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برگزاري اردوی كش��وري برگزيدگان بيس��ت و يكمين و بيس��ت و دومين كنگره سراسري قرآن 
كريم س��مپاد با عنوان »يادواره شهداي هسته اي« � پس از دو سال وقفه � در روزهاي آغازين آذرماه، 
نويدبخش احياي باس��ابقه ترين برنامه مس��تمر فرهنگي و قرآني در مدارس استعدادهاي درخشان، در 
سال تحصيلي جاري و سال هاي آتي است. برنامه ريزي و هماهنگي شايسته و ميزباني درخور تحسين 
هم��كاران اداره كل آموزش و پرورش اصفهان )به ويژه جناب آقاي قائديها، مديركل محترم اس��تان( و 
اداره اس��تعدادهاي درخشان استان اصفهان )به ويژه آقايان غالمرضايي و احمدپور، رئيس و كارشناس 
محترم اداره اس��تعدادهاي درخشان استان(، موجب رضايت و خرسندي عموم شركت كنندگان شد و 
خاط��ره خ��وش برگزاري اين كنگره را به عنوان يكي از به يادماندني ترين ادوار كنگره سراس��ري قرآن 
كريم سمپاد جاودانه كرد. حضور صميمانه و بزرگوارانه پدر و مادر ارجمند ستاره دخت مهاجر به ديار 
دوس��ت، حافظ گران قدر كل قرآن كريم و دانش آموز درگذش��ته دبيرستان فرزانگان امين1 اصفهان � 

مرحومه فاطمه پرورش � در ميان دوستان قرآني فرزند فقيدشان، از نقاط برجسته اين كنگره بود.
ايام برگزاري كنگره، از يك س��و با هفته بس��يج و از س��وي ديگر، با سالگرد عروج دانشمند شهيد 
هس��ته اي كشورمان، ش��هيد دكتر مجيد ش��هرياري هم زمان بود. در همان روزها، رهبر معظم انقالب 
اس��المي در ديدار اعضاي مجمع عالي بس��يج مستضعفين، ضمن بيانات خود ذكر خيري از اين شهيد 
گران قدر و ديگر نخبگان، دانش��مندان و مجاهدان ش��هيد ايران اس��المي داشتند. بنا به مناسبت، اين 

بخش از بيانات ايشان را مرور مي كنيم:
»...الگوهای برجس��ته ای داريم كه اينها نشان دادند كه برجس��ته اند، بزرگ اند. در جنگ سرداران 
بزرگى داشتيم، شخصيت های برجسته؛ حاال بعضىها نخبه علمى بودند، آمدند در جنگ شدند سرباز 
و فعال و تفنگ به دست؛ مثل مرحوم شهيد چمران. چمران يك نخبه علمى بود، نخبه هنری هم بود؛ 
خودش به من مى گفت: من در عكاس��ى هنرمندم. آمده بود جنگ، لباس نظامى پوش��يده بود، ش��د 
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نظامى؛ ]اما[ قبل از اين كه وارد اين ميدان بشود، نخبه بود. بعضى قبل از اين كه وارد اين ميدان بشوند 
نخبه نبودند، اين ميدان آنها را به فلك رساند؛ مثل اوستا عبدالحسين بنا، كه يك شاگرد بنا بود؛ وارد 
ميدان جنگ ش��د، رسيد به خورش��يد، اوج گرفت، نخبه شد، آن هم چه نخبه ای! اينها برجسته اند. ما 
در علم و تحقيق نخبه های برجسته ای داريم، مثل مرحوم كاظمى آشتيانى كه اين سلول های بنيادی 
و اين تش��كيالت عظيم را راه انداخت و انس��ان های زيادی را تربيت كرد � همكارانش هم همان جور 
هس��تند؛ امروز هم بحمداهلل اين حركت ادامه دارد � يا مثل ش��هيد ش��هرياری؛ كه اين روزها اس��م 
شهيد شهرياری را مىآوريم، چون اين روزها سالگرد شهادت او است؛ بقيه هم همينطور: رضايىنژاد، 
علىمحّمدی، احمدی روش��ن؛ اين ها نخبگانى بودند در وادی علم و تحقيق كه بسيجىوار كار كردند؛ 

شهيد شهرياری بسيجىوار كار كرد ... 
در همه اين ميدان هايى كه ذكر كرديم، هزاران انس��ان بزرگ بودند و هس��تند و تالش كردند كه 

