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 یتعالباسمه

 چون شد؛ خواهد نخبه هب لیتبد زمان طول در هک میدار را برتر استعداد ییشناسا نخبه، ییشناسا از شیپ. میدار را نخبه ییشناسا ةمسئل ما

 صاحب نیا ریمس بعد است، برتر استعداد ییشناسا اول پس. شودیم لیتبد نخبه به جیتدربه ست؛ین نخبه هک برتر استعداد صاحب هر

 است. شدن نخبه نقطة همان درواقع هک - یده ثمر ةنقط به دنیرس بعد شدن، نخبه سمت به برتر استعداد

 13/7/90-یاز نخبگان و برگزیدگان علم یدار جمعیدر دمقام معظم رهبری انات یب

 مقدمه
های علمی استفاده صحیح از ظرفیت»در  «مدظلهم العالی« تحقق بخشیدن به تأکیدات مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید  منظوربه

نخبگان  یتوانمندسازگذاری برای شناسایی، حمایت و ارتقاء و ریزی و سیاستبرنامه باهدفو « کشور جانبههمهنخبگان در راستای توسعه 

های علمیه خواهران جهت تولید و توسعه علوم دینی و گسترش و تعمیق فرهنگ اسالمی در سطح ملی و فراملی و استعدادهای برتر حوزه

، اداره کل امور نخبگان و استعدادهای برتر «های علمیهامور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه مرکز»اساسنامه  6ماده 1 5و به استناد بند 

، در سال (شودیمخوانده  "اداره کل امور نخبگان"اختصاربه)که در این دفترچه  علمیه خواهران هایمعاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه

 تأسیس گردید. 1394

 :از عبارت استاداره کل اهم وظایف این 

 علمیه و بنیاد  هایحوزه مرکز نخبگان با همکاری علمیه خواهران، هایحوزهبرای امور نخبگان و استعدادهای برتر  ریزیبرنامه

 ملی نخبگان

 برتر استعدادهای کشف و نخبگان شناسایی 

 برتر استعدادهای و نخبگان از معنوی و مادی حمایت 

 برتر استعدادهای و نخبگان توانمندسازی و ارتقاء 

 حوزوی رترب استعدادهای و ی نخبگانهایتوانمند از مندیبهره و کارگیریبه جهت الزم هایظرفیت ایجاد 

 

 نکاتی پیرامون دفترچه:

 1395در سال  پژوهشی و غیره هایعرصهبرای  شاءاهللانفعال و مستعد در عرصه آموزش دارد و  خواهران طلبهاین دفترچه اختصاص به  

 اقدام خواهد شد.

حله دعوت به استانی تا مر هایمدیریتطالب گرامی و مدیران محترم مدارس و  موردنیازدر این دفترچه سعی شده است تمام موارد  

 مصاحبه گنجانده شود.

 .گرددمیارسال  آنانضی برای به مصاحبه عمومی و علمی تخصصی است که در زمان مقت شدگاندعوتمختص  دو،دفترچه شماره  

اد ار به حذف برخی افرنهایی ناچ هایبررسیکامل مطالعه فرمایند تا در  صورتبهالزم است طالب، کارشناسان و مدیران محترم دفترچه را  

 نگردیم. کاربرگ هابه علت عدم توجه به قوانین و یا عدم تکمیل 

 ود.شدر دفترچه طی  شدهجدراستعداد برتر نیست و الزم است تمام مراحل  عنوانبهو تشکیل پرونده به معنای شناخته شدن طلبه  نامثبت 

 .گرددمیخبین نهایی از طرف مرکز اعالم پس از قبولی در مصاحبه و کسب امتیازهای الزم، اسامی منت

                                                           
 علمیه. یهاحوزهشناسایی نخبگان و استعدادهای برتر حوزوی با همکاری مراکز مدیریت  .1



 )عرصه آموزش( 95 -94سال تحصیلی  خواهران علمیه یهاحوزهاستعدادهای برتر  شناسایی دفترچه

 17 از 3 صفحه
 

 تعاریف
ر طلبه و روحانی بودن اشتها ه دارای پرونده بوده و بهیهای علمت حوزهیریز مدکاز مرا دریکیه ک شودمی: به فردی اطالق حوزوی -1

 داشته باشد.

د و گسترش علوم یآموزش، تولت، یوی در ترب اثرگذاریه ک شودمیارآمدی اطالق کبه فرد حوزوی برجسته و  :1حوزوی نخبه -2

ری وی موجب سرعت کنی و نبوغ فیارآفرکت، یت، محسوس باشد و هوش، خالقیریغ، فناوری، فرهنگ و مدیاسالمی و انسانی، تبل

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

 باشند.فراتر می ف )حد( نخبهیاز تعر  امثالهم(ثر اهللک)ه یعلم هایحوزهو مفاخر اتهم( ک)دامت برد یمراجع معظم تقل

ژه و شناخته یبروز استعدادهای و هایزمینهبالقوه نخبه بوده و  صورتبهه ک شودمیاطالق  یحوزو یبه فرد :حوزوی برتراستعداد  -3

 نخبه در او وجود دارد. عنوانبهشدن 

دیریتی آموزشی، پژوهشی، تبلیغی، اخالقی و یا م هایعرصهحوزوی است که شرایط اختصاصی یکی از  یفرد: حوزوی ممتاز -4

 متر است.کاستعداد برتر  عنوانبه شدهپذیرفتهاستعدادهای برتر را دارد ولی مجموع امتیازاتش از آخرین فرد 

عمومی و اختصاصی  هایصالحیتارزشیابی و سنجش  منظوربهاست که  هاسنجشاز  ایمجموعهتخصصی:  -مصاحبه عمومی و علمی -5

