
 ريو/ مجموعه قوانين و مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فنا 292

 

 919 جلسه نخبگان مصوب امور در كشور راهبردي سند

 فرهنگي انقالب عالي شوراي 11/9/91 مورخ

 عواي   شووراي  تفويض به بنا كه «نخبگان امور در كشور راهبردي سند» مصوبه

 انقوالب  عاي  شوراي معين شوراي 11/7/11 مورخ 842 جلسه در فرهنگ  انقالب

 :شود م  ابالغ اجرا يبرا ذيل شرح به، است رسيده تصويب به فرهنگ 

 نخبگي با مرتبط اهيمفم تعاريف -1 فصل

 گسوتر   و خلو   در كه شود م  اطالق كارآمد و برجسته فردي به: نخبه -1

 اسوالم   يها ارز  چارچوب در كشور مديريت و فرهنگ، ادب، هنر، فناوري، علم

، تخالقيو ، هوو   پايو   بور  وي يها فعاييت همچنين و باشد داشته بارز اثرگذاري

 يهوا  توانمنودي  و تخصو  ، خبرگو   و سوو   يو   از ذاتو   يها توانمندي و انگيزه

 .شود كشور اعتالي و پيشرفت به بخشيدن سرعت موجب، ديگر سوي از اكتساب 

 يهوا  ويژگو   توجوه  با كه شود م  اطالق فردي به :برتر استعداد صاحب -2

 الزم يهوا  مينوه ز هنووز  وي  داراست را نخبگ  مرحله به رسيدن امكان خود ذات 

 .است نشده فراهم او ويژة استعدادهاي بروز و كامل شناساي  براي

 گوذاري  اثور  با نوآورانه و خالقانه، آگاهانه است فعاييت : نخبگاني فعاليت -3

، هنور ، فنواوران  ، علوم : قبيول  از مختلف هاي حوزه در كشور پيشرفت بر محسوس

 .كشور مشكالت و لمساي شناخت برتأكيد  با مديريت و فرهنگ، ادب

 بوا  مقايسوه  در كوه  نهادهواي   و ها زمانسا، ها گروه از ي  هر :نخبه گروه -4

 .هستند دارا را نخبگان  يها فعاييت انجام توانمندي، مشابه هاي هويت ساير
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 استعداد كه نهادهاي  يا ها زمانسا، ها گروه از ي  هر :برتر استعداد گروه -5

 بايود ، نخبوه  گوروه  بوه آنهوا   تبوديل  براي وي  دارد را اي ويژه يها توانمندي كسب

 .پذيرد صورت الزم هاي ريزي برنامه و ها حمايت

 بنيواد  تشوخي   بوه  كه است ي ها گروه يا افراد شامل: نخبگاني اجتماع -6

 دارا را نخبگوان   يهوا  فعاييوت  انجوام  بايفعول  يا بايقوه يها توانمندي، نخبگانملّ  

 .است استعداد برتر صاحب و نخبه يها گروه و فرادا همه شامل هستند؛ بنابراين

 نقش بر مشتمل كشور مختلف يها بخش مجموعه شامل: نخبگاني نظام -9

 «نخبگان  يها فعاييت» بر كه است روندهاي  و سازوكارها، قوانين، نهادها، آفرينان

 .اثرگذارند مستقيم صورت به «نخبگان  اجتماع» و

 نكال اهداف و انداز چشم -2 فصل

 انداز چشم

 در نخبگوان   اجتماعات آن در كه پويا است اي جامعه، مطلوب نخبگان  جامعه

 اسوالم   جمهوري نظام اقتضائات بر مبتن  و ايران  -اسالم  يها ارز  چارچوب

 و اسووتعدادها تنوووع پايووه بوور را حووداكيري شووكوفاي  و رشوود فرصووت، ايووران

 آن تحول امور تدبير، جامعه مسايل حل ضمن و آورد دست به خود يها توانمندي

 .گيرد م  دست را

 كالن اهداف

 :از عبارتند سند اين مدّنظر كالن يها هدف، گفته پيش انداز چشم به توجه با

 فوردي  استعدادهاي حداكيري شكوفاي  و رشد، شناساي  يها زمينه ايجاد -1

 ؛آنها دين  و معنوي ابعاد ارتقاي و گروه  و

 توال   و اسوالم   يهوا  آموزه بر مبتن  «نخبگ  قاخال» جامع نظام تحق  -8

 سوازي  مصوون  و نخبگان  اجتماع معرفت  و اخالق  رشد منظور به، آن ترويج براي

 ؛آنان
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 و نخبگوان   اجتمواع  ظرفيوت  افوزايش ، نخبگوان   يهوا  فعاييوت  موانوع  رفع -3

