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مصهاهح و چهارچوب    ،آموزان درراستا عالئق و رغبت دان، ازها،یبه ن ییپاسخیو
 ر،یپهذ  انعنهاف  تیه و ترب  یتعله   برنامهه   یو تهدو  یطراح»، (10)«یاسالم ارینظام مع

آمهوزان   گونهاگون دانه،   ،اسهتعدادها  ینه یو مح یتیشخص ،ها یوگیمتااسب با و
، (11)«بهودن آنهها   دیه و مف ،کارآمد ،یخاص و افیا ،استعدادها ییماظور شکوفا به
علهوم   ،هها  در رشهته  لیآنها بهه ادامهه تحصه    تیبرتر و هدا ،استعدادها ییشااسا»

آنهها در   یپووهشه  _یعلره  ،ها تیفعاه قیو تعر تیتقو ،برا ،ساز اهیو زم یانسان
 ،هها  و فرصهت  یدر ارائه خدمات آموزش یبخش تاوع»، (12)«یآموزش عاه ،ها دور،
 ییشهکوفا  ،آموزان درراستا دان، قیو عال ازهایمتااسب با مصاهح جامعه، ن یتیترب

 یابیو اسهتعداد  یلیتحصه  تیو استقرار جام  ههدا  یطراح» و (13)«آنها ،استعدادها
 ازیه مهورد ن  ،هها  ها و حرف و مههارت  رشته ،آموزان به سو دان، تیماظور هدا به

اشهار،   (14)«آنان ،ها ییو توانا ،ماد کشور متااسب با استعدادها، عالقه اد،یحال و آ
 شد، است.

  نیی در بخ، اهداف بهه   سند رنهبردی کشور در نمور دخبگانهرچای  در
و  ،فهرد  ،اسهتعدادها  ،حهداکثر  ییرشهد و شهکوفا   ،ییشااسها  ،ها اهیزم جادیا »

و  ینخبی ر،یبه دا دنیوسعت بخش»، (15)«آنها یایو د ،ابعاد معاو ،و ارتقا یگروه
تحوالت کشور در سهنح   تیریدر مد یاز توان اجتراع نخبیان ،حداکثر ،ریگ بهر،
از خهروج   ،ریشهی یهدفراد گردش نخبیهان و پ  تیریمد» و (16)« یاهرلل  یو ب یمل

و حقهوق   هها  تیمسهلوه   یو تاظه   ییتب»و  (17)«نخبیان از چرخه خدمت به جامعه
آنان در چهارچوب   یمل یحس دهبستی ،یو جامعه و افیا یمتقابل اجتراع نخبیان

تحقق اهداف کالن،  ،برا اشار، شد، است. در راهبردها نیی (18)«یاسالم گفتران نظام
 ،بهرا  ،سهاز  اهه یزم» ،«،توانرادسهاز » ،«تیو ههدا  ییشااسها » فهیوظ ینظام نخبیان
توسههعه »و  «تیریو مههد ،گههذار اسههتیس» ییههو ن یاجترههاع نخبیههان «،ایرگههذار

راستا راهبردها، کالن در ایه  سهاد    درهری  را برعهد، دارد.« الزم ،ها ساختریز
 ،توانرادسههاز»، (19)«یاجتراعههات نخبیههان  تیو هههدا ییاسههتقرار نظههام شااسهها »

 ،بهرا  ،سهاز  اهه یزم»، (20)«یرانیا -یدر چارچوب گفتران اسالم یاجتراعات نخبیان
و  ،گهذار  اسهت ینظهام س  ،ارتقها »، (21)«نخبه در جامعه ،ها افراد و گرو، ،ایرگذار