 .شودمیانجام  و ممتازان واجدین شرایط اولیه و انتخاب نهایی استعدادهای برتر

ناسایی ترچه اهتمام بر شاست که در این دفآموزش، پژوهش، تبلیغ، اخالقی تربیتی و مدیریت  هایحیطهاحراز استعداد برتر در  عرصه: -6

 است. 4 تا 2استعدادهای برتر و ممتازان عرصه آموزشی در سطوح 

ایط اختصاصی که در جدول شر پذیردمیصورت  4 و 3،2 حوزوی سطوحو ممتازان عرصه آموزش در  احراز استعداد برتر سطح: -7

 است. شدهبیانمبسوط  صورتبهآموزشی 

 ممتازانز استعدادهای برتر و احرا اجرایی فرایند

 تخصصی( حوزه های علمیه خواهران -شناسایی واجدین شرایط شرکت در مصاحبه)عمومی، علمیالف: 

به  رسانیالعاطجهت  ؛حوزوی استانی به تمام مدارس هایمدیریتاحراز توسط  شناسایی و اختصاصیعمومی و اعالم شرایط  .1

 طالب واجد شرایط

 واجد شرایطتوسط طالب  هابرگ کارتکمیل  .2

استانی در زمان  هایتمدیریبرای  شدهتکمیل هایپروندهو ارسال  ارسمد انتوسط مدیر شدهتکمیل هایبرگ کاریید أت .3

 شدهتعیین

 در مدیریت استانطالب واجد شرایط پرونده و تأیید  بررسی .4

 محرمانه صورتبهتوسط مدیریت استان در زمان مقرر و به اداره کل امور نخبگان  تأییدشده هایپروندهارسال  .5

 توسط اداره کل نخبگان مصاحبه واجدین شرایط دعوت بهو اعالم اسامی  هاپروندهبررسی  .6

 ب: برگزاری مصاحبه عمومی، علمی تخصصی

 و تخصصی در اداره کل امور نخبگانعمومی، علمی  هایمصاحبهانجام  دریافت مستندات و .1

بگان حوزه با همکاری اداره تخصصی مرکز نخ هایکارگروه درمصاحبه  شدگانپذیرفتهو تعیین امتیاز نهایی  هاپروندهبررسی  .2

 نخبگان امورکل 

                                                           
 .استو روشن شدن تفاوت استعداد برتر با آن  . تعریف نخبه در این دفترچه صرفاً جهت اطالع1
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 ج: انتخاب استعدادهای برتر

 یا ممتاز برتر استعداد عنوانبه شدگانپذیرفتهسطح تعیین  .1

 بعلمیه جهت تصوی هایحوزهمرکز نخبگان برای کمیسیون هیأت امنای  تأییدشده هایپروندهارسال نتایج  .2

 هایحوزهخبگان منای مرکز نپس از تأیید نهایی در هیأت ا توسط اداره کل نخبگان،اعالم اسامی طالب استعداد برتر و ممتاز  .3

 علمیه.

 شرایط تشکیل پرونده استعدادهای برتر و ممتازان
 :استاستعداد برتر آموزشی به شرح ذیل  عنوانبهورود به فرایند شناسایی  برایشرایط طالب 

ا سطح ب)مطابق  4یا  3، 2طوح سدریکی از دارای معدل کل و نمره تحقیق پایانی و پایان نامه  التحصیلیفارغارائه گواهی یا مدرک  -1

 (و مقطعی که تشکیل پرونده داده است

 ریخ نیازی به ارائه این گواهی ندارند()فارغ التحصیالن پس از این تا 1/7/93پیش از  التحصیالنارغفبرای تحصیل ارائه گواهی اشتغال به  -2

 )بند الف( "شرایط عمومی" برگ کار کسب امتیاز مناسب از -3

 بند ب() شدهمطابق با مقطع تحصیلی گذرانده  "شرط سنی"داشتن  -4

طابق با م "شرایط اختصاصی استعداد برتر آموزشی "در جدول  قیدشده آموزشی، پژوهشی و تبلیغی() اختصاصیداشتن شرایط  -5

 مقطع تحصیلی )بند ج(.

 رانیمد شنهادیپ به ،برتر یاستعدادهااز احراز و شناسایی نخبگان و  ابهام یدارا ای نشدهینیبشیپ موارد نیچنهم و خاص موارد: مهم تبصره

 یبرا خواهران هیعلم یهاحوزه تیریمد مرکز برتر یاستعدادها و نخبگان امور کل اداره صیتشخ با ای و دیاسات از نفر دو یگواه یا یاستان

 .شوندیم دعوت یتخصص و یعلم( یعموم) مصاحبه

 عمومی شرایطالف: 
 :از اندعبارتاستعداد برتر  شرایط عمومی

 اشتیاق و پشتکار در تحصیل حوزوی انگیزه و .1
 باورمندی نسبت به هویت طلبگی .2
 امور عبادیاهتمام به  .3
 اخالقی رذایلاهتمام به پرهیز از  .4
 حسن رفتار و تعامل با دیگران .5
 طلبگی زی .6

 حجاب و عفاف .7
 نوآوری علمیخالقیت و  .8
 نظم و انضباط .9

 شخصیتی 1تعادل .10
 فکری 2تعادل .11
 سیاسی 3تعادل .12

 امتیاز است. 60پیوست،  2شماره  برگ حداقل امتیاز الزم برای هر یک از شرایط مذکور طبق نمونهتبصره: 
  

                                                           
 .است وتفریطافراطمنظور از تعادل، صرفاً اجتناب از  .2-3 -1
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 شرایط سنیب: 
 شرایط سنی استعداد برتر در سطوح تحصیلی مختلف به شرح جدول ذیل است:

 

 

هر مقطع تحصیلی باید هنگام تشکیل پرونده، افزون بر داشتن شرایط سنی مذکور، مشغول به تحصیل در حوزه بوده و  النیالتحصفارغتبصره: 

