
 بسمه تعالي

و شناسايي نخبه  تعريف

فعلي نخبگانوگزارش وضعيت پيشين  

و هااشتباهات راهكار  

 سيد محسن طباطبايي فر

1390 



به: مقدمه و مهيا سازي زيرساخت هاي مناسب نظر به لزوم افزايش نقش نخبگان در مديريت كشور

ب و روز برخي ناهماهنگي هاي اخير در خصوص جهت گسترش فضاي شكوفاسازي استعداد هاي نخبگان

و پيرو مذاكرات حضوري در اين خصوص  و تحقيقات، حمايت از نخبگان بعد از جمع بندي ذهنيت ها

و علي گذشته  ، مورد كاوي و با استفاده از نظرات كارشناسان در زمينه هاي مختلف)تطبيقي(به اشكال ميداني

م و دسته بندي آن ها يك و ايجاد در اين خصوص و فشرده به جهت شفاف سازي مسير تن بسيار خالصه

ذهنيت در خصوص راهكارهاي عملي رسيدن به شرايط مطلوب با توجه به آخرين نظريات كارشناسان اين 

و حمايت از آنان  .گردآوري شده اين متن در حوزه براي جذب نخبگان

و براي شف اف سازي جزئيات نيازمند تحقيقات الزم به ذكر است با توجه به گستردگي اين حوزه

.گسترده تري بوده كه نيازمند صرف هزينه است 

در حوزهحقايق اين صريح تهيه كنندگان اين متن همه تالش خود را در راستاي انتقال همچنين بدون

و خط قرمز ها انجام داده اند  .نظر گرفتن محدوديت ها

و بررسي ديگر فعا آقاي دكتر متوجه شديم جناب ليت ها در اين حوزه همچنين در جريان اين تحقيق

فعاليت هاي قابل مالحظه اي در اين حوزه انجام دادهسرپرستي حمايت از نخبگان دانشگاه آزاد اسالميبيات 

جهت توضيح پاره اي كردند كه در صورت تمايلابراز تمايلبعد از مذاكراتي در خصوص اين موضوع اند كه 

و سياستگذاري هاي حمايت از مخترعين در خصوصاز توضيحات ، حمايت خدمت مسئولين رده شناسايي

.)1390(حضور به عمل رسانندباالي مربوطه 



:) آيين نامه احراز استعداد هاي برتر نخبگي از دانشگاه شيراز( تعريف نخبه

و كار آمدي اطالق مي شود كه اثر گذاري وي در تولي و گسترش نخبه به فرد برجسته وفن آوريوهنروعلمد

و بلوغ فكري وي درمديريت كشوروفرهنگ سازي و هوش، خالقيت، كارآفريني و محسوس باشد راستاي توليد

و نو و اعتالي جامعه انساني كشور گرددگسترش دانش و توسعه علمي i.آوري موجب سرعت بخشيدن به رشد

و تعريف تعاريف زير مربوط به ادبيات: توجه و كالسيك اين مقاله بوده .ندارند عمومي يا آكادميك

پدر اين تحقيق: نخبه هاي علمي و فناورييشرفت به نخبگاني اتالق مي شود كه بيشترين تاثير را روي كشورعلم

به. نه به صورت بالقوه داشته باشنددر حال حاضر  :دسته تقسيم مي شود4كه

و از نظر تخصص2بينضريب هوشيكه از نظر به نخبگاني:نخبه هوشي-1 يادرصد اول جامعه باشند

گواجتماعي يا جايگاه 5/0مثال.يميدانشگاهي به حدي رسيده باشند كه بتوانند موثر واقع شوند نخبه هوشي مي

)هزارم جامعهده1(درصد2درصد از

و مرتبط بينو برخي شاخصه هايخالقيتبه نخبگاني كه از نظر:نخبه خالق-2 درصد اول2فردي مشابه

و جايگاه  و از نظر تخصص ده1(نخبه خالق مي گوييم موثر واقع شوندرسيده باشند كه به حدي جامعه باشند

)جامعه هزارم

از نظر فناوري به جايگاهي استراتژيك تبديلتخصصبه نخبگاني گويم كه به لحاظ: نخبه متخصص-3