بعضى را اسم آورديم.«
***

پس از نزديك به دو سال و نيم تالش و پي گيري مجدانه، بحمداهلل »كليات نظام تربيت استعدادهاي 
برتر در آموزش و پرورش« در جلس��ه مورخ 4 آذر 1393 ش��وراي عالي آموزش و پرورش به تصويب 
رسيد. در اين مصوبه مهم كه بايد آن را رهنامه نظام تعليم و تربيت كشور درباره صاحبان استعدادهاي 
برتر و زيربناي حقوقي فعاليت مجموعه اس��تعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان در دوره نوين به 
حساب آورد، تعاريف، اصول، اهداف، سياست هاي اجرايي، راهكارها و سازوكارهاي نظارت و ارزش يابي 
از فعاليت هاي اين حوزه تبيين ش��ده اس��ت. در يكي از بندهاي مهم اين مصوبه، بر مطلوبيت توس��عه 
الگوي تربيت اس��تعدادهاي برتر به شيوه »تلفيقي« )بدون جداس��ازي( و نيز ضرورت استمرار الگوي 
تربيت استعدادهاي برتر به شيوه »تفكيكي« )از طريق جداسازي( � البته با نگاه حداقلي � تأكيد شده 

است.
اميدواريم تصويب اين س��ند، بر آشفتگي اظهار نظرها، موضع گيري ها و عملكردهاي سليقه اي در 
قبال دانش آموزان صاحب استعدادهاي برتر و درخشان، نقطه پايان بگذارد. همچنين، تدوين و تصويب 
اسناد ديگري از جمله »اساس نامه مدارس استعدادهاي درخشان« و »برنامه درسي ويژه استعدادهاي 
درخش��ان« )هماهنگ با برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ايران( از داللت هاي مهم اين سند است 
ك��ه به اميد خدا، پس از توش��يح و ابالغ مصوبه »كليات نظام تربيت اس��تعدادهاي برتر در آموزش و 

پرورش« از سوي رياست محترم جمهور، در اسرع وقت پي گيري خواهد شد.
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***
در روز 28 آبان ماه سال جاري، تفاهم نامه همكاري ميان مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان 
و دانش پژوهان جوان و انجمن علمي كودكان استثنايي ايران، در جلسه اي با حضور جناب آقاي دكتر 
غالمعلي افروز )رئيس انجمن علمي كودكان استثنايي ايران(  امضاء و مبادله شد. همكاري در انتشار 
يك عنوان مجله علمي � پژوهش��ي در حوزه استعدادهاي درخش��ان، تأسيس و اداره مراكز تخصصي 
و كلينيك مش��اوره تيزهوشان، پشتيباني علمي از س��مينارها و نشست هاي علمي و كارشناسي و... از 
جمله مفاد اين تفاهم نامه هس��تند. عملي ش��دن اين زمينه هاي همكاري، س��بب گسترش دامنه ارائه 
خدمات تخصصي و تقويت پشتوانه هاي علمي و پژوهشي سياست ها و رويكردهاي عملياتي مركز ملي 

پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان خواهد شد.
***

ش��انزدهمين جشنواره دانش آموزي خوارزمي در بخش دانش آموزي، با اعالم مشخصات طرح هاي 
برگزيده كش��وري و برپايي مراس��م تقدير از دانش آم��وزان برگزيده نهايى كش��وری هم زمان با هفته 
پژوهش، به ايستگاه آخر رسيد. شانزدهمين جشنواره در حالي با شكوه و نظم پايان يافت كه در پشت 
صحنه، عدم پشتيباني و تأمين نشدن حداقل هاي اعتباري مورد نياز اين جشنواره - از دوره چهاردهم 

يعنى از سال 1391 تا كنون - عرصه را بر دبيرخانه اجرايي به شدت تنگ كرده است. 
علي رغم اين تنگناها، با مش��اركت خوب دبيران اس��تاني و داوران مراحل استاني و ملي جشنواره، 
در فرايند بررس��ي طرح هاي امس��ال دو اق��دام اصالحي جديد به عمل آمد كه ط��ي آن، دقت فرايند 
رسيدگي به تقاضاهاي تجديدنظر در مرحله دفاع داوران استاني و نيز دقت داوري كميته داوران وزارت 
عل��وم، تحقيقات و فناوري افزايش يافت. اگرچه يك��ي از نتايج اين افزايش دقت داوري، كاهش تعداد 
طرح هاي برگزيده كش��وري از 45 و 42 طرح دوره چهاردهم و پانزدهم به 33 طرح دوره ش��انزدهم 
بود، اما در مقابل بر اتقان و اعتبار انتخاب هاي صورت گرفته افزوده اس��ت. لذا شايس��ته است موفقيت 
برگزيدگان جشنواره شانزدهم را به صورت ويژه به اين عزيزان، خانواده ها، معلمان و نهادهاي )مدارس، 

پژوهش سراها و...( همكار ايشان تبريك بگوييم.
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