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داهى نخبه را شناسا  رتند، بعضى گزينش و انتخاب الزم است؛ بعضى نخبهى كنيم و رتبيت كنيم، بعد رد ميان اينها ی ما بايد استعدا
داهى ربرتند؛ انتخاب بهترين رى همراه با ارتقاء و بعد از آن، نگهدارى و . اهاستعدا رى، بلكه نگهدا ارتقاء است؛ هن فقط نگهدا

پيشرفت
. 

 1390مهر 13 - یعلم دگانیبرگز و نخبگان از یجمع دارید در یرهبر معظم مقام اناتیب

 قدمهم

هر . افروزندتوسعه دانش و بینش را برمیآیند و چراغ جانبه به شمار میهروشنی رشد همنخبگان علمی، مایه رونق و چشم       

هرگاه ایشان کرامت بینند و قدر یابند و بر صدر . پویایی و رشد و بالندگی در جامعه، در گرو بها دادن جدی به نخبگان است

گی بیشتر علم و فرهنگ خواهند شد و هم دیگر پویندگان این مسیر، الگوی روشن فردای خویش نشینند، هم خودشان مایه بالند

شناسایی و پرورش استعدادهای برتر، از دیرباز کانون توجه عالمان . نگرندتر میجویند و به راه و آینده خود امیدوارانهرا در آنان می

 . های علمیه بوده استبزرگ در حوزه

 هیعلم یهاحوزه مرکز مدیریت غ،یتبل و پژوهش آموزش، یهاعرصه در برتر استعداد طالب ییشناسا دوره پنج یرااج به تیعنا با

 حیصح استفاده» در «یالعال ممدظله» دیتقل عظام مراجع و یرهبر معظم مقام داتیتأک به دنیبخش تحقق منظوربه ،دارد نظر در خواهران

 و تیحما ،ییشناسا یبرا یگذاراستیس و یزیربرنامه باهدف و «کشور جانبههمه توسعه یراستا در نخبگان یعلم یهاتیظرف از

امید است گام . دینما برگزاردوره شناسایی استعدادهای برتر را  ششمین  ی،فرامل و یمل سطح در برتر یاستعدادها یتوانمندساز و ارتقاء

 .برداشته شود  یاسالم هنگفر قیتعم و گسترش و ینید علوم توسعه و دیتول جهتمهمی در 

 

 

توصیه می شود مطالب مندرج در این دفترچه را به دقت  فراخوانبه متقاضیان و واجدین شرایط شرکت در 

 .است خود طلبهدفترچه برعهده  مطالعهمسئولیت های ناشی از عدم ، بدیهی است مطالعه نمایند
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 فیعارت

رت رسمی و به صو علمیه خواهران هایحوزه مدیریتتحت پوشش مرکز  سمدار از یکی در که شودمی اطالق فردی به :حوزوی

  .اشتغال به تحصیل داشته باشد با کد طلبگی

1حوزوی نخبه
 اسالمی علوم گسترش و تولید آموزش، تربیت، در وی اثرگذاری که شودمی اطالق کارآمدی و برجسته حوزوی فرد به :

 بخشیدن سرعت موجب وی فکری نبوغ و کارآفرینی خالقیت، هوش، و باشد محسوس مدیریت، و فرهنگ فناوری، تبلیغ، انسانی، و

 .گردد جامعه اخالقی فضائل رشد و علمی توسعه و رشد به

2برتر استعداد
 به شدن شناخته و ویژه استعدادهای بروز هایزمینه و بوده نخبه بالقوه صورتبه که شودمی اطالق حوزوی فردی به :

 .دارد را و امورفرهنگی تبلیغ پژوهش، تدریس، ،تحصیل هایعرصه از یکی اختصاصی داشته و شرایط وجود او در نخبه عنوان

 :شودمی انجام زیر اشکال از یکی به مصاحبه این: تخصصی و علمی هایمصاحبه

 .شود می انجام( تحصیلی)علمی های صالحیت شناسایی هدف با سنجش، این: مصاحبه علمی

-می نجاما طلبه، تدریسسوابق  به ناظر ،تدریسی مهارت و توان شناسایی هدف با سنجش، این :تدریس تخصصی عرصه مصاحبه

 .شود

 ،شده رائها پژوهشی هایفعالیت به ناظر ،پژوهشی مهارت و توان شناسایی هدف با سنجش، این: پژوهش عرصه تخصصیمصاحبه 

 .شودمی انجام

 تبلیغی هایفعالیت به توجه با ،فرهنگی و تبلیغی مهارت و توان شناسایی فهد با سنجش، این: تبلیغ عرصه تخصصی مصاحبه

