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 دهيچک
رود، شمار ميه توسعه کشورها ب و وامل رشدع تریناصلي از و داشته يمل مختلف يهاعرصه در ياتيح نقش کارآمد و نخبه يانسان منابع :نه و هدفيزم

 تیریهاي مرتبط با آنهاا و ماد  بنابراین شناسایي چالش. اندازدخير ميأکمبود این سرمایه اثربخش فرایند توسعه را در کشورهاي در حال توسعه به ت

 .دار در حوزه نخبگان سالمت کشور است تیاولو يها و راهبردهاچالش یيهدف مقاله حاضر شناسا .شوديم يتلق مهم اريبس آنها مطلوب

با  يبا بررسي و تحليل اسناد باالدستي و روش بحث گروه يسالمت زنان فرهنگستان علوم پزشک يگروه علم. است يفيمطالعه حاضر از نوع ک :روش

دار مرتبط با نخبگان تیاولو يهاچالش و سالمت در سه جلسه دو ساعته موضوعات و ينيحضور مدیران مرتبط با نخبگان کشور، متخصصان علوم بال

 .ط موجود در کشور را مشخص کردندیمربوطه، نظرات خبرگان و براساس شرا يسالمت از منظر اسناد باالدست

ن يهمچن. ف نخبه و نخبه پروري مورد اجماع واقع شدیتعر ،يهاي گروهکنندگان در بحث و نظرات شرکت يل اسناد باالدستيو تحل يبا بررس :ها يافته

ل در مقااطع  يتحصا  برايالزم  يهاتینبودن حما ي، کافيپزشک يهاورود به رشته برايه آزاد يچالش مانند کاهش سهم 22اي مشتمل بر مجموعه

 يپارور گاناه نخباه  ها و مشکالت مرتبط با مراحل سهچالش .شدن یها در امور نخبگان تدوف محول شده به دستگاهيتکال یيباالتر، نبود ضمانت اجرا

 .بندي شد مطرح و جمعنيز ( چالش3)نخبگان  يريکارگ هت و بی، حما(5چالش)ت نخبگان ی، هدا(چالش4)نخبگان  یيشامل پرورش و شناسا

ه هستيم، ارائه راهکارها باید با استفاد مواجه نخبگان مهاجرته دیپد با ها و مشکالت مطرح شدهبا توجه به شرایط کنوني و وجود چالش :گيري نتيجه

مناسا،،   ينادها یهاا و فرا رساختیازمند زين يشنهاديپ يراهکارها ياجرا. هاي مرتبط تدوین شودها و سازمانتمامي دستگاه يهاتياز توان و ظرف

 .باشدمي يت علميگاه مرجعیران و کس، جایا ياسالم يانداز جمهور تحقق چشم يجامعه نخبگان در راستابخشي و مشارکت  همکاري بين
 

 چالش، راهبرد، سواد سالمت، نخبگان :ها ژهد وايکل
 

 مقدمه

 ياتيا ح نقاش  ،يمل مختلف يهاعرصه در کارآمد و نخبه يانسان منابع

(. 1)روناد يشمار م به يهر کشور و سازمان هايهیسرما نیترداشته و از مهم

ت یا درا از اساتفاده  باا  کارآمد و نخبگان جامعه يانسان يروهاياز آنجا که ن

 ،(2)دارند  کشور هر توسعۀ در را نقش نیترمهم منابع، تیریمد با و شیخو

 رييتغ یيتوانا ليدل نخبگان به .شوديم يتلق مهم اريبس آنها مطلوب تیریمد

دارناد   يریانکارناپذ نقش جامعه توسعه و تحوالت شیدر پو ها،نظام ساختار

 مشاخص  همگان يبرا منابع، نیا هنيبه تیریمد لزوم ن جهتيبه هم(. 3)

 رييا تغ يناوع  هدهند نشان مستعد، و نخبه يانسان منابع تیریمد .است شده

 است ينینو يانسان منابع تیریمد به يسنت يانسان منابع تیریمد از میپارادا

 .(1)است  نخبگان ژه بهیو توجه هرنديدربرگ که

 .اسات  توجاه  مورد همواره مختلف يکشورها در نخبگان هامروزه مسئل

 گریکدی با يادیز اختالف ،یياجرا يهابرنامه يول د،کردها متفاوتنیرو اگرچه

 يکارکردهاا  از اسات  الزم نخبگاان  نظاام  کنناد  يما  ديا تأک، و (4)ندارند 

 ت،یا حما ،يريکارگ به پرورش، و شامل آموزش ت،یهدا و جذب ،یيشناسا

 (.5)باشد  برخوردار نگهداشت و يالگوساز م،یتکر

بر موضوع نخبگان مترتا،   يتز اسناد باالدسيران نیا ياسالم يدر جمهور

قارار داده   ديا تأکاز نخبگان را در حل مساائل کشاور ماورد     يمندبوده و بهره

بار شناساایي    يفنااور وعلام  يکلا  يهاا استيس 2 - 2که بند يبه طور. است

هااي انسااني   نخبگان، پرورش استعدادهاي درخشان و حفظ و جذب سارمایه 

موزشي و تحقيقاتي کشور به منظاور  سازي عملکرد و ساختار نظام آبهينه براي

 (.6)دارد تأکيد انداز و شکوفایي علمي  دستيابي به اهداف سند چشم
 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 استاد دانشگاه علوم پزشکي تهران، عضو پيوسته فرهنگستان علوم پزشکي، تهران، ایران .1