به حدي از تخصص رسيده اند كه توانايي توليد يك شيشه آزمايشگاهي خاص ساخت شيشهشده اند مثال در 

ازبراي كاربرد ويژه را دارند در حاليكه آن شيشه قابل  .خارج كشور به جهت تحريم هاي فناوري نيست خريد

) صد هزارم جامعه3(

تدانشگاهيكه از نظر جايگاه گويند به نخبگاني: نخبه دانشگاهي-4  وجهي از دانش رسيدهبه حد قابل

و دانشجو باشند )صد هزارم جامعه3( اعم از استاد

و نخبگان علمي دانشگاه صنعتي و تحقيقات ميداني روي جامعه آماري محدودي از نخبگان خالق نتايج بررسي ها

و دسته4رسانده كه اين پيرو نظرات كارشناسي ايشان ما را به اين نتيجه همچنين شاهرود با همكاري مشاوره دانشگاه

و برعكس؛اشتراك پذيري ندارند،تقريبانخبه علمي  : يعني(يعني يك نخبه خالق نمي تواند يك نخبه هوشي باشد

.در موارد بسيار نادر مگر)يا نخبه هوشي هستند يا نخبه خالق، نخبگان علمي

و كاربرد هاي اين ، راه كار ها ، نياز ها مارچهارزش استراتژيك و كه هر كدام مي باشد تنوعدسته بسيار متفاوت

.ي ذي صالح واگذار شودو سازمان بايد به طور جداگانه به ارگان



به ذكر الزم همچنينو بوده)نظر مشاورينوتحقيقات نتيجه(از شرايط نگارندهنتيجه گيري شامل اين ليست

مي، ادامهبه جهت اصالح برنامه ريزياست كه  ها قابل توجه دانييك تحقيق  جهت بررسي صحت اين شاخصه

در.ضرورت دارد ها سايرالبته واضح است كه اين نتايج و شرايط كشور ايرانبا،كشور تفاوت اساسي خواهند داشت

. مي باشديو فرهنگ مردميبسياري از اين شاخصه هاي متاثر از برنامه هاي دولت

 شگاهيدان تخصص خالق هوشي حوزه هاي بررسي شده

 باالكم باال متوسط محبوبيت

 متوسط به باال متوسطكم زياد نظم پذيري

 پايينمتوسط به باال متوسط متوسط ولوژيكهمسويي ايدئ

 متوسط خوب متوسط ضعيف درآمد مالي

و تبليغاتياستفادءمورد سو كمكم زياد زياده كاري

 زيادكمكم كم نخبگياحترام به دليل

كم زياد زياد كم كشور ال زايياشتغنقش در

كم متوسط متوسط زياد كشفيات جديد علمي

 زياد متوسطكم متوسط)خريد نيرو( خارج يت جايگزيني نيرو از قابل

 زيادكمكم متوسط از كشور فرارميزان سهم

 آسان متوسط سخت متوسطيدولتمشاغل سهولت جذب در

االبكم متوسط متوسط انتظار از دولتميزان



و متنوع براي اقشار نياز به برنامه ريزي چندگانه،و نياز هاي متفاوت آنها چند دستگي نخبگان لذا با توجه به

و.نخبگان امري غير قابل اجتناب است الزم به ذكر است كه جهت برنامه ريزي دقيق با در نظر گرفتن شرايط كشوري

و زمينه هاي تخصصي نخبگان به دسته ها .ي گسترده تري تقسيم خواهند شد نياز ها

 قبل از مداخله دولت–وضعيت قبلي نخبگان

دال:احترام- و:جملهازييلبه ، اعتماد اياحترام قابل مالحظهاز، مردمي بودن مخترعين دلسوزي مردمي

.برخودار بودند 

،ه هاي محليو مشاور مرجع بودن دربين مردم جهت امور مردمي، صداقت قشريبه دليل:اجتماعياعتماد-

و خوش نامي در محلسابقه و عملكردي خوب .مي شدند تلقيمورد اعتمادياشخاصداشته

و: اعتماد به نفس- و شرايط سختدركار كردن به جهت سختكوشي ، انگيزه خدمت و نگاه فلسفي جمعي

