
50 / فصل نامة استعدادهای درخشان

تحوالت ساختاری حوزه ستادی 
استعدادهای درخشان 

س��ی امین جلسة هیئت امنای »سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان« با فاصله یک سال از 
جلس��ة قبلی در تاریخ 23 دی ماه 1389 تش��کیل شد. ریاست این جلسه را دکتر حاجی  بابایی، وزیر 
آموزش و پرورش دولت دهم بر عهده داش��ت. نگاهی به مصوبات این جلس��ه حاکی از جدیت اعضای 
هیئت امنا برای اخذ تصمیم  کالن برای ادامه فعالیت های س��مپاد است؛ به نحوی که در اولین مصوبه 
جلس��ه، صحبت از تش��کیل کمیس��یون دائمی هیئت امنا به میان آمده است. اما تنها چهار روز بعد و 
در یکصد و چهل و پنجمین جلس��ه ش��ورای عالی اداری، تصمیماتی در باالترین س��طوح کشور اتخاذ 
ش��د که معنایی مشخص داشتند: جلس��ه چند روز قبل، آخرین نشست هیئت امنای سازمانی بود که 

دیگر وجود نداش��ت.

مصوبه ادغام
»مرکز ملی پرورش اس��تعدادهای درخش��ان و دانش پژوهان جوان« وابس��ته ب��ه وزارت آموزش 
و پ��رورش، بر اس��اس مصوبه مورخ 89/10/27 ش��ورای عالی اداری، با ادغام »س��ازمان ملی پرورش 
اس��تعدادهای درخش��ان« و »باشگاه دانش پژوهان جوان« به وجود آمده اس��ت. در بند 1 تصمیم نامه 
ش��ماره 206/581 مورخ 1390/1/17 که از س��وی رئیس جمهور و رئیس ش��ورای عالی اداری جهت 
اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابالغ ش��ده، آمده است: »سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان 
و باشگاه دانش پژوهان جوان وابسته به وزارت آموزش و پرورش با کلیه منابع، نیروي انساني، امکانات، 
تجهی��زات و تعه��دات با یکدیگر ادغام و عنوان آن به »مرکز ملي پرورش اس��تعدادهاي درخش��ان و 

دانش پژوهان جوان« تغییر مي یابد.«

تغییرات در عمل
در متن تصمیم نامه شورای عالی اداری، به »ادغام« دو مجموعه و »تغییر عنوان« آنها اشاره شده 
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است. اما آنچه عماًل متعاقب ابالغ این تصمیم نامه به وقوع پیوست ابعاد کالن دیگری هم داشته است. 
از مهم ترین این تبعات می شود به موارد زیر اشاره کرد: 

1( ادغام س��ازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و باشگاه دانش پژوهان جوان، با حفظ منابع، 
نیروی انسانی، اهداف، وظایف و تعهدات این دو مجموعه؛

از مجموعه تغییراتی که در حوزة س��تادی اس��تعدادهای درخش��ان به وقوع پیوست، تنها قسمت 
»ادغام« مستند به مصوبة شورای عالی اداری بود که البته آن هم به درستی اجراء نشد؛ چرا که ادغام 
این دو مجموعه در عمل همراه ش��د با تعدیل نیروی انس��انی و جابه جایی و محدودیت منابع از جمله 

فضای فیزیکی. 
در ضمن بر اس��اس تبصرة ذیل بند 1 این تصمیم نامه، مجموعه اهداف، ش��رح وظایف و تشکیالت 
مرکز ملي پرورش اس��تعدادهاي درخش��ان و دانش پژوهان جوان باید طي مدت 3 ماه توس��ط وزارت 
آموزش و پرورش تهیه و به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انساني رئیس جمهور مي رسید. با 

وجود گذشت بیش از سه سال از ابالغ تصمیم نامه، تا کنون این امر محقق نشده است.
این ادغام دارای یک بعد پنهان اما پراهمیت نیز بود و آن عبارت اس��ت از تنزل س��طح س��ازمانی 
واحدهای س��تادی متولی امور استعدادهای برتر در وزارت آموزش و پرورش از یک »سازمان« هم تراز 

