
مسئولیت و برنامه ی حاکمیت برای 
ور متخصصان ایرانی بازگشته به کش

فرصت ها و چالش ها(: مابک)

دومین کنفرانس حکمرانی و 
سیاست گذاری عمومی

2nd GPP Conference





سیاوش خالدان

(Iran Knowledge)مدیرعامل موسسه بین المللی توسعه دانش فردای ایرانیان •

ایراندکتری مهندسی صنایع در دانشگاه علم و صنعت کاندیدای •

واحد نجف آباد اصفهان–کارشناس ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد اسالمی •

کارشناس ریاضی کاربردی از دانشگاه فردوسی مشهد•



سیاوش خالدان

نشست تخصصی

مسئولیت و برنامه ی حاکمیت برای 
متخصصان ایرانی بازگشته به کشور

چالش ها و فرصت ها(: مابک)



اهمیت موضوع مهاجرت بازگشتی در کشورها

افزایش تعداد مهاجران و پناه جویان•

در کشورهای مقصدReadmissionسیاست های •

در کشورهای مبدأReintegrationراه کارهای •

(Return Migraiton)اشتباه در تعریف مهاجرت بازگشتی •

اشتباه های بزرگ تر در برنامه ریزی های مربوط به مهاجرت بازگشتی•



اهمیت موضوع مهاجرت در ایران

بازگشت متخصصان ایرانی مهاجرت کرده•

« فرصت ها ها و چالش(: مابک)مسئولیت و برنامه ی حاکمیت برای متخصصان ایرانی بازگشته به کشور »نشست 

15تا 13:30ساعت –سالن شیخ بهایی 

مهاجرت اتباع سایر کشورها به ایران•

«تهدید یا فرصت؟: اثرات اقتصادی حضور مهاجران در ایران»نشست 

17تا 15:30ساعت –سالن شیخ بهایی 



یرانی مسئولیت و برنامه ی حاکمیت برای متخصصان ا
چالش ها و فرصت ها(: مابک)بازگشته به کشور 

برنامه زمان بندی پنل مابک در کنفرانس حکمرانی
مدتارائه دهندهشرح برنامهردیف

دقیقه4-پخش کلیپ مهاجرت بازگشتی1

دقیقه10دکتر بهرام صلواتیابرنامه ها و دستاوردهای سایر کشورها در استفاده از ظرفیت متخصصان شان در خارج از مرزه2

دقیقه10دکتر محمد مروتیمطالبات نخبگان پس از بازگشت به میهن3

دقیقه10دکتر سعیده سعیدیچالش ادغام در آموزش عالی-زنان و مهاجرت بازگشتی 4

دقیقه15دکتر بیرنگاقدامات انجام شده و نشده دولت در حمایت از متخصصان تحصیل کرده ی خارج از کشور4

دقیقه10مهندس کریمیتکمیل پازل نخبه محوری توسط بخش خصوصی 5

دقیقه13دکتر حمیدرضا سلیقه رادروایت تجربه مابک6

دقیقه20یدیآقایان بیرنگ، صلواتی، مروتی، کریمی، خالدان و خانم سعپنل پرسش و پاسخ7



:  اثرات اقتصادی حضور مهاجران در ایران
؟تهدید یا فرصت

حسین ساالر آملی•

مهندس محسن همدانی•

علی مزیکی•

محسن شهرابی فراهانی•

علی اقبالی•

17تا 15:30ساعت –سالن شیخ بهایی 



سپاس از توجه شما





بهرام صلواتی

دکترای جامعه شناسی اقتصاد از دانشگاه میالن •

خاورمیانهشبکه مهاجرت دبیر •

مهاجرتبازار و روندهای بین المللی تحلیل گر •

شریفگروه سیاست گذاری مهاجرت در پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی مدیر •

بین المللیمهاجرت های درحوزه آموزش، تحقیق و مشاوره سیاستی در حوزه فعال •



بهرام صلواتی

برنامه ها و دستاوردهای سایر کشورها در 
استفاده از ظرفیت متخصصان شان در 

خارج از مرزها



معکوس و مهاجرت های 
تیبازگشمتخصصان ظرفیت های از بهره گیری 











STATE-ASSISTED RETURN PROGRAMS (SARPS) 
WISH TO RETURN WELL-EDUCATED 
AND PRODUCTIVE PROFESSIONALS



سیاستهای دولتی مستقیم در جذب و به 
کشورکارگیری استعدادهای خارج از 

یعملیاتبرنامه ی / سیاست (مخاطبان)گروه هدف  اهداف برنامه هاانواع سیاست ها و 

، مالیاتی، مشوق های سرمایه گذاری
اقامتی 

شبکه فعاالن اقتصادی
و گان پیوند نخبو اطالع رسانی شبکه 

دانشمندان

همه گروه های مهاجران مالی، علمی و پیوندهای ایجاد 
ا فناوری میان افراد خارج از کشور ب

کشور مبدأ

تقویتایجاد یا 
مهاجرانشبکه های 

دانشگاهی، مجوزهای فلوشیپ های 
کار موقت، مجوزهای ایجاد 

خارج نشینان شرکت های 

/  دانشمندان و نخبگان علمی
و افراد کارآفرینان، سرمایه گذاران 

حرفه ای

ی استفاده از توانمندی ها و ظرفیت ها
مهاجران در حد نیاز و توان جذب 

مایجاد زمینه جذب دائ/ مبدأ کشور 

سیاست ها و برنامه های مشوق 
بازگشت موقت 

ایجاد شرایط خاص برای جذب افراد 
و نخبگانحرفه ای 

/  دانشمندان و نخبگان علمی
و افراد کارآفرینان، سرمایه گذاران 

حرفه ای

فعالیت های جذب مهاجران در 
کلیدی در راستای اهداف توسعه 

اقتصادی و اجتماعی و علمی

سیاست ها و برنامه های مشوق 
بازگشت دائم



تجربه ی چین
ریزیگذاری و برنامهایجاد ساختارهای سیاست2020تصویب برنامه ملی توسعه استعدادهای •

