدام نموده ـ 7 نمودار 

 

آموختگبان   براساس آنچه در این نمودار مشخص اس  تعبداد دانبش  

انبد   خارج از کشور که پس از اتمام تحصیل به کشور مراجع  نموده

نفبر   176به تعبداد   1331نفر در سا   17راند افزایشی داشته ا از 

 .رسیده اس  1331در سا  

آموختگان داراسازی به بازار کار در ایبن   راند کلی اراد دانش

آموختگان داخل ا خارج از کشبور در   حرفه براساس مجموع دانش

اسباس مجمبوع     ببراین . به تفكیک سا  آارده شده اس  6نمودار 

 1331نفبر در سبا     311تر از آموختگان از حداد کم تعداد دانش

 .رسیده اس  1331نفر در سا   1111نزدیک به 

آمار داراسازانی که جه  ترجمه ا تسبجیل   7در نمودار 

بببه  1331لغایبب   1331هببای  مببدراک خببود در طببو  سببا 

انبد   دهکبر ازارت بهداش ، درمان ا آموزش پزشكی مراجعبه  

انبد  رانبد افزایشبی ایبن نمبودار مشبابه ر     . آارده شده اسب  

التحصببینن داراسببازی خببارج از کشببور  افزایشببی اراد فببار 

 .اس 

 دانشجويان داروسازي  نظرات
 دالي  دانشجويان براي انتخاب رشته داروسازي

نفبر از دانشبجویان داراسبازی کبه در دا      371ن رسنجی از تعداد 

متغییر احتمبالی کبه باعبث     1سا  پایانی تحصیل می باشند با انتخاب 

 1از میبان  (. 3نمبودار  )د شب ، بررسبی  شبود  داراسازی میانتخاب رشته 

متغیر انتخابی باًترین میزان درصبد انتخباب دانشبجویان ببرای رشبته      

درصبد   13. باشد درصد می 66که شامل  اس داراسازی عنقه شخصی 

افراد با توجبه   درصد 3مربوط به موقعی  اجتماعی ا درآمد در جامعه ا 

دانشبجویان بببا توصببیه خببانواده رشببته  از  درصببد 7ببه رتبببه کنكببور ا  

درصد افبراد ببا عنیبق     66اینكه . داراسازی را مورد انتخاب قرار داده اند

انبد   شخصی خود تحصیل در رشته داراسازی را مورد انتخاب قبرار داده 

 .باشد ای حائز اهمی  ا در خور توجه می نكته

 

 مندي دانشجويان از تحصي  در رشته داروسازي ميزان رضايت

 این رشته بررسی میزان رضای  دانشجویان از اضعی  تحصیل در  
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دالي  دانشجويان براي انتخاب رشـته داروسـازي در    ـ  8 نمودار 

 کنكور سراسري

 

 
 

ميزان رضايتمندي دانشـجويان رشـته داروسـازي از     ـ  9 نمودار

 تحصي  در اين رشته

 

دهبد   نشان می ،(3نمودار )صورت ررفته اس   اسیله پرسشنامه که به

درصد از دانشجویان در حبد متوسبط از تحصبیل در ایبن رشبته       11

درصبد افبراد ببه میبزان زیباد احسباس        22احساس رضای  دارنبد ا  

درصبد   11مندی از اضعی  تحصبیلی خبود را دارا هسبتند ا     رضای 

افراد به میزان بسیار زیاد از اضعی  تحصبیلی خبود رضبای  دارنبد ا     

یزان کم ا بسیار کم از اضبعی  تحصبیلی خبود    تعداد افرادی که به م

 .درصد می باشد 13ا  3رضای  دارند به ترتی  شامل 

 

