
های دانشجویان در موضوعات مرتبط با اجتماع و نظام ها و رسالهنامهحمایت بنیاد ملی نخبگان از پایان اطالعیۀ

 نخبگانی کشور

 ،گذاری برای اجتماع نخبگانی کشورریزی و سیاستبرنامه ۀهای خود در زمیندر مسیر اجرای مأموریت ،بنیاد ملی نخبگان

ارشد و  های مقطع کارشناسینامهسند(، از پایان 4بر اساس الزامات سند راهبردی کشور در امور نخبگان )راهبرد کالن 

 کند:حمایت میدر محورهای پژوهشی زیر  ی،های مقطع دکتررساله

شده در سند راهبردی کشور در امور نخبگان برای ، رویکردها و اقدامات تعیین ، بهبود و تکامل اهداف الف. بازنگری

 شده؛رب و ارزیابی عملکرد و نتایج کسب، تجا هاشناسی، بر اساس آسیبنخبگانیاجتماع 

، با رویکردهای نخبگانیهای بنیاد ملی نخبگان و سایر اجزای نظام نخبگانی برای اجتماع ب. بررسی میزان تطابق برنامه

 شده؛یابی به اهداف تعیینها در دستر نخبگان و میزان موفقیت این برنامهسند راهبردی کشور در امو

 های:های جدید در زمینه، حذف یا تدوین برنامه ج. پیشنهاد اصالح

 ۀهدایت و توانمندسازی اجتماع نخبگانی برای اثرگذاری بیشتر در ارتقای علم و فناوری و توسع ، . شناسایی1-ج

 متوازن کشور؛

 نخبگان و تحقق نظام نخبگانی مطلوب و اجتماع نخبگانی کارآمد؛  کشور در امور سازی سند راهبردییاجرای. 2-ج

 تر اجتماع نخبگانی و عملکرد نظام نخبگانی کشور.. پایش مطلوب3-ج

 شامل موارد ذیل است: ،تربر اساس محورهای کلی فوق، اهم موضوعات مدنظر بنیاد ملی نخبگان در این خصوص، به طور دقیق

 ؛های ملی سند راهبردی کشور در امور نخبگانهای ارزیابی اثربخشی اهداف کالن و اقدامشاخص یاحصا .1

 در امور نخبگان )ارزیابی هدف(؛ سند راهبردی کشور شده دری تعیینارزیابی اهداف و راهبردها .2

 راهبردی کشور در امور نخبگان؛های بنیاد ملی نخبگان بر اساس سند ارزیابی عملکرد و فعالیت .3

 ای؛حرفه -ها و سایر نهادهای تخصصی، انجمن ها، رقابت هابندی جشنواره، اعتبارسنجی و رتبه طراحی نظام اعتباردهی .4

برتر کشور استعدادهای اظهارانه برای شناسایی نخبگان و های شناسایی فعال و غیرخودا و شاخصهطراحی مدل .5

 ؛کارهای تحقق آنو راه

 های بنیاد ملی نخبگان برای همگامی با نیازهای اجتماع نخبگانی کشور؛انداز و مأموریتبازمهندسی چشم .6

های جاری اجتماع نخبگانی کشور در سطوح مختلف و سنجش میزان همگامی برنامهشناسایی مسائل و نیازهای  .7

 ها؛بنیاد با آن



 ؛مورد نیاز هایلویت مهارتوبرتر بر اساس شناسایی و ا انافزایی مستعدارائه الگوی مناسب برای مهارت .8

 ی؛نخبگاناجتماع سازی توانمندمنظور ای بهی از ظرفیت نهادهای تخصصی و حرفهمندههای بهربررسی روش .9

)طرح شهید احمدی روشن( و  محورهای دانشجویی مسئلهدانشجویان فعال در هسته ۀ زیستۀپدیدارشناسی تجرب .10

 ؛ها با یکدیگربنیاد در مقاطع تحصیلی مختلف و مقایسه آن هایپشتیبانی دانشجویان مشمولهمچنین 

برای شناسی رویکردهای بنیاد ملی نخبگان در ارائه تسهیالت به استادیاران جوان و ارائه الگوی هدفمند آسیب .11

