
98 / فصل نامة استعدادهای درخشان

موفقيت خانم دكتر مريم ميرزاخاني، رياضي دان برجستۀ ايراني در دريافت معتبرترين جايزۀ بين المللي 
اين رشته )جايزۀ فيلدز(، موجي از خوشحالي و اميد در دل تالشگران عرصۀ آموزش و تحقيق در كشور 
به وجود آورد. ســابقۀ تحصيل اين چهرۀ علمي جهاني در مدرســۀ راهنمايي و دبيرستان استعدادهاي 
درخشــان فرزانگان يك تهران و دو بار حضور ايشــان در تركيب تيم المپياد رياضی جمهوري اسالمي 
ايران -كه يك بار آن همراه با كسب نمره كامل بود-  شيريني اين خبر را در كام دانش آموزان، دبيران، 
مربيان و مديران خانوادۀ بزرگ استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان دوچندان كرد. اميد آن است 
كه تداوم و تعالي فعاليت اين مجموعۀ تالشــگر در عرصۀ تعليم و تربيت، زمينه ســاز پرورش چهره هاي 
برجستۀ جهاني و ملي متعدد در شاخه هاي مختلف علمي باشد، نسلي كه بايد آرمان »مرجعيت علمي 

ايران« در جهان را محقق كنند.
دورۀ جديد فعاليت مركز ملي پرورش اســتعدادهاي درخشــان و دانش پژوهــان جوان، با تأكيد بر 
»برنامه محوري« در تمامي سطوح و تدوين برنامه ها حول »باورها«ي مشترك در اين مجموعه، نخستين 
نشانه هاي خود را در تابستان آشكار كرد. براي نخستين بار، مجموعۀ برنامه هاي يك سالۀ مركز به همراه 
شــاخص هاي مربوطه براي ارزيابي ميزان تحقق اهداف برنامه ها در مركز توليد شــد و در اختيار ادارات 
استعدادهاي درخشان استان ها قرار گرفت. گام هاي بعدي در اين مسير، عالوه بر پي گيري اجراي دقيق 
برنامه هاي ابالغ شده، تدوين يك برنامۀ شش ساله )متناظر با دورۀ برنامۀ ششم توسعۀ كشور و يك سال 
پيش از آن( براي سال هاي 99-1394 و برنامۀ پنج سال پاياني دوران چشم انداز بيست سالۀ كشور، يعني 

سال هاي 1404-1400 است.
موضوعي كه در چند ماه اخير، بيش از هر چيز وقت و توان مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان 
و دانش پژوهان جوان را به خود اختصاص داد، اصالح برخي جهت گيري هاي آســيب زا در نظام پذيرش 
دانش آموز مدارس استعدادهاي درخشان، به ويژه تفكيك آزمون ورودي مدارس استعدادهاي درخشان 
از مدارس نمونۀ دولتي و طراحي ســؤاالت اين آزمون به صورت متمركز كشوري با هدف ارتقاء كارآيي 
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تشــخيصي آن بوده است. در پرونده شــماره آينده فصل نامه به طور مفصل به مبحث گزينش مدارس 
استعدادهای درخشان خواهيم پرداخت. 

موضوع پرحاشيۀ بعدي، تعيين ظرفيت پذيرش مدارس استعدادهاي درخشان بر مبناي نسبت مطلوب 
جداسازي دانش آموزان استعدادهاي درخشان، يعني بازۀ 0/62 تا 2/14 درصد جمعيت دانش آموزي در 
هر منطقۀ آموزشــي است. متأسفانه در توسعۀ مدارس اســتعدادهاي درخشان در سال هاي اخير، اين 
نســبت مورد توجه جدي قرار نگرفته است و در نتيجه، در برخي از مناطق بيش از 15 درصد جمعيت 
دانش آموزي در مدارس استعدادهاي درخشان تحصيل مي كنند! مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان 
و دانش پژوهان جوان، علي رغم فشارهايي كه از جوانب مختلف، تأسيس بي ضابطۀ مدارس استعدادهاي 
درخشان در مناطق جديد و يا افزايش عدد پذيرش دانش آموز در مدارس موجود را پي گيري مي كنند، در 
يك روند مستمر و بدون سستي، سياست پذيرش دانش آموز در مدارس استعدادهاي درخشان بر اساس 

نسبت استاندارد را همچنان تعقيب خواهد نمود.
خوشــبختانه در كنار اقدامات جاري ساالنۀ مركز از قبيل اعزام تيم هاي جمهوري اسالمي ايران به 
المپيادهاي بين المللي دانش آموزي و كســب مدال هاي رنگارنگ از اين مســابقات، برگزاري آزمون هاي 
المپيادهاي دانش آموزي در ســطح ملي و مدرسۀ تابستاني باشگاه دانش پژوهان جوان، برگزاري مرحلۀ 
استاني و كشوري بخش دانش آموزي جشنوراۀ جوان خوارزمي، برگزاري مراحل استاني و قطبي مسابقات 
كنگرۀ سراسري قرآن كريم سمپاد و برنامه هاي متنوع ديگر كه علي رغم وجود تنگناهاي مالي و اعتباري، 
بحمداهلل با كيفيت مطلوبي به اجرا درآمدند، حركت تازه اي نيز در راستاي اجرايي سازي طرح »شهاب« 
)شناســايي و هدايت اســتعدادهاي برتر( با همكاري بنياد ملي نخبگان و با حمايت جدي وزير محترم 
آموزش و پرورش و دبيركل محترم شــوراي عالي آمــوزش و پرورش و با هماهنگي و همكاري معاونت 
آموزش ابتدايي، متوســطه، پرورشــي و فرهنگي و مركز برنامه ريزي، نيروي انساني و فناوري اطالعات 

وزارت آموزش و پرورش آغاز شده است كه در شماره هاي آتي فصل نامه بدان خواهيم پرداخت.
آغاز سال تحصيلي 94-1393، سرآغاز فصلي تازه در مجاهدت فرهنگي، تربيتي و آموزشي همكاران 
ســخت كوش ما در 670 مدرسۀ استعدادهاي درخشان، 32 ادارۀ استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان 
جوان در سراسر كشور و نيز حوزۀ ستادي مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان 
است. فرا رسيدن بهار تعليم و تربيت را به تمامي همكارانم شادباش مي گويم و از درگاه خداوند، توفيق 

خدمت گزاري شايسته را طلب مي كنم.
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