 ديدگاه دانشجويان داروسازي در خصوص آينده شغلی خود

ن رسنجی از دانشجویان داراسازی برای تجسم شغل آینده خود در 

ی ممكبن در جامعبه، ببه    ها جامعه، با در ن ر ررفتن بهترین جایگاه

ن متغیر در این ملالعه ببا توجبه ببه پیشبرف  ا بهببود رشبته       عنوا

عبارتنبد  هبا   این متغیر. داراسازی در جامعه مورد بررسی قرار ررف 

کار در داراخانه، فعالی  در صنع  داراسازی، اشتغا  در دانشگاه : از

جه  انجام  ی مرتبط با داراسازیها ا مراکز تحایااتی ا پژاهشكده

 .سایر موارد کارهای تحایااتی، ا

 ديدگاه دانشجويان داروسازي در خصوص آينده شغلی خود ـ 2 جدول

 درصد شغ  مورد نظر رديف

 12 تحایااتی/فعالی  در دانشگاهها ا مراکز علمی 1

 32 فعالی  در داراخانه 2

 21 فعالی  در صنع  داراسازی 3

 1 سایر موارد 1

 

ده شبغلی مبورد   ن رات دانشجویان داراسبازی در ارتبباط ببا آینب    

همانگونبه کبه نتبایج نشبان     . آارده شبده اسب    3ن رشان در جدا  

، (درصبد  12)ها ا مراکز علمی ا تحایااتی  دهد فعالی  در دانشگاه می

ا سبیس فعالیب  در   ( درصبد  32)ا به دنبا  آن فعالی  در داراخانه 

 . باشد مورد عنقه ا توجه دانشجویان می( درصد 21)صنع  

 

 بـه  منجـر  کـه  عـواملی  تأثير ميزان جويان ازارزيابی دانش

 شود  می کشور از خارج به داروسازان مهاجرت

هبای آخبر داراسبازی     ترین عواملی که از ن ر دانشجویان سبا   مهم

عبواملی از قبیبل    شبود   باعث مهاجرت دانشجویان به خارج از کشور می

مسائل تحصیلی ا آموزشی، اقتصبادی، اجتمباعی، سیاسبی ا فرهنگبی     

ببا بررسبی ا ارزیبابی ن رسبنجی ببه عمبل آمبده از دانشبجویان         .  اس

دسب    ا ببه ( درصد 23)ادامه تحصیل در مااطع باًتر  شود میمشخص 

تبرین عبواملی    از مهبم ( درصبد  22)آاردن موقعی  شغلی ا درآمد بهتر 

درصبد  . رردنبد  میدر افراد هستند که منجر به ایجاد تمایل به مهاجرت 

عوامل در مهاجرت داراسازان از من بر دانشبجویان   هر یک از این  تأثیر

 .آارده شده اس  1این رشته در جدا  
 

 داروسازان   مهاجرت دالي  خصوص در دانشجويان ـ نظرات 4جدول 
 کشور از خارج به

 درصد دالیل ردیف
 82 تحصیل ادامه 1

 88 باالتر درامد و بهتر شغلی موقعیت آوردن دست هب 8

 12 کشور از خارج محیط رد زندگی به تمایل 3

 18 کشور اقتصادی وضعیت 4

 11 کشور فرهنگی وضعیت 5

 6 خانواده و فرزندان تحصیل ادامه و مینأت 6

 4 کشور سیاسی وضعیت 7

 111 جمع
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آموختگـان از امكانـات    درصد ميزان رضـايت دانـش   - 11 نمودار 

 آموزشی در ايران

 

آموختگـان داروسـازي از    نشدرصد ميزان رضايت دا ـ  11 نمودار 
 تحصي  در ايران

 

ــابی  ــی و ارزي ــراتبررس ــش نظ ــان  دان آموختگ
 داروسازي داخ  کشور

مندي دانش آموختگان داروسازي از امكانات  ميزان رضايت

 آموزشی و وضعيت تحصي  در ايران

نفر از داراسازان شباغل در کشبور در    321بررسی ا ارزیابی ن رات 

آموختگان داراسازی از امكانبات   رضای  دانش های مختلف میزان زمینه

دهبد ایبن افبراد     آموزشی ا اضعی  تحصیل در ایران، نشبان مبی  /علمی

هبا ا همچنبین از اضبعی      طور متوسبط از امكانبات علمبی دانشبگاه     به

 (11ا  11)تحصیل خود در ایبران راضبی مبی باشبند کبه نمودارهبای       

شبجویان داراسبازی از   منبدی دان  طور جدارانه نمایانگر درصد رضای  به

هبای داراسبازی کشبور     امكانات علمی اضبعی  تحصبیل در دانشبكده   

 13درصد به میزان بسیار زیباد ا زیباد،    31در مجموع حداد . باشند می

درصد هم به میبزان کبم ا بسبیار کبم از      22درصد به میزان متوسط ا 

 (.11 نمودار)های کشور رضای  دارند  امكانات آموزشی دانشكده

 