 .شودمی انجام ،گرفته صورت

ارغ محل ف مدرسهتکمیل کاربرگ توسط  از طریقاخالقی  و عمومی هایصالحیت شناسایی هدف با سنجش، این :عمومی ارزیابی

 .شودمی انجام استان تایید آن توسط والتحصیلی 

 

 همم اتتذکر

  4طحس و 3سطح ،2سطح مقاطع، در چهار عرصه تحصیل، تدریس، پژوهش و تبلیغ و امور فرهنگی و در 6فراخوان ناب 

 .انجام خواهد شد که در ادامه، شرایط اختصاصی هر عرصه به صورت جداگانه بیان خواهد شد

                                                           
در  .است برتر استعدادهای شناسایی  از مجزا  نخبگان شناسایی فرایندو  و روشن شدن تفاوت استعداد برتر با آن است تعریف نخبه در این دفترچه صرفاً جهت اطالع. 1

 . طالب استعدادبرتر مورد نظر استاین مرحله فقط شناسایی 
 استعداد عنوان به باشد16.5 باالی ایشان مصاحبه کل معدل که طالبی. شوند می تقسیم ب و الف گروه دو امتیازات در اساس بر برتر استعدادهای نهایی، تعیین مرحله در - 2

 .شوند می شناخته ب برتر استعداد عنوان قبول شدگان به سایر و الف برتر
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 حصیلی باشد و در صورتیکه وضعیت پرونده آموزشی طالب فارغ التحصیل در سامانه آموزش باید دارای تاریخ فارغ الت

 ثبت شده است، الزم است از طریق معاونت آموزش مدرسه اقدام نمایند. "جاری"این دسته از طالب در سامانه آموزش 

 از را نام بتث به مربوط امور کلیه اطالعات  رودمی انتظار برتر استعدادهایشناسایی  فراخوان در شرکت متقاضی طالب از 

 . نمایند گیریپی nab. Whc. ir   ایت ناب به نشانیمدارس و یا س

 هایبررسی در ام،نپس از ثبت  تا فرمایند مطالعه کامل صورتبه  را دفترچه محترم، مدیران و کارشناسان طالب، است الزم 

 .حذف نگردند شروط، به توجه عدم علت نهایی برخی طالب به

 انجام  ...(ی وپیامک، تماس تلفن) از هر راه ممکنا ر رسانی به طالبمدارس موظند پس از زمان اعالم فراخوان، اطالع

 اهنماییرهمچنین مدارس بایستی نسبت به  .ی منابع داشته باشنددهند تا طالب فرصت کافی جهت ثبت نام و مطالعه

 .طالب واجد شرایط اقدام نمایند

 برتر  عدادهایاست و نخبگان امورق سایت مرکز ثبت نام طالب شامل تکمیل فرم ها و بارگذاری مستندات فقط از طری

  .است پذیر امکان زیرو از طریق لینک  های علمیهحوزه

https://b2n.ir/b58524 

 شود طی دفترچه در شدهدرج مراحل تمام است الزم و نیست برتر استعداد عنوانبه طلبه شدن شناخته معنای به نامثبت. 

 برتر توسط تلفن همراه خود، اطمینان ر شناسایی استعدادهای های مرتبط با امویامکپمتقاضیان از امکان دریافت  الزم است

برگزارکنندگان مسئولیتی برای ی( )ولو به خاطر مسدود بودن پیامک تبلیغاتهای دریافتی یامکپ. عدم اطالع از حاصل نمایند

 . کندینمهای استانی و مدارس ایجاد ، مدیریتفرخوان اعم از مرکز مدیریت خواهران

  شود.که اسامی آنها تایید و اعالم مصاحبه از طالبی به عمل خواهد آمد  

 اتی مصاحبهمنابع مطالع"های استعدادهای برتر در دفترچه شماره دو با عنوان منابع مطالعاتی جهت شرکت در مصاحبه" 

 عه نمایند و برو الزم است طالب محترم قبل از ثبت نام، فهرست منابع را مطالدر اختیار متقاضیان محترم قرار گرفته 

 .آمادگی مصاحبه را کسب نماینداساس آن 

  ارتقاء ورت صتنها در  ،و قبول نشده اند اندهای قبلی در مصاحبه شرکت کردهداوطلبانی که در فراخوان نابدقت شود

 . شرکت کنند 6فراخوان ناب در می توانند شرایط مندرج در این دفترچه،  و با توجه به تغییر عرصهو یا  تحصیلی سطح

 الزم است اهجهت استمرار حمایت ها و برنامه حفظ شرایط استعداد برتری ه به عنوان استعدادبرتر،پس از معرفی طلب. 

