
رئیس جمهوری:

حمایت از نخبگان تکلیف دولت و نظام 
حکمرانی و عین عدالت است

ناصر باقری مقدم، قائم مقام بنیاد نخبگان در گفت وگو با »سروآباد«:

استفاده از نخبگان در حکمرانی
فقط  در بخش اقتصاد نباشد

جذب هزار نخبه در دستگاه های اجرایی و هزار نخبه در شرکت های دانش بنیان هدف گذاری امسال بنیاد نخبگان است
ایجاد هزار واحد مسکونی برای نخبگان برای دوسال و نیم آینده از برنامه هایی است که نیازمند تامین مالی و 

حمایت دولت است

مقصود فراستخواه در گفت و گو با »سروآباد« :

علم در ایران انتخابی اجتماعی است

  خبرنامه بنیاد ملی نخبگان      شماره نخست
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حمایت ازنخبگان تکلیف دولت و نظام حکمرانی و عین عدالت است
سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منصوب شد

کشف نخبگان مناطق محروم در دستطور کار بنیاد نخبگان
طرحی برای حمایت از برگزیدگان کنکور

موفقیت دانشجویان ایرانی در موت کورت نورنبرگ آلمان
تیم المپیاد زیست شناسی موفق به کسب رتبه نخست در جهان شد

تیم دانش آموزی ایران در المپیاد کامپیوتر ۳ مدال گرفت
دانش آموزان ایرانی بر سکوی نخست المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک ۲۰۲۲

تسهیالت بنیادنخبگان برای مشارکت کنندگان درطرح شهید احمدی روشن

استفاده از نخبگان در حکمرانی فقط  در بخش اقتصاد نباشد

نخبه، تنها استعداد برتر نیست
هدف پژوهش باید حل مشکل جامعه باشد

تعریف موجود از نخبه اشتباه است 
حمایت معنوی از نخبه انجام نمی شود

علم در ایران انتخابی اجتماعی است

خداحافظی با اعداد در ۸۲ سالگی 
»آلفا فولد« تمام پروتئین های شناخته شده را ترسیم می کند

توسعه علمی و اقتصادی رابطه مستقیمی با فعالیت نخبگان دارد
لزوم برقراری ارتباط بین دستگاهی و نقش آن در بهبود خدمت رسانی به جامعه

بکارگیری نخبگان، بهترین مصداق پاسداشت نخبگی است
لزوم تربیت افراد ماهردر خوداشتغالی

نقش طرح احمدی روشن در اعتمادافزایی دردستگاه های اجرایی
حس موثربودن درجامعه باید درنخبگان و سرآمدان تقویت شود

آموزش و پرورش اولین ایستگاه نخبه پروری است
اهمیت جذب و نگهداشت نخبگان به منظور ارتقای جایگاه علمی و فناوری دراستان ها

ظرفیت های قانونی کشور باید در جهت حمایت از نخبگان فعال شود
همه چیز درباره جیمز وب و تازه ترین رکوردش

جیمز الوالک، دانشمند بریتانیایی محیط زیست و خالق نظریه گایا در ۱۰۳ سالگی درگذشت
گام »امیدبخش« دانشمندان بریتانیایی به سوی واکسن کووید و سرماخوردگی

جنگ برای استعدادیابی
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  خبرنامه بنیاد ملی نخبگان

دسترسی به آدرس سایت یا اینستاگرام:

شماره نخست
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کاری از دفتر ارتباطات و رسانه بنیاد ملی نخبگان 
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رئیس جمهوری:

حمایت از نخبگان تکلیف دولت و 
نظام حکمرانی و عین عدالت است

رئیـس جمهـوری، نخبـگان را سـرمایه های ارزشـمند کشـور و حمایـت عملـی از 
آنـان را سـرمایه گذاری بـرای آینـده کشـور خوانـد و گفـت: دولـت مردمـی یکـی از 
اولویت هـای مهـم خـود را توسـعه ارتبـاط بـا شـبکه نخبگانـی کشـور قـرار داده و 

در ایـن راسـتا برنامه هایـی تدویـن کـرده اسـت.
جلسـه  سـیزدهمین  در  رئیسـی  ابراهیـم  سـید  دولـت،  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
افـزود:  شـد،  تشـکیل  سـال   ۱۱ از  پـس  نخبـگان کـه  ملـی  بنیـاد  امنـای  هیـات 
تشـکیل بنیـاد ملـی نخبـگان بـا هـدف شناسـایی و حمایـت از جوانـان مسـتعد و 

فرهیختـه، نتیجـه نـگاه حکمت آمیـز رهبـر معظـم انقـالب بـود. امـروز موضوع 
ایـن  و  اسـت  آنـان دغدغـه دولـت مردمـی  از  نخبـگان و حمایـت 

رئیـس  باشـد.  حاکـم  هـم  دولـت  ارکان  در همـه  بایـد  نـگاه 
زمینـه  کـردن  فراهـم  ضـرورت  بـه  اشـاره  بـا  جمهـوری 

کشـور،  مختلـف  بخش هـای  در  نخبـگان  فعالیـت 
ادامـه داد: فعالیـت مراکـز علمـی معتبـر و حضـور 
اسـاتید و شـخصیت های علمـی فرهیختـه در ایـن 
فعالیـت  بـرای  مناسـبی  بسـتر  می توانـد  مراکـز 
دانشـجوی  یـک  باشـد.  جـوان  اسـتعدادهای 
علمـی  رشـد  تـداوم  زمینـه  می بینـد  وقتـی  نخبـه 
و حرفـه ای او در کشـور فراهـم اسـت، مانـدن در 

می دهـد. ترجیـح  رفتـن  بـه  را  خـود  کشـور 
آیـت اهلل رئیسـی توجه به معیشـت و رفـاه نخبگان 

را عامـل دیگـری در راسـتای حفـظ آنـان در داخـل 
نخبـگان  از  دانسـت و تصریـح کـرد: حمایـت  کشـور 

و اسـتعدادهای برتـر، بـه نوعـی تکلیـف دولـت و نظـام 
حکمرانـی کشـور و عیـن عدالـت اسـت. نبایـد اجـازه دهیم 

مسـیر  از  معیشـتی  و  مالـی  مشـکالت  بخاطـر  نخبـگان کشـور 
شـوند. خـارج  دانش بنیـان  فعالیت هـای  و  علم پژوهـی 

رئیـس جمهـور همچنیـن برلـزوم فراگیرتـر شـدن دایـره شناسـایی نخبـگان تأکیـد 
و  بیـان کـرد: شناسـایی نخبـگان از مسـیر المپیادهـای علمـی و کنکـور یکـی از 
راه هـای جـذب نخبـگان اسـت. بنیـاد ملـی نخبـگان بایـد سـازوکارهای دیگری هم 
طراحـی کنـد تـا نخبـگان در دانشـگاه ها، اندیشـکده ها، حوزه هـا، مجامـع علمـی، 

سـازمان ها و دیگـر عرصه هـا نیـز شناسـایی شـوند و مـورد حمایـت قـرار گیرنـد.
و  مختلـف  دسـتگاه های  تـا  شـود  طراحـی  سـاز  و کاری  بایـد  داد:  ادامـه  رئیسـی 
بویـژه سـازمان های مردم نهـاد امـکان معرفـی اسـتعدادهای برتـر و افـراد نخبـه را 

بـه بنیـاد ملـی نخبـگان داشـته باشـند.
رئیسـی در بخـش دیگـری از سـخنانش، طراحـی روندهایـی بـرای ارتقـای شـرایط 
در کنـار  و گفـت:  داد  قـرار  تاکیـد  مـورد  را  دسـتگاه ها  در  نخبـگان  بکارگیـری 
بـه  نخبـگان،  ملـی  بنیـاد  خـود  از سـوی  برتـر  اسـتعدادهای  بـرای جـذب  تـالش 
فکـر افزایـش بهـره وری دسـتگاه ها از محـل بکارگیـری نخبـگان نیـز باشـید و بـرای 
امتیـاز  نخبـگان  دانـش  و  تـوان  از  شایسـته  بهره گیـری  و  جـذب  در  دسـتگاه ها 

تعییـن کنیـد، تـا خـود آنهـا نیـز انگیـزه بیشـتری بـرای ایفـای نقـش در ایـن زمینـه 
پیـدا کننـد.

بـرای  ویـژه  توجـه  نیـز  و  اداره کشـور  سـاختار  در  نخبـگان  از  بهره گیـری  رئیسـی 
از  نیـز  را  پایـه  علـوم  و  انسـانی  علـوم  رشـته های  در  نخبـگان  تحصیـل  ترغیـب 
برنامه هـا و اقدامـات مفیـد بنیـاد ملـی نخبـگان برشـمرد و افـزود: تـالش کنیـد 
بـازار کار در حـوزه تخصصـی خودشـان توانمنـد شـوند.  بـه  بـرای ورود  نخبـگان 
غـارت  اسـتعماری  بـه سیاسـت  اشـاره  بـا  ادامـه سـخنانش  در  رئیـس جمهـوری 
نخبـگان  حفـظ  کـرد:  تاکیـد  مسـتکبر  دولت هـای  توسـط  کشـورها  ثـروت 
جریـان  همـان  دارد.  عملیاتـی  سـاز و کارهای  بـه  نیـاز  کشـور  در 
ملت هـای  ثروت هـای  و  منابـع  بـه  روزگاری  اسـتکباری کـه 
دیگـر دسـت اندازی می کـرد، امـروز روی جـذب نخبـگان و 
اسـتعدادهای برتـر دیگـر کشـورها تمرکـز کـرده اسـت.
رئیس دولت سـیزدهم در بخش دیگری از سـخنانش 
بـا تاکیـد بـر اینکـه نخبـگان صرفـا در تهران سـاکن 
فعالیـت  زمینه هـای  و  امکانـات  نبایـد  و  نیسـتند 
شـود، گفـت:  متمرکـز  تهـران  در  صرفـا  نخبـگان 
در سـفرهایی کـه بـه اسـتان ها داشـته ام بـه وفـور 
شـدم  مواجـه  نابـی  اسـتعدادهای  و  نخبـگان  بـا 
کـه کارهـای بزرگـی هـم کرده انـد و ضـرورت دارد 
گیرنـد.  قـرار  حمایـت  مـورد  شایسـته  شـکل  بـه 
رئیـس جمهـوری ادامـه داد: بـا توجـه بـه نامگذاری 
امسـال بایـد تـالش بیشـتری بـرای ورود نخبـگان بـه 
بـازار فعالیت هـای دانش بنیـان صـورت گیـرد و در ایـن 

راسـتا از آنـان حمایـت شـود. 
از ظرفیت هـای خیریـن و موقوفـات بـرای حمایـت از 

نخبـگان بهـره گرفتـه شـود
تمـدن  در  اینکـه  بیـان  بـا  خـود  سـخنان  پایانـی  بخـش  در  جمهـوری  رئیـس 
علمـی  فعالیت هـای  از  خیریـن  حمایـت  دنیـا  در  همچنیـن  و  ایرانی-اسـالمی 
تـالش کنیـد  تصریـح کـرد:  و هسـت،  بـوده  و مرسـوم  رایـج  امـری  نخبـگان  و 
بهـره  از نخبـگان  بـرای حمایـت  بیشـتر  بهتـر و  از ظرفیـت خیریـن و موقوفـات 

. بگیریـد
در ابتـدای ایـن جلسـه دکتـر ناصری مقـدم قائـم مقـام بنیـاد ملی نخبگان گزارشـی 
بنیـاد  رئیـس  سـتاری  سـورنا  دکتـر  و  ارائـه کـرد  بنیـاد  ایـن  عملکـرد  از  مفصـل 
بنیـاد  ایـن  اقدامـات  و  تالش هـا  تشـریح  سـخنانی ضمـن  در  نیـز  نخبـگان  ملـی 
بـه برشـمردن بخشـی از دسـتاوردهای آن پرداخـت. وزرای علـوم، تحقیقـات و 
فنـاوری و بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی نیـز در سـخنانی تأکیـد کردنـد کـه 
بنیـاد ملـی نخبـگان بـا شناسـایی و حمایـت موثـر از افـراد با اسـتعداد یک جریان 

نخبگـی در کشـور ایجـاد کـرده اسـت.

آیت اهلل رئیسی توجه به معیشت و رفاه نخبگان 

را عامل دیگری در راستای حفظ آنان در داخل کشور 

دانست و تصریح کرد: حمایت از نخبگان و استعدادهای 

برتر، به نوعی تکلیف دولت و نظام حکمرانی کشور و 

عین عدالت است
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 سرپرست معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری منصوب شد

بـا حکمـی از سـوی رئیـس جمهـور، سرپرسـت معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت 
جمهـوری منصـوب شـد.

دهقانـی  روح اهلل  دکتـر  نخبـگان؛  ملـی  بنیـاد  اطالع رسـانی  پایـگاه  گـزارش  بـه 
فیروزآبـادی بـا حکـم آیـت اهلل »سـید ابراهیـم رئیسـی« رئیـس جمهـوری، بـا حفـظ 
سـمت فعلـی )رئیـس جهاددانشـگاهی( به عنوان سرپرسـت معـاون علمی و فناوری 
رئیـس جمهـور منصـوب شـد. در متـن ایـن نامـه قیـد شـده اسـت: »جنـاب آقـای 
دکتـر روح اهلل دهقانـی فیـروز آبـادی نظـر بـه مراتـب شایسـتگی، تجـارب و سـوابق 
علمـی و مدیریتـی جنابعالـی بـه موجـب ایـن حکـم با حفظ سـمت فعلی، بـه عنوان 

سرپرسـت معاونـت علمـی و فنـاوری رئیـس جمهـوری منصـوب می شـوید.
امیـد اسـت بـا اتـکال بـه خداونـد متعـال و اهتمـام بـه عدالـت محـوری، روحیـه 
عهدنامـه  مفـاد  قانونمنـداری،  فساد سـتیزی،  پاکدسـتی،  مردمـداری،  انقالبـی، 
دولـت مردمـی بـا برنامه ریـزی و حرکـت جهـادی بـرای تحقـق منویـات مقـام معظـم 
رهبـری در حـوزه علـم و فنـاوری در پیشـبرد اهـداف دولـت مردمـی و ایـران قـوی 

مجدانـه کوشـا باشـید. توفیـق و سـربلندی آن جنـاب را در خدمـت بـه نظام مقدس 
جمهـوری اسـالمی ایـران و انجـام ماموریت هـا و وظایـف محولـه از خداونـد متعـال 
دوره کارشناسـی  تحصیـالت  فیروزآبـادی،  دهقانـی  روح اهلل  می نمایـم.   مسـالت 
)۱۳۸۲(، کارشناسی ارشـد )۱۳۸۴( و دکتـری )۱۳۸۷( خـود را در رشـته مهندسـی 
هوافضـا در دانشـگاه صنعتـی شـریف بـه پایـان رسـاند و درحـال حاضـر، دانشـیار 
دانشـکده مهندسـی هوافضـا و عضـو هیـات علمی این دانشـگاه اسـت. رئیس جهاد 
دانشـگاهی بـا بیـش از ۱۰۰ عنـوان مقالـه در مجـالت معتبـر علمـی؛ اسـتاد نمونـه 
آموزشـی و اسـتاد نمونـه پژوهشـی دانشـکده هوافضـای دانشـگاه صنعتـی شـریف 
اسـت. معاونـت فرهنگـی و اجتماعـی و همـکاری در معاونـت پژوهشـی بـه عنـوان 
مشـاور رئیـس دانشـگاه آزاد اسـالمی، از دیگـر سـوابق اجرایـی دهقانـی فیروزآبـادی 
اسـت. وی همچنیـن تأسـیس و مدیریـت پردیـس نـوآوری و مرکز تحقیقات شـهید 
مقـدم و همچنیـن مدیریـت مرکـز رشـد آن را در حـوزه علـم و فنـاوری در کارنامـه 

خـود دارد.
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تفاهم نامـه همـکاری بیـن کمیتـه امـداد و بنیاد ملی نخبـگان برای اسـتعدادیابی 
و کشـف نخبـگان در جامعـه امضـاء شـد. این تفاهم نامـه در ۱۱ مـاده، به امضای 
ناصـر باقـری مقـدم؛ قائـم مقـام بنیاد ملی نخبـگان و مصطفی خاکسـار قهرودی؛ 
قائـم مقـام کمیتـه امـداد امـام خمینـی )ره( رسـید. مصطفـی خاکسـار قهـرودی، 
قائم مقـام کمیتـه امـداد در حاشـیه امضـاء ایـن تفاهم نامـه همـکاری گفـت: 
»در ایـن تفاهم نامـه توسـعه زمینه هـای همـکاری نخبـگان جهـت رفـع فقـر و 
محرومیـت بـا محوریـت اسـتعدادیابی و کشـف نخبـگان در میـان دانش آمـوزان 
و دانشـجویان جامعـه هـدف امـداد و نیازمنـدان، در نظـر گرفته شـده اسـت. باید 
زمینـه مشـارکت فعاالنـه نخبـگان در ارائـه راهکار هـای خالقانـه و موثـر در حـوزه 

محرومیت زدایـی فراهـم شـود.«
او همچنیـن خواسـتار تسـهیل در بـه کارگیری دانشـجویان مسـتعد و نخبه مورد 
حمایـت در شـرکت های دانش بنیـان شـد و بیان کرد: »کمیته امـداد در قالب این 
تفاهم نامه، نخبگان و اسـتعداد های برتر جامعه هدف را برای دریافت تسـهیالت 

حمایتـی بـه بنیاد ملی نخبـگان معرفی می کند.«
ناصـر باقـری مقـدم، قائـم مقـام بنیـاد ملـی نخبـگان هـم در مراسـم امضـای این 
تفاهم نامـه گفـت: »کمـک بـه رفـع فقـر و آسـیب های اجتماعـی بـا بهره  منـدی از 
ظرفیت اسـتادیاران نخبه و تسـهیل بکارگیری دانشجویان مستعد تحت پوشش 
امـداد در شـرکت های دانش بنیـان از دیگـر اهدافـی اسـت که این همـکاری دنبال 
می کنـد. همچنیـن ایـن همـکاری در حـوزه دانش آمـوزی نیـز، شـرایط کشـف 
اسـتعداد ها و ظرفیت هـای نخبگانـی در میـان دانش آموزان تحت پوشـش امداد 
را با رعایت مالحظات و اقتضائات خاص این قشـر در قالب طرح شـهاب فراهم 

خواهـد کرد.«
بـه گفتـه او معرفـی موضوعـات اولویـت  دار کشـور در حـوزه رفـع محرومیـت 
تحصیلـی  هدایـت  و  اسـتعدادیابی  طرح هـای  اجـرای  تسـهیل  فقرزدایـی،  و 
دانش  آمـوزان و دانشـجویان تحـت پوشـش، معرفـی نخبـگان و اسـتعداد های 
برتـر تحـت پوشـش امـداد جهـت دریافـت تسـهیالت حمایتـی بنیـاد و تامیـن 
زیرسـاخت ها جهـت اجـرای دوره هـا و اردو هـای آموزشـی و تربیتـی در مناطـق 
محـروم، از دیگـر وظایفـی اسـت کـه در ایـن همکاری در دسـتور کار کمیتـه امداد 

خواهـد بـود.
تفاهـم،  ایـن  مبنـای  بـر  افـزود: »همچنیـن  نخبـگان،  ملـی  بنیـاد  مقـام  قائـم 
سـازماندهی تیم  های کارشناسـی نخبگان و شـبکه اسـتانی بنیاد جهت مشـارکت 
در اجـرای طرح  هـای اولویـت  دار و تعامـل بـا بدنـه اجرایـی کمیتـه امـداد از جمله 
وظایـف بنیـاد بـوده و تسـهیل بررسـی شـرایط نخبـگان و اسـتعداد های برتـر 
معرفـی شـده از سـوی کمیته، طراحـی دوره هـای اختصاصی اسـتعدادیابی و ارائه 

بورسـیه  های تحصیلـی ویـژه، از دیگـر تعهـدات بنیـاد اسـت.«

بنیـاد ملـی نخبـگان، معاونـت علمی و فنـاوری و وزارت علوم تحقیقـات و فناوری 
بـرای حمایـت از رتبه هـای برتر کنکور آسـتین بـاال زدند. 

به همین منظور اخیرا نشسـت شـورای هدایت اسـتعدادهای درخشـان با حضور 
وزیـر علـوم، تحقیقـات و فنـاوری، معـاون علمی و فنـاوری رئیس جمهـور، »طرح 
دکتـر اژه ای« بـا موضـوع حمایـت از جـذب رتبه هـای برتر در رشـته های اولویت دار 

در وزارت علـوم برگزار شـد.
بـه گـزارش وبسـایت بنیـاد، در این نشسـت، جزئیـات طرح ویژه حمایـت از جذب 
رتبه هـای برتـر کنکـور سراسـری و برگزیـدگان المپیـاد دانش آمـوزی در رشـته  های 
هـدف اولویـت  دار کشـور )از دوره کارشناسـی تـا دکتـرا( کـه مـورد موافقـت این دو 

نهـاد قـرار گرفتـه و  قـرار اسـت از مهرمـاه سـال جـاری اجرایی شـود، اعالم شـد.
زلفـی گل، در ایـن نشسـت بـا اشـاره بـه اینکـه بـر اسـاس ایـن موافقت نامـه چتـر 
حمایتـی از مـدال آوران المپیادهـای دانش آمـوزی و رتبه هـای برتر کنکور سراسـری 
در رشـته های علـوم تجربـی، علـوم ریاضی و علوم انسـانی گسـترده شـد، بیان کرد: 
طبـق ایـن موافقت نامـه صـد نفـر اول برتر گروه هـای علوم تجربی، علـوم ریاضی و 
علـوم انسـانی و ۵۰ نفـر اول گـروه هنـر و زبان هـای خارجی حمایت ویژه می شـوند 
امـا شـرط ایـن اسـت کـه ایـن افـراد طی مـدت تحصیـل پویایـی و نخبگی خـود را 

حفـظ کننـد کـه البته اکثریـت این چنین هسـتند.
وزیـر علـوم افـزود: شـاید یکـی از دالیلـی کـه ایـن افـراد در رشـته های خـود ادامـه 
تحصیـل نمی دهنـد به دلیل نگرانی های شـغلی اسـت که در آینـده دارند بر همین 
اسـاس بـرای برطـرف کـردن ایـن موضـوع نیـز در ایـن طـرح آورده ایـم ایـن افـراد 
وقتـی مـدرک دکتـری می گیرنـد در صورتـی کـه بخواهنـد پسـادکتری هـم بگیرنـد 

حمایـت ویـژه خواهند شـد.
او گفت: در صورت درخواسـت این عزیزان برای اسـتخدام در دانشـگاه ها، هیات 
اجرایـی جـذب وزارت علـوم زمینـه بـورس و اسـتخدام آنهـا را فراهـم  می کنـد.
همچنیـن ایـن افـراد طـی تحصیـل خود از یک بورسـیه اسـتفاده می کنند که مبلغ 
آن بـه انـدازه حداقـل مبلغـی اسـت کـه اداره کار تعییـن کـرده اسـت. سـتاری نیز با 
اشـاره بـه طـرح مذکـور گفـت: پیشـنهاد این طرح توسـط دکتر زلفی گل ارائه شـد 
کـه بـه ایـن شـکل عمـل کنیـم و در راسـتای تقویت رشـته های علوم پایـه صورت 
گرفـت. مـا در بنیـاد ملـی نخبگان و معاونت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری در 
خدمت این افراد هسـتیم. البته مشـکالت مالی سال هاسـت ما را اذیت می کند 

امـا ایـن طـرح جـزو پروژه هـای بـزرگ و ملی ماسـت کـه باید حمایت شـود.

