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عکسها :نعیم احمدی  /ایران

فارغ التحصیل شده است را با یک فرد دیگر نمیداند.
مشــکل بعــدی نخبگانی کــه به کشــور برمــی گردند،
ســرفصل قدیمی دانشــکده هاســت ،در حالی که این
افراد در موضوع بســیار خاص تحقیق کرده و آموزش
دیدهاند.مسألهمهمدیگر،فرآیندبسیارطوالنیجذب
این افراد است .فرآیند جذب من شخصاً  18ماه طول
کشید یعنی از زمانی که به کشور برگشتم و درخواست
تدریس در دانشــگاه دادم ،تا زمانی که پذیرفته شــدم
 18ماه زمان برد.
«ëëایران» :مگر چه فرآیندی باید طی شود؟ آیا سیستم
امنیتیاینفرآیندرابرایبررسیافرادطوالنیمیکندیا
مسألهچیزدیگریاست؟
صلواتی :خب مدرک باید ارزشیابی شود.
بیرنگ :این وضعیت بررســی مربوط بــه وزارت علوم
است و ربطی به ما ندارد.
صلواتی :گزینــش و مصاحبههای مختلفی داریم ،اما
در دنیــا فرآیند جذب نخبگان حداکثر یک ماه اســت.
شــما دقت کنید ،بچههایی که برمی گردند برای امرار
معــاش شــان مشــکل دارنــد .خیلــی زود هــم جذب
سیســتم آموزشی و پژوهشی نمیشوند و کار دیگری را
هم بلد نیستند .مثالً به عنوان پژوهشگر پسا دکترا وارد
محیط دانشگاهی میشوم ،چون دانشکده یا دانشگاه
این احساس نیاز را در خود ندیده است ،پس نمیتواند
بــا مــن تعامل کنــد .یعنــی ظرفیت جــذب بــه اندازه
کافی شــکل نگرفتــه اســت.همانطور کــه صنعت ما
نیاز دارد که دانش بنیان شود ،دانشگاهها هم نیازمند
جذب محققان بســیاری هستند .اآلن دانشگاه به بنده
میگوید ،چه رشــتهای خوانده ایــد؟ من میگویم یک
رشته میان رشتهای در اقتصاد .بعد دانشکده میگوید،
شــما ســه واحــد روش تحقیــق آمــوزش دهیــد یــا در
کتابخانه بنشینید و کتاب بخوانید تا بتوانیم جایی برای
شــما خالی کنیم .ببینید در دنیا کســی نمــیرود دکترا
بخواند و بعد یک کار دیگر انجام دهد .وقتی شما دکترا
میگیریــد کــه بخواهید جذب سیســتم آموزشــی دنیا
شوید .متأســفانه یکی از کارهایی که در چند سال اخیر
انجام دادهایم ،تربیت دانشــجوی دکترا بدون داشتن
زیرســاختها بوده اســت ،خب دانشگاهها هم قدرت
جــذب اعضای هیأت علمــی ندارند و بــازار کاری هم
برایشان فراهم نیســت ،بنابراین راحتترین کار برای
بچههای تحصیالت تکمیلی ،خروج از کشور است.
