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پیشگفتار

گزارش حاضر در سال 2018 توسط الک این چاینا1 و اتحادیه جهانی اشتغال دانشجویان 
چینی و با حمایت MeetHR )معروف ترین پلتفرم منابع انسانی در حوزه اشتغال چین( منتشر 
شده است. حدود 800 دانشگاه عضو اتحادیه، 10000 شرکت چینی و MeetHR داده های 
این گزارش را تهیه نموده و اعتبار و تنوع نمونه های ارائه شده در این گزارش مرهون تالش 

آن هاست.

بار »گزارش  الک این چاینا در سال 2015 تاسیس شده و در سال 2018 برای سومین 
بررسی مسیر پیشرفت شغلی استعدادهای برون مرزی چین« را منتشر نموده است. این مجموعه 
استخدام  راهبردهای  می کند  کمک  شرکت ها  به  غیرمستقیم  یا  مستقیم  به طور  گزارش ها 
استعدادهای خارج از کشور خود را بهبود بخشند. همچنین، فرصت های بیشتری برای اشتغال 

استعدادهایی که از خارج از کشور به چین بر می گردند، فراهم می کند. 

در سال های اخیر تعداد دانشجویان چینی خارج از کشور که به چین برمی گردند و نیز 
دانشجویان دانشگاه های خارجی که به چین می آیند تا 10 برابر افزایش یافته است و در آینده 
بازگشت میلیون ها فارغ التحصیل دانشگاه های خارجی به چین تأثیر شگفتی روی بازار کار 
اقتصاد چین و اکتساب گسترده شرکت های خارجی  به دلیل توسعه سریع  خواهد داشت. 
روندی  و جهانی سازی  از کشور  بازارهای خارج  چینی[، گسترش  سرمایه گذاران  ]توسط 

اجتناب ناپذیر برای شرکت های چینی خواهد بود. 

با توجه به اینکه استعدادهای خارج از کشور محرک اصلی توسعه شرکت ها در سراسر 
دنیا هستند، بازار اشتغال چین تقاضای عظیمی برای آنها دارد. تالش چین بر این بوده است 
که استعدادهای خارج از کشور که به چین مراجعه می کنند را به بهترین و مؤثرترین روش 

و بر حسب نیازهایشان با شرکت های چینی مرتبط نماید. 

1. Lockin China
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الک این چاینا تقریباً با هزار نهاد خارجی همکاری نزدیک دارد و توانسته است به کمک 
اکنون  و  بگذارد  بنیان  را   1)GUCCU( چینی«  دانشجویان  اشتغال  جهانی  »اتحادیه  آنها 
اتحادیه  دارند.  چینی  دانشجویان  اشتغال  از  حمایت  در  روزافزونی  همکاری  دانشگاه ها 
جهانی اشتغال دانشجویان چینی از طریق برقراری ارتباط و همکاری بین دانشگاه های جهان 
منطقه  تمام  استعدادهای جوان جهان در زمینه کاریابی در  از  برترین شرکت های چین،  و 

حمایت به عمل می آورد. 

از کشور-با  اشتغال دانشجویان خارج  برای  فعالیت های مختلفی  اتحادیه  این  هر سال 
هر پیشینه ای-اجرا می کند: کنفرانس جهانی توسعه اشتغال دانشجویان؛ رویداد »80 روزه« 
برای استعدادهای خارج از کشور؛ نمایشگاه توسعه اشتغال افراد بازگشته به چین؛ برنامه 
ارتقاء دانشجویان سال اول2  )دوره کارآموزی در صنعت(؛ و برنامه آموزشی پیش از کار. 
این امر به میزان زیادی نرخ موفقیت و رضایت استعدادهای خارج از کشور از فرایندهای 
شغل یابی را افزایش داده است و نیز موجب صرفه جویی در زمان، پول و هزینه های نیروی 
دارند،  را  کشور  از  خارج  استعدادهای  استخدام  قصد  که  چینی  شرکت های  برای  کار 

شده است. 

با توجه به اهمیت بهره گیری از مدل های دیگر کشورها برای جذب استعدادهای خارج 
از کشور و فراهم نمودن فرصت های بیشتری برای اشتغال آن استعدادها، گزارش فوق الذکر 
ایرانیان ترجمه و تدوین گردیده و در  توسط موسسه پویندگان توسعه فناوری و نوآوری 

اختیار عالقمندان قرار می گیرد.

1. Global University China Career Union
2. Junior Up Program
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امروزه همزمان با افزایش تعداد دانشجویان برون مرزی چین، میزان بازگشت استعدادهای 
چینی به کشور نیز نسبت به سال های گذشته رو به افزایش )10 درصد( است. در سال 2017، 
این  برآوردها  مطابق  و  بازگشته اند  چین  به  کشور  از  خارج  استعدادهای  از  نفر   670.000
رقم در سال 2018 برابر با 750.000 نفر بوده است. روند جستجوی شغلی این افراد توجه 
دانشجویان، دانشگاه ها، کسب و کارها و جوامع را به خود جلب کرده  است. »گزارش تحلیل 
به  برای عالقمندان  داده  مرجع  آنکه  )2018(« ضمن  برون مرزی چین  استعدادهای  اشتغال 
نیز کمک  برون مرزی چین  استعدادهای  به  برون مرزی است،  استعدادهای  اشتغال  موضوع 

می کند مسیر پیشرفت شغلی مناسبی برای خود بیابند.

می کنند،  تحصیل  کشور  از  خارج  در  که  چینی  دانشجویان  بر  تمرکز  با  گزارش  این 
دانشجویان خارجی، دانشجویان برون مرزی چینی که به کشور برگشته اند و افراد خارجی  
که در چین استخدام شده اند، سعی دارد مسیر پیشرفت شغلی افرادی که سابقه حضور در 
خارج از کشور داشته اند را بررسی نماید. مطالعه حاضر براساس پرسش نامه های توزیع شده 
بین استعدادهای خارج از کشور و شرکت های چینی و همچنین آمار و داده های وب سایت 

www.lockinchina.com صورت گرفته است. 

دانشجویان  از  نفر   200.000 زمینه  در  گرفته  صورت  بررسی  اساس  بر  گزارش  این 
همچنین  و  دنیا  سراسر  در  کسب و کار  هزاران  و  خارجی  دانشجویان  چینی،  برون مرزی 
20.000 کسب و کار آنالین و 420.000 متخصص برون مرزی در پایگاه داده الک این چاینا 

تهیه شده  است.

32/7 درصد از کل استعدادهای خارج از کشور از آمریکای شمالی، 17/6 درصد از 
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استرالیا و نیوزیلند و 17/4 درصد از بریتانیا هستند. دانشجویان چینی عمدتاً در اروپا تحصیل 
می کنند و آلمان و فرانسه مقصد اصلی تحصیل در خارج از کشور برای دانشجویان چینی 
به شمار می آیند که 12/2 درصد از استعدادهای چینی بازگشته به وطن در اروپا تحصیل 

کرده اند. 

نتایج بررسی حاضر نشان می دهند که شرکت هایی که حدود 100 کارمند داشته اند، 24 
درصد از اشتغال را به خود اختصاص داده اند. به همین ترتیب، شرکت های دارای 100 تا 
1000 کارمند 53 درصد و شرکت های دارای بیش از 1000 کارمند 23 درصد اشتغال را 

دربرگرفته اند. 

منابع داده شامل مراجعی مانند اداره ملی آمار چین است. 



بخش اول: بررسی بازار کار چین

مقدمه
در سال 2017 اقتصاد چین با نرخ رشد 6/9 درصدی تولید ناخالص داخلی 
و  ادغام  فعالیت های  کل  ارزش  داشته است.  رشدی  به  رو  روند  همچنان 
اکتساب شرکت های خارجی توسط شرکت های چینی بالغ بر 671 میلیارد 
دالر بوده است که در مقایسه با سال های 2014 و 2015 افزایش یافته است. 
به عنوان  همچنان  مصرفی  و  صنعتی  پیشرفته،  فناوری  کاالهای  که  آنجا  از 
فعال ترین حوزه سرمایه گذاری خارجی شرکت های چینی به شمار می آیند، 
مطابق برآورد ها، فعالیت های ادغام و اکتساب چین در سال 2018 نسبت به 

سال قبل رشد داشته است. 

اگرچه شرکت های چینی تعداد زیادی از شرکت های خارجی را خریداری 
نیروی  اینترنت،  حوزه های  در  چینی  از شرکت های  بسیاری  ولی  می کنند، 
برق و تولید خودرو به دنبال آن هستند که بازار خارجی خود را توسعه دهند. 
بنابراین، جهانی سازی و بین المللی سازی به عنوان اهداف اصلی برای مرحله 

بعدی توسعه شرکت های چینی به شمار می آید.

برای  جهانی  بازار  اصلی  هسته  همچنان  کشور  از  خارج  استعدادهای 
از کشور  استعدادهای خارج  واقع،  در  می شوند.  قلمداد  شرکت های چینی 
عالوه بر سابقه حضور در چین و کشورهای خارجی، دارای استانداردهای 
به  را  بازار جهانی  افراد  این  واقع،  نیز هستند. در  تحصیلِی در سطح جهانی 
دلیل  به  و  دارند  تبحر  بین المللی  پیشرفته  فناوری های  خوبی می شناسند، در 
آشنایی با دیدگاه ها و مفاهیم مهم بین المللی می توانند روند توسعه بین المللی 

شرکت های چینی را به طور مؤثری محقق نمایند. 
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وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی چینی در بازار چین در سال 2017

در سال 2017 تعداد فارغ التحصیالن دانشگاهی در چین معادل 7/95 میلیون نفر بوده است 
و تعداد افراد بازگشته از خارج از کشور برابر با 670.000 نفر بوده است. مطابق برآوردها، 
تعداد فارغ التحصیالن داخلی در سال 2018 حدود 8/2 میلیون نفر و تعداد افراد بازگشته از 
خارج از کشور برابر با 750.000 نفر بوده است. در نتیجه، عالوه بر فارغ التحصیالن داخلی، 

استعدادهای خارج از کشور نیز با بیشترین رقابت در حوزه کاریابی مواجه هستند. 

