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« اهرللهی  بهی   هها،  ظرفیهت  از گیر، بهر، بر ها، انسانی مبتای توانرادساز، عاملیت
هها، مناهعهاتی،    توان به تعریف فرصهت  ها، ای  رویکرد می است. ازجرله مکانییم

اهرللی، اعیام  ها، بی  دکتر، در دانشیا، ها، پست خارج دانشجویان، دور،اعیام به 
هها و رویهدادها،    هها، تخصصهی، بازدیهد از نرایشهیا،     هها و نشسهت   به هرهای، 

توان اشار، کهرد. درواقه  بها تاکیهد بهر       اهرللی در حوز، عل  و فااور، و ... می بی 
ان،، یکهی از راهکارهها،   ساز، د ساز، عل  و فااور، و جهانی اهرللی نیرش بی 

ها و مراکهی   توانرادساز، مااب  انسانی، تبادالت مااب  انسانی خبر، در میان دانشیا،
ها در سراسر جههان هرهوار،    عل  و فااور، در جهان است. مراکی علری و دانشیا،

ها، تخصصی جهت اعیام نخبیهان و   ها، مناهعاتی و دور، دنبال تعریف فرصت به
گیر، از تحوالت نوی  دانشی هستاد. در جرهور، اسهالمی   ،متخصصان جهت بهر

توجهی از نخبیان جههت ادامهه تحصهیل بهه      ها، اخیر تعداد قابل ایران نیی در سال
انهد. سهواهی کهه در ایه       ها، برتر دنیا عییرت کهرد،  کشورها، خارجی و دانشیا،

ارج از طر  است ای  موضوع بود، که تا چه حد اعهیام نخبیهان بهه خه     محور قابل
اهتحصهیلی چیونهه از ایه      کشور مبتای بر ی  نقشه هدفراد بود، و پهس از فهارغ  

رسد باتوجه به  نظر می نخبیان در خدمت نظام علری کشور استفاد، خواهد شد؟ به
توجه خروج نخبیان از کشهور توجهه ویهو، جههت بهازنیر، و اصهال         سیر قابل

 ریت است.حائیاه گذاران ها، ای  رویکرد برا، سیاست رویه

 برونگرا در پرورش استعدادها و راهبری نخبگان رویکرد ساختارمحور

بها   نخبیهان  راهبهر، »گهذار، براسهاس    مبتای بر ای  رویکرد محور اصلی سیاست
 هها،  ظرفیهت  از گیهر،  بههر،  بر مبتای  دهاد، نخبیان تررکی بر ساختارها، پرورش

اهرللی هرچهون   ها، بی  فیتاساس ایجاد ساختارها و ظر است. برهری « اهرللی بی 
اهرللهی، تقویهت    هها، علرهی بهی     اهرللی، تعریف پهروژ،  ایجاد مراکی تحقیقاتی بی 

اهرللی در سایر کشورها، ایجاد شهعب   ها، رایینی و هرکار، علری بی  زیرساخت
جها، ایاکهه تررکهی بهر      دانشیاهی در سایر کشورها و ... است. در ای  رویکرد بهه 

اهرللهی باشهد،    نسانی کاشیر در فضها، عله  و فاهاور، بهی     ها، ا تقویت عاملیت
 ها در ای  زمیاه است. تررکی بر ایجاد ساختارها و زیرساخت


