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 خراسان علمیه اساسنامه مرکز نخبگان  و استعدادهای برتر حوزه
به منظور شناسائی و سامان بخشی نخبگان و استعدادهای برتر حوزه علمیه خراسان در ابعاد آموزشی، پژوهشی، تبلیغی ، 

 1414سند چشم انداز حوزه علمیه در افق  5/6و  1/6،  1/5، 7/4، 5/4، 1/3، 3/2،4/2، 1/1مدیریتی و مهارتی و تحقق بند های 

 گردد.اساسنامه مرکز نخبگان و استعدادهای برتر حوزه علمیه خراسان به شرح ذیل تدوین و ابالغ می

 کلیات:فصل اول 

 : نام1ماده 
 نامیده می شود.« مرکز»نخبگان و استعدادهای برترحوزه علمیه خراسان، که از این پس به اختصار نام عبارت است از مرکز 

 ف : اهدا2ماده 
 اهداف تاسیس مرکز عبارتند از:

 تعدادهای برتر حوزه علمیه خراسان.هدفمند نخبگان و اس ساماندهیشناسایی و برنامه ریزی در راستای  -1

 .در راستای ارتقای علمی و حاکمیت ارزشهای معنوی، انقالبی، تربیتی  خبگانیجامعه نو حمایت از  تحصیلی هدایت  -2

 تعمیق فرهنگ اسالمی و انقالبی ،توسعه اندیشه دینی  ،نظریه پردازی و تولید علوم اسالمی  -3

 ر سطح ملی و فرا ملی د حکومت اسالمی و جامعه دینی پاسخ به نیاز های  -4

 نخبه پروری و چرخه  فرآیند  بوجود آمدن  -5

 : تعاریف 3ماده 

 نخبه فیتعر -1    

 رد کشور تیری، فرهنگ و مد ، هنر ، ادب ی، فناور شود که در خلق و گسترش علم یبرجسته و کارآمد اطالق م یفرد به 

ی دتوانمن ه وزیانگ ت،یهوش ، خالق ةیبر پا یو یها تیفعال نیبارز داشته باشد و همچن یاثرگذار یاسالم یارزشها چارچوب

و  شرفتیپ به دنیموجب سرعت بخش گر،ید یاز سو یاکتساب یهای ، تخصص و توانمند یکسو و خبرگیاز  یذات یها

 کشور شود. یاعتال

 : استعداد برتر - 2   

    یاهه نیزم هنوزی را داراست ول یبه مرحله نخبگ دنیخود امکان رس یذات یها یژگیشود که با توجه و یاطالق م یفرد به 

 نشده است. مة او فراهژیو یکامل و بروز استعدادها ییشناسا یالزم برا 

 : ینخبگان تیفعال - 3   

 . در عرصه های مختلف محسوس  یاست آگاهانه، خالقانه و نوآورانه با اثر گذار یتیفعال   

 : یاجتماع نخبگان - 4  

                  را یخبگاننی ها تیانجام فعال، بالفعل  ایبالقوه  یها یتوانمند نخبگان مرکز صیکه به تشخ؛است  ییههاا گرود یافرا شامل

 . دارا هستند

 رویداد نخبگانی : - 5  

    ها و مسابقات علمی)آموزشی ها، همایشهریک از رخدادهای رقابتی تخصصی حوزوی از قبیل؛ جشنواره« رویداد»منظور از  

تواند مرکز را در شناسایی نخبگان و می می باشدکه ی یهاشرایط و ویژگیو پژوهشی( و فرهنگی حوزوی است که دارای 

 های نخبگانی یاری نماید.استعدادهای برتر  و انواع فعالیت
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 :نخبگان شوراي  -6     

 تی وتربی فرهنگی،، یغیتبل ،یپژوهش ،ی کالن آموزش یزیر برنامهدر امور  مشورتکه عهده دار  یاز نخبگان حوزو یتشکل

 .باشدیممرتبط با جامعه ی نخبگانی  یتیریمد

 : جامعه نخبگانی -7  

 .باشدشامل مشاهیر ،مفاخر،اعالم ،نخبگان )سرآمد(،برگزیدگان و استعدادهای برتر می  

  مرکز نخبگان : - 8  

 .مرکز نخبگان و استعدادهای برتر حوزه علمیه خراسان می باشد ،منظور از آن   

  مرکز مدیریت: -9  

 منظور از آن مرکز مدیریت حوزه ی علمیه خراسان    

 مفاخر: -11  

       علوم،   و در نشر و اعتالی  شود که از حد نخبگان برتر بودههای حوزوی برجسته و کارآمدی اطالق میمفاخر به شخصیت 

گسترده و دستاوردهای  السالم تأثیرگذاری ویژه داشته و صاحب خدمات و آثار معارف قرآن و اهل بیت علیهم فرهنگ ،

 است. علمیه حوزه افتخار باعث ای می باشندکهارزنده

در صورتی که فرد در حوزه علمیه خراسان فاقد پرونده است باید اشتهار و برجستگی او طبق آیین نامه شناسایی : 1تبصره

 نخبگان محرز شده باشد. 

های علمیه )کثر اهلل امثالهم( از تعریف )حد( نخبه فراتر مراجع معظم تقلید )دامت برکاتهم( و مفاخر حوزه : 2تبصره 

 باشند.می

  مرکز نخبگان : وظایف0ماده 

سیاستگذاری کالن و برنامه ریزی در خصوص نخبگان و استعدادهای برتر در چارچوب منویات کالن مقام معظم  .1

 رهبری و مصوبات شورای عالی و سند چشم انداز حوزه علمیه خراسان .

 تبلیغیفرهنگی و  استعدادهای برترآموزشی، پژوهشی، شناسائی نخبگان وکشف و  .2

حمایت مادی و معنوی از نخبگان و استعدادهای برتر در راستای ایده پردازی، تولید نظریه و افتخار آفرینی آنان در  .3

 های مختلفعرصه

ها و موزش و پرورش و دانشگاههای علمیه با همکاری مراکز آجذب استعدادهای برتر جامعه جهت تحصیل در حوزه .4

 سایر مراکز.

 .و مفاخر نخبگان  ،استعدادهای برتر وسامان دهی و حمایت شناسایی یهانامهها و شیوهتدوین آیین نامه .5

 آنان. با های مرکز مدیریت حوزه علمیه و ارتباطتنظیم نحوه تعامل با معاونت .6

ها و مراکز نخبگانی نظیر حوزه علمیه قم ، دانشگاه ورز، کانونهای اندیشهها، هیئتایجاد ارتباط مکمل با قرارگاه .7

 های معتبر جهان اسالم.های مشهد و سایر دانشگاهتهران ، دانشگاه

 های پژوهشی به نخبگان جهت تولید و باز تولید دانشهای دینی.ارائه رهیافت .8

به کارگیری های علمی اسالمی وحوزوی در همایش حضور نخبگان،های کارآمدبستر سازی برای تسهیل پژوهش .9

 .نخبگان و استعدادهای برتر در مراکز و مجموعه های ساختاری نظام اسالمی
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ای رشد و ارتقاء علمی استعدادهای  در راست بهروری دانشینخبگانی جهت های و کانون مدارس ، پژوهشکدهتاسیس . 11  

 ن به مفاخر حوزه علمیه و بوجود آمدن چرخه نخبه پروریبرتر به سطح نخبگی و رشد و ارتقاء نخبگا

در  ،ایجاد زمینه گسترش فعالیت نخبگان و استعدادهای برتر عرصه های آموزشی، پژوهشی، تبلیغی، فرهنگی . 11

 حوزه دانش های دینی و شکل دهی به حوزه انقالبی در زمینه سازی تمدن اسالمی

 فرهنگی و  الهی و انسانی در آثار آموزشی، پژوهشی، تبلیغیهای واالی تالش در فراگیر سازی ارزش. 12

ه با رویکرد پاسخگویی ب ،های گوناگون و نوپیدای آموزشی، پژوهشی ، تبلیغی، فرهنگی تعریف و تبیین عرصه. 13

 نیازهای اجتماعی و حکومتی

 ر جهت تحقق آنها  ها، اعتبار سنجی نظریه های جدید علمی ارائه شده و ایجاد بستری دایده ع آوریمج.14

 تقویت و حمایت و پشتیبانی از نظریه پردازان از یک طرح فرهیخته ابتدایی تا تبدیل به نظریه معتبر دینی و علمی.15

ارتباط با بنیاد ملی نخبگان و همچنین ارتباط مستمر با نخبگان دانشگاهی در راستای تولید علم و پاسخ به نیازهای .16

 اسالمی اجتماعی و حکومتی نظام 

گران عرصه تالش حمایت معنوی و تالش برای معرفی و انتشار آثار  و فراهم سازی حمایتهای مادی و خدماتی از .17

 های نخبگانی

 ساختارفصل دوم : 

 ساختار: 5ماده   
 باشد:ساختار مرکز به شرح ذیل می

 مرکز رئیس  .1

  مسئول دفتر .2

 مدیریت شناسایی نخبگان و استعدادهای برتر .3

 مدیریت ساماندهی نخبگان و استعدادهای برتر .4

 مدیریت شناسایی و ساماندهی خواهران .5

 مدیریت مفاخر  .6

یجاد اهای آزاد اندیشی و کرسی نخبگانی،کانون  نخبگانشورای  می تواندمدیریت یاد شده  چهارعالوه بر مرکز  : تبصره

 کند.

 : رئیس مرکز6ماده  
 گردد.منصوب میو انتخاب  ، اجرایی توسط مدیر حوزه علمیهرئیس مرکز، به عنوان باالترین مقام 

 : وظایف رئیس مرکز 7 ماده  
 ربطهای ذیها به بخشهای اعالمی شورای علمی و کمیسیونابالغ مصوبات و سیاست .1

 اداره فعال  و هدایت هوشیارانه مرکز  .2

 نخبگان و استعدادهای برتر ایجاد هماهنگی بین مراکز علمی، اجرایی و خدماتی حوزه علمیه در امور  .3

 نظارت بر عملکرد مرکز .4

 ارائه نتایج اقدامات کارشناسی مرکز به مدیریت حوزه علمیه خراسان .5



   

7 

 

 نصب و عزل مدیران مرکز .6

 در راستای انجام وظایف خبگانین ایجاد کار گروههای .7

 پیشنهاد برنامه و بودجه ساالنه به دفتر طرح و برنامه .8

 بط با نخبگان و استعدادهای برتر به مدیریت حوزه علمیه خراسانهای کالن مرتپیشنهاد سیاست .9

 شورای نخبگان:: 8ماده 

 گردد:به شرح زیر تشکیل می نخبگاناعضای شورای 

 :اعضاء 

 (رئیس مرکز ) به عنوان رئیس شورا .1

 و مجتهد پروری   هتافقمسئول قرار گاه  .2

 ادبیاتزبان و مسئول قرار گاه  .3

 مسئول قرار گاه  کالم .4

 مسئول قرار گاه علوم عقلی  .5

 مسئول قرار گاه  قرآن و عترت .6

 مسئول قرار گاه  سیاست و  جامعه .7

 مسئول قرار گاه  اخالق و تهذیب .8

 مسئول قرار گاه  تبلیغ .9

 و استعدادهای برتر نخبگان شناسایی  مدیریت .11

 ساماندهی نخبگان و استعدادهای برتر مدیریت .11

 مدیریت مفاخر  .12

گردد. و در صورت نیازجلسات فوق العاده به پیشنهاد رئیس مرکز فصلی یک بار تشکیل میورا جلسات عادی ش : تبصره   

 برگزار خواهد شد.

 بودجه:  9ماده 
 بودجه مرکز،از محل ردیف بودجه پیش بینی شده مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان تامین خواهد شد.

 : تصویب و اجرا  14ماده 
 شد باز نویسی و اصالح 31/12/1411در تاریخ تبصره  چهارو  ماده نه فصل و  دو این اساسنامه در 
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 خراسان* علمیه حوزهنخبگان و استعدادهای برتر  شوراینامه آیین*
 

 مقدمه:

مرکز نخبگان و استعدادهای برتر که از این پس به اختصار مرکز نامیده میشود  اساسنامه  5تبصره ماده در راستای تحقق 

ــه برنامــ در امور مشورتشـورا تشـکلی از نخبـگان حوزوی اســت کــه عهــده دار تاسیس می شود و این  نخبگان شورای

 کـه میشود از نخبگان واست هایـی  عرصهریزی کالن در بخــــشهای آموزشــی، پژوهشــی، تبلیغی ، مدیریتی  و سـایر 

 .مستعدین برتر  اســتفاده کرد، میباشــد

 شوند. مرکزمدیریت منصوب می مدیربا تایید  به پیشنهاد مدیر مرکز نخبگان و نخبگانی اعضای شـورا : 1ماده 

 :اهداف.  2ماده 

  و ساماندهی جامعه نخبگانی. ییشناسا ریزی در راستای برنامه   – 1     

 ینخبگان جامعه ی یو معرفت یاخالق نظام جامع تدوین - 2     

 یاز توان اجتماع نخبگان یحداکثر یریو بهره گ یة نخبگریبه دا دنبخشی وسعت – 3     

 جامعه از چرخة خدمت به یاز خروج نخبگان حوزو ی ریشگیهدفمند گردش نخبگان و پ یزیبرنامه ر - 4       

 تیدر خالق یخوب و شکستن سد محافظه کار یها دهیتوان ارائه ا تیتقو - 5    

 نخبگان انیم تیخالق ، یفرهنگ نوآور جیترو - 6    

 در سطح حوزه و جامعه ینخبگان یو گسترش ارزشها دنیتحقق بخش -7    

  تیریدر پرتو مد یمالاس محققانو پرورش علماء  یخراسان برا هیحوزه علم ینخبگان انیشا تیظرف یشکوفاساز -8  

 و برنامه زماندار ایپو جامع 

 ینخبگان کردیروا ب ؛یمختلف علوم اسالم یها نهیپرداز، متخصص، محقق و استاد در زم هینظر تیترب -9   

 شوراساختار ارکان و .  3ماده  

 :مدیر حوزه علیمه منصــوب میشــوندبه پیشنهاد مسئول مرکز نخبگان و تایید  ؛ نخبگاني شــورا

 اعضاء :

 ( نخبگان رئیس مرکز ) به عنوان رئیس شورای .1

 مسئول قرار گاه فقاهت  و مجتهد پروری  .2

 مسئول قرار گاه زبان و ادبیات .3

 مسئول قرار گاه  کالم .4

 مسئول قرار گاه علوم عقلی  .5

 مسئول قرار گاه  قرآن و عترت .6

 مسئول قرار گاه  سیاست و  جامعه .7

 مسئول قرار گاه  اخالق و تهذیب .8

 مسئول قرار گاه  تبلیغ .9

 و استعدادهای برتر نخبگان شناسایی  مدیریت .11
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 مدیریت ساماندهی نخبگان و استعدادهای برتر .11

 مدیریت مفاخر .12

 جلسات عادی شورا هر یک ماه یکبار به پیشنهاد دبیر شورا و هر جلسه با حضور دو سوم اعضا رسمیت می یابد  . 1تبصره     

 جلسات فوق العاده شورا بر حسب ضرورت با پیشنهاد دبیر شورا تشکیل می گردد . . 2تبصره    

   :وظایف و اختیارات دبیر بدین شرح است . 5ماده   

  راهبردیی شـورا بـهبرنامه هــا و طرحهــای کالن و راهبــردی  ارائه (1

 مصوب شورای راهبردیکـارگروههای  کمیسیون ها و تشکیل (2

 و پیگیری اجرای آنهامرکز نخبگان ابالغ مصوبات شورا به مدیر  (3

 راهبردی ی شـورا بـه آن ه گـزارشنظـارت و ارزیابـی اجـرای صحیـح تمـام مصوبـات شـورا و ارائ  (4

 راهبردیمربوطــه بــه شــورای  و کمیسیون های کارگروهها و دبیرخانــه عملکــرد ساالنه  ه گــزارشارائـ (5

بـه ویرایش و  34/42/1041در تاریـخ تبصره  2و ــــاده م  5 یک مقدمهدر  آیین نامهاین  . 6ماده 

 .تأییـد مدیر محترم حوزه علمیه خراسان رسـید
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 مرکز نخبگان و استعدادهای برتر نخبگانی اینامه تأسیس کارگروهآیین
 

 : مقدمه

)که از این پس به اختصار خراسان  علمیه مرکز نخبگان و استعدادهای برتر حوزه اساسنامه 7 ماده 7بند در راستای اجرای 

های آموزش، پژوهش، ها در عرصهها و معیارهای نخبگی و استعداد برتر و احراز آنبا هدف تعیین شاخص شود( مرکز نامیده می

مرکز به شرح  نخبگانی  نامه تأسیس کارگروههای مورد نیاز، آیینها و دستورالعملنامهنیز تدوین آیین هنگی وتبلیغ و امور فر

 گردد.ذیل تدوین می

 . وظایف کارگروه1ماده

 ها عبارت است از:وظایف کارگروه

 ربط های احراز آن در عرصه ذیها و معیارهای نخبگی و استعدادبرتر و راهطراحی شاخص -1

 مربوط به امور نخبگان و استعدادهای برتر ؛های ها و دستورالعملنامهتدوین اولیه آیین -2

 های احراز.نامه و دستورالعملاحراز بدوی نخبگی و استعدادبرتر در افراد  شناسایی شده، بر اساس آیین -3

 نخبگانی  . عناوین و اعضای کارگروه2ماده

 به شرح ذیل می باشد: ترکیب و اعضای کارگروه 

 رئیس مرکز)رئیس(؛ (1)

 نخبگان و استعدادهای برترمدیریت شناسایی  (2)

 مدیریت ساماندهی نخبگان و استعدادهای برتر ) دبیر( (3)

 مدیریت مفاخر (4)

 مدیریت شناسایی و ساماندهی خواهران (5)

 ول مرکز؛و تأیید مسئفرهنگی  و با پیشنهاد معاون تبلیغ و فرهنگی یک نفر از اساتید برجسته صاحب نظر در امر تبلیغ (6)

 ؛مسئول مرکزتأیید معاون آموزش و نظر در امر آموزش با پیشنهاد  یک نفر از اساتید برجسته صاحب (7)

 ؛پیشنهاد معاون پژوهش و تأیید مسئول مرکز با  پژوهشیک نفر از اساتید برجسته صاحب نظر در امر  (8)

 رئیس کارگروه. وظایف 3ماده

 به شرح ذیل است: کارگروهرئیس وظایف 

 اداره جلسات کارگروه؛ -1

 ارائه گزارش عملکرد و مصوبات کارگروه   -2

 دبیر کارگروه. وظایف 0ماده 

 عبارت است از: وظایف دبیر کارگروه

 تهیه دستور جلسات با موافقت رئیس کارگروه و دعوت اعضاء برای شرکت در جلسات؛ -1

 گیری سایر امور کارگروه.تنظیم صورت جلسات و پی -2
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 گیری. شرایط رسمیت یافتن جلسات و رأی 5ماده 

 با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات کارگروه نیز با رأی موافق اکثریت اعضاء دارای اعتبار است. جلسات کارگروه

 در صورت عدم حضور رئیس، دبیر کارگروه، اداره جلسه را به عهده خواهد شد. : تبصره  

 تصویب .6ماده 

  ویرایش گردید. 31/12/1411 تاریخ در تبصره 1 و ماده 6 مقدمه، یک در نامهآیین این 
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 فصل دوم:

استعدادهای برتر شناسایی 

 نخبگان و مفاخر
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 خراسان  علمیه نامه احراز نخبگی  و استعداد برتر حوزهآیین

 : مقدمه

نامیده   «مرکز»علمیه )که از این پس به اختصار  ی مرکز نخبگان و استعدادهای برتر حوزه اساسنامه  2ماده  1به استناد بند 

 ، به شرح ذیل تدوین می گردد.خراسان  علمیه نامه احراز نخبگی و استعداد برتر حوزهمی شود(، آیین

 فصل اول: تعاریف و کلیات

    های علمیه دارای پرونده بوده و به طلبه و مدیریت حوزهبه فردی اطالق می شود که در یکی از مراکز  :. حوزوی1ماده 

 روحانی بودن اشتهار داشته باشد.

های علمیه دارای پرونده نباشد، باید به طلبه و روحانی بودن اشتهار در صورتی که فرد در یکی از مراکز مدیریت حوزه:  تبصره

 داشته باشد.

، فرهنگ  ، هنر ، ادب ی، فناور شود که در خلق و گسترش علم یبرجسته و کارآمد اطالق م یفرد به . نخبه حوزوی:2ماده 

 ت،یهوش ، خالق ةیبر پا یو یها تیفعال نیبارز داشته باشد و همچن یاثرگذار یاسالم  یارزشها چارچوب کشور در تیریو مد

 به دنیموجب سرعت بخش گر،ید یاز سو یاکتساب یهای ، تخصص و توانمند یکسو و خبرگیاز  یذات یهای دتوانمن ه وزیانگ

 کشور شود. یو اعتال شرفتیپ

 تدریس -2      تحصیل        -1های آموزشی عبارتند از:  زمینه: 1تبصره

 اشند.بهای علمیه )کثر اهلل امثالهم( از تعریف )حد( نخبه فراتر میمراجع معظم تقلید )دامت برکاتهم( و مفاخر حوزه: 2تبصره

 ی،فرهنگ –یغی های آموزشی، پژوهشی، تبلبه فردی اطالق می شود که در یکی از زمینه . استعداد برتر حوزوی:3ماده  

های بروز استعدادهای ویژه و شناخته شدن  به عنوان نخبه در او وجود به صورت بالقوه نخبه بوده و زمینه اخالقی و تربیتی، 

 دارد.

های شفاهی است که به منظور ارزشیابی و ای از سنجشمجموعه مرکز:« عمومی، علمی و تخصصی»مصاحبه  .0 ماده

 شود.های عمومی، علمی و تخصصی واجدین شرایط اولیه و انتخاب نهایی استعدادهای برتر انجام میسنجش صالحیت

 که است یحوزو تیریمد مراکز از کی هر در یسازمان بخشمنظور  بخش نخبگانی مراکز مدیریت حوزوی: .5 ماده

 .دارد عهده بر را تیریمد مرکز آن برتر یاستعدادها و نخبگان به مربوط ییاجرا و یصف امور انجام

 فصل دوم: احراز نخبگی

 د.گیرصورت میو اخالقی و مدیریت   ، قرآن و عترتش، تبلیغ و امور فرهنگیآموزش، پژوههای نخبگی در عرصه احراز .6ماده 

 مراحل احراز نخبگی به شرح ذیل است:. 7ماده 

 ؛و تشکیل پروندهشناسایی .1

 بررسی سوابق در کارگروه ؛.2

 انتخاب نخبگان..3
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       احراز نخبگی بر اساس شرایط عمومی و اختصاصی نخبگی انجام خواهد شد که در دستورالعمل احراز نخبگی  .8ماده 

 خواهد آمد.

 .است مرکز مدیریت شناسایی نخبگانمسؤولیت شناسایی و معرفی نامزدهای نخبگی بر عهده . 9ماده 

 مرکز است. عهده کارگروهمسؤولیت احراز نخبگی و انتخاب نخبگان بر  .14ماده 

 فصل سوم: احراز استعداد برتر

 پذیرد: مختلف به شرح ذیل صورت می 1ها و مقاطع تحصیلیبرتر در عرصه استعداد احراز .11ماده 

 اشتغال پایه)2سطح ،(چهارم اشتغال پایه)1سطح ،(دوم اشتغال پایه)مقدمات مقاطع در :(لیتحص)آموزش عرصهالف: 

 ؛خارج دوم دوره ،(یازدهم اشتغال پایه)4سطح ،(نهم اشتغال پایه)3سطح    ،(هفتم

 ،(نهم اشتغال پایه)3سطح ،(هفتم اشتغال پایه)2سطح مقاطع در ،(چهارم اشتغال پایه)1سطح(: سیتدر)آموزش عرصه ب:

 خارج؛ دوم دوره ،(ازدهمی اشتغال پایه)4سطح

 ،(نهم سال آغاز)3سطح ،(هفتم سال آغاز)2سطح،(چهارم اشتغال پایه)1سطح :و فرهنگی  تبلیغ پژوهش ، هايعرصه ج:

 ؛خارج دوم دوره ،(یازدهم سال آغاز)4سطح

 
 عرصه شناسایی                  

 مقطع اشتغال به تحصیل
 و فرهنگی تبلیغ پژوهش آموزش)تدریس( آموزش)تحصیل(

 - - -   دوم( اشتغال پایهمقدمات)

         چهارم( اشتغال پایه)1سطح

         هفتم( اشتغال پایه)2سطح

         نهم( اشتغال پایه)3سطح

         یازدهم( اشتغال پایه)4سطح

         خارج دوم دوره

 

 

 احراز استعدادبرتر به شرح ذیل است: شیوه .12ماده 

 ؛همرکز مدیریت حوز معاونت آموزش توسط رقابت های علمی آزمون در شرکت برترین های ییشناسا .1

مرکز مدیریت حوزه انجام که توسط مدیریت اساتید و قرارگاه های آموزشی اساتید  عرصه شناسایی برترین های .2

  میگردد.

نجام می ا مرکز  مدیریت شناسایی توسط «یتخصص و یعلم ،یعموم» مصاحبه یبرگزارشناسایی مستعدین برتر با  .3

 .گردد

 .ردیپذیم انجام نخبگان مرکز و مطابق آیین نامه های میمستق نظارت با سه تا کی مراحل :تبصره

شود که در دستورالعمل احراز استعدادبرتر احراز استعداد برتر بر اساس شرایط عمومی و اختصاصی انجام می .13ماده 

 خواهد آمد.