.برخوردار بودند يياعتماد به نفس باالاز،بقابل مالحظه مذه وجود زمينة

- فقدان حمايت هاي دولتيعلي رغم–و محل زندگي خود شدن در منطقه اييبه جهت شناس:كاري فضاي-

و نقديمحل از آنها به جهت انجام پروژهاي خودريش سفيدان ، همچنين به جهتپشتيباني اعتباري مي كردند

ها،مردمي بودن آن ها در بسياري مواقع كه–سهيم مي دانستند مردم خود را در نتايج آزمايش آن الزم به ذكر است

در برخي مناطق دنيا اين امر به حدي شديد است كه مردم در خصوص نخبگان خود دروغ مي گويند مثل داستان 

و نه مخترع المپكه–اديسون  i او نه مخترع برق بوده i 

ت:محبوبيت- و اعتماد آن ها نخبگان نه نها در فعاليت هاي جمعي بلكه به جهت ارتباط نزديك مردم با نخبگان

از،در روابط خصوصي اطرافيان نقش موثر داشتند .يي برخوردار بودندمحبوبيت بااللذا

،: درآمد- از به جهت محبوبيت از نظر كاري،و فضاي مناسب باال، اعتماد به نفساجتماعياعتماد برخورداري

و در آمد مشكلي نداشتند آن مالدوستي نداشتن روحيةد ضعف مالي آنها به دليل در بسياري از موار( اشتغال  ها بودهدر

و ضعف بدليلنه است، )اجرايي ... .

در:سياست- و در نتيجه زمان عدمآنمي توان گفت بزرگترين مشكالت نخبگان دعوت عدم شناسايي صحيح

م و پس از و سياسي بود اين جامعه با دولت غريبهيدتاز آنها به جهت حضور در عرصه هاي مديريت كالن كشوري



به( دستگاه هاي دولتي شعاردهندة فعال در اين زمينه اعتباروكه اين موضوع تلفات بسيار سنگيني به دولتشدند

پخش براي مثال– نخبگان وارد كرد جامعهو) جهت برخي بي عدالتي هايي كه در حق نخبگان صورت گرفت

.در خانه هنرمندان) مديريت تحقيقات فضايي ناساز نادري فيرواستاد(مستند پروفسور شهرياري 

و اشتباهات دخالت هاي

قابليت هاي بااليياز سال تجربه در اين راستا35اين جامعه با بيش از:عدم پشتيباني از جامعه مخترعين ايران-

البته شايد امروز توانايي قابل(.است منحل شدهه تقريبا امروز،پشتيباني دولت نبودكه به جهت برخوردار بود 

)تجربيات بسيار گران قيمتي در دل خود جاي دادهليوه اي براي متولي شدن در اين حوزه را نداشته باشدظمالح

و به جهت عملكرد ضعيف فرهنگي در راستاي معرفي:عملكرد ضعيف اداره ثبت اختراعات- فرهنگ نخبگان

و عدم راه اندازي وعدم وجود بخش كارشناسي متخ ختراعاتا در قضايي امور ويژهي مرجعصص در سازمان ثبت

.استهثبت اختراع تقريبا سنديت خود را از دست دادبرگه، خصوص بررسي تخلفات مربوط به اين موضوع

و سيما- و:عملكرد اشتباه صدا و سيما ازييسينما رسانه هاي صدا برنامه عده محدودي از نخبگان به جهت حمايت

: از جملهكهشدروبرو نتايج نامطلوبيبافني در حوزه علوم اجتماعيي لحاظ كردند ولي به دليل عدم كارشناسيهاي

بهو در نتيجه در جامعه انحراف فرهنگي اشتباهاين كه نتيجه(دست نيافتني بودن نخبگانتبليغ عدم اعتماد مردم

شدنخبگان  يك( به صورت غير واقع، متفاوت نشان دادن نخبگان) مردمي خواهد به جايشخصيت خياليمعرفي

، قدرتمند بيان كردن نخبگان) شخصيتي كه واقعا وجود دارد  كه اين امر زمينه را براي بسياري انحرافات هموار كرد