کشف نخبگان مناطق محروم 
در دستور کار بنیاد نخبگان

طرحی برای حمایت 
از برگزیدگان کنکور



7خبرنامه بنیاد ملی نخبگان

مسـابقات  در  ایـران  حقوقـی  دانشـجویان  تیـم 
»موت کـورت« نورنبـرگ آلمـان، جایزه بهتریـن »الیحه« 
آِن خـود کردنـد. از  را  نقـش دادسـتانی در جهـان  در 
علـی  مربی گـری  بـه  تیـم  ایـن  تسـنیم،  بـه گـزارش 
رشـته  ارشـد  کارشناسـی  دانشـجوی  مسـعودیان، 
حقـوق بین الملـل دانشـگاه عالمـه طباطبایی و سـحر 
خوشـدل، صدرا پیرنیاکان، محمدرضا محبوبی و نیما 

ایـالت توانسـت چنیـن دسـتاوردی را کسـب کنـد.
یکـی  دارد کـه  وجـود  نقـش  دو  مسـابقات  ایـن  در 
دادسـتانی دیـوان کیفـری بین المللـی و دیگـری وکیـل 
دنیـا  سراسـر  دانشـگاه های  تیم هـای  اسـت.  مدافـع 
بایـد در دو مرحلـه کتبـی و شـفاهی در ایـن دو نقـش 
بـا یکدیگـر بـه رقابـت بپردازنـد. یـک متهـم در پرونـده 
وجود دارد و یک پرونده فرضی نیز منتشـر می شـود و 
پرونـده امسـال دربـاره جنایت نسل کشـی بوده اسـت.

تیـم ملـی المپیـاد کامپیوتـر کشـور در سـی و چهارمین 
دو  بـه کسـب  موفـق  بین المللـی کامپیوتـر  المپیـاد 
مـدال طـال و یـک مدال نقره و یک دیپلم افتخار شـد. 
در ایـن مسـابقات، علیرضـا کاویانـی و کوشـا موسـوی 
موفـق بـه کسـب مدال طـال و علیرضـا صمیمی موفق 

بـا کسـب ۴  ایـران  تیـم ملـی المپیـاد زیست شناسـی 
بین المللـی  المپیـاد  سـومین  و  سـی  در  طـال  مـدال 

را کسـب کـرد. جهـان  اول  رتبـه  زیست شناسـی، 
 بـه گـزارش ایسـنا، در ایـن رقابت هـا مهـدی افشـاری 
اسـفیدواجانی، امیررضـا زینالـی، محمـد امیـن کیانـی و 
محمـد مهـدی رحیم پور مـدال طال را به دسـت آوردند.
بنـا بـر اعـالم باشـگاه دانش پژوهـان جـوان، اعضای تیم 
کشـورمان در ایـن رقابـت علمـی توانسـتند بـا کسـب ۴ 
مـدال طـال بهتریـن نتیجـه ادوار المپیاد زیست شناسـی 

از سـال ۱۳۷۸ تـا ۱۴۰۰ را بـه خـود اختصـاص دهنـد.
میزبانـی  بـه  امسـال   ۲۰۲۲ زیسـت  جهانـی  المپیـاد 
ارمنسـتان و بـا حضـور ۶۵ کشـور بـه صـورت حضـوری 
برگـزار شـد کـه ایـران و روسـیه بـه طـور مشـترک در رده 

نخسـت قـرار گرفتنـد.
در پـی کسـب مقـام نخسـت ایـن سـری از مسـابقات، 

مـوت کـورت یـا دادرسـی مجـازی از جملـه رقابت هـای 
علمی تلقی می شـود که از سـال ۱۹۶۰ در دنیای حقوق 
متولـد شـده اسـت. در ایـن رقابـت پرونـده ای از سـوی 
هیـأت برگـزاری طراحـی گردیده و تیم هـای حقوقی در 
نقش هـای مختلفـی مانند خواهان، خوانده، دادسـتان 
و یـا متهـم بـه ارائـه دفاعیـات می پردازنـد. در مـوت 
کـورت حقوقدانـان سـعی می کننـد فرآیند یـک دادگاه 
را از طریـق نوشـتن الیحـه، دفاعیـه و ارائـه حضـوری 
یـا هیـأت داوران  برابـر قضـات  ایـن یادداشـت ها در 

شبیه سـازی کننـد.
هـدف از برگـزاری ایـن نـوع مسـابقات تقویـت دانـش 
شـرکت کنندگان در این مسـابقه اسـت. تقویت قدرت 
روش هـای  و  تحقیـق  تیمـی،  روحیـه کار  اسـتدالل، 
ارائـه نیـز از دیگـر اهداف برگـزاری این نـوع دادگاه های 

تمرینی هسـتند.

بـه کسـب مـدال نقـره و آریـا همتـی موفق بـه دریافت 
دیپلـم افتخار شـدند. در این المپیـاد بین المللی ۳۵۷ 
دانش آمـوز از ۹۰ کشـور جهـان شـرکت کردنـد و تیـم 
ایـران توانسـت در مجمـوع نمـرات جایـگاه نهـم ایـن 

دوره را بـه خـود اختصـاص دهـد.

جمهـوری اسـالمی ایـران در ترکیب اصلی کمیته جهانی 
عضویـت به دسـت آورد. سـامان حسـین خانـی، رئیس 
بـه  زیست شناسـی کشـورمان  المپیـاد  علمـی  کمیتـه 
عنوان عضو اصلی کمیته جهانی المپیاد زیست شناسی 
انتخـاب شـد کـه بـرای اولیـن بار اسـت ایـران در ترکیب 

اصلـی کمیتـه جهانـی قـرار می گیرد.
المپیاد جهانی زیسـت هر سـال اواخر تیر برگزار می شـود 
و حـدود ۷۰ کشـور در آن شـرکت می کننـد. بـر اسـاس 
بـه ۱۰ % اول شـرکت کننـدگان مـدال   ،)IBO( قوانیـن 
طـال اعطـا می شـود. هـر کشـور عضـو می توانـد هـر سـال 
حداکثر ۴ دانش آموز را که در المپیادهای زیست شناسی 
کشـوری بـه باالتریـن رتبه هـا دسـت یافته اند، بـه المپیاد 
جهانـی کـه سـالی یـک بـار در یکـی از کشـورهای عضـو 
برگـزار می شـود، اعـزام کنـد. ایران از سـال ۱۹۹۸ رسـمًا به 

عضویـت المپیـاد جهانـی درآمده اسـت.

موفقیت 
دانشجویان 
ایرانی در موت 
کورت نورنبرگ 
آلمان

تیم دانش آموزی ایران در المپیاد کامپیوتر 3 مدال گرفت

تیم المپیاد 
زیست شناسی موفق 
به کسب رتبه نخست 

در جهان شد
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اعضـای تیـم المپیـاد نجوم و اخترفیزیک ایران با کسـب 
۹ مـدال طـال و یـک مـدال نقره در المپیـاد جهانی نجوم 
و اخترفیزیـک ۲۰۲۲ درخشـیدند و مقـام اول و دوم را 

کسـب کردند.
در این دوره از مسـابقات که به میزبانی کشـور گرجسـتان 
برگـزار شـد، کشـور ایـران دارای دو تیـم پنـج  نفـره بـود. 
تمـام پنـج عضـو تیـم »الـف« مدال طـال کسـب کردند و 
عنـوان اولـی ایـن دوره از مسـابقات را از آن خـود کردند. 
پنـج عضـو تیـم »ب« نیـز بـا کسـب چهـار مـدال طـال و 
یـک مـدال نقـره رتبـه  دوم المپیـاد نجـوم و اخترفیزیک 
امسـال را بـه دسـت آوردنـد. در مجمـوع دو تیـم ایرانی 
بـا کسـب ۹ مـدال طـال و ۱ مدال نقـره این المپیـاد را به 

پایـان رسـانده و خوش درخشـیدند.
پنـج عضـو تیـم »الـف« شـامل مهـدی اسـتاد محمـدی، 
سـپهر سـالمت، محمـد مهـدی عابدیـان، فرهـاد عزیـزی 
 سـطری و سـید یوسـف میریوسـفی هسـتند کـه همگـی 
آن ها از تهران در این مسـابقات شـرکت کرده و هر پنج 

نفـر آن هـا مـدال طـال دریافـت کرده انـد.
پنـج عضـو تیـم »ب« نیـز شـامل سـهند اسـماعیل زاده 
از مشـهد، علیرضـا اعالیـی هره دشـت از تهـران، سـهند 
اکرمی پـور از تهـران، آریـا قنبـری از تهـران و آرسـام مجد 
از تهـران هسـتند کـه بجـز آقـای اعالیـی، باقـی اعضـای 
ایـن تیـم هم مدال طال کسـب کرده انـد. علیرضا اعالیی 
موفـق بـه کسـب تنها مدال نقره  ایران در این مسـابقات 

شد.
شـرکت کـردن بـا تیـم در ایـن المپیـاد مزایایـی از جمله 
شـرکت کنندگان  توسـط  مـدال  بیشـتر کسـب  شـانس 
ایـن  در  شـرکت  فرصـت  دادن  همچنیـن  و  ایرانـی 
مسـابقات بـه دانش آمـوزان بیشـتری را دارد. البتـه کـه 
بـرای ایـن کار، یکـی از شـرط های مـورد نیـاز موافقـت 
کشـور میزبان اسـت که امسـال این اتفاق افتاد و ایران 
بـا دو تیـم در المپیـاد نجـوم و اخترفیزیـک  توانسـت 

شـرکت کنـد.
سرپرستان دو تیم ایرانی در این دوره از مسابقات دکتر 
مهـدی خاکیـان قمـی، دکتـر حسـین حقـی، امیرحسـین 

امیـری و هدی پـور غالمـی بودند.
در المپیـاد نجـوم و اخترفیزیـک امسـال کـه در شـهر 

کوتایسـی گرجسـتان برگـزار شـد، ۲۵۰ دانش آمـوز از 
۴۵ کشـور مختلـف جهـان شـرکت  کردنـد. همچنیـن 
شـش تیـم از ایـن ۴۵ تیـم به صـورت آنالیـن در ایـن 
المپیـاد شـرکت کـرده بودنـد. پـس از تیم هـای ایرانـی 
به دسـت  را  مسـابقات  ایـن  دوم  و  اول  مقـام  کـه 
آوردنـد، تیم هایـی از کشـورهای آمریـکا، هندوسـتان، 
جایگاه هـای  در  ترتیـب  بـه  بلغارسـتان  و  سـنگاپور 

ایسـتادند. بعـدی 
آمریـکا بـا کسـب ۳ مـدال طـال، ۳ نقـره و ۴ برنز توسـط 
دو تیـم پنـج نفـره اش، هندوسـتان بـا کسـب ۳ طال و ۲ 
نقـره توسـط یـک تیـم پنـج نفـره، سـنگاپور بـا ۳ طـال، ۱ 
نقـره و ۱ برنـز و در نهایـت بلغارسـتان بـا ۲ طـال، ۱ نقره و 
۱ برنـز موفـق بـه کسـب رتبه های سـوم تا ششـم شـدند.
در وهلـه  اول قـرار بـود کـه ایـن دوره از المپیـاد در شـهر 
کیـف اوکرایـن برگـزار شـود که به دلیل حمله  روسـیه به 

اوکرایـن ایـن اتفـاق رخ نداد.
المپیـاد نجـوم و اخترفیزیـک شـامل سـه بخـش اصلـی 
تئـوری، تحلیـل داده و رصـد اسـت. بخـش رصـد هـم 
در  اسـت.  غیرعملـی  و  عملـی  رصـد  بخـش  دو  دارای 
تلسـکوپ کار  بـا  بایـد  شـرکت کنندگان  عملـی  بخـش 
و اجـرام آسـمان شـب را رصـد کننـد. در بخـش غیـر 
عملـی امـا نیـاز بـه آسـمان شـب نیسـت و صرفـا دانـش 
شـرکت کنندگان نسـبت به اجرام آسـمانی مورد امتحان 
قـرار می گیـرد. همچنیـن کل بـازه  المپیـاد، از افتتاحیـه 
گرفتـه تـا اختتامیـه یـک هفتـه طـول کشـید. همچنین 
آن طـور کـه هـدی پورغالمـی بـه دیجیاتـو می گویـد: »در 
طـول ایـن یـک هفتـه تمـام شـرکت کنندگان قرنطینـه 
گرفتـه  آن هـا  الکترونیکـی  وسـایل  یعنـی  می شـوند؛ 

می شـود.«
همچنیـن امتحانـات بصـورت یـک روز در میـان گرفتـه 
می شـد و روز قبل از هر امتحان سـواالت به سرپرسـت  
آن هـا  دربـاره ی  را  نظراتشـان  تـا  می شـود  داده  تیم هـا 
بگوینـد و بـرای اعضـای تیـم خـود ترجمـه کننـد. تیـم 
ایـران در المپیـاد سـال گذشـته کـه بـه صـورت مجـازی 
در کلمبیـا برگـزار شـده بـود نیـز موفق به کسـب ۲ مدال 
طـال، ۵ مـدال نقـره، ۲ مـدال برنـز و ۱ دیپلـم افتخـار 

شـده بـود.

پنج عضو تیم »الف« شامل مهدی استاد 

محمدی، سپهر سالمت، محمد مهدی عابدیان، 

فرهاد عزیزی  سطری و سید یوسف میریوسفی 

هستند که همگی آن ها از تهران در این مسابقات 

شرکت کرده و هر پنج نفر آن ها مدال طال 

دریافت کرده اند.

پنج عضو تیم »ب« نیز شامل سهند 

اسماعیل زاده از مشهد، علیرضا اعالیی هره دشت 

از تهران، سهند اکرمی پور از تهران، آریا قنبری 

از تهران و آرسام مجد از تهران هستند که بجز 

آقای اعالیی، باقی اعضای این تیم هم مدال طال 

کسب کرده اند. علیرضا اعالیی موفق به کسب 

تنها مدال نقره  ایران در این مسابقات شد

دانش آموزان ایرانی بر سکوی نخست 
المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک ۲۰۲۲
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تسهیالت بنیاد نخبگان برای مشارکت کنندگان 
در طرح شهید احمدی روشن

اینکـه   بیـان  بـا  نخبـگان  ملـی  بنیـاد  آینده سـازان  معـاون 
متقاضیـان بـرای ورود بـه طـرح شـهید احمدی روشـن نیاز 
اسـت که در هسـته های این طرح عضویت داشـته باشـند، 
بیـان کـرد: دانشـجویان و دانش آموختگانـی کـه بیـش از ۲ 
سـال از تحصیـل آنهـا نگذشـته باشـد می توانند درخواسـت 
عضویـت خـود را ارائـه دهنـد. اعضـای هر هسـته این طرح 
عـالوه بـر دریافـت حق الزحمـه، از تسـهیالتی چـون اعطـای 
کمـک هزینـه خریـد تجهیزات مصرفی تا سـقف ۵۰ میلیون 
ملـی  شـبکه  از  بهره منـدی  هزینـه  اعطـای کمـک  تومـان، 

آزمایشـگاهی برخـوردار می شـوند.
دکتـر سـیدمحمدصادق موحـد در برنامه الیو اینسـتاگرامی 
معاونـت علمـی بـا موضـوع »طـرح شـهید احمدی روشـن؛ 
فرصت هـا و مزیت هـا«، توسـعه و حمایـت از هسـته های 
مسـاله محـور فناورانـه را از اهـداف ایـن طـرح نـام بـرد و 
افـزود: در ایـن طرح قرار اسـت بنیـاد ملی نخبگان در قالب 
هسـته های فناورانـه از دانشـجویان و دانش آموختـگان در 

راسـتای حـل یـک مسـاله روز کشـور، حمایـت کنـد.
او توانمند سـازی دانشـجویان، طـالب، دانش آموختـگان در 
راسـتای حـل مسـاله و مهارت افزایی مخاطبـان این طرح را 
از دیگـر اهـداف طـرح احمدی روشـن نام بـرد و عنوان کرد: 
افزایـش مهارت هـای  بـرای  ایـن راسـتا سـعی می شـود  در 
شـبکه  بـه  اقـدام  خودبـاوری،  روحیـه  ارتقـاء  و  اجتماعـی 

سـازی کرد.
بـا  روشـن  احمـدی  طـرح  تفـاوت  خصـوص  در  موحـد 
طـرح  داد:  توضیـح  خدمـت،  جایگزیـن  پـروژه  و  امریـه 
مـرد  دانشـجویان  مشـمول  خدمـت  جایگزیـن  و  امریـه 
بـه گذرانـدن دوره امریـه هسـتند ولـی  اسـت کـه موظـف 
طـرح شـهید احمدی روشـن مشـمول همـه دانشـجویان و 

می شـود. تحصیـل  حیـن  در  دانش آموختـگان 
)پشـتیبانی  وزوایـی  برگزیـده طـرح شـهید  دانشـجویان  او 
مسـتعد  دانشـجویان  فرهنگـی  و  علمـی  فعالیت هـای  از 
تحصیلـی کشـور(، دانشـجویان بـر اسـاس سـوابق تحصیلی 

)کارشناسـی بـا معـدل ۱۷، کارشناسـی ارشـد ۱۷.۵ و دکتـری ۱۸(، افـرادی که جزء ۱۰ درصـد ورودهای 
خـود باشـند )دوره کارشناسـی ارشـد جـزء ۵ درصـد(، برگزیـدگان رویـداد طـرح مسـاله محـور طـرح 
شـهید بابایـی، دارنـدگان رتبه هـای اول تـا سـوم رویدادهـای مسـاله محور )رویداد شـهید بابایـی( را از 

جملـه افـراد واجـد شـرایط بـرای عضویـت در هسـته های طـرح شـهید احمـدی روشـن دانسـت.
موحـد یـادآور شـد: عـالوه بـر آن دانش آموختـگان برگزیـده طرح های شـهید چمران، طـرح جذب در 
دسـتگاه های اجرایـی، جـذب در نهادهـای فناورانـه )طرح شـهید طهرانی مقدم( و طرح در دانشـگاه ها 

)طرح شـهید شـهریاری(، اسـتادیاران جوان از دیگر اعضای هسـته های این طرح هسـتند.
او اضافـه کـرد: همچنیـن در بخـش عضویـت، بنـدی بـه نـام »سـایر« وجـود دارد کـه بـر اسـاس آن در 
صورتـی کـه دانشـجویی هیـچ یـک از ایـن شـرایط را نداشـت مـا بـر اسـاس قواعـد بنیـاد، حداکثـر ۲۰ 
درصـد ظرفیـت هـر هسـته را بـه ایـن افـراد اختصاص خواهیم داد. بر این اسـاس این افراد بر اسـاس 
نظـر تخصصـی راهبـر گـروه کـه از میـان اسـاتید دانشـگاهی و یـا صاحـب نظـران یـک حـوزه فناورانـه 

هسـتند، انتخـاب خواهند شـد.
موحـد ماموریـت هـر هسـته را حرکـت در حـل یـک مسـاله مطرح در کشـور عنوان کرد و افـزود: یکی 
از راهکارهـای شناسـایی مسـائل کشـور، مراجعـه بـه دسـتگاه ها و شـرکت ها و جمـع آوری نیازهـای 
آنهـا اسـت. زمانـی کـه ایـن نیازها احصاء شـد، با بررسـی و ارزیابی این نیازها، فهرسـت آنهـا در اختیار 

رهبـران هـر هسـته در طـرح شـهید احمـدی روشـن قرار خواهـد گرفت.
معـاون آینده سـازان بنیـاد ملـی نخبـگان در خصـوص تسـهیالت اعطایـی بـه اعضـای هـر هسـته در 
طـرح شـهید احمـدی روشـن پرداخـت و بیـان کـرد: ما انتظـار داریم که هـر عضو از هر هسـته به طور 
متوسـط ۱۵ تـا ۲۰ سـاعت خـود در هفتـه را بـرای همـکاری بـا اعضـای هسـته زمـان بگـذارد و مـا بـر 
اسـاس عملکـرد هـر فـرد، ضرایبـی را بـه صـورت ماهانه بـه فرد می دهیم و بر اسـاس تسـهیالتی را در 

اختیـار آنهـا قـرار می دهیم.
او اضافـه کـرد: بـر ایـن اسـاس حق الزحمـه ای بـه صـورت ماهانـه به دانشـجویان پرداخت می شـود که 
بـرای دانشـجویان کارشناسـی مجـرد ۲ میلیـون تومـان و متاهـالن ۲.۵ میلیـون تومـان در نظـر گرفته 
شـده اسـت. ایـن میـزان بـرای دانشـجویان مجـرد و متاهـل کارشناسـی ارشـد بـه ترتیـب ۲.۵ میلیون 
تومـان و ۳ میلیـون و ۲۰۰ هـزار تومـان و برای دانشـجویان دوره دکتری تخصصـی و دانش آموختگان 
مجرد و متاهل به ترتیب ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در نظر گرفته 

شـده کـه طـی ۹ مـاه به اعضـای هر هسـته اعطاء خواهد شـد.
بـه گفتـه ایـن مقـام مسـئول، بـه فـرد راهبـر کـه جـزو اسـاتید و یـا صاحـب نظـران اسـت، مبلـغ ۵۰ 
میلیـون تومـان از منابـع بنیـاد ملـی نخبـگان و همچنیـن نهادهـای صاحـب مسـاله پرداخـت خواهـد 

. شد
موحـد، اعطـای کمـک هزینـه خریـد تجهیـزات مصرفـی تـا سـقف ۵۰ میلیـون تومـان و اعطـای کمـک 
هزینـه بهره منـدی از شـبکه ملـی آزمایشـگاهی را از دیگـر تسـهیالت اعطایـی بـه هسـته ها عنـوان کرد.
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گفت و گوی ویژه

ناصر باقری مقدم، قائم مقام بنیاد نخبگان در گفت وگو با »سروآباد«:

استفاده از نخبگان
در حکمرانی فقط 
در بخش اقتصاد نباشد
جذب هزار نخبه در دستگاه های اجرایی و هزار نخبه در شرکت های دانش بنیان 
هدف گذاری امسال بنیاد نخبگان است
ایجاد هزار واحد مسکونی برای نخبگان برای دوسال و نیم آینده از برنامه هایی 
است که نیازمند تامین مالی و حمایت دولت است

قائـم مقـام جدیـد بنیـاد نخبـگان حـاال هشـت مـاه اسـت کـه 
در ایـن ِسـمت قـرار گرفتـه. دی مـاه سـال قبـل بـود کـه ناصـر 
باقری مقـدم بـه ایـن سـمت انتخـاب شـد. او کارشناسـی بـرق 
 MBA قدرت را از دانشـگاه صنعتی امیرکبیر، کارشناسـی ارشـد
عمومـی از دانشـگاه صنعتـی شـریف و مـدرک دکتـرای مدیریـت 
تکنولوژی سیاسـتگذاری علم و فناوری اش را از دانشـگاه عالمه 
طباطبایـی دریافـت کـرده اسـت و البتـه پیـش از ایـن ریاسـت 
اتـاق فکر سیاسـتگذاری فنـاوری وزارت علـوم، قائم مقامی دبیر 
سـتاد نقشـه جامع علمی شـورای عالی انقالب فرهنگی، معاون 
پژوهـش و فنـاوری مرکـز تحقیقـات سیاسـت علمـی کشـور، 
معـاون سیاسـتگذاری سـتاد راهبـری اجـرای نقشـه جامع علمی 
کشـور شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی و ریاسـت مرکـز شـبکه 
ملـی سیاسـت پژوهـی علـم، فنـاوری و نـوآوری مرکـز تحقیقات 
سیاسـت علمـی کشـور را هـم بـر عهـده داشـته اسـت. او حـاال 
در گفت وگـو بـا »سـروآباد« از چالش هـا و چشـم اندازهای پیـش 
روی بنیـاد نخبـگان می گویـد. بـه عقیـده او در سـند راهبـردی 
کشـور در امـور نخبـگان، بیشـتر بـه شناسـایی و توانمندسـازی 
این هـا پرداختـه شـده اسـت  نـه بـه نحـوه  به کارگیـری نخبـگان 
در ایـن چهارچـوب، کـه چالـش بسـیار مهمی اسـت. چالشـی که 
در کنـار میـل بـه مهاجـرت نخبـگان بـر اسـاس آمـار، بایـد مـورد 
توجـه جـدی قـرار گیـرد. در ادامـه گفت وگـو بـا باقری مقـدم را 

می خوانیـد:
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و  شناسـایی کرده ایـد  حـوزه  ایـن  در  چالش هایـی  چـه 
چگونـه بایـد ایـن چالش هـا را شـناخت و مدیریـت کرد؟
در حکمرانـی کشـور  نخبـگان  جانمایـی  را  اصلـی   چالـش  بنـده 
می دانـم. طبـق شـعاری کـه توسـط مقـام معظـم رهبـری مطـرح 
شـده اسـت: »مدیریـت تحوالت کشـور باید توسـط نخبـگان انجام 
شـود.« امـا بنظـر مـن  ایـن کار در کشـور اجرایـی نشـده اسـت و 

طراحـی در ایـن حـوزه نداشـتیم.
در سـند راهبردی کشـور در امور نخبگان هم بیشتر 

به شناسـایی و توانمندسـازی این ها پرداخته 
شـده اسـت  نـه بـه نحـوه ی به کارگیـری 

نخبـگان در این چهارچوب، که چالش 
بسـیار مهمـی اسـت.  و مـن سـعی 

بـرای  راه حلـی   داشـته ام  ایـن  بـر 
اینکـه چگونـه می شـود نخبـگان 
بـر  مدیریـت تحـوالت کشـور را 
ایـن  پیـدا کنـم.  بگیرنـد  عهـده 
آن  از  بخشـی  کـه  تحـوالت 
تحـوالت ناظـر بـر حـوزه اقتصـاد 
واقـع  در  اسـت.  دانش بنیـان 

دایـره نخبگان، دایره ای وسـیع تری 
اسـت.