 ؛انصاف و عدايت اصول براساس مناسب سازي فرصت

 اجتمواع  تووان  از حوداكيري  گيري بهره و نخبگ  دايرة به بخشيدن وسعت -4

 ؛ ايملل بين وملّ   سطح در كشور تحوالت مديريت در نخبگان 

 چرخو   از نخبگوان  خروج از پيشگيري و نخبگان گرد  هدفمند مديريت -5

 ؛جامعه به خدمت

 و جامعوه  و نخبگوان   اجتمواع  متقابل حقوق و ها مسؤوييت تنظيم و تبيين -6

 ؛اسالم  نظام گفتمان چارچوب در آنان ملّ  ديبستگ  حس افزايش

 جهوان  سراسور  در مسلمان نخبگان متقابل همكاري و شناخت يساز زمينه -7

 ؛اسالم  نوين تمدن برپاي  و اسالم  ايملل بين تحق  منظور به

 .جهان  سطح در نخبگان جذب -2

 ي ملّيها اقدام و كالن راهبردهاي -3 فصل

، «هوودايت و شناسوواي » وظيفووه ان نخبگوو نظووام، كووالن اهووداف تحقوو  بووراي

 نيووز و نخبگووان  اجتموواع «اثرگووذاري بووراي يسوواز زمينووه»، «توانمندسووازي»

 .دارد عهده بر را «الزم يها ساخت زير توسع » و «مديريت و يگذار سياست»

 نخبگان  اجتماعات هدايت و شناساي  نظام استقرار -1راهبرد كالن 

 نخبگان  يها فعاييت هاي حوزه، طوحس تعريف در بخش  تنوع -1ملّي  راهبرد

 آنها شناساي  يها رو و

 ي ملّيها اقدام

 جذب، شناساي  فرايندهاي به مربوط مقررات و ضوابط بازتعريف و بازنگري -1

 فعاييوت  رصود  بور  تأكيد با مسؤول يها دستگاه در نخبگان  اجتماع از پشتيبان  و

 ؛نخبگان 

 نهادهاي» ارتقاي و بندي رتبه، رسنج اعتبا، اعتبارده  سازوكارهاي توسع  -8
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 مورد عموم  استانداردهاي و مقررات، ضوابط براساس كشور «اي حرفه -تخصص 

 ؛نخبگانملّ   بنياد تأييد

 مشواركت  براي مقررات و ضوابط، ها نامه نظام، استانداردها تنظيم و شرايط تمهيد -3

 و تخصصو   موزشو  آ مراكوز ، مودارس  فعاييوت  و تأسويس  در غيردويتو   بخوش  بيشتر

 ؛متنوع درس  محتواي و ها رو  با و مختلف هاي حوزه در پرور نخبه نهادهاي

 مختلف سطوح و ها زمينه در ها رقابت و ها جشنواره به بخش  تنوع و توسعه -4

 .دانشگاه  و حوزوي نهادهاي ويژه به اي حرفه -تخصص  نهادهاي مشاركت با

 يها توانمندي از استفاده با برتر هاياستعداد صاحبان هدايت -2ملّي  راهبرد

 غيردويت  و دويت  يها بخش

 ي ملّيها اقدام

، محور مرب  يها رو  با برتر استعدادهاي هدايت و شناساي  نظام استقرار -1

 ؛پژوهش  و تربيت ، آموزش  وجه سه بر همزمانتأكيد  با، نامحسوس و اي مرحله

 همو   در) اي مدرسوه  يهوا  ز آموو  كيفو   سوطح  ارتقاي براي ريزي برنامه -8

 و آداب، مسوأيه  حول  مهوارت ، خالقيوت  پورور   منظوور  بوه ( تحصويل   يهوا  دوره

 ؛آموزان دانش در زندگ  يها مهارت

 مراكوز  گسوتر   طريو   از «اي مدرسوه  بورون » خوا   يهوا  آموز  توسع  -3

 ؛آموزان دانش عالق  مورد متنوع هاي حوزه در پژوهش  و تربيت ، آموزش 

 و مودارس  مربيان و معلمان مهارت و دانش سطح ارتقاي براي زيري برنامه -4

 طريو   از برتور  اسوتعداد  صواحبان  هدفمنود  هدايت براي دانشگاه و حوزه استادان

 ؛ترويج  و مدت كوتاه آموزش  يها برنامه

 يها رشته با افراد آشناي  افزايش و تحصيل  يها مشاوره گستر  و تقويت -5

 آگاهانه انتخاب منظور به علميه هاي حوزه و دانشگاه، متوسطه آموز  در تحصيل 

 ؛.علوم انسان  يها رشته بر ويژهتأكيد  با تحصيل  يها رشته هدفمند و

 نخبه يها گروه و افراد به مشاوره نهادهاي گيري شكل براي تسهيالت ارايه -6

 و كوارآفرين  ، حقووق   معتمود  يها مشاوره جمله از) برتر استعدادهاي صاحبان و
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 ؛(تأييد مورد  شناس وانر

