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«واشك ُر وا ِنعمت ِ

آیه

1

نکاتی دربارهی
نخبگی و نخبگان

نخبه شدن عالوه بر استعداد و ظرفیت
ذهنی نیازمند تالش و قدرشناسی از نعمت
نخبگیاست
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بشناسی
آسی 

2

مسئول

3

تذکر

استفاده نکردن از ظرفیت ذهنی با تنبلی ،بیحالی ،بیتوجهی و غفلت

خود نخبه
محیط

مجموعه ی حکمرانی
مصادیق

مجموعه ی مسئولین
پدر و مادر
معلم و استاد دانشگاه

موارد
باالتر بودن استعداد ذهنی در کشور ما از متوسط جهان

مصداق

غافل کردن ملت از استعدادهای
انکار استعداد ملت
خود و
ِ
بهوسیلهی جنگ نرم

نقشه دشمن

انکار توانا�یی هندیها و از بین بردن خودکفا�یی آنان توسط
انگلیس و ایجاد حس نیازمندی به محصوالت انگلیسی در آنها
ابتالی ایران به این بلیه از تقریبا  ۲۰۰سال قبل از
انقالب اسالمی

سابقه تاریخی
هدف

آسان شدن غارت ملتها
تذکر

مکمل یکدیگر
غفلت و غارت،
ِ
معنا

احساسمسئولیتجوان
نخبهدر قبالمسائلکشور

ّ
غفلت ،مقدمهی غارت

1

وظیفهحاکمیت

2

الزمه

تحمل سختیها در بعضی موارد و مبارزه با موانع توسط جوان نخبه

3

آسیب

نامهربانی نسبت به نخبگان در برخی موارد
حکمرانی کشور
مختلف
در دستگاههای
ِ
ِ

4

ُ
مصادیقشکر نعمت نخبگی

غارت ،افزایشدهندهی غفلت

عمل به مسئولیتهای خود در قبال وضع نخبه

توصیه

از جانب خداوند دانستن نعمت
نخبگی و قرار دادن نتایج نخبگی در
جهت اراده و رضای الهی

ارزیابی

توجهنخبهیعلمیبهافق
ترسیمشدهبرایعلمدر کشور

افق علمی کشور

مثال

تالش دشمن برای غافل کردن ما از توانا�یی
موشکی برای آسان شدن حمله به کشور

نامهربانیها نخبه را از ادامهی راهّ ،
فع ّ
الیت و تالش دلسرد نکند

ُ
داشتن تالش و فعالیت و شکر عملی

رسیدن به مرجعیت علمی در
جهان در  ۵۰سال آينده

آیه
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ذین کفروا لو تغفلون عن ا ِ
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َ
واحدة»  -سوره نساء ،بخشی از آیه ۱۰۲
علیکم میلة ِ

جهتدهی به حرکت نخبه

ثمره

ممکن بودن رسیدن به این نقطه
ّ
در قلهی دانش دنیا قرار داشتن دانشمندان ما در برههای از تاریخ
و مورد استناد قرار گرفتن کتابهای آنها در همهی دانشگاههای دنیا

سابقه تاریخی
مراحل

ُپر کردن فاصلهی خودمان با مرز دانش جهان

وضعیت فعلی

داشــتن پیشــرفت علمــی قابــل ســتایش
علیرغــم زیــاد بــودن فاصلــهی مــا بــا
ّ
خطــوط مقــدم علــم در دنیــا

آسیب شناسی

الزمه

عبور از مرز دانش جهانی

آفرینش علمی

معنا

ّ
دنبال تمدن نوین اسالمی بودن

نسبت با آفرینش علمی دیگران

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

مطالبه رهبری

پایه تمدن نوین اسالمی

فرع بودن کارهای علمی کشور ما در

جوان نخب ه دنبال آفرینش علمی باشد

پیشرفتعلمی

جهتگیری صحیح حرکت علمی
ثمره توجه به این افق

از بین رفتن برخی مشکالت
پیشرفتصحیح

الزمه

حل مسائل اساسی کشور با روش علمی

مسئلهمحور بودن جامعهی علمی کشور

مصادیق مسائل اساسی

مسئلهی آب
محیط زیست
ترافیک
آسیبهای اجتماعی
اعتیاد
طالق
حاشیهنشینی
هجرت از روستاها
تخریب روستاها
ادارهی کشور
نظام پولی
نظام مالی
نظام مالیاتی
مشکل بانکها
موانع رشد تولید
مسئلهی هوش مصنوعی

