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رتند، بعضى زگينش و انتخاب الزم است؛ بعضى نخبهى كنيم و رتبيت كنيم، بعد رد ميان اينها ی ما بايد استعداداهى نخبه را شناسا 
ارتقاء است؛ هن فقط نگهدارى، بلكه نگهدارى همراه با ارتقاء بعد از آن، نگهدارى و . اهاستعداداهى ربرتند؛ انتخاب بهترين

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

 قدمهم

هر . افروزندتوسعه دانش و بينش را برميآيند و چراغ جانبه به شمار ميهروشني رشد همنخبگان علمي، مايه رونق و چشم       

هرگاه ايشان کرامت بينند و قدر يابند و بر صدر . پويايي و رشد و بالندگي در جامعه، در گرو بها دادن جدي به نخبگان است

بالندگي بيشتر علم و فرهنگ خواهند شد و هم ديگر پويندگان اين مسير، الگوي روشن فرداي خويش نشينند، هم خودشان مايه 

شناسايي و پرورش استعدادهاي برتر، از ديرباز کانون توجه عالمان . نگرندتر ميجويند و به راه و آينده خود اميدوارانهرا در آنان مي

 . هاي علميه بوده استبزرگ در حوزه

 يهاحوزه مرکز مديريت غ،يتبل و پژوهش آموزش، يهاعرصه در برتر استعداد طالب ييشناسا دوره شش ياجرا به تيعنا با

 استفاده» در «يالعال ممدظله» ديتقل عظام مراجع و يرهبر معظم مقام داتيتأک به دنيبخش تحقق منظوربه ،دارد نظر در خواهران هيعلم

 ،ييشناسا يبرا يگذاراستيس و يزيربرنامه باهدف و «کشور جانبههمه توسعه يراستا در نخبگان يعلم يهاتيظرف از حيصح

. دینما برگزاردوره شناسایی استعدادهای برتر را  مینهفت  ي،فرامل و يمل سطح در برتر ياستعدادها يتوانمندساز و ارتقاء و تيحما

 .برداشته شود  ياسالم فرهنگ قيتعم و گسترش و ينيد علوم توسعه و ديتول جهتامید است گام مهمی در 
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 فیعارت

به صورت رسمي و  علميه خواهران هايحوزه مديريتتحت پوشش مرکز  مدارس از يکي در که شودمي اطالق فردي به :حوزوی

  .اشتغال به تحصيل داشته باشد با کد طلبگي

1حوزوی نخبه
 اسالمي علوم گسترش و توليد آموزش، تربيت، در وي اثرگذاري که شودمي اطالق کارآمدي و برجسته حوزوي فرد به :

 بخشيدن سرعت موجب وي فکري نبوغ و کارآفريني خالقيت، هوش، و باشد محسوس مديريت، و فرهنگ فناوري، تبليغ، انساني، و

 .گردد جامعه اخالقي فضائل رشد و علمي توسعه و رشد به

2برتر استعداد
 به شدن شناخته و ويژه استعدادهاي بروز هايزمينه و بوده نخبه بالقوه صورتبه که شودمي اطالق حوزوي فردي به :

 .دارد را و امورفرهنگي تبليغ پژوهش، تدريس، ،تحصيل هايعرصه از يکي اختصاصي داشته و شرايط وجود او در نخبه عنوان

 :شودمي انجام زير اشکال از يکي به مصاحبه اين: تخصصی و علمی هایمصاحبه

 .شود مي انجام( تحصيلي)علمي هاي صالحيت شناسايي هدف با سنجش، اين: مصاحبه علمی

 ،شده ارائه پژوهشي هايفعاليت به ناظر ،پژوهشي مهارت و توان شناسايي هدف با سنجش، اين: پژوهش عرصه تخصصیمصاحبه 

 .شودمي انجام

 تبليغي هايفعاليت به توجه با ،فرهنگي و تبليغي مهارت و توان شناسايي هدف با سنجش، اين: تبلیغ عرصه تخصصی مصاحبه

 .شودمي انجام ،گرفته صورت

محل فارغ  مدرسهتکميل کاربرگ توسط  از طريقاخالقي  و عمومي هايصالحيت شناسايي هدف با سنجش، اين :عمومی ارزیابی

 .شودمي انجام استان تاييد آن توسط والتحصيلي 

اساتيد، در  تدريس و ارزيابي ساالنه با معرفي اداره کلدر صورت کسب امتيازات الزم در مصاحبه اساتيد شاغل به تحصيل نکته: 

 ليست ثبت نام قرار خواهند گرفت.

