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بسمه تعالی

ـــض  ـــه تفوي ـــه بناب ـــگان« ك ـــور نخب ـــور در ام ـــردی كش ـــند راهب ـــة »س مصوب

شـــورای عالـــی انقـــالب فرهنگـــی در جلســـه 248 مـــورّخ 1391/7/11 

ـــت ، ـــيده اس ـــب رس ـــه تصوي ـــی ب ـــالب فرهنگ ـــی انق ـــورای عال ـــن ش ـــورای معي ش

 به شرح ذيل برای اجرا  ابالغ می شود .

                                        محمود احمدی نژاد        
رئيس جمهور و رئيس شورای عالی انقالب فرهنگی 



مقدمه 
تحقق اهداف و چشم اندازجمهوري اسالمي ايران نيازمند وجود ساختارها، فرايندها و نظام هايي است تا در آن پيش قراوالن 
پيشرفت و کمال بتوانند شكل دهنده،  جهت دهنده و سازندة جامعه و برآورندة نيازهاي کشور باشند؛ در اين مسير نخبگان 
جامعه نقشي يگانه و برجسته ايفا مي کنند. نخبگان در فضايي زندگي مي کنند که مهم ترين ويژگي هاي آن ژرف نگري، خلق، 
 گشودن باب هاي جديد و رفتن راه هاي نو است. اين امر تعهدات و مسؤوليت هاي متقابلي را بين جامعه و نخبگان،که 
خود متعلق به اين جامعه هستند، پديد مي آورد. بر اين اساس »سند راهبردي کشور در امور نخبگان« به  منظور ايجاد 
محيطي پويا براي فعال سازي و اثرگذاري مناسب اجتماع نخبگاني در تحوالت کشور با هدف تحقق آرمان هاي نظام مقدس 
جمهوري اسالمي ايران و رسيدن به چشم انداز کشور در افق 1404 خورشيدي تدوين شده است. اين سند سعي دارد تا مبتني 
بر اصول و ارزش هاي اسالمي و با شناسايي صحيح مسائل، شرايط و امكانات کشور، دامنة شمول نخبگي را گسترش داده، 
راهبردها و اقدام هاي کالن را براي فراهم شدن زمينه هاي »نخبه شناسي«، »نخبه پروري«، »نخبه گزيني« و »نخبه گماري« در 

جهت نيل به اهداف فوق تبيين کند.
ايـن سـند در چارچـوب اصـول و ارزش هاي اسـالمي، رهنمودهاي بنيان گـذار کبير جمهوري اسـالمي، منويات رهبر 
فرزانة انقالب و قانون اساسـي جمهوري اسـالمي ايران تدوين شـده و هماهنگ با سياسـت هاي کلي نظام و سـاير 
اسـناد باالدسـتي اسـت. بـرای ايجـاد اتقان در سـند، در تدويـن آن از ديدگاه هاي صاحـب نظران متعـدد،  پژوهش ها 
و مطالعات موجود، مطالعات وسـيع پشـتيبان و نشسـت ها و جلسـات متعدد کارشناسـي بهره گرفته شـده اسـت که 

مجموع آنها ، اسـناد پشـتيبان اين سـند را تشـكيل مي دهند.
اجتماع  نظام نخبگاني« و » در اين سند با استفاده از روش »چرخة سياست گذاری« ضمن تعريف مفاهيم مرتبط با »
مسائل اصلي نظام نخبگاني« در کشور،  نخبگاني«،»چشم انداز و اهداف کالن« سند تبيين شده است. سپس با شناسايي »
اقدام هاي ملي« مورد  راهبردهاي کالن و راهبردهاي ملي« براي مواجهه با اين مسائل بيان و ذيل هر راهبرد، مجموعة » «
سند متضمن پيوستي  تقسيم کار ملي« انجام شده است.عالوه بر اين ، نياز تشريح شده است. در پايان نيز چگونگي »
است که در آن مهمترين رويكردهاي سند و نيز موضوع هاي اساسي اجتماعات نخبگاني مورد توجه قرار گرفته است.
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ـــاوري،      ـــم، فّن ـــترش عل ـــق و گس ـــه در خل ـــود ک ـــالق مي ش ـــد اط ـــته و کارام ـــردي برجس ـــه ف ـــه: ب 1-  نخب
ـــته باشـــد  ـــارز داش ـــذاري ب ـــاي اســـالمي اثرگ ـــوب ارزش ه ـــت کشـــور در چارچ ـــگ و مديري ـــر، ادب، فرهن هن
و همچنيـــن فعاليت هـــاي وي بـــر پايـــة هـــوش، خالقيـــت، انگيـــزه و توانمندي هـــاي ذاتـــي از يـــك  
ـــه  ـــيدن ب ـــرعت بخش ـــب س ـــر، موج ـــوي ديگ ـــابي از س ـــاي اکتس ـــص و توانمندي ه ـــي، تخص ـــو ؛ و خبرگ س

ـــود. ـــور ش ـــالي کش ـــرفت و اعت پيش
ـــود  ـــي خ ـــاي ذات ـــه  ويژگي ه ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــود ک ـــالق مي ش ـــردي اط ـــه ف ـــتعدادبرتر: ب ـــب اس 2- صاح
ـــل  ـــايي کام ـــراي شناس ـــاي الزم ب ـــوز زمينه ه ـــي هن ـــت ول ـــی را داراس ـــة نخبگ ـــه مرحل ـــيدن ب ـــكان  رس ام

ـــت. ـــده اس ـــم نش ـــژة او فراه ـــتعدادهاي وي ـــروز اس و ب
ـــر  ـــوس ب ـــذاري محس ـــر گ ـــا اث ـــه ب ـــه و نوآوران ـــه، خالقان ـــت آگاهان ـــي اس ـــي: فعاليت ـــت نخبگان 3-  فعالي
ـــا  ـــت ب ـــگ و مديري ـــر، ادب، فرهن ـــاوري، هن ـــم، فّن ـــل: عل ـــف از قبي ـــاي مختل ـــور در حوزه ه ـــرفت کش پيش

ـــور. ـــكالت کش ـــائل و مش ـــناخت مس ـــر ش ـــد ب تأکي
4-  گروه نخبه: هر يك از گروه ها، ســـازمان ها و نهادهايي که در مقايســـه با ســـاير هويت هاي مشـــابه، 

دارا هســـتند. را  نخبگاني  فعاليت هاي  انجام  توانمندي 
گـــروه صاحـــب  اســـتعدادبرتر: هـــر يـــك از گروه هـــا، ســـازمان ها يـــا نهادهايـــي کـــه اســـتعداد   -5
ـــا و  ـــد حمايت ه ـــه ، باي ـــروه نخب ـــه گ ـــا ب ـــل آنه ـــراي تبدي ـــي ب ـــژه اي را دارد ول ـــاي وي ـــب توانمندي ه کس

برنامه ريزي هـــاي الزم صـــورت پذيـــرد.
ـــگان،  ـــي نخب ـــاد مل ـــخيص بني ـــه تش ـــه ب ـــت ک ـــي اس ـــا گروه هاي ـــراد ي ـــامل اف ـــي: ش ـــاع نخبگان 6-  اجتم
ـــة  ـــامل هم ـــن ش ـــتند؛ بنابراي ـــي را دارا هس ـــاي نخبگان ـــام فعاليت ه ـــل انج ـــا بالفع ـــوه ي ـــاي بالق توانمندي ه