«ëëایران»:یعنیبدونبرنامهمیخواهیمنخبههایمان
رادرکشورنگهداریم؟
بیرنــگ :اجــازه بدهیــد توضیحــی بدهــم کــه مــا در
معاونــت چــه میکنیــم .ســال  92دولت تغییــر کرد و
دکتر ســتاری معاونت علمی رئیس جمهور شد ،دکتر
توگوهایشــان بــا مــن تأکیــد کردند از ســال 85
در گف 
(بنیاد علمی نخبگان تأسیس شد) تمرکز اصلی روی
نخبههای داخل کشور بوده و توجهی به بچههای خارج
از کشــور نشــده اســت .بنابراین خواســتند تا برنامهای
بریزم و به نخبههای خارجی هم توجهی بشــود .خب
از همــان زمان ،کار من در بنیاد شــروع شــد .ابتدا روی
 4هزار و  500دانشــجوی صنعتی شــریف که در امریکا
تحصیل میکردند ،یک نظرســنجی انجــام دادیم که
کشــورهای دیگر چطــور از ظرفیت متخصصان شــان
اســتفاده میکننــد چراکه چین ،هند ،کــره و تایوان هم
فــارغ التحصیالن زیادی در امریکا دارند و توانســتند با
برنامهریزی بخشــی از نیروهای متخصص خودشــان
را برگردانند .این کشــورها چندین برابر ما دانشــجو در
امریــکا دارند ولی  2درصد نرخ ماندگاری آنها نســبت
بــه دانشــجویان ایرانی کمتر اســت .مثــاً دولت چین
برنامــه میریــزد بــه دانشــجویانی کــه به چیــن برمی
گردند ،خانه میدهــد و چند هزار دالر برای کارآفرینی
بــه آنهــا می پــردازد .اگر ایــن کار را مــا در ایــران انجام
دهیــم ،میگویند عدالت را زیر ســؤال بردهایم ،جالب
اینکه با همه این اوصاف دانشــجویان چینی در امریکا
مانــدگار میشــوند .عالوه بــر این ما برنامه کشــورهای
مختلف را بررسی کردیم خالصه آن این بود که مسیر
رفتــن از ایــران همــوار اســت ،خیلیهــا دوســت دارند
برای ادامه تحصیل از کشــور خارج شــوند .بعد از چند
ســال هم کــه درس فرد تمام میشــود ،تــازه تصمیم
میگیــرد بمانــد یا برگــردد .البته پیشــنهادهایی که به
افــراد میشــود بســیار وسوســه کننده و شــفاف اســت.
خب این فرد وقتی مســیر پشت سرش را نگاه میکند
و میبیند بازگشتش چقدر مبهم است( ،معموالًوقتی
ایران هم نیســتید خبرهای منفی را بیشتر میشنوید و
نمیدانیــد در حــوزه تخصصــی خودتــان در ایران چه
خبــر اســت) در نتیجه تصمیــم میگیرد که یــک یا دو

ســال دیگر بماند .اما هر یک ســالی که افراد در کشــور
دیگر بمانند ،احتمال برگشتشان کمتر و کمتر میشود،
براساس آمارها اگر فرد  5سال بعد از فارغ التحصیلی
در همان کشــور بماند ،به احتمال بســیار زیاد  10ســال
بعــد از فــارغ التحصیلی هــم در همان کشــور خواهد
ماند .بررسیهای ما این بود که اگر این نخبهها با همه
مشــکالتی که وجــود دارد ،به کشــور برگردند ،ابهامات
بسیاری در ایران خواهند داشت ،مثالً موضوع سربازی
شــان باید بررسی شــود ،جذب آنها در دانشگاه و تأیید
مدرکشان باید سریعتر انجام شود .همین تأیید مدرک
زمان بر و بسیار سخت است .در بررسیها به ما گفتند
که این افراد از یک محیط بســیار پویا با اســتانداردهای
باالی علمی به ایران آمدهاند .برخی هایشان یک سال
در ایران ماندند و منبع درآمدی نداشتند .برای امرار و
معاش از خانواده هایشان پول میگرفتند .خب ببینید
تا یک جایی این فرد میتواند تحمل میکند و خانواده
میگوید پسرم هاروارد درس خوانده و حاال بیکار است.
ایــن مــوارد واقعاً وجود داشــته و به ما هــم گفتند یک
جایــی این نخبههــا کم میآورنــد و برمیگردند .وقتی
برمــی گردد ،دهها نفر را پشــیمان میکند کــه به ایران
بازنگردیــد .درحالــی کــه اگر ما ایــن بچهها را یکســال
اول بعــد از بازگشــت ،حمایــت کنیــم ،میتوانیم آنها
را در داخــل کشــور نگه داریــم و اتفاقاً تعداد بیشــتری
هم برمیگردند .در راســتای همین موضوع ،ســربازی
نخبهها را حل کردیم ،برهمین اســاس بــه افرادی که
به ایران برگردند ،یکســال فرصت میدهیم تا شرکت

واقعــاً هــم این اتفــاق میافتد و این بچههــا با انگیزه
بسیارباالییفعالیتمیکنند.
صلواتــی :دکتــر بیرنگ اگر فضا مســاعد باشــد همه
برمیگردنــد .براســاس تحقیقــی کــه انجــام دادهام،
متوجه شدم که  70درصد از پاسخدهندگان ،معتقد
بودنــد که اگر فضــا برای کار مهیا باشــد ،برمیگردند.
