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 مقدمه .1
ایجاد سـاز و کـاري   با هدف  1393ر از اسفند ماه سال برنامه همکاري با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشو

پسـا  همچـون   هـایی  در قالب برنامـه  خارج از کشورو متخصصان ایرانی  محققاناز دانش و تجارب ارزشمند  مندي جهت بهره
 سـیس شـرکت فنـاور و برگـزاري سـخنرانی و کارگـاه تخصصـی، پـروژه        مطالعاتی، اساتید مدعو و معـین، تأ فرصت دکتري، 

مخاطبان ایـن طـرح شـامل    . است کید بر مدل چرخش مغزها طراحی و اجرایی شدهتخصصی جایگزین خدمت سربازي با تأ
برتـر دنیـا و متخصصـان و      دانشـگاه  200برتـر دنیـا، اسـاتید یکـی از       دانشـگاه  100آموختگان دوره دکتـرا از یکـی از    دانش

  .باشد می بنیان خارجی اي دانشه و فناوري یا شرکتفعال در یکی از موسسات شاخص علمی  کارآفرینان
  
  اهداف .2

 بـیش  بـا  کشـور  از خارج ایرانی دانشمندان و متخصصان میان ارتباطی پل گذشته سال 4 در است توانسته برنامه این
 موجـود  هـاي  ظرفیت با را ایشان و ایجاد) کاري روز 25( ممکن زمان کمترین در داخلی منتخب فناوري و علمی مرکز 70 از
 و متخصصـان  ورود از پـیش  را مـذکور  مراکـز  بـا  همکاري نحوه همچنین و نماید آشنا فناوري و علمی مختلف هاي حوزه در

 کشـور  بـه  نـوین  خـدماتی  هـاي  قابلیـت  و هـا  روش ها، مهارت انتقال شرایط نمودن فراهم هدف با کشور به ایرانی دانشمندان
  .نماید تعریف
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 برنامه در همکار تخصصی هايپایگاه .3

 هاي پژوهشیهاي تخصصی و همکار در حوزه پایگاه. 1- 3
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  هاي فناورانههاي تخصصی و همکار در حوزهپایگاه .2- 3
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  برنامههاي نتایج و خروجی .4
گیري زیرسـاختی مناسـب و سـریع جهـت اسـتفاده از ظرفیـت و تـوان علمـی و          تجربه موفق برنامه مذکور در شکل

نفـر از متخصصـان و محققـان     4700هاي مختلف تخصصی منجر بـه مشـارکت بـیش از     فناوري متخصصان ایرانی در حوزه
اکثریـت از  (هاي برتر دنیـا   متخصصان ایرانی دانشگاهنفر از محققان و  1200ایرانی خارج از کشور در این برنامه شده بیش از 

دانشـگاه   20التحصـیل   درصد ایشان فارغ 19اند که  اکنون به کشور بازگشته هم) کشورهاي امریکا، کانادا و کشورهاي اروپایی
شیگان، ملـی سـنگاپور،   تی، استنفورد، کمبریج، هاروارد، برکلی، ایلینوي، امپریال کالج، پرینستون، می آي همچون ام(برتر دنیا 

انـد کـه    سال را در خارج از ایران داشته 5درصد این افراد تجربه زندگی بیش از  79بوده و حدود ...) اي پی اف ال سوئیس و 
  . ارائه شده است) 1(آمار برنامه در شکل . باشد دهنده سطح باالي کیفی و ارزش باالي یکایک ایشان می نشان

  

  
 کاري با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشورآمار برنامه هم - 1شکل 

  
 و محققـان  تخصصـی  هـاي ¬ترتیب سهم مـدت زمـان حضـور در خـارج از کشـور و حـوزه      ه ، ب)3(و ) 2(شکل هاي 

 . دهند کشور را نشان می به بازگشته ایرانی متخصصان
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  بازگشتهمدت زمان حضور در خارج از کشور محققان و متخصصان ایرانی  - 2شکل 

 

 
  هاي تخصصی محققان و متخصصان ایرانی بازگشته به کشورحوزه -3شکل 

  
هاي مختلف تخصصی توسط این افراد ایجاد شده که زمینـه اشـتغال    شرکت استارتاپ در حوزه 83همچنین تاکنون 