 

 

 

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

 . شناسایی طالب استعدادبرتر مورد نظر است
 و الف برتر استعداد عنوان به باشد 16.5 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 به باشد 14.5طالبی که معدل کل مصاحبه ایشان باالی 

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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 مهم اتتذکر

  4سطح و 3سطح ،2سطح مقاطعدر  تبليغ و امور فرهنگي و ،، در چهار عرصه تحصيل، تدريس، پژوهش7فراخوان ناب 

 .انجام خواهد شد که در ادامه، شرايط اختصاصي هر عرصه به صورت جداگانه بيان خواهد شد

 از را نام ثبت به مربوط امور کليه اطالعات  رودمي انتظار برتر استعدادهايشناسايي  فراخوان در شرکت متقاضي طالب از 

     ند.ينما گيرييپ /  https://nab.whc.irو يا سايت ناب به نشاني ، اخبار شبکه کوثر نتمدارس

 هايبررسي در نام،پس از ثبت تا فرمايند مطالعه کامل صورتبه  را دفترچه محترم، مديران و کارشناسان طالب، است الزم 

 .حذف نگردند شروط، به توجه عدم علت نهايي برخي طالب به

 انجام  ...(پيامک، تماس تلفني و) از هر راه ممکنا ر رساني به طالبمدارس موظند پس از زمان اعالم فراخوان، اطالع

 همچنين مدارس بايستي نسبت به راهنمايي .ي منابع داشته باشنددهند تا طالب فرصت کافي جهت ثبت نام و مطالعه

 .طالب واجد شرايط اقدام نمايند

 به آدرس   در سامانه نجم هاي خود را به همراه مستنداتبراي ثبت نام طلبه بايد اطالعات و فعالت

https://najm.whc.ir/   هاي يا عرصهنموده و پس از تکميل اطالعات کد ملي خود و عرصه تکميل و بارگذاري

  نمايد تا شرايط ثبت نام ايشان بررسي گردد.   50001717138989پيامک:    شماره سر درخواستي را به 

 شود طي دفترچه در شدهدرج مراحل تمام ؛ بلکه بايدنيست برتر استعداد عنوانبه طلبه شدن شناخته معناي به نامثبت. 

 هاي مرتبط با امور شناسايي استعدادهاي برتر توسط تلفن همراه خود، اطمينان يامکپمتقاضيان از امکان دريافت  الزم است

مسئوليتي براي به خاطر مسدود بودن پيامک تبليغاتي(  گرچه)هاي دريافتي يامکپ. عدم اطالع از حاصل نمايند

 . کندينمهاي استاني و مدارس ايجاد ، مديريتبرگزارکنندگان فرخوان اعم از مرکز مديريت خواهران

  شودمصاحبه از طالبي به عمل خواهد آمد که اسامي آنها تاييد و اعالم.  

 منابع مطالعاتي مصاحبه"برتر در دفترچه شماره دو با عنوان  هاي استعدادهايمنابع مطالعاتي جهت شرکت در مصاحبه" 

 و الزم است طالب محترم قبل از ثبت نام، فهرست منابع را مطالعه نمايند و بردر اختيار متقاضيان محترم قرار گرفته 

 .اساس آن آمادگي مصاحبه را کسب نمايند

  ارتقاء تنها در صورت  ،و قبول نشده اند اندمصاحبه شرکت کردههاي قبلي در داوطلباني که در فراخوان نابدقت شود

 . شرکت کنند 7فراخوان ناب در مي توانند شرايط مندرج در اين دفترچه،  و با توجه به تغيير عرصهو يا  تحصيلي سطح

 ،الزم است هاجهت استمرار حمايت ها و برنامه حفظ شرايط استعداد برتري پس از معرفي طلبه به عنوان استعدادبرتر. 