با معاونت وزیر و یک »باشگاه« هم تراز با مشاورت وزیر به یک »مرکز«.
2( انحالل هیئت امنای س��ازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و باشگاه دانش پژوهان جوان 
ک��ه ه��ر کدام متش��کل از چند وزیر، مع��اون رئیس جمهور، مع��اون وزیر و چند ش��خصیت علمی و 

دانشگاهی منصوب از سوی رئیس جمهور بودند؛
»سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان« بر اساس ماده واحده مصوب 67/3/10 شورای عالی 
انقالب فرهنگی، س��ازمانی وابسته به وزارت آموزش و پرورش بود. بر مبنای اساسنامه این سازمان که 
در تاری��خ 67/3/22 به تصویب هیئت وزیران رس��یده بود، ارکان این س��ازمان عبارت از هیئت امنا و 
رئیس سازمان است. اعضای هیئت امنای سازمان عبارت  بودند از: )1( وزیر آموزش و پرورش )رئیس 
هیئت امنا(؛ )2( وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛ )3( رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی؛ )4( رئیس 
سازمان صدا و سیما؛ )5( رئیس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی و )8-6( سه نفر از شخصیت های 
علمی و فرهنگی کشور با معرفی وزیر آموزش و پرورش و تأیید هیئت امنا که از سوی رئیس جمهور 

برای مدت 5 سال منصوب می شوند.
همچنین »باش��گاه دانش پژوهان جوان« بر مبنای اساسنامه مصوب 73/8/10 شورای عالی انقالب 
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فرهنگی، مؤسس��ه ای زیر نظر وزارت آموزش و پرورش بوده اس��ت. بر مبنای اساسنامه، ارکان باشگاه 
عبارت از هیئت امناء، رئیس باشگاه و شورای باشگاه بود.  اعضای هیئت امنای باشگاه عبارت  بودند از: 
)1( وزیر آموزش و پرورش )رئیس هیئت امناء(؛ )2( وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛ )3( رئیس سازمان 
ملی پرورش اس��تعدادهای درخشان؛ )11-4( هش��ت نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و معلمان 
صاحب صالحیت و افراد صاحب نظر کش��ور با معرفی وزیر آموزش و پرورش و وزیر علوم، تحقیقات و 

فناوری که از سوی رئیس جمهور برای مدت 4 سال منصوب می شوند.
رئیس س��ازمان ملی پرورش استعدادهای درخش��ان و باشگاه دانش پژوهان جوان، با تأیید اعضای 
هیئت امناء انتخاب و توس��ط وزیر برای مدت 4 س��ال منصوب می ش��دند و در مجموعه وظایف آنها، 
مهم ترین وظیفه »اجرای مصوبات هیئت امنا« بیان شده بود. این در حالی است که رئیس مرکز ملی 
پرورش اس��تعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان با نظر وزیر آموزش و پرورش برای مدت نامعلوم 

انتخاب و منصوب می شود و در عمل باید سیاست های وزارتخانه آموزش و پرورش را اجرا نماید.
3( واگذاری وظایف جدید برگزاری »بخش دانش آموزی جش��نوارة جوان خوارزمی« و نیز »طرح 

شناسایی و هدایت استعدادهای برتر )شهاب(« به عهده مرکز جدیدالتأسیس:
در متن تصمیم نامة شورای عالی اداری، اشاره ای به واگذاری وظایف جدید به مرکز جدیدالتأسیس 
نش��ده است و تعیین اهداف و وظایف آن موکول به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأیید معاونت 
توس��عة مدیریت و س��رمایه انسانی رئیس جمهور گردیده است. اما در عمل، از بدو شکل گیری مرکز و 
در حکم انتصاب اولین رئیس آن، انجام وظایف دبیرخانة بخش دانش آموزی جشنوارة جوان خوارزمی 
و دبیرخانة ستاد اجرایی مرکزی طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر نیز، تنها بر اساس نظر وزیر 

وقت آموزش و پرورش به این مرکز واگذار شد.