از) عدم نياز به پيشيباني مردمي (  بر، حل(از كشورن قبح فراردبين ي كه يك معرفي فرار از كشور به عنوان تنها راه

و سازمان، عدم اطالع) نخبه با آن مواجه است ، عدم پوشش رساني در خصوص نهاد ها هاي حمايت از نخبگان

كه در ديگر قابل جبرانو بسياري اشتباهات غيرو سياسياستفاده هاي تبليغاتيسوو خبري وضعيت نخبگان كشور 

.د اين مبحث نمي گنج

و كنتردستگاه عملكرد ضعيف- هاكم كم:لينظارتي كه بسياري از آنقدرت گرفتنديي در اين خصوصانجمن

ميو بيشتر به عنوان يك ابزار براي فروش اسم مخترع يا مبتكرغير از حمايت از مخترعينها با اهدافي به  فعاليت

ساو حتي ادعاهايي در خصوصدكردن در نيز همچنين نخبگان؛نيز مطرح استزمان ها با دشمنانارتباط اين



و اطالعات داشته باشند در خصوص هاي شرايطي كه بايد نزديك ترين ارتباطات را با سازمان عملكرد اين رويكرد

.سازمان دچار سر درگمي هستند 

، علمي پس از ايجاد شكاف بين نخبگان:نخبگان كالن ضعف مديريت- به جاي ايجاد برخي مسئولينو دولت

و حل اين مشكل به بانكه مي تواننداين نتيجه رسيد فضاي دوستي ايد را...وپول يا حمايت هاي رسانه نخبگان

هاركَكَريني ها براييش نوع اينكه غافل از اين،دنجذب كن و به جهت بصيرتبسيار گوارا تر از نخبگان استس

و يا حتي پايين درو عدم شناسايي صحيح نخبگان عدم حمايت،)به صورت مشخص( تعاريف فقدان اشتراك

.اين پروژه منجر به وقوع فجايع غير قابل جبراني شد نخبگان در 

و ثبت اختراع مانند سازمانسازمان هايي،مالي-ارگان هاي حمايتي:عملكرد ضعيف ارگان هاي حمايتي مالي-

و حمايت هاسازمان پژوهش هاي علمي صنعتييا به رسميت شناختندرا به عنوان مرجع در خصوص بررسي طرح ها

)البته سنديت اين سازمان ها رو به كاهش است(.زير ساخت هاي محيطي براي اين امر هنوز محيا نبوددر حالي كه

و شديد وزارت علوم در ايران منجر به از دست دادن اقشار نخبه ديگرانحصار طلبي:عملكرد ضعيف وزارت علوم-

بيشتربا،» ارتباط با صنعت«و كار را به جايي رسانده كه حتي در بخش ها شدهبه نوعي جبهه گيري در قبال آن

»ارتباط با صنعت«بخش دفترپذيرش عملكرد بدون كسب امتياز به راحتي صنعت( دانشگاه ها دچار مشكل شده اند 

)را ندارد دانشگاههادر

بها) غيرنقدي(هزينه هايي كه به جهت حمايت:عدم حمايت صحيح از نخبگان- ز مخترعين صرف شده عموما

.خارج از موضوع بحث است منجر شده كه داليل آن اهداف ايناز غير اموري

قطره چكاني كه به يك آينه جهت( در يك جشنواره مثال طرح قطره چكان آينه اي:عملكرد اشتباه جشنواره ها-

ها«با مثال طرح) ديدن چشم خود مجهز شده  جش»نانو حافظه يعني؛داوري مي شوند نواره با شرايط برابر، در يك

و  ، خالق دو؟! اختراع را مقايسه كرد2اين چطور مي توان...مقايسه بين نخبگان هوشي و چطور مي توان به هر

؟مشابه داد يا جوايز امكانات

و ارشاد عدم دخالت- و ارشاد در خصوص جلو:وزارت فرهنگ فرهنگي گيري از اين انحرافات وزارت فرهنگ

و نخبگان عموما با تزريق تفكر سلطه بلكهندادهنشانل مؤثري ازخودعكس العم گونههيچ نه تنها مربوط به خواص

