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 1396-97 سال ، تبلیغ و امور فرهنگیپژوهش ،آموزش عرصه برتر یاستعدادها ییشناسا یبندزمان جدول

 4ناب 

ندیفرا خیتار   

های دارای شرایط در مدارس و ارسال به مدیریت برای طالب پرونده لیتشک

ره کل ی و ارسال نتایج آن به ادااستانمراکز  در هاپرونده یبررس ،استانی

 نخبگان و استعدادهای برتر

 20/1/97الی زمان ارسال  از

 10/2/97الی   20/1/97 یها در مرکز و اعالم واجدین شرایط مصاحبه استانبررسی نتایج پرونده

 پیش از ماه مبارک رمضان مرکز بهنتایج آن  ارسالی و استان یهامصاحبه ریبرگزا

بررسی نتایج مصاحبه استانی در مرکز و اعالم واجدین شرایط مصاحبه 

 کشوری
 29/2/97از 

  1/4/97 یکشور یها مصاحبهآغاز 

 روند شناساییمتعاقبا پس از طی  کشوری دگانیبرگز  فهرست اعالم

های استانی، کشوری، بررسی )مصاحبه

های تخصصی، ها در کارگروهپرونده

کمیسیون و تأیید هیأت امنای مرکز 

 .شوداعالم می نخبگان حوزه ( 
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داهى نخبه را شناسام رى و ارتقاء رتبيت كنيم، بعد رد ميان اينها گزينش و انتخاب الزم است؛ بعضى نخبه ى كنيم وی ا بايد استعدا داهى ربرتند؛ انتخاب بهترينها. بعد از آن، نگهدا رتند، بعضى استعدا

رى همراه با ارتقاء و پيشرفت. ، بلكه نگهدا رى  است؛ هن فقط نگهدا

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

 قدمهم

 از حیصح استفاده» در «یالعال مدظلهم» دیتقل عظام مراجع و یرهبر معظم مقام داتیتأک به دنیبخش تحقق منظوربه

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

 ینید علوم توسعه و دیتول جهت خواهران هیعلم یهاحوزه برتر یاستعدادها و نخبگان یتوانمندساز و ارتقاء و تیحما

 و نخبگان امور مرکز» اساسنامه 6 ماده51 بند استناد به و یفرامل و یمل سطح در یاسالم فرهنگ قیتعم و گسترش و

 یهاحوزه تیریمد مرکز پژوهش معاونت برتر یاستعدادها و نخبگان امور کل اداره ،«هیعلم یهاحوزه برتر یاستعدادها

  .دیگرد سیتأس 1394 سال در ،(شودیم خوانده "نخبگان امور کل اداره"اختصاربه دفترچه نیا در که) خواهران هیعلم

 : از است نخبگان عبارت امور کل اداره فیوظا اهم

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

 نخبگان ملی بنیاد و

 برتر استعدادهای کشف و نخبگان شناسایی 

 برتر استعدادهای و نخبگان از معنوی و مادی حمایت 

 برتر استعدادهای و نخبگان توانمندسازی و ارتقاء 

 حوزوی برتر استعدادهای و نخبگان هایتوانمندی از مندیبهره و کارگیریبه جهت الزم هایظرفیت ایجاد 

 

 

                                                           
 ی علمیه.هاحوزهشناسایی نخبگان و استعدادهای برتر حوزوی با همکاری مراکز مدیریت  .1
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 :دفترچه این رامونیپ ینکات

 و رهنگی داردپژوهش، تبلیغ و امور ف آموزش، هایعرصه در مستعد و فعال طلبه خواهران به اختصاص دفترچه این

 .دش خواهد اقدام آینده هایسال اخالق و تربیت در مدیریت و هایعرصه برای شاءاهللان

 و  مدارس ممحتر مدیران و نمایندگان و گرامی طالب نیاز مورد موارد تمام است شده سعی دفترچه این در

 .شود گنجانده مصاحبه به دعوت مرحله از زمان تشکیل پرونده تا هااستان

 قتضیم زمان در که است تخصصی علمی و عمومی مصاحبه به شدگاندعوت مختص دو، شماره دفترچه 

 خواهد شد. ارسال

 هایبررسی در ات فرمایند مطالعه کامل صورتبه را دفترچه محترم مدیران و کارشناسان طالب، است الزم 

ند، همچنین حذف نگرد قوانین، کارشناسان به توجه عدم علت برخی افراد به نخبگان امور کل ادارهنهایی 

...( انجام شود تا ضرورت دارد از زمان اعالم فراخوان، اطالع رسانی به طالب از هر راه ممکن)پیامک، تماس و

 ی منابع داشته باشند.جهت تشکیل پرونده و مطالعهکافی طالب فرصت 

 مراحل تمام است الزم و نیست برتر استعداد عنوانبه طلبه شدن شناخته معنای به پرونده تشکیل و نامثبت 

 امتیازهای بکس و کشوری ،استانی مصاحبه در قبولی از اسامی منتخبین پس. شود طی دفترچه در شدهدرج

 خواهد شد. اعالم نخبگان امور کل اداره طرف از الزم،

 بعدی مراحل و نام ثبت به مربوط امور رودمی انتظار برتر استعدادهای فراخوان در شرکت متقاضی طالب از 

 نمایند. گیریپی مدارس از شخصا را

  های مرکز توسط تلفن همراه خود، اطمینان حاصل نمایند. عدم یامکپالزم است متقاضیان، از امکان دریافت

 نخبگان رامو کل ادارههای دریافتی )ولو به خاطر مسدود بودن پیامک تبلیغاتی( مسئولیتی برای یامکپاطالع از 

 کند.ینمایجاد 
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 فیتعار

 بودن طلبه به و ودهب پرونده دارای علمیه هایحوزه مدیریت مراکز از دریکی که شودمی اطالق فردی به :حوزوی

 .باشد داشته اشتهار

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

 و کارآفرینی خالقیت، هوش، و باشد محسوس مدیریت، و فرهنگ فناوری، تبلیغ، انسانی، و اسالمی علوم گسترش

 .گردد جامعه اخالقی فضائل رشد و علمی توسعه و رشد به بخشیدن سرعت موجب وی فکری نبوغ

 .باشندیم فراتر نخبه( حد) تعریف از (امثالهم اهلل کثر)علمیه هایحوزه مفاخر و (برکاتهم دامت)تقلید معظم مراجع

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

 تبلیغی، پژوهشی، آموزشی، هایعرصه از یکی اختصاصی داشته و شرایط وجود او در نخبه عنوانبه شدن شناخته و

 دارد. را برتر استعدادهای مدیریتی یا و اخالقی

 شناخته و ویژه ادهایاستعد بروز هایزمینه و بوده نخبه بالقوه صورتبه که است حوزوی فردی :استعداد برتر ب

 یا و اخالقی تبلیغی، ی،پژوهش آموزشی، هایعرصه از یکی اختصاصی داشته و شرایط وجود او در نخبه عنوانبه شدن

 کمتر برتر الف استعداد عنوانبه شدهپذیرفته فرد آخرین از امتیازاتش مجموع ولی دارد، را برتر استعدادهای مدیریتی

 .است

 منظوربه کشوری و استانی مرحله دو در که است هاسنجش از ایمجموعه :تخصصی -علمی و عمومی مصاحبه

 انجام برتر ایاستعداده نهایی انتخاب و اولیه شرایط واجدین اختصاصی و عمومی هایصالحیت سنجش و ارزشیابی

 .شودمی

های علمی و است که با هدف شناسایی صالحیت سنجش سطح علمی و مهارتی پژوهشی پژوهشی:-مصاحبه علمی

 .صورت می گیرد  ،های پژوهشی ارائه شده طلبهفعالیت  یکی از  توان و مهارت پژوهشی ناظر به

                                                           
 .استو روشن شدن تفاوت استعداد برتر با آن  . تعریف نخبه در این دفترچه صرفاً جهت اطالع1
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های رهنگی است که با هدف شناسایی صالحیتف-بلیغیتسنجش سطح علمی و مهارتی  فرهنگی:-مصاحبه تبلیغی