 ران، ایراناستاد دانشگاه الزهرا، ته .2

 استاد دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ایران .3

 Hosseini.maso@gmail.comگروه سالمت زنان فرهنگستان علوم پزشکي، تهران، ایران : نویسنده مسئول*  .4

 گروه سالمت زنان فرهنگستان علوم پزشکي، تهران، ایران .5
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 نيازمند ایران اسالمي جمهوري انداز چشم و اهداف تحقق ،گرید ياز سو

 و قراوالن پيشرفت پيش آن در تا است هایينظام و فرایندها ساختارها، وجود

 نيازهاي هبرآورند و جامعه هسازند و دهندهجهت دهنده،شکل بتوانند کمال

 اایفا  برجساته  و یگانه نقشي نخبگان جامعه مسير این در باشند؛ یك کشور

 آن هااي ویژگاي  ترینمهم که کنندمي زندگي فضایي در نخبگان .کنندمي

 امر این .است نو هايراه پيمودن و جدید هايباب خلق، گشودن نگري،ژرف

 این به متعلق نخبگانکه خود و جامعه بين را متقابلي هايوليتئمس و تعهدات

 اماور  در شاور ک راهبردي سند» اساس این بر .آوردمي پدید هستند، جامعه

 مناس، اثرگذاري و سازيفعال براي پویا ایجاد محيطي منظور به« نخبگان

مقادس   نظاام  هااي آرمان تحقق هدف با کشور تحوالت در نخبگان اجتماع

در . است شده تدوین کشور انداز چشم به دستيابي و ایران اسالمي جمهوري

 شناساایي  باا  و اسالمي هايارزش اصول و مبتني بر تا شده تالش سند آن

 گساترش  را نخبگاي  شمول هدامن کشور، امکانات و شرایط مسائل، صحيح

 هااي زميناه  شادن  فاراهم  باراي  را کاالن  هااي و اقادام  داده، راهبردهاا 

 اهداف به نيل درجهت گماري نخبه و گزیني نخبه پروري، نخبه شناسي، نخبه

 (.2)کند تبيين فوق

، نخبه به فردي برجساته و  کشور در امور نخبگان يمطابق سند راهبرد

شود کاه در خلاق و گساترش علام، فنااوري، هنار، ادب،       کارآمد اطالق مي

هااي اساالمي اثرگاذاري باارز     فرهنگ و مدیریت کشور در چاارچوب ارزش 

هاوش، خالقيات، انگيازه و     ههااي وي برپایا  داشته باشد و همچنين فعاليت

هاي اکتساابي  نديهاي ذاتي از یك سو و خبرگي، تخصص و توانمتوانمندي

در  .از سوي دیگر، موج، سرعت بخشيدن به پيشرفت و اعتالي کشور شود

م شاده اسات کاه    ينگوناه ترسا  یمرتبط با نخبگان کشاور ا  انداز چشم ،سند

ا کاه در آن اجتماعاات   یا اسااات پو  ياجامعهِ نخبگااني مطلاوب، جامعاه   »