ـــت. ـــر اس ـــتعداد برت ـــب اس ـــه و صاح ـــاي نخب ـــراد و گروه ه اف
7-   نظام نخبگاني: شــامل مجموعه بخش هاي مختلف کشــور مشــتمل بــر نقش آفرينان، نهادهــا، قوانين، 
اجتماع نخبگاني« به صورت مستقيم اثرگذارند. فعاليت هاي نخبگاني« و »  سازوکارها و روندهايي است که بر »
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چشم انداز
جامعة نخبگانِي مطلوب، جامعه ای اســت پويا که در آن اجتماعات نخبگانی در چارچوب ارزش های اسالمی – ايرانی 
و مبتنی بر اقتضائات نظام جمهوری اســالمی ايران ، فرصت رشــد و شكوفايی حداکثری را بر پاية تنوع استعدادها و 

توانمندی های خود به دست آورده و ضمن حل مسائل جامعه ، تدبير امور تحول آن را در دست می گيرد.

اهداف كالن
با توجه به چشم انداز پيش گفته، هدف هاي کالن مّدنظر اين سند عبارتند از:

ايجاد زمينه هاي شناسايي، رشد و شكوفايي حداکثري استعدادهاي فردي و گروهي و ارتقای ابعاد معنوی و دينی آنها.  -1
اخالق نخبگي« مبتني بر آموزه هاي اسالمي و تالش براي ترويج آن، به منظور رشد اخالقي  2-  تحقق نظام جامع »

و معرفتي اجتماع نخبگاني و مصون سازي آنان.
ـــر  ـــب ب ـــازي مناس ـــي و فرصت س ـــاع نخبگان ـــت اجتم ـــش ظرفي ـــي، افزاي ـــاي نخبگان ـــت ه ـــع فعالي ـــع موان 3-  رف

ـــاف. ـــت و انص ـــول عدال ـــاس اص اس
ـــت  ـــي در مديري ـــاع نخبگان ـــوان اجتم ـــري از ت ـــري حداکث ـــی و بهره گي ـــرة نخبگ ـــه داي ـــيدن ب ـــعت بخش 4-  وس

ـــی. ـــی و بين الملل ـــطح مل ـــور در س ـــوالت کش تح
5-  مديريت هدف مند گردش نخبگان و پيشگيري از خروج نخبگان از چرخة خدمت به جامعه.

6-  تبيين و تنظيم مســؤوليت ها و حقوق متقابل اجتماع نخبگاني و جامعه و افزايش حس دلبســتگی ملّی آنان در 
چارچوب گفتمان نظام اسالمي.

7-  زمينه ســازي شناخت و همكاري متقابل نخبگان مسلمان در سراسر جهان به منظور تحقق بين الملل اسالمي و 
برپايي تمدن نوين اسالمي.

8-  جذب نخبگان در سطح جهاني.
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زمينه سازی برای اثرگذاری«  برای تحقق اهداف کالن، نظام نخبگانی وظيفة »شناسايی و هدايت«، »توانمندسازی«، »
توسعة زير ساختهای الزم« را بر عهده دارد.  اجتماع نخبگانی و نيز »سياستگذاری و مديريت« و »

راهبـــردکالن1: اســـتقرار نظـــام شناســـايي و هدايـــت اجتماعـــات            
نخبگانـــي  

راهبردملـــي1: تنوع بخشـــي در تعریـــف ســـطوح، حوزه هـــای فعالیت هـــای نخبگانـــی    
ـــا  ـــایی آنه ـــای شناس روش ه و

اقدام هاي ملي

ـــتيباني از  ـــذب و پش ـــايي، ج ـــاي شناس ـــه فراينده ـــوط ب ـــررات مرب ـــط و مق ـــف ضواب ـــري و بازتعري 1-  بازنگ
اجتمـــاع نخبگانـــي در دســـتگاه هاي مســـؤول بـــا تأکيـــد بـــر رصـــد فعاليـــت نخبگانـــی .

نهادهاي تخصصي-حرفه اي« کشور بر  2-  توســعة سازوکارهاي اعتباردهي، اعتبارســنجي، رتبه بندي و ارتقاي »
اساس ضوابط، مقررات و استانداردهاي عمومي مورد تأييد بنياد ملي نخبگان.

تمهيد شــرايط و تنظيم اســتانداردها، نظام نامه ها، ضوابط و مقررات براي مشارکت بيشتر بخش غيردولتي در   -3
تأســيس و فعاليت مدارس، مراکز آموزشي تخصصي و نهادهای نخبه پرور در حوزه هاي مختلف و با روش ها و 

محتواي درسي متنوع. 

4-  توسعه و تنوع بخشي به جشنواره ها و رقابت ها در زمينه ها و سطوح مختلف با مشارکت نهادهاي تخصصي- حرفه اي به 
ويژه نهادهاي حوزوي و دانشگاهي.
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راهبرد ملی 2: هدایت صاحبان اســـتعدادهاي برتر با اســـتفاده  ازتوانمنـــدی های بخش های 
غیردولتی و  دولتی 

 

اقدام هاي ملي

1-  اســتقرار نظام شناســايي و هدايت استعدادهای برتر با روش هاي مربي محور ، مرحله اي و نامحسوس ، با تأکيد 
همزمان بر سه وجه آموزشي، تربيتي و پژوهشي.

برنامه ريزي براي ارتقاي ســطح کيفي آموزش هاي مدرســه اي )در همة دوره هاي تحصيلي( به منظور پرورش   -2
خالقيت، مهارت حل مسئله، آداب و مهارت هاي زندگي در دانش آموزان .

برون مدرسه اي« از طريق گسترش مراکز آموزشي، تربيتي و پژوهشي در حوزه هاي  3-  توسعة آموزش هاي خاص »
متنوع مورد عالقة دانش آموزان. 

برنامه ريزي براي ارتقاي سطح دانش و مهارت معلمان و مربيان مدارس و استادان حوزه و دانشگاه براي هدايت   -4
هدفمند صاحبان استعداد برتر از طريق برنامه هاي آموزشي کوتاه مدت و ترويجي.

5-  تقويت و گســترش مشاوره هاي تحصيلي و افزايش آشنايي افراد با رشــته هاي تحصيلي در آموزش متوسطه، 
دانشــگاه و حوزه هاي علميه به منظور انتخاب آگاهانه و هدف مند رشته هاي تحصيلي با تأکيد ويژه بر رشته هاي 

علوم انساني.
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از جمله  ارائه تسهيالت براي شكل گيري نهادهاي مشاوره به افراد و گروه هاي نخبه و صاحبان استعدادهاي برتر )  -6
مشاوره هاي معتمد حقوقي، کارآفريني و روان شناسِي مورد تأييد(.

7-  گســترش اردوهاي جهادي، بازديدها و دوره هاي آموزشي و احياي دوره هاي کارورزي و کارآموزِي اختياری به 
منظور ارتقاي شناخت اجتماع نخبگاني از نيازها و شرايط واقعي جامعه.     

