
  



   لرحی   مـب س 
 مـ ل هل لرحمن

گانی علوم اسالمی و انسانی شورنویس من پیش  مجمع حامیان جامعه نخب

 :الف( نام

 مجمع حامیان جامعه نخبگانی علوم اسلامی و انسانی

 ب( مأموریت مجمع:

 علوم اسلامی و انسانی و حمایت از ایشان از طریق: با تأکید بر نخبگان عرصه کشف و شناسایی استعدادهای برتر و نخبگان

 کمک به ارتقای علمی -1

 رشد و تعالی معنوی، اخلاقی و تربیتیکمک به  -2

 های نخبگانیمندی از ظرفیتارتقای بهره -3

 های محسنین و موقوفات و نذورات خیرینجلب و هدایت انواع کمک -4

 ه منظور حمایت مستمر و مطمئن از استعدادهای برتر و نخبگانمدیریت اعتبارات و ایجاد منابع پایدار مالی و معنوی ب -5

ی و مسئولانی یروهای فکری و اجرایبه منظور تأمین مدیران و ن 1«گام، خودباور، غیور... و در یک کلمه، موجود انقلابینسلی شجاع، باسواد، متدین، دارای ابتکار، پیش»و تربیت نیروی انسانی متعالی  -6

 تسریع در فرآیند تکامل مراحل انقلاب و کمک به تشکیل تمدن نوین اسلامی دولت اسلامی و  های مختلفِی برای انقلاب اسلامی و کادرسازی برای دستگاهبا روش و منش اسلام

                                                           
 22/70/1335الله در دیدارنخبگان علمی جوان در تاریخ ر.ک بیانات مقام معظم رهبری حفظه 1



 

  ج( اهداف مجمع:

 و کمک به بزرگداشت و تکریم ایشان. مادی و معنویِ جامعه نخبگانی پاسخگویی هوشمند و شایسته به نیازهای معقول و طبیعیِ -1

 اخلاقی و سلامت جسمی نخبگان -معرفتی، معنوی-تلاش در جهت ارتقای سطح قدرت علمی -2

 2«پروری در جامعه]ایجاد[ نگاه کلی به نخبه » و گرهای حمایتها و کانونهای خیرین و نیکوکاران و نهادها، سازمانجلب اعتبارات مادی و معنوی و ساماندهی و مصرف بهینه اعتبارات و حمایت -3

 .4«یهای علمی و تحقیقها در رفتن به سمت قلهکمک به آن»و پرورش و رشد و تعالی حداکثری جامعه هدف و  3«بسترسازی برای پرورش نخبگان، شناسایی استعدادهای نخبه» -4

  6سطه خود نخبگانبه وا 5پروری و توسعه فکر سازندهنخبه شناسی و جریانکمک به نخبه -5

 0زای نخبگانیو ایجاد حرکت مضاعف و درونها ایجاد شبکه سازنده و چرخه ساخت و پرورش نخبگان با گزینش استعدادهای برتر، نگهداری و ارتقای آن به کمک -6

 2برای دولت اسلامی کمک به فرآیند تربیت و جذب اساتید مراکز علمی و مسئولان لشگری و کشوری در آینده نظام اسلامی و کادرسازی -0

 3گشا و پیشبرنده و مقولاتی از این قبیلسازی و حساس کردن مردم به مقوله علم و پرورش نخبگان و اقتدار ملی و ابتکار گرهفرهنگ -2

 

                                                           
 75/70/1323الله در دیدارجمعی از نخبگان علمی در تاریخ ر.ک بیانات مقام معظم رهبری حفظه 2
 همان 3
 همان 4
 75/76/1320 -نخبگان جوان دانشگاهیر.ک بیانات در دیدار  5
 13/72/1325 -یدار نخبگان استان سمنانر.ک بیانات د 6
 12/70/1331 -کنندگان در ششمین همایش ملی نخبگانر.ک بیانات در دیدار شرکت 0
 70/74/1323 -ر.ک بیانات در دیدار مسئولان دستگاه قضایی 2
 11/73/1322 -ر.ک بیانات در دیدار مسئولان سازمان صدا و سیما 3



 

 

 های حاکم بر مجمع:های کلی و ارزشد( سیاست

 صیانت از شأن و جایگاه نخبگان و تکریم شایسته ایشان -1

 های مقتضیمعرفی شایسته و مؤثر نخبگانِ برگزیده برای همکاری با نهادها و دستگاهو  سازیسازی و تمدنفرآیند جامعهبکارگیری نخبگان در  -2

 جناحیهای بازیهای حزبی و گیریداری سیاسی و موضعسازی و جانباجتناب از حاشیه -3

 مطابق با وقف اهتمام و التزام دقیق و جامع به نیّت خیّرین و عملِ -4

 ساز و التزام به حفظ استقلال و استغنای همه جانبه نخبگاناز بسترهای وابستهپرهیز  -5

 17نخبگان اهتمام به اصولی چون عدالت، عقلانیت و معنویت به عنوان ارکان اصلی پیشرفت و تعالی -6

 های گوناگونمبنا قرار دادن رشد و توانمندسازی نخبگان در عرصه -0

 11در این موارد تبعیض حساساز ایجاد اپروری برای جلوگیری ایجاد فرهنگ نخبه -2

 

 

                                                           
73/73/1326 -های اسلامی دانشجویان در اروپاپیام به چهل و دومین نشست سالانه اتحادیه انجمنر.ک  17

)بیانات در  «تواند رشد کند، رشد بدهیم.نخبه و هوشمند را در حدی که می است که ما بایدجا غیرعادلانه نیست؛ گاهی اوقات تبعیض، عین عدالت است. این حساب بازکردن برای نخبگان، عین عدل است؛ به خاطر این تبعیض همه» 11
 (73/70/1321-دیدار جمعی از نخبگان علمی



