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کلی اقتصاد مقاومتی در ابتدای استقرار دولت تدبیر و امید از سوی مقام  ابالغ سیاست های 
کشــور را  معظم رهبری، چشــم انداز راهبردی سیاســت گذاری در حوزه های مختلف اجرایی 
متحول نمود. مدیران حوزه علم و فناوری نیز با ســرلوحه قرار دادن ســه ویژگی فرصت ساز، 
مولد و درون زای این سیاست ها و توجه به بند دوم )پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، افزایش 
ســهم تولیــد و صادرات محصــوالت و خدمات دانش بنیان و دســتیابی به رتبــه اول اقتصاد 
دانش بنیان در منطقه(، بازطراحی سیاســت های پیشــین و تکمیل زیرساخت های موجود 

را در اولویت قراردادند.
کشــور به حدی  کوسیســتم نــوآوری  تجلــی ایــن فعالیت هــای متعــدد در توســعه چشــم گیر ا
کشــور در رتبه بندی های معتبر جهانی شــد. از ســوی  کــه باعث ارتقــای جایگاه  بــوده اســت 
دیگــر، بــا پذیــرش رویکرد چرخش نخبــگان در نهادهای متولی حوزه علــم و فناوری، به نظر 
کوسیســتم نوآوری و  کنون بایســتی ظرفیت ســازی برای وجه »برونگرا« بودن ا می رســد هم ا
گیرد تا اهداف سیاست های اقتصاد  فناوری کشور مطمح نظر سیاست گذاران این حوزه قرار 

کامل به منصه ظهور برسد. مقاومتی در این حوزه به طور 
کوسیســتم نوآوری  کارآفرینان بین المللی به ا در این راســتا توجه به جذب نخبگان علمی و 
کشــور، هدف میان مدت مجموعه نهادهای درگیر در سیاســت های علم و فناوری  و فناوری 
کارآفرینان بین المللی در ســال های  خواهــد بــود. اهمیــت موضوع جذب نخبــگان علمــی و 

پیشگفتار
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کشــورهای متعددی بــا طراحی  کــه  اخیــر در ســطح جهــان بــه حدی برجســته شــده اســت 
کارآفرینــی (Visa Startup) رقابتــی جــدی را در این  برنامه هــای متفــاوت در قالــب ویزاهــای 
که نهادهای مختلف اقتصادی و علمی  کرده اند. این تالش ها منجر به این شــده  حوزه آغاز 
کشــورها در  گونــی را برای رتبه بنــدی توانایی  گونا بــا حمایــت از پژوهشــگران، شــاخص های 
کارآفرینان بین المللی توســعه دهند. با بررســی این شــاخص ها، به  جذب نخبگان علمی و 
کردن محیطی مســاعد  کشــور در جذب و فراهم  که متأســفانه جایگاه  این نتیجه می رســیم 

برای زیست این افراد، چندان قابل دفاع نیست.
کشــور  کوسیســتم نــوآوری و فناوری  کنــون ارتقای ا گر تا کــه ا  نکتــه حائــز اهمیــت این اســت 
کســب موفقیــت در جذب  منحصــرًا متکــی بــر تالش هــای مدیران همین حوزه بوده اســت، 
کمیتــی در حــوزه  کارآفرینــان بین المللــی مســتلزم تغییــر رویکردهــای حا نخبــگان علمــی و 
سیاست های مهاجرتی و سیاست های بازار کار است. این تغییر رویکرد، جهت اجرایی شدن 
نیاز به همگرایی سیاست گذاران و مدیران حوزه های مختلف امنیتی، اقتصادی و اجتماعی 
کارآفرینان  دارد تا به صورت یکپارچه و منسجم برنامه ای را در جهت جذب نخبگان علمی و 
بین المللــی طراحــی و اجــرا نمایند و افتخــار دیگری را برای ایران اســالمی به ثبت برســانند.
که با همکاری انجمن »دیاران« تألیف شده، پژوهش منسجمی با هدف تبیین  کتاب حاضر 
ابعاد مختلف مسئله و ارائه راهکارهای اجرایی در این حوزه است و به عنوان سند پشتیبان 
برای ســامانه اعطای تســهیالت اقامتی به نخبگان غیرایرانی ارائه می شــود. این ســامانه با 
کشــور  همکاری مرکز تعامالت بین المللی معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری و وزارت 
کوسیســتم علمی و  که متقاضی فعالیت در ا کارآفرینان بین المللــی  بــه متخصصان علمــی و 
که  فنــاوری ایران هســتند، تســهیالت ویژه  حمایتی اعطــا می کند. امیدوارم این تســهیالت 
گام رسمی در مسیر بهره برداری از ظرفیت های نیروی انسانی بین المللی  به عنوان نخستین 
کوسیستم است، با همراهی و همدلی برادرانم در سایر دستگاه های اجرایی به ثمرات  در این ا
کشور در ســال 1404 منجر شود. ارزشــمندی در افق برنامه چشــم انداز بیست ســاله توســعه 

دکتر سورنا ستاری
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان
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کشــور و بر اســاس شــعار  انجمــــن دیــاران در ســال 13۹۵ بــا ســرلوحه قــرار دادن منافــع ملی 
»دیاران؛ برای مهاجران، برای ایران« تاسیس شد. این انجمن، تالش می کند تا با شناسایی 
فرصت های حضور مهاجران در عرصه  های مختلف، گفتگو با سیاست گاران و ارائه راهکار های 
مشــورتی بــه آنان در راســتای بهبــود قوانین و سیاســت ها، شــاخص  های زیســتی مهاجران 
کرده اســت: کشــور ارتقــاء بخشــد. »دیــاران« ماموریت خود را در ســه ســطح زیر تعریف  را در 

تغییر نگرش نسبت به مهاجران در جامعه ایران 	

انجام پژوهش  های مرتبط با مهاجران در ایران 	

ارائه سند های سیاست پژوهی در حوزه مهاجران و تالش برای بهبود قوانین موجود 	

که دغدغه پیگیــری آن از ابتدای فعالیت های »دیاران« وجود داشــته،  یکــی از مســائلی 
کشــور، هرجا  کارآفرینان غیرایرانی در ایران اســت. در متون قانونی  زیســت نخبگان علمی و 
ســخن از اتباع غیرایرانی می شود، عبارت »اتباع بیگانه« به درشتی خودنمایی می کند. این 
گذشــته در حوزه مهاجران حاضر در ایران است،  که خالصه سیاســت های چنددهه  عبارت 

هیچ مسیر رشدی را پیش روی اتباع غیرایرانی قرار نمی دهد. 
بــا ایــن وجود و در غیاب هرگونه برنامــه مدونی برای جذب و حمایت از نخبگان مهاجر، 
کنکور در رشــته  های مختلف شــده اند، از  کنــون تعــدادی از ایــن افــراد حائز رتبه  هــای برتر  تا
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کسب وکار های  گردیده اند و در حوزه  های مختلف،  غ التحصیل  کشــور فار دانشــگاه  های برتر 
کرده اند. اما علی رغم این موفقیت ها شــیوه مواجهه قوانین و دســتگاه  های  موفقی را ایجاد 
کارآفرینان مهاجر تفاوتی نکرده اســت و این قشــر، همچنان برای  اجرایی با نخبگان علمی و 
رفع دغدغه  های روزمره و اولیه مانند خدمات بانکی، گواهینامه رانندگی، مجوز اشتغال و... 

باید پیگیر مسیر های پر پیچ و خم اداری باشند. 
کارآفرینــان مهاجــر، علی رغــم محدودیت های موجود بســیار،  موفقیــت ایــن نخبــگان و 
کودکــی امــکان تحصیــل در مــدارس  حائــز اهمیــت اســت. بســیاری از آنــان، در ســال  های 
آموزش وپرورش را نداشــتند و با امکانات حداقلی درس خوانده اند. همچنین خانواده  های 
ایــن افــراد، از نظر اقتصادی در ســطحی پایین تر از میانگین خانواده  هــای ایرانی قرار دارند و 
گســترده  کرده اند. محدودیت   های  با انبوهی از محدودیت  های مختلف دســت و پنجه نرم 
شــغلی بــرای اتبــاع غیرایرانی و الزام آن ها به فعالیت در مشــاغل دشــوار ســبب شــده تا مانع 

جدی ای برای شکوفایی استعدادها و ظرفیت  های مهاجران در ایران ایجاد شود. 
که این شیوه مواجهه با مهاجران، صرفا به اتباع افغانستانی  این نکته نیز قابل ذکر است 
که در شرایط مختلف ممکن است تصمیم  کشورهایی  محدود نشده است. بلکه اتباع همه 
گزینه ایران را موردبررســی قرار دهند، شــامل می شود. این درحالیست  گرفته و  به مهاجرت 
کمک  کشــور  کشــور  های دیگر می توانند بــه تقویت جامعه علمی  کــه دانشــمندان مســلمان 
کنند و  کنند. بازرگانان آن ها در راستای توسعه محصوالت ایرانی در منطقه می توانند اقدام 
سرمایه گذاران آن ها در تامین مالی طرح   های داخلی کشور می توانند کمک کنند. همچنین 
کشور های مختلف در  حضور مناسب نخبگان، هنرمندان و چهره  های فرهنگی و اجتماعی 

کشور موثر باشد.  ایران می تواند در جهت اصالح وجه و ارتقای تصویر عمومی از 
که نقش ســرمایه انسانی در  سیاســت های مهاجرتی ایران در حالی همچنان ادامه دارد 
کنون، دیگر  پیشــرفت علمــی، فناوری و اقتصــادی جوامع مختلف پررنگ به نظر می رســد. ا
بحث بر سر فرصت یا تهدید بودن حضور مهاجران نخبه در کشور مقصد نیست و این بحث، 
کردن محیطی  جــای خــود را به چگونگی رقابت بر ســر جذب مهاجران بااســتعداد و فراهــم 

برای بهره برداری از ظرفیت های آنان داده است.
کتــاب حاضــر در انجمن »دیــاران« آسیب شناســی این نگاه یکســان  ایــده اصلــی تألیــف 
بــه همــه مهاجــران )پناهنــدگان،  پناهجویــان، مهاجــران نخبــه، ســرمایه گذاران، مهاجــران 
گذشــت چنــد دهــه از ورود آن ها به ایران اســت. این مســئله یکی از  غیرقانونــی و…(  پــس از 
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کتاب پیش رو راهکارهایی  که در  کشور اســت  چالش های اساســی سیاســت های مهاجرتی 
برای برون رفت از آن ارائه شده است. 

کــه بدین  کتــاب، حاصــل زحمــات همــکاران پرتالشــم در انجمــن »دیاران« اســت  ایــن 
که با دغدغه فراوان، این پژوهش ارزشمند را به ثمر  وسیله از آقای امیرحسین چیت ساززاده 
رساندند صمیمانه قدردانی می شود. همچنین از آقای پیمان حقیقت طلب)مدیر پژوهش  
کــه در راهبــری این پژوهــش نقش مؤثری داشــتند، از آقــای محمدمهدی  انجمــن دیــاران( 
دهدار و خانم مریم جانقربان بابت بازخوانی متن نهایی و بهبود ساختار محتوایی پژوهش 

که ویراستاری ادبی این اثر را متقبل شدند، بسیار سپاسگزارم. و از خانم ندا جاللی 

محسن شهرابی فراهانی
مؤسس انجمن »دیاران«
تابستان 13۹۹





ســرمایه انســانی در دنیای امروز به صورت روزافزونی در حال تبدیل شــدن به محرک اصلی 
کلیدی در رفاه  که افراد با اســتعداد و ماهر، نقش  رشــد و توســعه اقتصادی اســت، به طوری 
کلیدی را در زمینه نوآوری و پیشرفت  کشورها بازی می کنند. آن ها مشاغل  کامیابی آینده  و 
تکنولوژیــک بــه دســت می گیرند و در نهایت به رشــد اقتصادی ســریع تر، ایجــاد فرصت  های 
شغلی برای دیگران و شرایط زندگی بهتر برای همگان یاری می رسانند. از این رو تالش برای 
کار ماهــر و آموزش دیــده در راســتای تقویت رقابــت و به دســت آوردن رفاه در  جــذب نیــروی 

بلندمدت حائز اهمیت است.
کار به صورت چشــم گیری در سراســر  در مقابــل، ســطح تحصیــالت و مهارت  های نیروی 
کار می آیند، آموزش دیده تر از کسانی هستند که  جهان افزایش یافته و افراد جوانی که به بازار 
که برای  بازنشســته می شــوند. هرچند همچنان عرضه مهارت ها لزومًا با تقاضای روزافزونی 
آن ها به ســبب تغییرات تکنولوژیک، رشــد پژوهش و فعالیت  های توســعه ای به وجود آمده 

است، متناسب نیست.
کشــورها، تمایل فراوانی  از ســوی دیگر، به دلیل پیچیدگی روزافزون مســائل پیش روی 
بــرای جــذب موج عظیــم تحصیل کرده  های نخبه در ســطوح ملی و بین المللــی وجود دارد. 
کمبــود نیرو های  در حقیقــت جابه جایــی نخبــگان راهی برای شــرکت ها و دولت ها اســت تا 
کشورها از اهمیت بسزایی  کنند. این موضوع در چشم انداز پویای فعلی  ماهرشان را جبران 
که هوش مصنوعی، دانش ربات  ها و ســایر تکنولوژی  های نوین به طور  برخوردار اســت؛ چرا

مقدمه نویسنده
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کســب و کارها و جامعــه در آینــده بــا آن مواجه می شــوند  کــه دولت هــا،  مــداوم چالش هایــی 
کارفرماها به صــورت جهانی در حــال رقابت برای  را بازتعریــف می کننــد. در اثــر ایــن شــرایط، 
کشــور های بسیاری  جذب افراد ماهر به خصوص در رشــته  های علوم و تکنولوژی هســتند و 
کار ماهر خارجی به  کردن نیروی  سیاست های مهاجرتی یا برنامه  های مناسبی را برای وارد 

کار می گیرند. 
مثــال چنیــن وضعیتــی، نمونــه تأثیــرات علمــی و اقتصــادی مهاجــران نخبــه در ایــاالت 
کشور، سهم عمده    گذشــته زبانزد خاص و عام بوده است. در این  که از  متحده آمریکا اســت 
ج به دنیــا آمد ه اند.  که در خار موفقیــت اقتصــادی و نــوآوری از آن افراد با اســتعدادی اســت 
از ســال 2000، به طور تقریبی یک ســوم آمریکایی  های برنده جایزه نوبل در شــیمی، پزشکی 
یــا فیزیــک، مهاجــر بوده انــد. از ۵00 شــرکت بــزرگ آمریکایــی، بیــش از 40 درصد آنان توســط 
که به طور  مهاجــران یا فرزندان آنان تأســیس شــده اســت. اطالعات دولتی نشــان می دهــد 
تقریبی یک سوم افراد شاغل تحصیل کرده دانشگاه  های آمریکایی در حوزه مهندسی و علوم 
ج از آمریکا به دنیا آمده اند. با توجه به این شرایط، اقتصاددانان معتقدند نخبگان با  در خار
کرده   اصلیت غیرآمریکایی، 30 تا ۵0 درصد رشد تجمعی تولید سال   های 1۹۹0 تا 2010 را ایجاد 

و همچنین باعث بهبود قابل توجه چشم انداز شغلی شهروندان آمریکایی تبار شده اند.
در ایــن شــرایط و بــه دنبــال برنامه  هــای دولت هــا بــرای جــذب نخبــگان، بهره  گیــری از 
کشــور های عضــو ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی، افزایش  اســتعداد های مهاجــر در 
به کارگیــری سیاســت های  بــا  روزافزونــی  بــه صــورت  کشــورها  ایــن  واقــع  در  اســت.  یافتــه 
کارگران ماهر و نخبگان هســتند. بر  مهاجرتــی مناســب در حــال رقابت بــرای جذب و حفــظ 
مبنای آخرین داده   های منتشرشــده توســط ســازمان همکاری و توســعه اقتصادی در مورد 
کشــور های عضــو، تعــداد مهاجــران بــا تحصیــالت دانشــگاهی در ســال  های 2000  مهاجــران 
کرده اســت. عالوه بر این ســهم مهاجران در  ـ 201۶ به میزان 108در صد رشــد  ـ 2001 تا 201۵ ــ  ــ
که تحصیالت دانشــگاهی دارند، از 11درصد به 1۶درصد رســیده است.  کار  جمعیت در ســن 
کشــورها تنهــا به بــاز بودن  کــه جذابیت  کــرد این اســت  کــه بایــد بــه آن توجــه  نکتــه ای 
سیاست های مهاجرتی آن ها در راستای بهره مندی از مهارت  های افراد مختلف بستگی ندارد 
کشــور در شناســایی اســتعدادها و پاداش دادن به آنان نیز متکی است.  بلکه به ظرفیت آن 
کشور جدید خود احساس راحتی  که در  عالوه بر این افراد نخبه و دارای مهارت می خواهند 
کنند، بنابراین حتی وضعیت محیط عمومی برای نیروی کار با مهارت باال و خانواده هایشان 
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که در جهــان بی ثبات و در  کرد  در انتخــاب مقصــد مهاجرتشــان تأثیرگذار اســت. باید توجــه 
کافی نیست  حال تغییر مداوم امروز، دسترســی به عده ای از انســان   های بااســتعداد و نخبه 
کشورها می بایست تالش بیشــتری در راستای تنوع بخشی فرهنگی نخبگان  بلکه شــهرها و 
داشــته و بــه توســعه فرهنگ ادغام متعهد باشــند. افراد تنهــا به متفاوت بودن نیــاز ندارند، 
بلکه نیازمند ادغام و شــنیده شــدن صدای خود هســتند. در همین راســتا جهت آشــنایی 
خواننــده بــا اهمیــت همه جانبه بــودن سیاســت های جذب نخبــگان بین المللــی، مطالعه 
کشــورها در جذب نخبگان  که به بررســی شــاخص  های توانایی ســنجش  کتاب  فصل ســوم 
کشــور های مختلف در قالب اســتارتاپ ویزاها می پردازد توصیه می گردد. و همچنین برنامه 
بنــا بــر ضــرورت پرداختــن بــه موضــوع مهــم ظرفیت  هــای ایــران در امــر جــذب نخبگان 
کتاب پیش رو ســعی شــده تا با بررسی شاخص  های مختلف مورد استفاده در  غیرایرانی، در 
کشورها  کشورها در جذب نخبگان و برنامه  های ویژه  سطح جهان برای سنجش توانمندی 
بــه همیــن منظــور، پیشــنهاد های سیاســتی در راســتای تســهیل و بهبــود زیرســاخت  های 
کــه در صورت بررســی تحصیالت و  کرد  مهاجــرت ایــن افــراد بــه ایران ارائه شــود. بایــد توجه 
که از  کثر افرادی  که ا که از ایران یا به آن مهاجرت می کننــد درمی یابیم  مهارت  هــای افــرادی 
کشــورها مهاجرت می کنند، دارای تحصیالت دانشگاهی و متخصص هستند  ایران به ســایر 
کارگران ساده و بدون مهارت به شمار  که به ایران وارد می شوند، بیشتر  که کسانی  در صورتی 
گرفتن ایران در چرخه جابه جایی نخبگان در  می آیند. این شــرایط ایجاب می کند برای قرار 
جهــان و بهره گیــری از دانش و تکنولوژی روز دنیــا، زمینه برای حضور و نقش آفرینی نخبگان 

کشور فراهم شود.  غیرایرانی در 

با توجه به مطالب فوق، تمرکز این اثر بر پاسخگویی به پرسش  های زیر است:
جایگاه ایران در جذب نخبگان در جهان کجاست؟ آیا از ظرفیت  های اکوسیستم فناوری . 	

و نوآوری کشور برای جذب نخبگان غیرایرانی استفاده شده است؟
چــه شــاخص هایی و بر اســاس چه مؤلفه هایــی به رتبه بندی کشــورها در ســطح جهان در . 	

حوزه جذب نخبگان می پردازند؟
برنامه  های سایر کشورها در این حوزه چیست؟ امتیازات اعطایی به نخبگان بین المللی از . 	

چه جنسی است و آن ها از دولت میزبان متقاباًل چه انتظاراتی دارد؟
موانع جذب نخبگان غیرایرانی به کشور چیست و چه راهکاری برای رفع آن وجود دارد؟. 	
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کتاب به شرح ذیل است: بر این اساس، فصول این 

گــزارش عملکــرد معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری،  	 فصــل اول؛ بــا توجــه بــه 
ظرفیت  های ایران برای جذب نخبگان بین المللی مورد توجه قرار گرفته است.

فصل دوم؛ هدف مورد نظر در این فصل، مطالعه تطبیقی جذب نخبگان علمی و کارآفرینان  	
در سایر کشورها است. در همین راستا در ابتدا، به تعریف نخبه از نظر متخصصان مربوطه 
اشــاره و در ادامه، بنا بر گزارش  های پژوهشــی ســازمان  های بین المللی از یکســو و اطالعات 
وب ســایت  های حــوزه  علــم و فناوری از ســوی دیگر، شــاخص  های مختلفی که در ســطح 
کار می روند، مورد بررســی  جهان برای رتبه بندی توانمندی کشــورها در جذب نخبگان به 
گــون، ابعاد  قــرار گرفتــه اســت. در نهایت ضمن مطالعــه تطبیقی عملکرد کشــور های گونا

مختلف برنامه  های ویژه برخی کشورها در این راستا مد نظر قرار گرفته است. 

کیــد اصلی ایــن فصل بر موانــع جــذب نخبــگان غیرایرانی به ایران اســت.  	 فصــل ســوم؛ تأ
در همیــن راســتا، بــه عنــوان نمونــه در ابتدا بیوگرافــی چندین نخبــه غیرایرانی طرح شــده و 
در نهایــت بــه منظور دســتیابی به هدف مورد نظر، برخی از مهم ترین مشــکالت و مســائل 
آن ها با استناد به مصاحبه صورت گرفته با تعدادی نخبگان غیر ایرانی مقیم ایران از سوی 

کارشناسان انجمن دیاران، طبقه بندی شده است. 

فصــل چهــارم: بــه ارائه مــدل مفهومی بــرای سیاســت گذاری در حــوزۀ مهاجران نخبــه و در  	
نهایت پیشنها دهای سیاستی در این مورد پرداخته است. 



مقدمه

گزارش شاخص جهانی نوآوری1 در سال 2018، به عنوان یکی از رهبران  ایران در جدیدترین 
گزارش هر ســال به ارزیابــی و رتبه بندی عملکرد  منطقــه ای نوآوری معرفی شــده اســت. این 
گزارش ســال 2018، جمهوری اســالمی  نزدیک به 130 اقتصاد سراســر جهان می پردازد. بنابر 
گذشــته در رتبــه ۶۵ جهان ایســتاده و این صعود  ایــران با جهش ده پله ای نســبت به ســال 
کشــور دارای باالترین رشــد رتبه در دنیا قرار بگیرد شایان ذکر  موجب شــده ایران در میان 3 
کنون ایــران، هند و  اســت رتبــه ایــران در ایــن شــاخص در ســال 2014، 120 بوده اســت. هم ا

قزاقستان، به عنوان پیشتازان نوآوری در آسیای جنوبی و مرکزی به شمار می آیند. 
کنــون بــا توســعه زیرســاخت ها، رشــد منابع انســانی و ایجاد ســازوکار های تأمیــن مالی،  ا
کشــور فراهم  کارآفرینی و اســتارتاپی  بســتر بســیار مناســبی برای فعالیت بازیگران زیســت بوم 
کشور برتر از نظر رشد  که جمهوری اسالمی ایران در سال 2018، به یکی از ۵  آمده، به گونه ای 
کارآفرینی«2، ایران از نظر شــاخص  کارآفرینی تبدیل شــده اســت. بر مبنای »شــاخص جهانی 
که در مقایسه با منطقه )0/4۵( و  کرده  مهارت  های استارتاپی، امتیاز باالیی )0/۹۹( را کسب 
جهان )0/4(، امتیاز بسیار باالیی محسوب می شود. همچنین از منظر شاخص شبکه سازی، 

1. Global Innovation Index

2. Global Entrepreneurship Index

کشور در حوزه علم و فناوری ۱: مروری بر ظرفیت   های 
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ایران با امتیاز )0/۵۹(، از میانگین منطقه )0/۵۶( و جهان )0/3۹( فاصله دارد. از نظر شاخص 
کشــور های  فنــاوری نیــز ایران با داشــتن امتیــاز )0/4۹(، دارای عملکرد بهتری در مقایســه با 
منطقه )0/3۶( و جهان )0/3۶( است. در سال 2018، ایران در این شاخص، رتبه 72 را کسب 

گذشته، 13 پله ترقی را نشان می دهد. که نسبت به سال  کرده است 
که موجب شــده ایران در چنین جایگاه بین المللی  در ادامــه برخــی از مهم ترین ابعادی 

گرفته است.]1] گیرد، مورد اشاره قرار  قرار 

کشور و افزایش ظرفیت سرمایه انسانی]2] ۱-۱. توسعۀ آموزش عالی 

در  و متخصــص  انســانی تحصیل کــرده  نیــروی  توجــه  قابــل  اخیــر، ظرفیــت  در ســال  های 
کرده اســت. بر  کشــور، توجه نهاد های بین المللی را نیز به خود جلب  حوزه  های مختلف در 
گزارش  شــاخص جهانی نوآوری، شاخص  های مربوط به منابع انسانی )مانند تعداد  اســاس 
ثبت نام شوندگان و دانش آموختگان آموزش عالی، تعداد دانش آموختگان مهندسی و علوم 

پایه و...( از نقاط قوت ایران بوده است.
کشــور، پایــه ای قــوی از نیــروی انســانی تحصیل کــرده را فراهــم و  گســترش آمــوزش عالــی 
کرده اســت. تعــداد و تنوع  کمک  کشــور  بــه افزایــش چشــم گیر نرخ رشــد خروجی  های علمی 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در طول سال  های گذشته به میزان قابل توجهی افزایش 
کــه در ســال 13۹۶، بیــش از 2700 مرکز آموزش عالی شــامل دانشــگاه  های  یافتــه، بــه طــوری 
وابســته بــه وزارت علــوم و وزارت بهداشــت، دانشــگاه  های پیــام نــور، دانشــگاه  های علمــی 
کاربردی، دانشــگاه  های فنی و حرفه ای، واحد های دانشــگاه فرهنگیان، واحد های دانشگاه 
کشــور وجود داشــته است.  از این مسیر، خروجی  های فناورانه  کز غیردولتی در  آزاد و دیگر مرا
گزارش سازمان جهانی مالکیت فکری،  نیز در طول ســالیان رشــد قابل توجهی داشــته و بنابر 
کشــور برتــر از نظر تعداد درخواســت  های پتنت مقیم نســبت به جمعیت  ایــران بــه یکی از 20 
کمی  کشور تنها به توسعه  کز آموزش عالی در  کشــور تبدیل شــده است. همچنین توســعه مرا
محــدود نشــده و در رتبه بندی  های بین المللی دانشــگاه ها در جهان، دانشــگاه  های ایرانی، 
ـ  یکی  رتبه  های شایسته ای کسب کرده اند؛ به عنوان مثال بر اساس »پایگاه رتبه بندی تایمز« ــــ
ـ   2۹ دانشــگاه ایرانی در  از معتبرترین نظام  های رتبه بندی بین المللی دانشــگاه  های جهان ــــ
میان دانشــگاه  های برتر جهان جای دارند. دانشــگاه  های صنعتی نوشیروانی بابل، صنعتی 
امیرکبیر، کاشان، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، علوم پزشکی مشهد، صنعتی شریف، 
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صنعتی شیراز، تبریز و تهران، 10 دانشگاه برتر ملی از میان این 2۹ دانشگاه به شمار می آیند.

۱-2. توسعۀ انتشارات علمی

گذشــته، پیوســته بهبود یافتــه و بنا بر  رتبــه جهانــی ایران در انتشــارات علمی در ســال  های 
گزارش web of science  در سال 2018 به رتبه 1۶ ارتقا یافته است. ایران همچنین بر اساس 
داده  های این پایگاه، در حال حاضر دارای رتبه ۹ از نظر تعداد انتشارات علمی در حوزه  های 
نوظهور است؛ برای مثال در شمار انتشارات حوزه  های نانوفناوری و زیست فناوری، ایران به 

ترتیب به جایگاه 4 و 13 در جهان دست یافته است.
طی دو دهه اخیر، رتبه ایران در شــمار انتشــارات علمی پیوســته بهبود یافته و بر مبنای 
فهرســت »ســایمگو«1 از جایگاه ۵1 جهان در ســال 1۹۹7 به جایگاه 1۶ در ســال 2017 رسیده 
است. در یک دوره 30ساله از سال 1۹80 تا 2010 میالدی، رشد خروجی  های علمی ایران، 11 

کشور دیگری بوده است. برابر بیشتر از متوسط جهان و بیش از هر 
بر مبنای داده  های »پایگاه اســتنادی جهان اســالم«2 ایران از نظر شمار انتشارات در ده 
گذشته در حوزه مهندسی، رتبه 12؛ علوم مواد، رتبه 11؛ شیمی، رتبه 12 و ریاضی، رتبه  سال 
14 را در جهان به  دست آورده است. همچنین در حوزه  های شیمی، مهندسی، علوم مواد، 
کامپیوتر، زمین شناسی، میکروب شناسی و  فیزیک، ریاضی، داروشناســی و سم شناسی، علوم 

علوم فضا، توانسته است رتبه 1 را در میان کشور های اسالمی کسب کند.

کشور ۱-۳. توسعۀ مؤسسات پژوهشی در سطح 

کشور وجود داشته  در مجموع در ســال 13۵7، تعداد 83 مؤسســه پژوهشی دارای مجوز در 
کــه ایــن تعداد در ســال 13۹۵ به ۶8۶ رســیده اســت. الزم به ذکر اســت از این میــان تا پایان 
کشــور فعالیت می کردند. از ســوی دیگر یک  ســال 13۹4، 3۵0 مؤسســه پژوهشــی دولتی در 
که بتواند با ایجــاد هماهنگی میان ظرفیت  های آزمایشــگاهی به  شــبکه قــوی آزمایشــگاهی 
پژوهشــگران خدمات ارائه دهد، یکی از اولویت  های توســعه علم و فناوری به شمار می رود. 
کشــور شامل شبکه آزمایشــگاه  های علمی ایران و  در حال حاضر دو شــبکه آزمایشــگاهی در 

شبکه آزمایشگاهی فناوری  های راهبردی، مشغول به فعالیت هستند.

1. SCImago Journal Rank

2. Islamic World Science Citation Database (ISC)
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کز رشــد به عنوان پیشــران  های توســعۀ  ۱-۴. توســعه شــرکت  های دانش بنیــان و مرا
فناوری از مسیر سازوکار های حمایتی

جمهوری اسالمی ایران، همچنین بزرگ ترین زیست بوم استارتاپی منطقه را دارد و با بیش 
کشــور  از چهار هزار شــرکت دانش بنیان، ســهم محصوالت دانش بنیان را از تولید و صادرات 
به میزان قابل توجهی بهبود بخشــیده است. سیاست های جدید حمایتی از جمله »قانون 
حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات« )مصوب 
کز رشــد، پارک  های علم و فناوری،  ســال 138۹( و ســازوکار های حمایتی همچون توسعه مرا
مناطــق ویــژه علم و فناوری، صندوق  های پژوهش و فناوری و صندوق  های ســرمایه گذاری 
گذشته به پیشرفت و تکامل نظام علم، فناوری و نوآوری در ایران  خطر پذیر نیز در سال  های 

کرده اند.  کمک 
به همین ترتیب در پی قانون حمایت از شرکت  های دانش بنیان، از مهرماه 13۹۵ بیش 
کــرده و بخش اعظم آن ها از تســهیالت مالی و  از 4 هــزار شــرکت مجــوز دانش بنیانــی دریافت 
کرده اند و  غیرمالــی آن بهره منــد شــده اند. ایــن شــرکت ها در مجموع 300 هزار شــغل ایجــاد 
فروش ســاالنه آن ها به بیش از ۶00 هزار میلیارد ریال رســیده است. شرکت  های دانش بنیان 
کز رشد با  در ســال 13۹۶در مجموع 428 میلیون دالر صادرات داشــته اند.از سوی دیگر، مرا
کمک به شرکت  های نوپا و فناور، یکی از ابزار های تسهیل توسعه اقتصادی منطقه ای و ملی 
گرفته انــد و در دهه  کز مورد توجــه دولت  های سراســر جهان قرار  بــه  شــمار می رونــد. این مرا
کز  گذشته به یکی از اجزای نظام علم، فناوری و نوآوری در کشور ما تبدیل شده اند. اغلب مرا
رشــد به عنوان زیرمجموعه دانشــگاه ها یا پارک  های علم و فناوری فعالیت می کنند. تا آبان 

13۹7، تعداد 1۹۶ مرکز رشد در استان  های مختلف ایجاد شده است. 
گزارش مرکز پژوهش  های مجلس شورای اسالمی، 3۶ پارک علم و فناوری در سال  بنابر 
کــه حــوزه فعالیت بعضــی از آن هــا جامع اســت و بعضی دیگر  کشــور وجــود داشــته  13۹7 در 
کشــاورزی و صنایــع وابســته، هوافضا، فنــاوری اطالعات و  بــه  طــور تخصصــی در حوزه  های 
ارتباطــات، دارو، معــدن و صنایــع معدنی، زیســت فناوری، فناوری نانــو، فناوری  های نرم و 

صنایع فرهنگی فعالیت دارند.