 شود.های صورت گرفته انجام میعلمی و توان و مهارت تبلیغی و فرهنگی با توجه به فعالیت

 ،مرحلهدر این  هک است مدیریت و تربیتی اخالقی تبلیغ، پژوهش، آموزش، هایحیطه در برتر استعداد احراز :عرصه

 4و  3،2وی سطوح حوز در پژوهشی، تبلیغ و امور فرهنگی  و آموزشی عرصه برتر استعدادهای شناسایی بر اهتمام

 .است

 صورت 4و  3،2سطوح حوزوی در پژوهش، تبلیغ و امور فرهنگی آموزش، برای عرصه برتر استعداد احراز :سطح

 .است شدهبیان مبسوط صورتبه  هریک اختصاصی شرایط جدول در که پذیردمی

علمی واجدین شرایط  هایها است که به منظور ارزشیابی و سنجش صالحیتای از سنجشمجموعه مصاحبه استانی:

ه کشوری، در شدگان جهت شرکت در مصاحباولیه متقاضیان شرکت در فراخوان استعدادهای برتر و انتخاب پذیرفته

 شود.مراکز استانی انجام می

و عمومی  ،لمیعهای ها است که به منظور ارزشیابی و سنجش صالحیتای از سنجشهمجموع مصاحبه کشوری:

ر شهر مقدس قم های برتر ، در اداره کل امور نخبگان دشدگان مصاحبه استانی و انتخاب استعدادپذیرفتهتخصصی 

 شود.انجام می

 است.« نخبگان و استعدادهای برتر»مخفف  ناب:

  برتر یاستعدادها ییشناسا ندیفرا

 تشکیل پرونده طالب واجد شرایط: الف

 تمام به استانی هایمدیریت از سوی نخبگان امور کل ادارهمصوب  شناسایی اختصاصی و عمومی شرایط اعالم .1

  طالب به رسانیاطالع جهت حوزوی، مدارس

درسه زیر نظر مبا همکاری کارشناس یا نماینده امور نخبگان در  و شرایط واجد طالب توسط هاکاربرگ تکمیل .2

 توسط مدیرمدرسه تکمیل می شود( 2)کاربرگ شماره  مدیریت مدارس

 مهلت تعیین شده در استانی هایمدیریت به شدهکامل هایپرونده ارسال و مدارس مدیران توسط هاتأییدکاربرگ .3
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 ستعدادهای برتر واهای استانی توسط نمایندگان امور نخبگان و های دریافتی از مدارس در مدیریتپرونده بررسی .4

 استان مدیران محترم از سوی شرایط های واجدپرونده تأیید

استعدادهای و  های استانی به اداره کل امور نخبگانهای بررسی شده در مدیریتارسال گزارش تفصیلی پرونده .5

 برتر 

 نخبگان امور کل ادارههای استانی در های ارسالی مدیریتبررسی گزارش پرونده .6

 های استانی و کشوری مصاحبه: ب

 رسانی به مدارس و طالب های استانی جهت اطالعاعالم اسامی واجدین شرایط به مدیریت .1

ز طریق پیامک اها، همچنین رسانی به طالب واجد شرایط از طریق نمایندگان محترم در مدارس و استاناطالع .2

 توسط اداره کل

 های استانیهای استانی توسط مدیریتمصاحبهدعوت از طالب واجد شرایط جهت شرکت در  .3

ژوهش، پ ی آموزش،های علمی عمومی در استان در هر سه عرصهانجام اقدامات الزم و برگزاری مصاحبه .4

 تبلیغ و امور فرهنگی

 روکش( به اداره کل فرم گزارش و -های مصاحبههای استانی )شامل کاربرگارسال نتایج مصاحبه .5

 ره کلهای کشوری به اداای استانی و انتخاب طالب واجد شرایط جهت مصاحبههبررسی نتایج مصاحبه .6

مستندات طالب  ها وهای استانی جهت ارسال پروندههای کشوری به مدیریتاعالم اسامی راه یافتگان مصاحبه .7

 به اداره کل

از طریق  و نیز هاانکشوری از طریق نمایندگان محترم در مدارس و است یافتگان مصاحبهرسانی به راهاطالع .8

 پیامک توسط اداره کل

 ها در اداره کل بررسی و کنترل نهایی پرونده .9

الب و طهای استانی جهت انجام هماهنگی با های کشوری به مدیریتاعالم اسامی دعوت شدگان مصاحبه .10

 اقدامات الزم جهت اسکان
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 در قالب فرم اردوگاه های استانی با طالب به اداره کلارسال نتیجه هماهنگی مدیریت .11

 رسانی زمان و مکان مصاحبه کشوری به طالب از طریق پیامک از سوی اداره کلاطالع .12

 شهر مقدس قم در کشوی مرحله هایمصاحبه برگزاری .13

 برتر یاستعدادها انتخاب: ج

 ها جهت ارائه به کارگروه تخصصیسازی پروندههای کشوری و آمادهبررسی نتایج مصاحبه .1

 نخبگان مرکز یسیونکمو  تخصصی هایدر کارگروه مصاحبه شدگانوضعیت پذیرفته تعیین ها وپرونده بررسی .2

 د اولویت(برتر )به عنوان استعداد برتر یا فاق استعدادهای و نخبگان امور کل اداره همکاری با حوزه

جهت  علمیه هایوزهح نخبگان مرکز امنای هیأت به کمیسیون وکارگروه  در تأییدشده هایپرونده نتایج ارسال .3

 تایید نهایی

 امور نخبگان کل اداره توسط برتر استعداد طالب اسامی اعالم .4

 برتر یاستعدادها در فراخوان شناسایی شرکتشرایط 

متقاضیان شرکت در فراخوان شناسایی استعداهای برتر الزم است تمامی شرایط عمومی و اختصاصی را دارا باشند تا 

 بتوانند تشکیل پرونده دهند. 

 :یعموم طیشراالف( 

 حوزوی تحصیل در پشتکار و اشتیاق و انگیزه

 طلبگی هویت به نسبت باورمندی

 عبادی امور به اهتمام

 اخالقی رذایل از پرهیز به اهتمام

 التزام به والیت فقیه

 دیگران با تعامل و رفتار حسن
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 طلبگی زی

 عفاف و حجاب

 علمی نوآوری و خالقیت

 انضباط و نظم

 شخصیتی 1تعادل

 فکری 2تعادل

 سیاسی 3تعادل

 .است ازیامت 60 وست،یپ 2 شماره کاربرگ طبق مذکور طیشرا از کی هر یبرا الزم ازیامت حداقل: تبصره

 سنی طیشرا: ب

 :است لیذ جدول شرح به مختلف یلیتحص سطوح درشرکت در فراخوان   یسن طیشرا

 

 

 

                                                           
 .وتفریط استعادل، صرفاً اجتناب از افراطت. منظور از 2-3 -1

 
 

 سال نیمتولد حداکثر سن یلیالتحصفارغ مقطع فیرد

3 

 2 سطح

 به بعد 1369 سال 27 کلیس مدرک بای هایورود

 به بعد 1367 سال 29 دیپلم مدرک با یهایورود 

 به بعد 1361 سال 35 3 سطح 4

 به بعد 1356 سال 40 4 سطح 5
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 شرکت در فراخوان  یاختصاص طیشرا: ج

 :است لیذ جدول شرح به مختلف یلیتحص سطوح در یآموزش برتر استعداد یاختصاص طیشرا

 آموزش عرصه  1 – ج

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

 طیشرا یلیتحص سطح  فیرد

  
 یآموزش 2 سطح

 18: دو سطح معدل حداقل -1

 18:یانیپا قیتحق نمره حداقل -2

  

 3 سطح

 یآموزش
 18: سه سطح معدل حداقل -1

 18: نامهانیپا نمره حداقل -2

  
 یپژوهش

 مقاله کی حداقلدرصورت برگزیده شدن، ارائه 

 )تا دو سال( 1نشده محاسبه یجیترو یعلم

  
 یغیتبل

 کی حداقل درصورت برگزیده شدن ارائه گواهی

 موردقبول یغیتبل یفرهنگ تیفعال

  