ویزاهای چندگانه•

کارت سبز•
های عمومی مهاجرتیسیاست

سایت محققین خارج از کشوروب•

انجمن چینی امریکایی مهندسان و دانشمندان کالیفرنیا•

جامعه چینی دانشمندان زیست آمریکا•
ایجاد و تقویت شبکه ها

ایجاد جریان های اطالعاتی بین دستگاه های چینی و محققان خارج از کشور•

جلسه ساالنه محققان چینی خارج از کشور •

اتحادیه تحقیقات کل چین در خصوص ادامه تحصیل در خارج•

جریان اطالعات

زیرساخت هاایجاد  پارک های فناوری ویژه بازگشت کنندگان•

اصالح قوانین مالکیت شرکت ها برای چینیان خارج از کشور•

معافیت های مالیاتی•
مشوق های مالی و سرمایه گذاری

برنامه حمایت مالی برای اساتید جوان برجسته•

بودجه محققان خارجی بازگشته به کشور•

برنامه آموزش کارکنان برجسته•

بودجه علوم ملی برای محققان جوان برجسته•

، هزار و ده هزار استعداد100برنامه •

فلوشیپ ها



روند بازگشت دانشجویان چینی



چیندرس آموخته های سیاستی کشور 

علم  و ر سیاست ها و برنامه های کشور چین بر جذب و بازگشت نخبگان در راستای توسعه مبتنی بتمرکز •
.  می باشدفناوری 

به عنوان استراتژی تحول و توسعه چیناستعدادمحوری •



تجربه هند
بهبود 

زیرساخت ها

ایجاد مناطق 
ویژه اقتصادی

ایجاد پارک های 
رنرم افزافناوری 

ایجاد و 
تقویت 
شبکه ها

سایت وب
متخصصان علم و 

فناوری هندی 
خارج از کشور
شبکه هندیان 

جهانی
شبکه متخصصان

هندی 
سیلیکون  ولی
بنیاد شبکه 

هندیان 

همکاری های 
بین المللی

طرح مشترک 
india-

welcome 

trust

بهیود 
جریان 
اطالعات

بانک هایایجاد 
اطالعاتی جامع

و برنامه ها 
برایسیاست ها 

هندیان خارج 
از کشور

سیاست های
عمومی 
مهاجرتی

کارت 
شهروندی 

oci
کارت فرد با 

اصالت هندی 
pio

نهادسازی

کمیسیون 
عالی هندیان 
خارج از کشور
وزارت امور 

هندیان خارج 
از کشور 

مشوق های 
مالی و 

سرمایه گذاری

اصالح قوانین 
سرمایه گذاری 

مستقیم 
خارجی برای 
خارج نشینان
معافیت های 
مالیات بر در 

آمد
ی معافیت مالیات
صادراتی

فلوشیپ 
راموناجان
فلوشیپ 

رامالینگاس 
وامی

پروژه های 
مشترک با 

دانشمندان و 
فناوران هندی 
خارج از کشور
طرح همکار 
دتحقیقاتی ارش

فلوشیپ ها



درس آموخته های سیاستی کشور هند

تصادیاقتوسعهکالنسیاست هایباهم راستاکامالا هنددرنخبگانبازگشتوجذبسیاست هایوبرنامه ها•
.استشدهتعریفهنداجتماعیو

وازیرساخت هتوسعهراستایدرسرمایه گذارانوکارآفرینانجذببرهندسیاست هایوبرنامه هاتمرکز•
.استITبرمبتنیکسب وکارهای



تجربه ی مکزیک
IME

موسسه 
خارج مکزیکی های 
کشور

Red Global MX

اطالع رسانی پروژه 
مالی 

تسهیالت مالی و 
عمومی

فلوشیپ ها

زیر نظر وزارت خارجه مکزیک  
دفتر کنسولی در ایاالت 56)

(کانادامتحده و 

ساالنهنشست های برگزاری 

پس انداز آموزش و تشویق مدیریت پول، 
رسمی و استفاده و اطالع از خدمات مالی

شهروندان3×1طرح ابتکاری •
کارت کنسولی مارتیکوال •
خدمات استخدام عمومی برای کارگران مهاجر•

در را فوق دکتتحصیالت تکمیلی و بورسیه های 
مکزیک توسط محققان جوان کشورهای در حال 

توسعه

های خارج کشورپاسخ به نیازهای مکزیکی•
های خارج کشور با جامعه و نهادهاکمک به ادغام مکزیکی•
ترویج روابط•

تحصیلی برای فرزندان مهاجران در مکزیکبورس های •
ر مکزیکی دکتاب های ایجاد مراکز فرهنگی و توزیع •

ایاالت متحدهکتابخانه های 



مکزیکسیاستی کشور درس آموخته های 

(حدهمتایاالتدرساکن)کشورازخارجمهاجرانفشردگیونزدیکیدلیلبهبرنامههاهماهنگییاایجاددرسهولت

متمرکزمهاجرانازبازبهرهمندیبرسیاستهایو(نهادهاوجودعلیرغم)شبکهسازیبربرنامههاعمدهتمرکز

