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سرمقاله

آخرین شــمارة فصل نامة اســتعدادهای درخشــان در زمستان 1387 منتشر شــد. آن شماره با 
سرمقاله ای شروع شد که نامة وداع نخستین رییس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان بود و 

در صفحات پایانی آن، گزارش مراسم معارفة رییس جدید سمپاد درج شده بود.
اکنون از آن زمان پنج ســال گذشــته و ســمپاد در این دورة نه چندان بلند، رویدادهای مهم 
و تحوالت چشــمگیری را به خود دیده اســت: در همین مدت چهار بار ریاســت آن تغییر کرده، از 
لحاظ ســاختاری تعاریف جدیدی برای آن وضع شده، تعداد مراکز و دانش آموزان تحت تعلیم آنها 
با شــیب باالیی رشد کرده، نحوة سنجش و گزینش برای ورود به مدارس تیزهوشان دچار تغییرات 

اساسی شده و ...
تعطیلی فصل نامة اســتعدادهای درخشــان پس از هفده سال انتشار منظم هم یکی از تبعات این 
دوره بود. این نشــریه، علیرغم تمامی نقدهایی که به کارکرد و رویکرد مضمونی آن – به خصوص در 
ســال های آخر – وارد می شد، رســانه ای بود برای ارتباط منظم میان ستاد مرکزی سمپاد با مدارس، 

والدین  و  دانش آمــوزان  مربیــان، 
آنهــا و نیز محلی بــرای ثبت و 
اصلی  اتفاقات  مســتند کردن 
بزرگ کشوری.  این مجموعة 
با عــدم انتشــار فصل نامه، 

ایــن دو کارکرد هم دچار 
نقصان شد.
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با انتشار این شماره فصل نامة استعدادهای درخشان قصد داریم به این فترت پنج ساله پایان دهیم 
و این مســیر ارتباطی را احیا کنیم. برای این منظور از نظرات صاحب نظران و کارشناســان گوناگون 
استفاده شد تا با بازتعریف دقیق اهداف، مخاطبان و روش های نشریه، امکان اثرگذاری آن را افزایش 
دهیم. به عنوان مثال، در این دوره، انتشار مقاالت تخصصی و آکادمیک از دستور کار نشریه خارج شده 
و در مقابل، پرداختن ملموس به مســائل اصلی و عام مبتالبه مربیان مدارس و والدین دانش آموزان 
در اولویت قرار گرفته اســت. در هر شماره و در قالب یک پروندة موضوعی، یکی از این گونه مسائل از 
جنبه های مختلف مورد بررســی قرار می گیرد. البته در این شــماره و با توجه به وقفه ای که در انتشار 
فصل نامه به وجود آمد، موضوع پروندة »آنچه گذشت« مروری بر اتفاقات مهم و پرشماری است که  از 

سال 1388 تا 1392 برای مجموعه سمپاد رخ داده است.
عالوه بر پرونده، در هر شــماره چند مقالة علمی نیز دربــاره موضوعات مرتبط با تربیت نخبگان 
به چاپ خواهد رســید، البته با زبانی ســاده و قابل اســتفاده برای اولیای مــدارس و دانش آموزان و 
سایر عالقه مندان این حوزة آموزشــی. ثبت و انعکاس چکیدة مهم ترین رویدادهای مرتبط با مدارس 

استعدادهای درخشان هم از دیگر اهداف نشریه در دور جدید انتشار آن است.
مجموعه اهداف بازنگری شده در انتشار فصل نامة استعدادهای درخشان در صفحات پایانی همین 
شــماره درج شــده اســت. از مهم ترین اولویت ها در بازنگری اهداف، برقراری ارتباطی هرچه بهتر با 
مخاطبان و ارتقای تاثیرگذاری نشــریه بوده است. بر همین اساس در آخر این شماره، یک نظرسنجی 
برای دریافت نظرات شما عزیزان آماده کرده ایم. امیدوارم با ارسال پیشنهادها و نقدهای خود، ما را در 

بهبود کیفیت فصل نامه یاری کنید. 
در انتها جا دارد از حجت االسالم دکتر اژه ای، مدیر مسئول پیشین فصل نامة استعدادهای درخشان 

بابت همکاری شان برای تداوم انتشار نشریه تشکر ویژه ای به عمل آید.
از پروردگار متعال برای توفیق در خدمتگزاری پسندیده به مجموعة بزرگ استعدادهای درخشان 

مدد می جوییم.
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