 يها دوره احياي و آموزش  يها دوره و بازديدها، جهادي اردوهاي گستر  -7

 نيازهوا  از نخبگان  اجتماع شناخت ارتقاي منظور به اختياري كارآموزي و كارورزي

 ؛جامعه واقع  شرايط و

 براسواس  نخبگوان   اجتمواع  فرهنگو   و دينو   پرور  يها برنامه گستر  -2

 و اعتقوادي  مطايعوات   سيرهاي، محور مرب  يها آموز ، فرهنگ  كار در استمرار

، علميوه  هواي  حوزه، ها دانشگاه يها ظرفيت از استفاده با دين جامع وجوه به توجه

 ؛كشور فرهنگ  مراكز و مساجد

 و گستر  و ازدواج مشاورة و تشويق ، آموزش  يها برنامه اجراي و تدوين -1

 ؛نخبگان  اجتماع در خانواده بنياد تقويت منظور به سبمنا ازدواج تسهيل و ترويج

 صواحبان  يها خانواده براي مشاوره و آموزش  يها برنامه اجراي و تدوين -11

 تعامول  و هودايت ، تربيت براي آنان مهارت و آگاه  افزايش منظور به برتر استعداد

 ؛خود فرزندان با

، طراحو   فراينود  مانده سوا  و تقويت و آموزش  هاي پارك گستر  و ايجاد -11

 در مسوأيه  حل مهارت و خالقيت پرور  منظور به كودكان بازي وسايل توزيع و توييد

 .ايمن  و سالمت استانداردهاي رعايت و ايران  -اسالم  فرهنگ بر تكيه با كودكان

 گفتموان  چوارچوب  در نخبگوان   اجتماعوات  توانمندسوازي  -2 كالن راهبرد

 ايران  -اسالم 

 انجووام براسوواس متنوووع و مشووروط، توودريج   پشووتيبان  -1ي ملّرر راهبرررد

 نخبگ  مسير در رشد ميزان و نخبگان  يها فعاييت

 ي ملّيها اقدام

 منواط   در نخبگان و برتر استعدادهاي صاحبان براي فعاييت فرصت ايجاد -1

 و مهارت  و پژوهش ، آموزش  يها زمينه در حمايت  سازوكارهاي ايجاد با مختلف

 نظارت و اجتماع  و فرهنگ ، علم  خيري  بنيادهاي فعاييت توسع  از يتحما نيز

 ؛آنها بر
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 افوزايش  بوراي  حووزوي  علمو   مراكوز  و ها پژوهشگاه، ها دانشگاه از حمايت -8

 رفواه ؛ و  و پژوهشو  ، آموزشو   استانداردهاي رعايت با برتر استعدادهاي پذير 

 ؛كشور در تكميل  تتحصيال كيفيت ارتقاي و حفظ منظور به مستمر نظارت

 بوه  موادّي  مسوتقيم غير و مسوتقيم  هواي  پشوتيبان   گسوتر   و سامانده  -3

 يها زمانسا سوي از پژوهانه و مقطع  هاي جايزه، بورس قايب در نخبگان  اجتماع

 پوايش  بوا  منطبو  ( خيريوه  و وقوف ) عمووم   نهادهواي  و خصوص  بخش، دويت 

 ؛آنان اثرگذاري و اي مرحله پيشرفت

 و فوردي  يهوا  فعاييوت  انجام براي نياز مورد خدمات ارايه براي ريزي برنامه -4

 و علمو   منوابع  توأمين  ماننود ) نخبگو   مسير در حركت تسهيل منظور به گروه 

، توييود  بوه  مربووط  آموزشو   و پژوهش  نياز مورد امكانات كردن فراهم، اطالعات 

 ؛(محصوالت ارايه و انتشار، ثبت

 حووزة  در فكوري  مايكيوت  نظوام  اجراي  و ون قان خألهاي رفع براي تال  -5

 توسوع   بوراي  الزم كارهواي  و ساز ايجاد و فن  و فرهنگ ، هنري، علم  انتشارات

، فرهنگ ، هنري، ادب ، حوزوي، فنّاورانه، علم  يها زمينه در نخبگان  يها فعاييت

 .مديريت  و اجتماع 

 يهوا  گروه يگير لشك و نخبه افراد پرور  برايي ساز زمينه -2ملّي  راهبرد

 جامعه در نخبه

 ي ملّيها اقدام

 و رشود  بوه  اهتموام  و نخبگان براي فلسف  و معرفت  نظام تدوين و تبيين -1

 ؛آنان معرفت  ارتقاي

 پشوتيبان   و دائمو   رصود  ، دانشجوي  فعال هاي هسته توسع  و سامانده  -8

 ؛نخبه يها گروه به ها هسته اين تبديل هدف باآنها  از اي مرحله و هدفمند

 مختلوف  هاي حوزه در فعال آموزان دانش و دانشجويان شدن متشكل از حمايت -3

 دانشجوي  يها پژوهشكده قايب در هنري و قرآن ، فرهنگ ، فنّاورانه، اجتماع ، علم 

، هنوري  -فرهنگو   يهوا  كوانون ، علمو   يهوا  انجمون ، آموزي دانش سراهاي پژوهش و
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 بور تأكيود   با و كشور جاري مقررات و ضوابط عايتر با آن مانند و نخبگان  يها تشكل

