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آنچه گذشت

پیشینة تیزهوشان در ایران
()1346-1387
در سال  1387بیش از چهل سال از شروع اجرای منطق تفکیک دانشآموزان برجسته و برقراری
آموزشهای ویژه برای آنها در ایران میگذشت .تربیت تیزهوشان در این دوره نه چندان بلند و در گذار
دولتهای مختلف ،فراز و فرودهای بسیاری را به خود دیدهبود .آشنایی با این سیر شاید مقدمهای الزم
باشد برای مرور وقایعی که در پنج سال بعدی در این حوزه اتفاق افتاد.
الزم به ذکر است که منبع اصلی در تدوین این تاریخچه ،تحقیقی جامع  -و منتشر نشده  -درباره
نظامهای آموزش تیزهوش و مسائل آن در ایران است که طی سالهای  1385و  1386زیر نظر دکتر
احمد محبی آشتیانی انجام گرفت .این پژوهش به عنوان یکی از اسناد پشتیبان طرح تدوین سند بیست
ساله آموزش و پرورش در آن زمان  -که بعدا ً به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش منجر شد  -سفارش
داده شد ه بود.

پیش از پیروزی انقالب اسالمی
در ســال تحصیلی  ،1346-47دبستان هشدار ،نخستین مدرســة تیزهوشان در مقطع تحصیلی
ابتدایی با  14دانشآموز دختر و  6دانشآموز پسر ،در چهار کالس و به صورت مختلط تشکیل شد .در
سال بعد ،ادارة کل امور کودکان و دانشآموزان استثنایی در وزارت آموزش و پرورش تأسیس شد و در
ســال  ،1348نخستین مدرسة استعدادهای درخشان با نام مرکز آموزش کودکان تیزهوش تحت نظر
این ادارة کل ،کار خود را آغاز کرد .این مرکز تا سال  1357با فراز و فرودهای مختلفی به فعالیت خود
ادامه داد .در سالهای  1348تا  1350و نیز  1352تا  ،1354دورة پیشدبستانی را نیز تحت پوشش
قرار داد و از سال  ،1351مقطع راهنمایی تحصیلی نیز به فعالیتهای این مرکز افزوده گشت.
در ســال 1355و بر اساس اهدافی تعیین شده« ،ســازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان»

مســتقل از نظام آموزش عمومی کشور تأسیس شد .این ســازمان ،زیر نظر هیئت امنایی متش ّکل از
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وزیر مشــاور و دبیرکل سازمان زنان ایران ،وزیر آموزش و پرورش ،وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه
و بودجه ،معاون نخســتوزیر و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ،مدیر عامل سازمان رادیو و تلویزیون
ملی ایران ،وزیر رفاه اجتماعی ،وزیر علوم و آموزش عالی و هشــت نفر از متخصصان امور آموزشــی و
فرهنگی به انتخاب دربار فعالیت میکرد .
مرکز آموزشــی الوند ،به عنوان نخســتین مرکز آموزشی وابسته به این ســازمان در همان سال
 1355آغاز به کار کرد .در ســال  ،1356دانشآموزان گزینش شــدة مناطق جنوب و شرق تهران در
مرکز تهرانپارس و دانشآموزان گزینش شــدة مناطق شمال و غرب تهران در مرکز الوند به تحصیل
مشغول شدند .در سال 1357مرکز بریانک نیز به این مجموعه افزوده شد .تعداد دانشآموزان گزینش
شــده برای تحصیل در این سه مرکز ،طی سه سال  1355تا  1357به ترتیب  283 ،274و  219نفر
دختر و پسر بود .همزمان با تهران ،طی همین مدت سه سال در شهر کرمان به ترتیب  46 ،31و 23
دانشآموز گزینش شدند و در سال 1357نیز در شهر مشهد نیز  61دانشآموز گزینش شدند.
بدین ترتیب ،در آســتانة پیروزی انقالب اسالمی ،تعداد دانشآموزانی که بر اساس اهداف تعیین
شــده در سه پایة اول تا سوم راهنمایی مراکز سازمان مشغول تحصیل بودند 938 ،دانشآموز دختر و
پسر در پنج مدرسة مختلط در شهرهای تهران ،کرمان و مشهد بود .
نخستین سالهای پس از انقالب