نمودار 1: تعداد فارغ التحصیالن داخلی و استعدادهای خارج از کشور چین طی 10 سال

در بازار استخدام چین در سال 2018، در بین ده صنعت برتری که بیشترین تقاضا برای 
استخدام فارغ التحصیالن جدید را داشته اند، صنایع مدیریت کسب و کار، اینترنت و اطالعات 

دیجیتال با بیش از 4/5 میلیون تقاضا برای فارغ التحصیالن باالترین جایگاه را داشته اند.
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نمودار 2: میزان تقاضا برای فارغ التحصیالن در بین ده صنعت برتر در بازار استخدام چین 

در سال 2018

در کدام صنعت بیشترین موقعیت شغلی برای استعدادهای خارج از کشور وجود دارد؟

اگرچه در صنایع تولید، فناوری اطالعات/اینترنت، انرژی های نو و علوم مواد بیشترین 
تقاضا برای استعدادهای خارج از کشور وجود دارد، اما مطابق آمار، بیشترین فرصت شغلی 
برای استعدادهای خارج از کشور هنوز در بخش های اینترنت، آموزش و تأمین مالی به چشم 

می خورد و این بخش ها معادل 38 درصد از کل مشاغل را دربرمی گیرند. 
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نمودار 3: میزان تقاضا برای استعدادهای خارج از کشور در صنایع مختلف

انواع شرکت های متقاضی استعدادهای خارج از کشور

در بین شرکت هایی که به استخدام استعدادهای خارج از کشور نیاز دارند، شرکت های 
خصوصی و شرکت های چندملیتی همواره باالترین تقاضا را داشته اند. شرکت های چندملیتی 
به دلیل تجارب و سابقه کار استعدادهای برون مرزی در خارج از کشور تمایل به استخدام 
آن ها دارند. با این حال، با توجه به روند توسعه سریع شرکت های خصوصی در سال های 
اخیر، تقاضا برای استعدادهای برون مرزی چین جهت تأمین تقاضای بازارهای خارجِی در 

حال توسعه و تحقق سطح فناوری پیشرفته در صنعت روز به روز بیشتر می شود. 
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نمودار 4: انواع مختلف شرکت های متقاضی استعدادهای خارج از کشور

اندازه شرکت های متقاضی استعدادهای خارج از کشور

در میان شرکت هایی که تقاضای بیشتری برای استعدادهای خارج از کشور دارند، سهم 
از  بیش  با  از 53 درصد است و سهم شرکت های  بیش  با 100تا1000 کارمند  شرکت های 
با شرکت های کوچک که دارای کمتر  مقایسه  1000 کارمند حدود 23 درصد است. در 
از 100 کارمند هستند، شرکت های بزرگ و متوسط نیاز بیشتری به استعدادهای برون مرزی 
جهت توسعه  و گسترش بازار جهانی خود دارند. به بیان دقیق تر، این شرکت ها قادر به جذب 
تعداد بیشتری از استعدادهای خارج از کشور هستند. بنابراین، شرکت های بزرگ و متوسط 
که دارای بیش از 100 کارمند هستند، بیش از 70 درصد شرکت های متقاضی استعدادهای 
خارج از کشور را تشکیل می دهند که دال بر حرکت سریع شرکت های چینی به سوی روند 

جهانی شدن است. 
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نمودار 5: توزیع شرکت ها بر حسب اندازه



بخش دوم: بررسی شرایط اصلی استعدادهای خارج از کشور

مقدمه
بین المللی سازی شرکت های چینی فرصت های بسیاری را برای استعدادهای 
جذب  برای  مهمی  عامل  امر  همین  کرده  است.  فراهم  کشور  از  خارج 
چین  به  خارجی   دانشجویان  و  خارجی  دانشگاه های  چینی  دانشجویان 
محسوب می شود. در همین حال، ایاالت متحده، بریتانیا و استرالیا دوباره از 
سال 2017 سیاست های مهاجرت سختگیرانه  تری را اتخاذ کرده اند که امکان 
دشوار  کشورها  این  در  را  فارغ التحصیلی  از  پس  چینی  دانشجویان  اقامت 
کرده  است. از این رو، حدود 750.000  نفر از استعدادهای خارج از کشور 

به دو دلیل فوق در سال 2018 وارد بازار کار چین شده اند.
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سابقه تحصیلی استعدادهای خارج از کشور

توزیع فارغ التحصیالن دانشگاه های خارجی بر حسب کشور محل تحصیل 

نتایج این بررسی نشان می دهند که از میان فارغ التحصیالن دانشگاه های خارجی که در 
سال 2018 به چین بازگشته اند، آمریکای شمالی )32/7 درصد( بیشترین سهم را داشته و پس 
از آن استرالیا و نیوزیلند در جایگاه دوم قرار دارند )17/6 درصد( و بریتانیا نیز رتبه سوم را 
داراست )17/4 درصد(. دانشجویان چینی عمدتاً در اروپا تحصیل می کنند و آلمان و فرانسه 
مقصد اصلی تحصیل در خارج از کشور برای دانشجویان چینی به شمار می آیند و 12/2 

درصد از استعدادهای چینی بازگشته به وطن را دربرمی گیرند. 

نمودار 6: توزیع فارغ التحصیالن دانشگاه های خارجی بر حسب کشور محل تحصیل

توزیع فارغ التحصیالن دانشگاه های خارجی بر حسب مدرک تحصیلی

استعدادهای  بیشتر  که  می دهد  نشان  گذشته  سال  سه  به  مربوط  داده های  مقایسه 
 1)MBA( ارشد کسب وکار  ارشد و مدیریت  از کشور دارای مدرک کارشناسی  خارج 
1. Master of Business Administration 
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از فارغ التحصیالن دانشگاه های خارجی در سال 2018 دارای مدرک  هستند. 66 درصد 
کمی  قبل  سال  با  مقایسه  در  که  بوده اند  کسب وکار  ارشد  مدیریت  و  ارشد  کارشناسی 
به  نسبت  بوده اند که  دارای مدرک کارشناسی  از آن ها  33/7 درصد  یافته است.  افزایش 
سال قبل اندکی کاهش یافته است و 2/4 درصد نیز دارای مدرک دکترا و باالتر بوده اند 

که تعداد آن ها در مقایسه با دو سال قبل تغییری نیافته است. 

کاماًل مشهود است که در بازار کار به شدت رقابتی چین، بیشتر دانشجویان چینی که در 
خارج از کشور تحصیل می کنند به این واقعیت واقف هستند که تحصیل در خارج از کشور 
دیگر چندان امتیازی برای آن ها ندارد و مدرک تحصیلی دوره کارشناسی تأثیری بر موقعیت 
شغلی آن ها ندارد. افراد دارای مدارک کارشناسی ارشد و مدیریت ارشد کسب وکار در 
آینده نسبتاً راحت تر می توانند تقاضای کار داشته باشند و از شانس بیشتری در یافتن شغل 

مناسب برخوردار هستند. 

نمودار 7: توزیع استعدادهای خارج از کشور بر حسب مدرک تحصیلی
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توزیع فارغ التحصیالن دانشگاه های خارجی بر حسب رشته تحصیلی

مطابق نتایج بررسی ساالنه الک این چاینا، رشته های کسب و کار، مدیریت، تأمین مالی، 
اقتصاد، علوم کامپیوتر و تولید بیشترین محبوبیت در بین استعدادهای خارج از کشور در سه 
سال گذشته داشته اند. در سال 2018 فارغ التحصیالن رشته مدیریت کسب و کار 39/2 درصد 
و فارغ التحصیالن رشته تأمین مالی و اقتصاد 21/2 درصد از کل فارغ التحصیالن دانشگاه های 
خارجی را تشکیل می دهند و پیش بینی می شود بیش از نیمی از آن ها به ویژه زمانی که به 
کشور بازمی گردند مایلند در حوزه های مدیریت کسب وکار و اقتصاد و تأمین مالی مشغول 

به کار شوند و این امر به این معنی است که با رقابت شدیدی در بازار کار مواجه هستند. 