 افزایش اثربخشی آن؛

 انی کشور؛ی در نظام حکمرنخبگانطراحی الگوی جذب و اثرگذاری اجتماع  .12

اجتماع اثربخشی افزایش منظور به ،های اجرایی کشورپروری در دستگاهارائه مدل مدیریت استعداد و جانشین .13

 ؛کشور نخبگانی

 ؛های کارگزاری منابع انسانی متخصصشرکت ۀیری و توسعگطراحی الگوی شکل .14

 های اجرایی و ارائه پیشنهادهای سیاستی؛شناسی فرایند بکارگیری اجتماع نخبگانی در دستگاهبررسی موانع و آسیب  .15

 ؛های دولتی و خصوصی بر اساس تجربیات جهانیبررسی الگوهای نگهداشت نخبگان در دستگاه .16

 ، ، آب و کشاورزی ، انرژی های علم و فناوریحوزهیکی از بندی مسائل کشور در ، گردآوری و اولویت شناسایی .17

 های اجتماعی؛، نظام سالمت و آسیب ، اقتصاد اشتغال ، تولید و ، حمل و نقل ، مسکن زیستمحیط

 های اجرایی کشور؛ی در حل مسائل دستگاهنخبگانطراحی الگوی جذب و اثرگذاری اجتماع  .18

 ؛های مهم کشوربه منظور رویارویی با چالش ،نخبگانطراحی الگوی جذب و اثرگذاری  .19

 ؛های اجتماعیو نوآوری طراحی الگوی جذب و اثرگذاری اجتماع نخبگانی در حل مسائل .20

نهادهای حاکمیتی و  های نخبگانی برای حل مسائلز حلقهگیری اهای جهانی در خصوص بهرهمدلبررسی  .21

 ؛های اجرایی کشوردستگاه

 بنیادۀ مداخل ۀسیاستی پیرامون نحو هایل جامعه و صنعت و ارائه پیشنهادیی موانع اثرگذاری نخبگان در مسائشناسا .22

 ؛هابرای رفع آن ملی نخبگان

 ؛و استعدادهای برتر های اثرگذاری در شناسایی نخبگانلفهتدوین مؤ .23

 ؛ینخبگاناجتماع اندیشی های همها و معیارهای اثرگذار و اثربخش برای برگزاری نشستطراحی شاخص .24

نخبگان در  های بنیاد ملیشناسی فعالیتآسیبو های تکریم و الگوسازی بر اساس تجربیات جهانی بررسی الگو .25

 و ارائه الگوی مناسب؛ راستای تکریم نخبگان

 بخشی؛ایش دلبستگی به میهن و هویتهای فرهنگی هدفمند برای اجتماع نخبگانی با هدف افزطراحی نظام جامع برنامه  .26

 ی کشور؛نخبگاناجتماع سازی طراحی مدل برای شبکه .27

 ؛کشوراجتماع نخبگانی ثر بر های مختلف مؤملی نخبگان با نهاد سازمانی بنیادطراحی الگوهای همکاری میان .28



 شده برای بنیاد ملی نخبگان در رویارویی با مهاجرت اجتماع نخبگانی؛های تعیینارزیابی اهداف و مأموریت  .29

و پیشنهاد الگویی بومی  مندی از ظرفیت نخبگان مهاجر در داخل کشوربررسی الگوهای رایج جهانی برای بهره .30

 رای ایران؛ب

 ؛های اخیرسالدر  از اجتماع نخبگانینخبگان بنیاد ملی های بررسی میزان اثربخشی تسهیالت و حمایت .31

 ؛علمی تؤسسات آموزش عالی در قالب عضو هیئدر م هشدجذب ینخبگاناجتماع  بررسی میزان اثربخشی  .32

 ؛کشور ۀششم توسع قانون برنامۀ 64ۀ ث ماد ای ذیل بنداجرای تعهدات برنامه درهای دولتی بررسی عملکرد دستگاه  .33

 ؛طراحی نظام ارزیابی و پایش اثربخشی نظام نخبگانی کشور .34

 .های مستقیم و غیرمستقیم از نخبگان و استعدادهای برتر از محل منابع وقف و خیرپشتیبانی دربررسی الگوهای جهانی   .35
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