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ترند، بعضى ى كنيم و تربيت كنيم، بعد در ميان اينها گزينش و انتخاب الزم است؛ بعضى نخبهيما بايد استعدادهاى نخبه را شناسا
 ارتقاء است؛ نه فقط نگهدارى، بلكه نگهدارى همراه با ارتقاء و پيشرفت.استعدادهاى برترند؛ انتخاب بهترينها. بعد از آن، نگهدارى و 
 1390مهر 13 - یعلم دگانیبرگز و نخبگان از یجمع دارید در یرهبر معظم مقام اناتیب

 
 
 
 قدمهم

افروزند. هر آيند و چراغ توسعه دانش و بينش را برميجانبه به شمار ميروشني رشد همهنخبگان علمي، مايه رونق و چشم       
پويايي و رشد و بالندگي در جامعه، در گرو بها دادن جدي به نخبگان است. هرگاه ايشان كرامت بينند و قدر يابند و بر صدر نشينند، 

ندگي بيشتر علم و فرهنگ خواهند شد و هم ديگر پويندگان اين مسير، الگوي روشن فرداي خويش را در آنان هم خودشان مايه بال
از ديرباز  از اين رو توجه به نخبگان و برنامه ريزي جهت تأثيرگذاري ايشان .نگرندميتر اميدوارانهجويند و به راه و آينده خود مي

هاي براساس مصوبات شوراي عالي حوزه و شوراي سياستگذاري  حوزهلذا ميه بوده است. هاي علكانون توجه عالمان بزرگ در حوزه
 .تا كنون برنامه شناسايي و پرورش استعدادهاي برتر در مدارس علميه خواهران در دستور كار قرار گرفت 94علميه خواهران از سال 

 و نخبگان امور كل اداره غ،يتبل و پژوهش آموزش، يهاعرصه در برتر استعداد طالب ييشناسا دوره چهار ياجرا به تيعنا با
 و يرهبر معظم مقام داتيتأك به دنيبخش تحقق منظوربه ،دارد نظر در خواهران هيعلم يهاحوزه پژوهش معاونت برتر ياستعدادها

 باهدف و «كشور جانبههمه توسعه يراستا در نخبگان يعلم يهاتيظرف از حيصح استفاده» در «يالعال مدظلهم» ديتقل عظام مراجع
پنجمين دوره  ي،فرامل و يمل سطح در برتر ياستعدادها يتوانمندساز و ارتقاء و تيحما ،ييشناسا يبرا يگذاراستيس و يزيربرنامه

 فرهنگ قيتعم و گسترش و ينيد علوم توسعه و ديتول جهت. اميد است گام مهمي در دينما برگزارشناسايي استعدادهاي برتر را 
 برداشته شود.  ياسالم
 

به متقاضیان و واجدین شرایط شرکت در مصاحبه توصیه می شود مطالب مندرج در این دفترچه را به دقت مطالعه نمایند، 

 است. طالببدیهی است مسئولیت های ناشی از عدم مطالعه دفترچه برعهده خود 
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 فیتعار

 به صورت رسمي و با كد طلبگي علميه خواهران هايحوزه مديريتتحت پوشش مركز  مدارس از دريكي كه شودمي اطالق فردي به :حوزوی

  .اشتغال به تحصيل داشته باشد

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

 رشد و علمي توسعه و رشد به بخشيدن سرعت موجب وي فكري نبوغ و كارآفريني خالقيت، هوش، و باشد محسوس مديريت، و فرهنگ فناوري، تبليغ،
 .گردد جامعه اخالقي فضائل

 .باشندمي فراتر نخبه( حد) تعريف از (امثالهم اهلل كثر)علميه هايحوزه مفاخر و (بركاتهم دامت)تقليد معظم مراجعقابل ذكر است كه 

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

 دارد. را برتر استعدادهاي مديريت يا و و تربيت اخالق ،و امورفرهنگي تبليغ پژوهش، آموزش، هايعرصه از يكي اختصاصي داشته و شرايط وجود او

 انجام برتر استعدادهاي در فراخوان ثبت نام كنندگان سطح علمي سنجش و ارزشيابي منظور به كه است هاسنجش از ايمجموعه :علمی مصاحبه

 .شودمي

-فعاليت  يكي از ناظر به ،است كه با هدف شناسايي توان و مهارت پژوهشي طلبه سنجش سطح مهارت پژوهشي پژوهشی: تخصصی مصاحبه

 .گيرد ارائه شده، صورت ميهاي پژوهشي 

 هايفعاليتسوابق  با توجه به ،است كه با هدف شناسايي توان و مهارت تبليغيطلبه  سنجش سطح مهارت تبليغي تبلیغی: تخصصی مصاحبه

 شود.انجام مي تبليغي طلبه

 .شودمي انجام اخالقي و عمومي هايصالحيت شناسايي هدف با سنجش، اين: عمومی مصاحبه

 است.« نخبگان و استعدادهاي برتر» عبارتبرگرفته از حروف ابتداي كلمات  ناب:

 برتر یاستعدادها شرایط شرکت در فراخوان شناسایی
و بر اساس را دارا باشند مندرج در اين دفترچه  هاي برتر الزم است تمامي شرايط عمومي و اختصاصيدمتقاضيان شركت در فراخوان شناسايي استعدا

 ده دهند.تشكيل پرون آن
 شرایط عمومیالف: 