پس از پیروزی انقالب اســامی ،بنا به نظر دولت مو ّقت مهندس بازرگان ،در سال  1358سازمان

ملّی پرورش اســتعدادهای درخشــان در دفتر کودکان استثنایی وزارت آموزش و پرورش ادغام شد و
مراکز کرمان و مشــهد نیز منحل شدند .دانشآموزان تهرانی هم در دو مرکز پسرانة «عالمه حلی» و
دخترانه «فرزانگان» تجمیع شدند.
در ســال  ،1361وزیر وقت آموزش و پــرورش ،مرحوم علیاکبر پرورش ،درخواســت رفع ادغام
سســازمان را مطرح کرد .این پیشنهاد در جلسة مورخ  1361/4/16به تصویب هیئت دولت رسید ،اما
اقدامی عملی در این خصوص انجام نشد.
در ســال  ،1362نخســتین گزینش جدید برای دو مرکز آموزشــی (دخترانه و پسرانه) تهران در
مقطع راهنمایی صورت گرفت .گزینش مشــابهی در سالهای  1364 ،1363و  1365نیز انجام شد و
در هر جنس 5 ،کالس  20نفره از دانشآموزان مناطق بیستگانة تهران تشکیل شد.
در ســالهای  1362تا  ،1364دانشآموزان گزینششــدة پیش از پیروزی انقالب با خاتمة دورة
دبیرســتان فارغالتحصیل شدند .بدین ترتیب ،پیش از تاســیس سمپاد در سال  ،1366تنها دو مرکز
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آموزش تیزهوشــان در تهران وجود داشت که کماکان زیر نظر دفتر کودکان استثنایی وزارت آموزش

و پرورش فعالیت مشــغول به کار بودند .در سال  ،1366این دو مرکز جمعاً  802دانشآموز داشتند و
هر لحظه ،امکان انحالل و ادغام آنها در مدارس عادی وجود داشت.
نقطة عطف

در نیمة نخست دهه شصت ،در پایان هر سال تحصیلی

یک کابوس برای اولیا و مربیان مدارس تیزهوشــان تکرار
میشد :اینکه سال دیگر اصال مدرسهای در کار نباشد .عقالی
عالمهحلی – شامل جمعی از فارغالتحصیالن دورههای قبلی و

تعدادی از دبیران قدیمی آنها  -برای حل این مسئله تدبیری

اندیشیدند :برگزاری یک نمایشگاه .آنها که تجربه برگزاری
اولین دورههای «ســیمنار ریاضی و فیریک» را داشتند ،با

کمک همه – از معلمان و دانشآموزان و اولیا – دست به کار

شدند تا قابلیتهای ویژه این مجموعه را معرفی کنند .حاصل

چند ماه تالش سخت در زمستان  1364به نتیجه رسید.

در بهار  ،1365مقامات مختلف کشوری و لشگری برای

بازدید از نمایشگاه دعوت شدند ،از جمله وزیر وقت آموزش
و پرورش (آقای ســید رضا اکرمی)  .در عکس ســمت چپ
وســط ،حازم فریپور ،از فارغالتحصیالن و معلمان تاثیرگذار

عالمهحلی در آن دوره ،در حال دادن توضیح درباره یکی از

دستگاهها به وزیر وقت است.

البته این نمایشــگاه در نهایت هدف خودش را برآورده

کرد .یکی از بازدیدکنندگان ،معــاون فرهنگی و اجتماعی

نخستوزیر وقت بود :روحانی جوانی که خودش دانشآموخته
دکترای روانشناسی بود .با پیگیریهای حجتاالسالم جواد

اژهای ،یک سال بعد از خاتمه نمایشگاه عالم ه حلی ،سرانجام

سمپاد را احیا شد.

