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لغو تفويض اختيار امضا از 
طرف رئيس سمپاد به آقاي 

حيدري تفرشي
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صدور ابالغ رياست 
سمپاد برای آقاي 
محمدعلی غفاري

11

تشكيل بيست ونهمين 
جلسۀ هيئت امناي سمپاد

تشكيل سي امين 
جلسۀ هيئت امناي سمپاد

1389 /10/ 23
12

1389 /12/ 16
13

ابالغ مصوبۀ شوراي عالي اداري 
در خصوص ادغام سمپاد  و باشگاه دانش پژوهان جوان

آنچه گذشت

به زبان اسناد
خط سير تاريخی رويدادهای سمپاد
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1388 /08/ 02
3

ارائۀ پيشنهاد الحاق سمپاد
 به سازمان ملي جوانان

1388 /08/ 23
4

تشكيل بيست وهشتمين 
جلسۀ هيئت امناي سمپاد

1388 /08/ 30
5

اعالم استعفاي  
دكتر اعتمادي  

از رياست سمپاد

1388 /09/ 08
6

تفويض اختيار امضا از طرف رئيس سمپاد 
به آقاي عبدالحسين حيدري تفرشي

1388 /09/ 10
7

اعالم موافقت با استعفاي 
دكتر اعتمادي از 
رياست سمپاد

 اعالم موافقت با الحاق سمپاد
 به سازمان ملي جوانان

1390 /02/ 21

1392 /10/ 08 صدور ابالغ رياست مركز ملي 
پرورش استعدادهاي درخشان و 
دانش پژوهان جوان برای خانم
صدور ابالغ رياست مركز ملي پرورش مهری سويزي

استعدادهاي درخشان و 
دانش پژوهان جوان برای دكتر حسين شجاعي

15

14

یکی از اهداف از انتشار فصل نامة استعدادهای درخشان،  مستند کردن و انتشار اسناد رسمی و قانونی 
باالدســتی مرتبط با آموزش تیزهوشان در کشور بوده اســت. در بازة زمانی پنج سالة  مورد اشاره در این 
پرونده )1392-1388( مکاتبات و مصوبات مهم و البته پرشماری از این دست صادر شدند که جای دارد 

با دقت ثبت و منتشر شوند.
در صفحات آینده، 15 فقره اصلی از این اسناد را - که به ترتیب تاریخ مرتب شده اند - مطالعه خواهید 

کرد. دقت در سیر تاریخی رویدادها و فواصل زمانی آنها می تواند روشنگر مسائل بسیاری باشد.

1388 /09/ 28
8
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شماره: 140/30536
تاريخ: 1387/10/16

140/8657
1388/04/06

1

2

حكم سرپرستي سمپاد برای دكتر سيد محمد اعتمادي

حكم رياست سمپاد برای دكتر سيد محمد اعتمادي

باسمه تعالي
جناب آقاي دکتر محمد اعتمادي

با توجه به سوابق علمي و تجربیات ارزندة جناب عالي، بر اساس تأیید هیئت امنای محترم سازمان 
ملي پرورش اســتعدادهاي درخشان و در اجراي مادة 8 اساسنامة آن سازمان، به موجب این حکم به 

عنوان »سرپرست سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان« منصوب مي گردید.
امید اســت با اتکال به خداوند منان در پیشــبرد اهداف آموزش و پرورش در ســازمان مذکور و 
توصیه هاي هیئت امناي محترم مبني بر ارتقاي کیفیت علمي و اعتالي معنویت و اخالق استعدادهاي 

درخشان موفق و مؤید باشید.
علیرضا علي احمدي, وزیر آموزش و پرورش           

باسمه تعالي
 جناب آقاي دکتر محمد اعتمادي

با توجه به سوابق علمي و تجربیات ارزندة جناب عالي، بر اساس تأیید هیئت امنای محترم سازمان 
ملي پرورش اســتعدادهاي درخشان و در اجراي مادة 8 اساسنامة آن سازمان، به موجب این حکم به 