 و، مسوتمر  پوايش  و نظوارت ، يپوذير  مسوؤوييت  و مندي ضابطه، گروه تأسيس سهويت

 ؛آنها از تدريج  و اي مرحله پشتيبان 

 در نخبگوان   اجتماع حضور جذابيت افزايش و جذب موانع رفع براي تال  -4

 ؛پايه علوم و اسالم  معارف، علوم انسان  هاي حوزه

 يهووا گووروه و افووراد توانمندسووازي بووراي بلندموودت و كوتوواه ريووزي برنامووه -5

 داخلوو  كيفوو  و رقووابت  خوودمات و محصوووالت توييوود توانمنوودي داراي نخبووه

 ؛شود م  تأمين خارج  محصوالت از كشور نياز كه هاي  حوزه در

 و هنخبو  يهوا  گوروه  محصوالت ارايه براي تخصص  بازارهاي فن توسعه و ايجاد -6

 ايون  غيرتجاري و تجاري فرايندهاي تسهيل براي حمايت  و قانون  سازوكارهاي ايجاد

 ؛آنها مديريت و توسعه، تأسيس در غيردويت  بخش مشاركت بر تأكيد با بازارها

 و افراد هاي ايده سازي تجاري براي خطرپذير يها صندوق توسع  از حمايت -7

، مواي  ، حقووق   يهوا  مشواوره  ارايو   بوا  سوازي  تجاري موانع رفع و نخبه يها گروه

 با متناسب خدمات اراي  از حمايت و بنيان دانش يها شركت بندي رتبه و بازارياب 

 ؛آنها رتب 

 ماييوات   يهوا  هزينوه  از بخشو   يوا  تموام   معافيوت  بوراي  مقررات تدوين -2

 ؛ها فعاييت كيفيت با متناسب و آنان يها فعاييت توسع  منظور به نخبه يها گروه

 حوول  و تخصصو   هواي  حووزه  در نخبوه  يهوا  گوروه  و افوراد  سوازي  شبكه -1

 اشوتراك ، همكواري  تقويوت ، همگرايو   و افزاي  هم منظور به نخبگان  يها فعاييت

 ؛مشترك كارهاي انجام، اطالعات و دانش

 يهوا  دسوتگاه  يها پرداخت ديركرد جبران براي تضمين صندوق تأسيس -11

 مورد هاي پشتيبان  اراي  نيز و نخبگان  يها عاييتف به مربوط يها پروژه در دويت 

 ؛ها فعاييت اين به مربوط هاي مناقصه در شركت براي نخبه يها گروه به نياز

 رفع براي نخبگان  اجتماعات مورد نياز اطالعات  شبكه استقرار و طراح  -11

 يهوا  فعاييوت  هدايت وسازي  شبكه، مشابه خارج  خدمات از استفاده به آنان نياز
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 .نخبگان 

 جامعه در نخبه يها گروه و افراد اثرگذاري برايي ساز زمينه -3 راهبرد كالن

 بوا  جامعوه  در نخبگوان   اجتمواع  اثرگوذاري  براي ريزي برنامه -1ملّي  راهبرد

 «غيرمتمركز» و «نهادمحوري» ديدگاه برتأكيد 

 ي ملّيها اقدام

 نخبگوان   فكور ت يهوا  كوانون  بوا  حواكميت   مختلوف  سطوح تعامل گستر -1

 فعوال  حضوور  و اجرايو   يها دستگاه شناس  مسأيه امور درآنها  مشاركت منظور به

 نامه آيين. ها دستگاه در ريزي برنامه و سازي تصميم، نگاري آينده فرايند در نخبگان

 تهيه ماه شش مدت ظرف نخبگانملّ   بنياد توسط بند اين تحق  دستورايعمل و

 ؛رسيد خواهد نخبگانملّ   بنياد يهيأت امنا دائم  كميسيون تصويب به و

 و بيشوتر  اسوتفاده  بوراي  انگيزشو   و قانون  كارهاي و ساز ايجاد و طراح  -8

، هوا  دانشگاه مديريت  و فرهنگ ، آموزش ، علم  فرايندهاي در نخبگان از وسيعتر

 ؛كشور نهادهاي ساير و ها پژوهشگاه

 منواظره  و نقود  و يپورداز  ريهنظ هاي كرس  يها فعاييت گستر  و ارزياب  -3

  تر گسترده فكري تعامالت و حضور محل بهآنها  تبديل براي ريزي برنامه و نخبگان 

 ؛انديشمندان و نخبگان

 در نخبگوان   اجتمواع  فعاييت تسهيل منظور به تشويق  سازوكارهاي ايجاد -4

 ؛برخوردار كم مناط  ويژه به كشور مناط  هم 

 «وظيفه نظام خدمت» فرصت از بهينه استفاده براي متنوع فرايندهاي ايجاد -5

 اصول   مسوايل  حول  بور  تمركوز  منظوور  بوه  نخبگوان  و برتور  استعدادهاي صاحبان