 د.نگذشته باش آنانیا بیش از یک سال تحصیلی از پایان مقطع و سطح تحصیلی 

 شرایط اختصاصی استعداد برتر آموزشی ج:

 تحصیلی مختلف به شرح جدول ذیل است:شرایط اختصاصی استعداد برتر آموزشی در سطوح 

 شرایط سطح تحصیلی ردیف

1  
 آموزشی 2 سطح

 18: دو حداقل معدل سطح -1

 18داقل نمره تحقیق پایانی:ح -2

2  

 3 سطح

 آموزشی
 18: حداقل معدل سطح سه -1

 18: نامهانیپاحداقل نمره  -2

 1حداقل یک مقاله علمی ترویجی محاسبه نشده پژوهشی  3

 موردقبولحداقل یک فعالیت فرهنگی تبلیغی  تبلیغی  4

5  

 4 سطح

 آموزشی
 18: چهار حداقل معدل سطح -1

 18: نامهانیپاحداقل نمره  -2

 حداقل یک مقاله علمی پژوهشی محاسبه نشده پژوهشی  6

 موردقبولحداقل سه فعالیت فرهنگی تبلیغی  تبلیغی  7

 واهند بود.باشند، واجد شرایط شرکت در مصاحبه خ 17دارای حداقل معدل  کهیدرصورت، کشوری برگزیدگان المپیاد علمی: 1 تبصره
 ستند.ه، از شرایط اختصاصی در عرصه آموزش )غیر از شرط معدل( مستثنی کشوری المپیاد علمیتا بیستم  اولنفرات : 2تبصره 

  

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

 مقطع ردیف

 حداکثر سن

های با ورودی

 مدرک دیپلم

تاریخ تولد 

 قبولقابل

 ورودی دیپلم

با  یهایورود

 مدرک سیکل

تاریخ تولد 

 قبولقابل

 سیکلورودی 

 به بعد 1/7/1367 27 به بعد 1/7/1365 29  2سطح  3

 به بعد 1/7/1359 35 به بعد 1/7/1359 35  3سطح  4

 به بعد 1/7/1354 40 به بعد 1/7/1354 40  4سطح  5
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 طلبه واجد شرایط شدهانجام یهاتیفعالنحوه امتیازدهی به 

 آموزشی یهاتیفعالامتیاز الف: 

 هاتیفعالامتیاز  -1

 شودیمجدول ذیل محاسبه  اساس برآموزشی  یهاتیفعالامتیاز 

 حداکثر امتیاز هر مورد عنوان ردیف

 20 (شرایط اختصاصی معدل سطح تحصیلی )طبق جدول  1

 تدریس  2

امتیاز تدریس هر درس در یک 
متناسب سطح تحصیلی  سال

 مدرس
 (امتیاز تدریسول طبق جد)

 مقطع تدریس      
 سطح مدرس

 3 سطح 2 سطح

 - 1/8 سطح سه

 5/13 13/10 سطح چهار

3  
 آموزشی() یعلممسابقات 

و به ترتیب؛ نفر دوم  10نفر اول 
 8 نفر بیستم: تا 9/9

10 

 4 (هرسالبه ازای ) یآموزشمدیریت آموزشی/ مدیر گروه واحد   4

                         

با هر امتیازی(، در صورت احراز ) فوقدر جدول  شدهنییتعدر هر مقطع عالوه بر کسب امتیاز  کشوری تا سوم المپیاد علمی نفرات اولتبصره: 

استعداد برتر در عرصه آموزش انتخاب  عنوانبه ،اداره کل نخبگان قبولی در مصاحبه شرایط عمومی و داشتن شرایط سنی و معدل، بعد از

 1.شوندیم

 سامتیاز تدری -2

 :شودیمامتیاز تدریس بر اساس جدول ذیل محاسبه 

 فیرد
 یلیتحص سطح

 مدرس

 سطح بیضر
 یلیتحص

 مدرس

 درس سطح
 ارائهقابل

 بیضر
 درس سطح

 تیفیک
 سیتدر

 تیفیک بیضر
 سیتدر

 5/1 2 سطح 4 سه سطح  1
 خوب

 خوب یلیخ
 یعال

1 
2/1 

35/1 

 5 چهار سطح  2
 2 سطح
 3 سطح

 
5/1 
2 

 خوب
 خوب یلیخ
 یعال

1 
2/1 

35/1 

                 

اشتغال به  4که در سطح  یاطلبه و( تدریس نماید 1 )با ضریب 2 سطحدر  تواندیماشتغال به تحصیل دارد،  3که در سطح  یاطلبه :1 تبصره

 ( تدریس نماید.5/1)با ضریب  3و  2در سطح  تواندیمتحصیل دارد 

، به شودیم بهمحاس است ازیامت نیباالتر یدارا که یدانشگاه ای و یحوزو از اعم درس کی فقط هرسال یبرا و سطوح همه در :2 تبصره

 سنوات مثالً شودینم حاسبهم نیشیپ مقاطع در سیتدر و شدهیمعرف مقطع آن برتر استعداد عنوانبه که است یمقطع یهاسیتدر شاملعبارتی 

 .شد نخواهد محاسبهو برای هرسال بیش از یک درس  سال 5 از شیب 3 سطح مقطع یبرا سیتدر

                                                           
 .شوندمیدعوت  «مصاحبه علمی تخصصی» برای "معدل "و "سنی"، "عمومی"شرط لمی آموزشی در صورت دارا بودن سه کلیه نفرات اول تا سوم المپیاد ع دیگرعبارتبه. 1



 )عرصه آموزش( 95 -94سال تحصیلی  خواهران علمیه یهاحوزهاستعدادهای برتر  شناسایی دفترچه

 17 از 7 صفحه
 

 .شودیمدرصد آن منظور  50و  شدهمحاسبهو  یسازمعادلامتیاز تدریس در دانشگاه بر اساس جدول فوق : 3 تبصره