نمونه

وظیفه

برنامهریزی برای قرار گرفتن در بین  ۱۰کشور برتر دنیا در این زمینه

مسئول

معاونت علمی رئیس جمهور
دانشگاه

تعریف مسئله برای دانشگاهها و تخصیص درآمد مالی به دانشگاه به میزان حل مسئله در بعضی کشورهای پیشرفتهی دنیا

فراموش نکردن بدهکاری به کشور خود

شروط

اشکال نداشتن مهاجرت تحصیلی
دانشجو به کشورهای خارجی بر اساس
نیاز فکری و یا خانوادگی

اهمیت

تاثیرگذاری هوش مصنوعی در آیندهی جهان

برگشت به کشور پس از تحصیل
خیانت بودن این کار

آسیبشناسی

تشویق جوان نخبه به ترک کشور و ناامیدکردن
او از آیندهی کشور توسط عناصری در دانشگاهها

آسیبها

دشمنی با کشور
فقدان خیرخواهی برای جوان نخبه

احساس ناامیدی

موانع فرهنگی؛
مهمترین مانع پیشرفت تولید

احساس ناتوانی
احساس بیآینده بودن
بیحوصلگی

مصادیق موانع فرهنگی

صرف وقت به سرگرمیهای زائد به جای کار و تالش

صرف وقت بیهدف و بیفایده در اینترنت

مصداق سرگرمی زائد

صرف وقت بیهدف و بیفایده در اینترنت
راحتطلبی
نداشتن همت
نداشتن خطرپذیری
ضوابط دانشبنیان بودن شرکتها
سختگیری در رعایت
ِ

الزامات

ضروری بودن افزایش تعداد
شرکتهای دانش بنیان با وجود
رشد خوب آنان

توجه به کیفیت شرکتهای دانش بنیان در کنار افزایش کمیت

آسیبشناسی

دانش بنیان نبودن صنایع بزرگ ما در کشور

مصداق

خودروسازی

راه عالج

بنیان کوچک بر دانشبنیان کردن صنایع بزرگ کشور
تاثیرگذاری شرکتهای دانش
ِ

نکاتی راجع به
شرکتهایدانشبنیان

وارد نکردن تولیدات
شرکتهای دانش بنیان

رواج مصرف محصوالت آنان در داخل کشور

وظیفه بنگاه داخلی

راهکار

گران نکردن کاال
پایین نیاوردن کیفیت کاال

استفاده از تولیدات شرکتهای دانشبنیان
توسط دولت و سازمانهای بزرگ

شرط

موارد

ضرورت

ایجاد بازار داخلی برای شرکتهای دانشبنیان

بازاریابی خارجی و صادرات محصوالت آنان

ضرورت

نداشتن پیشرفت چشمگیر در
صورت نداشتن صادرات
خود شرکتها

مسئول

دولت

موارد

صدا و سیما

ضروری بودن افزایش سهم شرکتهای
ًّ
دانش بنیان از تولید ناخالص ملی اقل
به  ۵درصد ،در طول  ۴سال آینده

آمادگی جوانان برای
نقشآفرینی در آینده کشور

ضرورت

وضعیت فعلی

وظیفه

وزارت خارجه
وزارت صمت
تبلیغ محصوالت ایرانی در بخش خارجی صدا و سیما

سهم کمتر از  ۱درصدی شرکتهای دانشبنیان از تولید ناخالص ملی

جوانان ،مدیران و سازندگان آیندهی کشور
مسئولین
مسئول

مطالبهی رهبری

وزرا
دولت

گوناگون میانی ،پایینی و سطح باال
استفاد ه از جوانهای نخبه در مدیریتهای
ِ
وظیفهی نخبگان

آمادهسازی خود
پیدا کردن جایگاه خود در پیشرفت کشور و ایفای نقش در آن جایگاه
برایدریافتمتنبیانات
اسکــنکنیــد
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