 .مسلح نيروهاي كل ستاد همكاري با مختلف يها دستگاه

 جامعه در نخبگان  يها فعاييت تسهيل براي دويت  مقررات تنظيم -2ملّي  راهبرد

 ي ملّيها اقدام

 ارايووه و غيردويتوو  و دويتوو  خريوودهاي مقووررات و ضوووابط تكميوول و اصووالح -1
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 حاصول  داخلو    خدمات و محصوالت خريد تسهيل براي ضمانت  و ماي  سازوكارهاي

 ؛كشور علم  جامع نقشه اجراي  يها سياست چارچوب در نخبگان  يها فعاييت از

ملّ   كالن يها پروژه انجام براي خارج  شري  داشتن در اجبار قيد حذف -8

 اجوراي  در نخبگوان   اجتماعوات  تووان  از حوداكيري  اسوتفاده  و كشور پيشبرنده و

 ؛موقع به و مناسب، عموم  رسان  اطالع با همراه، ها پروژه گونه اين

 فرهنگو   و بنيوان  دانوش  محصوالت رقابت  حضور از حمايت وي ساز زمينه -3

 و صونعت   و فنواوري ، علمو    ايمللو  بين مجامع در نخبگان  يها فعاييت از ناش 

 نقشوه  اجرايو   يهوا  سياست چارچوب در جهان  بازارهاي در كشور سهم افزايش

 .كشور علم  جامع

 ميوان  از كشوور  كوارگزاران  اصولح  گوزينش  نظوام  سامانده  -3ملّي  راهبرد

 نخبگان  اجتماعات

 ي ملّيها اقدام

 يهوا  موديريت  احوراز  شورايط  در نخبگوان   يها فعاييت سواب  كردن يحاظ -1

 ؛اي مرحله ارتقاي نظام براساس آن اجراي و مرتبط حاكميت  

 منابع انسان  كارگزاري» يها شركت توسع  و يگير شكل براي يساز زمينه -8

 و دويتو   مختلوف  نهادهاي نياز مورد متخص  نيروي تأمين منظور به «متخص 

 .نخبگان ميان از خصوص 

 نخبگان امور يريتمد و يگذار سياست نظام ارتقاي -4 كالن راهبرد

 موديريت  و ريوزي  برناموه ، يگذار سياست نقش تيبيت  و ارتقا -1ملّي  راهبرد

 نخبگان  نظام در حاكميت  نهادهاي كالن

 ي ملّيها اقدام

آنهوا   بوين  هماهنگ  و نخبگان امور حوزة در دويت  يها دستگاه بر نظارت -1

 درآنهوا   از گيوري  بهره جهت استعدادها مديريت هدف با نخبگانملّ   بنياد توسط

 ؛كشور مختلف يها بخش
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 جهووت پوورور  و آموووز  وزارت در سووتادي واحوود مووديريت يوو  ايجوواد -8