پنج رشته تحصیلی اصلی فارغ التحصیالن دانشگاه های خارجی

201620172018

کسب وکار، مدیریتکسب وکار، مدیریتاقتصاد/تأمین مالی

اقتصاد، تأمین مالیاقتصاد، تأمین مالیمدیریت

علوم کامپیوتر و ریاضیاتتولیدحسابداری و حسابرسی

تولیدعلوم کامپیوترو ریاضیاتتولید

حسابداری و حسابرسیرسانهعلم ارتباطات دیجیتال

در بین پنج رشته تحصیلی برتر، تعداد فارغ التحصیالن جدید دارای مدرک کارشناسی 
ارشد بسیار بیشتر از افراد دارای مدرک کارشناسی است. به نظر می رسد رقابت افراد جویای 
که  است  بدیهی  دارد.  مستقیمی  ارتباط  استخدام  برای  چینی  شرکت های  الزامات  با  کار 
افراد دارای مدارک تحصیلی باالتر گزینه های بیشتری در هنگام کاریابی دراختیار دارند و 

همچنین در بازار رقابتی موجود از امتیاز بیشتری برای استخدام برخوردارند. 
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نمودار 8: توزیع فارغ التحصیالن دانشگاه های خارجی برحسب مدرک تحصیلی و رشته 

تحصیلی

شرکت ها و صنایع موردنظر استعدادهای خارج از کشور

ده صنعت برتر موردنظر فارغ التحصیالن دانشگاه های خارجی

صنعت تأمین مالی/بانکداری به دلیل درآمد باال و صنعت اینترنت به واسطه رشد سریع، 
همچنان جذاب ترین بخش ها برای استعدادهای خارج از کشور محسوب می شوند. در سه 
سریع  توسعه  از  ناشی  که  بوده  است  افزایش  به  رو  اینترنت  صنعت  محبوبیت  گذشته  سال 
در  اینترنتی  شرکت های  از  کارفرمایان  متداول  بازدید  و  اخیر  سال های  در  صنعت  این 
صنایع  بین  در  را  اول  رتبه  مالی  صنعت  هنوز  اگرچه  است.  کشور  از  خارج  دانشگاه های 
موردنظر استعدادهای خارج از کشور به خود اختصاص داده است، اما در مقایسه با سال های 
صنایع  تنوع  که  است  این  آن  علت  که  شده  است  کاسته  آن  محبوبیت  از  اندکی  گذشته 

موردنظر فارغ التحصیالن دانشگاه های خارجی طی سال های اخیر افزایش یافته است. 
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نمودار 9: ده صنعت برتر برای فارغ التحصیالن دانشگاه های خارجی که در سال های 

2016 تا 2018 به کشور بازگشته اند

دالیل اصلی بازگشت استعدادهای خارج از کشور

بازگشت  دلیل  مهم ترین  همچنان  درصدی   50 حدود  سهم  با  دوستان«  و  »خانواده 
استعدادهای خارج از کشور به شمار می آید. مشاهده شده است که خانواده عامل مهمی در 
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بین دانشجویان خارج از کشور محسوب می شود. ازطرفی، از آنجا که در سال 2017 ایاالت 
متحده، بریتانیا و استرالیا سیاست های مهاجرت سختگیرانه تری را اتخاذ کرده اند، یافتن شغل 
در این کشورها دشوارتر شده است و به تبع آن، تعداد بیشتری از افراد در سال های اخیر به 

کشور خود بازگشته اند. 

به بازدید از دانشگاه ها  با این که تعداد روزافزونی از شرکت های چینی نسبت  همزمان 
و کالج های کشورهای دیگر جهت استخدام نیروی کار مناسب و تبلیغ برند شرکت خود 
به روند توسعه و  از کشور و دانشجویان خارجی نسبت  اقدام کرده اند، دانشجویان خارج 
پیدا کرده اند و اعتماد آن ها نسبت به شرکت های چینی  بازار چین شناخت بهتری  مزایای 
بیشتر شده است  و بدین ترتیب، جذب شرایط اقتصادی چین شده اند. افزایش مستمر تعداد 
دانشجویان بین المللی مهم ترین دلیل بازگشت استعدادهای خارج از کشور به چین در سال 

2018 بوده است. 

نمودار 10: دالیل اصلی بازگشت استعدادهای خارج از کشور
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انتظارات استعدادهای خارج از کشور در مورد میزان حقوق

از کشور  استعدادهای خارج  از کشور،  باالی تحصیل در خارج  به هزینه های  با توجه 
زمانی  امیدوارند که در مدت  و  دارند  میزان حقوق خود  مورد  باالیی در  انتظارات  اغلب 
کوتاه بتوانند هزینه های تحصیل خود را جبران کنند. اما واقعیت این است که به دلیل رقابت 
به  که  خارجی  دانشگاه های  فارغ التحصیالن  روزافزون  تعداد  و  چین  کار  بازار  در  شدید 

کشور خود بازمی گردند، سطح حقوق آن ها با دانشجویان داخلی یکسان است.

در مقایسه با دانشجویان داخلی، فارغ التحصیالن دانشگاه های خارجی به دلیل دور بودن از 
بازار داخلی اطالعات چندانی درباره سطح حقوق در چین ندارند. در نظرسنجی سال 2016 نشان 
داده شده است که فارغ التحصیالن جدید در مورد حقوق مورد انتظار خود تردید داشته و در مورد 
حقوق واقعی خود اطالعی نداشته اند. البته در چند سال اخیر پس از برگزاری جلسات متعدد 
آموزش کاریابی در دانشگاه های متعدد توسط الک این چاینا، سطح انتظارات فارغ التحصیالن 

دانشگاه های خارجی منطقی تر شده  است و به سطح واقعی بازار بسیار نزدیک شده است. 

نمودار 11: حقوق ساالنه مورد انتظار فارغ التحصیالن جدید دانشگاه های خارجی در 
سال های 2016-2018  )برحسب رنمینبی( 
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در مقایسه نشان داده شده است که فارغ التحصیالن دانشگاه های آمریکا انتظار دریافت 
آمریکا  دانشگاه  های  فارغ التحصیالن  از  درصد   30 دارند. حدود  را  باالترین سطح حقوق 
خواهان حقوق ساالنه بین 120.000 تا 150.000رنمینبی هستند. فارغ التحصیالن دانشگاه های 
معادل  حقوق  دریافت  خواهان  آن ها  از  درصد   30 و  دارند  معقول تری  انتظارات  استرالیا 

70.000 تا 100.000 و 100.000 تا 120.000 رنمینبی هستند. 

قصد  که  فارغ التحصیالنی  که  شده است  داده  نشان  متفاوت  صنایع  مقایسه  با  همچنین 
دارند در حوزه صنایع تأمین مالی و مدیریت وارد کار شوند، میزان حقوق ساالنه درخواستی 
به  مایل  که  افرادی  اما  است.  120.000رنمینبی  تا   100.000 بین  و  بوده  باالتر  نسبتاً  آن ها 
اشتغال در بخش رسانه و حسابداری هستند، میزان حقوق درخواستی آن ها کمتر بوده و بین 

70.000 تا 100.000 رنمینبی است. 

نمودار 12: حقوق ساالنه مورد انتظار فارغ التحصیالن دانشگاه های ایاالت متحده، استرالیا 
و بریتانیا )بر حسب رنمینبی(
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شهرهای موردنظر استعدادهای خارج از کشور

در مقایسه با سال 2017، تعداد استعدادهای خارج از کشور که مایل به اقامت در پکن 
هستند، اندکی کاهش یافته است و در مقابل، تعداد افرادی که مایل به اقامت در شانگهای 
و شنژن هستند، به میزان چشمگیری افزایش یافته است. شهرهای شانگهای، پکن، شنژن و 
دارند. شایان ذکر  از کشور  استعدادهای خارج  بین  را  بیشترین محبوبیت  هانگژو همچنان 
است که شهر شنژن برای اولین بار از پکن پیشی گرفته است و به عنوان دومین شهر محبوب 
برای پیشرفت مسیر شغلی استعدادهای خارج از کشور انتخاب شده است. شانگهای به دلیل 
صنعت مالی و شرکت های با سرمایه خارجی خود، پکن و هانگژو به دلیل صنعت اینترنت 
از  زیادی  تعداد  به جذب  موفق  لجستیک خود  و  پیشرفته  فناوری  دلیل صنایع  به  شنژن  و 

استعدادهای خارج از کشور شده اند. 

نمودار 13: شهرهای موردنظر استعدادهای خارج از کشور 
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محبوب ترین کارفرمایان چینی در بین استعدادهای خارج از کشور

از  خارج  استعدادهای  زمینه  در  گرفته  صورت  بررسی  و  چاینا  الک این  داده  پایگاه 
کشور حاکی از این واقعیت هستند که با توجه به میانگین تعداد تقاضاهای استخدام، تعداد 
استعدادهای خارج از کشور، آگاهی از برند کارفرما و مؤثرترین فعالیت های حوزه اشتغال 
دانشگاه ها می توان گفت که شش کارفرمای زیر به عنوان محبوب ترین کارفرمایان در بین 

استعدادهای خارج از کشور محسوب می شوند:

بهترین کارفرمایان خارج از کشور

پایگاه داده الک این چاینا و بررسی صورت گرفته در زمینه استعدادهای خارج از کشور 
نشان می دهند که با توجه به جایگاه شرکت ها در صنعت، عملکرد تیم استخدام و آموزش 
برندهای  بهترین  عنوان  به   زیر  کارفرمایان  گفت  می توان  کشور  از  خارج  استعدادهای 

کارفرمایان خارج از کشور در سال 2018 محسوب می شوند: 



بخش سوم: واقعیت بازار کار استعدادهای خارج از کشور

مقدمه
به  دانشگاه های خارجی  فارغ التحصیالن  استخدام  هنگام  شرکت های چینی 
آن ها  کارآموزی  تجارب  و  تحصیل  محل  مؤسسه  تخصصی،  دانش  میزان 
بیانگر  دقیقاً  آن ها  تحصیل  محل  دانشگاه  جهانی  رتبه بندی  می کنند.  توجه 
میزان توانایی های شخصی آن هاست. تجارب کارآموزی به متقاضی کمک 
می کند تا با شرایط صنعت و بازار قبل از ورود به بازار کار آشنا شود و در 
محیط کار عملکرد بهتری داشته باشد. بنابراین، کارفرمایان سابقه کارآموزی 

را  یکی از مهم ترین شرایط الزم جهت استخدام می دانند.
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حقوق دریافتی توسط شرکت های چینی به استعدادهای خارج از کشور 

بیش از نیمی از شرکت های چینی مایلند حقوق ساالنه پرداختی به استعدادهای خارج از 
کشور حداقل از 70.000 رنمینبی برای متقاضیان دارای مدرک کارشناسی ارشد شروع شود 
و تقریباً 20 درصد از شرکت ها نیز حاضرند ساالنه بیش از 100.000 رنمینبی حقوق پرداخت 
کنند. با این حال، بیش از نیمی از فارغ التحصیالن جدید در سال 2018 خواستار حقوقی بین 
100.000 تا 150.000رنمینبی بوده اند که بیش از حقوق واقعی مورد نظر کارفرمایان است. 

شرکت های دارای کارمندان خارجی در مقایسه با دو سال گذشته

1500 کسب و کار صورت  زمینه  در  چاینا  توسط الک این  که  بررسی  نتایج  اساس  بر 
و  خارجی  کارمندان  دارای  شرکت ها  درصد   50 از  بیش   2017 سال  در  گرفته  است، 
فارغ التحصیالن دانشگاه های خارجی بوده اند. سهم کارمندان خارجی تا سال 2018 برابر با 
75 درصد از تعداد کل کارمندان بوده است و مطابق پیش بینی ها، این رقم به طور پیوسته رو 

به افزایش  است. 

در  چینی  شرکت های  استخدامی  فعالیت های  افزایش  دلیل  به  اخیر  سال های  در 
دانشگاه های خارجی، فرصت های شغلی زیادی در الک این چاینا به فارغ التحصیالن خارج 
کشور  از  خارج  در  حضور  سابقه  که  متقاضیانی  نتیجه،  در  و  شده است  توصیه  کشور  از 
داشته اند توانسته اند دسترسی بیشتری به شرکت های چینی داشته باشند و شغل های مناسبی 
پیدا کنند. از طرف دیگر، شرکت های چینی نیز به جای پذیرش منفعالنه استعدادهای خارج 
از کشور به صورت فعاالنه به جستجوی نیروی کار مناسب می پردازند. این روند موجب 
تبلیغ شرکت های چینی شده و امکان ایجاد رابطه سودمند و دوطرفه ای را بین شرکت ها و 

استعدادهای خارج از کشور فراهم می آورد که هر دو طرف از آن بهره مند می شوند. 
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نمودار 14: مقایسه کارمندان شرکت های چینی که سابقه حضور در خارج از کشور دارند

عوامل تأثیرگذار بر روند کاریابی استعدادهای خارج از کشور

همچنان  حقوق  کشور،  از  خارج  استعدادهای  استخدام  بر  تأثیرگذار  عوامل  بین  از 
مهم ترین عامل محسوب می شود. سازوکار ارتقای شغلی و نظام آموزشی نیز از دیگر عوامل 
داده  پایگاه  مطابق  دارند.  قرار  کشور  از  خارج  استعدادهای  توجه  مورد  که  هستند  مهمی 
الک این چاینا، کارآموزی مدیریت1 محبوب ترین موقعیت شغلی برای متقاضیان خارج از 
کشور به شمار می آید. آموزش نظام مند متقاضیان، آموزش رهبری، نقطه شروع فوق العاده 
و سطح حقوق باال از جمله ویژگی های بارز موقعیت شغلی کارآموزی مدیریت است که با 

معیارهای کاریابی استعدادهای خارج از کشور مطابقت دارد. 

که  می دهد  نشان  مختلف  دانشگاه های  در  کشور  از  خارج  استعدادهای  دقیق  بررسی 
فارغ التحصیالن دانشگاه های بریتانیا به سطح حقوق بیشتر اهمیت می دهند. به همین ترتیب، 

1. Management Trainee 
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بیشتری  ایاالت متحده برای فرصت های ارتقای شغلی ارزش  فارغ التحصیالن دانشگاه های 
قائل شده و فارغ التحصیالن دانشگاه های آلمان به نظام آموزشی مناسب توجه بیشتری دارند. 

نمودار 15: عوامل تأثیرگذار بر روند کاریابی فارغ التحصیالن دانشگاه های خارجی

مطابق پایگاه  داده الک این چاینا، استعدادهای خارج از کشور به بیشترین میزان متقاضی 
استخدام در صنعت فناوری اطالعات/اینترنت هستند و تقاضای استخدام در این صنعت 25 
درصد کل تقاضاهای استخدام را دربرمی گیرد که در مقایسه با صنعت تأمین مالی که پس 
از آن در جایگاه دوم قرار دارد، تعداد تقاضاها در این صنعت بسیار باالتر است. 20 درصد 
از تقاضا های استخدام نیز متعلق به بخش مالی است که در بین استعدادهای خارج از کشور 
محبوبیت زیادی دارد. این مسأله ناشی از این واقعیت است که تعداد واقعی شرکت های مالی 

کمتر از تعداد شرکت های اینترنتی است. 
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نمودار 16: درصد رزومه های دریافتی توسط صنایع مختلف

ده موقعیت شغلی برتر و محبوب برای استعدادهای خارج از کشور

در سال 2017 در فهرست ده موقعیت شغلی برتر و محبوب برای استعدادهای خارج از 
کشور، کارآموزی مدیریت همچنان در صدر فهرست قرار داشت. برای شغل کارآموزی 
مدیریت به سابقه حرفه ای نسبتاً کمی نیاز است؛ به عالوه، در این شغل برنامه ای روشن برای 
پرورش استعدادها و همچنین سازوکار مشخصی برای ارتقای شغلی وجود دارد و از مزایای 
متقاضیان نهایت استفاده می شود. در نتیجه، بیشتر استعدادهای خارج از کشور از این شغل 

استقبال می کنند. 

ده موقعیت شغلی برتر اصوالً شامل حوزه های کسب و کار، تأمین مالی، فناوری اطالعات 
و اینترنت می شوند. همچنین کارشناسانی که در صنعت تولید و البته عمدتاً در بخش های 

تجاری و مالی دارای سابقه کار هستند نیز جزء ده موقعیت شغلی برتر محسوب می شوند.

دستیار تحلیل مالی6کارآموز مدیریت1

حسابدار7مشاور2

مدیریت مالی8دستیار سرمایه گذاری3

مدیر پروژه9مهندس تحقیق و توسعه4

مدیر امور مشتری10عملیات تولید5
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عوامل اصلی مورد تأکید کارفرمایان در استخدام استعدادهای خارج از کشور

به  همه  از  بیش  کارفرمایان  خارجی،  دانشگاه های  فارغ التحصیالن  استخدام  هنگام 
تجربه شغلی و سابقه کارآموزی و سپس تجربه حرفه ای و رتبه بندی دانشگاه محل تحصیل 
میزان  راحتی  به  تا  به کارفرمایان کمک می کند  دانشگاه  رتبه بندی  توجه می کنند.  آن ها 
متقاضی  توانایی  نیز  کارآموزی  سوابق  و  نمایند  تعیین  را  متقاضی  شخصی  توانایی های 
برای تبحر در ِسمت شغلی را نشان می دهد. در واقع، هر قدر سوابق کارآموزی متقاضی 
به شغل مورد نظر بیشتر مرتبط  باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که متقاضی توانایی انجام 
فارغ التحصیلی خود،  از  قبل  اغلب  داخلی  فارغ التحصیالن  باشد.  داشته  را  نظر  مورد  کار 
چین،  رقابتی  به شدت  کاری  بازار  در  لذا  می کنند.  کارآموزی کسب  در  زیادی  سوابق 
سابقه کارآموزی مرتبط عامل کلیدی در موفقیت استعدادهای خارج از کشور در یافتن 

شغل مناسب محسوب می شود. 

کارآموزی/تجربه 1
کاری

رتبه بندی دانشگاه/رتبه بندی 3سابقه تحصیلی2
موضوعی دانشگاه

جوایز6مدارک/مهارت های زبانی5شایستگی های تحصیلی4

سایر موارد9انتظارات شغلی دانشجویان8وجهه شخصی7

روش های استخدام استعدادهای خارج از کشور توسط کارفرمایان چینی

در بین متداول ترین روش های استخدام استعدادهای خارج از کشور توسط شرکت های 
چینی، باالترین نرخ مربوط به استخدام از طریق سایت های کاریابی خارج از کشور است. 
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نمودار 17: روش های استخدام استعدادهای خارج از کشور توسط شرکت های چینی 

شیوه ارزیابی دانشگاه های خارج از کشور توسط شرکت های چینی 

با توجه به اینکه شرکت های چینی اغلب شناخت جامعی از دانشگاه های خارج از کشور 
ندارند، رتبه بندی جهانی دانشگاه ها همچنان معیار اصلی شرکت ها برای سنجش استاندارد 
با  دانشگاه ها  همکاری  پروژه های  می شود.  گرفته  نظر  در  استخدام  متقاضیان  تحصیلی 
شرکت ها نیز شاخص مهمی در داروی شرکت ها درباره دانشگاه ها به شمار می آید. همچنین، 
بسیاری از شرکت هایی که اطالعات چندانی درباره دانشگاه های خارج از کشور ندارند، 
و  دانشگاه ها پی می برند  نقاط قوت  به  استخدام خارجی  پلتفرم های تخصصی  از  استفاده  با 
مؤسسات آموزشی که متناسب با نیازهای خود هستند را انتخاب می کنند. البته، شرکت ها، 
سابقه همکاری دانشگاه ها با شرکت های صنعتی مشهور در اجرای پروژه های مشترک را نیز 
به عنوان معیار انتخاب خود در نظر می گیرند و بیشتر به استخدام فارغ التحصیالن دانشگاه هایی 

مبادرت می ورزند که دارای تجارب بیشتری در زمینه اجرای اینگونه پروژه ها هستند. 
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نمودار 18: معیارهای مورد استفاده توسط کارفرمایان برای ارزیابی دانشگاه ها

فعال ترین متقاضیان استخدام در بین فارغ التحصیالن دانشگاه های خارجی

فعال ترین متقاضیان استخدام شامل فارغ التحصیالن دانشگاه های استرالیا هستند و به طور 
است.  دانشگاه  این  فارغ التحصیالن  به  مربوط  نفر  هر  ازای  به  تقاضا  درصد   48/7 میانگین 
فارغ التحصیالن دانشگاه های بریتانیا با میانگین 45/6 درصد تقاضا به ازای هر نفر رتبه دوم را 
دارند. فارغ التحصیالن دانشگاه های ایاالت متحده با میانگین 41/2 درصد تقاضا در جایگاه 
سوم قرار دارند که این رقم نسبت به سال گذشته اندکی کاهش یافته  است و این امر به نوبه 
خود نشان می دهد که کارآیی افراد جویای کار خارج از کشور در مقایسه با سال های قبل 

افزایش یافته است.