 است: زير به شرح آنموارد كه  2در كاربرگ شماره  مندرج كسب حد نصاب امتياز از محورهاي ارزيابي شرايط عمومي
 حوزوي تحصيل در پشتكار و اشتياق و انگيزه -1

 طلبگي هويت به نسبت باورمندي -2

 عبادي امور به اهتمام -3

 اخالقي رذايل از پرهيز به اهتمام -4

 به واليت فقيهالتزام  -5

 عفاف اسالمي و حجاب -6

 ديگران با تعامل و رفتار حسن -7

 طلبگي زيرعايت شايسته  -8

 علمي نوآوري و خالقيت  -9

 انضباط و نظم -10

 شخصيتي تعادل -11

 تعادل فكري -12

  سياسي تعادل -13

                                                           
 و روشن شدن تفاوت استعداد برتر با آن است. . تعريف نخبه در اين دفترچه صرفاً جهت اطالع1

 و الف برتر استعداد عنوان به باشد 516. باالي ايشان مصاحبه كل معدل كه طالبي. شوند مي تقسيم ب و الف گروه دو امتيازات در اساس بر برتر استعدادهاي نهايي، تعيين مرحله در - 2
 .شوند مي شناخته ب برتر استعداد عنوان قبول شدگان به ساير
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 معاونين حضور با شورايي برگزاري از پس و مجزا صورت به تحصيل، به اشتغال محل مدرسه و التحصيلي فارغ محل مدارس مديران توسط 2 شماره كاربرگ
 .است امتياز  60 مذكور، شرايط از يک هر براي الزم امتياز حداقل. رسدمي طلبه فعلي تحصيل محل استان مديريت تأييد به و امتيازدهي اساتيد، نماينده ومدارس 

 شرایط اختصاصی ب:
  :است زير جدول شرح به مختلف يليتحص سطوح در عرصه آموزش ياختصاص طيشرا

 
  :است زير جدول شرح به مختلف يليتحص سطوح در وهشژعرصه پ ياختصاص طيشرا

                                                           
 قابل قبولی است که امتیاز آن در سطوح قبل محاسبه نشده باشد. چاپ شده منظور از مقاله محاسبه نشده مقاله - 1

 سطح

 یلیتحص
 شرایط استمرار تحصیل حداکثر سن علمی طیشرا

اشتغال به شرایط 

 شئون حوزوی

 شروط متأخر
)مهلت: تا یک سال پس از اعالم 

 استعداد برتری(

اشتغال به 
 سطح دو

 115و حداكثر  95ورودي ديپلم: گذراندن حداقل 
 19 معدل حداقلواحد درسي با 

و حداكثر  171ورودي سيكل: گذراندن حداقل 
 19 معدل حداقلواحد درسي با  190

ورودي ديپلم: متولدين 
 و مابعد 1373سال 

ورودي سيكل:  متولدين 
 و مابعد 1375سال 

 2استمرار تحصيل در مقطع سطح 
اشتغال به تحصيل در 

 2سطح 
_ 

فارغ 
التحصيل 

 2 سطح

 ورودي ديپلم و سيكل
 18: دو سطح معدل حداقل -1

 18:مقاله يا تحقيق پاياني نمره حداقل -2

ورودي ديپلم:  متولدين 
 ومابعد 1368سال 
سيكل:  متولدين  ورودي

 ومابعد 1370سال 

تا ثبت نام در  2فاصله فراغت از سطح 
فراخوان شناسايي استعداد برتر بيشتر از يک 
سال نباشد مگر در مناطقي كه سطح باالتر 
 نداشته باشند كه به دو سال افزايش مي يابد.

اشتغال به تحصيل در 
 3سطح 

_ 

فارغ 
التحصيل 

 3 سطح

 18 :سه سطح معدل حداقل -1
 18: نامهانيپا نمره حداقل -2

و  1362متولدين سال 
 مابعد

تا ثبت نام در  3فاصله فراغت از سطح 
فراخوان شناسايي استعداد برتر بيشتر از يک 
سال نباشد مگر در مناطقي كه سطح باالتر 
 نداشته باشند كه به دو سال افزايش مي يابد.

اشتغال به تحصيل در 
 4سطح 

 يعلم مقاله کي حداقلارائه  -
 1نشده محاسبه يجيترو

 تيفعال کي حداقل ارائه گواهي -
 قبول مورد يغيتبل يفرهنگ

فارغ 
التحصيل 

 4 سطح

 18: چهار سطح معدل حداقل -1
 18: نامهانيپا نمره حداقل -2

و  1358متولدين سال 
 مابعد

 در نام ثبت تا 4فاصله فراغت از سطح 
از بيشتر  برتر استعداد شناسايي فراخوان

 يک سال نباشد.

اشتغال به تحصيل در 
سطح باالتر يا درس 
خارج و يا تدريس 

 موفق حوزه

 يعلم مقاله کي حداقلارائه  -
 نشده محاسبه يپژوهش

 تيفعال سه حداقل گواهي ارائه -
 قبول مورد يغيتبل يفرهنگ

 سطح

 یلیتحص
 شرایط استمرار تحصیل حداکثر سن علمی طیشرا

شرایط اشتغال به 

 شئون حوزوی

 شروط متأخر

)مهلت: تا یک سال پس از 

 اعالم استعداد برتری(

فارغ 
التحصيل 

 2 سطح

 18: دو سطح معدل حداقل-1
 18:مقاله يا تحقيق پاياني نمره حداقل-2

مكتوب از  فعاليت پژوهشي امتياز 6دارا بودن حداقل -3
 دستورالعمل احراز هاي پژوهشيجدول فعاليت

ورودي ديپلم:  متولدين 
 ومابعد 1368سال 

ورودي سيكل:  
 1370متولدين سال 
 ومابعد

تا ثبت نام در  2فاصله فراغت از سطح 
بيشتر از فراخوان شناسايي استعداد برتر 

يک سال نباشد مگر در مناطقي كه 
سطح باالتر نداشته باشند كه به دو سال 

 افزايش مي يابد.