 4 سطح

 یآموزش
 18: چهار سطح معدل حداقل -1

 18: نامهانیپا نمره حداقل -2

 نشده محاسبه یپژوهش یعلم مقاله کی حداقل یپژوهش  

 موردقبول یغیتبل یفرهنگ تیفعال سه حداقل یغیتبل  
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 :شرایط اختصاصی یها تبصره

 طیشرا از باشند، 17 معدل حداقل یدارا کهیدرصورت ،یعلم ادیالمپ سوم تا اول یکشور یهارتبه: 1 تبصره .1

 .در فراخوان شرکت کنند توانندیم و هستند یمستثن آموزش عرصه در یاختصاص

 طیشرا گرید از باشند، 18 یباال معدل یدارا که یصورت در ،یعلم ادیالمپ ستمیب تا اول یکشور یهارتبه: 2 تبصره .2

 .کننددر فراخوان شرکت  توانندیم و هستند یمستثن آموزش عرصه در یاختصاص

 :تبصره از استفاده طیشرا

 سطح که یصورت در تنها دارند، تبصره از استفاده به ازین نفراخوادر  شرکت یبرا که یکشور ادیالمپ دگانیبرگز .1

 باشد یکی نیممتاز و برتر یاستعدادها ییشناسا در فراخوان در شرکت جهت تقاضا مورد سطح با ادیالمپ یلیتحص

 در و است سه سطح در فراخوان در شرکت یمتقاض که یاطلبه مثال عنوان به. کنند استفاده تبصره نیا از توانندیم

 .کند استفاده تبصره نیا از تواندینم است، بوده ادیالمپ در یکشور رتبه حائز دو سطح مقطع

 یاختصاص و یعموم یهاشاخصه با احراز جهت را استان تیریمد از صادره یگواهمتقاضی استفاده از تبصره باید  .2

 .برسانند استان آموزش معاونت دییتا به و گرفته مربوطه سازماننهاد یا  از

 عرصه یاختصاص طیشرا و ندارند تبصره از استفاده به ازین فراخوان در شرکت یبرا که یکشور ادیالمپ دگانیبرگز .3

 .ندینما ارائه را مذکور یگواه توانندیم ادیالمپ ازیامت از استفاده جهت باشند،یم دارا را آموزش

 امتیاز المپیاد پس از قبولی در مصاحبه کشوری لحاظ خواهد شد. :مهم تذکر .4
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 پژوهش عرصه 2-ج

 :است لیذ جدول شرح به مختلف یلیتحص سطوح در یپژوهش برتر استعداد یاختصاص طیشرا

فیرد یلیتحص سطح  طیشرا   

1  

 2 سطح

 یآموزش
 17: دو سطح معدل حداقل -1

 18:یانیپا قیتحق نمره حداقل -2

 یپژوهش
 جدول) دو سطح یپژوهش یهاتیفعال جدول از ازیامت 6 حداقل کسب

 (30 تا20 و 13 ،11 ،10 ،9 ،8 یبندها از ریغ 12 ماده 1-ب
2  

 3 سطح

 یآموزش
 17: سه سطح معدل حداقل -1

 18: نامهانیپا نمره حداقل -2
3  

 یپژوهش
 نشده محاسبه یجیترو یعلم مقاله کی حداقل

 سه سطح یپژوهش یهاتیفعال جدول از ازیامت 12 حداقل کسب

 (39 تا 21 ،12 ،11 یبندها از ریغ 12 ماده 2-ب جدول)
4  

 یغیتبل
 یفرهنگ تیفعال کی حداقل درصورت برگزیده شدن ارائه گواهی

             موردقبول یغیتبل
5  

 4 سطح

 یآموزش
 17چهار سطح معدل حداقل -1

 18: نامهانیپا نمره حداقل -2
6  

 یپژوهش
 نشده محاسبه یپژوهش یعلم مقاله دو حداقل

 چهار سطح یپژوهش یهاتیفعال جدول از ازیامت 16 حداقل کسب

 (46 تا 22 یبندها از ریغ 12 ماده 3-ب جدول)
7  

 یغیتبل
 یفرهنگ تیفعال سه حداقل درصورت برگزیده شدن ارائه گواهی

 موردقبول یغیتبل

 یها جشنواره و مسابقات ریسا و حوزه سال کتاب شیهما و( یسراسر)یحل عالمه جشنواره دگانیبرگز :تبصره

 باشند 16 معدل حداقل یدارا که یصورت در رسیده باشد مرکز یامنا اتیه دییتا به که دارای رتبه کشوری یپژوهش

 توانند در فراخوان عرصه پژوهش شرکت کنند.می
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  تبصره از استفاده طیشرا

 است الزم دارند، تبصره از استفاده به ازین شرکت در فراخوان یبرا که یپژوهش مسابقات و هاجشنواره دگانیبرگز

 پژوهش معاونت دییتا به و گرفته مربوطه سازمان از راو اختصاصی  یعموم یهاشاخصه شامل رتبه کسب یگواه

 . برسانند استان

 دارا را پژوهش عرصه یاختصاص طیشرا و ندارند تبصره از استفاده به ازین شرکت در فراخوان یبرا که یدگانیبرگز

 .ندینما ارائه را مذکور یگواه توانندیم یپژوهش تیفعال ازیامت از استفاده جهت باشند،یم

 نیا از توانندیم کشوری رتبه کسب صورت در ی فقطپژوهش مسابقات و هاجشنواره در کنندگان شرکت: مهمذکر ت

 .ندارد یازیامت مسابقه ای جشنواره کی در شرکتصرف  و کنند استفاده تبصره

 عرصه تبلیغ و امور فرهنگی 3-ج

 :است لیذ جدول شرح به مختلف یلیتحص سطوح درتبلیغ و امور فرهنگی  برتر استعداد یاختصاص طیشرا

فیرد یلیتحص سطح  طیشرا   

1  

 2 سطح
 یآموزش

 17: دو سطح معدل حداقل -1

  17ی: انیپا قیتحق نمره حداقل -2

 (13های تبلیغی)ماده امتیاز از  جدول فعالیت 40کسب حداقل  یغیتبل  2

3  

 3 سطح

 یآموزش
 17: سه سطح معدل حداقل -1

 17 :نامهانیپا نمره حداقل -2

4  
 یپژوهش

حداقل یک مقاله علمی ترویجی ن ارائه شددر صورت برگزیده  

 )تا دو سال( محاسبه نشده

 (13های تبلیغی)ماده امتیاز از  جدول فعالیت 45کسب حداقل   یغیتبل  5

6  

 4 سطح

 یآموزش
 17: چهار سطح معدل حداقل -1

 17: نامهانیپا نمره حداقل -2

7  
 یپژوهش

یک مقاله علمی پژوهشی در صورت برگزیده شدن ارائه حداقل 

 )تا دو سال( محاسبه نشده

 (13های تبلیغی)ماده فعالیتامتیاز از  جدول  55حداقل کسب  یغیتبل  8
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  پرونده لیتشک طیشرا

تواند در فراخوان شرکت کند و پرونده ای که شرایط عمومی و اختصاصی فراخوان استعداد برتر را دارا باشد، میطلبه

 را یبرتر استعداد یتقاضا مورد سطح که شود یم لیتشک یا مدرسه در ،طلبه پروندهتشکیل دهد. الزم به ذکر است 

 لیتحص به اشتغال سه سطح در و گذرانده را دو سطح که یاطلبه مثال طوره ب.  است رسانده اتمام به مدرسه آن در

 . دهد تشکیل ح دوسط مدرسه در را پرونده است الزم  دارد،

به توانند جهت تشکیل پرونده : آن دسته از طالبی که در شهری غیر از محل تحصیل خود، سکونت دارند، می1تبصره

 مدارس محل سکونت خود مراجعه نمایند.