 شد.  ویرایش در مرکز1411/ 31/12تبصره در تاریخ  4ماده و  14فصل،  3نامه در یک مقدمه، این آیین. 10ماده 
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 دستورالعمل احراز استعداد برتر
 

 :مقدمه

علمیه خراسان )که از این پس به اختصار مرکز  و استعدادهای برتر حوزه اساسنامه مرکز نخبگان 4ماده  51استناد بند به     

علمیه خراسان، دستورالعمل احراز استعداد برتر به شرح  نامه احراز نخبگی و استعداد برتر حوزهشود( و بر اساس آییننامیده می

 می باشدذیل 

 فصل اول: شناسایی 

 طبق موارد ذیل خواهد بود: واجدین شرایط اولیه فرایند شناسایی. 1 ماده

 مدیریت شناسایی توسط اولیه طیشرا نیواجدثبت نام .1

 و جمع بندی امتیازاتاولیه بررسی .2

 توسط مدیریت شناسایی «یتخصص و یعلم ،یعموم» مصاحبه یبرگزار .3

  برتر یاستعدادها نهایی انتخاببررسی صالحیت عمومی و .4

در شیوه نامه های احراز و اساتید مبرز حوزه چنانچه طالبی دارای شرایط مدون  مدارسحسب تشخیص مدیران  تبصره:

 . ناظر به شیوه نامه جهت مصاحبه به مرکز نخبگان معرفی می گردندلحاظ شایستگی های  استعداد برترنبوده ، با

 عمومیصالحیت . 2ماده

  عمومی استعدادهای برتر به شرح ذیل است: صالحیت

 اعتقاد و التزام به نظام مقدس جمهوری .1

 التزام به والیت فقیه.  .2

   داشتن روحیه ی انقالبی .3

 انگیزه و اشتیاق و پشتکار در تحصیل حوزوی؛ .3

 زیّ طلبگی و رعایت و  باورمندی نسبت به هویت روحانیت .4

 پرهیز از رذائل اخالقی؛ و اهتمام به امور عبادی .5

 تعامل با دیگران؛ درحسن رفتار  .6

 خالقیت و نوآوری علمی؛ .7

 نظم و انضباط؛ .8

 شخصیتی تعادلدارای   .9
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 برتر. شرایط اختصاصی استعدادهای3ماده

    (و تدریس عرصه آموزش)تحصیل -3-1

 

 
 

ی
رد

 مقطع اشتغال به تحصیل ف
حوزة 

 فعالیت

 شرايط اختصاصي

 مستعد برترتدريسي مستعد برترتحصیلي

1 
 )سال دوم(1سطح 

 
 آموزشي

 11.حداقل معدل سال اول: 

 
- 

2 

 )سال چهارم(1سطح 

ويژه دوره بلندمدت 

 برادران

 آموزشي

م: های اول تا سوسال حداقل معدل سال سوم و میانگین

11 

 

- 

 2سطح  3

 برادران
 آموزشي

ا های چهارم تحداقل معدل سال ششم و میانگین سال

 11ششم: 

 

رم تا ی چهاهاسال نیانگیم.حداقل معدل سال ششم و 1

 11ششم: 

و  6تا  4 یهاسال در موفق سيحداکثر سه تدر. 2

 امتیاز تدريس 12کسب حداقل 

 

 - - پژوهشي

 آموزشي خواهران 
 11واحد در دو نیمسال اول:  33.حداقل معدل 1

 
- 

4 
 3سطح 

 (3)سال اول سطح

 آموزشي
 11:  2.حداقل معدل سطح 

 

 11   :2.حداقل معدل سال سطح1

مقاطع قبل و کسب در موفق سيحداکثر سه تدر. 2

 امتیاز تدريس 11حداقل 

 

 - - پژوهشي

 - - تبلیغي

5 
 4سطح 

 )سال اول درس خارج(

 آموزشي
 11:  3حداقل معدل سطح 

 

 11    :3.حداقل معدل سطح1

مقاطع قبل و کسب در موفق سيتدر 4حداکثر . 2

 امتیاز تدريس 24حداقل 

 - - پژوهشي

 ماموريت تبلیغي 3 ماموريت تبلیغي 3 تبلیغي

6 
)سال دوره دوم خارج

 پنجم درس خارج(

ي
زش

مو
آ

 

ن
را

اد
بر

 

 11:  4.حداقل معدل سطح 

 

      11    :4   .حداقل معدل سطح1

مقاطع قبل و کسب در موفق سيتدر 4حداکثر . 2

 امتیاز تدريس 24حداقل 

 

ن
را

اه
خو

 

 11:  4حداقل معدل سطح 

 

 11     :4.حداقل معدل سطح1

مقاطع قبل و کسب در موفق سيتدر 4حداکثر . 2

 امتیاز تدريس 24حداقل 

 

 - - پژوهشي

 ماموريت تبلیغي 5  ماموريت تبلیغي  5 تبلیغي
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  عرصه پژوهش -1-6 

ی
رد

 فعالیتحوزة  مقطع اشتغال به تحصیل ف
 شرايط اختصاصي

3 
 2سطح 

 

 آموزشي
 81   ی چهارم تا ششم: هاسال نیانگیمحداقل معدل سال ششم و 

  

 پژوهشي
و  52، 88، 9های پژوهشي )به غیر از بندهای از جدول فعالیتامتیاز  81کسب حداقل 

01) 

4 
 3سطح 

 (3)سال اول سطح

 آموزشي
   81   : 5.حداقل معدل سطح

 

 پژوهشي
و  52، 88، 9های پژوهشي )به غیر از بندهای از جدول فعالیتامتیاز  82کسب حداقل 

01) 

 ماموریت تبلیغي 5 تبلیغي

5 
 4سطح 

 )سال اول درس خارج(

 آموزشي
 81  : 5.حداقل معدل سطح

 

 پژوهشي
و  52، 88، 9های پژوهشي )به غیر از بندهای از جدول فعالیتامتیاز  81کسب حداقل 

01) 

 ماموریت تبلیغي 0 تبلیغي

6 
)سال دوره دوم خارج

 پنجم درس خارج(

 آموزشي 
 81  : 5حداقل معدل سطح

 

 پژوهشي
و  52، 88، 9های پژوهشي )به غیر از بندهای از جدول فعالیتامتیاز  52کسب حداقل 

01) 

 ماموریت تبلیغي 2 تبلیغي
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 یفرهنگ امور و غیتبلعرصه  -3-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی
رد  ف

مقطع اشتغال به 

 تحصیل

حوزة 

 فعالیت

 شرايط اختصاصي

 مستعد برترتحصیلي

1 
)سال اول سطح 1سطح 

 دو (

 )برادران(

 81:  8حداقل معدل سطح  آموزشي

 تبلیغي
های امتیاز از جدول فعالیت  35کسب حداقل 

 تبلیغي

2 
 2سطح

 (3)سال اول سطح

 آموزشي
 81: : 5حداقل معدل سطح 

 

 تبلیغي
های امتیاز از جدول فعالیت  43کسب حداقل 

 تبلیغي

3 
 3سطح 

 )سال اول درس خارج(

 آموزشي
 81: 0حداقل معدل سطح 

 

 تبلیغي
های امتیاز از جدول فعالیت  45کسب حداقل 

 تبلیغي

4 
 4سطح 

 )سال پنجم درس خارج(

 81 : 4.حداقل معدل سطح   آموزشي

 تبلیغي

 

های امتیاز از جدول فعالیت  53کسب حداقل 

 تبلیغي
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 های تبلیغي و امور فرهنگيهای سنجش فعالیتجدول: شاخص

ار
عی

م
 

ردی
 سنجه ف

ض

 ريب

بیشینة 

 امتیاز

 توضیحات

غ
بلی

ر ت
 د

ق
ال

خ
ا

 

 01 0 عقالنیت، اعتدال و تدبیر* 8

امتیاز بر حسب چهار سطح: عالي 

(، خوب  89ـ81خوب )(، بسیار 51ـ89)

( محاسبه 80ـ81( و متوسط )81ـ84)

 شود.مي

 01 0 اشتهار به تقوا* 5

 01 0 صداقت و عمل به گفتار* 0

 41 5 اخالص 4

 41 5 عزت نفس و استغنا 2

 41 5 صبر و استقامت در مشكالت عرصة تبلیغ 0

 41 5 رحمت و محبت نسبت به مردم 1

 41 5 شرح صدر 1

 41 5 رعایت زیّ طلبگي 9

 41 5 نظم و انضباط 81

 41 5 صیانت از عفت به ویژه در محیط تبلیغي 88

 41 5 امانتداری 85

 41 5 شجاعت 80

حریت و عدم وابستگي به اشخاص، احزاب  84

 هاو گروه
5 41 

 51 8 زیستيزهد و ساده 82

 51 8 آراستگي ظاهر 80

 51 8 تواضع فروتني و 81

 51 8 رویي و حسن خلقخوش 81

 51 8 ایثار و از خودگذشتگي 89

 51 8 تبشیر و انذار نسبت به مردم 51

 51 8 خیرخواهي و نصیحت 58

 51 8 توجه به نیازمندان و محرومان 55

ت
ار

مه
ي

یغ
تبل

ی 
ها

 

 11 4 فن خطابه 50

 01 0 داریکالس 54

 01 0 قرآنبیان تفسیر  52

 01 0 بیان احكام 50

 01 0 نویسندگي 51

 41 5 استفاده از ادبیات فاخر 51

 41 5 و رسانه استفاده مناسب از هنر 59

 41 5 پاسخ به شبهات و سؤاالت 01

 51 8 ویا مشاوره مناظره 08

 51 8 استفاده مناسب از ابزار و فنّاوری جدید 05
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 های تبلیغي و امور فرهنگي  )ادامه(سنجش فعالیتهای شاخص جدول

 نوع فعالیت رديف معیار

واحد 

محاسبة 

 فعالیت

امتیاز 

 فعالیت

 ضريب کیفیت
حداکثر 

 امتیاز

 بیشینة امتیاز

 متوسط خوب عالي
هر 

 فعالیت
 هر رديف

ت
الی

فع
ي

لیغ
 تب

ی
ها

 

00 

ي
وم

عم
غ 

بلی
ت

 

 منبر و سخنراني

 ماهیك

0 5 2/8 8 0 81 

61 

 0 5 8 2/8 5 8 اقامة نماز

 85 4 8 2/8 5 5 های دینيبرگزاری کالس

 0 5 8 2/8 5 8 برگزاری جلسات مذهبي و فرهنگي

 85 4 8 2/8 5 5 ارتباط با مردم

 برگزاری جلسات پاسخ به سؤاالت و شبهات
یك 

 جلسه
2/1 5 2/8 8 8 85 

04 

ي
ص

ص
خ

غ ت
بلی

ت
 

تبلیغ 

 دانشگاهي

 سخنراني

 ماهیك

2/0 5 2/8 8 1 58 

11 

 0 5 8 2/8 5 8 اقامة نماز

 85 4 8 2/8 5 5 های دینيبرگزاری کالس

برگزاری جلسات مذهبي و 

 فرهنگي
8 5 2/8 8 5 0 

ارتباط با دانشجویان، اساتید 

 وکارکنان
5 5 2/8 8 4 85 

برگزاری جلسات پاسخ به 

 شبهاتسؤاالت و 

یك 

 جلسه
8 5 2/8 8 5 51 

تبلیغ 

آموزی، دانش

جوان، 

نوجوان و 

 کودك

 سخنراني

 ماهیك

5 5 2/8 8 4 85 

12 

 0 5 8 2/8 5 8 اقامة نماز

 82 2 8 2/8 5 2/5 های دینيبرگزاری کالس

برگزاری جلسات مذهبي و 

 فرهنگي
2/5 

5 
2/8 8 2 82 

آموزان، دانشارتباط با 

 معلمان و اولیا
5 

5 
2/8 8 4 85 

برگزاری جلسات پاسخ به 

 سؤاالت و شبهات

یك 

 جلسه
2/1 

5 
2/8 8 8 85 

 16 80 4 8 2/8 5 5 جلسه 81 مشاوره 02

 تبلیغ مكتوب 00

 41 80 8 2/8 5 1 یك جلد کتاب علمي فرهنگي

14 
 مقاله

یك 

 مقاله
0 5 2/8 8 0 00 

 در رسانه )صداوسیما( تبلیغ 01

کارشناس مذهبي 

 رسانه

یك 

 برنامه
2/8 5 2/8 8 0 00 

تولید محصوالت  66

)تولید برنامه، محتوا، 

 فیلمنامه و...(

یك 

 محصول
2 5 2/8 8 81 01 

01 

تبلیغ در فضای مجازی )وبگاه، 

وگو، نشریات وبالگ، تاالر گفت

 الكترونیكي(

محتوای ارائه شده و 

 ماه 0 روزآمد
4 5 2/8 8 1 05 

36 

 4 4 8 2/8 5 5 قالب وبگاه یا وبالگ

 ای فرهنگي تبلیغيافزار رایانهتولید نرم 09
یك 

 محصول
4 5 2/8 8 1 05 32 

41 
مدیریت 

 فرهنگي

مدیریت مسجد )مسجد روستا و بخش، مسجد 

 شهر، مسجد جامع و مسجد مهم شهر(
 00 85 8 2/8 5 0ـ0 سالیك

143 

تأسیس و مدیریت مؤسسات خصوصي فرهنگي 

 و دیني

یك 

 مورد
 41 51 8 2/8 5 2ـ81

 مسؤولیت مؤسسات خصوصي فرهنگي و دیني

 یك سال

 00 85 8 2/8 5 0ـ0

 45 84 8 2/8 5 1 ها و نهادهای فرهنگيمدیریت عالي سازمان

 00 85 8 2/8 5 0 ها و نهادهای فرهنگيمدیریت میاني سازمان

ها و نهادهای مدیریت رده پایین سازمان

 فرهنگي
2 5 2/8 8 81 01 
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مدیرمسؤول یا سردبیر نشریات فرهنگي دارای 

 مجوز
 81 0 8 2/8 5 8ـ0

 85 4 8 2/8 5 8ـ5 تحریریة نشریات فرهنگي دارای مجوزهیئت

48 

سایر 

های فعالیت

 تبلیغي

 51 51 8 2/8 5 4ـ81 موردیك عترتخدمات برجسته در عرصة قرآن و 

63 

 تعاون در خیر و فعالیت در امور خیریه
 سالیك

4 5 2/8 8 1 80 

 85 0 8 2/8 5 0 یاری نیازمندان و محرومان

 سایر موارد
حسب 

 مورد
5 

5 
2/8 8 4 85 

 ابتكار، خالقيت و نوآوري 24
يك 

 مورد
 33 33 14 1 5/1 4 3ـ6

 های علمي و علمي ـ مهارتيدر دوره حضور موفق 40
حداقل 

 ساعت 80
2/5 5 2/8 8 2 51 23 

 تأثيرگذاري ويژه 22
 35 عمق تأثير

53 
 82 دامنة تأثير

 153 مجموع

 

 

 

 

ها کمتر و هر یك از شاخص«خیلي خوب»، نباید از حد  اخالق در تبلیغدار )*(درجدول حداقل امتیاز هر کدام از موارد ستاره: 1تبصرة 

 کمتر باشد.«خوب»نیز نباید از 

 آید. هر معیار به دست مي« مجموع ضرایب»بر « هامجموع امتیاز شاخص»ها از تقسیم کل شاخصمعدل: 2تبصرة 

نشین، اضافه، امتیاز تبلیغ در مناطق خاص )محروم، فرقه %81امتیاز تبلیغ درازمدت و تبلیغ در خارج ازکشور )مخاطبان غیر ایراني( با : 3تبصرة 

اضافه منظور خواهد  %2اضافه و تبلیغ جهادی با  %1های ترك اعتیاد، بیمارستان و ...( با مرزی و ...( و اماکن خاص )زندان، کمپ

 شد.

 امتیاز است. 01و  82تیب تر، به های تبلیغيفعالیتدر جدول 44و  45های حداقل امتیاز الزم از ردیف: 4تبصرة 

 های تبلیغ و امور فرهنگي به شرح زیر است:محاسبة امتیاز نهایي حاصل از فعالیت: 5تبصرة 
 

 های تبلیغي = امتیاز نهایي/امتیاز فعالیت81های تبلیغي(+ )امتیاز اخالق در تبلیغ+امتیاز مهارت×  052/1
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 یتخصص و یعلم عمومی،ی ها تیصالح مصاحبه  و یابیارز:  فصل دوم

انجام  «یتخصص و یعلم ،یعموم»ی از طریق برگزاری مصاحبه تخصص و یعلم ی، عمومی،هاتیصالح سنجش و یابیارزش

 شود. می

   مصاحبه . تعریف0ماده 

  نیواجد یتخصص و یعلم ،یعموم یهاتیصالح سنجش و یابیارزش منظور به که است یشفاه یهاسنجش از یامجموعه 

 .شودیم انجام برتر یاستعدادها یینها انتخاب و هیاول طیشرا

 . انواع مصاحبه5ماده 

 شود.های عمومی و اخالقی انجام میاین سنجش، با هدف شناسایی صالحیتالف( مصاحبه عمومی: 

 .شود انجام تیحما دوره در و ییشناسا مراحل اتمام از بعد تواندیم مصاحبه نیاتبصره: 

 شود.های علمی)تحصیلی( انجام میاین سنجش، با هدف شناسایی صالحیتب( مصاحبه علمی: 

 شود:این مصاحبه به یکی از اشکال زیر انجام می ج( مصاحبه تخصصی عرصه:

های علمی و توان و مهارت تدریسی با با هدف شناسایی صالحیت که است یسنجش مصاحبه تخصصی عرصه تدریس:

 شود.انجام میهای صورت گرفته به فعالیت  توجه 

های علمی و توان و مهارت پژوهشی با هدف شناسایی صالحیت که است یسنجش مصاحبه تخصصی عرصه پژوهش:

 شود.های ارائه شده انجام میناظر به فعالیت

هارت م های تخصصی و توانبا هدف شناسایی صالحیت که است یسنجش: و فرهنگی  مصاحبه تخصصی عرصه تبلیغ

 شود.های صورت گرفته انجام میتبلیغی و فرهنگی با توجه به فعالیت

 بگاننخ مرکز یتخصص و یعلم ،یعموم مصاحبه نامهوهیش» در ک،ی هر یقبول طیشرا و مصاحبه هر انجام تیفیکتبصره: 

 .است آمده «خراسان هیعلم حوزه برتر یاستعدادها و

 . مواد مصاحبه علمی 6ماده 

 اساس بر مصاحبه، هر محدوده و متن ها به شرح جداول ذیل است ضمن این کههای علمی در همه عرصهمصاحبهمواد 

 :آمد خواهد نامثبت دفترچه در ساالنه ،مدیریت حوزه علمیه خراسان مرکز یآموزش نظام مصوب متون

 :الف: مواد مصاحبه علمی 

 نیست. 4و  3های سطوح نامه، شرط شرکت در مصاحبهدفاع از پایان: 1تبصره

 مواد مصاحبه مقطع اشتغال به تحصیل

 ادبیات)صرف، نحو(، تجوید دوم(مقدمات)سال 

 ادبیات)صرف، نحو ، بالغت(،  عقاید قران وعترت )سال چهارم(1سطح

 اصول، فقه،  منطق ، قران و عترت )سال هفتم(2سطح

 ، کالم  قرآن وعترت  فقه، اصول، )سال نهم(3سطح

 ،  قران و عترتفلسفه فقه، اصول، )سال یازدهم(4سطح

 ، خارج اصول قرآن و عترتخارج فقه  خارج دوم دوره
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به جای کالم و فلسفه یک عنوان از دروس تخصصی در مصاحبه علمی شرکت می  : طالب رشته هاي تخصصی 2تبصره

 کنند

 هاي علمیه خواهران:ج: مواد مصاحبه علمی حوزه

 
 مواد مصاحبه تحصیلمقطع اشتغال به 

 ادبیات)صرف، نحو(، عقاید، احکام 2سطح

 (2اصول، فقه، عقاید)سطح 3سطح

 4سطح

 مصاحبه
 رشته

 6مصاحبه تخصصی 0مصاحبه تخصصی 6مصاحبه عمومی  0مصاحبه عمومی 

 علوم قرآن تفسیر عقاید اصولو  فقه تفسیر و علوم قرآن

 قواعد فقهیه اصولو  فقه عقاید - فقه و اصول

 - کالم فلسفه اصولو  فقه کالم اسالمی

 فلسفه غرب فلسفه اسالمی منطق اصولو  فقه فلسفه اسالمی

 - تاریخ عقاید اصولو  فقه تاریخ اسالم

 - خانواده در اسالم و نقد فمینیسم عقاید اصولو  فقه تخصصی مطالعات اسالمی زنان

 و ترکیبتجزیه  صرف و نحو عقاید اصولو  فقه ادبیات عرب
 - کالم فلسفه اصولو  فقه کالم با گرایش مهدویت

 - کالم فلسفه اصولو  فقه کالم با گرایش امامت

 متون تخصصی اخالق اخالق در قرآن عقاید اصولو  فقه اخالق و تربیت اسالمی

 ؟ ؟ ؟ ؟ مقطع درس خارج

 د: مواد مصاحبه علمی مراکز تخصصی)برادران(:

  یعلم مصاحبه در یدرس مواد یابیارز سطوح. 7 ماده
 :است لیذ جدول شرح به مقطع هر یعلم مصاحبه در یدرس مواد یابیارز سطوح

 )الف( برادران:
                          مراحل                                  

   لیتحص به اشتغال مقطع
 آشنایی .0

 فهم اجتهادی .1 تسلط .3 شناخت عمیق .1 شناخت .6

   صرف نحو عقاید دوم(مقدمات)سال 

  صرف و نحو  منطق، بالغت عقاید )سال چهارم(1سطح

فقهعقاید، فقه و اصول  )سال هفتم(2سطح     

فقهفقه و اصول عقاید فلسفه )سال نهم(3سطح    

فقهفقه و اصول  عقاید و فلسفه  )سال یازدهم(4سطح   

فقهفقه و اصول     خارج دوم دوره  

 های مصاحبه دروس آمده است.(در هر سطح و هر درس در کاربرگ)محورهای ارزیابی 

 )ب(خواهران:
مراحل                                                                          

   لیتحص به اشتغال مقطع
 فهم اجتهادی .1 تسلط .3 شناخت عمیق .1 شناخت .6 آشنایی .0

    نحوصرف و  دیعقا واحد( 33سطح دو)اتمام حداقل 

    (2فقه)سطحعقاید، فقه و اصول  (اول مسالین) 3سطح

  )نیمسال اول( 4سطح
 و فقه و )غیر از رشته کالم(دیعقا

 )غیر از رشته فقه و اصول(فقهاصول
   درس تخصصی

   دوره درس خارج )سال اول(
 )غیر ازفقهاصول و فقه

 رشته فقه و اصول(
  درس تخصصی

 های مصاحبه دروس آمده است.(سطح و هر درس در کاربرگ)محورهای ارزیابی در هر 
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 عرصه پژوهش. مصاحبه تخصصی  8ماده
، رترب استعداددستورالعمل احراز  پژوهشی مکتوب معتبر بر اساسهای در این مصاحبه با محور قرار گرفتن یکی از فعالیت

 شود.توان و مهارت پژوهشی واجدین شرایط این عرصه سنجش می های علمی ،صالحیت

تواند محور مصاحبه تخصصی پژوهشی قرار نویسی نمیسازی و چکیدههای پژوهشی مانند تلخیص، نمایه: فعالیت1تبصره

 گیرد.

 یهشپژو یتخصص مصاحبه نیگزیجا تواندیمشود، که با تأیید مرکز انجام می برتر یاستعدادها یعلم نشست :2تبصره

 .شود

 ارزیابی در مصاحبه پژوهشی. محورهای 9ماده 

 محورهای ارزیابی در مصاحبه پژوهشی به شرح ذیل است:

 جامعیت و مانعیت کلیات و مفاهیم -

 نقل صحیح آراء و استناد به منابع معتبر، اصیل و متنوع -

 تبیین و تحلیل صحیح آراء و نقد آن -

 اصلی به سؤاالت فرعیتوانایی تفریع فروع و تبدیل سؤال  -

 توانایی شرح و تفسیر متن -

 خالقیت و نوآوری در اصل مسأله، روش تحقیق و نگرش به مسأله -

 احاطه نویسنده به ابعاد مهم مسأله مورد نظر -

 آشنایی با پیشینه تحقیق، منابع و مآخذ مرتبط با تحقیق)کتب، مقاالت و...( -

 شناسی فراتر از موضوع تحقیقمنبع -

 پژوهشیرعایت اخالق  -

 تخصصی عرصه تبلیغ . مصاحبه 14ماده 
های صالحیت ،برتر استعدادهای تبلیغی معتبر بر اساس دستورالعمل احراز در این مصاحبه، با محور قرار گرفتن یکی از فعالیت 

 شود.میهای صورت گرفته سنجیده علمی و توان و مهارت تبلیغی و فرهنگی واجدین شرایط این عرصه با توجه به فعالیت

 های مصوب کارگروه آمده است.با توجه به تکثر انواع تبلیغ، محورهای مصاحبه اختصاصی هر نوع در کاربرگ : 1 تبصره

 متقاضی در یکی از عرصه های ذیل در مصاحبه شرکت می کند: 2تبصره 

 عظ و خطابه و .1

 کودک و نوجوان .2

 کالسداری تبلیغی  .3

 فرق و ادیان  .4

 مشاوره  .5

 مجازیرسا نه و فضای   .6

  بین الملل  .7

 مناظره .8
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 فصل سوم: انتخاب استعدادهای برتر

 . مراحل انتخاب استعدادهای برتر6ماده 

 ها توسط مدیریت شناسایی؛محاسبه امتیاز نهایی و تکمیل پرونده .1

 های نخبگانی مرکز و انتخاب اولیه استعدادهای برتر؛ها در کارگروهبررسی پرونده .2

 تأیید نهایی مسئول مرکز. .3

 های تخصصیفصل چهارم: امتیاز فعالیت

 های آموزشی.  امتیاز فعالیت7ماده 

 هاي آموزشی به شرح جدول ذیل است:امتیاز حاصل از فعالیت

 

 سقف امتیاز حداکثر امتیاز هر فعالیت عنوان فعالیت ردیف

 معدل تحصیلی  1

 آخرین مقطع تحصیلی

 معدل× ضریب خاص در هر عرصه  
با ضریب دو و سایر  )عرصه تحصیل و تدریس

 ها با ضریب یک(عرصه
43 

 نباشد 11معدل مقاطع تحصیلی گذشته که کمتر از 
 3220یک امتیاز و به ازای هر  11معدل 

 امتیاز 13افزایش یک امتیاز تا حداکثر 
13 

2  

 تدریس
 در یک درس یک سیتدر ازیامتحداکثر 

 ساعت تدریس( 13نیمسال)حداقل 
 (وستیپ جداول طبق)

 2 سطح مقدمات در تدریس

41 

 220 1سطح  در تدریس

 3 2سطح  در تدریس

 320 3سطح  در تدریس

 4 4سطح  در تدریس

 12 3220 ساعته( 4)به ازای هر کارگاه تدریس کارگاهی   3

4  
 ممتحن امتحان شفاهی

 متناسب با مقطع امتحان
 )به ازای هر سال و حداکثر تا سه سال(

 3 1 مقدمات

 420 120 1سطح

 6 2 2سطح

 520 220 3سطح

 9 3 )درس خارج(4سطح

 13 1 مصاحبه( 133مصاحبه و حداکثر تا  13)به ازای هر  برتراستاد مصاحبه استعدادهای  0

 (دو دوره حداکثر( )مسابقات آموزشی )المپیاد علمی  6
تا  رتبه  9250و به ترتیب؛ رتبه دوم  13رتبه اول

 1250پنجم:  
23 

5  
 مدیریت آموزشی

 (سال سه تا حداکثرو  )مدیریت، معاونت آموزش یا مدیریت گروه واحد آموزشی به ازای هر سال
 12 2و  3، 4به ترتیب: 