  پژوهش به اشتغال
 نام ثبت حين

در سطح  تحصيل به اشتغال
3 

فارغ 
التحصيل 

 3 سطح

 18: سه سطح معدل حداقل -1
 18: نامهانيپا نمره حداقل -2

 از مكتوب پژوهشي فعاليت امتياز 12 حداقل بودن دارا 3
 احراز دستورالعمل پژوهشي هايفعاليت جدول

عالوه بر  نشده محاسبه يجيترو يعلم مقاله کارائه ي-4
 فعاليت قبل

و  1362متولدين سال 
 مابعد

تا ثبت نام در  3فاصله فراغت از سطح 
فراخوان شناسايي استعداد برتر بيشتر از 

يک سال نباشد مگر در مناطقي كه 
نداشته باشند كه به دو سال سطح باالتر 

 افزايش مي يابد.

  پژوهش به اشتغال
 نام ثبت حين

در سطح  تحصيل به اشتغال
4 
 کي حداقل ارائه گواهي

 مورد يغيتبل يفرهنگ تيفعال
 قبول

فارغ 
التحصيل 

 4 سطح

 18: چهار سطح معدل حداقل-1

 18: نامهانيپا نمره حداقل-2
 از مكتوب پژوهشي فعاليت امتياز 16حداقل بودن دارا-3

  احراز دستورالعمل پژوهشي هايفعاليت جدول
عالوه بر  نشده محاسبه پژوهشي يعلم مقاله کارائه ي-4 

 فعاليت قبل

و  1358متولدين سال 
 مابعد

 در نام ثبت تا 4فراغت از سطح  فاصله
بيشتر از  برتر استعداد شناسايي فراخوان

 نباشد. يک سال

  پژوهش به اشتغال
 نام ثبت حين

 سطح تحصيل به اشتغال
 يا و خارج درس يا باالتر

 موفق تدريس
 سه حداقل ارائه گواهي

 مورد يغيتبل يفرهنگ تيفعال
 قبول
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  :است زير جدول شرح به مختلف يليتحص سطوح در عرصه تبلیغ و امور فرهنگی ياختصاص طيشرا

 های شرایط اختصاصی تبصره

 4 و 3 ،2 سطوح در الزم، مستندات ارائه با هستند، 17 آموزشي معدل حداقل داراي و داشته چشمگير پژوهشي يا و تبليغي فعاليت كه طالبي: 1 تبصره

 شركت شرايط واجد الزم، نصاب حد كسب و امتيازات محاسبه از پس كه دهند پرونده تشكيل مشروط صورت به توانند مي پژوهش، و تبليغ هاي عرصه در
 . بود خواهند ها مصاحبه در

 امناي هيأت تأييد به كه پژوهشي جشنوارهاي و حوزه سال كتاب همايش ،كشوري حلي عالمه جشنواره ،كشوري علمي المپياد برگزيدگان: 2تبصره

 .شد خواهند برخوردار( نامه پايان /پاياني تحقيق) پاياني پژوهش يا معدل شرط در تخفيف نمره يک از شرايط ساير بودن دارا صورت در برسد، نخبگان مركز

 مستعد را وي مدرسه مديريت اما نباشد،( نامه پايان/پاياني تحقيق) پاياني پژوهش نمره حداقل يا معدل حداقل شرط واجد يا طلبه چنانچه» :3تبصره

كاربرگ توصيه نامه  از قبولي قابل امتياز مدرسه اساتيد از نفر دو و مدير تأييد و نظر با كه صورتي در باشد، دارا را اختصاصي و عمومي شرايط ساير و بداند
 اساتيد امضاء و تكميل از پس را نامه توصيه طلبه است الزم لذا شود، برخوردار پاياني، پژوهش يا و معدل شرط در تخفيف نمره يک از تواندمي نمايد، كسب

 ساير قبولي نمره از بيشتر نمره 5/0 كشوري، هاي مصاحبه در طالب از دسته اين قبولي نمره حداقل ضمناً .نمايد ارائه خود مدارک همراه به مدرسه مدير و
 .است طالب

 : مهم تذکرات
 . گردد مي سال گذشته محاسبه 4و به مدت  شده نام ثبت سطح همان در علمي المپياد برگزيدگي سابقه

 .شود نمي پژوهش عرصه متقاضيان شامل پاياني پژوهش در نمره تخفيف
 امكان استفاده از تبصره هاي فوق به صورت همزمان وجود ندارد و طلبه مي تواند از تخفيف يک تبصره برخوردار شود.