 در شناسايي، فرايند در چنانچه و کنند نامثبت توانندمي عرصه، دو در حداکثر هستند عرصه چند در شرايط واجد که کساني 

 . شد خواهند معرفي هاعرصه آن در استعدادبرتر عنوان به شدند موفق عرصه دو هر

https://nab.whc.ir/
https://nab.whc.ir/
https://najm.whc.ir/
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 برتر یاستعدادها شرایط شرکت در فراخوان شناسایی
)بند  تمامي شرايط عمومي و )بند الف( صالحيت هاي عمومي هاي برتر الزم استدشرکت در فراخوان شناسايي استعدامتقاضيان 

 .ندثبت نام نماي اقدام به سپسو دارا باشند بر اساس عرصه انتخابي را مندرج در اين دفترچه  ( ج )بند و اختصاصي ب(

 عمومیهای صالحیت :الف

 :است زير به شرح آنموارد که  2در کاربرگ شماره  مندرجعمومي  هايصالحيتکسب حد نصاب امتياز از محورهاي ارزيابي 

 حوزوي تحصيل در پشتکار و اشتياق و انگيزه -1

 طلبگي هويت به نسبت باورمندي -2

 عبادي امور به اهتمام -3

 اخالقي رذايل از پرهيز به اهتمام -4

 التزام به واليت فقيه -5

 عفاف اسالمي و حجاب -6

 ديگران با تعامل و رفتار حسن -7

 خالقيت و نوآوري علمي -8

 طلبگي زيرعايت شايسته  -9

 انضباط و نظم -10

 شخصيتي 1تعادل -11

 تعادل فکري -12

 سياسي تعادل -13

محل فارغ التحصيلي، پس از برگزاري شورايي با حضور معاونين واحد آموزشي  مدير مدرسه توسطشرايط عمومي،  کاربرگ :1نکته 

حداقل امتياز الزم براي هر يک از شرايط . رسداساتيد، امتيازدهي و به تأييد مديريت استان محل تحصيل فعلي طلبه ميو نماينده 

 . امتياز است  60مذکور، 

 .است مرکزهمان  عهده بر ،حضوري هستندفارغ التحصيل مرکز آموزش هاي غير که طالبي عمومي شرايط احراز مسئوليت :2نکته 

 

 عمومی شرایط: ب
  :است زير جدول شرح به مختلف يليتحص سطوح درثبت نام  عمومي طيشرا

                                                           
 منظور از تعادل صرفا اجتناب از افراط و تفریط است - 1



                دفترچه ضوابط و شرایط شرکت در فراخوان شناسایی استعدادهای برتر حوزه های علمیه خواهران

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

 

7 

 تجرد و تاهل شرط سنی شرط دیوور مقطع

 دو سطح تحصیل به شاغل

 ندارد بعد ما و1/1/1371 متولدین سیکل مدرک با  ورودی

 ندارد بعد ما و 1/1/1375 متولدین تا کارشناسی ارشد دیپلم مدرک با  ورودی

 ندارد بعد ما و 1/1/1372 متولدین دکتری مدرک با  ورودی

 دو سطح مدرک با  ورودی سه سطح تحصیل به شاغل
 مجرد بعد ما و 1/1/1370 متولدین

 متأهل بعد ما و 1/1/1365 متولدین

 سه سطح مدرک با  ورودی چهار سطح تحصیل به شاغل
 مجرد بعد ما و 1/1/1365 متولدین

 متأهل بعد ما و 1/1/1360 متولدین

 

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

  عرصه تحصيل ثبت نام در اختصاصيشرايط: 