تضائات نظاام  بر اق يو مبتن يرانیا –ياسالم يهادر چارچوب ارزش ينخبگان

را برپایاه   يحاداکرر  یيران، فرصت رشاااد و شاکوفا  یا ياسااالم يجمهور

خود به دست آورده و ضامن حال مساائل     يهايتنوع استعدادها و توانمند

 .«رديگير امور تحول آن را در دست ميجامعه، تدب

 اناداز  ن راستا اهداف کالن مرتبط با نخبگان با توجاه باه چشام   یدر ا

 :عبارتند از

هاي شناسایي، رشد و شکوفایي حاداکرري اساتعدادهاي   یجاد زمينها .1

 آنها ينیو د يابعاد معنو يفردي و گروهي و ارتقا

هااي اساالمي و   مبتني بار آماوزه  ( اخالق نخبگي)تحقق نظام جامع  .2

تالش براي ترویج آن، باه منظاور رشاد اخالقاي و معرفتاي اجتمااع       

 سازي آناننخبگاني و مصون

و  يت اجتمااع نخبگاان  يش ظرفی، افزاينخبگان يهاتيرفع موانع فعال .3

 مناس، بر اساس اصول عدالت و انصاف  يساز فرصت

از تاوان   يحاداکرر  يريا گو بهاره  يره نخبگا یا دن به دايوسعت بخش .4

  يالملل نيو ب يت تحوالت کشور در سطح ملیریدر مد ياجتماع نخبگان

از  مدیریت هدفمند گردش نخبگاان و پيشاگيري از خاروخ نخبگاان     .5

 خدمت به جامعه  هچرخ

ها و حقوق متقابل اجتماع نخبگاني و جامعاه  تيولئم مساين و تنظييتب .6

 ملي چارچوب گفتمان نظام اسالمي يو افزایش حس دلبسااتگ

سازي شناخت و همکاري متقابل نخبگان مسالمان در سراسار    زمينه .2

 الملل اسالمي و برپایي تمدن نوین اسالمي جهان به منظور تحقق بين

 (2)جذب نخبگان در سطح جهاني  .8

 امور نخبگاان  يو سند راهبرد يعلم و فناور يکل يهااستيعالوه بر س

، در بيانياه گاام دوم   يانقالب اسالم يروزين سال پي، به مناسبت چهلمرهبر

نده یر حرکت آيران، مسیچهار دهه تالش ملت بزرگ ا يانقالب ضمن بررس

ز با اباال   يتر نشيشان پیا. ن فرمودندييو افق روشن آن را تب يانقالب اسالم

 ویاژه  باه شارفت، از آحااد جامعاه    يپ يرانیا يه اسالمیپا يسند الگو يعموم

باه   يبخشل و غنايظهارنظر خود نسبت به تکمنخبگان خواسته بودند که با ا

ن رساالت اماروز نخبگاان    یتر رسد مهم يبه نظر م. کنندقدام ن سند مهم ایا

به موضوعات مطرح شاده توساط رهبار معظام      ي، ورود جديجامعه اسالم

ن ارتباا  باه   یا در ا .تحقق آن اسات  يه گام دوم و تالش برايانيانقالب در ب

ه گاام دوم انقاالب   يانينقش نخبگان در جامعه و تحقق اهداف مطروحه در ب

بعاد   4 شاامل  پرداخته شده است که بر آن اساس نقش نخبگان در جامعاه 

 :شود ذیل مي

به جهات ماورد توجاه باودن      ياهداف عموم يسو جامعه به يراهبر .1

 اقشار مختلف جامعه 

باه   يابيل دسات ينخبگان در جامعه و تسه يساز داشتن قدرت مرجع  .2

 هاانداز چشم

جامعه و افراد،  يذهن يدر جوامع و آمادگ يفکر يها يساز نهينقش زم .3

 ر و حرکتييتغ يبرا

عناوان  ه عاه با  و عموم افاراد جام  يگاه نخبگان در نزد افکار عمومیجا .4

 (8)و تحوالت جامعه  ياجتماع يهاگروه مرجع در حرکت

گاران در  یتر از دار مهميبس يکه نخبگان نقش توان اذعان نمود بنابراین مي

نکه نخبگان جامعاه باه   یاول ا .در گام دوم دارند يشبرد اهداف انقالب اسالميپ

عقالناي   يهاا ش کانش یدر افزا یيباال يخود، توانمند يقدرت نفوذ فکر دليل

ر يحرکات در مسا   ياز بارا يمهم و مورد ن يهاتياز ظرف يکین امر یدارند که ا

آنها بااز   يت کارشناسينخبگان به ظرف ين توانمنديدوم. گام دوم انقالب است

ل کارشناساانه و ارائاه   يا نقاد و تحل  یي، تواناينخبگان بهتر از هر کس. گردديم

تواناد در  يآنهاا ما   يظر کارشناسا دارند، ضمن آنکه اظهاارن  ينظرات کارشناس

 يانیانقاالب در گاام دوم، کماك شاا     يهاا با برنامه يو مل يعموم يسازهمراه

 يهاا ن روشیتار از مهام  يکا یران کشاور،  ین امار در ساطح ماد   یا د که اینما

د یا اماا نبا  گيرنده هستند؛ ميران تصمیمد ،اگرچه در جوامع. است يساز ميتصم

منصافانه   يو نقدها ير نظرات کارشناسيثأتمات آنها تحت يد کرد که تصمیترد

 متعهد به نقد منصافانه و عملکارد   ن نخبگان اگر خود را يهمچن .نخبگان است
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 و همکاران ينيمعصومه حس
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 هاي مرتبط با نخبگان سالمت کشورچالش -1جدول 

 توضيحات چالش

 يپزشک يها ورود به رشته برايه آزاد يکاهش سهم

ظرفيات   هو اختصاص بقيا  درصد 33به  يپزشک يهاورود به رشته برايه آزاد يکاهش سهم

آموزان با استعداد و نخبه در  جه شانس ورود دانشيمختلف که در نت يهاهيها به سهمدانشگاه

ز وجاود  يا ن يدر مقطع تخصصا  يله حتئن مسیا. کاسته خواهد شد يگروه پزشک يهارشته

 .گردديپلم جابجا میبه مقطع د يتخصص و فوق يداشته و مهاجرت نخبگان از سطح تخصص

در دانشاگاه   1شادند، رتباه    يبه صورت آزاد وارد رشته پزشک درصد 33سال گذشته فقط )

