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یکی از اهداف از انتشار فصلنامة 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 ( )1388-1392مکاتبات 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 شدهاند  -مطالعه خواهید
کرد .دقت در سیر تاریخی رویدادها و فواصل زمانی آنها میتواند روشنگر مسائل بسیاری باشد.
تشكيل بيستوهشتمين
جلسۀ هيئت امناي سمپاد
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1

حكم سرپرستي سمپاد برای دكتر سید محمد اعتمادي
شماره140/30536 :
تاریخ1387/10/16 :

باسمه تعالي
جناب آقاي دكتر محمد اعتمادي
با توجه به سوابق علمي و تجربيات ارزندۀ جنابعالي ،بر اساس تأييد هيئت امنای محترم سازمان
ملي پرورش اســتعدادهاي درخشان و در اجراي مادۀ  8اساسنامۀ آن سازمان ،به موجب اين حكم به
عنوان «سرپرست سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان» منصوب ميگرديد.
اميد اســت با اتكال به خداوند منان در پيشــبرد اهداف آموزش و پرورش در ســازمان مذكور و
توصيههاي هيئت امناي محترم مبني بر ارتقاي كيفيت علمي و اعتالي معنويت و اخالق استعدادهاي
درخشان موفق و مؤيد باشيد.
عليرضا علياحمدي ,وزیر آموزش و پرورش

2

حكم رياست سمپاد برای دكتر سید محمد اعتمادي
شماره140/8657 :
تاریخ1388/04/06 :
باسمه تعالي
جناب آقاي دكتر محمد اعتمادي

با توجه به سوابق علمي و تجربيات ارزندۀ جنابعالي ،بر اساس تأييد هيئت امنای محترم سازمان
ملي پرورش اســتعدادهاي درخشان و در اجراي مادۀ  8اساسنامۀ آن سازمان ،به موجب اين حكم به
مدت دو سال به عنوان «رئيس سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان» منصوب ميگرديد.
اميد اســت با اتكال به خداوند منان در پيشــبرد اهداف آموزش و پرورش در ســازمان مذكور و
توصيههاي هيئت امناي محترم مبني بر ارتقاي كيفيت علمي و اعتالي معنويت و اخالق استعدادهاي
درخشان موفق و مؤيد باشيد.
عليرضا علياحمدي ،وزیر آموزش و پرورش
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3

پيشنهاد الحاق سمپاد به سازمان ملي جوانان
شماره88-1-13657 :
تاریخ1388/08/02 :

باسمه تعالي
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
سالم عليكم؛
با احترام ،ســازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشــان با هدف شناسايي و پرورش استعدادهاي
جوانان اين كشور كه يكي از مأموريتهاي سازمان ملي جوانان برشمرده ميشود مشغول انجام وظيفه
ميباشــد .با عنايت به اين نكته مستدعي اســت با الحاق اين سازمان به سازمان ملي جوانان موافقت
فرماييد تا بتوانيم فصل نويني را در فعاليتهاي سازمان پرورش استعدادهاي درخشان شاهد باشيم.
پيشاپيش از زحمات شما قدرداني ميشود.
مهرداد بذرپاش ،معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ملي جوانان

4

بيستوهشتمين جلسۀ هيئت امناي سمپاد
باسمه تعالي
صورتجلســۀ هيئت امنای سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان

