برنامه شناسایی استعدادهای برتر

دفترچه راهنمای ثبت نام و تشکیل پرونده
استعدادهای برتر حوزههای علمیه

ویژه عرصه آموزش
توجه :در دوره بعدی فقط طالب فارغ التحصیل سال تحصیلی  97 - 98مجاز به تشکیل پرونده خواهند بود.
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توصیههای مهم به داوطلبان گرامی:
 . 1اطالع رسانی مرکزز امزور نگانزان س اسزدهدا بات روزر حزوزه بزات علمیزه ورهزا از طریزم مازارت رسزمی از اایزر تاینزاه ایردرندزی زه
نشانی ،nokhbegan.ismc.irتست الکدرسنیک مرکزامور نگانان ه نشانی  ، estedadhowzeh@ismc.irسامانه تیامکی مرکزز زه
شماره ،5222640303ولفن بات رسمی مرکز ه شماره بات 50922921س  50922922س  ، 50922922س یا از طریم شزرکت تسزت زه صزردس
تسدی  52143/125خوابد و .
 .0از آناایی که اطالع رسانی ممکن است ر رخی مراحر ووسط سامانه تیام کوواه مرکز صورت گیر  ،الزم است که تیامک والیغاوی ولفن بمراه
اسطلب مسدس نشده نااشد.
 .5اسطلاان الزم است که اطالعات خواسده شده ر کار رگبا را ه ات وکمیر نمایرد.
 .6شماره وماسبات  50922921س  50922922س  50922922اخلی  ( 56کارشراس عرصه آموزش) تاسگنوت ترسشبات اسطلاان است.
 .3آ رس تسدی مرکز :ام – صردس تسدی  ( 52143/125ام ،لوار جمهورت ،ک  0پ  13طاقه چهارم)
جدول زمانبندی فرایند شناسایی استعدادهای برتر عرصهی آموزش 7997

موضوع

تاریخ

ثات نام ایردرندی ر تایناه مرکز امور نگانان

 92/23/02الی 92/22/12

زمان بمابرنی رگزارت مصاحاه

 92/24/21الی92/22/02

رگزارت مصاحاه

 92/24/12الی 92/29/21
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مقدمه
مرکز امور نگانان س اسدهدا بات رور حوزهبات علمیه ه مرظور وحقم گشیدن ه وأکیدات مراجع عظام وقلید س مقام مهظم ربارت

«مدظلهم الهالی»

ر «اسدفا ه صحیح از ظرفیتبات علمی نگانان ر راسدات ووسهه بمه جاناه کشور» س ا بدف « رنامهریزت س سیاستگذارت رات شراسایی،
بدایت س حمایت نگانان س اسدهدا بات رور حوزهبات علمیه؛ ه مرظور وولید س ووسهه علوم یری س گسدرش س وهمیم فربرگ اسالمی ر سطح
ملی س فراملی» ر سال  1522ا مصو ه شماره  424شورات عالی حوزهبات علمیه وأسیس شده است.
حوزهبات علمیه ه شرح ذیر ودسین
ر بمین راسدا ،فدرچه رابرمات ثات نام س وشکیر ترسنده اسدهدا بات رور سیژه عرصه آموزش 
شده است.
اهم وظایف این مرکز عبارت است از:

 رنامهریزت ا بمکارت مراکز مدیریت حوزهبات علمیه س سایر مراکز سا سده رات:
 شراسایی نگانان س کشف اسدهدا بات رور؛ حمایت ما ت س مهروت از نگانان س اسدهدا بات رور؛ ایاا ظرفیتبات الزم جهت کارگیرت س هرهمردت از ووانمردتبات نگانان س اسدهدا بات رور حوزست؛
 اسدفا ه از ظرفیت نگانان س اسدهدا بات رور ا مهرفی آنان ه نها با س سازمانبات ذتر ط؛
تعاریف

 .1حوزوی   :ه فر ت اطال میشو که ر یکی از مراکز مدیریت حوزهبات علمیه ارات ترسنده و ه س ه طلاه س رسحانی و ن اشدهار
اشده اشد.
 .0نخبه حوزوی  :ه فر حوزست رجسده س کارآمدت اطال میشو که اثرگذارت ست ر ور یت ،آموزش ،وولید س گسدرش علوم اسالمی س
انسانی ،والیغ ،فراسرت ،فربرگ س مدیریت ،محسوس اشد س بوش ،خالایت ،کارآفریری س ناوغ فکرت ست موجب سرعت گشیدن ه رشد س
1
ووسهه علمی س رشد فضائر اخالای جامهه گر .
مراجع مهظم وقلید ( امت رکاوهم) س مفاخر حوزهبات علمیه (کثر اهلل امثالهم) از وهریف (حد) نگاه فراور می اشرد.