۱-5. تأمین مالی فعالیت  های فناورانه
منابع مالی مورد نیاز برای توسعه فناوری و نوآوری، یکی دیگر از نهاده  های مهم حوزه علم، 
که بــه ویژه پــس از تصویب قانون برنامه ســوم توســعه و  فنــاوری و نــوآوری بــه شــمار می آید 
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گرفته اســت. در  تأســیس صندوق  هــای پژوهش و فنــاوری به طور تخصصی مورد توجه قرار 
کشــور وجود دارد  حــال حاضــر 44 صندوق پژوهش و فناوری دارای مجوز ثبت و فعالیت در 

کامل بخش غیردولتی تشکیل شده اند.  که ۶ مورد آن ها با مشارکت 
که  شــرکت  های ســرمایه گذاری خطرپذیر خصوصی نیز بازیگر دیگری محسوب می شوند 
کشــور به ایفای نقش مشــغول شــده  و توانســته اند  در ســال  های اخیر در زیســت بوم نوآوری 
در ســال 13۹۶، نزدیــک بــه 3,000 میلیــارد ریــال در شــرکت  های فنــاور و نوآور ســرمایه گذاری 
که در سال 13۹2 تأسیس شد، در مجموع بیش از 11,000  کنند. صندوق نوآوری و شکوفایی 

کرده است. میلیارد ریال تسهیالت به طرح  های دانش بنیان اعطا 

۱-6. تشکل ستاد های توسعۀ فناوری های راهبردی
ایران در حال حاضر در زمینه فناوری  های نو و پیشرفته همچون نانوفناوری، زیست فناوری 
کشــور های پیشــرو جهــان محســوب می شــود. معاونت علمــی و فناوری  و هوافضــا، یکــی از 
کاربــرد علــوم و فناوری  های اولویــت دار در  ریاســت جمهوری بــه منظــور حمایت از توســعه و 
طــول زنجیــره ایــده تا خلق ثروت، با نگاهی به تجربه موفق ســتاد ویژه توســعه فناوری نانو، 
ســتاد های توســعه فناوری  های راهبردی را با ساختار منعطف و چابک تشکیل داده است. 
گرفتن از  ســتاد های توســعه فناوری، مســیری بــرای ورود بــه اقتصاد دانش بنیــان و فاصلــه 

کاربردی به شمار می روند.  اقتصاد سنتی نفتی به واسطه توسعه فناوری  های پیشرفته و 
فعالیت ســتاد های توســعه فناوری در ســال  های گذشته، دســتاورد های چشم گیری در 
که دســتیابی به رتبه  هــای جهانی در  حــوزه فناوری  هــای راهبــردی بــه دنبال داشــته اســت 
تولیــدات علمــی در حوزه  هــای نانوفنــاوری )رتبه 4(، زیســت فناوری )رتبه 13( و ســلول  های 
بنیــادی و طب بازســاختی )رتبه 14( از جمله آن ها به شــمار می آیــد. افزایش حجم فروش و 
صادرات در حوزه  های فناوری راهبردی نیز یکی دیگر از این دســتاوردها محســوب می شود؛ 
بــه عنــوان مثــال، حجــم فــروش محصــوالت نانــو در ســال 13۹۶ بــه 14 هــزار میلیــارد ریال و 
صادرات این محصوالت به ۶2 میلیون دالر رســیده اســت. در حوزه ســلول  های بنیادی نیز 

بیش از 80 محصول سلولی توسط 10۵ شرکت فعال این حوزه تجاری سازی شده است.

جمع بندی
کنونــی، بــه نظــر می رســد ایــران دارای ویژگی  هــای برجســته ای بــرای توســعه  در وضعیــت 
زیســت بوم اســتارتاپی از جملــه نــرخ باالی جمعیت جــوان و تحصیل کرده، نــرخ نفوذ باالی 
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کنار  فناوری  هــای اطالعــات و ارتباطــات و بــازار بــزرگ ملــی اســت. ترکیــب ایــن ویژگی هــا در 
کارآفرینی و  ظرفیت  هــای نظام علم، فناوری و نوآوری نویدبخش آیند ه ای روشــن در فضای 
کشور  کارآفرینی  کوسیســتم  که در ا کشــور به شــمار می آید. این تجربه  های ارزشــمند  نوآوری 
گذشــته ایجــاد شــده اســت، می توانــد ایــران را در ایفــای نقش اقتصــادی و  طــی ســال های 

کشور های منطقه یاری رسان باشد. فرهنگی بین 
این مهم، در بند هشــتم سند »جامع روابط علمی بین المللی جمهوری اسالمی ایران« 
کید راهبردی  کیده شده است. این تا مصوب سال 13۹۶ بعنوان یک مرجع باالدستی نیز تا
که در این فصل به آن ها اشاره شد، منجر به جذب متخصصان  و وجود ظرفیت های بالقوه 
کارآفرینــان بیــن المللی در ایران نشــده اســت. در فصل های پیشــرو، تــالش می گردد ابعاد  و 

مختلف این موضوع آسیب شناسی شود.



کیست و چه می خواهد؟]۳] 2-۱- نخبه 

که دارای ظرفیت رســیدن به ســطوح باالی  کلــی واژه نخبه به افــرادی ارجــاع دارد  بــه طــور 
کــه بــه ســادگی قابــل جایگزینــی نیســت.  موفقیــت هســتند و از توانایی هایــی برخوردارنــد 
کشــور های مختلف با طراحی بســته  های سیاســتی و مشــوق های مختلف، سعی در جذب 
این افراد دارند. مدل شــماره »1« با الهام از آثار »مازلو و نیدومیســل«، یک ســاختار هرمی با 

سه سطح قابل تفکیک برای مشوق  های تحرک نخبگان پیشنهاد می دهد.

مدل 1. هرم جابه جایی نخبگان )منبع: دبیرخانه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(

2: مطالعه تطبیقی جذب نخبگان علمی و کارآفرینان در کشور های مختلف
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که مربــوط به الزامات پایه هســتند و مهاجــران بالقوه  در قاعــده هــرم، نیازهــا قــرار دارند 
که افراد برای  کشــور، فاقد مشــخصاتی باشد  گر یک  کردن از آن ها را ندارند. ا قصد صرف نظر 
مهاجرت ضروری به حســاب می آورند، به عنوان مقصد مهاجرت انتخاب نمی شــود. سطح 
که باید توسط مقصد انتخاب شده،  بعدی شــامل خواســته ها می شــود؛ به عبارتی، عواملی 
تأمین شــوند؛ هر چند ممکن است توســط مهاجر بالقوه قابل صرف نظر باشند. در باالترین 
سطح هرم، امیال قرار دارند و مربوط به امور اضافی است که یک مقصد را جذاب تر می سازند 

کره هستند.  کامل، انتخابی و قابل مذا اما به طور 
که در آن نیازها، مهم ترین  یــک ترتیب اولویت شــفاف در این مدل مفهومی وجــود دارد 
عوامــل در تحــرک نخبه هــا و جذابیــت مقاصــد محســوب می شــوند. امیــال دارای حداقــل 
اهمیت هســتند و خواســته ها میان این دو قرار می گیرند و بســتگی به مطلوبیت  های فردی 
که یک مقصد، نیازها، خواســته ها و امیال یک مهاجر را برآورده  مهاجــر بالقــوه دارند. حدی 
که  کشور را برای مهاجرت شکل می دهد. این نکته، شایان توجه است  سازد، جذابیت یک 
مشخصات و ویژگی  های فردی، مبنای هرم جابه جایی نخبگان1 به شمار می آید. این عامل 

در وزن دهی هر فرد به سایر عوامل مؤثر در جذابیت یک مقصد برای مهاجرت نقش دارد.

2-2- بررسی شاخص های جهانی سنجش توانمندی کشورها در جذب نخبگان بین المللی

که به  گرفته  کشــورها در این زمینه صورت  چهار تالش برای ســاخت یک رتبه بندی نســبی 
شرح ذیل است:

هرم نخبگان جهانی تولیدشده توسط مجمع جهانی اقتصاد	 . 	
	 . 	)EIU( شاخص جهانی نخبگان تولیدشده توسط واحد اطالعات اقتصادی
رتبه بندی نخبگان جهانی IMD تولیدشده توسط انستیتو توسعه مدیریت	 . 	
	 . Adecco Group 5 وINSEAD شاخص رقابت پذیری نخبگان که به صورت مشترک توسط

و انستیتو رهبری سرمایه انسانی )HCLI(6 توسعه  داده شده است

1. The talent mobility pyramid

2.  World Economic Forum

3. The Economist Intelligence Unit (EIU)

4.International Institute for Management Development (IMD)

5. The Business School for the World  (INSEAD)

6. The Human Capital Leadership Institute (HCLI)
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2-2-۱- مدل هرم نخبگان جهانی۱ 
گــزارش 2008 تا 200۹ تکنولــوژی جهانی  کشــوری، در  اولیــن تــالش جــدی بــرای تحلیل بین 
که به  اطالعــات مجمــع جهانی اقتصاد ارائه شــد. در حقیقت یک چارچوب مفهومی ســاده 
گفته شد و به منظور به دست آوردن تقریبی ابتدایی از توانایی  آن مدل هرم نخبگان جهانی 
کشــور در جذب بین المللی نخبگان ســاخته شد. در این مدل، سه محور یا زیرشاخص  یک 

که به شرح ذیل است: تعریف شد 
اســتفاده از نخبــگان ماننــد جذابیــت یک اکوسیســتم ملــی در ارتباط بــا افراد با اســتعداد . 	

داخلی یا خارجی 
دسترسی به نخبگان مانند وجود تعداد کافی از افراد با استعداد بومی . 	
متغیر های محیطی مانند کارآمدی کلی کشور، کیفیت اقتصاد و جامعه. . 	

که این تالش تنهــا در حد تئوری باقی ماند و هیــچ گاه به صورت یک  بایــد توجــه داشــت 
کشورها بر اساس آن رتبه بندی نشدند. گزارش نشد و  شاخص 

جدول 1. زیرشاخص ها و مؤلفه های مدل هرم نخبگان جهانی

مؤلفهزیرشاخصردیف

1

استفاده از نخبگان

کسب و کار مدت زمان الزم برای شروع یک 

دسترسی به صندوق های سرمایه گذاری پرریسک2

میزان جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی3

شاخص آمادگی شبکه ای4

۵

دسترسی به نخبگان

در دسترسی بودن دانشمندان و مهندسان

کیفیت مؤسسات پژوهشی علمی۶

کیفیت آموزش علوم و ریاضیات7

کیفیت سیستم آموزشی8

دسترسی محلی به خدمات ویژه پژوهشی۹

همکاری پژوهشی صنعت و دانشگاه10

تمام هزینه صورت گرفته در تحقیق و توسعه نسبت به تولید ناخالص داخلی11

1.   Global Talent Pyramid Model
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مؤلفهزیرشاخصردیف

12

متغیرهای محیطی

کل افراد ثبت نامی در دوره های دانشگاهی تعداد 

شاخص توسعه انسانی13

کمیت قانون14 حا

کنترل فساد1۵

2-2-2- شاخص جهانی نخبگان۱ 

در ســال 2011، اولین شــاخص ترکیبی برای ســنجش جذب نخبگان توســط واحد اطالعات 
کشــور را از نظر ظرفیت آن ها برای توسعه، جذب و  اقتصادی منتشــر شــد. این شاخص، ۶0 
حفظ نخبگان مورد سنجش قرار داد. در همین راستا 30 متغیر در 7 زیرشاخص طبقه بندی 

و برای اندازه گیری موارد ذیل برگزیده شده اند:

اندازه گیری ظرفیت پرورش نخبه )جمعیت شناسی( 	
توانایی کشور برای رشد نخبگان )آموزش پایه و دانشگاهی( 	
کار و محیط مناسب برای افراد با استعداد( 	 کار ماهر )کیفیت نیروی  شرایط نیروی 
تمایل به تشویق کسب  و  کار های رقابتی با رویکرد بین المللی )گشودگی و تمایل به جذب  	

نخبگان(.

کشــور بــرای جذب  رتبه بنــدی مــورد اشــاره، ایــاالت متحــده آمریکا را بــه عنوان بهترین 
کــه این جایگاه به ســبب  کــرد. الزم بــه ذکــر اســت  اســتعدادها در ســال 2011 و 201۵ معرفــی 
کشور و محیط شایسته ساالرانه  کار موجود در این  کیفیت باالی نیروی  دانشگاه  های عالی، 
کشــور های اســکاندیناوی به  عالوه اســترالیا و ســنگاپور نیز  به دســت آمده بود. عالوه بر این 

جایگاه باالیی در این رتبه بندی داشتند.

جدول 2. زیرشاخص ها و مؤلفه های مدل شاخص استعداد جهانی

مؤلفهزیرشاخص هاردیف

1
جمعیت شناسی

جمعیت 20 تا ۵۹ سال

نرخ رشد ساالنه جمعیت 20 تا ۵۹ سال2

1. Global Talent Index
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مؤلفهزیرشاخص هاردیف

3

آموزش پایه

مدت زمان آموزش پایه

نسبت هزینه جاری آموزش به تولید ناخالص داخلی4

سرانه هزینه جاری آموزش برای هر دانش آموز به تولید ناخالص داخلی۵

نرخ ثبت نام دانش آموزان در دبیرستان۶

سال های مورد انتظار برای حضور در مدرسه7

نرخ باسوادی بزرگساالن8

نسبت دانش آموز به معلم در دوره ابتدایی۹

نسبت دانش آموز به معلم در دوره اول دبیرستان10

11

آموزش دانشگاهی

کارشناسی کاردانی و  کلی ثبت نام در دوره  نرخ 

تعداد دانشگاه های رتبه بندی شده زیر رتبه ۵00 جهانی12

کلی آموزش عالی به تولید ناخالص داخلی13 هزینه 

14

کار کیفیت نیروی 

تعداد پژوهشگران در بخش تحقیق و توسعه به یک میلیون نفر

کارشناس با مهارت در بخش تحقیق و توسعه به یک میلیون نفر1۵

کار1۶ کیفیت نیروی 

کار17 مهارت زبانی نیروی 

کار18 مهارت فنی نیروی 

مدیران محلی1۹

20

محیط مناسب برای نخبگان

نسبت تحقیق و توسعه در تولید ناخالص داخلی

کار21 درجه محدودیت در قوانین 

مقررات زدایی دستمزد22

حفاظت از مالکیت معنوی23

حفاظت از اموال خصوصی24

پرداخت حقوق بر مبنای شایسته ساالری2۵

2۶

گشودگی

به کارگیری خارجی ها

27
نسبت میزان متوسط سرمایه گذاری مستقیم 

خارجی به تولید ناخالص داخلی

گشودگی تجاری به تولید ناخالص داخلی28
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مؤلفهزیرشاخص هاردیف

2۹
تمایل به جذب نخبگان

درآمد سرانٔه قابل تصرف

نرخ اشتغال30

۱ IMD 2-2-۳- رتبه بندی نخبگان جهانی

 )WTR( رتبه بندی جهانی اســتعدادها ،«IMD» در ســال 2014، مرکــز رقابت پذیــری جهانــی
کشــورها در جــذب و حفظ نخبگان  که هــدف آن، ارزیابی توانایی  کــرد. شــاخصی  را منتشــر 
کسب و کارها بود. به  واسطه دسترسی این مرکز به آرشیو جامعی از داده  های  مورد نیاز برای 
تاریخی، امکان بازســازی این رتبه بندی از ســال 200۵ وجود داشــت، به همین سبب تعداد 
که در این شــاخص رتبه بندی می شــدند، به دنبال دسترســی به اطالعات از ۵0  کشــورهایی 
که آخرین نسخه این رتبه بندی منتشر شد،  کشور در سال 2017  کشور در سال 200۵ به ۶3 
کرده است. ساختار شاخص مذکور بر سه عامل استوار است و 32 مؤلفه را مورد بررسی  تغییر 

قرار می  دهد. سه عامل این شاخص به شرح ذیل است:

از طریــق نظــام آموزشــی ملــی )عامــل . 	 ارتقــای نخبــگان بومــی  و  ســرمایه گذاری در رشــد 
سرمایه گذاری و توسعه( 

کار خارجی با مهارت )عامل جذابیت کشــور برای . 	 توانایی یک کشــور برای جذب نیروی 
نیروی کار خارجی از نظر کیفیت زندگی، مالیات ها و هزینه زندگی( 

دسترســی به نخبگان و مهارت  های الزم برای حفظ منابع انســانی مورد نیاز اقتصاد )عامل . 	
کارمندان.  آمادگی( یا توانایی در ایجاد فرصت  های شغلی و آموزش برای 

کارآمــوزی، آموزش به  در ایــن ســه حوزه پژوهشــگران دسترســی به آمــوزش، دوره  هــای 
کیفیت زندگی،میزان پرداخت  کارگران، مهارت  های زبانی، هزینه زندگی،  کارمنــدان، انگیزه 
و نــرخ مالیــات را مــورد بررســی قــرار می دهنــد. در جدول شــماره »3«، مؤلفه  هــای هر یک از 
زیرشاخص ها آورده شده است. شاخص رتبه بندی جهانی استعدادها نیز مشابه «GTI» به 

صورت عمد ه ای متکی به پیمایش  های افکارسنجی اجرایی و اطالعات ذهنی است. 
کشــور ســوئیس در رتبه بنــدی ســال 2017 ]4]، بــه عنــوان صدرنشــین رقابــت در جــذب 
گرفتند. مشابه شاخص «GTI»، سایر  نخبگان معرفی شد و دانمارک و بلژیک پس از آن قرار 

1. IMD World Talent Ranking
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کشــور برتر قرار دارند. ایاالت  کشــور های اســکاندیناوی مانند فنالند، نروژ و ســوئد در بین 10 
که در آن شاخص، رتبه یک را به خود اختصاص داده بود در شاخص مذکور،  متحده آمریکا 

جایگاه 1۶ را به دست آورد. 
 [۵[  «IMD» که پیش از آن تشخیص داده شده بود در نسخه 2018 رتبه بندی روندهایی 
کشــور های اروپایی و  کشــورها در رقابت بر ســر نخبگان،  گرفت. موفق ترین  مــورد تأییــد قرار 
اقتصاد های متوسط با سطوح باالی سرمایه گذاری در آموزش و کیفیت زندگی هستند. عالوه 
بر این، نتایج نشان می دهد که ثروت کشور، تنها محرک عمده در رقابت برای جذب نخبگان 
محسوب نمی شود، در واقع شاخصه  های پیشرفت اجتماعی و کیفیت نهادها مانند پایبندی 
کمیت قانون، مبنای اســتواری در جذب متخصصان در محیط بین المللی هســتند.  به حا

جدول 3. زیرشاخص ها و مؤلفه های رتبه بندی نخبگان جهانی

شاخص اندازه گیریمؤلفه هازیرشاخص ها

عه
وس

 و ت
ی

ذار
ه گ

مای
سر

کلی برای آموزش درصد از تولید ناخالص داخلیهزینه عمومی 

هزینه سرانه دولت برای 
آموزش هر دانش آموز

درصد از تولید ناخالص داخلی 
سرانه )دوره دبیرستان(

کلی برای  هزینه عمومی 
آموزش هر دانش آموز

بودجه به ازای هر دانش آموز 
ثبت نام شده در تمامی سطوح

نسبت دانش آموز به معلم در دوره ابتدایی
کارمندان  نسبت دانش آموزان به 

آموزشی در دوره ابتدایی

نسبت دانش آموز به معلم 
در دوره دبیرستان

کارمندان  نسبت دانش آموزان به 
آموزشی در دوره دبیرستان

کارآموزی کفایت اجرا می شوند؟دوره های  کارآموزی به حد  آیا دوره های 

کارمندان آموزش ضمن خدمت به 
کارمندان،  آیا آموزش ضمن خدمت 
اولویت باالیی برای شرکت ها دارد؟

کار زنان کارنیروی  کلی  درصد از نیروی 

زیرساخت های بهداشتی
آیا زیرساخت های بهداشتی، نیازهای 

جامعه را تأمین می کند؟
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شاخص اندازه گیریمؤلفه هازیرشاخص ها

ت
ذابی

ج

کاال و خدمات در شهرهای اصلی مانند مسکنشاخص هزینه زندگی سبد 

جذب و حفظ نخبگان
آیا جذب و حفظ نخبگان، یک 

اولویت  برای شرکت ها است؟

کارگر کارگران در شرکت ها باال است؟انگیزه  آیا انگیزه 

فرار مغزها
آیا فرار مغزها )افراد با مهارت و آموزش دیده( 

مانع رقابت پذیری اقتصاد نمی شود؟

کیفیت زندگی باال است؟کیفیت زندگی آیا 

کار خارجی با مهارت نیروی 
کشور برای نیروی  کسب و کار  آیا محیط 

کار خارجی ماهر، جذاب است؟

دستمزد در مشاغل خدماتی
کلی ساالنه شامل پرداخت های  درآمد 

تکمیلی مانند پاداش

دستمزد در مشاغل مدیریتی
کلی پایه به عالوه پرداخت های  حقوق 

اضافی و مشوق های بلندمدت

درصد از درآمد برابر با تولید ناخالص داخلینرخ مالیات بر درآمد مؤثر فرد

آیا انصاف در سیستم اداری رعایت می شود؟عدالت

در معرض آلودگی های ذره ای
متوسط انتشار آلودگی ذرات معلق 

)میکروگرم بر حجم مکعب(

گی
اد

آم

کار نرخ تغییراترشد نیروی 

کار ماهر به سادگی در دسترس است؟کارگران دارای مهارت آیا نیروی 

مهارت های مالی
کسب مهارت های مالی به  آیا 

سادگی امکان پذیر است؟

تجربه بین المللی
تجربه بین المللی مدیران ارشد به 

کلی حائز اهمیت است طور 
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شاخص اندازه گیریمؤلفه هازیرشاخص ها

گی
اد

آم

مدیران ارشد ماهر
آیا مدیران ارشد ماهر به  سادگی 

در دسترس هستند؟

آموزش ابتدایی و دبیرستان
آیا آموزش ابتدایی و دبیرستان، نیازهای یک 

اقتصاد در حال رقابت را تأمین می کند؟

غ التحصیالن در علوم فار
غ التحصیالن در رشته های فناوری  درصد فار
اطالعات، مهندسی، ریاضیات و علوم طبیعی

آموزش دانشگاهی
آیا آموزش دانشگاهی، نیازهای یک اقتصاد 

در حال رقابت را تأمین می کند؟

آموزش مدیریتی
آیا آموزش مدیریتی، نیازهای یک 
جامعه اقتصادی را تأمین می کند؟

مهارت های زبانی
آیا مهارت های زبانی، نیازهای 

سازمان ها را تأمین می کند؟

کنجابه جایی دانشجویان در داخل تعداد دانشجویان بین المللی به هر 1000 فرد سا

پیمایش ارزیابی آموزشی از افراد 1۵ سالهارزیابی آموزشی

کلیت اقتصاد  ایــن شــاخص، وضعیــت و بهبــود توانایی  های مورد نیــاز برای شــرکت ها و 
را از جهــت خلــق ارزش در بلندمــدت ارزیابــی می کند. این مهم با اســتفاده از مجموعه ای از 
کار ماهر داخلی و بین المللی را  که توسعه، حفظ و جذب نیروی  شاخص ها انجام می پذیرد 

مورد بررسی قرار می دهد.
کــه پیش از این اشــاره شــد، ســه دســته شــاخص دربرگیرنــده 32 مؤلفه اند.  همان طــور 
گفــت دســته ها به ضــرورت دارای تعــداد برابری از مؤلفه هســتند؛ به طــور مثال،  نمی تــوان 
دسته آمادگی، تعداد بیشتری مؤلفه نسبت به دسته سرمایه گذاری و توسعه دارد. هر دسته 
غ از اینکــه چــه تعداد مؤلفــه را در برمی گیرد، دارای وزن برابر یک ســوم در شــکل دهی به  فــار
که قابل اندازه گیری هستند؛  نتایج است. مؤلفه می توانند بر اساس داده  های محکم باشند 
بــه طور مثال میــزان هزینه عمومی در آموزش، همچنین می توانند بــر مبنای داده  های نرم 
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کشــور برتر در  کیفیــت ســرمایه گذاری  های مذکور  باشــند. جدول شــماره »4«، 20  دربردارنــده 
شاخص نخبگان جهانی در سال 201۹ ]۶] را نشان می دهد.

کشور برتر جهان در شاخص نخبگان جهانی در سال 201۹ جدول 4. رتبه بندی 20 

رتبه در هر یک از زیرشاخص هارتبه کلی

آمادگیجذابیتسرمایه گذاری و توسعهنام کشوررتبه

212سوئیس1

111۶دانمارک2

73۹سوئد3

41310اتریش4

۵417لوکزامبورگ۵

31021نروژ۶

۶۶18ایسلند7

101۶3فنالند8

1۶77هلند۹

2۵201سنگاپور10

11۹14آلمان11

1۵228آمریکا12

2۶۵1۵کانادا13

۹1724بلژیک14

20184هنک کنگ1۵

341۵۵استرالیا1۶

2۹1411نیوزلند17

4488ایرلند18

17281۹اسراییل1۹

242۹12تایوان20

گرفته است. این  گزارش مورد بررســی قرار  کشــور در این  در منطقه غرب آســیا، تنها چند 
کشورها عبارتند از: اسراییل، عربستان سعودی، قطر، اردن، ترکیه و امارات متحده عربی. در 
این منطقه، اسراییل در رتبه اول و پس از آن، قطر و عربستان سعودی قرار دارد. الزم به ذکر 

که این منطقه در دسته آمادگی دارای بهترین عملکرد است. است 
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کشور،  اســراییل در ســال 201۹، رتبه 1۹ را به خود اختصاص داده و بهترین عملکرد این 
کسب رتبه 17 در دسته شاخص سرمایه گذاری و توسعه است. این کشور در مؤلفه کل هزینه 
کار، رتبه 11  عمومی در آموزش دارای رتبه 4 جهان است و در خصوص درصد زنان در نیروی 
را به خود اختصاص داده اســت. در دســته شاخص جذابیت، اسراییل رتبه 28 را از آن خود 

کشور در دنیا، ۹ است.  کرده و در شاخص اولویت جذب و حفظ نخبگان، رتبه این 
کشــور، 1۹ و در دو مؤلفه دسترســی به  همچنیــن در دســته شــاخص آمادگــی، رتبــه ایــن 
کشــور اســراییل  کار ماهــر و مهارت  هــای مالــی، رتبه 8 در جهان اســت. نقاط ضعف  نیــروی 
کارمندان در بخش خصوصی با رتبه 4۶ و تعداد دانشــجویان  شــامل اولویت پایین آموزش 

کشور با رتبه 47 است.  بین المللی حاضر در این 
که این امر ناشی  کرد  عربستان سعودی در سال 201۹ به رتبه 2۹ این رتبه بندی صعود 
از پیشــرفت در دو دســته شــاخص ســرمایه گذاری و توســعه )رتبــه 28( و آمادگــی )رتبــه 22( 
کردن  کرده است. اجرایی  کشور در شاخص جذابیت به رتبه 43 سقوط  است. هرچند این 
کشور را در شاخص آمادگی به 22 رسانده و در اولویت دهی به  کارآموزی، رتبه این  دوره  های 

کشور برابر با 32 شده است.  کارمندان، رتبه این  آموزش 
کشــور رشــد داشــته اســت؛ به طــور مثال،  دسترســی بــه مهارت  هــای خــاص نیــز در ایــن 
دسترســی مدیــران ارشــد بــه تجربیــات بین المللــی تا رتبــه 11 جهــان ارتقا یافتــه و همین طور 
داشــتن مهارت  هــای مالــی بــه رتبــه 3۵ رســیده اســت. بــه طــور مشــابه اثربخشــی آمــوزش 
کرده اســت.  دانشــگاهی بــه رتبــه 37 افزایش یافته و مهارت  هــای زبانی نیز تا رتبه 3۶ صعود 
که یکی  کارگران ماهر، رتبه پایین 43 را دارد و در ایجاد آلودگی زیســت محیطی  دسترســی به 
از شــاخص  های موجود در دســته جذابیت محســوب می شود، رتبه عربســتان سعودی، ۶2 
که معادل رتبه ۶1 است. کار دانست  است. نقطه ضعف دیگر را می توان درصد زنان در نیروی 
کاهش در دســته  کرده اســت و این موضوع از  امارات متحده عربی به رتبه 30 ســقوط 
شــاخص جذابیت )رتبه 12( و دســته شــاخص آمادگی )رتبه 13( نشــأت می گیرد. در دســته 
کار خارجــی به رتبه ۵  کشــور در جذابیت برای نیرو هــای ماهر  شــاخص جذابیــت، رتبــه این 

کشور در شاخص آلودگی برابر با ۵7 است.  کاهش یافته و رتبه این 
غ التحصیــالن علوم )37( و  کشــور در درصد فار در دســته شــاخص آمادگــی، عملکرد این 
کم با  پیمایش دانش آموزان 1۵ســاله )4۶( ضعیف به نظر می رســد. ســرمایه گذاری و توسعه 
کل  کل هزینــه عمومــی بــر روی آموزش با رتبه ۶2 اســت و درصــد زنان به  رتبــه ۵3، ناشــی از 
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کار، دارای رتبه ۶0 می باشــد. همچنین نســبت دانش آموز به معلم در دوره دبستان،  نیروی 
رتبــه ۵7 را بــه خود اختصاص داده اســت. نقاط قــوت امارات متحده عربی شــامل محدود 

بودن فرار مغزها با رتبه 1 در جهان و دسترسی به مدیران ارشد ماهر است. 

2-2-۴- شاخص رقابت پذیری نخبگان۱ 

که بیش از   شــاخص جهانی رقابت پذیری نخبگان «GTCI»، رتبه بندی محســوب می شــود 
کرده و به صورت ســاالنه از ســال  کادمیک را به خود جذب  همــه توجــه رســانه ها و محافل آ
2013 توســط «Adecco Group» ،«INSEAD» و انســتیتو رهبــری ســرمایه انســانی منتشــر 
شــده اســت. هــدف شــاخص جهانــی رقابت پذیری به ســبب اهمیت بــاالی نخبــگان برای 
که به عنوان یک ابزار با بهبود مداوم در ایجاد ارتباط میان توســعه  افزایش رفاه، این اســت 
کســب و کارها، محافل  گفت  و  گو میان دولت ها،  اقتصــادی و نخبگان و ابزاری برای تشــویق 
کادمیک، مجامع متخصصان و شــهروندان باشــد. شــاخص «GTCI» به دنبال آن اســت تا  آ
بــرای موضوعــات رقابت پذیری نخبگان، رویکردی همه جانبــه، معطوف به هدف، تحلیلی 

و عملیاتی ارائه دهد.
شــاخص مذکور، پارامتر های ملی و ســازمانی را پوشش می دهد و چشم  اندازهایی ایجاد 
کــه الهام بخــش اقدامات اصالحی خواهند بود. بر اســاس بازخوردهــا و تحلیل  های  می کنــد 
گزارش، شاخص در ســال 2020 ]7]، 70 متغیر  بیشــتر منتج از انتشــار نســخه های پیشین این 
گروه  های  که در تمامــی  گرفتــه   کشــور مــورد بررســی قرار  گــزارش، 132  را دربر گرفــت. در ایــن 
کشورها ۹7 درصد از تولید ناخالص  درآمدی و ســطوح مختلف توســعه، توزیع شده اند. این 

جهان و ۹4 درصد از جمعیت جهان را دربرمی گیرند. 
که متشــکل از  ـ ســتانده را دنبال می کند  الزم به ذکر اســت این شــاخص، یک مدل داده ــ
کشورها برای پرورش و جذب نخبگان )داده( و نوع مهارت  های در  که  ارزیابی اقداماتی است 
کشورها تمرکز می کند، از این رو  دسترس آنان )ستانده( انجام می دهند. «GTCI» بر اقدامات 

کشوری پشتیبانی می شوند.  کالن در سطح  مدل آن توسط متغیر های اقتصاد 
زیرشــاخص داده رقابت پذیری نخبگان، از چهار محور ذیل تشــکیل شــده و به تشــریح 
کشور خاص برای رقابت پذیری در عرصه  که یک  سیاست ها، منابع و تالش هایی می پردازد 
که در آن  کار می گیرد؛ توانمندســازی )محور 1(، محــدود ه ای را منعکس می کند  نخبــگان بــه 

1. Global Talent Competitiveness Index
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مقررات گذاری و محیط کسب و کار مشتمل بر موضوعاتی همچون رقابت، اقدامات مدیریتی 
کار، می تواند محیطی مساعد برای رشد و موفقیت افراد بااستعداد ایجاد  کارکرد بازار های  و 
کند. سه محور دیگر، سه اهرم رقابت پذیری استعدادها را توصیف می کنند و بر اقداماتی تمرکز 
کشورها برای جذب )محور 2(، رشد )محور 3( و حفظ )محور 4( استعدادها انجام  که  دارند 
می دهند. در زیرشــاخص داده، میانگین ســاده عددی نمرات در چهار محور ثبت می شود. 