جلســۀ هیئت امنای ســازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان در تاريخ  1388/08/23با
حضور امضاكنندگان زير تشــكيل و موارد زير به تصويب رسيد:
1ـ مقرر گرديد سازمان ملي پرورش اســتعدادهاي درخشان برنامۀ راهبردي بلندمدت خود
را تدوين و در جلســۀ آينده براي تصويب به جلســۀ هيئت امنا ارائه نمايد.
2ـ سياســتهاي پيشنهادي رياست سازمان مبني بر تقويت هرچه بيشتر بنيانهاي اعتقادي
و رشــد اخالقي دانشآموزان عالوه بر جنبههاي علمي ،از طريق جذب نيروي انســاني مناسب با
اين سياســت ،تقويت برنامههاي آموزشي و فو قبرنامه در اين خصوص و تخصيص اعتبارات الزم
بــه اين موضوع مورد تأييد قرار گرفت.
3ـ در خصــوص نحــوۀ پذيرش دانشآمــوزان ورودي مقطــع راهنمايي ،با توجــه به اينكه
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تعدادي از مدارس مشــمول ارزشــيابي توصيفي هســتند و اين تعداد هرســاله افزايش خواهد
يافــت ،لــذا مقرر گرديد در هر شــهر يا منطقــه ،ادارۀ آموزش و پرورش محل ،از هر مدرســه
تعدادي از دانشآموزان ســرآمد (به تشخيص شوراي مدرســه) كه تعداد آن به نسبت جمعيت
مدرســه از كل جمعيت دانشآموزان پايۀ پنجم ابتدايي همان منطقه و براي هفت برابر ظرفيت
پذيرش دانشآموز در مدارس آن شــهر يا منطقه (كال نشهرها ده برابر ظرفيت) را ،براي شركت
در آزمون به ســازمان معرفي نمايد .آزمونها مانند ســال گذشــته ،طراحي آن با سازمان ،ولي
با اســتفاده از نيروهاي آمــوزش و پرورش اســتا نها در تهران تصحيح و اعــام نتيجه گردد.
در ســالهاي آينده با بسترســازي الزم جهت تصحيح اوراق و اعالم نتيجــه ،قابل واگذاري به
استانها خواهد بود.
4ـ تأمين نيروي انســاني كارآمد آموزشــي و پرورشــي ،در افق برنامۀ مصوب شوراي عالي
آموزش و پرورش ،براي مدارس اســتعدادهاي درخشــان ـ مثل سابق ـ مورد تأكيد قرار گرفت.
مقرر شــد موضوع در شــوراي معاونين وزارت متبوع پيگيري شود و در صورت امكان تضييقات
طرح ساماندهي برطرف شود.
5ـ با توجه به تأكيد اساسنامۀ سازمان مبني بر حمايت از افراد بيبضاعت در مدارس وابسته
به ســازمان ،مقرر گرديد سازمان ملي پرورش اســتعدادهاي درخشان ظرف يك ماه پيشنهادي
براي اليحۀ بودجۀ ســال آينده ارائه نمايــد كه براي دانشآموزان بيبضاعت پذيرفتهشــده در
مدارس وابســته به ســازمان ،كمكهزينــۀ حقالثبت پيشبينــي اعتبار گردد تا بــا هماهنگي
معاونت برنامهريزي راهبردي ،تمهيدي در اليحۀ بودجه انديشــيده شود.
6ـ حداقل  5درصد از اعتبارات مدرســه ،براي امور فرهنگي و پرورشــي همان مدرســه ،با
تشــخيص شوراي فرهنگي آن هزينه گردد.
7ـ حداكثر تا ســقف  15درصد حقالثبت دريافتي ساالنه براي حقالزحمۀ مديران ،معاونان
و نمايندگان ســمپاد در اســتان و عوامل اجرايي مطايق جدول پيوست تصويب گرديد.
8ـ حداقل  5درصد از اعتبارات مدرســه ،خاص پژوهشهاي دانشآموزي هزينه شود.
9ـ مقرر شــد براي مديراني كه بتوانند كمكهاي نقدي يــا غيرنقدي از بخشهاي صنعتي،
بازرگاني و نهادهاي غيردولتي و مانند آن ،براي پيشــبرد امور آموزشــي و پژوهشي و پرورشي
مدرســه دريافت نمايند ،پاداش ويژۀ متناســب با ميزان كمك دريافتي ،با نظر رياست سازمان
پرداخت شــود .سقف اين پاداش در جلســۀ بعدي هيئت امنا تعيين خواهد شد.
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5

استعفاي دكتر سید محمد اعتمادي از رياست سمپاد
تاریخ1388/08/30 :
باسمه تعالي

وزير محترم آموزش و پرورش
جناب آقاي حاجيبابايي دام عزهالشريف
با تقديم ســام و عرض تبريك مســؤوليت خطير وزارت و آرزوي مزيد توفيقات حضرتعالي و
دعاي خالصانه براي جنابعالي ،بدين وســيله اســتعفاي خود را با هدف كنارهگيري از مســئوليت
رياست سازمان ملي پرورش اســتعدادهاي درخشان تقديم مينمايم .از آنجا كه اين كنارهگيري از
باب تعارفات و تشريفات نيست ،بلكه واقعي و قلبي است ،تقاضا دارم هرچه سريعتر در فكر جانشين
شايســته براي اين مسئوليت باشــيد .ضمناً تا زماني كه فرد شايستۀ مورد نظر انتخاب نشده باشد