 .5استعداد برتر حوزوی :ه فر ت حوزست اطال میشو که ه صورت القوه نگاه و ه س زمیرهبات رسز اسدهدا بات سیژه س شراخده
0
شدن ه عروان نگاه ر اس سجو ار .
 .6عرصهی شناسایی :شراسایی اسدهدا بات رور حوزست ر عرصهبات «آموزش»« ،تژسبش» س «والیغ س امور فربرنی» صورت
میتذیر .
[این فدرچه رات رابرمایی ثات نام س وشکیر ترسندهت اسدهدا بات رور سیژهت عرصه آموزش ر نظام بات آموزشی لرد مدت س
حوزهبات علمیه ودسین شده است .فدرچه سیژه مراکز وگصصی جداگانه اندشار مییا د].
کوواه مدت (سفیران بدایت) 

1ز حداار سن نگاهت حوزست  62سال می اشد.
0ز حداار سن اسدهدا رور حوزست  12س حداکثر  62سال می اشد.
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 .3سطح شناسایی :شراسایی اسدهدا بات رور عرصه آموزش ر سره لرد مدت ا اومام مقدمات ،سطوح  5 ،0 ،1س  6س ر سره کوواه
مدت (سفیران بدایت) ا اومام سطح  0س  5صورت میگیر .

فصل یکم -تشکیل پرونده
مدقاضیان شرکت ر شراسایی اسدهدا بات رور عرصهت آموزش که ساجد شرایط مردرج ر این فدرچه بسدرد ،میووانرد ا مراجهه ه تایناه مرکز
ه نشانیwww.nokhbegan.ismc.irنسات ه وکمیر ترسنده اادام نمایرد.

 -7شرایط عمومی استعدادهای برتر

ه اسدرا ما ه سم سدورالهمر احراز اسدهدا رور ،شرایط عمومی اسدهدا رور عااروست از:
وها ل 1شگصیدی ،فکرت س سیاسی ،الدزام عملی ه سالیت فقیه ،حسن رفدار س وهامر ا ینران ،زتّ طلانی ،خالایت س نوآسرت علمی ،نظم س انضااط ،اننیزه
س اشدیا س تشدکار ر وحصیر حوزست ،اسرمردت نسات ه بویت رسحانیت ،ابدمام ه امور عاا ت ،رخور ارت از ساایات اخالای.

 -2شرط سن

مدقاضیان اید ارات شرایط سری مردرج ر جدسل ذیر اشرد:
ردیف

مقطع

حداکثر سن برای ورودیهای با مدرک دیپلم
سفیران

بلند مدت

1

مقدمات

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

( 00مدولدین  1523/21/21ه هد)

1

سطح 1

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

( 03مدولدین  1520/21/21ه هد)

0

سطح 0

( 03مدولدین  1520/21/21ه هد)

( 09مدولدین  1542/21/21ه هد)

5

سطح 5

 ( 56مدولدین  1545/21/21ه هد)

 ( 56مدولدین  1545/21/21ه هد)

6

سطح 6

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

 ( 62مدولدین  1532/21/21ه هد)

تبصره :7افزسن ر مدت خدمت سظیفه عمومی ،یکی از موار ذیر میوواند ه سن مذکور اضافه شو مشرسط ر این که امکان اومام سطح  6وا
اار از سن  62سالنی سجو اشده اشد:
 .1مدت اشدغال ه وحصیر ر انشناه؛
 .0مرخصی وحصیلی ارات ماوز؛
 .5یک سال وأخیر ر سرس ه حوزه از زمان اانونی؛
تبصره :2ر خصوص طالب سرس ت ا مدرک سیکر ،وهدا سروات اای مانده وحصیلی وا یپلم ،از حداکثر سن کسر خوابد شد.

1

 .مرظور از وها ل ،صرفا اجدراب از افراط س وفریط است.
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 -9شرط معدل

حداار مهدل الزم رات وشکیر ترسنده ر مقاطع مگدلف وحصیلی ه شرح جدسل ذیر است:
ردیف

نظام آموزشی

1

لرد مدت

0

کوواه مدت

معدل مورد نیاز

مقدمات

مهدل 19

سطح 1

مهدل 12

سطح 0

مهدل 12

سطح 5

مهدل 12

سطح 6

مهدل 12

گذراندن
نیمی از
رسس سطح
0

مهدل 19

سطح 0

مهدل  12س نمره تایاننامه 12

سطح 5

مهدل  12س نمره تایاننامه 12

تبصره

 .1شرط مهدل رات رگزیدگان مسا قات آموزشی(المپیا )
سراسرت ،یک نمره کمدر ر نظر گرفده میشو  .را راین این
سده از طالب ،ر سطح مقدمات ا حد اار مهدل  ،12ر سطوح
یک ،س س سه ا حد اار مهدل  12س ر سطح چهار ا حد اار
مهدل  14ساجد شرایط شرکت ر مصاحاه مرکز بسدرد.