مدل 2. زیرشاخص ها، محورها و مؤلفه  های شاخص جهانی رقابت پذیری نخبگان

کیفیت  که به دنبال توصیف و اندازه گیری  زیرشاخص ستانده، رقابت پذیری نخبگان را 
کشــور و منتج از سیاســت ها، منابع و تالش ها است، دنبال می کند. این  اســتعدادها در یک 
کشــور خــاص را در زمینه  زیرشــاخص از دو محــور تشــکیل شــده اســت و شــرایط حاضــر یک 
مهارت  هــای فنــی و حرفــه ای و مهارت  هــای دانــش جهانــی توصیــف می کنــد. زیرشــاخص 
ســتانده، مبتنــی بــر میانگیــن ســاده عددی در مــورد نمرات به دســت آمده از ایــن دو محور 
اســت. شــاخص جهانی رقابت پذیری اســتعدادها، بر مبنای میانگین ســاده عددی نمرات 

ثبت شده در هر یک از شش محور یادشده در باال به دست می آید.
آخریــن رتبه بندی  های این شــاخص، روندی تا حدودی مشــابه بــا «GTI» و «WTR» را 
کشور را  نشان می دهد. سوئیس بهترین جایگاه را دارد. سنگاپور و ایاالت متحده آمریکا آن 
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دنبال می کنند و بار دیگر سوئد، دانمارک، فنالند و نروژ از جمله 10 کشور برتر به شمار می آیند.
جدول شماره »۵«، شاخص ها و متغیر های ارزیابی شده در شاخص جهانی رقابت پذیری را 

در سال 2020 نشان می دهد. 

جدول ۵. محورها و متغیرهای شاخص جهانی رقابت پذیری نخبگان

متغیرمؤلفه محورردیف

توانمندسازی1

چشم انداز مقررات گذاری

درجه تأثیر دولت

کمیت قانون حا

ثبات سیاسی

کیفیت مقررات گذاری

فساد

چشم انداز بازار

شدت رقابت

سهولت کسب و کار

توسعه خوشه ای

میزان هزینه در حوزه تحقیق و توسعه

زیرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات

جمعیت شهری

چشم انداز کسب و کار

نرخ بیکاری افراد با تحصیالت دانشگاهی

کار سیاست های فعال در بازار 

کارفرما کارگر و  همکاری 

مدیریت حرفه ای

ارتباط پرداخت و بهره وری

به کارگیری تکنولوژی

سرمایه گذاری در فناوری های نوظهور

کم ماشین های اتوماتیک ترا

گشودگی خارجیجذب2
تبادل فناوری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی

عادی بودن مالکیت خارجی
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متغیرمؤلفه محورردیف

جذب

گشودگی خارجی

تعداد مهاجران

دانشجویان بین المللی

جذب مغزها

گشودگی داخلی

رواداری نسبت به اقلیت ها

رواداری نسبت به مهاجران

تحرک اجتماعی

غ التحصیل زنان فار

بهبود شکاف جنسیتی

فرصت های رهبری برای زنان

رشد3

آموزش رسمی

ثبت نام در دوره های فنی و حرفه ای

ثبت نام در دوره های دانشگاهی

میزان هزینه برای تحصیالت دانشگاهی

خواندن، ریاضیات و علوم

رتبه بندی دانشگاهی

یادگیری مستمر

کیفیت دوره های آموزش مدیریت

تداوم آموزش در شرکت ها

کارمندان رشد و ارتقای 

دسترسی به فرصت های رشد

گذاری اقتدار وا

حقوق فردی

استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی

استفاده از شبکه های حرفه ای مجازی

همکاری داخل سازمان ها

همکاری بین سازمان ها

پایداریحفظ4
نظام بازنشستگی

تأمین اجتماعی
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متغیرمؤلفه محورردیف

حفظ

حفظ و استفاده از نخبگانپایداری

سبک زندگی

عملکرد محیط زیستی

ایمنی شخصی

کم پزشک عمومی ترا

بهداشت

۵
مهارت های فنی 

و حرفه ای

مهارت های سطح میانی

کار با تحصیالت دبیرستان نیروی 

جمعیت با تحصیالت دبیرستان

متخصصان فنی

کارمند کار به هر  بهره وری 

کاریابی قابلیت 

کارمند ماهر سهولت دستیابی به 

ارتباط سیستم آموزشی با اقتصاد

تطابق مهارت ها با تحصیالت دبیرستانی

تطابق مهارت ها با تحصیالت دانشگاهی

۶
مهارت های 
دانش جهانی

مهارت های سطح باال

کار با تحصیالت دانشگاهی نیروی 

جمعیت دارای تحصیالت دانشگاهی

افراد متخصص

پژوهشگران

مدیران و صاحب منصبان ارشد

دسترسی به مهندسان و دانشمندان

اثر نخبگان

خروجی نوآورانه

صادرات با ارزش باال

کارآفرینانه معطوف به محصول جدید فعالیت 

کسب و کارهای نو کم  ترا

مقاالت نشریات تخصصی و علمی
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گذشته GTCI، همبستگی مثبت باالیی  در سال 2020 نیز همانند نمونه  های سال  های 
میــان عملکــرد اقتصــادی و رقابت پذیــری ملی نخبــگان وجــود دارد. این همبســتگی برای 
کشــور های  گزارش، 1۵۵ عدد از آن ها رتبه بندی شــده اند نیز وجود دارد.  که در این  شــهرها 
که تنها  گونه ای  کشور های اروپایی قرار دارند به  برتر در رتبه بندی GTCI همچنان در اختیار 
کشورها  کشــور برتر این رتبه بندی قابل مشاهده است. این  کشــور غیراروپایی در میان 20   7
کانادا )سیزدهم(،  عبارتند از: ایاالت متحده آمریکا )دوم(، سنگاپور )سوم(، استرالیا )دهم(، 

نیوزلند )شانزدهم(، ژاپن )نوزدهم( و اسرائیل )بیستم(.

کشورها بر اساس رتبه شاخص جهانی رقابت پذیری نخبگان و تولید ناخالص داخلی سرانه مدل 3. توزیع 

کشــور های برتــر در شــاخص یادشــده،  گذشــته، در ســال 2020 نیــز  هماننــد ســال  های 
اقتصاد های کوچک با درآمد باال هستند؛ سوئیس، سنگاپور، لوکزامبورگ، ایسلند و استرالیا 
را می توان نمونه هایی از آن دانست. این کشورها سیاست های اقتصادی اجتماعی تاحدی 
باز را توسعه داده اند و رشد و مدیریت نخبگان در اولویت  های اصلی آن قرار دارد. الزم به ذکر 

کشور های برتر قرار دارند. گروه  کشور های اسکاندیناوی در  است تمامی 
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کشور برتر در رتبه بندی سال 2020 شاخص جهانی رقابت پذیری نخبگان کسب شده توسط 20  جدول ۶. امتیاز 

امتیازکشوررتبهامتیازکشوررتبه

72/34آلمان81/2۶11سوئیس1

72/27بریتانیا7۹/0۹12آمریکا2

71/2۶کانادا78/4813سنگاپور3

70/۹0ایسلند7۵/8214سوئد4

70/4۵ایرلند7۵/181۵دانمارک۵

۶۹/84نیوزلند74/۹۹1۶هلند۶

۶8/87اتریش74/4717فنالند7

۶8/87بلژیک73/۹418لوکزامبورگ8

۶۶/0۶ژ اپن72/۹11۹نروژ۹

۶۵/۶۶اسراییل72/۵320استرالیا10

کشورهای پیرامون آن در شاخص جهانی رقابت پذیری نخبگان جدول 7. رتبه بندی ایران و 

یازکشور
امت

ی
 کل

به
رت

گروه منطقه ایگروه درآمدی
رتبه در 
منطقه

1شمال آفریقا و غرب آسیابا درآمد باال۶۵/۶۶20اسراییل

2شمال آفریقا و غرب آسیابا درآمد باال۶2/۶322امارات متحده عربی

3شمال آفریقا و غرب آسیابا درآمد باال۵7/742۹قطر

4شمال آفریقا و غرب آسیابا درآمد باال۵7/4730قبرس

۵شمال آفریقا و غرب آسیابا درآمد باال۵1/4840عربستان سعودی

۶شمال آفریقا و غرب آسیابا درآمد باال۵0/3۵41بحرین

7شمال آفریقا و غرب آسیابا درآمد باال4۹/۶343عمان

8شمال آفریقا و غرب آسیابا درآمد متوسط به باال48/۵74۵آذربایجان

۹شمال آفریقا و غرب آسیابا درآمد متوسط به باال43/۵2۶0ارمنستان

10شمال آفریقا و غرب آسیابا درآمد متوسط به باال43/48۶1اردن
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یازکشور
امت

ی
 کل

به
رت

گروه منطقه ایگروه درآمدی
رتبه در 
منطقه

11شمال آفریقا و غرب آسیابا درآمد باال42/۶۵۶3کویت

12شمال آفریقا و غرب آسیابا درآمد متوسط به باال41/11۶8گرجستان

13شمال آفریقا و غرب آسیابا درآمد متوسط به باال38/3778ترکیه

14شمال آفریقا و غرب آسیابا درآمد زیر متوسط38/2۵7۹تونس

1۵شمال آفریقا و غرب آسیابا درآمد زیر متوسط34/7۹۹7مصر

کش 1۶شمال آفریقا و غرب آسیابا درآمد زیر متوسط32/۹3100مرا

17شمال آفریقا و غرب آسیابا درآمد متوسط به باال30/7۵10۵الجزایر

18شمال آفریقا و غرب آسیادرآمد پایین12/3۶132یمن

1آسیای مرکزی و جنوبیبا درآمد متوسط به باال4۶/02۵4قزاقستان

2آسیای مرکزی و جنوبیبا درآمد زیر متوسط40/4272هند

3آسیای مرکزی و جنوبیبا درآمد متوسط به باال3۶/۹۵83سریالنکا

4آسیای مرکزی و جنوبیدرآمد پایین3۶/8۹84تاجیکستان

۵آسیای مرکزی و جنوبیبا درآمد زیر متوسط3۵/72۹1قرقیزستان

۶آسیای مرکزی و جنوبیبا درآمد زیر متوسط3۵/۶۶۹2بوتان

7آسیای مرکزی و جنوبیبا درآمد متوسط به باال32/۶8102ایران

کستان 8آسیای مرکزی و جنوبیبا درآمد زیر متوسط30/۶310۶پا

۹آسیای مرکزی و جنوبیدرآمد پایین2۶/23121نپال

10آسیای مرکزی و جنوبیبا درآمد زیر متوسط24/۶7124بنگالدش

گروه  که در جدول شماره »8« مشاهده می شود، ایران در این رتبه بندی در  همان گونه 
گروه  کشور این منطقه در  کشــور های آســیای مرکزی و جنوبی دسته بندی شده اســت. پنج 
که سه عدد دارای  کشور های با درآمد زیر متوسط دسته بندی می شوند. این در حالی است 
درآمد باالی متوســط و دو عدد دارای درآمد پایین هســتند. بهترین عملکرد در این منطقه 
که در چارک  کشوری از منطقه به شمار می آید  که تنها  متعلق به قزاقستان با رتبه ۵4 است 

دوم رتبه بندی قرار دارد.



کارآفرینان بین المللی در ایران ۴0   | |    زیست نخبگان علمی و 

کشورهای پیرامونی آن در محورهای شاخص جهانی رقابت پذیری نخبگان جدول 8. رتبه ایران و 

کشور

ص
اخ

 ش
 در

به
رت

ی
ساز

ند
انم

تو

ب
شدجذ

ر

ظ
مهارت های فنی و حف

حرفه ای
مهارت های دانش 

جهانی

201۹482121128اسراییل

22223242۹3138امارات متحده عربی

2۹2843۶4122۶7قطر

3037274732281۹قبرس

4044414142324۹عربستان سعودی

413417۵04۵4۶8۶بحرین

434022404844۹1عمان

4۵۵244823۵2374آذربایجان

۶0۶1۵۹100۶44۹47ارمنستان

۶148۶۵8۶477۵۶۶اردن

۶3743۵۹۵۵37478کویت

۶8۵8۶۹103۶8۶8۵4گرجستان

7877114۶7۶2۹7۶3ترکیه

7۹10210181۶۶78۵3تونس

۹710۵11۶10474104۵2مصر

کش 1008۹111۹78۵11۶۹۵مرا

10۵11712311۶84۹۵۹7الجزایر

132132132132131130113یمن

۵4۶2۵8783۹۶23۹قزاقستان

72۶3۹244۹۵7۶۵7هند

838۵112۹27747۹۶سریالنکا

841078۹11۵714۵87تاجیکستان
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کشور

ص
اخ

 ش
 در

به
رت

ی
ساز

ند
انم

تو

ب
شدجذ

ر

ظ
مهارت های فنی و حف

حرفه ای
مهارت های دانش 

جهانی

۹1113۹411072۵۹8۹قرقیزستان

۹24۹8۵۹183۹۹12۶بوتان

102114131101828۹۶۵ایران

کستان 10۶11111810۵10882۹0پا

12112012۶11811۹۹011۶نپال

12410812712812۵11811۵بنگالدش

»قزاقســتان« در دو محــور حفظ نخبــگان و مهارت  های دانش جهانــی، عملکرد بهتری 
داشــته و رتبه 3۹ را در هر دو در ســطح جهان به خود اختصاص داده اســت. محور رشــد در 
کم شــبکه  های  کاربرد  که فقدان حقوق فردی و  ایــن میان با رتبه 78 اســتثنا اســت؛ جایــی 
کشــور برتر در این  مجازی، دسترســی به فرصت  های رشــد را دشــوار ســاخته اســت. دومین 
منطقــه، »هندوســتان« بــا رتبه 72 و بهترین عملکرد آن در زمینه رشــد نخبــگان با رتبه 44 
کشور مانند جذب نخبگان با رتبه ۹2 و حفظ  است. هرچند محور های دیگر مربوط به این 
کشــور در این منطقه رتبه  نخبگان با رتبه ۹۵ نیاز به بهبود دارند. »ســریالنکا« پس از این دو 
که رتبه آن در سطح جهان، 83 است. الزم به ذکر است  سوم را به خود اختصاص داده است 
این رتبه به واســطه عملکرد خوب ســریالنکا در زمینه مهارت  های فنی و حرفه ای )رتبه 47( 
کرد سریالنکا از توانایی باالیی در انطباق نیاز های  رشــد یافته اســت. عالوه بر این باید اشاره 
کاریابی(. ضعیف ترین محور  کار برخوردار است )رتبه 43 در قابلیت  کار با عرضه  نیروی  بازار 
کشور با رتبه  گشودگی خارجی پایین این  سریالنکا در جذب نخبگان با رتبه 112 و دلیل آن، 

127 در جهان است.
در منطقه شمال آفریقا و آسیای غربی، 18 کشور رتبه بندی شده اند. این تنها منطقه ای 
کشــور با سطح درآمد  گروه  های درآمدی می شــود؛ 8  کشــورهایی از تمامی  که شــامل  اســت 
کشور  کشور با سطح درآمد زیر متوسط و یک  کشور با سطح درآمد باالی متوسط، 3  باال، ۶ 
کشور اول منطقه اسراییل با رتبه 20، امارات متحده عربی با رتبه  با سطح درآمد پایین. سه 
کشــور های صدرنشــین  22 و قطــر بــا رتبــه 2۹ در ســطح جهان اســت و هر ســه در چارک اول 

رتبه بندی قرار دارند. 
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کشور برتر دنیا در مهارت  های دانش جهانی با رتبه 8 قرار دارد. این  اسراییل در میان 10 
کشــور همچنیــن در محــور دیگر ســتانده مربوط به مهارت  هــای فنی و حرفــه ای نیز عملکرد 
خوبــی دارد و رتبــه 12 را به خود اختصاص داده اســت. عالوه بر این در انطباق نیاز های بازار 
کرده است. محوری  کاریابی را در سطح جهان کسب  کار، رتبه ۹ در قابلیت  کار با مهارت  های 
ج از چارک اول دارد، مربوط به جذب نخبگان با رتبه 48 است  که اسراییل در آن رتبه ای خار
گشــودگی داخلــی با رتبه 10۵ در جهان اســت و این امــر می تواند با  که ناشــی از ســطح پایین 

مدارای بیشتر با اقلیت ها و مهاجران بهبود یابد. 
کشــور های پیشــرو در جهان در  بــر خــالف اســراییل، قطر و امارات متحده عربی از جمله 
جذب اســتعدادها محســوب می شــوند )رتبه 3 و 4 جهانی(. این رتبه ناشــی از سطوح قابل 
گشــودگی داخلــی با رتبه ۶ و ۹ اســت.  گشــودگی خارجــی بــا رتبــه 3 و4 در جهــان و  تحســین 
کشــور به شــمار می آیــد، هر دو  کــه توانایــی در جذب اســتعدادها نقطه قوت دو  همان گونــه 
دارای نقــاط ضعف مشــابهی در خصوص محــور مهارت  های دانش جهانی هســتند )امارت 

متحده عربی: 3۹ و قطر: ۶7(. 
کشور را  که چهارمین نسخه «GCTCI»، 1۵۵ شهر از 7۵  نکته حائز اهمیت دیگر آن است 

کشور بود.  گذشته 114 شهر از ۶4  نیز مورد ارزیابی قرار داده است. این عدد در سال 

جدول ۹. امتیاز 10 شهر برتر در شاخص جهانی رقابت پذیری نخبگان 2020

امتیازشهررتبهامتیازشهررتبه

کنگ73/7۶نیویورک1 ۶۶/4هنگ 

۶۵/7پاریس71/77لندن2

۶۵/7توکیو71/48سنگاپور3

۶2/8لس آنجلس۶8/1۹سانفرانسیسکو4

۶1/۹مونیخ۶۶/810بوستون۵

جدول 10. شهرهای برتر در هر یک از محورهای شاخص جهانی رقابت پذیری نخبگان 2020

به
مهارت های دانش جهانیحفظرشدجذبتوانمندسازیرت

امتیازشهرامتیازشهرامتیازشهرامتیازشهرامتیازشهر

8۶/8توکیو۹1/4والتا83/7پکن7۹نیویورک88/7سنگاپور1
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به
مهارت های دانش جهانیحفظرشدجذبتوانمندسازیرت

84/8لندن88/8کیل81/7بوستون77/7هنگ کنگ73/4دوبلین2

72نیویورک88/3بیلبایو80/4زوریخ77/3لندن73/1سان فرانسیسکو3

۶۹/7پاریس88/2دوسلدرف77/8هانگژو70/۶پاریس۶8/۵بوستون4

۶۹/1سئول88/1گوتنبرگ7۵/4بنگلور۶8دبی۶۵نیویورک۵

۶8/۶سان فرانسیسکو87/7هانوور74/7نیویورک۶4/7سنگاپور۶4/۹ابوظبی۶

۶1/8آتالنتا87/۵لوکزامبورگ74/2کوآالالمپور۶0سیدنی۶4/1هنگ کنگ7

۶1/7واشنگتن87/2وین70/3لندن۵7/۹سان فرانسیسکو۶3/1دنور8

گ۹ گو8۶/8اسلو70/3مسکو۵۶/۵شانگهای۶2/7کپنها ۶1/2شیکا

۶0/7لس آنجلس8۶/۶فرانکفورت۶7/7لس آنجلس۵۵/۹توکیو۶2/۵فیالدلفیا10

جــدول شــماره »11«، متغیر هــای مورد اســتفاده در زیرشــاخص ها بــرای ارزیابی عملکرد 
شهرها را نشان می دهد.

جدول 11. محورها و متغیرهای ارزیابی شهرها در شاخص جهانی رقابت پذیری نخبگان

متغیرمحورردیف

توانمندسازی1

تولید ناخالص سرانه

سرعت اینترنت )مگابیت متوسط در هر ثانیه(

سهولت کسب و کار

جذب2

حضور در لیست 2000 شرکت جهانی فوربس

ج درصد جمعیت زاده خار

پروژه های سرمایه گذاری مستقیم خارجی

رشد3

دانشگاه های برتر )متوسط امتیاز دانشگاه های برتر(

درصد ثبت نام در دانشگاه ها

شغل های ایجادشده بر اثر سرمایه گذاری مستقیم

حفظ4
امنیت )نرخ جنایت به ازای هر 100 هزار شهروند(

کیفیت محیط زیست )متوسط ساالنه تجمع ذرات معلق(
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متغیرمحورردیف

حفظ
ساعت های سفر پرترافیک

استطاعت مالی )قدرت خرید بر اساس پرداخت تجمعی هر ساعت(

مهارت های دانش جهانی۵

درصد جمعیت با تحصیالت دانشگاهی

درخواست های ثبت اختراع

ارتباطات فرودگاهی )کل تعداد مسافرین(

2-2-5- مهم ترین مشکالت شاخص های موجود رقابت پذیری استعدادها

در مــورد شــاخص  های مــرور شــده در بــاال، دغدغه  های مفهومی و سنجشــی به شــرح ذیل 
گزارش اولیه1 یک پژوهش در جریان برای سازمان همکاری و  وجود دارد. میشــل توســیو در 

توسعه اقتصادی در سال 201۹، به صورت زیر به این موارد پرداخته است:

و . 	 یرشــاخص ها  ز انتخــاب صحیــح  اثبــات  بــرای  هیــچ چارچــوب نظــری مســتحکمی 
متغیر هــای منفــرد وجود ندارد. در نتیجه لیســت شــاخص  های انتخابــی، فرصت طلبانه 
و بــر اســاس داده  هــای در دســترس اســت. عــالوه  بــر ایــن، فقــدان پیش زمینــه مفهومــی، 
را اجتناب ناپذیــر می ســازد.  ابعــاد تحــرک جهانــی نخبــگان  در نظــر نگرفتــن مهم تریــن 
بــرای مثــال، شــاخص «GTCI» بســیار کســب و کار محــور اســت )تعــداد کســب و کار های 
جدیــد، ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی، مالکیــت خارجــی، ســهولت تأســیس یــک 
کســب و کار و روابــط دولــت بــا کســب و کار( و به طــور عمده از شــواهد در دســترس در مورد 
بــه  مربــوط  اطالعــات  برگیرنــده  در بیشــتر   ،«IMD WTR» اشــتغال صرف نظــر می کنــد. 
کار اســت اما تنها به خروجی  های گذشــته توجه دارد و فرصت  های اشــتغال  شــرایط بازار 
موجــود را مــد نظــر قرار نمی دهــد. عالوه بر ایــن «WTR» قصد دارد تا در مــورد فرصت  های 
برگیرنــده  در شــاخص  ایــن  کــه  حالــی  در  دهــد  ارائــه  اطالعاتــی  بین المللــی  مهاجــرت 
اطالعاتــی در مــورد سیاســت های مهاجرتــی نیســت و تنهــا از داده  های انباشــته مهاجران 
ماننــد تعــداد مهاجــران بزرگســال، دانشــجویان بین الملــل یــا ادراک از فــرار مغزها اســتفاده 
می کنــد. هیچ کــدام از این شــاخص ها، اطالعــات خاصی را درباره خروجی  هــای بازار کار 
برنمی گیرنــد و سیســتم مالیاتــی  مهاجــران )بیــکاری، میــزان دســتمزد یــا بیش مهارتــی( در

1. working paper
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کشــور میزبــان را مــورد توجــه قــرار نمی دهــد. و میــزان پرداخــت حمایــت اجتماعــی در 

به دلیل فقدان پیش زمینه نظری، معدودی از شاخص  های گذشته رقابت پذیری نخبگان، . 	
برگیرنده خروجی ها به جای ورودی ها در میان پیش ران  های جاذب نخبگان هستند؛ به  در
 «GTCI» به نرخ باســوادی بزرگساالن توجه می کند یا شاخص «GTI» طور مثال، شــاخص
شامل صادرات کاال های دارای ارزش باالی یک کشور است. تمامی این متغیرها، خروجی 
یابی شــاخص ها هســتند و وجود آن ها در شــاخص ترکیبی مورد پرسش  اطالعات مورد ارز
گروه  های مهاجران فارغ از ســطح  اســت. از این مهم تر شــاخص  های ذکرشــده برای تمامی 
مهارتــی )مشــاغل مدیریتی یــا فنی(، ســن )دانش آموزان یــا کارگران( و موقعیــت خانوادگی 
بــه کار می رونــد و بــه صــورت جــدی، باعث ایجاد شــبهه در خصــوص ارتبــاط اطالعات 

برگیرنده، می شوند. در

گون به طور . 	 در خصــوص اندازه گیــری مقوالت در رتبه بندی کنونی اســتعدادها، منابــع گونا
قابــل توجهــی متکــی بر داده  هــای ذهنی کیفی هســتند. به طــور مثــال«GTCI» از پیمایش 
افکارســنجی اجرایــی مجمع جهانی اقتصاد بــرای جمع آوری اطالعات پیرامون یک ســوم 
متغیر هــای گزارش خود اســتفاده می کند. پیمایش  های مبتنی بر افکار ذهنی اشــخاص به 
خصوص مدیران هرچند به صورت ذاتی نادرســت نیســتند، اما وضعیت یک کشــور را به 

طور کامل تشریح نمی کنند و بنابراین موجب خطای سوگیری در اندازه گیری می شوند.

یــک مــورد دیگر دربــاره شــاخص  های ترکیبی پیشــین جابه جایی نخبــگان، تعــداد فراوان . 	
برگیرنــده اســت؛ بــه عنــوان مثــال شــاخص «GTCI» در ســال 9	۰	،  زیرشــاخص  های در
68 زیرشــاخص را در بر می گرفته اســت. روشــن اســت که بررسی زیرشــاخص  های فراوان، 
امکانی را برای همبســتگی میان این زیرشــاخص ها فراهم می کند و باعث می شــود برخی 
از زیرشاخص  های موجود دو یا چند بار در یک شاخص ترکیبی محاسبه و بنابراین دارای 

وزن بیشتری در جمع بندی نهایی  شوند. 

در نهایــت روشــی کــه متغیرها در این شــاخص ها تجمیع می شــوند، بیشــتر بــر مبنای مدل . 5
پیش زمینه ای خاصی نیستند و بنابراین شیوه وزن دهی صلب و غیر قابل تأییدی دارند. در 
هر دو شاخص «GTCI» و «WTR»، تمامی ابعاد برابر در نظر گرفته می شوند، بنابراین آشکارا 
یانس بیشتر و همبستگی قوی تری با هم دارند، وزن بیشتری می دهند.  به متغیرهایی که وار
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2-۳- پــروژه شــاخص »جذابیت برای نخبگان«۱؛ جدیدترین مدل جهانی ســنجش 
کشورهای در جذب نخبگان بین المللی توانمندی 

گیر در این حوزه  که به دنبال ایجاد مدلی جدید و فرا پروژه شــاخص جذابیت برای نخبگان 
اســت از ســوی ســازمان همکاری و توســعه اقتصــادی پیش رفتــه و رویکــردی ترکیبی اتخاذ 
گروه از مهاجران نخبه تفاوت قائل می شود. ابتدا همسو  کرده است. این شاخص میان سه 
کــه دارای تحصیالت  کســی معرفی می کنــد  بــا ادبیــات غالــب علــوم اجتماعــی، فرد نخبــه را 
کوتاه مدت یا  کار خارجی با آموزش دانشگاهی  دانشگاهی باشد. پروژه یادشده میان نیروی 
کارشناسی ارشد یا دکترا هستند، تفاوت  که دارای مدرک  کارشناسی با افرادی  دارنده مدرک 
قائــل اســت. الزم بــه ذکر اســت این تمایز نــه تنها به دلیل تفــاوت عمده میــان مهارت  های 
کشور های عضو سازمان  گروه از افراد، بلکه به علت سیاست های مهاجرتی متفاوت  این دو 

همکاری و توسعه اقتصادی در قبال آنان است.
کــه مهــارت و اســتعداد، تنهــا در اختیــار افــراد دارنــده تحصیالت دانشــگاهی  از آنجایــی 
گستره  کارآفرینان به شمار می آیند. در واقع در  نیست، سومین بخش مهاجران بااستعداد، 
کارآفرین به عنوان یکی  کشور های عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، نیاز به جذب 
از محرک  های رشــد اقتصادی، به  صورت چشــم گیری به رســمیت شناخته می شود؛ به طور 
که در سال 2012 تصویب شد، مهاجران را  کارآفرینی 2020 اتحادیه اروپا  مثال، برنامه اجرایی 

به عنوان ذخیره مهمی از افراد دارای استعداد بالقوه در نظر می گیرد. 
کادمیک  رقابــت بــرای جذب نخبــگان همچنین به ثبت نــام بین المللی در تحصیــالت آ
کشــور های عضو ســازمان  کنون 3/۵ میلیون دانشــجوی بین المللی در  نیز توجه دارد. هم ا
کشورها را  کل دانشجویان این  که ۶ درصد از  همکاری و توسعه اقتصادی تحصیل می کنند 
تشــکیل می دهند. این نســبت در دوره  های ارشــد 12 درصد و در دوره  های دکترا 27 درصد 
که باید  اســت. دانشــجویان بین المللی در حال حاضر به عنوان منبعی نگریســته می شــوند 
حفــظ شــود، آنان همچنین موجــب جهش در جمعیــت تحصیل کرده شــده و محرکی برای 
کشور های  که بیشــتر  رشــد مؤسســات آموزش عالی به شــمار می آیند. به همین دلیل اســت 
عضــو ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی بــه وضــوح اســتراتژی  های ملی را بــرای جذب 

دانشجویان بین المللی توسعه داده اند. 

1. The OECD Indicators of Talent Attractiveness
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گون مهاجــران نخبه، یک نوآوری مهم نســبت به  گونا گروه  ایــن تمایزگــذاری میان ســه 
کشــورها برای  که جذابیت  گذشــته اســت و به این نکته توجه دارد  اقدامات شاخص ســازی 

گروه  های مختلف افراد بااستعداد، به صورت قابل  توجهی متفاوت است. 

جدول 12. دسته بندی مهاجران نخبه از نظر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

دسته بندی مهاجران نخبه از نظر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

کار با مدرک دکترا یا ارشد دانشجویان بین المللیکارآفریناننیروی 

کشــور محل زندگی  ݢرای مهارت برای تغییر  کــه باعث انگیزش افــراد داݢ در میــان عواملــی 
خود می شــود، در یک ســو فرصت های اشــتغال و درآمدزایی و در ســوی دیگر، مشــوق های 
گی های شــخصیتی  گــروه از محرک ها تحــت تأثیر ویژ غیرمــادی و رفاهــی قــرار دارند. هــر دو 
ماننــد ســن، جنســیت و تحصیــالت مهاجــران قــرار می گیرنــد. در واقــع افراد به شــیوه های 
گذشته  و انتظارات خود از آینده  متفاوتی به مشوق ها بر حسب شرایط شخصی، تجربیات 

پاسخ می دهند.

مدل 4. مبنای طراحی اقدامات و سیاست ها برای پذیرش مهاجران

بر اساس به کارگیری چارچوب مفهومی »سولیمانو« )2008( و »سیلوانتو و ریان« )2014(،  
گــروه از عوامــل بــر فرآیند تصمیم ســازی مهاجــران درباره مقصــد مهاجرتشــان اثرگذار  هفــت 
گروه از عوامل مادی شــامل »کیفیت فرصت ها، درآمد و مالیات« و  اســت. در این میان، دو 
کیفیت زندگی«  گروه از مشوق  های غیرمادی شامل »محیط مهارتی، دربرگیری و ادغام،  سه 
قابل تشــخیص هســتند. عالوه براین دو بعد شامل »چشــم انداز آینده و محیط خانوادگی« 
کشورها در قالب سیاست های مهاجرتی  که در این بین قرار دارند و نیز قابلیت دسترسی به 
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گیر از پدیده  کلی این ســاختار عوامل، یک تصویــر فرا گیرد. به طور  نیــز بایــد مورد توجه قــرار 
پیچیده تحرک نخبگان ارائه می دهد. 