مدت دو سال به عنوان »رئیس سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان« منصوب مي گردید.
امید اســت با اتکال به خداوند منان در پیشــبرد اهداف آموزش و پرورش در ســازمان مذکور و 
توصیه هاي هیئت امناي محترم مبني بر ارتقاي کیفیت علمي و اعتالي معنویت و اخالق استعدادهاي 

درخشان موفق و مؤید باشید.
علیرضا علي احمدي، وزیر آموزش و پرورش           

شماره:
تاريخ:
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شماره:
   تاريخ:

88-1-13657
1388/08/02

3

4

پيشنهاد الحاق سمپاد به سازمان ملي جوانان

بيست وهشتمين جلسۀ هيئت امناي سمپاد

باسمه تعالي
 جناب آقاي دکتر احمدي نژاد

ریاست محترم جمهوري اسالمي ایران
سالم علیکم؛

با احترام، ســازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشــان با هدف شناسایي و پرورش استعدادهاي 
جوانان این کشور که یکي از مأموریت هاي سازمان ملي جوانان برشمرده مي شود مشغول انجام وظیفه 
مي باشــد. با عنایت به این نکته مستدعي اســت با الحاق این سازمان به سازمان ملي جوانان موافقت 
فرمایید تا بتوانیم فصل نویني را در فعالیت هاي سازمان پرورش استعدادهاي درخشان شاهد باشیم.

پیشاپیش از زحمات شما قدرداني مي شود.
مهرداد بذرپاش، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملي جوانان

تعالي باسمه 
  صورتجلســة هیئت امنای سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان

جلســة هیئت امنای ســازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان در تاریخ 1388/08/23 با 
حضور امضا کنندگان زیر تشــکیل و موارد زیر به تصویب رسید:

1ـ مقرر گردید سازمان ملي پرورش اســتعدادهاي درخشان برنامة راهبردي بلندمدت خود 
را تدوین و در جلســة آینده براي تصویب به جلســة هیئت امنا ارائه نماید.

2ـ سیاســت هاي پیشنهادي ریاست سازمان مبني بر تقویت هرچه بیشتر بنیان هاي اعتقادي 
و رشــد اخالقي دانش آموزان عالوه بر جنبه هاي علمي، از طریق جذب نیروي انســاني مناسب با 
این سیاســت، تقویت برنامه هاي آموزشي و فوق برنامه در این خصوص و تخصیص اعتبارات الزم 

بــه این موضوع مورد تأیید قرار گرفت.
3ـ در خصــوص نحــوة پذیرش دانش آمــوزان ورودي مقطــع راهنمایي، با توجــه به اینکه 
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تعدادي از مدارس مشــمول ارزشــیابي توصیفي هســتند و این تعداد هرســاله افزایش خواهد 
یافــت، لــذا مقرر گردید در هر شــهر یا منطقــه، ادارة آموزش و پرورش محل، از هر مدرســه 
تعدادي از دانش آموزان ســرآمد )به تشخیص شوراي مدرســه( که تعداد آن به نسبت جمعیت 
مدرســه از کل جمعیت دانش آموزان پایة پنجم ابتدایي همان منطقه و براي هفت برابر ظرفیت 
پذیرش دانش آموز در مدارس آن شــهر یا منطقه )کالن شهرها ده برابر ظرفیت( را، براي شرکت 
در آزمون به ســازمان معرفي نماید. آزمون ها مانند ســال گذشــته، طراحي آن با سازمان، ولي 
با اســتفاده از نیروهاي آمــوزش و پرورش اســتان ها در تهران تصحیح و اعــالم نتیجه گردد. 
در ســال هاي آینده با بسترســازي الزم جهت تصحیح اوراق و اعالم نتیجــه، قابل واگذاري به 

بود. خواهد  استان ها 
4ـ تأمین نیروي انســاني کارآمد آموزشــي و پرورشــي، در افق برنامة مصوب شوراي عالي 
آموزش و پرورش، براي مدارس اســتعدادهاي درخشــان ـ مثل سابق ـ مورد تأکید قرار گرفت. 
مقرر شــد موضوع در شــوراي معاونین وزارت متبوع پیگیري شود و در صورت امکان تضییقات 

