
 طرح شناسایی سرمایه های انسانی ایرانی در چین

سرمایه های انسانی از مهمترین عوامل شکوفایی و توسعه سازمان ها و جوامع بوده و دانشگاه ها در این راستا 

نقشی اساسی به عهده دارند. سال های متمادی دانشگاه های ممتاز جهان فقط در غرب قرار داشته اند و جهان به 

نگاه می کند. اما این معادله در حال برهم خوردن دانشگاه های غربی و فارغ التحصیالن آن ها با نگاهی متفاوت 

 8دانشگاه در اروپا و  6دانشگاه در امریکا،  6دانشگاه برتر جهان در زمینه مهندسی،  20از  است. به عنوان نمونه، 

دانشگاه در آسیا قرار دارد. در بین کشورهای آسیا نیز جایگاه دانشگاه های چین در رتبه بندی های جهانی به 

 دانشگاه چین در رتبه بندی های جهانی وارد شده اند. 60اینک حدود  ت در حال رشد است و سرع

اما فارغ التحصیالن دانشگاه های چین نسبتا جدید هستند و هنوز فرصت اشتغال و ارائه توانمندی های خود را 

ه خصوص در ایران، نتوانسته پیدا نکرده اند. لذا دیدگاه های بسیاری از مردم و مسئولین در کشورهای مختلف، ب

است متناسب با روند رو به رشد دانشگاه های چین تغییر کند و هنوز نگاه درستی به فارغ التحصیالن چین وجود 

 1400تعداد دانشجویان ایرانی که در سال های اخیر به چین آمده اند رشد زیادی داشته و اکنون حدود  ندارد. 

کنند. که می تواند سرمایه قابل توجهی برای کشور باشد. استعداد، تالش و  دانشجوی ایرانی در چین تحصیل می

شخصیت جوانان ایرانی باعث شده تا دانشگاه های چین نیز نسبت به جذب دانشجویان ایرانی تمایل بیشتری نشان 

ارت علوم، دهند. هدف این طرح شناسایی دانشجویان موفق و معرفی آنان به وزارتخانه های ذیربط، به خصوص وز

تحقیقات و فناوری است. با این امید که هم در زمینه به کارگیری فارغ التحصیالن چین در ایران قدمی برداشته 

 شود، و هم بستری برای شناخت کیفیت آموزش عالی چین در ایران فراهم گردد.

موجود هستند، می توانند فرم دانشجویانی که عالقمند به اشتغال در دستگاه ها، نهادها و ارگان های مرتبط کشور 

شده و در صورت نیاز، به کارگیری و استفاده  ساییطریق شنارا تکمیل کنند تا از این در تب 

از توانمندی و استعدادهای آن ها در داخل کشور تسهیل گردد. ارسال این فرم کامال اختیاری بوده و اطالعات آن 

 با حذف مواردی که جنبه شخصی دارد، در سایت رایزنی منتشر خواهد شد.