 در شناسایی، فرایند رد چنانچه و کنند نامثبت توانندمی عرصه، دو در حداکثر هستند عرصه چند در شرایط واجد که کسانی 

 . شد خواهند معرفی اهعرصه آن در استعدادبرتر عنوان به شدند موفق عرصه دو هر

https://b2n.ir/b58524
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 برتر یاستعدادها شرایط شرکت در فراخوان شناسایی

)بند  مومیعتمامی شرایط  و ()بند الف صالحیت های عمومی های برتر الزم استدمتقاضیان شرکت در فراخوان شناسایی استعدا

 .ندماینثبت نام  اقدام به پسسو دارا باشند بر اساس عرصه انتخابی را مندرج در این دفترچه  ( ج )بند و اختصاصی (ب

 عمومیهای صالحیت :الف

 :است زیر ه شرحب آنموارد که  2در کاربرگ شماره  مندرجعمومی  هایصالحیتکسب حد نصاب امتیاز از محورهای ارزیابی 

 حوزوی تحصیل در پشتکار و اشتیاق و انگیزه -1

 طلبگی هویت به نسبت باورمندی -2

 عبادی امور به اهتمام -3

 اخالقی رذایل از پرهیز به اهتمام -4

 التزام به والیت فقیه -5

 عفاف اسالمی و حجاب -6

 دیگران با تعامل و رفتار حسن -7

 خالقیت و نوآوری علمی -8

 طلبگی زیرعایت شایسته  -9

 انضباط و نظم -10

 شخصیتی 1تعادل -11

 تعادل فکری -12

 سیاسی تعادل -13

احد آموزشی ومحل فارغ التحصیلی، پس از برگزاری شورایی با حضور معاونین  مدیر مدرسه توسطشرایط عمومی،  کاربرگ :1نکته 

رای هر یک از شرایط حداقل امتیاز الزم ب. رسدو نماینده اساتید، امتیازدهی و به تأیید مدیریت استان محل تحصیل فعلی طلبه می

 . امتیاز است  60مذکور، 

همان  هدهع بر ،فارغ التحصیل مرکز آموزش های غیر حضوری هستند که بیطال اختصاصی و عمومی شرایط احراز مسئولیت :2نکته 

 .است مرکز

 

 
                                                           

 منظور از تعادل صرفا اجتناب از افراط و تفریط است - 1
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 عمومی شرایط: ب
  :است زیر جدول شرح به مختلف یلیتحص سطوح درثبت نام  عمومی طیشرا

 تجرد و تاهل شرط سنی شرط دیوور مقطع

 دو سطح تحصیل به شاغل

 ندارد بعد ما و1/1/1370 متولدین سیکل مدرک با  ورودی

 ندارد بعد ما و 1/1/1374 متولدین تا کارشناسی ارشد دیپلم مدرک با  ورودی

 ندارد بعد ما و 1/1/1371 متولدین دکتری مدرک با  ورودی

 دو سطح مدرک با  ورودی سه سطح تحصیل به شاغل
 مجرد بعد ما و 1/1/1369 متولدین

 متأهل بعد ما و 1/1/1364 متولدین

 سه سطح مدرک با  ورودی چهار سطح یلتحص به شاغل
 مجرد بعد ما و 1/1/1364 متولدین

 متأهل بعد ما و 1/1/1359 متولدین

 

 تدریس، پژوهش و تبلیغ و امور فرهنگیتحصیل، شرکت در عرصه های  اختصاصیشرایط : ج

  عرصه تحصیل ثبت نام در اختصاصیشرایط: 

 گذرانده  یا ترم واحد شرط عرصه معدل دیوور مقطع ردیف

 تحصیل به شاغل 1

 دو سطح

 مدرک با  ورودی

 سیکل

 19 معدل حداقل: مجرد

 19 معدل حداقلمتاهل: 

 نیمسال چهار دردرسی  واحد 60گذراندن حداقل 

  99 شهریور تا تحصیلی

 مدرک با  ورودی

 و باالتر دیپلم

 19 معدل حداقل: مجرد

 19 معدل حداقلمتاهل: 