اسـالمی،  انقـالب  دوم  بیانـه  گام  در   
مقـام معظـم رهبـری بـه بحـث توصیه به 

علـم و پژوهـش فنـاوری را اشـاره کردند. بنده 

فکـر می کـردم تامیـن نیـروی انسـانی نخبـه بـرای تحقـق بیانـه  دوم  
انقـالب اسـالمی می توانـد ماموریـت کشـور باشـد. گام دوم انقالب 
اسـالمی ناظـر بـر اقتصاد اسـت امـا منحصر به بخـش اقتصاد هم 
نیسـت، سـایر حوزه هـای دیگـر  مثـل فرهنـگ و اجتمـاع را نیـز 

دربـر می گیـرد.
در حـوزه اقتصـاد  ماموریـت کشـور آن خواهـد بـود کـه چگونـه 
نخبـگان نقـش خودشـان را در توسـعه اقتصـاد دانش بنیـان  پیـدا 
کننـد.  در ایـن حـوزه کـه در اصـل زیرشـاخه اسـتفاده از نخبـگان 
ملـی  بنیـاد  بایـد   رسـید  نظـرم  بـه  دانش بنیـان  اقتصـاد  در  اسـت، 
بزنـد. مهم تریـن  پیونـد  دانش بنیـان  اقتصـاد  بـه  را  نخبـگان  نخبـگان، 
محمـل پیونـدش هـم در سـطوح اجرایی قانـون جهش تولید اسـت. کاری 
که معاونت علمی و مجلس شـورای اسـالمی مصوب کردند و پیش بینی شـان 
ایـن اسـت حداقـل ۱۰ درصـد  اقتصـاد کشـور را بـه اقتصاد دانش بنیـان  تبدیل کنند.
بـه کارگیـری نخبـگان در ایـن حکمرانـی فقط ناظر بر بخش اقتصاد نیسـت بلکه ناظر بر فرهنگ 
و اجتمـاع و حتـی مباحـث کالن مثـل علـوم پایه هم اسـت. در آن شـاخه ها هنوز در حال فکر هسـتیم 
کـه نخبـگان در سـاحت فرهنـگ چگونـه می توانند مدیریت تحوالت کشـور را برعهـده بگیرند همچنین 
سـاحت اجتمـاع چگونـه بایـد اتفـاق بیفتـد. در سـاحت هایی مثـل علـوم پایـه می خواهیـم بخشـی از  
نخبـگان مـا کـه از دوره دانش آمـوزی وارد المپیاد می شـوند و در علوم پایه و انسـانی سـرآمد هسـتند را 
کمـک کنیـم تـا بـا اسـتفاده از یـک سـری مکانیزیم هـای تشـویقی در ایـن الیه بماننـد و وارد حـوزه الیه 

اقتصاد و مهندسـی نشوند.
درشـاخه اول بحـث به کارگیـری نخبـگان در اقتصـاد موجـود تبدیل می شـود بـه اقتصـاد دانش بنیان که 
بکارگیـری نخبـگان در شـرکت های دانش بنیـان و اسـتفاده از تسـهیالتی مثـل سـرباز نخبـه اسـت کـه در 

شـرکت دانش بنیـان مشـغول فعالیـت شـوند و بعـد فرآینـد جـذب آنها صـورت بگیرد.
کار دوم در همین اقتصاد موجود مصوبه ای بود که پارسـال ارائه شـد و بر اسـاس آن قرار شـد نخبگان 
جـذب دسـتگاه های اجرایـی شـوند.  عـده ای فکـر کردنـد منظـور ما از جـذب دسـتگاه های اجرایی  مثال 
وزارت خانه هـا اسـت.  در صورتـی کـه بخـش عمـده ای از اقتصـاد کشـور در اختیـار دسـتگاه های اجرایـی 
اسـت. همـه  اینهـا در شـاخه اول اسـت امـا در شـاخه پذیـرش یـا ایجـاد زمینه سـازی بـرای مدیریـت 

تحـوالت فرهنـگ و اجتمـاع، بایـد بـرای این سـه  حوزه طراحـی کنیم.
تعریفـی کـه روی کاغـذ از نخبـه شـده  واضـح اسـت امـا ممکـن اسـت مابه  ازاهایـی در 
جامعه داشـته باشـیم که بیشـتر  با اسـتفاده از همان شـاخس های روی کاغذ خودشـان 
را بـه عنـوان نخبـه معرفـی کردنـد ولـی لزومـا کمکـی بـه سـازمان و جامعه نکرده باشـند. 

به نظـر شـما ایـن چالـش هـم وجـود دارد یـا نه؟
اگـر نخبـگان بخواهنـد در کشـور منشـا اثـر شـوند،  ابعـاد این تعریفی کـه از نخبگی کردیم ، ابعاد بسـیار 
کوچکـی اسـت. دوسیاسـت در راسـتای توسـعه مفهـوم نخبگـی در پیـش گرفته ایـم  یکـی توسـعه در 
خـود نخبـگان حـوزه علمیـه اسـت و دیگری پرداختن به سـایر حوزه های نخبگی در کشـور مثل نخبگان 

صنعتی،اجتماعـی، مهارتـی و کارآفرین.
در منظـر  اول کـه توسـعه دادن خـود نخبـگان علمی اسـت. اگر ۸۰ میلیون جمعیت  در کشـور باشـیم 
و بـه عنـوان یـک کشـور متوسـط یـک درصـد ایـن جمعیـت را  افـراد مسـتعد قلمـداد کنیـم، بـه عـدد 
۸۰۰ هـزار نفـر می رسـیم و اگـر ایـن یـک درصـد را احتمـال دهیم در نخبـگان علمی این عـدد دو درصد 
اسـت، بیـن سـه تـا چهـار میلیـون جمعیـت دانش جویی ماسـت به راحتـی به عـدد بین ۶۰ تـا ۸۰ هزار 

نفـر اسـتعداد برتر می رسـیم.
پـس توسـعه دادن مفهـوم نخبگـی اسـت؛ بـا اضافـه کـردن معیارهـای جدیـدی که فقط بحـث مقاالت 
نباشـد بلکـه پژوهش هـای کاربـردی و توانمندی هـای فناورانـه ی نخبگان علمـی مورد توجه قـرار بگیرد.

در هـر صـورت  بایـد جامعـه مخاطب مـان بسـیار بزرگ تـر شـود چیـزی حـدود ده برابر عـدد فعلی.
بنظـر می رسـد مـا بـه وضعیـت خطرناکـی در تقلیـل دادن مفهـوم نخبـه دانشـگاهی بـه 

در سند راهبردی کشور در امور نخبگان، بیشتر به 

شناسایی و توانمندسازی پرداخته شده است نه به نحوه  

به کارگیری نخبگان در این چهارچوب، که چالش بسیار 

مهمی است
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مقالـه نویـس دانشـگاهی رسـیده ایم یعنـی در سـطح اعضـای علمـی و 
دانشجویی  مقاله های منتشر شده، خطاهایی از کسانی منتشر می شود 
کـه انتظـارش را نداشـته ایم قبول دارید این مشـکل باید بازنگری شـود؟
۱۰۰ درصـد. بـه نوبـه  خـودم بـه عنـوان کسـی کـه تـازه وارد بنیـاد ملـی نخبـگان شـده 
اسـت  امسـال ما ارزش سـایر  معیارها را  نسـبت به مقاله افزایش دادیم  مثال  کار 
در حوزه هـای فنـاوری  یـا پژوهش هـای کاربـردی کـه کارفرمـای مشـخص دارد. مقالـه 
یـک سـنجه اسـت اگـر شـما یـک پژوهـش ) گـزارش( انجـام دهیـد مثـال چالش های 
نخبـگان کشـور چیسـت؟ کـه بعـدا ممکـن اسـت تبدیـل بـه مقالـه شـود؟ یکـی از 
راه هـای انتشـار علـم همیـن اسـت  امـا مـا در حال حاضر بـا مقاالتی مواجه هسـتیم 
کـه نتیجـه یـک پژوهش واقعی نیسـت. اگر پژوهش های متقاضی محوری در کشـور 

باشـد و از آنهـا مقالـه هـم مسـتخرج شـود هیـچ ایرادی نـدارد.
در مـورد توسـعه دادن دایـره نخبگـی کـه جـزو اهـداف سـند راهبـردی کشـور در امـور 
نخبـگان اسـت، مـا در کنـار نخبـگان علمـی بایـد نخبگانـی را کـه بـه کشـور خدمـت 
می کننـد را بازشناسـایی  کنیـم، مثـال نخبـگان کارآفریـن افـرادی هسـتند کـه از طـرق 
دقیـق بـرای نخبـگان شـغل مفیـد ایجـاد می کننـد. بـرای مثـال در حال حاضـر صنایع 
بزرگـی داریـم و یـک شـخص توانسـته سـی هـزار شـغل را برای کشـور ایجاد کنـد. این 
شـخص نخبـه اسـت. نخبـه در تعریـف  صنعـت یعنـی منشـا اثـر بـودن در جهـت 

اهداف کشـور.
مثـل  اضافـه کنیـم  جدیـدی  شـیوه نامه های  داریـم  قصـد  مـا 

عسـلویه  منطقـه  در  ،مثـال  مهارتـی  نخبـگان  شـیوه نامه 
افـرادی داریـم کـه جوشـکارهای زیـر آب هسـتند ایـن 

افـرادی بسـیار کمـی  نادرانـد یعنـی  افـراد در کشـور 
. ایـن تخصـص و مهـارت را دارنـد  هسـتند 

افزایـش  شـود  سـوال  شـما  بـرای  ممکـن 
می کنـد؟  چـه کمکـی  نخبگـی  شـیوه نامه های 
توانایـی  ایـن  حاضـر  حـال  در  نخبـگان  بنیـاد 
نخبـه  بگویـم  مـن  اگـر  دارد.  را  جریان سـازی 
کارآفریـن بـرای کشـور مهـم اسـت  بسـیاری از 
جوانـان کشـور مـا بـه جـای اینکـه برونـد دنبـال 
نخبگـی علمی سـراغ نخبگـی کارآفرینی می روند. 
حوزه هـای  نخبـگان  شناسـایی  یـا  بازتعریـف 

باعـث  می توانـد  برتـر  اسـتعدادهای  یـا  جدیـد 
شـود. کشـور  در  مثبـت  جریان سـازی های 

ممکـن اسـت دسـتگاه های دیگر بـه هر دلیلی 
در راسـتای ایـن ماموریـت بـا شـما مخالفت کنند 

و از آن نخبـه اسـتفاده نشـود و سـرخوردگی عمومـی 
ایجـاد کنـد. چـه راه حلی بـرای این مشـکل در نظـر گرفته اید؟

چنـد راه حـل بـرای این مشـکل در نظر گرفتیم ، تعدادی از ایـن نخبگان توانمندی های 
تکمیلـی نیـاز دارنـد تـا بتوانـد نقش آفریـن در سـاختار موجـود کشـور شـوند، نخبـگان 
نیـز بایـد بپذیرنـد در سـاختارهای  سـنتی  می خواهنـد ورود کننـد و طبیعتـا  برایشـان 
مقاومـت هـم وجـود دارد بنابرایـن خودشـان را بایـد آمـاده کنند و از طـرف دیگر باید 

توانمند باشـند.
در حـال حاضـر مکانیزمـی در حـوزه سیاسـت گذاری داریـم کـه آن را از همین امسـال 
بـه عنـوان مکانیـزم مطالبـات اجتماعـی فعـال می کنیم. بنیـاد ملی نخبـگان به عنوان 
سـند راهبـردی کشـور در امـور نخبـگان  و دسـتورات مقـام معظـم رهبـری بایسـتی 
بـه نخبـگان در بخش هـای مختلـف دسـتگاه های اجرایـی  و شـرکت های دانش بنیـان 

کمـک کند.
اگـر هـم ایـن اتفـاق نمی افتـد کافـی اسـت یـک گـزارش مبنـی بـر اینکـه نخبـگان در 
چـه دسـتگاه هایی و در کجـا جـذب شـدند و در کجاهـا جـذب نشـدند، و چـه تعـداد 
نخبگانـی کـه در آن دسـتگاه جـذب شـدند خـارج شـدند ارائـه شـود. اگـر ایـن را بـه 
عنـوان نهـاد حاکمیتـی گـزارش کنیـم، وظیفـه خـود را انجـام داده ایـم .آمـوزش و 
توانمندی هـای نخبـه را قبـول کردیـم؛ ارزیابی هـای الزم را انجـام دادیـم، کانون هـای 
ارزیابـی گذاشـتیم کـه هـر نخبـه بـه درد کجا می خـورد و مصوبات الزمـش را از هیئت 
دولـت گرفتیـم. بـا همـه ایـن تفاسـیر ممکن اسـت که مشـکالتی در دسـتگاه اجرایی 
بـه وجـود بیایـد  و نگذارنـد ایـن فـرد جـذب شـود  در ایـن صـورت کافـی اسـت از 

مکانیـزم اجتماعـی اسـتفاده کنیـم.
اگـر بخواهیـم کیفیـت حکمرانـی را در کشـور افزایـش دهیـم چـاره ای نداریـم جـز  
اینکـه نخبـگان بـه ایـن حـوزه ورود کننـد. ایـن حقیقتـی اسـت کـه در همـه جـای دنیا 

امتحانـش را پـس داده اسـت.
کلیـات ایـن بحـث نگاه داشـت نخبگان در کشـور اسـت  و عـدم مهاجرت 

آنهـا، چـه سیاسـتی باید بـرای حل ایـن معضل اجـرا کرد؟ 
اوال مطالعـه دقیـق  بایـد صـورت بگیـرد  چـون بیـن میـل و عـزم مهاجـرت تفـاوت 

وجـود دارد. امـا میـل بـه مهاجـرت زیـاد اسـت کـه بنـده ایـن حقیقـت را می پذیـرم. 
براسـاس رصدخانـه شـریف میـل بـه مهاجـرت بسـیار باالسـت.

 چندیـن دلیـل دارد بـه ایـن امـر دامـن می زنـد ۱( فضـای رسـانه ای یا مجازی در کشـور 
رقابـت نامقدسـی را ایجـاد کـرده اسـت مثـال کسـی کـه حـرف از مهاجـرت نمی زنـد از 
لحـاظ کیفیـت فـرد پایین تـری اسـت. ۲( نخبگان مـا چرا دارند مهاجـرت می کنند طبق 
مطالعاتـی کـه در ایـن حـوزه انجـام شـده دلیلی که بـرای این پدیده وجـود دارد مربوط 
بـه زیرسـاخت ها و مشـکالت اقتصـادی اسـت  کـه طبیعتـا سـاختارهای اولیـه را بـرای 

نخبـگان کشـور آمـاده نکردیم.
موضـوع دیگـری کـه ممکـن اسـت مـادی هـم نباشـد  نکتـه اثربخشـی اسـت. اغلـب 
نخبگان  از این که در کشـور موثر نیسـتند بسـیار شـاکی هسـتند و احسـاس ناامیدی 
می کنند. ما باید این حلقه را باز بکنیم . وقتی مشـکالت شناسـایی شـود باید سـعی 
کرد این مشـکالت را حل کنیم. اگر این دو مشـکل را حل کنیم بخش قابل توجه ای 

از مهاجرت هـا و میـل بـه مهاجـرت کم می شـود.
بـرای دو مشـکل مذکـور برنامه هایـی پیشـنهاد می کنـم  مثـال بـرای زیرسـاخت های 
اقتصـادی، نخبـگان علمـی در شـهرهای بـزرگ مخصوصـا در تهـران بـا حقوق هایـی که 
دریافـت می کننـد صاحـب منـزل نمی شـوند.  البتـه مشـکل مسـکن، مشـکلی کلـی 
اسـت و فقـط ناظـر بـر بخـش نخبـگان هـم نیسـتم امـا چـون مسـئولیت نخبـگان را 
بـر عهـده دارم بـر ایـن بخـش تمرکـز کـردم. بحـث دیگر اشـتغال ایـن افراد 
اسـت کـه خود این اشـتغال می توانـد ایجاد کننده  حس اثربخشـی 

و حـس مفیـد بـودن باشـد.
برنامه شما برای اصالح  حکمرانی چیست؟

در  بخواهـد  شـد  ذکـر  اصالحاتـی کـه  همیـن  اگـر 
سـطح ملـی اتفـاق بیفتـد راهـی نداریـم کـه بنیـاد 
ملـی نخبـگان  خـودش را از یک دسـتگاه اجرایی 
یـک  بـه  تبدیـل کنـد  نخبـگان  کمیته امـدادی 
نهـاد راهبـردی. نهـاد ملـی نخبـگان بایـد بـا سـه 
مجموعـه هماهنگـی الزم را انجـام دهد تا این 
اتفـاق بیفتـد ۱( مجمـع تشـخیص مصلحـت 
نظـام بـه عـالوه شـورای عالـی انقـالب فرهنگی 
تدویـن  بـرای  اسـالمی   شـورای  مجلـس   )۲
قوانیـن مناسـب۳( و دولـت از هیئـت دولـت تا 
زیرسـاخت های آن بـرای تصویـب آیین نامـه  و 
تامیـن منابـع مـورد نیـاز. االن کار بنـده ایـن اسـت 
بـا ایـن سـه مجموعـه ارتبـاط بگیریـم و رایزنـی کنیـم 
همچنیـن تولیـد محتوا کنیم  و در اختیارشـان بگذاریم. 
در واقـع ایـن سـه مجموعـه ریـل کشـور را تعریـف می کنند. 
در حـال حاضـر بنـده بسـیار خوش بیـن هسـتم چـون بـا هـر سـه 
مجموعـه  تعامـل کـرده ام. مجموعه هـای ذکـر شـده نـه تنهـا مقاومتـی 

ندارنـد بلکـه تشـنه ایـن هسـتند بنیـاد نخبـگان تولیـدات موثـر داشـته باشـد.
در کنـار سیاسـت به کارگیـری نخبـگان، نخبـگان دیگـری هـم  هسـتند کـه  
تمایل ندارند در دسـتگاه اجرایی وارد شـوند اما می خواهند به کشورشان 

خدمـت کننـد بـرای این نخبگان نیز سیاسـتی وجـود دارد؟
ایـن مسـئله پیش فـرض ماسـت. مـا، خودمـان را تامین کننـده  نیـروی انسـانی اقتصاد 
دانش بنیـان کـه محـل ظهـورش اسـتارتاپ ها هسـتند می دانیم که در این قسـمت نیز 

نیازمند گشـایش هستیم.
مـا یـک رویکـرد اصالحـی دیگـر نیـز داشـتیم کـه آن دیالـوگ کردن بـا جامعـه از طریق 
رسـانه اسـت. هـر چقـدر بـه سـمت شـفافیت و بـا مـردم بـودن حرکـت کنیـم در جلـو 

رفتـن هـدف بـه مـا کمـک می کند.
فکـر می کنیـد کـه این رویکـرد اصالحی که شـروع کرده اید خروجـی  آن در 

کوتـاه مـدت تـا پایان سـال ۱۴۰۱  چـه خواهد بود؟
بـرای ثمـر دادن برنامه هایـی کـه البته شـروع شـده اسـت و هرسـال آن را جلو می بریم 
بایـد ۱۰ سـال صبـر کنیـم. تـا بچه هایـی االن وارد دانشـگاه می شـوند مـدرک دکتـری 
بگیرنـد و بـا توجـه بـه اینکـه اسـتعداد برتـر بودنـد کـه ۱۰۰۰ دانشـمند علـوم پایـه و 

انسـانی داشـته باشیم.
امـا طرح هایـی هـم بـرای امسـال داریـم؛  جـذب هـزار نخبـه در دسـتگاه های اجرایـی 
و هـزار نخبـه در شـرکت های دانش بنیـان هـدف گـذاری امسـال بنیـاد اسـت. یـا طـرح 
دیگـری کـه نیازمنـد حمایت دولت برای تامین منابع اسـت برای دوسـال و نیم آینده، 
ایجـاد هـزار واحـد مسـکونی بـرای نخبـگان اسـت. یـا حمایت از چهـار هزار دانشـجو و 
حتـی دانش آمـوز بـرای ایجـاد زیرسـاخت یـا کانون هـای نخبـگان در کل کشـور جـزو 

برنامه هـای امسـال ماسـت.