آموختگان داروسازي به خارج از  دالي  مهاجرت دانش ـ  11 نمودار 
 کشور از نظر داروسازان داخ  کشور

 

درصد  23در مجموع  اس مشهود  (11)همانگونه که در نمودار 

ی داراسازی کشور به میبزان  ها از داراسازان از تحصیل در دانشكده

 26توسط ا درصد به میزان م 16بسیار زیاد ا زیاد رضای  داشته ا 

 .اند کردهدرصد به میزان کم ا بسیار کم اعنم رضای  

 

عوام  سياسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتمـاعی   تأثيرميزان 

 در وضعيت مهاجرت داروسازان

سی جامعی که بر رای برخی از عوامل مهباجرت  ربا ارزیابی ا بر

داراسازی  131آموختگان رشته داراسازی انجام ررف  از بین  دانش

ر داخل کشور حضور داشته ا به این پرسشبنامه پاسبد دادنبد    که د

دهبد کبه    نشان مبی ( 12 نمودار)میزان درصد هر یک از این عوامل 

باًترین میزان درصد مهاجرت مربوط به عوامبل اقتصبادی جامعبه    

مرببوط   درصد 22مربوط به عامل اقتصادی ،  درصد 27باشد که  می

ببوط ببه عوامبل فرهنگبی     مر درصبد  21به عوامل اجتماعی جامعه، 

درصد افراد  16مربوط به ااضاع سیاسی کشور، ا  درصد 11جامعه ا 

میزان درصبد هبر   . به دًیل مختلف شخصی قصد مهاجرت را دارند

مهاجرت داراسازان به خارج از کشبور   یک این عوامل نمایانگر عل 

 .اس 

 

آموختگـان   هاي کشور از ديـدگاه دانـش   وضعيت داروخانه

 داروسازي

بببا ارزیببابی ا بررسببی انجببام ررفتببه در مببورد میببزان رضببای   

اضبعی    افراد درصد 73ی کشور، ها داراسازان از اضعی  داراخانه

 توانبد در   دانند ا ایبن علب  مبی    ی کشور را نامللوب میها داراخانه
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 مندي دانشجويان داروسازي از وضعيت تحصي  و جايگاه شغلی ميزان رضايت ـ 12نمودار 

 

 
 عوام  مختلف در مهاجرت داروسازان به خارج از کشور از ديدگاه داروسازان خارج از کشور تأثيرميزان  ـ 14 نمودار

 

ا تنهبا  . شبود ااقع  مؤثراضعی  مهاجرت افراد تحصیل کرده کشور 

ببا  . داننبد  افراد اضعی  شغلی در داراخانه را مللوب مبی  درصد 21

تبوان یكبی از عوامبل     شور میی کها بهبود اضعی  کار در داراخانه

 .ان به خارج از کشور را کاهش دادمربوط به مهاجرت داراساز

 

بررسی و ارزيابی نقات قوت و ضـعف رشـته داروسـازي از    

 آموختگان داروسازي ديدگاه دانش

با افكارسنجی صورت ررفته از داراسازان در مورد نااط قبوت ا  

ی هبا  رسبی متغیبر  ضعف رشته داراسازی در زمینه دانشگاهی ببا بر 

 :باشد مربوطه، که شامل موارد زیر می

 (داراسازی داره محتوای) داراسازی دکتری برنامه طراحی 

 ی دکتری تخصصی ها تنوع در رشته(PhD) داراسازی 

      میزان رضای  از کیفی  ا کبار عملبی در داره آموزشبی رشبته

 داراسازی

 رشته این در شغلی تجربه امكان ا تنوع 

 تحایااتی یها اژهپر در شرک  شانس 

  تحصیل محل یها آزمایشگاه ا تجهیزات کیفی 

  میزان کیفی  کارآموزی ا کارارزی در کشور 
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 وضعيت شغلی داروسازان شاغ  در خارج از کشور ـ 11 نمودار 