شود. برطرف  ساماندهي  طرح 
5ـ با توجه به تأکید اساسنامة سازمان مبني بر حمایت از افراد بي بضاعت در مدارس وابسته 
به ســازمان، مقرر گردید سازمان ملي پرورش اســتعدادهاي درخشان ظرف یك ماه پیشنهادي 
براي الیحة بودجة ســال آینده ارائه نمایــد که براي دانش آموزان بي بضاعت پذیرفته شــده در 
مدارس وابســته به ســازمان، کمك هزینــة حق الثبت پیش بینــي اعتبار گردد تا بــا هماهنگي 

معاونت برنامه ریزي راهبردي، تمهیدي در الیحة بودجه اندیشــیده شود.
6ـ حداقل 5 درصد از اعتبارات مدرســه، براي امور فرهنگي و پرورشــي همان مدرســه، با 

تشــخیص شوراي فرهنگي آن هزینه گردد.
7ـ حداکثر تا ســقف 15 درصد حق الثبت دریافتي ساالنه براي حق الزحمة مدیران، معاونان 

و نمایندگان ســمپاد در اســتان و عوامل اجرایي مطایق جدول پیوست تصویب گردید.
8ـ حداقل 5 درصد از اعتبارات مدرســه، خاص پژوهش هاي دانش آموزي هزینه شود.

9ـ مقرر شــد براي مدیراني که بتوانند کمك هاي نقدي یــا غیرنقدي از بخش هاي صنعتي، 
بازرگاني و نهادهاي غیردولتي و مانند آن، براي پیشــبرد امور آموزشــي و پژوهشي و پرورشي 
مدرســه دریافت نمایند، پاداش ویژة متناســب با میزان کمك دریافتي، با نظر ریاست سازمان 

پرداخت شــود. سقف این پاداش در جلســة بعدي هیئت امنا تعیین خواهد شد.
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شماره: 104/6970/1
تاريخ: 1388/09/08

تاريخ: 1388/08/30

5

6

استعفاي دكتر سيد محمد اعتمادي از رياست سمپاد

تفويض اختيار امضا از طرف رئيس سمپاد به آقاي عبدالحسين حيدري تفرشي

باسمه تعالي
وزیر محترم آموزش و پرورش

جناب آقاي حاجي بابایي دام عزه الشریف
با تقدیم ســالم و عرض تبریك مســؤولیت خطیر وزارت و آرزوي مزید توفیقات حضرت عالي و 
دعاي خالصانه براي جناب عالي، بدین وســیله اســتعفاي خود را با هدف کناره گیري از مســئولیت 
ریاست سازمان ملي پرورش اســتعدادهاي درخشان تقدیم مي نمایم. از آنجا که این کناره گیري از 
باب تعارفات و تشریفات نیست، بلکه واقعي و قلبي است، تقاضا دارم هرچه سریع تر در فکر جانشین 
شایســته براي این مسئولیت باشــید. ضمناً تا زماني که فرد شایستة مورد نظر انتخاب نشده باشد 
نیز، بهتر اســت یکي از همکاران مورد وثوق جناب عالي چه از داخل ســازمان و چه از خارج آن به 

عنوان سرپرســت منصوب گردد تا امور جاریه با وقفه اي روبرو نگردد.
با احترام
سیدمحمد اعتمادي

باسمه تعالي
جناب آقاي عبدالحسین حیدري تفرشي

با سالم،
بدین وســیله اختیار امضا از طرف رئیس ســازمان در کلیة امور ســازمان، در چهارچوب قوانین، 
مقررات و سیاست ها به جنابعالي تفویض مي گردد تا نسبت به حل و فصل کلیة امور سازمان و پیشبرد 

آنها تا هر زمان که مقتضي باشد، اقدام الزم معمول فرمایید.
مزید توفیقات جنابعالي را از خداوند متعال خواستارم.