ما در کنار نخبگان علمی باید نخبگانی را که به کشور 

خدمت می کنند را بازشناسایی  کنیم، مثال نخبگان کارآفرین 

افرادی هستند که از طرق دقیق برای نخبگان شغل مفید ایجاد 

می کنند. برای مثال در حال حاضر صنایع بزرگی داریم  یک 

شخص توانسته سی هزار شغل را برای کشور ایجاد کند. این 

شخص نخبه است. نخبه در تعریف  صنعت یعنی منشا اثر 

بودن در جهت اهداف کشور
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در سـال های اخیـر شـاهد رفتـن نخبـگان بسـیاری از کشـور بوده ایـم. »مـا 
االن در اوج رفتـن دانشـجویان از ایـران هسـتیم. تـا بیشـتر از ایـن دیـر 
نشـده بایـد یـک فکـر اساسـی و بنیادیـن بـرای آنهـا کـرد.« ایـن را بسـیاری 
در سـال های گذشـته گفته انـد و حـاال بـار دیگـر هـم از زبـان اسـاتید و 
پژوهشـگران دیگـر می شـنویم. حـاال در شـرایطی کـه آژیـر قرمز از دسـت 
دادن نخبـگان بیـش از همیشـه بـه صـدا درآمـده، راه هـای حفـظ آنهـا 
هـم دسـت نیافتنـی بـه نظـر می رسـد و همیـن هـم دلیلـی بـود تا بـا چند 
تـن از اسـاتید دانشـگاه سـه پرسـش کلیـدی را مطـرح کنیـم. اول اینکـه 
فـارغ از تعریفـی کـه بنیـاد از نخبـه دارد، آنهـا چـه تعریفی ارائـه می دهند. 
دوم آنکـه چگونـه می توانیـم بیـن نهـاد پژوهـش و جامعـه پیونـد برقـرار 
کنیـم و درنهایـت چگونـه نخبه هـای مـا می تواننـد اثرگـذار باشـند. اینهـا 
پرسـش هایی اسـت کـه از »لیـال آزادبخـت«، اسـتاد گـروه تغذیـه جامعـه 
دانشـکده علـوم تغذیـه و رژیم شناسـی دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران، 
»علی اصغـر انصافـی«، رئیس دانشـکده شـیمی دانشـگاه صنعتـی اصفهان 
و »کاظـم علوی پنـاه«، اسـتاد دانشـگاه تهـران از دور پرسـیده شـد و آنهـا 

توضیحاتـی ارائـه کردنـد کـه در ادامـه می خوانیـد:

تعریـف علمـی کـه بنیـاد از نخبـه دارد بیشـتر در مـورد   اسـتعداد برتـر اسـت. نخبـه بایسـتی نـه تنها 
در بخـش علمـی بلکـه در بخـش اجتماعـی، اخالقـی و عمومـی اثرگـذار باشـد. اسـتعداد برتـر کـه بـه 
اشـتباه بـه نخبـه گفتـه می شـود درسـت نیسـت و اینها نخبه نیسـتند. اگـر کسـی در جامعه خودش 
اثرگـذار نباشـد نخبـه محسـوب نمی شـود. مـردم همـه چیـز را بـا حـس بینایـی و شـنوایی لمـس 
می کننـد. وقتـی کـه جامعـه علمـی دچار افسـردگی فقـر، چه فقر امکانات پژوهشـی چه فقـر گذران 
زندگـی و چـه فقـر مسـائل اخالقـی، می شـود خودبه خـود ارتبـاط جامعه بـا علم بریده می شـود. فرد 
از خـودش می پرسـد بـرای چـه درس بخوانـم و مـدرک بگیـرم و متاسـفانه االن مـا در بخـش ریاضی 
در دبیرسـتان ها ایـن مشـکل را می بینیـم. بـرای اثرگـذاری نخبگان در جامعه یکسـری پیش نیاز الزم 
اسـت. اول اینکه نخبه درسـت تعریف شـده باشـد. یعنی کسـی که خودش را نخبه می داند نخبگی 
در او وجود داشـته باشـد. نخبگی اگر در او وجود داشـته باشـد جامعه او را خود به خود به عنوان 
نخبـه می پذیـرد چـون اثرگـذاری کـرده و بقیـه آن اثـرات را دیده انـد. در واقـع منظـور من این اسـت 
کـه تعریـف اولیـه ای کـه از نخبـه ارائـه می شـود ایـراد دارد. اگـر آن تعریف درسـت باشـد خودبه خود 

نخبـه اثرگذار می شـود.

پرونده 

اساتید دانشگاه در گفت و گو با »سروآباد« از لزوم تغییر نگاه به تعریف نخبه می گویند

نخبه، تنها استعداد برتر 
نیست
نخبگان کسانی هستند که هم از نظر فکری و هم عملی، برجستگی و درخشانی خود 
را در طول زندگی شان به عرصه ظهور گذاشته  باشند

تعریف موجود از 
نخبه اشتباه است

هدف پژوهش 
باید حل مشکل 
جامعه باشد

| صدف سرداری |

|  لیال آزادبخت |

|  علی اصغر انصافی |

در تعریـف غیرسـازمانی نخبـه می تـوان گفـت نخبه فردی اسـت که بتواند 
مشکلی را از اجتماع حل کند و یا اینکه بتواند برای کشور موفقیت هایی 
را ایجـاد کنـد کـه کشـور مـا در سـطح جهـان بتوانـد قله هـای ترقـی را بـه 
سـرعت طـی کنـد. ایجـاد پیونـد بین نهاد پژوهـش و جامعه وقتـی برقرار 
می شـود کـه تحقیقات مـان کاربـردی باشـد یعنـی پژوهش هایـی را انجـام 
دهیـم کـه اولویـت جامعـه و بـرای حـل مشـکل جامعـه باشـد. در ایـن 
صـورت نتایـج پژوهش هایمـان بـه درد جامعـه می خـورد و یـک ارتبـاط 
قـوی بیـن جامعـه و پژوهـش برقرار می شـود کـه این را می تـوان از طریق 
ارتبـاط نزدیـک بـا دانشـگاه و جامعـه و حرکـت بـه سـمت پژوهش هـای 
بـا هـدف حـل مشـکالت جامعـه پیش بـرد. همچنیـن اثرگـذاری نخبه ها 
را زمانـی می توانیـم ببینیـم کـه بتواننـد در واقـع ابتدا نیازهایـی که جامعه 
دارد را شناسـایی کننـد و بـا شناسـایی نیازهـای جامعـه هدف هایشـان را 

تعییـن کننـد و بـا هـدف حـل نیازهـای جامعه پیـش روند.
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حمایت معنوی از نخبه 
انجام نمی شود

نخبـگان کسـانی هسـتند کـه هـم از نظـر فکـری و هـم عملـی، برجسـتگی و درخشـانی خـود را در طـول زندگی شـان 
بـه عرصـه ظهـور گذاشـته  باشـند. یعنـی کسـانی کـه در زمینه هـای علمـی، پژوهشـی و هنـری در جایگاه رفیـع در بین 
انبوهـی از مـردم قـرار دارنـد. شناسـایی نخبـگان خـودش مسـاله مهمـی اسـت و ظرافـت خیلـی خاصـی می خواهـد. 
ظرافـت آن فقـط در ایـن نیسـت کسـی کـه باالتریـن معـدل را دارد یا باالترین انتشـار کتـاب و مقالـه را دارد. ظرافت 
این اسـت که کسـانی هسـتند در دوره تحصیلشـان مشـکالتی داشـتند اما نخبه بودند. ظرافت یعنی اینها شـناخته 
شـوند و مـورد تشـویق و حمایـت قـرار بگیرنـد تا بتوانند اثرگذار باشـند. من حتی تشـویق را از حمایـت مالی مهم تر 
می دانـم. خـال تشـویق خیلـی در جامعـه مـا مشـهود اسـت. حتـی در مـواردی عکـس تشـویق را می بینیـم. هرکسـی 
هـم ممکـن اسـت آن را انجـام دهـد حتـی بنـده کـه اسـتاد دانشـگاه هسـتم ممکـن اسـت برخـوردی بـا تحقیق یک 
دانشـجو داشـته باشـم و او را دلزده کنم. این موارد باید شناسـایی شـود و افراد در طبقه ای قرار بگیرند که شـامل 
حمایت هـای مالـی و معنـوی بیشـتری قـرار گیرنـد تـا اثرگذار باشـند و تاکید من بـر حمایت معنوی اسـت. من بارها 
تاکیـد کـرده ام جامعـه نخبـگان، تعـداد زیادی نیسـتند. در نتیجه به تشـکیالت عظیمی برای حمایـت مالی و معنوی 

وقتی نخبه ببینید جایگاهی دارد و به او توجه می کنند 

جذب می شود. همچنین باید تبلیغات بیشتری برای آنها 

انجام شود. من به نظرم بنیاد ملی نخبگان جزو نهادهای 

موفق است

| کاظم علوی پناه |

آنهـا نیـاز نیسـت. دولـت بایـد از بودجـه بخش هایـی که 
جـواب نـداده و بخش هایـی کـه بـه جـای جـواب مثبت 
نخبـگان  بـرای  و  اسـت، کـم کنـد  داده  منفـی  جـواب 
اختصـاص دهـد. وقتـی نخبـه ببینیـد جایگاهـی دارد و 
بـه او توجـه می کننـد جـذب می شـود. همچنیـن بایـد 
تبلیغـات بیشـتری بـرای آنهـا انجـام شـود. من بـه نظرم 
بنیـاد ملـی نخبـگان جـزو نهادهـای موفـق اسـت. الزم 
اسـت بـه طـور گسـترده توجـه به این قشـر انجام شـود 
زیرا ما االن در اوج رفتن دانشـجویان از ایران هسـتیم. 
تـا بیشـتر از ایـن دیـر نشـده بایـد یـک فکـر اساسـی و 

بنیادیـن بـرای آنهـا کرد.
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گفت وگو )پرونده(

مقصود فراستخواه در گفت و گو با »سروآباد« :

علم در ایران
انتخابی اجتماعی است

با اطمینان می شود گفت در ایران دانش وجود دارد ولی معطل است. برای اینکه نهادهای علمی و دانشگاه ها و 
اساسا موجودیت علم و سیاست های علمی، در عمل به دست دانشمندان ]دانشگاهیان [ نیست

| حسین غیاثی |
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نگرش هـای  و  ارزش هـا  پیمایـش  نتایـج 
ایرانیـان نشـان می دهـد کـه افـکار عمومـی 

در ایـران بـه دانشـگاهیان اعتمـاد زیـادی 
می شـود کـه  مشـاهده  طرفـی  از  دارنـد 
مدیریـت  نبـود  از  مـدام  مـردم  همیـن 
خـود  روزانـه  امـور  اداره  در  علمـی 
گالیـه دارنـد. بـه نظـر شـما مشـکل کار 

کجاسـت؟ چـرا مـردم بـه امـری کـه اثرات 
آن را نمی بیننـد اعتمـاد زیـادی می کننـد؟

انتخـاب  یـک  ایـران  در  علـم  می کنـم  تصـور  مـن 
اجتماعـی یا social choice اسـت. مردمی خسـته 
رنج شـان  از  پـر  تاریـخ معاصـر  در  بگیریـد  نظـر  در  را 
بـا انـواع مشـکالت دسـت بـه گریبـان بودنـد و هنـوز 
ایـن شـب  بگوییـد کجـای  حـاال شـما  هـم هسـتند. 
تیـره بیاویزنـد قبـای کهنـه خـود را جز همـان محققان 
و معلمـان، مردمانـی کـه شـما تصـور کنیـد از انـواع 
ندیده انـد.  خیـری  وعیدهـا  و  وعـده  و  ایدئولوژی هـا 
حـاال بـه تصـور بنـده ضـرر و زیان هـم دیده انـد،  اینها 
همـه تقـال دارنـد تـا شـاید در روشـنی چـراغ دانـش 
بـرای  مرهمـی  و  بـرای گشـودن گره هایشـان  راه حلـی 
سـرمایه  یـک  ایـن  خـوب  پیـدا کننـد،  زخم هایشـان 
اجتماعـی و social trust اسـت کـه مـردم هنـوز 
بـه دانشـمندان خودشـان اعتماد دارند. اما متاسـفانه 
ایـن سـرمایه اجتماعـی و اعتمـاد سـرمایه سـرگردان 
اجتماعـی  بـه حاکمـان سـرمایه  نسـبت  اسـت. مثـال 
کمـاکان  گروه هـا  بعضـی  ولـی  اسـت  آمـده  پاییـن 
مقـاالت  در  مـن  دارنـد.  خوبـی  اجتماعـی  سـرمایه 

نوروز سـال ۱۳۹۶ در اسـتان گلسـتان شـهر آق قال بارندگی شـدیدی روی داد. در کمتر از ۹۶ سـاعت شـدت بارندگی به 
حدی رسـید که گرگان رود طغیان کرد و در شـهر آق قال آبگرفتگی به ارتفاع ۴ متر در برخی مناطق رخ داد و خانه ها 
و معابـر شـهر بـرای روزهایـی متمـادی زیـر آب بـود. بـرای حـل مشـکل خـط راه آهن کنار شـهر بـا کمک مـواد منفجره 
از بیـن رفـت تـا راه آب بـاز شـود ولـی بعـد از تالش های بسـیار مشـکل دو چندان شـد و سـیل به راه افتاد و خسـارت 
زیـادی بـه همـراه آورد. ایـن در حالـی بـود کـه مقالـه اسـتخراج شـده از یـک پایان نامـه مقطـع کارشناسـی ارشـد تمام 
ایـن اتفاقـات را پیش بینـی کـرده بـود و هشـدار داده بـود کـه در صـورت بارندگـی  گـرگان رود  و شـهر آق قـال مسـتعد 
چنیـن وضعیتـی اسـت. براسـتی چـرا ایـن پایانه نامـه خوانده نشـده بـود و برای چنان وضعیتی شـهر آمـاده نبود؟ چرا 
کسـی بـه محتـوای علمـی تولیـد شـده توجهـی نشـان نـداده بـود؟ علـم و جامعـه علمـی در ایـران وضعیتـی مبهـم و 
متناقض دارند. از طرفی نهادهایی علمی مانند مدرسـه و دانشـگاه و تدریس علم به رسـمیت شـناخته شـده اسـت 
ولـی از سـوی دیگـر علـم و خدمـات آن در جامعـه چنـدان جـدی گرفتـه نمی شـود. اسـاتید دانشـگاهی در شـبکه های 
اجتماعـی و آثـار مکتـوب خـود محتـوای بسـیار زیـادی تولیـد می کننـد ولـی در نهایـت نظریه هـا و اندیشـه های آنـان 
کمترین حضور را در عرصه جمعی دارد. افکار عمومی و رسـانه ها مشـکالت اقتصادی را حاصل پیروی از روش های 
علمـی و نظریه هـای اقتصاددان هـا می داننـد. اسـاتید دانشـگاهی و محققـان زیـر تیـغ بازنشسـتگی پیـش از موعـد و 
اخـراج از دانشـگاه هسـتند ولـی بـرای امضـا کتاب هایشـان در نمایشـگاه سـاالنه کتـاب تهران صف تشـکیل می شـود. 
بسـیاری از اسـاتید بـرای تامیـن زندگـی روزمـره خـود بـا مشـکل مواجه انـد ولـی تیـراژ کتاب هـای دانشـگاهیان بسـیار 
محـدود اسـت و فـروش نمـی رود. در همیـن حـال همـه راه حـل مشـکالت و ناهنجاری هـا و توسـعه نیافتگـی را در 
نبـود دیـدگاه علمـی می داننـد. بـرای درک ایـن وضعیـت چـاره این اسـت که از جامعه شناسـی نخبـگان در ایران کمک 
گرفتـه شـود. مصاحبـه حاضـر کـه رویکردی تاریخی و تحلیلـی دارد با این هدف و با مقصود فراسـتخواه انجام گرفته 
اسـت. فراسـتخواه جامعه شـناس ایرانـی و اسـتاد دانشـگاه اسـت. او کتاب هـای بسـیاری در حـوزه جامعـه و آموزش 
عالـی نگاشـته و البتـه جوایـزی بسـیاری را هـم از آِن خـود کـرده اسـت و حـاال در گفت و گـو بـا »سـروآباد« می گوید »با 
نخبه گرایـی چنـدان موافـق نیسـتم امـا نخبه پـروری را بـه شـدت حمایـت می کنـم.« او همچنیـن معتقـد اسـت امـر 

توسـعه فقـط بـا حضـور نخبـگان عملی نیسـت و مـردم هم بایـد پـای کار بیایند.

بحث متعددی 
در  کـه  دانـش، کـرده ام  ایـران، 

و  قفـل  و  اسـت  نگوییـد مقفـل  اگـر  اسـت.  معطـل 
بسـت دارد دسـتکم مـی شـود گفـت معطـل اسـت. با 
اطمینـان می شـود گفـت در ایـران دانـش هسـت ولـی 

اسـت. معطـل 
اساسـا  و  دانشـگاه ها  و  علمـی  نهادهـای  اینکـه  بـرای 
موجودیـت علـم و سیاسـت های علمـی، در عمـل بـه 
دسـت دانشـمندان ]دانشـگاهیان [ نیسـت. ایـن نظـر 
من اسـت شـما ممکن اسـت مخالف باشـید، ولی من 
فکـر مـی کنـم در کشـور مـا سیاسـت بـر علـم سـیطره 
حالـت  از  را  دانشـگاه ها  مدیریـت  هـم  همیـن  دارد. 
متعـارف درمـی آورد و مدیریـت علمی و آکادمیک را بر 
هـم می زنـد و اجـازه نمی دهد نور علـم در جامعه بتابد. 

بـا روشـنی علـم اسـت کـه مـا خودمـان و دنیـا را بهتـر 
می شناسـیم و مرهمـی بـرای زخم هایمـان می یابیـم 
و  می کنیـم  پیـدا  را  بدبختی هایمـان  دالیـل  و 
عوامـل نیکبختـی را شناسـایی می کنیـم. امـا مـا 
نمی گذاریـم نـور علـم بتابـد و مدیریت دانشـگاه 
را بـر هـم می زنیـم و از حالـت نـرم و متعـارف 
آکادمیـک کـه همـه جـای دنیـا هسـت خـارج 
علـم  بـر  آن سـیطره سیاسـت  دلیـل  می شـود. 
اسـت کـه خدمتتـان عـرض کـردم. در واقـع چـرا 
مـردم بـه چیـزی که آثـار ملموسـی از آن نمی بینند 
اعتمـاد مـی کنند؟ واقعا این سـوال درسـت اسـت . 
دارنـد .  اعتمـاد  همـه  ایـن  دانشمندان شـان  بخاطـر 
ببینیـد مـن پوپولیسـم و سیاسـتمدار نیسـتم ولی فکر 
می کنـم ایـن هـم بـه هـوش ایـن مـردم بـر می گـردد. 
مـن از مـردم قهرمـان و بـت نمی سـازم ولـی بـه عنـوان 
پژوهشـگری کوچـک و معلـم می گویـم ایـن از نجابـت 
دانـش  آثـار  اوال  می فهمنـد کـه  مـردم  اسـت.  مـردم 
ابتـدا ناملمـوس اسـت . اساسـا تاثیـرات علـم و دانـش 
 )tangible( ملمـوس  ابتـدا  در  آن  دسـتاوردهای  و 

نیسـت و زمـان بـر اسـت .
اغلـب تحقیقـات و تعامـالت علـوم پایـه و ریاضـی و 
زیست شناسـی و خصوصـا علـوم انسـانی و اجتماعـی 
در دراز مدت اسـت که منشـا نجات و نیکبختی انسـان 
بـرای  و  شـده اند  متوجـه  را  ایـن  مـردم  و  می شـوند 
همیـن بـا وجـود اینکـه آثـار کمـی از ایـن دانشـمندان 
می بیننـد ولـی همچنـان دلبسـته اند کـه شـاید از اینجـا 
اندیشـه های  از  خیلـی  ببینیـد  شـود.  حـل  مشـکالت 
ژرف فلسـفی و آثـار بدیـع هنری و کاوش هـای تاریخی 
و  اجتماعـی  عمیـق  نظریـات  و  باستان شناسـی  و 

مردم می فهمند که اوال آثار دانش ابتدا ناملموس است . 