 (گر قرار گرفتندیکدیکنار  83333تهران با رتبه 

 نخبگان يل در مقاطع باالتر برايتحص برايالزم  يهاتینبودن حما يکاف

نخباه در کشاور    يردر داخال کشاور مانادگا    يلينکه با باالتر رفتن مقطع تحصیبا توجه به ا

عنوان مراال امکاان   رد، بهينه صورت گين زمیالزم در ا يهاتید حمایافت بایش خواهد یافزا

 .شودفراهم  ينخبگان پزشک يدوره طرح برا کردن يل در مقطع تخصص بدون سپريتحص

 جذب نخبگان ينبودن مجوزها يافک
خبگان اختصاص داده شده ع نیاستخدام سر يبرا يمجوز استخدام 133حاضر ساالنه  درحال

 .است

 يدولت يهامشکالت اشتغال نخبگان در خارخ از بخش
 يدکتار مقطع ل يالتحص ك فرد نخبه فار یان يدانش بن يهااد نخبگان که شرکتيمصوبه بن

 .کندرا پرداخت  ياد تا دو سال حقوق ويرا جذب کرده و بن کارشناسي ارشدا ی

 از نخبگان يجتماعو ا ياقتصاد يهاتیبودن حما يناکاف
 يازمناد فضاا  يآن ن ياماا اثربخشا   ؛از نخبگان دارد يمحدود يهاتینخبگان حما ياد مليبن

 .حاکم بر کل کشور است ياسيو س ي، اقتصاديامن فرهنگ يعموم

 جامعه يازهاياز نخبگان در جهت رفع ن يناکاف يريگبهره
الزم در  يهاا تیا شود و حماياز جامعه سوق داده نمين ينخبگان به سمت و سو يعالقمند

 .دیآيعمل نمن راستا بهیا

 .کنندير مييتغ يا قهيها به طور سلاستيس مرتبط با نخبگان در طول زمان يهااستيعدم ثبات س

ل باه  یا ش تمایو افزا ياضیو ر يعلوم انسان يهال در رشتهيل نخبگان به تحصیعدم تما

 يپزشک ل در رشتهيتحص

ل عادم وجاود   يا باه دل  ياضا یو ر يمهندس ،يعلوم اجتماع يهاه رشتهاز جامعه بيبا وجود ن

ن یا ل در ايل تحصا یا تما يو اجتمااع  يها و مسائل اقتصااد ر رشتهیسا ياشتغال مناس، برا

کام شاده و باه     يو جهان يآموز اد دانشيدارندگان مدال المپ يها توسط نخبگان و حترشته

 .شونديسوق داده م يپزشک يهاسمت رشته

 .ثرندؤو حفظ نخبگان م يوردر بهره يو فرهنگ ي، اجتماعيعوامل چندگانه اقتصاد نه از نخبگان کشور و حفظ نخبگان در داخل کشوريو استفاده به يوررهعدم به

کشاور در اماور    يها در سند راهبردف محول شده به دستگاهيتکال یينبود ضمانت اجرا

 نخبگان
 .اند نه اقدامات مرتبط با امور نخبگان نشدهيش در زمملزم به ارائه گزار یياجرا يهادستگاه

 نخبگان مذکر يبرا يقاتيدر مراکز تحق يعدم امکان گذراندن دوره سرباز
نخبگاان در مراکاز    يبارا  يسارباز  ساپري کاردن دوران  از حذف شاده و امکاان   ين امتیا تازگي به

 .وجود ندارد يقاتيتحق

 يت نخبگانيش جمعیبه افزا يتوجه ناکاف

 يان رشته پزشکیدانشجو يا برایدر نظر نگرفتن مزا -

شنهاد شده است يپ ي، به فرزندآوريترغ براياد نخبگان يبن يل از سویعنوان مرال موارد ذبه

 :اندکه در طول زمان حذف شده

 جز طرح پزشکان  يباردار يماه مرخص 9محسوب شدن 

 (وزارت علوم) يمانيمان سقف مجاز در دوره پیزا يمحاسبه نشدن طول مرخص

 افراد نخبه یيشناسا يو مناس، برا يعلم يهاينقص در غربالگر
 یيشناساا  باراي ز يا ن يگار یچندگاناه د  يارهايد معیبا ،مشابه يهاا آزمونیبه جز کنکور و 

 .نخبگان در نظر گرفته شود

 .باشندينخبگان جذب شده نم يکننده براتیا و حمایپو يکار يهاطيمح نخبگان جذب شده يط کار برايدر مح ياشتغال و اثربخش يفراهم نبودن بستر مناس، برا

 .ابدی ن جهت ارتقاید در ایباشد که بايثيرگذار آموزش و پرورش مأترین عوامل ت از مهم  با در نظر گرفتن عوامل چندگانه يپرورالزم جهت نخبه يهارساختیضعف در ز

