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تاريخ0011/8/22:

دستور جلسه:
 -0بحث و بررسي در ارتباط با علل و موانع داخلي مؤثر در مهاجرت نخبگان
 -2ساير موارد
رئوس نتايج و توصیههاي قابل اجرا:
نظر به اهميت موضوع مهاجرت نخبگان در اين جلسه ،گروه علوم باليني به جهت رسيدن به جمعبندي و ارائه نظرات گروه ،به
بررسي ابعاد اين موضوع از جهات مختلف و بخصوص علل و موانع داخلي مؤثر بر مهاجرت نخبگان پرداخت و در ادامه به
مواردي همچون :پرداخت حقوق و مزايا ناكافي ،بيتوجهي ارگانهاي مسئول نسبت به مهاجرت ،تغيير مسئولين و مديريتها
در دورههاي كوتاه ،معضالت اقتصادي و معيشتي ،تالش براي كسب علم روز و برتر ،گرايشهاي گروهي و حزبي ،عدم تعادل
بين پذيرش نيروي انساني مورد نياز و تربيت نيروي انساني ،وجود سهميههاي متفاوت براي ورود به دانشگاه ،اعمال
مالياتهاي سنگين بر حرف پزشكي ،پايين آمدن حرمت پزشكي ،مديريت نادرست در دانشگاهها در برخورد با نخبگان و ايجاد
محدوديت براي ايشان ،عدم اميد به آينده ،دخالت عوامل سياسي در دانشگاهها ،و بيثباتي در كشور .در نهايت پس از دو جلسه
بحث و بررسي موارد ذيل جهت ارائه راهكارهاي اجرايي به معاون محترم علمي فرهنگستان پيشنهاد شد:
 -1اهميت دادن به خانواده به عنوان عامل پيشگيرانه براي جلوگيري از مهاجرت نخبگان و جذب آنها به كشور -2،ايجاد فضاي
اعتمادسازي بين مسئولين و نخبگان -3 ،بهبود وضعيت معيشت اقتصادي و اجتماعي -4 ،افزايش بودجه علمي بهمنظور توسعه
اقتصادي مراكز علمي و جذب افراد -5 ،استقالل محيطهاي علمي و دانشگاهها در انتخاب مديران و مسئولين مرتبط و جذب
افراد نخبه -6 ،شايستهساالري و استفاده از افراد برجسته و علمي در مناصب و مديريتهاي علمي و تحقيقاتي -7 ،انتخاب و
دعوت از ايرانيان مقيم ديگر كشورها براي فراهمآوري شرايط همكاري و در دراز مدت جذب و بازگشت ايشان -8 ،ايجاد
فرصتهاي مطالعاتي براي محققان و نخبگان داخل بهمنظور آشنايي با آخرين مطالب علمي -9 ،اطالعرساني جهت آگاهي از
مشكالت عديده فرهنگي و عدم پذيرش اقليت مهاجر در ديگر كشورها -11 ،پيشنهاد كاهش سهميههاي كنكور در پذيرش
دانشجويان ،داوطلبان مقاطع مختلف دانشگاهها و مراكز علمي بهمنظور حفظ سرمايههاي فكري و جلوگيري از خروج آنها،
 -11جلوگيري از بيثباتي شغلي و اقتصادي براساس تغيير مديران و سياستگزاران در كشور -12 ،ايجاد امنيت در كشور و
فراهمآوري تمام ابعاد امنيت از جنبههاي اجتماعي و شغلي
نحوه پیگیري توصیهها:
مقرر شد با توجه به برگزاري دو جلسه نسبت به پيشنهاد راهكارهاي اجرائي گروه علوم باليني در جهت مقابله با مهاجرت
نخبگان مطالب در اختيار معاونت علمي و رياست محترم فرهنگستان قرار گيرد.
تاريخ و موضوع جلسه بعدي:
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