 مطابق آمارهای ارائه شده در وب سایت الک این چاینا، فعال ترین متقاضیان استخدام 
شامل فارغ التحصیالن چهل دانشگاه زیر هستند:

 University of( دانشگاه دالویر
)Delaware

)Bond University( دانشگاه کالیفرنیا، ارواین دانشگاه باند
University of Califor�(

)nia, Irvine

Univer�(  دانشگاه نیوساوث ولز
)sity of New South Wales

 George( دانشگاه جورج واشنگتن
)Washington University

Uni�(  دانشگاه ولونگون گ
)versity of Wollongong
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 Monash( دانشگاه موناش
)University

 University of( دانشگاه لیورپول
)Liverpool

دانشگاه صنعتی اوکلند 
 Auckland University(

)of Technology

Univer�(  دانشگاه فناوری سیدنی
)sity of Technology Sydney

Univer�(  دانشگاه استرالیای غربی
) sity of Western Australia

دانشگاه هادرسفیلد 
University of Hudder�(

)sifield

Bourn�(  دانشگاه بورنموث
)rmouth University

Imperial Col�(  کالج سلطنتی لندن
) lege London

دانشگاه فناوری کوئینزلند 
Queensland Univer�(

)sity of Technology

 University of( دانشگاه ناتینگهام
)Nottingham

Univer�(  دانشگاه استرالیای جنوبی
)sity of South Australia

Univer�(  دانشگاه اتاگو
)sity of Otago

Purdue Univer�(  دانشگاه پردو
)sity

 University of( دانشگاه نیوکاسل
)Newcastle

دانشگاه چینی هن گ کن گ 
 Chinese University of(

) Hong Kong

 University of( دانشگاه شفیلد
)Sheffield

 University of( دانشگاه بیرمنگام
)Birmingham

دانشگاه پلی تکنیک 
 Hong Kong( هن گ کن گ

Polytechnic Univer�
)sity

Univer�(  دانشگاه هرتفوردشایر
)sity of Hertfordshire

 University( دانشگاه ساوث همپتون
)of Southampton

Univer�(  دانشگاه سوری
)sity of Surrey

 University of( دانشگاه لیدز
)Leeds

دانشگاه کالیفرنیا، سن دیه گو 
 University of  California, San(

)Diego

Cov�(  دانشگاه کاونتری
)entry University

 University of( دانشگاه لستر
)Leicester

Boston Univer�(  دانشگاه بوستون
)sity

Univer�(  دانشگاه لینکلن
)sity of Lincoln

 ESADE  دانشکده کسب و کار
))ESADE Business School

Brandeis Uni�(  دانشگاه برندایس
)versity

Univer�(  دانشگاه پلیموث
)sity of Plymouth

 Macquarie( دانشگاه مک کواری
)University of

دانشگاه کالیفرنیا، ریورساید 
 University of California,(

)Riverside

Uni�(  دانشگاه پورتسموث
)versity of Portsmouth

 University of( دانشگاه باث
)Bath

منبع: پایگاه داده الک این چاینا
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دانشگاه های منتخب کارفرمایان جهت استخدام فارغ التحصیالن آن ها

اشتغال  واحد  همکاری  میزان  شغلی،  اهداف  فارغ التحصیالن،  توانایی های  به  توجه  با 
دانشگاه  مشترک  پروژه  های  و  دانشگاه   موضوعی  رتبه بندی  دانشگاه،  رتبه بندی  دانشگاه ، 
استخدام  جهت  کارفرمایان  منتخب  دانشگاه های  عنوان  به  زیر  دانشگاه   30 شرکت،  و 

فارغ التحصیالن آن ها برگزیده شده اند:

 University of( دانشگاه منچستر
)Manchester

 University of( دانشگاه نیوکاسل
)Newcastle

دانشگاه کارنگی ملون 
 Carnegie Mellon(

)University

 University of( دانشگاه ادینبرو
)Edinburgh

 University of(دانشگاه اکستر
)Exeter

Uni� )دانشگاه میشیگان 
)versity of Michigan

 University of( دانشگاه وارویک
)Warwick

 University of( دانشگاه آدالید
)Adelaide

دانشکده کسب و کار لندن 
 London Business(

)School

Northeast� )دانشگاه نورث ایسترن 
)ern University

 University of( دانشگاه گالسگو
) Glasgow

دانشگاه سنت اندروز 
 University of St.(

)Andrews

Uni� )دانشگاه کالیفرنیای جنوبی 
)versity of South California

 New York( دانشگاه نیویورک
) University

دانشگاه ملی 
National Uni� )سنگاپور
)versity of Singapore

 University of( دانشگاه ملبورن
)Melbourne

Aston Univer� )دانشگاه استون 
) sity

دانشگاه صنعتی نانیان گ 
Nanyang Technologi�(

)cal University

 University of( دانشگاه ریدین گ
)Reading

 Australian( دانشگاه ملی استرالیا
)National University

دانشگاه علم و فناوری 
 Hong Kong( هن گ کن گ

 University of Science
)and Technology

 University of( دانشگاه سیدنی
)Sydney

 Arizona( دانشگاه ایالتی آریزونا
)State University

دانشگاه هن گ کن گ 
Hong Kong Univer�(

) sity
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 University( کالج دانشگاهی لندن
)College London

دانشگاه فناوری کوئینزلند 
 Queensland University of(

Technology

Univer� )دانشگاه دورهام 
)sity of Durham

 Michigan( دانشگاه ایالتی میشیگان
)State University

North� )دانشگاه نورث وسترن 
)western University

Uni� )دانشگاه بریستول 
)versity of Bristol

 University of( دانشگاه راچستر
)Rochester

 University of( دانشگاه شیکاگو
)Chicago

 Indiana( دانشگاه ایندیانا
)University

 University of( دانشگاه مینه سوتا
)Minnesota

 University of( دانشگاه پنسیلوانیا
)Pennsylvania

دانشگاه ایلینوی در اربانا 
 University( شمپین

 of Illinois at Urbana
)Champaigne

 Loughborough( دانشگاه الفبورو
)University of

 Columbia( دانشگاه کلمبیا
)University

Univer� )دانشگاه یورک 
)sity of York

 RMIT( دانشگاه آر.ام .آی. تی
)University

منبع: پایگاه داده الک این چاینا



بخش چهارم: پیشرفت استعدادهای خارج از کشور در 
زمینه کاریابی

مقدمه
اقدامات مشترک الک این چاینا و دانشگاه ها در  به مدد  اخیر  در سال های 
کاریابی،  زمینه  در  کشور  از  خارج  استعدادهای  تقویت  و  آموزش  زمینه 
آگاهی آن ها نسبت به این امر افزایش یافته است. در واقع، آن ها مهارت های 
رزومه نویسی و تقاضای شغل را فرا می گیرند و فعاالنه در پی کسب اطالعات 
مربوط به شرایط استخدام کارفرمایان چینی هستند تا بتوانند در مدت زمانی 

کمتر شغل موردنظر خود را پیدا کنند. 
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مهم ترین مزایای شغلی از نظر استعدادهای خارج از کشور

مطابق داده های مربوط به دو سال گذشته، مهم ترین مزایای شغلی از نظر استعدادهای 
به  بر توجه زیاد آن ها  امر دال  این  با حقوق است.  از کشور شامل مرخصی ساالنه  خارج 

برقراری توازن بین زندگی و شغل خود است. 

اگرچه استعدادهای خارج از کشور ساعت کاری انعطاف پذیر و اضافه کاری کمتر را نیز 
حائز اهمیت می دانند، اما جزء اولویت های اصلی آن ها نیست. با توجه به این گونه دغدغه های 
استعدادهای خارج از کشور، برخی از شرکت های داخلی در تأمین نیازهای آن ها با مشکل 
مواجه هستند. با این حال، این مسائل در مورد تمام استعدادهای خارج از کشور صدق نمی کند و 
کارفرمایان می توانند با اطمینان کامل به جذب و استخدام استعدادهای خارج از کشور بپردازند. 