(شدانتبادلومالیانتقالمثبتنتایجو)مقصدجامعهدرادغامبهمهاجرانتشویقمناسبمدیریت



تجربه ی ترکیه
BIDEB در

TUBITAK

با همکاری اتحادیه 
اروپا

فرصت های 
ملی و 
اروپایی

، انجام فناوریبا هدف پیشبرد علم و 
یه تحقیقات و حمایت از پژوهشگران ترک

اتحادیه اروپا FP7برنامه های •
2و 1ماری کوری •

ایجاد انجمن دانشمندان آمریکایی ترک تبار•
خارج از کشور و اجتماعاتترکیه ای های •

«مقصد ترکیه»آموزشی با عنوان کارگاه های •
کارت آبی•

فرصت مطالعاتی پژوهشی ادغام مجدد•
طرح همکاری حمایت مالی چرخش تخبگان•



(2015)های ترکیه نتایج برنامه

اینازوکرده انداقدامپژوهشیهایحوزهبهمجددبازگشتبرایمحقق2010:597سالازمجددادغامپژوهشیمطالعاتیفرصتبرنامه•
.اندگرفتهقرارحمایتموردمحقق460تعداد

نفر2014،537-2007هایسالطیدربرنامهاینوسیلهبهشدهحمایتایترکیهمحققانتعداد:2015سالدرکوریماریبرنامهنتایج•

یورومیلیون37/1:اروپااتحادیهازایترکیههایسازمانبهیافتهاختصاصبودجهمیزان•
سازمان308:کوریماریبرنامهدردرگیرترکیه ایسازمان هایتعداد•

:ترکیهمقصدآموزشیهایکارگاهنتیجه•

.اندشدهادغامترکیهپژوهشیحوزهدرموفقیت آمیزیطوربهوبازگشتهترکیهبهمحقق801تعداد•

کوریماریبرنامهواروپاتحقیقاتشورایهایبرنامهازاستفادهبامحقق341•

توبیتاکشورایBİDEBکمیتهمطالعاتیهایفرصتازاستفادهبانیزدانشجووپژوهشگر360•



ترکیهسیاستی کشور درس آموخته های 
oمیقراربازگشتیهایسیاستدستهدرکشوراینهایبرنامهعمده-

گیرد
oبازهدرعلمیپژوهشهایانجاموموقتیبازگشتبرهابرنامهاینبیشتر

.ندارنددایمیبازگشتبرتاکیدیواستچندسالهزمانی

وشورایتوبیتاک)نهادسازی
(هایزیرشاخهآنکمیته

قرارمهاجرانازمندیبازبهرههایسیاستطبقهدرکههاییبرنامه
بینردهگستارتباطیهایشبکهایجاددنبالبهکاراینباترکیه.میگیرند

.استمبداجامعهوکشورازخارجهایایترکیه

خبگانالمللیبرایتسریعبخشیدنبهچرخشنهاوهمکاریهایبیناستفادهازفرصت
مسئولدراینزمینه(چهدولتیوچهغیردولتی)هاهمکارینهادهاوشبکه

(تاسا)شبکهسازی

1

2



تجربه ی مالزی



(6Rs)رویکردهای سیاستی به مهاجرت 
(R1)محدودیتزاییسیاست

هاینمودنجابجاییمحدود•
اعبینالمللیبرایاتباعخودواتب

سایرکشورها

(R2)سیاستبازگشت

تمرکزبررویبازگشتمهاجران•
بهکشورمبدا(دارایارزشافزوده)

(R3)سیاستجذباستعداد

کارگیرینیرویکاراستخداموبه•
ماهرومتخصصخارجی

(R4)سیاستجبرانی

تمرکزبربازیابیوجبرانسرمایه•
انسانیازدسترفتهازطریق

رههایمالیهمانندمالیاتوغیمکانیزم

(R5)سیاستبازبهرهمندی

لتمرکزبرافزایشارتباطات،انتقا•
دانش،وجوهبازگشتیو

سرمایهگذاریمهاجرانماهر

(R6)سیاستنگهداری

ازههایغیرمهاجرتیکسیاستبهکارگیری•
گذاریدربخشآموزشوطریقسرمایه

هایاقتصادییاشرایطکاریوفرصت
.مانعمهاجرتمیشوند



سیاستی ایران در حوزه مهاجرت هدف گیری 
(R3)سیاستجذباستعداد(R2)سیاستبازگشت(R1)محدودیتزاییسیاست

(R6)سیاستنگهداری(R5)بازبهرهمندیسیاست(R4)سیاستجبرانی

R3 R2

R5R6

I.R.IRAN



جمع بندی
رینینقشآفتوسعهبرایکشورهایدرحالتوسعهپیشرانهاییکیازبهعنوانمیتواند(بازگشت)مهاجرتمعکوس•

(.،هندچین)نماید
انی،انسسرمایههای:درکشورهایفرستندهسرمایههامهاجرتمعکوسمیتوانددرانتقالوتوسعهانواعسیاستهای•

.وپیادهشوندطرحریزیفناوری،سرمایهاجتماعی/نوآوریسرمایههایمالی،سرمایههای
(کشورهایدرحالتوسعه)نمیشوندمناسبیادراکواجرابهطرزمهاجرتمعکوس،غالباًاینحالسیاستهایبا•
(درایرانبهویژه)ومنافعحاصلازمهاجرتمعکوسظرفیتهاازبهرهمندینیازبهاتخادرویکردملیمشخصبرای•
(درایرانبهویژه)بازگشتیبرنامههایوسیاستهابرایاثربخشیزیستبومفراهمنمودن•