 بوا  هماهنوگ  و برتور  اسوتعدادهاي  آمووز   و هودايت ، شناساي  نظام ريزي برنامه

 ؛نخبگانملّ   بنياد كالن يها سياست

 وزارتوين  در روزيو  نظر زير دانشجوي  برگزيدگان توانمندسازي مركز ايجاد -3

 توسوعه  منظوور  بوه  پزشوك   آموز  و درمان، بهداشت و فناوري و تحقيقات، علوم

 براسواس  ،مختلوف  يها زمينه در برتر استعدادهاي صاحب دانشجويان يها فعاييت

 ؛نخبگانملّ   بنياد كالن يها سياست

 و نخبگووانملّوو   بنيوواد تعاموول افووزايش جهووت مناسووب سووازوكار ايجوواد -4

 موؤثرتر  نقوش  ايفاي و حوزه هر نخبگان شناساي  تسهيل منظور به ها فرهنگستان

 ؛ها فرهنگستان

 نهادهواي  بوا  نخبگوان ملّو    بنيواد  تعامل افزايش جهت الزم سازوكار ايجاد -5

 منظوور  بوه  حووزوي  و اي حرفوه ، علمو   يهوا  انجمون  ويوژه  بوه  اي حرفه -تخصص 

 .نخبگان  اجتماع توانمندسازي و هدايت، شناساي 

 نظوام  بور  نظوارت  ضووابط  و ارزيواب   يهوا  شواخ   طراحو   -2ملّي  راهبرد

 نخبگان 

 ي ملّيها اقدام

 نخبگان  نظام براي الزم مقررات و ضوابط، استانداردها، ها شاخ  تصويب -1

 بنياد توسط آن اجراي حسن بر مستمر نظارت و مختلف هاي حوزه و سطوح در

 ؛نخبگانملّ  

 و اعتبارسوونج ، اعتبووارده  بووراي الزم معيارهوواي و هووا شوواخ  طراحوو  -8

 همكاري با و نخبگانملّ   بنياد توسط نخبگان  يها رقابت و ها جشنواره بندي رتبه

 ؛مسؤول نهادهاي و ها وزارتخانه

 و اي دوره يهوا  گوزار   ارايه و كشور نخبگان  نظام مستمر پايش و ارزياب  -3

 ؛فرهنگ  انقالب عاي  شوراي به ساييانه

 منظور به كشور نخبگان  اجتماع موجود اطالعات  يها پايگاه زيسا يكپارچه -4



 ريو/ مجموعه قوانين و مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فنا 332

 

 .نخبگانملّ   بنياد توييت با، يگذار سياست براي معتبر شواهد و اطالعات توييد

 رسوان   اطوالع  و پژوهشو  ، فرهنگو   يها ساختزير توسعه -5 راهبرد كالن

 نخبگان  نظام با مرتبط

 انقوالب  گفتموان  چارچوب در ننخبگاملّ   ديبستگ  ارتقاي -1ملّي  راهبرد

 جامعه در كار فرهنگ و اسالم  يها ارز  ترويج و اسالم 

 ي ملّيها اقدام

 و اصوول  و (ايسوالم  علويهم ) عتورت  معوارف ، قورآن  بوا  انس فرهنگ ترويج -1

 و دين  بينش ارتقاي منظور به نخبگان  اجتماع بين در اسالم  انقالب يها ارز 

 ؛جامعه به دمتخ در معنوي هاي انگيزه تعمي 

 و اميود  ايجاد هدف با نخبگان  يها فعاييت يدستآوردها جذاب و مناسب ارايه -8

 ؛كشور در مؤثر و كالن يها فعاييت انجام امكان و  فرصت دادن نشان و انگيزه

 و فرهنگو  ، زيوارت  ، طبيعو   هواي  جاذبه با نخبگان  اجتماع ساختن آشنا -3

 و مويهن  بوه  ديبسوتگ   حوس  وملّو    گاه خودآ ارتقاي منظور به كشور اجتماع 

 جايگواه  بور تأكيود   بوا  ايوران  و اسوالم  متقابول  خدمات از آگاه  افزايش همچنين

 ؛ايران  تمدن ارتقاي و ايران  هويت به ده  شكل در اسالم بديل ب 

 طري  از برتر استعدادهاي صاحبان براي آنان از ايگوسازي و نخبگان تكريم -4

 از نخبگوان   يها فعاييت و ها گروه هدايت براي يساز مينهز و موفقيت رموز ترويج

 ؛موجود امكانات با ها فعاييت انجام يپذير امكان برتأكيد  با، آنان سوي

 براي اي چندرسانه و نوشتاري، شنيداري -ديداري مختلف يها برنامه توييد -5

 تعهد و جامعه به احترام، كار ارزشمندي يها زمينه در عموم  بينش سطح ارتقاي

 ؛نخبگان  اجتماعات در جامعه و فرهنگ به نسبت

 بوين  در ويوژه  بوه  اجتماع مختلف سطوح در كشور علم  جامع نقشه ترويج -6

 و اي حرفووه -تخصصوو  نهادهوواي ارتبوواط تقويووت طريوو  از نخبگووان  اجتماعووات

 ؛غيره و سيما و صدا يها برنامه، عموم  يها آموز  با نخبه يها گروه

 اخالق يها ارز  كردن نهادينه براي آموزش  و تربيت  يها هبرنام گستر  -7
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 ؛نخبگان  اجتماع ميان در اي حرفه انضباط و اسالم 

هواي   نشوان  اعطواي  كميسويون » با نخبگانملّ   بنياد همكاري و مشاركت -2

 .كشور نخبگان پاسداشت منظور به «جمهوري رياست دويت 

 رسوان   اطوالع  و پژوهشو   يها ساختزير سامانده  و ايجاد -2ملّي  راهبرد

 نخبگان

 ي ملّيها اقدام

 و مطايعوات   يهوا  سواخت زير بوه  نخبگوان   اجتماع آحاد دسترس  تسهيل -1

، تخصصو   يهوا  كتابخانوه ، رسوان   اطوالع  هواي  سوامانه  جملوه  از كشوور  پژوهش 