8-  گســترش برنامه هاي پرورش ديني و فرهنگي اجتماع نخبگاني بر اساس استمرار در کار فرهنگي، آموزش هاي 
مربي محور، سيرهاي مطالعاتي اعتقادي و توجه به وجوه جامع دين با استفاده از ظرفيت هاي دانشگاه ها، حوزه هاي 

علميه، مساجد و مراکز فرهنگي کشور.

تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشــي، تشــويقي و مشاورة ازدواج و گسترش و ترويج و تسهيل ازدواج مناسب به   -9
منظور تقويت بنياد خانواده در اجتماع نخبگاني.

10-   تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي و مشاوره براي خانواده هاي صاحبان استعداد برتر به منظور افزايش آگاهي و 
تعامل با فرزندان خود. مهارت آنان براي تربيت، هدايت و

11-   ايجاد و گســترش پارك هاي آموزشي و تقويت و ساماندهي فرايند طراحي، توليد و توزيع وسايل بازي کودکان 
بــه منظــور پرورش خالقيت و مهارت حل مســئله در کودکان با تكيه بر فرهنگ اســالمي - ايراني و رعايت 

استانداردهاي سالمت و ايمنی.
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راهبرد کالن 2: توانمندســازي اجتماعات نخبگاني در  چارچوب گفتمان 
اسالمي- ايراني

ـــاي    ـــام فعالیت ه ـــاس انج ـــر اس ـــوع ب ـــروط و متن ـــي، مش ـــتیباني  تدریج ـــرد ملي1:پش راهب
ـــي ـــیر نخبگ ـــد در مس ـــزان رش ـــي و می نخبگان

اقدام هاي ملي

1-  ايجاد فرصت فعاليت برای صاحبان استعدادهاي برتر و نخبگان در مناطق مختلف با ايجاد سازوکارهاي حمايتی 
در زمينه هاي آموزشي، پژوهشي و مهارتي و نيز حمايت از توسعة فعاليت بنيادهاي خيرية علمي، فرهنگي و 

اجتماعي و نظارت بر آنها.

2-  حمايت از دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز علمي حوزوي براي افزايش پذيرش استعدادهاي برتر با رعايت 
استانداردهاي آموزشي، پژوهشي و رفاهي؛ و نظارت مستمر به منظور حفظ و ارتقاي کيفيت تحصيالت تكميلی 

در کشور.

3-  ساماندهی و گسترش پشتيباني هاي مستقيم و غير مستقيم ماّدي به اجتماع نخبگاني در قالب بورس، جايزه هاي 
مقطعي و پژوهانه از سوي سازمان هاي دولتي، بخش خصوصي و نهادهاي عمومي )وقف و خيريه( منطبق با 

پايش پيشرفت مرحله اي و اثرگذاري آنان.

4-  برنامه ريزي براي ارائه خدمات مورد نياز براي انجام فعاليت هاي فردی و گروهی به منظور تسهيل حرکت در 
مسير نخبگي)مانند: تأمين منابع علمي و اطالعاتي، فراهم کردن امكانات مورد نياز پژوهشي و آموزشي مربوط به 

توليد، ثبت، انتشار و ارائه محصوالت(.
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5-  تالش براي رفع خألهای قانونی و اجرايی نظام مالكيت فكری در حوزة انتشارات علمی، هنري، فرهنگي و فنی 
و ايجاد ساز و کارهای الزم برای توسعة فعاليت های نخبگاني در زمينه هاي علمي، فّناورانه، حوزوي، ادبي، هنري، 

فرهنگي، اجتماعي و مديريتي

ـــاي  ـــکل گیري گروه ه ـــه و ش ـــراد نخب ـــرورش اف ـــراي پ ـــازي ب ـــه س ـــي 2: زمین ـــرد مل راهب
نخبـــه در جامعـــه

اقدام هاي ملي 

1-  تبيين و تدوين نظام معرفتي و فلسفي براي نخبگان و اهتمام به رشد و ارتقاي معرفتي آنان.

ساماندهی و توسعة هسته هاي فعال دانشجويي ،  رصد دائمي و پشتيباني هدفمند و مرحله اي از آنها با هدف تبديل   -2
اين هسته ها به گروه هاي نخبه.

3-  حمايت از متشكل شدن دانشجويان و دانش آموزان فعال در حوزه هاي مختلف علمي، اجتماعي، فّناورانه، فرهنگي، 
قرآني و هنري در قالب پژوهشكده هاي دانشجويي و پژوهش سراهاي دانش آموزي، انجمن هاي علمي، کانون هاي 
فرهنگي- هنري، تشكل هاي نخبگاني و مانند آن، با رعايت ضوابط و مقررات جاري کشور و با تأکيد بر سهولت 

تأسيس گروه، ضابطه مندي و مسؤوليت پذيري، نظارت و پايش مستمر، و پشتيباني مرحله اي و تدريجي از آنها.

4-  تالش براي رفع موانع جذب و افزايش جذابيت حضور اجتماع نخبگاني در حوزه هاي علوم انساني، معارف اسالمي 
و علوم پايه.

5-  برنامه ريزی کوتاه و بلندمدت برای توانمندسازی افراد و گروه هاي نخبة دارای توانمندی توليد محصوالت و 
خدمات رقابتی و کيفي داخلی در حوزه هايی که نياز کشور از محصوالت خارجی تأمين می شود.
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6-  ايجاد و توسعه فن بازارهای تخصصی براي ارائه محصوالت گروه هاي نخبه و ايجاد سازوکارهای قانونی و 
حمايتی برای تسهيل فرايندهای تجاری و غيرتجاری اين بازارها با تأکيد بر مشارکت بخش غيردولتی در تأسيس، 

توسعه و مديريت آنها.

حمايت از توسعة صندوق هاي خطرپذير براي تجاري سازي ايده هاي افراد و گروه هاي نخبه و رفع موانع تجاري سازي   -7
با اراية مشاوره هاي حقوقي، مالي، بازاريابي و رتبه بندي شرکت هاي دانش بنيان و حمايت از اراية خدمات متناسب با 

رتبة آنها.

8-  تدوين مقررات براي معافيت تمامي يا بخشي از هزينه هاي مالياتي گروه هاي نخبه به منظور توسعة فعاليت هاي 
آنان و متناسب با کيفيت فعاليت ها.

9-  شبكه سازي افراد و گروه هاي نخبه در حوزه هاي تخصصي و حول فعاليت هاي نخبگاني به منظور هم افزايي و 
همگرايي، تقويت همكاري، اشتراك دانش و اطالعات، انجام کارهاي مشترك.

10-  تأسيس صندوق تضمين براي جبران ديرکرد پرداخت هاي دستگاه هاي دولتي در پروژه هاي مربوط به فعاليت هاي 
نخبگاني و نيز ارائة پشتيباني هاي مورد نياز به گروه هاي نخبه براي شرکت در مناقصه هاي مربوط به اين فعاليت ها.

