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 چکیده
 یدرراستا یینقش بسزا ،یاجتماع راتییتغ یاصل شگامانیعنوان پ در هر جامعه به نخبگان

و  یتیحم ا  یه ا  تی  ظرف جادیدارند. درصورت ا یمل یها یمش به اهداف و تحقق خط لین
را،  ینظ ا  حممران    ندهیآ توان یاستعدادها م یمناسب جهت راهبر یها یمش خط نیتدو

 ییپ ووهش، نناس ا   نی  ا یک رد. ه دف اص ل    رآم دتر کا یتحقق منافع عم وم  یدرراستا
 نی  در ا یح وهه نخبگ ان ب وده و س وال اص ل      یگ اار  یمش در خط یراهبرد یمردهایرو

 یمسائل اص ل  نییجهت تع یراهبرد یمردهایرو»طرح است که  قابل صورت نیپووهش بد

 ینظ ا  حممران    یکارآمدس اه  یتاح وهه نخبگ ان درراس     یگ اار  یمش در خط یدیو کل
 یاه مطالع ات اس ناد   مرده ا یرو ییمنظور نناسا پووهش در گا  اول به نیدر ا «ست؟یچ

اس تااده ن ده و    س ون یبرا کیاه م دل اس تراتو   یراهب رد  لی  ن ده و در تحل  یریگ بهره
نده است ک ه ن امل    شنهادینخبگان پ یگاار یمش جهت خط یا چهارگانه یها یاستراتو

درون زا و س اختارمحور برونگ را     س اختارمحور برونگرا،  محور تیدرونزا، عامل محور تیعامل
 یمرده ا یرو یگاار تیمنظور اولو به AHP یریگ میاه مدل تصم زین یانیاست. در بخش پا

 یدرونزا دارا یگرا تیدرونزا و عامل یگرا ساختار یاستااده نده است و استراتو یشنهادیپ
 اند. نده یینخبگان نناسا یگاار یشم در خط تیاولو نیشتریب
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