 يتیحما يهانامهنیيآ يسازیياجرا يفراهم نبودن بستر الزم برا
دچار  یيمناس، و ضمانت اجرا یيموجود است پشتوانه اجرا يتینامه حمانیيکه آ يدر موارد

 .باشديضعف م

 ها در حوزه نخبگانو دستگاه ها سازماندر دسترس نبودن گزارش از عملکرد سایر 
ارائاه   ين گزارشها به ارائه گزارش از عملکردشان در مورد نخبگال ملزم نبودن دستگاهيبه دل

 .شودينم

 مات حوزه نخبگانيها و تصماستيس يها از اجرايابیضعف در انجام ارز
ن گزارش در سال ینخبگان است که آخر ياد مليسند نخبگان بر عهده بن يريگينظارت و پ

 .ه شده استيته 1396

 داخل کشور برايزان خروخ نخبگان جهت رصد آنها يق از ميعدم وجود آمار دق

ها مانند اداره گذرنامه انجام دستگاه يبرخ يپراکنده با همکار يهازان خروخ نخبگان به شکليصد مر

 يل نبود ارتبا  با برخيگر به دلید يباشد و از سويق در دسترس نميو دق ياما آمار رسم. شده است

 .است يگریله دئز مسيشدن آمار خروخ نخبگان ن ياسيس. کشورها امکان کس، آمار وجود ندارد

م يت و تحکا یا حااکم بار جامعاه در جهات تقو     يتا يو ترب يمناس، نبودن نظام آموزش

 در کشور يپرور نخبه

ن مدرساه  يت و استعداد فرزندان در سنيخالق یيمانع رشد و شکوفا يتيو ترب ينظام آموزش

 .شونديم

وات نه مسا يبرقرار يها در راستاها و دستگاهار و قدرت کارشناسان سازمانيوجود اخت

 يازات نخبگيط و امتیافراد بدون در نظر گرفتن شرا يتمام يعدالت برا

متناسا، باا    يهاا  نامه و دستورالعمل نیيآ. در نظر گرفته شود یيها د تبصرهینخبگان با يبرا

 .نشده است یيا اجراین یمرتبط با نخبگان تدو يها استيس
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 رهاي مرتبط با نخبگان سالمت کشوچالش -1ادامه جدول 

 حاتيتوض چالش

ا در یا ها و توسط کارکنان و کارشناس دستگاه يرش نخبگیعدم تحمل، سعه صدر و پذ

 جامعه

ت و ضرورت توجه به يد با مسائل مرتبط با نخبگان و اهمیها باکارکنان و کارشناسان دستگاه

 .جامعه نخبگان آگاه شوند

ارتباا ،   يدر طول دوران مدرساه ضاعف وجاود دارد مانناد برقارار      ياهیپا يهادر آموزش توسط نخبگان يروابط اجتماع يهايبرقرار یيضعف در توانا

 ....و  یيراستگو

 .به امور نخبگان اختصاص داده نشده است يمشخص ياف بودجهیرد یياجرا يهادر دستگاه یياجرا يهاها و سازمانافته به امور نخبگان در دستگاهی صيبودن اعتبار تخص يناکاف

نخبگان است کاه   ياد مليکشور در امور نخبگان بر عهده بن يسند راهبرد يريگينظارت و پ در خصوص نخبگان يتین حمايمجلس و قوان ينگ بودن نقش نظارتکم ر

 ينه نخبگان اقدامات جاد يدر زم یياجرا يهامشخص شد دستگاه 1396طبق گزارش سال 

 .اندانجام نداده

قاات جهات   يمرتبط باا نخبگاان در قالا، شابکه تحق     يکاف يو پژوهش ينبود شواهد اطالعات

 ران در امور نخبگانيگميگذاران و تصم استيتوسط س يبر شواهد علم يمبتن يريگميتصم

محرمانه  ،يلیموارد به دال يا در برخیقات مرتبط با نخبگان پراکنده بوده و يها و تحقپژوهش

 .شونديبوده و منتشر نم

وزارت بهداشات   يقات و فنااور يخارخ از کشور در معاونت تحق يرانیبانك نخبگان ا با وجود خارخ از کشور يرانیت نخبگان ايظرف از يناکاف يبردار بهره

 .این چالش وجود دارد

 