نياز اجتماعات نخبگاني براي رفع نياز آنان به استفاده از خدمات خارجِي  استقرار شبكة اطالعاتي مورد 11-  طراحی و
مشابه، شبكه سازي و هدايت فعاليت هاي نخبگاني.
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ـــاي  ـــراد و گروه ه ـــذاري اف ـــراي اثرگ ـــازي ب ـــه س زمين ـــردکالن 3: راهب
ـــه ـــه در جامع نخب

ـــد  ـــا تأكی ـــه ب ـــي در جامع ـــاع نخبگان ـــراي اثرگـــذاري اجتم ـــزي ب ـــي1: برنامه ری ـــرد مل راهب
بـــر دیـــدگاه »نهادمحـــوري« و »غیرمتمركـــز«

اقدام هاي ملي

1-  گسترش تعامل سطوح مختلف حاکميتي با کانون هاي تفكر نخبگاني به منظور مشارکت آنها در امور مسئله شناسي 
آيين نامه و  دستگاه هاي اجرايي و حضور فعال نخبگان در فرايند آينده نگاري، تصميم سازي و برنامه ريزي در دستگاه ها )
دستورالعمل تحقق اين بند توسط بنياد ملي نخبگان ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب کميسيون دائمي هيئت امناي 

بنياد ملي نخبگان خواهد رسيد(.

طراحی و ايجاد ساز و کارهای قانونی و انگيزشی برای استفادة بيشتر و وسيعتر از نخبگان در فرايندهای علمي،   -2
آموزشي، فرهنگي و مديريتِي دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و ساير نهادهاي کشور.

3-  ارزيابي و گسترش فعاليت هاي کرسي هاي نظريه پردازي و نقد و مناظرة نخبگاني و برنامه ريزي براي تبديل آنها 
به محل حضور و تعامالت فكري گسترده تر نخبگان و انديشمندان.

4-  ايجاد سازوکارهاي تشويقي به منظور تسهيل فعاليت اجتماع نخبگاني در همة مناطق کشور به ويژه مناطق کم برخوردار.

ايجاد فرايندهاي متنوع براي استفادة بهينه از فرصت »خدمت نظام وظيفه« صاحبان استعدادهاي برتر و نخبگان   -5
به منظور تمرکز بر حل مسايل اصلي دستگاه هاي مختلف با همكاري ستاد کل نيروهاي مسلح.
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راهـبرد ملــي2: تنظیــم مقررات دولتـــي براي تسهـیل فعالیت هاي نخبگاني در جــامعه

اقدام هاي ملي
1-  اصالح و تكميل ضوابط و مقررات خريدهاي دولتي و غيردولتي و ارائة سازوکارهاي مالي و ضمانتي براي تسهيل 
خريد محصوالت و خدمات داخلِي حاصل از فعاليت هاي نخبگاني در چارچوب سياست هاي اجرايي نقشة جامع 

علمي کشور.
2-  حذف قيد اجبار در داشتن شريك خارجي برای انجام پروژه هاي کالن ملي و پيش برندة کشور و استفادة حداکثري 

از توان اجتماعات نخبگاني در اجرای اينگونه پروژه ها، همراه با اطالع رساني عمومي، مناسب و به موقع.
3-  زمينه سازی و حمايت از حضور رقابتی محصوالت دانش بنيان و فرهنگي ناشي از فعاليت هاي نخبگانی در مجامع 
بين المللي علمي، فّناوري و صنعتي و افزايش سهم کشور در بازارهاي جهاني در چارچوب سياست هاي اجرايي 

نقشه جامع علمي کشور.

راهـبرد ملــي3: ســـامانـــدهي نظـام گزینـش اصلح كارگزاران كشور از میان اجتماعات 
نخبگاني

اقدام هاي ملي

لحاظ کردن سوابق فعاليت هاي نخبگاني در شرايط احراز مديريت هاي حاکميتِي مرتبط و اجراي آن بر اساس نظام   -1
ارتقاي مرحله اي.

2-  زمينه سازي براي شكل گيري و توسعة شرکتهاي »کارگزاري منابع انساني متخصص« به منظور تأمين نيروي
  متخصص مورد نياز نهادهاي مختلف دولتي و خصوصي از ميان نخبگان.
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راهبـــرد کالن 4: ارتقـــاي نظـــام سياســـتگذاري و مديريـــت امـــور 
نخبـــگان

راهبرد ملي1: ارتقا و  تثبیت نقش سیاستگذاري، برنامه ریزي و مدیریت كالن نهادهاي  حاكمیتي در 
نظام نخبگاني

اقدام هاي ملي

1-  نظارت بر دستگاه هاي دولتي در حوزة امور نخبگان و هماهنگي بين آنها توسط بنياد ملي نخبگان با هدف مديريت 
استعدادها جهت بهره گيري از آنها در بخش هاي مختلف کشور.

2-  ايجاد يك مديريت واحد ستادي در وزارت آموزش و پرورش جهت برنامه ريزي نظام شناسايي، هدايت و آموزش 
استعدادهاي برتر و هماهنگ با سياست هاي کالن بنياد ملي نخبگان.

3-  ايجاد مرکز توانمندسازي برگزيدگان دانشجويي زير نظر وزير در وزارتين علوم، تحقيقات و فّناوري ؛ و بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي به منظور توسعة فعاليت هاي دانشجويان صاحب استعدادهاي برتر در زمينه هاي مختلف، 

بر اساس سياست هاي کالن بنياد ملي نخبگان.

4-  ايجاد سازوکار مناسب جهت افزايش تعامل بنياد ملي نخبگان و فرهنگستان ها به منظور تسهيل شناسايي نخبگان 
هر حوزه و ايفاي نقش مؤثرتر فرهنگستان ها.

5-  ايجاد سازوکار الزم جهت افزايش تعامل بنياد ملي نخبگان با نهادهاي تخصصي – حرفه اي به ويژه انجمن هاي 
علمي، حرفه اي و حوزوي به منظور شناسايي، هدايت و توانمندسازي اجتماع نخبگاني.
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راهبرد ملي2: طراحي شاخص هاي ارزیابي و ضوابط نظارت بر نظام نخبگاني

اقدام هاي ملي

تصويب شاخص ها، استانداردها، ضوابط و مقررات الزم براي نظام نخبگاني در سطوح و حوزه هاي مختلف و   -1
نظارت مستمر بر حسن اجراي آن توسط بنياد ملي نخبگان.

2-  طراحي شاخص ها و معيارهاي الزم براي اعتباردهي، اعتبارسنجي و رتبه بندي جشنواره ها و رقابت هاي نخبگاني 
توسط بنياد ملي نخبگان و با همكاري وزارتخانه ها و نهادهاي مسؤول.

3-  ارزيابي و پايش مستمر نظام نخبگاني کشور و ارائة گزارش هاي دوره اي و ساليانه به شوراي عالي انقالب فرهنگي.

يكپارچه سازي پايگاه هاي اطالعاتي موجود اجتماع نخبگاني کشور به منظور توليد اطالعات و شواهد معتبر براي   -4
سياستگذاري با توليت بنياد ملي نخبگان.
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را هبــــردکالن5: توســـعه زيرســـاخت هاي فرهنگـــي، پژوهشـــي و  
ــي ــام نخبگانـ ــا نظـ ــط بـ ــاني مرتبـ اطالع رسـ

راهـبرد ملــي1: ارتقاي دلبستگي ملي نخبگان در چارچوب گفتمان انقالب اسالمي و ترویج 
ارزشهاي اسالمي و فرهنگ كار در جامعه

اقدام هاي ملي

1-  ترويج فرهنگ انس با قرآن، معارف عترت عليهم السالم و اصول و ارزش هاي انقالب اسالمي در بين اجتماع 
منظور ارتقاي بينش ديني و تعميق انگيزه هاي معنوي در خدمت به جامعه. نخبگاني به 

2-  ارائه مناسب و جذاب دستاوردهاي فعاليت هاي نخبگاني با هدف ايجاد اميد و انگيزه و نشان دادن فرصت  و امكان 
انجام فعاليت هاي کالن و مؤثر در کشور .