 دهای برترافرایند شناسایی استعد
 تشکیل پرونده : الف

. نسبت به ثبت نام و تشكيل پرونده اقدام نمايدتواند استعدادبرتر را دارا باشد، مي شناسايي فراخوان شركت در اي كه شرايط عمومي و اختصاصيطلبه
 در و گذرانده را دو سطح كه ياطلبه مثال طوره ب. باشد تحصيل بهمشغول  مدرسه آن دركه  شوديم ليتشك يا مدرسه در ،طلبه پروندهالزم به ذكر است 

  .دهد تشكيل ح سهسط مدرسه در را پرونده است الزم دارد، ليتحص به اشتغال سه سطح

 اقدامات الزم جهت ثبت نام و تشکیل پرونده
مراجعه  و يا  nab.whc.irبه نشاني مطالعه دفترچه راهنماي شركت در فراخوان از سايت اداره كل امور نخبگان و استعدادهاي برتر  دريافت  و .1

 طالب به مدرسه محل تحصيل 

 ارائه مستندات الزمو تكميل كاربرگ هاي ثبت نام  .2

 سطح

 یلیتحص
 شرایط استمرار تحصیل حد اکثر سن علمی طیشرا

اشتغال شرایط 

 به شئون حوزوی
 شروط متأخر

 )مهلت: تا یک سال پس از اعالم استعداد برتری(

فارغ 
التحصيل 

 2 سطح

 18: دو سطح معدل حداقل -1
 17:مقاله يا تحقيق پاياني نمره حداقل-2

در دو  موفق مؤثر و تبليغي سوابقدارا بودن -3
 سال اخير

ورودي ديپلم:  متولدين 
 ومابعد 1368سال 

سيكل:  ورودي 
 1370متولدين سال 
 ومابعد

تا ثبت نام در  2فاصله فراغت از سطح 
فراخوان شناسايي استعداد برتر بيشتر از يک 
سال نباشد مگر در مناطقي كه سطح باالتر 
 نداشته باشند كه به دو سال افزايش مي يابد.

  تبليغ به اشتغال
 نام ثبت حين

 3در سطح  تحصيل به اشتغال-

فارغ 
التحصيل 

 3 سطح

 18: سه سطح معدل حداقل -1
 17: نامهانيپا نمره حداقل -2

 در موفق و مؤثر تبليغي سوابق بودن دارا  -3
 اخير سال دو

و  1362متولدين سال 
 مابعد

تا ثبت نام در  3فاصله فراغت از سطح 
فراخوان شناسايي استعداد برتر بيشتر از يک 
سال نباشد مگر در مناطقي كه سطح باالتر 
 نداشته باشند كه به دو سال افزايش مي يابد.

 تبليغ به اشتغال
 حين ثبت نام

 4 سطح در تحصيل به اشتغال
 ترويجي علمي مقاله يک حداقل ارائه -

 نشده محاسبه

فارغ 
التحصيل 

 4 سطح

 18: چهار سطح معدل حداقل -1
 17: نامهانيپا نمره حداقل -2

 در موفق و مؤثر تبليغي سوابق بودن دارا  -3
 اخير سال دو

و  1358متولدين سال 
 مابعد

 در نام ثبت تا 4 سطح از فراغت فاصله
بيشتر از يک  برتر استعداد شناسايي فراخوان

 نباشد. سال

  تبليغ به اشتغال
 نام ثبت حين

 درس يا باالتر سطح اشتغال تحصيل در-
 موفق  تدريس يا و خارج

 يپژوهش يعلم مقالهيک  حداقل -
 نشده محاسبه
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 توجه به نکات ذیل ضروری است:هنگام ثبت نام و تشکیل پرونده 

  تنها در صورت دارا بودن شرايط اختصاصي مندرج در اين دفترچه،  اند،هاي كشوري شركت كردهدر مصاحبه هاي قبلنابداوطلباني كه در فراخوان
به عبارت ديگر با همان سطح و عرصه ناب قبل  .شركت كنند 5فراخوان ناب هاي توانند در مصاحبهميو يا تغيير عرصه  تحصيلي در صورت ارتقاء سطح

 نمي توان در فراخوان جديد ثبت نام نمود اما در سطح باالتر و يا عرصه ديگر منطبق با شرايط جديد امكان ثبت نام وجود دارد.

 از شرط فاصله فراغت از تحصيل معاف خواهند شد. 5 طالب استعداد برتر ناب هاي قبل جهت شركت در فراخوان ناب 

  براي عرصه جديد محاسبه خواهد شد به  در يک ناب قبل طالب و تربيتي ، نمرات مصاحبه هاي علميساير عرصه هادر  در صورت شركت طالب
تطبيق نمايد و سطح شركت طلبه تغيير نكرده باشد. در صورت تمايل طلبه به مصاحبه مجدد، امكان  5شرطي كه نمرات ايشان با قوانين و مصوبات ناب 
 .تكرار مصاحبه در  عرصه جديد مصاحبه وجود دارد

 كال وضعيت خود در سامانهنسبت به رفع اش الزم است ثبت شده است، "يجار" سامانه در انشيا فارغ التحصيليمقطع  يليتحص تيوضع كه طالبي 
 اقدام كنند. از طريق معاونت آموزش مدرسه

 مركز آموزش هاي غير حضوري وليت احراز شرايط عمومي و اختصاصي طالبي كه در برنامه غيرحضوري اشتغال به تحصيل دارند، بر عهدهئمس 
 ثبت نام به عهده مدرسه ميزبان خواهد بود. است و انجام مراحل

  فقط در يک ثبت نام نمايند اما پس از قبولي در بيش از يک عرصه عرصه هاي مختلف هستند مي توانند شناسايي در  واجد شرايطداوطلباني كه
 . معرفي خواهند شدانتخاب و  تر بودند،عرصه كه موفق