ن عوامال  یتر از مهم يکیبه عنوان ، خواهند توانست کننداز ح، و بغض ب يخال

فاا  یران کشاور ا یت مدمايار مهم و البته درست در تصمير بسي، تاثيساز ميتصم

 .کنند

ن نکته است که رهبر معظام  یادآور ایه گام دوم انقالب يانيمرور ب

ر حرکات  يو مخاط، قارار دادن جواناان، مسا    ياتيانقالب با نگاه عمل

ر يك مسا یا ن و آن را باه عناوان   ياي انقالب را در گام دوم انقاالب تب 

د رفاع  ازمنا يتحقاق اهاداف در گاام دوم، ن    .اناد  کردهم يترس ياتيعمل

در  يو علما  ي، عمليفکر يها رساختیز يمرتبط و برقرار يها چالش

 ين اساالم یجااد تمادن ناو   یبزرگ آن کاه ا  انداز جامعه است تا چشم

گاروه   ،در ایان مرحلاه بحراناي و حسااس     بنابراین. ابدیاست، تحقق 

 يباه درخواسات شاورا    يسالمت زنان فرهنگستان علوم پزشک يعلم

و ماهيت رسالت گروه، مطالعه حاضر  يکفرهنگستان علوم پزش يعلم

مرتبط با نخبگاان کشاور    يموضوعات و محورها یيرا با هدف شناسا

 کارده موجود در جامعاه اجارا    يهاو چالش يبراساس اسناد باالدست

مناس، و مرتبط کشاور را در   يهااستياست تا بتوان با راهکارها و س

 .کشور سوق داد انداز به چشم يابيراه دست

 

 روش
انجاام   يبا استفاده از روش بحث گروها  واست  يفين مطالعه از نوع کیا

 ين گروه سالمت زناان فرهنگساتان علاوم پزشاک    یاعضا و مدعو. است  شده

فعال در حاوزه   ينينفر از متخصصان علوم سالمت و بال 23شامل  يطورکل به

، ياجتمااع  ي، پزشاک يولوژيدميزنان، اپ يتخصص يها سالمت زنان در رشته

ه، یااسااالمت، تغذ يگااذاراسااتي، سيدرمااان يت خاادمات بهداشااتیریمااد

دهان و دندان، کودکاان و ناوزادان، گاوارش کودکاان، پوسات،       يها يماريب

. ن مطالعاه شارکت کردناد   یا شناسي در ا ، حقوق و جامعهیي، مامايداروساز

در ارتبا  با موضاوعات نخبگاان توساط اعضاا گاروه       يوست معاونت علميپ

جلسه دو ساعته با حضور معااون   3 يبحث و تعامل طمطالعه شده و سپس 

سارکار  ، نخبگاان  ياد مليس بنیيو ر ياست جمهوریر يو فناور يسابق علم

درخشاان   يس مرکز رشاد اساتعدادها  یيخواه و ر ن سلطانیخانم دکتر نسر

در  ساارکار خااانم دکتاار نساارین پاساااالر،، تهااران يدانشااگاه علااوم پزشااک

، موضاوعات و  يدر جلسات بحث گروه. شدانجام  يفرهنگستان علوم پزشک

مربوطه، نظر خبرگاان   يمرتبط با نخبگان از منظر اسناد باالدست يهاچالش

ها در کشاور ماورد    سازمانر یها و ساها، دستگاهط موجود در دانشگاهیو شرا

ها و مشکالت مرتبط باا  چالش ليستسپس . بحث و تبادل نظر قرار گرفتند

کننادگان و خبرگاان حاضار در     نظار شارکت   نخبگان سالمت مشخص و با

 .شد يبند تیاولو يبحث گروه ،جلسات

 

 ها افتهي
کنندگان در بحث  و نظرات شرکت يل اسناد باالدستيو تحل يبا بررس

ن باا  يهمچنا . پروري مورد اجمااع واقاع شاد   ف نخبه و نخبهیتعر ،يگروه

بگاان  مسائل نخ دربارهتحليل پيوست موضوعات مرتبط با نخبگان و بحث 

که  شدن یچالش تدو 22اي مشتمل بر در جلسات بحث گروهي، مجموعه

ها و در ادامه نشست چالش. شده است ارائهت ی، اولويبه ترت 1در جدول 

در جامعه مطرح شده که در  يپرورگانه نخبه مشکالت مرتبط با مراحل سه

 .اشاره شده است 2جدول 

 

 ف نخبهيتعر
کناد باه طاور    يشود کاه تاالش ما   نخبه به فردي کارآمد اطالق مي

در خلق و گسترش علم، فناوري، هنر، ادب،  يمسئوالنه و با مشارکت جمع

اثرگاذاري باارز    هااي جامعاه  فرهنگ و مدیریت کشور در چارچوب ارزش

هاوش، خالقيات، انگيازه و     ههاي وي برپایا همچنين فعاليت. داشته باشد

هااي  وانمنادي هاي ذاتاي از یاك ساو و خبرگاي، تخصاص و ت     توانمندي

جامعاه و   يازهاياکتسابي از سوي دیگر، موج، سرعت بخشيدن به رفع ن

 .پيشرفت و اعتالي کشور شود
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 يپرور گانه نخبه ها در مراحل سهچالش -2جدول 
 نخبگان يريکارگ هت و بيحما ت نخبگانيهدا نخبگان ييپرورش و شناسا

