
برنامه ریزی برای قرار گرفتن در بین ۱۰ کشور برتر دنیا در این زمینهوظیفه

  برگشت به کشور پس از تحصیل

  فراموش نکردن بدهکاری به کشور خود

  تشویق جوان نخبه به ترک کشور و ناامیدکردن 
او از آینده ی کشور توسط عناصری در دانشگاه ها

  صرف وقت بی هدف و بی فایده در اینترنت

دشمنی با کشورآسیبها

فقدان خیرخواهی برای جوان نخبه 

خیانت بودن این کار

  تعریف مسئله برای دانشگاه ها و تخصیص درآمد مالی به دانشگاه به میزان حل مسئله در بعضی کشورهای پیشرفته ی دنیا

  مسئله محور بودن جامعه ی علمی کشور

وضعیت فعلی ُپر کردن فاصله ی خودمان با مرز دانش جهان 

ثمره

آیه نعمتنخبگی؛وظیفهایهمیشگی شکر

استعدادوظرفیت نخبهشدنعالوهبر
نعمت ذهنینیازمندتالشوقدرشناسیاز

نخبگیاست

احساسمسئولیتجوان
نخبهدرقبالمسائلکشور

توجهنخبهیعلمیبهافق
ترسیمشدهبرایعلمدرکشور

باروشعلمی حلمسائلاساسیکشور

اشکالنداشتنمهاجرتتحصیلی
اساس دانشجوبهکشورهایخارجیبر

فکریویاخانوادگی نیاز

احساسناامیدی

احساسناتوانی

احساسبیآیندهبودن

بیحوصلگی

وتالش صرفوقتبهسرگرمیهایزائدبهجایکار

اینترنت صرفوقتبیهدفوبیفایدهدر

راحتطلبی

نداشتنهمت

نداشتنخطرپذیری

ضروریبودنافزایشتعداد
شرکتهایدانشبنیانباوجود

رشدخوبآنان

ضروریبودنافزایشسهمشرکتهای
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مصادیقموانعفرهنگی
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برای دریافت متن بیانات
اسکــنکنیــد

  استفاده نکردن از ظرفیت ذهنی با تنبلی، بی حالی، بی توجهی و غفلت

  محیط

  خود نخبه

مصادیق

  باالتر بودن استعداد ذهنی در کشور ما از متوسط جهان

نقشهدشمن
غافل کردن ملت از استعدادهای 

خود و انکاِر استعداد ملت 
به وسیله ی جنگ نرم 

سابقه تاریخی

هدف

انکار تواناییی هندی ها و از بین بردن خودکفاییی آنان توسط مصداق
انگلیس و ایجاد حس نیازمندی به محصوالت انگلیسی در آنها

ابتالی ایران به این بلیه از تقریبا 2۰۰ سال قبل از 
انقالب اسالمی 

آسان شدن غارت ملت ها

آیه

تذکر

تالش دشمن برای غافل کردن ما از تواناییی مثال
موشکی برای آسان شدن حمله به کشور
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غفلت و غارت، مکمِل یکدیگر

غفلت، مقّدمه ی غارت

غارت، افزایش دهنده ی غفلت

معنا

  عمل به مسئولیت های خود در قبال وضع نخبه

  تحمل سختی ها در بعضی موارد و مبارزه با موانع توسط جوان نخبه

  نامهربانی نسبت به نخبگان در برخی موارد 
در دستگاه های مختلِف حکمرانِی کشور

نامهربانی ها نخبه را از ادامه ی راه، فّعالّیت و تالش دلسرد نکندتوصیه

  داشتن تالش و فعالیت و ُشکر عملی
جانبخداونددانستننعمت از

دادننتایجنخبگیدر نخبگیوقرار
جهتارادهورضایالهی

جهت دهی به حرکت نخبه

ثمرهتوجهبهاینافق

مراحل

سابقهتاریخی

ممکن بودن رسیدن به این نقطهارزیابی

ه ی دانش دنیا قرار داشتن دانشمندان ما در برهه ای از تاریخ 
ّ
در قل

و مورد استناد قرار گرفتن کتابهای آنها در همه ی دانشگاه های دنیا

دنبال تمّدن نوین اسالمی بودن

عبور از مرز دانش جهانی

داشــتن پیشــرفت علمــی قابــل ســتایش 
علی رغــم زیــاد بــودن فاصلــه  ی مــا بــا 