 

   میزان توانمندسازی دانشجویان برای انجام کار ا خود اشبتغالی

 در داخل کشور 

در  هبا  یبک از ایبن متغیبر    مندی ا ن رسنجی هر میزان رضای 

 .قابل مشاهده اس  13 نمودار

 

ــابی  ــی و ارزي ــراتبررس ــش نظ ــان  دان آموختگ
 برند سر می به داروسازي که درخارج از کشور

 التحصيالن رشته داروسازي بررسی دالي  مهاجرت فارغ

نفر از داراسبازانی کبه در    331با بررسی ا ارزیابی افكارسنجی از 

رند ن رات ایشبان در مبورد عوامبل ا دًیبل     خارج از کشور حضور دا

طور  همان. التحصینن این رشته مورد بررسی قرار ررف  مهاجرت فار 

مربوط به ( درصد 22)مشخص اس  باًترین درصد  11 که در نمودار

ادامه تحصیل ا پس از آن ببه دسب  آاردن موقعیب  شبغلی بهتبر ا      

مورد پرسبش از قبیبل   سایر عوامل . باشد می( درصد 21)درآمد باًتر 

عوامل اقتصادی، اجتماعی ا فرهنگی، سیاسی، تمایبل ببه زنبدری در    

 خارج از کشور ا تبامین ا ادامبه تحصبیل فرزنبدان ا خبانواده تاریببا       

 .اند درصدهای مشابه ا بسیار نزدیكی را به خود اختصاص داده

 

 بررسی وضعيت شغلی داروسازان در خارج از کشور

سبر   راسازانی که در خارج از کشور ببه بررسی اضعی  شغلی دا

 23درصد از این افراد به کار در داراخانه،  31دهد  برند نشان می می

هببا ا مراکببز علمببی ا  درصببد در دانشببگاه 27درصببد در صببنع  ا 

 (11 نمودار. )تحایااتی اشتغا  دارند

 ليست کشورهاي مقصد داروسازان ـ 1جدول 

 رديف کشور مقصد درصد

 1 اکاناد درصد 27

 2 آلمان درصد 13

 3 آمریكا درصد 17

 1 استرالیا درصد 11

 1 انگلستان درصد 11

 6 سایر کشورها درصد 7

 7 سوئد درصد 1

 3 فرانسه درصد 1
 

 کشورهاي هدف داروسازان براي مهاجرت
براساس آمار ا اطنعات موجبود کشبورهایی کبه بیشبترین تعبداد      

 .آمده اس ( 1)در جدا   اند کرده ها عزیم  داراساز از کشورمان به آن

 

  نسبت مهاجرت داروسازان
درصد مهباجرت داراسبازان ببه    براساس آمار ا اطنعات موجود 

. دهبد  نشبان مبی  را تبوجهی   قاببل  نسببتا  نسب  کل داراسازان رشد 

در  درصبد  3/13به  31در سا   درصد 1/7از که این میزان  طوری به

 .رسیده اس  31سا  

بسیار باًتر ( درصد 11حداد )هاجرت داراسازان ماز میزان این 

از ا ببوده  ( باشد می درصد 2حداد که )از میانگین مهاجرت ایرانیان 

 درصبد  3 کشبور کبه در حبداد   راد تحصیل کرده فمهاجرت امیزان 

 درصبد  3/2حبداد  کبه در  میانگین مهباجرت در دنیبا   از ا  باشد می

 .اس بسیار باًتر  باشد می

 