تاسیس سمپاد
پیرو جلســاتی که در ماههای نخســت ســال  1366با دعوت معاون وقــت فرهنگی و اجتماعی
نخســتوزیر ،حجتاالسالم دکتر جواد اژهای ،و با حضور مسئوالن مربوط برگزار شد ،پیشنهاد احیای
سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشــان از طریق انتخاب یک هیئت امنای جدید به نخستوزیر

 / 18فصلنامة استعدادهای درخشان

وقت ارائه شد .این پیشنهاد مورد موافقت قرار گرفت و در تاریخ  ،1366/3/2هیئت امنای سازمان ملّی
پرورش استعدادهای درخشان با حکم نخستوزیر منصوب شدند .اعضا عبارت بودند از وزیر آموزش و
پرورش ،وزیر فرهنگ و آموزش عالی ،وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه ،مدیرعامل سازمان
صداوســیما ،معاون فرهنگی و اجتماعی نخستوزیر ،سرپرســت بنیاد مستضعفان ،سرپرست سازمان
پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و ســه نفر از شخصیتهای علمی و فرهنگی .بر خالف قبل اینبار
سمپاد به صورت سازمانی وابسته به وزارت آموزش و پرورش تشکیلگردید.
پس از یک ســال و با پیشــنها هیئت امنا ،ماده واحدة تشکیل ســمپاد با حمایت ریاست محترم
جمهوری وقت ،حضرت آیتاهلل خامنهای ،در یکصد و پنجاهمین جلسهی شورای عالی انقالب فرهنگی
( )1367/3/10به تصویب رسید و بدین ترتیب ،سازمان جایگاه مستحکمتری یافت.
بر اساس این مصوبه ،وزیر آموزش و پرورش ریاست هیئت امنای سازمان را بر عهده گرفت.

اساسنامة پیشنهادی هیئت امنا برای سازمان ملّی پرورش استعدادهای درخشان در جلسة مورخ
 1367/3/22به تصویب هیئت وزیران رســید .در این اســاسنامه هدف ســازمان شناسایی و پرورش
استعدادهای درخشان در سطوح مختلف تحصیلی تعریف شده بود و در راستای نیل به این هدف ،پنج
وظیفهی زیر را بر عهده داشت:
 -۱فراهم نمودن و گسترش کلیة امکانات الزم جهت شناخت و پرورش این استعدادها در سطوح
مختلف تحصیلی و در سطح کشور
 -۲پژوهش و تحقیق علمی در زمینههای مربوط به دانشآموزان سرآمد
 -۳فراهم آوردن امکانات کمکآموزشــی و مادی کافی برای دانشآموزان کمبضاعت و وابسته به
متوسط دانشآموزان
حداقل در ردیف
خانوادههای مســتضعف ،به نحوی که افراد مذکور از این جهت ّ
ّ

مراکز سازمان قرار گیرند

 -۴تألیف و انتشــار کتب و نشریات آموزشــی و کمکآموزشی در زمینة مربوط ،به منظور ارتقای
سطح علمی معلمان و کارکنان و دانشآموزان سازمان

متخصصان
 -۵تربیت و اســتخدام کارشناسان مورد نیاز و برقرار ساختن ارتباط دائم با معلّمان و
ّ

امر آموزش و پرورش

طرح مجدد ادغام با آموزش و پرورش استثنایی
در آبانماه سال  ،1369که الیحة تأسیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی از سوی دولت برای
بررســی و تصویب به مجلس شورای اسالمی ارســال شده بود ،تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاد
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ادغام ســازمان ملی پرورش اســتعدادهای درخشان و ســازمان آموزش و پرورش استثنایی را مطرح
کردند .در جلســة مورخ  1368/8/28مجلس ،کلیت الیحه (شــامل پیشــنهاد ادغام) در شور اول به
تصویب نمایندگان رسید.
طرح مجدد ادغام با آموزش و پرورش استثنایی
در آبانماه ســال  ،1368که الیحه تأسیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی از سوی دولت به

مجلس شــورای اسالمی ارسال شــده بود ،تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاد ادغام سازمان ملّی
مورخ
پرورش اســتعدادهای درخشان و سازمان آموزش و پرورش استثنایی را مطرح کردند .در جلسه ّ
 1368/8/28مجلس ،کلّیات الیحه (شــامل پیشنهاد ادغام) در شور ا ّول به تصویب نمایندگان رسید.