نمودار 19: مزایای شغلی مورد نظر دانشجویان خارج از کشور
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یک بررسی دیگر نشان داد استعدادهایی که در پی استخدام در شرکت های با مالکیت 
دولتی و شرکت های چندملیتی هستند، بیشتر بر مزایای مرخصی ساالنه با حقوق تأکید دارند. 
اما استعدادهایی که می خواهند وارد شرکت های خصوصی شوند، برنامه آموزشی شرکت 
را مهم تر می دانند و استعدادهایی که مایل به استخدام در بخش دولتی هستند، حق مسکن 
در  اقامت  قصد  که  استعدادهایی  نهایت،  در  می دانند.  اهمیت  حائز  را  پزشکی  و خدمات 
شهرهای بزرگ مانند شانگهای، پکن و شنژن را دارند، بیشتر به حق مسکن اهمیت می دهند 

که ناشی از قیمت باالی مسکن در این شهرهاست. 

روند واقعی کاریابی استعدادهای خارج از کشور

مدت زمان مورد نیاز برای کاریابی

آمار موجود نشان می دهند که مدت زمانی که طول می کشد تا استعدادهای خارج از 
کشور پیشنهاد شغلی دریافت کنند، در فاصله سال های 2015 تا 2017 کاهش یافته  است و از 
3 تا 6 ماه به 1 تا 3 ماه پس از فارغ التحصیلی رسیده است. با توجه به این که تعداد فزاینده ای 
از استعدادهای خارج از کشور قبل از آنکه فارغ التحصیل شوند، آمادگی ورود به بازار کار 
را دارند، تعداد افرادی که قبل از فارغ التحصیلی پیشنهاد کار داشته اند طی سال های 2015 تا 

2017 تقریباً دوبرابر شده  است. 
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نمودار 20: مدت زمانی که طول می کشد فارغ التحصیالن دانشگاه های خارجی پس از 

فارغ التحصیلی اولین شغل خود را بیابند

از سال 2015، الیک این چاینا به آموزش استعدادهای خارج از کشور در زمینه کاریابی 
در دانشگاه ها و کالج های مختلف پرداخته است و موضوعاتی مانند فرایند استخدام داخلی، 
را   ... و  شغلی  مصاحبه  برای  آمادگی  و  رزومه  تهیه  کاریابی،  برای  نیاز  مورد  زمان  مدت 
خارجی  دانشگاه های  فارغ التحصیالن  آگاهی  اقدامات،  این  نتیجه  در  است.  داده  پوشش 
فعال تر  برای شغل  تقاضا  فرایند  یافته است، در  قابل توجهی  افزایش  اشتغال چین  از فضای 
شده اند و از آمادگی خوبی برای جستجوی شغل پیش از فارغ التحصیلی برخوردار شده اند و 

در نهایت، میانگین زمان مورد نیاز برای کاریابی آن ها کاهش یافته است. 
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نمودار 21: مدت زمان موردنیاز برای کاریابی استعدادهای خارج از کشور 

کانال های کاریابی

دانشگاه های  اشتغال  مراکز  به  از شرکت های چینی  تعداد روزافزونی  به ورود  توجه  با 
خارجی جهت استخدام استعدادها و همچنین افزایش برنامه های همکاری  بین دانشگاه های 
خارجی در بازار اشتغال چین، مراکز اشتغال دانشگاه های خارجی به یکی از کانال های معتبر 

کاریابی برای دانشجویان تبدیل شده اند. 

مطابق آمار، میانگین زمان مورد نیاز برای کاریابی فارغ التحصیالن عضو اتحادیه جهانی 
اشتغال دانشجویان چینی30 درصد کمتر از مدت زمان موردنیاز برای فارغ التحصیالنی است 
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که عضو این اتحادیه نیستند. علت اصلی این امر دسترسی بهتر دانشگاه های عضو اتحادیه 
به اطالعات استخدامی کارفرمایان برتر چین است که امکان برقراری ارتباط با کارفرمایان، 
انتخاب موقعیت های شغلی و تقاضای استخدام از بهترین شرکت های چینی را برای آن ها 

فراهم می آورد و در نهایت، نرخ موفقیت تقاضای استخدام آن ها را افزایش می دهد. 

نمودار 22: کانال های اصلی کاریابی استعدادهای خارج از کشور

تجربه کارآموزی

 2018 و   2016 سال های  بین  خارجی  دانشگاه های  فارغ التحصیالن  کارآموزی  تجربه 
تغییر قابل توجهی یافته است: در سال 2016 بیش از 70 درصد از آن ها سابقه کار یا تجربه 
کارآموزی نداشتند. این در حالی است که در سال 2018 تقریباً 80 درصد از فارغ التحصیالن 
جدید دارای تجربه کارآموزی بوده اند. این امر به دلیل آموزش های ارائه شده توسط مراکز 
مشاوره های  ارائه  و همچنین  دانشجویان چینی  اشتغال  اتحادیه جهانی  و  دانشگاه ها  اشتغال 

الزم در طول فرایند کاریابی است. 
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نمودار 23: وضعیت تجربه کاری و تجربه کارآموزی فارغ التحصیالن دانشگاه های خارجی

دانشجویان خارجی شاغل در چین

موفق  کشور،  از  خارج  چینی  استعدادهای  از  بسیاری  جذب  بر  عالوه  چین  کار  بازار 
از  بیش   ،2017 سال  پایان  تا  شده است.  نیز  خارجی  دانشجویان  از  زیادی  تعداد  به جذب 
590.000 دانشجوی خارجی در چین کار می کردند. از میان این استعدادهای خارجی شاغل 
در چین، 12 درصد از ایاالت متحده، 11/1 درصد از ژاپن، 2/4 درصد از آلمان و 2/23 

درصد از استرالیا بوده اند. 

مطابق نتایج بررسی صورت گرفته درباره دانشجویان دانشگاه های خارجی، بیش از 30 
درصد از دانشجویان خارجی مایلند برای دوره کارآموزی به چین بروند. تقریباً 20 درصد از 
دانشجویان خارجی به اشتغال در چین می اندیشند و بیشتر آن ها مایل به استخدام در صنعت 

اینترنت و پس از آن صنعت کسب و کار چین هستند. 
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نمودار 24: جمعیت دانشجویان خارجی در چین در سال های 2015-1990 



موانع  زمینه  در  گرفته  صورت  تحقیقات  پنجم:  بخش 
کاریابی استعدادهای خارج از کشور

مقدمه
شناخت  عدم  می دهند  نشان  گرفته  صورت  مصاحبه های  و  مطالعات  نتایج 
بازار داخلی و عدم آشنایی با بازار کار آتی بزرگ ترین موانع کاریابی برای 
عالوه  موانع  این  می آیند.  شمار  به  خارجی  دانشگاه های  فارغ التحصیالن 
می گذارند،  تأثیر  کشور  از  خارج  استعدادهای  استخدام  روند  بر  این که  بر 
عملکرد و برنامه پیشرفت شغلی آن ها پس از استخدام را نیز تحت تأثیر قرار 

می دهند. 
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آگاهی فارغ التحصیالن جدید از وضعیت کنونی مشاغل

بیش از 70 درصد از فارغ التحصیالن جدید دانشگاه های خارجی صنایع مورد عالقه خود 
را از قبل تعیین کرده اند و بیش از 50 درصد آن ها از بهترین زمان برای جستجوی کار در 
چین اطالع دارند. با این حال، بیش از 50 درصد آن ها بیان داشته اند که هیچ اطالعی درباره 

نحوه رزومه نویسی در چین و یا فرایند استخدام در شرکت های چینی ندارند. 

از  درصد   80 از  بیش  می شود،  مشاهده   25 نمودار  ستون  آخرین  در  که  همان طور 
استعدادهای خارج از کشور اظهار داشته اند که هیچ گونه اطالعات یا آموزشی درباره اشتغال 
اشتغال  زمینه  در  مناسب  راهنمای  فقدان  و  کار چین  بازار  از  بودن  دور  نداشته اند.  داخلی 
داخلی از مشکالت متداول برای استعدادهای خارج از کشور محسوب می شود و به همین 

دلیل از این افراد در بازار رقابتی استخدام داخلی عملکرد چندان موفقی ندارند. 
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نمودار 25: وضعیت کاریابی استعدادهای خارج از کشور

حمایت های مورد نیاز استعدادهای خارج از کشور در فرایند کاریابی

بیشترین حمایتی که استعدادهای خارج از کشور هنگام جستجوی شغل نیاز دارند این 
به کانال های اختصاصی تقاضای استخدام در اختیار آن ها قرار  است که اطالعات مربوط 
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داده شود. کانال های مستقیم تقاضای استخدام ضمن این که به آن ها کمک می کند اطالعات 
صحیحی درباره مشاغل کسب کنند، از شدت رقابت با دیگر استعدادها نیز می کاهد. 

اختیار  در  شغلی  فرصت های  جدیدترین  به  مربوط  اطالعات  است  الزم  همچنین 
استعدادهای خارج از کشور قرار داده شود. در واقع، آن ها باید به محض انتشار اطالعات 
استخدام از آن مطلع شوند. با توجه به دور بودن از بازار کار چین، آن ها خود نمی توانند از 
جدیدترین اطالعات استخدام مطلع شوند و در نتیجه بسیاری از فرصت های شغلی مناسب 

را از دست می دهند.

