باسمه تعالی
دستورالعمل احراز استعداد برتر حوزههای علمیه خواهران
مقدمه
به استناد بند  45ماده  6اساسنامه مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزههای علمیه (که از این پس به اختصار مرکز نامیده میشود) و بر
اساس آییننامه احراز نخبگی و استعداد برتر حوزههای علمیه ،دستورالعمل احراز استعداد برتر حوزههای علمیه خواهران به شرح ذیل تدوین می گردد.

فصل اول :شناسایی واجدین شرایط شرکت در مصاحبه «عمومی ،علمی و تخصصی»
ماده.1مراحل شناسایی واجدین شرایط شرکت در مصاحبه
مراحل شناسایی واجدین شرایط شرکت در مصاحبه «عمومی ،علمی و تخصصی» مرکز در عرصههای مختلف به ترتیب ذیل است:
( )4شناسایی واجدین شرایط آموزشی در هر سال تحصیلی توسط معاونت آموزش استان؛
( )2احراز سایر شرایط اختصاصی توسط معاونتهای ذیربط استان؛
( )3احراز شرایط عمومی توسط مدیریت واحد آموزشی و تأیید مدیریت حوزه استان؛
تبصره :1مسؤولیت احراز شرایط عمومی طالبی که در برنامه آزاد اشتغال به تحصیل دارند بر عهده مدیریت حوزه استان است.
تبصره :2مسؤولیت احراز شرایط عمومی و اختصاصی طالبی که در برنامه غیرحضوری اشتغال به تحصیل دارند ،بر عهده مرکز مدیریت حوزههای
علمیه خواهران است.
( )1تکمیل و ارسال پرونده واجدین شرایط توسط مدیریت حوزه استان به اداره کل امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزههای علمیه خواهران؛
تبصره :1مراکز مدیریت استانی موظفند پروندههای واجدین شرایط شرکت در مصاحبه «عمومی ،علمی و تخصصی» مرکز را حداکثر تا  2ماه پس
از پایان هر سال تحصیلی(شهریور) به اداره کل امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزههای علمیه خواهران ارسال کنند.
تبصره :2در عرصه آموزش پرونده برای خواهرانی تشکیل میشود که در سطح باالتر شاغل به تحصیل باشند و در سایر عرصهها شاغل به تحصیل
بوده یا به یکی از شئون حوزوی و طلبگی(تدریس ،تحقیق ،تبلیغ یا مدیریت) اشتغال داشته باشند.
ماده.2شرایط عمومی
شرایط عمومی استعداد برتر به شرح ذیل است:
 .4انگیزه و اشتیاق و پشتکار در تحصیل حوزوی؛
 .2باورمندی نسبت به هویت طلبگی؛
 .3اهتمام به امور عبادی؛
 .1اهتمام به پرهیز از رذائل اخالقی؛
 .5حسن رفتار و تعامل با دیگران؛
 .6زیّ طلبگی؛
 .7حجاب و عفاف؛
 .8خالقیت و نوآوری علمی؛
 .9نظم و انضباط؛
 .41تعادل 2شخصیتی؛
 .44تعادل 3فکری؛
 .42تعادل 1سیاسی؛
 .43التزام به والیت فقیه؛
تبصره :حداقل امتیاز الزم برای هر یک از شرایط مذکور طبق کاربرگ شماره  2پیوست 61 ،امتیاز است.
 -4شناسایی نخبگان و استعدادهای برتر حوزوی با همکاری مراکز مدیریت حوزههای علمیه.
2و  3و  -1منظور از تعادل ،صرفاً اجتناب از افراط و تفریط است.
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ماده .3شرایط اختصاصی استعداد برترآموزشی

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

شرایط علمی

فاصله اتمام مقطع تا ثبت نام

حد اکثر سن

شروط متأخر

شرایط اشتغال به

(مهلت :تا یک سال پس از اعالم

شئون حوزوی

استعداد برتری)