 گذرانده  یا ترم واحد شرط عرصه معدل دیوور مقطع ردیف

 تحصیل به شاغل 1

 دو سطح

 مدرک با  ورودي

 سيکل

 19 معدل حداقل: مجرد

 19 معدل حداقل: متاهل

 1400 شهريور تا تحصيلي نيمسال چهار در

 درسي  واحد 60گذراندن حداقل 

 مدرک با  ورودي

 و باالتر ديپلم

 19 معدل حداقل: مجرد

 19 معدل حداقل: متاهل

   1400 شهريور تا تحصيلي نيمسال دو در

 درسي واحد 03گذراندن حداقل 

 تحصیل به شاغل 2

 سه سطح

 مدرک با  ورودي

 دو سطح

 دو سطح در 18.5دارای حداقل معدل : مجرد

 دو سطح در 18حداقل معدل دارای : متاهل

 عنوان به  1400-1401 سال اشتغال به تحصيل در

  طلبه تحصيلي ترمدومين يا  اولين

 تحصیل به شاغل 3

 چهار سطح

 مدرک با  ورودي

 سه سطح

 سه سطح در 18.5دارای حداقل معدل : مجرد

 سه سطح در 18دارای حداقل معدل : متاهل

 عنوان به  1400-1401 سال اشتغال به تحصيل در

 طلبه تحصيلي دومين ترميا  اولين
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  پژوهشعرصه ثبت نام در  اختصاصيشرايط: 

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

 تحصیل به شاغل 1

  سه سطح

 17.5معدل داراي حداقل : مجرد

  دو سطح در

 17داراي حداقل معدل : متاهل

 دو سطح در

 سال اشتغال به تحصيل در

يا  اولين عنوان به  1401-1400

 طلبه تحصيلي دومين ترم

)به جز يعلمداشتن حداقل دو اثر مکتوب 

 منتشردر قالب کتاب يا مقاله  تحقيق پاياني(

شده يا پذيرفته شده در مجالت علمي 

 علمي تخصصي پژوهشي، علمي ترويجي يا

 تحصیل به شاغل 2

 چهار  سطح

 17.5معدل داراي حداقل : مجرد

  سه سطح در

 17داراي حداقل معدل : متاهل

 سه سطح در

 سال اشتغال به تحصيل در

يا  اولين عنوان به  1401-1400

 طلبه تحصيلي دومين ترم

)به جز يعلمداشتن حداقل سه اثر مکتوب 

شده  منتشردر قالب کتاب يا مقاله  نامه(پايان

يا پذيرفته شده در مجالت علمي پژوهشي، 

 علمي ترويجي يا علمي تخصصي

  يفرهنگ امور و يغيتبلنام در عرصه ثبت اختصاصيشرايط: 

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

1  
 تحصیل به شاغل

  سه سطح

 17.5معدل داراي حداقل : مجرد

  دو سطح در

 17داراي حداقل معدل : متاهل

 دو سطح در

 سال اشتغال به تحصيل در

يا  اولين عنوان به   1400-1401

 طلبه تحصيلي دومين ترم

 در موفق و مؤثر يغيتبل سوابق داشتن

نهادهاي  يمعرف با رياخ سال چهار

 1رسمي اعزام مبلغ

2  
 تحصیل به شاغل

 چهار  سطح

 17.5معدل داراي حداقل : مجرد

  سه سطح در

 17داراي حداقل معدل : متاهل

 سه سطح در

 سال اشتغال به تحصيل در

دومين يا  اولين عنوان به  1400

 طلبه تحصيلي ترم

 در موفق و مؤثر يغيتبل سوابق داشتن

نهادهاي  يمعرف با رياخ سال چهار

 رسمي اعزام مبلغ

 
 

 

                                                           
سازمان اوقاف، سازمان تبلیغات اسالمی، آموزش و پرورش و لعالی(، )مدظله انهادهای رسمی اعزام مبلغ شامل معاونت فرهنگی و تبلیغی حوزه های علمیه خواهران، دفتر تبلیغات اسالمی، نهاد رهبری  1

 ... می باشد.
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 :تبصره های شرایط اختصاصی

 از نفر دو حداقل يا آموزشي واحد تشخيص به لکن نيستند، معدل شرط داراي که را کساني توانند،مي مديريت مدارس :1تبصره