منابع



سپاس از توجه شما





محمد مروتی

خاتماقتصاد دانشگاه استادیار •

استنفوردپسادکترای اقتصاد انرژی دانشگاه دانش آموخته •

آمریکااقتصاد از دانشگاه تگزاس آستین دکترای •

رشته مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریففارغ التحصیل •



محمد مروتی

شورمطالبات نخبگان پس از بازگشت به ک
Wish List

ماستادیار اقتصاد دانشگاه خات



سپاس از توجه شما





سعیده سعیدی

آلمانو مطالعات فرهنگی، دانشگاه برمن، کشور دکترای انسان شناسی •

کشور آلمان BIGSSSفلوشیپ دوره •

خارجه، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور (گرایش آمریکای شمالی)منطقه ای ارشد، رشته مطالعات کارشناسی •

1397دانشگاه تربیت مدرس، اسفند ، «مقاومتی، اشتغال و اقتصاد زنان»در کمیته علمی اولین همایش ملی عضویت •

زنانموسسه مطالعات و تحقیقات ، «زن فرزانه»در شورای سردبیری مجله عضویت •

تهرانمدعو در دانشکده جامعه شناسی، دانشگاه شهید بهشتی استاد •

وفرهنگمدعو در دانشگاه علم استاد •

خاورمیانهمرکز مطالعات پژوهشگر •

(حامی)ارشد طرح و برنامه، انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده کارشناس •



سعیده سعیدی

:زنان و مهاجرت بازگشتی
در تحصیل کرده چالش های زنان 

ادغام در آموزشی عالی



کلیات

پژوهشهدف •

بالقوه/مهاجر بالفعلدوگانه •

یا هجرت؟رجعت •

دانشگاه به مثابه امید و سرپناه: علوم انسانیحوزه •



ادغام در آموزش عالیچالش های 

جایابی در ساختار آموزشی وزارت علوم•
دانشگاهقلعه •
تولید رزومه در داخل و خارج از کشورتفاوت •
پی گیریموثر، عنصر شبکه های : تسهیل گردست دادن عوامل از •
علمیهیأت و مکانیکی در جذب بوروکراتیک ، آیین نامه ایفرهنگ سلطه •
جنسیت، متغیر سن متغیر •
نیروها به علت طوالنی شدن فرایند جذبریزش •
مضاعف علوم اجتماعیچالش های •



پیشنهادات

نهاییجمع بندی •

فرایند جذبعلمی -اجراییدر مکانیسم تغییر •

تبعیض مثبت اعمال •

مناسب در دیاسپورای ایرانیاطالع رسانی •

شدن فعالیت های سازمان های حمایتگرمتمرکزتر •

رمقیمغی/و تقویت شبکه مهاجرین بازگشتی در حوزه علوم اجتماعی مقیمتشکیل •



سپاس از توجه شما





علی مرتضی بی رنگ

بین المللدر امور رئیس جمهور مقام معاون علمی و فناوری قائم •

فناوریمرکز تعامالت بین المللی علم و رئیس •

دهلی نو-وابسته پیشین همکاری های فناوری سفارت جمهوری اسالمی ایران •

پردیسنائب رییس پیشین پارک فناوری •

شریفپیشین مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی رئیس •

ایرانی در سناریونگاری آینده علوم و فناوریهای شناخت: موضوع رسالهپژوهی از مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور؛ آینده دکترای •

•MBAاز دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریفکارشناسی مهندسی صنایع از •



علی مرتضی بی رنگ

از ظرفیت متخصصان و بهره مندی 
کارآفرینان ایرانی خارج از کشور

مغزهامدل چرخش 



مقدمه

اثراطارتبقطعیاوبازگشتعدمامانیست،منفیامریبرتر،دانشکسببرایمهاجرت
دستاغلبذهنکهاستمسأله ایانسانیسرمایه هایدادندستازووطنبابخش

.استدرگیرآنبااندرکاران
العهمطوکارشناسانهودقیقبررسی هایبافناوریوعلمبین المللیتعامالتمرکز

راهکار هایازاستفادهباوکشورازخارجمتخصصانجذبدرکشورهاسایرتجربیات
ارزشمندتجاربواستعدادهاازبهره مندیجهتمکانیزمیایجاددنبالبهجدید،

مدلبرتاکیدباداخلیفناوریوعلمیحوزه هایدرکشورازخارجایرانیمتخصصان
.می باشدمغزهاچرخش



صورت مسأله

تحصیلادامه یبرایکشورازخروج
.استشفافوآسانفرآیند-
.ندارندبازگشتعدمبهتصمیم-
.می کنندمهاجرتآسانتقریباا-
.هستندمشخصهدفبا-
.می روندبرتردانشگاه هایبه%0/5حدوددر-



صورت مسأله

بازگشت به ایرانیمتصمنقطه یبهرسیدن
عدم بازگشت به 

ایران



مطالعه ی اولیه

:جملهازدیگرکشورهایتجربه ی

تایوان-
جنوبیکره ی-
چین-



مطالعه ی اولیه
خارج از کشوردانشجو و محقق ایرانی ۴500نظرسنجی از نتایج 

http://bazgasht.info( مدال آوران المپیاد، برترین رتبه های کنکور و برجسته ترین محققانشامل )

47%

32%

12%
9%

آيا به برگشتن به ايران بطور جدي فكر مي كنيد؟

بله ولي برنامه مشخصي ندارم

خير

سال آينده5-3بله در 

سال آينده2-1بله در 
82%

17%

اشید؟آیا عالقه مند به همکاری با فعالیت های مرتبط با ایران می ب

بله

خیر
70%

30%

اشد؟آیا کمک به پیشرفت ایران بخشی از دغدغه های اصلی شما می ب

بله

خیر



مطالعه ی اولیه
چالش های موجود 

پیش روی 
متخصصان و 
ی کارآفرینان ایران

خارج از کشور 
جهت همکاری با 

داخل

فضای 
غیرشفاف

کاهش انگیزه 
جهت بازگشت

دغدغه مالی و 
مسئله سربازی

فرآیند زمان بر تایید 
مدارک و جذب در 

دانشگاه ها

عدم وجود یک مکانیزم 
مشخص جهت ایجاد ارتباط با 

مؤسسات و مراکز منتخب 
علمی و فناوری

عدم آشنایی با 
وضعیت علمی و 
فناوری کشور در
حوزه تخصصی



پاسخ به مسأله

باال رفتن احتمال 
بازگشت

مدیریت 
یک سال 

اول

«دوره ی گذار»