گر مهاجر بالقوه امکان به دســت آوردن یک پیشنهاد شغلی  که حتی ا باید توجه داشــت 
کشور  کشور مقصد را داشته باشد، سیاست های مهاجرتی ممکن است دسترسی او را به  در 
کند. در واقع فرصت، ارزشی برابر با درآمد دارد. دشواری قوانین ورود، عنصر  مقصد محدود 
مهمــی در انتخــاب مقصــد برای مهاجران به شــمار می آیــد. به منظور ســاختن نظریه ای در 
که پذیرفته شود سیاست های  کشــورها برای نخبگان، مهم است  راســتای ارزیابی جذابیت 
مهاجرتی تنها یک زیرگروه اضافی محرک  های جابه جایی نخبگان به شــمار نمی آیند، بلکه 

کلیدی و مجزا هستند.  دارای نقش 
کشــورها  کــه به  شــاخص  های «OECD» در جــذب نخبــگان یــک اقــدام نوآورانــه اســت 
گونه  های مختلف مهاجران ماهر شــوند و بر  اجــازه می دهــد متوجه جایگاه خــود در جذب 
کارآمد و مؤثــری را با هدف افزایش جذابیتشــان برای  اســاس آن سیاســت ها و برنامه  هــای 
کمی، اطالعات  گیرند. این ابــزار  کار  گروه  هــای خاصــی از مهاجــران دارای اســتعداد باال بــه 
کارفرمایان و سیاســت گذاران ارائــه می دهد. این  بســیار ارزشــمندی را به مهاجــران بالقوه، 
کدام زمینه  که هر  شــاخص ها در جذب اســتعدادها، از هفت زیرشــاخص تشکیل شــده اند 
گیــر در مورد دسترســی به  کــه به آن هــا یک بعــد فرا متفاوتــی را مــورد بررســی قــرار می دهــد 
کشــورها بر مبنای سیاســت های مهاجرتیشــان افزوده می شــود. هفت زیرشــاخص از میان 
22 تــا 24 متغیر تشــکیل شــده اند و اطالعــات جزئی در مورد محرک  هــای اصلی جا به جایی 
اســتعدادها هــم در بعد اقتصادی و هــم غیر اقتصادی ارائه می دهند. شــاخص ها مبتنی بر 
که ابعاد مختلف فرآیند تصمیم گیری مهاجران دارای  چارچوب نظری منســجمی هســتند 

مهارت باال را در برمی گیرند.
که  رویکــرد نوآورانــه پــروژه »جذابیــت بــرای نخبگان« بــه منظور توســعه شــاخص هایی 
کار  کارآفرینــان و دانشــجویان( اســت، بــه  گروه  هــای خــاص مهاجــران )کارگــران،  مخصــوص 
که متغیر های تشکیل دهنده  برده می شــود. این رویکرد از یک ســو بر این اصل مبتنی است 
شــاخص  های ترکیبــی بــرای تمامــی دســته  های مهاجــران مشــابه نبــوده و عوامــل مؤثــر بــر 
گر متغیری برای همه دسته ها  مهاجرت در هر دســته، خاص هســتند، از ســوی دیگر حتی ا
کند. این شیوه  گروه مبنا تغییر  یکسان باشد، ارزش عددی واقعی آن ممکن است بر اساس 
که شــاخص  های «OECD» برای جذب نخبگان، تفاوت ها بین دســته  های  تضمین می کند 
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مختلف مهاجران را از یاد نبرده است و با دسته  های مختلف مهاجران نخبه ارتباط دارد.

2-۳-۱- ابعاد شاخص های «OECD» در جذب نخبگان

کشــور های مقصد مربوط به تحصیالت و  کششــی  	. کیفیت فرصت ها: در این بعد، عوامل 
کدام از سه بخش مهاجران دارای  اشتغال مورد توجه قرار می گیرد. متغیرهایی مربوط به هر 

استعداد با جزئیات در جدول »13« ارائه شده است. 

جدول 13. مؤلفه های زیرشاخص »کیفیت فرصت ها« برای دسته های مختلف مهاجران نخبه

ف
مؤلفه های زیر شاخص ردی

کیفیت فرصت ها
ابعاد

1
کار با مدرک  نیروی 

کارشناسی ارشد و دکترا

کارشناسی ارشد و دکترا ج با مدرک  نرخ بیکاری متولدین خار

کارشناسی ارشد و دکترا ج با مدرک  نرخ بیش مهارتی متولدین خار

کار کارشناسی ارشد و دکترا با قرارداد موقت  ج با مدرک  سهم متولدین خار

کارشناسی ارشد و دکترا ج پاره وقت با مدرک  کار متولد خار سهم نیروی 

کارآفرینان2

محدودیت جهت حفاظت از مشاغل

شاخص مقررات گذاری بازار محصول

گشودگی تجاری

سهولت کسب و کار

دانشگاه های دارای رتبه زیر ۵00دانشجویان بین المللی3

کششــی مربــوط بــه حقــوق و دســتمزد، مالیات و  	. درآمــد و مالیــات: در ایــن بعــد، عوامــل 
که در هر  کشــور های مقصد مورد توجه قــرار می گیرد. متغیرهایی  حمایت  هــای اجتماعی در 
بخش از مهاجران با استعداد دربرگرفته می شود، در جدول شماره »14« قابل مشاهده است.

گروه های مختلف مهاجران نخبه جدول 14. مؤلفه های زیرشاخص »درآمد و مالیات« برای 

ف
ابعادمؤلفه های زیرشاخص »درآمد و مالیات«ردی

کارشناسی ارشد و دکترا1 کار با مدرک  نیروی 

کارشناسی ارشد و دکترا کار با مدرک  درآمد نیروی 

شاخص سطح قیمت

سهم مالیات از دستمزد
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ف
ابعادمؤلفه های زیرشاخص »درآمد و مالیات«ردی

کارآفرینان2

کارشناسی ارشد و دکترا کار با مدرک  درآمد نیروی 

شاخص سطح قیمت

مالیات شرکتی

دانشجویان بین المللی3

کارشناسی کاردانی و  کار با مدرک  درآمد نیروی 

شاخص سطح قیمت

تفاوت شهریه بین دانشجویان بومی و بین المللی

کار حین تحصیل در هفته تعداد ساعت های مجاز برای 

کشــور های مقصد  کششــی مربوط به چشــم انداز در  	. چشــم انداز آینده: این بعد بر عوامل 
تمرکز دارد. متغیر های مختلف مورد بررســی در ســه دســته مهاجران نخبه در جدول شماره 

»1۵« آورده شده است.

جدول 1۵. مؤلفه های زیرشاخص چشم انداز آینده برای دسته های مختلف مهاجران نخبه

ابعادمؤلفه های زیرشاخص چشم انداز آیندهردیف

1
کارشناسی  کار با مدرک  نیروی 

کارآفرینان ارشد و دکترا؛ 

نرخ وابستگی در سال 20۵0

کسب تابعیت

سهولت تغییر وضعیت اقامت از موقت به دایم

دانشجویان بین المللی2

نرخ وابستگی در سال 20۵0

کسب تابعیت

سهولت تغییر وضعیت اقامت از دانشجویی به موقت

غ التحصیلی کشور پس از فار تعداد ماه های مجاز برای حضور در 

کــه بــرای  	. محیــط خانوادگــی: در بعــد »محیــط خانوادگــی« تــالش شــده تــا فرصت هایــی 
گیرد.  کشــور های مقصد وجود دارد، مورد ســنجش قرار  اعضای خانواده مهاجران بالقوه در 
متغیر های مربوط به هر یک از سه بخش مهاجران با استعداد در این بعد در جدول شماره 

»1۶« قابل مشاهده است.
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گروه های مختلف مهاجران نخبه جدول 1۶. مؤلفه های زیرشاخص محیط خانوادگی برای 

ف
 مؤلفه های زیرشاخصردی

 محیط خانوادگی
ابعاد

1
کارشناسی  کار با مدرک  نیروی 

کارآفرینان؛  ارشد و دکترا؛ 
دانشجویان بین المللی

حق همسر مهاجر برای الحاق

کردن کار  امکان همسر مهاجر برای 

کسب شهروندی برای فرزندان سهولت 

PISA نمرات آزمون ریاضی

هزینه عمومی برای بیمه خانوار

سهولت تغییر وضعیت اقامت از دانشجویی به موقت

کار می شود که وارد بازار  نرخ مالیات مشارکتی برای دومین والدینی 

کشــور های مقصد مورد بررســی قرار  5. محیط مهارتی: در این بعد، زیرســاخت  های مهارتی 
کدام از سه دسته مهاجران دارای استعداد در جدول  گرفته است. متغیر های مورد توجه هر 

شماره »17« آورده شده است.

جدول 17. مؤلفه های زیرشاخص محیط مهارتی برای دسته  های مختلف مهاجران نخبه

ف
ابعادمؤلفه های زیرشاخص محیط مهارتیردی

1
کارشناسی  کار با مدرک  نیروی 

کارآفرینان ارشد و دکترا؛ 

دسترسی به اینترنت

مهارت در زبان انگلیسی

کلی داخلی بر روی تحقیق و توسعه هزینه 

مجوزهای ثبت اختراع

دانشجویان بین المللی2

دسترسی به اینترنت

مهارت در زبان انگلیسی

هزینه بر روی تحصیالت دانشگاهی

کــه در قبــال مهاجــران در  برگیــری: در بعــد ادغــام و دربرگیــری، نگرش هایــی  6. ادغــام و در
کشــور های مقصــد اعم از تمایزگذاری با آنان یا ادغام آنان وجــود دارد را مورد توجه قرار داده 
اســت. متغیر هــای مــورد توجــه هر یک از ســه دســته نخبــگان در این بعــد در جــدول »18« 

گردآوری شده است.
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گروه های مختلف مهاجران نخبه جدول 18. مؤلفه های زیرشاخص دربرگیری و ادغام برای 

ف
ابعادمولفه های زیرشاخص دربرگیری و ادغامردی

1
کارشناسی  کار با مدرک  نیروی 

ارشد و دکترا

کار  سهم متولدین خارجی در جمعیت در سن 
کارشناسی ارشد و دکترا با مدرک 

نگرش ها به مهاجران

برابری جنسیتی

2

کار با مشاغل آزادکارآفرینان سهم متولدین خارجی در جمعیت در سن 

نگرش ها به مهاجران

برابری جنسیتی

دانشجویان بین المللی3

سهم دانشجویان بین المللی ثبت نام شده در نظام آموزش عالی

نگرش ها به مهاجران

برابری جنسیتی

کشور های مقصد  کیفیت زندگی در  که نشانگر رفاه و  7. کیفیت زندگی: این بعد به مواردی 
 OECD کیفیــت زندگی، به شــاخص زندگــی بهتر اســت، توجــه دارد. بــه منظــور توصیف بعد 
برای هر سه دسته رجوع شده است. این شاخص از 11 بعد و 24 متغیر تشکیل شده است: 
مســکن بدون تأسیســات پایه، هزینه  های اســکان، تعداد اتاق به ازای هر نفر، درآمد خالص 
کار، نرخ اشتغال، نرخ  قابل تصرف خانوار، ثروت مالی خالص خانوار، عدم اطمینان در بازار 
کیفیت شــبکه پشتیبان، دســتاورد های آموزشی،  بیکاری بلندمدت، درآمد های شــخصی، 
کیفیت آب، مشــارکت ذی نفعان در  مهارت  های دانشــجو، ســال  های تحصیل، آلودگی هوا، 
بهبــود مقررات گــذاری، نــرخ مشــارکت در انتخابات، امیــد به زندگی، خوداظهاری ســالمت، 
رضایت از زندگی، احساس امنیت در هنگام قدم زدن در شب، نرخ قتل، تعداد کارمندانی که 
برای ساعات طوالنی کار می کنند و زمانی که برای تفریح و مراقبت  های شخصی صرف می شود.

کیفیت زندگی برای دسته های مختلف مهاجران نخبه جدول 1۹. مؤلفه های زیرشاخص 

ابعادمؤلفه های زیرشاخص کیفیت زندگیردیف

1
کارشناسی ارشد و دکترا؛  کار با مدرک  نیروی 

کارآفرینان؛ دانشجویان بین المللی
شاخص زندگی بهتر
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کشورها 2-۳-2- سنجش سیاست های مهاجرتی 

برای نیل به این هدف، سه شاخص نه تنها بر اساس ارتباط مفهومی، بلکه به علت مبتنی 
کمی قابل سنجش انتخاب شدند. در ادامه به این شاخص ها اشاره  بودن آن بر متغیر های 

شده است.

درصد مواردی که درخواست ویزای آن ها توسط کشور مقصد رد شده اند . 	
تعــداد روز هــای تقویــم از هنگامــی کــه یک مهاجــر بالقوه شــروع بــه فرآیند ارائه درخواســت . 	

مهاجــرت بــه کشــور مقصد می کند تا هنگامی که فــرد اجازه کار در آن کشــور پیدا می کند.
برای کشــور های عضو ســازمان همکاری و توســعه اقتصادی، مورد دوم بین 9	 تا 88	 روز 

زمان می برد. 
ســومین شــاخص، وجود ســقف محدودکننده در مورد ویزا های در دســت بررسی است که . 	

جریان مهاجرت را به صورت مؤثری محدود می کند. 

کار دارای  ایــن ســه متغیــر بــرای وزن دادن به شــاخص  های «OECD» در جــذب نیــروی 
کار می رود. هر متغیر سیاســتی، یک جریمه تــا ۵ درصد به  مــدارک فــوق لیســانس و دکترا بــه 
شاخص نهایی اعمال می کند. بنابراین دسترسی به کشورها در قالب سیاست های مهاجرتی 
کردن درخواســت ویــزای زیر یک  تــا 1۵ درصــد جریمــه وارد می کند. به طور مشــخص نرخ رد 
درصد شامل جریمه نمی شود. بین 1 تا 10 درصد شامل 2/۵ درصد جریمه می شود و نرخ رد 
کردن باالی 10 درصد، ۵ درصد جریمه به همراه دارد. فرآیند ویزای زیر سه ماه، جریمه ای در 
پی ندارد اما فرآیند بین 3 تا ۶ ماه شامل ۵ درصد جریمه و فرآیند باالی 10 ماه شامل 10 درصد 
جریمه می شــود. در نهایت وجود ســقف محدودکننده تعداد ویزا، ۵ درصد جریمه اضافی در 
کشور های عضو سازمان همکاری و  کارآفرینان مهاجر، دسترسی به  پی خواهد داشت. برای 
توســعه اقتصادی در قالب سیاســت های مهاجرتی با دو متغیر نشــان داده می شود. در واقع 

کارآفرینی به ویژه از دو منظر ذیل مورد بررسی قرار می گیرند:  تمامی برنامه  های ویزای 
الزام حداقل سرمایه الزم که هر فرد باید سرمایه گذاری کند.. 	
الزام حداقل شغلی که توسط کارآفرین بایستی ایجاد شود. . 	

کــه الــزام ایجاد شــغل ندارنــد، جریمــه ای تعلــق نمی گیرد اما وجــود این  کشــورهایی  بــه 
گــر برنامه ویزا بنــد حداقل  کســر امتیــاز خواهد شــد. به طور مشــابه ا الــزام موجــب ۵ درصــد 
گر حداقل سرمایه گذاری الزم  ســرمایه گذاری نداشته باشند، مشمول جریمه نمی شوند اما ا
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گر این سرمایه گذاری باالی 100 هزار یورو  کسر امتیاز 2/۵ درصد و ا کمتر از 100 هزار دالر باشد، 
کسر امتیاز ۵ درصد است. باشد، 

کشور مقصد، باید  به منظور سنجش احتمال اخذ ویزا توسط دانشجویان بین الملل در 
که عبارتند از: کرد  به دو شاخص توجه 

نرخ شهریه. 	
 نســبت دانشــجویان بین الملل به کل دانشــجویان و سهم افراد متولد خارج از کشور به کل 	. 

جمعیت. 
کمتــر 2 هزار یــورو، هیچ جریمــه ای نخواهد داشــت.  کشــورهایی بــا شــهریه دانشــگاهی 
کســر امتیاز مواجه خواهد شــد.  کشــوری بــا شــهریه میــان 2۵00 تا 10,000 یــورو با 2/۵ درصد 
که نرخ شــهریه باالتر از 10 هزار یورو باشــد.  ایــن جریمــه به ۵ درصد خواهد رســید در صورتی 
که نشــان دهد اخذ ویزای دانشــجویی تا چه میزان نســبت  متغیر دوم به دنبال این اســت 
کشــور های  کشــور میزبان آســان اســت.  بــه احتمــال اخذ ســایر انــواع ویزا برای مهاجران در 
عضو ســازمان همکاری و توســعه اقتصادی بر اســاس توزیع این متغیر، به ۵ دســته تقســیم 

کسر امتیاز مواجه خواهند شد. می شوند و به ترتیب از 0 تا ۵ درصد با 
در ادامه رتبه بندی کشورها بر اساس این شاخص، یک بار بدون تأثیر ضریب سیاست ها 
که در باال توضیح داده شــد در قالب  و اقدامات مهاجرتی و یک بار با محاســبه ضریب هایی 

تصاویر شماره »۵« و »۶« قابل مشاهده است.
کشــورها در جذب  کــه شــاخص  های مختلــف رتبه بنــدی  بررســی فــوق نشــان می دهــد 
نخبگان همگی ترکیبی از مؤلفه  های بنیادین حکمرانی، مؤلفه  های مربوط به محیط علمی 
کشــورها بکار  کنار هم برای ســنجش توانایی  کســب وکار را در  و مؤلفه  های مربوط به محیط 
گفت سیاســت گذاری برای جــذب نخبگان به هیچ وجه منفک  می گیرنــد. در واقع می توان 
که تالش برای  از بهبود شــاخص  های حکمرانی نیســت. هرچند نمی توان از نظر دور داشــت 
بهبود سیاست های حوزه علم و فناوری و کسب وکار، می توانند گام  های ابتدایی برای بهبود 
کشور برای جذب نخبگان مهاجر در دسته  های مختلف باشد. اما نباید نادیده  کوسیستم  ا
کــه تداوم این روند، منوط به بهبود مؤلفه  های ســاختاری اســت. در ادامه با بررســی  گرفــت 
کشــور های مختلف برای جذب نخبگان، انعکاس مولفه  های بررســی شــده در  برنامه  هــای 
شــاخص  های فوق را در اســتارتاپ ویزاها خواهیم دید. این موارد پس از بررســی مشــکالت 

گردید. نخبگان غیرایرانی حاضر در ایران در فصل سوم برای مخاطبان ملموس تر خواهد 
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مدل ۵. رتبه بندی شاخص های «OECD» برای جذب نخبگان بر اساس اوزان برابر )پیش از اعمال سیاست ها و 
اقدامات برای پذیرش انواع مهاجران نخبه(
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مدل ۶. رتبه بندی شاخص های «OECD» برای جذب نخبگان بر اساس اوزان برابر )پس از اعمال سیاست ها و 
اقدامات برای پذیرش انواع مهاجران نخبه(



کشورهای مختلف    ||   57      کارآفرینان در  مطالعه تطبیقی جذب نخبگان علمی و 

کشورهای مختلف برای جذب نخبگان 2-۴- برنامه های 

کشــور های مختلــف برای  در ایــن بخــش تالش شــده تا بــه صــورت اجمالی بــه برنامه  های 
کارآفرینــان پرداختــه شــود. ایــن برنامه هــا بیشــتر تحــت عنــوان  جــذب نخبــگان علمــی و 
که  »اســتارتاپ ویــزا« شــناخته می شــوند. اســتارتاپ ویــزا یک مجوز اقامت مشــروط اســت 
کار می گیرنــد تا مؤسســان  کشــور های توســعه یافته بــه همــراه برخــی قوانیــن مهاجرتــی بــه 
کسب و کارشــان در یک محیط  کســب و کار های دارای آینــده روشــن بــه راه انــدازی  خارجــی 

مساعدتر تشویق شوند. 
بیشتر ویزا های کارآفرینی در سطح جهان موقت هستند اما در صورت موفقیت کسب و کار 
کشــور مقصــد منجــر خواهنــد شــد. در ادامــه بــه منظور تشــریح  بــه شــهروندِی مؤســس در 
کشــور، شــاخص  های پذیرش و تســهیالت اعطایی خاص برنامه، مدت زمان  برنامه  های هر 
انتظار پذیرش، مدت زمان ویزا و هزینه الزم برای اخذ پذیرش مورد توجه قرار خواهند گرفت.

2-۴-۱- استرالیا]8]

جدول 20. برنامه های استرالیا برای جذب نخبگان

استرالیا

کسب و کارنام ویزا ویزای سرمایه گذاری و نوآوری 

شاخص ها و تسهیالت

کردن و مدیریت یک شرکت بدون ممانعت در استرالیا	  باز 
اجازه برای همراهی خانواده متقاضی با او	 
الزام وجود دعوت نامه	 
کسب و کار	  داشتن تجربه راه اندازی یک 
کسب حداقل ۶۵ نمره در سیستم نمره دهی	 
کسب و کار )گردش مالی ساالنه، سهم مالکیت(	  تهیه تأییدیه موفقیت در 
متقاضی یا شــریک وی یا هر دو با هم بایســتی دارای حداقل دارایی تجاری 	 

و شخصی معادل 800 هزار دالر استرالیا باشند.

22 ماهمدت زمان انتظار برای پذیرش

مدت زمان ویزا
برای چهار سال و سه ماه از زمان اخذ پذیرش معتبر 

که تقریبا 1۵ ماه زمان می برد. است 

۵8۵ دالر استرالیا معادل 3۶7 یوروهزینه



کارآفرینان بین المللی در ایران 58   | |    زیست نخبگان علمی و 

کانادا  -2-۴-2

کانادا برای جذب نخبگان جدول 21. برنامه های 

کانادا

برنامه استارتاپ ویزانام ویزا

شاخص ها و تسهیالت

تسلط به زبان انگلیسی یا فرانسه	 
منابع مالی تأیید شده	 
تأییــد 	  کســب و کار  صالحیت شــده؛  تأییــد  کســب و کار  یــک  داشــتن 

کــه با شــرایط زیر  کســب و کاری اســت  صالحیت شــده بــه معنــای خلق 
مطابقت دارد.

نوآورانه باشد.	 
کانادایی ها برخوردار باشد.	  از ظرفیت ایجاد شغل برای 
کانادا باشد.	  ج از  قادر به رقابت در خار
توانایی جذب کمک از یک مؤسسه محلی )شتاب دهنده یا مرکز 	 

رشد( را داشته باشد تا وجود بازار، ارتباطات، مشاوره حرفه ای و 
کند. سایر مزایا را تضمین 

وجود یک دعوت نامه از یک ســازمان )عمومًا یک شتاب دهنده یا مرکز 	 
کانادا الزامی است. رشد( به طور مشخص مورد تأیید دولت 

دریافت حمایت نامه از ســازمان موردنظر؛ این ســازمان بایستی دارنده 	 
۵0 درصد سهام شرکت باشد.

کثر ۵ شــریک در اســتارتاپ؛ این افراد می توانند برای اخذ 	  داشــتن حدا
کدام حداقــل 10 درصد از  ویــزا درخواســت دهند؛ مشــروط به اینکــه هر 

سهام شرکت را دارا باشند.

۶0 روزمدت زمان انتظار برای پذیرش

دائمیمدت زمان ویزا

	هزینه

2-۴-۳- شیلی

که برای حمایــت از ایده  های  کشــور شــیلی دارای برنامه  هــای متعددی در این زمینه اســت 
خالقانه فراتر از یک ویزا به شــمار می آید. در این برنامه ها، دسترســی به منابع مالی دولت، 
کامل  کســب و کار و... وجود دارد. اســتارتاپ شــیلی، پیشــنهاد حمایت  کز رشــد  حمایت مرا
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کسب و کارها،  که مؤسســان  از یک ســفر اســتارتاپی را می دهد و در مقابل شــیلی انتظار دارد 
کنند. این برنامه مبتکرانه و رو به جلو در  کشــور ترویج  کارآفرینی را در سرتاســر این  اندیشــه 
کنــار زیرســاخت  های بســیار عالی، هزینــه زندگی و نرخ مالیــات پایین در شــیلی به موفقیت 

کشانده است.  کشور  کنون 1300 استارتاپ را به این  رسیده و تا

جدول 22. برنامه های شیلی برای جذب نخبگان

شیلی

استارتاپ شیلینام برنامه

شاخص ها و تسهیالت

گرفتن 	  اعطای 40 هزار دالر به  عنوان سرمایه اولیه بدون الزام در اختیار 
سهام

ارتباطــات تجــاری، تجربــه پیشــین و انــدازه بــازار پــروژه انتخابــی بــه 	 
درخواست ویزا، وزن و ارزش می دهد.

برای ورود به این برنامه، تسلط به زبان اسپانیایی الزم نیست هرچند 	 
آموختن مبانی آن بسیار توصیه می  شود.

کارت 	  یــا  کارت شناســایی ملــی شــیلی  یــک پاســپورت معتبــر اعــم از 
شناسایی شیلی برای خارجی ها مورد نیاز است.

کــه تجربه و 	  یــک توصیه نامــه از ســرمایه گذار، مربــی یا اســتاد دانشــگاه 
مهارت تیم یا فرد را مورد تأیید قرار دهد.

اســتارتاپ نبایــد بیــش از ســه ســال عمــر داشــته باشــد، می بایســت 	 
که بتواند به ســرعت تأییدیه های  مورد  کنــد  کاربردی تولید  محصولــی 

کند. نظر را اخذ 
تیم اصلی تمام وقت خود را به استارتاپ اختصاص دهند.	 

۵ ماهمتوسط زمان بررسی تا پذیرش

که شش ماه آن در برنامه شتاب دهی خواهد بود.مدت زمان ویزا یک سال 

	هزینه

2-۴-۴- دانمارک

کوسیستم استارتاپی پیشرفته و حمایت  های متعدد از کسب و کار های  کیفیت باالی زندگی، ا
کرده است.  نوپا، این کشور را تبدیل به یکی از بهترین مقاصد برای راه اندازی یک کسب و کار 
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جدول 23. برنامه های دانمارک برای جذب نخبگان

دانمارک

استارتاپ دانمارکنام برنامه

شاخص ها و تسهیالت

کسب و کار	  گام اول؛ تهیه یک طرح 
این طرح پس از مدتی مورد ارزیابی دســته جمعی متخصصان در دبیرخانه 	 

گرفت. استارتاپ دانمارک قرار خواهد 
کار و مجوز اقامت	  گام دوم؛ ارائه درخواست برای 
کافــی برای 	  در ایــن مرحلــه الزم اســت مدارکــی دال بــر داشــتن منابــع مالی 

تأمین هزینه های یک سال اول زندگی در دانمارک ارائه شود. میزان ذخیره 
که فرد به تنهایی و بــدون خانواده اش در این  مالــی قابــل تأیید، در صورتی 
کرون  کشور سکونت داشته باشد به صورت حساب بانکی برابر با 137,07۶ 
دانمارک است. الزم به ذکر است در صورت حضور خانواده، این رقم برابر با 

کرون دانمارک خواهد بود.  31۹,23۶
گام سوم؛ توسعه استارتاپ در دانمارک	 
کرد.	  کمک مالی نیز اقدام   در این مرحله، می توان برای جذب 
کثر دو نفر از مؤسسان استارتاپ داده می شود.	  این ویزا به حدا
امکان حضور اعضای خانواده در دانمارک نیز وجود دارد.	 
مؤسســان اســتارتاپ، دسترســی وســیعی بــه حمایت هــای دولــت خواهند 	 

داشت. شخص مؤسس، همسر و فرزندان وی از حمایت های رفاهی دولت 
که شــامل اســتفاده از نظام آموزشــی و بهداشتی شایسته  بهره خواهند برد 

دانمارک است.
کند و تسلط باالیی به 	  کســب و کار ایفا  فرد مؤســس باید نقش فعالی در اداره 

زبان انگلیسی داشته باشد.

4 هفتهمتوسط زمان بررسی تا پذیرش

که دارای قابلیت تمدید تا 3 سال پس از این مدت نیز هست.مدت زمان ویزا 2 سال 

هزینه
هزینه های درخواست و تأمین منابع مالی به صورت شخصی، متغیر 

گرفتن درخواست، می بایست  است. در صورت مورد تأیید قرار 
کار و اقامت پرداخته شود. 1۹00کرون برای اخذ مجوز 

2-۴-5- استونی

کــه می توان به برخی  کســب و کار در اســتونی وجود دارد  دالیــل مهم دوگانه ای برای توســعه 
کرد؛ در درجه اول، اســتونی در نسبت سرانه استارتاپ به جمعیت در جهان،  از آن ها اشــاره 
کشــور های عضو اتحادیــه اروپا به طور متوســط در هــر 100 هزار نفر،  دارای رتبــه ســوم اســت. 
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۵ اســتارتاپ دارند اما این عدد در اســتونی ۶ برابر بیشــتر اســت. همچنین، هزینه زندگی در 
کســب و کار در  کیفیت زندگی بســیار باال اســت. در حقیقت راه اندازی یک  کشــور اندک و  این 
که  کردن یک فرم در اینترنت انجام داد  که می توان آن را با پر  استونی آسان است به گونه ای 

بیش از 1۵ دقیقه زمان نمی برد.

جدول 24. برنامه های استونی برای جذب نخبگان

استونی

استارتاپ ویزای استونیایینام برنامه

شاخص ها و تسهیالت

کســب و کارها بــه عنوان 	  کســب و کاری قابــل توســعه )صاحبــان  داشــتن 
استارتاپ محسوب نمی شوند(

منابع مالی	 
مؤسسان غیراروپایی استارتاپ	 
کمیته استارتاپ استونی	  تأیید توسط 
کار و اقامــت بــرای همســر مؤســس 	  ویــزای بلندمــدت شــامل ویــزای 

استارتاپ نیز می شود.
گر فردی قصد تأســیس یک شــرکت در استونی را داشــته اما برنامه ای 	  ا

کشــور نداشــته باشــد، دولــت یــک طــرح نوآورانه  بــرای اقامــت در ایــن 
اقامت الکترونیکی را در این موارد پیشنهاد می دهد.

	متوسط زمان بررسی تا پذیرش

کوتاه مدت(مدت زمان ویزا 1 سال )ویزای بلندمدت قابل تمدید( ۹0 روز )ویزای 

۶0 تا 80 یوروهزینه

2-۴-6- فنالند ]۹]
جدول 2۵. برنامه های فنالند برای جذب نخبگان

فنالند

مجوز استارتاپ فنالندینام ویزا

شاخص ها و تسهیالت

ج از 	  کشــورهای خــار ایــن مجــوز بــه مؤسســان اســتارتاپ های مبتکر از 
اتحادیه اروپا داده می شود.

مجوز مذکور نیاز به سرمایه گذاری یا حمایت مالی ندارد.	 
تیم اســتارتاپ باید متشــکل از حداقل دو نفر مؤســس با تخصص های 	 

متنوع باشد.
کسب و کار نوآورانه وجود داشته باشد.	  یک طرح 
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فنالند

شاخص ها و تسهیالت

می بایســت تیــم، قصــد تأســیس یک شــرکت با ســرعت رشــد بــاال را در 	 
فنالند داشته باشد. 

کسب و کار و در نهایت ایجاد یک شرکت متعهد 	  تیم باید نسبت به ایده 
باشد.

تیم می بایست دارای سهام عمده در شرکت باشد )به طور مثال تیمی 	 
کمتر از ۶0 درصد ســهام نداشته  که برای اخذ ویزا درخواســت می دهد، 

باشد(
کافــی در مراحل اولیه توســعه شــرکت وجود 	  دسترســی بــه منابــع مالی 

داشته باشد.
کــودکان 	  کــز نگهــداری از  مــدارس بین المللــی در شــهرهای بــزرگ و مرا

انگلیسی زبان وجود دارد.