که به عنوان متقاضی استعداد برتر پرونده تشکیل می دهد  ی: طلبه واجد شرایط باید در آن سطح و مقطع2تبصره    

باید سنوات تحصیلی آن سطح را در یکی از مدارس حوزه های علمیه خواهران تحصیل کرده باشد اعم از این که پیش 

یا خراسان تحصیل کرده  ء)س(قطع را در حوزه علمیه خواهران یا در حوزه های دیگر مانند جامعه الزهرایا بعد از آن م

 باشد.

ها تکمیل گردد. )به عنوان مثال کاربرگ های تشکیل پرونده با توجه به توضیح درج شده در کاربرگالزم است کاربرگ

 کمیل می شود.(توسط مدیر مدرسه ت 2توسط طلبه و کاربرگ شماره  1شماره 

التحصیالن ، فقط فارغ(5)ناب  تذکر مهم: همکاران گرامی به این نکته مهم توجه داشته باشند که از سال آینده

همان سال امکان شرکت در فراخوان ناب را خواهند داشت و امسال آخرین فرصت برای شرکت طالبی است که 

سال گذشته است. این مسأله مهم حتما به طالب عزیز،  شان بیش از یکالتحصیلیواجد شرایط هستند و از فارغ

 رسانی شود.اطالع

 :الزم است شرکت کنندگان، برای تشکیل پرونده، گواهی و مستندات را با لحاظ نکات ذیل ارائه نمایند

 پایان/پایانی تحقیق نمره و التحصیلیکل، تاریخ فارغ معدل شامل التحصیلیفارغ مدرک یا گواهی اتمام ارائه .1

 (است داده پرونده تشکیل که مقطعی و سطح با مطابق) 4 یا 3 ،2 سطوح از دریکی نامه
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اند اما نامه خود دفاع کردهتبصره: طالبی که واحدهای تحصیلی خود را گذرانده و از تحقیق پایانی/ پایان .2

-با قید تاریخ فارغ التحصیلی)گواهی اتمام(شان هنوز صادر نشده است به شرط ارائه گواهی فارغای مدرک

ها نمره تحقیق پایانی/ توانند تشکیل پرونده دهند. نماینده استان در بررسی پروندهالتحصیلی و معدل کل، می

 پایان نامه را در سامانه جامع آموزش کنترل نماید. 

. کنند شرکت منا ثبت ندیفرا در توانندینم  است "یجار" سامانه در شانیا یلیتحص تیوضع که یکسان: مهم تذکر

 .دهد انجام را الزم اقدامات طالب، یلالتحصیفارغ در عیتسر منظور به استان تیریمد مقتضی است

 بدیهی است که فارغ) 1/7/95 از تاریخ پیش التحصیالنفارغ برای حوزوی شئون به اشتغال گواهی ارائه .3

 (ندارند گواهی ارائه به نیازی تاریخ این از پس التحصیالن

 عمومی( شرایط) 2 شماره برگ کار از الزم امتیاز کسب .4

آن فارغ التحصیل شده تکمیل و پس از تایید استان در پرونده طلبه طلبه از  که یامدرسهکه این کاربرگ توسط 

 نقشی ندارد.آن  تکمیلشود. به عبارت دیگر طلبه در قرار داده شده و برای اداره کل امور نخبگان فرستاده می

 ،(2 شماره کاربرگ لیتکم یبرا) طلبه یتیترب یاخالق یفعل تیوضع از 2 سطح مدرسه اطالع عدم ورتدرص: تبصره

 .دنینما مااقد مربوطه کاربرگ لیتکم به نسبت دنتوان یم زین یاستان تیریمد ای 3 سطح مدرسه

 شده گذرانده تحصیلی مقطع با مطابق "سنی شرط" داشتن .5

  تبلیغی و پژوهشی اختصاصی آموزشی، شرایط داشتن .6

، تبلیغ و امور فرهنگیشرایط خاص و ویژه دست کم در یکی از عرصه های آموزشی، پژوهشی،  شتندا .7

 اخالقی تربیتی و مدیریتی

را نداشته و پایان نامه معدل  ،مانند سن الزمطالبی هستند که ممکن است شرایط ، توضیح: منظور از طالب خاص و ویژه

آیند. این طالب غالبا خالق، نوآور، ایده مهارتی یا روشی، خاص و کم نظیر به شمار میباشند ولی از جهت دانشی، 

)آموزشی، پژوهشی ،  های علمی پنج گانهپرداز ، نظریه پرداز یا دارای دستاورد علمی یا مهارت ویژه در یکی از عرصه

دو تن از اساتید مدیر مدرسه و تأیید به پیشنهاد  طلبه. در این صورت هستندفرهنگی تبلیغی، اخالقی تربیتی و مدیریتی( 
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به همراه  ذکر ویژگی خاص طالب  مذکور ، به اداره کل امور نخبگان معرفی و پس از بررسی وتایید و ... مدیر استان  و

 شود.می انجامدر شورای علمی نخبگان در اداره کل، مراحل جذب و پذیرش ایشان 

 ی طالب واجد شرایطها یگواهها و  تأییدیه رایطش

 :های ذیل به پرونده پیوست شودها و مستندات پرونده طبق شاخصهالزم است گواهی

 :گواهی عمومی های شاخصه

 .باشد نگذشته ماه سه از بیش پرونده تشکیل زمان تا آن تاریخ از و باشد روز به .1

 ( ملی شماره مقطع و طلبگی، کد پدر، نام خانوادگی،نام نام،. )باشد طلبه ایشناسنامه مشخصات شامل .2

 گواهی مثال، عنوان به. مربوطه برسد معاون امضای و مهر خانوادگی،نام با ذکرنام، استان در مربوطه معاونت تایید به .3

 .کندمی تایید استان در آموزش محترم معاون را تحصیل به اشتغال

 تحصیل از فراغت از پس هایسال در طلبه اشتغال بیانگر باید در خصوص گواهی اشتغال به شئون حوزوی،گواهی .4

 هر در واحد یک حداقل است الزم دارد، تدریس امر به اشتغال که ایطلبه مثال عنوان به ، باشد مستمر طور به و

 .باشد کرده تدریس را تحصیلش از فراغت از پس تحصیلی ترم

 شاخصه های گواهی جشنواره:

 :های زیر ارائه نمایندتبصره یا امتیاز آن، گواهی را طبق شاخصهها جهت استفاده از برگزیدگان جشنواره

 قالب اثر .1

 طلبه امتیاز و رتبه جشنواره،  تاریخ .2

 شده برگزیده دقیق عنوان .3

نام فرد یا افرادی که به صورت رسمی درتهیه اثر  ضرورت داردگروهی انجام شده باشد، ، اثرکه درصورتی .4

 ، ذکر شود.اند مشارکت داشته

 :های گواهی المپیاد شاخصه 

 :های زیر ارائه نمایندبرگزیدگان المپیاد علمی جهت استفاده از تبصره یا امتیاز آن، گواهی را طبق شاخصه
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 د ایالمپ خیتار .1

 پایه طلبه در المپیاد .2

 یکشور رتبه .3

ی در کشور رتبه کسب صورت در تنها یکشور مرحله به افتگانی راه یحت و ادیالمپ در کنندگان شرکتیادآوری: )

 .(کنند استفاده تبصره نیا از توانندیم المپیاد

 :حوزوی شئون به اشتغال گواهی های شاخصه

 گواهی است به ترتیب اولویت الزم دارند حوزوی و طلبگی شئون دیگر به اشتغال یا هستند تحصیل درحال که کسانی

 :باشد دارا را زیر اختصاصی های، شاخصهگواهی عمومی هایعالوه بر شاخصه که دهند ارائه

 حوزوی تحصیل به اشتغال گواهی(  الف

 گواهی این. گردد صادر است تحصیل به مشغول آن در طلبه که ایمدرسه تحصیل باید از سوی به اشتغال گواهی

 :باشددارا  نیز را های ذیلشاخصه باید ،گواهی عمومی هایشاخصه بودن دارا بر عالوه

 شدههای گذراندهواحد و تعداد تحصیلی رشته .1

  تحصیلی مقطع به ورود سال .2

 خانوادگی نام و نام تایید مدیریت مدرسه با مهر و امضا و ذکر .3

 این گواهی باید توسط معاونت آموزش استان تایید شود.