 نیمسال دو در رسید واحد  30گذراندن حداقل 

   99 شهریور تا تحصیلی

 تحصیل به شاغل 2

 سه سطح

 مدرک با  ورودی

 دو سطح

 دو سطح در 18.5: دارای حداقل معدل مجرد

 دو سطح در 18: دارای حداقل معدل متاهل

یا  اولین عنوان به 99 سال اشتغال به تحصیل در

  طلبه تحصیلی ترمدومین 

 تحصیل به شاغل 3

 چهار سطح

 مدرک با  دیورو

 سه سطح

 سه سطح در 18.5: دارای حداقل معدل مجرد

 سه سطح در 18: دارای حداقل معدل متاهل

یا  اولین عنوان به 99 سال اشتغال به تحصیل در

 طلبه تحصیلی دومین ترم

 

 



                فترچه ضوابط و شرایط شرکت در فراخوان شناسایی استعدادهای برتر حوزه های علمیه خواهراند

 (، تدریس، پژوهش، تبلیغ و امور فرهنگی)عرصه های تحصیل                                   

 

8 

  عرصه تدریس ثبت نام در اختصاصیشرایط: 

 یسشرط سابقه تدر گذرانده یا ترم واحد شرط شرط معدل مقطع ردیف

 تحصیل به شاغل 1

  سه سطح

 در 18.5: دارای حداقل معدل مجرد

  دو سطح

 در 18: دارای حداقل معدل متاهل

 دو سطح

 99 سال اشتغال به تحصیل در

 دومین ترمیا  اولین عنوان به

 طلبه تحصیلی

تدریس سابقه داشتن حداقل دو سال 

یا بعد از آن  2سطح بعد از اتمامموفق 

 زشبا معرفی معاونت آمو

 تحصیل به شاغل 2

 چهار  سطح

 در 18.5: دارای حداقل معدل مجرد

  سه سطح

 در 18: دارای حداقل معدل متاهل

 سه سطح

 99 سال اشتغال به تحصیل در

 دومین ترمیا  اولین عنوان به

 طلبه تحصیلی

داشتن حداقل دو سال تدریس موفق 

یا بعد از آن  3در زمان اشتغال در سطح

 وزشبا معرفی معاونت آم

  پژوهشعرصه ثبت نام در  اختصاصیشرایط: 

 شرط سابقه پژوهش گذرانده یا ترم واحد شرط شرط معدل مقطع ردیف

 تحصیل به شاغل 1

  سه سطح

 17.5معدل : دارای حداقل مجرد

  دو سطح در

 در 17: دارای حداقل معدل متاهل

 دو سطح

 به 99 سال اشتغال به تحصیل در

 دومین ترمیا  اولین عنوان

 طلبه تحصیلی

)به یعلمداشتن حداقل دو اثر مکتوب 

در قالب کتاب یا  جز تحقیق پایانی(

شده یا پذیرفته شده در  منتشرمقاله 

مجالت علمی پژوهشی، علمی ترویجی 

 یا علمی تخصصی

 تحصیل به شاغل 2

 چهار  سطح

 17.5معدل : دارای حداقل مجرد

  سه سطح در

 در 17: دارای حداقل معدل متاهل

 سه سطح

 به 99 سال اشتغال به تحصیل در

 دومین ترمیا  اولین عنوان

 طلبه تحصیلی

)به یعلمداشتن حداقل سه اثر مکتوب 

قاله در قالب کتاب یا م نامه(جز پایان

شده یا پذیرفته شده در مجالت  منتشر

علمی پژوهشی، علمی ترویجی یا 

 علمی تخصصی
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  یفرهنگ امور و یغیتبلنام در عرصه ثبت اختصاصیشرایط: 

 شرط سابقه تبلیغ و فعالیت های فرهنگی گذرانده یا ترم واحد شرط شرط معدل مقطع ردیف

1  
 تحصیل به شاغل

  سه سطح

معدل : دارای حداقل مجرد

  دو سطح در 17.5

: دارای حداقل معدل متاهل

 دو سطح در 17

 99 سال اشتغال به تحصیل در

 دومین ترمیا  اولین عنوان به

 هطلب تحصیلی

 در موفق و مؤثر یغیتبل سوابق داشتن

نهادهای  یمعرف با ریاخ سال چهار

 1رسمی اعزام مبلغ

2  
 تحصیل به شاغل

 چهار  سطح

معدل : دارای حداقل مجرد

  سه سطح در 17.5

: دارای حداقل معدل متاهل

 سه سطح در 17

 99 سال اشتغال به تحصیل در

 دومین ترمیا  اولین عنوان به

 طلبه تحصیلی

 در موفق و مؤثر یغیتبل سوابق نداشت

نهادهای  یمعرف با ریاخ سال چهار

 رسمی اعزام مبلغ

 

 ) تخفیف نمره معدل ( تبصره های شرایط اختصاصی

از نصاب  معدل آن ها حداکثر یک نمره کمترشرط حداقل معدل را ندارند و طالب متقاضی شرکت در فراخوان که  :1تبصره