 ؛نخبگانملّ   بنياد محوريت با آزمايشگاه  هاي شبكه و ها آزمايشگاه

 بوا  كشوور ( سومات ) تحقيقوات   اطالعوات  مديريت هاي مانهسا ارتباط ايجاد -8

 ؛نخبگانملّ   بنياد محوريت با نخبگان  اطالعات جامع سامان 

 يهوا  فعاييوت  و اجتماعوات  در مناسوب  رسوان   اطالع يها ساختزير توسعه -3

ملّو    بنيواد  محوريوت  بوا  ها فعاييت اين در هدفمند سازي شبكه منظور به نخبگان 

 .نخبگان

 ارتقواي  منظوور  بوه  نخبگوان   ايمللو  بين يها همكاري توسع  -3ملّي  راهبرد

 كشور علم  مرجعيت به دستياب  براي آنان گذاريتأثير سطح و ظرفيت

 ي ملّيها اقدام

 اسوتعدادهاي  صواحبان  تحصويل  اداموه  فرايند كردن هدفمند و سامانده  -1

 بوه  توجوه  منظوور  به اند كرده انتخاب را كشور از خارج در تحصيل ادامه كه برتري

 افزايش، كشور درون با آنان مستمر ارتباط حفظ، كشور فناوري و علم يها اويويت

 ؛خروج يها آسيب دربارة مشاوره ارايه و بازگشت براي انگيزه

 صواحبان  بوراي  كشوور  از خوارج  مطايعوات   يهوا  فرصت هدفمند گستر  -8

 شرايط كردن فراهم و  ملّ يها اويويت و نيازها براساس نخبگان و برتر استعداهاي

 ؛كشور در( اسالم جهان نخبگان ويژه به) كشورها ساير برجست  محققان از ميزبان 
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 و افراد اجتماع  و فرهنگ ، فنّاورانه، علم  هاي همكاري مند نظام گستر  -3

 ؛ ايملل بين مشترك يها طرح اجراي در خارج  همتايان با نخبه يها گروه

 نخب  يها گروه و افراد يها همكاري براي ماي  و ق حقو سازوكارهاي ايجاد -4

 ؛ ايملل بين يها فعاييت در كشور

 همتايوان  بوا  كشور از خارج ايران   نخب  يها گروه و افراد بين ارتباط ايجاد -5

 كشوور  از خوارج  ايران   نخبگان اطالعات  بان  استقرار و طراح  و داخل در خود

 ؛كشور نيازهاي رفع درجهت آنان يها توانمندي از گيري بهره منظور به

 علووم  ترويج و توييد در كشور خارج و داخل نخبگان كارگيري به و حمايت -6

 ؛علم  مرجعيت به نيل جهت در اسالم  انديشه و حكمت بر مبتن  بوم 

 هواي  نشوريه  و ها انجمن، نهادها براي هدايت  و حمايت  هاي سازوكار ايجاد -7

 برگوزاري ، بوورس  اعطواي  قبيول  از)  ايمللو  بين يها يتفعاي توسع  هدف با علم 

 غيرايرانو   نخبگوان  جوذب  و(  ايملل بين نشريات انتشار،  ايملل بين يها كنفرانس

 ؛اسالم جهان نخبگان ويژه به

 و هووا جشوونواره توسووع  نيووز و  ايمللوو بووين ارزشوومند هوواي جووايزه تعريووف -2

 و حضور براي خارج  نخبگان و دانشمندان جذب منظور به  ايملل بين يها مسابقه

 ؛كشور نخبگان  يها فعاييت در مشاركت

 بوا  نخبوه  يهوا  گوروه  و افراد از صيانت مديريت در هماهنگ  و ريزي برنامه -1

 در مشواركت  و همكواري  تسوهيل ،  ايمللو  بين امور در هدايت و مشاوره: يتمأمور

  ايمللو  بين ازارهايب اطالعات ارايه و رصد، كشور از خارج در نخبگان  يها فعاييت

 .كشور فناوري امنيت حفظ و فناوري

 كشور نخبگاني نظام در اجرايي الزامات و نهادي چارچوب -4 فصل

 راهبردي نظارت و يگذار سياست (الف

 عواي   شووراي  عهودة  بور  سندسازي  روزآمد و راهبردي نظارت و يگذار سياست
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 .است فرهنگ  انقالب