 برگزاری مصاحبه: ب

ها و نيز از طريق پيامک توسط اداره طريق نمايندگان محترم در مدارس و استان ها ازجهت شركت در مصاحبه طالب واجد شرايط بهرساني اطالع .1
 مي شود.انجام   كل

 .گرددبرگزار مي  به صورت غير حضوري و آنالين از طريق نرم افزار اسكايپ در محل مديريت هاي استاني هاي علمي و تخصصيمصاحبه .2

 انجام مي شود.به صورت حضوري در قم  مصاحبه روانشناختي و تربيتي ، و تخصصي شدگان در مصاحبه هاي علمي از قبول .3

قبولي  برگزاري مصاحبه تخصصي پژوهشي و تبليغي آنان مشروط به تبليغ توجه داشته باشند كه  شركت كننده در عرصه هاي پژوهش و طالب تذکر:

 .استآموزشي در مصاحبه هاي علمي 

 برتر یاستعدادها تعیین: ج

يک از عرصه هاي ثبت نام شده طبق جدول  نتايج مصاحبه هاي كشوري به همراه گزارشي از وضعيت تحصيلي و فعاليت هاي تخصصي طلبه در هر
جهت تاييد نهايي به هيأت  صورت احراز استعداد برتري بررسي و در نخبگان حوزه امور مركز امتيازات محاسبه و در كارگروه هاي تخصصي و كميسيون

 نخبگان ارسال مي شود.امور امناي مركز 

 : مهم اتتذکر

  هاي دريافتي )ولو به يامکپهاي مركز توسط تلفن همراه خود، اطمينان حاصل نمايند. عدم اطالع از يامکپمتقاضيان از امكان دريافت الزم است
 كند.ينمايجاد  نخبگان امور كل ادارهخاطر مسدود بودن پيامک تبليغاتي( مسئوليتي براي 

 و يا سايت ناب به  مدارس از شخصا را بعدي مراحل و نام ثبت به مربوط امور رودمي انتظار برتر استعدادهاي فراخوان در شركت متقاضي طالب از

 دقت تكميل نمايند. با را 1،3،4،5ي شماره اطالعات خواسته شده در كار برگ هانمايند. همچنين  گيريپي nab.whc.irنشاني 

 اسامي . شود طي دفترچه در شدهدرج مراحل تمام است الزم و نيست برتر استعداد عنوانبه طلبه شدن شناخته معناي به پرونده تشكيل و نامثبت
 خواهد شد. اعالم استعدادهاي برتر و نخبگان امور كل اداره طرف از طي فرايند، از منتخبين پس

  جهت استمرار حمايت ها و برنامه هاي مرتبط با استعدادهاي برتر الزم است. يد برتراشرايط استعدحفظ پس از قبولي طلبه 

 موارد زیر در گواهی ها و مستندات خواسته شده می بایست رعایت شود:

 .باشد نگذشته ماه سه از بيش پرونده تشكيل زمان تا آن تاريخ از و باشد روز به .1

 ( ملي كد مقطع و طلبگي، كد پدر، نام خانوادگي،نام نام،. )باشد طلبهكامل  مشخصات شامل .2

 . برسد معاون امضاي و خانوادگي، مهرنام با ذكر نام، استان در مربوطه معاونت تاييد به .3
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 عنوانو  طلبه امتياز و رتبه جشنواره، تاريخ، قالب اثر را با ذكر خودگواهي مي بايست ها جهت استفاده از تبصره يا امتياز آن، برگزيدگان جشنواره 
 ارائه نمايند. شده برگزيده دقيق

 كه اثر،گروهي انجام شده باشد، ضرورت دارد نام فرد يا افرادي كه به صورت رسمي در تهيه اثر مشاركت داشته اند، ذكر شود.درصورتي 

 تحصيلي و نام محل تدريس صادر  نيمسال ،تدريس مادهكند، با ذكر عنوان تدريس مي آن در طلبه كه سازماني يا نهاد ،مدرسه توسط تدريس گواهي
 شود.

  تبليغي شامل هر نوع تبليغ مانند:  فعاليت عنوانو  شودمي صادر دارد تبليغي فعاليت آن در طلبه كه سازماني يا نهاد مدرسه، توسط تبليغ گواهي
و  مدت زمان تبليغ، تبليغ محل مي شود. همچنين الزم است نشريه و ...سخنراني، جلسه احكام، طرح مربي صالحين، تبليغ در فضاي مجازي، فعاليت در 

 در آن ذكر شود. تبليغ تاريخ

 سال سمت، با ذكر  اشتغال خود رادارد، الزم است حكم يا گواهي  كارهاي استاني به صورت رسمي اشتغال به اي در مدرسه يا در مديريتاگر طلبه
 .ارائه نمايدمحترم از طرف مدير فعاليت مدت زمان  وشروع 

  برتر یاستعدادها حمایت و پشتیبانی از

هاي علمي استاني و كشوري، اسكان، پذيرايي و اياب وذهاب با هاي تأمين هزينه مصاحبهحمايت و پشتيباني از طالب شركت كننده در فراخوان در زمينه
هاي مادي و معنوي، خدمات ها و پشتيبانيعنوان استعداد برتر، انواع حمايتهاي استاني صورت مي گيرد و پس از انتخاب طلبه به همكاري مديريت