اساسا تاثیرات علم و دانش و دستاوردهای آن در ابتدا 

ملموس tangible نیست و زمان بر است 
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انسان شناسـی و اقتصـادی و فرهنگـی در ابتدا از طرف 
کسـی خواسـته نشـده بود، خواهش می کنم تاملی بر 
عرایـض مـن بکنیـد. آیا کسـی از بتهوون خواسـته بود 
تـا او سـمفونی بسـازد ؟ خیلـی  از نظریـات هـم همین 
گونه اسـت کسـی نخواسـته اسـت که کسـی برود و ده 
سـال تحقیـق کنـد و نتایـج تحقیـق خـود را منعکـس 
روی  بـر  و محققـان سـال ها  دانشـمندان  ولـی  کنـد. 
یافته هـا و مشـاهدات خودشـان کار کرده انـد و  البتـه 
بخـت یارشـان بـوده کـه مـردم نتایـج تحقیقـات آنهـا 
را دیده انـد و بـه آنهـا تمایـل نشـان داده انـد و قـدر و 
قیمت شـان را می داننـد. مـن اسـم ایـن وضعیـت را 
در مطالعـات گذاشـته ام سـفارش خامـوش جامعـه.  
در  و  داریـم  را  بدبختی هـا  انـواع  سـیاره  ایـن  در  مـا 
کشـورمان هـم بـا انواع مشـکالت و سـختی ها دسـت 
بـه گریبانیـم کـه همیـن االن متفکـران و دانشـمندان 
را  آنهـا  و  هسـتند  آنهـا  روی  کـردن  کار  حـال  در 
شناسـایی می کننـد. شـبانه روز کار می کننـد تـا لحظـه 
فهمیـدن و یافتـن روی دهـد. پـس نتیجـه می گیـرم 
اعتمـاد مـردم بـه دانشـگاهیان تنهـا بـرای امروزشـان 
نیسـت بـرای آینده شـان و بـرای فرزندانشـان اسـت  و 
هـر چـه مدیریت هـای ناکارآمـد دولتـی و شـبه دولتی 
بـه کار و بـار علـم و اسـتقالل دانشـمندان و دیـدگاه 
آکادمیـک آنهـا لطمـه بزنـد و نقـش دانشـگاه و علم را 
مخـدوش کنـد ولی مـردم دراز مدت و هوشـمندانه به 
علـم نـگاه می کننـد و بچه هـا و نسـل های آتـی بـه کار 

دانشـمندان و دانشـگاهیان و اعتمـاد دارنـد.
داده کـه  نشـان  پیمایش هـا  همـه  سـال ها  ایـن  طـی 
اجتماعـی  نـزد گروه هـای  اعتمادهـا  باالتریـن  از  یکـی 
هـر  اسـت.  دانشـگاهیان  بـه  اعتمـاد  مـردم  طـرف  از 
چنـد تحقیقـات خـود مـن نشـان می دهـد ایـن دیدگاه 
ثابـت  اعتمـاد  ایـن  .و  اسـت  برداشـته  َتـرک  کمـی 
نمانـده اسـت، و اینقـدر در کارگروه هـای مرجـع علمـی 

بـاال  از  سیاسـی  و  ایدئولوژیـک  مداخـالت  متاسـفانه 
ماننـد مقـررات و سیاسـت های دسـت و پـا گیـر شـده 
اسـت کـه اسـباب سـرخوردگی و کرختـی اهـل علـم را 
فراهـم آورده اسـت، رابطـه اهـل علـم بـا مـردم مختـل 
شـده اسـت و نـور علـم آنهـا بـر مـردم نمی تابـد و تـن 
بـه مهاجـرت درونـی و بیرونـی می دهنـد و در نتیجـه 

می گیرنـد . را  علـم  اصحـاب  جـای  سـلبریتی ها 
احترامنـد  قابـل  خودشـان  جایـگاه  در  سـلبریتی ها 
سـلبریتی ها  بـا  دانشـگاهیان  نقـش  جابجایـی  ولـی 
نگران کننـده اسـت. سـلبریتی ها  توانایـی انجـام کاری 
کـه پژوهشـگر بـرای جامعـه انجـام می دهـد را ندارنـد . 
پژوهشـگران بـی نـام و نشـان از عهـده انجـام کارهایی 
برمی آینـد کـه سـلبریتی ها قـادر بـه انجام آن نیسـتند و 
در آخـر در جایـگاه یـک دانش آمـوز بـه سیاسـتگذاران 
هـوش  حتـی  کـه  نکنیـد  کاری  می دهـم  هشـدار 
و کرخـت کنیـم .  بدهیـم  فریـب  را  مـردم  اجتماعـی 
انتخاب هـای اجتماعـی مـردم از دانشـگاهیان را تغییـر 
و سـرمایه  فرهنگـی  انتخـاب عقالنیـت  ایـن  ندهیـم. 
اسـت. همیـن کـه مـردم فـرش زیـر پـای خـود را مـی 
فروشـند و بچه هـا را بـرای تحصیـل کردن به دانشـگاه 
می فرسـتند و هنـوز بـه دانشـگاهیان احتـرام گذاشـته 
می شـود ایـن ریشـه در حافظـه فرهنگـی و ارزش هـای 
تمدنـی ایـن سـرزمین دارد و اخالقیـات و معنویـات 
ایـن سـرزمین بـر ایـن امـر صحـه می گـذارد و همـان 
طـور کـه عـرض کـردم عقالنیـت فرهنگـی اسـت. کاری 
نکنیـم عقـل مـردم کرخـت شـود چـرا که اگـر در آینده 
اعتمـاد مـردم بـه دانشـگاهیان کـم بشـود و مخـدوش 

شـود لطمـه بیشـتری خواهیـم دیـد .
بـه نظـر شـما چـرا اهـداف کالنـی ماننـد پیونـد 
حـوزه و دانشـگاه و پیونـد دانشـگاه و صنعـت 
ایـن  از  برآمـده  نخبـگان  و  نشـده اند  محقـق 

و  اهـداف  و  دیدگاه هـا  اجتماعـی  نهادهـای 
نظـرات و عملکردهـای خـود را بـا یکدیگـر در 

؟ نمی گذارنـد  میـان 
بـاال  از  می توانـد  حکومـت  می کردیـم  فکـر  مـا 
هدف هایـی را یکجانبـه تعییـن کنـد و در کریدورهـای 
سیاسـت گذاری و بـا برگـزاری جلسـات ایـن هدف هـا را 
در سـندها بنویسـد و بعـد بـه سـازمان های اداری ابـالغ 
کنـد و در رسـانه های خاصـی کـه دارنـد ایـن اهـداف را 
تبلیـغ کنـد و بعـد منتظـر بمانـد تـا ایـن هدف هـا بـه 
نتیجـه برسـد و محقـق شـوند، مثال هایـی را شـما در 
سـوال خودتـان آوردیـد و مثا ل هـای فـراوان دیگـری 

هـم وجـود دارد .
این الگوی سیاسـتگذاری در دراز مدت برای کشـور ما 
نتوانسـته اسـت پایـداری ایجـاد کنـد. سیاسـت گذاری 
ایـن نیسـت کـه یکجانبه در سـندها هدف گـذاری کنیم 
 public policy سیاسـت گـذاری  ابـالغ کنیـم.  و 
مشـی  خـط  یـا   making public policy یـا 
بازیگـران  بـرای  میـدان  آمـاده کـردن  یعنـی  عمومـی 
افتـادن  بـکار  بـرای  زمینـه  نمـودن  فراهـم  و  جامعـه 
و  جامعـه  متـن  از  خالقیت هـا  ظهـور  و  اسـتعدادها 
دارد  تنهـا کاری کـه  اجتماعـی. سیاسـتگذار  نهادهـای 
ایـن اسـت کـه میـدان را بستر سـازی و توانمندسـازی 
و زمینه سـازی کنـد و میـدان را بـرای بازیگـران اصلـی 
جامعـه فراهـم آورد تـا خالقیت هـا از خـود جامعـه و 
نهادهـای آن برآیـد.  هدف هـای کالن کشـور بایسـت 
جامعـه  خـود  در  و  بیایـد  در  جامعـه  عقالنیـت  از 
و  بخـش  توافـق  نقطـه  بـه  شـود.  و حالجـی  بررسـی 
موضوعـی کـه  و  هـدف  بـه  بعـد  و  برسـد  معنـاداری 
مـردم و نهادهـای اجتماعـی آن را می شناسـند تبدیـل 
شـود. بـه ایـن ترتیـب چـون آمادگـی پیـدا کرده انـد و 
قواعـد بـازی را هـم می داننـد بـه آن عمـل می کنند. نه 
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اینکـه از بـاال عقـل کلی هایـی هدف هـا را بـه صـورت 
ایدئولوژیـک و یـک جانبـه  تعییـن کننـد و بعد منتظر 
بمانیـم تـا در جامعـه ثمربخـش شـود. بـه نظـر مـن 
دلیـل آن ایـن اسـت کـه دانشـگاه نهاد بالـغ و معرفتی 
و علمـی و فکـری اسـت و طفـل صغیر قدیمی نیسـت 
کـه بـه او بگوییـم وحـدت بکـن و او هـم بالفاصلـه 

وحـدت کنـد.
جامعـه مـا در مقایسـه بـا قبـل سـوادش باالتـر رفتـه 
اسـت و آگاهـی بیشـتری دارد و شهرنشـینی افزایـش 
یافتـه اسـت. ارتباطاتـش بـا دنیـا گسـترش پیـدا کرده 
هـدف کالن  می شـود کـه  وقتـی گفتـه  پـس  اسـت 
کشـور وحـدت حـوزه و دانشـگاه اسـت دانشـگاهیان 
را  دانشـگاه  بـه  وابسـته  نهادهـای  کـه  ببیننـد  بایـد 
خودشـان اداره می کننـد و برایـش تصمیـم می گیرنـد. 
زمانـی دانشـگاه می توانـد بـه وحـدت بـا حـوزه فکـر 
بـا  دانشـگاه  بـرای  تصمیم گیـری  ببینـد  کـه  کنـد 
دانشـگاهیان اسـت و برنامه هـای درسـی را خودشـان 
و  دارنـد  ارتباطـی  و  علمـی  آزادی  می کننـد.  تنظیـم 
رابطـه دیـن و علـم رابطـه ای افقـی اسـت و می گوینـد 
دیـن ایـن اسـت، علـم این اسـت و هر کـدام قواعدی 
دارنـد و هـر کـدام مبانـی خـودش را دارد و هرکـدام 
هدف هـای جداگانـه ای دارنـد و نمی شـود علـم و دین 

را بـا هـم قاطـی کـرد و جایـی که علم حضـور دارد 
نمی توانـد دیـن ورود پیـدا کنـد و مسـائل دینی 

را بـا صورت بنـدی ایدئولوژیـک بـه حوزه علم 
بکشـانیم و بخواهیـم علـم را در چارچـوب 
ایدئولوژیـک  بنـدی  صـورت  بـا  و  دیـن 

تنظیـم کنیـم.
وگرنـه اگـر شـما دانشـگاه و حتـی حـوزه 
را سیاسـی کنیـد و تحـت کنترل درآورید 
و بـه صـورت پیچیده اختیـارات معرفت 
شـناختی دانشـگاهیان را محـدود کنیـد 
و احسـاس کننـد کـه محدودیـت دارنـد 
و  انسـانی  علـوم  مثـال  بگوییـم  بعـد  و 

اجتماعـی غربـی و الحـادی هسـتند و الزم 
اسـت اسـالمی شـوند و بعـد بگویـم راه آن 

وحدت حوزه و دانشـگاه اسـت . این در عمل 
دانشـگاه  بـا  نوعـا  ایـران  در  نمی دهـد.  نتیجـه 

و  حـوزه  وحـدت  اسـت.  شـده  برخـورد  سیاسـی 
دانشـگاه وحدت خود جوشـی اسـت که اجازه بدهید 
بـرای آن مثـال بزنـم . مرحوم آیـت اهلل مطهری آمدند 
بـه دانشـگاه ، مرحـوم یـک عالـم دینـی بـود و بسـیار 
باهـوش و بـا فضـل و توانمنـد بـود و خـودش آمـد 
در متـن دانشـگاه نشسـت و بـا دانشـگاه جوشـید و 
دود چـراغ خـورد و دانشـگاهیان از نزدیـک قابلیت هـا 
دیدنـد  دیدنـد.  را  او  شایسـتگی های  و  اخالقیـات  و 
کـه مطهـری اهـل نظریـه و تحقیـق و تدبـر اسـت و به 
تدریـج بـه سـمتش گرایـش پیـدا کردند. این می شـود 
پنجـاه  و  در دهـه چهـل  دانشـگاه.  و  وحـدت حـوزه 
شمسـی وحـدت حـوزه و دانشـگاه به صـورت درون زا 
شـکل می گرفـت. امثـال سـید حسـین نصـر می رفـت 
قـم بـه منـزل محقـر عالمـه طباطبایـی و هانـری کربن 
را می بردنـد محضـر عالمـه و گفت و گویـی شـکل مـی 

گرفـت.
درون  صـورت  بـه  دانشـگاه  و  حـوزه  وحـدت  مثـال 
بـه خاطـرم می آیـد مرحـوم  بـه  یـک  بـه  یـک  االن  زا 
داریوش شـایگان یک دانشـگاهی بود که ذوق فلسـفی 
داشـت مـی رفـت به منـزل حکیـم فقید سـعید مهدی 
منـزل  در  حتـی  خراسـان  خیابـان  در  قمشـه ای  الهـی 
دکتـر   . نداشـت  وجـود  لوله کشـی  آب  حکیـم  ایـن 
شـایگان از طبقه مرفه و اشـرافی و دانشـگاهی جامعه 
مـی رفـت  زانـو مـی زد و از محضـر او و دیگـر اسـاتید 
مثـل  ابوالحسـن رفیعـی قزوینـی  و سـید جمال الدین 

بهـره  طباطبایـی  عالمـه  بیشـتر  همـه  از  و  آشـتیانی 
می بـرد و چنیـن بـود کـه گفت و گوهایـی زاللـی شـکل 

می گرفـت.
شـما می پرسـید چـرا گفت و گویـی خـالق نداریـم؟ مـن 
بـدون  زالل گفت و گویـی  محضرهـای  می کنـم  تصـور 
مداخـالت سیاسـی و غیـر علمـی شـکل می گیـرد و در 
ایـن جلسـات چـه کسـانی حاضـر مـی شـدند؟ زنـده یاد 
ادب  زبـان و  دکتـر محمـد معیـن کـه جایگاهـش در 
فارسـی و فرهنگ دانشـگاهی ما مشـخص اسـت. زنده 
یـاد جـالل همایی و سـید جالل آشـتیانی بود و محمد 
کاظـم عصـار بـود یکی از اولین اسـاتید دانشـگاه تهران 
در همـان سـال ۱۳۱۳ دسـتی بـر دانش قدیم و دسـتی 
وصـل  حلقه هـای  اینهـا  و  داشـتند  جدیـد  دانـش  بـر 
می شـدند و دانـش قدیـم ایرانـی را بـه دانـش جدیـد 

دنیـا وصـل می کردنـد و بـه گفت و گـو می کشـیدند.
مـن ترجیـح مـی دهـم کمـی هـم دربـاره بخـش دوم 
هـم  دانشـگاه  و  صنعـت  ارتبـاط  یعنـی  شـما  سـوال 

صحبـت کنـم. 
مثـل اینجا  هـم 

وحدت موضوع 
حـوزه و دانشـگاه اسـت. می پرسـید چـرا ایـن هـدف 
پژوهشـگر  یـک  عنـوان  بـه  ولـی  دارد  وجـود  کالن 
بـرای شـما سـوال ایجـاد شـده اسـت چـرا تاثیـر ایـن 
هـدف دیـده نمی شـود. بـه تصـور بنـده هـم صنعـت 
و هـم دانشـگاه در ایـران هـر دو قربانـی سیاسـت های 
نتیجـه هـر دو ضعیـف  در  و  بـاال شـده   از  نسـنجیده 
شـده اند. مـا در سـندها نوشـته ایم  اینجـا و آنجـا کـه 
بایـد بیـن دانشـگاه و صنعت رابطـه ایجاد کنیم . کدام 
دانشـگاه؟ کـدام صنعـت؟ صنعتـی که دولتی سـازی ها 
و شـبه دولتـی سـازی ها و خصولتـی کـردن آن دمـار 
از روزگارش در آورده اسـت. صنعـت دیگـر صنعـت 
نیسـت. رانت هـا زخمـی اش کرده انـد. سیاسـت آن را 
کرخـت کـرده اسـت. صنعـت )industery( کسـب 
و  عقالنـی  منطقـی  تولیـد  و  سـرمایه گذاری  و  و کار 
قواعـد دارد. حـاال مـا آمده ایـم قواعـد سیاسـت را بـر 
قواعـد اقتصـادی حاکـم کرده ایـم، از ابتـدا اقتصـادی 
دسـتوری راه انداخته ایـم کـه براسـاس آن چهارچـوب 
همـه چیـز دسـتوری و ایدئولوژیـک جلـو بـرود. ایـن 
صنعـت زخمـی شـده اسـت و خـون از آن رفتـه اسـت 
و حـاال کـه افتـاده اسـت بـه او می گوییـم ای زخمـی 
افتـاده بیـا و بـا دانشـگاه ارتبـاط بگیـر. از آنهـا دانـش 

نـگاه کنیـم  هـم  ایـن طـرف  از  امـا  بگیـر.  نـوآوری  و 
و  بیایـد  اسـت کـه  دانشـگاه  منظـور کـدام  دانشـگاه 
بـا صنعـت تعامـل خـالق داشـته باشـد؟ دانشـگاهی 
کـه باالتریـن رتبه هـای علمـی آنهـا قـدرت اقتصـادی 
بـه  دانشـگاهی  نـدارد.  را  خـودش  زندگـی  گردانـدن 
شـدت تضعیـف شـده اسـت و حـاال فقـط می کوشـد 
کـه آبرویـش را حفـظ کنـد. پـس اگر به فـرض اقتصاد 
سیاسـت زده مـا هـم حفظ بشـود کافی نیسـت. درآمد 
تنها مشـکل دانشـگاهی نیسـت. دانشـگاهی اسـتقالل 
نهـادی و آزادی آکادمیـک را بایـد لمـس کنـد. ببینـد 
دانشـگاهیان  خـود  بیـن  از  علمـی  شایسـتگان  کـه 
امـور مربـوط بـه دانشـگاه را انجـام می دهـد آن وقـت 
امیـدوارم می شـود. از همـه مهم تـر وقتـی دانشـگاهی 
تصمیم گیـری  در  تحقیقاتـش  نتایـج  کـه  ببینـد 
سیاسـتمداران دخیـل اسـت و تاثیـر می گـذارد اعتماد 
بـه نفـس پیـدا می کنـد. در چنیـن صورتـی دانشـگاهی 
مسـتقل و صنعتـی رقابتـی و پویـا و مبتنـی بـر نُرم های 
شـناخته شـده تولیـد و خالقیـت و تحقیـق و توسـعه 
و زیـر حمایـت عمومـی و پشـتیبانی دولت از آن بجای 
می توانـد  وقـت  آن  دخالـت کـردن  و  دادن  دسـتور 
بـا هـم در ارتبـاط باشـند و قواعـد بـازی را خودشـان 
بـا هـم آن را اداره کننـد. در چنیـن  تنظیـم کننـد و 
حالتـی اسـت کـه اقتصـاد دانش بنیـان می شـود و 
دانشـگاه می دانـد کـه بـدون صنعـت نمی تواند 
پژوهش هـای تاثیرگـذار بـرای جامعه داشـته 
بـدون  می بینـد کـه  نیـز  صنعـت  و  باشـد 
ناقـص  کارش  دانشـگاهی  تحقیقـات 

اسـت.
برخـی از نظریه پـردازان ملـی مانند 
فرهنـگ  معتقدنـد کـه  جنابعالـی 
کشـاورزی دیم بـالی جان فرهنگ 
مـا  و  اسـت  مـا شـده  اجتمـاع  و 
در ایـران عـادت بـه زندگـی دیمـی 
نخبگانـی  شـما  نظـر  بـه  کرده ایـم. 
تربیـت  فرهنگـی  چنیـن  در  کـه 
می شـوند توانایی ایجـاد تحول و تغییر 
و  توسـعه  و  رشـد  جهـت  در کشـورمان  

دارنـد ؟ را  آن   پیشـرفت 

خلقیـات امـری ذاتـی و ثابـت نیسـت و حسـب شـرایط 
و موقعیت هـا تحـول می پذیـرد. بله کشـت و برداشـت 
دیمـی سـبب سـاز ایـن شـده اسـت کـه تدبیـر عقلـی و 
علمـی و فنـی ]در ایـران[ تضعیـف شـود و باعـث شـده 
خیلی هـا االبختکـی فکـر و زندگـی کننـد. ایـن درسـت 
اسـت امـا بـه عنـوان مطالعه کننـده در این حـوزه و در 
دیگـر آثـارم آورده ام کـه بـا تغییر موقعیت هـا روحیات 
تغییـر  بـا  می شـود،  دگرگـون  بیـش  و  اجتماعـی کـم 

سـاختارها رفتارهـا هـم دگرگـون و عـوض می شـود.
مثـال وقتـی تحصیالت جدید بیشـتر می شـود ارتباطات 
بـا دنیـا افزایـش پیـدا می کنـد و مـردم در آزمون هـای 
در  اینهـا  همـه  می گیرنـد.  قـرار  بیشـتری  اجتماعـی 
می کنـد.  پیـدا  بازتـاب  مـا  مـردم  روحیـه  و  خلقیـات 
نـگاه مـا و عـادات مـا و دیـدگاه مـا را تغییـر می دهـد 
بـاز  مـردم  و  نخبـگان  و گـوش  چشـم  اصطـالح  بـه 
می شـود و بـا دقـت نظـر بیشـتر و بـا واقع بینی بیشـتری 
مـا  اگـر  پـس  می کننـد.  نـگاه  زندگی شـان  مسـائل  بـه 
بخواهیـم نتیجـه بگیریـم کـه چـون زمانـی از فرهنـگ 
کشـاورزی دیمـی پیـروی می کردیـم و آثـار آن فرهنـگ 
در سـرزمین خشـک و نیمـه خشـک مـا کمـاکان دیـده 
هسـتند  رویـه  همـان  بـر  مـردم کمـاکان  و  می شـود 
درسـت اسـت امـا نباید فرامـوش کنیم مـردم بر همان 
موقعیت هایشـان  و  زندگی شـان  و  نمانده انـد  منـوال 

محضرهای زالل گفت و گویی بدون مداخالت سیاسی و غیر 

علمی شکل می گیرد و در این جلسات در گذشته چه کسانی حاضر 

می شدند؟ زنده یاد دکتر محمد معین که جایگاهش در زبان و ادب فارسی 

و فرهنگ دانشگاهی ما مشخص است. زنده یاد جالل همایی و سید جالل 

آشتیانی بود و محمد کاظم عصار بود یکی از اولین اساتید دانشگاه تهران در 

همان سال ۱۳۱۳ دستی بر دانش قدیم و دستی بر دانش جدید داشتند و 

اینها حلقه های وصل می شدند و دانش قدیم ایرانی را به دانش جدید 

دنیا وصل می کردند و به گفت و گو می کشیدند.
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عـوض شـده اسـت .
فقـط  مـا  نخبـگان  کنـم  اضافـه  هـم  را  ایـن  خـب 
حاصـل فرهنـگ برآمـده از کشـت دیـم نیسـتند شـما 
شـده  تمـام  کتابـی  تاریـخ  کـه  می دانیـد  خودتـان 
حـال گشـوده  در  طومـاری  را  تاریـخ  بنـده  نیسـت. 
امـر  نیسـت  ضـروری  امـری  تاریـخ  می دانـم.  شـدن 
اقتضایـی اسـت. مثـال کشـت دیـم بشـود و تاریخـی 
بـه جلـو  بـه شـکل جبـری  و  بمانـد  آن  تاثیـر  تحـت 
بـرود. ایـن طـرز فکـر بـا مالحظـات مباحـث علمـی 
بـر  اسـت کـه  طومـاری  تاریـخ  نیسـت.  دفـاع  قابـل 
و  می شـود  بـاز  اقتضائـات  و  موقعیت هـا  حسـب 
بویـژه حسـب کنـش کنشـگران آن مسـیرش عـوض 
ایـن  نمی شـود  هـم  ایـران  در  نتیجـه  در  می شـود. 
گونـه صحبـت کنیـم کـه خلقیـات مـا تـا آخـر تحـت 
تاثیـر کشـت دیـم اسـت. الزم اسـت اشـاره کنـم مگر 
مـا فقـط در ایـران کشـت دیـم داشـتیم مـا در ایـران 
اسـت.  خالقیـت  از  سرشـار  داریـم کـه  هـم  قنـات 
تعـداد بیشـمار قنات هـا و کاریز هـا در ایـران حاصـل 
تقالهـا و تالش هـا و خالقیت هـای زیـادی اسـت کـه 

پشـت سـر همـه آنهـا فکـر وجـود داشـته اسـت.
آب  تنظیـم  و  تقسـیم  سـرزمین  ایـن  مـردم 
پـس   ... چـه  و  چـه  و  داشـتند  بنـه  و  می کردنـد 
اینهـا یـک طـرف از طرفـی ایرانیـان از دیربـاز محـل 
بررسـی  شـما  بوده انـد.  دیگـر  فرهنگ هـای  ارتبـاط 
دیگـری  بـا  ارتبـاط  شـوق  دیربـاز  از  ایرانیـان  کنیـد 
از  خیلـی  و   داشـته اند  دنیـا  از  تجربه انـدوزی  و 
اقتبـاس  و  گرفتـه   دیگـران  تجربـه  از  را  تفکـرات 
ترکیـب کرده انـد.  خودمـان  فرهنـگ  بـا  و  کرده انـد 
اگـر درونی تریـن مباحـث فرهنـگ ایرانـی را بررسـی 
کنیـد ریشـه هایی در فرهنگ هـای دیگـر دارد کـه آن 
امـر را پدیـد آورده اسـت. اینکـه مـردم از رفتارهـای 
نخبگانشـان  در  طبعـا  می کننـد  انتقـاد  خودشـان 
هـم بیشـتر اسـت و ایـن نشـان دهنده تغییـر مـردم 
اسـت و نشـان می دهـد کـه روحیـات آنهـا در حـال 