 : تدریس گواهی( ب

های بر شاخصه عالوه و شودمی کند صادرتدریس می آن در طلبه که سازمانی یا نهاد مدرسه، توسط گواهی این

 باشد: دارا را زیر هایشاخصه بایدعمومی 

 تحصیلی ترم و تدریس ماده.  .1

 ذکر نام محل تدریس  .2
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 خانوادگی و مهر و امضاء نام و تایید مدیریت مدرسه، نهاد یا سازمان مربوطه با نام .3

 .این گواهی باید توسط معاونت آموزش استان تایید شود

 : تبلیغ گواهی(د

 زیر هایشاخصه باید و میشود صادر دارد تبلیغی فعالیت آن در طلبه که سازمانی یا نهاد مدرسه، توسط گواهی این

 باشد: دارا را

، تبلیغ در فضای مجازی، مانند سخنرانی، جلسه احکام، طرح مربی صالحین شامل هر نوع تبلیغ تبلیغی فعالیت عنوان .1

 و ... فعالیت در نشریه

 تبلیغ محل .2

 مدت زمان تبلیغ .3

 تبلیغ یختار .4

 خانوادگی، مهر و امضاء نام و تایید مدیر مدرسه، نهاد یا سازمان مربوطه با نام .5

 .این گواهی باید توسط معاونت فرهنگی استان تایید شود

 ه( گواهی مدیریت:

های استانی به صورت رسمی اشتغال به مدیریت دارد، الزم است حکم ای مدیر مدرسه است و یا در مدیریتاگر طلبه

ها را به صورت گواهی مدیریت از طرف مدیر محترم استان صادر شود. در صورتی که طلبه در مدرسه یکی از بخش یا

های شاخصه»کند، مدیر محترم مدرسه نسبت به صدور گواهی اقدام کند. این گواهی باید شامل رسمی مدیریت می

 .باشد« گواهی عمومی

 سال شروع فعالیت .1

 مدت زمان مدیریت .2

 فعالیتنوع  .3
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 این گواهی باید توسط مدرسه و مدیریت استان تایید شود.

 طیشرا واجد طلبه شدهانجام یها تیفعال به یازدهیامت نحوه

 یآموزش یها تیفعال ازیامت: الف

 ها تیفعال ازیامت -1

 :شودیم محاسبه لیذ جدول اساس بر یآموزش یهاتیفعال ازیامت

فیرد مورد هر ازتیام حداکثر عنوان   

(یاختصاص طیشرا جدول طبق) یلیتحص سطح معدل  1  20 

سیتدر  2  

 در درس هر سیتدر ازیامت
 سطح متناسب سال کی

مدرس یلیتحص  

(سیتدر ازیامت جدول طبق)  

سیتدر مقطع  

مدرس سطح  
2 سطح 3 سطح   

سه سطح  1/8  - 

چهار سطح  13/10  5/13  

(یآموزش) یعلم مسابقات  3  
 نفر ب؛یترت به و 10 اول نفر

8: ستمیب نفر تا 9/9 دوم  
10 

(هرسال یازا به) یآموزش واحد گروه ریمد /یآموزش تیریمد  4  4 

 سیتدر ازیامت -2

 :شودیم محاسبه لیذ جدول اساس بر سیتدر ازیامت

فیرد  
 یلیتحص سطح

 مدرس
 سطح بیضر
مدرس یلیتحص  

 درس سطح
ارائهقابل  

 سطح بیضر
 درس

سیتدر تیفیک  
 تیفیک بیضر

سیتدر  

سه سطح  1 2 سطح 4   5/1  

 خوب

خوب یلیخ  

یعال  

1 

2/1  

35/1  
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چهار سطح  2  5 
2 سطح  

3 سطح  

 

5/1  

2 

 خوب

خوب یلیخ  

یعال  

1 

2/1  

35/1  

 ایطلبه و نماید تدریس( 1 ضریب با) 2 سطح در تواندمی دارد، تحصیل به اشتغال 3 سطح در که ایطلبه :1 تبصره

 .نماید تدریس( 5/1 ضریب با) 3 و 2 سطوح در تواندمی دارد تحصیل به اشتغال 4 سطح در که

 امتیاز باالترین دارای که دانشگاهی یا و حوزوی از اعم درس یک فقط هرسال برای و سطوح همه در :2 تبصره

 محاسبه درس یک از بیش هرسال برای و سال 5 از بیش 3 سطح مقطع برای تدریس سنوات مثالً شود،می محاسبه است

 مقاطع در سیتدر و شدهیمعرف مقطع آن برتر استعداد عنوانبه که است یمقطع یهاسیتدر شامل یعبارت به.شد نخواهد

  .شودینم محاسبه نیشیپ

 منظور آن درصد 50 و شدهمحاسبه و یسازمعادل سابق جدول اساس بر دانشگاه در سیتدر ازیامت: 3 تبصره

 .شودیم

 سیتدر تیفیک-3

 :شودیم محاسبه لیذ جدول اساس بر سیتدر تیفیک

فیرد  عنوان 
 حداکثر

ازیامت  

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

 4 یدرس مطالب انتقال در وایش انیب داشتن آموزش وهیش 2
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 رگذاریتأث

 

 4 مطالب ارائه در یمنطق یوستگیپ و نظم

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

 ..(و پاسخ و پرسش

4 

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

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

3 
 دانش پژوه تیترب

 موفق

 4 دانش پژوه استعداد یشکوفاساز جهت تالش

 8 دانش پژوه در پژوهش و قیتحق ةیروح جادیا

 8 دانش پژوه یعلم یهاتیفعال بر یعلم نظارت

4 
 یآموزش اخالق

 

 4 دانش پژوه به یجد توجه و اهتمام

 4 دانش پژوه 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

 :شودیم منظور لیذ شرح به فوق جدول اساس بر سیتدر تیفیک: تبصره

 100 – 81 امتیاز دارای: عالی کیفیت

 80 – 61 امتیاز دارای: خوب خیلی کیفیت

  60 – 40 امتیاز دارای: خوب کیفیت
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 40 از کمتر امتیاز دارای قبول:غیرقابل کیفیت

 1 یپژوهش یها تیفعال ازیامت: ب

 :شودیم محاسبه لیذ مربوط جداول اساس بر مختلف یلیتحص سطوح در یپژوهش یهاتیفعال ازیامت

 دو سطح در یپژوهش یها تیفعال -1

فیرد یعلم تیفعال عنوان   
 -حداقل) ازیامت

(حداکثر  
ازیامت سقف  

 - 10 -5 یپژوهش کتاب  1

 (کتاب 6 حداکثر) 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

                                                           
 (، تأثیرگذار است.60%) ( و در سطح چهار50%سطح سه )(، 40%های پژوهشی در سطح دو ). در عرصه آموزش، امتیاز فعالیت1
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فیرد یعلم تیفعال عنوان   
 -حداقل) ازیامت

(حداکثر  
ازیامت سقف  

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

12  

 دو سطح یانیپا قیتحق

)عرصه  70/2 – 3

 آموزش و پژوهش(

)عرصه  55/2 – 3

 تبلیغ و امور فرهنگی(

 (مورد 1) 3

 (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

 (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

 به 2 و 1 سطح دهیبرگز کتاب ششم تا اول نفرات

 بیترت
 3 و 5/3 ،4 ،5/4 ،5 ،5/5

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

 بیترت به 2 و 1
5/2، 2، 5/1 
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فیرد یعلم تیفعال عنوان   
 -حداقل) ازیامت

(حداکثر  
ازیامت سقف  

 سطح دهیبرگز یانیپا قیتحق ای مقاله ششم تا اول نفرات  23

 بیترت به 2 و 1
 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

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

 بیترت به 2 و 1
 2 و 3 ،4

27  

 ای تیمسئول

 یهاتیفعال

 یپژوهش

 