شــور دوم الیحه ،پس از گذشــت نزدیک به سیزده ماه ،در جلســه علنی مورخ  1369/9/21مجلس
شــورای اسالمی طرح گردید .در این جلســه ،پس از نطق نمایندگان موافق و مخالف ،دکتر اژهای به
نمایندگی از دولت به دفاع از پیشنهاد حذف استعدادهای درخشان از این قانون پرداخت .این پیشنهاد
به رأی گذاشته شد و با اکثریت قاطع آرا تصویب شد  .بدینترتیب ،مسئل ة ادغام سازمان ملّی پرورش
استعدادهای درخشان و سازمان آموزش و پرورش استثنایی منتفی شد.
طرح تجمیع
ده سال بعد و در دوران دولت هفتم ،مصوبة هشتاد و هشتمین جلسة مورخ  1379/12/10شورای
عالی اداری کشــور در خصوص تجمیع واحدهای اســتانی سازمانهای وابســته به وزارت آموزش و
پرورش ،به این وزارتخانه ابالغ شد .در این مصوبه ،هدف از اجرای طرح تجمیع ،واگذاری امور اجرایی
به واحدهای اســتانی و محدود نمودن وظایف حوزههای ســتادی به امر سیاستگذاری ،برنامهریزی
کالن و نظارت و ارزیابی برنامهها اعالم گردید .بند  6این مصوبه ،سازمانهای آموزش و پرورش استان
را مکلف به رعایت بخشنامهها و دستورالعملهای تخصصی هر سازمان در بخش مربوطه نموده بود.
مورخ  1380/3/23شورای عالی اداری  ،وزارتخانهها
همچنین ،بند  5مصوب ة هشتاد و نهمین جلسه ّ

را مکلف کرد که با تأسیس سازمانهای استانی ،نسبت به انجام تغییرات در ساختار تشکیالت مرکزی
ســازمانهایی که واحدهای استانی آنها تجمیع میشــود ،متناسب با شرایط جدید و به نحوی که در
چارچوب سیاســتها و برنامههای کالن وزارتخانه ،وظیفة برنامهریــزی و هماهنگی و نظارت بر امور
تخصصی واحدهای استانی مرتبط با خود را عهدهدار باشند ،اقدام نمایند.

مهم رئیس ســازمان ملّی پرورش اســتعدادهای درخشان در آن زمان
یکی از وظایف و اختیارات ّ

در ارتباط با انتصاب مدیران مراکز آموزشــی و نمایندگان استانی استعدادهای درخشان بود .بر اساس
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مص ّوبه شورای عالی اداری ،عزل و نصب مدیران و مسئوالن واحدهای استانی سازمانهای تجمیع شده
در ســازمان استان ،بنا به پیشنهاد رئیس سازمان استان و تأیید رئیس سازمان مرکزی و حکم رئیس
سازمان استان میبایست صورت میگرفت.
توجه به وجود برخی ابهامات
مورخ  1381/5/8هیئت امنای سازمان ،با ّ
در بیست و سومین جلسه ّ

در خصوص جایگاه ،وظایف و اختیارات هیئت امنا و ســتاد مرکزی سازمان ملی پرورش استعدادهای
درخشــان ،برخی از مص ّوبات پیشــین ،برگرفته از اساسنامه ســازمان ،مص ّوبات شورای عالی اداری و

شورای عالی آموزش و پرورش ،ابالغیههای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ،بخشنامههای وزارتی
مجددا مورد تصویب هیئت امنا قرار گرفت .از جمله:
و مص ّوبات هیئت امنای سمپاد ،بررسی و ّ

از آنجا که ســمپاد در سطح آموزش عمومی عهدهدار تبیین و اجرای سیاستهای نظام و آموزش

عمومی در دورههای تحصیلی عمومی (راهنمایی و دبیرســتان) میباشــد ،عمــوم تصمیمگیریها و
وظایف از این دســت را هیئت امنای ســازمان با ریاســت مقام عالی وزارت بر عهده خواهد داشــت.
همچنیــن ،تعریف چگونگی اطالق یک دانشآمــوز در دورههای تحصیلی مختلف به عنوان تیزهوش،
نحوه و چگونگی آزمونها و مراحل شناســایی اینگونه دانشآموزان ،توسعه و تشکیل مراکز جدید و
وضع آئیننامه جهت احداث یا هرگونه تغییرات در اماکن آموزشــی وابستهی مشابه آن نیز ،از وظایف
هیئت امناء میباشد.
و نیز:

توجه به تشــکیل سازمانهای آموزش و پرورش اســتان ،هرگونه انتصاب یا عزل مدیران مراکز
با ّ
آموزشی ،با پیشنهاد رئیس سازمان آموزش و پرورش استان و با موافقت ریاست سازمان ملّی پرورش
استعدادهای درخشان و با حکم رئیس سازمان آموزش و پرورش استان ،با قید موافقت سازمان مرکزی
سمپاد ،صورت میپذیرد .در صورت عدم تعیین مدیر و نصب سرپرست نیز ،رعایت موارد فوق ضروری
اســت و در هر صورت ،سازمانهای استان رأســاً از انتصاب یا عزل خودداری نموده و موافقت ریاست
سمپاد را در این مورد لحاظ خواهند داشت.
الگوسازی
طرح تجمیع باعث شد ســطح تاثیرگزاری سازمان بر مراکز استانی آن دستخوش تغییراتی شود.
راهکاری که برای حفظ و انتشــار بخشــی از زحمات و تجارب موجود در سازمان در نظر گرفته شد،
«الگوســازی» بود .با کسب موافقت هیئت امنای ســازمان  ،ستاد مرکزی سمپاد ادار ه مراکز آموزشی
راهنمایی ،دبیرستان و پیشدانشگاهی شهر تهران را به عنوان مراکز الگو در دست گرفت .پیشگامی و
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توجهی بر سایر مراکز آموزشی
فرهنگســازی این مراکز در حوزههای مختلف آموزشی ،تأثیرات قابل ّ

استعدادهای درخشان و گاهی بر کلیت نظام آموزش عمومی داشته است.

به عنوان دو نمونة بارز ،میتوان به پیشگامی دبیرستانهای عالم ه حلی و فرزانگان تهران در اعزام
تیم نمایندة جمهوری اســامی ایران به مســابقات المپیاد جهانی نجوم در سالهای  1382و 1383
و نیز پیشــگامی دبیرســتان عالم ه حلی تهران در اعزام نماینده به مسابقات جهانی روبوکاپ و سپس
برگزاری مســابقات ملّی روباتیک دانشآموزی و دانشجویی روباتیک ایران با عنوان «حلیکاپ» اشاره

کرد.
تغییرات ساختاری
با اجرای طرح تجمیع ،ســمپاد دچار تغییرات عمدهای در ســاختار و شرح وظایف حوزه ستادی
شد .بر اســاس مص ّوبههای پیشین  ،تشکیالت ستاد مرکزی سازمان ،شامل  3پست معاونت 8 ،پست

مدیریت 2 ،دفتر و واحدهای اســتانی ،جمعاً با  153پســت ثابت و مو ّقت تثبیت شــده بود .با ابالغ
مص ّوبه شورای عالی اداری در خصوص تجمیع در اسفندماه سال  1379و اجرای آن از سال تحصیلی
بعد ،پســتهای نمایندگی واحدهای استانی موجود در تشــکیالت ستاد سمپاد ،در قالب کارشناسی

مســئول نمایندگی استعدادهای درخشان و کارشناسی آموزشی استعدادهای درخشان ،در تشکیالت
سازمانهای آموزش و پرورش استانها پیشبینی شد.
مشابه این تغییر ،در ساختار دیگر سازمانهای وابسته به وزارت آموزش و پرورش ،از جمله سازمان
آموزش و پرورش اســتثنایی و سازمان نهضت ســوادآموزی نیز روی داد؛ با این تفاوت که نمایندگی
این سازمانها در هر استان ،در سطح یک مدیریت در نظر گرفته شد .این تفاوت ،نشاندهنده کاهش
ســطح تأثیرگذاری نمایندگی استعدادهای درخشان در اســتانها در مقایسه با نمایندگیهای سایر
سازمانهای وابسته به وزارت آموزش و پرورش ،در سالهای پس از تجمیع است.
در خردادماه ســال 1383تشکیالت ستاد مرکزی ســمپاد مورد بازنگری قرار گرفت و پس از 15

درصد تعدیل ،با  2پســت معاونت 6 ،پست مدیریت 1 ،دفتر و جمعاً با اختصاص  106پست سازمانی
مجددا ً تصویب شد.
ثابت و مو ّقتّ ،

این خالصهای بود از وضعیت سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان تا سال .1387

