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های گوناگون علمینخبگان رشتهمسئول
علوم انسانی، علوم فنی، علوم پایه، 

علوم پزشکی و علوم مرتبط به سالمت   ها مصداق رشته

نخبگان مهندساِن پیرشفت آینده کشور  پیرشفت کشور و ساخته شدن آینده کشور بدست نخبگان اهمیت دنبال کردن حرکت پیرشفت کشوررشطدلیل
با عزم جزم، همت واال و عمل پیگیر 

یک سیاست بنیادی برای نظاماهمیت
پیرشفت علمی یکی از دو سه رکن

ها در ایران اسالمیعبور از دشواری  دلیل

دنبال شدن سیاست پیرشفت کشورپیشینه
با شتاب باال از دوازده سال پیش  

ربط و نخبگان های مختلف، عنارص ذیدولت عوامل
امیدواری به پیرشفت علمی کشور

های علمی با مالحظه محصول کار در زمینه  گیرینتیجه

توانایی نیروی انسانی در رساندن کشور مناسبزمینه
های پیرشفت همه جانبه به قلّه

های دیگران در گذشتهگفته

ی امروز مسئوالن کشور  تجربه 
شاهد

توان تولید هرکار علمی و فناوری در کشور در حال حارض معنا 

وجود استعداد سطح باال در کشور  علت 

های الزم در کشورایجاد زیرساخت رشط

پذیر نبودن پیرشفت واقعی جز با پیرشفتامکانرضورت
زای علم و تکیه به استعداد درونی ملت درون 

ی انتقال تولیدات زیرزمینی و پیرشفت ظاهری بعضی از کشورها به وسیله
ها و علم در دنیا و خرید محصوالت آن نفت به صاحبان ثروت مقابل نقطه

ها ها و ملتوابسته بودن اعتبار دولت
زا بودن پیرشفت آنان به درون اهمیت 

های دیگران در یک رشایط برابراستفاده از توانایی
های ما  ی آنان از تواناییدر مقابل استفاده  و بدون دست درازکردن به سوی بیگانگان  گرف علم و فناوری از دیگران به صورت معامله پایاپایمصداقنکته مهم 

حفظ احرتام ملت در دنیا ره

بدیهی بودن عدم توانایی یک کشورعلت  در تأمین همه سطوح مورد نیاز در مسائل علمی و فناوری 

ند شدن ایران ایجاد قدرت برای کشورره  رکز دشمنی جبهه مقابل ایران اسالمی بر قدر چالش

گیری مجموعه مغز متفکر دستگاه کشورنتیجه منشأ

ی آن ای برای ملت ما در صورت ساخت و ادارهارزش محسوب نشدن ساخ نیروگاه هستهمصداق
توسط یک کشور غربی و استفاده ما از برق این نیروگاه

ها بر اساس دست آملانارزش محسوب نشدن ساخ نیروگاه بوشهر به
قرارداد منعقد شده در دوران طاغوت ها و پاسخ دریافت پول قرارداد و باال کشیدن آن توسط آملانشاهد

ها به ما بعد از انقالبندادن آملان مؤید

استمرار حرکت پیرشفت علمی و عدم ایجاد وقفه در این حرکت رشط

مناسب بودن رشد علمی کشور ارزیابی
در مقیاس منطقه و جهان در حال حارض

خوب بودن عدد مطلق رشد، شتاب
رشد و باال بودن شتاب پیرشفت   معنا

مالک نبودن رشد علمی در عین لزوم
حفظ شتاب باالی حرکت علمی   شناسیآسیب

باالتر بودن شتاب علمی ما نسبت به شتاب حرکت علمی دنیا  فرصت

حفظ شتاب علمی کشور الزام

ماندگی زیاد ما در گذشته و حرکت رسیع دنیا عقبعلت 

ایجاد پیوند میان علم و صنعت الزمه

های ها و مضاعف شدن تواناییآسان شدن پیرشفتتوصیه 
جامعه نخبگان کشور در سایه تقوا و پاکدامنی و توجه به خدا

ها دخرتها، پرسها و جوانان و اساتید آن جامعه نخبگان مصداق 

وجود نورانیت و صفای جوانی مناسبزمینه
اندن دوران جوانی با انسان تذکر موقت بودن و همیشه 

