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عمل همدالنه هس''تند.اگر به''تر زن''دگی ب''رای امکاناتی به دستیافتن همچنین و خود آرمانهای تحقق خواهان همواره جوانان، ویژه به انسانها،
خواهند جس''تجو جغرافی''ایی مرزه''ای از فراتر را آم''ال آن نگیرد قرار آنها روی پیش در بخش امید و یافتنی، دست روشن، اندازی چشم و نشود

آم''وزان دانش از زی''ادی، ع''ده که است آورده بوج''ود جریانی انسانی، کرامت به شایسته و کافی توجه عدم با همراه اندازی چشم چنین کرد.نبود
به گرانبها ایمی''وه ص''ادرکننده کشورهای فهرست صدر به را ما و برگرفته در را باالتر، سنی ردههای حتی و دکتری آموختگان دانش تا دبیرستان

م'أیوس و س'رخورده ندارند مه'اجرت به تمایل یا مه'اجرت امک'ان که هم را اف'رادی از توجه قابل رساند.ع'دهایتوانمند«می انسانی »نیروی نام
مینماید.

و علم ک''ارگیری به ض''رورت درک با یافته توس''عه اس''ت.کش''ورهای کشورها بین علمی سویه یک مبادله از ناهمگونی شکل نخبگان مهاجرت
اح''ترام تحقیق''اتی، نوین تجهیزات و امکانات کردن فراهم پیشرو، آموزشی نظام یک از برخورداری با توسعه، به رسیدن برای پیشرفته هایفناوری
ت'أمین و م'دنی، آزادیه'ای به دادن ارزش محققین، از م'ؤثر حم''ایتی نظ'ام یک ب'ودن دارا اندیشه، و ذهن آرامش تأمین پژوهشگران، به درخور

برند.می بهره آن از توانمند افراد برای روشن آیندهای
منابع دادن دست از است، داده محور دانش اقتصاد به را خود جای سرمایه بر مبتنی اقتصاد که کنونی دنیای در معتقدند اقتصادی کارشناسان

ف''رار اثر در دالر میلی''ارد پنج''اه س''االنه ای''ران جهانی، بانک گزارش اساس کرد.بر خواهد روبرو ناپذیری جبران مشکالت با را کشور انسانی، فاخر
ض''رری رس''انهها، از نقل به نخبگ''ان، مه''اجرت اس''ت.پدی''دۀ اخیر سال یک در ایران نفت صادرات میزان برابر نیم و دو که شودمی متضرر مغزها
است. داشته کشور اقتصاد برای عراق و ایران جنگ هایهزینه برابر سیصد از بیشتر

که است این اق'دام دهیم.نخس'تین انج'ام یک'دیگر م'وازی اق'داماتی و کنیم اتخاذ چندجانبه رویکردی باید مغزها مهاجرت از جلوگیری برای
و علم، رفاه، ثروت، توسعه، معانی از خود درک بتوانیم بینالمللی تبادالت گسترش همراه تا شود سپرده کارآمد و توانمند افراد به باید مسئولیتها

یابیم. دست توسعه صحیح استراتژی یک به و دهیم گسترش را فناوری
توسط دانش'گاه تا مدرسه از درسی کتابه'ای ت'الیف و آموزش'ی، برنامهه'ای ت'دوین معلم'ان، خ'دمت ض'من آموزش و تربیت باید همچنین

ج'ای باید مح'ور حافظه شوند.آم'وزش بروزرسانی و شده همسو محصلین نیازهای و عالئق نیز و فناوری و علمی نوین پیشرفتهای با متخصصان
و عالقهمند معلم''ان شایس'ته انتخ''اب بدون که مهمی دهد.امر محصلین کنجکاوی حس تعالی و خالقیت ارتقای بر مبتنی آموزشهای به را خود
شود.نمی میسر آنها منزلت به احترام و دادن انگیزه بدون
درصد نیم و دو ح'داقل به درصد نیم از س'اله، پنج دوره یک طی ملی، ناخ'الص درآمد از پ'ژوهش سهم جهانی، تجربه اساس بر باید عالوه، به

توس'عه مراکز از حمایت به کرد، تأسیس را پژوهشی هایزیرساخت کرد، تهیه مناسب امکانات نمیتوان پژوهشی بودجه بدون که چرا یابد، افزایش
کرد. کمک جوان محققان معیشت به و پرداخت فناوری

دورنم''ای یک ایج''اد و س''االری شایس''ته بر تکیه با اش''تغال ایجاد جوانان، درآمد سطح افزایش برای کار و کسب های استراتژی باید سرانجام
شوند. دنبال بخش آرامش زندگی از بینی پیش قابل و روشن

که ش'ودمی بح'رانی ایجاد موجب ناگوار پدیده است.این ملی سطح در آسیب یک و گرانقدر انسانی هایسرمایه دادن دست از مغزها مهاجرت
فرهنگ جامع''ه، به ناپذیر جبران خساراتی نهایت در و مییابد تولیدکاهش و وری بهره میگردد.همچنین کشور علمی بنیه تضعیف باعث مرور به
شرمس''اری مایه و آنان، فعالیتهای تأثیری کم کشور، پیشرفت دغدغهمندان ناامیدی موجب میتواند مهم این به توجهی میآید.بی وارد اقتصاد و

شود. آیندگان نزد در
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