 سند اهداف تحقق ارزيابي و نظارت، هماهنگي، ريزي برنامه (ب

 تحق  سازوكار طراح ، اجراي  يها سياست تدوين مسؤول نخبگانملّ   بنياد

 همواهنگ   وآنها  ابالغ و بنياد يهيأت امنا در آن رساندن تصويب به و سند اهداف

 حسون  بر نظارت و سند اجراي در كشور اجراي  يها دستگاه بين بخش  انسجام و

 عواي   شووراي  بوه  سواييانه  صورت به را كار پيشرفت است موظف و است آن اجراي

 .كند گزار  فرهنگ  انقالب

 اجرا و سازي فرهنگ (ج

؛ فنواوري  و تحقيقوات ، علووم  جمهوري؛ وزارت رياست فناوري و علم  معاونت

 و آمووز   علميوه؛ وزارت  هواي  پزشوك ؛ حووزه   آموز  و درمان، بهداشت وزارت

 و، كشوور  وزارت، دفواع   و صنعت  يها خانهوزارت، كشور هاي پرور ؛ فرهنگستان

 وزارت، سويما  صوداو  نيوز  و كشور اجراي  يها دستگاه و نهادها و ها وزارتخانه ساير

 اجراي  فرايند در، كشور فرهنگ  و تبليغ  يها دستگاه و اسالم  ارشاد و فرهنگ

 .كنند م  همكاري نخبگانملّ   بنياد با سند سازي فرهنگ و كردن

 اجرايي الزامات (د

 :شود م  انجام زير يها اقدام سند ارزياب  و نظارت، اجرا منظور به

 انجووام ضوومن، مشووخ  سووازوكارهاي ايجوواد بووا نخبگووانملّوو   بنيوواد -1

 و سوند  اهوداف  تحقو   بور  نظوارت  وظيف ، مصوبات ابالغ و الزم هاي يگير تصميم

 ؛دارد عهده بر را كار پيشرفت ارزياب 

، سوند  تصوويب  از پس ماه نه ظرف حداكير است موظف نخبگانملّ   بنياد -8

 بوا  را سوند  قبال در اجراي  دستگاه هر وظايف شرح شامل، سند اجراي  هنام آيين

 ؛برساند ربط ذي مراجع تصويب به نياز صورت در و تدوين ربط ذي دستگاه همكاري

 معيارهواي  و هوا  شواخ  ، اجراي  يها سياست است موظف نخبگانملّ   بنياد -3

 ؛كند ابالغ ربط ذي اجراي  يها دستگاه به و تهيه را سند يها اقدام و راهبردها اجراي

 و هوا  طورح ، سوند  ايون  چوارچوب  در موظفنود  اجرايو   يها دستگاه تمام  -4



 ريو/ مجموعه قوانين و مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فنا 336

 

 نخبگوان ملّو    بنيواد  بوه  تصويب وسازي  يكپارچه، بررس  براي را خود يها برنامه

 ؛كنند تسليم

 بوا  را اجراي  يها دستگاه يها برنامه تمام  است موظف نخبگانملّ   بنياد -5

 انقوالب  عواي   شووراي  دبيرخانو   همكواري  بوا  يوزوم  صورت در و داده تطبي  سند

 ؛دهد انجامآنها  اصالح براي را مقتض  اقدام، فرهنگ 

 توسوط  شوده  اجرا يها برنامه ارزياب  و نظارت مسؤوييت نخبگانملّ   بنياد -6

 در موظفنود  هوا  دسوتگاه  و دارد برعهوده  سند اين حوزة در را اجراي  يها دستگاه

 ؛كنند گزار  بنياد به را ها برنامه اجراي از حاصل نتايج، زمان  منظم يها دوره

 ابوالغ  يهوا  شواخ   و معيارهوا  بوه  توجه با است موظف نخبگانملّ   بنياد -7

 گزار  و اجراي  يها دستگاه يها برنامه و ها طرح عملكرد و پيشرفت ميزان، شده

 عواي   شووراي  بوه  هسواي  يو   فواصل در موجود وضع ارتقاي براي را خود يها ماقدا

 ؛كند ارايه فرهنگ  انقالب

 مجلوس  و دويوت  بوا  الزم يهوا  همواهنگ   اسوت  موظف نخبگانملّ   بنياد -2

 يهوا  اقودام  و راهبردها اجراي در نياز مورد ماي  منابع تأمين براي اسالم  شوراي

 ؛دهد نجاما سنوات  يها بودجه در را سند

، سوند  تصويب از پس ماه شش مدت ظرف است موظف نخبگانملّ   بنياد -1

 .كند تكميل و بازنگري سند اين مبناي بر را خود فعاييت فرايندهاي و ها نامه آيين

 تفوويض  بوه  بنوا ، آن پيوسوت  و فصول  3 و مقدموه  يو   بور  مشتمل سند اين

 معووين شوووراي 11/7/11 مووورخ 842 جلسووه در فرهنگوو  انقووالب عوواي  شوووراي

 تصوويب  تواري   از آن اجراي و رسيد نهاي  تصويب به فرهنگ  انقالب عاي  شوراي

 .بود خواهد اثر بال و يغو، قبل  مغاير يها سياست و مصوبات كليه و است ايزام 
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