نيز ،بهتر اســت يكي از همكاران مورد وثوق جنابعالي چه از داخل ســازمان و چه از خارج آن به
عنوان سرپرســت منصوب گردد تا امور جاريه با وقفهاي روبرو نگردد.
با احترام
سيدمحمد اعتمادي

6

تفويض اختيار امضا از طرف رئيس سمپاد به آقاي عبدالحسین حيدري تفرشي
شماره104/6970/1 :

باسمه تعالي

تاریخ1388/09/08 :

جناب آقاي عبدالحسين حيدري تفرشي
با سالم،
بدين وســيله اختيار امضا از طرف رئيس ســازمان در كليۀ امور ســازمان ،در چهارچوب قوانين،
مقررات و سياستها به جنابعالي تفويض ميگردد تا نسبت به حل و فصل كليۀ امور سازمان و پيشبرد
آنها تا هر زمان كه مقتضي باشد ،اقدام الزم معمول فرماييد.
مزيد توفيقات جنابعالي را از خداوند متعال خواستارم.
سيدمحمد اعتمادي ،رئيس سازمان
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7

موافقت با استعفاي دكتر سید محمد اعتمادي از رياست سمپاد
شماره140/21214/52 :
باسمه تعالي

تاریخ1388/09/10 :

جناب آقاي دكتر اعتمادي
با سالم و احترام
نامۀ مورخ  1388/08/30جنابعالي در تاريخ  1388/09/03به اســتحضار وزير محترم رسيد .در
هامش آن مرقوم داشتند (تصوير پيوست):
«بســمه تعالي ،با توجه به اصرار جناب آقاي اعتمادي و ضمن تشــكر از زحمات ايشان ،موافقت
ميشود .حاجيبابايي »1388/09/03 .مراتب جهت استحضار ايفاد ميگردد.
علي فرهادي ،مديركل دفتر وزارتي و همكاريهاي فراسازماني وزارت آموزش و پرورش

8

موافقت با الحاق سمپاد به سازمان ملي جوانان
شماره174787 :

باسمه تعالي

تاریخ1388/09/28 :

جناب آقاي فروزنده دهكردي
معاون محترم توسعۀ مديريت و سرمايۀ انساني رئيس جمهور
سالم عليكم
نامۀ شــمارۀ  88-1-13657مورخ  1388/08/02معاون محترم رئيس جمهور و رئيس ســازمان
ملي جوانان (تصوير پيوســت) در خصوص «الحاق ســازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان به آن
سازمان» به استحضار رياست محترم جمهوري رسيد ،پينوشت فرمودند:
«بسمه تعالي ،جناب فروزنده  ،موافقم ـ اقدام فرماييد».
اسفنديار رحيممشايي ،رئيس دفتر رئيس جمهور
توضیح :علیرغم 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 داشتهاست.
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9

لغو تفويض اختيار امضا از طرف رئيس سمپاد به آقاي عبدالحسین حيدري تفرشي
شماره104/7574/1 :

باسمه تعالي

تاریخ1388/09/28 :

برادر گرامي جناب آقاي عبدالحسين حيدري تفرشي
با تقديم سالم؛
نظر به اينكه قريب يك ماه از اســتعفاي اين جانب گذشــته ،بدين وسيله ضمن تشكر از زحمات
جنابعالي در اين مدت ،بدينوســيله مفاد نامۀ اين جانب در تفويض اختيارات مورخ 1388/09/08
ملغياالثر ميباشد .و اميدوارم به زودي موضوع سرپرستي سازمان همراه با اختيارات مالي توسط وزير
محترم انشاءاهلل به هر نحوي كه صالح ميدانند تصميمگيري شود.
سيدمحمد اعتمادي

10

ابالغ رياست سمپاد برای آقای محمدعلی غفاري
شماره140/24426:

تاریخ1388/10/21 :
باسمه تعالي
جناب آقاي محمدعلي غفاري
با توجه به ســوابق علمي و تجربيات ارزندۀ جنابعالي ،بر اســاس تأييــد هيئت امنای محترم
ســازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشــان و در اجراي مادۀ  8اساسنامۀ آن سازمان ،به موجب
اين حكم به مدت دو ســال به عنوان «رئيس سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان» منصوب
ميشويد.
اميد اســت با اتكال به خداوند متعال و پيروي از منويات مقــام معظم رهبري مدظلهالعالي در
پيشــبرد اهداف آموزش و پرورش در ســازمان مذكور و توصيههاي هيئــت امناي محترم مبني بر
ارتقاي كيفيت علمي و اعتالي معنويت و اخالق اســتعدادهاي درخشــان در راستاي سياستهاي
نظام جمهوري اســامي ايران و دولت خدمتگزار موفق باشيد .انشاءاهلل.
حميدرضا حاجيبابايي ،وزیر آموزش و پرورش
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ت و نهمين جلسۀ هيئت امناي سمپاد
بيس 
تاریخ1388/10/28 :
باسمه تعالي
صورتجلســۀ هيئت امنای سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان

جلســۀ هیئت امنای ســازمان ملي پرورش اســتعدادهاي درخشــان در روز دوشنبه مورخ
 1388/10/28با حضور امضاكنندگان ذيل صورتجلســه تشكيل و موارد زير به تصويب رسيد:
در خصوص اجرايي نمودن بند ســوم مصوبۀ جلسۀ مورخ  ،1388/08/23به داليلي از جمله:
1ـ ابهام در توزيع سهميههاي ادارات مختلف
2ـ عدم امكان شــركت عدۀ كثيري از دانشآموزان خالق در آزمون (عدم احقاق حق)
3ـ حجيم بودن امور اداري و اجرايي مصوبه در زمان محدود
4ـ عدم فرصت كافي براي اطالعرســاني و توجيه همكاران و اوليای دانشآموزان
مقرر گرديد :در شيوۀ برگزاري آزمونهاي ورودي به روش مرسوم قبلي با مبناي حداقل معدل
كل پايههــاي چهارم ابتدايي و دوم راهنمايي  19بســنده نموده و كمافيالســابق آزمون برگزاري

گردد .ضمناً مقرر شــد كه هيئت امنا در نشســت آينده نســبت به اصالح بند ســوم مصوبۀ جلسۀ
 1388/08/23به گونهاي كه احقاق حق كل دانشآموزان خالق كشــور را بنمايد ،تصميم مقتضي
اتخاذ نمايد.
حميدرضــا حاجيبابايي (وزير آمــوزش و پرورش و رئيس هيئت امنــا) ـ محمدعلي غفاري
(رئيس ســمپاد و دبيــر هيئت امنا) ـ دكتر ســيدمحمد اعتمادي (عضو حقيقــي) ـ دكتر ايمان
افتخاري (عضو حقيقي) ـ دكتر نســرين سلطانخواه (عضو حقيقي) ـ رئيس سازمان صدا و سيماي
جمهــوري اســامي ايران يا نمايندۀ ايشــان (عضو حقوقي) ـ وزير علــوم ،تحقيقات و فناوري يا
نمايندۀ ايشــان (عضو حقوقي) ـ رئيس ســازمان پژوهشهاي علمي و صنعتــي ايران يا نمايندۀ
ايشــان (عضو حقوقي) ـ معــاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور يا نمايندۀ ايشــان
(عضو حقوقي)
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سيامين جلسۀ هيئت امناي سمپاد
تاریخ1389/10/23 :
باسمه تعالي
مصوبات سيامين جلسۀ هيئت امنای سمپاد

ســيامين جلسۀ هيئت امناي ســمپاد ،با حضور آقاي دكتر حميدرضا حاجيبابايي ـ وزير محترم
آموزش و پرورش و رئيس هيئت امناي ســمپاد ـ و ساير اعضا ،در روز پنجشنبه مورخ 1389/10/23
در محل اردوگاه شهيد باهنر تهران برگزار گرديد .در ابتداي جلسه ،رئيس محترم سمپاد و دبير هيئت
امنا گزارش مختصري از اهم فعاليتهاي آموزشي و پرورشي سمپاد و خصوصاً شرايط برگزاري و تعداد

داوطلبان و پذيرفتهشــدگان آزمونهاي ورودي مدارس استعدادهاي درخشان را ارائه نمود .در ادامه،
موضوعات پيشنهادي در دستور كار قرار گرفت و موارد زير به تصويب رسيد:
1ـ مقرر گرديد به منظور كارشناســي پيشنهادات جهت تصويب در هيئت امنا ،كميسيون دائمي
هيئت امنا متشكل از اعضاي حقيقي و نمايندگان اعضاي حقوقي تشكيل گردد.
2ـ عملكرد بودجۀ سال  1388سمپاد بررسي و تصويب شد .همچنين جدول توزيع اعتبارات سال

 1389سازمان برابر موافقتنامهها ،پس از بحث و بررسي عيناً به تصويب رسيد (پيوست يك).