اسـت. دگرگونـی 

بـه  معتقـد  توسـعه  نظریه پـردازان  از  برخـی 
مشـارکت مردم در امر توسـعه هسـتند. برخی 
نیـز معتقـد به مشـارکت دادن نخبـگان در امر 
تصمیم سـازی و سیاسـت گـذاری و همفکـری 
بـا دولتمـردان هسـتند. بـه نظـر شـما کدامیک 
از ایـن دو گـزاره امکان بیشـتری برای تحقق در 
جامعـه ایـران دارد ؟ یـا تحقـق کدامیـک از این 
دو گـزاره بـه نفـع جامعـه ایران معاصر اسـت ؟
بـه گمـان مـن جـواب در سـوال شـما هسـت . هـر دو 
نخبه گرایـی  بـا  مـن  باشـند .  داشـته  مشـارکت  بایـد 
بـه  را  نخبه پـروری  امـا  نیسـتم  موافـق  چنـدان 
همـه  یعنـی  نخبه گرایـی  می کنـم.  حمایـت  شـدت 
نخبـگان  نخبـه چـه  تعـدادی  تـا  برونـد خانه هایشـان 
قدیـم چـه نخبـگان جدیـد تصمیـم بگیرنـد از داخـل 
توسـعه  خودشـان  نظـارت  بـا  و  آنهـا  تصمیمـات 
در  هـم  را  نخبه گرایـی  همیـن  البتـه  بـرود.  پیـش 
ایـران نداریـم. چـرا کـه انصافـا اگـر نخبـگان هـم قرار 
باشـد امـور را بدسـت گیرنـد تمـام نخبـگان را شـرکت 
می گیرنـد.  تصمیـم  خـاص  تعـدادی  نمی دهنـد. 
فرصـت  انتقـادی  و  بـاز  افـکار  بـا  مسـتقل  نخبـگان 
درگیـر  از  مـن  کرد.منظـور  نخواهنـد  پیـدا  چندانـی 
شـدن مـردم ایـن نیسـت کـه هـر زمان کـه خواسـتیم 
مـردم را بـه خیابان هـا بیاوریـم . مـن سـال ها گفتـه ام 
منشـا  نمی توانـد  مجهـول  واژه ای  ماننـد  بـه  مـردم 
مـردم  منظـور کـدام  مـردم،  مـردم،  باشـد.  توسـعه 
اسـت؟ ایـن واژه ای جعلیسـت. وقتـی مـن صحبـت 
از مـردم می کنـم نبایـد منظـورم تـوده ای مبهـم باشـد 
کـه هـر زمـان کـه خواسـتم و هـر طـور کـه خواسـتم 
امـواج  بـر  بعـد کسـانی  و  بیـاورم  بـه صحنـه  را  آنهـا 
برآمـده از حضـور مـردم سـوار شـدند. ایـن می شـود 
ضـد  اتفاقـا  کـه  پوپولیسـتی  پوپولیسـم.  همـان 
توسـعه اسـت. ضـد عقالنیـت اجتماعـی اسـت. عامه 
در واقـع حالـت عـوام زدگـی و عـوام ساالریسـت نـه 

مـردم  سـاالری ، مـردم وقتـی می تواننـد کار توسـعه 
باشـند.  یافتـه ای  سـازمان  مـردم  ببرنـد کـه  پیـش  را 
مردمـی کـه درون زا خودشـان، خودشـان را سـازمان 
داده انـد و مـدام قابلیـت انسـانی خودشـان را از راه 
همیـن سـازماندهی ارتقـا داده انـد و کیفیـت نهـادی 
خودشـان را ارتقـا می دهنـد. بـاز هـم توجـه می دهـم 
کـه بـه ایـن قسـمت عرایضـم توجـه بیشـتری کنیـد. 
تجمیـع کیفیت هـای  یعنـی  مـن  بـه گمـان  توسـعه 
اجتماعـی  و  نهـادی  کیفیت هـای  تجمـع  انسـانی، 

اسـت . توسـعه 
نمی شـود.  نخبـگان  بـا  فقـط  می کنـم  تکـرار  بـاز  امـا 
خـود جامعـه بایـد درگیـر شـود )engage(  و در 
کنـد.  دخالـت  برنامه ریزی هـا  و  تصمیم گیری هـا 
آن هـم نـه تـوده ای مـواج بلکـه سـازمان یافتـه در 
را  نمونـه  یـک  مـن  پژوهشـی کـه  و  علمـی  نهـادی 
مثـال زدم؛ فنـی، صنفـی، مدنـی، حرفـه ای، سـمنی و 
محلـی ، ایـن مـردم سـازمان یافتـه اسـت . موضوعی 
فلسـفی و هپروتـی نیسـت . البتـه این مردم سـازمان 
حمایـت  بایـد  مدنـی[  جامعـه  ]صـورت  بـه  یافتـه 
شـود و فرصـت ابتـکار بـه آنهـا بدهیـم . اگـر مداخلـه 
در قواعدشـان نکنیـم و بگذاریـم خودشـان کار کننـد 
بـا  تـا  باشـیم  بسـتر سازشـان  و  بعـد فقـط حامـی  و 
انگیـزه بـاال کار کننـد خواهیـم دیـد کـه توسـعه روی 
نخبـگان  و  دوش چنیـن مردمـی مدیریـت می شـود 
فکـری  مـردم کمـک  بـه  جامعـه  همیـن  از  برآمـده 
آن  نخبـگان  پیونـد  از  می دهنـد.  باالتـری  سـطح  در 
هـم نـه معنـای خاصـه پـروری نخبـگان بلکـه اجمـاع 
نـه  هـم  آن  مـردم  بـا  مسـتقل  نخبـگان  و  نخبگانـی 
مـردم تـوده وار بلکـه سـازمان یافتـه کـه ظرفیت های 
را  الزم  بسـتر  و  الزم  مشـوق  و  شـده  شـناخته  آنهـا 
و  خـود  قابلیت هـای  از  اسـتفاده  بـا  و  هسـتند  دارا 
می کننـد،  نقش آفرینـی  ابتکارات شـان  و  اسـتعدادها 
و  می شـود  همـوار  ایـران  توسـعه  مسـیر  وقـت  آن 

می بیننـد. مـردم  را  توسـعه  نـور 
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»دیـپ ماینـد«) DeepMind( ،یـک پایـگاه داده، سـاختارهای 
سـه بعدی صدهـا هـزار پروتئیـن از جمله تمام ۲۰ هـزار پروتئین 

شـناخته شـده در بدن انسـان را منتشـر کرد.
نیویـورک تایمـز، در سـال ۲۰۲۰، یـک آزمایشـگاه  بـه گـزارش 
هـوش مصنوعـی بـه نـام DeepMind از فنـاوری پرده بـرداری 

کـرد کـه می توانـد شـکل پروتئین هـا را پیش بینـی کنـد.
یـک سـال بعـد آزمایشـگاه، پایـگاه داده ای بـه نـام »آلفـا فولـد« 
و  گذاشـت  اشـتراک  بـه  دانشـمندان  بـا  )AlphaFold(را 
شـکل های پیش بینی شـده بیش از ۳۵۰ هزار پروتئین را منتشـر 
کـرد. ایـن اتفـاق بالفاصله مسـیر تحقیقـات بیولوژیکـی را تغییر 
داد. اگـر دانشـمندان بتواننـد اشـکال پروتئین هـا را شناسـایی 
داروهـای  سـاخت  بیماری هـا،  درک  توانایـی  می تواننـد  کننـد، 

جدیـد و رازهـای حیـات روی زمیـن را تسـریع بخشـند.
اکنـون »آلفـا فولـد« به ۲۰۰ میلیون نمونه گسـترش یافته اسـت 
کـه تقریبـًا می تـوان گفـت تمـام پروتئین هـای شـناخته شـده در 

دنیـای علم را شـامل می شـود.
می گویـد:   DeepMind اجرایـی  مدیـر  حسـابیس،  دمیـس 
»دانشـمندان اکنـون می تواننـد کل ایـن پایـگاه داده را کاوش 
کننـد و بـه دنبـال همبسـتگی بین گونه ها و الگوهـای تکاملی که 

ممکـن اسـت تاکنـون مشـهود نبـوده باشـد، بگردنـد.«
پروتئین هـا عامـل فعالیـت سـلول های زنـده هسـتند کـه تعـداد 
بی شـماری از فرآیندهـای بیولوژیکـی مهـم را انجـام می دهنـد. 
شـده اند کـه  تشـکیل  آمینـه  اسـیدهای  از  زنجیـره ای  از  آنهـا 
بـه شـکل های سـه بعدی پیچیـده می شـوند و عملکـرد آنهـا را 
دیکتـه می کنـد. ترسـیم سـاختار پروتئین هـا بـرای درک اینکـه 
چـه کاری انجـام می دهنـد، چگونـه کار می کننـد و اینکـه چگونـه 
ممکن اسـت چیزی اشـتباه پیش برود، مهم اسـت. شـناخت و 
ترسـیم پروتئین هـا بـرای تحقیـق در مـورد همـه چیـز، از داروها 
و درمان هـای جدیـد گرفتـه تـا بهبـود محصـوالت کشـاورزی و 
حفاظـت از حیوانـات، کلیـدی اسـت. بـه عنوان مثـال، باکتری ها 
بـا بـروز دادن پروتئین هـای خاصـی در مقابـل آنتـی بیوتیک هـا 
مقاومـت می کننـد. اگـر دانشـمندان بتواننـد نحـوه عملکـرد این 
پروتئین هـا را درک کننـد، می تواننـد بـا مقاومـت آنتـی بیوتیکـی 

مقابلـه کنند.

»آلفا فولد« تمام 
پروتئین های شناخته 
شده را ترسیم می کند

یادنامه 

عبداهلل شیدفر، استاد ریاضی دانشگاه علم و صنعت و مولف کتاب های 
ریاضی درگذشت

خداحافظی با اعداد
در 82 سالگی

»ناموجـود اسـت«. برخـی کتاب هایـش کـه زود بـه زود فـروش می رونـد شـما را بـا ایـن 
جمله مواجه می کنند: ناموجود اسـت. نامش را که به انگلیسـی سـرچ کنید لیسـت بلند 
و باالیـی از مقـاالت و کتاب هایـش را می توانیـد ببینیـد. اسـفند ۱۳۱۹ در الهیجـان متولد 
شـد و ۴ مـرداد ۱۴۰۱ درگذشـت. اسـتاد ریاضـی دانشـگاه علـم و صنعـت ایـران و مولـف 
کتاب هـای ریاضـی کـه درگذشـتش حتمـا بـرای دوسـتدارانش غریـب بوده. دیگـر خودش 
هـم مثـل بعضـی کتاب هـای پرفروشـش بـرای ریاضی دانـان و ریاضی خوانـان وجود نـدارد.
عبـداهلل شـیدفر سـاعت سـاعت ۱۰:۳۰ سـه شـنبه ۴ مـرداد ۱۴۰۱درگذشـت و پیکـر او در 

بقعـه برفجـان سـیاهکل به خاک سـپرده شـد.
او بعد از تحصیالت مقدماتی و گرفتن لیسانس ریاضی از دانشگاه تهران، راهی انگلستان 
شـد و در سـال ۱۳۵۴ موفق شـد فوق لیسـانس آمار خود را از دانشـگاه لیدز انگلسـتان 
اخذ کند. شـیدفر سـال ۱۳۵۷، مدرک دکترای ریاضیات کاربردی را هم از دانشـگاه سـیتی 

شـهر لنـدن دریافـت کرد و راهی ایران شـد.
عبداهلل شیدفر از سال ۱۳۵۸، عضو هیئت علمی دانشکده ریاضی دانشگاه علم و صنعت 
ایـران بـود. در سـایت دانشـگاه علـم و صنعـت ایـران آمـده زمینـه تخصصـی و تحقیقاتی 
او در مسـائل انتقـال حـرارت مسـتقیم و معکـوس، مسـائل Biharmonic و مسـائل 
نوسـانات غیرخطـی اسـت. از سـوابق تدریـس دانشـگاهی او می تـوان بـه ریاضـی عمومـی 
۱و۲، معادالت دیفرانسـیل، توابع مختلط، ریاضیات مهندسـی در مقطع کارشناسـی، حل 
عـددی معـادالت بـا مشـتقات جزئـی در مقطـع کارشناسـی ارشـد و معادالت با مشـتقات 

جزئـی سـهموی، آنالیـز تابعی در مقطـع دکتری اشـاره کرد.
در مجـالت بین المللـی )ISI,ISC ( بعـد از سـال ۲۰۰۰ میـالدی حدود چهل مقاله منتشـر 
شـده دارد. همچنیـن می تـوان بـه ده مقالـه منتشـر شـده او در کنفرانس هـای بین المللـی 

داخلـی و خارجـی اشـاره کرد.
ایـن دانشـمند ریاضـی متولـد الهیجـان، در حـدود ۴۰ سـال تدریـس، موفق شـد بیش از 
۱۰ جلد کتاب تخصصی و مقاالت علمی پیرامون ریاضیات تالیف کند و در سـال ۱۳۸۸ 

هم به عنوان پژوهشـگر نمونه کشـور معرفی شـد.
از کتاب هـای او می تـوان به معادالت دیفرانسـیل، ریاضیات مقدماتی )پیش دانشـگاهی(، 
ریاضیات پیشـرفته ۱و۲، ریاضی عمومی ۱، محاسـبات عددی، ریاضی عمومی ۲، ریاضی 
مهندسـی، ریاضیـات شـیرین، ریاضیـات مهندسـی پیشـرفته، ریاضیـات عالی مهندسـی و 

آمـار و احتمـال مهندسـی و کاربـرد آن ها اشـاره کرد.



خبرنامه بنیاد ملی نخبگان 22

رئیس بنیاد نخبگان استان کرمانشاه: 

توسعه علمی و اقتصادی رابطه 
مستقیمی با فعالیت نخبگان دارد

رئیس بنیاد نخبگان استان اردبیل مطرح کرد:

لزوم برقراری ارتباط بین دستگاهی و نقش آن 
در بهبود خدمت رسانی به جامعه

علمـی  دسـتاوردهای  انـدازه  هـر  اسـتان کرمانشـاه گفـت:  نخبـگان  بنیـاد  رئیـس 
نخبـگان بیشـتر باشـد، بـه همـان انـدازه توسـعه علمـی و اقتصـادی در دسـترس تر 
برگـزاری  ادامـه  در  نخبـگان؛  ملـی  بنیـاد  اطالع رسـانی  پایـگاه  بـه گـزارش  اسـت. 
بـرای  بین دسـتگاهی  ارتبـاط  افزایـش  و  ایجـاد  هـدف  بـا  و  نخبگانـی  برنامه هـای 
نخبـگان  بنیـاد  رئیـس  جلسـه  نخبگانـی،  جامعـه  از  بیشـتر  و  حمایـت گسـترده تر 

شـد. برگـزار  رازی  دانشـگاه  پژوهشـی  معـاون  بـا  اسـتان کرمانشـاه 
در ایـن نشسـت، آوات طاهرپـور؛ رئیـس بنیـاد نخبـگان اسـتان کرمانشـاه بـا بیـان 
اینکـه دانشـگاه مهـد پـرورش و کارآمدسـازی نخبـگان اسـت، گفـت: بایـد شـرایط 
را بـه گونـه ای ایجـاد کـرد کـه فعالیت هـای نخبگانـی در داخـل دانشـگاه جهـت دار 

انجـام شـود.
او بـا بیـان اینکـه هـر انـدازه دسـتاوردهای علمـی نخبـگان بیشـتر باشـد، بـه همـان 
»گسـترش  افـزود:  اسـت،  دسـترس تر  در  اقتصـادی  و  علمـی  توسـعه  انـدازه 

در راسـتای زمینه سـازی برای ایجاد و افزایش ارتباط با نهادها و مراکز علمی-پژوهشـی 
و گسـترش همکاری هـای مشـترک در حـوزه نخبگانـی، نشسـت مشـترک رئیـس بنیـاد 
نخبـگان اسـتان اردبیـل بـا معـاون تحقیقـات و پژوهشـی فرماندهـی انتظامـی اسـتان 

اردبیـل در محـل بنیـاد نخبگان اسـتان برگزار شـد.
در ایـن نشسـت، حسـین شـایقی؛ رئیـس بنیاد نخبگان اسـتان ضمن تقدیـر از عملکرد 
و  اردبیـل  اسـتان  انتظامـی  فرماندهـی  پژوهشـی  و  تحقیقـات  معاونـت  فعالیـت  و 
کسـب رتبـه نخسـت کشـوری، گفـت: »بنیاد نخبگان اسـتان آمـاده همـکاری در تمامی 
زمینه هـای علمی-پژوهشـی و گسـترش ارتبـاط در حـوزه تحقیقـات و پژوهـش بـا این 
معاونـت اسـت.« بـه گفتـه او برقـراری ارتبـاط دو سـویه می تواند بخـش قابل توجهی از 
نیازهـای هـر دو طـرف را رفع و مسـیر را برای خدمت رسـانی بهتـر به جامعه فراهم کند.

فعالیت های پژوهشـی مسـتعدان سـبب شـناخت بیشـتر آنان از جنبه های کاربردی 
رشـته تحصیلـی شـده و همیـن عامـل منجـر بـه توسـعه اثرگـذاری آنـان خواهـد 

شـد.«
طاهرپـور، دانشـگاه رازی را دانشـگاه مـادر و پیشـرو اسـتان دانسـت و بـا اشـاره بـه 
بـا اسـتانداردهای  انسـانی نخبـه و سـرآمد  ایـن دانشـگاه در تربیـت نیـروی  غنـای 
جهانـی، ادامـه داد: »امیـد اسـت بـا همـکاری هرچـه بیشـتر دانشـگاه رازی و بنیـاد 
نخبـگان اسـتان، شـرایطی ایجـاد شـود کـه نخبـگان فعالیت هـای علمـی خـود را بـا 
رویکردهـای جدیدتـر و مبتنـی بـر سیاسـت ها و آیین نامه هـای بنیـاد ملـی نخبـگان 
انجـام دهنـد. یکـی از مصادیـق ایـن مهـم، ایجـاد مراکـز علمی-تحقیقاتـی در داخل 
دانشـگاه اسـت« در ایـن نشسـت، ایجـاد یـک مرکـز محاسـبات سـریع و همچنیـن 
تاسـیس قطـب شـیمی محاسـباتی در داخـل دانشـگاه رازی بـا حضـور سـرآمدان و 

نخبـگان بررسـی و تصویـب شـد.

سـرهنگ نصرتی؛ معاون تحقیقات و پژوهشـی فرماندهی انتظامی اسـتان اردبیل نیز 
بـه برخـی از اقدامـات ایـن مرکـز اشـاره کـرد و گفـت: »ایـن معاونت در حـوزه پژوهش، 
تحقیقات و فناوری در دو سـال اخیر مفتخر به کسـب رتبه اول در سـطح کشـور گشـته 
کـه ایـن مهـم نشـان از تـوان و ظرفیت بـاالی این مجموعـه در حوزه علمی-پژوهشـی 

دارد.«
او اضافـه کـرد: »در مجموعـا ۲۳۰ نفـر پژوهشـگر فعـال در حـوزه معاونـت تحقیقـات 
و پژوهشـی فرماندهـی انتظامـی اسـتان اردبیـل شناسـایی شـده اند کـه در بخش هـای 

مختلـف درون سـازمانی در حـال فعالیـت هسـتند.«
ایـن دو مرکـز، تفام  نامـه   بـرای برقـراری ارتبـاط نظام منـد بیـن  در پایـان مقـرر شـد 

همـکاری منعقـد و بـه امضـای دو طـرف برسـد.
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رئیـس بنیـاد نخبـگان اسـتان قزویـن توجـه به علـم و دانش را پیش نیاز توسـعه یافتگی دانسـت و 
گفـت: »باالتریـن مصـداق پاسداشـت نخبگی و تکریم مفاخر و زمینه سـازی برای فعالیت بیشـینه 
ایـن افـراد در حـوزه تخصصـی اسـت.« بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی بنیـاد ملـی نخبـگان؛ علـی 
رجب پـور؛ رئیـس بنیـاد نخبـگان اسـتان قزوین گفـت: »نخبگان و بـزرگان باید به عنـوان الگوهایی 
فاخـر بـه مسـتعدانی کـه ابتـدای راه نخبگـی قـرار دارند، معرفی شـوند. برگـزاری مراسـم تکریم باید 
فرصتی برای ارتباط بیشـینه نخبگان با بدنه علمی و فرهنگی کشـور نیز باشـد تا با اسـتفاده از علم 

و تجربیـات ایـن بـزرگان، فرصت هـای تـازه ای بـرای نخبه پروری فراهم شـود.«
رئیـس بنیـاد نخبـگان اسـتان قزویـن خاطرنشـان کـرد: »برخی چهره های سـرآمد اسـتان قزوین در 
تهـران یـا خـارج از کشـور زندگـی می کننـد و این نشـان می دهد اسـتان و جامعه در برقـراری ارتباط 
بـا ایـن مفاخـر کوتاهـی کـرده اسـت. فرامـوش نکنیـم کـه باالتریـن مصـداق پاسداشـت نخبگـی و 
تکریـم مفاخـر، زمینه سـازی بـرای فعالیـت بیشـینه ایـن افـراد در حـوزه تخصصـی اسـت.« او در 
ادامـه توجـه بـه علـم و دانش را پیش نیاز توسـعه یافتگی دانسـت و با اشـاره به سـرعت رشـد علم 
در جهـان، تاکیـد کـرد: امـروزه بـا رشـد امکانـات و ابـزار ارتباطـی، مسـیر بـرای تبدیل شـدن به یک 
جامعـه توسـعه یافته همـوار اسـت و می تـوان در صـورت رعایـت قواعـد آن، بـه سـرعت بـه نقطه 
مطلـوب رسـید و بـرای رشـد همـه جانبـه  کشـور بایـد توجـه بـه دانشـگاه ها و مراکـز تحقیقاتی در 
کنـار پرداختـن بـه مسـائل مربـوط بـه امنیـت، سیاسـت و  اقتصـاد، در اولویـت برنامه هـای کالن 

کشـور قـرار گیرد.

رئیـس بنیـاد نخبـگان اسـتان لرسـتان بر نقـش طرح هسـته های مسـئله محور احمدی روشـن در اعتمادزایی 
و اعتمادافزایـی در دسـتگاه های اجرایـی تاکیـد کرد.

بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی بنیـاد ملـی نخبـگان؛ نشسـت تشـریح طرح شـهید احمدی روشـن با حضور 
رئیـس بنیـاد نخبـگان اسـتان لرسـتان، هیئـت  رئیسـه و اعضـای هیئـت علمـی دانشـگاه آیـت اهلل بروجـردی 

برگزار شـد.
در ایـن نشسـت، حمـزه امیـری؛ رئیـس بنیـاد نخبـگان لرسـتان ایـن طـرح را یکـی از موفق تریـن برنامه هـای 
بنیـاد ملـی نخبـگان در سـال های اخیـر دانسـت و گفت: »توانمندسـازی مسـتعدان برتر در بسـتر یک مسـئله 
واقعـی و زیـر نظـر یـک اسـتاد خبـره، مهمتریـن هدف این طرح اسـت و بنیـاد ملی نخبگان تـالش دارد این 
هدف را در سـایه تعامل و همکاری با دیگر دسـتگاه ها و نهادهای درون اسـتانی خاصه دانشـگاه  ها و مراکز 

علمی محقـق کند.«
امیـری بـا تاکیـد بـر نتایـج مثبـت دوره هـای قبـل و اسـتقبال چشـمگیر دانشـگاهیان و صاحبـان صنایـع 
از طـرح شـهید احمـدی روشـن، ادامـه داد: »بـه کارگیـری تـوان نخبگانـی بـرای حـل مسـئله های منطقـه  ای 
ملـی و راهبـردی کشـور، افزایـش مهارت  هـای اجتماعـی و ارتقـاء سـطح خودبـاوری، ایجـاد شـبکه   نخبگانـی 
و همچنیـن اعتمادزایـی و اعتمادافزایـی در دسـتگاه های اجرایـی و صاحبـان صنایـع بـرای بکارگیـری تـوان 
نخبـگان، از دیگـر اهـداف ایـن طـرح اسـت.« رئیـس بنیـاد نخبـگان لرسـتان در پایـان بـا اشـاره بـه معیارهای 
انتخـاب مسـئله در ایـن طـرح، گفـت: »مبتنـی بـر دانـش و فنـاوری بـودن، شـفافیت، قابلیـت اجـرا در زمان 

مشـخص، قابلیـت توسـعه یافتن، از مهمتریـن ویژگی هـای مسـئله اسـت.«

رئیس بنیاد نخبگان استان قزوین:

بکارگیری نخبگان، 
بهترین مصداق 
پاسداشت نخبگی است

رئیس بنیاد نخبگان لرستان مطرح کرد:

نقش طرح احمدی روشن در 
اعتمادافزایی در دستگاه های اجرایی

رئیس بنیاد نخبگان استان ایالم مطرح کرد:

لزوم تربیت 
افراد ماهر در 
خوداشتغالی

رئیـس بنیـاد نخبـگان اسـتان ایـالم گفـت: همـکاری بنیـاد نخبـگان اسـتان و دانشـگاه علمـی 
کاربـردی در شناسـایی و پـرورش دانشـجویان مسـتعد نقـش بسـزایی دارد.

بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی بنیـاد ملـی نخبـگان؛ محمد ایـدی؛ رئیـس بنیاد نخبگان اسـتان 
ایـالم در نشسـت بـا سرپرسـت دانشـگاه علمـی کاربـردی ایـالم بـه بیـان ماموریت هـا، اهـداف 
و برنامه هـای بنیـاد ملـی نخبـگان اسـتان پرداخـت و بـا تاکیـد بـر ضـرورت توسـعه همـکاری و 
تعامـل بین نهـادی، گفـت: »همـکاری بنیـاد نخبـگان اسـتان و دانشـگاه علمـی کاربـردی ایالم در 
شناسـایی و پـرورش دانشـجویان مسـتعد نقش بسـزایی دارد. بـا ایجاد ایـن هم افزایی می توان 

قدم هـای مهمـی بـرای آینـده اسـتان برداشـت.«
 او بـا اشـاره بـه رسـالت و ماموریت هـای دانشـگاه علمـی کاربـردی، افـزود: »ایـن دانشـگاه بـا 
پرورش دانشـجویان و تربیت نیروی انسـانی ماهر می تواند در اشـتغال جوانان تاثیرگذار باشـد.«
در ادامـه، منصـور احمـدی؛ سرپرسـت دانشـگاه علمـی کاربـردی ایالم نیز با اشـاره به اشـتراکات 
اهـداف و برنامه هـای ایـن دانشـگاه، خواسـتار افزایـش تعامـل و همـکاری بـا بنیـاد نخبـگان 
اسـتان شـد و اظهار داشـت: »تنوع رشـته ها و گسـتره مراکز در سطح اسـتان، ظرفیت باالیی در 
شناسـایی و هدایت اسـتعدادهای تحصیلی در مسـیر خوداشتغالی و اشتغالزایی است. چراکه 
ایـن آمـوزش علمـی کاربـردی اساسـًا بـر پایـه تربیـت افـراد ماهـر و حرفـه ای در خوداشـتغالی و 

کارآفرینـی در کوتاه تریـن زمـان ممکن اسـتوار اسـت.«
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حـس  یـزد گفـت کـه  اسـتان  نخبـگان  بنیـاد  رئیـس 
ارزشـمند و موثـر بـودن در جامعـه بایـد در نخبـگان و 
سـرآمدان تقویت شـود و اگر این هدف محقق شـود، 
جامعه نخبگانی همه توان خود را برای توسـعه کشـور 
بـه کار خواهـد گرفـت. بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی 
بنیـاد ملـی نخبـگان؛ حیـدر مفتاحـی  زاده؛ رئیـس بنیـاد 
نخبـگان اسـتان یـزد اظهـار داشـت: »جامعـه نخبگانـی 
بـرای اثرگـذاری در اقدامات خطیر و تصمیم سـازی های 

مهـم اسـتان، نیازمنـد حمایـت همه جانبـه هسـتند.«
بـه گفتـه او، در راسـتای اجـرای طـرح شـهید احمـدی 
روشـن، هسته های نخبگانی مسـئله محور دانشجویی 
نیـاز  مـورد  حوزه هـای  در  خبـره  اسـاتید  راهبـری  بـا 
می توانـد گام  مهـم  ایـن  خواهـد گرفـت کـه  شـکل 
بلنـدی بـه سـمت توسـعه و رفـع چالش هـا و نیازهای 

موجـود باشـد.

بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی بنیـاد ملـی نخبـگان؛ 
نشسـت مشـترک رئیس بنیاد نخبگان اسـتان خراسـان 
شـمالی بـا رئیـس مرکـز تحقیقـات کشـاورزی اسـتان با 

هـدف گسـترش همـکاری دو سـویه برگـزار شـد.
در ایـن نشسـت، بخشـی؛ رئیـس بنیـاد نخبگان اسـتان 
بـه اهمیـت جـذب و نگهداشـت نخبـگان در اسـتان به 
منظـور ارتقـای جایـگاه علمـی و فنـاوری اسـتان اشـاره 
و خاطـر نشـان کـرد: بایـد ایـن موضـوع بـه دغدغـه 
اصلـی دسـتگاه های اجرایـی و موسسـات آموزشـی و 
پژوهشـی اسـتان تبدیـل شـود چراکـه خـروج نخبگان 
از اسـتان قطعًا آثار مخربی بر پیشـرفت و ارتقا سـطح 

کیفـی اسـتان خواهـد داشـت.

رئیـس بنیـاد نخبـگان اسـتان بوشـهر گفـت: برنامـه ملـی 
شـهاب بـه عنـوان بزرگترین طـرح نخبه پروری کشـور باید 

بـا همـکاری دیگـر نهادهـای توانمندسـاز اجرا شـود.
بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی بنیـاد ملـی نخبـگان؛ در 
بنیـاد نخبـگان اسـتان بوشـهر  نشسـت مشـترک روسـا 
ارزیابـی  اسـتان، ضمـن  پـرورش  و  آمـوزش  اداره کل  و 
فراینـد اجـرای برنامـه ملـی شـهاب، توسـعه برنامه هـای 
نخبه پـروری و توانمندسـازی دانش آمـوزان در حوزه هـای 

نخبگانـی در دسـتور کار قـرار گرفـت.
در ایـن نشسـت، اخالقـی؛ رئیـس بنیـاد نخبـگان اسـتان 
بوشـهر ضمن تاکید بر لزوم توسـعه برنامه های نخبگانی 
اولیـن  را  پـرورش  و  آمـوزش  دانش آمـوزی،  بخـش  در 
ایسـتگاه اسـتعدادهای برتـر در مسـیر نخبگانـی توصیـف 
کـرد و گفـت: »برنامـه ملـی شـهاب بـه عنـوان بزرگتریـن 
طـرح نخبه پـروری کشـور باید بـا همکاری دیگـر نهادهای 

و  روشـن  احمـدی  شـهید  طـرح  تشـریح  ضمـن  او 
اهمیـت ایـن طـرح، افـزود: شـرکت های دانش بنیـان 
اسـتان و مراکز تحقیقاتی مسـتقر در اسـتان می توانند 
کمـک شـایانی در راسـتای اجرایـی شـدن ایـن طـرح و 

تربیـت دانشـجویانی توانمنـد داشـته باشـند.
در ادامـه، علـوی؛ رئیـس مرکـز تحقیقـات کشـاورزی 
اسـتان خراسـان شـمالی نیـز یـادآور شـد: ایـن مرکز از 
آمادگـی کامـل بـرای مشـارکت هـر چه بیشـتر در طرح 
شـهید احمـدی روشـن برخـوردار اسـت و می توانـد در 
حوزه هـای مربوطـه، بـا بنیـاد نخبـگان اسـتان همکاری 

کافـی را داشـته باشـد. 

توانمندسـاز  اجـرا شـود.«
در ادامـه، گزارشـی از رونـد اجرایـی و نتایـج حاصـل شـده 
در برنامه هایـی ماننـد اردوی جهادی نخبگانـی امید )ویژه 
دانش آمـوزان کم برخـوردار اسـتان، رویدادهـای نخبگانـی 
دوسـت علمی، برنامه ویژه تیم سـازی دانش آموزی ایران 
ایران گشـت، توسـعه و نظـارت بـر کانون هـای نخبگانـی 

توانمندسـاز دانش آمـوزی، ارائه شـد.
برگـزاری رویدادهـای دانش آمـوزی بـا محوریـت خالقیت 
و ایده هـای فناورانه، تشـکیل کارگروه تخصصی مشـترک 
برنامه ریـز و اجرایـی دو سـازمان، تهیـه بانـک اطالعاتـی از 
وضعیـت برنامه شـهاب در سـال جـاری، برنامه ریـزی برای 
طرح ایران گشـت، بازدید از کانون نخبگانی دانش آموزی 
آموزشـی  هـای  دوره  برگـزاری  همچنیـن  و  آفتابگـردان 
توانمندسـازی ویـژه آمـوزگاران، از مهمتریـن موضوعـات 

مطرح شـده در ایـن نشسـت بـود.

رئیس بنیاد نخبگان استان یزد:

حس موثر بودن در جامعه
باید در نخبگان و سرآمدان 

تقویت شود

رئیس بنیاد نخبگان استان خراسان شمالی مطرح کرد:

اهمیت جذب و نگهداشت نخبگان
به منظور ارتقای جایگاه علمی و فناوری در استان ها

رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر:

آموزش وپرورش 
اولین ایستگاه 
نخبه پروری است
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رئیس بنیاد نخبگان استان قزوین:

ظرفیت های قانونی کشور باید در 
جهت حمایت از نخبگان فعال شود

بـرای  زمینه سـازی  ضـرورت  بـه  اشـاره  بـا  قزویـن  اسـتان  نخبـگان  بنیـاد  رئیـس 
اثرگـذاری نخبـگان در جامعـه، گفـت: ظرفیت هـای قانونـی کشـور بایـد در جهـت 

نخبـگان فعـال شـوند. از  حمایـت 
بنیـاد  رئیـس  نشسـت  نخبـگان؛  ملـی  بنیـاد  اطالع رسـانی  پایـگاه  گـزارش  بـه 
بنیـاد  ایـن  تخصصـی  اعضـای کارگروه هـای  و  دبیـر  بـا  قزویـن  اسـتان  نخبـگان 

شـد. برگـزار 
بـا بیـان  در ایـن نشسـت، علـی رجب پـور؛ رئیـس بنیـاد نخبـگان اسـتان قزویـن 
اینکـه همـه دسـتگاه ها و مسـئوالن بایـد بـرای حفـظ و نگهداشـت نخبـگان در 
درون کشـور تـالش کننـد، گفـت: »بایـد بـرای اشـتغال ایـن افراد در دسـتگاه های 

دولتـی و خصوصـی حساسـیت ویـژه ای بـه خـرج داد.«
اینکـه اصـالح برخـی قوانیـن و مقـررات پیچیـده نقـش مهمـی  بـه  بـا اشـاره  او 
در امنیـت روانـی جامعـه نخبـگان دارد، افـزود: »بایـد از ظرفیـت قانـون بـه  نفـع 

انسـانی  سـرمایه های  نگهداشـت  و  جـذب  بـه  تـا  بهـره  گرفـت  نخبگانـی  حرکـت 
از  بهره گیـری  بـا  داخلـی  اینصـورت چالش هـا و مسـائل  در  کشـور کمـک شـود؛ 
اسـتعداد نخبـگان در کمتریـن زمـان و بـا صـرف حداقـل هزینـه مرتفـع خواهنـد 
خـود  بلند مـدت  و  خالقانـه کوتاه مـدت  طرح هـای  بـا  نخبـگان  همچنیـن  شـد. 

باشـند.« چالش هـا  از  اسـتان  نجات بخـش  می تواننـد 
رجب پـور بـا اشـاره بـه تشـکیل پنـج کارگـروه تخصصـی در بنیـاد نخبـگان اسـتان 
قزویـن، اظهـار کـرد: »هـدف از تشـکیل ایـن کارگروه هـای تخصصـی، هم افزایـی 
بیـن نخبـگان و اسـتعدادهای برتـر و آشـنا کـردن آنـان بـا مسـائل و چالش هـای 

اسـتان اسـت تـا بتـوان بـرای ایـن معضـالت راه حـل علمـی پیـدا کـرد.«
عناویـن  بـا  قزویـن  نخبـگان  بنیـاد  تخصصـی  اسـت، کارگروه هـای  ذکـر  بـه  الزم 
فرهنـگ و اجتمـاع، آب، محیـط زیسـت و کشـاورزی،  فنـاوری صنعـت و معـدن، 

سـالمت، معمـاری و مدیریـت شـهری فعـال هسـتند.
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همه چیز درباره 
جیمز وب و 
تازه ترین رکوردش

تعیین نحوه تکامل کهکشان ها از زمان شکل گیری تا کنون
تـا تشـکیل منظومه هـای  اولیـن مراحـل  از  مشـاهده شـکل گیری سـتارگان 

سـیاره ای
منظومـه  جملـه  از  منظومه هـا،  شـیمیایی  و  فیزیکـی  خـواص  اندازه گیـری 

آنهـا پتانسـیل حیـات در  بررسـی  شمسـی، و 
بـه نقـل از اسـپیس، جیمـز وب در حـال حاضر رکورد خـود را در رصد دورترین 
کهکشـان مشـاهده شـده شکسته اسـت. اخترشناسـان اکنون در حال بررسی 
گنجینه داده هایی هسـتند که توسـط تلسـکوپ فضایی جیمز وب  جمع آوری 
می شـود. در میان آنها چندین کهکشـان وجود دارد که قدمت آنها به بیش از 

۲۰۰ میلیـون سـال پـس از انفجار بزرگ بـاز می گردد.
قبل از پرتاب تلسـکوپ فضایی جیمز وب، دورترین کهکشـان شـناخته شـده 
GN-z۱۱ بـود کـه اخترشناسـان قدمـت آن را تقریبـًا ۴۲۰ میلیـون سـال پـس 

از انفجـار بزرگ می دانسـتند.
ایـن تلسـکوپ بـه تازگـی کهکشـانی را کشـف کـرد کـه ۳۰۰ میلیـون سـال پـس 
از مه بانـگ)Big Bang( وجـود داشـته اسـت و اکنـون یـک تحلیـل جدید از 
جانـب تیـم عملیات، یک کهکشـان به نـام »CEERS-۹۳۳۱۶« را هویدا کرده 
اسـت کـه تنهـا ۲۳۵ میلیـون سـال پـس از مه بانـگ وجود داشـته اسـت و در 

فاصلـه ۳۵ میلیـارد سـال نـوری از زمین قـرار دارد.
نکتـه مهـم ایـن اسـت که این تلسـکوپ به گونه ای طراحی شـده کـه در نهایت 
اجرامـی را از ۱۰۰ میلیـون سـال پـس از مه بانـگ رصد کند. این بدان معناسـت 
کـه احتمـاالً در ماه هـا و سـال های آینـده شـاهد شکسـتن چندیـن بـاره ایـن 

رکورد هسـتیم.

تلسـکوپ فضایـی جیمـز وب یـک تلسـکوپ فضایـی اسـت کـه عمدتـًا بـرای مطالعه 
اخترشناسـی فروسـرخ طراحی شـده  اسـت، اکتشـافات تلسـکوپ فضایی هابل را با 
پوشـش طـول مـوج طوالنی تـر و حساسـیت بسـیار بهبـود یافتـه، تکمیـل و گسـترش 

می دهـد. بـه نقـل از ناسـا، اهـداف ماموریـت وب بـه شـرح زیـر اسـت:
جسـتجو بـرای اولیـن کهکشـان ها یـا اجـرام نورانـی کـه پـس از انفجـار بـزرگ شـکل 

گرفته انـد.
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جیمـز الوالک، دانشـمند بریتانیایـی محیـط زیسـت و خالـق نظریـه گایـا، کـه فرضیـه 
زمیـن را بـه عنـوان یـک موجـود زنـده واحـد عمـل مـی کنـد، در سـن ۱۰۳ سـالگی 

درگذشـت.
بـه نقـل از سـی ان ان، در بیانیـه ای کـه خانـواده اش بـرای گاردیـن منتشـر کـرده و در 
»بیـن  الوالک  اسـت کـه  آمـده  شـده،  اشـتراک گذاشـته  بـه  اجتماعـی  رسـانه های 
خانواده اش و در صد و سـومین سـالگرد تولدش« درگذشـت. »در جهان، او بیشـتر به 
عنوان یک پیشـگام علمی، پیامبر آب و هوا و ایده پرداز نظریه گایا شـناخته می شـد. 
بـرای مـا، او یـک شـوهر دوست داشـتنی و پـدری فوق العاده با حس کنجـکاوی بی حد 

و حصـر، شـوخ طبعـی شـیطانی و اشـتیاق بـه طبیعـت بود.«
جیمز الوالک که بود و چه کرد؟

الوالک در سـال ۱۹۱۹ متولد شـد و در لندن بزرگ شـد و در بریتانیا و آمریکا شـیمی، 
پزشـکی و بیوفیزیـک خوانـد. او کمک هـای زیـادی بـه جامعـه علمـی کـرده اسـت. بـه 
گـزارش همشـهری آنالیـن، از جملـه نظریه هـای بسـیار تاثیرگـذار گایـا، نظریه ای اسـت 
کـه زمیـن را بـه عنـوان مدلـی در نظـر می گیرد کـه در آن بخش های زنـده و غیرزنده به 

عنـوان یـک سیسـتم پیچیده در تعامل هسـتند.
او یکـی از مدافعـان اولیـه اقدامـات اقلیمـی بـود و برخـی از ایده هـای او طـرز فکـر 
دانشـمندان و زیست شناسـان در مـورد اکوسیسـتم های امـروزی جهـان را شـکل داده 

است.
او در دهـه ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ در انسـتیتوی ملـی پژوهـش پزشـکی در لنـدن کار کرد. برخی 
از تجربیـات او در ایـن هنـگام مربو ـط بـه اثـر دما بـر موجودات زنده و شـامل منجمد 
کـردن همسـترها و بعـد خـارج کـردن آنهـا از انجماد بـود و این حیوانـات در این روند 

زنـده ماندند.
الوالک در دهـه ۱۹۶۰ در برنامـه مـاه و مریـخ ناسـا در »آزمایشـگاه رانـش جـت« در 
بـه عنـوان یـک دانشـمند  پاسـادنای کالیفرنیـا کار کـرد. امـا بیشـتر دوران کاری اش 

مسـتقل در خـارج از موسسـات بـزرگ آکادمیـک سـپری شـد.
از جمله کارهای الوالک در علوم  محیط زیسـتی شـامل ایجاد یک شناسـاگر حسـاس 
ثبـت الکتـرون بـرای اندازه گیـری مـواد شـیمیایی »کلروفلوروکربـن« در جـو )کـه الیـه 

اوزون فوقانـی را نابـود می کننـد( و آالینده هـای دیگـر در هـوا، خـاک و آب بـود.
فرضیـه »گایـا« کـه به وسـیله او و لیـن مارگولیس، میکروب شـناس آمریکایـی در دهه 
۱۹۶۰ بنیان گذاشـته شـد، برای نخسـتین بار خود کره زمین را به عنوان یک سیسـتم 
عظیـم بـا اجـزای مرتبـط بـا هـم و خود-تنظیم کننده می دیـد که باعث ایجـاد و تداوم 
حیـات بـر روی سـیاره شـده اسـت. ایـن دانشـمندان می گفتنـد فعالیت انسـانی باعث 
شـده اسـت کـه ایـن سیسـتم به طـور خطرناکی نابسـامان شـود. فرضیه یـا نظریه گایا 

بعدهـا بـه اسـاس جنبـش طرفداری از محیط زیسـت بدل شـد.
الوالک در مصاحبـه ای بـا گاردیـن در سـال ۲۰۲۰ گفـت:  »زیسـت کره )بیوسـفر( و مـن 

هـر دو در یـک درصـد پایـان زندگی مان هسـتیم.«
نظریـه گایـا کـه در ابتدا بسـیاری از دانشـمندان آن را رد می کردند، بـا افزایش نگرانی ها 
دربـاره اثـر فعالیت هـای انسـانی بـر سـیاره دسـت کم بـه خاطـر قدرتش به عنـوان یک 
اسـتعاره نفـوذ بیشـتری در میـان اذهـان پیـدا کـرد. »گایـا« نـام الهـه یونانـی »زمیـن« یا 

»خاک« اسـت.
کتاب پایانی الوالک با نام »نواسـن« )Novacene( در سـال ۲۰۱۹ هنگام صدسـاله 
شـدنش منتشـر شـد و این ایده را مطرح می کرد که زمانی انسـان ها در روز کره زمین 

بـا سـایبورگ ها )موجـودات دارای اجزای ارگانیک و مکانیکی( جایگزین می شـوند.