1  
 های علمیهورودی سراسری حوزه های اول تا پنجم آزمونرتبه

 دیپلم و سیکل( )صرفاً برای واجدین شرایط سال اول با مدرک ورودی

تا رتبه  0250به ترتیب رتبه دوم و  6رتبه اول 
 0پنجم 

6 

9  
یا معدل  های با مدرک باالتر از دیپلممعدل آخرین مقطع تحصیلی ورودی

 نباشد 04 از کمتر کهواحدهای گذرانده آنان 
امتیاز و به ازای هر یک نمره  120، 15معدل 

 6امتیاز تا حداکثر  120افزایش 
6 
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 پژوهشیهای . امتیاز فعالیت8ماده 

 هاي پژوهشی به شرح جدول ذیل است:امتیاز حاصل از فعالیت
 

 سقف امتیاز عنوان فعالیت ردیف

1 

 کتاب

 10 کتاب پژوهشی)به ازای هر کتاب(

 13 (جلد هر ازای به)جلدی چند و ایدوره پژوهشی کتاب 2

 هایسامانه یا علوم هایدرختواره و هانامه اصطالح شروح، مسانید، تفاسیر، ها،دانشنامه ها،المعارف دائره 3
 13 افزاری نرم

 3 / دکتری   4کتاب مستخرج از رساله سطح 4

 2 / کارشناسی ارشد 3نامه سطح کتاب مستخرج از پایان 0

 13 خارج دروس انتقادی تقریر 6

 5 خارج دروس تقریر غیرانتقادی 5

 13 رساله علمی)به ازای هر رساله( 1

 13 تحشیه و تعلیق)به ازای هر جلد( 9

 13 معتبر کتاب انتقادی تصحیح 13

 0 تصحیح و تحقیق کتاب معتبر 11

درصد اصالح یا اضافه در محتوای آن)به ازای  03تا  33تجدید چاپ کتاب پژوهشی با  12
 هر کتاب(

0 

 5 کتاب تالیفی ترویجی 13

درصد اصالح یا اضافه در محتوای  33حداقل تجدید چاپ کتاب تالیفی ترویجی با  14
 آن)به ازای هر کتاب(

3 

های ها در نسخهها و یا معادل آنها و فهرست نگاریها، کتاب شناسینامهفرهنگ 10
 )به ازای هر جلددیجیتال

0 

 5 تخصصی کتاب ترجمه 16

 4 عمومی کتاب ترجمه 15

 دوم زبان به کتاب فیتأل 11
 + 33% اول زبان به کتاب امتیاز از بیش  %33به زبان عربی 

 + %23 اول زبان به کتاب امتیاز از بیش %23به زبان غیرعربی 

 0 ویرایش علمی کتاب 19

 4 تلخیص کتاب علمی معتبر 23

 3 چکیده کتب یا چکیده مقاالت)به ازای هر جلد( 21

 0 مجموعه( تدوین مجموعه مقاالت چاپی یا دیجیتال)به ازای هر 22

23 
تألیف متون درسی مراکز 

 آموزشی معتبر

 0 /دکتری4سطح

 3 /کارشناسی ارشد3سطح

 2 /کارشناسی2سطح

 120 سازی کتاب علمینمایه 24

20 

 مقاله
 چاپ شده در مجالت 

علمی معتبر یا پذیرفته 

 ها  شده در همایش

 5 علمی پژوهشی

 4 علمی ترویجی 26

 3  علمی تخصصی 25

21 
 یآموزش یواحدها یعلم مجالت در منتشره

 یپژوهش و
 120 2و  1سطح

 220 4و  3سطح

 یالمعارفدائره ای ومقاله دانشنامه 29
 0 تخصصی

 3 عمومی

 2 کامل مقاله 33
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 سقف امتیاز عنوان فعالیت ردیف

 هایهمایش مقاالت مجموعه در مندرج
 معتبر علمی

 خالصه مقاله
1 

 دوم زبان به مقاله تألیف 31
 + %33 اول زبان به مقاله امتیاز از بیش  %33عربی

 + %23 اول زبان به مقاله امتیاز از بیش %23غیرعربی 

امتیاز اصل  %03 مقاله علمی منتشره در نشریات معتبر ترجمه 32
 مقاله

33 
 امهنپایان از مستخرج پژوهشی -علمی مقاله

 رساله یا

 1 3سطح

 2 4سطح

34 

 نامهپایان

 1 / دکتری دفاع شده 4رساله سطح 

 6 / کارشناسی ارشد دفاع شده3نامه سطح پایان 30

36 
 تحقیق / مقاله پایانی

 220 برادران 2سطح

 2 خواهران و سفیران 2برادران و سطح 1سطح 35

31 

 طرح پژوهشی

 120 ( مصوبRFPتدوین سفارش نامه)

 220 مصوب (پروپوزال) تدوین طرح نامه 39

 5 مدیر پروژه و طرح پژوهشی 43

 220 ناظر علمی طرح پژوهشی 41

 2 همکار  )بر اساس سهم مشارکت( 42

43 

/  یکرس یبرگزار

 ینشست علم

 ارائه کرسی تخصصی

 12 یپردازهینظر یکرس

 5 ینوآور یکرس 

 5 نقد یکرس 

44 
 یکرس مشارکت در برگزاری

 یتخصص

 4 ناقد

 3 داور

 2 دبیر

40 
ت نشس  ترویجی/ یکرسی برگزار

 علمی 

 4 ارائه دهنده

 2 ناقد

 1 داور 

 1 دبیر

 ی/ مناظرهشیآزاداند یکرس 46

 3 ارائه دهنده

 2 ناقد

 1 دبیر 

 3 سخنرانی علمی 45

41 

 مدیریت پژوهشی

علمی های ها و قطبطراحی و تأسیس مؤسسات، مراکز، واحدهای پژوهشی، انجمن
حوزوی و غیرحوزوی مرتبط با علوم اسالمی)به ازای هر طرح یا مدیریت ساالنه و حداکثر 

 تا سه سال(
4 

49 
 و)به ازای هر سال ها و واحدهای پژوهشی مستقلها و ریاست پژوهشکدهریاست پژوهشگاه

 (سال سه تا حداکثر
3 

03 
ها و واحدهای پژوهشی مستقل و معاونت ها، معاونت پژوهشکدهمعاونت پژوهشگاه

 (سال سه تا حداکثر و سال هر یازا به)پژوهش واحدهای آموزشی 
2 

01 
 سه تا حداکثر و سال هر یازا به)های پژوهشی و اعضای هیأت علمی پژوهشی مدیران گروه

 (سال
1 

 4 (سال سه تا حداکثر و سال هر یازا به)معاونت پژوهش مراکز مدیریت حوزوی  02

03 
 ات حداکثر و سال هر یازا به)مدیریت ارشد معاونت پژوهش ستاد و معاونت پژوهش استان 

 (سال سه
3 
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 سقف امتیاز عنوان فعالیت ردیف

 تا ثرحداک و سال هر یازا به)استان پژوهش معاونت ارشد و مدیریت ستاد پژوهش کارشناس مسئولی معاونت 04

 1 (سال سه

 4 )به ازای هر رشته(های نو های علمی جدید و گرایشرشتهها و میانطراحی و ایجاد رشته 00

 3 های علمی و پژوهشی مصوب شوراهای معتبرنامهو آیین هانامهوهیش نیتدو 06

05 

)به ازای هر سال و حداکثر تا مدیر مسئول نشریات علمی 

سال برای  هر ازای به) علمی نشریات سردبیرسه سال( 

ه نامبه ازای هر دو سال برای دوفصل و سال سه تا حداکثر و نامهفصل
 سال( 6و حداکثر تا 

 2 علمی پژوهشی
 120 علمی ترویجی و علمی تخصصی

 1 علمی فرهنگی

 و سال سه تا حداکثر و نامهسال برای فصل هر ازای به) علمی نشریات تحریریه عضویت فعال هیأت 01

 سال( 6نامه و حداکثر تا به ازای هر دو سال برای دوفصل
1 

09 
 یگذاراستیس یعلم ینهادها و شوراها در تیعضو

 (سال پنج تا حداکثر و سال هر یازا به) یریگمیتصم و

 120 در سطح ملی)فراحوزوی(
 1 درسطح سازمانی)حوزوی(

 3-2-120 المللی به ترتیباستانی، ملی و بینهای پژوهشی برپایی نمایشگاه 63

 4 جامع دیجیتال یا حقیقی)به ازای هر کتابخانه(کتابخانه  یاندازو راه یطراح 61

 3 حقیقی )به ازای هر کتابخانه( یا دیجیتال تخصصی کتابخانه اندازیراه و طراحی 62

63 
 یهاگروه تیریمد و های علمی معتبردبیری علمی همایش

  جشنواره یعلم

 )حداکثر تا پنج مورد(

 4 المللیبین

 3 ملی

 1 استانی

64 

افتخارات و جوایز 

 علمی

 برگزیدگی
در 

رویدادهای 
معتبر 
 حوزوی

کتاب سال 
 حوزه

 5 رتبه اول

 6 رتبه دوم

 0 رتبه سوم

 4 شایسته تقدیر

60 
 جشنواره

 یعلم مقاالت
 حوزه

 0 برگزیده

 شایسته تقدیر
4 

66 
جشنواره 
 عالمه حلی

کتاب و پایان 
 نامه

 6 رتبه اول
 0 رتبه دوم
 4 رتبه سوم

 3 شایسته تقدیر

مقاله و 
 تحقیق پایانی

 4 رتبه اول
 3 رتبه دوم
 2 رتبه سوم

 1 شایسته تقدیر

65 

 برگزیدگی
در 

رویدادهای 
معتبر ملی و 

 المللیبین

فارابی، کتاب 
 سال جمهوری

 1 رتبه اول

 5 رتبه دوم

 6 رتبه سوم

 شایسته تقدیر
0 

 های علمینشان 61
 12 المللیبین

 1 ملی

 پژوهشگر نمونه 69
 6 در سطح ملی

 3 در سطح استانی

 120 سال سه تا حداکثرو سال  هر یازا به های پژوهشی اعتبار یافتهعضویت فعال در هسته 53
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 سقف امتیاز عنوان فعالیت ردیف

 1 یپژوهش های عضو فعال  انجمن 51

 راهنمایی 52

 / دکتری 4رساله سطح 

پنج مورد  تا حداکثرو  مورد هر یازا به
 برای هر عنوان

3 

 2 / کارشناسی ارشد3نامه سطح پایان
 تحقیق و مقاله پایانی ییراهنما

 ها بهنام آن)برای کسانی که راهنمایی مقاالت علمی پژوهشی

 عنوان نویسنده نیامده است(
1 

 مشاوره 53
 2 / دکتری 4رساله سطح 

 1 / کارشناسی ارشد3نامه سطح پایان

54 

ارزیابی، 

 داوری

نظارت 

 علمی

 2 / دکتری4نامه سطحکتاب و پایان

 1 / کارشناسی ارشد3نامه سطحپایان
 320، 3250، 1 تخصصیمقاله علمی پژوهشی، علمی ترویجی، علمی 

 1 طرح نامه پژوهشی

50 
افزارهای نرم

 علمی

 13 تولید محتوا

 0 طراحی نرم افزار

 پردازیایده 56
 4 ثبت ایده

 0 اجرای ایده

 13حداکثر تا  پژوهش مراکز مدیریت حوزوی معاونت  دییتأی مورد پژوهش یهاتیفعال ریسا 55

 تبلیغی و امور فرهنگیهای . امتیاز فعالیت9ماده 
 ی به شرح جدول ذیل است:فرهنگ امور و یغیتبلهای امتیاز حاصل از فعالیت

 های عرصه 

 تبلیغ

 نوع فعالیت عرصهعنوان 
واحد محاسبه 

 فعالیت

سقف امتیاز 

واحد بر اساس 

 کیفیت فعالیت
 سقف امتیاز

 خطابه و سخنرانی

 عمومی

 هر روز

323  

  3230 آموزی دانش 63

 324 دانشجویی

 کالسداری

 عمومی

 هر روز

323  

  3230 آموزی دانش 63

 324 دانشجویی

پاسخگویی به مسائل 

 دینی

 حضوری
هر  روز )حداقل 

 سه جلسه(
326 

63 
 غیرحضوری)تلفنی، اینترنتی و ...(

هر  روز )حداقل 
 سه ساعت(

323 

-مشاوره تربیتی

 روانشناسی

 عمومی
 هر جلسه

324 
63 

 326 بالینی

 63  2 هر جلسه  مناظره

 فضای مجازی

 تولید محتوا
  321 هر عدد (کلمه 63متن کوتاه)حداکثر 

63 

 322 هر عدد متن بلند )مقاله اینترنتی(

 تولید محصول

 3230 هر عدد ..و لوگو پوستر، نوشته،عکس گرافیک ثابت

 گرافیک متحرک

  324 هر عدد پیفتوکل و پیکل

 324 هر دقیقه کیگرافموشن

 326 هر دقیقه  شنیمیان

 323 عدد هر پادکست

 بازنشر و انتشار

 33 عدد هر برند

 43 عدد هر سکوی انتشار

 63 عدد هر انتشار شبکه

 13 هر مورد مورد( 3ی و...)حداکثر اجتماع هایشبکه، تیسا تیریمد
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 سایر

 3233 هر ساعت شیپا و رصد

 0 هرمحصول یشناس بیآسنیازسنجی و 

 5 هر محصول پژوهیندهیآتوسعه و 

 رسانه

دیداری و 
 شنیداری

 6 هر محصول تحقیق و پژوهش دینی رسانه

63 

کارشناسی مذهبی 
 رسانه

 ملی
 هر برنامه

4 

  2 استانی

 1 هر محصول ...و برنامه محتوا، دیتول

 1 هر محصول سایر )گویندگی، خبرنگاری و...(

 مکتوب
 6 هر جلد کتاب

 3 هر مقاله مقاله

 2 هر محصول ای و آثار هنریی محصوالت رسانهابیارز و نقد

 هنر

 هنرهای ادبی

  1 هر اثر شعر

63 

 ادبیات

 داستانی

 2 - 6 اثر هر داستان بلند)رمان(، کوتاه

نامه، خاطره، نا داستان)زندگی
 گزارش و..(

 1 اثر هر

 نمایشی
فیلمنامه، نمایشنامه، 

 نامه)بلند، کوتاه(بازی
 2 – 1 اثر هر

هنرهای 
 تجسمی

، کاتوریکاری، نگارگر سازی،ریتصو ی،نقاش
 ی، دست یهنرها، کیگرافی، عکاسی، سیخوشنو

 1 هر محصول

 یهنرها
 یشینما

، داستانی، پویانمایی(، مستند ، تئاترکارگردانی)
 کنندگیبازیگری، تهیه

 12 هر اثر

 هنرهای آوایی
، ...(و نغمه ه،یمرث قرآن، قرآئت) لحن و صوت

 (سرود و حیتواش) خوانیجمع
 1 محصول

افزارهای تولید نرم

های فرهنگی و بازی

 ایرایانه

 طراحی و تحلیل
 هر محصول

0 

63 

 0 )برنامه نویسی، سناریو و ...( عرضه و دیتول

 1 هر محصول (..و تالیجید ینقاش ،یطراح) کیگراف

 5 هر محصول  یپژوهندهیآ و توسعه

 2 هر محصول شناسی، نقد و ارزیابی، آسیبرصد

 63 324 هر روز یرانیا ریغ مخاطبانبرای  کشور از خارج در غیتبل المللتبلیغ بین

 تبلیغ خاص
 و ..(و مارستانیب اد،یاعت ترک هایکمپ زندان،)خاص تبلیغ در اماکن

 گری و ...(خوانی، روایتهای خاص)پردهتبلیغ
 63 324 هر روز

 هایفعالیت

مرتبط با 

 تبلیغ

 مدیریت فرهنگی

 

مدیریت مسجد)مسجد روستا و بخش، مسجد شهر، مسجد جامع و 
 مسجد مهم شهر(

 13 4 هر سال

20 

 13 13 هر مورد تأسیس و مدیریت مؤسسات خصوصی فرهنگی و دینی

 ها و نهادهای فرهنگی )عالی، میانی و عملیاتی(مدیریت سازمان

 هر سال

4 ،0 ،6 12 

 13 0 های تبلیغیمدیریت گروه

 6 2 مدیر مسئول یا سردبیر نشریات فرهنگی دارای مجوز

 3 1 دارای مجوزهیأت تحریریه نشریات فرهنگی 

 سایر

 های تبلیغیفعالیت

 6 3 هر مورد خدمات برجسته در عرصه قرآن و عترت

 3 1  امدادگری فرهنگی و اجتماعی و همکاری با نهادهای رسمی 

اقدام خالقانه و 

 نوآورانه  

ابتکار، خالقیت و نوآوری در تبلیغ و امور فرهنگی با تأیید نهادهای 
 ربطذی

 10 0 هر مورد

-حضور موفق در دوره

 های علمی و مهارتی
 های آموزشی و مهارتی تبلیغی و فرهنگیحضور در دوره

هر دوره حداقل 
 ساعت 16

3 9 

 زیجوا و افتخارات

 فرهنگی تبلیغی

 فرهنگی و تبلیغی  معتبر یدادهایرو در یدگیبرگز
 رتبه

0 
13 

 0 مبلغ نمونه

 10 - - مبلغ اعزام یرسم ینهادها گزارش اساس بر هويژسازی و تأثیرگذاری جريان

 13 زبان داني ) تسلط بر يکي از زبانهای خارجي(

 133 جمع امتیاز
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 شرکت کند.  عرصهی متقاضی شده و در مصاحبه تخصصی همان غیتبل عرصه های تواند در یکی ازهر طلبه می: 1تبصره

 می شود منظور ریاخ سال چهار یهاتیفعال ،یفرهنگ و یغیتبل یهاتیفعال محاسبه در: 2تبصره

اضافه منظور  %11( و تبلیغ جهادی  با محروم ،تلفیقیتبلیغ در مناطق خاص)محروم، امیتاز تبلیغ بلند مدت ،   ا: 3تبصره

 خواهد شد.

   امتیاز است. 11، «ژهیو یرگذاریتأث و یسازانیجر» از ردیف حداقل امتیاز الزم: 4تبصره

    محاسبه امتیاز نهایی تبلیغ و امور فرهنگی به شرح ذیل است:: 5تبصره

 رصهع+ امتیاز  غیتبل با مرتبط یهاتیفعال امتیاز + امتیاز تأثیرگذاری + امتیاز 31تبلیغی حداکثر تا  عرصه هایامتیاز سایر  

 اصلی = امتیاز نهایی

  قرآن و عترتهای . امتیاز فعالیت14ماده 

 

 شود:به شرح جدول ذیل محاسبه می قرآن و عترتهاي فعالیتممتازي حوزه به عالوه امتیاز حاصل از 

 

 امتیاز عنوان ردیف

  1 
 
 هایفعالیت

 قرآنی

حفظ 
 قرآن

 13 *المللی نفرات اول تا سوم مسابقات بین

 6 *یاول تا سوم مسابقات سراسری/ کشورنفرات 

 3 استانی  سراسرینفرات اول تا سوم مسابقات 

 1 به ازای هر جزء

مفاهیم 
و 

 تفسیر
 قرآن

 13 المللی *نفرات اول تا سوم مسابقات بین

 6 *نفرات اول تا سوم مسابقات سراسری/ کشوری

 3 نفرات اول تا سوم مسابقات سراسری استانی 

قرائت 
 قرآن

 13 *المللی ایران و مالزیمسابقات بیننفرات اول تا سوم 

 6 *نفرات اول تا سوم مسابقات سراسری/کشوری )سازمان اوقاف و امور خیریه(

 3 های علمیهنفرات اول تا سوم مسابقات سراسری/ کشوری مرکز مدیریت حوزه

 
مفاهیم و شرح نهج 

 البالغه / صحیفه

 13 المللی *نفرات اول تا سوم مسابقات بین

 6 *نفرات اول تا سوم مسابقات سراسری/ کشوری

 3 نفرات اول تا سوم مسابقات سراسری استانی 

2 
 حفظ نهج البالغه

 /صحیفه

 13 * کل

 6 دو سوم

 3 یک سوم

 

 



   

32 

 

مرکز،  به دار)*(، در صورت احراز شرایط عمومی و داشتن و شرط معدل، بعد از  قبولی در مصاحبه موارد ستاره: 1تبصره  

 شوند.در عرصه تبلیغ و امور فرهنگی انتخاب می« الف»عنوان استعداد برتر

 مستثنی که ممتاز حوزه نیستند به تشخیص مرکز نخبگان از شرط معدلدارای صالحیت عمومی  وقاریان حفاظ:2تبصره

 می باشند 

 و اصالح تصویب. 11ماده 
 شد. ویرایشمرکز  31/12/1411 در تاریخنه تبصره ،  ماده یازدهفصل،  چهارمقدمه، دستورالعمل در یک این 
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 دستورالعمل احراز نخبگی

 : مقدمه

شود( علمیه )که از این پس به اختصار مرکز نامیده می ساسنامه مرکز نخبگان و استعدادهای برتر حوزها 4-3به استناد بند     

 گردد.علمیه خراسان ، دستورالعمل احراز نخبگی به شرح ذیل تدوین می حوزهو به منظور شناسایی نخبگان 

 فصل اول: مراحل شناسایی و انتخاب نخبگان

 . مراحل شناسایی 1ماده
 مراحل شناسایی نخبگان به شرح ذیل است:

 ؛مدیریت شناسایی مرکز  توسطواجدین شرایط  پرونده لیتشک و نام ثبت.1

ها به ترتیب امتیاز اکتسابی توسط مدیریت امتیازات و تهیه فهرست اشخاص در هر یک از عرصهبررسی پرونده، محاسبه .2

 شناسایی  مرکز .

 نخبگانی مرکز؛  بررسی پرونده در کارگروه.3

 تایید مسئول مرکز. 4

 فصل دوم: شرایط نخبگی 

 عمومی صالحیت. 3ماده
 عمومی نخبگی به شرح ذیل است: صالحیت

 تلبس دائمی؛ .1

های آموزش و پژوهش، و علمیت های علمی برای عرصهدر حد اجتهاد در فقه یا صاحب نظر بودن در یکی از رشته علمیت .2

 ها؛برای سایر عرصه 4در حد سطح

 اعتقاد و التزام به نظام مقدس جمهوری .3

 التزام به والیت فقیه.  .4

   داشتن روحیه ی انقالبی .3

 انگیزه و اشتیاق و پشتکار در تحصیل حوزوی؛ .5

 زیّ طلبگی باورمندی نسبت به هویت روحانیت و و رعایت  .6

 پرهیز از رذائل اخالقی؛ و اهتمام به امور عبادی .7

 تعامل با دیگران؛ درحسن رفتار  .8

 خالقیت و نوآوری علمی؛ .9

 تعادل شخصیتی  .11
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 . شرایط اختصاصی نخبگی آموزشی 0ماده

 علمیه به شرح ذیل است: شرایط اختصاصی نخبگی آموزشی حوزه

 اتمام درس خارج فقه واصول و تفسیر .1

 سال آن در سطوح عالی باشد؛ 5ده سال سابقه تدریس موفق که حداقل  .2

سال تدریس در  5حداقل "باشند، از داشتن شرط بوده و صاحب نظر میممحض  اساتیدی که در تدریس ادبیاتتبصره: 

 مستثنی هستند. "سطوح عالی

 امتیاز آن از ردیف کیفیت تدریس باشد.  31های آموزشی که امتیاز از جدول  فعالیت  81کسب حداقل .3

 های علمی صاحب نظر بودن در یکی از رشته .4

 

 شرایط اختصاصی نخبگی پژوهشی به شرح ذیل است:

 سال حضور فعال در درس خارج فقه و اصول  4حداقل  -1

 سال سابقه تدریس موفق  4حداقل  -2

 های پژوهشی امتیاز از جدول فعالیت 211کسب حداقل .3

 . شرایط اختصاصی نخبگی تبلیغ و فرهنگی6ماده

 فرهنگی به شرح ذیل است: وشرایط اختصاصی نخبگان تبلیغ 

 سال حضور فعال در درس خارج فقه و اصول 4حداقل  -1

 سال سابقه فعالیت تبلیغی و امور فرهنگی موفق؛ 11حداقل  -2

 ر فرهنگی های تبلیغی و اموامتیاز از جدول فعالیت  51کسب حداقل  -3
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 های نخبگیفصل سوم: امتیاز فعالیت

 آموزشی هایفعالیت امتیاز. 9ماده

 شود:هاي آموزشی بر اساس جدول ذیل محاسبه میامتیاز فعالیت

 

 حداکثر امتیاز هر مورد عنوان ردیف
حداکثر امتیاز 

 هر ردیف

1 

کیفیت 
 تدریس

 

 تسلط علمی

 

 0 مبادی و لوازم مدعا(تبیین موضوع درسی)مدّعا، استدالل، 

06 

 0 گویی صحیح و منطقی به سؤاالتپاسخ

 0 استفاده از منابع متعدّد و متناسب با درس 

 0 آگاهی از مباحث جدید و مطالب مرتبط با موضوع تدریس

شیوه آموزش 
 تأثیرگذار

 

 2 داشتن بیان شیوا در انتقال مطالب درسی

 3 منطقی در ارائه مطالبنظم و پیوستگی 

 2 های متنوّع و بدیع در تدریس)سخنرانی، بحث گروهی، پرسش و پاسخ و..(استفاده از روش

 2 دی و...(ارجاع به منابع مرتبط با موضوع درس)کتب، مجلّات، سی

 2 آموزشی)تخته، رایانه و...( در صورت امکان و نیاز استفاده از وسایل کمک

 

تربیت طالب 
 موفق

 

 2 تالش جهت شکوفاسازی استعداد طالّب

 4 ایجاد روحیّة تحقیق و پژوهش در طلّاب

 4 های علمی طالبنظارت علمی بر فعالیت

 اخالق آموزشی

 

 3 اهتمام به انس و ارتباط با طالب

 3 های اخالقی و معنوی در طالبتقویت انگیزه

 3 منطقی با آرای دیگرانبرخورد صحیح و 

 3 تواضع

 3 رعایت آراستگی ظاهر

2 
کمیت تدریس هر درس در یک 

 سال

 0/3 1مقطع مقدمات و سطح 

 1 سطح عالی 20

 0/1 خارج

3 
 سال اخیر  13موفقیت علمی  شاگردان در 

 

 1 ممتازی تحصیلی هر  شاگرد؛

20 
 2 سال(؛ 3ازای هر سابقه تدریس هر یک از شاگردان)به 

 2 های علمی معتبر حوزوی در سطح ملی؛منتخب یکی از جشنواره

 2 منتخب المپیاد علمی آموزش.