 تدریس تیفیک-3

 :شودیمجدول ذیل محاسبه  اساس برکیفیت تدریس 

 ازیامت حداکثر عنوان فیرد

1 
 یعلم تسلط

 

 10 (مدعا لوازم و یمباد استدالل، مدّعا،) یدرس موضوع نییتب

 10 سؤاالت به یمنطق و حیصح ییگوپاسخ

 10 درس با متناسب و متعدّد منابع از استفاده

 10 سیتدر موضوع با مرتبط مطالب و دیجد مباحث از یآگاه

2 

 آموزش وهیش

 رگذاریتأث

 

 4 یدرس مطالب انتقال در وایش انیب داشتن

 4 مطالب ارائه در یمنطق یوستگیپ و نظم

 و پرسش ،یگروه بحث ،یسخنران) سیتدر در عیبد و متنوّع یهاروش از استفاده

 ..(و پاسخ

4 

 4 ...(و یدیس ،مجالت تب،ک) درس موضوع با مرتبط منابع به ارجاع

 4 ازین و انکام صورت در...( و انهیرا تخته،) یآموزشکمک لیوسا از استفاده

3 
 موفق طالب تیترب

 

 4 طالب استعداد یوفاسازکش جهت تالش

 8 طالب در پژوهش و قیتحق ةیروح جادیا

 8 طالب یعلم یهاتیفعال بر یعلم نظارت

4 
 آموزش اخالق

 

 4 طالب به یجد توجه و اهتمام

 4 طالب در یمعنو و یاخالق یهازهیانگ تیتقو

 4 گرانید یآرا با یمنطق و حیصح برخورد

 4 تواضع

 4 ظاهر یآراستگ تیرعا

 100 ازیامت حداکثر جمع 5

 

 :شودیمجدول فوق به شرح ذیل منظور  اساس برتدریس  تیفیک تبصره:

 ؛100 – 81عالی: دارای امتیاز  کیفیت -1

 ؛80 – 61خیلی خوب: دارای امتیاز  کیفیت -2

 است. قبولغیرقابل کیفیت، 40و کمتر از  60 – 40خوب: دارای امتیاز  کیفیت -3

 

  



 )عرصه آموزش( 95 -94سال تحصیلی  خواهران علمیه یهاحوزهاستعدادهای برتر  شناسایی دفترچه

 17 از 8 صفحه
 

 1 پژوهشی یهاتیفعالامتیاز  ب:

 :شودیمذیل محاسبه  مربوط پژوهشی در سطوح تحصیلی مختلف بر اساس جداول یهاتیفعال امتیاز

 2 سطحپژوهشی در  یهاتیفعال -1

 یعلم تیفعال عنوان فیرد

 ازیامت

 -حداقل)

 (حداکثر

 ازیامت سقف

 - 10 -5 یپژوهش کتاب  1

 (کتاب 6حداکثر ) 42 7 - 5/3 (یاصالح شنهادیپ و دگاهید نقد کردیرو با) کتاب یانتقاد حیتصح  2

 (کتاب 2)10 5 - 2 (حیتشر و نییتب) کتاب یانتقاد ریغ حیتصح  3

 (کتاب 3)5/16 5/5 – 5/2 (یعلم اثر کی نقد یمحتوا با) یانتقاد کتاب  4

 (کتاب 6) 33 5/5 – 5/2 یعلم کتاب ترجمه  5

 (کتاب 6) 42 7 – 3 یفیتأل کتاب  6

 (کتاب 3)5/13 5/4 – 2 یعلم کتاب ییمحتوا شیرایو  7

 (کتاب 2) 5 5/2 – 5/1 (یابی مرجع و منابع کنترل) یعلم کتاب( یابی مصدر) قیتحق  8

 (کتاب 2)5 5/2 – 1 یعلم کتاب صیتلخ  9

 (کتاب 2) 5/2 25/1 – 75/0 یعلم کتاب یسینودهیچک  10

 (مقاله 5) 25/1 25/0 یعلم مقاله یسینودهیچک  11

 (مورد 1) 6 6-2 2 سطح یانیپا قیتحق  12

 (کتاب 5) 5/7 5/1– 1 یعلم کتاب یسازهینما  13

 - 7 - 3 یپژوهش مقاله  14

 (مقاله 6) 15 5/2 – 5/1 (یعلم اثر کی نقد یمحتوا با) یانتقاد مقاله  15

 (مقاله 10) 30 3 – 5/1 یعلم مقاله ترجمه  16

                                                           
 (، تأثیرگذار است.60%) ( و در سطح چهار50%(، سطح سه )40%های پژوهشی در سطح دو )الیت. در عرصه آموزش، امتیاز فع1



 )عرصه آموزش( 95 -94سال تحصیلی  خواهران علمیه یهاحوزهاستعدادهای برتر  شناسایی دفترچه

 17 از 9 صفحه
 

 یعلم تیفعال عنوان فیرد

 ازیامت

 -حداقل)

 (حداکثر

 ازیامت سقف

 (مقاله 10) 35 5/3 – 5/1 یجیترو مقاله  17

 (مقاله 10) 10 1 -5/0 یتیترب یآموزش یواحدها یرساناطالع –یعلم اتینشر در منتشره مقاله  18