باال رفتن احتمال 
موفقیت پس از 

بازگشت



نوپاتاسیس شرکت بنیاناشتغال در شرکت های دانش پژوهشی                   فعالیت های آموزشی و 



پل ارتباطی میان متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور با مراکز علمی و فناوری منتخب 

تبیین ظرفیت پایگاه های تخصصی همکار در حوزه های مختلف علمی و فناوری

تعریف نحوه همکاری با مراکز علمی و فناوری داخلی پیش از ورود به کشور

فراهم نمودن شرایط انتقال مهارت ها، روش ها و قابلیت های خدماتی نوین به کشور

مركز تعامالت 
بين المللي علم و 

فناوري



مركز تعامالت 
بين المللي علم و 

فناوري

دانش آموختگان دوره دکترا از دانشگاه های برتر خارج از کشور•

اساتید دانشگاه های برتر خارج از کشور•

(با داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد)متخصصان شاغل در شرکت های معتبر خارجی •

کارآفرینان و موسسین شرکت های نوپا•

مخاطبان

دوره پسا دکتری•

دوره فرصت مطالعاتی•

(Visiting/Adjunct Professors)همکاری به عنوان استاد مدعو و معین•

برگزاری سخنرانی و کارگاه  های تخصصی•

(ایجاد شرکتهای دانش بنیان)فعالیت های فناورانه •

از دانشگاه ها (Spinoff)اشتغال در شرکت های دانش بنیان و شرکت های زایشی•

تسهیل جذب هیئت علمی دانشگاه ها•

نظام وظیفه تخصصی•

حمایت ها



پایگاه های تخصصی و همکار در حوزه های پژوهشی و آموزشی



پایگاه های تخصصی و همکار در حوزه های فناورانه



پایگاه های تخصصی و همکار در حوزه های فناورانه

نفر711پسا دکتری و نظام وظیفه   

طرح79طرح فناورانه

نفر32استاد مدعو

نفر۴۴فرصت مطالعاتی

1

نفر1500سخنرانی و کارگاه تخصصی

37
9

فر
2۴ن

۴
فر

22ن
9

فر
ن

رتبههههه 
دانشگاه

نفر205جواناستادیاران

نفر11اجراییدستگاه هایدرجذب
نفر92موسسات و مراکز علمی و فناوری 

21
8

فر
ن

تعداد درخواست های 
بازگشت و شروع به کار نفر۴018تایید شده همکاری 

نفر1109(سال گذشته۴طی )متخصصان 



محل تحصیل متخصصان ایرانی بازگشته به کشوردانشگاه های از تعدادی 

•Stanford University
•MIT
•UCLA
•University of California Berkeley
•Harvard University
•Harvard Medical School
•Virginia Tech
•Arizona State University 
•University of Michigan 
•University of Illinois 
•University of Southern California

آمریکا

•University of Oxford
•Imperial College of London 
•The University of Manchester      

انگلستان

کانادا

•University of British Columbia
•McGill University
• Toronto University
•University of Alberta 
•University of Waterloo 
•University of Calgary

سوئد

•KTH 
•Lund University 
•Chalmers University of Technology

سوئیس

•ETH
•University of Bern
•EPFL

آلمان

ایتالیا

•Polytechnic University of Milan
•Sapienza University of Rome
•University of Boccony

•Max-Planck institute
•Humboldt University of Berlin
•Ludwig Maximilian University
of Munich
•RWTH Aachen University
•Albert Ludwigs University of Freiburg
•University of Göttingen



بازگشتهو متخصصان ایرانی محققان مدت زمان حضور در خارج از کشور 
نفر1100مجموع 

20%

65%

11%
2%

2%

سال5الی 1

سال10الی 5

سال15الی 10

سال 20الی 15

سال20بیش از 



ایرانی بازگشته به کشور تخصصی محققان و متخصصان حوزه های 
نفر 1100مجموع 

58%26%

11%

5%

مهندسی

علوم پایه

علوم انسانی

یعلوم پزشک



ایرانی بازگشته به کشور محققان و متخصصان دانشگاه های کشور محل 
نفر 1100مجموع 

17% 17%
16%

9%

6% 5% 5%

3% 3% 3% 2% 2% 2%
1% 1% 1%
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کشورهمعرفی برخی از برجسته ترین کارآفرینان و متخصصان ایرانی بازگشته ب

ازپزشکیمهندسیدکترای•
آمریکابرکلیدانشگاه

مجالتدرمقاله18چاپ•
دنیامعتبر

برکلیدانشگاهدرتدریس•
مهرداد مهربد

ازبرقمهندسیدکترای•
اامریکاستنفورددانشگاه

گوگلشرکتمحقق•
امریکادراختراعدوثبت•

امریکاند مرتضی ابراهیمی

ی مستقر در دانشگاه صنعتریزآرایه افزار شریفشرکت
شریف

مهربدمهرداد:مدیرعامل
برکلیگاهدانشازبیوانفورماتیکدکترایفوق)مطهریابوالفضلسید:مدیرههیاترئیس
(آمریکا
(کانادارلوواتدانشگاهازمکانیکمهندسیدکتری)بهزادیپورسعید:روباتیکگروهمدیر
(مریکاآملونکارنگیدانشگاهدراپتیکبیواستاد)چمنزارمیثم:اپتیکگروهمدیر