	متوسط زمان بررسی تا پذیرش

در ابتدا 2 ساله صادر می  شود و قابلیت تمدید دارد.مدت زمان ویزا

	هزینه

2-۴-7- فرانسه
سرمایه گذاری در استارتاپ  های فرانسوی به طور مداوم در حال رشد بوده است. میزان این 
ســرمایه گذاری از یک میلیارد دالر در ســال 2014 به 2/4 میلیارد دالر در ســال 201۶ رســید. 
کوسیستم استارتاپی فرانسه،  می توان اذعان داشت جریان پول مذکور، نشانگر آن است که ا
کنون  کشور هم ا گذشته داشته اســت. این  بیشــترین ســرعت رشــد را در اروپا طی پنج ســال 
کســب و کار های نو آورانه و پرریســک  دارای بیشــترین تعــداد صندوق  های ســرمایه گذاری در 
در اروپــا اســت. بــه جرئت می توان اذعان داشــت فرانســه از حضور مؤسســان اســتارتاپ ها، 

کرد. کارکنان حوزه تکنولوژی، بسیار استقبال خواهد  سرمایه گذاران و 

جدول 2۶. برنامه های فرانسه برای جذب نخبگان

فرانسه

کارآفرینان بین المللینام ویزا بلیط تکنولوژیک فرانسوی برای 

شاخص ها و تسهیالت
تیم دو الی سه نفره متشکل از حداقل یک فرانسوی	 
کسب صالحیت، تیم استارتاپ بایستی با یک شتاب دهنده 	  به منظور 

یا مرکز رشد فرانسوی شریک باشد.
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فرانسه

شاخص ها و تسهیالت

تسلط به زبان انگلیسی برای شرکت در فعالیت های برنامه	 
کــه در مرحله خلق یا توســعه و بــه دنبال یک مدل 	  پروژه هــای نوآورانــه 

رشد سریع هستند
مؤسســان بایــد بــه صــورت 100 درصد متعهد بــه برنامه بوده و از شــغل 	 

دیگری برخوردار نباشند.
کافی برای تأمین هزینه های یک ســال 	  در اختیــار داشــتن منابع مالــی 

که در حدود 18 هزار یورو است. زندگی 

3 ماهمتوسط زمان بررسی تا پذیرش

12 ماهمدت زمان ویزا

3۶8 یوروهزینه

اطالعات بیشتر:
انتخاب 7۰ درصد پروژه ها به عنوان بخشی از برنامه 		ماهه 	
کمک به اخذ ویزای فرانسه 	
پرواز ارزان تر با هواپیماهای ایرفرانس 	
ایجاد میزی پرکار برای تسهیل فرآیند اداری و برگزاری مستمر جلسات مربی گری 	
پیاده ســازی آهســته بــا کمــک شــتاب دهنده  یــا مرکز رشــد محلی بــه منظور تضمیــن بازار،  	

ارتباطات، مشاوره حرفه ای و سایر مزایا
5	 هــزار یورو ســرمایه گذاری بــرای هر تیم، ۰	 هزار یورو برای هزینه های شــخصی و 5	 هزار  	

یورو برای هزینه های کسب و کار
گونی برای مؤسســان پذیرفته شــده خواهد داشــت که فراتر از اقامت  	 این برنامه، مزایای گونا

ســریع در فرانســه اســت. این مزایا شــامل حمایت مالی و در اختیار قرار دادن فضای اداری 
برترین مراکز رشد مطرح پاریس بدون هیچ هزینه ای می شود.

کنگ]۱0] 2-۴-8- هنگ 

جدول 27. برنامه های هنگ کنگ برای جذب نخبگان

هنگ گنگ

کارآفریننام ویزا ویزای سرمایه گذاری به عنوان 
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هنگ گنگ

شاخص ها و تسهیالت

این ویزا شامل همسر و هر فرزند ازدواج نکرده زیر 18 سال نیز می شود.	 
کرد.	  کارآفرین می توان اقدام  برای اخذ این ویزا از دو طریق استارتاپ و 
که 	  برای دریافت ویزا از طریق اســتارتاپ، می بایســت نشــان داده شود 

استارتاپ توسط یکی از برنامه های محلی مورد حمایت قرار می گیرند.
کارآفریــن، فــرد درخواســت دهنده بایــد 	  بــرای دریافــت ویــزا از طریــق 

مهارت های فنی و تحصیالت دانشــگاهی مناســب داشــته باشــد. فرد 
باید از طریق پرداخت مالیات، ایجاد اشتغال، سرمایه گذاری یا معرفی 
کند و  کمک  مهارت هــا و تکنولوژی هــای نویــن بــه اقتصاد هنگ کنــگ 

همچنین سابقه جرائم جدی یا ورشکستگی نداشته باشد.

4 هفتهمتوسط زمان بررسی تا پذیرش

که قابلیت تمدید برای سه سال دیگر را نیز دارد.مدت زمان ویزا در ابتدا دو سال است 

	هزینه

2-۴-۹- ایرلند

 «Activision» و «EA» ایرلنــد، منزلگاه ســه پنجم شــرکت  های بــزرگ صنعت بــازی از جملــه
اســت. عالوه بر این نه دهم شــرکت  های پیشتاز عرصه تکنولوژی و اینترنت مانند فیسبوک و 
گوگل در این کشور قرار دارند. دوبلین، پایتخت ایرلند، بیش از 2000 استارتاپ را در خود جای 
داده است. این استارتاپ ها در سال 201۵ بالغ بر 300 میلیون دالر در این شهر سرمایه گذاری 
کرده اند. دلیل محبوبیت ایرلند در میان استارتاپ ها مربوط به حمایت  های مالی و عملیاتی 
کشور در اتحادیه  جذاب و نرخ مالیات شــرکتی پایین اســت. نکته مثبت دیگر، عضویت این 
اروپــا و ارتبــاط نزدیک آن بــا اقتصاد ایاالت متحده آمریکا و جوامع ســرمایه گذاری اســت. در 
کار بین المللی دارای مهارت باال  کوسیســتم تکنولوژیک پویا و نیــروی  نهایــت باید به وجود ا

کرد. برای اشتغال در شرکت ها اشاره 

جدول 28. برنامه های ایرلند برای جذب نخبگان

ایرلند

تضمین ۵0 هزار یورو 
سرمایه گذاری در قالب سهام

نام ویزا
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ایرلند

شاخص ها و تسهیالت

تضمین ۵0 هزار یورو سرمایه گذاری در قالب سهام	 
ارائه یک محصول نوآورانه در بازارهای محلی و جهانی	 
کســب درآمــد یــک میلیــون 	  توانایــی بــرای ایجــاد 10 شــغل در ایرلنــد و 

یورویی حاصل از فروش پس از چهار سال
سابقه حداقل ۶ ساله در اجرا	 
استقرار دفتر مدیریت استارتاپ بایستی در ایرلند	 

بین 3 تا 4 ماهمتوسط زمان بررسی تا پذیرش

یک سالمدت زمان ویزا

3۵0 یوروهزینه

اطالعات بیشتر:
امکان همراهی خانواده با دریافت کننده ویزا 	
دسترســی به ســاختار و حمایتی که کشــور برای شــرکت ها فراهم می کند مانند: چشم انداز  	

مالیاتی اروپا
ویــزای اســتارتاپی ایرلنــد مســیری اســت به  ســوی اقامت دائم و شــهروندی برای مؤســس و  	

خانواده وی.

2-۴-۱0- اسراییل

کشــور اســرائیل می تــوان یــک »ویــزای متخصصان« یــا »ویزای نــوآوری« برای اســتارتاپ  در 
کشور  کرد. الزم به ذکر است این ویزا برای پنج سال قابل تمدید است و این  نوآورانه دریافت 

گرفته است. کار  تمام تالش خود را برای جذب تعداد بیشتری از افراد نخبه به 

جدول 2۹. برنامه های اسراییل برای جذب نخبگان

اسراییل

ویزای نوآوری )که پس از مدتی به ویزای متخصصان تغییر نام داد(نام ویزا

دریافت پذیرش برای پروژهشاخص ها و تسهیالت

	متوسط زمان بررسی تا پذیرش

که قابلیت تمدید تا پنج سال را دارد.مدت زمان ویزا 24 ماه 

	هزینه
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2-۴-۱۱- ایتالیا

که از اســتارتاپ ها حمایت می کنند. این  کســب و کار است  کز رشــد  ایتالیا، دارای تعدادی مرا
کســب و کارها قــرار دارد.  کنــار سیســتم وام  هــای بخــش دولتــی و خصوصی برای  موضــوع در 
کشور به  کار و زندگی با غذا، آب و هوا و فرهنگ جهانی است. این  کشوری بزرگ برای  ایتالیا، 
سختی تالش می کند تا از طریق عواملی مانند نرخ مالیات پایین تر، شروع آزاد یک کسب و کار 

کند. کشور ایجاد  کوسیستم استارتاپی جذابی در این  کار مناسب، ا و قوانین 

جدول 30. برنامه های ایتالیا برای جذب نخبگان

ایتالیا

استارتاپ ویزای ایتالیانام ویزا

شاخص ها و تسهیالت

سرمایه گذاری ۵0 هزار یورویی برای استارتاپ	 
داشتن یک پروژه تضمین شده	 
کسب و کار باشد.	  درخواست آنالین باید شامل طرح 
برای اخذ ویزا، باید ضمانت ۵۶ هزار یورویی مالی وجود داشته باشد.	 
حداقل 1۵ درصد هزینه پروژه می بایست صرف تحقیق و توسعه شود.	 
یک ســوم تیــم، بایــد دارای مدرک دکتــرا یا دو ســوم تیــم، دارای مدرک 	 

کارشناسی ارشد باشد.
شــرکت باید دارای مالکیت معنوی چند محصول باشــد. بیش از چهار 	 

گردش مالی ۵ میلیون یورویی  سال از تأسیس آن نگذشته و نیز دارای 
در سال داشته باشد.

کســب و کار بــه ضــرورت نبایــد در ایتالیــا متمرکــز باشــد امــا دفتــر مرکزی 	 
کشور مستقر باشد و مالیات بپردازد. می بایست در این 

20 تا 30 روزمتوسط زمان بررسی تا پذیرش

حداقل یک سال و دارای قابلیت تمدید برای بیشتر از دو سال است.مدت زمان ویزا

	هزینه

اطالعات بیشتر:
دو نوع تقاضانامه وجود دارد؛ یکی به واسطه یک شتاب دهنده یا مرکز رشد و دیگری بدون 
کمیته  کســب این نوع ویزا، می بایست مدارک به طور مستقیم به  وجود واســطه. به منظور 
توسعه وزارت اقتصاد ارسال شود. دسترسی به ساختار و حمایت هایی به شرح ذیل فراهم 

کشور به شرکت ها ارائه می دهد: که  است 
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معافیت های مالیاتی  •
ثبت بدون هزینه استارتاپ ها  •

قوانین کار منعطف و متناسب با هر شخص  •
مشــوق »تســت ابتدایی« که به اســتارتاپ کمک می کند در صورت وجود خطا، ســاختار   •

خود را تغییر دهد.

2-۴-۱2- ژاپن

جدول 31. برنامه های ژاپن برای جذب نخبگان

ژاپن

کسب و کارنام ویزا ویزای مدیریت 

شاخص ها و تسهیالت

کا	  کسب و کار به شهر فوکوا ارائه یک طرح 
کســب و کار، واجد شــرایط تشــخیص داده شــد، آنگاه ســایر مدارک 	  گــر  ا

مورد نیاز ارسال شود.
کمک به مؤسســان در مورد فرآیند جایابی و اســتقرار در این شــهر 	  ارائه 

گســتره ای  کمک در  کا؛ ایــن حمایت شــامل  کافــه شــهر فوکوا از طریــق 
گشــودن حســاب بانکــی، فرآینــد ویــزا و بازاریابــی برای  از مــوارد ماننــد 

محصول در ژاپن می شود.
کار، یارانــه و اجــاره مســکن دسترســی پیــدا 	  مؤسســان موفــق بــه دفتــر 

کرد. خواهند 

	متوسط زمان بررسی تا پذیرش

۶ ماه با امکان صدور مجدد یا تمدیدمدت زمان ویزا

هزینه
کارآفرینان تا میزان 3۵ میلیون ین، وام می دهد.	  کا به  شهرفوکوا
امکان برنده شدن جایزه یک میلیون ینی نیز وجود دارد.	 

2-۴-۱۳- لتونی

جدول 32. برنامه های لتونی برای جذب نخبگان

لتونی

استارتاپ ویزای لتونینام ویزا

فرد متقاضی، باید مؤسس باشد.	 شاخص ها و تسهیالت
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لتونی

شاخص ها و تسهیالت

کســب و کار نوآورانه و قابل 	  فرد متقاضی، باید صاحب ایده ای برای یک 
گسترش باشد.

 ۵ نفــر بــه عنــوان مؤســس یک شــرکت واحــد، می توانند بــرای این ویزا 	 
کنند. اقدام 

که یک حمایت مالی معــادل 4,۵۶0 	  کنــد  فــرد متقاضــی، باید ضمانت 
یورو در حساب بانکی خود دارد.

گرفتن 	  وجود یک اظهارنامه مکتوب مبنی بر اینکه فرد متقاضی پس از 
کارمند استارتاپ، دارای حداقل حقوق  مجوز اقامت به عنوان مدیر یا 

ماهیانه 8۵۹ یورویی است.
ســندی مبنــی بر محل ســکونت متقاضــی در مدت حداقــل ۶ماهه در 	 

لتونی باید وجود داشته باشد. این سند می تواند یک اجاره نامه یا یک 
نامه از مهمانسرا باشد.

مجوز اقامت شامل همسر و فرزندان نیز می شود.	 
کســب و کار خود 	  بعــد از یک ســال بــه منظور تمدید ویــزا، متقاضی باید 

کرده و اســتارتاپ خود را رشــد و توسعه داده باشد و  را در لتونی مســتقر 
بتوانــد 30 هزار یورو از صندوق های حمایــت از طرح های نوآورانه یا 1۵ 

کند. هزار یورو از شتاب دهنده یا اسپانسر جذب منابع 

	متوسط زمان بررسی تا پذیرش

یک ساله و دارای قابلیت تجدید تا پنج سال است.مدت زمان ویزا

۹۹/۶ یوروهزینه

2-۴-۱۴- لیتوانی

جدول 33. برنامه های لیتوانی برای جذب نخبگان

لیتوانی

استارتاپ ویزای لیتوانینام ویزا

شاخص ها و تسهیالت

فعالیت استارتاپ باید مربوط به یکی از رشته های ذیل باشد:	 
لیــزر،  تکنولــوژی  اطالعــات،  تکنولــوژی  الکترونیــک،  بیوتکنولــوژی، 

مکاترونیک، نانوتکنولوژی
فرد متقاضی، باید به صورت قانونی مالک بخشی از شرکت تازه تأسیس 	 

باشد.
کافــی برای رســیدن به 	  فــرد متقاضــی، می بایســت دارای منابــع مالــی 

کسب و کار خود در طول یکسال باشد. اهداف 
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لیتوانی

شاخص ها و تسهیالت

نیاز به تأمین سرمایه مالی اولیه مشخص یا ایجاد شغل برای اخذ مجوز 	 
کارشناســان  کســب و کار مورد تأیید هیئت  گر ایده  اقامت وجود ندارد. ا

قرار بگیرد، امکان ارائه درخواست اقامت موقت وجود دارد.
کمــک 	  تیــم اســتارتاپ لیتوانــی در طــی زمــان پذیــرش، متقاضیــان را 

می کنــد و در هنــگام رســیدن پذیرفته شــدگان تــالش می کنــد تــا ایــده 
که  آن هــا محقــق شــود. ایــن اقــدام، ابتــکاری دولتــی بــه شــمار می آید 
کرده و در تالش  حمایت های حقوقی و اداری برای اســتارتاپ ها ایجاد 
اســت ارتبــاط مســتمری میان افــراد دارای ویــزای اســتارتاپی از طریق 

کند. جلسات مشاوره، نشست ها و سمینارها برقرار 

حدود 30 روزمتوسط زمان بررسی تا پذیرش

مدت زمان ویزا
یک ساله است؛ اعضای خانواده، می توانند با فرد دریافت کننده 

ویزا همراه باشند. این ویزا قابلیت تمدید برای یک سال بیشتر را 
دارد و پس از آن، می توان برای فرآیند مهاجرت درخواست داد.

هزینه

هرچند برای ارائه درخواست هزینه ای وجود ندارد اما 
که موفق به دریافت این ویزا می شوند باید  متقاضیانی 

که برای  114 یا 228 یورو بپردازند. این موضوع به فرآیندی 
دریافت مجوز اقامت موقت طی می شود، بستگی دارد.

2-۴-۱5-مالزی

کرد. همچنین این  مالزی، رتبه یک بهترین کشور برای سرمایه گذاری را در سال 2017 کسب 
کنان آن به زبان انگلیسی صحبت  کشــور، دارای بهترین سیســتم بهداشتی است و تمام سا
می کنند. فراتر از همه، باید به وجود نیروی کار بسیار ماهر در این کشور اشاره کرد. موارد یادشده 
کرده اســت. کســب و کار تبدیل  گســترش  کشــور مالزی را به یک مکان عالی برای راه اندازی و 

جدول 34. برنامه های مالزی برای جذب نخبگان

مالزی

کارآفرین تکنولوژیک مالزینام ویزا برنامه 

شاخص ها و تسهیالت
ارائــه 	  زمــان  در  حداقــل  می بایســت  باشــد،  شــده  ثبــت  شــرکت  گــر  ا

گذشته باشد. درخواست، ۶ ماه از عمر آن 
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مالزی

شاخص ها و تسهیالت
گر شــرکت ثبت نشــده باشــد، فرد متقاضــی می تواند پس از مشــخص 	  ا

کند. شدن نتیجه درخواست، نسبت به ثبت شرکت اقدام 

4 هفتهمتوسط زمان بررسی تا پذیرش

کارآفرینان شناخته شدهمدت زمان ویزا کارآفرینان جدید و ۵ سال برای  یک سال برای 

۶00 دالر برای ویزای یک سالههزینه

1200 دالر برای ویزای ۵ ساله

2-۴-۱6- هلند

که به صورت مداوم در میان 10 کشور برتر دنیا برای زندگی قرار می گیرد.  هلند، کشوری است 
کشور به بازار های اتحادیه اروپا دسترسی دارد و از جمعیت تحصیل کرده در یک جامعه  این 

فنی پویا برخوردار است.

جدول 3۵. برنامه های هلند برای جذب نخبگان

هلند

استارتاپ ویزانام ویزا

شاخص ها و تسهیالت

که به استارتاپ برای طی فرآیند کمک 	  یک مشاور شناخته شده دولتی 
کز رشد( می کند ) مانند شتاب دهنده ها یا مرا

نیاز به ثبت در اتاق بازرگانی محلی	 
در اختیار داشــتن منابع مالی مورد نیاز برای یک ســال زندگی در هلند 	 

) تقریبًا 13 هزار یورو(
کمک به مهاجران نخبه و خانواده های 	  ایجــاد میزهای پرکار به منظور 

آن ها در راستای ادغام تدریجی با افراد محلی
محصول یا خدمت باید نوآورانه شناخته شوند.	 
کارآفرین چگونه می خواهد ایده خود 	  برنامه ریزی جزئی در مورد اینکه 

کند. کسب و کار تبدیل  را به یک 

3 هفتهمتوسط زمان بررسی تا پذیرش

یک سالمدت زمان ویزا

321 یوروهزینه
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اطالعات بیشتر
می بایســت از یک مشــاور )شتاب دهنده یا مرکز رشد( در مورد افتتاح شرکت، اخذ تأییدیه   •

گرفته شود. بازار، جذب مشتری و مانند آن کمک 
دســتیابی به ســاختار و حمایتی که کشور به شــرکت ها ارائه می دهد که شامل تخفیف در   •

عوارض و مالیات و همچنین دسترسی به وام می  شود.
کارآفرین الزامات اســتاندارد دولت هلند در مورد طرح مشــاغل آزاد را در طول  در صورتی که   •
یک ســال تأمیــن کنــد بــه او مجــوز اقامت با مدت زمان بیشــتر داده خواهد شــد. این مســیر 

می تواند در صورت موفقیت کسب و کار به کسب شهروندی هلند منجر شود.

2-۴-۱7- نیوزلند

کرده اند، راه  های متعددی برای  که برای سرمایه گذاری در نیوزلند برنامه ریزی  برای افرادی 
کســب و کاری را می خرند،  که  اخــذ ویزا وجود دارد. اســتارتاپ ها می بایســت همانند افرادی 
شــرکت خــود را راه انــدازی یــا در ســهام و اوراق قرضه ســرمایه گذاری می کنند، پــول به همراه 
کنان نیوزیلند  کرد و برای سا کســب و کار آن ها به سرعت رشــد  که  داشــته باشــند. در صورتی 

شغل  های جدید به وجود آورد، آنگاه به فرد متقاضی ویزا داده خواهد شد.

جدول 3۶. برنامه های نیوزلند برای جذب نخبگان

نیوزلند

کارآفرینینام ویزا ویزای 

شاخص ها و تسهیالت

کسب و کار روشن	  برنامه 
کالهبرداری	  عدم وجود سابقه ورشکستگی و 
کسب 120 امتیاز یا بیشتر	 
سالمتی، ویژگی های شخصیتی و تسلط به زبان انگلیسی	 
خانواده نیز شامل ویزا خواهند بود. سرمایه گذاری حداقل 100 هزار دالر 	 

کار نمی شود. که شامل سرمایه مورد نیاز برای  نیوزلند 
کند. در 	  کســب و کار فــرد متقاضــی را تأییــد  دولــت نیوزلند، می بایســت 

که بــرای پذیرفته  همیــن راســتا، یــک سیســتم امتیازدهی وجــود دارد 
شــدن نیــاز بــه 120 امتیــاز اســت. امتیــازات به عواملــی ماننــد احتمال 

کسب و کار و ارزش شرکت برای نیوزلند داده می شود. موفقیت 

دو سالمتوسط زمان بررسی تا پذیرش
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نیوزلند

کسب و کار و سپس دو سال برای توسعهمدت زمان ویزا 12 ماه برای خرید یا تثبیت 

	هزینه

2-۴-۱8- نروژ
کشــور نــروژ بــا آب دره هــا، بهــره وری بــاال و سیســتم درمانــی عالی آن شــناخته شــده اســت. 
کشــور در رتبه چهارم شــاخص درآمد ســرانه در جهــان قــرار دارد و در نتیجه  همچنیــن ایــن 

کسب و کار به شمار می آید. گسترش  مکانی فوق العاده برای 

جدول 37. برنامه های نروژ برای جذب نخبگان

نروژ

ویزا برای افراد دارای مشاغل آزادنام ویزا

شاخص ها و تسهیالت

کسب و کار باید تنها دلیل برای زندگی در نروژ باشد.	  راه اندازی یک 
کار خود باشــد 	  فــرد متقاضــی باید در جایگاهی مهــم و مرکزی در محل 

کسب و کار بر عهده او باشد. که مسئولیت تعهدات حقوقی  به گونه ای 
کســب و کار یک مبنــای مالی 	  کــه بــرای راه اندازی  گردد  بایســتی اثبــات 

وجود دارد.
کسب  و کار الزامی است.	  تهیه طرح 
وجود اساسنامه	 
وجــود تاییدیــه یک بانــک مبنی بر اینکه ســهام ســرمایه ای معادل 30 	 

کرده است. کرون نروژ )3200 یورو( دریافت  هزار 
وجود اظهارنامه ممیز در مورد پذیرش مسئولیت	 

	متوسط زمان بررسی تا پذیرش

یک سال با امکان تجدیدمدت زمان ویزا

	هزینه

2-۴-۱۹- پرتغال
کشــور پرتغــال با ســرعت در حــال تبدیل شــدن به دره ســیلیکون اروپا اســت. نشســت  های 
که به میزبانی لیسبون برگزار می  شود، توجه بسیاری را از سرتاسر جهان به سوی  ساالنه وب 
کرده است. دولت پرتغال، پیشتاز جذب مهاجران به واسطه سرمایه گذاری  پرتغال معطوف 
کنند.  کشور تسهیل  کسب و کار را در این  کارکنان دولت بسیار در تالشند تا راه اندازی  است. 
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کســب و کار یا یک شــعبه از  کــز »کســب و کار در لحظــه«، امــکان ثبت یک  ابتکاراتــی ماننــد مرا
کیفیت باالی زندگی،  کمتر از یک ساعت فراهم می آورند. هزینه پایین و  شرکتی خارجی را در 
کسب و کارها  دسترسی به بازارها و منابع مالی اروپا، یک بسته جذاب برای جذب مؤسسان 

برای شروعی تازه به شمار می آید.
جدول 38. برنامه های پرتغال برای جذب نخبگان

پرتغال

استارتاپ ویزانام ویزا

شاخص ها و تسهیالت

استارتاپ، باید تکنولوژیک باشد.	 
فرد متقاضی باید باالی 18 سال باشد.	 
استارتاپ، ظرفیت ایجاد شغل داشته باشد.	 
اســتارتاپ، بایــد در طول ۵ ســال بتواند بیــش از 32۵ هزار یــورو درآمد 	 

کند. مالیاتی ایجاد 
درآمد آن در طول سه سال، بیشتر از ۵00 هزار یورو باشد.	 
کافی در حســاب بانکــی خود به 	  فــرد متقاضــی بایــد دارای منابــع مالی 

میزان ۵,14۶ یورو برای 12 ماه به ازای هر نفر باشد.
درخواســت استارتاپ ها برای اخذ ویزا از ۵ منظر ذیل مورد ارزیابی قرار 	 

کسب و کار، ظرفیت  گســترش و توســعه  می گیرد: درجه نوآوری، قابلیت 
بازار، توانایی تیم مدیریتی و ظرفیت ایجاد اشتغال

	متوسط زمان بررسی تا پذیرش

که تمدید آن ممکن است.مدت زمان ویزا 12 ماه 

	هزینه

اطالعات بیشتر:
نرخ بهره وام پایین  •

هزینه زندگی اندک  •
تخفیف مالیاتی تا 	 میلیون یورو تا ۰	۰	.  •

2-۴-20- سنگاپور
جدول 3۹. برنامه های سنگاپور برای جذب نخبگان

سنگاپور

کارآفرینینام ویزا پاسپورت 
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سنگاپور

شاخص ها و تسهیالت

گر شرکت ثبت شده باشد، باید حداقل در زمان ارائه درخواست ۶ ماه 	  ا
گذشته باشد. از عمر آن 

گر شــرکت ثبت نشــده باشــد، فرد متقاضــی می تواند پس از مشــخص 	  ا
کند. شدن نتیجه درخواست در این راستا اقدام 

کارآفرینی شامل پاسپورت 	  مدارک مورد نیاز برای درخواســت پاسپورت 
معتبر، گواهی نامه اشتغال به کار به زبان انگلیسی، یک طرح کسب و کار 

و ۵0 هزار دالر سپرده در یک حساب بانکی در سنگاپور است.
مؤســس بایــد 100 هــزار دالر ســنگاپور از یک ســرمایه گذار تأیید شــده به 	 

کند. ایــن ســرمایه گذار اعــم از صندوق های  عنــوان منبــع مالی جــذب 
گروه های اسپانسر است. سرمایه گذاری یا 

کســب و کار می بایســت در یک شــتاب دهنده یا مرکز رشد شناخته شده 	 
دولتی ثبت شده باشد.

مؤســس باید دارای ســابقه اســتارتاپی و شــبکه ارتباطی قابل توجه در 	 
کسب و کار باشد. حوزه 

در اختیــار داشــتن محصولــی نوآورانــه و قابل ثبت، مســیر دیگری برای 	 
درخواســت ایــن ویــزا بــه شــمار می آیــد. در ایــن صــورت حــق مالکیت 
کسب و کار در مورد آن مزیت  معنوی محصول، باید ثبت شــده باشــد تا 
رقابتی داشــته باشــد. عالوه بر ایــن باید یک همکاری پژوهشــی با یک 
انستیتوی سنگاپوری انجام شده و فرد مؤسس دارای سابقه برجسته 

در آن حوزه تخصصی باشد.

8 هفتهمتوسط زمان بررسی تا پذیرش

مدت زمان ویزا
یک سال و دارای قابلیت تمدید هرساله است. مدت 
زمان تمدید بستگی به میزان جریان مالی ایجادشده 

کسب و کار و ماهیت نوآورانه آن دارد. توسط 

کلهزینه 220 دالر در 

2-۴-2۱- اسپانیا

جدول 40. برنامه های اسپانیا برای جذب نخبگان

اسپانیا

نام ویزا
کارآفرینی )به طور مشخص برای استارتاپ ها  ویزای 

نیست اما آن ها نیز می توانند درخواست دهند(

پروژه متقاضیان باید تأثیر مثبتی بر اقتصاد اسپانیا داشته باشد.	 شاخص ها و تسهیالت
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اسپانیا

شاخص ها و تسهیالت

به نوآوری تکنولوژیک منجر شود.	 
کافی باشد.	  کارآفرین باید باالی 18 سال و دارای منابع مالی 
کسب و کار مورد 	  کارآفرینان نیاز به طرح  صدور مجوز اقامت سریع برای 

ج  کافــی پول بــرای تأمیــن مخار تأییــد دولــت، بیمــه ســالمت و میــزان 
زندگی در هنگام اقامت در اسپانیا دارد.

کسب و کار برای اقتصاد 	  که آن  دولت درخواست ویزا را برحسب منافعی 
ایجاد می کند، مورد ارزیابی قرار می دهد.

کشور به شرکت های خود پیشنهاد 	  که  دسترسی به ساختار و حمایتی 
کمک  مالی و سایر امکانات است. می دهد شامل 

متوسط زمان بررسی تا پذیرش
کاری زمان می برد و  4 هفته )تصمیم در مورد اعطای ویزا 10 روز 

گرفته می شود( کاری  تصمیم در مورد مجوز اقامت در 20 روز 

کاری یک سالهمدت زمان ویزا ویزای 

	هزینه

2-۴-22- سوئد]۱۱]

جدول 41. برنامه های سوئد برای جذب نخبگان

سوئد

مجوز اقامت برای افراد دارای مشاغل آزادنام ویزا

شاخص ها و تسهیالت

پاسپورت معتبر 	 
تجربه فراوان در رشته خود و تجربه راه اندازی و مدیریت یک کسب و کار	 
داشتن دانش و مدارک مرتبط در زبان سوئدی یا انگلیسی	 
کسب و کار و مالکیت حداقل ۵0 درصدی 	  ضمانت راه اندازی و مدیریت 

شرکت
گذران زندگی خود و خانواده در دو سال 	  کافی برای  داشتن منابع مالی 

کرون  کرون )1۹۵00 یورو( برای دارنده ویزا؛ 100 هزار  اول معادل 200 هزار 
کرون )۵ هزار یورو( برای هر یک  )10 هزار یورو( برای همسرش و ۵0 هزار 

از فرزندان همراه
مستندات قابل اتکا در مورد بودجه شخصی	 
داشتن ارتباطات تثبیت شده یا شبکه با مشتریان در سوئد	 
تولیدشــده توســط 	  یــا خدمــات  کاال  اینکــه  مــورد  تهیــه اطالعــات در 

کسب و کار در سوئد تولید و فروخته می شود.

4 هفتهمتوسط زمان بررسی تا پذیرش
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سوئد

دو سالمدت زمان ویزا

به لیست هزینه درخواست ها بنگرید.هزینه

2-۴-2۳- تایلند

جدول 42. برنامه های تایلند برای جذب نخبگان

تایلند

ویزای هوشمند استارتاپی تایلندنام ویزا

شاخص ها و تسهیالت

کافی برای متقاضی و در صورت درخواست برای 	  پوشش بیمه سالمت 
همسر و وابستگان

تأسیس یک شرکت در تایلند و دارا بودن حداقل 2۵ درصد سهام آن یا 	 
قرار داشتن در سمت مدیریت آن

داشــتن حداقــل ۶00 هــزار بــات )به عــالوه 180 هــزار بات برای همســر و 	 
که در  هــر یــک از وابســتگان متقاضی( یــا ارز خارجی معادل این مقــدار 
حساب بانکی به مدت حداقل یک سال تا زمان بلوغ استارتاپ، بلوکه 

خواهد شد.
شرکت در برنامه مرکز رشد دولت و دریافت اظهارنامه حمایت یا تأمین 	 

که صاحــب صالحیت  مالــی مشــترک از یــک ســازمان دولتی تایلنــدی 
است.

ایــن ویــزا به نخبــگان، ســرمایه گذاران، مدیــران اجرایی و اســتارتاپ ها 	 
تعلق می گیرد.

۹0 روزمتوسط زمان بررسی تا پذیرش

4 سالمدت زمان ویزا

	هزینه

2-۴-2۴- بریتانیا

کــرده، تعداد قابــل توجه  آنچــه بریتانیــا را بــه یــک مقصد جــذاب بــرای اســتارتاپ ها تبدیل 
کار است. این ذخیره نخبگان  نخبگان آموزش دیده و باتجربه برای انتخاب به عنوان نیروی 
کار  که اســتارتاپ ها را بــا فضاهای  کوسیســتم ســالم دولتــی و خصوصی تقویت می شــود  بــا ا
کز رشد تجاری یاری می کند. عالوه بر این، بنا نهادن استارتاپ  مشترک، شتاب دهنده ها و مرا
در بریتانیا، امکان دسترسی به منابع مالی فراوان بخش خصوصی و دولتی را فراهم می آورد.
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جدول 43. برنامه های بریتانیا برای جذب نخبگان

بریتانیا

نام ویزا
کارآفرینی )به طور مشخص برای استارتاپ ها  ویزای 

نیست اما آن ها نیز می توانند درخواست دهند(

شاخص ها و تسهیالت

دارا بودن ۵0 هزار پوند برای سرمایه گذاری در استارتاپ به واسطه یک 	 
نهاد انگلیسی

کسب و کار	  وجود یک طرح 
تسلط به زبان انگلیسی	 
گذراندن زندگی در زمان اقامت	  کافی برای  منابع مالی 
دارا بودن حداقل 1۶ سال سن	 
اخــذ یک حمایت نامه از یک شــتاب دهنده مورد تأییــد دولت بریتانیا، 	 

فرآیند ارزیابی این ویزا را تسهیل می کند.