نمودار 26: حمایت های مورد نیاز استعدادهای خارج از کشور در فرایند کاریابی
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نتیجه گیری

گام بعدی چیست؟

اطالعات فوق نشان می دهند که فارغ التحصیالن دانشگاه های خارجی در زمینه کاریابی 
این  دالیل  حاضر  مطالعه  مطابق  یافته اند.  دست  اخیر  سال های  در  روزافزونی  موفقیت  به 

موفقیت عبارتند از:

اهمیت قابلیت استخدام دانشجویان چینی برای دانشگاه های خارجی: از  ◉
سال 2015 شرکت الک این چاینا در پی همکاری با دانشگاه های خارجی بوده است 
دانشگاه   700 از  بیش  با  نزدیکی  همکاری های  توانسته است   2018 سال  اوایل  تا  و 
خارجی داشته باشد. در سال های اخیر، دانشگاه های خارجی کمک شایانی به استخدام 
در  متعددی  فعالیت های  دانشگاه ها  این  اشتغال  مراکز  کرده اند.  چینی  دانشجویان 
دانشجویان  به  مشاغل جدید  معرفی  و  شغلی  آموزش  کاریابی،  و  استخدام  با  ارتباط 
انجام می دهند و روابط سازنده ای با شرکت های چینی برقرار می کنند. این امر موجب 
کاهش فاصله بین استعدادهای خارج از کشور و بازار کار چین شده و در نتیجه، فقدان 
شناخت آن ها از بازار چین را جبران می کند، شرایط سخت استخدام در چین را به طور 
مؤثری برای آن ها بهبود می بخشد و امکان یافتن شغل مناسب برای تعداد بیشتری از 

آن ها را طی مدت زمان کمتری فراهم می سازد.  

ارزش استعدادهای خارج از کشور برای کارفرمایان چینی: همزمان با توسعه  ◉
شرکت های چینی و افزایش تقاضا برای بازارهای خارجی، کارفرمایان چینی در سال های 
اخیر به طرز فزاینده ای اقدام به اجرای فعالیت های مربوط به استخدام و تبلیغ برند خود در 
دانشگاه های خارجی کرده اند. این امر به صورت مستقیم به استعدادهای خارج از کشور 
و دانشجویان خارجی کمک می کند تا بازار و شرکت های چینی را بهتر بشناسند و با 
اعتماد به نفس بیشتری اقدام به کاریابی در چین نمایند. همچنین، این اقدامات موجب 
می شود استعدادهای خارج از کشور از فرصت های بیشتری برای ورود به پلتفرم چین 

برخوردار شوند که برای پیشرفت شغلی آن ها مناسب تر از کشورهای دیگر است. 
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تأثیر پلتفرم های اختصاصی استخدام برای استعدادهای خارج از کشور:  ◉
خارج  استعدادهای  برای  استخدام  اختصاصی  پلتفرم  هیچ گونه   2015 سال  از  قبل  تا 
فرایند  در  کشور  از  خارج  استعدادهای  نتیجه،  در  نداشت.  وجود  چین  در  کشور  از 
کاریابی سردرگم بودند و در مقایسه با استعدادهای داخلی موفقیت کمتری در زمینه 
یافتن کانال های تقاضای استخدام مناسب داشتند. مسیر پیشرفت شغلی آتی آن ها نیز 
مبهم بود. الک این چاینا به عنوان پلتفرم  اختصاصی کاریابی برای استعدادهای خارج 
برای  کاریابی  اختصاصی  کانال  یک  و  کرده  است  برطرف  را  مشکل  این  کشور  از 
استعدادهای خارج از کشور راه اندازی کرده است. این شرکت با جمع آوری اطالعات 
مربوط به فرصت های شغلی و پیشنهاد مشاغل مناسب به استعدادهای خارج از کشور، 
همکاری با دانشگاه های خارجی در زمینه برگزاری دوره های آموزش کاریابی و انجام 
خارج  استعدادهای  به  خارجی  دانشگاه های  در  کاریابی  به  مربوط  فعالیت های  دیگر 
از کشور در زمینه کاریابی کمک می کند. این شرکت ضمن حل مشکالت کاریابی 
استعدادهای خارج از کشور، به شرکت های چینی نیز در زمینه استخدام افراد مناسب 

کمک می کند. 

فرایند کاریابی:  ◉ به  نسبت  از کشور  استعدادهای خارج  افزایش آگاهی 
همزمان با افزایش رقابت در بازار کار در سال های اخیر، استعدادهای خارج از کشور 
توجه روز افزونی به مقوله کاریابی دارند. امروزه تعداد فزاینده ای از دانشجویان سال 
دوره های  و  کاریابی  کارگاه های  در  و  می کنند  آماده  کاریابی  برای  را  خود  آخر 
به اطالعات مربوط  به دلیل دسترسی  فعاالنه مشارکت می کنند. همچنین  کارآموزی 
به جدیدترین فرصت های شغلی، بسیاری از آن ها موفق به دریافت اولین پیشنهاد شغلی 
خود قبل از فارغ التحصیلی می شوند. این شرایط نسبت به سال های قبل که استعدادهای 
خارج از کشور تا پس از فارغ التحصیلی درصدد یافتن شغل نبودند، کاماًل تفاوت پیدا 
فرایند  از کشور در  استعدادهای خارج  امر موجب شده  است که  کرده است و همین 
کاریابی عملکرد موفقی داشته باشند و در بازار رقابتی کار به صورت متمایز عمل کنند. 

در سال های آینده الک این چاینا همچنان به همکاری خود با اتحادیه جهانی اشتغال  ◉
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دانشجویان چینی جهت کمک به استعدادهای خارج از کشور در زمینه کاریابی به دو 
روش آنالین و غیرآنالین ادامه می دهد. 

آنالین: دانشگاه های متحد جهان1 نسبت به ساخت »نقشه و پایگاه داده جهانی  ◎
استعدادهای  داده  پایگاه  بزرگ ترین  که  کرده اند  اقدام   2)GTMD( استعداد« 
جوان در جهان بوده و دقیق ترین اطالعات را در اختیار شرکت های چینی قرار 
زمینه کسب  در  از کشور  خارج  استعدادهای  به  آن، کمک  بر  عالوه  می دهد. 
مزیت در فرایند کاریابی و یافتن موقعیت شغلی مناسب نیز از دیگر کارکردهای 

این پایگاه جهانی است. 

از  ◎ بیشتری  تعداد  بین  ارتباط  برقراری  هدف  با  غیرآنالین  روش  غیرآنالین: 
برگزاری کارگاه های کاریابی در  فعالیت های کاریابی و  انجام  برای  دانشگاه ها 
ارتباط  دانشگاه، ایجاد فرصت های کسب وکار برای دانشجویان و فراهم کردن 
از  استعدادهای خارج  به  فعالیت ها  این  اجرا می شود.  با شرکت ها  مستقیم آن ها 
کشور کمک می کند شناخت بهتری از محیط کار داشته باشند، افق روشن تری 
در فرایند کاریابی پیش روی آن ها می گذارد و در نهایت از ظرفیت های بالقوه 

آن ها در آینده بهره برداری گردد. 

منبع:

CHINESE OVERSEAS TALENTS CAREER DEVELOPMENT ANALYSIS 

REPORT, 2018, Lockin China & GUCCU.

1. United Global Universities
2. Global Talent Map and Database 
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پیوست 1
چه کسی بودجه علمی چین را تأمین می کند؟

منبع:

China’s plan to recruit talented researchers, http://www.researchgate.net/publica�
tion/322601009
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پیوست 2

برنامه های کاریابی اتحادیه جهانی اشتغال دانشجویان چینی

دانشگاه هایی که با الک  این  چاینا همکاری می کنند در وب سایت خود صفحه ای را به 
الک این چاینا اختصاص داده اند و الک این چاینا در آنجا برنامه های خود را معرفی می کند. 
شامل  کاریابی  برنامه های  دارای  نیز  خود  دانشگاه ها  این  اغلب  که  است  این  مهم  )نکته 
در شرکت ها  دوره های کارآموزی  معرفی جهت گذراندن  و  از صنایع  مربیانی  با  مشاوره 
هستند و دانشجویان پیش از فارغ التحصیلی می توانند با استفاده از این خدمات خود را برای 
کاریابی پس از فارغ التحصیلی آماده کنند(. نمونه هایی از وب سایت دانشگاه ها در تصاویر 

زیر مشاهده می شود. 
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برنامه پرنده سحرخیز1: این برنامه آنالین یک نمایشگاه بهاره کاریابی برای استعدادها 
در سطح جهانی است. در این برنامه صاحبان صنایع موقعیت های شغلی انحصاری را ویژه 
استعدادهای خارج از کشور در دوره قبل از اوج استخدام بهاره شرکت ها ارائه می کنند. در 
این برنامه، شرکت های معروف به معرفی شرکت و فرهن گ شرکت، تشریح موقعیت های 
شغلی موجود، برگزاری کارگاه های جستجوی شغل، ارائه خدمات رزومه نویسی و غیره 
می پردازند. )لینک این برنامه به زبان چینی است، فقط عناوین به زبان انگلیسی موجود است( 
 http://promotions.lockinu.com/haifengAction

1. Early Bird Program
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یک نمونه از موقعیت های شغلی تبلیغ شده در این برنامه در ذیل می  آید.

نو  از آغاز سال  این رویداد پس  از خارج1:  بازگشته  نمایشگاه کاریابی چینی های 
چینی برگزار می شود. در این فصل از سال، کارفرمایان موقعیت های شغلی جدید را عرضه 
می کنند و به جستجوی استعدادهای بازگشته از خارج و افراد دارای تجربه می پردازند. این 
برنامه ویژه استخدام استعدادهای چینی است. این برنامه در کنار کنفرانس جهانی کاریابی 
دانشجویان چینی )GUCCU(2 طی سال های 2016 تا 2019 در شهرهای پکن، شانگهای، 
شنژن، شنیان گ، هانگژو، سوژو، گوانگژو و چن گ دو برگزار شده است. در این برنامه بیش 
از 200 شرکت با بیش از 3000 موقعیت شغلی شرکت  می کنند و بیش از 6000 نفر رزومه 

خود را ارسال می کنند. )لینک برنامه در دسترس نیست(. 