کنون بـیش  تا. نموده استن داخلی را فراهم الالتحصی نفر از بهترین متخصصان و فارغ 2400تخصصی مستقیم براي بیش از 
هاي تراز اول داخلی شده کـه ایـن   نفر از محققان بازگشته به کشور در قابل برنامه مذکور جذب هیئت علمی دانشگاه 340از 

   .)4شکل ( ثیر شایانی داشته استها تأالمللی دانشگاهموزشی و بینهاي پژوهشی، آامر در باال رفتن سطح کیفی فعالیت
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  ها و آمار اشتغال محققان و متخصصان ایرانی بازگشته به کشور زمینه - 4شکل 

 
 ساله 4تحلیل و بررسی عملکرد نتایج  .5

همانگونه که در ایـن شـکل نمـایش داده شـده     . ارائه شده است) 5(در شکل  1393عملکرد این برنامه از سال 
ها با محققان و متخصصان ایرانی بازگشته به کشور با نرخ رشد بـاالیی در زمینـه هـاي مختلـف همـراه       است همکاري

  . است

  
  1393عملکرد برنامه از سال  - 5شکل 
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  نمودار روند کل درخواست هاي همکاري -6شکل 

  
 و طـرح  آغـاز  دلیل به 94 سال در. دارند 96 و 95 سال دو به نسبت متفاوتی رفتار طرح آغاز دلیل به ،94 و 93 سال

 در افزایشـی  مجـدداً  مـاه  آبـان  از عمومـاً . شـود  می مشاهده ها درخواست افزایش روند طرح، این از عمومی شناخت گسترش
 رونـد  96 سـال  اسـفند  از. دارد شـباهت  یکدیگر به بسیار ماه آبان تا نمودار رفتار 96 و 95 سال در. دهد می رخ ها درخواست

  .شود می مشاهده آن از قبل سال دو به نسبت کاهش این هم 97 سال در که شود می آغاز ها درخواست در نزولی
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 خارجی هايرسانه در برنامه بازتاب .6
 گـزارش  مـانیتور،  ساینس کریستین 2015 گزارش( خارجی هاي رسانه در نیز تأملی قابل بازتاب مذکور برنامه اجراي

ـ  آنهـا  همـه  در کـه  داشـته ) ان ان سی 2017 سال گزارش و تایمز فایننشیال 2017  بـه  غیرمسـتقیم  و مسـتقیم  صـورت ه ب
 ایـران  بـه  بازگشـت  و همکـاري  بـه  کشور از خارج ایرانی متخصصان ترغیب در ایران اسالمی جمهوري دولت برنامه موفقیت

  .است شده اشاره
  

 Can Rouhani reverse Iran’s brain drain  Sep. 27, 2013 
“The change in government has certainly encouraged many expatriate Iranians to 

travel back and assess the situation.”  
 
 

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

“Iranian academics abroad have heard about the government's efforts to bring them 
back. The new government has shown its obsession with this phenomenon and also has 
some plans which can be effective."  

 
 

Iran brain drain in reverse? Why some young 
professionals are going home. MARCH. 26, 2015 

 “To ease the fears of potential returnees, the Rouhani government has set up a 
website where people can inquire about whether it is legally safe for them to come back. 

 
 

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

After finishing his PhD in engineering and spending 11 years in the UK, Mr Zolfaghari 
moved to Tehran in December to look for business opportunities. He is one of hundreds of 
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experts Mr Rouhani’s centrist government has lured back to the Islamic republic in a bid to 
reverse decades of “brain drain”.  

Nashid Nabian, a Harvard graduate, was already considering returning to her 
homeland when she was approached by an Iranian official website. Initially, she suspected it 
was a trick. But after meeting officials in Tehran in January last year, Ms Nabian, who has 
Iranian and Canadian citizenship, moved back to set up the Tehran Innovation Urban Centre, 
an organization focused on urban planning.  

 
 
 
 
           Why Iran's brightest young graduates are leaving their country behind Tue 

June. 27, 2017 
The government often reaches out "to educated professional Iranians in Western 

countries, to encourage them to come back," It is estimated that the Rouhani government, 
aided by the lifting of some sanctions, has convinced 100 to 200 Iranians a year to return to 
work in their homeland. 