و دست یاف انسان به اهداف راحت تر از قبل آسان شدن راه به وسیله خداوند و ایجاد مقدمات به دست او 

قدر دانس زمینه معنویت موجودالزام

نتیجه

جلب کننده رحمت الهیاثر

» نسینرسه للیرسی« مؤید

بيانات در ديدار شركت كنندگان در هفتمين همايش ملي نخبگان جوان
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از پا در نیامدن در اثر فشارهای گوناگون ویژگی
های منطقهای اتقالب روی ملتاثر گذاری قدرت منطقهاقتصادی،امنیتی،سیاسی و روانی و تبلیغاتی نقطه مقابل

بيانات در ديدار شركت كنندگان در هفتمين همايش ملي نخبگان جوان
پيشرفت علمي با شتاب باال  :1پيوست

هاي منطقهاي اتقالب روي ملتاثر گذاري قدرت منطقه :2پيوست
 1392/07/17

۲از۱

توجه به این نگاه کالن در همه حوادث کشور الزام

نوش مقاالتی در اوایل انقالب توسط نخبگان درجه یک سیاسیشاهد
آسیا  غرب در خصوص ظهور یک قدرت جدید در غرب 

ند نشدن ایران هدف قدر

قضایای سیاسی

قضایای اقتصادی مصداق حوادث
ای مربوط به کشورقضایای گوناگون بین املللی و منطقه

کسینجر

هانتینگتون نخبگان غربیمصداق 
ژوزف نای

های سیاسی غرب در خصوص تغییر یک هیئت هشدار به دستگاه
هاحاکمه نبودن انقالب در منطقه خاورمیانه به قول غربی پیام

های غربی دولتسیاسی هایدستگاهمصداق

ناپسند بودن تعبیر خاورمیانه نزد رهربی نکته
ی نفوذ سیاسی و قدرت ترصف وسیلهچالش ایجاد کردن قدرت جدید انقالب برای غرب به

در فضای پیرامونی در عین نابرابری با غرب از لحاظ قدرت علم و فناوری علت

نظام سیاسی غرب 

ند و بسیار مهم اسرتاتژیکیمنطقه ای حساس و ثرو

نقطه وصل سه قاره به یکدیگر
مرکز نفتغرب آسیااهمیت

های مهم مورد نیاز برشمرکز کانی

مصداق تسلطارصار همیشگی غرب به سلطه بر منطقه غرب آسیا

تسلط فرهنگی

تسلط اقتصادی

تسلط سیاسی
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خارج شدن یا حداقل دچار تزازل شدنمعنا
تسلط غرب بر منطقه غرب آسیا 

ایرس بر آوردن یک قدرت ملی منطقهیبنی درست فهمیدن و درست بودن این پیشارزیابی پس از گذشت بیش از سه دهه  شاهد
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ل آفریقاشاهد حوادث دو سال  گذشته در منطقه غرب آسیا و ش

مصداق
های منطقههویت بخشی به ملت

تثبیت و گسرتش فرهنگ عمومی اسالمی

ها در مقابل حوادث عکس العمل غربیشاهد اهمیت
رخ داده در دوسال گذشته

ها با دست خالیبیدار شدن ملت
ایستادن در مقابل تحمیل و تحقیر غرب 

ل غرب و آمریکاو بخصوص آمریکا به وسیله ی ع
ویژگی

هارسکوب نشدن بر خالف تصور غربی
عبور منطقه از یک پیچ تاریخی

و نهایی نشدن رسنوشت این حرکت 
ارزیابی

ها و عدم اطالع آنان از آنچهنگرانی غربیشاهد
گذرددر منطقه غرب آسیا می 

ها و انعکاس این اطالع در تفسیرهای آنان اطالع خود غربی
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اندن در حد ذهنیاترشط متوقف 

مشهور به جنگ، شهادت وشهید چمرانویژگی 
تفنگ و مانند این چیزها 

یک نخبه علمی

رها کردن تحصیل در یک دانشگاه
برجسته آمریکا و مشغول جهاد شدن در لبنان و ایران  دلیل

بيانات در ديدار شركت كنندگان در هفتمين همايش ملي نخبگان جوان
ترين كارها  بدون ارائه فكر و تالش براي رسيدن به نظر برترجز با فضيلت :1پيوست