اما آقای بیرنگ چقدر جامعه ما آماده برگشــت این
نخبگان اســت؟ از زمانی که من برگشــتم ،بیشــترین
ســؤالی که از من میشــود این است«:چرا برگشتی؟»
تقریبــاً هــر روز من ایــن ســؤال را میشــنوم .این یک
پیامی برای من دارد که جامعه ما بیشتر از اینکه یک
جامعه برگشــت پذیر باشــد ،جامعه مهاجر فرست
بوده و اقتصاد مهاجر فرســت دارد .دانشــگاههای ما
هــم دانشــگاههای مهاجر فرســت هســتند .مثــاً اگر
داخل دانشــگاه ،مشــکلی برای من پیش بیاید ،همه
به من میگویند که مشــکل خودت اســت که به ایران
برگشــتی .میخواهم بگویم ما در این باره هم بســیار
مشکل داریم .دانشگاههای ما به روز نیستند و وزارت
علوم ما هم به روز نیست و دافعی عمل میکند .شما
از  20دانشگاه اول دنیا نخبه را به کشور برمیگردانید،
امــا دانشــگاهها برخــورد خوبــی با آنهــا ندارنــد .نگاه
کنیــد فردی در یک دانشــگاه بــا اســتاندارد کار کرده و
آزمایشگاههایی داشته که بهترین تجهیزات را داشته
اســت ،حاال که به ایران برگشته ،دانشگاه میگوید که
باید روش تحقیق درس بدهد .یک قانون نانوشته این
است که وارد گروه دانشگاه که میشوید همه استادان
باید درسهایشان را انتخاب کنند و اگر درسی ماند به
اســتاد جدید میدهند .این یعنی هنوز دانشــگاههای
ما آماده برگشــت نخبگان نیستند .البته منظورم این
نیست که برایمان فرش قرمز در دانشگاه پهن کنند،
اما بیتوجهی هم درست نیست .البته میدانیم هیچ
چیز در کشــور بــرای فعالیتهای پژوهشــی و علمی
آماده نیســت و مــا دربرابر بــاد و طوفان هســتیم ،در
حقیقــت ما در بازگشــت به ایران ،خودمــان را به یک
چالش دعــوت کردهایم ،اما برگشــتیم و میخواهیم
کار کنیــم .این را هم اضافه کنم کــه جامعه ما از نظر
فرهنگی و فکری آماده بازگشت نخبگان نیست .این
هم بدان علت است که هنوز ظرفیت برقراری ارتباط
دانشگاهیان ایران با دانشگاهیان خارج از کشور برقرار
نشــده است .هماکنون یک بحث در جامعه ما شکل
گرفتــه اســت کــه چرا ایــن همه دانشــجو به خــارج از
کشــور میروند .خب افراد اگر بخواهند از کشور خارج
شوند ،فقط دو راه دارند ،اول اینکه پذیرش تحصیلی
بگیرند و در مرحله بعدی پناهندگی است .متأسفانه
تعامالتمــان هم با دنیا پایین اســت ،در این موضوع
بایــد وزارت امــور خارجــه و معاونت علمی ریاســت
جمهــوری توضیــح دهنــد که چــرا جریــان تعامالت
بینالمللــی علمــی را بخوبی فعــال نکردهایم؟ چرا
از تفاهمنامه امضا شــده میان دانشگاه ایران و خارج
اســتفاده نمیکنیم؟ واقعاً دانشگاههای ما میتوانند
بــه راحتی اعــام کنند کــه میخواهند هزار دانشــجو
را بــرای یــک دوره کوتــاه بــه خــارج از کشوربفرســتند
بــدون آنکه مشــکلی بــرای رفتن دانشــجویان پیش
نیاید؟ دانشــگاهها این کار را برای دانشجو نمیکنند،
درنتیجــه کســانی کــه میخواهنــد بــه خارج از کشــور
بروند ،خودشــان باید مــدارک زبانشــان را ارائه دهند