متوسط زمان بررسی تا پذیرش
3 هفته است. فرد متقاضی باید حداقل 3 ماه پیش از 

کند. سفر، درخواست خود را به بریتانیا اعالم 

مدت زمان ویزا
که قابلیت تمدید برای دو سال  کثر 3 سال و 4 ماه  حدا

کن  گر فرد ۵ سال به طور مداوم در انگلیس سا دیگر را دارد. ا
باشد، می تواند برای اقامت دائم درخواست دهد.

1470 پوندهزینه

اطالعات بیشتر
همراه آوردن اعضای خانواده مجاز است.  •

دسترسی به ساختار و حمایت های کشور از شرکت ها مهیا و شامل مالیات های متناسب،   •
دسترســی به یکی از بزرگ ترین اجتماعات تکنولوژیک جهان و برنامه های مختلف آنان و 

سهولت در ثبت شرکت می شود.

کشورهای مختلف برای جذب نخبگان 2-5- مقایسه برنامه های 
کشور های مختلف، می توان به موارد ذیل  با نگاهی تطبیقی به برنامه  های استارتاپ ویزای 

کرد: اشاره 
کمتریــن مــدت زمــان انتظار برای پذیــرش، متعلق به دو کشــور هلند و بریتانیا با ســه هفته . 	

زمــان پاســخ گویی و پــس از آن هــا، ایتالیــا با ۰	 تــا ۰	 روز اســت. در این میان دو کشــور قاره 
اقیانوســیه )اســترالیا و نیوزلند( برای رســیدگی به درخواســت اســتارتاپ ویزا ( دارای فرآیند 

طوالنی دو ساله هستند.
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کــه اســتارتاپ ویــزای آن از نــوع اقامت دائم اســت. بیشــتر . 	 کانــادا، تنهــا کشــوری اســت 
کشــور ایرلنــد،  کشــور های مختلــف قابلیــت تمدیــد دارنــد و ســه  اســتارتاپ ویزاها در 
کســب تابعیــت و شــهروندی خــود  هلنــد و لیتوانــی، ایــن ویــزا را شــروع مســیری بــرای 
بــرای نخبــگان معرفــی کرده انــد. بــدون در نظــر گرفتــن امــکان تمدیــد ویــزا در مرحله اول 
اســتارتاپ ویــزا، مالــزی بــا 5 ســال امکان اقامــت بــرای کارآفرینــان شناخته شــده، دارای 
 بیشــترین مــدت زمــان ویزا اســت و پس از آن ویزای اســترالیا با 	 ســال و 	 مــاه قرار دارد. 
بــا در نظــر گرفتــن امــکان تمدیــد در مرحلــه دوم در مجمــوع، اســراییل بــا 7 ســال امــکان 
اقامت و لتونی با 6 ســال امکان اقامت، پیشــتاز مدت زمان این نوع ویزا هســتند. در این 
کوتاه مدت  کوتاه مدت 6 ماهه و 9۰ روزه دارای ویزا های  میان، ژاپن و اســتونی با ویزا های 

استارتاپی هستند.

گران تریــن هزینــه صــدور اســتارتاپ ویزا متعلق بــه بریتانیا با هزینه 7۰		 پونــد و پس از آن . 	
ویزای مالزی با هزینه 6۰۰ دالر برای یک ســال و ۰۰		 دالر برای ویزای 5 ســاله اســت.نکته 
جالب توجه در مورد اســتارتاپ ویزاها، امکان ارائه آن به یک تیم اســت که راهبر یک ایده 
کثــر 5 نفر با یک  نوآورانــه به شــمار می آیــد؛ به طور مثال، کشــور های کانادا و لتونی به حدا

کسب و کار نوآورانه ویزا می دهند. طرح 

در مورد میزان ســرمایه الزم برای پذیرش، بیشــتر کشــورها این رویکرد را اتخاذ کرده اند که فرد . 	
متقاضــی تنهــا هزینه یک ســال زندگی خود و خانواده اش را در کشــور مقصد تضمین کند 
کــه بر اســاس تفاوت هزینه زندگی در کشــور های مختلف، حداقل میــزان ضمانت در بین 
کشــورها متغیر اســت. در این بین دو کشــور اســترالیا و نیوزلند رویکرد ســرمایه گذاری به این 
موضوع دارند و برای بررسی درخواست فرد متقاضی به ترتیب اعداد 8۰۰ هزار دالر و ۰۰	 هزار 

دالر را تعیین کرده اند.

یابــی قرار می گیــرد: درجه . 5 درخواســت اســتارتاپ ها بــرای اخــذ ویــزا از 5 منظــر ذیل مــورد ارز
نــوآوری، قابلیــت گســترش و توســعه کســب و کار، ظرفیــت بــازار، توانایــی تیــم مدیریتــی و 
یابــی و پذیــرش درخواســت ویزای  ظرفیــت ایجــاد اشــتغال. مــروری اجمالــی بر شــرایط ارز
یابــی بــه دنبــال یافتــن  کشــور های مختلــف در مرحلــه ارز کــه  اســتارتاپی نشــان می دهــد 
پاســخ پرســش  های مشــخصی در مورد اســتارتاپ هســتند؛ آیا اســتارتاپ یک طرح مدون 
و برنامه ریزی شــده کســب و کار دارد؟ آیــا محصــول یــا خدمتــی که قرار اســت در این کشــور 
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تولید شــود، جنبه نوآورانه و تکنولوژیک دارد؟ آیا مؤســس و درخواست دهنده ویزا از جمله 
سهام داران استارتاپ است؟ آیا مؤسس و درخواست دهنده ویزا، تمام وقت خود را صرف 
ایــن کســب و کار نوآورانــه می کنــد و نســبت بــه عملکــرد آن متعهــد اســت؟ آیــا برنامه  هــا و 
کز رشــد و شــتاب دهنده  ها این اســتارتاپ را  ســازمان  های علم و فناوری محلی، اعم از مرا
از ابعــاد مختلــف تأییــد می کنند و حاضر به حمایت مالی از آن هســتند؟ این اســتارتاپ 
گردش مالی ساالنه استارتاپ  چند شغل برای مردم بومی در کشور مقصد ایجاد می کند؟ 

چقدر است و تا چه میزان به دولت مالیات می پردازد؟

کــه عبارتند از: . 6 اســتارتاپ ویزاها موجب ایجاد تســهیالتی برای پذیرفته شــدگان می شــوند 
تســهیل و تســریع در راه اندازی یک کســب و کار از طریق کوتاه کردن فرآیند اداری، پرداخت 
وام  های کم بهره از ســوی دولت کشــور میزبان به استارتاپ، امکان حضور اعضای خانواده 
پذیرفته شــدگان در کشــور میزبان، دسترســی به خدمــات رفاهی، بیمه ای و آموزشــی، ارائه 
ویزای کار به همســر فرد درخواســت دهنده ویزا، مدارس بین المللی و مراکز نگه داری کودک 
برای خانواده ها، برگزاری جلســات مســتمر آموزشی در حوزه کســب و کار، امکان بهره مندی 
یابی  از معافیــت مالیاتــی، کمــک به اســتقرار اســتارتاپ در محل مناســب، کمک بــه بازار

محصول تولیدشده. 





مقدمه

که توانمندی هــای خاصی در  کن ایران، افراد بســیاری هســتند  در بیــن اتبــاع غیرایرانی ســا
حــوزه علــم و فناوری دارند. همچنیــن برای جذب نخبگان غیرمقیــم در ایران، چالش های 
کاهش می دهد. به دلیل  کــه جذابیت های زندگی در ایــران را  زیســتی متعــددی وجود دارد 
کارآمد قدیمی، این قشــر از افراد هیچ گونه تســهیالت ویژ ه ای دریافت نمی کنند و با  قوانین نا
محدودیت های متعددی مواجه هستند. محدودیت هایی که عمدتًا به سیاست های کالن 
مهاجرتی کشور مرتبط می شود و ظرفیت  های حوزه علم و فناوری را برای این افراد، غیرقابل 

استفاده می کند.
در آغــاز ایــن بخش، ابتدا بیوگرافی و دســتاورد های تعدادی از افراد این جامعه هدف به 
صورت خالصه آورده شــده اســت. مخاطب می تواند با تنوعی از استعداد های این قشر آشنا 

شود و ذهنیت رایج نسبت به اتباع غیر ایرانی مقیم ایران را در ذهن خود تغییر دهد.
با هدف تسهیل زیست نخبگان غیرایرانی در ایران و برای شناسایی چالش های آن ها، 
گرفته اســت. با اســتناد به مصاحبه  های  با تعدادی از این افراد مصاحبه  های عمیق صورت 
انجام شــده بر اســاس تجربه زیســته افراد در ایران، مشــکالت عمده اســتخراج و مدلی برای 
تشــریح آن ها ارائه شده اســت. رفع این محدودیت ها می تواند در قالب بسته های حمایتی 

کار سیاست گذاران مربوطه قرار بگیرد. در دستور 

۳: موانع زیست نخبگان غیرایرانی در ایران
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۳-۱. بیوگرافی چند نخبه غیرایرانی مقیم ایران

کشــورهایی مانند افغانســتان،  در ابتــدا، بیوگرافــی برخــی از اتبــاع غیرایرانــی مقیــم ایــران از 
کســتان، فرانســه و اسپانیا طرح و به معرفی ســطوح علمی و حرفه ای و همچنین، مسائل  پا

زیست آن ها در ایران پرداخته شده است.

 سید علی جعفری

»ســید علــی جعفــری« فرزند ســید محمــد از پــدر افغــان و مادر 
کار ســاختمانی و مادرش  ایرانی در تهران به دنیا آمد. پدر وی به 

یــس فعالیت  های هنری در فرهنگســرای شــهرداری مشــغول  بــه تدر
کرد. بوده است. وی در سال گذشته با یک خانم ایرانی ازدواج 

سابقه تحصیلی: سید علی جعفری، تحصیالت ابتدایی خود را در دبستان »شهید مدنی«، 
کوثر«، دبیرستان را در مدرسه »اندیشه« و پیش دانشگاهی  مقطع راهنمایی را در »مدرسه 
کارت آمایش به پایان رســاند. پس از اتمــام دوره مقدماتی  را مدرســه »بادامچــی تهــران« بــا 
گرایش تولید صنعتی در دانشگاه  تحصیلی در ســن 18 ســالگی، در رشــته مهندســی صنایع 

ادامه تحصیل داد. 
ســوابق شــغلی: ســید علــی جعفــری با توجه بــه عالقه فــراوان بــه فعالیت  هــای علمــی، وارد 
که میان  حوزه طراحی فناوری  های پیشــرفته شــد و در ســال 1387، در مســابقات طراحی 
کسب رتبه  دانشجویان دانشگاه تهران و اعضای پارک علم فناوری برگزار شده بود موفق به 
ســوم شــد. ســپس وارد پارک علم و فناوری دانشگاه تهران شــد. جعفری در مدت چند ماه 
کند و توانست  توانســت شــرکت دانش بنیانی را در پارک به همراه یکی از دوستانش تأسیس 

محصول پنجره هوشمند را پس از طراحی به مرحله تجاری سازی و تولید برساند. 
گذرنامه از پلیس مهاجرت  کارت آمایش به اقامت با دریافت  او توانست نوع اقامت خود را از 
کشور قزاقستان تأسیس  کند. سپس دفتر دیگری را برای صادرات در سال 1388 در  تبدیل 
کم،  کار شد. اما متأسفانه با توجه به مشکالت بازرگانی و تجربه  کرد و در آن دفتر مشغول به 
کردن شــرکت پس از یک ســال شــد. پس از آن، به دلیل آشنایی با مراحل  مجبور به تعطیل 
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کرد و  بازرگانی و تسلط به زبان انگلیسی، وارد حوزه بازرگانی شد و شرکتی را در ایران تأسیس 
کابل را نیز توسعه داد. به دلیل مشکالت ایجادشده برای بازرگانی  طی 3 سال، دفاتر دبی و 

در سال  های 13۹0 تا 13۹2، این شرکت هم به سرانجام نرسید و تعطیل شد.
که در حوزه فضای مجازی به ذهنش رسید را با سرمایه گذاری یکی از  در سال 13۹3، اید ه ای 
کرد. در حال حاضر این شرکت، بزرگ ترین زیرساخت  دوستان خود تبدیل به شرکتی جدید 
کارمنــد ایرانی در آن مشــغول به  تبلیغــات دیجیتــال در ایــران بــه شــمار می آیــد و حــدود 40 

فعالیت هستند. 
کســب و کار های نوپــای خاورزمیــن و همین طور عضو  ســیدعلی جعفری، مدیرعامل شــرکت 
که علی رغم تمام  هیئت مدیره »شــرکت پویشــگر ارتباط خالق« اســت. شــایان توجه اســت 

مشکالت و محدودیت ها، این دو شرکت، به صورت قانونی فعالیت دارند.
این شــرکت به طور انحصاری، زیرســاخت تبلیغات دیجی کاال، دیجی اســتایل و دیجی پی را 
کــرده و اخیرا شــرکت وی توســط دیجی کاال خریداری شــده اســت. او بــا توجه به  راه انــدازی 
عالقه فراوان به تکنولوژی و به واسطه بازدید از نمایشگاه ها و حضور در کنفرانس  های مرتبط 
کشــور های اروپایی، در حال انتقال دانش تکنولوژی  های جدید تر به ایران و شــرکت خود  در 
اســت و بــه دنبــال آن اســت تا در آینــد ه ای نزدیک، تکنولوژی  های بیشــتری را به بــازار ایران 
گامــی را در جهت  کنــد. همچنین امیدوار اســت تا بــا برنامه ریزی  های انجام شــده،  منتقــل 

یاری به آینده استارتاپ  های ایرانی بردارد.

کاظم انوری محمد 

در شــهر  فروردین مــاه 	6		  انــوری«، در ششــم  »محمدکاظــم 
قندهــار بــه دنیا آمــد. با شــروع ناآرامی و جنگ در افغانســتان، در 

ســن دو ســالگی همراه با خانــواده به ایران مهاجرت کــرد و از آن زمان 
کن ایران است.  کنون سا تا

ســوابق تحصیلــی: انــوری، پــس از پایان تحصیــالت ابتدایی، راهنمایی و متوســطه در شــهر 
کنون، دانشــجوی دکترای رشــته ریاضی محض،  مشــهد مقدس، وارد دانشــگاه شــد و هم ا

گرایش آنالیز تابعی در دانشگاه فردوسی مشهد است.
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که در ادامه به آن ها اشاره شده است: کرده  کسب  وی در دوره  تحصیل موفقیت هایی 
کشــور«  	 کســب مــدال طــال در »بیســت و هشــتمین دوره  مســابقات ریاضــی دانشــجویی 

)دانشگاه صنعتی شریف؛ اردیبهشت ماه 	8		(
کسب مدال نقره در »بیست و نهمین دوره  مسابقات ریاضی دانشجویی کشور« )دانشگاه  	

بابلسر، مازندران؛ اردیبهشت ماه 	8		(
کســب مدال نقــره در »دهمین دوره  المپیاد ریاضی دانشــجویی کشــور« )دانشــگاه شــهید  	

بهشتی؛ تیرماه 	8		(
کارشناسی ارشد رشته  ریاضی« )سال 	8		( 	 کسب رتبه  اول در »آزمون 
کسب رتبه  سوم در »آزمون کارشناسی ارشد رشته ریاضی« )سال 	8		( 	
راهیابی به مرحله  کشوری »المپیاد ریاضی دانش آموزی« )سال 79		( 	
کسب عنوان دانشجوی ممتاز در دانشگاه فردوسی مشهد در طول دوران تحصیل 	
کشــور در  	 ارائــه برخــی طرح هــا و برنامه  هــای مهــم در راســتای اعتــالی آمــوزش ریاضــی در 

جلسات سخنرانی معلمان ریاضی استان و سخنرانی  های دانشگاه.
ایشــان به دلیل عدم امکان جذب اســتاد غیرایرانی در دانشگاه فردوسی مشهد بعنوان 

هیئت علمی، بصورت آزاد مشغول تدریس ریاضی در مقاطع و رشته  های مختلف است.

محمد عرفان مقصود

کســتان در تاریخ  »محمــد عرفان مقصود«، در شــهر الهــور در پا
6 بهمن 	6		 متولد شد. وی در سال ۰	۰	 پس از کسب بورسیه 

الف دوره دکترا به عنوان دانشــجوی برتر دانشــگاه الهور، به ایران وارد 
کار یک ســاله اســت  شــد. در حال حاضر دارای همســر ایرانی و پروانه اقامت 

و در ایران سکونت دارد. 

ســوابق تحصیلــی: عرفــان مقصــود، دارای مــدرک دکتــری علوم ســلولی ملکولی از دانشــگاه 
فردوســی مشــهد، فوق لیســانس علوم بیوتکنولوژی از دانشــگاه الهور و فوق لیســانس علوم 

گرایش روابط بین الملل از دانشگاه پنجاب است.  سیاسی با 
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الزم به ذکر است وی در دوران دانشجویی در مقطع دکترا، موفق به اخذ عنوان دانشجو 
و پژوهشگر برتر در دانشگاه فردوسی مشهد شده است. 

کالن شــهر های جهان بر ایجاد  کودکی و نوجوانــی در یکی از  گذرانــدن دوران  ســوابق شــغلی: 
کارآفرینی بســیار اثرگذار بوده است. این  چشــم انداز بین المللی و حرکت وی در مســیر علم و 
کشور 1و  کنار تدریس زیست شناسی در دبیرستان های مطرح  امر سبب شده تا در جوانی در 
کالج های برتر الهور، اولین شرکت خود را نیز  گروه  شناخته شدن به عنوان معلم برتر از سوی 

کند. در سال 2007 در شهر الهور ثبت 
کارآفرینی از دانشگاه  کســب مدرک دوره  عرفان  مقصود عالوه بر تحصیالت دانشــگاهی با 
کل تعاون، رفاه  کارآفرینی اداره  کارآفرینی با مجوز رسمی مرکز مشاوره  تهران، به عنوان مشاور 
که به  کار خراســان رضوی در مشــهد مقدس مشغول به فعالیت اســت. او همچنین از آنجا  و 
کشــور های درحال  عنوان یک پژوهشــگر از نزدیک با خأل های موجود در سیســتم انتشــارات 
توســعه آشــنا شــده، اقــدام بــه راه انــدازی «iMaQPress» )یــک نســل جدیــد از ســامانه های 
کنــون موفقیت  هــای فراوانی نظیر  کرده اســت. این ایــده تا مدیریــت انتشــارات دانشــگاهی( 
کســب مجــوز دانش بنیان در ایران به نام ســامانه مدیریت مجالت غــزال و همچنین دریافت 
کرده است. این سامانههمچنین به تازگی  کسب  کارآفرینی شیخ بهایی را  جایزه در جشنواره 
در یکــی از شــتاب دهنده  های آمریــکای شــمالی پذیرش و تحــت حمایت یک شــبکه بزرگ از 

گرفته است. سرمایه گذاران قرار 
وی بنیان گــذار برنــد «CODE International» )مجموعــه شــرکت های مســتقر در ایران، 
گرجســتان( اســت. او و همکارانش در این مجموعه به منظور تهیه نقشه  کســتان، ترکیه و  پا
کارآفرین شــو2 تالش  کــو در پلت فرم  کشــور های ا راه بین المللی ســازی اســتارتاپ های بومــی 

گام برداشته اند. شبانه روزی داشته و هر روز با انگیزه بیشتر به سوی پیشرفت، 
کشــور جهان بازدید به عمل آورده تا با زیســت بوم نوآوری  عرفان مقصود همچنین از 10 
کشــور های قفقاز و شــمال اروپا )کشور های اسکاندیناوی(  جنوب آســیا، خاورمیانه، منطقه 
کشــور های منطقــه  کــه وی بــه دنبــال تجاری ســازی ایده  هــای نوآورانــه در  آشــنا شــود؛ چرا
کرده و فرصت حضــور به عنوان  کســب  کنون جوایز متعددی  کارآفرینــی، تا اســت. در مســیر 
کارگاه آموزشی در محور  سخنران در حوزه نوآوری در سطح جهان را در بیش از 100 سمینار و 

گرجستان را داشته  است. ـ ترکیه و  ـ ایران ــ کستان ــ پا

1.  Laurelbank and ChandBagh

2.  Entrepreneurs Show
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کارآفرین برگزیــده در ایران )4 دوره جشــنواره  وی عــالوه بــر این از ســال 13۹4 نیــز عنوان 
کارآفرینی و 2 دوره جشــنواره ملی  کارآفرینی شــیخ بهایی و 1 دوره جشــنواره ملی جوان  ملی 
کرده است. الزم به  کرده و در راستای شناخته شدن بیشتر در جهان تالش  کسب  حرکت( را 
ذکر است در سال 13۹8 نیز به عنوان یکی از منتخب های استارتاپ استانبول و جام جهانی 

کشور جمهوری چک مطرح شده است.  استارتاپ های 
کســب عنــوان برگزیده در جایــزه المصطفی، خوارزمی، یونســکو و جایزه  عرفــان مقصود 
کارآفرینی نوآوری را از جمله اهداف زندگی خود قرار  کارآفرین جهانی توســط سازمان جهانی 
داده و در راســتای اجرای فناوری  های نســل جدید، همراه با یک تیم متمرکز در حال تالش 
کشــور های  کارآفرینی جوانان جهان، دره ســلیکون در  اســت. او امیدوار اســت روزی مقصد 

کستان و ترکیه باشد. ایران، پا

نورمحمد محمدی

»نورمحمد محمدی«، 8	ســاله تبعه کشور افغانستان، متولد 
والیــت میدان وردک از قومیت پشــتون، به همــراه خانواده خود از 

کن  ســال 996	 با کارت اقامت موقت پناهندگی )کارت آمایش( سا
شهر شیراز می باشد. 

وی در حــال حاضــر در پــارک علــم و فناوری فــارس به عنوان مدیر یک شــرکت فناور 
یر نظــر معاونت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری ایران و  بــا بیــش از 7 ثبــت اختــراع ز
همچنیــن به عنوان یکی از مخترعان تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان ایران با داشــتن 
بیش از ۰۰۰,	 ســاعت آموزش تخصصی فنی و حرفه ای کشــور ایران در رشــته مکانیک 
خودرو در زمینه طراحی، تولید و نصب قطعات جدید خودرو مشغول به فعالیت است.
نــور محمــد محمــدی، در ســن 5 ســالگی در ســال 996	 بــه دلیل مشــکالت فراوان 
از جملــه ناامــن بــودن کشــور افغانســتان به ویــژه منطقــه میــدان وردک به همــراه خانواده 
از مــرز شهرســتان زاهــدان بــه صــورت زمینی بــه ایــران پناهنده شــد. ناامن بودن کشــور و 
جنگ، مشــکالت قومیتی و تعصب  های شــدید، شــرایط را برای او و خانواده اش بسیار 
ســخت و دشــوار کــرده بــود. آن ها پــس از تحمل تمامی مشــکالت و وقــوع درگیری ها که  
موجب کشــته شــدن برادر بزرگ نورمحمد شــد و همچنین ادامه این وضعیت، تصمیم
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بــه خــروج از کشــور و انتخــاب نزدیک تریــن کشــور )ایران( بــرای درخواســت پناهندگی 
کردند. ورود خانواده نورمحمد به ایران در ســال 996	 با نداشــتن محل زندگی مشــخص 
و آشــنا نبودن با منطقه همراه بود. آن ها در یکی از شهرســتان  های اســتان فارس )جهرم و 
خفر( با کمک افراد محلی در یک باغ به عنوان نگهبان استقرار یافتند و به دلیل نداشتن 

هیچ گونه وسایل اولیه برای زندگی، مجبور به تحمل شرایط سختی شدند. 
پــدر نورمحمــد بــه دلیــل تخصــص در زمینه کشــاورزی، به منظــور تأمیــن مایحتاج 
خانواده به حرفه کشــاورزی و باغداری روی آورد و با درآمد حاصل، موفق به فراهم کردن 
وســایل اولیه زندگی شــد. خانواده وی به مدت چندین سال زندگی سخت و دشواری را 

متحمل شدند اما داشتن امنیت، امید آن ها برای ادامه و تالش بیشتر بود. 
آن هــا بعــد از چنــد ســال اقامت در شهرســتان جهــرم، در ســال 	۰۰	 به منظــور یافتن 
فرصت  های شــغلی بهتر به مرکز اســتان )شــیراز( ســفر کردند که به دلیل فقدان پشــتوانه  
مالــی بــرای اجــاره منــزل، در یــک گاراژ تعمیرگاهــی خــودرو بــه عنــوان نگهبان بــه همراه 
خانواده در یک اتاق ۰	 متری بدون هیچ گونه امکاناتی استقرار یافتند. زندگی در فضای 
تعمیرگاهی در محله جنوب شــهر شــیراز بدون هیچ گونه امکانات اولیه زندگی از جمله 
گاز و نبود هرگونه حمایت از سازمان  های دولتی و مردم نهاد بسیار طاقت فرسا بود.  آب و 
گوار و داشتن امید به بهبود آن، برای کمک به معیشت  نورمحمد با تحمل شرایط نا
خانواده در سن ۰	سالگی، مجبور به جمع آوری ضایعات فلز و پالستیک و در نتیجه ترک 
تحصیل شــد. پس از مدتی در ســال 	۰۰	 نیز در قســمت تعمیرات خودرو  های ســواری 
گردی شد که با گذشت زمان و به دلیل عالقه وافر به تعمیرات خودرو  های  مشغول به شا
ســواری، اقــدام بــه مطالعــه در زمینه تعمیــرات خودرو کــرد. اما به دلیل مشــکالت مالی 
خانواده و همچنین ممنوعیت گذراندن دور های آموزش فنی و حرفه ای برای پناهندگان 

توسط دولت ایران، نتوانست در این مسیر گام بردارد و پیشرفتی داشته باشد.

کمیساریای عالی ســازمان ملل در امور پناهندگان در ایران  ســوابق تحصیلی: در ســال 200۹، 
با برگزاری دور ه های آموزش فنی از جمله در رشــته مکانیک خودرو، شــرایط تحصیل در این 
گذرانــدن آن دوره 120ســاعته و دریافت مدرک،  رشــته را بــرای نورمحمــد فراهم نمــود. وی با 
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کمــک مربی آموزشــگاه فنی و حرفه ای در ســال 200۹، اقدام به ثبت نــام در دوره تخصصی  بــا 
تعمیــرات خودرو  هــای ســواری درجه 2 )با ۹00 ســاعت آموزش( و تعمیرات بــرق خودرو درجه 
کــرد.  وی برای  کشــور ایران  2 )بــا ۶00 ســاعت آمــوزش(، مطابــق با اســتاندارد فنی و حرفه ای 
کار نیمه وقت شــد. پس از اتمام دور هــای تخصصی و  پرداخــت هزینه  هــای دوره، مجبــور بــه 
دریافت مدارک مربوطه، با تو جه به باال بودن نمره امتحانی، با حمایت مرکز فنی و حرفه ای 
اســتان فارس، در آوریل ســال 2010 در دوره  های فوق تخصصی مکانیک خودرو درجه 1 )800 
ساعت آموزش( و مکانیک تیلر )ماشین دیزل با ۶00 ساعت آموزش( ثبت نام نمود و به صورت 
بورسیه در شهرستان اقلید استان فارس به مدت ۶ ماه دوره فوق تخصصی مکانیک خودرو 
گذراند. نورمحمد محمدی پس از اتمام دور های تخصصی فنی و حرفه ای با بیش از 3,000  را 
کرد، به  ســاعت آمــوزش، به دلیل مشــکالت مالی، به صورت شــبانه اقدام به ادامــه تحصیل 
کمک به تأمین مایحتاج خانواده  گرد مکانیک برای  که در ســاعات روز به عنوان شــا گونه ای 
کار بود. او در ســال 2013، موفــق به دریافت مدرک  کمــک هزینــه تحصیل خود مشــغول به  و 
گردید. ســپس در ســپتامبر 2013 نیز در دانشــگاه  تحصیلــی دیپلــم در رشــته مکانیک خودرو 
گرفت اما به دلیل داشتن اقامت پناهندگی  کاربردی در رشته مکانیک خودرو پذیرش  علمی 
که شــرایط اقامتی  )کارت آمایــش( از امــکان ادامــه تحصیــل در دانشــگاه بهره منــد نشــد؛ چرا
وی مــورد پذیــرش وزارت علــوم بــرای تحصیــل در دانشــگاه و صــدور مدرک تحصیلــی نبود و 
کمک مدیر دانشــگاه به صورت غیررســمی، حضور در دانشــگاه و شــرکت  تنها با هماهنگی و 
کالس هــا میســر بود. در نهایت بــه دلیل عضویت در بنیاد ملی نخبــگان، امکان حضور در  در 
کمک  دور های آموزشــی در ســطح  های مختلف برای وی مهیا شــد و این دور های آموزشــی، 

کرد. فراوانی در زمینه مدیریت و تجاری سازی اختراعات به وی 
نورمحمــد محمــدی به دلیــل وجود امکانــات و آموزش  های فنی و حرفه ای شهرســتان 
اقلید، موفق به طراحی اولین دســتگاه هوشمند ســازی اســتارت خودرو شــد. در ســال 2011 
پــس از تالش  هــای مکــرر و بــا وجود مشــکالت مالی فــراوان، این دســتگاه را به عنــوان اولین 
کرد و درنهایت، در سال 2012 دستگاه ایجاد  اختراع خود در اداره ثبت اختراعات ایران ثبت 

کمربند ایمنی خودرو را به ثبت رساند. محدودیت سرعت هنگام باز بودن 
وی بــا توجه به عملکرد دســتگاه  های فوق بــرای ارتقای وضعیت عملکــردی خودروها، 
کشور از جمله  گرفت و در جشنواره  های اختراعات  مورد توجه بنیاد ملی نخبگان ایران قرار 
»جشــنواره اختراعــات خلیج فــارس« و »جشــنواره اختراعات فجر انقالب اســالمی ایران« در 
شــهر تهــران در ســال 2013 مورد تأیید معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهــوری ایران قرار 
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کمک بالعوض(  گرفــت و از حمایت  هــای دولت ایــران در زمینه  مالی )مبلغ ۶0 میلیــون ریال 
و حقوقی )اجازه  ثبت شــرکت و معرفی به پارک علم و فناوری اســتان فارس( برخوردار شــد. 
او از ســال 2013 به طور رســمی به عضویت بنیاد ملی نخبگان ایران در ســطح ســوم درآمد. 
بــه همیــن ترتیــب بــا دریافــت قســط اول مبلــغ ۶0 میلیــون ریــال، اقــدام بــه ســاخت نمونه 
گوســت ســال 2013 با شــرکت در بخش تجاری ســازی  کرد و در ا اولیــه و تکمیــل اختراع خود 
گرس، دو اختراع با عنوان دســتگاه هوشمند ســازی استارت خودرو و  جشــنواره اختراعات زا
گرفت و از جمله اختراعات برتر در بخش  کمربنــد ایمنی، مــورد تأیید بنیاد ملی نخبگان قرار 

گردید. تجاری سازی 
گوست سال 2013، موفق به ثبت شرکت  نورمحمد پس از دو سال تالش و پیگیری، در ا
گردید. در  بــا نــام »پرهان نویــن طرح خودرو« به نــام خود برای تولیــد اختراعاتش در ایــران 
همان ســال با حمایت بنیاد ملی نخبگان، شــرکت وی در پارک علم و فناوری فارس پس از 
بررســی توســط اســاتید و داوران دانشــگاه شــیراز و اعضای علمی پارک علم و فناوری فارس، 
گرفت و برای انجام امور پژوهشــی و تولید و تجاری ســازی اختراعات انجام شــده در  موافقت 
مرکز رشد پارک علم و فناوری فارس استقرار یافت و در حال حاضر نیز به عنوان شرکت فناور 

