
 45     نخبگان یگذار یمش در خط یراهبرد یکردهایرو ییشناسا

  که مصهوب شهورا، عهاهی انقهالب فرهایهی       دقشه جامع علمی کشوردر
عاوان ی  ساد راهبهرد، در نظهام عله  و فاهاور، کشهور در باهدها،        است نیی به

ها، بایهادی  سهاد،    ی و ارزشمختلفی به ای  مقوهه اشار، شد، است. در بخ، مبان
خصهوص   هریهان بهه   یابیپهرورش اسهتعدادها و دسهت    ،محور، عداهت»به عبارت 

در  ،ریپهذ  و خنر ،نوآور ت،یخالق تیتقو ،،عل  و فااور ، ،مستضعفان در حوز
محهور و   عهداهت  ان،بایه  دان، ، جامعه استقرار»، در بخ، اهداف به عبارت (3)«عل 

در  یعلره  تیه احراز مرجع ،و نخبه برا ختهیفره و ستهیشا ،ها برخوردار از انسان
مااسهب بهرا،    آموزشهی  نظام ایجاد»، در بخ، اهداف بخشی، به عبارت (4)«جهان 

آموزان درجهت حضور مسئوالنه و ملیر در نظام اجترهاعی؛ پهرورش    هدایت دان،
شیلی و پدید آوردن آیاهدۀ شهیلی بهرا، بهرآوردن نیازهها، جامعهه؛        ،استعدادها

به سنح دان،  یابیتخصصی؛دست ، ،پرورش استعدادها، علری برا، ورود به دور
بها معیهار جههانی و درجههت پاسهخیویی بهه        متااسبو مهارت نیرو، کار کشور 

ن، بهه  ، در راهبردهها، کهال  (5)«اهرللهی  نیازها، جامعه و بهازار کهار داخلهی و بهی     
 ،ها انسانی با تلکید بر پرورش انسان ، هتربیت و توانرادساز، سرمای»ها،  عبارت
ر، و و خودباور و خالق، نهوآور و توانها در توهیهد عله  و فاهاو       یکارآفرمتقی و 
 لیو تسهه  یسهامانده »، (6)«ها، اسالمی و نیازها، جامعه متااسب با ارزشنوآور، 

فرهاهگ   ،سهاز  گیر، کهالن کشهور و نهادیاهه    مشارکت دانشرادان در نظام تصری 
 تیظرف ، هتوسع»، (7)«گیر، پووه، و ارزیابی و نظارت در سنو  مختلف تصری 

کهارگیر،  ماهاب  انسهانی متخصه  کشهور در مراکهی علرهی دوهتهی و          جذب و به
 و ... بیان گردید، است. (8)« یردوهتیغ

  سهاز  اهه یبه »کشور نیی بهه عبهارت    های کلی عل  و فناوری سیاستدر، 
بهه اههداف    یابیماظهور دسهت   کشور به یقاتیو تحق یعرلکرد و ساختار نظام آموزش

نخبیهان، پهرورش    ییبهر: شااسها   دیه ک بها تهل   یعلره  ییانهداز و شهکوفا   ساد چش 
 اشار، شد، است. (9)«یانسان ،ها هیدرخشان و حفظ و جذب سرما ،استعدادها
  تیه ظرف»هها،   نیهی بهه عبهارت    آمو ش و پرورشسند تحول بنیادین در 
و  ،متاههوع فنههر ،اسههتعدادها تیکشههف و هههدا ،،فههرد ،ههها تفههاوت رشیپههذ