سیدمحمد اعتمادي، رئیس سازمان
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شماره: 174787
تاريخ: 1388/09/28

شماره: 140/21214/52
تاريخ: 1388/09/10

7

8

موافقت با استعفاي دكتر سيد محمد اعتمادي از رياست سمپاد

موافقت با الحاق سمپاد به سازمان ملي جوانان 

باسمه تعالي
جناب آقاي دکتر اعتمادي

با سالم و احترام
نامة مورخ 1388/08/30 جناب عالي در تاریخ 1388/09/03 به اســتحضار وزیر محترم رسید. در 

هامش آن مرقوم داشتند )تصویر پیوست(:
»بســمه تعالي، با توجه به اصرار جناب آقاي اعتمادي و ضمن تشــکر از زحمات ایشان، موافقت 

مي شود. حاجي بابایي. 1388/09/03« مراتب جهت استحضار ایفاد مي گردد.
علي فرهادي، مدیرکل دفتر وزارتي و همکاري هاي فراسازماني وزارت آموزش و پرورش

باسمه تعالي
 جناب آقاي فروزنده دهکردي

معاون محترم توسعة مدیریت و سرمایة انساني رئیس جمهور
سالم علیکم

نامة شــمارة 13657-1-88 مورخ 1388/08/02 معاون محترم رئیس جمهور و رئیس ســازمان 
ملي جوانان )تصویر پیوســت( در خصوص »الحاق ســازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان به آن 

سازمان« به استحضار ریاست محترم جمهوري رسید، پي نوشت فرمودند:
»بسمه تعالي، جناب فروزنده ، موافقم ـ اقدام فرمایید.«

اسفندیار رحیم مشایي، رئیس دفتر رئیس جمهور

توضیح: علی رغم ابالغ موافقت ریاســت محترم جمهوری وقت، الحاق سمپاد به سازمان ملی جوانان عملی 
نشــد. دربارة علل این اتفاق، ســند مستقلی در دسترس نیســت؛ اما در این میان، احتماالً مخالفت وزارت 

آموزش و پرورش نقشی اساسی داشته  است.
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شماره: 104/7574/1
تاريخ: 1388/09/28

9

10

لغو تفويض اختيار امضا از طرف رئيس سمپاد به آقاي عبدالحسين حيدري تفرشي

باسمه تعالي
برادر گرامي جناب آقاي عبدالحسین حیدري تفرشي

با تقدیم سالم؛
نظر به اینکه قریب یك ماه از اســتعفاي این جانب گذشــته، بدین وسیله ضمن تشکر از زحمات 
جناب عالي در این مدت، بدینوســیله مفاد نامة این جانب در تفویض اختیارات مورخ 1388/09/08 
ملغي االثر مي باشد. و امیدوارم به زودي موضوع سرپرستي سازمان همراه با اختیارات مالي توسط وزیر 

محترم انشاءاهلل به هر نحوي که صالح مي دانند تصمیم گیري شود.
سیدمحمد اعتمادي

شماره:140/24426
تاريخ: 1388/10/21

ابالغ رياست سمپاد برای آقای محمدعلی غفاري

تعالي باسمه 
جناب آقاي محمدعلي غفاري

با توجه به ســوابق علمي و تجربیات ارزندة جناب عالي، بر اســاس تأییــد هیئت امنای محترم 
ســازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشــان و در اجراي مادة 8 اساسنامة آن سازمان، به موجب 
این حکم به مدت دو ســال به عنوان »رئیس سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان« منصوب 

مي شوید.
امید اســت با اتکال به خداوند متعال و پیروي از منویات مقــام معظم رهبري مدظله العالي در 
پیشــبرد اهداف آموزش و پرورش در ســازمان مذکور و توصیه هاي هیئــت امناي محترم مبني بر 
ارتقاي کیفیت علمي و اعتالي معنویت و اخالق اســتعدادهاي درخشــان در راستاي سیاست هاي 

نظام جمهوري اســالمي ایران و دولت خدمتگزار موفق باشید. انشاءاهلل.
حمیدرضا حاجي بابایي، وزیر آموزش و پرورش
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تاريخ: 1388/10/28 

بيست  و نهمين جلسۀ هيئت امناي سمپاد11

تعالي باسمه 
صورت جلســة هیئت امنای سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان

جلســة هیئت امنای ســازمان ملي پرورش اســتعدادهاي درخشــان در روز دوشنبه مورخ 
1388/10/28 با حضور امضا کنندگان ذیل صورت جلســه تشکیل و موارد زیر به تصویب رسید:

در خصوص اجرایي نمودن بند ســوم مصوبة جلسة مورخ 1388/08/23، به دالیلي از جمله:
1ـ ابهام در توزیع سهمیه هاي ادارات مختلف

2ـ عدم امکان شــرکت عدة کثیري از دانش آموزان خالق در آزمون )عدم احقاق حق(
3ـ حجیم بودن امور اداري و اجرایي مصوبه در زمان محدود

4ـ عدم فرصت کافي براي اطالع رســاني و توجیه همکاران و اولیای دانش آموزان
مقرر گردید: در شیوة برگزاري آزمون هاي ورودي به روش مرسوم قبلي با مبناي حداقل معدل 
کل پایه هــاي چهارم ابتدایي و دوم راهنمایي 19 بســنده نموده و کمافي الســابق آزمون برگزاري 
گردد. ضمناً مقرر شــد که هیئت امنا در نشســت آینده نســبت به اصالح بند ســوم مصوبة جلسة 
1388/08/23 به گونه اي که احقاق حق کل دانش آموزان خالق کشــور را بنماید، تصمیم مقتضي 

اتخاذ نماید.
حمیدرضــا حاجي بابایي )وزیر آمــوزش و پرورش و رئیس هیئت امنــا( ـ محمدعلي غفاري 
)رئیس ســمپاد و دبیــر هیئت امنا( ـ دکتر ســیدمحمد اعتمادي )عضو حقیقــي( ـ دکتر ایمان 
افتخاري )عضو حقیقي( ـ دکتر نســرین سلطانخواه )عضو حقیقي( ـ رئیس سازمان صدا و سیماي 
جمهــوري اســالمي ایران یا نمایندة ایشــان )عضو حقوقي( ـ وزیر علــوم، تحقیقات و فناوري یا 
نمایندة ایشــان )عضو حقوقي( ـ رئیس ســازمان پژوهش هاي علمي و صنعتــي ایران یا نمایندة 
ایشــان )عضو حقوقي( ـ معــاون برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور یا نمایندة ایشــان 

)عضو حقوقي(
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تاريخ: 1389/10/23 

سي امين جلسۀ هيئت امناي سمپاد12

باسمه تعالي
مصوبات سي امین جلسة هیئت امنای سمپاد

ســي امین جلسة هیئت امناي ســمپاد، با حضور آقاي دکتر حمیدرضا حاجي بابایيـ  وزیر محترم 
آموزش و پرورش و رئیس هیئت امناي ســمپاد ـ و سایر اعضا، در روز پنج شنبه مورخ 1389/10/23 
در محل اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار گردید. در ابتداي جلسه، رئیس محترم سمپاد و دبیر هیئت 
امنا گزارش مختصري از اهم فعالیت هاي آموزشي و پرورشي سمپاد و خصوصاً شرایط برگزاري و تعداد 
داوطلبان و پذیرفته شــدگان آزمون هاي ورودي مدارس استعدادهاي درخشان را ارائه نمود. در ادامه، 

موضوعات پیشنهادي در دستور کار قرار گرفت و موارد زیر به تصویب رسید:
1ـ مقرر گردید به منظور کارشناســي پیشنهادات جهت تصویب در هیئت امنا، کمیسیون دائمي 

هیئت امنا متشکل از اعضاي حقیقي و نمایندگان اعضاي حقوقي تشکیل گردد.
2ـ عملکرد بودجة سال 1388 سمپاد بررسي و تصویب شد. همچنین جدول توزیع اعتبارات سال 

1389 سازمان برابر موافقت نامه ها، پس از بحث و بررسي عیناً به تصویب رسید )پیوست یك(.
3ـ دانش آموزان سال ســوم راهنمایي مدارس استعدادهاي درخشان از شرکت در آزمون ورودي 
دبیرســتان معاف گردیدند. اما به منظور تکمیل ظرفیت دبیرســتان هاي استعدادهاي درخشان، مقرر 
گردید آزمون ورودي دورة متوســطه با حضور داوطلبان ســایر مدارس، با ضوابطي که ســمپاد اعالم 