الوالک در سال ۱۹۱۹ متولد شد و در لندن بزرگ شد و 

در بریتانیا و آمریکا شیمی، پزشکی و بیوفیزیک خواند. او 

کمک های زیادی به جامعه علمی کرده است

جیمز الوالک، دانشمند 
بریتانیایی محیط زیست 
و خالق نظریه گایا در 103 
سالگی درگذشت
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گام »امیدبخش«
دانشمندان 
بریتانیایی 
در حوزه واکسن 

کـه  می گویـد  لنـدن  در  کریـک  فرانسـیس  موسسـه 
ناحیه ای از پروتئین اسـپایک Sars-CoV-۲ می تواند 
پایـه ای بـرای مقابلـه بـا انـواع مختلـف و سـرماخوردگی 

باشـد.
»امیدبخـش«  دانشـمندان گامـی  بـه گـزارش گاردیـن، 
در جهـت سـاخت واکسـن جهانـی کرونـا بـرای مقابلـه 
محققـان  برداشـته اند.  سـرماخوردگی  و  بـا کوویـد-۱۹ 
موسسـه فرانسـیس کریـک در لنـدن کشـف کرده انـد کـه 
 ۲-Sars-CoV یک ناحیه خاص از پروتئین اسـپایک
- ویروسـی که باعث کووید-۱۹ می شـود - هدف خوبی 
بـرای تزریـق پـان کروناویـروس اسـت کـه می توانـد در 

برابـر همـه کوویدهـا محافظـت کنـد.
آنهـا معتقدنـد کـه ایجـاد واکسـنی کـه در برابـر تعـدادی 
می کنـد،  محافظـت  مختلـف  ویروس هـای کرونـای  از 
چالـش بزرگـی اسـت، زیـرا ایـن خانـواده از ویروس هـا 
تفاوت هـای کلیـدی زیـادی دارند؛ اغلـب جهش می یابند 
عفونـت  برابـر  در  ناقصـی  محافظـت  طـور کلـی  بـه  و 
مجـدد ایجـاد می کننـد. بـه همین دلیل اسـت کـه افراد 
می تواننـد مکرراً به سـرماخوردگی معمولی مبتال شـوند 
Sars- و ممکـن اسـت چندیـن بـار بـه انـواع مختلـف

CoV-۲ مبتـال شـوند.
بایـد  کرونـا  واکسـن  یـک  دانشـمندان،  گفتـه  بـه 
از  طیفـی  کـه  کنـد  تحریـک  را  آنتی  بادی هایـی 
کروناویروس هـا را شناسـایی و خنثـی کـرده و مانـع از 
ورود ویـروس بـه سـلول های میزبـان و تکثیـر شـوند.

آیـا  بررسـی کردنـد کـه  محققـان  جدیـد،  مطالعـه  در 
آنتی بادی هایـی کـه »زیـر واحـد S۲« پروتئیـن اسـپایک 
سـایر  می دهنـد،  قـرار  هـدف  را   ۲-Sars-CoV
محققـان  می کننـد.  خنثـی  نیـز  را  کروناویروس هـا 
Sars- دریافتنـد کـه پس از واکسیناسـیون موش ها با
ایجـاد کردنـد  آنتی بادی هایـی  S۲ ۲-CoV، موش هـا 
از ویروس هـای کرونـای  تعـدادی دیگـر  کـه می تواننـد 

حیوانـی و انسـانی را خنثـی کننـد.
جـورج کاسـیوتیس، رهبـر گـروه در موسسـه فرانسـیس 
 S۲ کریک، می گوید: انتظار داریم واکسـنی که قسـمت
را هـدف قـرار می دهـد بتواند در برابر همـه ویروس های 

کرونـای فعلـی و همچنین آینـده محافظت کند.

به گفته دانشمندان، یک واکسن کرونا باید 

آنتی  بادی هایی را تحریک کند که طیفی از 

کروناویروس ها را شناسایی و خنثی کرده و مانع 

از ورود ویروس به سلول های میزبان و تکثیر 

شوند
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 گزارش جهان 

چطور شرکت های ژاپنی به صورت روزافزون بر موضوع مدیریت استعداد و اهمیت آن در نوآوری 
تاکید می کنند

جنگ برای استعدادیابی
پرورش درون سازمانی منابع انسانی مشخصه اصلی ژاپنی ها در بحث تدارکات و منابع انسانی است

| حسین غیاثی |
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سازمان های ژاپنی تمایل دارند تا از راه گردش درون 

سازمانی کارکنان و ارتقای آنها در پست های مختلف 

مانند معاون مدیر ، مدیر ، مدیر کل و غیره مهارت های 

الزم  برای منابع انسانی را به آنها انتقال دهند

شـرکت نیسـان موتـور در اواخـر قـرن بیسـتم متوجـه شـد کـه بـه دلیـل وجود سـقفی 
شیشـه ای در شـرکت جـذب و نگهـداری افـراد توانمنـد محلـی برای کار در شـرکت های 
بهینـه  بـه صـورت  انسـانی در سـطح جهانـی  منابـع  از  و  دارد  تابـع شـرایط سـختی 
اسـتفاده نمی شـود. نیسـان برای حل این مشـکل، مدیریت جهانی اسـتعدادش را به 
مدیریـت »کارلـوس گوسـن« راه انـدازی کرد و با اسـتفاده از یکپارچه سـازی سیسـتم ها 
و یکپارچگـی هنجارهـا در طرحـی بـه اسـم »راه نیسـان« کـه مسـئولیت اجـرای آن بـر 
عهـده  کمیتـه پرسـنلی تـازه تاسیسـی در شـرکت بـود موفق شـد دسـتاوردهای مهمی 
در زمینه طراحی اسـتانداردها در مدیریت منابع انسـانی بین المللی کسـب کند. طرح 
راه نیسـان کـه در ایـن شـرکت  خودروسـازی ژاپنـی بـه اجـرا درآمـد پنـج مفهـوم را بـه 
مدیریـت منابـع انسـانی بین المللـی ارائـه داد. مهمتریـن ایـن مفاهیـم ایـن بـود کـه 
اسـتفاده از روش هـای قالـب، مناسـب همـه بـرای مدیریـت اسـتعداد جهانی نیسـت. 
مدیـران نیسـان دریافتنـد در زمینه مدیریت منابع انسـانی خـود بین یکپارچگی جهانی 

و پاسـخگویی محلـی رویکـردی متعـادل اتخـاذ کنند.
امـروزه شـاهدیم ایـن رویکـرد متعـادل در زمینـه مدیریـت منابـع انسـانی و مدیریـت 
اسـتعداد در سیاسـتگداری های دولـت ژاپـن در اولویـت قـرار دارد. بـرای مثـال اگـر 

شـما مفاهیـم زیربنایـی منـدرج در سیاسـتنامه های اتحادیـه اروپـا و ژاپـن 
را بـا یکدیگـر مقایسـه کنیـد متوجـه می شـوید کـه سیاسـتگذاران 

در ژاپـن و کشـورهای اتحادیـه اروپـا درکـی یکسـان در زمینـه 
سیاسـتگذاری و برنامه ریـزی بـرای کـودکان و جوانـان خـود 

دارنـد ، در تمامـی ایـن سیاسـتگذاری ها هدف آن اسـت 
تـا از پـرورش کودکان و جوانان به عنوان سـرمایه های 
انسـانی حمایـت شـود تـا در جامعـه ای فراگیـر بـرای 
دلیـل  همیـن  .بـه  زندگـی کننـد  افـراد  تـک  تـک 
سیاسـتگذاری ها به گونه ای اسـت که از روند  ثبت 
کننـده شـفافیت و دموکراسـی و برابـری حمایـت 
و  تبعیـض  بـه  نسـبت  سیاسـت ها  ایـن  می کنـد. 
بـه  و  بسـیار حسـاس هسـتند  آسـیب دیده  افـراد 
برابـر  فرصت هـای  تـا  شـده اند  طراحـی  گونـه ای 

بـرای پـرورش اسـتعدادها فراهـم آورنـد. بـرای مثـال 
سیاسـتگذاری دولـت ژاپـن بـرای کـودکان و جوانـان به 

گونـه ای اسـت کـه از آنهـا در برابـر آسـیب های اجتماعـی 
ماننـد فقـر و بیمـاری و اعتیـاد و قلدری و مشـکالت زندگی و 

... حمایـت مـی کنـد. از اینـرو می شـود گفـت بین ژاپـن به عنوان 
کشـوری شـرقی و بـا فرهنگـی برآمـده از سـنت ها و ارزش هـای قدیمـی 

و کنفوسیوسـی و اسـاطیری و سـامورایی و کشـورهای اروپایـی بـا فرهنگـی برآمـده از 
عقاید دیانت مسـیحیت و گرایش های آن در دوران رنسـانس و سکوالریسـم و جهانی 

شـدن تفاوتـی وجـود نـدارد.

در ایـن سیاسـت گذاری ها بـه حـدی دقـت بـه کار مـی رود کـه حتـی در جزئـی تریـن 
امـور زندگـی دانـش آمـوزان وارد می شـود. برای مثال طی سـال های گذشـته اطالعات 
دریافتـی و جمـع آوری شـده از زندگـی روزانـه دانش آمـوزان در سراسـر ژاپـن نشـان 
مـی داد کـه حـدود ۶۰ درصـد از دانش آمـوزان در مقاطـع تحصیلـی متفـاوت مجبورنـد 
در روز بخشـی از سـاعات خـود را بـه امـر خانـه داری ماننـد تمیـزکاری و شستشـو و 
پخـت و پـز و خریـد مایحتـاج یـا مراقبـت از یـک یـا دو والـد خـود اختصـاص دهنـد 
. بـه همیـن واسـطه مدیـران وزارت آمـوزش در ژاپـن برنامـه ای را در نظـر گرفتنـد تـا 
بتوانند مهارت های خاصی را به این دسـت از دانش آموزان آموزش دهند. در بیشـتر 
سیاسـتنامه های ایـن کشـور بـه جد توصیه شـده تا نظرات و عقاید کـودکان و جوانان  

مـورد توجـه قـرار گیرد .
بـه طـور کلـی در ژاپـن ارگانـی دولتـی مسـئولیت امـور مربـوط بـه جوانـان را بـر عهـده 
زمینـه جوانـان  در  بودجـه مشـخصی  نیـز  دولـت  سـاالنه  بودجـه  در  . حتـی  نـدارد 
تصویـب نمی شـود. طبـق گـزارش بانـک جهانـی ایـن کشـور در سـال ۲۰۰۸ نزدیـک 

بـه ده درصـد از هزینه هـای دولـت و تقریبـا سـه و نیـم درصـد از تولیـد ناخالصـی 
ملـی صـرف آمـوزش و پـرورش شـده اسـت و در سـال ۲۰۱۰ ایـن رقـم بـه نزدیـک 
۴ درصـد از تولیـد ناخالصـی ملـی رسـیده اسـت. دو وزارتخانـه آمـوزش و فرهنـگ 
 MHWL و وزارتخانـه سـالمت و کار و رفـاه MEXT  و ورزش و علـوم و فنـاوری
برنامه هـا و سیاسـت های مربـوط بـه جوانـان را مدیریـت و اجـرا می کننـد . عمـده 
تـالش سیسـتم آموزشـی ایـن اسـت کـه جوانـان در مقطع دبیرسـتان یا دانشـگاه بعد 
از اتمـام تحصیـل وارد بـازار کار شـوند. بـازرا کار بـرای ژاپنی هـا بسـیار مهـم اسـت 
و نتایـج سیاسـتگذاری و پـرورش اسـتعدادهای خـود را در آن جسـتجو می کننـد. 
بـازار کار و اشـتغال بـرای آنهـا بـه معنـی مدیریـت منابـع انسـانی اسـت. بنـا بـر آمـار 
وزارت کار و رفـاه ژاپـن در سـال ۲۰۱۲ دو هـزار و سـیصد نفـر حمایتگـر شـغلی در 
سراسـر ژاپـن در مجمـوع بـه اشـتغال ۱۲۰ هزار نفـر دانش آموز که دبیرسـتان را تمام 
کـرده بودنـد و یـا دانشـجوی دانش آموختـه ی دانشـگاه های ایـن کشـور بودنـد کمـک 
کردنـد.  ایـن حمایتگـران شـغلی کـه زیر نظـر وزارت رفـاه و کار ژاپـن فعالیت می کنند 
برگـزاری  ماننـد  می دهنـد  ارائـه  را  اسـتخدامی  حمایت هـای  از  متنوعـی  مجموعـه 
کارگاه هـای آموزشـی ، برگـزاری جلسـه های اطالع رسـانی شـرکت ها در دبیرسـتان ها،  
ارایـه تـدارکات الزم دربـاره فرصت هـای شـغلی، آزمون هـای فنـی و حرفـه ای، 
انـواع گوناگـون سـمینارها و راهنمایی ها، کشـف فرصت های شـغلی 
و ارائـه حمایت هـای فـردی بـه افـراد جویـای کاری که شـغلی به 
آنها پیشـنهاد نشـده اسـت از جمله خدمات حمایتگران به 

دانـش آمـوزان و دانشـجویان ژاپنـی اسـت.
مدیـران،  بعـد  نسـل  ارتقـای  و  پـرورش 
انسـانی منابـع  حـوزه  مشـکل  مهمتریـن 
در سـال هـای اخیر عالقه مندی بـه تئوری مدیریت 
و  شناسـایی  پیرامـون  بحـث  هـدف  بـا  اسـتعداد 
جایـگاه منابـع انسـانی در حـال افزایـش اسـت . 
البتـه تعریـف مشـخصی از مدیریـت اسـتعداد چـه 
در ژاپـن و چـه در ماورالبحر وجود ندارد و گسـترده 
بحث در مراحل اکتشـافی اسـت. چالش های مرتبط 
بـا پـرورش اسـتعداد بـرای مدیـران اجرایـی کسـب و 
کارهـا نگرانـی بیش از انـدازه ای را بوجود می آورد . بنا بر 
یـک نظرسـنجی انجـام شـده از سـوی ریکرویـت منجمنت 
سولوشـن کـه نتایـج آن در بولتـن مدیریـت کار سـال ۲۰۱۴ 
منتشـر شـده اسـت . کمی بیش از ۸۵ درصد شرکت های مشارکت 
کننـده در نظرسـنجی اشـاره کرده انـد کـه نسـل بعـدی پرسـنل در سـطح 
مدیریـت پـرورش نیافته انـد و کمـی بیـش از ۸۴ درصـد مدیـران فعلـی شـرکت ها هم 
مهمترین مشـکل حوزه منابع انسـانی را پرورش و ارتقای نسـل بعد مدیران می دانند 
. در ایـن نظرسـنجی ۱۷۱ شـرکت ژاپنـی مشـارکت کـرده بودنـد . در ژاپـن بحث هـا 
پیرامون مدیریت اسـتعداد به سـطح مشـخصی از کارمندان سـازمان ها گرایش دارد. 
بویـژه اغلـب اشـاره روی جایـگاه و پـرورش منابـع انسـانی اجرایی شـرکت هایی اسـت 
کـه در ابعـاد جهانـی فعالیـت می کننـد. مفهـوم مدیریـت اسـتعداد  کـه امـروزه در 
ژاپـن اسـتفاده می شـود از دل عبـارت جنـگ بـرای اسـتعداد بیرون آورده شـده اسـت 
کـه در دهـه ۹۰ قـرن بیسـتم شـرکت مشـاوره مکنـزی و شـرکا کـه در زمینـه مدیریـت 
جهانـی فعالیـت می کـرد پیشـنهاد داده بـود. نگاهی سردسـتی از تفاسـیری کـه بر روی 
بـا مدیریـت کارکنـان انجـام گرفتـه اسـت نشـان دهنده آن اسـت  متن هـای مرتبـط 
کـه  اسـتعدادها در دو دسـته قـرار می گیرنـد، یـا همـه منابـع انسـانی گوناگونـی کـه 
در سـازمانی مشـغول بکارنـد اسـتعداد محسـوب می شـوند یـا فقـط کارکنانـی بـه ایـن 

صفـت شـناخته می شـوند کـه  درجـه باالیـی از تعهـد را دارا باشـند.
پـرورش درون سـازمانی منابـع انسـانی مشـخصه اصلـی ژاپنی هـا در بحـث تـدارکات 
و منابـع انسـانی اسـت. ژاپنی هـا اول از همـه هـر سـاله تعـداد ثابتـی دانـش آموختـه 
را بـا سـابقه کاری کـم یـا حتـی بـدون سـابقه کاری بـا توجـه بـه توسـعه منابـع انسـانی 
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اسـتخدام می کننـد. آنهـا ایـن کارکنـان جدیـد را بـا عنـوان پارچـه سـفید مـی شناسـند 
و در اول کار آنهـا را بـا توجـه عملکردشـان بـه خـوب و بـد تقسـیم نمی کننـد بلکـه 
آنهـا در یـک بـازه زمانـی ده سـاله درجه بنـدی می شـوند. کارکنـان در ایـن بـازه زمانـی با 
مهارت هـای حرفـه ای بواسـطه تجاربـی کـه در مـدت زمـان طوالنی با توجه بـه وظایف 
سـازمان های  می شـوند. همچنیـن  دسـته بندی  سـر گذارده انـد  پشـت  خـود  شـغلی 
ژاپنـی تمایـل دارنـد تـا از راه گـردش درون سـازمانی کارکنان و ارتقا آنها در پسـت های 
مختلـف ماننـد معـاون مدیـر، مدیـر، مدیـر کل و غیـره مهارت هـای الزم  بـرای منابـع 

انسـانی را بـه آنهـا انتقـال دهند.
اغلـب سـازمان های دولـت محلـی اعتقـاد دارنـد کـه راهبردهـای مدیریـت اسـتعداد 

آنهـا بـه خوبـی تعریـف شـده اسـت و در سـازمان درک کاملـی در مورد 
آینـده  نیازهـای  و  سـازمان  حاضـر  حـال  مهارتـی  کمبودهـای 

وجـود دارد. بـا این حال نیمی از سـازمان ها با رقبای فعال 
چنیـن  دارنـد  تنگاتنگـی  رقابـت  خصوصـی  بخـش  در 

وضعیتـی در سـازمان های ملـی هـم دیـده می شـود. 
سـازمان های  از  بزرگـی  بخـش  می رسـد  نظـر  بـه 
دولتـی در زمینـه مدیریـت اسـتعداد ضعف هـای 
اساسـی دارنـد کـه بخـش مهمی از ایـن ضعف به 
مدیریـت مالـی آنهـا برمی گـردد. نبـود متقاضـی 
و  ارشـد  مدیریـت  پسـت های  بـرای  مناسـب 
معاونـت، محدودیـت در میدان دیـد نقش های 
سـازمانی، گرایـش بـه ذهنیـت یکجانبـه نگـر و 

سـیلو ماننـد، مسـائل مرتبـط بـا جابجایـی زیـاد و 
کـم کادر اداری، برنامه ریـزی ضعیـف بـرای جانشـین 

پـروری، پیامدهـای شـکاف های اسـتخدامی،  فشـار 
زیـاد روی کادر اداری و افزایـش هزینه هـای حقـوق و 

دسـتمزد ضعف هـای اساسـی و اصلـی مدیریـت اسـتعداد 
هسـتند .

در مدیریت استعداد راه های نرفته زیادی وجود دارد
امـروز و در آینـده دولت هـا بایـد بـه درک عمیقـی از مهارت هـای سـازمانی کـه منجـر 
بـه موفقیـت آنهـا می شـود برسـند. دولت هـا بایـد شـکاف های مهارتـی را بشناسـند 
و بـرای رفـع آنهـا برنامه ریـزی کننـد. راهبـرد اسـتخدام و برنامه هـای توسـعه کارکنـان 
نقشـی کلیـدی در یافتـن اسـتعدادها دارنـد. پیـدا کردن افراد مناسـب بـرای نقش های 
مناسـب امـری زمان بـر اسـت، امـا ایـن تنهـا نقطـه شـروع فراینـد مدیریـت اسـتعداد 
بـرای  را  انگیـزه در کارکنـان چالش هـای جدیـدی  ایجـاد  و  اسـت. معرفـی و حفـظ 

محیطـی پیچیـده فراهـم می کنـد. سـازمان های دولتـی در سراسـر جهـان از ابزارهـای 
آنالیـن، چرخـش شـغلی،  یادگیـری  بهـره می برنـد  اسـتعدادها  بـرای رشـد  مختلفـی 
مربیگـری، تجربـه مبتنـی بـر پـروژه ، تکالیـف طوالنـی ، کار متقابل و ابتـکارات طراحی 
شـده بـرای کاهـش شـکاف مهارتـی هـر روشـی کـه اسـتفاده می شـود نبایـد فرامـوش 
شـود کـه تمرکـز بایـد بـر روی دراز مدت باشـد اسـتعداد امروز می بایسـت رشـد کند و 
شایسـتگی ها و ذهنیـت امـروزی آن حفـظ شـود و بـرای آینده طرح ریزی انجام شـود. 
سـازمان ها بایـد تـالش کننـد تـا راهبـردی بـرای اسـتعداد پایـدار ایجـاد کننـد. افزایش 
انگیزه و عملکرد بهتر و انعطاف پذیری سـازمانی بیشـتر برای رسـیدن به این هدف در 
کنار مدیریت اسـتعداد در بلند مدت بسـیار ضروری اسـت. اهداف راهبردی سـازمان 
و رهبـران آن برجسـته شـود و فرامـوش نشـود سـرمایه گذاری روی افـراد 

پـاداش بـه همـراه دارد .
حـدود یـک دهـه پیش هفتـه نامه اکونومیسـت در ویژه نامه ای 
در   . پرداخـت  ژاپـن  در  اسـتعداد  مدیریـت  موضـوع  بـه 
بخشـی از ایـن ویـژه نامـه آمـده اسـت شـرکت هـای ژاپنی 
مدیریـت  برنامه هـای  خـود،  همتایـان  بـا  مقایسـه  در 
اسـتعداد را کندتـر بـه اجـرا گذاشـته اند و در پذیـرش 
آن تاخیـر دارنـد امـا بسـیاری از این شـرکت های ژاپنی 
کـه پیشـرو و آینده نگـر هسـتند بهتریـن شـیوه های 
ایـن  بـا وجـود  را روی دسـت گرفته انـد.  جهانـی آن 
مدیریـت  زمینـه  در  کـه  مدعی انـد  هـم  شـرکت ها 
بـرای  دارد.  وجـود  زیـادی  نرفتـه  راه هـای  اسـتعداد 
مثـال شـرکت کانـن کـه دهه هاسـت بـا موفقیـت در 
عرصـه جهانـی فعـال اسـت آگاهـی دارد کـه نمی توانـد 
درجـا بزنـد و روی موفقیت هـای خـودش اسـتراحت کنـد، 
بـا هفتـه نامـه  هومـا از مدیـران ایـن شـرکت در مصاحبـه 
اکونومیسـت می گویـد: »ایجـاد یک سیسـتم مدیریت اسـتعداد 
در انـدازه جهانـی چالـش بزرگـی بـرای شـرکت ماسـت و هنـوز موفـق 
بـه راه انـدازی آن نشـده ایم.« او ادامـه مـی دهـد »مـا بـه دنبـال راه انـدازی ایـن 
سیسـتم هسـتیم تا توانایی پاسـخ دادن به بازارهای نوظهور آسـیا و دیگر کشـورهای 
توسـعه یافتـه را بدسـت آوریـم. پیـش بینـی آنچـه در ایـن بازارهـا روی خواهـد داد 
چندان آسـان نیسـت . از آنجاییکه جمعیت در ژاپن رو به کاهش اسـت بازار داخلی 
تحـت فشـار قـرار داد و شـرکت های ژاپنـی گسـترش فعالیت هـای خـود را در بازارهای 
دیگـر کشـورها دنبـال می کننـد. بـه همیـن دلیـل این شـرکت ها بـه صـورت روزافزون 

بـر موضـوع مدیریـت اسـتعداد و اهمیـت آن در نـوآوری تاکیـد می کننـد.

شرکت های ژاپنی در مقایسه با همتایان خود، 

برنامه های مدیریت استعداد را کندتر به اجرا گذاشته اند 

و در پذیرش آن تاخیر دارند اما بسیاری از این شرکت ها 

که پیشرو و آینده نگر هستند بهترین شیوه های جهانی 

آن را روی دست گرفته اند