3 -  آشنا ساختن اجتماع نخبگاني با جاذبه هاي طبيعي، زيارتي، فرهنگي و اجتماعي کشور به منظور ارتقاي خودآگاهي 
ملي و حس دلبستگي به ميهن و همچنين افزايش آگاهي از خدمات متقابل اسالم و ايران با تأکيد بر جايگاه 

بي بديل اسالم در شكل دهي به هويت ايراني و ارتقاي تمدن ايراني.

4-  تكريم نخبگان و الگوسازي از آنان براي صاحبان استعدادهاي برتر از طريق ترويج رموز موفقيت و زمينه سازي 
براي هدايت گروه ها و فعاليت هاي نخبگاني از سوي آنان، با تأکيد بر امكان پذيري انجام فعاليت ها با امكانات 

موجود .

5-  توليـد برنامه هـاي مختلف ديداري- شـنيداري، نوشـتاري و چندرسـانه اي براي ارتقاي سـطح بينـش عمومي در 
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زمينه هـاي ارزشـمندي کار، احتـرام بـه جامعـه و تعهد نسـبت بـه فرهنگ و جامعـه در اجتماعـات نخبگاني.

6-  ترويج نقشة جامع علمي کشور در سطوح مختلف اجتماع به ويژه در بين اجتماعات نخبگاني از طريق تقويت ارتباط 
نهادهاي تخصصي– حرفه اي و گروه هاي نخبه با آموزش هاي عمومي، برنامه هاي صدا و سيما و غيره.

7-  گسترش برنامه هاي تربيتي و آموزشي براي نهادينه کردن ارزشهاي اخالق اسالمي و انضباط حرفه اي در ميان 
اجتماع نخبگاني.

مشـارکت و همـكاري بنيـاد ملـي نخبگان با »کميسـيون اعطاي نشـان هاي دولتي رياسـت جمهـوري« به منظور   -8
پاسداشـت نخبگان کشور.

راهبرد ملي2: ایجاد و ساماندهي زیرساخت هاي پژوهشي و اطالع رساني نخبگان

اقدام هاي ملي

از جمله سـامانه هاي  1-  تسـهيل دسترسـي آحـاد اجتمـاع نخبگاني به زيرسـاخت هاي مطالعاتي و پژوهشـي کشـور 
اطالع رسـاني، کتابخانه هـاي تخصصـي، آزمايشـگاه ها و شـبكه هاي آزمايشـگاهي بـا محوريـت بنيـاد ملـي 

ن. نخبگا

2-  ايجـاد ارتبـاط سـامانه هاي مديريـت اطالعات تحقيقاتي )سـمات( کشـور با سـامانة جامع اطالعـات نخبگاني 
بـا محوريـت بنياد ملـي نخبگان.

3-   توسـعة زيرسـاخت های اطالع رسـاني مناسـب در اجتماعـات و فعاليت هـاي نخبگانـي بـه منظـور شبكه سـازی 
هدفمنـد در ايـن فعاليت هـا بـا محوريـت بنياد ملـي نخبگان.
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ـــت  ـــاي ظرفی ـــور ارتق ـــه منظ ـــگان ب ـــي نخب ـــاي بین الملل ـــعة همکاري ه ـــي3: توس ـــرد مل راهب
ـــور ـــي كش ـــت علم ـــه مرجعی ـــتیابي ب ـــراي دس ـــان ب ـــذاري آن ـــطح تأثیرگ و س

اقدام هاي ملي

1-  سـاماندهي و هدفمنـد کـردن فراينـد ادامه تحصيل صاحبان اسـتعدادهاي برتـري که ادامه تحصيل در خارج از کشـور 
را انتخـاب کرده انـد بـه منظـور توجـه بـه اولويتهاي علم و فّنـاوري کشـور، حفظ ارتباط مسـتمر آنان با درون کشـور، 

افزايـش انگيـزه بـراي بازگشـت و ارائه مشـاوره دربارة آسـيب هاي خروج.
2-  گسـترش هدفمنـد فرصـت هـاي مطالعاتي خارج از کشـور براي صاحبان اسـتعدادهاي برتـر و نخبگان بر اسـاس نيازها و 
اولويت هاي ملي و فراهم کردن شـرايط ميزباني از محققان برجسـتة سـاير کشـورها )به ويژه نخبگان جهان اسـالم( 

کشور. در 
3-  گسـترش نظام منـد همكاري هـاي علمـي، فّناورانه، فرهنگـي و اجتماعي افـراد و گروه های نخبه بـا همتايان خارجي 

در اجـراي طر ح هـاي مشـترك بين المللي.
4-  ايجاد سازوکارهاي حقوقي و مالي براي همكاري هاي افراد و گروه هاي نخبة کشور در فعاليت هاي بين المللي.

5-  ايجـاد ارتبـاط بيـن افـراد و گروه هاي نخبة ايرانيِ خارج از کشـور با همتايـان خود در داخل و طراحي و اسـتقرار بانك 
اطالعاتـي نخبـگان ايرانـِي خارج از کشـور بـه منظور بهره گيـري از توانمندي هاي آنـان درجهت رفع نيازهاي کشـور.

6-  حمايـت و به کارگيـري نخبـگان داخـل و خـارج کشـور در توليـد و ترويـج علـوم بومـي مبتنـي بر حكمت و انديشـه 
اسـالمي در جهـت نيـل بـه مرجعيـت علمي.

7-  ايجـاد سـازوکار هاي حمايتـي و هدايتـي بـراي نهادهـا، انجمن هـا و نشـريه هاي علمي بـا هدف توسـعة فعاليت هاي 
از قبيـل اعطـاي بورس، برگزاري کنفرانس هاي بين المللي، انتشـار نشـريات بين المللـي( و جذب نخبگان  بين المللـي )

غيرايرانـي به ويـژه نخبگان جهان اسـالم.
8-  تعريف جايزه هاي ارزشـمند بين المللي و نيز توسـعة جشـنواره ها و مسـابقه هاي بين المللي به منظور جذب دانشـمندان 

و نخبـگان خارجـي براي حضور و مشـارکت در فعاليت هاي نخبگاني کشـور.
9-  برنامه ريـزي و هماهنگـي در مديريـت صيانـت از افـراد و گـروه هـاي نخبـه بـا مأموريـت مشـاوره و هدايـت در امور 
بين المللـي، تسـهيل همـكاري و مشـارکت در فعاليت هـاي نخبگانـي در خـارج از کشـور، رصـد و ارائـه اطالعـات 

بازارهـای بين المللـی فّنـاوری و حفـظ امنيـت فّنـاوري کشـور.
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الف- سياستگذاري و نظارت راهبردي
 سياستگذاري و نظارت راهبردي و روزآمد سازي سند بر عهدة شوراي عالي انقالب فرهنگي است.