ستنفوردادانشگاهازبرقمهندسیدکترای)ابراهیمیمرتضی:بیوانفورماتیکمدیرگروه
(امریکا

:دستاوردها
میکروآرایهاتوماتیکتمامپرینترساخت.1
میکروآرایهاسکنرساخت.2
ساخت چیپ تشخیصی و توانایی طراحی چیپ جهت تشخیص بیماریهای مختلف . 3

ژنتیکی



کشورهمعرفی برخی از برجسته ترین کارآفرینان و متخصصان ایرانی بازگشته ب

میالد منشی پور

حمید مهینی

شرکت هایبزرگ ترینازیکیBCGشرکتمشاور•
کانادادردنیامشاوره ای

مدیریتحوزهدرمشاورهسابقهسال7ازبیش•
وتانانگلسامریکا،کانادا،کشورهایدراطالعاتفناوری

میانه،خاور
زابیشبرایسرمایهدالرمیلیون100ازبیشجذب•

خصوصیشرکت10

جهانیالمپیادنقرهمدال•
مریلنددانشگاهمحقق•
شرکتاطالعاتفناوریحوزهارشدمتخصص•

Rocket fuel Inc

تپسی
Tap30

طراحییی و اجییرای اپلیکیشیین در حییوزه •
حمل و نقل شهری از طریق ارائه سرویس

ت به رانندگان شخصیی و مسیافران بصیور
بینیی آنالین با هزینه پایین تر و بیا پییش

میلیون دالر در تهران3بازاری در حدود 

نالندفآلتودانشگاهازمخابراتمهندسیارشدکارشناسی•
فناوریمدیریتحوزهدرمشاورهسابقهسال5ازبیش•

فنالنددراطالعات
تپسیاجراییمدیر•



کشورهمعرفی برخی از برجسته ترین کارآفرینان و متخصصان ایرانی بازگشته ب

هاروارددانشگاهازمعماریمهندسیرشتهالتحصیلفارغ•
طراحیمحوریتبا)گرحسشهرآزمایشگاهدورهمحقق•

تی.آی.امدانشگاه(هوشمندشهرهای
تی.آی.اموتورنتوهاروارد،دانشگاهدرتدریسسابقهسالپنج•
بینمشترکهمکاریباهوشمندشهرهایاجرایوطراحی•

ایتالیا،برگامودانشگاهوتی.آی.امدانشگاه
مجلهجایزههفتبرندهومعتبرهایمجلهدرمقاله30چاپ•

المللیبیندیگرجوایزومعمار

دکتر نشید نبیان

مرکز نوآوری شهری تهران 
(توییک)

www.tuic.ir

صصیتخالمللیبینمرکزاولیناندازیراه
طراحیوپژوهشآموزش،کاربردیو

هوشمندشهریمکانیزم های



کشورهمعرفی برخی از برجسته ترین کارآفرینان و متخصصان ایرانی بازگشته ب

محمد امین صادقی

محسن حاتمی

حسین اخالق پور

فکارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار دانشگاه صنعتی شری
حده آمریکاکارشناسی ارشد علوم کامپیوتر دانشگاه ایلی نویز ایاالت مت

ادکتری علوم کامپیوتر دانشگاه ایلی نویز ایاالت متحده آمریک
کامپیوترجهانیبرنزالمپیادمدال

استنفورددانشگاهاقتصادالتحصیلفارغ
ییامریکامطرحشرکتچندیندرمدیریتیسابقهسال6

سابقهسال18دارایوGenapSysشرکتافزارنرمبخشمدیر
ردامریکادربهداشتوالکترونیکتجارتافزار،نرمحوزهدرکار

...وebay،veltiنظیرشرکتهایی

استادکار
Ostadkar.pro

نید و استادکار دسترسی به متخصصان را آسیان می ک
، با شفافیت قیمت هیا و بیاال بیردن کیفییت خیدمات

ن با سفارش آنالیی. موجب رضایت خاطر شما می شود
ل خدمات و دسترسی سریع به هزاران متخصیص قابی

اعتماد، تجربیه متفیاوت و هوشیمندانه ای از دریافیت 
. صدها خیدمت منیزل و محیل کیار خواهیید داشیت

ت استادکار، انتخابی برای آسایش زندگی شماس



کشورهمعرفی برخی از برجسته ترین کارآفرینان و متخصصان ایرانی بازگشته ب

زارع پورعیسی 

حامد بهمن پور

دکتری علوم و مهندسی 
کامپیوتر از دانشگاه 

نیوساوت ولز استرالیا 

ازموادمهندسیدکتری
نایکارولیایالتیدانشگاه
شمالی دریزپایش آنی هوشمنتاسیس شرکت 

Kidak.ir
اینترنت اشیا، سالمت و تجهیزات پزشکی،
حسگرهای هوشمند حوزه سالمت، ساخت 

میکروسنسور جهت بررسی روش های تشخیص
یکی عفونت در بدن با استفاده از سنسورهای مکان

و شیمیایی 



کشورهمعرفی برخی از برجسته ترین کارآفرینان و متخصصان ایرانی بازگشته ب

دکتری کامپیوتر از دانشگاه 
ایمپریال کالج لندن

سابقه فعالیت در حوزه نرم افزار و
 ,Redisبالک چین در شرکتهای 

Cloudera/Hadoop در
انگلیس

سلمان مروستی

مریز پرداخت راه ابریشتاسیس شرکت 
Rizpardakht.com

سریع تکمیل زیرساخت قابلیت تبدیل و انتقال
DigiByteارز با استفاده از  BlockChain در

