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 آفرینی جوانانرت علم، فناوري، نوآوري و كافپيشر

  9يوسف عزيزي

 

ها و پيامدهاي آن بر  ، هزينه(فرار مغزها)هدف از اين مقاله در مرتبه اول بررسي عوامل و داليل مهاجرت نخبگان از كشور 

اقتصادي كشور ودر مرتبه دوم ارائه راهكارهاي مناسب براي جلوگيري از خروج نخبگدان و رسديدن   روي پيشرفت علمي و 

به رشد اقتصادي پايدار بوسيله توليد ثروت ناشي از توليدات علمي به كمك متفكران دانشگاهي است كه بر اين اساس بدا  

وان به افق مدنظر مقام معظم رهبري مبني بدر  برنامه ريزي درست و استفاده حداكثري از ظرفيت نخبگان دانشگاهي مي ت

در ايدن  . بر پايه الگوي اسالمي ايراني  دست يافت 9696رسيدن به جايگاه اول علمي، اقتصادي، فرهنگي  منطقه در سال 

راستا ارتباط جدي دانشگاه با صنعت و اعتماد بر دانش دانشگاهيان و ظرفيدت بداالي علمدي آنهدا جهدت دخيدل نمدودن        

تاسديس شدركت هداي    . خلي در اجراي پروژه هاي عمراني و طرحهاي كالن كشور امدري الزم و ضدروري اسدت   ظرفيت دا

دانش بنيان و انجام طرحهاي صنعتي توسط اين شركتها هم زمينه اشتغال و كارآفريني براي جوانان را فراهم مدي كندد و   

ال و مهم تر از همه توليد ثدروت بده كمدك توليددات     هم نياز به خارج از كشور را كاهش داده، در عين حال كه ارز آوري با

بنيان است، در عين حال كه بسياري از نخبگان توسدط   هاي دانش آوردهاي شركت علمي دانشمندان جوانان از ديگر دست

در اين راستا تقويت عزم جوانان جهت ايجاد روحيده كدارآفريني و توليدد ثدروت از     . شوند ها جذب بازار كار مي اين شركت

رجه اهميت وااليي برخوردار است به خصوص با توجه به اهداف كالن نظام مقددس جمهدوري اسدالمي ايدران كده عددم       د

 .وابستگي به درآمد نفت سالهاست كه در دستور كار قرار دارد 

 

 هاي دانش بنيان  مهاجرت، فرار مغزها، شركت :هاي كليدي واژه
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 yousefazizi9843@gmail.comكارشناسي ارشد برق مخابرات ميدان  دانشگاه علم و صنعت ايران  يوسف عزيزي ، .  

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

