شناسایی نخبگان ،اثرگذار محلی و مشاهیر سطح منطقه
تعریف نخبه :
به فرد برجسته و کارآمد ی اطالق می گردد که اثرگذاری وی در تولید و گسترش علم  ،هنر و فرهنگ سازی محسوس باشد و در راستای تولید و
گسترش دانش و نو آوری موجب سرعت بخشیدن به رشد و اعتالی جامعه انسانی گردد .و در حوزه های علمی  ،سیاسی ،اجتماعی  ،فرهنگی ،هنری و
ورزشی بتواند پدیده ها را در سطوح مختلف بررسی و آینده را از پیش ببیند و راهکار های هوشمندانه برای مدیریت حوادث و پدیده ها در راستای
ارتقاء بخشیدن به زندگی بشر ارائه نماید.
هدف از شناسایی نخبگان و مشاهیر سطح منطقه :
 بهره مندی از ظرفیت های نخبگان در ارتقاء سیستم و بهره وری مدیریت شهری
 به چالش در آوردن مسئوالن و ارائه راهکارهای اجرایی در تمام عرصه های مدیریت شهری توسط نخبگان


ایجاد فرهنگ کاروتالش با توجه به ظرفیت ها و پشتوانه های علمی ایشان

 بهره مندی از ایشان در حوزه های عمرانی ،فرهنگی ،اجتماعی ،مذهبی و ملی ،مبلمان شهری ،ترافیک و حمل و نقل ،خدمات شهری و....
 ارتقاء روحیه مشارکت جمعی
 شناسایی توانمندی های مختلف برای دستیابی به اهداف اجتماعی و فرهنگی
 معرفی مشاهیر و الگو سازی شیوه زندگی و کاری ایشان
 تکریم مفاخر و نجبگان منطقه
ویژگی های انسان های نخبه

بر آنچه انجام میدهند تمرکز دارند
راهبرد  :دارای راهبرد های مشخص و برنامه ریزی دقیق می باشند
فرصت یاب  :از فرصت ها خوب استفاده می کنند
دقیق هستند
هدفمند هستند
جامعیت و نگاه جامع دارند.نیوغ قدرت به کارگیری مهارت ها و تعادل و تناسب در ترکیب آنها دارند
راهبرد  :دارای راهبرد های مشخص و برنامه ریزی دقیق می باشند
درک ارزش ها  :درک باالیی از ارزش ها دارند
خود و دیگران را خوب ارزیابی می کنند
شجاع هستند و مدیریت خطرپذیری و تصمیم گیری دارند

شرایط احراز :

 -1نخبه علمي:
فردی که دارای تالیف یا ترجمه حداقل 3کتاب،چاپ مقاله،انتشار مقاله تخصصی در مجالت معتبر داخلی و خارجی و انتشار مقاله تخصصی
در همایش ها و سمینار معتبر داخلی و خارجی ،کسب رتبه درجشنواره معتبر داخلی و خارجی.

-2نخبه اجتماعي:
فردی که دارای شغل مدیریتی در ادارات،سازمان دولتی یا خصوصی می باشد.مثل (مدیران ارشد شهرداری ،مدیران سازمان ها و)...

-3نخبه سياسي:
نمایندگان مجلس  ،وزرا ،معاونین  ،سفرا(دیپلمات ها)

-4نخبه مذهبي:
فردی حافظ قرآن ،قاریان بین المللی قرآن(درمسابقات ملی و بین المللی)،مجتهد باشد.

-5نخبه هنري:
افرادی که جایزه درجشنواره داخلی یا خارجی در زمینه موسیقی،سینما،تئاتر،نقاشی،نمایشگاه،مجسمه سازی و...کسب نموده اند.

-6نخبه ورزشي:
شامل ملی پوشان یا افرادی که در مسابقات ملی یا بین المللی جایزه کسب کرده اند.