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

 (سال

 حداکثر

7 ازیامت  

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

5/1 (3 

 (سال

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

5/1 (3 

 (سال

30  
 1 (هرسال یازا به) مدرسه یپژوهش یشورا عضو

3 (3 

 (سال

 سه سطح در یپژوهش یها تیفعال -2

 یعلم تیفعال عنوان فیرد
 -حداقل) ازیامت

 (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



)عرصه آموزش، پژوهش، تبلیغ و امور فرهنگی( استعدادهای برتر  شناسایی دفترچه  

 

27 

 یعلم تیفعال عنوان فیرد
 -حداقل) ازیامت

 (حداکثر
 ازیامت سقف

 (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
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 یعلم تیفعال عنوان فیرد
 -حداقل) ازیامت

 (حداکثر
 ازیامت سقف

20  

 سه سطح نامهانیپا

)عرصه  30/6 – 7

 آموزش و پژوهش(

)عرصه  95/5 – 7

 تبلیغ و امور فرهنگی(

 (مورد دو) 14

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

 (مورد 10) 5 5/0-25/0 دو 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

 سطح دهیبرگز نامهانیپا ای کتاب ششم تا اول نفرات

 بیترت به 3
6، 5/5، 5، 5/4، 4، 5/3 

 ستهیشا نامهانیپا ای کتاب سوم و دوم اول، نفرات  27

 بیترت به 3 سطح مقطع ریتقد
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

 ستهیشا نامهانیپا ای کتاب سوم و دوم اول، نفرات  31

 بیترت به 3 سطح مقطع ریتقد
 3 و 4 ،5

32  

 

 (سال 3) 5/4 5/1 (هرسال یازا به) 2 سطح مدرسه پژوهشی معاون و تیمسئول
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 یعلم تیفعال عنوان فیرد
 -حداقل) ازیامت

 (حداکثر
 ازیامت سقف

 (سال 3) 6 2 (هرسال یازا به) 3 سطح مدرسه یپژوهش معاون یپژوهش یهاتیفعال  33

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

 یازا به) استان یپژوهش –یعلم یشورا عضو  35

 (هرسال
5/1 

5/4(3 

 (سال

 حداکثر

 ازیامت

10 

36  
 5/0 (هرسال یازا به) یپژوهش یهاهسته فعال عضو

5/1(3 

 (سال

37  
 5/0 (هرسال یازا به) یپژوهش یهاانجمن فعال عضو

5/1(3 

 (سال

 (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

 چهار سطح در یپژوهش یها تیفعال -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

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

 (مقرر یپژوهش اتینظر
3– 7 - 
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 یعلم تیفعال عنوان فیرد
 -حداقل) ازیامت

 (حداکثر
 ازیامت سقف

 (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

20  

 4 سطح رساله

)عرصه  20/7 – 8

 آموزش و پژوهش(

)عرصه  80/6 – 8

 تبلیغ و امور فرهنگی(

 (مورد دو) 16

 (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



)عرصه آموزش، پژوهش، تبلیغ و امور فرهنگی( استعدادهای برتر  شناسایی دفترچه  

 

31 

 یعلم تیفعال عنوان فیرد
 -حداقل) ازیامت

 (حداکثر
 ازیامت سقف

 (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

 یریگمیتصم و یگذاراستیس یعلم ینهادها و شوراها در تیعضو  33

 (هرسال یازا به)
 (سال 5) 35 7 – 3

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

35  

 جشنواره

 یکشور

 یحل عالمه

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

 ستهیشا نامهانیپا ای کتاب سوم و دوم اول، نفرات
 بیترت به 4 سطح مقطع ریتقد

5، 5/4، 4 

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

 5/1 4 سطح ریتقد ستهیشا مقاله

36  
 سال کتاب

 حوزه

 5/7 دهیبرگز نامهانیپا ای کتاب

 4 و 5 ،6 ستهیشا نامهانیپا ای کتاب سوم و دوم اول، نفرات
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 یعلم تیفعال عنوان فیرد
 -حداقل) ازیامت

 (حداکثر
 ازیامت سقف

 بیترت به 4 سطح مقطع ریتقد

37  

 و تیمسئول

 یهاتیفعال

 یپژوهش

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

 (سال

 حداکثر

 ازیامت

12 

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

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

5/7 (3 

 (سال

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

5/7 (3 

 (سال

 یازا به) استان یپژوهش –یعلم یشورا عضو  41

 (هرسال
5/1 

5/4 (3 

 (سال

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

5/1(3 

 (سال

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

5/1(3 

 (سال

 (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

 یعلم یهانشست ای هاشیهما در ای و منتشر معتبر یعلم مجالت در دیبا فوق جداول در مذکور مقاالت: 1تبصره

 .باشند شدهرفتهیپذ معتبر

 قابل است دهینرس چاپ به هنوز مقاله که یموارد در (Acceptance letter) مقاله دییتا یگواه ارائه: 2تبصره

 .است قبول
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 یفرهنگ ی تبلیغ و امورها تیفعال ازیامت: ج

 .شودیم محاسبه لیذ ولاجد شرح به یفرهنگ یهاتیفعال ازیمتا

 اخالق در تبلیغ -1

 ضریب شاخص ردیف

جمع  امتیاز

 امتیاز

حداکثر 

 امتیاز 
 عالی

19/1-20 

 خیلی خوب

17/1 -19 

 خوب

17_1/13 

 متوسط

13-10 

 60      3 *و تدبير اعتدالعقالنيت و  1

 60      3 * اشتهار به تقوا 2

 60      3 *صداقت و عمل به گفتار 3

 40      2 اخالص  4

 40      2 عزت نفس و استغناء  5

 60      2 صبر و استقامت در مشکالت عرصه تبليغ 6

 40      2 رحمت و محبت نسبت به مردم  7

 40      2 شرح صدر  8

 40      2 زی طلبگیرعایت   9

 40      2 نظم و انضباط  10

 40      2 صيانت از عفت به ویژه در محيط تبليغی 11

 40      2  شجاعت 12

 40      2 امانتداری  13

حریت و عدم وابستگی به اشخاص، احزاب  14
 هاروهو گ

2 
     40 

 20      1 زهد و ساده زیستی 15

 20      1 آراستگی ظاهر 16

 20      1 فروتنی و تواضع  17

 20      1 و حسن خلق  خوشرویی 18

 20      1 ایثار و از خود گذشتگی 19

 20      1 تبشير و انذار نسبت به مردم 20

 20      1 خير خواهی و نصيحت 21

 20      1 توجه به نيازمندان و محرومان 22

 780      39 جمع
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ها نیز  کمتر بوده و هر یک از شاخص« خیلی خوب«دار)*( نباید از حد امتیاز هر یک از موارد ستاره :1هتبصر

 .کمتر باشند«خوب «نباید از حد 

 آید.( به دست می 39« ) مجموع ضرایب«بر « هامجموع امتیاز شاخص«ها از تقسیم معدل کل شاخص :2تبصره

 های تبلیغی مهارت -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باشد.« عالی»یا « خیلی خوب»دار)*( باید در حد : امتیاز حداقل یکی از موارد ستاره3تبصره

 آید.( به دست می26« )مجموع ضرایب»بر « هامجموع امتیاز شاخص»ها از تقسیم : معدل کل شاخص4تبصره

 های تبلیغیفعالیت -3

ف
ردی

 

 نوع فعالیت

واحد 

محاسبه 

 فعالیت

امتیاز 

 فعالیت

 ضریب کیفیت
حداکثر 

 امتیاز

 سقف امتیاز

 متوسط بخو عالی
هر 

 فعالیت

هر 

 ردیف

1 
تبلیغ 

 عمومی
 

 منبر و سخنرانی

 یک ماه

3 2 5/1 1 6 18 

67 

 6 2 1 5/1 2 1 اقامه نماز

 12 4 1 5/1 2 2 های دینیبرگزاری کالس

 6 2 1 5/1 2 1 برگزاری جلسات مذهبی و فرهنگی

 12 4 1 5/1 2 2 ارتباط با مردم

 12 1 1 5/1 2 5/0 یک جلسه برگزاری جلسات پاسخ به سؤاالت و شبهات

 ضریب شاخص ردیف
 امتیاز

جمع 

 امتیاز

حداکثر 

 عالی امتیاز 

(20- 1/19) 