بسیاری از موارد قابلیت دریافت و پرداخت 
APIبین الملل 



کشورهمعرفی برخی از برجسته ترین کارآفرینان و متخصصان ایرانی بازگشته ب

ازکامپیوترعلومرشتهالتحصیلفارغ
EPFLدانشگاه

ایرانسراسریکنکور1رتبه
فارغ التحصیل برق شریف

ارشدکارشناسی1رتبه
فارغ التحصیل مخابرات شریف

امیرحسام صلواتی

شرکت سانا گستر سبز
Ubaar.ir

Achareh.ir

نندهرابهبارتخصیصآنالینسرویس:اولمحصول
رااربسامانهطریقازبارصاحبکهترتیببدینها

ماعالرامورداینهارانندهبهسیستموکردهاعالم
.می کند

marketیکایجاد:دوممحصول placeحوزهدر
خانگیخدمات

الدینحامد تاج

دانشگاه شریفMBAفارغ التحصیل 
دکتری اقتصاد از دانشگاه یورک کانادا

ESSEC Business Schoolپسادکتری 



کشورهمعرفی برخی از برجسته ترین کارآفرینان و متخصصان ایرانی بازگشته ب

سیمهندارشدکارشناسیکنکوردورتبه•
87سالکامپیوتر

رکامپیوتعلومدکترایآموخته یدانش•
USCدانشگاه

اصلیپردیسدرکاریتجربهدارای•
FacebookوMicrosoftشرکت های

سیلیکون ولیوسیاتلدر
کاظمی تبارجالل سید 

وسطتهمراهتلفنهایواینترنتپایهبرخدماتارائه
هکخدماتیازیکی.استشدهگذاریپایهایشان

موبایلیتبلیغاتوموبایلاکوسیستمبهشرکتاین
یغاتتبلهدفمندارسالبرایپلتفرمیدهدمیارائه

برایبالقوهمشتریانوهمراههایگوشیرویبر
ادهپیوطراحیایراندربارنخستینکارهاوکسب
باحقوقیوحقیقیاشخاص.استشدهسازی

اتتبلیغتوانندمیورودورپلتفرمازاستفاده
انمکوهاویژگیبامشتریانبرایراخودهدفمند
.کنندارسالمشخص

شرکت آمار گستران همراه
www.cheshmak.me

http://www.cheshmak.me/


کشورهمعرفی برخی از برجسته ترین کارآفرینان و متخصصان ایرانی بازگشته ب

EPFLدانشگاهازفوتونیکرشتهالتحصیلفارغ•
و(سالCMI)6میکرونانوتکنولوژیمراکزفعالعضو•

(سالCIME)3الکترونیمیکروسکوپی
معتبرمجالتدرمقاله40ازبیشنویسنده•
تجهیزات،خریدزمینهدرسابقهسال10ازبیش•

الیهپوششهایارزیابیوفرایندطراحیدستگاه،ساخت
یک،فوتوولتایخورشیدیپنلهایدرکاربردبراینازک

فوتونیکوالکترونیک
Filmsشرکتهایباهمکاری• Tijin Dupont,

Burger-Meyer, Henkel, Phillips
نکمیسیوازکاروکسباندازیراهگواهینامهدارای•

سوییسنوآوریوفناوری

علی دبیریان

شرکت اپتیک نیرو
تولیدخورشیدیپانلهایساخت
مکتمرکزتحتحرارتوبرقکننده
درخانگیکنندهایمصرفبرای
ایران



کشورهمعرفی برخی از برجسته ترین کارآفرینان و متخصصان ایرانی بازگشته ب

رفدوسلدودانشگاهدرمولکولی،بیولوژیدکتری،•
•Heinrich Dusseldorf University-Heine،
کنفرانسومجالتدرمقاله100ازبیشارائهوچاپ•

المللیبینمعتبرهای

محمدرضا لرنژاد

پیشگامان پژوهش آناهیتاشرکت
تحقیقات، ساخت و تولید مدل های کشت 

سلولی پیشرفته و مهندسی بافت



کشورهمعرفی برخی از برجسته ترین کارآفرینان و متخصصان ایرانی بازگشته ب

مرزچالدانشگاهدرمدیریترشتهارشدکارشناسیالتحصیلفارغ•
لونددانشگاهمدیریترشتهدکتری•
دانمارکوسوئددرموفقاستارتاپسهموسس•
Copenhagenمدرس• Business School

وحید سهراب پور

تاسیس مرکز رشد و نوآوری دانشگاه 
شیراز

تاسیس شتابدهنده کوانتوم 
http://qstartups.co

Quantum Startup 

Accelerator Venture Capital 

& Private Equity



کشورهمعرفی برخی از برجسته ترین کارآفرینان و متخصصان ایرانی بازگشته ب

اهدانشگازبرقمهندسیرشتهالتحصیلفارغ•
کلمبیابریتیش

کانادادرموفقاستارتاپسهموسس•
Velocityنوپاشرکتموسس• Garageدر

ازبیشفروشومصنوعیهوشحوزهدرکانادا
جهانسراردردستگاههزار100

کاامریکشوراختراعاتسیستمدراختراع4ثبت•
(US Patent)Velocity Gar پدرام عطایی

جهتموبایلووبتحتمحصولیکتولید
شدهاندازه گیریداده هایتحلیلونمایش
سختراه حل هایتوسعهوسنسورهاتوسط
آسانکاربریباهمراهوامن،پایدار،افزاری
واینترنتشبکهبهسنسورهااتصالجهت
سسرویقالبدرسامانهازبهره برداریامکان