و در نهایــت پذیــرش تحصیلی بگیرنــد .برخی افراد
هنگامی که از دانشگاهی پذیرش تحصیلی میگیرند،
اصالً نمیدانند که این دانشــگاه معتبر است یا خیر؟
بنابرایــن بعــد از پایــان تحصیلــی و بازگشتشــان بــه
کشــور بســیار متضرر میشــوند ،این همه را گفتم که
بگویــم مــا فقط میتوانیم به چند کشــور محــدود در
دنیــا که ویــزا از ایرانیان نمیخواهند ،ســفر کنیم .این
کشــورها هم کشــورهایی نیســتند که بتواننــد میل به
تجربــه و میل به تحصیــات آکادمیک دانشــجویان
ایرانــی را برطرف کنند .هماکنــون تفاهمنامه علمی
بــا آلمان امضــا کردهایــم ،امــا برنامههای مشــترکی
بــا دانشــگاههای آن کشــور نداریم و نخبههــای ما به
راحتی نمیتوانند به این کشورســفر کننــد .اگر یکی از
کشــورهای صنعتی را برای نخبگانمــان فعال کنیم،
حداقــل نــرخ خــروج از کشــور را میتوانیــم کاهــش
دهیم .مشــکل بعدی این اســت که ایــران هیچ گونه
تفاهمنامه نیروی کاری با کشــورهای صنعتی ندارد،
همین موجب شــده که افــراد کار و زندگی خودشــان
را رهــا کنند و از طریق تحصیلی ،پذیرش بگیرند و به
کشــورهای دیگر بروند ،بــرای همین فکر میکنیم که
فقط نخبههایمان از کشور خارج میشوند ،درحالیکه

از اجــرای این برنامه میگذرد ،هزار و  32نفر به ایران
برگشتهاند .از این تعداد  132نفرشان فارغ التحصیل
 20دانشگاه برتر دنیا هستند .یعنی فارغ التحصیالن
هــاروارد ،اســتنفورد،ام آی تی ،آکســفورد ،کمبریج و
دانشگاه کالیفرنیا ،اکثر این نخبهها برترینهای کنکور
و المپیادها هستند ،یعنی بهترینهایی که رفته بودند
و حاال در ایران هســتند .اما برخی این جمله اشتباه را
تکرار میکننــد و مدام میگویند کــه از المپیادیهای
کشور همه رفتهاند و هیچ کدامشان در ایران نیستند!
ایــن افــراد از کجــا این حرفهــا را میآورنــد؟! ببینید
زمانی فردی در المپیاد قبول شده است و لیسانسش
را هــم گرفتــه ،بــرای تحصیالت تکمیلی به خــارج از
کشــور رفته اســت .شما باید بررســی کنید که این فرد
آیــا  10ســال بعــد به ایــران آمــده یا خیر؟ مشــخص
است کسانی که در المپیاد مقام آوردهاند ،برای ادامه
تحصیل عالقه دارند به بهترین دانشگاه های امریکا
بروند .اما شــما باید بررسی کنید چه تعداد از آنها به
ایران برگشــتهاند .االن ما این برنامه را برای بازگشت
نخبــگان اجرایــی کردیم ،نفرات برتر کنکور به کشــور
برگشــتند ،اما یکبار هم رســانهها نیامدند تا گزارشــی
بنویسند که نفرات برتر المپیاد و کنکور برگشته اند!.
«ëëایــران» :شــما بــه مــا آمــار دهیــد کــه چنــد نفــر از
المپیادیهاونفراتبرترکنکوربرگشتند؟
بیرنــگ :بایــد دقیــق بررســی کنــم .امــا  132نفــر از
فارغ التحصیالن برتر  20دانشــگاه دنیا برگشتهاند که
هر کدامشــان المپیادی و نفرات برتــر کنکور بودهاند.

صلواتی:دردنیافرآیندجذبنخبگان
حداکثر یک ماه است .شما دقت
کنید،بچههاییکهبرمیگردندبرای
امرارمعاششانمشکلدارند.