 ريگي بحث و نتيجه
آموختگان رشته داراسازی  بررسی مجموع آمار ا اطنعات دانش

آموختگبان ایبن رشبته     سبریع تعبداد دانبش    هنسبب به نشان از رشد 

رشد جمعیب    احتسابهرچند تا حداد زیادی این رشد با . دهد می

ببوده   کشور، استانداردهای جهانی ا نیاز کشور به داراساز متناسب  

باشد ا ًزم  به تداام این سرع  نمیقلع هیچ نیازی طور بهاس  اما 

تبر ا   اس  تربی  نیرای انسانی در این رشته با دق  هبر چبه تمبام   

از طبرب دیگبر رانبد    . ریزی شود براساس نیاز کشور تنلیم ا برنامه
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افزایش تعداد داراسازانی که جه  ترجمه ا تسجیل مبدارک خبود   

اقبدام  ( باشبد  که به احتما  بسیار زیاد ببرای خبراج از کشبور مبی    )

کبه مبدرک    اسب  مشابه با تعداد داراسازانی  یتاریبطور به، اند کرده

ا پبس از   کبرده های خارج از کشور اخذ  تحصیلی خود را از دانشگاه

بازرش  به کشور جه  ارزشیابی مدرک داراسازی خود ببه ازارت  

 .اند کردهدرمان ا آموزش پزشكی مراجعه  بهداش ، 

ارائبه شبده توسبط دانشبجویان      از نكات حائز اهمی  در ن رات

ببه انتخباب رشبته    ( درصبد  66)عنقه شخصی اکثری  دانشجویان 

دهنده محبوب بودن این  که این نشان اس داراسازی برای تحصیل 

توانبد سبرمایه    باشد که این خود می نوجوان کشور می رشته در قشر

ریزی ا استفاده هر چه بیشبتر از اسبتعداد ا    ارزشمندی برای برنامه

 .انگیزه باًی دانشجویان داراسازی باشد

میزان رضایتمندی دانشجویان از تحصیل در رشبته داراسبازی   

درصبد ببه میبزان     73باشد به نحوی که مجموعبا    باً می نسبتا نیز 

بسیار زیاد، زیاد ا متوسط رضای  خود را از تحصیل در ایبن رشبته   

 .اند اعنم نموده

 31ببه   نعات موجبود نزدیبک  رغم اینكه براساس آمار ا اط علی

 12باشند الیكن  از داراسازان موجود در داراخانه مشغو  میدرصد 

هبا ا مراکبز    از دانشجویان عنقه مند به فعالیب  در دانشبگاه   درصد

از  درصد 32ا تنها  ندعلمی تحایااتی پس از اتمام تحصیل خود بود

ن امر نشان از باشند که ای مند به فعالی  در داراخانه می ایشان عنقه

 .نگاه علمی دانشجویان داراسازی به این رشته دارد

از من ر دانشجویان بیشترین دًیل خراج داراسبازان از کشبور   

رسبد، چراکبه    که این امر طبیعبی ببه ن بر مبی     اس ادامه تحصیل 

باشند  های آخر تحصیل به فكر ادامه تحصیل می دانشجویان در سا 

ر داخل کشور ا یبا عبدم عنقبه ببه     به دلیل عدم امكان تحصیل د ا

تحصیل در داخل کشور راه تحصیل در خارج از کشور را برخواهنبد  

که بیشترین رزینه در اس  این نكته هم راستا با این موضوع . رزید

های دانشبگاهی ا   های شغلی آینده دانشجویان کار در محیط فعالی 

 .باشد تحایااتی می /علمی

نی که در کشور اشتغا  دارند از امكانات مندی داراسازا میزان رضای 

های داراسازی کشور در ماایسه با ن ر دانشبجویان در   آموزشی دانشكده

تواند  درصد رسیده اس  که این امر می 73این خصوص باًتر رفته ا به 

ل از یک طرب ا افبزایش اعتمباد ببه    یآ  دانشجو به مسا بدلیل نگاه ایده

پیگیری برای پس از اراد به بازار کار ا نفس دانش آموختگان داراسازی 

علم ا مهارت کافی در طو  تحصبیل در رشبته داراسبازی در     فراریری

منبدی   هرچند میزان کلی رضبای  . های داراسازی کشور باشد دانشكده

 .آموختگان از تحصیل در ایران تفاات چندانی ندارد دانشجویان ا دانش

قتصبادی کشبور از   از دیدراه داراسازان داخل کشبور اضبعی  ا  

ثر در مهاجرت داراسازان ذکر شده اس  که این ؤترین عوامل م مهم

موضوع در تلابق با اینكه اکثری  داراسازان در داراخانه ا یا صنع  

 یطبیعطبور  ببه باشبند ا   درریر مبی ( هرحا  در مباحث اقتصادی هب)