 (مورد 7) 21 3 –1 یشیآزاداند یکرس ارائه  19

 (سال 5) 5/7 5/1 – 5/0 (هرسال یازا به) یعموم یعلم اتینشر هیریتحر أتیه  20

21  

 جشنواره

 یکشور

 یحل عالمه

 3 و 5/3 ،4 ،5/4 ،5 ،5/5 بیترت به 2 و 1 سطح دهیبرگز کتاب ششم تا اول نفرات

 به 2 و 1 سطح مقطع ریتقد ستهیشا کتاب سوم و دوم اول، نفرات  22

 بیترت
5/2، 2، 5/1 

 به 2 و 1 سطح دهیبرگز یانیپا قیتحق ای مقاله ششم تا اول نفرات  23

 بیترت
 5/0 و 1 ،5/1 ،2 ،5/2 ،3

 5/0 2 و 1 سطح ریتقد ستهیشا یانیپا قیتحق ای مقاله  24

25  
 سال کتاب

 حوزه

 5/7 دهیبرگز کتاب

 به 2 و 1 سطح مقطع ریتقد ستهیشا کتاب سوم و دوم اول، نفرات  26

 بیترت
 2 و 3 ،4

27  
 ای تیمسئول

 یهاتیفعال

 یپژوهش

 

 (سال 3) 5/4 5/1 (هرسال یازا به) 2 سطح مدرسه یپژوهش معاون
حداکث

 ر

 ازیامت

7 

 (سال 3) 5/1 5/0 (هرسال یازا به) یپژوهش – یعلم یهاهسته فعال عضو  28

 (سال 3) 5/1 5/0 (هرسال یازا به) یپژوهش یهاکانون فعال عضو  29

 (سال 3) 3 1 (هرسال یازا به) مدرسه یپژوهش یشورا عضو  30

 

  



 )عرصه آموزش( 95 -94سال تحصیلی  خواهران علمیه یهاحوزهاستعدادهای برتر  شناسایی دفترچه

 17 از 10 صفحه
 

 3 سطحپژوهشی در  یهاتیفعال -2

 یعلم تیفعال عنوان فیرد

 ازیامت

 -حداقل)

 (حداکثر

 ازیامت سقف

 - 10 -5 یپژوهش کتاب  1

 (کتاب 6) 42 7 - 5/3 (یاصالح شنهادیپ و دگاهید یبررس و نقد کردیرو با) کتاب یانتقاد حیتصح  2

 (کتاب 2)10 5 - 2 (حیتشر و نییتب) کتاب یانتقاد ریغ حیتصح  3

 (کتاب 3)5/16 5/5 – 5/2 (یعلم اثر کی نقد یمحتوا با) یانتقاد کتاب  4

 (کتاب 6) 33 5/5 – 5/2 یعلم کتاب ترجمه  5

 (کتاب 6) 42 7 – 3 یفیتأل کتاب  6

 (کتاب 3)5/13 5/4 – 2 یعلم کتاب ییمحتوا شیرایو  7

 (کتاب 2)5 5/2 – 1 یعلم کتاب صیتلخ  8

 - 7 - 3 یپژوهش مقاله  9

 (مقاله 6) 15 5/2 – 5/1 (یعلم اثر کی نقد یمحتوا با) یانتقاد مقاله  10

 (کتاب 2) 5 5/2 – 5/1 (یابی مرجع و منابع کنترل) یعلم کتاب( یابی مصدر) قیتحق  11

 (کتاب 5) 5/7 5/1– 1 یعلم کتاب یسازهینما  12

 (مقاله 10) 30 3 – 5/1 یعلم مقاله ترجمه  13

 (مقاله 10) 35 5/3 – 5/1 یجیترو مقاله  14

 (مقاله 4) 8 2 – 1 نامهانیپا از مستخرج درصد صد یعلم مقاله  15

 - 8 – 4 مناظره یکرس ارائه  16

 - 6 – 3 نقد یکرس ارائه  17

 (مورد 7) 21 3 –1 یشیآزاداند یکرس ارائه  18

 (مورد 7) 21 3 –1 یعلم نشست ارائه  19



 )عرصه آموزش( 95 -94سال تحصیلی  خواهران علمیه یهاحوزهاستعدادهای برتر  شناسایی دفترچه

 17 از 11 صفحه
 

 یعلم تیفعال عنوان فیرد

 ازیامت

 -حداقل)

 (حداکثر

 ازیامت سقف

 (مورد دو) 14 7-3 3 سطح نامهانیپا  20

 (مورد 10) 10 1 - 5/0 2 سطح یانیپا قیتحق ییراهنما  21

 (مورد 10) 5 5/0-25/0 2 سطح یانیپا قیتحق یداور  22

 (سال 5) 15 3 – 1 (هرسال یازا به) یعلم اتینشر رمسئولیمد  23

 (سال 5) 15 3 – 1 (هرسال یازا به) یعلم اتینشر ریسردب  24

 (سال 5) 5/7 5/1 – 5/0 (هرسال یازا به) یعلم اتینشر هیریتحر أتیه  25

26  

 یکشور جشنواره

 یحل عالمه

 5/3 ،4 ،5/4 ،5 ،5/5 ،6 بیتتر به 3 سطح دهیبرگز نامهانیپا ای کتاب ششم تا اول نفرات

 طعمق ریتقد ستهیشا نامهانیپا ای کتاب سوم و دوم اول، نفرات  27

 بیترت به 3 سطح
3، 5/2، 2 

 5/1 ،2 ،5/2 ،3 ،5/3 ،4 بیترت به 3 سطح دهیبرگز مقاله ششم تا اول نفرات  28

 1 3 سطح ریتقد ستهیشا مقاله  29

30  

 حوزه سال کتاب

 5/7 دهیبرگز نامهانیپا ای کتاب

 طعمق ریتقد ستهیشا نامهانیپا ای کتاب سوم و دوم اول، نفرات  31

 بیترت به 3 سطح
 3 و 4 ،5

32  

 

 یهاتیفعال و تیمسئول

 یپژوهش

 (سال 3) 5/4 5/1 (هرسال یازا به) 2 سطح مدرسه یپژوهش معاون
 (سال 3) 6 2 (هرسال یازا به) 3 سطح مدرسه یپژوهش معاون  33

