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 با رعض سالم و تحیت 

 . داریمگرامی می علم و فقاهت مقدم شما طلبه فرهیخته را هب شهر

داهی ربرت  اهی هیابی هب مرحله کشوری مصاحب راهربای عالی سرکارهب   ضمن رعض تبریک  کاتی  ،استعدا   : رسدهب اطالع می زری هب شرح  ن

 

 مصاحبه روز فرایند 

 اداره شناسایی و سازماندهیپذیرش و انجام مصاحبه در  .1

اعت مصاحبه خواهد بود که شامل دو س 19تا  7از ساعت فراخوان استعداهای برتر و ممتازان  های علمی عمومیفرایند مصاحبه
شناختی و مصاحبه روانشود گرفته میقاید و عاصول  ،دروس فقهاز شناختی است. مصاحبه علمی روانعلمی و دو ساعت مصاحبه 

 خواهد بود.و مصاحبه حضوری  )نرم افزاری( کتبی شامل تست

 قم(شهر  )بجز ساکنین ایاب وذهاب مراجعه به اداره حمایت و پشتیبانی جهت دریافت کمک هزینه .2

 

 چند نکته مهم : 

گشت، از پایان مصاحبه ، الزم است پیش از تهیه بلیط بازها در دو روز متوالیبرگزاری برخی مصاحبه احتمالبا توجه به  .1
  تهیه نشود.بلیط  20زودتر از ساعت درهر صورت نموده و اطمینان حاصل  خود

 طالب فراهم است.رفاه حال سرویس رفت و برگشت به اردوگاه و واحد مصاحبه جهت  .2

، بنابراین جهت تهیه وسیله نقلیه استمصاحبه پیش از آغاز نیم ساعت حرکت سرویس از اردوگاه به واحد مصاحبه  -
 شود(.اردوگاه هماهنگی نمایید )هزینه سرویس توسط اردوگاه پرداخت میبا مسئوالن 

رویس توسط واحد )هزینه س توسط واحد مصاحبه هماهنگ خواهد شدسرویس بازگشت، پس از اتمام مصاحبه  -
 شود(.مصاحبه پرداخت می

اسکان همراه آقا بستگی به وجود ظرفیت پذیرش دارد و ، )س(های اسکان در اردوگاه حضرت نرجسبا توجه به محدودیت .3
 ، جداگانه خواهد بود.اسکاندرصورت پذیرش، 

 گردد.دریافت میاسکان و پذیرایی از همراهان هزینه کامل  .4

 .ورود همراه به محل برگزاری مصاحبه ممنوع است .5
 

 فرایندکلی شناسایی استعدادهای برتر 

 (تشکیل پرونده )طبق ضوابط تعیین شده 

 انجام مصاحبه علمی در استان 

  (قم)تربیتی در اداره کل امور نخبگان و استعدادهای برتر  _انجام مصاحبه علمی 

 قم( بررسی امتیازات در کارگروه مرکز نخبگان حوزه های علمیه( 

  های استانیبه طالب و مدیریتاعالم نتیجه پذیرفته شدگان استعداد برتر و ممتاز 
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  برگزاری مصاحبههدف اترین مهماز 

 از بین طالب مستعد برتر استعدادهای کشف و شناسایی

 شناسایی طالب استعداد برتر هدف از 

رتر و بتوان طالب استعداد برای رساندن ممتازان به  آموزشی، پژوهشی و تربیتی هایفراهم کردن زمینه

 استعدادهای برتر به توان نخبگانی

  ممتازانفرایند کلی امور استعدادهای برتر و 

 شناسایی طالب مستعد 

 برتر و ممتاز استعدادمعنوی از طالب  و مادی حمایت 

 برتر و ممتاز طالب استعداد توانمندسازی و ارتقاء 

 ارتقاء و توانمند سازی طالب پذیرفته شده، توضیحاتی در خصوص حمایت 

رند و در صورتی گیمادی قرار میهای عداد برتر و یا ممتاز، مورد حمایتب معرفی شده به عنوان استتمام طال

ها ادامه حمایت این ،د و پویایی ایشان محرز گرددنهای پیش بینی شده را به انجام برساند فعالیتنکه بتوان

 خواهد یافت. 

       فصلی یا هیانه، ساالنه وهای مستمرو پایدار ما. حمایت1به دو گونه خواهد بود:   های مادی نیزحمایت

ا پژوهشی یعلمی  یفعالیت ،طبق ضوابط طلبهمبتنی بر انجام فعالیت، به این صورت که اگر  هایحمایت .2

است که مصادیق سازمانی سازمانی و یا بروندرون ،های غیرمادیحمایت انجام دهد حمایت مالی خواهد شد.

ظیر ای نهای مشاورهحمایت ،رسانی خواهد شد. در این بخشاطالع ،پس از نهایی شدن تصمیمات ،آن

 .بینی شده استپیشمشاوره تحصیلی، شغلی و تربیتی )ازدواج، خانواده، تربیت فرزند( نیز 

هایی مانند طرح ،حوزویآینده ح باالتر و تبدیل آنان به نخبگان وبه سط طالب ارتقاءتوانمند سازی و برای 

اردوها و بازدیدهای ، هانشستها، های پودمانی، همایشاساتید جهت راهنمایی طالب، دوره استفاده از

 موفق باشید       .شده استبینیپیش فرهنگی و.... -های آموزشی پژوهشی و علمیعلمی، کارگاه

 اه و واحد مصاحبهگنشانی اردو

 سنرجس خاتون مجتمع فرهنگی آموزشی حضرت، 313، پالک 9جمکران، خیابان ظهور، بعد از کوچه  اردوگاه:

های مرکز تحقیقات زن و خانواده، واحد مصاحبهکتابخانه آهن، جنب جمهوری، میدان سپاه، به طرف ریل راهبلوار  واحد مصاحبه:

 های علمیه خواهرانعلمی استعدادهای برتر حوزه
 تماس  هایشماره 

 کارشناس اداره شناسایی و سازماندهی      025-32144611
 پذیرش واحد مصاحبه      025-32144665
 اداره حمایت و پشتیبانی      025-32144671

 ساردوگاه حضرت نرجس خاتون       2557737-025