 23 13 استادی نمونه 4

 مدیریت آموزشی موفق 0
 2 فقط یک سال

33 
 3 بیش از یک سال)به ازای هر سال(

6 
 ممتحن امتحان شفاهی
 متناسب با مقطع امتحان

)به ازای هر سال و حداکثر تا سه سال(   

 3 1 مقدمات

9 

 420 120 1سطح

 6 2 2سطح

 520 220 3سطح

 9 3 )درس خارج(4سطح

 13 1 مصاحبه( 133مصاحبه و حداکثر تا  13برتر )به ازای هر استاد مصاحبه استعدادهای 5

 150 جمع امتیاز
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 پژوهشیهای . امتیاز فعالیت14ماده

 هاي پژوهشی به شرح جدول ذیل است:امتیاز حاصل از فعالیت

 
 سقف امتیاز عنوان فعالیت ردیف

1  

 کتاب

 10 کتاب پژوهشی)به ازای هر کتاب(

 13 (جلد هر ازای به)جلدی چند و ایدوره پژوهشی کتاب  2

 13 افزاری نرم هایسامانه یا علوم هایدرختواره و هانامه اصطالح شروح، مسانید، تفاسیر، ها،دانشنامه ،هاالمعارف دائره  3

 3 / دکتری   4کتاب مستخرج از رساله سطح  4

 2 / کارشناسی ارشد 3نامه سطح کتاب مستخرج از پایان  0

 13 خارج دروس انتقادی تقریر  6

 5 خارج دروس تقریر غیرانتقادی  5

 13 رساله علمی)به ازای هر رساله(  1

 13 تعلیق)به ازای هر جلد(تحشیه و   9

 13 معتبر کتاب انتقادی تصحیح  13

 0 تصحیح و تحقیق کتاب معتبر  11

 0 درصد اصالح یا اضافه در محتوای آن)به ازای هر کتاب( 03تا  33تجدید چاپ کتاب پژوهشی با   12

 5 کتاب تالیفی ترویجی  13

اضافه در محتوای آن)به ازای هر  درصد اصالح یا 33تجدید چاپ کتاب تالیفی ترویجی با حداقل   14
 کتاب(

3 

)به ازای های دیجیتالها در نسخهها و یا معادل آنها و فهرست نگاریها، کتاب شناسینامهفرهنگ  10

 هر جلد
0 

 5 تخصصی کتاب ترجمه  16

 4 عمومی کتاب ترجمه  15

 دوم زبان به کتاب فیتأل  11
 + 33% اول زبان به کتاب امتیاز از بیش  %33به زبان عربی 

 + %23 اول زبان به کتاب امتیاز از بیش %23به زبان غیرعربی 

 0 ویرایش علمی کتاب  19

 4 معتبر تلخیص کتاب علمی  23

 3 چکیده کتب یا چکیده مقاالت)به ازای هر جلد(  21

 0 تدوین مجموعه مقاالت چاپی یا دیجیتال)به ازای هر مجموعه(  22

23  
آموزشی تألیف متون درسی مراکز 

 معتبر

 0 /دکتری4سطح

 3 /کارشناسی ارشد3سطح

 2 /کارشناسی2سطح

 120 سازی کتاب علمینمایه  24

  
 مقاله

چاپ شده  

 در مجالت

علمی معتبر یا 

 5 علمی پژوهشی

 4 علمی ترویجی  20

 3  علمی تخصصی  26

25  
 و یآموزش یواحدها یعلم مجالت در منتشره

 یپژوهش

 120 2 و 1سطح

 220 4و  3سطح
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 سقف امتیاز عنوان فعالیت ردیف

21  
پذیرفته شده در 

 یالمعارفدائره ای ومقاله دانشنامه ها  همایش
 0 تخصصی

 3 عمومی

 معتبر علمی هایهمایش مقاالت مجموعه در مندرج  29
 2 کامل مقاله

 1 خالصه مقاله

 دوم زبان به مقاله لیفتأ  33
 + %33 اول زبان به مقاله امتیاز از بیش  %33عربی

 + %23 اول زبان به مقاله امتیاز از بیش %23غیرعربی 

امتیاز اصل  %03 مقاله علمی منتشره در نشریات معتبر ترجمه  31
 مقاله

 الهرس یا نامهپایان از مستخرج پژوهشی -علمی مقاله  32
 1 3سطح

 2 4سطح

33  

 نامهپایان

 1 / دکتری دفاع شده 4رساله سطح 

 6 کارشناسی ارشد دفاع شده/ 3نامه سطح پایان  34

30  
 تحقیق / مقاله پایانی

 220 برادران 2سطح

 2 خواهران و سفیران 2برادران و سطح 1سطح  36

35  

طرح 

 پژوهشی

 120 ( مصوبRFPتدوین سفارش نامه)

 220 مصوب (پروپوزال) تدوین طرح نامه  31

 5 مدیر پروژه و طرح پژوهشی  39

 220 ناظر علمی طرح پژوهشی  43

 2 )بر اساس سهم مشارکت(  همکار  41

42  

 یبرگزار

/  یکرس

نشست 

 یعلم

 ارائه کرسی تخصصی

 12 یپردازهینظر یکرس

 5 ینوآور یکرس 

 5 نقد یکرس 

 یتخصص یکرس مشارکت در برگزاری  43

 4 ناقد

 3 داور

 2 دبیر

 نشست علمی   ترویجی/ یکرسی برگزار  44

 4 ارائه دهنده

 2 ناقد

 1 داور 

 1 دبیر

 ی/ مناظرهشیآزاداند یکرس  40

 3 ارائه دهنده

 2 ناقد

 1 دبیر 

 3 سخنرانی علمی  46

45  

مدیریت 

 پژوهشی

های علمی حوزوی و ها و قطبسیس مؤسسات، مراکز، واحدهای پژوهشی، انجمنطراحی و تأ
 (و حداکثر تا سه سال غیرحوزوی مرتبط با علوم اسالمی)به ازای هر طرح یا مدیریت ساالنه

4 

41  
 تا حداکثر و)به ازای هر سال های پژوهشی مستقلها و واحدها و ریاست پژوهشکدهریاست پژوهشگاه

 (سال سه
3 

49  
ها و واحدهای پژوهشی مستقل و معاونت پژوهش ها، معاونت پژوهشکدهمعاونت پژوهشگاه

 (سال سه تا حداکثر و سال هر یازا به)واحدهای آموزشی 
2 

 1 (سال سه تا حداکثر و سال هر یازا به)های پژوهشی و اعضای هیأت علمی پژوهشی مدیران گروه  03

 4 (سال سه تا حداکثر و سال هر یازا به) معاونت پژوهش مراکز مدیریت حوزوی  01

 3 (سال سه تا حداکثر و سال هر یازا به) مدیریت ارشد معاونت پژوهش ستاد و معاونت پژوهش استان  02
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 سقف امتیاز عنوان فعالیت ردیف

 1 (الس سه تا حداکثر و سال هر یازا به)استان پژوهش معاونت ارشد و مدیریت ستاد پژوهش کارشناس مسئولی معاونت  03

 4 )به ازای هر رشته(های نو و گرایشهای علمی جدید رشتهها و میانطراحی و ایجاد رشته  04

 3 معتبرهای علمی و پژوهشی مصوب شوراهای نامهو آیین هانامهوهیش نیتدو  00

06  
)به ازای هر سال و حداکثر تا سه سال( مدیر مسئول نشریات علمی 

 و الس سه تا حداکثر و نامهسال برای فصل هر ازای به) علمی نشریات سردبیر

 (سال 6و حداکثر تا  نامهدو سال برای دوفصل هر به ازای

 2 علمی پژوهشی
 120 علمی ترویجی و علمی تخصصی

 1 علمی فرهنگی

دو ر هبه ازای  و سال سه تا حداکثر و نامهسال برای فصل هر ازای به) علمی نشریات تحریریه عضویت فعال هیأت  05

 (سال 6و حداکثر تا  نامهسال برای دوفصل
1 

01  
 و یگذاراستیس یعلم ینهادها و شوراها در تیعضو

 (سال پنج تا حداکثر و سال هر یازا به) یریگمیتصم

 120 ملی)فراحوزوی(در سطح 
 1 درسطح سازمانی)حوزوی(

 3-2-120 المللی به ترتیبهای پژوهشی استانی، ملی و بینبرپایی نمایشگاه  09

 4 جامع دیجیتال یا حقیقی)به ازای هر کتابخانه(کتابخانه  یاندازو راه یطراح  63

 3 هر کتابخانه(حقیقی )به ازای  یا دیجیتال تخصصی کتابخانه اندازیراه و طراحی  61

62  
 یعلم یهاگروه تیریمد و های علمی معتبرعلمی همایش یدبیر

  جشنواره

 )حداکثر تا پنج مورد(

 4 المللیبین

 3 ملی

 1 استانی

63  

افتخارات و 

 جوایز علمی

برگزیدگی 
در رویدادهای 
 معتبر حوزوی

 کتاب سال حوزه

 5 رتبه اول

 6 رتبه دوم

 0 رتبه سوم

 4 شایسته تقدیر

64  
 مقاالت جشنواره

 حوزه یعلم
 0 برگزیده

 4 شایسته تقدیر

60  
جشنواره عالمه 

 حلی

 کتاب و پایان نامه

 6 رتبه اول
 0 رتبه دوم
 4 رتبه سوم

 3 شایسته تقدیر

مقاله و تحقیق 
 پایانی

 4 رتبه اول
 3 رتبه دوم
 2 رتبه سوم

 1 شایسته تقدیر

66  

برگزیدگی 
در رویدادهای 
معتبر ملی و 

 المللیبین

فارابی، کتاب 
 سال جمهوری

 1 رتبه اول

 5 رتبه دوم

 6 رتبه سوم

 0 شایسته تقدیر

65  
های نشان

 علمی

 12 المللیبین

 1 ملی

61  
پژوهشگر 

 نمونه

 6 در سطح ملی

 3 در سطح استانی

 های پژوهشی اعتبار یافتههستهدر عضویت فعال   69
 سال سه تا حداکثرو سال  هر یازا به

120 

 1 یپژوهش های عضو فعال  انجمن  53

 3 / دکتری 4رساله سطح 
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 سقف امتیاز عنوان فعالیت ردیف

51  

 راهنمایی

 / کارشناسی ارشد3نامه سطح پایان

 پنج مورد تا حداکثرو  مورد هر یازا به
 برای هر عنوان

2 
 تحقیق و مقاله پایانی ییراهنما

ها )برای کسانی که نام آنمقاالت علمی پژوهشی راهنمایی

 به عنوان نویسنده نیامده است(
1 

 مشاوره  52
 2 / دکتری 4رساله سطح 

 1 / کارشناسی ارشد3نامه سطح پایان

53  
 داوری ،ارزیابی

 نظارت علمی

 2 / دکتری4نامه سطحو پایان کتاب

 1 / کارشناسی ارشد3سطح نامهپایان
 320، 3250، 1 مقاله علمی پژوهشی، علمی ترویجی، علمی تخصصی

 1 طرح نامه پژوهشی

54  
افزارهای نرم

 علمی

 13 تولید محتوا

 0 طراحی نرم افزار

 پردازیایده  50
 4 ثبت ایده

 0 اجرای ایده

 13حداکثر تا  پژوهش مراکز مدیریت حوزوی معاونت  دییتأمورد  یپژوهش یهاتیفعال ریسا  56

 

های علمی معتبر پذیرفته شده ها و نشستمقاالت مذکور در جدول فوق باید در مجالت علمی معتبر یا در همایشتبصره:  

 باشند.
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 های تبلیغی و امور فرهنگی. امتیاز فعالیت11ماده 

 ی به شرح جدول ذیل است:فرهنگ امور و یغیتبلهاي امتیاز حاصل از فعالیت

 های عرصه 

 تبلیغ

 نوع فعالیت عنوان قلمرو
واحد محاسبه 

 فعالیت

سقف امتیاز 

واحد بر اساس 

 کیفیت فعالیت
 سقف امتیاز

 خطابه و سخنرانی
 عمومی

 هر روز

323  

  3230 آموزی دانش 63

 324 دانشجویی

 کالسداری
 عمومی

 هر روز

323  

  3230 آموزی دانش 63

 324 دانشجویی

پاسخگویی به مسائل 

 دینی

 حضوری
هر  روز )حداقل 

 سه جلسه(
326 

63 

 غیرحضوری)تلفنی، اینترنتی و ...(
هر  روز )حداقل 

 سه ساعت(
323 

-مشاوره تربیتی

 روانشناسی

 عمومی
 هر جلسه

324 
63 

 326 بالینی

 63  2 هر جلسه  مناظره

 فضای مجازی

 تولید محتوا
  321 هر عدد (کلمه 63متن کوتاه)حداکثر 

63 

 322 هر عدد متن بلند )مقاله اینترنتی(

 تولید محصول

 3230 هر عدد ..و ولوگ پوستر، نوشته،عکس گرافیک ثابت

 گرافیک متحرک

  324 هر عدد پیفتوکل و پیکل

 324 هر دقیقه کیگرافموشن

 326 هر دقیقه  شنیمیان

 323 عدد هر پادکست

 بازنشر و انتشار

 33 عدد هر برند

 43 عدد هر سکوی انتشار

 63 عدد هر انتشار شبکه

 13 هر مورد مورد( 3ی و...)حداکثر اجتماع هایشبکه، تیسا تیریمد

 سایر

 3233 هر ساعت شیپا و رصد

 0 هرمحصول یشناس بیآسنیازسنجی و 

 5 محصولهر  پژوهیندهیآتوسعه و 

 رسانه

دیداری و 
 شنیداری

 6 هر محصول تحقیق و پژوهش دینی رسانه

63 

کارشناسی مذهبی 
 رسانه

 ملی
 هر برنامه

4 

  2 استانی

 1 هر محصول ...و برنامه محتوا، دیتول

 1 هر محصول سایر )گویندگی، خبرنگاری و...(

 مکتوب
 6 هر جلد کتاب

 3 مقالههر  مقاله

 2 هر محصول ای و آثار هنریی محصوالت رسانهابیارز و نقد

 هنر

 هنرهای ادبی

  1 هر اثر شعر

63 

 ادبیات

 داستانی

 2 - 6 اثر هر داستان بلند)رمان(، کوتاه

نامه، خاطره، نا داستان)زندگی
 گزارش و..(

 1 اثر هر

 نمایشی
فیلمنامه، نمایشنامه، 

 نامه)بلند، کوتاه(بازی
 2 – 1 اثر هر

هنرهای 
 تجسمی

، کاتوریکاری، نگارگر سازی،ریتصو ی،نقاش
 ی، دست یهنرها، کیگرافی، عکاسی، سیخوشنو

 1 هر محصول

 یهنرها
 یشینما

، داستانی، پویانمایی(، مستند ، تئاترکارگردانی)
 کنندگیبازیگری، تهیه

 12 هر اثر
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 هنرهای آوایی
، ...(و نغمه ه،یمرث قرآن، قرآئت) لحن و صوت

 (سرود و حیتواش) خوانیجمع
 1 محصول

افزارهای تولید نرم

های فرهنگی و بازی

 ایرایانه

 طراحی و تحلیل
 هر محصول

0 

63 

 0 )برنامه نویسی، سناریو و ...( عرضه و دیتول

 1 هر محصول (..و تالیجید ینقاش ،یطراح) کیگراف

 5 هر محصول  یپژوهندهیآ و توسعه

 2 هر محصول شناسی، نقد و ارزیابی، آسیبرصد

 63 324 هر روز یرانیا ریغ مخاطبانبرای  کشور از خارج در غیتبل المللتبلیغ بین

 تبلیغ خاص
و  (..و مارستانیب اد،یاعت ترک هایکمپ زندان،)خاص تبلیغ در اماکن

 گری و ...(خوانی، روایتهای خاص)پردهتبلیغ
 63 324 هر روز

 هایفعالیت

مرتبط با 

 تبلیغ

 مدیریت فرهنگی

 

مدیریت مسجد)مسجد روستا و بخش، مسجد شهر، مسجد جامع و 
 مسجد مهم شهر(

 13 4 هر سال

20 

 13 13 هر مورد تأسیس و مدیریت مؤسسات خصوصی فرهنگی و دینی

 ها و نهادهای فرهنگی )عالی، میانی و عملیاتی(سازمانمدیریت 

 هر سال

4 ،0 ،6 12 

 13 0 های تبلیغیمدیریت گروه

 6 2 مدیر مسئول یا سردبیر نشریات فرهنگی دارای مجوز

 3 1 هیأت تحریریه نشریات فرهنگی دارای مجوز

 سایر

 های تبلیغیفعالیت

 6 3 هر مورد و عترتخدمات برجسته در عرصه قرآن 

 3 1  امدادگری فرهنگی و اجتماعی و همکاری با نهادهای رسمی 

اقدام خالقانه و 

 نوآورانه  

ابتکار، خالقیت و نوآوری در تبلیغ و امور فرهنگی با تأیید نهادهای 
 ربطذی

 10 0 هر مورد

-حضور موفق در دوره

 های علمی و مهارتی
 و مهارتی تبلیغی و فرهنگی های آموزشیحضور در دوره

هر دوره حداقل 
 ساعت 16

3 9 

 زیجوا و افتخارات

 فرهنگی تبلیغی

 فرهنگی و تبلیغی  معتبر یدادهایرو در یدگیبرگز
 رتبه

0 
13 

 0 مبلغ نمونه

 10 - - مبلغ اعزام یرسم ینهادها گزارش اساس بر سازی و تأثیرگذاری ویژهجریان

 133 جمع امتیاز

 

اضافه منظور  %11امتیاز تبلیغ درازمدت، تبلیغ در مناطق خاص)محروم، فرقه نشین، مرزی و..( و تبلیغ جهادی  با : 1تبصره 

 خواهد شد.

   امتیاز است. 11، «ژهیو یرگذاریتأث و یسازانیجر» از ردیف حداقل امتیاز الزم: 2تبصره 
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 فرهنگیهای علمی و . امتیاز سایر فعالیت12ماده 

 :شودهای علمی و فرهنگی به شرح جدول ذیل محاسبه  میامتیاز سایر فعالیت

 امتیاز عنوان ردیف

  1 
 
 هایفعالیت

 قرآنی

حفظ 
 قرآن

 13 *المللی نفرات اول تا سوم مسابقات بین

 6 اول تا سوم مسابقات سراسری/ کشورینفرات 

 3  سراسری استانینفرات اول تا سوم مسابقات 

 1 به ازای هر جزء

مفاهیم 
 و تفسیر
 قرآن

 13 المللی *نفرات اول تا سوم مسابقات بین

 6 نفرات اول تا سوم مسابقات سراسری/ کشوری

 3 نفرات اول تا سوم مسابقات سراسری استانی 

قرائت 
 قرآن

 13 *المللی ایران و مالزینفرات اول تا سوم مسابقات بین

 6 اول تا سوم مسابقات سراسری/کشوری )سازمان اوقاف و امور خیریه(نفرات 

 3 های علمیهنفرات اول تا سوم مسابقات سراسری/ کشوری مرکز مدیریت حوزه

2 
مفاهیم و شرح نهج 

 البالغه / صحیفه

 13 المللی *نفرات اول تا سوم مسابقات بین

 6 / کشوریسراسریمسابقات سوم نفرات اول تا 

 3 نفرات اول تا سوم مسابقات سراسری استانی

3 
 حفظ نهج البالغه

 /صحیفه

 10 کل

 13 دو سوم

 0 یک سوم

 

 

 

 .اصالح و ویرایش شد 31/2/1411تبصره در تاریخ  سهماده و  سیزدهاین دستورالعمل در یک مقدمه، سه فصل،  .13ماده 
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 علمیه* هایحوزه مفاخر تکریم و تجلیل نامه*آیین

 مقدمه:

 وشوند( نامیده می« مفاخر»علمیه )که از این پس به اختصار  حوزهبا توجه به نقش و تأثیر علمی و فرهنگی مفاخر  

مرکز اساسنامه  4ماده ی 5بنداستناد  هب میه وه علو حوزدر جامعه مناسب  الگوسازیمنظور  بهو  آنان ضرورت تجلیل و تکریم

ر نامه تجلیل و تکریم مفاخشود(، آییننامیده می« مرکز»)که از این پس به اختصار علمیه  نخبگان و استعدادهای برتر حوزه

  گردد.علمیه به شرح ذیل تدوین می حوزه

 تعریف مفاخر  .1ماده
و در نشر و اعتالی علوم،  شود که از حد نخبگان برتر بودههای حوزوی برجسته و کارآمدی اطالق میمفاخر به شخصیت

ی االسالم تأثیرگذاری ویژه داشته و صاحب خدمات و آثار گسترده و دستاوردهای ارزندهمعارف قرآن و اهل بیت علیهم فرهنگ ،

 ست.ا علمیه حوزه افتخار باعث می باشندکه

 اهداف  .2ماده

 اهداف تجلیل و تکریم مفاخر عبارتند از:

 ؛المللیو بین سطح ملیبه جامعه علمی و فرهنگی در و آثار آنان معرفی مفاخر  -1

 ؛های عالمانه و اندیشورانه مفاخرها و مجاهدتتقدیر از تالش-2

 اسالمی؛فرهنگ و اندیشه  ،بزرگداشت و گرامیداشت مقام و شأن علم-3

 ؛خدمات علمی و فرهنگی مفاخر، برداری و استفاده بیشتر از آثار سازی جهت بهرهزمینه-4

 علمی و اخالقی به جامعه؛ارائه الگوهای -5

 احیاء و انتشار آثار و اسناد مرتبط با مفاخر؛-6

 های علمیه.. ترویج فرهنگ تکریم از مفاخر و حفظ آثار علمی و فرهنگی حوزه-7

  شرایط .3ماده
  ط تشکیل پرونده مفاخر عبارت است از:شرای

 های علمیه؛های مأموریتی حوزهالعادگی در یکی از عرصهبرجستگی و فوق-1

 وزانت و سالمت فکری، معنوی و اخالقی؛-2

 قابل توجه؛ شایان و خدمات فاخر و دارا بودن آثار-3

 تجلیل و تکریم مفاخر مشروط به حیات آنان نیست.تبصره: 

 شناسایی فرآیند .0ماده
 فرآیند شناسایی مفاخر به شرح ذیل است:

 ربط حوزوی؛نامه تجلیل و تکریم مفاخر به مراکز ذیرسانی مناسب و ابالغ آییناطالع -1

 تهیه فهرست واجدین شرایط؛ -2

 تشکیل و تکمیل پرونده اطالعات واجدین شرایط؛ -3

 أیید نهایی توسط مدیر حوزهتپیشنهاد توسط  مرکز نخبگان و  -4
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 مفاخر  ی تجلیل و تکریمهاشیوه .5ماده

 تواند انجام شود:هاي ذیل میتجلیل و تکریم مفاخر به شیوه

 ر؛تکریم مفاخ جهت تجلیل وساالنه  مراسمبرگزاری -1

 شود.های معتبر حوزوی برگزار میها یا جشنوارهتواند در ضمن یکی از همایشاین مراسم میتبصره: 

 ؛المللیو بین ملینهادهای علمی و فرهنگی جامعه و و خدمات علمی و فرهنگی آنان به رسانی از آثار مفاخر و اطالعمعرفی -2

 تحقیق، تصحیح و نشر آثار مفاخر؛-3

 ربط؛های ملی و حوزوی به نام مفاخر از طرق ذینامگذاری اماکن، مراسم، جوایز و نشان-4

 های مرکز.حمایتنامه و پشتیبانی از مفاخر در چارچوب آیین حمایت-5

 گردد.تجلیل و تکریم هر یک از مفاخر در قالب طرح اجرایی  مشخص می جزئیات. 6ماده

 مرکز نخبگان اصالح و و یرایش گردیددر 31/2/1411تبصره در تاریخ 2ماده و  7نامه در یک مقدمه، این آیین .7ماده
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 فصل سوم:

 ساماندهی و حمایت ها
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 خراسان* علمیههای مرکز نخبگان  و استعدادهای برتر حوزهحمایتساماندهی و نامه آیین*
 

 :مقدمه

علمیه  اساسنامه مرکز نخبگان و استعدادهای برتر حوزه 4ماده   -17 -16 -15 -14 – 12 -9 -8 -7 – 3به استناد بندهای 

 علمیه حمایت از نخبگان و استعدادهای برتر حوزهساماندهی و نامه شود(، آییننامیده می«  مرکز»)که از این پس به اختصار 

 شود.شرح ذیل تدوین می بهخراسان 

 مرکز عبارتند از: اشخاص مورد تکریم و حمایت .1ماده 
 مفاخر؛ .1

 نخبگان؛ .2

 استعدادهای برتر؛ .3

 شود:مرکز با اهداف زیر انجام میهای حمایت .2ماده 
 الگوسازی از مفاخر و نخبگان؛ .1

زمینه سازی جهت رشد و شکوفایی و ارتقاء سطح نخبگی استعدادهای برتر، برگزیدگان از میان مدرسان، پژوهشگران، مبلغان  .2

 و مدیران، و نخبگان؛

تقویت توان اخالقی، آموزشی، پژوهشی، تبلیغی و مدیریتی استعدادهای برتر، برگزیدگان از میان مدرسان، پژوهشگران،  .3

 مبلغان و مدیران، و نخبگان؛ 

 ؛های اخالقی و علمی اشخاص مورد تکریم  وحمایتارتقاء انگیزه در زمینه .4

ن و برگزیدگان از میان مدرسان، پژوهشگران، مبلغان و گیری حداکثری از ظرفیت مفاخر، نخبگاسازی جهت بهرهزمینه .5

 مدیران؛

 علمیه. های انسانی حوزهمندی از سرمایهحفظ و بهره .6

 های حمایتی مرکز عبارت است از:سیاست .3ماده 
 های حوزه؛ها و سنتاهتمام به حفظ ارزش .1

 رعایت شأن علمی و اجتماعی اشخاص مورد تکریم وحمایت؛ .2

 های معنوی؛حمایتاولویت دادن به  .3

 اهتمام به تأمین حداقل نیازهای مادی اشخاص مورد تکریم و حمایت؛ .4

 ها با اشخاص مورد تکریم و حمایت؛تناسب حمایت .5

 های علمیه؛ها با اقتضائات فرهنگی و  اجتماعی حوزهتناسب حمایت .6

 زا؛تآفرین و رخوهای توقعزا به جای حمایتهای تعهدآفرین و حرکتاهتمام به حمایت .7

 های اشخاص مورد تکریم و حمایت؛های گروهگیری متناسب و مطلوب از توانمندیتوجه به بهره .8

 ها؛های فردی در ارائه حمایتتوجه به ویژگی .9

 ها؛ها در ارائه خدمات و حمایتتأکید بر اثربخشی و ارتقاء قابلیت .11

 ها؛ها، ابتکارات، نوآوریها، نظریهاهتمام به حمایت از ایده .11
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های مادی و معنوی از اشخاص مورد تکریم و حمایت به شرح ها و پشتیبانیحمایتساماندهی و  انواع  .0ماده 

 ذیل است:
 پشتیبانی مالی و اقتصادی؛ .1

 خدمات فرهنگی و رفاهی؛ .2

 پشتیبانی علمی و ارتقاء تحصیلی؛ .3

 ها؛ها و فعالیتها، ایدهحمایت از طرح .4

 تکالیف و تعهدات قانونی؛حمایت اداری و حقوقی و انجام  .5

 تجلیل و تشویق. .6

 اجرایی مرکز خواهد آمد. هایدر دستورالعمل 1اشخاص مذکور در مادهتکریم و حمایت از ساماندهی ونحوه و شرایط تبصره. 