3ـ دانشآموزان سال ســوم راهنمايي مدارس استعدادهاي درخشان از شركت در آزمون ورودي
دبيرســتان معاف گرديدند .اما به منظور تكميل ظرفيت دبيرســتانهاي استعدادهاي درخشان ،مقرر
گرديد آزمون ورودي دورۀ متوســطه با حضور داوطلبان ســاير مدارس ،با ضوابطي كه ســمپاد اعالم
مينمايد ،در يك مرحله برگزار گردد.
4ـ مقرر گرديد مرحلۀ اول آزمون ورودي مدارس راهنمايي اســتعدادهاي درخشــان ،اعم از ثبت
نام ،طراحي سؤال ،تكثير و توزيع سؤاالت ،تصحيح و اعالم نتايج و پاسخگويي به اعتراضات ،با رعايت
سياستهاي ابالغي ســمپاد ،به ادارات كل اســتانها واگذار گردد (تعيين ظرفيت پذيرش ،بر عهدۀ
ستاد مركزي سمپاد ميباشد .همچنين سمپاد ميتواند در صورت لزوم ،سؤاالت آزمون را قبل از اجرا
بررسي كرده و بر فرايند امور واگذار شده به ادارات كل ،نظارت كامل نمايد).
5ـ مقرر گرديد اجراي آزمونهاي ورودي مدارس اســتعدادهاي درخشان ،با نظارت ستاد مركزي
سمپاد و مركز سنجش وزارت آموزش و پرورش صورت گيرد.
6ـ مقرر گرديد فعاليتهاي آموزشــي دبستانهاي استعدادهاي درخشان ،تا تكميل يك دورۀ پنج
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ساله ،كمافيالســابق در همان سه مركز (در شهرهاي تهران ،قم و شاهرود) به صورت آزمايشي ادامه
يابد.
7ـ نظر به اهميت توجه به رشــتۀ علوم انســاني ،مقرر گرديد از سال تحصيلي  ،1390-91طبق
ضوابطي كه همهســاله سمپاد اعالم مينمايد ،از ميان دانشآموزان پايۀ اول دبيرستانهاي غيرسمپاد
در دو جنســيت دختر و پسر ،از طريق آزمون و ساير شــيوههاي شناسايي ،حداقل يك كالس رشتۀ
علوم انساني در مركز هر استان گزينش و تشكيل گردد (دانشآموزان دبيرستانهاي سمپاد ،در صورت
تمايل ميتوانند بدون آزمون در رشتۀ علوم انساني ادامۀ تحصيل دهند).
8ـ مبلغ هزينۀ ثبت نام آزمونهاي ورودي مدارس اســتعدادهاي درخشــان براي سال تحصيلي
 ،1390-91مبلغ  100/000ريال تعيين ميگرد .مقرر گرديد از اين مبلغ ،حداقل  25درصد به منظور
كيفيتبخشــي به برنامههاي مختلف در اختيار ستاد مركزي ســمپاد قرار گيرد و حداكثر  75درصد
جهت تأمين هزينههاي مراحل مختلف آزمونهاي ورودي مصرف گردد.
9ـ توســعۀ مدارس استعدادهاي درخشان در شهرهاي بم ،بهشــهر ،ساري ،شهربابك ،فردوس و
قوچان مورد تأييد قرار گرفت.
10ـ تأســيس مدارس جديد استعدادهاي درخشان در شهرهاي تربتجام ،قائنات ،گناباد و نكا و
نيز كليۀ مدارســي كه در دورۀ رياســت جناب آقاي دكتر اعتمادي بر سمپاد تأسيس شدهاند ،مورد
تأييد قرار گرفت.
11ـ مقرر گرديد مجتمعهاي آموزشــي استعدادهاي درخشان ،به تدريج به دورههاي تحصيلي
مختلف تفكيك گردد.
12ـ مقرر گرديد توسعه و تأسيس مدارس جديد ،با رعايت مالكهاي علمي و ساير شرايط الزم،
به پيشنهاد رئيس سمپاد و تأييد رئيس هيئت امنا صورت گيرد.
حميدرضا حاجيبابايي (وزير آمــوزش و پرورش و رئيس هيئت امنا) ـ محمدعلي غفاري (رئيس
ســمپاد و دبير هيئت امنا) ـ دكتر ســيدمحمد اعتمادي (عضو حقيقي) ـ دكتر ايمان افتخاري (عضو
حقيقي) ـ دكتر نســرين سلطانخواه (عضو حقيقي) ـ رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي
ايــران يا نمايندۀ ايشــان (عضو حقوقي) ـ وزير علــوم ،تحقيقات و فناوري يا نمايندۀ ايشــان (عضو
حقوقي) ـ رئيس سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران يا نمايندۀ ايشان (عضو حقوقي) ـ معاون
برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور يا نمايندۀ ايشان (عضو حقوقي)
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مصوبۀ شوراي عالي اداري در خصوص ادغام سمپاد و باشگاه دانشپژوهان جوان
شماره200/61332 :