 خیلی خوب

(19- 1/17) 
 خوب

(17- 1/13) 
 متوسط

(13 – 10) 

 80      4 *فن خطابه  1

 60      3 *کالسداری  2

 60      3 *بيان تفسير قرآن  3

 60      3 *بيان احکام  4

 60      3 *نویسندگی  5

 40      2 استفاده از ادبيات فاخر 6

 40      2 استفاده مناسب از هنر 7

 40      2 پاسخ به شبهات و سؤاالت 8

 40      2 مناظره 9

استفاده مناسب از ابزار و  10
 فناوری جدید

1      20 

 20      1 هاسایر مهارت 11

 520      26 جمع
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ف
ردی

 

 نوع فعالیت

واحد 

محاسبه 

 فعالیت

امتیاز 

 فعالیت

 ضریب کیفیت
حداکثر 

 امتیاز

 سقف امتیاز

 متوسط بخو عالی
هر 

 فعالیت

هر 

 ردیف

2 
تبلیغ 

 تخصصی
 

تبلیغ 

دانشگاه

 ی

 سخنرانی 

 یک ماه

5/3 2 5/1 1 7 21 

77 

 6 2 1 5/1 2 1 اقامه نماز

 12 4 1 5/1 2 2 های دینیبرگزاری کالس

 6 2 1 5/1 2 1 برگزاری جلسات مذهبی و فرهنگی

 12 4 1 5/1 2 2 ارتباط بادانشجویان، اساتيد و کارکنان

 20 2 1 5/1 2 1 یک جلسه برگزاری جلسات پاسخ به سؤاالت و شبهات

 تبلیغ 

دانش 

آموزی، 

جوان، 

نوجوان و 

 کودک

             

 سخنرانی 

 یک ماه

2 2 5/1 1 4 12 

72 

 6 2 1 5/1 2 1 اقامه نماز

 15 5 1 5/1 2 5/2 های دینیبرگزاری کالس

 15 5 1 5/1 2 5/2 برگزاری جلسات مذهبی و فرهنگی

 12 4 1 5/1 2 2 ارتباط با دانش آموزان، معلمان و اولياء

 12 1 1 5/1 2 5/0 یک جلسه برگزاری جلسات پاسخ به سؤاالت و شبهات

 16 16 4 1 5/1 2 2 جلسه 10 مشاوره 3

 تبلیغ مکتوب 4
 48 16 1 5/1 2 8 یک جلد کتاب علمی فرهنگی 

84 
 36 6 1 5/1 2 3 یک مقاله مقاله 

5 
)صدا  تبلیغ در رسانه

 و سیما(

 کارشناس مذهبی رسانه 
یک 
 برنامه

5/1 2 
5/1 1 3 36 

66 
) توليد برنامه، محتوا، توليد محصوالت

 (فيلمنامه و...

یک 
 محصول

5 2 
5/1 1 10 30 

6 

تبلیغ در فضای 

)سایت، وبالگ،  مجازی

نشریات الکترونیک و 

 تاالرهای گفتگو(

 محتوای ارائه شده و روزآمد

 ماه 6

4 2 5/1 1 8 32 

36 
 قالب سایت یا وبالگ

2 2 
5/1 1 4 4 

 ای فرهنگی تبلیغیتولید نرم افزار رایانه 7
یک 

 محصول
4 2 

5/1 1 8 32 32 

8 
مدیریت 

 فرهنگی

 

)مسجد روستا و بخش، مسجد شهر، مسجد مدیریت مسجد

 جامع و مسجد مهم شهر(
 36 12 1 5/1 2 3 -6 یک سال

140 

تأسيس و مدیریت مؤسسات خصوصی فرهنگی و 
 دینی

 یک مورد
10- 5 2 

5/1 1 20 40 

 مسؤوليت مؤسسات خصوصی فرهنگی و دینی

 یک سال

6- 3 2 5/1 1 12 36 

 42 14 1 5/1 2 7 ها و نهادهای فرهنگیمدیریت عالی سازمان

 36 12 1 5/1 2 6 ها و نهادهای فرهنگیمدیریت ميانی سازمان

 30 10 1 5/1 2 5 ها و نهادهای فرهنگیمدیریت رده پایين سازمان

مدیر مسئول یا سردبير نشریات فرهنگی دارای 
 مجوز

3- 1 2 
5/1 1 6 18 

 12 4 1 5/1 2 1 -2 هيأت تحریریه نشریات فرهنگی دارای مجوز

 سایر 9

 20 20 1 5/1 2 4 -10 یک مورد خدمات برجسته در عرصه قرآن و عترت

 تعاون در خير و فعاليت در امور خيریه 60
 یک سال

4 2 5/1 1 8 16 

 12 6 1 5/1 2 3 یاری نيازمندان و محرومان 
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ف
ردی

 

 نوع فعالیت

واحد 

محاسبه 

 فعالیت

امتیاز 

 فعالیت

 ضریب کیفیت
حداکثر 

 امتیاز

 سقف امتیاز

 متوسط بخو عالی
هر 

 فعالیت

هر 

 ردیف

-فعالیت

های 

 تبلیغی

 سایر موارد 

 

به حسب 
 مورد

2 2 

5/1 1 4 12 

 30 30 12 1 5/1 2 3 -6 یک مورد ابتکار، خالقیت و نوآوری   10

 مهارتی -های علمی و علمیحضور موفق در دوره 11
 16حداقل 

 ساعت
5/2 2 5/1 1 5 20 20 

 تأثیرگذاری ویژه 12
 35 عمق تأثیر

50 
 15 دامنه تأثیر

 750 جمع امتیاز

اضافه، امتیاز تبلیغ در مناطق  %10تبلیغ در خارج از کشور)مخاطبان غیر ایرانی( با و  امتیاز تبلیغ درازمدت :5تبصره

اضافه و تبلیغ  %8های ترک اعتیاد، بیمارستان و..( با خاص)محروم، فرقه نشین، مرزی و..( و اماکن خاص)زندان، کمپ

 شد.خواهد اضافه منظور  %5جهادی  با 

   امتیاز است. 30و  15به ترتیب؛  12و  10 هایحداقل امتیاز الزم از ردیف :6تبصره

 یفرهنگ یها تیفعال ازیامت-4

 ازیامت عنوان فیرد

 1 
 یهاتیفعال

 یقرآن

 قرآن حفظ

 * عربستان و رانیا یالمللنیب مسابقات سوم تا اول نفرات

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

 (هیعلم یهاحوزه تیریمد مرکز و هیریخ
6 

 2/0 جزء هر یازا به

 و میمفاه

 ریتفس

 قرآن

 * یالمللنیب مسابقات سوم تا اول نفرات

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

 (هیعلم یهاحوزه تیریمد مرکز و هیریخ
8 

 قرائت

 قرآن

 * یمالز و رانیا یالمللنیب مسابقات سوم تا اول نفرات

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

 (هیریخ

5/1 

 یهاحوزه تیریمد مرکز یکشور /یسراسر مسابقات سوم تا اول نفرات

 هیعلم

1 

 البالغهنهج حفظ 2
 5/4 کل

 3 دوسوم
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 5/1 سومکی

 3 حداکثر زبان هر یازا به یخارج یهازبان به تسلط 3

دار)*(، در صورت احراز شرایط عمومی و داشتن شرایط سنی و شرط معدل ، بعد از  قبولی در موارد ستاره تبصره:

 شوند.مصاحبه مرکز،  به عنوان استعداد برتر در عرصه تبلیغ و امور فرهنگی انتخاب می

 

 و مدیریتی یغیتبل یفرهنگی، پژوهش ،یعلم سوابق از الزم مستندات و ها یگواه

باید  ،یغیتبل و یپژوهش ،یآموزش یهاعرصه در برتر یاستعدادها رشد جهت نخبگان امور کل اداره یهااستیس به نظر

اداره کل امور نخبگان و استعدادهای  در مصاحبه یبرگزار هنگام در را موارد از کیهر در معتبر مدارک محترم طالب