ب- برنامه ريزي، هماهنگي، نظارت و ارزيابي تحقق اهداف سند 
بنياد ملي نخبگان مسؤول تدوين سياست هاي اجرايي، طراحي سازوکار تحقق اهداف سند و به تصويب رساندن آن در 
هيئت امناي بنياد و ابالغ آنها و هماهنگي و انسجام بخشي بين دستگاه هاي اجرايي کشور در اجراي سند و نظارت بر 
حسن اجراي آن است و موظف است پيشرفت کار را به صورت ساليانه به شورای عالی انقالب فرهنگي گزارش کند. 

ج-  فرهنگ سازي و اجرا
معاونــت علمي و فّناوري رياســت جمهوري؛ وزارت علوم، تحقيقات و فّناوري؛ وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشكي؛ حوزه هاي علميه؛ وزارت آموزش و پرورش؛ فرهنگستان هاي کشور، وزارتخانه هاي صنعتي و دفاعي، وزارت 
و سيما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي  کشــور، و ساير وزارتخانه ها و نهادها و دستگاه هاي اجرايي کشور و نيز صدا
و دستگاه هاي تبليغي و فرهنگي کشور، در فرايند اجرايي کردن و فرهنگ سازي سند با بنياد ملي نخبگان همكاري 

مي کنند.

د- الزامات اجرايي
       به منظور اجرا، نظارت و ارزيابي سند اقدام هاي زير انجام مي شود:

1-  بنياد ملي نخبگان با ايجاد ســازوکارهاي مشــخص، ضمن انجام تصميم گيري هاي الزم و ابالغ مصوبات، وظيفة     
نظارت بر تحقق اهداف سند و ارزيابي پيشرفت کار را بر عهده دارد.

بنياد ملي نخبگان موظف است حداکثر ظرف نه ماه پس از تصويب سند، آيين نامة اجرايي سند، شامل شرح وظايف هر   -2
دستگاه اجرايي در قبال سند را با همكاري دستگاه ذي ربط تدوين و در صورت نياز به تصويب مراجع ذي ربط برساند.

بنياد ملي نخبگان موظف است سياست هاي اجرايي، شاخص ها و معيارهاي اجراي راهبردها و اقدام هاي سند را تهيه   -3
و به دستگاه هاي اجرايي ذي ربط ابالغ کند. 
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تمامـي دسـتگاه هاي اجرايـي موظفنـد در چارچـوب اين سـند، طرح هـا و برنامه هاي خـود را براي بررسـي، يكپارچه   -4
سـازي و تصويـب بـه بنياد ملـي نخبگان تسـليم کنند.

بنياد ملي نخبگان موظف است تمامي برنامه هاي دستگاه هاي اجرايي را با سند تطبيق داده و در صورت لزوم با همكاري   -5
دبيرخانة شوراي عالي انقالب فرهنگي، اقدام مقتضي را براي اصالح آنها انجام دهد. 

بنياد ملي نخبگان مســؤوليت نظارت و ارزيابي برنامه هاي اجرا شده توســط دستگاه هاي اجرايي را در حوزة اين سند   -6
برعهده دارد و دستگاه ها موظفند در دوره هاي منظم زماني، نتايج حاصل از اجراي برنامه ها را به بنياد گزارش کنند.

بنياد ملي نخبگان موظف اســت با توجه به معيارها و شــاخص هاي ابالغ شــده، ميزان پيشرفت و عملكرد طرح ها و   -7
برنامه هاي دســتگاه هاي اجرايي و گزارش اقدام هاي خود را براي ارتقاي وضع موجود در فواصل يك ســاله به شوراي 

عالي انقالب فرهنگي ارائه کند.
                                                                                              

بنيـــاد ملـــي نخبـــگان موظـــف اســـت هماهنگي هـــاي الزم بـــا دولـــت و مجلـــس شـــوراي اســـالمي بـــراي   - 8
ـــام  ـــنواتي انج ـــاي س ـــند را در بودجه ه ـــاي س ـــدام ه ـــا و اق ـــراي راهبرده ـــاز در اج ـــورد ني ـــي م ـــع مال ـــن مناب تأمي

ـــد. ده

بنيـاد ملـي نخبـگان موظـف اسـت ظرف مدت شـش ماه پـس از تصويـب سـند، آيين نامه هـا و فرايندهـاي فعاليت   - 9
خـود را بـر مبنـاي اين سـند بازنگـري و تكميـل کند. 

ايـن سـند مشـتمل بر يـك مقدمه و 4 فصل و پيوسـت آن، بنا به تفويض شـوراي عالـي انقالب فرهنگي در جلسـه 248 
مـورخ 91/7/11 شـوراي معيـن شـوراي عالـي انقـالب فرهنگي بـه تصويب نهايـي رسـيد و اجـراي آن از تاريخ تصويب 

الزامـي اسـت و کليـه مصوبات و سياسـت هاي مغايـر قبلي، لغـو و بال اثـر خواهد بود.
  محمود احمدی نژاد  

                                                                                   
                                                             رييس جمهور و رئيس شورای عالی انقالب فرهنگی
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اصول اساسي حاکم بر  سند

امكان پذيري«،  براي تحقق نظام مطلوب نخبگاني، اصول حاکم بر اين سند که متأثر از » ارزش هاي اسالمي - ايراني«، »
»مطلوبيت زايي« و »باورپذيري« است، به شرح زير است:

از آنجا که استعداد انسان ها متنوع است، الزم است اين تنوع در تعريف و شناسايي اجتماعات نخبگاني، فعاليت هاي   -1
نخبگاني، سياست هاي تعامل نظام با آنها، فرصت هاي پيش روي نخبگان و نيز پيش فرض هاي سياست گذاري و 
رويكرد »تنوع« در مقابل رويكرد »يكسان سازي«  مديريت نظام نخبگاني لحاظ شود. لذا در نظام نخبگانِي مطلوب ،

اتخاذ مي گردد.

توجه به اجتماعات نخبگاني و زمينه سازي براي اثرگذاري آنان در جامعه، منبعث از ديدگاه اسالمي و اصل عدالت   -2
و انصاف است. ضمن اينكه توجه به توانمندي هاي افراد و گروه هايي که قابليت حل مسائل و پيشبرد اهداف کشور 
را دارند، مانع و رافع ايجاد و توزيع فرصت براي ساير آحاد جامعه نيست، به همين دليل اين توجه منجر به ايجاد 

شكاف در ميان جامعه نخواهد شد.

در نظام نخبگانِي مطلوب، اولويت با وســعت بخشيدن به دامنة نخبگي و ظرفيت هاي نخبگانِي جامعه در مقابل   -3
توســعة افراد و گروه هاي نخبگاني اســت. در حقيقت تمرکز بر »خوب فراگير« در مقابــل »عالي محدود« از 
رويكردهاي اصلي ســند اســت. بديهي اســت با توجه به رويكرد ايجاد فرصت برابر، قابليت استفادة افرادي با 

توانمندي هاي ويژه و استثنايي از فرصت ها بيشتر خواهد شد.