در حال فعالیت در این مرکز است. 
کشور ایران و نظر به حمایت  های بنیاد  با ثبت شرکت و آغاز فعالیت به صورت رسمی در 
ملــی نخبــگان از جمله در نمایشــگاه و جشــنواره  های ملــی و منطقــه ای، از آموزش هایی در 
زمینه »اصول تجاری سازی محصوالت نو آورانه«، »بایدها و نباید های ثبت پتنت بین المللی 
و فــروش دانــش فنی«، »عوامل مؤثر بر داوری ارائه مطلب«، »10 خطای بزرگ تجاری ســازی 
اختراعــات و ایده  هــای نــو« بهره منــد شــد و در »کارگاه خالقیــت« و »کارگاه مالکیــت فکــری« 
کــرد. تمامی این موارد موجبات تشــویق وی را فراهــم آورد و در نتیجه اقدام به ارائه  شــرکت 
کشور  طرح  های دیگر در زمینه خودرو و ثبت آن به صورت انحصاری در اداره ثبت اختراعات 

ایران نمود. برخی از این اختراعات به شرح ذیل است: 
ثبت اختراع دستگاه هوشمند سازی چراغ استپ ترمز خودرو )سال 		۰	( 	
ثبت اختراع دستگاه محافظ برق کامپیوتر خودرو «EC» )سال 5	۰	( 	
	  «RF» ثبت اختراع دســتگاه تثبیت وضعیت خودرو در برابر ســرقت توســط امواج رادیویی

)سال 6	۰	( 
ثبت اختراع دستگاه گرمایشی هوشمند همراه خودرو )سال 6	۰	( 	
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کنــون نیــز در حــال انجــام مراحــل ثبــت چندیــن طــرح دیگــر اســت و تمامــی  او هــم ا
کرده اند.  کشور ایران تأییدیه دریافت  کز علمی  طرح  های ثبت شــده، از دانشگاه شــیراز و مرا
همچنین ســه اختراع نورمحمد به دلیل همکاری با شــرکت ایران خودرو، موفق به دریافت 
اســتاندارد های پــژوی فرانســه نیــز شــده اســت. در ضمــن او توانســته پذیــرش نمایشــگاه و 
ج از ایران مانند »جشنواره و نمایشگاه اختراعات نورنبرگ  جشنواره  های بین المللی را در خار
آلمان« در سال 201۵ به دست آورد اما به دلیل عدم حمایت سفارت افغانستان در تهران و 
وضعیت پناهندگی موقت وی در ایران، امکان خروج و بازگشــت او به ایران جهت حضور در 

کشور وجود نداشت.  ج از  نمایشگاه  های بین المللی خار
در طــول مــدت زمــان فعالیت در پارک علم و فناوری فارس، فعالیت شــرکت و اختراعات 
گردیــد و از ســوی رســانه  های صوتــی و تصویــری و مجله هــا و  نورمحمــد مــورد توجــه واقــع 
که این موضوع، تأثیر چشم گیری  گرفتند  روزنامه ها به شکل  های مختلف مورد انعکاس قرار 
که به محصول تبدیل شده بودند، داشت. به این ترتیب نظر مسئوالن  بر فروش اختراعاتی 
دولتی ایران نیز به این شــرکت جذب شــد و بازدید های بسیاری از سوی مسئوالن داخلی و 
خارجی همچون معاون اول و معاون علمی رئیس جمهور ایران، وزیر علوم ایران، استانداران 
کمیسر عالی پناهندگان  استان  های فارس، مرکزی، سمنان، بوشهر و... همچنین نماینده  
سازمان ملل در ایران، مدیر قسمت بشردوستانه  اتحادیه  اروپا و دیگر مسئوالن بین المللی 
دولتــی و غیردولتــی در محل نمایشــگاه ها، پارک علــم و فناوری فارس و بنیــاد ملی نخبگان 
گرفت. عالوه بر این در ســال 2014، شــرکت وی به دلیل داشــتن محصوالت نو آورانه  صورت 
کاربردی به عنوان شرکت دانش بنیان نوپا از سوی معاونت علمی ریاست جمهوری ایران  و 
گردید و در سال  های 201۶ و 2017 نیز به عنوان شرکت فعال در پارک علم و فناوری  انتخاب 
گرفــت. موفقیت هــا در تجاری ســازی اختراعــات، باعث شــد یکی از  فــارس مــورد تقدیــر قرار 
طرح  های موفق نورمحمد بار دیگر از سوی داوران بلند پایه  بنیاد ملی نخبگان مورد ارزیابی 
گیــرد واز این رو او ضمن دریافت تأییدیه و جایزه نقد به مبلغ 30 میلیون ریال، از ســال  قــرار 

کرد. 2017 به عضویت سطح 2 بیناد نخبگان دست پیدا 
کــردن فرصــت آموزش و اشــتغال بــرای افراد  عــالوه بــر ایــن، نورمحمــد به منظــور فراهم 
کمیســاریای عالی ســازمان ملل در امور پناهندگان ایران در ســال  های  پناهنــده نیازمند، با 
کمیســاریا حمایت  های مالی تا ســقف ۵00  201۵ و 201۶، قرارداد همکاری امضا نمود تا این 
میلیــون ریــال بــه این شــرکت اعطــا و پناهندگانــی را بــرای آمــوزش و اشــتغال در بخش  های 

مختلف شرکت معرفی نماید. 
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در حال حاضر شرکت موفق به تولید انبوه بیش از 1۵ محصول خودرو شده است؛ از این 
میان 7 محصول، دارای مجوز ثبت اختراع بوده و برای بیش از 20 نفر به صورت مســتقیم و 
کرده است. همچنین با وجود نمایندگی  های  30 نفر به صورت غیرمســتقیم، ایجاد اشتغال 
کشور، داشتن سایت رســمی به آدرس «m.com	www.ntk» و استفاده از  فعال در سراســر 
کشــور، امکان فروش و پخش محصوالت تولیدی برای  ظرفیت  های نمایشــگاه ها در سراسر 

این شرکت فراهم شده است.

ژولین پلیسیه۱

و  مترجــم  نویســنده،  اسالم شــناس،  پلیســیه«]		]،  »ژولیــن 
پژوهشــگر دانشــگاه تولــوز فرانســه اســت. ژولین پلیســیه در یک 

کاتولیک و از والدینی اهل لورن، در شهر نانسی متولد شد و  خانواده 
گروید.  در سن 9	 سالگی به دین اسالم 

وی دارای تخصــص در زمینــه اقتصــاد، مدیریــت مالــی و حقــوق بین الملــل و نفــت و 
فــوق لیســانس در رشــته اقتصاد انــرژی و دکترای اقتصاد اســالمی اســت. ژولین پلیســیه 
دانش آموخته رشــته اقتصاد نفت از مدرســه عالی نفت فرانســه و دارای دکترای مطالعات 
اســالمی از دانشــگاه تولوز فرانسه است. وی سال ها است که به تحقیق و مطالعه پیرامون 
اقتصــاد اســالمی، ژئــو اقتصــاد، دین و علوم انســانی، نظریــات اقتصــادی غیر متعارف در 

دانشگاه  های تهران، امام صادق، قم و پاریس می پردازد.

ســوابق تحصیلی: ژولین پلیســیه، تحصیالت متوســطه خود را در مدرســه »ســن سیژیسبر« 
کالورئا(، در ســال 1۹۹۶ در آزمون مؤسســه مطالعات  گذراند. پس از دریافت دیپلم ریاضی )با

گذراند:  سیاسی پاریس پذیرفته شد و دوره هایی به شرح ذیل 
دوره  های اقتصاد؛ نزد ژاک ژنغو، ژان پل فیتوسی و دومنیک استروس خان 	
قانون اساسی و تاریخ سیاسی؛ نزد اولیویر دوهامل، پیر میلزا و... 	
دوره  های امور مالی بین الملل و مدیریت؛ نزد میشل پبرو و... 	

کــه در آنجــا تــا  کــرد  کارآمــوزی «CFAS» در صنعــا )یمــن( ســپری  او همچنیــن یــک دوره 

1. Julien Pélissier
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گرفت. همچنین در سال  های 2001 تا 2002 به تحصیل در دانشگاه  حدودی زبان عربی را فرا 
امام صادق )ع( پرداخته است. 

کســب مــدرک  ژولیــن در ســال 2000 در مؤسســه فرانســوی »رویــل ملمــزون« موفــق بــه 
کارشناســی ارشــد »اقتصــاد انــرژی« شــد. طــی ســال  های 2001 و 2002، دوره مطالعاتــی را در 
کنی،  کالس  هــای آیت اهلل مهــدوی  دانشــگاه امــام صــادق تهــران ســپری و در ایــن حیــن در 
کالج فرانسه در  کالس  های مختلف  کرد. وی در  مصباحی مقدم و زنجانی و موسویان شرکت 
پاریس حضور داشت و به عنوان دانشجوی دکترای حقوق اسالمی در مدرسه عالی مطالعات 
کنفرانس  های پروفسور »بابر جانسون« شرکت می جست.  علوم اجتماعی به  طور منظم در 
کتشــافی  او از رســاله دکترای خود در تاریخ عقاید در دانشــگاه تولوز با موضوع »متودولوژی ا
کرد.  تئوری ســازی یک دکترین اقتصادی نزد محمد باقر صدر«، در دســامبر سال 200۹ دفاع 
کادمی بریتانیایی و بریسمس را در قالب »پروژه  پلیســیه در ســال 2011، بورس تحقیقی آ
کستر با  حوزه« تحت نظارت پروفســور »گلیو« در مؤسســه مطالعات عربی اســالمی دانشگاه ا
کرد. در ســال  های 2013 تا 2014،  موضــوع تحقیــق »تاریخ آموزش اقتصاد در حوزه« دریافت 
کارشناســی ارشــد دوم خود را در رشــته »پژوهش در زبان و ادبیات عرب« در دانشگاه  ژولین 
کرد. او دانشــجوی فوق دکترا در CNRS )مرکز ملی پژوهش  های علمی  کســب  لورن )نانســی( 
فرانســه( در قالب برنامه تحقیقی ERC وافا در مؤسســه تحقیقاتی و مطالعاتی جهان عرب و 
ـ پرووانس از ژانویه 2014 تا دســامبر 201۵ بود.  پلیسیه با مجله هایی  ـ آن ــ کس ــ مســلمان در ا
همچــون »عصر اندیشــه )ایــران(« و »مجله جهانی مالی اســالمی« همــکاری دارد و چندین 
مقاله به زبان انگلیســی و فارســی در آن ها به چاپ رسانده اســت. عالوه بر این در سال 2011 
وی بــه عنــوان هیئــت داوران جشــنواره فیلــم بلند فجــر در تهــران و در ســال 2012 به عنوان 

کوتاه جشنواره فجر حضور داشت. هیئت داوران فیلم 
سوابق شغلی: برخی از سوابق شغلی پلیسیه به این شرح است:

ـ مالی  	 فعالیت در صنعت نفت و گاز در حوزه امکان سنجی اقتصادی و پشتیبانی اقتصادی ــ
ـ ۰۰5	( برای مذاکرات )۰۰8	 ــ

ـ ۰۰8	( در پروژه  هــای  	 همــکاری بــا مؤسســه بین المللــی مطالعــات انــرژی )تهــران( )۰۰9	 ــ
 »بررســی اقتصــادی قــرارداد بیــع متقابــل« و »نحــوه سیاســت گذاری طــرح انــرژی جامــع

 در فرانسه«
تهران  	 دانشگاه  و  )تهران(  اقتصادی  علوم  دانشگاه  در  فوق لیسانس  و  لیسانس  مقطع  مدرس 
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ـ ۰۰9	( )دانشکده مطالعات جهان(، مدیر بخش فرانسه در دانشگاه جامعه المصطفی )		۰	ـ
ـ 6	۰	( 	 کارشناس اقتصادی سرمایه گذاری شرکت معدنی میدکو )7	۰	 ـــ
یا )7	۰	(. 	 کارشناس و مشاور اقتصادی شرکت مکین در

خوان فرانسیسکو پاردس لوسانو

»خوان فرانسیسکو پاردس لوسانو« در آذرماه سال 138۹ در 
گرویــد و در دی ماه  ســفارت ایــران در مادریــد بــه دین اســالم 

گذرانــدن یــک دوره  همــان ســال از ســوی ســفارت ایــران بــرای 
کوتاه مــدت در جامعه المصطفــی به شــهر قــم دعوت و در آنجا با همســر 

ایرانی خود آشنا شد. 
کــرد. در این  وی بــه همــراه همســر خــود به پرو رفــت و به مدت دو ســال در آنجا زندگی 
کــرد و نیز با  مــدت بــرای مالقــات بــا خانــواده همســرش در ســال 13۹0 بــه تهــران ســفر 
کنفرانس انفورماتیک تصویربرداری با عنوان »تأثیر  ارســال مقاله به عنوان ســخنران در 
کرد. ســپس به پرو  داده کاوی بر بهبود تشــخیص در پزشــکی« در هتل المپیک شــرکت 
کــه زندگی در غربــت برایش  بازگشــت و حــدود یــک  ســال بعد به درخواســت همســرش 

سخت و غیرممکن بود، برای اقامت به ایران بازگشت. 

ســوابق تحصیلی: خوان فرانسیســکو پس از بازگشــت به ایران در سال 13۹0 در شرکت تلکام 
کار شد اما یک  سال بعد همزمان با مهاجرت مدیرعامل  آوا به عنوان مدیر فنی مشغول به 
کاهش  کرد. پــس از آن، نســبت به ارائــه پرپوزال بــرای  کانــادا، آن شــرکت را تــرک  شــرکت بــه 
مرگ و میــر تصادفــات رانندگــی با اســتفاده از سیســتم  های هوشــمند )با اســتفاده از تحلیل 
که  کرد  داده ها و تغییر بر رفتار عامل انسانی( به مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی اقدام 

کمبود بودجه این طرح به مرحله اجرا نرسید.  پس از چندین ماه جلسه، به دلیل 
کرد و پس از آزمون  وی شــروع به ارزیابی مدرک پزشــکی خود در وزارت بهداشــت ایران 
شفاهی و طی یک دوره یک ساله در بیمارستان  های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
با ارائه پایان نامه با راهنمایی »دکتر ضیایی« )رئیس وقت هالل احمر ایران( به عنوان استاد 

کسب شماره نظام پزشکی ایران شد.  راهنما، موفق به ارزشیابی و 
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کنفرانس  های مذهبی بســیاری به  کــه وی در تمامی این ســال ها در  الزم بــه ذکــر اســت 
عنــوان ســخنران بــرای جوانــان و دانشــجویان ایرانــی از جملــه در دانشــگاه بین المللی امام 
خمینی، دانشــگاه  های علوم توانبخشــی )تهران(، دانشگاه جم، دانشــگاه بوشهر، دانشگاه 
کرده است. همچنین در سال  کرج، دانشــگاه رفاه و ... شــرکت  امیرکبیر، دانشــگاه خوارزمی 
کنفرانس زیســت پزشــکی ایــران به عنــوان »بیوانفورماتیک در  13۹3 به عنوان ســخنران در 
کنفرانسی  زیست پزشکی« در دانشگاه صنعتی امیرکبیر و در سال 13۹4 در همان دانشگاه در 

کریم« به عنوان سخنران دعوت شد. با عنوان »اعجاز علمی در قرآن 
خــوان فرانسیســکو در ســال 13۹۵، بــه مدت چند ماه در شــرکت »مکین دریا« مشــغول 
کار شــد. پــس از شــش ماه از ســوی »مهنــدس میرامینــی«، مدیرعامل صندوق توســعه  بــه 
پــارک علــم و فنــاوری پردیس به عنوان مشــاور مدیرعامــل در تکنولوژی دعــوت به همکاری 
گذراندن  و از فروردین مــاه 13۹۶ در آنجــا مشــغول بــه فعالیت شــد. عــالوه بر این با توجــه به 
کمبود  گذشــته و فعالیت در این زمینه، با توجه به  دوره هیدروپونیک در پرو در ســال  های 
کشــاورزی در ســال 13۹7 وارد شــرکت  منابع آبی ایران و نیاز به جلوگیری از هدررفت آب در 
که یکی از شــرکت  های صندوق توســعه پــارک فناوری  »توانمندســازان فناوری  هــای نویــن« 

کرد.  کشاورزی  است شد و شروع به فعالیت در زمینه به کارگیری تکنولوژی  های جدید در 
کوثــر« ســخنرانی بــا عنــوان »تکنیک  های جدید  در ســال 13۹7 در »ســازمان اقتصــادی 
کشــاورزی« ارائه داد و بــا توجه به تغییرات مدیریتی در ســال 13۹8، در  بــرای ذخیــره آب در 
شــرکت دیگر صندوق توســعه به نام »فناورســازان هوشــمند پردیس« فعالیت خود را ادامه 
کنــون در این شــرکت مشــغول به انجــام پروژ ه ای با همکاری »دکتر لطفی«، اســتاد  داد. هم ا
که توسعه این پروژه موجب  دانشگاه تهران برای تولید بذر هایبرید است. الزم به ذکر است 

گردید. کاهش نیاز ایران به واردات بذر خواهد 
خــوزه فرانسیســکو بــه همــراه همســرش از ابتــدای ســال 13۹8 بــه عنــوان مشــاور پروژه 
ک سازی  گیاهان و نیز پا گواپونیک )استفاده از آب استخر پرورش ماهی برای تغذیه و رشد  آ
کوثر اســت. این تکنولوژی در ایران بسیار جدید  آب( در حال همکاری با ســازمان اقتصادی 
که ســبب خودکفایی در  که بتــوان آن را در ایران توســعه داد؛ چرا اســت و وی امیــدوار اســت 

کاهش نیاز به واردات سبزیجات و میوه جات خواهد شد. تولید غذا و نیز 
ـ ایرانی پیشــرفت،  کنفرانــس الگــوی اســالمی ــ در خردادمــاه ســال 13۹8 در هشــتمین 
مقالــه ای بــا عنــوان » نقــش نظام باورهــا و ارزش هــا در تحقق پیشــرفت« ارائــه داد و در آنجا 

کرد.  سخنرانی 
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کنــون مشــغول به تدریس رشــته زبان اســپانیایی درس »نوشــتن پیشــرفته« برای  هــم ا
دانشــجویان ســال آخــر در دانشــگاه عالمــه طباطبایی و رشــته مطالعات آمریــکای التین در 
کارشناســی ارشــد، واحد مردم شناســی در دانشــگاه تهران اســت. وی همین طور در  مقطع 
اوقات فراغت در حال همکاری با یک ســازمان مردم نهاد در زمینه طراحی دســت مصنوعی 

برای افراد قطع عضو است.

۳-2- احصای مشکالت نخبگان مهاجر در ایران

در ایــن بخــش، تالش شــده اســت با بررســی مهم ترین مــوارد مطرح شــده در مصاحبه ها به 
دســته بندی موانــع فعالیت  اقتصــادی و علمی نخبگان بین المللی در ایران پرداخته شــود. 
الزم به ذکر اســت، به منظور اســتخراج مســائل و مشــکالت، مصاحبه هایی با 11 نفر صورت 

که مشخصات آن ها مطابق با جدول زیر است: گرفته است 

جدول 44. فهرست مصاحبه با برخی نخبگان غیرایرانی

سمت/تحصیالتکشور مبدأردیف

مدیرعامل شرکت نوین طرح خودروافغانستان1

دکترای سیاست گذاری عمومی در دانشگاه تهرانسوریه2

دانشجوی دکترای ریاضی در دانشگاه فردوسی مشهدافغانستان3

دکترای ریاضی از دانشگاه فردوسی مشهدافغانستان4

دکترای برنامه ریزی شهری از دانشگاه فردوسی مشهدافغانستان۵

دانشجوی دکترای آمار در دانشگاه فردوسی مشهدافغانستان۶

استاد دانشگاه مفید قم، دکترای روابط بین المللافغانستان7

کارشناسی ارشد عمران از دانشگاه حکیم سبزواریافغانستان8

کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولیافغانستان۹

مدیر عامل شرکت فن و هنر ایده های مبتکرانه )تولید اسباب بازی(افغانستان10

کستان11 پا
دکترای زیست شناسی سلولی و مولکولی از دانشگاه 

کارآفرین شو فردوسی مشهد و مدیر عامل 



کارآفرینان بین المللی در ایران ۹6   | |    زیست نخبگان علمی و 

در ادامه، مشکالت شناسایی شده در این مصاحبه ها تشریح می شود:

غ التحصیالن بین الملل کار برای فار ۳-2-۱. عدم صدور مجوز 

دانشــجویان بین الملــل پــس از اتمام تحصیــل در ایران به علت عدم صدور مجوز اشــتغال، 
ناچار به ترک ایران هستند. عده کثیری از این دانشجویان که از جمله مهاجران افغانستانی 
گر  کن در ایران هســتند، ناچار به اشــتغال در مشــاغل غیررسمی می شــوند. آنان حتی ا ســا
موفق به فعالیت در شــغل مربوط به رشــته تحصیلی دانشگاه خود شوند، به علت نداشتن 
مجوز اشتغال نمی توانند از خدمات بیمه برخوردار شوند و بنابراین نمی توانند مدرک قابل 
ارائه  به عنوان رزومه کاری برای ثبت مدت زمان اشتغال خود داشته باشند. در این باره یکی 
از مصاحبه کنندگان چنین اذعان داشته است: »مهاجران در ایران سه مشکل اساسی دارند؛ 
کار، مســائل اساســی، عدم مجوز اشــتغال و بیمه نشــدن اســت«.  کار و تحصیل. در  اقامت، 
در همین راســتا یکی دیگر از مصاحبه شــوندگان چنین بیان داشــته است: » فارغ التحصیل 
پزشــکی در ایــران اجازه اشــتغال در طرح را ندارند«. یکی از دانشــجویان فعــال بین المللی در 
این زمینه اشــاره می کند: »ما شــبکه ای از دانشجویان بین المللی در ایران تشکیل داده بودیم 
که دو تا ســه هزار نفر عضو داشــت و یک ســری پرسشــنامه برای آن ها فرســتادیم که حدود ۰۰	 
که از هر 	 نفر دانشــجوی خارجی، یک نفر در  یم. نکته جالبش این بود  تا 5۰۰ فرم پر شــده دار
کشــور خودش فعالیت اقتصادی داشــت ولی در ایران اجازه فعالیت رسمی نداشت. بنابراین 
گر ۰	 هزار دانشجو در ایران تحصیل می کنند، در حدود 	 یا 5 هزار نفر از آن ها در  به طور مثال ا
گر شــما از این ها استفاده نکردید برای شناخت از بازار  کشورشــان فعالیت اقتصادی دارند که ا
این کشــورها، این ها برمی گردند و کاال های ایرانی را نمی توان در کشورهایشــان فروخت. همین 
کرد اما  اطالعات مربوط به شناخت بازارها را می توان به غربی ها فروخت و کلی درآمد کسب 
چــون باعث رونق اقتصادی بین کشــور های خودمان نمی شــود و فقط منجــر به واردات کاال از 

کشور های دیگر می شود، چرخه بدبختی ما را تشدید می کند«. 

۳-2-2. عدم امکان استخدام بعنوان هیئت علمی دانشگاه  های ایران

اســاتید غیرایرانی، امکان عضویت در هیئت علمی دانشگاه ها را ندارند. در نتیجه نخبگان 
علمــی خارجــی حاضــر در ایران نیــز از این امکان محروم هســتند. آن هــا می توانند با عنوان 
»اســتاد وابســته« تنها برای مدت محدودی و به منظور راهنمایی و مشــاوره پایان نامه ها، 
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کوتاه مــدت در دانشــگاه ها حضــور  کالس  هــای درس  کارگاه  هــای آموزشــی و  ســخنرانی در 
 یابنــد. نخبــگان افغانســتانی مهاجــر در ایــران، تنهــا می تواننــد بــه صــورت حق التدریــس 
گفته اســت: »برای  کننــد. یکــی از آن ها در این بــاره چنین  در دانشــگاه  های ایــران تدریــس 
یس دائم می گویند شــما در اولویت نیســتید و اولویت با ایرانیان اســت«.  اســتخدام حق التدر
این محدودیت، عالوه بر اینکه منجر به ناامیدی در بین جامعه دانشگاهی مهاجر می شود، 
کشــور از بین می برد.  فرصت  های بیشــماری را در راســتای بین المللی شــدن دانشگاه  های 
گــر بخشــی از ظرفیــت اعضای هیئــت علمی دانشــگاه  های مختلف)به ویژه دانشــگاه  های  ا
مــرزی( بــه اســاتید غیــر ایرانی تخصیــص یابــد، همکاری های علمی دانشــگاه ها بــا جامعه 
که ثمــرات آن، به وضوح  بین الملــل و جــذب دانشــجویان بین المللی می تواند توســعه یابد 

مشخص است.

۳-2-۳. مشکالت متعدد در حوزۀ تمدید اقامت

کنند  کن در ایران هر یک ســال یک بار، بایــد مدرک اقامتی خــود را تمدید  افــراد خارجــی ســا
کــه می تواند  کــه ایــن عمــل یــک تا دو مــاه زمان آن هــا را به خــود اختصاص می دهــد؛ زمانی 
صرف امور پربازده تری شــود. این افراد این گونه اظهار داشــته اند: »هر ســال، دغدغه تمدید 
یــادی را صرف آن می کنیم« یــا »دغدغه پیگیری  کارت  هــای اقامتــی را داشــته و انــرژی و وقت ز
هــر ســاله تمدیــد مــدارک باید از بین بــرود. با کارت اقامت ویژه، می بایســت نگرانی و تشــویش 
رفع و تکیه گاه آرامش بخشــی ایجاد شــود« و » هر افغانستانی حداقل 5۰۰ تا 6۰۰ هزار تومان برای 
گر این هزینه پرداخت می شود،  اقامت ساالنه باید بپردازد. فرآیند باید به گونه ای باشد که حتی ا

دغدغه و تشویش اخذ مدارک از بین برود«.

۳-2-۴. مشکل تمدید سایر مدارک بر اساس مجوز اقامت 

کــه مبنــای صــدور تمامی مــدارک مربوط به افــراد خارجــی در ایران بر اســاس مدرک  از آنجــا 
اقامتی آنان اســت، این افراد ســاالنه پس از تمدید مجوز اقامت باید به دنبال تمدید ســایر 
که این مسئله بار دیگر باعث اتالف وقت آنان خواهد شد. نمونه  های  مدارک خود نیز باشند 
که باید ســاالنه  گواهینامــه رانندگی اســت  کارت عضویــت در نظــام مهندســی و  ایــن مــوارد، 

تمدید شود. 
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گواهینامه رانندگی ۳-2-5. مشکالت صدور 

کــه افرادخارجــی  در ایــران بــا آن مواجــه هســتند،  یکــی از تأســف بارترین محدودیت هایــی 
گذرنامه، تنهــا در صورتی  گواهینامــه رانندگــی اســت. به فــرد دارنــده  گرفتــن  محدودیــت در 
که  گواهینامه رانندگی داده می شــود و آن فرد باید تعهــد محضری بدهد  کــه متأهــل باشــد، 
گواهینامه مهاجران در تهران بــا طی زمان طوالنی و  مســافر جابه جــا نکند. در ضمــن صدور 
کن در ایران  نه در شهرســتان ها صورت می گیرد. این محدودیت برای خانواده مهاجران ســا
گواهینامه  که در هر خانواده اتباعی فقط یک نفر می تواند  شدیدتر اعمال می شود به گونه ای 

داشته باشد. 

۳-2-6. مشکالت بانکی

نخبگان علمی و صاحبان کسب و کار برای رشد و توسعه فعالیت  های خود، نیازمند استفاده 
که افــراد خارجی  در ایران، امــکان اخذ وام  از تســهیالت بانکی هســتند. این در حالی اســت 
از بانک هــا را ندارند، به آن ها دســته چک یــا ضمانت نامه بانکی نمی دهند و امکان دریافت 
که فــرد خارجی اقدام به  کرد در صورتی  پایانه هــای فــروش الکترونیکی را ندارنــد. باید توجه 
کارت آمایش باشد، از خدمات  کند و در صورتی که مدرک شناسایی او  افتتاح حساب بانکی 
مربوط به حساب بانکی تنها به صورت دفترچه ای می تواند بهره مند شوند و اجازه دریافت 
گذرنامه باشــد نیز بعضی از بانک ها  گر مدرک شناســایی او  کارت بانکی را ندارند. همچنین ا

گذرنامه باقی مانده باشد.1 کارت بانکی باید ۶ ماه از فرصت  اعالم می کنند برای دریافت 

کشور ۳-2-7. محدودیت مربوط به خروج و مراجعت از 

بر اســاس مــاده 3 آئین نامه اجرایی قانون ورود و اقامت اتبــاع بیگانه مصوب 13۵2/3/12، 
کــز اســتان و شهرســتان، می تواننــد بــرای  مأمــوران شــهربانی در مرکــز و شــهربانی  های مرا

که در ســال 13۹7 و 13۹8 از ســوی انجمن »دیاران«  که یکی از مســائلی  1.  این نکته قابل ذکر اســت 
که این تالش ها در مهر ماه 13۹8  پیگیری شد، تغییر آیین نامه شورای مبارزه با پولشویی بود 
کارت  گذرنامه خانوار و  گذرنامــه،  بــه نتیجه رســید. مطابق این تغییر، اتباع غیر ایرانی با مدرک 
کنند. اما متاســفانه این تغییر،  آمایــش می توانند به خدمات الکترونیک بانکی دسترســی پیدا 
همچنان در انتظار ابالغ به بانک مرکزی برای اجرایی ســازی اســت. برای اطالع از جزئیات این 

https://bit.ly/2RtRzhA :روندها به لینک زیر مراجعه نمایید
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کــه دارای پروانــه اقامت معتبر هســتند با رعایت مقــررات مربوطــه روادید رفت و   بیگانگانــی 
کنند. برگشت صادر 

تبصره 	ـــــ روادید برای یک بار رفت و برگشت صادر خواهد شد.
تبصــره 	ـــــــ مدت اعتبار روادید رفت و برگشــت از تاریخ خروج از مرز، ســه ماه 

خواهد بود.
تبصــره 	ـــــــ مدت اعتبار روادید رفت و برگشــت برای خروج از کشــور، یک ماه 

است و قابل تمدید نیز خواهد بود.
کــه در خدمت  تبصــره 	ـــــــ )الحاقــی 8	/		/ 	5		( بــرای اتبــاع بیگانــه ای 
وزارتخانه  هــا و مؤسســات دولتــی هســتند، بنــا به درخواســت ســازمان مربوط ، 
اجــازه رفت و برگشــت برای یک یاچند بــار در مدت اعتبار پروانه اقامت صادر 

خواهد شد.
تبصــره 5ـــــــ )الحاقــی 5	/		/ 55		( بــرای اتبــاع بیگانه ای که در مؤسســات 
غیردولتی در ایران  اشــتغال دارند، بنا بر درخواســت مؤسســه مربوط و تعهد آن 
مؤسســه مبنــی بــر پرداخت مالیــات بر درآمد مســتخدم، اجازه یک یــا چند بار 

رفت و برگشت در مدت اعتبار پروانه اقامت صادر خواهدشد.

که در ایران اقامــت دارند با محدودیت  بر اســاس این دســتورالعمل، نخبــگان غیرایرانی 
گر اقامت  خروج و مراجعت روبه رو می شوند؛ به طور مثال یکی از آنان چنین بیان داشت: »ا
دائــم یــا بلندمدت می دهند، باید از شــرط خروج مراجعت خارج شــویم )خروج مراجعت باید 
کثیــر باشــد( و دیگــر ملــزم به بازگشــت به کشــور پس از ســه ماه مانند یــک خارجی نباشــم« یا 
دیگری می گوید: »باید با کارت اقامت بلندمدت، امکان سفر و ورود و خروج بدون محدودیت 

به ایران فراهم شود«. 
که تعــدادی از نخبــگان مهاجر افغانســتانی حاضــر در ایران،  کــرد  همچنیــن بایــد توجه 
کارت آمایش، امــکان خروج از  کارت آمایــش هســتند و به واســطه داشــتن  همچنــان دارای 
ایران را ندارند. یکی از آنان بیان داشت: »امکان شرکت در جشنواره  های بین المللی را ندارم؛ 

چون نمی توانم با کارت آمایش از ایران خارج شوم«.

کارت  های اقامتی در ادارات دولتی ۳-2-8. نافذ نبودن 

که برخی اداره ها، این  کارت  های هویتی مهاجران حاضر در ایران باعث شده است  تنوع در 
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کارت آمایش و پاسپورت را به  کارت ها را به رســمیت نشناســند. در حقیقت بیشــتر ارگان ها، 
رســمیت نمی شناســند،از این روکارت اقامت ویژه، می بایســت از سوی دستگاه  های دولتی 
کارت ملی نزد دستگاه  های دولتی  کارت اقامت ویژه باید همانند  به رسمیت شناخته شود. 
که  کشــور دارای اعتبــار باشــد. در ادامــه نمونه هایی از ســازمان ها و مواردی  کمیتــی در  و حا

کارت هویتی افراد خارجی در آن ها، اعتبار ندارد، اشاره شده است:
عدم اجازه شرکت نخبه  های افغانستانی برای حضور در الم پیاد های علمی 	
گزارشی تلویزیونی 	 محدودیت فراوان برای حضور افراد خارجی  در برنامه  های زنده و 
عدم امکان حضور در دوره  های فنی و حرفه ای برای افرادی که مدرک هویتی آن ها گذرنامه  	

خارجی است.
اتبــاع بــه دلیل فقدان شــماره ملــی، نمی توانند در ســامانه ثنا بــرای پرونده  های قضایی 
ثبت نام کنند و باید شکایت ها را به صورت دستی به دادگاه منتقل و حضوری نیز پیگیری کنند.