 (سال 3) 5/7 5/2 (هرسال یازا به) یاستان یپژوهش معاون  34

 (سال 3)5/4 5/1 (هرسال یازا به) استان یپژوهش –یعلم یشورا عضو  35

 حداکثر

 10 ازیامت
 (سال 3)5/1 5/0 (هرسال یازا به) یپژوهش یهاهسته فعال عضو  36

 (سال 3)5/1 5/0 (هرسال یازا به) یپژوهش یهاانجمن فعال عضو  37
 (سال 3) 3 1 (هرسال یازا به) یعلم یهاانجمن فعال عضو  38
 (سال 3) 3 1 (هرسال یازا به) 3 سطح مدرسه یپژوهش یشورا عضو  39
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 17 از 12 صفحه
 

 4 سطحپژوهشی در  یهاتیفعال -3

 یعلم تیفعال عنوان فیرد
 -حداقل) ازیامت

 (حداکثر
 ازیامت سقف

 - 10 -5 یپژوهش کتاب  1

 (کتاب 6) 42 7 - 5/3 کتاب یانتقاد حیتصح  2

 (کتاب 3)5/16 5/5 – 5/2 (یعلم اثر کی نقد یمحتوا با) یانتقاد کتاب  3

 (کتاب 6) 33 5/5 – 5/2 یعلم کتاب ترجمه  4

 یپژوهش اتینظر با همراه خارج درس راتیتقر) پژوهش با همراه یریتقر کتاب  5

 (مقرر
3– 7 - 

 (کتاب 7) 35 5 –2 (خارج درس راتیتقر) یریتقر کتاب  6

 (کتاب 6) 42 7 – 3 یفیتأل کتاب  7

 (کتاب 3)5/13 5/4 – 2 یعلم کتاب ییمحتوا شیرایو  8

 - 7 - 3 یپژوهش مقاله  9

 (مقاله 6) 15 5/2 – 5/1 (یعلم اثر کی نقد یمحتوا با) یانتقاد مقاله  10

 (مقاله 10) 30 3 – 5/1 یعلم مقاله ترجمه  11

 (مقاله 10) 35 5/3 – 5/1 یجیترو مقاله  12

 (مقاله 4) 8 2 – 1 نامهانیپا و رساله از مستخرج درصد صد یعلم مقاله  13

 - 12 – 6 ینوآور یکرس ارائه  14

 - 8 – 4 مناظره یکرس ارائه  15

 - 6 – 3 نقد یکرس ارائه  16

 (مورد 7) 21 3 –1 یشیآزاداند یکرس ارائه  17

 (مورد 5) 25 5 – 1 (پروپوزال) یپژوهش طرح نیتدو  18

 (مورد 5) 5/7 5/1 – 5/0 معتبر یعلم مجامع در یپژوهش طرح یعلم گزارش  19



 )عرصه آموزش( 95 -94سال تحصیلی  خواهران علمیه یهاحوزهاستعدادهای برتر  شناسایی دفترچه

 17 از 13 صفحه
 

 یعلم تیفعال عنوان فیرد
 -حداقل) ازیامت

 (حداکثر
 ازیامت سقف

 (مورد دو) 16 8-4 4 سطح رساله  20

 (مورد 10) 10 1 - 5/0 2 سطح یانیپا قیتحق ییراهنما  21

 (مورد 10) 5 5/0-25/0 2 سطح یانیپا قیتحق یداور  22

 (مورد 10) 25 5/2-5/1 3 سطح نامهانیپا ییراهنما  23

 (مورد 10) 20 2-1 3 سطح نامهانیپا مشاور  24

 (مورد 10) 5/7 75/0-5/0 3 سطح نامهانیپا یداور  25

 (مورد 10) 40 4-5/2 4 سطح رساله ییراهنما  26

 (مورد 10) 30 3-5/1 4 سطح رساله مشاور  27

 (مورد 10) 10 1-75/0 4 سطح رساله یداور  28

 (سال 5) 15 3 – 1 (هرسال یازا به) یعلم اتینشر رمسئولیمد  29

 (سال 5) 15 3 – 1 (هرسال یازا به) یعلم اتینشر ریسردب  30

 (سال 5) 5/7 5/1 – 5/0 (هرسال یازا به) یعلم اتینشر هیریتحر أتیه  31

 (مورد 5) 40 8 – 2 یپژوهش طرح و پروژه ریمد  32

 یازا به) یریگمیتصم و یگذاراستیس یعلم ینهادها و شوراها در تیعضو  33

 (هرسال
 (سال 5) 35 7 – 3

 (مورد 5) 25 5 – 2 معتبر یعلم یهاشیهما یریدب  34

35  

 جشنواره

 عالمه یکشور

 یحل

 به 4 سطح دهیبرگز نامهانیپا ای کتاب ششم تا اول نفرات

 بیترت
5/6، 6، 5/5، 5، 5/4، 4 

 قطعم ریتقد ستهیشا نامهانیپا ای کتاب سوم و دوم اول، نفرات

 بیترت به 4 سطح
5، 5/4، 4 

 5/2 ،3 ،5/3 ،4 ،5/4 ،5 بیترت به 4 سطح دهیبرگز مقاله ششم تا اول نفرات



 )عرصه آموزش( 95 -94سال تحصیلی  خواهران علمیه یهاحوزهاستعدادهای برتر  شناسایی دفترچه