سياسـت اصلـي پشـتيباني در نظام نخبگانـي، فرصت آفريني براي انجـام فعاليت هاي نخبگاني اسـت. از اين رو   -4
حمايت هـا و پشـتيباني  از اجتماعـات نخبگانـي اواًل به جـاي حمايت از افـراد و گروه ها، معطوف به زمينه سـازي 
براي فعاليت آنها درجهت حل مسـائل و پيشـبرد اهداف نظام جمهوري اسـالمي اسـت و ثانياً به صورتي اسـت 

کـه مسـتلزم تالش افراد و گـروه ها در انجـام فعاليت هاي نخبگاني باشـد.
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دارا بودن اســتعداد درخشان و توانمندي هاي ذاتِي ويژه، نعمت هايي تعهدآور هستند نه مزيت هايي توقع آفرين.   -5
لذا توجه ويژه به اين افراد به ِصرِف برخورداري از اين توانمندي ها و ايجاد توقع در آنها مردود است. به همين 
دليل در نظام نخبگانِي مطلوب ، سياست گذاري و برنامه ريزي براي صاحبان استعداد برتر در حوزه هاي مختلف 

با رويكردهاي زير صورت خواهد گرفت:
       الف-شناسايي کنش گرانه )و نه واکنشي( اجتماعات نخبگاني از طريق رصد رفتار و فعاليت هاي نخبگاني آنان    

به شكل  پويا )رويكرد فعال در مقابل رويكرد منفعالنه و خوداظهارانه(

       ب- شناساندن افراد و گروه هاي صاحب استعداد برتر به نظام نخبگاني با رويكرد نا مشهود و نا محـسوس )به 
جاي نشان دار کردن و برچسب زدن به آنها(

        ج- تربيت و توانمندکردن اجتماعات نخبگاني در محيط واقعي و طبيعِي جامعه نه در محيطي جدا و منفك از 
نگه داشت گلخانه اي«( رويكرد »رشد باغچه اي« در مقابل » آن )

در نظام نخبگانِي مطلوب، نهادها و اجتماعات نخبگاني حسب نياز و توانمندي و بر اساس اصول و سياست هاي   -6
نظام جمهوري اســالمي با يكديگر تعامل خواهند داشــت. لذا برنامه ريزي براي اثرگذاري اجتماع نخبگاني در 
اســت. بنابراين عالوه بر افراد صاحب استعداد  جامعه، مبتني بر رويكرد نهادمحور ) در مقابل رويكرد فرد محور(
برتر و نخبه، مجموعه ها و گروه هاي نخبه، نهادهاي نخبه پرور و نخبه پذير نيز مشــمول برنامه هاي اين ســند 

هستند.

رويكـرد  اصـل تنـوع« و » 7-  بـا توجـه بـه »ماهيـت توزيع شـدة  فعاليت هـا و مجموعه هـاي نخبگانـي«، »
نهادمحـور در سياسـتگذاري، مديريـت و تعامـل بـا اجتمـاع نخبگانـي«، نظـام نخبگانـي داراي سـاختاري 

اسـت. غيرمتمرکـز و توزيـع يافتـه )در مقابـل ديـدگاه متمرکز(
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شامل افراد، گروه ها، نهادهاي مرتبط و  8-  بر مبناي اصول بيان شده، نگاه سند، توجه حاکميت به نظام نخبگاني )
روابط پوياي بين آنها( است؛ نه توجه مستقيم به صاحبان استعداد برتر و نخبگان. به همين دليل بنياد ملي نخبگان وظيفة 
سياستگذاري و هدايت اين نظام و نظارت بر عملكرد آن را بر عهده دارد؛ نه ورود به عرصة اجرا و تصدي گري.

اهميت و اصالت نخبگي به تداوم فعاليت هاي نخبگاني است؛ از همين رو نخبگي يك ويژگي دايمي افراد نيست،   -9
بلكه داراي سطوحي پويا بوده و مشروط به استمرار فعاليت هاي متناسب با شأن آنان است. لذا ممكن است افراد 
و گروه هايي که در برهه اي از زمان داراي توانمندي هاي ويژه تشخيص داده مي شوند، در موقعيت هاي آتي به 
دليل عدم انجام فعاليت هاي نخبگاني، فاقد اين ويژگي شناخته شوند. در حقيقت اصالت با فعاليت هاي نخبگاني 

است نه با فرد و گروه.

زمينه سازي براي اثرگذاري« اجتماع نخبگاني را بر  توانمندسازي« و » 10-  نظام نخبگاني وظيفة »شناســايي«، »
عهده دارد. اين فرايند شامل موارد زير است:

بر اساس فعاليت هاي نخبگاني آنان( در سطوح و          الف- شناســايي: مشــتمل بر شناسايي اجتماعات نخبگاني )
حوزه هاي مختلف و سپس جذب آنها در مراتب متناسب با آن سطح است.

       ب-  توانمندسازي: مشتمل بر تمهيد مقدمات و توسعة ظرفيت ها و توانمندي هاي اجتماعات نخبگاني از طريق 
آموزش، تربيت، هدايت و پشتيباني هاي ماّدي است.

      ج-زمينه سـازي بـراي اثرگـذاري: مشـتمل بر زمينه سـازي براي تأثيرگذاري افراد و گـروه هاي نخبه در جامعه    
وووو   تدبيـر  امـور تحـول و پيشـرفت جامعه از سـوي آنان و توجـه به حفظ و تداوم  ايـن تأثيرگذاري از طريق 

پاسداشت و الگوسـازي آنان در جامعه است.
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موضوع های اساسی در زمينه اجتماع نخبگانی  

بردارندة فرصت ها و تهديدهاي اجتماع نخبگانی است،عبارتند از: مسائل و چالش هايي که در

تعريـف اجتماعـات نخبگانـي: تعريـف صاحب اسـتعداد برتر، نخبـه و فعاليت نخبگانـي مبتني بـر ويژگي هاي   -1
روانـي – شـخصيتي فـردي يـا منبعـث از فعاليـت نخبگانِي آنها، سـبب تفـاوت هايي جـّدي در نتايـج عملياتي آن 
مي شـود کـه اولـي بـه ثبات مفهـوم نخبگي در فرد و ديگري به پويايي آن بر اسـاس شـرايط محيطي و سـطح 
و عمـق فعاليت هـاي نخبگانـي منجـر مي شـود. بر اسـاس رويكرد اين سـند، نخبگـي مفهومي پويا و وابسـته 
بـه شـرايط محيطـي اسـت، همچنين نخبگي شـؤون مختلفـي دارد و ممكن اسـت فـرد يا گروهـي در ابعادي 
نخبـه و از وجوهـي نخبـه نباشـند، ضمـن اينكه صفت نخبگي دائمي نيسـت و بـه تداوم فعاليـت نخبگاني فرد 

يا گروه وابسـته اسـت.