۳-2-۹. محدودیت  های مربوط به مالکیت اتباع خارجی

اتبــاع خارجــی در ایــران از حــق مالکیت امــوال غیرمنقول محروم هســتند و در مــورد خرید و 
فــروش امــوال منقول نیز محدودیت  های نانوشــته بســیاری بر آنان اعمال می شــود. به طور 
کارآفرین در ایــران به منظور درآمدزایی به ســرعت نیــاز به خرید  یقیــن فــرد خارجــی نخبــه و 
که از حق تملک آن ها بهره مند نباشد، سرمایه  کرد و در صورتی  اموال مختلفی پیدا خواهد 
ج از آن منتقل می کند. این امر به  خــود را بــه جای قــراردادن در چرخه اقتصاد ایران به خــار

کنونی ضربه ای جبران ناپذیر وارد می آورد.  کشور در شرایط تحمیلی 

کســب و کار افراد  ۳-2-۱0. فقــدان رغبــت مدیــران بخــش دولتــی بــه تســهیل موانــع 
غیرایرانی

کســب وکار افــراد خارجی ندارند.  مدیــران بخش دولتی تمایل چندانی برای تســهیل موانع 
برای توضیح پیرامون این موضوع، به گفته  های برخی از مصاحبه شوندگان استناد می شود: 

»در ایران من چون خود به سمت ایجاد یک شرکت و اخذ مجوزهایش حرکت 
 تــا می فهمنــد خارجی هســتی مجــوز فعالیت 

ً
کثــرا کــردم، مشــاهده کــردم کــه ا

نمی دهند و خیلی بد برخورد می کنند... مدیران دولتی ایران حاضر به ریسک 
کــردن نیســتند، می گویند نکنــد من پرونده یــک خارجی را تأیید کرده باشــم و 
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که داده ام،   این خارجی درگیری داشته باشد و من به خاطر مجوزی 
ً
نکند بعدا

یر سؤال بروم. در واقع به خاطر حساسیت نابجا ریسک نمی کنند و از عواقب  ز
احتمالیش می ترسند... من فکر می کنم ایران از لحاظ قانونی هم مشکل ندارد 
چون بر اساس تفاهمات مربوط به کشور های اکو، بستر فعالیت اقتصادی مهیا 
اســت اما این قوانین اجرا نمی شــود. در واقع راحت ترین کشــورها برای فعالیت 
اقتصــادی در ایــران، کشــور های عضو اکو هســتند اما مدیران اجــازه فعالیت را 
نمی دهند. قانون اجازه داده و آماده است گفته شده اعضای کشور های اکو در 
ک همدیگــر، اجازه فعالیت اقتصادی بدون مجوز را دارند اما کســی به این  خــا

بخشنامه ها توجه نمی کند در واقع قوانین در ایران در کشوی میزها می ماند«.

۳-2-۱۱. فقدان حمایت  های پژوهشی و انگیزشی از دانشجویان بین الملل

کــه در صــورت اثبــات  کارآفرینــی خارجــی حاضــر در ایــران، انتظــار دارنــد  نخبــگان علمــی و 
شایستگی شــان، امکان بهره مندی از امکانات و تســهیالتی مشابه ایرانیان را داشته باشند؛ 
به طور مثال، ارتباط آنان با مجامع دانشگاهی و پارک  های علم و فناوری، می بایست تسهیل 
شــود و افراد برای همکاری و پژوهش، فضای مناســبی در اختیار داشته باشند، همچنین از 
حمایت  های مادی مانند وام  های بلندمدت یا تقســیط اقســاط پرداخت شــهریه بهره مند 

گفته  های یکی از مصاحبه شوندگان در همین راستا اشاره شده است: شوند. در ادامه به 

»من پیشــنهاد دادم که در بخش بین الملل دانشــگاه ها، باید دفتر کارآفرینی یا 
دفتر ارتباط با دانشــگاه  های خارجی و کشــورها یا دفتر پروژه  های مشترک ایجاد 
گر شما در زمان تحصیل خود ما را به یک دانشگاه  کرد. مثاًل به دانشجو بگویید ا
وصــل کنــی، ما به تو امتیازاتــی می دهیم. هر دانشــجوی بین المللی، باید ملزم 
شود در طول دوره تحصیل خود، دانشگاه محل تحصیلش را به یک دانشگاه 
خارجــی وصــل کند و یک پروژه مشــترک با دانشــجو های ایرانــی انجام دهد«.

۳-۳- جمع بندی
کــه در این بخش، تشــریح شــد را می توان در قالب مدل 7 نمایــش داد. این مدل،  مــواردی 

کلی زیر تقسیم می کند: گروه   مشکالت موجود را به دو 

دسترسی به حقوق اولیه شهروندی: این گروه از مشکالت، متاسفانه زیست عادی را برای . 	
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کارآفرین غیرایرانی، داشــتن  کرده اســت. برای یک نخبه یا  اتباع غیرایرانی در ایران مختل 
کارت بانکی یا برخورداری از گواهینامه رانندگی نه تنها امتیاز ویژه ای نیســت، بلکه یک 

حق اولیه برای فعالیت حرفه ای در ایران است.

ـ اقتصادی در ایــران: در قوانین مهاجرتی . 	 محدودیــت در ارتقــاء زندگی و ســطح اجتماعیــ
ایران همه  انواع مهاجران )پناهندگان،  دانشجویان بین الملل، مهاجران نخبه و سرمایه گذار، 
مهاجــران غیرقانونــی و...( اتباع بیگانه نامیده می شــوند و برخورد با آن ها یکســان اســت. 
یکی از مصاحبه شوندگان چنین بیان داشت: »انگیزه ماندن در ایران برای نخبگان افغان 
کــم شــده؛ چون آینده روشــنی در ایــران نمی بینند؛ چون امکانات به آن ها داده نمی شــود. 
حس می کنند فرقی با بقیه مهاجران ندارند و امیدوارند بروند شاید در کشور جدید به آن ها 

بهای بیشتری بدهند«. 
که  که از شــکل گیری این وضعیت نصیب ایران می شــود این اســت  نخســتین نتیجه ای 
صرفــًا بی کیفیت تریــن افــراد، ایــران را به  عنــوان مقصد مهاجــرت خود انتخــاب می کنند؛ به 
گزینه دیگری غیر از   عبارت  دیگر افراد تحصیل کرده، نخبگان، صاحبان سرمایه و... چنانچه 
ایران پیش روی خود ببینند، به طور یقین به  هیچ  عنوان به حضور در ایران فکر نمی کنند. 
که  در نتیجــه بــا ورود مهاجــران بی کیفیــت به ایران، معضــالت مشاهده شــده و هزینه هایی 
کشــور تحمیل می کنند، افزایش یافته و مســئوالن را به این ســو سوق  این افراد بی کیفیت به 
کنند. این امر بار  گســترده تری را وضع  می دهد تا محدودیت  های بیشــتر و ســختگیری  های 
دیگر موجب بی کیفیت تر شدن مهاجران واردشده به ایران خواهد شد و این سیکل معیوب 

کرد. همچنان ادامه پیدا خواهد 
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کشورها برای جذب و حفظ  کنون اشــاره شــد، تالش برای سنجش توانایی  که تا همان گونه 
نخبگان1 ســایر ملل از 10 ســال پیش آغاز شــده اســت. البته این موضوع به آن معنا نیســت 
کشــورها در این راســتا نیز امری متأخر اســت بلکه با نگاهی به ادبیات و مستندات  که تالش 
که اتخاذ سیاست ها و طراحی برنامه  های جذب  تولیدشده در این حوزه، مشخص می شود 
نخبگان در سطوح مختلف، در دهه اخیر از معدود کشور توسعه یافته جهان همچون ایاالت 
کشور های نوظهور و در حال توسعه تسری یافته و شاید این اقبال جهانی  متحده آمریکا به 
که نهاد هــای بین المللی را به صرافت طراحی مدل  های ســنجش  بــه جذب نخبگان باشــد 

این موضوع انداخته است.
که  کی از آن است  کشورها در جذب نخبگان حا بررسی شاخص  های مختلف رتبه بندی 
همواره دسته بندی از مؤلفه  های بنیادین )محیطی(، مؤلفه  های مربوط به محیط علمی و 
کشوری غیر از  کسب و کار در تصمیم نخبگان برای مهاجرت به  مؤلفه  های مربوط به محیط 

موطن خود مؤثر است. 

کــه در فضــای عمومــی ایــران و تحت تأثیــر ادبیــات علمی رایــج، نخبه فردی  گرفــت  1.  بایــد در نظــر 
که دســتاورد های شایان علمی داشته باشــد. اما در سطح جهان، نخبه یا فرد  معرفی می شــود 
غ از داشــتن یا نداشــتن جایگاه علمی، می تواند به ســبب موفقیت در راه اندازی  بااســتعداد فار
کارآفرینی یا به سبب داشتن موفقیت در زمینه  های ورزش  کسب و کار های موفق، خلق ثروت و 

و هنر و محبوبیت ناشی از آن نخبه شناخته شود.

۴: ارائه پیشنهادات سیاستی
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که ربط وثیقی به حکمرانی  منظور از مؤلفه  های بنیادین، مؤلفه  های ساختاری است 
گون داشــته و تبلور خود را در ســطح توسعه اقتصادی، رفاه  گونا کشــور در حوزه  های  کالن 
عمومی و بهره وری نشان می دهد. در این رتبه بندی ها، توجه به شاخص توسعه انسانی، 
کنترل فســاد، حفاظــت از مالکیت معنوی، حفاظت از اموال خصوصی،  کمیت قانون،  حا
زیرساخت  های بهداشتی، شاخص هزینه زندگی، عدالت، درجه تأثیر دولت، ثبات سیاسی، 
کیفیت مقررات گذاری، رواداری نســبت به اقلیت ها، رواداری نســبت به مهاجران، تحرک 
کرد.  اجتماعی، عملکرد محیط زیســتی، برابری جنســیتی و.... را از این زاویه باید تحلیل 
کشــور به نوعی بر ســنجش میــزان اهمیت علم و  مؤلفه  هــای مربــوط بــه محیط علمی 
کشور متمرکز می شوند و سطوح مختلف آموزش  فناوری به عنوان پیشــران توســعه در یک 
کشــور در ایــن رتبه بندی ها  را در بــر می گیرنــد. نمونــه مؤلفه  هــای مربــوط به محیط علمی 
کل هزینــه  ریاضیــات،  آمــوزش علــوم و  کیفیــت  آموزشــی،  کیفیــت سیســتم  از:  عبارتنــد 
صورت گرفته در تحقیق و توسعه نسبت به تولید ناخالص داخلی، تعداد کل افراد ثبت نامی 
کیفیت مؤسسات  در دوره  های دانشــگاهی، در دسترسی بودن دانشمندان و مهندسان، 
پژوهشــی علمی، دسترســی محلی به خدمات ویژه پژوهشی، همکاری پژوهشی صنعت و 
خ باسوادی بزرگساالن،  دانشگاه، نسبت هزینه جاری آموزش به تولید ناخالص داخلی، نر
کمتر از ۵00 جهانــی، تطابق مهارت هــا با تحصیالت  تعــداد دانشــگاه  های رتبه بندی شــده 

دبیرستانی، تطابق مهارت ها با تحصیالت دانشگاهی، مهارت در زبان انگلیسی.
که  کســب و کار، آن قســمتی از پازل جذب نخبگان اســت  مؤلفه  های مربوط به محیط 
امکان تبدیل ســرمایه گذاری انجام شده برای جذب این افراد را به دستاورد های ملموس 
کشور میزبان فراهم می کند. از جمله مهم ترین مؤلفه  های مربوط به محیط  و عینی برای 
ح ذیل است:  کشور اثرگذارند، به شر که بر تصمیم مهاجران برای حضور در یک  کسب و کار 
میزان جریان ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی، مدت زمان الزم 
کسب و کار، دسترسی به صندوق  های سرمایه گذاری پرریسک، به کارگیری  برای شروع یک 
خ بیــکاری افراد بــا تحصیالت  گشــودگی تجــاری بــه تولید ناخالــص داخلی، نر خارجی هــا، 
کارفرمــا، ارتباط پرداخت و  کارگر و  کار، همــکاری  دانشــگاهی، سیاســت های فعــال در بازار 
بهره وری، به کارگیری تکنولوژی، عادی بودن مالکیت خارجی، خروجی نوآورانه، صادرات 
کســب و کار های نو،  کم  کارآفرینانــه معطوف بــه محصول جدیــد، ترا بــا ارزش بــاال، فعالیــت 
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کار حیــن تحصیل در  گشــودگی تجــاری، مالیــات شــرکتی، تعــداد ســاعت  های مجــاز بــرای 
خ مالیات مشــارکتی بــرای دومین والدینی  کردن، نر کار  هفتــه، امکان همســر مهاجر برای 

کار می شوند  که وارد بازار 
که سیاســت گذاری برای جذب نخبگان به صورت  دســته بندی فوق نشــان از آن دارد 
قابل توجهــی، ارتبــاط وثیق و مســتحکمی با بهبود شــاخص  های حکمرانــی دارد. هرچند 
کــه تــالش بــرای بهبود سیاســت های حــوزه علم و فنــاوری و  نمی تــوان از نظــر دور داشــت 
کشــور برای  کوسیســتم  گام  های اول برای بهبود ا کســب و کار خــود، می تواننــد تا حــدودی 
که تداوم این  گرفت  جذب نخبگان مهاجر در دســته  های مختلف باشــد. اما نباید نادیده 

روند، منوط به بهبود مؤلفه  های ساختاری مورد اشاره است.
بنابــر مصاحبه  هــای صورت گرفتــه با نخبــگان غیرایرانی مقیــم ایران، مســائل آن ها در 
گــروه »دسترســی بــه حقوق اولیــه شــهروندی« و  »محدودیت در ارتقاء زندگی و ســطح  دو 
ـ اقتصــادی در ایــران« دســته بندی شــد. برای طراحــی هر نوع برنامــه حمایتی  اجتماعی ـ  ـ
ـ  کــه در ابتدای  و همــکاری بــا نخبگان بین المللی، می بایســت هــرم جابه جایی نخبگان ــــ
گرفــت.  مطابق این هرم، ابتــدا باید بر نیاز های  ـ  را در نظر  گزارش، ارائه شــده اســت ــــ ایــن 
گام آخر بر امیال آنان تمرکز صورت  مهاجران نخبه در ایران و سپس خواسته  های آنان و در 
گیــرد و به مقوله   گام نخســت  بایــد تغییر نگاهــی مبنایی صورت  گیــرد. بــه نظر می رســد در 
کشور مؤثر بوده و  که می تواند در مســیر توســعه  مهاجرت به  عنوان فرصتی نگریســته شــود 

کند.  کشور را برطرف  برخی مشکالت و تنگنا های 
در ایــن راســتا مهم ترین پیشــنهاد، طراحــی مکانیزمی برای تبعیض قائل شــدن میان 
گی ها، توانمندی هــا، تحصیالت، ثروت و  مهاجــران و ارتقــای جایگاه ایشــان بر مبنــای ویژ
که از ایشــان مشــاهده  شــده اســت، به  طور دقیق تــر،  باید پلکانــی در مقابل  رفتاری اســت 
کــه بــه آن هــا نشــان دهــد می تواننــد بــا تبعیــت از رفتار های مــد نظر  گیــرد  مهاجــران قــرار 
کــه پیش روی آن هــا قرارگرفته اســت، بــه  مرور با  کمیــت ایــران و حفــظ خطــوط قرمزی  حا
کمتری مواجه بوده و با ادامه دادن این مســیر، می توانند امیدوار باشــند  محدودیت  های 
که در بلندمدت نه  تنها هیچ گونه محدودیتی را پیش روی خود نخواهند دید، بلکه ممکن 
اســت از امتیازات ویژه و مضاعفی نیز برخوردار باشــند. این رویکرد را می توان تحت عنوان 

»رتبه بندی اعتباری مهاجران« نام برد. 
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در ادامــه، مــدل مفهومــی سیاســت گذاری در حوزۀ مهاجــران نخبه بر اســاس مطالعات 
کثر دقت و در راســتای همین  تطبیقی و میدانی صورت گرفته، طراحی شــده تا بتوان با حدا
کاهش و حل مســائل و مشــکالت  مفاهیــم، سیاســت های الزم جهــت تحقــق این رویکرد و 

مهاجران نخبه ارائه شوند.

مدل 8. مدل مفهومی برای سیاست گذاری در حوزه جذب نخبگان غیرایرانی

در حقیقــت مــوارد فوق، هســته اصلــی و بلندمدت برنامه  هــای همکاری بــا نخبگان در 
کنار آن ها، انواع حمایت  های مالی برای جذب نخبگان  که در  کشورها تلقی می شوند  سایر 

گرفته اند.  کوتاه مدت نیز مد نظر قرار  در 
بــر ایــن اســاس، سیاســت های پیشــنهادی جهــت برون رفــت از وضعیت موجــود و حل 

که در پی می آید ارائه می گردد: برخی از مشکالت مهاجران نخبه به شرحی 
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مدل ۹. پیشنهادات سیاستی در حوزه جذب نخبگان غیرایرانی

۱. بازنگری در بازگشت مهاجران نخبه و تعریف ویزا های اقامت پس از تحصیل برای 
دانشجویان بین الملل

کار دانشــجویان مهاجر در ایران برطرف شــود.  در ایــن مــورد می بایســت ابتدا مســئله مجوز 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ســایر نهاد های سیاســت گذار باید در سیاســت »بازگشت 
دانشجویان مهاجر افغانستانی به افغانستان، پس از اتمام تحصیالت دانشگاهی«، متناسب 
کننــد و اجازه دهند تا ایــن افراد بتوانند پــس از اتمام  بــا واقعیــات زندگــی این افــراد بازنگری 
کار در شغل مورد عالقه خود، متناسب با رشته تحصیلی و تخصص  کسب مجوز  تحصیل با 
کار  کار شوند، همچنین از تبعات مثبت شغلی مانند بیمه و سابقه  حرفه ای خود مشغول به 
گام بعد، ایران می بایست به تعریف  بهره مند شوند و به دولت ایران نیز مالیات بپردازند.  در 
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کشور های دنیا  ویزا های اقامت پس از تحصیل برای ســایر دانشــجویان بین الملل مانند سایر 
کردن موقعیت شــغلی مناســب در ایران بمانند. البته باید  بپردازد تا این افراد در صورت پیدا 
غ التحصیالن  که در اجرای این سیاســت جدیــد به دلیل نرخ بیکاری بــاالی فار توجه داســت 
ایرانی، باید گام به گام و هدفمند عمل کرد و نتایج هر مرحله از اجرای سیاست و تأثیر آن بر بازار 
گام بعد تصمیم گیری شود. گیرد و در نهایت متناسب با آن در مورد  کشور مورد ارزیابی قرار  کار 

2. ایجــاد زمینه هــای الزم بــرای اســتخدام نخبــگان خارجــی دارنده ۱0 ســال اقامت در 
ایران به عنوان عضو هیئت علمی

که به مدت 10 ســال در  در خصوص شــرط عضویت در هیئت علمی، الزم اســت افراد خارجی 
ایــران ســکونت داشــته  و از خدمــات اقامــت ویژه بهــره برده انــد، همچنین صالحیــت  علمی و 
عمومی آن ها به تأیید نهاد های ذی ربط رسیده است، از امکان جذب به عنوان هیئت علمی 
کشــور بهره مند شــوند. در این مدت زمان ده ســاله، باید زمینه  های  در تمامی دانشــگاه  های 
الزم بــرای به کارگیــری مؤثــر ایــن افراد به عنوان اســتاد حق التدریس مهیا شــود. ایــن اقدام در 
بلنــد مــدت، منجــر بــه افزایــش همکاری  هــای بین المللــی دانشــگاه  های ایــران و افزایــش در 
که دســتاورد های بلندمدتی در زمینه  های فرهنگی،  جذب دانشــجویان بین المللی می شود 

کشور خواهد داشت. اقتصادی، سیاسی و امنیتی برای 

۳. تســهیل فرآیند های بروکراتیک برای اعطای خدمات پایه شــهروندی به دارندگان 
کارت اقامت ویژه

کارآفرینی  گام در ایــن مســیر و با هدف حمایــت از نخبگان علمــی و  کارت اقامــت ویــژه، اولیــن 
خارجــی حاضــر در ایــران اســت و در حقیقــت هــدف اولویت بنــدی در برخــورد بــا مهاجــران بر 
گروهی بایــد بتوانند در  حســب توانایــی و شایستگی هایشــان را دنبــال می کند. نخبــگان از هر 
کنند و از دستاورد های تالششان بدون دردسر بهره مند  کار  ایران به راحتی تحصیل، زندگی و 
کشــور به گونه ای برای مهاجران نخبه  شــوند.از این روتوصیه می شود سیاست های مهاجرتی 
که به تدریــج بتوانند نســبت به  کــه آنــان با »پلــکان امیــدی« مواجه باشــند  بازطراحــی شــود 
کــرده و خــود را از جمله ملت ایــران بداننــد و موفقیت ها و  ایــران و ایرانیــان تعلــق خاطــر پیدا 
ک بگذارند.از ایــن رو باید توجه  دستاوردهایشــان را بــدون هیــچ دغدغه ای بــا آن ها به اشــترا
کارت باید به طور واقعی معنابخشــی شــود تا ایــن افراد بابت زندگــی در ایران  کــه ایــن  داشــت 
کمتریــن چالــش مواجه شــوند. این رویکرد ســبب افزایش احتمــال زندگی آن هــا در ایران و  بــا 
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کشــور می شــود. به این ترتیب انگیز ه ای برای سایر مهاجران به  مدت زمان خدمت رســانی به 
خصوص جوانان آن ها در راســتای تالش بیشــتر برای ترقی و پیشــرفت فراهم می شــود. طرح 
که این افراد به معنای واقعی  اعطای اقامت ویژه به نخبگان بین المللی، زمانی تحقق می یابد 
کلمــه و در تمامــی فرآیند هــای اداری، »یــک شــهروند ایران بــدون حق رأی« به حســاب آیند. 
کارت اقامــت ویــژه، ایجــاد امکان اقامت بلندمــدت در ایران بــرای نخبگان  کارکــرد  مهم تریــن 
کارت، الزم اســت تمامی  کردن ایــن  بین المللــی بــوده اســت. به نظر می رســد بــرای اثربخــش 
کــه ایرانیان از آن برخوردارند، متناســب با مدت زمــان اقامت ویژه،  خدمــات پایه شــهروندی 
کارت نیز اعطا و فرآیند های بروکراتیک برای آنان تا حد  بــدون محدودیــت به افراد دارنــده این 

ممکن تسهیل شود. 

کارت اقامت ویژه متناسب با مدت زمان اقامت ۴. تمدید مدارک افراد دارنده 
کارت اقامت ویژه،  کارت اقامت ویژه می بایست تمامی مدارک فرد دارنده   برای اثربخش بودن 

متناسب با مدت زمان اقامت ویژه تمدید شود. 

5. صدور گواهینامه افراد دارنده اقامت ویژه بدون نیاز به اخذ تعهد محضری متناسب 
با مدت زمان اقامت این افراد در ایران

گواهینامه این افراد بدون   به منظور تسهیل زیست شهروندان دارای اقامت ویژه می بایست 
اخذ تعهد محضری و متناسب با مدت زمان اقامت آن ها صادر شود. 

کارت اقامت ویژه از خدمات بانکی از ســوی  6. تســهیل در روند بهره مندی دارندگان 
نهاد های مرتبط

بهره منــدی از خدمــات بانکــی در دنیای امروز، از جمله ضروریات زندگی محســوب می شــود و 
کارت  کــردن این موانع را بــرای دارندگان  بایــد نهاد هــای مرتبط با ایــن موضوع زمینه برطرف 

اقامت ویژه فراهم آورند.

کارت  7. انجــام اصالحــات در خصوص نحوه صدور مجوز خــروج و مراجعت دارندگان 
اقامت ویژه

کــرده اســت، می بایســت در  کنونــی ایجــاد  کــه رونــد   بــه نظــر می رســد بــا توجــه بــه مشــکالتی 
راســتای تســهیل شــرایط زندگــی دارنــدگان اقامــت ویــژه در ایــران، دســت بــه اصالحاتــی 
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در مــورد نحــوه صــدور مجــوز خــروج و مراجعــت زد. در ایــن راســتا مــوارد زیــر مد نظــر اســت:

7-1. بــرای دارنــدگان کارت اقامــت ویژه نیز باید هماننــد تجار، مجوز خروج 
و مراجعت چندباره یا کثیر صادر شــود تا امکان رفت و آمد آســان آن ها برای 

پیگیری فعالیت  های علمی و تجاری فراهم آید.

7-2. در مورد دارندگان کارت اقامت ویژه، پیشنهاد می شود به تبصره 2 ماده 
3 آئین نامــه اجرایــی قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه مصوب 13۵2/3/12، 
ایــن موضوع اضافه شــود: »در مورد دارنــدگان کارت اقامت ویژه این مدت تا 

شش ماه خواهد بود«. 
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که این مورد یکی از موانع سیاستی برای جذب دانشجویان  شــایان ذکر اســت از آنجایی 
بین المللــی بــه ایــران نیــز بود، انجمــن »دیــاران« در پی پیشــنهاد وزارت علــوم، تحقیقات و 
فناوری، نســبت به پیگیری راه حل سیاســتی این موضوع در شــورای عالی انقالب فرهنگی 
که در نتیجــه در تاریخ  کرد  کمیســیون علمــی، تحقیقاتــی و و فنــاوری هیئت دولت اقــدام  و 
18 خــرداد 13۹۹، اصالحاتــی در متــن مــاده )3( آیین نامه اجرایی قانــون ورود و اقامت اتباع 

خارجه اعمال شد.
همچنین عالوه بر اصالحاتی در کل مقررات خروج و مراجعت اتباع خارجی در تبصره  های 
که به موجب آن، برای دانشــجویان  1 و 2، دو تبصره نیز به این ماده از آیین نامه اضافه شــد 
کشــور پروانه اقامت به مدت طول دوره تحصیل و متضمن اجازه خروج  غیرایرانی حاضر در 
و مراجعــت مکرر صادر و نیز به خانواده دانشــجویان متأهــل نیز پروانه اقامت به مدت طول 

دوره تحصیل داده خواهد شد.
گــره در مورد ســایر نخبگان  گشــایش این  بــا توجــه بــه تغییر سیاســتی فوق زمینــه برای 
بین المللی حاضر در ایران فراهم شده است و در صورت عزم الزم توسط نهاد های تصمیم ساز 

و تصمیم گیر می توان بند ۶ و 7 این آیین نامه را به این افراد نیز تسری داد.

کارت  کارمنــدان ادارات دولتــی در مــورد نحــوه مواجهــه بــا دارنــدگان  8. آمــوزش بــه 
اقامت ویژه

که بعضی  کارت  های هویتی مهاجران حاضر در ایران باعث شده  که تنوع در  کرد  باید توجه 
کارت آمایش و پاســپورت را به  کثر ارگان هــا  کارت هــا را بــه رســمیت نشناســند. ا ادارات ایــن 
کارت اقامت ویژه باید توســط دســتگاه  های دولتی به رســمیت  رســمیت نمی شناســند. لذا 
که بیشــترین محل رجــوع این افراد  کارمندان اداره هایی  شــناخته شــود. عالوه بر این بایــد 
کارت  کنند و در مورد نحوه تعامل با دارندگان  هستند در طرح آموزش ضمن خدمت شرکت 

اقامت ویژه، از آموزش   های الزم بهره مند شوند. 

۹. رفع موانع مالکیت اتباع خارجی در خصوص نخبگان مهاجر

کمیت های حقوقی برای   با توجه به پیچیدگی موضوع حقوق مالکیت پیشنهاد می گردد تا 
ارایه پیشنهاداتی علمی و عملیاتی برای به رسمیت شناختن حقوق مالکیت افراد خارجی در 
گیرد. کمیته مبنای عمل برای سیاست گذاری قرار  گزارش خروجی آن  گردد و   کشور تشکیل 
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 هــر چنــد ایــن تغییر بــا توجه به نگرانی  هــای امنیتی باید بــه صورت تدریجی اجرایی شــود و 
گرفت. می توان فعاًل این امتیاز را برای نخبگان بین المللی مقیم ایران درنظر 

کسب و کار افراد خارجی ۱0.  ایجاد انگیزه در مدیران بخش دولتی به تسهیل موانع 

کســب و کار   بــرای مواجــه با این مشــکل عــدم رغبت مدیران بخش دولتی به تســهیل موانع 
افراد خارجی، سه پیشنهاد به شرح ذیل ارائه می شود:

۰	-	. احصــای ظرفیت  های توافق نامه  های منطقه ای و بین دولتی و بهره مندی 
از زمینه  هــای موجــود بــرای اجــرای بــدون کــم و کاســت بند های اقتصــادی در 

راستای تسهیل زندگی مهاجران علمی و کارآفرینی.
۰	-	. تشــکیل واحــد چابــک بــه منظور پیگیــری و حل مشــکالت نخبگان و 
کارآفرینان بین المللی در ایران با مأموریت ارائه مشاوره  های حقوقی به این افراد 
و چانه زنی با ســازمان  های دولتی در اســتان ها در راستای تسهیل فعالیت  های 

علمی و اقتصادی آن ها.
۰	-	. تشــویق مدیــران در حــال همکاری بــا افراد خارجی  از ســوی دولت برای 
ایجــاد زمینه تغییر تدریجی فرهنگ اداری به ســود فعالیت علمی و اقتصادی 

افراد خارجی  در ایران.

۱۱. حمایت  های پژوهشی و انگیزشی از نخبگان غیرایرانی

گام پس از انجام اقدامات فوق، حمایت  های پژوهشــی و انگیزشــی )مانند  به عنوان آخرین 
کمک هزینه  کنفرانس های علمی، اعطــای وام  کمــک هزینه حضــور در مجامــع و   پرداخــت 
پرداخــت شــهریه دانشــگاهی، اعطــای تســهیالت مالی بــه پژوهشــگران برتر، جــذب دانش 
کمک به تاسیس شرکت  های دانش بنیان و خالق  آموختگان برتر در نهاد های فناور و نوآور، 
که این افــراد بتوانند به  و ...( از آنــان در میان مــدت و بلندمــدت ایــن امیــد را ایجــاد می کند 

گردند. کوچکی برای به پیش بردن اقتصاد ایران تبدیل  موتور های 
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جهان  در  نــخــبــگــان  ــذب  جـ در  ایــــران  جــایــگــاه 
کجاست؟ آیا از ظرفیت  های اکوسیستم فناوری 
غیرایرانی  نخبگان  جذب  بــرای  کشور  نــوآوری  و 
ــده اســــت؟ چــه شــاخــص هــایــی و  اســتــفــاده شـ
بر اساس چه مؤلفه هایی به رتبه بندی کشورها 
نــخــبــگــان  ــذب  ــ ج ــوزه  ــ حـ در  جـــهـــان  ســطــح  در 
این  در  کشورها  سایر  برنامه  های  می پردازند؟ 
نخبگان  به  اعطایی  امتیازات  چیست؟  حــوزه 
خارجی از چه جنسی و دولت میزبان متقابال چه 
غیرایرانی  نخبگان  جذب  موانع  دارد؟  انتظاراتی 
آن  رفــع  بــرای  راهــکــاری  کشور چیست و چه  به 

وجود دارد؟ و... 
برای یافتن پاسخ این سؤاالت و بنا بر ضرورت 
ایــران  ظرفیت  های  مهم  موضوع  به  پرداختن 
کتاب  در  غــیــرایــرانــی،  نــخــبــگــان  جـــذب  ــر  امـ در 
شاخص  های  بررسی  با  تا  شده  سعی  رو  پیش 
سنجش  بــرای  جهان  سطح  در  استفاده  مــورد 
ــذب نــخــبــگــان و  ــ تــوانــمــنــدی کـــشـــورهـــا در ج
تسهیل  راستای  در  کشورها،  ویــژه  برنامه  های 
به  افــراد  این  مهاجرت  زیرساخت  های  بهبود  و 

ایران، پیشنهاد های سیاستی ارائه شود. 

| مجموعه مطالعات مهاجرت |  ۹