خیلیزودهمجذبسیستمآموزش
و پژوهشی نمیشوند و کار دیگری را
همبلدنیستند
شما باید بدانید که دانشگاههای خارج از کشور روی هر
کدام از این نخبگان چند میلیون دالر ،سرمایهگذاری
کردهاند ،بنابراین این برگشت برای ما بسیار با ارزش
اســت 70 .استارتاپ و شــرکت نوپا فقط از طریق این
نخبهها تأســیس شــده است .این شــرکتها درحوزه
سلولهای بنیادین ،انرژی و موضوعات دیگر فعالیت
میکننــد و براســاس آمارهــای مــا 100 ،نفــر از فــارغ
التحصیالن دانشــگاهی ،در همین دو ســال اخیر ،در
ایــن شــرکتها مشــغول به کار شــدهاند .شــما دقت
کنیــد ما یک نفــر را با حداقــل امکانــات برگرداندیم
و منشــأ اثر شــده اســت .این را هــم بگویــم دولت در
دو ســال پیش مصوبهای داشــته است که ســالی 100
نفــر از بهترین نخبههایی که به ایــران برمی گردند را
جذب دانشگاهها کند .هماکنون حدود  300نفر از این
نخبهها جذب هیأت علمی دانشگاهها شدهاند.
«ëëایران»:آماریداریدکهایننخبههابهایرانبرگشته
باشند،اماشرایطرامساعدنبینندوبرگردند؟
بیرنــگ :بله امــا خیلی کم بوده اســت .فکــر میکنم
کمتــر از  10نفــر بودند .ایــن رفت و آمــد هم طبیعی
اســت .نمیتوانم بگویم با برگشــت این افــراد ،طرح
شکست خورده است .ما در این طرح سعی میکنیم
به نخبههایمان بفهمانیم که چقدر برای ما با ارزش
هســتند .بنده قبــول دارم در کشــور مشــکالت زیادی
داریم ،اما ما به آنها میگوییم که شــما نخبگان برای
ما بسیار ارزشــمندید و میخواهیم فضا را برای رشد
شــما مهیا کنیم و باید برای آبادی کشور تالش کنید.
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برخــی از مهاجران ما اصالً نخبه نیســتند و ما باید در
برنامهریزیهــای کالن اجتماعی بــه این موضوعات
توجــه کنیم .مــا در کشــور نیروی انســانی متخصص
و بســیار ارزانــی داریم که بــه کارگیری این افــراد برای
دنیا به صرفه اســت .خیلی از کشــورها دوســت دارند
که از نیروی انســانی ایرانی اســتفاده کنند برای اینکه
نیروهــای مــا تحصیلکــرده و متخصــص هســتند.
اینجاســت که معتقدم آقای بیرنگ باید فعاالنهتر با
این موضوعات برخورد کنیم ،ما خیلی منفعل عمل
میکنیم .نخبههایمان از کشــور خارج میشوند ،بعد
از مدتی بایــد هزینه زیادی بپردازیم تا آنهــا را دوباره
برگردانیم .خــب چرا از همان ابتدا بــرای آنها فکری
نمیکنیــم؟ اینکــه برایشــان موقعیت شــغلی پیدا
کنیــم .هماکنون چه بخواهیم و نخواهیم ،این نیروی
تحصیلکرده ســر از خارج از کشــور درمــیآورد! توجه
شــما را به این آمار جلب میکنم در دو ســال گذشته
آلمانیهــا دو میلیون پناهنده را پنــاه دادهاند ،جالب
اینجاست که آلمانیها هر چه پناهجوی تحصیلکرده
بــوده را جــذب کردنــد و مابقــی را کنار گذاشــتند .این
هم بدان علت اســت کــه آلمانیها تا ســال  2050به
چیــزی در حدود  25میلیون نیروی تحصیلکرده نیاز
دارند تا رشــد صنعتی خودشــان را حفــظ کنند .پس
میخواهم بگویم دنیا بشــدت هدفمند و هوشیارانه
به دنبال نیروی متخصص است که بتواند صنعتش
را جلو ببرد .بنابراین شما هم اگر بخواهید در کشوری
پذیرش تحصیلی بگیرید بسرعت قبولتان میکنند.

عوامل آموزشی پژوهشی

علت عالقه مندی برخی جوانان به مهاجرت
از دید پرسششوندگان داخلی
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آنها اگر بخواهند برای نیروی انســانی ،سرمایهگذاری
کننــد ،بایــد میلیونهــا دالر پول بدهند ،بــرای همین
از نیروهــای جوان ما اســتفاده میکننــد .نکته بعدی
این اســت که یک عضو هیأت علمــی ،ماهانه بهطور
میانگیــن  5میلیون تومــان حقوق دریافــت میکند.