ــا ــم در دنی ــّدم عل ــوط مق خط

الزمه

مجموعه ی مسئولین

پدر و مادر

مجموعه ی حکمرانی

معلم و استاد دانشگاه

آفرینش علمی

مطالبه رهبری

معنا

آسیب شناسی

جوان نخبه  دنبال آفرینش علمی باشد

عرضه ی خدمات و کشفیات جدید علمی به دنیا و تولید 
علم و فناوری بر اساس آن کشفیات جدید

فرع بودن کارهای علمی کشور ما در 
نسبت با آفرینش علمی دیگران

پیشرفت علمیپایه تمدن نوین اسالمی

پیشرفت صحیح

جهت گیری صحیح حرکت علمی

از بین رفتن برخی مشکالت

  سهم کمتر از ۱ درصدی شرکت های دانش بنیان از تولید ناخالص ملی 

  دانش بنیان نبودن صنایع بزرگ ما در کشور

  سخت گیری در رعایت ضوابِط دانش بنیان بودن شرکت ها

  رواج مصرف محصوالت آنان در داخل کشور

  توجه به کیفیت شرکت های دانش بنیان در کنار افزایش کمیت

  بازاریابی خارجی و صادرات محصوالت آنان

راهکار

استفاده از تولیدات شرکت های دانش بنیان 
توسط دولت و سازمان های بزرگ

 وارد نکردن تولیدات 
شرکت های دانش بنیان 

نداشتن پیشرفت چشم گیر در 
صورت نداشتن صادرات

دولت

صدا و سیما

خود شرکت ها

وظیفه بنگاه داخلی

ایجاد بازار داخلی برای شرکت های دانش بنیانضرورت

موارد

تبلیغ محصوالت ایرانی در بخش خارجی صدا و سیماوظیفه

گران نکردن کاال

وزارت خارجه

پایین نیاوردن کیفیت کاال

وزارت صمت

جوانان،مدیرانوسازندگانآیندهیکشور

مدیریتهایگوناگوِنمیانی،پایینیوسطحباال جوانهاینخبهدر استفادهاز

  وزرا

  دولت

  پیدا کردن جایگاه خود در پیشرفت کشور و ایفای نقش در آن جایگاه

  مسئولین

  آماده سازی خود

  مسئله  ی آب

  اعتیاد

  حاشیه نشینی

  موانع رشد تولید

  نظام مالیاتی

  آسیب های اجتماعی

   ترافیک

  نظام مالی

  طالق

  اداره ی کشور

  هجرت از روستاها

  تخریب روستاها

  مشکل بانک ها

  نظام پولی

  محیط زیست

  مسئله ی هوش مصنوعی
تاثیرگذاری هوش مصنوعی در آینده ی جهاناهمیت

مسئول
معاونت علمی رئیس جمهور

دانشگاه

مصداق

راهعالج

خودروسازی 

تاثیرگذاری شرکت های دانش بنیاِن کوچک بر دانش بنیان کردن صنایع بزرگ کشور

ضرورت

مسئول

آسیبشناسی

مسئول

تذکر

وظیفهحاکمیت

الزمه

آسیب

نعمتنخبگی کر
ُ

مصادیقش
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1

2

3
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افق علمی کشور
  رسیدن به مرجعیت علمی در 

جهان در ۵۰ سال آینده 

الزمه

مصادیق مسائل اساسی

نمونه

وط شر

آسیب شناسی

الزامات

آسیب شناسی

شرط

وضعیت فعلی

مسئول

وظیفه ی نخبگان

مصداق سرگرمی زائد