 17 از 14 صفحه
 

 یعلم تیفعال عنوان فیرد
 -حداقل) ازیامت

 (حداکثر
 ازیامت سقف

 5/1 4 سطح ریتقد ستهیشا مقاله

36  
 سال کتاب

 حوزه

 5/7 دهیبرگز نامهانیپا ای کتاب

 قطعم ریتقد ستهیشا نامهانیپا ای کتاب سوم و دوم اول، نفرات

 بیترت به 4 سطح
 4 و 5 ،6

37  

 و تیمسئول

 یهاتیفعال

 یپژوهش

 (سال 3) 5/4 5/1 (هرسال یازا به) 2 سطح مدرسه یپژوهش معاون

 حداکثر

 12 ازیامت

 (سال 3) 6 2 (هرسال یازا به) 3 سطح مدرسه یپژوهش معاون  38

 (سال 3) 5/7 5/2 (هرسال یازا به) 4 سطح مدرسه یپژوهش معاون  39

 (سال 3) 5/7 5/2 (هرسال یازا به) یاستان یپژوهش معاون  40

 (سال 3) 5/4 5/1 (هرسال یازا به) استان یپژوهش –یعلم یشورا عضو  41

 (سال 3)5/1 5/0 (هرسال یازا به) یپژوهش یهاهسته فعال عضو  42

 (سال 3)5/1 5/0 (هرسال یازا به) یپژوهش یهاانجمن فعال عضو  43

 (سال 3) 3 1 (هرسال یازا به) یعلم یهاانجمن فعال عضو  44

 (سال 3) 3 1 4 و 3 سطح مدرسه یپژوهش یشورا عضو  45

 

 شدهرفتهیپذعلمی معتبر  یهانشستیا  هاشیهمایا در  ق باید در مجالت علمی معتبر منتشر وجداول فو مقاالت مذکور درتبصره: 

 باشند.
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 های فرهنگیامتیاز فعالیتج: 

 .شودیم فرهنگی به شرح جدول ذیل محاسبه یهاتیفعالامتیاز 

 ازیامت عنوان فیرد

 1 
 یهاتیفعال

 یقرآن

 قرآن حفظ

 * عربستان و رانیا یالمللنیب مسابقات سوم تا اول نفرات

 مرکز و هیریخ امور و اوقاف سازمان) یکشور /یسراسر مسابقات سوم تا اول نفرات

 (هیعلم یهاحوزه تیریمد
6 

 2/0 جزء هر یازا به

 و میمفاه

 قرآن ریتفس

 * یالمللنیب مسابقات سوم تا اول نفرات

 مرکز و هیریخ امور و اوقاف سازمان) یکشور /یسراسر مسابقات سوم تا اول نفرات

 (هیعلم یهاحوزه تیریمد
8 

 قرائت

 قرآن

 * یمالز و رانیا یالمللنیب مسابقات سوم تا اول نفرات

 5/1 (هیریخ امور و اوقاف سازمان) یکشور/یسراسر مسابقات سوم تا اول نفرات

 1 هیعلم یهاحوزه تیریمد مرکز یکشور /یسراسر مسابقات سوم تا اول نفرات

 البالغهنهج حفظ 2

 5/4 کل

 3 دوسوم

 5/1 سومکی

 3 حداکثر زبان هر یازا به یخارج یهازبان به تسلط 3

                   

ور صاحبه اداره کل اممقبولی در  *(، در صورت احراز شرایط عمومی و داشتن شرایط سنی و شرط معدل، بعد از) دارستارهموارد تبصره:  

 .شوندیمانتخاب  (،شودیمکه متعاقباً عرصه شناسایی آن برگزار ) یفرهنگاستعداد برتر در عرصه تبلیغ و امور  عنوانبه نخبگان،

 تبلیغی فرهنگی ق علمی، پژوهشی وو مستندات الزم از سواب هایگواه
طالب محترم زم است آموزشی، پژوهشی و تبلیغی، ال یهاعرصهجهت رشد استعدادهای برتر در  امور نخبگاناداره کل  یهااستیسنظر به 

 .نمایندارائه به مسئول پذیرش مصاحبه  در مرکز برگزاری مصاحبه در هنگامرا  مواردهریک از مدارک معتبر در 

 :شودیماشاره  هایگواهاز  در ذیل به برخی موارد ضروری

 دریس )حکم ت توسط طلبه متقاضی حوزوی و مراکز دانشگاهی و مؤسسات آموزش عالی علمیه، مراکزمدارس  در رسمی تدریس

 (یا گواهی مرکز آموزشی مربوطه الزم استنامه  بلکه مالک نیست

  )با نامه رسمی از معاونت آموزش استان( علمیه هایحوزهنفرات برتر مسابقات علمی )المپیادهای( 

  اه زیدگی به همرکه شامل سال برگ یا گواهی )نامه رسمی از دبیرخانه حلی و همایش کتاب سال حوزهنفرات برتر جشنواره عالمه

 مشخصات ارزیابان علمی مقاله یا کتاب(امکان  کهدرصورتی عنوان پژوهش، نمره ارزیابی و

 پژوهشی: هایفعالیت 

  نشریات علمی؛ مدیریت پژوهشی(؛ هیات تحریریه آزاداندیشیارائه کرسی )مواردی که ارائه گواهی کافی است 
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 هاای نشسات و  هاا همایش، هاجشنواره اثر در پذیرفته شدنو یا ارائه گواهی معتبر مبنی بر چاپ اثر و یا  مواردی که نیازمند ارسال اثر 

ویارایش   ؛تاألیفی کتاب پژوهشی؛ تصحیح انتقادی کتاب؛ تصاحیح غیار انتقاادی کتااب؛ کتااب انتقاادی؛ کتااب        ) است علمی معتبر

 تااب علمای؛  کتااب علمای؛ ترجماه ک    سازیچکیده( کتاب علمی؛ تلخیص کتاب علمی؛ یابی مصدرکتاب علمی؛ تحقیق ) محتوایی

 ؛موزشای آواحادهای   رساانی طاالع ا -ریات علمای شا ره در نشا مقالاه منت  ؛مقالاه ترویجای   ؛ ترجمه مقاله؛مقاله انتقادی ؛مقاله پژوهشی