کارآموزی  دوره  ارائه  جهت  برنامه  این  اول3:  سال   دانشجویان  ارتقا  برنامه 
شرکت های  در  کارآموزی  دوره  هزاران  شامل  که  می شود  اجرا  تابستانه   )internship(
بزرگ چینی است. این برنامه پذیرای دانشجویان با هر ملیتی است. جهت شرکت در این 

1. Chinese Returnees Career Development Fair
2. Global University Career Development )China( Conference
3. Junior Up Program
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برنامه متقاضیان پس از جستجوی سایت جهت یافتن دوره کارآموزی مورد نظر خود اقدام 
به تکمیل فرم تقاضا می کنند. در صورت پذیرش )دریافت دعوت نامه از کارفرما( می توانند 

 http://juniorup.lockinchina.com .جهت دریافت ویزا و خرید بلیت اقدام نمایند

آموزش  جهت  و  می شود  برگزار  چاینا  الک این   توسط  برنامه  این  لیدراین1:  برنامه 
برای  کارآموزی  دوره های  ارائه  و  کاریابی  مهارت های  ارتقا  کارگاه های  رهبری، 
به  پکن  در   2019 برنامه  می شود.  برگزار  از کشور  خارج  در  چینی  آخر  سال  دانشجویان 
مدت 3 روز برگزار گردیده که شامل برنامه های زیر بوده است: کارگاه مهارت های کاریابی 
)رزومه نویسی، مصاحبه فردی و گروهی، ویژگی های فرایند استخدام در چین و غیره(، فروم 
توسعه صنعتی آینده )سخنرانی های تحلیلی توسط مدیران منابع انسانی شرکت های معروف 
رهبری  تخصصی  دوره  موجود(،  مناسب  مشاغل  و  تولید  و  اینترنت  مانند  صنایعی  درباره 
و  بررسی  جهت  دانشجویان  دیگر  با  گروهی  )کار  کسب و کار  مورد های  تحلیل  برنامه  و 
تحلیل دشوارترین نمونه های کسب و کار در مصاحبه کارآموزی مدیریت، همراه با مشاوره 
در  را  عملکرد  بهترین  که  افرادی  از  نفر   20 شرکت ها(.  انسانی  منابع  مدیران  راهنمایی  و 
این برنامه داشته اند امکان شرکت در دوره کارآموزی تابستانی در شرکت های معروف را 
خواهند داشت. جهت ثبت نام در این برنامه )سال 2019( دانشجویان نباید پیش از سال 2020 
فارغ التحصیل شده باشند و معدل آنها باید باالتر از 3/4 باشد. هیچ محدودیتی برای رشته های 

http://promotions.lockinu.com/leaderIn .مختلف وجود ندارد

پس از ثبت نام در برنامه )تکمیل فرم اطالعات و رزومه( ظرف یک روز کاری پاسخ 
ارزیابی  باید در آزمون جامع  متقاضی  بعد  ارسال می شود. در مرحله  متقاضیان  به  پذیرش 
کیفی شرکت کند. به این ترتیب که فایل آزمون برای آنها ارسال می شود و متقاضیان باید 
ظرف 7 روز آن را تکمیل و ارسال نمایند. از بین افراد شرکت کننده در آزمون 100 نفر 
برگزیده می شوند. )صفحه ثبت نام به زبان چینی است و با توجه به اینکه در حال حاضر برنامه 
سال 2019 تکمیل شده است، این صفحه بسته است و هنوز برنامه 2020 اعالم نشده است. 

 http://www.lockinu.com/#/network/1128.html

1. LeaderIn Program
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رویداد 80 روز: این رویداد یک برنامه استخدام بهاره و پاییزه است که ویژه استخدام 
استعدادهای خارج از کشور طراحی شده است و در حال حاضر بزرگ  ترین رویداد در نوع 
خود است. تاکنون این برنامه با بیش از 200 دانشگاه در 10 کشور ارتباط برقرار کرده و 
بیش از 500 رویداد در پردیس های دانشگاهی برگزار نموده است. بیش از 3000 شرکت در 
این برنامه مشارکت نموده اند که بیش از 80000 موقعیت استخدام را به 1 میلیون دانشجوی 

متقاضی عرضه نموده اند. 

ایاالت  اسپانیا،  فرانسه،  بریتانیا،  کشورهای  در  چاینا  الک این   شرکت   2019 سال  در 
متحده، استرالیا و چند کشور دیگر این رویداد را برگزار نموده که طی آن ضمن معرفی 
موقعیت های شغلی برتر به استعدادهای خارج از کشور، کارگاه های پیش استخدام نیز برای 
پردیس های  در  تخصصی  کارگاه   100 از  بیش  برنامه 2019،  در  نموده است.  برگزار  آنها 
شد.  معرفی  شغلی  موقعیت   60000 از  بیش  و  شد  برگزار  مختلف  کشورهای  دانشگاهی 
کارگاه ها و موقعیت های شغلی این برنامه در دو گروه ویژه استعدادهای چینی و بین المللی 
هند،  مانند  در کشورهایی  استخدام  و  کاریابی  می توانند جهت  متقاضیان  و  می شوند  ارائه 

ژاپن، کره جنوبی، مالزی و سنگاپور نیز عالوه بر چین اقدام نمایند. 

مانند  آنالین  برنامه های  در  برنامه  وب سایت  طریق  از  می توانند  متقاضیان  همچنین 
جستجوی شغل، جلسات آنالین/زنده با منابع انسانی شرکت ها جهت آشنایی با موقعیت های 
شغلی  موقعیت های  جزئیات  و  شرکت ها  مورد  در  اول  دست  اطالعات  دریافت  و  شغلی 

موجود وکارگاه های آنالین شرکت نمایند. 

در سال 2019 الک این چاینا 2 نمایشگاه کاریابی پاییزه در شهرهای پکن و شانگهای 
نیز برگزار نمود که حدود 100 شرکت معروف و بیش از 3300 استعداد چینی )که از خارج 
استخدام  متقاضیان  درصد   63 رویداد،  این  نتیجه  در  نمودند.  شرکت  آنها  در  برگشته اند( 
توانستند وارد مرحله دوم فرایند مصاحبه استخدام شوند )مطابق آماری که یک هفته پس از 

برگزاری نمایشگاه ها جمع آوری شده است(.

http://promotions.lockinu.com/eightyDay/homePage
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برنامه فلشینگ این1: در پایان هر سال مجموعه ای از کارفرمایان مشتاق با ساده سازی 
ارسال  از  پس  دانشجویان  و  می کنند  مشارکت  فلشین گ این  برنامه  در  استخدام خود  روند 
شرکت ها  انسانی  منابع  مسئوالن  از  را  نتیجه  هفته  یک  ظرف  حداکثر  خود  تقاضاهای 
دریافت می نمایند. در وب سایت برنامه )به زبان چینی( مجموعه ای از شرکت ها که دارای 

1. Flashing In Program 
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اطالعات  شرکت ها  از  یک  هر  روی  کلیک  با  شده اند.  معرفی  هستند  شغلی  فرصت های 
از آنها تقاضا  برای هر یک  ارائه می شود که می توان  تماس و موقعیت های شغلی موجود 
نمود )Apply for Position(. این برنامه نیز به ابتکار شرکت الک این چاینا اجرا می شود. 

http://promotions.lockinu.com/haifengAction

نمونه ای از موقعیت های شغلی موجود در سایت برنامه فلشین گ این در ذیل می آید.

دانشگاه آدالید  با همکاری  برنامه  این   :1)NCP( بورسیه طرح جدید کلمبو  برنامه 
این  دانشگاه آدالید است. در  اجرا می شود و مختص دانشجویان  استرالیا و الک این چاینا 
برنامه دانشجویان عالقمند به اشتغال در چین می توانند در دوره کارآموزی در شرکت های 
چینی شرکت کنند و ضمن کسب تجربه کاری با فرهن گ و محیط کار این کشور نیز آشنا 
شوند. این برنامه طی 4 هفته اقامت در چین برگزار می شود و دانشجویان عالوه بر گذراندن 
دوره کارآموزی در بهترین شرکت های چینی در برنامه های آموزش زبان چینی، کاریابی در 
چین، آشنایی با فرهن گ چین، سمینار کارآفرینی، بازدید از شرکت های برتر چینی شرکت 

#/http://ncp.lockinchina.com .می کنند

1. New Colombo Plan Scholarship Program 



بررسی مسیر پیشرفت شغلی استعدادهای برون مرزی چین 60

نمونه ایرانی این گونه برنامه ها، ایران تلنت Iran Talent هست که به جمع آوری رزومه 
افراد جویای کار می پردازد. این شبکه اطالعات را به زبان انگلیسی جمع آوری می کند و 
با  افراد  معرفی می کند.  نیروی کار  متقاضی  به شرکت های  را  آنها  افراد  با رزومه  متناسب 
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ایمیل  طریق  از  جدید  شغلی  موقعیت های  از  می توانند  خود  رزومه  ارائه  و  اطالعات  ثبت 
مطلع شوند و در صورت تمایل به ایران تلنت اجازه ارسال رزومه به کارفرمای مورد نظر 
را می دهند. این شبکه به واسطه در اختیار داشتن رزومه متخصصان مختلف و دسترسی به 
موقعیت های شغلی جدید در کوتاه نمودن فرایند کاریابی و استخدام نسبتاً مؤثر است. البته 
این شبکه بیشتر برای استخدام در شرکت های داخلی یا شرکت های خارجی دارای شعبه در 

 https://www.irantalent.com .ایران است




