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تاريخ2011/7/12:

دستور جلسه:
 -1بحث و بررسي در ارتباط با علل مهاجرت نخبگان
 -2بررسي و پيشنهاد در مورد ارتقاء ساختار و عملکرد فرهنگستان
 -3انتخاب برگزیدگان گروه باليني در سال 1011
رئوس نتايج و توصیههاي قابل اجرا:
نظر به اهميت مهاجرت نخبگان ،گروه علوم باليني ضمن بررسي ابعاد این موضوع از جوانب مختلف علل مهاجرت نخبگان در
كشور را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد .مواردي همچون :شایسته ساالري ،اقتصادي ،كمتوجهي به پژوهشهاي بنيادي و
كاهش اميد به آینده ،دالیل خانوادگي ،تحصيل ،دستيابي به امنيت شغلي ،نارضایتي از اوضاع اجتماعي و اقتصادي ،عدم ارتباط
بين دانشگاههاي ایران و مراكز علمي دیگر كشورها ،احساس ناامني ،كالفگي فکري ،تعارضات دروني ،نگرشهاي ناخوشایند
سياسي ،ایجاد جاذبه در غرب و دافعه در كشور ،اختصاص سهميه زیاد و در نتيجه محروم ماندن افراد با استعداد از ادامه
تحصيل ،در نهایت توصيه گروه باليني بر مواردي همچون -1 :ایجاد فضاي اعتمادسازي بين مردم و مسئولين -2،بهبود زندگي
معيشتي و اقتصادي جامعه -3 ،افزایش تدریجي بودجه علمي كشور  -0استقالل دانشگاهها و انتخاب مسئولين بر پایه
شایستهساالري و رقابت -5 ،انتخاب و دعوت ایرانيان نخبه از دیگر مراكز علمي جهان براي تصدي مراكز علمي در ایران-6 ،
افزایش و تکرار فرصتهاي مطالعاتي براي نخبگان جوان ایراني در مراكز علمي جهان -7 ،اطالعرساني به مهاجرین در
خصوص مشکالت عدید زندگي و عدم پذیرش آنها در جامعه غربي و اروپایي .در بخش دوم جلسه در ارتباط با بهبود و
ارتقاء كيفي ساختار فرهنگستان ،گروه به بحث و بررسي پرداخت
نحوه پیگیري توصیهها:
 -1در ارتباط با موضوع علل مهاجرت نخبگان مقرر شد در جلسه آتي علل داخلي و موانع نگهداري و حفظ نخبگان به
بحث و بررسي گذاشته شود تا در نهایت نظر گروه براي معاون محترم علمي ارسال گردد.
 -2مقرر شد در ارتباط با پيشنهاد بهبود و ارائه راهکارهاي موثر براي اصالح ساختار فرهنگستان اعضا محترم نظرات خود
را مکتوب در اختيار دبيرخانه گروههاي علمي قرار دهند.
تاريخ و موضوع جلسه بعدي:
 -1بحث و بررسي در ارتباط با علل و موانع داخلي مؤثر در مهاجرت نخبگان
 -2سایر موارد
تهيه كننده:

