بسم اهلل الرحمن الرحيم
پيشنهادات اوليه فرهنگستان علوم پزشكي در خصوص "پيش نويس سياست هاي كلي در امور نخبگان " موضوع
نامه  4439-39545مورخ  9544/9/94مجمع تشخيص مصلحت نظام
مقدمه
سياست هاي كلي در امور نخبگان،كه انشاءاهلل بصورت شايسته و جامع تنظيم خواهد شد ،پس از ابالغ توسط مقام
معظم رهبري ،سند فرادست نظام جمهوري اسالمي ايران در امور نخبگان و تعيين كننده مقدرات مديريت تحوالت
آينده كشور خواهد بود .به همين دليل واجب است در تنظيم و پيش بيني دقيق نظارت بر نحوه اجراي آن دقت و تدبير
و مراقبت الزم صورت پذيرد .در بررسي اوليه سند پيشنهادي در مدت محدود تعيين شده ،موارد زير توسط فرهنگستان
علوم پزشكي براي لحاظ نمودن در اين سند مهم و راهبردي كشور پيشنهاد مي شود.
 -9الزم است در مطلع سند نظام ارزشي و اخالقي اسالمي ناظر بر نخبگان و نظام نخبگاني بصورت اجمال و شفاف
ترسيم شود " :اعتقاد راسخ نخبگان و مسئوالن نظام نخبگاني به خداوند كريم و همراهي و ياري خداوند"" ،پايبندي به
مباني ديني و شرف ملي" " ،برخورداري از تقوي و معنويت و تالش دائمي براي تقويت سالمت معنوي اسالمي" ،
"حق جويي و عدالت محوري"" ،داشتن روحيه جهادي توأم با اميد و تالش"" ،باور و عمل به شيوه جهاد مستمر
علمي جهت توليد و ترويج دانش و فناوري پاك و با شرافت" ،و "برخورداري از انديشه خالص و درست"  ....از نكاتي
است كه توصيه و تأكيد مي شود در اين بند تصريح شود .پيشرفت در همه شئون جامعه ،خاصه اخالق و معنويت؛
فرهنگ و هنر؛ طب و سالمت؛ علم و فناوري؛ ادبيات و تاريخ؛ اقتصاد و معيشت؛ ورزش و تربيت بدني؛ سياست و
روابط بين المللي؛ قانون و حقوق؛ آداب و رسوم؛ مديريت و برنامه ريزي؛ تغذيه ،محيط زيست و نظاير آن ،با دستاوردها
و عملكردهاي نخبگان ،كه ريشه در ارزش هاي فوق دارند ،ميسر خواهد بود.
 -2التزام اعتقادي،اخالقي و تعهد سياسي مسئوالن نسبت به اجراي كامل ،همه جانبه و دقيق سند بايد تدبير و تأكيد شود.

 -5در تعريف «نخبه» عالوه بر مفاد مندرج در سند راهبردي كشور در امور نخبگان موارد زير نيز لحاظ گردد:
فرد اليق ،برجسته ،داراي نبوغ فكري كه مظهر و تجلي گاه در هم آميختگي "علم با ايمان"" ،شناخت با بصيرت"،
"تالش با خدمت"" ،موفقيت با تواضع نسبت به مردم" " ،اخالق با معنويت اسالمي"  " ،آينده نگري با هوشمندي" و
" خالقيت با مديريت" است .چنين فردي در صورت تربيت توحيدي و هدايت مسئوالنه و حمايت هوشمندانه و
بكارگيري مدبرانه ،از ظرفيت هاي الزم براي ايجاد تحول و اعتالي همه جانبه جامعه در راستاي اهداف متعالي انقالب
اسالمي برخوردار خواهد بود.
ويژگي هاي مورد انتظار ديگر از شخصيت نخبه ،عبارتند از  :قيام و حركت منحصراً براي رضاي الهي ،اخالص،
خودجوشيدن ،خود روئيدن و باليدن ،خودباوري ،اعتماد به نفس ،ساده زيستي ،خدمت به مردم ،قاطعيت در برابر دشمنان
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اسالم ،دفاع از هويت اسالمي و بومي ،دفاع از حق ،تالش براي استقرار آزادي و عدالت ،مبارزه با استبداد و استعمار،
انجام تكليف الهي و همگرايي و تعامل سازنده.