 .ندینما ارائه مصاحبه رشیپذ مسئول به برتر

 :شودیم اشاره هایگواه شرایط یبرخ به لیذ در

 توسط دانشگاهی مراکز و حوزوی عالی آموزش مؤسسات و مراکز علمیه، مدارس در رسمی تدریس 

 (است الزم مربوطه آموزشی مرکز گواهی یا نامه بلکه نیست مالک تدریس حکم) متقاضی طلبه

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

 نامه) حوزه سال کتاب همایش و حلی، جشنواره رشد و بانوی کرامت عالمه جشنواره برتر نفرات 

 امکان کهدرصورتی و ارزیابی نمره پژوهش، عنوان همراه به برگزیدگی سال شامل که گواهی یا دبیرخانه از رسمی

 (کتاب یا مقاله علمی ارزیابان مشخصات

 پژوهشی هایفعالیت: 

 مدیریت علمی، نشریات تحریریه هیات آزاداندیشی، کرسی ارائه) است کافی گواهی ارائه که مواردی 

 (پژوهشی

 ها،جشنواره در اثر شدن پذیرفته یا و اثر چاپ بر مبنی معتبر گواهی ارائه یا و اثر ارسال نیازمند که مواردی 

 انتقادی غیر تصحیح کتاب، انتقادی تصحیح پژوهشی، کتاب) است معتبر علمی هاینشست و هاهمایش

 تلخیص علمی، کتاب( یابی مصدر) تحقیق علمی، کتاب محتوایی تألیفی، ویرایش کتاب انتقادی، کتاب،کتاب
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 مقاله مقاله، ترجمه انتقادی، مقاله پژوهشی، علمی، مقاله کتاب ترجمه علمی، کتاب سازیچکیده علمی، کتاب

 (علمی مقاله نویسیچکیده آموزشی، واحدهای رسانیاطالع -علمی نشریات در منتشره یجی، مقالهترو

 در بودن فعال یا و مدیریت ،...( و مناظره داری، کالس جلسات،) تصویر یا و صوت: فرهنگی فعالیت 

 و مسجد مدیریت) گواهی ارائه وبالگ، یا سایت آدرس و شدهانجام فعالیت از گزارش تهیه با وبالگ و سایت

 قرآن عرصه در برجسته خدمات فرهنگی، نشریات تحریریه هیات فرهنگی، نشریات مدیرمسئول فرهنگی، مراکز

 ... . و فرهنگی نوآوری و خالقیت ابتکار، از گزارشی ارائه( خیریه امور در فعالیت و خیر در تعاون عترت، و

 جزءهای تعداد بر مبنی استان مدیریت یا مرکز فرهنگی معاونت رسمی تأیید با) کریم قرآن حفظ 

 (شدهحفظ

 (البالغهنهج حفظ میزان بر مبنی استان مدیریت یا مرکز فرهنگی معاونت رسمی تأیید با) البالغهنهج حفظ 

 هادانشگاه خارجی هایزبان دانشکده حوزه، زبان مرکز مجوز، دارای مؤسسات از تأییدیه) زبان بر تسلط 

 ...( و

 یاستان محترم یهاتیریمد و طیشرا نیواجد اطالع جهت یموارد

 "یتخصصعلمی  و ی عمومیعلم ،یعموم" مصاحبه: الف

 در ،و در مصاحبه استانی امتیاز الزم را کسب نمود شد داده صیتشخ یاختصاص و یعموم طیشرا واجد طلبه نکهیازاپس

 از است گذرانده که یدروس و یلیتحص مقطع با مطابق و کرده شرکت برتر استعداد احراز مرحله نیترمهم و نیآخر

 :دیآیم عمل به لیذ شرح به یتخصص و یعلم ،یعموم مصاحبه شانیا

 .شودمی انجام اخالقی و عمومی هایصالحیت شناسایی باهدف سنجش، این: عمومی مصاحبه. 1

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

( یسیتدر و یلیتحص) یآموزش یعلم یهاتیصالح ییشناسا باهدف سنجش، نیا: یآموزش برتر استعداد سنجش -1-2

 .شودیم انجام

 ناظر پژوهشی مهارت و توان و علمی هایصالحیت شناسایی باهدف سنجش، این: پژوهشی برتر استعداد سنجش -2-2

 .شودمی انجام شدهارائه هایفعالیت به
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 تبلیغی مهارت و توان و علمی هایصالحیت شناسایی باهدف سنجش، این: تبلیغی فرهنگی برتر استعداد سنجش -3-2

 .شودمی انجام گرفته صورت هایفعالیت به توجه با فرهنگی و

 با یتیریمد مهارت و توان و یعلم یهاتیصالح ییشناسا باهدف سنجش، نیا: یتیریمد برتر استعداد سنجش -4-2

 .شودیم انجام گرفته صورت یهاتیفعال و سوابق به توجه

 انجام یتیترب و یاخالق ،یعلم یهاتیصالح ییشناسا باهدف سنجش، نیا: یتیترب و یاخالق برتر استعداد سنجش -5-2

 .شودیم

 یهمکار با خواهران حوزه برتر یاستعدادها و نخبگان امور کل اداره توسط طیشرا نیواجد از مصاحبه انجام: 1 تبصره

 .شودیم انجام حوزه برتر یاستعدادها و نخبگان مرکز مشارکت و

  یینها ازیامت محاسبه نحوه: ب

 بر اداره کل امورنخبگان توسطهای آموزش، پژوهش، تبلیغ و امور فرهنگی شرکت کنندگان در عرصه یینها ازیامت

 .شودیم  محاسبه معین جداول اساس

 شناسایی استعدادهای برتر ندیفرا

 ساالنه صورتبه برتر یاستعدادهاطالب  هایهای اداره کل، پروندهپس از طی فرایند شناسایی از مدرسه تا مصاحبه

به کارگروهای تخصصی  خواهران، هیعلم یهاحوزه تیریمد مرکز برتر یاستعدادها و نخبگان امور کل اداره توسط

های مربوط و تأیید نهادهای ارایه و پس از بررسی پروندههای علمیه مربوط و کمیسیون و هیات امنای نخبگان حوزه

 . های علمیه سراسر کشور معرفی می شوندمذکور و تأیید نهایی هیات امنای مرکز نخبگان حوزه

 

  برتر یاستعدادها از و پشتیبانی حمایت

های علمی ها و مصاحبهپروندههای تأمین هزینه تشکیل حمایت و پشتیبانی از طالب شرکت کننده در فراخوان در زمینه

های استانی صورت می گیرد و پس از انتخاب استانی و کشوری، اسکان، پذیرایی و ایاب وذهاب با همکاری مدیریت

های مادی و معنوی، خدمات فرهنگی و رفاهی، پشتیبانی علمی ها و پشتیبانیطلبه به عنوان استعداد برتر، انواع حمایت

های درون سازمانی و برون ها، باهماهنگیها و فعالیتها، ایدهاداری و حقوقی و حمایت از طرح هایو ارتقائی، حمایت

 سازمانی به انجام می رسد.
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  برتر یاستعدادها توانمندسازیارتقاء و 

گی پس از معرفی طالب پذیرفته شده، برای ارتقاء ایشان به مراتب باالتر در قالب ارتقای علمی)آموزشی، پژوهشی، فرهن

ها، هایی در نظر گرفته می شود از جمله زمینه سازی برای  حضور در همایشتبلیغی، اخالقی تربیتی و مدیریتی( فعالیت

ریزی، طراحی و ها، بازدیدها و اردوها، تدریس، تحقیق، تبلیغ و و غیره برنامههای آموزشی، کارگاهها، دورهنشست

 .شود  مراجعه گیرد که در این زمینه پیشنهاد می شود به پایگاه ذیلمیپشتیبانی علمی و محتوایی از ایشان  صورت 

 

 های ارتباطی راه 

 

 

 

 

 

 

 

 بگذارید: انیم دری خود را با ما شنهادهایپنظرات و  لطفاً

 ی تماس با اداره کل نخبگان و استعدادهای برترهاشماره
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