ریری ایشبان   را در تصمیم تأثیرتواند بیشترین  اضعی  اقتصادی می

عناه اینكه  هب. باشد ماندن در کشور ا یا مهاجرت داشته باشد، می به

ی کشببور را هببا از داراسببازان اضببعی  داراخانببه درصببد 73حببداد 

سباز تمایبل    توانبد زمینبه   اند که این موضوع می نامللوب اعنم کرده

البته این نكته کبه میبزان   . بیشتر داراسازان به خراج از کشور باشد

موختگبان داراسبازی کشبور ازجایگباه شبغلی      آ مندی دانش رضای 

ا  مندی بسبیار زیباد ا زیباد    درصد رضای  13) اس باً  ی،داراساز

 . نیز حائز اهمی  اس ( مندی متوسط درصد رضای  12

برنبد   سبر مبی  ببه  از ناله ن ر داراسازانی که در خارج از کشور 

 ترین دًیل مهاجرت این قشر در اهله اا  ادامه تحصیل ا پس مهم

دس  آاردن موقعی  شغلی ا درآمد باًتر ذکر شبده اسب     هاز آن ب

هبای اخبر    که این ن رات بسیار نزدیک به ن رات دانشبجویان سبا   

 . باشد داراسازی در داخل کشور می

از ن ر اضعی  شغلی داراسازان ایران در خبارج از کشبور نیبز هبر     

رار دارد امبا  چند فعالی  در داراخانه کماکان در صدر مشاغل این قشر ق

باشبند ببا درصبد آن در داخبل      درصد افرادی که در داراخانه شاغل می

عبناه تعبداد    هبب . باشبد  کامل متفباات ا بسبیار کمتبر مبی    طور بهکشور 

داراسازان ایرانی که در خبارج از کشبور در بخبش صبنع  ا در حبوزه      

هبا ا مراکبز علمبی تحایاباتی مشبغو        تحایاات ا پژاهش در دانشگاه

هبا در   د، بسیار بیشتر از تعداد داراسبازان شباغل در ایبن حبوزه    باشن می

تبر   های شغلی متنوع بنابر این فراهم آاردن جایگاه. باشد داخل کشور می

مستایم بر تصمیم این افبراد ببه    تأثیرتواند  برای داراسازان در کشور می

 . کار در کشور ا یا ترک کشور ا اشتغا  در سایر کشورها را داشته باشد

باشند  از میان کشورهایی که ماصد داراسازان برای مهاجرت می

ا ببه دنببا  آن کشبورهایی     باًی فهرس  قرار داردکانادا در  کشور

باشبند   فرانسه ا سوئد می همچون آلمان، آمریكا، استرالیا، انگلستان، 
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تر ا درآمد باًتر،  رسد در دسترس بودن شغل مناس  که به ن ر می

 مؤثریل راح  تر ا امكانات رفاهی بیشتر از عوامل امكان ادامه تحص

 .باشد در انتخاب کشور ماصد توسط داراسازان کشورمان می

رسد با اتخباذ ا ببه کبار بسبتن راهكارهبای مناسب         به ن ر می

خصبوص ارتابای    هنحوی که در قسم  راهكارها ارائه رردیبد ا بب   به

شبر بتبوان در   مین امنی  اقتصادی ا تكریم این قأجایگاه شغلی ا ت

حفظ این قشر در کشور ا هم چنین فراهم آاردن زمینبه بازرشب    

این قشر به کشور ا استفاده بهینه از ایبن سبرمایه انسبانی حبداکثر     

، هببر چنببد کببه درهرحببا  از اسببتفاده از کببردبببرداری ًزم را  بهببره

نیبز   برنبد  های داراسازانی که در خارج از کشور به سر می توانمندی

 .غافل بود دا اعتنی کشور نبای برای پیشبرد

 