 -9هدف سند از شناسائي ،هدايت ،حمايت ،نخبه پروري و بكارگيري نخبگان"اعتالي اخالقي و معنوي"" ،ارتقاي
همه جانبه علمي و فناوري"" ،تحكيم استقالل و آزادي"" ،كسب اقتدار اقتصادي و سياسي-اجتماعي"" ،عدالت و ظلم
ستيزي"" ،الگوسازي و الهام بخشي" و در نهايت"زمينه سازي براي مرجعيت علمي و تمدن سازي نوين اسالمي" است .
-3توجه خاص و مبرم به نهاد خانواده و "توانمندسازي و استفاده از نهادهاي فرهنگي -آموزشي( وزارت آموزش و
پرورش ،سازمانبهزيستي  ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي  ،وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري) ،براي آموزش و
آگاهي بخشي والدين" در مورد اهميت فرزند پروري؛ نكات و دانستني هاي ضروري براي والدين؛ در موضوعات و
وظايف مراقبتي و تربيتي در دوران بارداري ،تولد ،نوزادي ،شيردهي و بعد از آن.
 -6اتخاذ پوياترين و نافذترين سياست ها در نخبه پروري با رويكرد عادالنه ،از طريق توجه خاص و مبرم به سالمت
همه جانبه (جسمي-رواني-اجتماعي و معنوي اسالمي) و حمايت و مراقبت از مادران ،از قبل از زمان بارداري و بعد از
آن ؛ در دوران بارداري و بعد از آن؛ و پرورش جسمي و معنوي همه جانبه نوزادان و شيرخواران؛ آموزش ارزش ها و
مزاياي تغذيه با شير مادر به والدين از طريق آموزش هاي عملي؛ ترويج تغذيه با شير مادر؛ و ساير حمايت هاي
قانونمند از نهاد خانواده.
-7تأكيد بر نقش هاي نظام سالمت در مسئوليت هايي نظير آموزش هاي ضروري قبل از ازدواج ،دوران بارداري ،دوران
اوليه رشد و تكامل كودكان ،ترويج تغذيه با شير مادر ،و نظاير آن و نيز مراقبت هاي ضروري در ادوار حساس زندگي
كه موجب رشد و شكوفايي استعدادها و ظرفيت هاي كودكان و نوجوانان و جوانان و جلوگيري از اتالف آنها در اثر
غفلت ها و بيماري ها ،خواهد شد.
 -8ارتقاي نظام تربيتي و مراقبتي مهدهاي كودك ،بعنوان "يكي از تأثيرگذارترين و حساس ترين جايگاه شكل گيري
شخصيت و سرنوشت آينده كودكان پس از خانواده" ،از طريق حمايت قانونمند و ساختارمند؛ استانداردسازي و ايمن
سازي مهدهاي كودك؛ داشتن برنامه علمي در زمينه پرورش؛ ارتقاي علمي ،مهارتي و آموزش جنبه هاي ضروري
تربيت ديني و معنوي ،پرورش جسماني ،استعداديابي به مربيان مهد كودك؛ و ساير امور ضروري.
 -4ارتقاي اساسي ساختار و ظرفيت پرورشي و استعداديابي و توجه مدبرانه و اولويت دار به مراكزپيش دبستاني ،بعنوان
حساس ترين جايگاه پرورش و شناسائي استعدادهاي برتر بعد از خانواده ،و آغاز هدايت و حمايت از آنان ،داشتن برنامه
علمي براي پرورش ،و اهتمام براي ارتقاي مهارت هاي مربيان اين مراكز .تالش و برنامه ريزي ملي و فراگير نظام
آموزش و پرورش براي تأسيس و راه اندازي و گسترش اين مراكز  ،بويژه براي دهك هاي پائين و در مناطق دوردست
و كمتر برخوردار كشور.
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 -91برنامه پرورش ،شناسائي ،رشد و شكوفايي استعدادهاي برتر ،بصورت شبكه نظام مند و قانونمند؛ با راهبردهاي
علمي و نافذ و معتبر و در سطوح فردي و گروهي؛ توسط آموزش و پرورش ،از دوره پيش دبستاني آغاز و در دوره هاي
ابتدائي و دبيرستان و با روند تكاملي بايد ادامه داشته باشد .مراحل پيشرفته تر پرورش و شناسائي نخبگان در نظام هاي
آموزش عالي و آموزش حوزوي بايد طراحي ،مستقر و تداوم يابد و عملياتي شود.