 هاي درون و برون سازماني به انجام مي رسد.ها، باهماهنگيها و فعاليتها، ايدهفرهنگي و رفاهي، پشتيباني علمي و ارتقائي، حمايت از طرح

  برتر یاستعدادها ارتقاء و توانمندسازی

آموزشي، پژوهشي، فرهنگي تبليغي،  علمي مهارتي و برنامه هاي ،ايشان توانمند سازيبراي  ،پذيرفته شده به عنوان استعداد برترپس از معرفي طالب 
استفاده از  ها،هاي آموزشي، كارگاهها، دورهها، نشستاخالقي تربيتي و مديريتي در نظر گرفته مي شود از جمله زمينه سازي براي  حضور در همايش

  .معافيت از ارزيابي علمي دروس مصاحبه شده براي مجوز تدريس طبق ضوابطه تخصصي پژوهشي، مشاور
 

 عناوین و محدوده های درسی برای مصاحبه ها

 یک سطح یعلم یهامصاحبه یمطالعات سطوح و منابعالف( 

 حدود مطالعاتی سطح معلومات و دانش عنوان مصاحبه ردیف

 ادبیات عرب 1

علیزاده(  -صرف)جزایریدرسنامه علم  .1

 یاصرف متوسطه

 نحو متوسطه )حمید محمدی( .2

 کل کتاب

 فقه 2
 غیر استداللی .1

کل کتاب به استثنای  3جلدفقه غیر استداللی درسنامه فقه 

  55، 144،43و دروس  7و،6، 4فصلهای 

  2و 1احکام عمومی  کل جلد  احکام عمومی .2

 حلقه اولی  دروس فی علم االصول الحلقه االولی  ایروانی  اصول 3

 دروس عقاید اسالمی  سعیدی مهر  عقاید  4
 جلد اول )از ابتدای کتاب تا پایان (

 د دوم )از ابتدای کتاب تا ابتدای بخش ششم )امامت((لج
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 ی علمی سطح دوهامصاحبهمنابع و سطوح مطالعاتی (ب

 حدود مطالعاتی معلومات و دانشسطح  عنوان مصاحبه ردیف

 فقه 1
 االستداللیدروس تمهیدیه فی الفقه

 )باقر ایروانی(

ی طهارت، خمس، زکات، صاله، صوم، حج، هاکتاب

 یمین، نذر و عهد طالق، نکاح، بیع ،معروفامربه

 اصول 2
االولی و الثانیه فی دروس فی علم االصول الحلقه

 الثانی )شهید صدر( هااسلوب
 پایان کتاب از ابتدای حلقه ثانیه تا

 عقاید 3
 سعیدی مهر( آموزش کالم اسالمی )محمد

 (مصباح اهللتیآیا آموزش عقاید ) 
 از کل کتابی که طلبه خوانده است.

 

 سه سطح تخصصی-ی و علمی عموم -یعلمی هامصاحبهمنابع و سطوح مطالعاتی  (ج
بجز فقه و اصول نمره دروس فقه، اصول و عقاید با ضریب یک و دروس تخصصی با ضریب دو محاسبه در مصاحبه های سطح سه در همه رشته ها 

 خواهد شد.

 .محاسبه خواهد شد 1و قواعد فقیهه با ضریب  1.5*در رشته فقه و اصول نمره فقه و اصول با ضریب 

 محاسبه خواهد شد. 1*در رشته های کالم درس فلسفه با ضریب 

 حدود مطالعاتی سطح معلومات و دانش مصاحبهعنوان  ردیف رشته

تفسیر 

و علوم 

 قرآن

 فقه  1
دروس تمهیدیه فی 

 االستداللی )باقر ایروانی(الفقه

 -قضا -وقف-عاریه -ودیعه -قرض -مضاربه -صلح –ضمان  –اجاره 

 دیات –حدود-ارث -انفال -لقطه -اقرار -شهادت

2  
 اصول فقه مرحوم مظفر اصول

الثالث، مباحث الحجه تا پایان بحث تعادل و تراجیح؛ به استثنای از اول المقصد 

 حذفیات دروس

 عقاید  3
دروس فی العقاید الخاصه 

 الشیعه )مهدی فرمانیان(

ع(، توحید ) تیباهلشامل مباحث امامت، ) غلواز بحث امامت تا پایان بحث 

عدالت  ، رجعت، مرجعیت و اجتهاد،هیتق عبادی و شبهات مربوط به آن، بداء،

 صحابی، غلو(

 تفسیر  4
 تفسیر المیزان  .1

 تفسیر مجمع البیان .2
 از هر دو منبع )از متن اصلی( 28جزء 

 علوم قرآن  5
تلخیص التمهید )آیت ا.. 