 ك در سااطوح مختلااف يآمااوزش کالساا يهااا ضااعف برنامااه

آن،  یيافاراد و شاکوفا   يذاتا  یيتواناا  یيدر شناساا  يليتحص

اسااس اساتدالل و   جااد داناش بر  یت و تفکر، ايپرورش خالق

 دانش يريکارگ ل و مهارت بهيتحل

 يریذپ تيزه، مسئوليجاد انگیها در ا ها و برنامه استيضعف س 

 و کار يو شور زندگ

  آماوزان، هنرآماوزان،    داناش  يسااز  در آگااه  يضعف نظام آموزشا

شااان و یها اسااتعداد و تااوانآنااان از  يهااا ان و خااانوادهیانشااجود

 از جامعه يمورد عالقه و ن يها نهيآنها در زم يريکارگ به يها فرصت

 - وح طنخبگاان در سا   یيشناساا  يندهایارها و فرايضعف مع

  يو سن يليمختلف تحص

 و  يليتحصا  يهاا و مشااوره  يت علمیضعف در هدا

 يمهارت

 دن نخبگاان و  شا  يبعاد  از تاك  يريشگيضعف در پ

استفاده  ياز آنان برايمورد ن يها ر مهارتیپرورش سا

و  يشان مانناد مهاارت کاار گروها    یها نه از توانيبه

 روابط و تعامل سالم يبرقرا

 نخبگان  يا برایشاد و پو يطيجاد محیضعف در ا 

 و  يت نخبگان در کس، مهارت زنادگ یضعف در هدا

 حل مسئله یيتوانا

 يرانیا تيت و ملیکم رنگ بودن هو  

 از جامعهين یيعدم شناسا 

 از نخبگانين یيعدم شناسا 

 نخبگان و توان آنان در جهات رفاع    يريکارگ هعدم ب

 ازين

 
 يپرور ف نخبهيتعر

مختلاف   يهاکه در سطح جامعه متناس، با گروه یيهاتيفعال يتمام

زه، يا جااد انگ یت، ايا و خالق يذاتا  يها یيتوانا یيبا هدف شکوفا ياجتماع

، داناش، مهاارت و   يش آگااه یو کاار، افازا   ي، شور زندگيریپذتيمسئول

 .شود يدانش در افراد جامعه انجام م يريبه کارگ يتوانمند

 