 شود:های زیر تأمین میهای مرکز از محلحمایتساماندهی و بودجه و منابع مالی  .5ماده  
 تقلید و مقام معظم رهبری دامت برکاتهم؛های مراجع عظام حمایت .1

 بنیاد ملی نخبگان کشور؛ .2

 علمیه؛ عالی حوزهشورای .3

 های دیگر نهادهای حوزوی و غیر حوزوی؛کمک .4

 خیرین؛ .5

 نذورات، موقوفات و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی. .6

 بنیاد البرز .7

  وامور خیریه اوقافسازمان  .8

ویرایش  نخبگان و استعدادهای برتر مرکزدر   31/12/1411تبصره در تاریخ  2ماده و  6نامه در یک مقدمه، این آیین .6ماده 

  شد.
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 حمایت  از استعدادهای برتر  ساماندهی ودستور العمل 
 

 مقدمه

 دستورالعمل ،خراسان  علمیه حوزه برتر استعدادهای و نخبگان مرکز های حمایتساماندهی و  نامهآیین 4 و 1 مواد استناد به

 .گرددمی تدوین ذیل شرح بهخراسان  علمیه حوزه برتر استعدادهای از حمایتساماندهی و 

 .باشندمی نخبگان و مفاخر برتر استعدادهای حمایت، مورد اشخاص .1ماده

 :است ذیل جدول شرح به نخبگان و مفاخر برتر استعدادهای از معنوی و مادی هایحمایتساماندهی و . 2ماده

 

 ردیف

ها و عرصه

مقاطع عنوان 

 حمایت

 مدیریت تبلیغ و امورفرهنگی پژوهش آموزش
اخالق 

 وتربیت

 4سطح 4سطح 3سطح 4سطح 3سطح 2سطح 4سطح 3سطح 2سطح 1سطح 4سطح 3سطح 2سطح 1سطح مقدمات

1  
 هیاول هیهد

 یاستعداد برتر
                              

2  
وام مسکن)ویژه 

 متأهلین(
                              

3  
استفاده از مسکن 

                               )ویژه متأهلین(سازمانی

                               هدیه ازدواج  4

0  
تولد  هیهد

 فرزند
                              

                               مقرری ماهیانه  6

5  
حمایت از حضور  در 

-ها و همایشجشنواره

 المللی*های معتبر بین
- - -     - -     - -   -     

1  
 حمایت از حضور  در

-ها و همایشجشنواره

 های معتبر  ملی*
 -       -       -           

هزینه لوازم و ابزار کمک  9
 علمی و فرهنگی

                              

 )بهجایزه آموزشی  13

 نام یکی از اساتید برجسته(
          - - - - - - - - - - 

 - - - - - -        -      - - بورس تحصیلی  11

12  
کمک هزینه 

سفرهای علمی 
 داخلی

- -       -       -           

13  
کمک هزینه 

سفرهای علمی 
 خارجی

- - -     - -     -           

کمک هزینه فرصت   14
      - -     - -   -    - - - مطالعاتی خارج از کشور

10  
جایزه پژوهشی 
 شیخ انصاری یا...

- - - - -         - - - - - - 

16  
حمایت مالی از انجام 

 های علمیفعالیت
- -       -                   

15  
کمک هزینه چاپ و 

        -                  - - انتشار کتاب معتبر

11  
جایزه تبلیغی 
 مرحوم فلسفی

- - - - - - - - -       - - - 

19  
جایزه مدیریتی 
 شهید بهشتی

- - - - - - - - - - - -     - 
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23  
اعطای وام و 
 تسهیالت مالی

                              

21  
کمک هزینه تولید 

-و انتشار نرم

 افزارهای تخصصی
- -       -                   

22  

سازی و زمینه
تسهیل دسترسی 
به اسناد علمی و 

 منابع مورد نیاز

                              

23  
ارائه راهنمایی و 
مشاوره علمی و 
 مهارتی و اخالقی

                              

24  

ها، برگزاری نشست
های ها و دورهکارگاه

علمی، مهارتی و 
 اخالقی

                              

20  
-تهیه و تولید بسته

های آموزشی و 
 ترویجی

                              

26  
اردوها و بازدیدهای 

 علمی و فرهنگی
                              

25  
سازی زمینه

های فرصت
 مطالعاتی

- -       -                   

21  
فراهم آوردن امکان 
استفاده از تحصیل 

 ارتقایی
        -       -   - - - - - 

29  
کمک به واگذاری 

 های تحقیقاتیطرح
- - -     -       -           

33  

کمک به جذب و به 
کارگیری در مراکز 
علمی)آموزشی و 

 پژوهشی( و فرهنگی

- - -     - -     -           

31  

فراهم آوردن امکان 
-دسترسی و بهره

برداری از مراکز 
 علمی و فرهنگی

                              

32  

های حمایت
اجتماعی، اداری و 

حقوقی مانند: 
مشاوره شغلی، 

ای، ازدواج، حرفه
 خانوادگی و حقوقی

                              

33  

کمک به ثبت 
ها در نتیجه طرح

ربط ملی مراجع ذی
 و بین المللی

                              

34  
کمک به برگزاری 
نمایشگاه آثار و 

 دستاوردها
- -       -                   

30  

اعطای جوایز به 
ها و دستاوردها، نظریه

های ممتاز و طرح
 خالقانه

- -       -                   

36  

حمایت و تسهیل در 
انجام تکالیف و 

قانونی مانند؛ تعهدات 
پرداخت حق بیمه و 
مالیات در راستای 

گیری بهینه از بهره
 هاهای آنقابلیت

                              

35  
تسهیالت نظام 

وظیفه در راستای 
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 های مالی در پیوست ساالنه دستورالعمل خواهد آمد.. میزان و سقف حمایت3ماده 

احراز شرایط  و استمرار آن  منوط به حداکثر یکسال تحصیلی، . دوره حمایت از استعدادهای برتر 0ماده 

 :طبق موارد ذیل خواهد بود ،پایش فصلی

 های عمومی و اخالقیحفظ صالحیت.1

 حفظ پویایی علمی به شرح ذیل:.2

 

 

گیری بهینه از بهره
 هاهای آنقابلیت

31  

ارائه خدمات 
فرهنگی، ورزشی، 

بهداشتی و درمانی به 
استعدادهای برتر و 

 تحت تکفلبستگان 
 هاآن

                              

39  

سفر 
معنو
 ی

اختصاص 
سهمیه 
عمره 
 مفرده

                              

کمک 
هزینه 
عمره 
 مفرده

                              

اعزام به 
عمره 
 مفرده

- - -     - -     -           

اختصاص 
سهمیه 
عتبات 
 عالیات

                              

کمک 
هزینه 
عتبات 
 عالیات

                              

43  
اعزام به 
عتبات 
 عالیات

- -       -                   

41  

کمک 
هزینه یا 
اعزام به 
مشهد 
 مقدس

                              

42  

زمینه سازی جهت 
گیری و مشارکت بهره

استعدادهای برتر در 
های علمی و برنامه

 فرهنگی کشور

- - -     - -     -           

43  

زمینه سازی جهت 
گیری و مشارکت بهره

استعدادهای برتر در 
های علمی و برنامه

 فرهنگی حوزوی

- -       -                   
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 :  در عرصه آموزش الف (

ه ب موفقیت در المپیاد های علمی کشوربه ضمیمه تدریس و  باالتری  هیپا در 19کسب حداقل معدل  آموزشی با  استعداد برتر

 به صورت ساالنه: آموزشیجدول  فعالیتهاي   متناسب با جدول ذیل از ضمیمه کسب حداقل  امتیاز  

 شرايط اختصاصي مقطع اشتغال به تحصیل

 2سطح 

 
 آموزشيهای از جدول فعالیتامتیاز   24کسب حداقل  

 3سطح 

 (3)سال اول سطح

 آموزشيهای از جدول فعالیتامتیاز   31کسب حداقل  

 

 4سطح 

 )سال اول درس خارج(
 آموزشيهای از جدول فعالیتامتیاز   42کسب حداقل 

)سال پنجم درس دوره دوم خارج

 خارج(

 آموزشيهای از جدول فعالیتامتیاز   41کسب حداقل 

 

 

 آموزشیفعالیتهاي جدول 
 سقف امتیاز امتیاز عنوان ردیف

 معدل تحصیلي  1
ضریب خاص در هر 

 معدل× عرصه  

41 

13  

 تدریس

 كیدر هردرس سیتدر ازیامت

 يلیتحص باسطح متناسب سال

 وستیپ جداول طبق مدرس

 .شوديم محاسبه دستورالعمل

 81 2 ششم یا پنجم درسال اشتغال

 88 2.2 هشتم یا هفتم درسال اشتغال

 85 0 دهم یا نهم سال درسال اشتغال

 50 0.2 چهاردهم تا یازدهم درسال اشتغال

 20 1 هجدهم تا پانزدهم درسال اشتغال  11

 82 2-0 شفاهي/ مصاحبه استعدادهای برتر)به ازای هر سال/دوره(ممتحن امتحان   12

 مسابقات آموزشي )المپیاد علمي(   13

و به ترتیب؛  81نفر اول

تا  نفر  12/9نفر دوم 

 1.12دهم:  

81 

 های تخصصي حوزه در هر سالآموخته رشتهنفرات اول دانش  14
 به تاسوم اول نفرات

 0، 2،4ترتیب: 

2 

10  
مدیریت، معاونت آموزش یا مدیر گروه واحد مدیریت آموزشي: 

 آموزشي )به ازای هر سال(
4 

85 

16  

ورودی سراسری مرکز مدیریت صرفاً برای  های برتر آزمونرتبه

های رتبه لول و ورودی 81های دیپلم استعدادهای برتر پایه اول )ورودی

 رتبه اول(  2سیكل و باالتر از دیپلم 

و به ترتیب  0نفر اول 

تا نفر دهم  2.12دوم نفر 

0.12 

0 

15  
مراکز تخصصي و مدارس فقهي  آزمون سراسری ورودی  تاسوم اول نفرات

 در هر رشته

 2 0، 2،4ترتیب:  به
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 در عرصه پژوهش: ( ب 

متناسب با جدول ذیل امتیاز   حداقل  کسب به ضمیمه باالتر ی هیپا در 81استعداد برتر پژوهشی با  کسب حداقل معدل 

 :به صورت ساالنه پژوهشی هايفعالیت  جدول  از 

 

 شرايط اختصاصي مقطع اشتغال به تحصیل

 2سطح 

 
 های پژوهشي از جدول فعالیتامتیاز  23کسب حداقل  

 3سطح 

 (3)سال اول سطح

 های پژوهشي از جدول فعالیتامتیاز  33کسب حداقل  

 

 4سطح 

 )سال اول درس خارج(
 های پژوهشي از جدول فعالیتامتیاز   36کسب حداقل 

)سال پنجم درس دوره دوم خارج

 خارج(

 های پژوهشي از جدول فعالیتامتیاز   53کسب حداقل 

 

 

 هاي پژوهشی به شرح جدول ذیل است:امتیاز حاصل از فعالیت
 

 سقف امتیاز عنوان فعالیت ردیف

1 

 کتاب

 10 کتاب پژوهشی)به ازای هر کتاب(

 13 (جلد هر ازای به)جلدی چند و ایدوره پژوهشی کتاب 2

 هایسامانه یا علوم هایدرختواره و هانامه اصطالح شروح، مسانید، تفاسیر، ها،دانشنامه ها،المعارف دائره 3
 13 افزاری نرم

 3 / دکتری   4کتاب مستخرج از رساله سطح 4

 2 / کارشناسی ارشد 3نامه سطح کتاب مستخرج از پایان 0

 13 خارج دروس انتقادی تقریر 6

 5 خارج دروس تقریر غیرانتقادی 5

 13 رساله علمی)به ازای هر رساله( 1

 13 تحشیه و تعلیق)به ازای هر جلد( 9

 13 معتبر کتاب انتقادی تصحیح 13

 0 تصحیح و تحقیق کتاب معتبر 11

اضافه در محتوای آن)به ازای درصد اصالح یا  03تا  33تجدید چاپ کتاب پژوهشی با  12
 هر کتاب(

0 

 5 کتاب تالیفی ترویجی 13

درصد اصالح یا اضافه در محتوای  33تجدید چاپ کتاب تالیفی ترویجی با حداقل  14
 آن)به ازای هر کتاب(

3 

های ها در نسخهها و یا معادل آنها و فهرست نگاریها، کتاب شناسینامهفرهنگ 10
 ازای هر جلد)به دیجیتال

0 

 5 تخصصی کتاب ترجمه 16

 4 عمومی کتاب ترجمه 15

 دوم زبان به کتاب فیتأل 11
 + 33% اول زبان به کتاب امتیاز از بیش  %33به زبان عربی 

 + %23 اول زبان به کتاب امتیاز از بیش %23به زبان غیرعربی 
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 سقف امتیاز عنوان فعالیت ردیف

 0 ویرایش علمی کتاب 19

 4 تلخیص کتاب علمی معتبر 23

 3 چکیده کتب یا چکیده مقاالت)به ازای هر جلد( 21

 0 تدوین مجموعه مقاالت چاپی یا دیجیتال)به ازای هر مجموعه( 22

23 
تألیف متون درسی مراکز 

 آموزشی معتبر

 0 /دکتری4سطح

 3 /کارشناسی ارشد3سطح

 2 /کارشناسی2سطح

 120 سازی کتاب علمینمایه 24

20 

 مقاله
 شده در مجالت چاپ 

علمی معتبر یا پذیرفته 

 ها  شده در همایش

 5 علمی پژوهشی

 4 علمی ترویجی 26

 3  علمی تخصصی 25

21 
 یآموزش یواحدها یعلم مجالت در منتشره

 یپژوهش و
 120 2و  1سطح

 220 4و  3سطح

 یالمعارفدائره ای ومقاله دانشنامه 29
 0 تخصصی

 3 عمومی

33 
 هایهمایش مقاالت مجموعه در مندرج

 معتبر علمی

 2 کامل مقاله

 1 خالصه مقاله

 دوم زبان به مقاله تألیف 31
 + %33 اول زبان به مقاله امتیاز از بیش  %33عربی

 + %23 اول زبان به مقاله امتیاز از بیش %23غیرعربی 

امتیاز اصل  %03 مقاله علمی منتشره در نشریات معتبر ترجمه 32
 مقاله

33 
 امهنپایان از مستخرج پژوهشی -علمی مقاله

 رساله یا
 1 3سطح

 2 4سطح

34 

 نامهپایان

 1 / دکتری دفاع شده 4رساله سطح 

 6 / کارشناسی ارشد دفاع شده3نامه سطح پایان 30

36 
 تحقیق / مقاله پایانی

 220 برادران 2سطح

 2 خواهران و سفیران 2برادران و سطح 1سطح 35

31 

 طرح پژوهشی

 120 ( مصوبRFPتدوین سفارش نامه)

 220 مصوب (پروپوزال) تدوین طرح نامه 39

 5 مدیر پروژه و طرح پژوهشی 43

 220 ناظر علمی طرح پژوهشی 41

 2 همکار  )بر اساس سهم مشارکت( 42

43 

/  یکرس یبرگزار

 ینشست علم

 ارائه کرسی تخصصی

 12 یپردازهینظر یکرس

 5 ینوآور یکرس 

 5 نقد یکرس 

44 
 یکرس مشارکت در برگزاری

 یتخصص

 4 ناقد

 3 داور

 2 دبیر

40 
ت نشس  ترویجی/ یکرسی برگزار

 علمی 

 4 ارائه دهنده

 2 ناقد

 1 داور 

 1 دبیر
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 سقف امتیاز عنوان فعالیت ردیف

 ی/ مناظرهشیآزاداند یکرس 46

 3 ارائه دهنده

 2 ناقد

 1 دبیر 

 3 سخنرانی علمی 45

41 

 مدیریت پژوهشی

های علمی ها و قطبطراحی و تأسیس مؤسسات، مراکز، واحدهای پژوهشی، انجمن
حوزوی و غیرحوزوی مرتبط با علوم اسالمی)به ازای هر طرح یا مدیریت ساالنه و حداکثر 

 تا سه سال(
4 

49 
 و)به ازای هر سال واحدهای پژوهشی مستقلها و ها و ریاست پژوهشکدهریاست پژوهشگاه

 (سال سه تا حداکثر
3 

03 
ها و واحدهای پژوهشی مستقل و معاونت ها، معاونت پژوهشکدهمعاونت پژوهشگاه

 (سال سه تا حداکثر و سال هر یازا به)پژوهش واحدهای آموزشی 
2 

01 
 سه تا حداکثر و سال هر یازا به)های پژوهشی و اعضای هیأت علمی پژوهشی مدیران گروه

 (سال
1 

 4 (سال سه تا حداکثر و سال هر یازا به)معاونت پژوهش مراکز مدیریت حوزوی  02

03 
 ات حداکثر و سال هر یازا به)مدیریت ارشد معاونت پژوهش ستاد و معاونت پژوهش استان 

 (سال سه
3 

 تا ثرحداک و سال هر یازا به)استان پژوهش معاونت ارشد و مدیریت ستاد پژوهش کارشناس مسئولی معاونت 04

 1 (سال سه

 4 )به ازای هر رشته(های نو های علمی جدید و گرایشرشتهها و میانطراحی و ایجاد رشته 00

 3 های علمی و پژوهشی مصوب شوراهای معتبرنامهو آیین هانامهوهیش نیتدو 06

05 

)به ازای هر سال و حداکثر تا مدیر مسئول نشریات علمی 

سال برای  هر ازای به) علمی نشریات سردبیرسه سال( 

ه نامبه ازای هر دو سال برای دوفصل و سال سه تا حداکثر و نامهفصل
 سال( 6و حداکثر تا 

 2 علمی پژوهشی
 120 علمی ترویجی و علمی تخصصی

 1 علمی فرهنگی

 و سال سه تا حداکثر و نامهسال برای فصل هر ازای به) علمی نشریات تحریریه عضویت فعال هیأت 01

 سال( 6نامه و حداکثر تا به ازای هر دو سال برای دوفصل
1 

09 
 یگذاراستیس یعلم ینهادها و شوراها در تیعضو

 (سال پنج تا حداکثر و سال هر یازا به) یریگمیتصم و

 120 در سطح ملی)فراحوزوی(
 1 سازمانی)حوزوی(درسطح 

 3-2-120 المللی به ترتیبهای پژوهشی استانی، ملی و بینبرپایی نمایشگاه 63

 4 جامع دیجیتال یا حقیقی)به ازای هر کتابخانه(کتابخانه  یاندازو راه یطراح 61

 3 حقیقی )به ازای هر کتابخانه( یا دیجیتال تخصصی کتابخانه اندازیراه و طراحی 62

63 
 یهاگروه تیریمد و های علمی معتبردبیری علمی همایش

  جشنواره یعلم

 )حداکثر تا پنج مورد(

 4 المللیبین

 3 ملی

 1 استانی

64 

افتخارات و جوایز 

 علمی

 برگزیدگی
در 

رویدادهای 
معتبر 
 حوزوی

کتاب سال 
 حوزه

 5 رتبه اول

 6 رتبه دوم

 0 رتبه سوم

 4 شایسته تقدیر

60 
 جشنواره

 یعلم مقاالت
 حوزه

 0 برگزیده

 شایسته تقدیر
4 

66 
جشنواره 
 عالمه حلی

کتاب و پایان 
 نامه

 6 رتبه اول
 0 رتبه دوم
 4 رتبه سوم
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 سقف امتیاز عنوان فعالیت ردیف

 3 شایسته تقدیر

مقاله و 
 تحقیق پایانی

 4 رتبه اول
 3 رتبه دوم
 2 رتبه سوم

 1 تقدیرشایسته 

65 

 برگزیدگی
در 

رویدادهای 
معتبر ملی و 

 المللیبین

فارابی، کتاب 
 سال جمهوری

 1 رتبه اول

 5 رتبه دوم

 6 رتبه سوم

 شایسته تقدیر
0 

 های علمینشان 61
 12 المللیبین

 1 ملی

 پژوهشگر نمونه 69
 6 در سطح ملی

 3 در سطح استانی

 های پژوهشی اعتبار یافتههستهعضویت فعال در  53
 سال سه تا حداکثرو سال  هر یازا به

120 

 1 یپژوهش های عضو فعال  انجمن 51

 راهنمایی 52

 / دکتری 4رساله سطح 

پنج مورد  تا حداکثرو  مورد هر یازا به
 برای هر عنوان

3 

 2 / کارشناسی ارشد3نامه سطح پایان
 پایانیتحقیق و مقاله  ییراهنما

 ها به)برای کسانی که نام آنراهنمایی مقاالت علمی پژوهشی

 عنوان نویسنده نیامده است(
1 

 مشاوره 53
 2 / دکتری 4رساله سطح 

 1 / کارشناسی ارشد3نامه سطح پایان

54 

ارزیابی، 

 داوری

نظارت 

 علمی

 2 / دکتری4نامه سطحکتاب و پایان

 1 ارشد/ کارشناسی 3نامه سطحپایان
 320، 3250، 1 مقاله علمی پژوهشی، علمی ترویجی، علمی تخصصی

 1 طرح نامه پژوهشی

50 
افزارهای نرم

 علمی

 13 تولید محتوا

 0 طراحی نرم افزار

 پردازیایده 56
 4 ثبت ایده

 0 اجرای ایده

 13حداکثر تا  حوزویپژوهش مراکز مدیریت  معاونت  دییتأی مورد پژوهش یهاتیفعال ریسا 55
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 : یو امور فرهنگ غی( در عرصه تبلج

 جدول متناسب باباالتر به ضمیمه کسب حداقل  امتیاز   ی هیپا در 18استعداد برتر فرهنگی و تبلیغی با  کسب حداقل معدل 

 :هبه صورت ساالنی فرهنگ امور و یغیتبلفعالیتهای   ذیل از

 

 اختصاصيشرايط  مقطع اشتغال به تحصیل

 2سطح 

 
 فرهنگي تبلیغيهای از جدول فعالیتامتیاز   13کسب حداقل  

 3سطح 

 (3)سال اول سطح

 فرهنگي تبلیغيهای از جدول فعالیتامتیاز   13کسب حداقل  

 

 4سطح 

 )سال اول درس خارج(
 فرهنگي تبلیغيهای از جدول فعالیتامتیاز   13کسب حداقل 

 )سال پنجم درسدوره دوم خارج

 خارج(

 فرهنگي تبلیغيهای از جدول فعالیتامتیاز   133کسب حداقل 

 

 

 ی به شرح جدول ذیل است:فرهنگ امور و یغیتبلهای امتیاز حاصل از فعالیت

 های عرصه 

 تبلیغ

 نوع فعالیت عرصهعنوان 
واحد محاسبه 

 فعالیت

سقف امتیاز 

واحد بر اساس 

 کیفیت فعالیت
 سقف امتیاز

 خطابه و سخنرانی

 عمومی

 هر روز

323  

  3230 آموزی دانش 63

 324 دانشجویی

 کالسداری

 عمومی

 هر روز

323  

  3230 آموزی دانش 63

 324 دانشجویی

پاسخگویی به مسائل 

 دینی

 حضوری
هر  روز )حداقل 

 سه جلسه(
326 

63 
 غیرحضوری)تلفنی، اینترنتی و ...(

هر  روز )حداقل 
 سه ساعت(

323 

-مشاوره تربیتی

 روانشناسی

 عمومی
 هر جلسه

324 
63 

 326 بالینی

 63  2 هر جلسه  مناظره

 فضای مجازی

 تولید محتوا
  321 هر عدد (کلمه 63متن کوتاه)حداکثر 

63 

 322 هر عدد متن بلند )مقاله اینترنتی(

 تولید محصول

 3230 هر عدد ..و لوگو پوستر، نوشته،عکس گرافیک ثابت

 گرافیک متحرک

  324 هر عدد پیفتوکل و پیکل

 324 هر دقیقه کیگرافموشن

 326 هر دقیقه  شنیمیان

 323 عدد هر پادکست

 بازنشر و انتشار

 33 عدد هر برند

 43 عدد هر سکوی انتشار

 63 عدد هر انتشار شبکه

 13 هر مورد مورد( 3ی و...)حداکثر اجتماع هایشبکه، تیسا تیریمد

 سایر

 3233 هر ساعت شیپا و رصد

 0 هرمحصول یشناس بیآسنیازسنجی و 

 5 هر محصول پژوهیندهیآتوسعه و 

 6 هر محصول تحقیق و پژوهش دینی رسانه
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 رسانه

دیداری و 
 شنیداری

کارشناسی مذهبی 
 رسانه

 ملی
 هر برنامه

4 

63 

  2 استانی

 1 هر محصول ...و برنامه محتوا، دیتول

 1 هر محصول سایر )گویندگی، خبرنگاری و...(

 مکتوب
 6 هر جلد کتاب

 3 هر مقاله مقاله

 2 هر محصول ای و آثار هنریی محصوالت رسانهابیارز و نقد

 هنر

 هنرهای ادبی

  1 هر اثر شعر

63 

 ادبیات

 داستانی

 2 - 6 اثر هر داستان بلند)رمان(، کوتاه

نامه، خاطره، نا داستان)زندگی
 گزارش و..(

 1 اثر هر

 نمایشی
فیلمنامه، نمایشنامه، 

 نامه)بلند، کوتاه(بازی
 2 – 1 اثر هر

هنرهای 
 تجسمی

، کاتوریکاری، نگارگر سازی،ریتصو ی،نقاش
 ی، دست یهنرها، کیگرافی، عکاسی، سیخوشنو

 1 هر محصول

 یهنرها
 یشینما

، داستانی، پویانمایی(، مستند ، تئاترکارگردانی)
 کنندگیبازیگری، تهیه

 12 هر اثر

 هنرهای آوایی
، ...(و نغمه ه،یمرث قرآن، قرآئت) لحن و صوت

 (سرود و حیتواش) خوانیجمع
 1 محصول

افزارهای تولید نرم

های فرهنگی و بازی

 ایرایانه

 طراحی و تحلیل
 هر محصول

0 

63 
 0 )برنامه نویسی، سناریو و ...( عرضه و دیتول

 1 هر محصول (..و تالیجید ینقاش ،یطراح) کیگراف

 5 هر محصول  یپژوهندهیآ و توسعه

 2 هر محصول شناسی، نقد و ارزیابی، آسیبرصد

 63 324 هر روز یرانیا ریغ مخاطبانبرای  کشور از خارج در غیتبل المللتبلیغ بین

 تبلیغ خاص
 و ..(و مارستانیب اد،یاعت ترک هایکمپ زندان،)خاص تبلیغ در اماکن

 گری و ...(خوانی، روایتهای خاص)پردهتبلیغ
 63 324 هر روز

 هایفعالیت

مرتبط با 

 تبلیغ

 مدیریت فرهنگی

 

مسجد جامع و  مدیریت مسجد)مسجد روستا و بخش، مسجد شهر،
 مسجد مهم شهر(

 13 4 هر سال

20 

 13 13 هر مورد تأسیس و مدیریت مؤسسات خصوصی فرهنگی و دینی

 ها و نهادهای فرهنگی )عالی، میانی و عملیاتی(مدیریت سازمان

 هر سال

4 ،0 ،6 12 

 13 0 های تبلیغیمدیریت گروه

 6 2 دارای مجوزمدیر مسئول یا سردبیر نشریات فرهنگی 

 3 1 هیأت تحریریه نشریات فرهنگی دارای مجوز

 سایر

 های تبلیغیفعالیت

 6 3 هر مورد خدمات برجسته در عرصه قرآن و عترت

 3 1  امدادگری فرهنگی و اجتماعی و همکاری با نهادهای رسمی 

اقدام خالقانه و 

 نوآورانه  

تبلیغ و امور فرهنگی با تأیید نهادهای ابتکار، خالقیت و نوآوری در 
 ربطذی

 10 0 هر مورد

-حضور موفق در دوره

 های علمی و مهارتی
 های آموزشی و مهارتی تبلیغی و فرهنگیحضور در دوره

هر دوره حداقل 
 ساعت 16

3 9 

 زیجوا و افتخارات

 فرهنگی تبلیغی

 فرهنگی و تبلیغی  معتبر یدادهایرو در یدگیبرگز
 رتبه

0 
13 

 0 مبلغ نمونه

 10 - - مبلغ اعزام یرسم ینهادها گزارش اساس بر سازی و تأثیرگذاری ويژهجريان

 13 زبان داني ) تسلط بر يکي از زبانهای خارجي(

 133 جمع امتیاز

 

 



   

58 

 

 

 عناوین و جهات معرفی استعدادهای برتر به مراکز  به شرح ذیل است: .5اده م

 الف. جذب و بکارگیري

 انجام فعالیت تبلیغی و فرهنگیجذب و بکارگیری تمام وقت جهت مدیریت، امور اجرایی، تدریس، پژوهش یا  .أ

 یو فرهنگ یغیتبل یتانجام فعال یاپژوهش  یس،تدر یی،امور اجرا یریت،پاره وقت جهت مد یریجذب و بکارگ .ب

 مندي استعدادهاي برتر از خدمات آموزشی و پژوهشیب. بهره

 ل در مقاطع عالی حوزوی و غیرحوزوی پذیرش جهت تحصی .1

 اعطای بورس تحصیلی .2

 کمک به انتشار مقاالت و کتب استعدادهای برتر .3

هایی که قبالً معافیت استعدادهای برتر از برخی الزامات آموزشی در مراکز علمی)مانند مجوز عدم شرکت در کالس .4

 گذرانده است.(

 ها و مراکز علمیی در کتابخانهمندی ویژه از اسناد و منابع علمدسترسی و بهره .0

 يو اقتصاد یمالخدمات  ج. استفاده استعدادهاي برتر از

 های مالی و اقتصادی به استعدادهای برتراعطای حمایت .1

 های استعدادهای برتریتو فعال هاایده ها،طرحاز  یو اقتصاد یمال هایحمایت .2

 رفاهیخدمات فرهنگی و از  ي استعدادهاي برترمندبهرهد. 