 معرفت(

 :1جلد 

 از ابتدای مبحث نزول القران تا آخر بحث کتاب الوحی .1

ازابتدای مبحث القرائات فی نشاتها و تطوره تا ابتدای مبحث  .2

 االحرف السبعهحدیث 

از ابتدای مبحث الناسخ والمنسوخ فی القران تا آخر مبحث المحکم  .3

 و المتشابه و حقیقه التاویل 

 :از ابتدای مبحت سخافات و خرافات تا اخر االعجاز العلمی2جلد 
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 حدود مطالعاتی سطح معلومات و دانش عنوان مصاحبه ردیف رشته

فقه و 

 اصول

 فقه  1

 سرفصل( اساس بر . مکاسب محرمه )کل محدوده درسی1 مکاسب )شیخ انصاری( 

 دروس تمهیدیه ایروانی  
 -قضا -وقف-عاریه -ودیعه -قرض -مضاربه -صلح –ضمان  –اجاره 

 دیات –حدود-ارث -انفال -لقطه -اقرار -شهادت

 اصول  2
دروس فی علم االصول الحلقه 

 الثالثه شهیدصدر
 تا پایان مبحث حجیت ظواهر 

 فقهیهقواعد   3

دروس تمهیدیه فی القواعد 

 الفقهیه

 )باقر ایروانی(

 شناخت مبانی و شرایط قواعد مهم فقهی( باهدفکل کتاب )

 عقاید  4

دروس فی العقاید الخاصه 

 الشیعه

 )مهدی فرمانیان(

ع(، توحید ) تیباهلشامل مباحث امامت، ) غلواز بحث امامت تا پایان بحث 

، رجعت، مرجعیت و اجتهاد، عدالت هیتق بداء،عبادی و شبهات مربوط به آن، 

 صحابی، غلو(

 

 

 حدود مطالعاتی سطح معلومات و دانش عنوان مصاحبه ردیف رشته

 اخالق

 و تربیت 

 اسالمی

 دروس تمهیدیه ایروانی   فقه  1

 -ودیعه -قرض -مضاربه -صلح –ضمان  –اجاره 

 -انفال -لقطه -اقرار -شهادت -قضا -وقف-عاریه

 دیات –حدود-ارث

 اصول فقه مرحوم مظفر اصول  2
از اول المقصد الثالث، مباحث الحجه تا پایان بحث تعادل 

 و تراجیح؛ به استثنای حذفیات دروس

 عقاید  3
دروس فی العقاید الخاصه الشیعه )مهدی 

 فرمانیان(

شامل مباحث امامت، ) غلواز بحث امامت تا پایان بحث 

 مربوط به آن، بداء، ع(، توحید عبادی و شبهات) تیباهل

 ، رجعت، مرجعیت و اجتهاد، عدالت صحابی، غلو(هیتق

4  
 در اخالق

 قرآن
 کل کتاب (آیت ا... مصباح)اخالق در قرآن 

5  

 متون

 تخصصی

  اخالق

 از جمعی) اسالمی کتاب شناخت اخالق 

 فرهنگ و علوم پژوهشگاه – نویسندگان

 ( اسالمی

 نراقی( )مرحوم السعادات یا کتاب جامع

 کل کتاب )از یک منابع (
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 حدود مطالعاتی سطح معلومات و دانش عنوان مصاحبه ردیف رشته

 تاریخ

 دروس تمهیدیه ایروانی   فقه  1
 -قضا -وقف-عاریه -ودیعه -قرض -مضاربه -صلح –ضمان  –اجاره 

 دیات –حدود-ارث -انفال -لقطه -اقرار -شهادت

 اصول فقه مرحوم مظفر اصول  2
المقصد الثالث، مباحث الحجه تا پایان بحث تعادل و تراجیح؛ به استثنای از اول 

 حذفیات دروس

 عقاید  3

دروس فی العقاید 

الخاصه الشیعه )مهدی 

 فرمانیان(

ع(، توحید ) تیباهلشامل مباحث امامت، ) غلواز بحث امامت تا پایان بحث 

اجتهاد، عدالت ، رجعت، مرجعیت و هیتق عبادی و شبهات مربوط به آن، بداء،

 صحابی، غلو(

 تاریخ  4

شناسی و  مأخذ

 ینگارخیتار

 منابع تاریخ اسالم )رسول جعفریان(

 )صادق آدینه وند( علم تاریخ در گستره تمدن اسالمی

تاریخ رسول خدا 

 )ص(

تصحیح علی  -ص( )جعفر مرتضی عاملی) االعظمالصحیح من سیره النبی 

 رفیعی قوچانی(

 

 

 

 حدود مطالعاتی سطح معلومات و دانش عنوان مصاحبه ردیف رشته

مطالعات 

اسالمی 

 زنان

 اصول  1
دروس فی علم االصول الحلقه الثالثه )شهید 

 صدر(

 حلقه ثالثه تا پایان مبحث حجیت ظواهر

    

 عقاید  2
دروس فی العقاید الخاصه الشیعه )مهدی 

 فرمانیان(

شامل مباحث امامت، ) غلواز بحث امامت تا پایان بحث 

ع(، توحید عبادی و شبهات مربوط به آن، ) تیباهل

، رجعت، مرجعیت و اجتهاد، عدالت صحابی، هیتق بداء،

 غلو(

 فقه تخصصی  3
 دماء ثالثه فقه استداللی )باقر ایروانی(

 قضا و شهادت، کتاب نکاح، طالق و متاجر شرح لمعه )شهید ثانی(

4  

خانواده در 

 اسالم

 و نقد

 فمینیسم

 کتاب کل )حسین بستان( اسالم در خانواده و زن

 اساس سرفصل  بر فمینیسم نقد
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 فلسفه

 دروس تمهیدیه ایروانی   فقه  1
 -قضا -وقف-عاریه -ودیعه -قرض -مضاربه -صلح –ضمان  –اجاره 

 دیات –حدود-ارث -انفال -لقطه -اقرار -شهادت

 اصول فقه مرحوم مظفر اصول  2
از اول المقصد الثالث، مباحث الحجه تا پایان بحث تعادل و تراجیح؛ به استثنای 