 هر معدل نصاب از کمتر نمره يک حداکثر هستند، با دارا را اختصاصي و عمومي شرايط ساير هستند و ويژه استعداد داراي اساتيد،

 داليل و هاويژگي بايد نامهتوصيه در. 1نمايند معرفي برتر استعدادهاي و نخبگان امور کل اداره به در مصاحبه شرکت جهت مقطع،

  .گردد ذکر بودن ويژه استعداد

 که پژوهشي هايجشنواره و حوزه سال کتاب همايش حلي کشوري، عالمه جشنواره علمي کشوري، المپياد برگزيدگان :2تبصره

 برخوردار معدل شرط در تخفيف نمره يک از شرايط، ساير بودن دارا صورت در ،مرکز باشندشده تاييد  ها در ليستاسامي آن

 .شد خواهند

 تبصره از استفاده طیشرا

 تواند از تخفيف يک تبصره برخوردار هاي فوق به صورت همزمان وجود ندارد و طلبه ميامکان استفاده از تبصره

 .شود

 گردد مي در چهار سال اخير محاسبه شده نام ثبت سطح همان در کشوري المپياد برگزيدگي سابقه . 

 جشنواره، را با ذکرقالب اثر، تاريخ بايست گواهي خودها جهت استفاده از تبصره يا امتياز آن، ميبرگزيدگان جشنواره 

ضرورت دارد گروهي انجام شده باشد،  که اثر،درصورتي .شده ارائه نمايند برگزيده دقيق طلبه و عنوان امتياز و رتبه

 .اند، ذکر شودنام فرد يا افرادي که به صورت رسمي در تهيه اثر مشارکت داشته

 از که پژوهشي هايجشنواره و حوزه سال کتاب همايش حلي کشوري، عالمه جشنواره، يکشور اديالمپ دگانيبرگز 

 .لحاظ خواهد شد ،مصاحبهپس از قبولي در  آنامتياز  باشند، دارا را ياختصاص طيشرا و استفاده نکرده تبصره

  برتر یاستعدادها ارتقاء و توانمندسازی

پس از معرفي طالب پذيرفته شده به عنوان استعداد برتر، براي توانمند سازي ايشان، برنامه هاي مهارتي و علمي آموزشي، 

ها، جمله زمينه سازي براي حضور در همايش اخالقي تربيتي و مديريتي در نظر گرفته مي شود از پژوهشي، فرهنگي تبليغي،

 .مشاوره تخصصي پژوهشي ها، استفاده از هاي آموزشي، کارگاه ها، دوره نشست

  برتر یاستعدادها حمایت و پشتیبانی از

فرهنگي و رفاهي،  هاي مادي و معنوي، خدمات ها و پشتيباني پس از انتخاب طلبه به عنوان استعداد برتر، انواع حمايت

به انجام  سال چهار حداکثر و سال يک حداقلبه مدت  هاي درون و برون سازماني هماهنگي پشتيباني علمي و ارتقائي، با
                                                           

 . معرفی طالب در کاربرگ مخصوص به نام توصیه نامه خواهد بود که پیوست فراخوان ارسال می شود 1
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 داشتن به منوط ه مذکور،دور چهارم تا دوم هايسال در برتر استعدادهاي از حمايتهمچنين الزم به ذکر است که  .رسدمي

 :است ذيل پويايي شرايط

 اخالقي و عمومي هايصالحيت حفظ -1

 :ذيل شرح به علمي پويايي حفظ -2

 حوزه در تحصيل به اشتغال 1-2

 تحصيل در تأخير عدم 2-2

 در مقطع معدل پذيرش آن نصاب از نمره يک از بيش که حدي در حمايت دوره طول در تحصيلي هايسال معدل حفظ3-2

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

 کمتر نبايد هستند، تحصيل مشغول 3 سطح در که اين مقطع برتر استعدادهاي (يا کل واحدهاي گذرانده) هاي تحصيليسال

 .شود 17 از

 

 

 

 

 