شناسـايي اجتماعـات نخبگانـي: شناسـايي بـه عنوان نخسـتين حلقـة تعامـل نظـام نخبگاني بـا اجتماع   -2
نخبگانـي ممكن اسـت شـامل ضعـف هايـي از جمله: ناتوانـي در شناسـايي اجتمـاع نخبگاني )عـدم جامعيت(، 
شـناخت اجتماعـات غيرنخبگانـي به عنـوان نخبـه )عـدم مانعيـت(، عـدم جذابيـت اجتماعـات نخبگانـي براي 
مشـارکت بـا نظـام نخبگانـي و در نهايـت تـالش افراد سـودجو بـراي اسـتفاده از فرصـت ها و پشـتيباني هاي 
اجتماعـات نخبگانـي باشـد. تنـوع در روش هاي شناسـايي، اسـتفاده از روش هـاي شناسـايي غير خوداظهارانه و 
پويـا توسـط نظـام نخبگاني، تناسـب ميـان حوزة فعاليـت با معيارهاي شناسـايي، بازبـودن دايـرة نخبگي براي 
ورود افـراد، و تبديـل حمايـت هـاي مالـي مسـتقيم به پشـتيباني هاي فرصت آفريـن و غيرمسـتقيم، اصلي ترين 

ابزارهـاي پاسـخ بـه تهديدهـاي ايـن موضوع خواهـد بود.
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توانمندسـازي اجتماعـات نخبگانـي: حلقـة دوم از مأموريـت هـاي نظـام نخبگانـي، پشـتيباني از اجتمـاع   -3
نخبگانـي بـراي افزايـش ظرفيـت هاي آنان در اثربخشـي اسـت. اولويت هـاي توانمندسـازي عبارتنـد از: رفع موانع 
فعاليـت هـا، پشـتيباني هاي معنوي، اجتماعي و اعتبـاري در کنار حمايت هاي ماّدي، توجه به پشـتيباني هاي تربيتي 
و پرورشـي، مشـاوره اي و هدايـت کننـده عالوه بر تسـهيل گـري، پشـتيباني غيرمتمرکـز و توزيع يافتـه و ايجاد 
فرصـت هـاي عادالنـه بـراي فعاليـت به منظور متمايز شـدن فعاليـت نخبگانـي از فعاليت هاي متـداول. ضمن 
ارتقاي کارايـي« اجتمـاع نخبگانی اين  توسـعة ظرفيـت« بر رويكـرد » اينكـه بايـد اشـاره کرد تقـدم رويكرد »

موضـوع را بـه موضوعـي داراي اولويـت تبديـل مي کند.

اعتباردهي و ارزيابي اجتماعات نخبگاني: فقدان سازوکارهاي اعتبارسنجي و اعتباردهي فعاليت ها به عدم  توزيع   -4
فرصت عادالنه در ميان آحاد جامعه و به تبع آن عدم اســتقرار شايسته ساالري در جامعه منجر مي شود. استفاده 
از نظام هاي اعتباردهي مدارك، گواهينامه ها، مســابقه ها، رقابت ها، جشنواره ها، جوايزمتنوع و کيفي و با مديريت 
نهادهاي مختلف تخصصي– حرفه اي دولتي و غيردولتي و با سياستگذاري متمرکز، به منظور سنجش توانمندي هاي 

اجتماع نخبگاني، اصلي ترين ابزارهاي نظام در ارزيابي فعاليت هاي نخبگاني است.

به كارگيـري بهينـه و اثرگـذاري پيشـينة اجتماعـات نخبگانـي در پيشـرفت كشـور: اصلي تريـن   -5
مأموريـت نظـام نخبگانـي، زمينه سـازي بـراي اثرگـذاري بهينة افـراد و گروه هـاي نخبـه در مديريت تحوالت 
جامعـه اسـت. بـه کارگيـري اجتمـاع  نخبگانی در حل مسـائل کشـور و تحول آفرينـي منوط بـه مديريت عوامل 
مختلفـي اسـت کـه عبارتنـد از: 1(عوامـل مرتبـط بـا نخبـگان کـه نيازمند توسـعة مهـارت هـا، توانمنـدي ها، 
عوامـل مرتبط با جامعه  توانمندسـازي اجتماعـات نخبگاني(، 2( انگيزه هـا و اعتقـادات خاص اين جامعه اسـت )
عوامـل و نهادهـاي ميانجي که  فرصت آفرينـي و تقاضـا بـراي نقش آفرينـي نخبـگان اسـت، 3( کـه مرتبـط با
وظيفةايجـاد ارتبـاط و تعامل مناسـب ميان اجتماع نخبگاني و جامعه را بر عهـده دارند و 4( عوامل کالن محيطي 
کـه بـر تعـادل ميان اجتمـاع نخبگاني و جامعـه تأثير به سـزايي دارند )ماننـد: نظام شايسته سـاالري، شفاف سـازي 
نظـام مديريتـي و اقتصـادي کشـور، ترويـج محيط آزادانديشـي و تشـويق جدال احسـن در عرصة انديشـه ورزي(.
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خروج افراد و گروه هاي نخبه از چرخة خدمت به جامعه: صاحبان اســتعدادهاي برتر و نخبگان، اغلب با   -6
نيت کسب تخصص و بازگشت و خدمت به کشور يا با نيت اقامت در کشور مقصد و کار در آنجا، از کشور خارج 
مي شــوند. از اين رو خروج نخبگان از کشــور دربردارندة دو وجه متفاوت فرصت آميز و تهديدآميز است: تسريع 
و تســهيل در طي مســير نخبگي و همچنين توانمندسازي وامكان مشــارکت اجتماع نخبگاني در فعاليت هاي 
بين المللي جزء وجوه فرصت آميز اين موضوع تلقي مي شود؛ ليكن از ديدگاه تهديدآميز، اين پديده سبب از دست 
رفتن اثرگذاري نخبه در جامعه و هدررفتن ســرمايه گذاري هاي کشور در توسعة اجتماع نخبگاني مي گردد. البته 
امروزه گســترش فّناوري هاي ارتباطي سبب ايجاد تهديدي جديد شده که در آن بدون خروج فيزيكي از کشور، توان 
قرار مي گيرد )خروج خاموش(.  افراد و گروه هاي نخبه در خدمت پيشــبرد اهداف ساير جوامع و حل مشــكالت آنها
بدين ترتيب اســتفاده از فرصت هاي پديدة خروج و تبديل تهديدهاي آن به فرصت هاي جديد در گرو شناسايي 
چهارعنصر: »عوامل کشش خارجي«، »عوامل رانش داخلي«، »عوامل کشش داخلي« و »عوامل رانش خارجي« 
و برنامه ريزي براي مديريت آنها اســت. از اين رو مي توان با تمهيد شرايط مناسب براي اجتماع نخبگانی که به 
صورت غيرمستقيم انگيزانندة حضور و فعاليت در کشور و برگشت بخِش مهاجرت کردة آنان  شود و نيز با استفاده 
از ارتباطات اجتماع نخبگانِي خارج از کشور و بهره گيري از نخبگان غيرايراني، وجوه تهديدآميز اين موضوع را به 

فرصت تبديل کرد.

تعامل نظام و اجتماع نخبگاني: در ســاختار نظــام نخبگانيِ مطلوب، نهادهاي مختلف تخصصي – حرفه اي   -7
غيردولتي، اصلي ترين بازيگران نهادي هستند که بر اساس استانداردهاي خاص و تأييد شده در زنجيرة مديريت 
نظام نخبگاني حضور دارند. اين نهادها با اعتبارســنجي و اعتباردهي به فعاليت هاي جامعه، موجب تمايز فعاليت هاي 
محيط متمرکز« فعلي که در آن يك  نخبگانی از بقيه مي شــوند. تحقق اين مهم مستلزم طراحي فرايند گذار از »
است که در آن چند نهاد  محيطي نيمه متمرکز« نهاد دولتي وظيفة ارزيابي و اعتبارگذاري فعاليت ها را دارد به »

تخصصي – حرفه اي به صورت غير متمرکز و با سياستگذاري دولت اين وظيفه را بر عهده دارند.