 -99اتخاذ شيوه هاي درست تربيت توحيدي و رشد اخالقي ،معنوي ،معرفتي و اجتماعي استعدادهاي برتر و نخبگان و
جوامع نخبگاني ،از طريق تدوين و استفاده از منابع معتبر؛ ارائه شيوه هاي تربيتي مؤثر؛ جهت ارائه آموزه هاي تربيتي توسط
والدين ،مربيان و معلمان ،از قبل از تولد و در طي تمام مراحل رشد و تكامل؛ و دربرگيرنده همه فرايندها و مراحل پرورش و
تربيت علمي و اخالقي؛ بسيار ضروري و با اهميت است .از ظرفيت هاي عظيم و بالقوه نخبگان براي رشد ارزش هاي
انساني و اسالمي؛ معنويت و اخالق؛ ارزش هاي اجتماعي؛ و الگوسازي در جامعه در اعال درجه ممكن بهره برداري شود.
 -92در بند سياستي مربوط به هدايت نخبگان بايد بر سوق دادن تالش ها و ابتكارات و خالقيت ها و گرايش هاي
تخصصي نخبگان به سمت و سوي شناسائي و حل مشكالت جامعه ،بسيار تأكيد گردد و از اين ظرفيت واال براي
برنامه ريزي  ،مديريت و اجراي برنامه هاي پيشرفت در عرصه هاي مختلف بر حسب تخصص نخبگان و نيازها و
اولويت هاي جامعه و اعتال و عزت نظام اسالمي نهايت بهره برداري ممكن تدبير گردد.
 -95در بند سياستي مربوط به حمايت از نخبگان ،عالوه برحمايت هاي همه جانبه و قانونمند از نخبگان ،حمايت از
زيرساخت ها ،با اولويت جايگاه هاي پرورشي ،خاصه نهاد خانواده و آموزش والدين؛ مهدهاي كودك؛ مراكز پيش
دبستاني؛ دبستان و ساير شئون و مراتب و مراحل آموزش و پرورش؛ آموزش عالي؛ آموزش حوزوي؛ ساير مراكز ذيربط؛
و آموزش هاي مردم نهاد؛ و اصالح و ارتقاي ساختار بنياد ملي نخبگان؛ و ايجاد شبكه نخبگاني؛ و نيز رفع موانع فعاليت
هاي نخبگي؛ مورد اهتمام قرار گيرد.
 -99در بند سياستي مرتبط با الزامات قانونمند جذب و بكارگيري حداكثري نخبگان متدين؛ متعهد؛ داراي بصيرت؛ و
كارآمد ،در جايگاه هاي حساس و شايسته كشور مانند مديريت هاي راهبردي ؛ مراكز پرورشي نظير مراكز مشاوره
خانواده؛ مهدهاي كودك؛ مراكز پيش دبستاني؛ دبستانها و ساير سطوح آموزش و پرورش؛ آموزش عالي؛ صنايع حياتي؛
شبكه تحقيقاتي كشور؛ مراكز صنعتي و كشاورزي ،و مانند آ نها براي جذب و بكارگيري نخبگان بصورت حمايت شده و
قانونمند و دور از بوروكراسي بازدارنده و مأيوس كننده ،بايد مالك عمل و برنامه ريزي ها باشد.
-93بنياد ملي امور نخبگان ،با كمك وزارتخانه هاي آموزش و پرورش؛ آموزش عالي و وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشكي ،مسئوليت هماهنگي و همگرايي بين ساختارها و سازمان هاي مسئول در امر پرورش و شناسائي
استعدادهاي درخشان و نخبگان را بر عهده خواهد داشت.
 -96تأكيد بر ابعاد فرهنگي و فرهنگ سازي مرتبط با نخبگان از جمله تسهيل و تضمين ماندگاري؛ شناسايي علل
مهاجرت نخبگان ،و ساير موارد.
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-97ارتقاي منزلت اجتماعي و تكريم مادي و معنوي نخبگان ،نقش الگوهاي نخبگاني در فرهنگ اسالمي و تاريخ
معاصر ،خاصه دفاع مقدس و مقاومت ،ظرفيت الگو بودن و الگوسازي نخبگان بر اساس معارف و ارزش هاي اسالمي،
بصورت مستوفي در سند سياستي تأكيد و راهيابي شود.
 -98برقراري نظام رصد كالن امور مرتبط با نخبگان و سياست هاي مندرج در سند سياستي و ضمانت اجرائي آن در سند
پيش بيني و تدبير شود.
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