كه خود اين موضوع به منزله( پيروي از هر شخصيتي به جز شخصيت هاي مذهبي را محكوم كرده، ستيزي

و در نتيجه كاهش تبعيت عوام از نخبگان در مديريت .) هاي كالن مي شود رهبرستيزي



كه در برخي) در دست ندارماطالعات كافي(تصور مي شد:دفتر حمايت از نخبگان رهبري كاهش فعاليت-

مراجعين خود را به اين، اين دفتربنياد ملي نخبگانموارد اين دفتر راهگشاي برخي مشكالت بود كه با راه اندازي 

.مي دهدعارجابنياد 

 ....و

 نخبگان فعليوضعيت

به،نه تنها دلسوزي براي مخترعين نمي كنند گاهاًمردم،يدخالتهاي دولتبه جهت:احترام- بلكه در صورت تقاضا

سوآن ها با نگاه  و گرءمتكدي ، از آن ها فاصلهاستفاده و با توجه به گسترش كاله برداري در اين قشر نگريسته

و مراودات خود را با آن ها محدود مي .كنند گرفته

، سواستفاده سياسي از اين عناوين به دليل:اعتماد- ، رواج شايسته ساالري فرهنگ كاهش، گسترش نخبه نمايي

قابل ديگر به صرف نخبگي نه تنها نخبگان حقيقي،و ورود اشخاص بد نام به اين قشرمشاوره اينترنت به عنوان يك

!رعايت مي كنندجانب احتياط را بيشتر بلكه مردم،اعتماد نيستند

مجموعه اي كه توسط دولت حمايت نمي شوند نه تنها وجه نخبگي خود در محيط را از دست:اعتماد به نفس-

تا، مي دهند و فعاليت هاي انجام شده يكبه بلكه تصور مي كنند كه نگاه نخبگي بودهتوهم جمعيامروز ناشي از

م و در چنين شرايطي نگرش و مجموعه حمايت كه به زودي حل مي شود و عقيدتي نيز نمي تواند كارساز باشد ذهبي

ها كار براي او مي بيند به نحوي كه در صورت عدم اين گونه حمايتوابستهشده كم كم خود را به اين حمايت ها 

.بسيار سخت مي شود

در حاضر به جهت برهنگي فرهنگي،مورد حمايت دولت باشدنخبه از مجموعه در صورتي كه:كاري فضاي-

ها،سطح جامعه شرا بسياري از كار ، انتظار اون نخبگي خودأناقض و محدوديت هاي براي خود قائل مي شود ديده

و  كه در خصوص دريافت وجه افزايش يافته و در صورتي كم كم شرايط كار كردن براي وي سخت تر مي شود

در خصوص در نتيجه حتي گاهي، شدهكذب تلقي مورد حمايت دولت نباشد ادعاهاي او در خصوص نخبگي گاهاً

)تلقين(. صورت نمي دهدبروز آن اقدامي 

.محبوبيت عمومي ندارد4تا1واضح است كه قشري با شرايط:محبوبيت-

و:در آمد- ، خودباوري ، حمايت ، اعتبار .كسب نمي شوددرآمدي ... به جهت عدم اعتماد



و سريع نخبگانبه جهت ورود بي مق:سياست- و دمه نه،تخصص سياسي كافينداشتن به سياست بدون بصيرت

اتبديل مي شوند،بازيچهتنها به و ناببلكه برخي و ارزشيابيساماني سيستمز افراد سود جو از اين موقعيت  استعداديابي

وءسو،نخبگان و برعكسدولت اعتماداستفاده كرده .انداز بين بردهرا به نخبگان

:راه كار ها

و استفاده بهينه از آنها در نقطه الزم به توضيح است كه ما فقط به بررسي راه كار ها براي جلوگيري از فرار نخبگان

و برنامه بسياري،در حالي كه خارج از نقطه بحراني)يعني راه كارها با توجه به موانع( توجه كرديمبحراني راه كار ها

و دانشجوييخصوصا در سنين)ي راه كارها باتوجه به عوامليعن(مي تواند موثر باشد كه ميتوان با هزينه پيش دانشگاهي