مي نماید، در یك مرحله برگزار گردد.
4ـ مقرر گردید مرحلة اول آزمون ورودي مدارس راهنمایي اســتعدادهاي درخشــان، اعم از ثبت 
نام، طراحي سؤال، تکثیر و توزیع سؤاالت، تصحیح و اعالم نتایج و پاسخ گویي به اعتراضات، با رعایت 
سیاست هاي ابالغي ســمپاد، به ادارات کل اســتان ها واگذار گردد )تعیین ظرفیت پذیرش، بر عهدة 
ستاد مرکزي سمپاد مي باشد. همچنین سمپاد مي تواند در صورت لزوم، سؤاالت آزمون را قبل از اجرا 

بررسي کرده و بر فرایند امور واگذار شده به ادارات کل، نظارت کامل نماید(.
5ـ مقرر گردید اجراي آزمون هاي ورودي مدارس اســتعدادهاي درخشان، با نظارت ستاد مرکزي 

سمپاد و مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش صورت گیرد.
6ـ مقرر گردید فعالیت هاي آموزشــي دبستان هاي استعدادهاي درخشان، تا تکمیل یك دورة پنج 
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ساله، کمافي الســابق در همان سه مرکز )در شهرهاي تهران، قم و شاهرود( به صورت آزمایشي ادامه 
یابد.

7ـ نظر به اهمیت توجه به رشــتة علوم انســاني، مقرر گردید از سال تحصیلي 91-1390، طبق 
ضوابطي که همه ســاله سمپاد اعالم مي نماید، از میان دانش آموزان پایة اول دبیرستان هاي غیرسمپاد 
در دو جنســیت دختر و پسر، از طریق آزمون و سایر شــیوه هاي شناسایي، حداقل یك کالس رشتة 
علوم انساني در مرکز هر استان گزینش و تشکیل گردد )دانش آموزان دبیرستان هاي سمپاد، در صورت 

تمایل مي توانند بدون آزمون در رشتة علوم انساني ادامة تحصیل دهند.(
8ـ مبلغ هزینة ثبت نام آزمون هاي ورودي مدارس اســتعدادهاي درخشــان براي سال تحصیلي 
91-1390، مبلغ 100/000 ریال تعیین مي گرد. مقرر گردید از این مبلغ، حداقل 25 درصد به منظور 
کیفیت بخشــي به برنامه هاي مختلف در اختیار ستاد مرکزي ســمپاد قرار گیرد و حداکثر 75 درصد 

جهت تأمین هزینه هاي مراحل مختلف آزمون هاي ورودي مصرف گردد.
9ـ توســعة مدارس استعدادهاي درخشان در شهرهاي بم، بهشــهر، ساري، شهربابك، فردوس و 

قوچان مورد تأیید قرار گرفت.
10ـ تأســیس مدارس جدید استعدادهاي درخشان در شهرهاي تربت جام، قائنات، گناباد و نکا و 
نیز کلیة مدارســي که در دورة ریاســت جناب آقاي دکتر اعتمادي بر سمپاد تأسیس شده اند، مورد 

تأیید قرار گرفت.
  11ـ مقرر گردید مجتمع هاي آموزشــي استعدادهاي درخشان، به تدریج به دوره هاي تحصیلي 

مختلف تفکیك گردد.
12ـ مقرر گردید توسعه و تأسیس مدارس جدید، با رعایت مالك هاي علمي و سایر شرایط الزم، 

به پیشنهاد رئیس سمپاد و تأیید رئیس هیئت امنا صورت گیرد.
حمیدرضا حاجي بابایي )وزیر آمــوزش و پرورش و رئیس هیئت امنا( ـ محمدعلي غفاري )رئیس 
ســمپاد و دبیر هیئت امنا( ـ دکتر ســیدمحمد اعتمادي )عضو حقیقي( ـ دکتر ایمان افتخاري )عضو 
حقیقي( ـ دکتر نســرین سلطانخواه )عضو حقیقي( ـ رئیس سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمي 
ایــران یا نمایندة ایشــان )عضو حقوقي( ـ وزیر علــوم، تحقیقات و فناوري یا نمایندة ایشــان )عضو 
حقوقي( ـ رئیس سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ایران یا نمایندة ایشان )عضو حقوقي( ـ معاون 

برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور یا نمایندة ایشان )عضو حقوقي(
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شماره: 200/61332
تاريخ: 1389/12/16

 مصوبۀ شوراي عالي اداري در خصوص ادغام سمپاد و باشگاه دانش پژوهان جوان13

باسمه تعالي
 وزارت آموزش و پرورش ـ معاونت توسعة مدیریت و سرمایة انساني رئیس جمهور ـ

معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور
شــوراي عالي اداري در یکصد و چهل و پنجمین جلســة مورخ 1389/10/27 بنا به پیشــنهاد 
مشترك وزارت آموزش و پرورش و معاونت توسعة مدیریت و سرمایة انساني رئیس جمهور، به منظور 
انجام اصالحات ســاختاري و حذف واحدهاي موازي و یکپارچه سازي امور پژوهشي و اعمال مدیریت 

واحد و استفادة بهینه از امکانات موجود در وزارت آموزش و پرورش، تصویب نمود:
1ـ ســازمان ملي پرورش اســتعدادهاي درخشان و باشــگاه دانش پژوهان جوان وابسته به وزارت 
آموزش و پرورش با کلیة منابع، نیروي انساني، امکانات، تجهیزات و تعهدات با یکدیگر ادغام و عنوان 

آن به »مرکز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان« تغییر مي یابد.
تبصره: اهداف، شرح وظایف و تشکیالت مرکز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان 
جــوان طي مدت 3 ماه توســط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تأیید معاونت توســعة مدیریت و 

سرمایة انساني رئیس جمهور مي رسد.
2ـ پژوهشــگاه مطالعات آموزش و پرورش با کلیة امکانات، تجهیزات، نیروي انساني و تعهدات در 

سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي ادغام مي شود.
تبصره: وزارت آموزش و پرورش موظف اســت پس از ادغام، تعداد پســت هاي سازمان پژوهش و 
برنامه ریزي آموزشي را به 350 پست تقلیل داده و ساختمان پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش را 

تبدیل به واحد آموزشي نماید.
3ـ به منظور ایجاد زمینة مناســب براي برنامه ریزي آموزشــي و پرورشي آموزش هاي از راه دور، 
تمامي وظایف، اختیارات، امکانات و تجهیزات مؤسســة آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش به 
وزارت مذکور منتقل مي گردد تا حسب مورد در »سازمان مدارس غیردولتي و مشارکت هاي مردمي«، 

»معاونت پرورشي« و »معاونت آموزشي« این وزارتخانه توزیع و جایابي گردد.
تبصره: وزارت آموزش و پرورش موظف اســت نسبت به نیروي انساني این مؤسسه مطابق قوانین 

و مقررات مربوط تعیین تکلیف نماید.
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4ـ عنــوان مراکز آموزش از راه دور در وزارت آموزش و پرورش به »مدرســة آموزش از راه دور« 
تغییر مي یابد و وزارت آموزش و پرورش موظف است طي مدت 3 ماه آیین نامه هاي مورد نیاز در این 

زمینه را اصالح و یا تهیه و براي تصویب به شوراي عالي آموزش و پرورش ارائه نماید.
5ـ وزیر آموزش و پرورش مســؤول حسن اجراي این مصوبه بوده و دبیرخانة شوراي عالي اداري، 

گزارش اجراي آن را به شورا ارائه مي نماید.
 لطف اهلل فروزنده دهکردي
معاون توسعة مدیریت و سرمایة انساني رئیس جمهور و دبیر شورا

 شماره: 32978
تاريخ: 1390/02/21

ابالغ رياست مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان                   14
جوان برای خانم مهری سويزي

باسمه تعالي
سرکار خانم مهري سویزي

با توجه به نقش و جایگاه نخبگان در مســیر رشــد و تعالي نظام تعلیم و تربیت کشور و نگاه ویژة 
وزارت آموزش و پرورش به این مهم و با عنایت به تغییر ســاختار ســازماني و تجمیع امور مربوط به 
استعدادهاي درخشــان، دانش پژوهان جوان، طرح شهاب و جشنوارة خوارزمي و تشکیل »مرکز ملي 
پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان«، به موجب بند 1 یکصد و چهل و پنجمین جلسة 
شوراي عالي اداري در تاریخ 1389/10/27 و نظر به تعهد، شایستگي و تجارب ارزشمند سرکار عالي، 