بســیاری از افراد هم از این موضــوع رضایت ندارند و
اگر فکری برای این موضوع نشــود ،بســیاری از آنها از
کشــور خارج میشوند .متأسفانه اســتاندارد حقوق و
دســتمزد افراد تحصیلکــرده و نیروی ماهر در کشــور
بسیار پایین است .ما نیروی تکنیسین تربیت میکنیم
و آنها بعد از فارغالتحصیلی برای دانشگاهی پذیرش
میگیرنــد و رزومه ارائه میدهند و کشــور مقصد هم
بــرای نیروهــای مــا ،ویــزای کاری با اقامــت تضمین
شــده میفرســتد .خب باید این موضوع را حل کنیم
تا نیروهــای ماهرمان را ازدســت ندهیم .مگر تا چند
ســال دیگــر ،نیروی جــوان آماده به تحصیــل و آماده
به کار خواهیم داشــت .بر اســاس تحقیق ما ،میل به
مهاجــرت باال رفته اســت و از  100درصد افراد ،زیر 20
درصــد میخواهند که مهاجــرت کنند اگر مــا برنامه
منســجمی برای این موضوعات نداشته باشیم ،این
عدد به باالی  20درصد در آینده خواهد رسید.
بیرنگ:جامعه برای بازگشــت نخبهها آماده نیست،
مــن هــم ایــن حــرف را قبــول دارم .ببینید در کشــور
چیــن چرخــش نخبگان بســیار باال اســت و بــا توجه
به سیاســتهای تشــویقی خوبــی که برای بازگشــت
نخبگانش گذاشــته است ،شــاید برخیها برنگردند.
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بخواند .جامعه و خیلــی از نهادها به ما میگویند هر
وقت توانســتید اجازه ندهید کســی به خارج برود آن
وقت موفق هســتید .این نگاه اصالً درست نیست.در
جلســات رســمی به من میگویند هر وقت توانستید
همــه ایــن افــراد را برگردانیــد ،میتوانیــد حــرف از
موفقیت بزنید .خب این چه حرفی اســت؟ چرا ما را
تحت فشــار میگذارید؟ ما فقط دســت روی بهترین
دانشــگاهها گذاشــتهایم .قبــول دارم وقتی ایــن افراد
بــه خاطر شــرایط جامعــه مهاجرت میکننــد ،وقتی
برمیگردنــد هــم جامعه نــگاه خوبی به آنهــا ندارد.
بارهــا در جلســات گفتند« :شــما داریــد آدرس غلط
میدهید».
شــما کاری میکنیــد کــه نخبههــا برونــد و وقتــی
برمیگردند ،این خدمات را از شــما بگیرند 12 .ســال
اســت که بنیــاد نخبگان به نخبــگان ایرانــی خدمت
میکنــد ،پــس تکلیف ایــن افرادی کــه رفتهانــد ،چه
میشود؟ نمیگویم هر کســی خارج رفته ،قوی است
و هر کســی در ایــران مانــده ،ضعیف اســت .من این
را نمیگویــم .امــا بایــد توجه کنیــم که این افــراد هم
بچههای ایران هســتند .البته همچنــان هم میگویم
مهاجرت نخبگان زیاد نیســت ،اما مطبوعات و صدا
وســیما بــه ایــن وضعیــت دامــن میزنند مثــاً یک
برنامهای در صدا و ســیما پخش میشــود که مجری
میگویــد همــه نخبــگان ریاضــی شــریف مهاجــرت
کردهاند .این دروغ محض است ،البته ما تکذیبیه هم
دادیم ،اما این تکذیبیه دیده نشد.