.0

مدیر یک ساحد آموزشی ،میوواند شگصی را که ساجد شرط

حداار مهدل ناو ه سلی از نظر مدیر س اساوید مدرسه ،مسدهد رور
آموزشی می اشد ،از طریم مکاواه رسمی ه مرکز امور نگانان س
اسدهدا بات رور مهرفی نماید .شرط مهدل رات طالب مهرفی
شده ،ر سطح مقدمات  ،12ر سطوح یک ،س س سه  12س ر
سطح چهار  14می اشد .مدیر ساحد آموزشی موظف است ،موضوع
را ر کمیدهات مدشکر از مدیر س س نفر از اساوید مدرسه وایید س
ضمن وکمیر کار رگ مر وطه جهت وشکیر ترسنده ،از طریم
اووماسیون یا مکاواه رسمی اادام نماید.
(سظیفه کمیده مذکور ر این واصره ر مور طال ی که وحت
رنامه ساحد آموزشی نیسدرد ،ر عهده کمیدهات مدشکر از مهاسن
آموزش اسدان س س نفر از اساوید است).
الزم ه ذکر است ،حداار نمره ااولی این سده از طالب ر
مصاحاه مرکز 2/3 ،نمره یشدر از نمره ااولی طالب ساجد شرط
مهدل آموزشی است.

.5

طال ی که حکم ودریس س گوابی حداار س سال سا قه

ودریس موفم را ارائه نمایرد ر سطوح یک ،س س سه ا حداار
مهدل  12س ر سطح چهار ا حد اار مهدل  14ساجد شرایط
وشکیر ترسنده بسدرد.

 -4مستندات سوابق آموزشی

ارائهت مسدردات سوا م آموزشی ضرسرت است .ثات نام کرردگان می ایست اطالعات مر وط ه سوا م آموزشی خو را ر االب یکی از عراسین
مردرج ر جدول امتیازات فعالیت های آموزشی ر سایت سار نمایرد.
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 -5امتیازات فعالیتهای آموزشی
جدول امتیازات فعالیتهای آموزشی
ردیف

حداکثر امتیاز هر فعالیت

عنوان فعالیت
سطح یک

4

سطح دو

8

سطح سه

7935

سطح چهار

22

تدریس

9

مسابقات علمی (آموزشی)

72

4

ممتازین رشتههای تخصصی حوزه ( به ازای هر سال ممتازی)

6

5

مدیریت آموزشی :مدیریت ،معاونت آموزش یا مدیر گروه واحد آموزشی (به ازای هر سال)

4

تبصره :7امدیاز ودریس بر رس ر یک سال مدراسب ا سطح وحصیلی مدرس محاساه میشو .
تبصره :2نفرات اسل وا سوم مسا قات علمی (آموزشی) ر بر مقطع عالسه ر کسب امدیاز وهیین شده ر جدسل فو  ،ر صورت احراز
شرایط عمومی س اشدن شرایط سری س مهدل ،هد از ااولی ر مصاحاه مرکز ،ه عروان «اسدهدا رور الف» 1ر عرصه آموزش اندگاب
میشوند.

1

صورتمیپذیرد.

.شناساییاستعدادبرتردردورتبه«الف»و«ب»
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فصل دوم  -مصاحبه عرصه آموزش
 .1مواد مصاحبه آموزشی به شرح جدول ذیل میباشد:
نظام
آموزشی

بلند مدت

مقطع

مواد مصاحبه

مقدمات

 .1مصاحاه علمی :صرف (صرف سا ه) ،نحو (سیوطی/ا ن عقیر) ،مرطم (المرطم مظفر) ،عقاید (آموزش عقاید آیتاهلل مصااح)،
الغت (جوابر الاالغه)
 .0مصاحاه وشگیصی ز ور یدی

اتمام سطح یک

 .1اصول (اصول فقه مظفر) ،فقه (شرح لمهه) ،عقاید ( دایه المهارف االلهیه)
 .0مصاحاه وشگیصی ز ور یدی