بخش مسکن مرکز  یا ..ی.شاهرودیستانی،س عظام یاتمنازل آ یه،مانند مهد یاز منازل سازمان مندیبهرهمسکن) .1

 (خدمات

 هدیه ازدواج، تولد  فرزند، خدمات ورزشی، هنری و... مانند: بن، یشتیمع یها یتحما .2

 خدمات اداري و حقوقی ه. دریافت

 یفهنظام وظ یالتتسه .1

 یاتو مال یمهمانند؛ پرداخت حق ب یو تعهدات قانون یفدر انجام تکال یلو تسه یتحما .2

 و. تجلیل و تشویق

 ز: خیرین
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 معرفی استعدادهای برتر دارای احکامی به شرح جداول ذیل است:. 7ماده

 الف. معرفی جهت جذب و بکارگیري 
 نوع جذب          

 نوع مرکز
 تبلیغ  امور اجرایی مدیریت پژوهش تدریس

 پاره وقت تمام وقت پاره وقت تمام وقت پاره وقت تمام وقت پاره وقت تمام وقت پاره وقت تمام وقت

 4تا  2سطح  4و 3سطح غیرمجاز غیرمجاز 4و 3سطح 4سطح مجاز 4سطح مجاز 4سطح حوزوی

 4تا  2سطح  4و 3سطح غیرمجاز غیرمجاز 4سطح 4سطح مجاز 4سطح مجاز 4سطح حوزوی دانشگاهی

 4تا  2سطح  4و 3سطح غیرمجاز غیرمجاز غیرمجاز غیرمجاز 4و 3سطح 4سطح 4و 3سطح 4سطح غیرحوزوی

 

 

 یو پژوهش یاز خدمات آموزش يمندبهرهمعرفی جهت ب. 
 نوع خدمت         

 نوع مرکز
جهت  یرشپذ

 یلتحص
بورس 

 تحصیلی

های ها و کارگاهدوره

 آموزشی
انتشار مقاله 

 و کتاب

 یاز برخ یتمعاف

 یالزامات آموزش

در  یاسناد و منابع علم به یدسترس

 یها و مراکز علمکتابخانه

 مجاز مجاز مجاز مجاز* مجاز مجاز حوزوی
 مجاز مجاز مجاز مجاز* غیرمجاز غیرمجاز حوزوی دانشگاهی

 مجاز مجاز مجاز مجاز* غیرمجاز غیرمجاز غیرحوزوی

 ها در کارگروه تخصصی مرکز است.ها و کارگاه* منوط به تأیید محتوای دوره

 

 

 

 ي، فرهنگی و رفاهیاقتصادی، استفاده از خدمات مالج. معرفی جهت 
 نوع حمایت                                        

 نوع مرکز
ها، از طرح یمالحمایت  از افراد یو اقتصاد یمال حمایت

های یتو فعال هایدها

 علمی و فرهنگی
کمک هزینه 

 تحصیلی

بن 

 معیشت
 وام مسکن  

ازدواج، تولد   یههد

 ..و..، بن کتاب فرزند

 حوزوی

 مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز مرکز امور طالب

 مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز مرکز خدمات

 مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز یدمراجع عظام تقل یوتو ب یدفتر مقام معظم رهبر

 مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز طالب یندگانمجمع نما

 مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز عالیمراکز حمایتی مصوب شورایها یا صندوق

 مجاز - مجاز - - - یغاتقرض الحسنه دفتر تبل صندوق

غیر 

 حوزوی

 مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز نخبگان  یمل یادبن

 مجاز - - - - - ییو شکوفا یصندوق نوآور ،از پژوهشگران یتصندوق حما

 - - مجاز - - - یرحوزویقرض الحسنه غ یهاصندوق
 مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز مجاز یثارگرانو امور ا یدشه یادبن 
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 یو حقوق ياستفاده از خدمات ادارد. معرفی جهت 
 نوع خدمت                 

 نوع مرکز
 یفهنظام وظ یالتتسه

 پرداخت حق بیمه و...
 کسر از خدمت امریه

 مجاز مجاز مجاز 4برای سطح حوزوی

 مجاز مجاز مجاز غیر حوزوی

 

 

 تجلیل و تشویقجهت  ی. معرفه
 جهت معرفی                                                                                                         

 نوع مرکز
 تجلیل و تشویق

 حوزوی
مراکز  و سایر طالب یندگانمجمع نماید، مراجع عظام تقل یوتو ب یدفتر مقام معظم رهبرهای علمیه، مانند: مراکز مدیریت حوزه

 حوزوی معتبر
 مجاز

 مجاز و همایش جایزه بنیاد فرهنگی البرز علیه السالم اکبر یحضرت علبا تأیید کمیسیون، از قبیل: جشنواره  غیر حوزوی

 

 .است بالمانعها آن یاستعدادبرترولی گواهی سوابق  .باشند یاییپو یطشرا یاست که دارا یکسان برای «یمعرف»: 1تبصره
 

مرکز نخبگان و استعدادهای به تصویب  31/2/1411ماده و یک تبصره در تاریخ 5تصویب این شیوه نامه در یک مقدمه، .7ماده 

 رسید.برتر 
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داهی ربرت رتبیتی ،علمی استاد راهنمای طرح »  «     استعدا
 مقدمه : -

راستای حفظ منهج و سیره سللف حلوزه و احیلاء روحیله مربلی گلری )شلاگردپروری( در کنلار تلدریس اسلاتید ، بلرای حمایلت از              در

تربیتای و مهاارتی مساتعدین برتار     -طرح ارتقاائی اساتاد راهنماای هادایت علمای       »علمیله   استعدادهای برتر حوزه

 گردد :شود، به شرح ذیل ارائه مینامیده می« طرح استاد راهنما » که از این پس باختصار« 

 : تعریف :0ماده
طللرح اسللتاد راهنمللا عبللارت اسللت از: اجللرای برناملله هللدایت و مشللاوره تحصللیلی و راهنمللایی اخالقللی، علمللی و مهللارتی       

 استعدادهای برتر توسط اساتید مجرب و دغدغه مند با رویکرد هویت طلبگی و روحیه انقالبی .

 : اهداف :6ماده
 قبت تربیتی و صیانت علمی از استعدادهای برتر ؛مشاوره ومرا .1

 کمک به ارتقاء علمی، مهارتی، اخالقی و شخصیتی استعدادهای برتر ؛ .2

 حفظ و زمینه سازی بروز استعدادی، جهت چرخه نخبه پروری استعدادهای برتر. .3

 های اجرائی:: سیاست 1ماده
 های حوزوی ؛ها و سنتاهتمام به حفظ ارزش .1

 تزکیه و تهذیب بر تعلیم و تعلم؛مقدم داشتن  .2

 گیری از استعدادهای برتر منتخب ؛تأکید بر بهره .3

 اهتمام به روش مندی اساتید طرح، متناسب با سطوح استعدادهای برتر. .4

  : ارکان اجرائی : 3ماده

 مسئول طرح ؛ .1

 نیروی اجرائی مربوطه ؛ .2

 اساتید راهنما ؛ .3

 مستعدین برتر. .4

 : وظایف مسئول طرح : 1ماده
 باشد، که دارای وظایف زیر است :مسئول طرح ، مدیریت ساماندهی و حمایت نخبگان و استعدادهای برتر می

 تربیتی پیشنهادی طرح ؛ -های اجرائی علمی طراحی و ارائه برنامه .1

 ارائه گزارش ماهانه و فصلی ؛ .2

 پیشنهاد اساتید راهنما ؛ .3

 تنظیم و پیشنهاد بودجه سالیانه طرح ؛ .4

 هماهنگی و وحدت رویه میان اساتید راهنما؛ایجاد  .0

 تربیتی : -: شرایط استاد راهنمای علمی  2ماده 
اسللتاد راهنمللا اسللتعدادهای برتللر کلله بلله پیشللنهاد مسللئول طللرح و تاییللد مللدیر مرکللز انتخللاب مللی شللوند، دارای سللابقه علمللی 

بله طلالب بلوده و بلر اسلاس برنامله اعلالم  شلده          موفق، فضایل اخالقی، روحیله شلاگردپروری و توانلایی رسلیدگی علملی و تربیتلی      
 نماید .از سوی مرکز نخبگان و استعدادهای برتر، اقدام می
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 : وظایف استاد راهنما : 6ماده 
 ها؛رصد وضعیت اخالقی، علمی و مهارتی استعدادهای برتر و سنجش میزان رشد و ارتقاء وضعیت آن .1

 و انگیزشی استعدادهای برتر بر اساس برنامه اعالم شده؛راهنمایی و راهبری اخالقی، علمی، مهارتی  .2

 مطالعه، ارزیابی و آسیب شناسی سوابق، عالیق و نقاط قوت و ضعف استعدادهای برتر؛ .3

 ساعت( همراه با سعه صدر در رسیدگی به وضعیت مستعدین برتر؛ 3اختصاص وقت کافی )روزانه حداقل  .4

 موردی از وضعیت استعدادهای برتر به مسئول طرح.ای و امانت داری در ارائه گزارش دوره .0

 : شیوه اجرای طرح :01ماده
 بندی مستعدین برتر بر اساس سطوح تحصیلی ؛گروه .1

 ها توسط مسئول طرح؛تعیین استاد راهنما برای هر یک از گروه .2

 تعیین نماینده گروه به انتخاب اعضای گروه و تأیید استاد راهنما؛ .3

 شده از سوی مسئول طرح توسط استاد راهنما با همکاری اعضای گروه؛ های اعالماجرای برنامه .4

 ارزیابی علملکرد استاد راهنما بطور سالیانه از سوی مسئول طرح ؛ .0

 طول اجرای طرح برای هر گروه حداقل یک سال و ناظر به پایش ساالنه ؛ .6

 تهیه گزارش پیشرفت کار توسط استاد راهنما و ارائه به مسئول طرح . .5

 : ملزومات اجرایی : 00ماده 
 نفر کارطلبگی؛ 2نیروی انسانی  .1

 فضای مناسب جهت اساتید و استعدادهای برتر؛ .2

 بودجه متناسب اداری و پذیرایی مربوطه . .3

 

 مرکلز املور نخبگلان و اسلتعدادهای برتلر حلوزه       1/3/1431ملاده در تلاریخ     12: این دسلتور العملل در یلک مقدمله و     06ماده 

 تصویب رسید.علمیه خراسان به 
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 آئین نامه  تاسیس مدارس نخبگانی  

 :   مقدمه

سامان بخشی و جهت دهی استعدادها و قابلیت های برتر حوزوی و رساندن آنان به مرحله فعلیت و نخبگی و بالندگی آنها 

مقوله ای مقدس و آرمانی بلند است و دارای ضرورت و فوریت است. ظرفیت های نهفته فراوان در حوزه علمیه وجود دارد که 

سیر آرمانهای بلند دینی، در مقیاس پاسخگویی به نیازهای گوناگون اجتماعی، می توان این ظرفیت ها و استعدادها را در م

حکومتی، سیاسی و انقالبی جهت داد و این استعدادها را در عرصه های معرفتی، اجتهادی، تربیتی، آموزشی، پژوهشی، تبلیغی 

ند رهبری شکوفا نمود و به مرحله فعلیت و فرهنگی با رویکرد و جهت انقالبی و سیاست های کلی نظام اسالمی و آرمان های بل

 و ظهور رساند. 

اساسنامه مرکز نخبگان و استعدادهای برتر حوزه علمیه خراسان ) که از این پس به اختصار مرکز  4ماده  11بر اساس بند 

 نامیده می شود( آئین نامه تاسیس مدارس نخبگانی به شرح ذیل تدوین می گردد : 

 : تعاریفو    اول : ضرورت فصل
  :نخبگانی رساضرورت تأسیس مدماده اول :  -

در حکم مقام معظم رهبری )دام ظله( به اعضای محترم شورای عالی حوزه علمیه خراسان، اشاراتی راه گشا وجود دارد که به 

انتظار می رود که این ترکیب کامل و کارآمد با برنامه ریزی زمان دار بتواند زمینه ی بالندگی و ظهور »... آن اشاره می شود : 

ز عرصه های مورد نیاز جامعه اسالمی، از جمله فقه و کالم و تفسیر و حدیث، و صدها پژوهشگر ده ها نظریه پرداز در هر یک ا

بر اساس این حکم فاخر و « و نویسنده و سخنران و قاضی و دیگر متصدیان شئون علمی و اجتماعی اسالمی را فراهم سازد.

 ادهای برتر امری واضح و بدیهی خواهد بود . دغدغه مندانه و دارای عنصر هدفمندی، لزوماً تأسیس مدرسه عالی استعد

 

 تعاریف :ماده دوم :  -

فردی دارای استعداد و قابلیت هوشی و باالتر از سطح میانگین جامعه که بالقوه نخبه بوده و برتر:    استعداد   -

ه فهم و زمینه های بروز نخبگی در او مشهود باشد. داوطلب استعداد برتر عنصری خالق و دارای ابداع و دغدغ

 ارائه نظریه علمی نو در حوزه علوم دینی می باشد .

نسانی ا -فردی برجسته ، اندیشمند و کارآمد که اثر گزاری وی در تربیت ، تولید و گسترش علوم اسالمینخبه:     -

 فرهنگی همراه با روحیه انقالبی و هوش و خالقیت و کارآفرینی با استفاده از نبوغ فکری، -و همچنین تبلیغی

موجب سرعت بخشی به رشد و ارائه نظریات نوپیدای علمی گردیده و در نشر فضایل اخالقی و عملی پیشرو باشد 

. 
تربیتی و با امتیازات فیزیکی خاص برای -پژوهشی-مدرسه ای ویژه به لحاظ نظام آموزشیمدرسه نخبگانی : -

 د.جامعه هدف خاص که اساسنامه آن به تصویب شورای عالی حوزه رسیده باش
-  
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  و شرح وظایف : ساختارفصل دوم : -
 : طبق موارد ذیل می باشد  ساختار مدارس نخبگانی ماده سوم:

 هیئت امناء -1
 ارکان علمی -2
 ارکان اجرائی -3

 اعضاء هیئت امناء مدارس نخبگانی شامل :ماده چهارم : 

 مدیر حوزه علمیه خراسان. بعنوان رئیس هیئت امناء -الف

 شورای عالییک نفر از اساتید عضو  -ب 

 مسئول مرکز نخبگان و استعدادهای برتر -ج 

 مدیر مدرسه نخبگانی -د 

 یک از اساتید نخبه حوزه . –ه 

 استاد نخبه حوزه به پیشنهاد مدیر مدرسه نخبگانی به مسئول مرکز و تایید مدیر حوزه، انتخاب می گردد. تبصره: -

 شرح وظایف اعضای هیئت امناء :ماده پنجم  :  

.............................. 

 رکان علمی مدرسه نخبگانی عبارتند از : اماده ششم : 

................. 

 شرح وظایف ارکان علمی مدرسه نخبگانی :ماده هفتم : 

....................... 

 ارکان اجرائی مدرسه نخبگانی عبارتند از :ماده هشتم :  

 مدیر مدرسه -الف

 مطالعات آموزشیمعاون  -ب

 معاون مطالعات پژوهشی -ج

 معاون تربیتی تهذیبی -د

 معاون اداری مالی -و

 ماده نهم : شرح وظایف ارکان اجرائی :

 امورات پشتیبانی و مالی مدرسه نخبگانی از طریق موارد ذیل تامین می گردد :ماده دهم : 

 مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان -الف

 شوربنیاد ملی نخبگان ک -ب

 دفتر جامعه نخبگانی مرکز خدمات حوزه های علمیه -ج
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 بنیاد موقوفه البرز و سایر موارد موقوفاتی -د

به 11/12/1411در تاریخ و یک پیوست این آئین نامه  با یک مقدمه ، دو فصل ،یازده ماده  و  یک تبصره  ماده یازدهم : 

 رسید.مرکز  تصویب

 : نظام محتوایی مدرسه نخبگانی پیوست
 تربتی(  با استاد راهنما-پژوهشی-طرح هدایت تحصیلی  )آموزشی        نگرش     4/  3/  2/ 1سطوح: مقدمات / .1

 سطح خارج کاربردی و روشمند )خارج فقه واصول(   با استاد ویژه          روش                     3و    2سطح      .2

 نشست های مجتهد پروری    ) مسئله محور ( گروه های علمی            بینش                         4سطح         .3

 :  تبیین طرح هدایت تحصیلی طالب مستعد برتریکم :           -الف

های ذهنیِ قوی، در حرکت جهانی نخواهد بندیک جامعه بدون دارا بودن استخوانی»  بر طبق رهنمود مقام معظم رهبري :

ی ی فکری نیاز دارد، به نقطههای سخت عبورکند. بنابراین، جامعه همچنان که به بدنهدشوار و پیچ هایتوانست از سرباالیی

 توانند به پیشرفتها میاند، اینبنابراین اگر هوشمندانی در جامعه هستند که از لحاظ ذهنی نخبه ممتاز فکری هم نیاز دارد.

 معه به آن نیاز دارد، کمک کنند.و فرهنگ و هنر و کار و پیشرفت هر چیزی که جا علم

بنابراین، منهای اینکه ما بخواهیم غیر نخبه را مورد تغافل قرار دهیم، باید برای نخبگان، حسابی باز کرد. ممکن است به نظر 

 بیاید این یک تبعیض است؛ اما تبعیض همه جا غیر عادالنه نیست؛ گاهی اوقات تبعیض، عین عدالت است. این حساب باز کردن

م. یتواند رشد کند، رشد بدهبه خاطر اینکه ما باید نخبه و هوشمند را در حدي که میبرای نخبگان، عین عدل است؛ 

» 

 :) مقدمات     و سطح    یک    ) گام اول در هدایت تحصیلی طالب مستعد برتر 
حس خودباوری و اعتماد به ایجاد نماید، ترین اقدامی که در این مرحله برای طالب استعداد برتر ضروری میمهم

ایشان است. لذا در این مسیر، ضمن رصد رشد علمی و پایش مستمر طالب بر اساس فرایند و ضوابط در  علمی نفس

ترین برنامه خواهد بود . دروس هدفمند اخالقی، تربیتی و انقالبی با محتوای انگیزشی مهم مشخص و مدون ، برپایی

های جاری و متداول دروس انجام شده و نگاه کالن ، این برنامه امری مجزا از برنامه گذاریبدیهی است با توجه به هدف

، پیگیری و اجرای آن برای طالب مستعد برتر، رأساً توسط مرکز نخبگان 1مدارس علمیه بوده و طبعاً طراحی محتوایی

 و استعدادهای برتر صورت پذیرد.

ی های بعدو حفظ حضور ایشان در گام کز نخبگان و استعدادهای برتراستمرار ارتباط این دسته از طالب با مرضمناً 

 2طرح، نیازمند تدابیر ویژه است .

 :) سطح      دو      و     سه   )گام دوم در   هدایت تحصیلی در طالب مستعد برتر 
 است؛ دوران طلبگیدر هفت تا پایه ده، مقطع بسیار حساسی های پایه در این بخش باید به این نکته توجه داشت که 

دایی از یک بلوغ ابتمعموال در این مقطع بدلیل اینکه دیگر اینکه و  کنندمعموال در این دوران، ازدواج می طالبزیرا اوال 

ای هو زمینه برای درگیرشدن در سایر مأموریت کنندتوانایی اجمالی برای جهش و باالرفتن پیدا می ،فکری برخوردارند

 شود( و انحراف از مباحث آموزشی فراهم است.های اصلی طالب قلمداد میول، جزء رسالتفرعی )که در نگاه ا
                                                           

ای هاخالقی ایشان، تببین نقش و جایگاه حوزه و رسالتتواند آشنایی با مفاخر و بزرگان حوزه، سیره زندگی علمی و محتوای قابل ارائه در این جلسات می -1
 گی و... باشد.زندگی طلبسبک و شناسی المللی و حتی آسیبپیش روی روحانیت، ضرورت پاسخ به سؤاالت و نیازهای علمی رو به افزایش خصوصاً با نگاه بین

 

 هایی از این تدابیر است.های مشورتی و... نمونهنخبگان و تعریف برخی نقشعطای برخی مزایا و تسهیالت، اعتبار و جایگاه ویژه برای مستعدین و ا -2
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 و اهل مطالعه و تحقیق مستعد طالبکه  ریزان برای این دوره باید فراهم نمودن فضایی باشدلذا تالش اصلی برنامه

ی آگاهانه و انتخاب بتوانند با ندگیرمیقرار هاهای کاذب برای جذب به این حوزهو نیازآفرینی در معرض تهاجمکه 

 مسیر آینده تحصیلی یا صنفی خود را انخاب کنند. صالبتبا

ها در این مقطع ضروری تر و ارائه برخی تسهیالت و حمایتبر این مبنا، استمرار مباحث انگیزشی با نگاهی عمیق

ذاری گترسیم شده و متناسب با هدفاست. برنامه آموزشی پیشنهادی برای این سطح نیز بر اساس همان سیر تحصیلی 

-شاورهمارائه تواند از طریق شود. این امر، درکنار تاسیس مدرسه تخصصی استعدادهای برتر، میانجام شده پیگیری می

پیگیری شود. در این مدل، طلبه آزاد  مق بخشی به مطالب درسی، پژوهشی و تربیتی به ایشان با هدف ععلمی های

ای بصورت مستمر تحت ی شرکت کند اما در کنار آن ملزم به حضور و دریافت خدمات مشاورهاست در درس هر استاد

های علمی مشاوره استاد راهنما است. در این حالت، با ارتباط علمی طلبه با یک استاد راهنما، استعدادها و توانمندی

 وی، در ضمن تحصیل، شناسایی و هدایت خواهدشد.

و  پاسخبا هدف رویارویی طالب مستعد در این سطح، با انبوه مسائل بی گریپرسش یهروح و تقویت ایجادضمناً 

دیشی های آزادانرسد که بهترین راهکار آن، برپایی کرسیترین اقدامات به نظر مینیازمند تحقیق و مطالعه، یکی از مهم

، توجه به جایگاه ویژه پژوهش با های موافق و مخالف است. بعالوهدر موضوعات علمی متنوع و تضارب آرا و اندیشه

های پژوهشی با رویکرد تولید مقاالت معتبر علمی و تجهیز ایشان به مهارت مجهز نمودن طالب به ابزار تولید علمهدف 

متکی بر مطالعه و  ای در موضوعات مختلف،مباحثهسازی جلسات ها از طریق پیادهاندوختهتعمیق هرچه بیشتر  و نیز

 از دیگر ضروریات این برنامه است. تفکر و تحقیق

 :)سطح چهار    ) گام نهایی  در   هدایت تحصیلی طلب مستعد برتر 
 شود دروس خارج برای این دسته از طالب به صورت زیر طراحی و اجرا شود:در این بخش پیشنهاد می

های ره با حضور در درساین دو )که طالب در« دوره مقدماتی»درس خارج با عنوان ابتدایی سه سال  : بخش اول

 آموزند.(میرا  ی مبناییهاروشاصول و شوند و روش شناسی اجتهاد آشنا می وخارج با مباحث کلی استنباط 

، تطبیق مصادیق با ترمباحث تخصصی)که با ارائه  «دوره عمومی»دو سال بعدی دروس خارج با عنوان  دوم:بخش 

 شوند.(آماده می، یهای اجتهادبحثی و اصولی، طالب برای ها و تبیین دقیق فرایند حل مسائل فقهروش

های کاربردی تخصصی متناسب با حوزه مباحث اجتهادی قابل ارائه است. مباحثی نظیر در این دوره، برخی آموزش

 (آیات األحکام(، تفسیرکاربردی )با محوریت کاربردی)با نگاه  رجال و علوم حدیث

ویژه نخبگان شناسایی شده به عنوان مکمل تحصیالت که با نگاه مسأله محوری  دو ساله «دوره تخصصی» بخش سوم:

شود. در این دوره، مسائل جدید و مبتال به جامعه و خصوصاً حکومت اسالمی، مسائل و با هدف اجتهادپروری، برگزار می

شود این دوره به شنهاد میمستحدثه و سؤاالت جامعه علمی از حوزه و نظام دین، در دستور کار قرارخواهد گرفت. پی

صورت نشست های ماهانه یا فصلی و با حضور اساتید توانمند و تراز اول کشوری برگزار و در مدت فراغت بین دو 

 ها اجرا شود.سازی عملی آموختههایی تخصصی برای تطبیق و پیادهنشست، کارگاه

  آشنایی با علوم انسانی رایجضمناً در این مقطع، ایجاد ارتباط با جامعه علمی و شبکه های نخبگانی حوزوی و غیر حوزوی و 

 ها قابلیکی از ضرورتسازی طالب برای ورود به عرضه نظریه پردازی و تولید علوم انسانی اسالمی( به عنوان )با هدف آماده

 پیگیری است

 ( 3و    2درس  خارج کاربردي و روشمند   ) ویژه مستعد برتر   فارغ التحصیل سطح    4ح دوم : ارائه  سط  -ب
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ضی از    »  طبق رهنمود مقام معظم رهبري : ستعدادهای فوق العاده ای وجود دارد. واقعا فهمیدن بع در حوزه های علمیه ا

یاری از فرمول های علمی دنیاست و طلبه ها  مطالب اصولی و فلسفی و بعضی از ریزه کاریهای فقهی مشکل تر از فهمیدن بس      

  چند مسئله مهم در دستور کار قرار می گیرد   :«با آن دقت فکری خودشان این مطالب را می فهمند. 