.كم تاثير بسزايي به جاي گذاشت 

و راهكارهاي ديگر به .حوزه اصلي تقسيم شده اند4اين راه كارها

و-1 هانيروعملكرد تغيير اساسي در ارتقاي كيفيت قشر پاسخگو به نخبگان

ب-2 ه حمايت تغيير نگرش

 دولت فضاي دوستي با نخبگان را ايجاد كند-3

 بايد بسياري از حمايت ها جنبه علمي داشته باشد-4

از:)ارتقاي كيفيت قشر پاسخگو(تغيير اساسي در سيستم جذب نيرو-1 براي فعاليت در راستاي حمايت

ت خود كه بعداًنخبگان كه در اين بحث نمي گنجد  و به طور كلي. شود واند به صورت يك تحقيق كامل مي

.حول محور هاي زير است

و كنترلي( تغيير نظام پرداخت حقوق-1 )در راستاي ارتقاي عملكرداعمال سياست هاي ارزيابي

و استفاده از متخصصان اين حوزه( تغيير نظام تعيين جايگاه-2 )كاهش مدرك گرايي

ها-3 و ارزش ها انجام پروژه هاي پژوهشي فرهنگي( تحول در مالك ها و ارزش )جهت اصالح نگرش

 برخورد با نخبگان واقعي كادر جهت آموزش برايبودجه هاي سنگين تأمين-4

و نخبه پروري آموزشي تخصصي برگزاري دوره هاي-5 )استعداديابيارتقاي كيفيت(نخبه شناسي



 تغيير نگرش به حمايت-2

با دانش يا تخصص خود، فضايي ايجاد كنيم تا نخبگانتكليف آن است كه و را به پول تبديل كنند

ز كردن براي نخبگان هزينه با نه اين كه فقط ايي برسانندگرفتن درصدي از اين پول دولت را به درآمد

، يكي از تعاريف فراموش شده حمايت از نخبگان آسان كردن شرايط  اين مهم را از سر خود باز كنيم

: جامعه است زندگي برايشان در

:كه در خصوص نخبگان انجام مي شود گرفته شود جلوي حق كشي هايي-1

. در خصوص بررسي جرايم علمي راه اندازي شود دادگاه يا مرجع تخصصي-أ

و حقوقي يك مركز مشابه كانون وكال براي-ب و خدمات رايگان قضايي به جهت مشاوره

و دفاع از حقوق معنوي آنان جلوگيري از تضييع حق مخترعين  راه، مشاوره در ثبت اختراع

.اندازي شود 

به-ت و دريافت پاسخ و پيگيري نامه هاي دولتي به سازمان ها يك دبير خانه جهت ارسال

.صورت متمركز راه اندازي شود كه از نظر حقوقي سنديت داشته باشد 

،( برخي محدوديت هاي عمومي براي نخبگان لحاظ نشود-2 رعايت حق تقدم براي مراجعه به مسئولين

ج و فرد حضور در برخي و زوج و طرح هاي ترافيك و كنفرانس هاي خبري )لسات ... 

. در صورت بروز مشكالت شهري جهت كاهش آسيب ها اولويت دوم پس از اقشار مستضعف باشند-3

 ...)و بيمه خانوادهمشابه امكانات مثل(افزايش احساس امنيت در جامعه-4

ها پشتيباندر نظر گرفتن مثل(احساس مورد توجه مردم قرار گرفتن-5 )از الگوي پشت كنكوري

براي سنجش ميزان لياقت فرد تعيين ميزان حمايتجهت بازنگري ساالنه يا دو ساالنه در وضعيت فرد-6

 جهت استفاده از حمايت ها

و تسهيالت به جاي كمك هاي بالعوض-7 و قابليت(.واگذاري اماني امكانات در راستاي انگيزش

و كاهش هزين هاانتقال حمايت ها )ه

 دولت فضاي دوستي با نخبگان را ايجاد كند-3

در سازمان اطالق2يا حداكثر1در هر سازمان وظيفه ارتباط با نخبگان به يكي از مديران درجه-1

ها درعين حالشود كه  و بيان تهديد يا( به سادگي در دسترس نخبگانبراي ارائه پيشنهادات