توسعهجهتAPIارائهواختصاصیابردر
.اختصاصینرم افزارهای



کشورهمعرفی برخی از برجسته ترین کارآفرینان و متخصصان ایرانی بازگشته ب

( موسس بامیلو)رامتین منزهیان 

دانش آموخته رشته مالی از دانشگاه کلن •
RBSدو سال کارمند بانک •

1393سالدرداردپرسنلنفر350حاضرحالدرکهاوشرکت•
Fullسایتیکبامیلو.استکردهفعالیتبهشروع

marketplaceندکمیوصلخریدارانبهرافروشندگانکهاست.
رامتین.استتومانمیلیارد200حدودبامیلوارزششودمیگفته

.دارداقتصاددکترایوبودهآلماندرسالگی2ازمنزهیان

(الوپیکموسس)نایبیمهدی

Paris Dauphineدانش آموخته رشته مالی از دانشگاه •

Bank of Americaمدیر ارشد •

Deutsche Bankکارمند •

Kweekگذار استارت آپ بنیان• Week

شهد و عالوه بر تهران، در شیراز، اصفهان، کرج، م« الوپیک»شرکت •
هزار نفر از طریق این شرکت ۴5تا ۴0تبریز فعال است و هم اکنون 

.درآمد کسب می کنند



کشورهمعرفی برخی از برجسته ترین کارآفرینان و متخصصان ایرانی بازگشته ب

(موسس شیپور)رضا اربابیان 

لمبیااز دانشگاه بریتیش ک MBAدانش آموخته •
شیپوردرآگهیثبتهزار30ازبیشروزانه•

حدودشیپورروزانهبازدیدوشودمیانجام
ازدقیقیامارولیاستروزدرنفرهزار300

.نداردوجودشدهانجاممعامالتمیزان

( موسس نت برگ)علیرضا صادقیان 

از دانشگاه کلمبیا MBAدانش آموخته •
سایتومیندوباشدمیایراندرتخفیفسایتبزرگترینازیکی•

خفیفاتتروزانهوباشدمیالکترونیکتجارتحوزهدرپربازدید
میهارائراشهرهاسایروتهرانبهمربوطبرگنترویبسیاری

.کنند
ویرازشمشهد،اصفهان،کرج،تهران،درفعالیتباشرکتاین•

.داردمشترکمیلیون2قزوین



جهانموضوع مهاجرت نخبگان ایرانی در رسانه های 

Can Rouhani reverse Iran’s brain drain Sept. 27, 2013

Iran brain drain in reverse? Why some young 

professionals are going home. MARCH 26, 2015

Iran's government has shifted its take on 'brain drain‘
17 APRIL 2014

“The change in government has certainly encouraged many expatriate Iranians to travel back and assess the situation.”

“Iranian academics abroad have heard about the government's efforts to bring them back. The new government has 

shown its obsession with this phenomenon and also has some plans which can be effective."

“To ease the fears of potential returnees, the Rouhani government has set up a website where people can inquire about 

whether it is legally safe for them to come back. ”



جهانموضوع مهاجرت نخبگان ایرانی در رسانه های 

Iran’s dual nationals warily await outcome of presidential poll
MAY 9, 2017

Why Iran's brightest young graduates are leaving their country behind
Tue June 27, 2017

After finishing his PhD in engineering and spending 11 years in the UK, Mr Zolfaghari moved to Tehran in 

December to look for business opportunities. He is one of hundreds of experts Mr Rouhani’s centrist government has 

lured back to the Islamic republic in a bid to reverse decades of “brain drain”.
Nashid Nabian, a Harvard graduate, was already considering returning to her homeland when she was approached 

by an Iranian official website. Initially, she suspected it was a trick. But after meeting officials in Tehran in January 

last year, Ms Nabian, who has Iranian and Canadian citizenship, moved back to set up the Tehran Innovation Urban 

Centre, an organization focused on urban planning.

The government often reaches out "to educated professional Iranians in Western countries, to encourage them to come 

back," It is estimated that the Rouhani government, aided by the lifting of some sanctions, has convinced 100 to 200 

Iranians a year to return to work in their homeland.



محدودیت ها
بودجهمحدودیت•
مختلفتسهیالتازآن هانیازمندی هایوتخصصیحوزه هایتنوع•
خاصمواردبرخیبرایحمایتزمانمدتبودنکوتاه•
(وصیخصبخشدرکارسختی)اشتغالیاکارآفرینیبهمخاطبانازبسیاریتمایلعدم•
بهداشتوعلوموزارتخانه هایدرجذبفرآیندهایدشواری•
سال3تانظام وظیفهمشمولینشدنممنوع الخروج•



سپاس از توجه شما





محمود کریمی

جسورانهمشاور عالی مدیرعامل فناپ در سرمایه گذاری •

سامانبه هلدینگ سرآمد وابسته به بیمه ی متعلق ( Plannet)ارشد شبکه نوآفرینی سرآمد مدیر •

ایرانهیات امنا، خزانه دار و عضو هیات مدیره ی انجمن اتیسم عضو •

(2015-2007)در ایران اروپا  TRIZو انجمن ( تا امروز2007)جنوبی در ایران کره ی  TRIZ Centerنماینده •

پیرانوهیات مدیره ی آریانا، بومرنگ و عضو •

پیشین کارخانه نوآوری هم آوا و شرکت سرمایه گذاری سیمرغ آریامدیرعامل •



محمود کریمی

نخبه محوریتکمیل پازل 
بخش خصوصیتوسط 



تفکر چندپرده ای

by: M. Karimi © 2019 | email: karimimh@gmil.com

Source: Nikolai Khomenko, www.otsm-triz.org/en 

http://www.xtriz.com/
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سپاس از توجه شما