مراد از مساله در این رویکرد ، مواردی است که یا در شریعت به صورت ظاهر بیان نشده و حالتی رمزی  مسئله شناسی: -1

ان اهلل سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیاناً بل تفضالً » دارد و یا اصالً مسکوت مانده چنانکه علی علیه السالم می فرماید: 

یط زمان و مکان مورد بحث قرار گیرند و جهت آن دوره های مساله اینگونه موارد باید متناسب با شرا« منه و رحمه...

 شناسی برگزار شود.
 فرآیندی بایسته و پیچیده و عملیاتی که باید در مدرسه نخبگانی مورد دقت و توجه قرار گیرد.  تمرین عملیه اجتهاد: -2
جه وافی خواهد شد و فرد در این بخش به بحثهای روش شناسی اجتهاد پاسخگو تو روش شناسی اجتهاد پاسخگو: -3

 مستعد و آماده عمل اجتهادی در معرض آموزش متناسب قرار خواهد گرفت.
 مقوله هایی در حیطه ی علوم اجتماعی ، اقتصادی، حقوقی، تمدنی، خانوادگی و...نیاز شناسی اجتماعی:  -4
 شد.در این حیطه نیز آموزشهای متناسب با این شان برگزار خواهد نیاز شناسی حاکمیتی:  -1
که فقیه و مجتهد در این عرصه باید عمالً ورود داشته و آمادگی کامل را دارا باشد آشنائی با حیطه هاي علوم انسانی:  -2

               که در این عرصه نیز آماده سازی ذهنی و فکری از برنامه های قطعی در این مقطع است.
   4)ویژه مستعدبرتر فارغ التحصیل سطح    «     مساله محور » سوم  :  نشست هاي مجتهد پروري     -ج

) 

فقه و فقاهت باید در حوزه ها پیشرفت کند. این پیشرفت هم از لحاظ عمق  »طبق رهنمود مقام معظم رهبري : 

است و هم از لحاظ سعه و فراگیری مسائل زندگی. فقه باید عمیق بشود.... ما باید این عمق را روز افزون کنیم. عمق به 

مساله را حالجی کردن ، آن را به روشهاي نوین ن نیست که به حواشی و تدقیقات زائد بپردازیم! نه!  معنای ای

چند مسئله مهم در دستور کار قرار می گیرد :  اجتهاد « ....؛ به وسیله اینها آن را عمیق تر کردن است.تحقیق کردن

نست عمالً به تولید فکر و نظریه بپردازد و فربهی نتیجه فرآیندی منطقی و روشمند است که در طی آن فرد خواهد توا

دانش عظیم فقه را سبب گردد. رسیدن به افق عالی اجتهاد، نشستن مجتهد به مسند پاسخگویی به نیازهای زمانه و 

نیازهای حاکمیت است. در این فرآیند پویا و تحول ساز ، مسئولیتهای خطیر و همه جانبه متوجه فقیه و مجتهد است. 

لیتهایی فردی ، اجتماعی و حاکمیتی که در این موارد باید فقیه و مجتهد در حیطه اجتهادی به سوی آینده ای مسئو

پر از مسئله و تنوع نظر داشته باشد و عمالً درباره همه آنها به تمرین استنباط و اجتهاد علمی بپردازد. موارد فوق در 

ه آشنائی و آشنا سازی قرار دارند و در این مقوله طالب مستعد فرآیند دستیابی به اجتهادی مولد و پاسخگو در دور

 سطوح عالی قادر به اجتهادی عملی و پاسخگو و مولد خواهند گردید که بسیار مهم و سرنوشت ساز است.

همچنین : نشست های تخصصی نظریه پردازی به عنوان نتیجه و خروجی دوره های یاد شده ، مورد اهتمام جدی و 

 استعدادهای برتر خواهد گرفت. بنابراین: توجه مدرسه

 «در این فرآیند ظهور نخبگی در سطوح عالی عمالً محقق و بارور خواهد ساخت.» 
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 *نظریه پردازی و ایده پردازی حوزوی نخبگانی و اعتباربخشی رویدادهای نامهآیین  *

 مقدمه

حوزوی )که از این پس به اختصار  نخبگانی رویدادهایمباحث نظریه پردازی ، ایده پردازی و نظر به تأثیر برگزیدگی در 

مرکز نخبگان و  اساسنامه 4ماده  3شود( در فرآیند احراز نخبگی و استعداد برتری و بر اساس بند نامیده می« رویداد»

 ربخشی رویدادهاینامه اعتباآیین»شود(، نامیده می« مرکز»)که از این پس به اختصار خراسان  علمیه استعدادهای برتر حوزه

 گردد.به شرح ذیل تدوین می« حوزوی نخبگانی

 فصل اول: تعریف و شرایط اعتباربخشی رویداد

 تعریف .1 ماده

ها و مسابقات علمی)آموزشی ها، همایشهریک از رخدادهای رقابتی تخصصی حوزوی از قبیل؛ جشنواره« رویداد»منظور از 

تواند مرکز نامه بوده و میاین آیین 11تا  2های مندرج در مواد شرایط و ویژگیو پژوهشی( و فرهنگی حوزوی است که دارای 

 های نخبگانی یاری نماید.را در شناسایی نخبگان و استعدادهای برتر  و انواع فعالیت

  مرجع اعتبار بخشی رویدادهای نخبگانی غیر حوزوی، بنیاد ملی نخبگان کشور است.تبصره: 

 . موضوع2ماده 

تبلیغ و امور ارتقای سطح آموزش، پژوهش،  های علمیه و در راستایهای اصلی حوزهویداد باید مرتبط با مأموریتموضوع ر

 باشد. تربیت، و اخالق، مدیریت یا فرهنگی

 . گستره3ماده 

وری، ق کشالمللی باشد و از اختصاص هر گونه سهمیه یا محدود نمودن آن به مناطکشوری یا بین رویداد باید دارای گستره

 دستگاه یا نهاد خاص اجتناب نموده و فرصت مساوی و مناسب برای همه واجدین شرایط فراهم آورد.

 . اسناد مصوب4ماده 

 رویداد باید دارای اسناد ذیل باشد:

شورای عالی حوزه های علمیه و یا یا خراسان علمیه  عالی حوزهنامه مصوب یا مورد پذیرش شورایاساسنامه یا آیین -1

 ها؛های علمیه خواهران یا شوراهای اقماری آنگذاری حوزهشورای سیاست

 نامه مبنای رویداد باید دارای موارد زیر باشد:اساسنامه یا آیین: 1تبصره

 موضوع رویداد؛ (1)

 ها؛اهداف و سیاست (2)

 ارکان یا ساختار رویداد؛ (3)

 کنندگان؛شرایط شرکت (4)

 های ارزیابی و انتخاب.فرآیندها و شاخص (5)

 های ارزیابی و اجرایی الزم.ها و دستورالعملامهنآیین -2

الزم است نحوه انتخاب برگزیدگان مدوّن بوده و حداقل کیفیّت و کمیّت برای هر سطح انتخاب، تعیین شود و : 2تبصره

 ای نباشد.ها صرفاً مقایسهانتخاب
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 . سابقه و توالی برگزاري5ماده 

 دوساالنه( برگزار شده و حداقل دو دوره آن برگزار شده باشد.کم رویداد باید متوالی و مستمر)دست

شود، به طور جداگانه و موردی المللی که فقط یک بار برگزار میبین یا رویدادهای حوزوی مهم و برجسته کشوری تبصره:

 بررسی خواهد شد.

 کنندگانشرایط شرکت. 6 ماده

 نامه مصوب آن رویداد باشند. کنندگان رویداد باید واجد شرایط مندرج در اساسنامه یا آیینشرکت -1

کنندگان رویداد باید شخص حقیقی بوده و در صورت مشترک بودن طرح یا اثر، دارای سهم معین و تعیین کننده شرکت -2

 توافق همکاران مجری طرح قرار گرفته باشد.  باشد. این سهم قبل از شرکت در رویداد باید به صورت کتبی، مشخص و مورد

 کنندگان رویداد در صورت لزوم باید توان دفاع تخصصی از موضوع را داشته باشند.شرکت -3

 کنندگان رویداد باید حداقل پنج برابر تعداد کل برگزیدگان رویداد باشد.تعداد شرکت -3

 

 . داوري7ماده 

 یندی کامالً شفاف و حداقل دارای دو مرحله به شرح زیر باشد:داوری آثار در هر رویداد باید دارای فرآ

 داوری تخصصی شامل داوری مستقل محرمانه توسط حداقل دو نفر از برجستگان رشته در سطح کشوری  یا بین –الف 

 بندی اولیه نظرات داوران در کمیته داوری تخصصی.المللی متناسب با سطح رویداد و جمع

ط شورای علمی متشکل از متخصصان و صاحبنظران مرتبط با موضوع رویداد که به صورت مستقل داوری نهایی توس –ب 

 شود.از مرحله قبل انجام می

های داوری تخصصی بدون توانند در مرحله دیگر نیز داوری کنند. حضور رؤسای کمیتهداوران هر یک از مراحل نمیتبصره: 

 حق رأی در داوری نهایی بالمانع است.

 داوران . شرایط8 ماده

 .باشند خود رشته در برجسته و شده شناخته متخصصان از یا علمی هیأت اعضاء اساتید و فضالی حوزوی یا عندالزوم از از -1

 .نباشند مؤسسه واحد یا خاص مرکز یا از -2

 .نداشته باشند داوری موضوع یا کنندگان شرکت با منافع تضاد یا سازمانی و شخصی نفع هیچ گونه -3

 رویداد فرآیندهاي بودن مستند و مکتوب  .9ماده

 شفاف و مستند مدون، باید به صورت کار رویداد گردش و داوری نحوه ،کننده برگزار کمیته ساختار، ،هانامهآیین ضوابط، -1

 .برسد کنندگان شرکت عموم اطالع از قبل به و باشد

 .شود مراحل رویداد نگهداری کلیه پایان تا حداقل صورتجلساتو  داوری و کارشناسی به مربوط مستندات کلیه -2

 برگزارکننده. 11ماده

دستگاه  از تأیید دارای و داشته تناسب کاری و تخصصی ارتباط آن موضوع با یا دستگاه حوزوی بوده رویداد، برگزارکننده

 .باشد حوزوی مربوط

 رسانی اطالع .11ماده

شرکت  همه به کافی فرصت و آن و به صورت شفاف، کامل و الکترونیکی بوده سطح با متناسب رویداد، به مربوط رسانی اطالع

 .داده شود کنندگان
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 بندي رویدادها فصل دوم: فرآیند اعتباربخشی و رتبه

 . فرآیند اعتبار بخشی رویداد12ماده

 اعتباربخشی رویداد دارای مراحل ذیل است:

 تشکیل پرونده رویداد؛ -1

 مرکز؛ نخبگانیکارگروه  بررسی پرونده در -2

 ؛شورای راهبردیبررسی و تصویب در  -3

 .رئیس مرکزتأیید نهایی  -4

 .محورهاي ارزیابی و امتیازدهی رویداد13ماده 

 شود:ارزیابی جدول ذیل انجام می بندی رویدادها بر اساس محورهایرده
 امتیاز محور ردیف
 33 جایگاه و اعتبار تخصصی  1

 23 و داوریاتقان فرایند ارزیابی  2

 10 دقت ضوابط و مقررات برگزاری 3

 13 سابقه و توالی برگزاری  4

 13 کیفیت فرایند برگزاری 0

 0 شرایط رقابتی  6

 0 گستره برگزاری  5

 0 شرایط نهاد)های( برگزارکننده 1

 133 جمع امتیاز

 باشد.نامه میآیینهای جدول فوق بر اساس پیوست چگونگی امتیازدهی به شاخص: 1تبصره

 شود:بندی رویدادها بر اساس جدول فوق و به شرح ذیل انجام میرده :2تبصره

 ؛111 – 81رویداد رده اول: دارای امتیاز  -1

 ؛81 – 71رویداد رده دوم: دارای امتیاز  -2

 .71 – 61رویداد رده سوم دارای امتیاز  -3

 هستند.« رویداد نخبگانی»فاقد اعتبار به عنوان کسب نمایند،  61رویدادهایی که امتیاز کمتر از : 3تبصره

 هافصل سوم: انواع رویدادها و حمایت از آن

 . انواع رویدادها14ماده 

 انواع رویدادهای حوزوی عبارت است از:

کنندگان، محور رقابت شرکت های آموزشی)تحصیل یا تدریس(الف( رویدادهای آموزشی: رخدادی تخصصی است که فعالیت

 ت. از قبیل المپیاد علمی آموزشی.در آن اس

 لقبی از. است آن در رقابت محور کنندگان،پژوهشی شرکت هایفعالیت که است تخصصی رخدادی: پژوهشی ب( رویدادهای

 همایش کتاب سال حوزه.

در کنندگان، محور رقابت شرکت های تبلیغی و فرهنگیج( رویدادهای تبلیغی فرهنگی: رخدادی تخصصی است که فعالیت

 های تبلیغی و فرهنگی.آن است. از قبیل مسابقات قرآنی یا جشنواره
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 . آثار و احکام15ماده 

های مختلف، بر اساس مصوبه کمیسیون هیأت امناء به هنگام اعتباربخشی آن رویداد آثار و احکام هر یک از رویدادها در عرصه

 گردد.تعیین می

  رویداد از پشتیبانی .16ماده

 در صورت صالحدید، از برگزاری رویدادهای نخبگانی در چارچوب بودجه خود حمایت کند. مرکز مجاز است

  .ویرایش گردید 31/12/1411تبصره و یک پیوست در تاریخ  8ماده،  17فصل،  3این آیین نامه در یک مقدمه،   .17ماده
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 حوزوي نخبگانی رویدادهاي اعتباربخشی نامهپیوست آیین

 رویداد بر اساس جدول ذیل است: ارزیابی محورهای چگونگی امتیازدهی به
حداکثر امتیاز  حداکثر امتیاز شاخص محور ردیف

 محور

1 
جایگاه و اعتبار 

 تخصصی

 0 گذاران حوزه/علمشأن و منزلت علمی رویداد در نظر سیاست

20 

 0 کنندگان رویدادسطح علمی شرکت

 0 (نظرانصاحب از نظرسنجی اساس بر)سطح علمی آثار عرضه شده در رویداد 

 0 (نظرانصاحب از نظرسنجی اساس بر)میزان اثربخشی رویداد در عرصه تخصصی

اعتبار نهادهای برگزارکننده از نظر اجرایی، علمی و فرهنگی و وابستگی به نهادهای معتبر 
 علمی یا فرهنگی حوزوی

0 

2 
اتقان فرایند ارزیابی و 

 داوری

 0 هارسانی شفاف آنداوری دقیق، مدون و مصوب و اطالع دارا بودن ضوابط

20 

 0 سطح علمی داوران و ارزیابان 

 0 هانفع نبودن داوران یا مسئوالن رویداد از نتایج داوریذی

 0 های داوری و ارزیابی با اهداف رویدادتناسب نظام و شاخص

 0 ها در مقام ارزیابی آثارمیزان اجرای شاخص

 کیفیت برگزاری 3

 0 دارا بودن ضوابط برگزاری دقیق، مدون و مصوب 

23 

 4 کامل بودن وجامعیت ضوابط و مقررات برگزاری 

 4 هارسانی شفاف آنکنندگان و اطالعدر دسترس بودن فرایندها و مقررات برای شرکت

 میزان انطباق روندها با فرایندها و مقررات خود رویداد
 های مرکز در امتیاز هر)تذکر: میزان اصالح و بهبود شیوه برگزاری رویداد بر اساس توصیه

 دوره مؤثر است(
0 

 2 هابینی مالحظاتی برای تشخیص و احصای سهم مشارکت افراد در آثار و طرحپیش

4 
سابقه و توالی برگزاری 

 رویداد
برگزاری ساالنه، یک امتیاز کسر  به ازای برگزاری هر دوره)تذکر: برای هر دوره عدم

 شود(می
1 13 

 0 0 میزان رقابتی بودن رویداد 6

 گستره برگزاری رویداد 5
 3 در سطح ملی

0 
 0 المللی  در سطح بین

 رعایت اخالق 1
 0 هاها و داوریرسانی، ارزیابیرعایت عدالت در اطالع

13 
 0 خارج از ضوابط مصوب رویدادعدم تأثیرپذیری از مالحظات شخصی، غیرعلمی و 

 133 جمع امتیاز

  



   

73 

 

 طرح ایجاد کانون های هشت گانه نخبگانی
 

 مقدمه:

 

 24سوره حج آیه « وَهُدُوا إِلَى الطَّیِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِیدِ » 

صیرورت و خروج از بودن و سیری به شدن و در ذات عالم هستی ، بسان اخگری نهادی ، مجموعه هستی را از ماندن و رکود 

باز می دارد. در این همنوایی، کند و کاو ذهنی و علمی در کشـــف مراتب پر راز  و رمز حقیقت ، بر مال ســـاختن و مکشـــوف 

سالت    شمار و پر جاذبه دین، ر ست که  می       نمودن رازهای بی  سالتمدارانی ا صر غیبت حجج الهیه ، بر عهده ر ست که در ع ی ا

ــای دین، در پیوند با                باید امهات دانایی و توانایی فکری و عملی را در چارچوب رابطه ای که آنان در بودن خود، در قامت رسـ

ستگان و فرهیختگان حوزه های ع   ستند، آنانی که پختگی   حجج الهی دارند، به کشف آن بپردازند، و آنان، جز وار شیعه نی لمی 

صورت قهری و طبیعی بر اثر غور در            سانی که خود ، به  شاندند ک صومان، بر ن ستره تاریخ غیبت مع ضج و فرزانگی را در گ و ن

سپردند و میراث های عظیم و ماندگار را از خود بر جای نهادند. این      ستند و دل به راه  ستعدادهای  واالی خود را دان سائل ، ا  م

مشی شخصی که در دل قاعده ای کلی در گستره تاریخ ، بنا به  وظیفه حاصل شد، چه افتخارات و شکوه و عظمت ها آفرید،         

ــیری ، ادبی، هنری و.... مرز بانان حقیقت و    ــی ، تفس ــیاس ــفی، حکمی ، اخالقی ، س که امروز میراث کهن علمی ، فقهی، فلس

 سنگربانان شریعت را به ما سپرده است. 

سنتی رایج بدل           تاری شخصی فاخر و گرانقدر، باید امروز به  شی  ست ، آن م ست که در اختیار ما خ و زمانه ما فرصت اندکی ا

گردد، توقف در آن محدوده گرچه عظیم و سترگ، نمی شاید و نمی باید، یعنی باید از قالب مشی شخصی و محدود، گذر نمود 

شید و همین ا    شفه را عمقی دیگر بخ ستعدادهای پر عمق ، پر انگیزه و نگران آینده را به      و پرواز و مکا شناخت ا ست که لزوم 

 روشنی و وضوح به ما می نمایاند.

اگر انتقال های معرفتی و آموختنها و آموزش دادنها ،فقط در حد سازش و انطباق با میراثهای گذشته باشد و در آن، انحصار      

ست . ابعاد و الیه های منطوی   ضمنی پر غوغا را از خود بروز می دهند که ما را به    یابد ، فاقد ارزش ا شریعت، نوعی فریاد  در 

شند تا به حد           ستعدادها را جهت دهید و که بکو شکافید و عقول و قابلیت ها و ا ست را از مغز ب شن در آورید، پو ستنطاقی رو ا

ضج و پختگی و فرزانگی علمی و عملی نائل گردند. تا چهره دلربا و حقیقی   شو    نخبگی و ن ستعداد مک سل پر از ا ف دین، برای ن

ست و         سیا سته به آن ها، و اخالق و تهذیب و  سیر قرآن و حدیث و علوم واب سفه و حکمت  و تف گردد و فقاهت  و اجتهاد و فل

  ادب و هنر و شــان ابالغ رســالت در ثوبی بایســته و متناســب، نموده گردد. و در مدرســه عشــق و حکمت و دین و شــریعت، 
 شگرف ، به اوج پختگی ، یعنی همان نخبگی نائل گردند. استعدادهای

لد ا              » یِه وَا مَا ِف ــُوا  لَّا الْحَقَّ َودَرَسـ لَِّه ِإ لَا َیقُولُوا عَلَى ال تَاِب أَْن  ثَاُق الِْک خَْذ عَلَیْهِْم مِی لَا     َألَْم یُْؤ لَّذِینَ یَتَّقُونَ أَفَ لْآخِرَةُ خَیْرٌ لِ رُ ا

 ﴾اعراف169﴿ «تَعْقِلُونَ

ست و مرکز          در ر سامانی تحول آفرین داده ا سان، به خود  ست که حوزه علمیه خرا سنگ ا ستای این رهپویه ارجمند و گران ا

نخبگان و استعدادهای برتر را در قالبی که می خواهد باشد، نو، پوینده ، برای فهم قدسیتها و عظمتها، شرایطی نوین را فراهم     

عتر، مسئولیت و وظیفه ای را برای مستعدان برتر، برای نیل به نخبگی، و    وظیفه ای آورده تا در قالبی بزرگتر ، عمیقتر و وسی

ــر غیبت حجت بالغه  الهی ،               ــم اندازی را فرا رو قرار دهد، تا در عصـ عظیم تر برای نخبگان فعلیت یافته در آفاقی نوین، چشـ

سالم بر عهده گیرد. نه منتزع      ستین ا صی پیامبر را و جدا  از یک روند افتخار آفرین تاریخی، بلکه کامال موعود ادیان، آخرین و

سنتهای کهن و ماندگار و تکامل آفرین، افقهای       صل آمده تاریخ علم و فقاهت و حفظ  سنگ حا با حفظ میراثهای عظیم و گران
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آیه  سراید وناگشوده بسیاری راکه پیش روی ما به سوی نور وجود دارند بگشاید و آهنگ حرکت و تحول ،سرزندگی و رشد را ب  

 های معرفت را برخواندو تبار حقیقت خواه را حرارتی و شور و نشاطی بخشد. 

ــ الَمُ   وَ» مِنْ أَحَادِیثِهِمْ فَمَنْ   ر ثُوا أَحَادِیثَ  إِنَّ َالْعَُلمَاَء وََرَثةُ َالْأَنِْبیَاِء إِنَّ َالْأَنِْبیَاءَ لَمْ یُوَرِّثُوا دِرَْهمًا وَ اَل دِینَاراً وَ إِنَّمَا َو          : عَنْهُ عَلَیْهِ السـ

ــَیِْء مِْنهَا َفقَْد َأخََذ َحظ ًا وَافِرًا فَانْظُُروا عِلْمَکُْم هَذَا عَم ْن تَْأخُُذوَنهُ فََِّنَّ فِینَا               فِی کُلِّ خَلَفِ عُدُوالً یَنْفُونَ عَنْهُ     أَهْلَ اَلْبَیْتِ   َأخََذ بِشـ

 112 ص , 1 ج , منیة المرید فی أدب المفید و المستفید.« طِلِینَ وَ تَأْوِیلَ اَلْجَاهِلِینَ تَحْرِیفَ اَلْغَالِینَ وَ اِنْتِحَالَ اَلْمُبْ
سان، پیشاهنگی و پیشگامی تاریخی خود را همچنان حفظ کند و       به امید آن روز پرشکوه و پر عظمت ، که حوزه علمیه خرا

شد. راه      شاخص و راه و معبر با ستیهنده دانش دین، الگو و  ست و       بر قله  سیا سیر و  سپارد و فقاهت و حکمت و تف به قله نور 

 اخالق و زبان آوری در تبلیغ شریعت و ادبیات و هنر و حماسه و ... را بشکوه، به شکوه دین و درقامت رسای آن معنا بخشد.

 

 سید مصباح عاملی

 مدیر حوزه علمیه خراسان
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کانون های    

نخبگانی حوزه  علمیه 

 خراسان

کانون نخبگانی 

 فقاهت و اجتهاد

کانون نخبگانی 

 علوم عقلی

کانون نخبگانی 

ادبیات عرب و 

زبان های 
کانون نخبگانی 

 تبلیغ و خطابه

کانون نخبگانی 

 اخالق و تربیت

کانون نخبگانی 

 اهل قلم و هنر

کانون نخبگانی 

سیاست و 

 اجتماع

کانون نخبگانی 

 قرآن و سنت
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 نخبگانی هشت گانه کانون های

اصلی و پر ابهت و عظمت حوزه های علمیه، نخبگان و چهره های شاخص علمی و عملی هستند که در نتیجه تالش خروجی 

و متراکم حوزه حاصل می گردد. نخبگان، نماد پویایی و اقتدار درونی و علمی حوزه علمیه به شمار می آیند. کشف    های علمی

سایی نخبگان، بهره وری از ظرفیت های ممتاز و ب    شنا ست که در حوزه     و  شوق انگیز ترین اموری ا سته آنان از مهمترین و  رج

شد      سان رقم می خورد تا نخبگان حوزه علمیه به فعالیت های آگاهانه، خالقانه و نوآورانه با اثرگذاری محسوس در ر علمیه خرا

، تبلیغ، سیاست و اجتماع، اخالق   نظریه ها در حوزه های فقاهت و اجتهاد، علوم عقلی ،قرآن و عترت، ادبیات و زبانهای خارجه

حرکت عظیم نخبگان باید به حفظ میراث گرانقدر حوزه و ترمیم کاستیها در عرصه های    و تهذیب و عرصه قلم و هنر بپردازند. 