به موجب این حکم به سمت رئیس این مرکز منصوب مي شوید.
امید اســت با توکل به خداوند متعال و پیــروي از منویات مقام معظم رهبري )مدظله العالي( و با 
مشــارکت و همفکري مدیران، نخبگان و کارشناســان محترم و مدیران کل استان ها در جهت تحقق 

وظایف محوله به ویژه موارد زیر اهتمام داشته باشید.
- شناسایي، جذب و پرورش استعدادهاي درخشان کشور در سطوح مختلف تحصیلي

- پژوهش و تحقیق علمي در زمینه هاي مربوط به دانش آموزان سرآمد و دانش پژوهان جوان
- فراهــم آوردن امکانات کمك آموزشــي و مادي کافــي براي دانش آمــوزان نخبه و داراي 

استعدادهاي درخشان و کم بضاعت
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- برنامه ریزي و اجراي طرح شهاب و جشنوارة خوارزمي و المپیادها
- برنامه ریــزي و تدوین برنامه هاي پرورشــي و فرهنگي متناســب با دانش آمــوزان نخبه و 

دانش پژوهان جوان
- برنامه ریزي و ایجاد زمینه هاي مناسب جهت شرکت دانش پژوهان جوان در المپیادهاي جهاني

- نظارت بر حسن اجراي مصوبات مربوط به دانش آموزان نخبه و دانش پژوهان جوان
- ایجاد رقابت سالم علمي دانش آموزان در عرصه هاي داخلي و بین المللي

توفیق شــما را در انجام مســئولیت ها در راستاي سیاســت هاي نظام جمهوري اسالمي و دولت 
خدمتگزار از خداوند متعال مسئلت دارم.

حمیدرضا حاجي بابایي،  وزیر آموزش و پرورش

 شماره: 212709
تاريخ: 1392/10/08

ابالغ رياست مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان 
برای دكتر حسين شجاعي

باسمه تعالي
برادر گرامي

جناب آقاي دکتر حسین شجاعي
با سالم

نظر به شایستگي و تجارب ارزشمند جناب عالي، به موجب این حکم به سمت »رئیس مرکز ملي 
پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان« منصوب مي شوید.

امید اســت با توکل به خداونــد متعال و پیروي از منویات مقام معظــم رهبري )مدظله العالي( و 
رهنمودهاي رئیس جمهور محترم و با مشــارکت و همفکري مدیران، نخبگان و کارشناسان محترم و 

مدیران کل استان ها در جهت تحقق وظایف محوله به ویژه موارد زیر اهتمام داشته باشید.
- شناسایي، جذب و پرورش استعدادهاي درخشان کشور در سطوح مختلف تحصیلي

- پژوهش و تحقیق علمي در زمینه هاي مربوط به دانش آموزان سرآمد و دانش پژوهان جوان
- فراهــم آوردن امکانات کمك آموزشــي و مادي کافــي براي دانش آمــوزان نخبه و داراي 
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استعدادهاي درخشان و کم بضاعت
- برنامه ریزي و اجراي طرح شهاب و جشنوارة خوارزمي و المپیادها

- برنامه ریــزي و تدوین برنامه هاي پرورشــي و فرهنگي متناســب با دانش آمــوزان نخبه و 
دانش پژوهان جوان

- برنامه ریزي و ایجاد زمینه هاي مناسب جهت شرکت دانش پژوهان جوان در المپیادهاي جهاني
- نظارت بر حسن اجراي مصوبات مربوط به دانش آموزان نخبه و دانش پژوهان جوان

- ایجاد رقابت سالم علمي دانش آموزان در عرصه هاي داخلي و بین المللي
توفیق شما را در انجام مسئولیت ها در راستاي سیاست هاي نظام جمهوري اسالمي و سیاست هاي 

دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسئلت دارم.
علي اصغر فاني، وزیر آموزش و پرورش