اتمام سطح دو

 .1مصاحاه علمی :اصول (کفایه «از ا ددات کداب وا اسل حث نوابی» ) ،فقه (مکاسب «از ا ددات کداب وا اسل القول فی مابیه
الهیب») کالم (محاضرات) ،فلسفه ( نهایه الحکمه جلد  1یا شرح وارید)
 .0مصاحاه وشگیصی ز ور یدی

اتمام سطح سه

 .1مصاحاه علمی :اصول (کفایه) ،فقه (مکاسب) ،کالم س فلسفه (محاضرات ،نهایه الحکمه یا شرح وارید)
 .0مصاحاه وشگیصی ز ور یدی

اتمام سطح چهار

 .1مصاحاه علمی :خارج فقه (وقریرات رس خارج اسدا ت که طلاه ر آن شرکت میکرد ه بمراه حث مدراظر ا کداب جوابر
الکالم) س خارج اصول (وقریرات رس خارج اسدا ت که طلاه ر آن شرکت میکرد ه بمراه حث مدراظر ا کداب فوائد االصول
مرحوم نائیری(ره))

(گذراندن نیمی از

 .1مصاحاه علمی :صرف (صرف سا ه) ،نحو (نحو وهلیمی) ،مرطم (المرطم الدهلیمی) ،عقاید (کالم اسالمی «محمد سهیدت
مهر») ،الغت ( رسس فی الاالغه)
 .0مصاحاه وشگیصی ز ور یدی

اتمام سطح دو

 .1اصول (الوسیط فی اصول الفقه) ،فقه ( رسس ومهیدیه) ،عقاید ( کالم اسالمی« محمد سهیدت مهر» ) ،یکی از رسس مهاروی
 .0مصاحاه وشگیصی ز ور یدی

اتمام سطح سه

 .1اصول ( مدن مردگب رسائر ) ،فقه ( مدن مردگب مکاسب) ،کالم ( مدن مردگب رات کالم جدید ،شاهات کالمی س مهدسیت)،
یکی از رسس مهاروی جاینزین فلسفه ( رسش خطا ه س سگررانی یا ور یت رسش کو ک س نوجوان یا رسش نویسردگی)
 .0مصاحاه وشگیصی ز ور یدی

سطح یک
سطح )2

سفیران
هدایت

تبصره :7ر سطوح  0س  5لرد مدت ،مهدل نمرات اکدسا ی مصاحاه رسس عقاید س فلسفه ،ه عروان یک نمره محاساه شده مشرسط ر ایرکه
بیچ کدام کمدر از  12نااشد.
تبصره :2فاع از تایاننامه ،شرط شرکت ر مصاحاهبات سطوح  5س  6نیست.
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.1
.0
.5

.6
.3

 .2مقررات اجرای مصاحبه

بمابرنی س وهیین سات مصاحاه رات کسانی اناام خوابد شد که ترسنده آنبا کامر اشد.
طال ی که ه سه وماس ولفری ر سه رسز مازا س س تیامک ا فاصله یک بفده تاسخ ندبرد« ،مرصرف از مصاحاه» ولقی
میشوند.
وهیین زمان مصاحاه رات بر نفر فقط یکاار ممکن است س غیات ،انصراف س ورک جلسه مصاحاه( ه اسدثراء موار مشکر
حا ّ) موجب خوابد شد که ه مدت س سال ،فرصت شرکت ر مصاحاه از طلاه سلب شو  .ه افرا ت که غیات موجزه
اشده اشرد ،ر صورت ارائه گوابی مهدار ،رصورت امکان ر بمان سره ،فرصزت مصزاحاه ا ه مزیشزو س ر غیزر
ایرصورت ،ه شرط حفظ شرایط ،ه سره شراسایی سال آیرده مردقر میگر .
محدس ه مصاحاه کلیه رسس ،ر رسز مصاحاه ،صورت مکدوب ر اخدیار طالب ارار میگیر .
سات مطالهه رات مصاحاه بر رس ر مقاطع مقدمات ،سطح  0 ،1س  ،5یست ایقه س رات بر رس سطح چهار 63
الی  42ایقه می اشد.
جدول نحوه محاسبه امتیاز نهایی
امتیاز معدل مقطع

حداکثر امتیاز سایر فعالیتها

حداکثر

تحصیلی

(آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی)

امتیاز نهایی

مقدمات

12

112

سطح1

13

113

02

102

سطح5

03

103

سطح6

52

152

مقطع

امتیاز شرایط

تحصیلی

عمومی

سطح0

12

امتیاز مصاحبه

 × 0/3مهدل
مصاحاه

 × 0مهدل مقطع
وحصیلی

87
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