 یادشده و نیز بالندگی در آن امور منجر گردد. که در راستای این اهداف و غایات بلند و عالی، شکل گیری کانون های نخبگانی،

امری فرض و الزم و اثر گذار می نماید، این روند مبارک، همچون شــجره ای طیبه، از درون حوزه علمیه خراســان، ســر بر می 

سامان می دهد،  تا مقوله تحول که        سان ، به خود  شورای عالی حوزه علمیه خرا شمند و همگامی  آورد و با درایت مدیریت هو

در قامت نیازهای حاکمیت دینی و نیازهای اجتماعی، براســاس اهداف بلند رهبر فرآیندی بایدی و ضــروری اســت را نماید و 

حکیم و خردمند انقالب اســالمی حضــرت آیه ا.. العظمی امام خامنه ای ســمت و ســوی نورانی خویش رابپیماید تحول حوزه  

شگا       سط نخبگان و در طلیعه پی ست، باید تو ضعیت زمانه ا شد. ا   علمیه، که امری حتمی و  منطبق بر و شته با ز می آنان قرار دا

سامان می دهد      شاره و پیش رو به خود  صه های هشت گانه مورد ا ستای وظیفه و   این رو کانون های نخبگانی در عر ، تا در را

ــیعه، راه بپوید و از خویش، پویایی،حرکت،   ــالت موثر و تاریخی خویش در تداوم میراث فاخر نخبگانی حوزه های علمیه ش رس

 شاط را بر نشاند.                                                                                                   سرزندگی و ن

 حمایت معنوي و تالش براي معرفی و انتشار 

 آثار  و فراهم سازي حمایتهاي مادي و 

 خدماتی از 

 تالش گران عرصه هاي نخبگانی

 ایجاد زمینه گسترش فعالیت نخبگان عرصه 

 هاي آموزشی، پژوهشی و تبلیغی در حوزه 

 دانش هاي دینی و شکل دهی به حوزه 

 یانقالبی در زمینه سازي تمدن اسالم

 تعریف و تبیین عرصه هاي گوناگون و 

 نوپیداي آموزشی، پژوهشی و تبلیغی با 

رویکرد پاسخگویی به نیازهاي اجتماعی و 
 حکومتی

تالش در فراگیر سازي ارزش هاي واالي 
 الهی 

 و انسانی در آثار آموزشی، پژوهشی و 

 تبلیغی حوزویان

 اهداف
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 کانون نخبگانی اخالق و تهذیب
ــوی      ــا هــدف هــدایت و راهبــری فکــری و معن ــراث گرانســنگ اســالمی ب ــداوم می ــه، در ت روحانیــت و حــوزه هــای علمی

ف اساســیش در راســتای رســالت الهــی پیــامبر اکــرم )ص( تهــذیب و تطهیــر جــان و قلــب و   جامعــه، شــکل یافتــه و هــد

روان انسانهاست. ایـن هـم حاصـل نمـی گـردد مگـر بـا وجـود وارسـتگان علمـی و عملـی کـه در حـوزه هـای علمیـه مـی                 

اسـالمی و در   بالند و به وجود می آینـد. در مسـیر علمـی، فقـه و فقاهـت و سـایر علـوم و دانـش هـای بـر خاسـته از تفکـر            

مسیر علمـی ، تهـذیب و اخـالق اسـت کـه نقـش روشـن و پـر نمـودی را در جامعـه اسـالمی در راسـتای  پـرورش روحـی               

فراگیـران علـوم اسـالمی، همپـای مطالعـه  و فراگیـری دروس خـود ، بایـد بـه تهـذیب نفـس             انسانها از خود بر می نشـاند. 

نـد. تـا بتواننـد در مقـام عمـل، ایـن رسـالت را ایفـا نماینـد. بـه ایـن            و اخالق و اتصاف به صفات الهی و ربـانی، متصـف گرد  

ــق آن         ــه در تحق ــوزه علمی ــد ح ــه بای ــت ک ــانی اس ــخن و آرم ــرین س ــه، مهمت ــالق مداران ــذیبی و اخ ــرد ته ــت، رویک جه

بکوشــد.چه آنکــه اخــالق و تهــذیب، در تبیــین دیــن و تبلیــغ آن بیشــترین ســهم و نقــش را ایفــا خواهــد کــرد، چنانکــه    

رمـز موفقیـت پیـامبر اکـرم صـلی ا.. علیـه و آلــه و ائمـه هـداه مهـدیین را و پـس از آن رمـز موفقیـت عالمــان و              بیشـترین 

بــا چنـین هــدف واال و   فقیهـان و دانشـمندان بــزرگ تـاریخ اســالمی، مرهـون تخلــق بـه اخـالق فاضــله الهیـه بــوده اسـت.        

ایــن امــر و بــاور الهــی ، بــه تشــکیل کــانون  متعــالی اســت کــه مرکــز نخبگــان و اســتعدادهای برتــر، در راســتای تحقــق   

نخبگان اخالق و تهذیب ، مبـادرت مـی نمایـد تـا همپـای رشـد اسـتعدادهای برتـر و نیـل بـه نخبگـی، در حـوزه اخـالق و              

 تهذیب ، به سطوح باالیی از نخبگی عملی دست یابد. 
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 نخبگانی ادبیات عرب و زبان های خارجی کانون
از جمله مهمترین اهرمهـای تحـول در حـوزه دیـن، فهـم، انتقـال، بسـط و گسـترش مفـاهیم و آمـوزه هـای آن ، ادبیـات             

زیبـایی و رسـایی    هـر چـه پـر جـوهرتر و پربهـاتر ارائـه گردنـد، قـوت اسـتدالل و انتقـال افزونـی خواهـد یافـت.              که است. 

دبــی، توجــه ذهنهــای روشــن و زیبــایی خــواه را بــه خــود جلــب مــی نمایــد، رعایــت قــوانین زبــانی،  متــون و آرایــه هــای ا

نــوآوری و ابــداع، دوری از پیچیــده گــویی، رســایی و شــیوایی، زیبــایی نظــام و ســاختار جملــه و کــاربرد کلمــات، وضــوح و 

تند کـه در آرایـه هـای ادبـی زبـان      روشنی کلمـات، پربـاری وااگـانی، تقـارن و تقـارب وااگـانی و ... از جملـه مـواردی هسـ         

عرب، فارسی و زبـان هـای دیگـری نظیـر انگلیسـی و آلمـانی و ... در انتقـال قـوی و سـریع و همـه جانبـه مفـاهیم نقشـی              

حـوزه علمیـه خراسـان از دیربـاز، بـه عنـوان مهـد و کـانون ادبیـات عـرب شـناخته مـی شـده و               بی بدیل بازی می کننـد.  

ا به خود دیـده و قبـل از آن نیـز مهـد و کـانون رویـش ادبیـات بـوده چنانکـه مـی تـوان قزوینـی،             نام آوران بلند آوازه ای ر

اکنـون بـا روی آورد    .خواجه نصیر طوسـی، نظـام الملـک، امـام محمـد غزالـی، احمـد غزالـی، دقیقـی طوسـی را یـاد کـرد            

اسـالمی، ایجـاد گردیـده،    جدیدی که در عرصه هـای علمـی و نیـز نیازهـای جهـانی، اجتمـاعی نسـبت بـه تفکـر شـیعی و           

اقتضــای اکیــد دارد کــه حــوزه علمیــه مشــهد، ایــن قلــه شــکوهمند را از دســت ندهــد و خــود را از آن محــروم ننمایــد و   

ــد    ــازی نمای ــه ت ــات یک ــه ادب و ادبی ــر قل ــان ب ــد و کســانی را همچــون    وهمچن ــه خــویش ببال ــر شــکوه دیرین ــه دوره پ ب

دور نگــه نــدارد و شــکوه  راتــاریخ پــر شــکوه ایــن دیــار زبــان زد بــوده،  ابوالبرکــات مشــهدی کــه منــاظرات ادیبانــه اش در

بـا چنـین روی آورد گرانسـنگی مرکـز     . زاید الوصف و متناسـب بـا شـرایط امـروز را همچنـان در انحصـار خـویش نگـه دارد        

هـای   نخبگان و استعدادهای برتـر حـوزه علمیـه خراسـان اقـدام بـه تشـکیل کـانون نخبگـان عرصـه ادبیـات عـرب و زبـان             

 گردد.خارجی نموده تا در مسیر ایفای رسالت خویش در عرصه ادبیات، منشأ تحوالت چشمگیری 
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 کانون نخبگانی تبلیغ و خطابه
ــژه ای     ــاز، مســتقل و وی ــه، از جایگــاه ممت ــزرگ حــوزه علمی ــه و در سلســه رســالتهای ب ــه در حــوزه علمی تبلیــغ و خطاب

برخــوردار اســت. ابــزاری بــرای انتقــال مفــاهیم عــالی و مکتــوم ناگفتــه دینــی بــه اذهــان و اندیشــه هــای اجتمــاع اســت. و 

و شــریعت اســت کــه تــداوم جریــان امامــت، بــه  بزرگتــرین وســیله دینــی ســازی جامعــه، حفــظ و  ابــالغ و دفــاع از دیــن

اندیشـه اسـالمی در آخـرین     عنوان رویکردی مهـم در سلسـه وظـایف روحانیـت، مطـرح و مـورد عمـل قـرار گرفتـه اسـت.           

سلســه تکــاملی ادیــان، اقتضــای پاســخ گــویی جــامع  بــه همــه نیــاز هــای انســانی را دارد ایــن نیــاز هــا در عرصــه هــای   

تمــاعی ، فرهنگــی ، اقتصــادی، حقــوقی ، سیاســی ، فرهنگــی، و بســط اندیشــه اســالمی در  گونــاگون روحــی ، معنــوی، اج

ــز خصــلت      ــی آن و نی ــدار درون ــی اســالم و اقت ــاز جامعــه انســانی اســت. جامعیــت و کمــال ذات همــه قلمروهــای مــورد نی

ن دارنـده ایـن   پاسخگویی به همه نیازهـای بشـری در همـه عرصـه هـا و قلمروهـا ، اقتضـا دارد کـه حـوزه علمیـه بـه عنـوا            

رسالت بزرگ الهـی ، بـا حکمـت و موعظـه حسـنه و بـا خصـلت  سـماحت و واالیـی، بـه نشـر و تبلیـغ دیـن بـه گونـه ای                

شایسته در جهان معاصـر بپـردازد و پـر واضـح اسـت کـه اگـر اندیشـه هـای زالل دینـی و آمـوزه هـای نبـوی و معصـومان               

سـانی برانگیختـه مـی گـردد و عقـول بشـری، مبعـوث  بـه         علیهم السـالم بـه جامعـه بشـری منتقـل شـود، فطـرت هـای ان        

بعثتــی دائمــی مــی گردنــد و بــه ســوی دیــن، دســته دســته و گــروه گــروه وارد خواهنــد گردیــد. در ایــن راســتا تبلیغــات  

خردورزانه،پاسخ گویا نه و مبتنی بـر علـم و دانـش هـای مرسـوم و متـداول بشـری بـا زبـان هـای مختلـف  دنیـا ضـرورتی              

اسـت کــه حـوزه علمیــه بایــد خـود را بــرای چنـان حرکــت شــکوه منـدی آمــاده و مهیـا ســازد. بــدین روی ،       انکـار ناپــذیر  

مرکز نخبگان و استعدادهای برتـر حـوزه علمیـه خراسـان ، بـا الهـام از اندیشـه هـای متعـالی امـام خمینـی و مقـام معظـم              

و کـانون نخبگـانی تبلـغ و خطابـه را بـا      رهبری، حضرت آیـه ا.. خامنـه ای بـه ایـن مهـم در عرصـه نخبگـانی اقـدام نمـوده          

 هدف تاثیر گذاری در فرهنگ جهانی و تعامل با اندیشه های جهانی آغاز نموده است.
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 کانون نخبگانی علوم عقلی
مفــاهیم بلنــد حکمــی و عقلــی را کــه از  .علــوم حکمــی وعقلــی، در اصــل و ذات خــویش ، ســاختاری الهــی و ربــانی دارد 

ن و فیلسوفان بیـان گردیـده، نمـی تـوان بـی ارتبـاط بـا مبـانی عرشـی و الهـی دانسـت. حکیمـان بـزرگ چـه               ناحیه حکیما

الهــی  جهــاندر یونــان و چــه در عــالم اســالم در یــک خصوصــیت همگــام و همراهنــد و آن مویــد بــودن و محــدث بــودن   

قاطعیـت بیـان داشـته انـد کـه هـرمس       چنانکـه تـاریخ دانـان حکمـت و علـوم عقلـی بـا        “حکماء کادوا ان یکونوا انبیـاء  ”اند.

حکیم ، همان ادریس نبی است و از ایـن دسـت حکیمـان، کـم نیسـتند کـه یـا بـه درجـه نبـوت رسـیده بودنـد و یـا تحـت               

تعالیم انبیاء بـوده انـد. لکـن ایـن قضـیه بـر بشـر مجهـول و ناشـناخته اسـت . علـی علیـه السـالم در کـالم عرشـی و بلنـد                 

و مـا بـرح هلل عـزت آال ئـه فـی البراهـة بعـد البراهـة و فـی          »  ه عـالی را بیـان فرمـوده کـه:    خویش ، به طور ضمنی این نکتـ 

ــی االســماع       ــور یقظــة ف ــولهم فاستصــبحوا بن ــی ذات عق ــم ف ــی فکــرهم و کل مه ــاهم ف ــاد( رجــال ناج ــرات )عب ــان الفت ازم

ت و علـوم عقلـی بـوده    حـوزه هـای علمیـه در گذشـته پـر افتخـار خـویش، کـانون هـای جوشـان حکمـ           . «واالفئده و االبصار

مشـهد یـک روزی در کشـور مـا کـانون حکمـت بـوده اسـت. یعنـی حکمـای           » : اند چنانکه به تصریح مقـام معظـم رهبـری    

یـزدی   هللبزرگی در این شهر حضور داشتند مثل آقـا بـزرگ حکـیم، پسـرش آقـا میـرزا مهـدی حکـیم، یـا مثـل شـیخ اسـدا            

حـوزه مشـهد از نظـر حکمـت و علـوم عقلـی ، افـراد بلنـد آوازه ای           23/11/1391«  که عارف بـود، اینهـا در مشـهد بودنـد.    

بـا ایـن توصــیف،    وبر پیشـینه حکمـی و پـر افتخـار مشـهد      بنــاهمچـون میـرزا ابوالحسـن جلـوه و .....را بـه خـود دیـده کـه         

روی آورد بــه علــوم عقلــی ، بــه دلیــل ســاختار حکمــی و عقالنــی اندیشــه اســالمی خصوصــا اندیشــه و تفکــر نــاب شــیعی،  

بـه ایـن  جهـت، کـانون نخبگـانی علـوم عقلـی، بـا اهـداف و غایـات بلنـدی در راسـتای آرمانهـای               و ضرورتی الیتخلف است

 اال طبق ساختار پیش رو، به مقام تحقق می رسد.حکیمانه مقام معظم رهبری این رهپویه بلند و و
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 کانون نخبگانی فقاهت و اجتهاد
ــد و هــردو در ســاختار    فقاهــت و اجتهــاد در مــدار اســتکمالی، یافتــه هــایی از درون شــریعت ، دو عنصــر مــالزم یکدیگرن

گرانسـنگ و میـراث فـاخر و عظیمـی     حوزه های علمیه از بدو شکل گیـری تـا کنـون بـا یکـدیگر پـیش آمـده انـد و ثمـرات          

عنصــر پاســخگویی در ایــن روی آورد علمــی، در همــواره زمــان جــاری و ســاری بــوده اســت   را از خــود برجــای نهــاده انــد.

یعنی از آغاز پیدایش  و نظـام یـابی فقـه و اجتهـاد ، اندیشـمندان و عالمـانی وارسـته همچـون شـیخ مفیـد ، شـیخ طوسـی             

لنــد را بــا عمــل اجتهــادی خــود، نمایانــده انــد و آثــار گــران ســنگی را بــه  آینــدگان تحویــل و صــدوقین و ... ایــن معنــای ب

داده اند. این رهپویه عظـیم و گرانقـدر همچنـان بـه پـیش آمـده و بـا گسـتردگی پرسـش هـا و نیـاز هـا و پیـدایش عرصـه               

و در زمانـه مـا، پرسـش هـا، سـاحت      اکنـون   های نو پیدا با پاسخ های در خـور،  فقـه و اجتهـاد را بـه بالنـدگی رسـانده انـد.       

ها  و قلمروهـای جدیـدی یافتـه و از انـدکی بـه کثـرت و از سـادگی بـه پیچیـدگی و از فردیـت بـه قلمروهـای اجتمـاعی و              

سیاسی بسـط یافتـه  و لـذا روی آوردی نـوین را بـه فقـه و اجتهـاد از خـویش نشـان مـی دهـد. امـروزه فقـه هـای مضـاف،                

حـوزه علمیـه بـه آن عنـایتی مضـاعف و دغدغـه مندانـه از خـود نشـان دهـد. فقـه سیاسـی،              عنوان ارزنده ای است که بایـد 

فقه حکومتی، فقه القضـاء، فقـه تمـدن، فقـه عائلـه و خـانواده ، فقـه االقتصـاد و... ره پویـه  هـای غـرور آفـرین ایـن میـدان               

فــه و رســالتی الهــی، بــر تشــخص فقــه مــی باشــند کــه کــانون نخبگــانی فقاهــت و اجتهــاد، ایــن رویکــرد را همچــون وظی 

خویش عینی و فرض می داند. چنـین مهمـی فقـط در عرصـه نخبگـانی قابـل اثبـات و تحقیـق عینـی اسـت و بـا ایـن روی             

آورد، کانون نخبگـانی فقاهـت و اجتهـاد،  ره مـی پویـد و بـه عرصـه هـای نوپیـدا و الزم و ضـروری بـه سـان واجبـی عینـی               

                                                                                                                                       می نگرد.                             
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 کانون نخبگانی قرآن و عترت
بــی و معنــوی و عرفــانی ایــن دو ثقــل قــرآن کــریم و روایــات وارده از معصــومین، دو ثقــل اعظــم الهــی انــد. مقامــات غی 

الهی از حـد توصـیف مـا خـارج اسـت.اما نکتـه ای کـه بـه وضـوح مشـاهده مـی گـردد، مهجوریـت ایـن دو ثقـل الهـی در                 

جوامــع اســالمی و در مرامنامــه اصــلی حرکــت مســلمین اســت کــه حتــی حــوزه هــای علمیــه نیــز در در ایــن هجــران و   

جیــد بــه عنــوان مهــم تــرین منبــع معــارف و اساســنامه حرکــت مســلمین دوری ، دارای ســهم و نقــش مــی باشــند.قرآن م

شمرده می گردد و  سـنت بـه عنـوان شـارح امـین و متـین و معتمـد و موثـق ایـن مرامنامـه الهـی اسـت کـه در نتیجـه ،               

ن دو هرگز این دو گوهر گرانبهـای  از هـم جـدایی ندارنـد و جدایشـان نبایـد و نـه شـاید.این دو منبـع قـویم و اسـتوار و ایـ            

ریسمان مستحکم الهی ، شاکله حرکت حـوزه هـای علمیـه شـیعی را رقـم زده انـد و حـوزه هـای علمیـه بـر ایـن دو مبنـا             

استوار، روییده و بالیده اند. به نیکـی مـی تـوان اشـاره داشـت کـه تحـول آفرینـی حـوزه علمیـه در کـالن جامعـه اسـالمی              

تگی عمیـق فکـری و عملـی و علمـی حـوزه علمیـه بـه ایـن دو         ،شیعی و با اکمال جامعه بشـری، مرهـون و مقیـد بـه وابسـ     

ثقل الهـی مـی باشـد و حـوزه علمیـه خراسـان در تـداوم ایـن وظیفـه و رسـالت بـه ایـن دو شـریعه زالل احکـام و معـارف                

اسـالمی ، روی آوردی گرانســنگ را در گســتره تـاریخی از خــود نشــان داده اسـت. حرکــت امــروز خـوزه علمیــه خراســان ،     

این امر مهـم ، مجـددا و بـا زاویـه دیـدی نـو، بـه خـود سـامان مـی دهـد تـا منشـاء دریافتهـای زالل معـارفی ،                 در راستای

فقهی و دیگر دریافت ها گردد. بـدون شـک قـرآن و عتـرت و حـدیث اهـل البیـت ، مقیـاس حرکـت حـوزه علمیـه اسـت و             

ری ، علمــی و عملـی حـوزه علمیــه،   بـدین جهـت ، کـانون نخبگــانی قـرآن و عتـرت را ســامان مـی دهـد ، تــا نخبگـان فکـ         

 حرکت علمی و عملی خویش را در این جهت با دغدغه مندی و عشقی وافر جهت دهند.
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 کانون نخبگانی سیاست و اجتماع
سیاست دانی دینی، بایسته ای راهگشا است که در ذات و باطن همه احکام شریعت اسالمی به صورت محسوس و ملموس  

شریعت در قالب عباراتی کوتاه همچون  اساسیاز آموزه های  است که البته با همه روشنی و وضوح، بسیاری       موجود 

با  ص()نفی ولیجه و بطانه و ... نهفتگی دارد. پیامبر اکرم  ،طاغوت  نفی ،والیت و امامت ،مسلمین   عزت  ،نفی سبیل :آیات

 آن را تعقیب ، نیز، امامان معصوم ایشانخویش آنها را تفسیر و عملیاتی نمود و در تداوم سیره سیاسی و رفتاری  سیره

ی گسترش این ایده های عالی سیاس بهموظف  ،نبی اکرم و ائمه پیروتفسیر، بارور و بالنده نمودند. حوزه های علمیه به عنوان 

تقویت با و  هپرداختسیاست های شیطانی حاکمان سلطه گر جهانی با و به لحاظ ایدئولوایک و عملی، به تقابل  بودهو انقالبی 

مبانی و بنیادهای نظری حاکمیت اسالمی و تداوم روحیه انقالبی حاصل شده به برکت انقالب اسالمی و ایده های امام 

در  تفکر اسالمی کهاین خمینی کبیر)ره( و رهبری حکیم و فرزانه انقالب اسالمی حضرت آیت اهلل امام خامنه ای،  فقیدمان

قطعاً جرقه های  و، کرده دغدغه مندانه تثبیت  راجای جای آیات کریمه قرآن و سنت معصومان، متجلی و نمایان است 

 جهت بوده که :  به همیننخستین انقالب اسالمی و هدایتگری مداوم آن، 

اگر روحانیت نبود، شما بدانید این نظام تشکیل نمی شد، این  .متصل و همراه است نسبت به روحانیت ،نظام، مرتبط  »

 [19/7/91]مقام معظم رهبری در دیدار با روحانیون خراسان شمالی  انقالب پیروز نمی شد

ر دوران معاصـر، بـه بقـای انقالبـی بـودن و انقالبـی       روحانیت در اصل متعهـد بـه انقـالب اسـت، زیـرا بقـای اسـالم د       »

 [ 25/12/94]مقام معظم رهبری در دیدار انقالب حوزه علمیه قم، «. اندیشیدن است

و بـه الیـه هـای بعـدی      کـرده انقالبی بودن و انقالبی ماندن در مرحلـه نخسـت از مسـیر نخبگـان حـوزه علمیـه گـذر        

ـ         ،گـاهی  وارد می گـردد. بـا چنـین چشـم انـداز و افـق ن        امرکـز نخبگـان و اسـتعدادهای برتـر حـوزه علمیـه خراسـان، ب

روحیـه انقالبـی گـری و انقالبـی مانـدن و نیـز       ، تـالش مـی کنـد تـا     تشکیل کانون نخبگـان عرصـه سیاسـت و اجتمـاع     

ــه و سیاســتمدارانه  ــاآمــوزه هــا و تعــالیم اســالمی  درروی آورد سیاســت ورزان شــور و حماســه انقالبــی در حــوزه  ، را ب

 کند. ایجادعلمیه 
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 کانون نخبگان اهل قلم و هنر
هنر ظریفترین عنصری که روح بشر با آن عجین  ست وها قلم، زبان عقل و بیان کننده ایده ها، اندیشه ها و احساس

از عمده ترین  یاد کرده چرا کهعمده ترین دلیل بر عظمت قلم و هنر، سوگندی است که خداوند متعال، بدان  و گردیده

حقایق عالم هستی در اندیشه ها ، حقایق آسمانی و ملکوتی به بشر منتقل می گردد. و با هنر ، مظاهر هستی است. با قلم 

لَقَ،خَلَقَ قْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِی خَا :که می توانست ما فی الضمیر خود را بیان نمایدن. اگر قلم نبود، بشر و تثبیت می شود رسوا 

قلم  بوده کهقلم متعهدانه، در اصل امری الهی  . لَِّْنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّکَ الْأَکْرَمُ الَّذِی عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الَِّْنْسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْا

یم ترس در اوو مشیت تجلی خدا در آفرینش  و . قلم پرده گشای راز آفرینشاست ف آنتقدیر، قلم صنع، قلم وحی و ... معر 

سازی  ذخیرهحوزه های علمیه، که خداوند با قلم، کرام الکاتبین را به کتابت وا می دارد. سیر علمی و عملی چرا بودهو تقدیر 

. هنر، وصف بدایع الهی است و چه زیبا و شکوهمند که خدای می گرددبرتر  ااز خون شهد اکنزالدقایق است که مداد علم

و با هنر وحی، تشریع خویش را به صقع وجود آدمیان منتقل می سازد. هنر  ساختهمتعال، خود را با هنر خلقت متجلی 

می شود.   وصفتعریفی عملی از روح زیبا و تجلی زیباییها است. شعار هنر نه برای هنر بلکه برای رشد انسان و سیر الی اهلل

هنر می تواند حقیقت ها را نمودار کند. صفوف فکری، اعتقادی و سیاسی و ... را متمایز نموده و حق را از باطل متمایز سازد. 

هنر مسئول و متعهد در خدمت تفکر اسالمی، شیعی دینی قرار می گیرد. یکی از امور مهم جهت گیری قلم و هنر است 

ورانیت، پر جاذبگی، باید از درون آن بجوشد. هنر و قلم باید با وصف الهی بودن خویش  منطبق متعهد بودن، روشن بودن، ن

 بر اراده الهی سامان یابد. 

 «حافظ»                 آفرین بر نظر پاک خطا پ   پیر ما گفت خطا در قلم صنع نرفت 

 «سعدی»              پروران از هنر الغرند که تن                        خردمند مردم هنر پرورند            

را کانون نخبگان اهل قلم و هنر،  ،مرکز نخبگان و استعدادهای برتر حوزه علمیه خراسان، با چنین هدف و جهت گیری 

ا مقدس ر هاین را تاببرد  هبهر حوزهدر مسیر اهداف عالی  آنانتا بتوان به پرورش صاحبان قلم و هنر اقدام نماید و از  ایجاد

 با دو عنصر الهی قلم و هنر بپوید.
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