 (مقاله علمی نویسیچکیده

  :ش با تهیه گزار گسایت و وبالمدیریت و یا فعال بودن در ، (، مناظره و ...داری کالسجلسات، )صوت و یا تصویر فعالیت فرهنگی

 یات فرهنگی، هیاتنشر مدیرمسئولمدیریت مسجد و مراکز فرهنگی، ارائه گواهی )، و آدرس سایت یا وبالگ شدهانجاماز فعالیت 

تکار، اب ه گزارشی ازن در خیر و فعالیت در امور خیریه( ارائواقرآن و عترت، تع عرصه در هت برجستخدما تحریریه نشریات فرهنگی،

 . و ... فرهنگی خالقیت و نوآوری

  (شدهحفظمبنی بر تعداد جزءهای  یا مدیریت استان فرهنگی مرکزرسمی معاونت  تأیید با)حفظ قرآن کریم 

  (البالغهنهجمبنی بر میزان حفظ  یا مدیریت استان فرهنگی مرکزمعاونت رسمی  تأیید با) البالغهنهجحفظ 

 ( هادانشگاه خارجی هایزباندارای مجوز، مرکز زبان حوزه، دانشکده  مؤسساتاز  تأییدیهتسلط بر زبان )... و 

 محترم استانی یهاتیریمدشرایط و  ینجهت اطالع واجد یموارد

 "عمومی، علمی و تخصصی" مصاحبهالف: 

برتر شرکت کرده و  مرحله احراز استعداد نیترمهمطلبه دارای شرایط عمومی و اختصاصی تشخیص داده شد، در آخرین و  نکهیازاپس

 .دیآیم عمل به به شرح ذیل از ایشان مصاحبه عمومی، علمی و تخصصیمطابق با مقطع تحصیلی و دروسی که گذرانده است 

 .شودمیعمومی و اخالقی انجام  هایصالحیتشناسایی  باهدفاین سنجش، مصاحبه عمومی:  .1

 :شودمیاین مصاحبه به یکی از اشکال زیر انجام  مصاحبه علمی و تخصصی:. 2

ی( انجام تحصیلی و تدریس) یآموزشعلمی  یهاتیصالحشناسایی  باهدفاین سنجش، سنجش استعداد برتر آموزشی:  -1-2

 .شودیم

ناظر به  علمی و توان و مهارت پژوهشی هایصالحیتشناسایی  باهدفاین سنجش، سنجش استعداد برتر پژوهشی:  -2-2

 .شودمیانجام  شدهارائه هایفعالیت

تبلیغی و فرهنگی  علمی و توان و مهارت هایصالحیتشناسایی  باهدفاین سنجش، تبلیغی: فرهنگی سنجش استعداد برتر  -3-2

 .شودمیصورت گرفته انجام  هایفعالیتبا توجه به 

دیریتی با توجه به سوابق معلمی و توان و مهارت  یهاتیصالحشناسایی  باهدف: این سنجش، سنجش استعداد برتر مدیریتی -4-2

 .شودیمصورت گرفته انجام  یهاتیفعالو 

 .شودیمو تربیتی انجام  علمی، اخالقی یهاتیصالحشناسایی  باهدفاین سنجش، سنجش استعداد برتر اخالقی و تربیتی:  -5-2

و مشارکت  یکارهم باانجام مصاحبه از واجدین شرایط توسط اداره کل امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه خواهران : 1 تبصره

 .شودیممرکز نخبگان و استعدادهای برتر حوزه انجام 

را  16نمره  در هر یک از دروس مصاحبه، حداقل کهایناست مشروط بر  18معدل قبولی در مصاحبه علمی و تخصصی،  :2 تبصره

 کسب کرده باشد.
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 ب: نحوه محاسبه امتیاز نهایی در عرصه آموزش

 :شودیمامتیاز نهایی استعدادهای برتر توسط مرکز بر اساس جداول ذیل محاسبه 

 فیرد
 سطح

 یلیتحص
 محاسبه روش

 یآموزش یهاتیفعال ازیامت+  یانیپا قیتحق نمره( + یپژوهش یهاتیفعال ریسا ازیامت %40+ )یفرهنگ یهاتیفعال ازیامت+  مصاحبه ازیامت+  یعموم طیشرا ازیامت 2 سطح  1

 یآموزش یهاتیفعال ازیامت+  نامهانیپا نمره( + یپژوهش یهاتیفعال ریسا ازیامت %50+ ) یفرهنگ یهاتیفعال ازیامت+  مصاحبه ازیامت+  یعموم طیشرا ازیامت 3 سطح  2

 یآموزش یهاتیفعال ازیامت+  نامهانیپا نمره( + یپژوهش یهاتیفعال ریسا ازیامت %60+ ) یفرهنگ یهاتیفعال ازیامت+  مصاحبه ازیامت+  یعموم طیشرا ازیامت 4 سطح  3

                                        

 .شودیممحاسبه  2با ضریب  4و سطح  25/2 بیضربا  3 سطح، 75/2با ضریب  2 سطح عرصه آموزش، معدل درتبصره: 

 ج: تعداد انتخاب شوندگان

 علمیه خواهران، یهاحوزهریت ساالنه توسط اداره کل امور نخبگان و استعدادهای برتر مرکز مدی صورتبهتعداد استعدادهای برتر و ممتازان 

 .شودیمتعیین  سراسر کشور علمیه یهاحوزهمرکز نخبگان  و پس از تأیید رئیس مرکز و تأیید هیأت امناء شنهادشدهیپ

 

 

 بگذارید: انیم درخود را با ما  یشنهادهایپنظرات و  لطفاً 

 تماس با اداره کل نخبگان و استعدادهای برتر یهاشماره

 025 - 32144665 و 32144611

 www.pooyesh.whc.ir آدرس سایت:

 (نخبگان و استعدادهای برتر اختصاصی صفحه)
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 صفحه نخبگان و استعدادهای برتر
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