 

 های مجمعهـ( برنامه

 و...« جامعه نخبگانی»، «نخبه»، «استعداد برتر»نامه و تعریف دقیق کلیات و تعاریفی مثل تدوین آیین -1

 در حمایتو فوریت یت وبندی و تعیین نظام اولو گروه شناسایی دقیق نخبگانِ موردنظر با فرآیندی مشخص -2

 بندی نیازهای متعدد مادی و معنویِ استعدادهای برتر و نخبگانگروه شناسایی و -3

 ها و اعتباراتگران و برقراری ارتباط جهت جلب حمایتشناسایی خیّران، واقفان و حمایت -4

 گرانهای حمایت و حمایتها، ایدهتشکیل بانک جامع نخبگان، نیازمندی -5

 گرانها و حمایتناحیه حمایت ازرسیدگی و رفع نیاز و مطالبه نخبگان گزینش شده  -6

 هاها و نتایج آنهای دقیق آماری، محتوایی و کیفی و مستندسازی حمایتتهیه گزارش -0

 هاعملکرد مجمع در قبال نحوه و موارد مصرف حمایتدر مورد  گرانکمی و کیفی به حمایت هنگامِرسانی دقیق و بهاطلاع -2

کار  های ویژه، برخی لوازم و وسایل زندگی وهایی مانند صندوق قرض الحسنه، تهیه مسکن و سوئیته صورت گردشی و پایدار برای نخبگان در قالبها بقرار دادن بخشی از منابع مالی و حمایت -3

 نامه خواهد بود.و... و یا هر صورتِ مقتضی دیگر، که مورد توافق هیئت امنا و مطابق با آیین

 گرانتوجیهی و ویژه برای خیّران و حمایتهای ها و جلسات و کارگروهبرگزاری نشست  -17

 های ویژه فرهنگی، زیارتی، تفریحی و پرورشی برای جامعه نخبگانیبرگزاری اردوها و برنامه -11

 

 

 



 

  ها:هایی از انواع حمایتنمونه* 

 که مورد تأیید قرار گرفته است، صورت پذیرد. خوراک، پوشاک، مسکن و درمان های خاص برای امور زندگی مثلتواند به نحو مستقیم با پرداخت ریالی در جهت رفع نیازمندیها میحمایت -1

شوندگان نیز محفوظ بماند و مواردی مثل حفظ تواند به صورت غیرمستقیم از جانب برخی از علما، اساتید، دوستان و نزدیکان و... صورت پذیرد که شأن و احترام حمایتها میارائه حمایت -2

 های حاکم بر مجمع( لحاظ شود.ها و ارزشاز سیاستاستقلال)مورد ششم 

ز های معنوی و تربیتی نیجنبه تواند در قالب هدیه، جایزه، سوغات، پاداش، متبرکات و... از جانب برخی مراجع، علما، اساتید و... صورت پذیرد که علاوه بر جنبه مادی،ها میبرخی از حمایت -3

 لحاظ شود.

 افزار، رایانه، پوشاک، لوازم خانگی و...در قالب تهیه و اهدای لوازم و کالاهایی صورت پذیرد که مورد نیاز مبرم جامعه هدف است؛ مانند کتاب، نوشت تواندها میبرخی از حمایت -4

 های مختلف تعریف شود؛ مانند:و پشتیبانی تواند در قالب ارائه خدماتها میبرخی حمایت -5

 تعمیر لوازم خانگی -

 افزاری رایانه و گوشی همراه و...افزاری و سختتعمیر نرم خدمات کامپیوتری و -

 تعمیرات ساختمانی -

 خدمات درمانی و بهداشتی مربوط به شخص نخبه، همسر و فرزندان و یا بستگان درجه اول او -

 ن پدری و...های ضروری جهت التیام روحی و... مانند سفر به مشهد مقدس و یا مواطخدمات تفریحی و اقامتی برای برخی مسافرت -

 های قرض الحسنه قابل تعریف است.های در قالب انواع وامبرخی حمایت -6

 

  



 

 گرانبرخی پیشنهادات و ملاحظات درباره حمایت* 

 های ایشانها و حمایتارائه گزارش مستند و هنرمندانه درباره نحوه مصرف کمک -1

 هاکمکگزارشی از ثمرات برخورداری نخبگان و نتایج به دست آمده از  -2

 کشوری بزرگداشت حمایتگران و خیران با مواردی چون ارائه هدایایی از سوی برخی مراجع، علما، اساتید و بزرگان اخلاقی و برخی مسئولان لشگری و -3

 های فرهنگی، توسل و...رنامهگران و در صورت نیاز همراه با بهای صمیمانه با صرف طعام و پذیرایی برای جمع حمایتها و حتی میهمانیبرگزاری جلسات و نشست -4

 برگزاری اردوهای زیارتی و فرهنگی به مشهد و عتبات عالیات به شکل کاروان ویژه خیّران -5

 ها و... برای ایشانبرگزاری جلسات علمی، فرهنگی، تحلیلی و ارائه اخبار و گزارش -6

نمایندگان، فرمانده سپاه و برخی مسئولان نهادهای انقلابی مانند اوقاف و بنیاد مستضعفان و سازمان تبلیغات و دیدار با برخی از مراجع، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس شورای اسلامی و  -0

 هؤثری در ایجاد انگیزه و روحیتولیت آستان قدس رضوی و حضرت معصومه )س(و...، و همچنین دیدار برخی علمای ربانی و صاحب نفس که هریک به اقتضای موارد ممکن است نقش م

 داشته باشد.

 