باسمه تعالي

تاریخ1389/12/16 :

وزارت آموزش و پرورش ـ معاونت توسعۀ مديريت و سرمايۀ انساني رئيس جمهور ـ
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
شــوراي عالي اداري در يكصد و چهل و پنجمين جلســۀ مورخ  1389/10/27بنا به پيشــنهاد
مشترك وزارت آموزش و پرورش و معاونت توسعۀ مديريت و سرمايۀ انساني رئيس جمهور ،به منظور
انجام اصالحات ســاختاري و حذف واحدهاي موازي و يكپارچهسازي امور پژوهشي و اعمال مديريت
واحد و استفادۀ بهينه از امكانات موجود در وزارت آموزش و پرورش ،تصويب نمود:
1ـ ســازمان ملي پرورش اســتعدادهاي درخشان و باشــگاه دانشپژوهان جوان وابسته به وزارت
آموزش و پرورش با كليۀ منابع ،نيروي انساني ،امكانات ،تجهيزات و تعهدات با يكديگر ادغام و عنوان
آن به «مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانشپژوهان جوان» تغيير مييابد.
تبصره :اهداف ،شرح وظايف و تشكيالت مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانشپژوهان
جــوان طي مدت  3ماه توســط وزارت آموزش و پرورش تهيه و به تأييد معاونت توســعۀ مديريت و
سرمايۀ انساني رئيس جمهور ميرسد.
2ـ پژوهشــگاه مطالعات آموزش و پرورش با كليۀ امكانات ،تجهيزات ،نيروي انساني و تعهدات در
سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي ادغام ميشود.
تبصره :وزارت آموزش و پرورش موظف اســت پس از ادغام ،تعداد پســتهاي سازمان پژوهش و
برنامهريزي آموزشي را به  350پست تقليل داده و ساختمان پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش را
تبديل به واحد آموزشي نمايد.
3ـ به منظور ايجاد زمينۀ مناســب براي برنامهريزي آموزشــي و پرورشي آموزشهاي از راه دور،
تمامي وظايف ،اختيارات ،امكانات و تجهيزات مؤسســۀ آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش به
وزارت مذكور منتقل ميگردد تا حسب مورد در «سازمان مدارس غيردولتي و مشاركتهاي مردمي»،
«معاونت پرورشي» و «معاونت آموزشي» اين وزارتخانه توزيع و جايابي گردد.
تبصره :وزارت آموزش و پرورش موظف اســت نسبت به نيروي انساني اين مؤسسه مطابق قوانين
و مقررات مربوط تعيين تكليف نمايد.
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4ـ عنــوان مراكز آموزش از راه دور در وزارت آموزش و پرورش به «مدرســۀ آموزش از راه دور»
تغيير مييابد و وزارت آموزش و پرورش موظف است طي مدت  3ماه آييننامههاي مورد نياز در اين
زمينه را اصالح و يا تهيه و براي تصويب به شوراي عالي آموزش و پرورش ارائه نمايد.
5ـ وزير آموزش و پرورش مســؤول حسن اجراي اين مصوبه بوده و دبيرخانۀ شوراي عالي اداري،
گزارش اجراي آن را به شورا ارائه مينمايد.
لطفاهلل فروزنده دهكردي
معاون توسعۀ مديريت و سرمايۀ انساني رئيس جمهور و دبير شورا

14

ابالغ رياست مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانشپژوهان
جوان برای خانم مهری سويزي

شماره32978 :

باسمه تعالي

تاریخ1390/02/21 :