 راهكارهاي پيشنهادي
های شغلی جدید  ارتااء جایگاه شغلی داراسازان ا تعریف جایگاه .1

برای این قشر در چرخه ارائه خبدمات در سیسبتم بهداشبتی ا    

هبای   هبای علمبی ا مهبارت    درمانی کشور با توجه به توانمندی

 ای ایشان حرفه

داراساز براساس نیاز کشبور   اعما  مدیری  صحیا برای تربی  .2

 ی ًزم ها با توانمندی

هببای کشببور ا ایجبباد  کببارریری داراسببازان در بیمارسببتان هببب .3

 های شغلی مناس  دیگر موقعی 

 تیم پزشكی یها ریری مدخیل کردن داراسازان در تصمی .1

بهبود امكانات علمبی ا آموزشبی ا آزمایشبگاهی جهب  حفبظ       .1

 ا مراکز تحایااتی شگاهیها در محیط دان استعدادها ا جذب آن

ن به آفرهنگی ا اقتصادی مناس  که در  ،ایجاد فضای اجتماعی .6

ناش داراسازان اهمی  داده شود ا در جامعه در جهب  تغییبر   

 .شود سازی فرهنگ نگرش ا تفكر مردم نسب  به داراساز

 اسیله این افراد هب مؤثر های آموزشی ا پژاهشی جدید ا ایجاد داره .7

ا مابررات   ا تجدیبد ن بر در قبوانین    هبا  راخانهبهبود شرایط دا .3

 مربوطه 

دهی به خدمات داراسازان  تر ا ارزش ایجاد شرایط کاری مناس  .3

ا ایجاد قوانین محكمی که داراساز در داراخانه از حق ا حاوق 

  .برخوردار باشدتری  مناس 

دعوت ازداراسبازان ا دانشبجویان    بررزاری سمینارهای علمی ا .11

 من ور تبدیل فرار مغزها به چرخش مغزها هب خارج از کشور

 مین ا تربی  منابع انسانیأمدیری  صحیا ت اعما  .11

برقراری تعامل سازنده ا استفاده از دانبش ا تجرببه داراسبازان     .12

خارج از کشور در جهب  اصبنح ا ارتابای سیسبتم آموزشبی،      

 پژاهشی، خدماتی ا درمانی کشور
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Abstract 

Introduction: One of the most important types of immigration is "brain drain" or, in other words, 

"elite migration". This results in the loss of human resources and transfer from underdeveloped 

countries to developed countries. Immigration causes irreparable damage to the countries of origin 

and usually causes the country of origin to be deprived of advancements in science and technology. 
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Methods: A descriptive survey was done via questionnaire. Data were analyzed using SPSS and 

Excel software , descriptive statistics and inferential statistics. 

Result: The findings show that the percentage of immigration of pharmacists in comparison with 

the total growth rate of pharmacists is relatively significant,( from 7.1% in 2006 to 13.8% in 2015). 

The rate of immigration of pharmacists (about 14%) is much higher than the average Iranian 

immigration (about 2%) and immigration of educated people in Iran (about 8%) and the average 

migration in the world (about 2.8%). 

Conclusion: The rate of immigration of pharmacists is growing. The results showed that the main 

factors affecting immigration from the point of view of pharmacists in the country is the economic 

situation of Iran, while according to the Iranian pharmacists living  abroad, the causes of 

immigration are higher education, and after that, obtaining a higher occupational status and higher 

income. Also countries where pharmacists are needed include Canada, followed by countries such 

as Germany, the United States, Australia, the United Kingdom, France and Sweden. It seems that 

job security or, in other words, the availability of jobs appropriating   higher incomes, the 

possibility of continuing higher education as well as welfare facilities are factors affecting the 

immigration of pharmacists.  

 

Keywords: Immigration, Pharmacists, Brain drain,  
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