 يريگ جهينت
ت حضور جامعه نخبگاني در تحقاق  يبر نقش نخبگان و اهم ديتأکبا وجود 

و ذکار آن در   يران بار اسااس اساناد باالدسات    یا ياسالم يجمهور انداز چشم

ه گام دوم انقالب يانيکشور در امور نخبگان و ب ي، سند راهبرديکل يهااستيس

مواجه  يپرور در امور نخبگان و در مراحل نخبه يادهیعد يها، با چالشياسالم

ن مانناد  یيشاود از ساطوح پاا   يه ما ينخبگان، توص یينه شناسايدر زم. ميهست

ن یا فعاال در ا  سساتؤاقدام شود، که متاسفانه مراکز و م يه زندگياول يها سال

ها و ن بخشیا يجاد شبکه برایلذا با ا. کننديت ميفعال يارهیصورت جزنه بهيزم

هاا  رساختید زین بايهمچن. ت کردیرا تقو يه اجتماعیتوان سرمايموسسات م

ت یا که فشار جامعه و استعداد و عالقه فرد نخبه در نها شوند يطراح ياگونهبه

شناسایي استعداد که  يدرصورت. کنندت یا تقوگر ریکدیگر همسو شده و یکدیبا 

پس از ورود به  ،ن صورت نگيردیيو سطوح پا يه زندگياول يهادر سالنخبگان 

توان يم يدانشگاه با وجود شانس انتخاب رشته دوم به کمك مشاوره تا حدود

 .و استعداد فرد نخبه را جهت داد يعالقمند

 يعلما  يهاا تیتنها هادا ت نخبگان، ینه هدايد توجه داشت در زمیبا

 دارا باودن ، يساتن، لاذت باردن از زنادگ    یبلکاه شااد ز   ،باشديمطرح نم

 يرانا یت ایا ت و هويت به مليو اهم يهاي زندگي و داشتن عرق مل مهارت

، نخبگاان در  يا ترغ بناابراین . و غفلات واقاع شاده اسات     يمورد فراموش

ر دساتور  د دیا شرفت کشور بايحفظ استقالل و پ يبرا يآموزش يها برنامه

 يزیا رگار برناماه  ید ياز سو. رديسازان قرار گمياران و تصمذگ استيکار س

ناده کشاور براسااس اساناد     یآ يمربو  به نخبگان، توسط مسائوالن بارا  

 .رديد مورد توجه قرار گیبا يه گام دوم انقالب اسالميانيو ب يباالدست

امعاه  از جينخبگان منطبق با ن يرگذاريثأورود و ت برايگر ید ياز سو

از يجامعه و ن يازهايکه ن طوري برقرار باشد، به يالزم و کاف يهاتید حمایبا

رفع  براي، و شودن آنها مشخص يشده و فصل مشترک ب یينخبگان شناسا

د یز بايفرد نخبه ن يريکارگن در بهيهمچن. رديت صورت گیازها حماين نیا

ورد توجاه واقاع   همراه با احترام و محبت م یيو برخوردها يساالر ستهیشا

ن دقات در  یا ا يد در مورد نخبگان بادقت عمل شود ولیبا يبطور کل. شود

قاات نشاان داده   يجامعه باشد، چرا که تحق يازهايجهت رشد آنها و رفع ن

گذرانناد شاانس   يکه افراد نخبه در داخل کشور م يلياست هر دوره تحص

  .شوديشتر ميآنها در کشور ب يماندگار

هاا و مشاکالت مطارح شاده     وجود چاالش  با شرایط کنوني و

 يکشورها از ياريبس همچون رانیا حاضر، يمنطبق با هدف بررس

بایاد باا راهکارهااي     .است مواجه نخبگان مهاجرت دۀیپد با جهان

هااي  سياسات  يريکاارگ  هها و با اصولي و کارشناسي و رفع چالش

مناساا،، مهاااجرت نخبگااان را بااه حااداقل رساااند، و در صااورت  

بارداري را  ن بهترین بهرهیگزیجا يهااستيخبگان، با سمهاجرت ن

( GCIM) يالمللا  نيب مهاجرت يجهان ونيسيکمهمچنان که . نمود

از  ریناپاذ  یيجادا  يبخشا  باه  دیبا يالملل نيب مهاجرت کرده هيتوص

در  ،ياقتصااد  رشاد  يبارا  يجهاان  و يامنطقه ،يمل يهاياستراتژ

 كیعنوان به شده و لیدتب افتهی توسعه و توسعه حال در يکشورها

 باشد تا آن ليپتانس از يحداکرر استفاده توسعه و يبرا مهم فرصت

 توسعه درحال يکشورها در توسعه يامدهايپ به نخبگان مهاجرت

 يدر جهت کاهش فقر و توسعه اقتصاد يو به ابزار نرسانده ،يآس

 از يمندبهره ازمندين ين راهکاريچن. شودل یتبد أدر کشور مبد

 در نخبه جوامع مهاجران کردن ريدرگ ليتسه يبرا دیجد يهاوهيش

 سات یبا يم که است ياست و موارد خود زادگاه يکشورها توسعه

 در و سطوح همه در ع ويوس سطح در توسعه ارانذگ استيس توسط

ساازي  همچناين باه منظاور مرتفاع     .رديگ قرار مدنظر يکشور هر

ارائه راهکارها باا   هاي مرتبط با نخبگان سالمت کشور باید چالش
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هااي  هاا و ساازمان  تمامي دساتگاه  يهاتياستفاده از توان و ظرف

ماارتبط از جملااه وزارت بهداشاات درمااان و آمااوزش پزشااکي،    

تدوین شده  يهاي علوم پزشکي و فرهنگستان علوم پزشک دانشگاه

در جهات   يت از جامعاه نخبگاان  یا حمایو نقش هر یك در کمك 

. ها در ساطح جامعاه مشاخص شاود    نر سازمایرفع آنها توسط سا

 يشانهاد يپ يراهکارها يهمچنين باید مدنظر قرار گيرد که اجرا

ازمناد  يحاضار ن  يمشاخص شاده در بررسا    يهاا رفع چالش يبرا

بخشي و مشارکت  مناس،، همکاري بين يندهایها و فرارساختیز

ران یا ياسالم يجمهور انداز تحقق چشم يجامعه نخبگان در راستا

 . است يت علمياه مرجعگیو کس، جا
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Abstract 
Background: Elite and efficient human resources have vital roles in various levels of national and they are 

considered as the main factors of growth and development of countries. Lack of this effective capital delays the 

development process in developing countries. Therefore, identifying the challenges and their proper management is 

considered very important. The purpose of this article is to identify challenges and strategic priorities of health elites. 

Methods: The present study is qualitative study. Women's Health Department of the Academy of Medical Sciences 

reviewed and analyzed upstream documents and group discussion with the presence of managers related to the 

country's elite, clinical and health experts in three sessions identified priority issues and challenges related to health 

elites from the perspective of relevant upstream documents, expert opinions and country conditions. 

Results: A set of 27 challenges was developed by analyzing and discussing elite-related issues and upstream document in 

group discussion sessions; reduction of free quota for entering medical fields, insufficient educational support, lack of 

executive guarantee for the tasks assigned to the agencies in the country's strategic document on elite affairs 

Also, the challenges and problems associated with the three stages of elitism were discussed and summarized: cultivation and 

identification of elites (4 challenges), leadership of elites (Challenge 5), support and employment of elites (3 challenges). 

Conclusion: We are currently facing the phenomenon of elite migration, the presentation of solutions should be developed 

using the power and capacities of all relevant agencies and organizations. The implementation of the proposed solutions 

requires appropriate infrastructure and processes, cross-sectoral cooperation and participation of the elite community in 

order to realize the vision of the Islamic Republic of Iran and gain the position of scientific authority. 
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