سایر
میل به داشتن مدرک
تحصیلی و سابقه کاری
خارج از کشور
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شــما در پارکهــای فنــاوری چیــن کــه میرویــد یک
دیــوار را بــه نخبگانــی که بــه کشورشــان برمیگردند،
اختصاص دادهاند .هیچ کس هم اعتراض نمیکند،
چرا اســم منی که در کشــور ماندهام را نگذاشــتهاید و
عکــس ایــن فردی کــه بــرای تحصیل به خــارج رفته
است را گذاشتهاید .در این کشور جامعه برای بازگشت
نخبگانش آماده اســت .البته این را بگویم بسیاری از
افــراد در دانشــگاههای بیکیفیت تحصیل میکنند و
آنهــا هم یک معضل محســوب میشــوند .بنابراین
وقتــی وزارت علــوم ،آمــار ارز دانشــجویی را اعــام
میکنــد ،رقــم باالیی میشــود که همه فکــر میکنند
ایــن افــراد ،جزو نخبــگان هســتند .من زمانــی رایزن
فرهنگی ایران در هند بودم ،هند دانشگاهی دارد که از
صنعتی شریف هم بهتر است ،اما آیا دانشجویان ما
این دانشگاهها را میشناسند؟ متأسفانه در آن زمان،
بســیاری از دانشــجویان در دانشــگاههای بیکیفیــت
هنــد درس میخواندنــد ،در آن ســالها مــا  7هــزار
دانشجو در هند داشتیم که کمتر از یک درصدشان در
دانشگاههایخوبهندتحصیلمیکردند.بهعبارتی
باید گفــت همه دانشــجویان در دانشــگاههای خوب
امریــکا ،انگلیــس و فرانســه درس نمیخوانند ،برای
همین ما در سیاســتهای بازگشــت نخبگان ،دست
روی بهترین دانشگاهها گذاشتیم .خیلیها میگویند
خــارج رفتــن کاری نــدارد ،ایــن حرف شــاید درســت
باشــد ،اما پذیرش دانشــجویی بســیار ســخت است.
هــر کس نمیتوانــد در  100دانشــگاه برتــر دنیا درس

سایر
اشتغال
آزادی
رفاه ،امنیت و آینده برتر
تحصیل
فرهنگ بهتر

چهعواملیدرخروجنخبگانازکشوربیشترینسهمرادارند؟
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ان

بیرنگ :دولت در دو سال پیش
مصوبهای داشته است که سالی
 100نفر از بهترین نخبههایی که
به ایران برمی گردند را جذب
دانشگاهها کند .هماکنون حدود
 300نفر از این نخبهها جذب
هیأت علمی دانشگاهها شدهاند

خودشــان را ثبــت کنند و ایده هایشــان را اجرایی کنند.
مــا میدانیــم کارهــای اداری در ایــران بســیار زمان بر
اســت و یــک فرصت یکســانه را می دهیم تــا عالوه بر
کارهای تحقیقاتی ،مســائل اداری شــان هم حل شود.
خیلی از این نخبگانی که به ایران برگشــتند ،هنوز یک
سالشان تمام نشده ،پیشنهادهای بسیاری از مؤسسات
بــزرگ ایــران میگیرند و کارهای تخصصی خودشــان
را هــم انجــام میدهنــد .ســال اولی کــه ایــن برنامه را
شــروع کردیم ،ورودی ما به ایران از بین  400دانشــگاه
برتــر دنیا بود (این را هم بگویم که هیچ دانشــگاهی از
ایران جزو دانشگاه اول دنیا نیست) یعنی ما نخبگانی
را بــه کشــور بازمــی گردانیم کــه از دانشــگاههایی فارغ
التحصیل شدهاند که از شریف و تهران هم بهتر است.
ســال اول  126نفــر بــه ایران برگشــتند .ســال دوم 450
نفــر برگشــتند ،این عــدد در ســال دو ،چهار برابر شــد.
خب مــا بودجههای الزم را پیشبینی نکــرده بودیم و
از بودجــه ســتادها و برنامههای مختلف بــرای این کار
هزینه میکردیم ،بر همین اســاس در سال  95چیزی
حــدود  15درصد بودجه معاونت علمــی را به این کار
اختصــاص دادیــم .اما بــه خاطر مشــکالت بودجهای
در ســال  96اعــام کردیم ،فقط فــارغ التحصیالن 100
دانشگاه برتر دنیا میتوانند در این برنامه شرکت کنند.
بالطبعسخت گیریهایمابیشترشد،اماهیچمنطقی
نداشــتیم ،تنها دلیــل ما نداشــتن پول بــود .بر همین
اســاس در ســال  96حــدود  380نخبه از  100دانشــگاه
برتر دنیا به کشــور بازگشــتند تا امروز که حــدود  40ماه
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