 آموزشی واحدمدیر  تشخیص بهکه  در صورتیر شرایط عمومی و اختصاصی را دارا هستند، اما سایمعدل هر مقطع می باشد 

حصیلی و مدیریت مدرسه محل فارغ التفرم توصیه نامه آن ها توسط  باشند و ویژه استعداد دارای ،اساتید از نفر دو حداقل و

 تایید شود، می توانند در فراخوان ثبت نام نمایند.استان 

 که هشیپژو هایهجشنوار و حوزه سال کتاب همایش حلی کشوری، عالمه جشنواره علمی کشوری، المپیاد دگانبرگزی: 2تبصره

 برخوردار معدل شرط در تخفیف نمره یک از ،شرایط سایر بودن دارا صورت در ،مرکز باشندشده تایید  لیستها در اسامی آن

 .شد خواهند

 

 تبصره از استفاده طیشرا

  برخوردار  تواند از تخفیف یک تبصرهتبصره های فوق به صورت همزمان وجود ندارد و طلبه میامکان استفاده از

 .شود

 گردد می در چهار سال اخیر محاسبه شده نام ثبت سطح همان در کشوری المپیاد برگزیدگی سابقه . 

                                                           
1

سازمان اوقاف، سازمان تبلیغات اسالمی، (، )مدظله العالینهادهای رسمی اعزام مبلغ شامل معاونت فرهنگی و تبلیغی حوزه های علمیه خواهران، دفتر تبلیغات اسالمی، نهاد رهبری  

 .... می باشدآموزش و پرورش و 
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 جشنواره، ذکرقالب اثر، تاریخرا با  بایست گواهی خودها جهت استفاده از تبصره یا امتیاز آن، میبرگزیدگان جشنواره 

گروهی انجام شده باشد، ضرورت دارد  که اثر،درصورتی .شده ارائه نمایند برگزیده دقیق طلبه و عنوان امتیاز و رتبه

 .اند، ذکر شودنام فرد یا افرادی که به صورت رسمی در تهیه اثر مشارکت داشته

 از که پژوهشی هایجشنواره و حوزه سال کتاب همایش ،حلی کشوری عالمه جشنواره، یکشور ادیالمپ دگانیبرگز 

 .لحاظ خواهد شد ،مصاحبهپس از قبولی در  آنامتیاز  باشند، دارا را یاختصاص طیشرا و استفاده نکرده تبصره

  برتر یاستعدادها ارتقاء و توانمندسازی

ی ایشان، برنامه های مهارتی و علمی آموزشی، پس از معرفی طالب پذیرفته شده به عنوان استعداد برتر، برای توانمند ساز

ها،  اخالقی تربیتی و مدیریتی در نظر گرفته می شود از جمله زمینه سازی برای حضور در همایش پژوهشی، فرهنگی تبلیغی،

مشاوره تخصصی پژوهشی، معافیت از ارزیابی علمی دروس مصاحبه  ها، استفاده از های آموزشی، کارگاه ها، دوره نشست

 .ده برای مجوز تدریس طبق ضوابطش

  برتر یاستعدادها حمایت و پشتیبانی از

فرهنگی و رفاهی،  های مادی و معنوی، خدمات ها و پشتیبانی پس از انتخاب طلبه به عنوان استعداد برتر، انواع حمایت

به انجام می  سال چهار حداکثر و سال یک حداقلبه مدت  های درون و برون سازمانی هماهنگی پشتیبانی علمی و ارتقائی، با

 شرایط داشتن به منوط ه مذکور،دور چهارم تا دوم هایسال در برتر استعدادهای از حمایتهمچنین الزم به ذکر است که  .رسد

 است: ذیل پویایی

 اخالقی و عمومی هایصالحیت حفظ -1

 :ذیل شرح به علمی پویایی حفظ -2

 حوزه در تحصیل به اشتغال 1-2

 تحصیل در تأخیر عدم 2-2

 مقطع معدل پذیرش آن نصاب از نمره یک از بیش که حدی در حمایت دوره طول در تحصیلی هایسال معدل حفظ3-2

باشد،  18سطح دو  شدگان متأهل مقطعپذیرفته تحصیل عرصه در معدل اگر نصاب: مثالعنوانبه. نگردد کمتر عرصه هر در

 هستند، تحصیل مشغول 3 سطح در که این مقطع برتر استعدادهای یا کل واحدهای گذرانده() های تحصیلیسال معدل

 .شود 17 از کمتر نباید

 

 

 

 

 