حفظ شتاب علمي كشور :2پيوست
ايجاد پيوند ميان علم و صنعت :  3پيوست 
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رسیدن به قلّه مرجع علمی مراکز علمی نتیجه
های درجه یک ها در میان برجستهسخن شهید چمران در مورد وجود بیشرتین سهم ایرانیشاهدها از متوسط استعداد جهانیباالتر بودن استعداد ایرانیمناسبزمینهسال آینده۵۰و کشور وزبان فارسی ما برای دنیا در طی 

های آمریکا و بخصوص دانشگاه محل تحصیل شهید چمراندر دانشگاه
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راوج در گفتار دانشجویان، نخبگان و مسئولین  مناسبزمینه
وجود نداش رابطه کامل و منطقی 
میان مجموعه علمی و مجموعه صنعتی شناسیآسیبب

های صنعتی کشوررشد دستگاه

های کشورجریان پیدا کردن دانشگاه
ره

ها وجوع بیش از گذشته رشکت
ها به مراکز علمی و کارخانه

ودن مرکاز علمی بیش از گذشته  آماده 
الزمه

به وجود آمدن یک مسابقه بزرگ در نوآوریالزام

کننده های علمی به بازار مرصفنیاز مجموعه
برای ادامه یاف جریان جوشان علمی 

ویژگی مجموعه صنعتی 

تنشگی مجموعه صنعتی نسبت
ها و مراکز علمی های علمی و تحقیقات دانشگاهبه پیرشفت 

انجام صدها پروژه سفارش شده داخلیشاخص

ایجادشبکه آبیاری برای سد فایده نداش سد بدون شبکه آبیاریاهمیتتشبیه
به علت انجام نشدن نصف عمزی کار 

با قیمت ارزان بدون توجه به نیازهای داخلی بخصوص در مقطع دکرتی و باالترهای علمی  و فناوری دنیا انجام کار علمی تحقیقاتی برای نیاز دستگاهشناسیآسیب

مالک ارزیابی بودن نوآوریمصداق خصوص در مقطع دکرتیها بهدر پایان نامه 
بنیاد ملی نخبگان مخاطب

به ماندن  و خدمت به کشور شوق پیدا کردن جوان با استعداد ایرانرهایجاد محیط نشاط علمیالزمه

شوق پیدا کردن متخصص ایرانی ساکن خارج در بازگشت به کشور

عی، سیاسی و نظامی لزوم استمرار در کارهای مهم اجت های مستمر در دوران دفاع مقدسپیروزی حرکتشاهدرضورت
های مقطعیو ناکامی در حرکت 

ی خود از درون آموز، محقق و پرورش دهندهجوانان علم

معاونت علمی رئیس جمهور و بنیاد نخبگان

مخاطب

رس زدن کارهای جالب و برجسته از آنان امتیاز

بخشی بسیار حساس و با اهمیت اهمیت 

گیری رهربی در چندین سال قبل ارصار و دنبالخاستگاه 

فرزند شهید بودن آقای ستاری معاون جدید و مسئول بنیاد نخبگانویژگی مسئول

پیدا کردن خأل کارهای برجسته وتوصیه
ها و از دست ندادن نقاط قوت جربان کردن آن 

ودن مسئوالن پیشین ارزیابی  خدمت 

وزارت علوم و وزارت بهداشت

خواه و آقای واعظزادهخانم سلطانمصداق

سازی برای نوآوری علمیزمینه رصد دائم جریان نوآوری کشور و مشکالت آنالزمهاهمیت

مسئولین معاونت علمی رئیس جمهور

شورای عالی انقالب فرهنگی
مخاطب

هنگی میان دستگاهالزام های علمی کشورازبین بردن ناه

های علمیمصداق دستگاه
مراکز گوناگون  علم و فناوری مجریان کار

هاها و پژوهشگاهپژوهشکده

وزارت علوم و وزارت بهداشت

معاونت علمی رئیس جمهور به عنوان یک هنگ کردن دستگاهمجموعه  های ستاری برای ه مسئول

ترین کارها بودنجزو با فضیلتهای مطرح شده از سوی نخبگان در جلسهصحبتمصداق ارائه فکر و تالش برای رسیدن به نظر برتر  دلیل