 حذفیات دروس

 منطق  3
 از بحث برهان تا آخر مغالطات  منطق قدیم

 نبوی( اهلللطف) دیجدمبانی منطق  جدیدمنطق 

4  

 فلسفه اسالمی
نهایه الحکمه )عالمه 

 طباطبایی(

 کل فصول   2و  1مرحله  .1

 مواد قضایا 1فصل  4مرحله  .2

 اقسام علت فاعل  7فصل  8مرحله  .3

 بسیط  10فصل  8مرحله  .4

 اتحاد عاقل و معقول 2فصل  11مرحله  .5

 علم الهی 11فصل  12مرحله  .6

 قضا و قدر  12فصل  12مرحله  .7

 فلسفه غرب
تاریخ فلسفه 

 )کاپلستون(

 نظریه مثل(-افالطون)نظریه معرفت  .1

 نقد مثل( -نفس –ارسطو )حرکت  .2

 فلوطین )نظریه فیض( .3

 جایگاه سوبژه و ابژه معرفت شناسی(-شک دستوری -دکارت )کوژیتو .4

 روح( –هگل )دیالکتیک  .5

 نومن و فنومن( –احکام تالیفی و ترکیبی -کانت )معرفت شناسی .6

کلیات   – -نظریه بازی  های زبانی و ویکنشتانی -معاصر)اگزیستالنس .7

 فلسفه تحلیلی(
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 ردیف رشته
عنوان 

 مصاحبه
 حدود مطالعاتی سطح معلومات و دانش

 کالم

 دروس تمهیدیه ایروانی   فقه  1
 -وقف-عاریه -ودیعه -قرض -مضاربه -صلح –ضمان  –اجاره 

 دیات –حدود-ارث -انفال -لقطه -اقرار -شهادت -قضا

 اصول فقه مرحوم مظفر اصول  2
از اول المقصد الثالث، مباحث الحجه تا پایان بحث تعادل و تراجیح؛ 

 به استثنای حذفیات دروس

 االخص )خدا شناسی(بجز الهیات بمعنی  نهایه الحکمه )عالمه طباطبایی( فلسفه  3

 خدا شناسی و نبوت کشف المراد کالم  4

 

 

 ردیف رشته
عنوان 

 مصاحبه
 حدود مطالعاتی سطح معلومات و دانش

با  کالم

گرایش 

 امامت

 دروس تمهیدیه ایروانی   فقه  1
 -وقف-عاریه -ودیعه -قرض -مضاربه -صلح –ضمان  –اجاره 

 دیات –حدود-ارث -انفال -لقطه -اقرار -شهادت -قضا

 اصول فقه مرحوم مظفر اصول  2
از اول المقصد الثالث، مباحث الحجه تا پایان بحث تعادل و تراجیح؛ 

 به استثنای حذفیات دروس

 کل کتاب یی(طباطبابدایه الحکمه )عالمه  فلسفه  3

 )کل کتاب(4جلد  المحاضرات فی االهیات سبحانی  کالم   4

 

 

 ردیف رشته
عنوان 

 مصاحبه
 حدود مطالعاتی معلومات و دانشسطح 

با  کالم

گرایش 

 مهدویت

 دروس تمهیدیه ایروانی   فقه  1
 -وقف-عاریه -ودیعه -قرض -مضاربه -صلح –ضمان  –اجاره 

 دیات –حدود-ارث -انفال -لقطه -اقرار -شهادت -قضا

 اصول فقه مرحوم مظفر اصول  2
تعادل و تراجیح؛ از اول المقصد الثالث، مباحث الحجه تا پایان بحث 

 به استثنای حذفیات دروس

 کل کتاب )عالمه طباطبایی( الحکمهبدایه  فلسفه  3

 )کل کتاب( 4جلد  المحاضرات فی االهیات سبحانی  کالم   4
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 های ارتباطی راه 

 

 حدود مطالعاتی سطح معلومات و دانش عنوان مصاحبه ردیف رشته

ادبیات 

 عرب

 دروس تمهیدیه ایروانی   فقه  1

-عاریه -ودیعه -قرض -مضاربه -صلح –ضمان  –اجاره 

 –حدود-ارث -انفال -لقطه -اقرار -شهادت -قضا -وقف

 دیات

2  
 اصول فقه مرحوم مظفر اصول

از اول المقصد الثالث، مباحث الحجه تا پایان بحث تعادل و 

 تراجیح؛ به استثنای حذفیات دروس

 عقاید  3
دروس فی العقاید الخاصه الشیعه )مهدی 

 فرمانیان(

شامل مباحث امامت، ) غلواز بحث امامت تا پایان بحث 

، هیتق ع(، توحید عبادی و شبهات مربوط به آن، بداء،) تیباهل

 رجعت، مرجعیت و اجتهاد، عدالت صحابی، غلو(

4  

 صرف و نحو

علم صرف )سید حمید جزایری  درسنامه

متوسطه  صرفو فرامرز علیزاده( یا 

 )حمید محمدی(

 مضاعف و اعالل مباحث تخفیف همزه،

 کل کتاب نحو متوسطه)حمید محمدی(

تجزیه و 

 ترکیب
 متن منتخب فقه و اصول )جهت تحلیل صرفی و نحوی(

اطالع رسانی اداره کل امور نخبگان واستعدادهای برتر تنها از طریق مجاری رسمی از قبیل پایگاه اینترنتی به 
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