آنبهو باشد)نماينده نخبگان در حوزه هاي مختلف علمي شكل دوره اي از حمايت نخبگان از

. سازمان مطمئن شود

)بسياري از كشور هاي مدرن مثل(. در سيستم هاي اداري اولويت انجام امور با نخبگان باشد-2

.از نظر طبقه بندي اطالعات براي آن ها جايگاه ويژه اي لحاظ شود-3

ب-4  اشد بايد بسياري از حمايت ها جنبه علمي داشته

و مراكز علمي آموزشي آزاد شود-1 ي كتابخانه ها .دسترسي اين عزيزان به همه

و دانشگاه ها با مساعدت سازمان-2 برگزاري دوره هاي آموزشي توسط آن ها در آموزش پرورش

و( مربوطه مواجه شود  ) روند خسته كننده مجوز ....

و، كار دانشجودر دانشگاه ها اولويت كالس هاي حل تمرين-3 .با ايشان باشند ... يي ها

ها-4 رايگان در اختيار حتي به صورت آموزشي در صورت درخواست علميو محتوا هاي آرشيو شبكه

.آن ها قرار گيرد 

به-5 . راه اندازي شود سواالت آنانمركز مشاوره خدمات رايانه اي ويژه جهت پاسخگويي

 نوشته شده توسط سيد محسن طباطبايي فر

و خبري حمايت كردند با تش و نخبگاني كه در ايجاد اين محتوا من را از نظر علمي  كر تالش دوستان

و امور مشاوره( خانم ناظمي-1 و محقق ميداني) فوق ليسانس روانشناسي

)متخصص رباتيك–دكتراي افتخاري اختراعات( مهدي منوچهر طيبي-2

كش( مسعود رودي-3 و فناوري )فوق ليسانس مكانيك–ور طرح اول پارك هاي علم

فر-4 )علوم اسالمي كارشناس( سيد مهدي طباطبايي

)كارشناس علوم سياسي( بهروز آهنگر-5



و ، عدم تحقيق كافي ، جلوگيري از انحراف موضوع  حذف شده از جمله... بخش هايي از اين مقاله به جهت خالصه سازي

:سيد مهدي طباطبايي فر بخشي از نظرات

و در بعضي قسمت ها مقاله زبان اين-1 .بايد تلطيف شود كمي تند است

و عموميت دارد-2 .الزم به ذكر است كه بخشي از اين گسستگي فرهنگي محدود به نخبگان نبوده

و بسياري از اين-3 . هم وجود دارد...و اقشارنه تنها براي نخبگان بلكه در حمايت دولت از ساير مشكالت نكات

كه معموال همين عده كم تمام حمايت شودرا نيز اضافه، نخبه هاي جذب حمايت هاي دولتينخبه انواعبه استبهتر-4

راهاي دولت براي تمام  . در اختيار دارند اقشار

:بخشي از نظرات آقاي بهروز آهنگر

 خصوصي سازي بخش هايي از اين حوزه-1

و مشترك با شرحو ابالغ با محوريت» جلسات يا كرسي آزادانديشي«تدوين قانون-2 نخبگان علمي به صورت تخصصي

ره وظايف متفاوت  بري در خصوص كرسي هاي آزادانديشيدر راستاي تحقق خواست مقام معظم

و سازمان هاي مرتبط3با حضور نمايندگان( تشكيل كميسيون مشترك حمايت از نخبگان-3 و كارشناسان )قوه

 ....و

:عتي شاهرود كه بيشترين همكاري را داشتند بخشي از جامعه آماري از دانشگاه صن

، سيد نويد ، سينا مهدي زاده ، فربد قهرماني ، محسن فرماني ، محسن فالح ، خليل سياهلويي ، محمد ضيايي حسين صالحيان

، مجيد ناصري ، سعيد مرادپور ، علي ليلوي  حيدري

iگي از دانشگاه شيرازرئوس آيين نامه احراز استعداد هاي برتر نخب 

ii  و المپ مت المپ ها از سال ها قبل استفاده مي شدند ابا از دانشنامه بين– نگليسي بودد اديسون براي سوان دانشمند

 المللي ويكي پديا