سركار خانم مهري سويزي
با توجه به نقش و جايگاه نخبگان در مســير رشــد و تعالي نظام تعليم و تربيت كشور و نگاه ويژۀ
وزارت آموزش و پرورش به اين مهم و با عنايت به تغيير ســاختار ســازماني و تجميع امور مربوط به
استعدادهاي درخشــان ،دانشپژوهان جوان ،طرح شهاب و جشنوارۀ خوارزمي و تشكيل «مركز ملي
پرورش استعدادهاي درخشان و دانشپژوهان جوان» ،به موجب بند  1يكصد و چهل و پنجمين جلسۀ
شوراي عالي اداري در تاريخ  1389/10/27و نظر به تعهد ،شايستگي و تجارب ارزشمند سركار عالي،
به موجب اين حكم به سمت رئيس اين مركز منصوب ميشويد.
اميد اســت با توكل به خداوند متعال و پيــروي از منويات مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي) و با
مشــاركت و همفكري مديران ،نخبگان و كارشناســان محترم و مديران كل استانها در جهت تحقق
وظايف محوله به ويژه موارد زير اهتمام داشته باشيد.
 شناسايي ،جذب و پرورش استعدادهاي درخشان كشور در سطوح مختلف تحصيلي پژوهش و تحقيق علمي در زمينههاي مربوط به دانشآموزان سرآمد و دانشپژوهان جوان فراهــم آوردن امكانات كمكآموزشــي و مادي كافــي براي دانشآمــوزان نخبه و داراياستعدادهاي درخشان و كمبضاعت
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 برنامهريزي و اجراي طرح شهاب و جشنوارۀ خوارزمي و المپيادها برنامهريــزي و تدوين برنامههاي پرورشــي و فرهنگي متناســب با دانشآمــوزان نخبه ودانشپژوهان جوان
 برنامهريزي و ايجاد زمينههاي مناسب جهت شركت دانشپژوهان جوان در المپيادهاي جهاني نظارت بر حسن اجراي مصوبات مربوط به دانشآموزان نخبه و دانشپژوهان جوان ايجاد رقابت سالم علمي دانشآموزان در عرصههاي داخلي و بينالملليتوفيق شــما را در انجام مســئوليتها در راستاي سياســتهاي نظام جمهوري اسالمي و دولت
خدمتگزار از خداوند متعال مسئلت دارم.
حميدرضا حاجيبابايي ،وزیر آموزش و پرورش

15

ابالغ رياست مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانشپژوهان جوان
برای دكتر حسین شجاعي

شماره212709 :

تاریخ1392/10/08 :
باسمه تعالي
برادر گرامي
جناب آقاي دكتر حسين شجاعي
با سالم
نظر به شايستگي و تجارب ارزشمند جناب عالي ،به موجب اين حكم به سمت «رئيس مركز ملي
پرورش استعدادهاي درخشان و دانشپژوهان جوان» منصوب ميشويد.
اميد اســت با توكل به خداونــد متعال و پيروي از منويات مقام معظــم رهبري (مدظلهالعالي) و
رهنمودهاي رئيس جمهور محترم و با مشــاركت و همفكري مديران ،نخبگان و كارشناسان محترم و
مديران كل استانها در جهت تحقق وظايف محوله به ويژه موارد زير اهتمام داشته باشيد.
 شناسايي ،جذب و پرورش استعدادهاي درخشان كشور در سطوح مختلف تحصيلي پژوهش و تحقيق علمي در زمينههاي مربوط به دانشآموزان سرآمد و دانشپژوهان جوان -فراهــم آوردن امكانات كمكآموزشــي و مادي كافــي براي دانشآمــوزان نخبه و داراي
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استعدادهاي درخشان و كمبضاعت
 برنامهريزي و اجراي طرح شهاب و جشنوارۀ خوارزمي و المپيادها برنامهريــزي و تدوين برنامههاي پرورشــي و فرهنگي متناســب با دانشآمــوزان نخبه ودانشپژوهان جوان
 برنامهريزي و ايجاد زمينههاي مناسب جهت شركت دانشپژوهان جوان در المپيادهاي جهاني نظارت بر حسن اجراي مصوبات مربوط به دانشآموزان نخبه و دانشپژوهان جوان ايجاد رقابت سالم علمي دانشآموزان در عرصههاي داخلي و بينالملليتوفيق شما را در انجام مسئوليتها در راستاي سياستهاي نظام جمهوري اسالمي و سياستهاي
دولت تدبير و اميد از خداوند متعال مسئلت دارم.
علياصغر فاني ،وزیر آموزش و پرورش