 -4ورودی دیپلم :گذراندن حداقل  95و
ورودی دیپلم 25 :سال
حداکثر  445واحد درسی با معدل 49
استمرار تحصیل در مقطع سطح 2
ورودی سیکل23 :
سطح 1
 -2ورودی سیکل :گذراندن حداقل 474
سال
و حداکثر  491واحد درسی با معدل 49
ورودی دیپلم 31 :سال فاصله اتمام مقطع تا زمان ثبت نام بیش از
اشتغال به تحصیل در
 -4حداقل معدل سطح دو48 :
ورودی سیکل 28 :یک سال نباشد مگر در مناطقی که مقطع
سطح 2
سطح3
 -2حداقل نمره مقاله یا تحقیق پایانی48:
باالتر ندارند که به دو سال افزایش می یابد.
سال
فاصله اتمام مقطع تا زمان ثبت نام بیش از
اشتغال به تحصیل در
 -4حداقل معدل سطح سه48 :
یک سال نباشد مگر در مناطقی که مقطع
 36سال
سطح 3
سطح1
 -2حداقل نمره پایاننامه48 :
باالتر ندارند که به دو سال افزایش می یابد.
اشتغال به تحصیل در
فاصله اتمام مقطع تا زمان ثبت نام بیش از سطح باالتر یا درس
 -4حداقل معدل سطح چهار48 :
 11سال
سطح 4
خارج و یا تدریس
یک سال نباشد.
 -2حداقل نمره پایاننامه48 :
موفق در حوزه
اشتغال به تحصیل در
سطح2

_

_
 ارائه یک مقاله علمی ترویجی ارائه گواهی حداقل یک فعالیتفرهنگی تبلیغی مورد قبول
 ارائه حداقل یک مقاله علمیپژوهشی محاسبه نشده4
 ارائه گواهی حداقل سه فعالیتفرهنگی تبلیغی مورد قبول

تبصره :1برگزیدگان المپیاد علمی کشوری ،در صورتی که دارای حداقل معدل  48در سطح 4و  47در سایر سطوح باشند ،واجد شرایط شرکت در
مصاحبه مرکز بوده و از سایر شرایط اختصاصی عرصه آموزش مستثنی هستند.
تبصره :2چنان چه مدیریت واحد آموزشی ،شخصی را که واجد شرط حداقل معدل نیست ،مستعد برتر آموزشی بداند ،با تأیید کمیتهای متشکل از
مدیر و دو نفر از اساتید مدرسه ،با حداقل معدل  48در سطح 4و حداقل معدل  47در سایر سطوح ،میتواند جهت تشکیل پرونده اقدام نماید .ضمناً
حداقل نمره قبولی این دسته از طالب در مصاحبه 1/5 ،نمره بیشتر از نمره قبولی طالب واجد شرط معدل است.
ماده .4شرایط اختصاصی استعداد برتر پژوهشی

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

سطح 2

سطح 3

به شئون
حوزوی

استعدادبرتری)

شرایط علمی

حد اکثر سن

فاصله اتمام مقطع تا ثبت نام

 -4حداقل معدل سطح دو48 :
 -4حداقل نمره مقاله یا تحقیق پایانی48:
 -2کسب حداقل  6امتیاز از جدول فعالیتهای
پژوهشی سطح دو(جدول الف ماده 9غیر از بندهای،9 ،8
 43 ،44 ،41و  21تا )31
 -4حداقل معدل سطح سه48 :
 -2حداقل نمره پایاننامه48 :
-3کسب حداقل  42امتیاز از جدول فعالیتهای
پژوهشی سطح سه(جدول ب ماده 9غیر از بندهای 42 ،44

ورودی دیپلم:
 31سال
ورودی
سیکل28 :
سال

فاصله اتمام مقطع تا زمان ثبت
نام بیش از یک سال نباشد
مگر در مناطقی که مقطع
باالتر ندارند که به دو سال
افزایش می یابد.

اشتغال به
پژوهش حین
ثبت نام

اشتغال به تحصیل در سطح 3

 36سال

فاصله اتمام مقطع تا زمان ثبت
نام بیش از یک سال نباشد
مگر در مناطقی که مقطع
باالتر ندارند که به دو سال
افزایش می یابد.

اشتغال به
پژوهش حین
ثبت نام

اشتغال به تحصیل در سطح 1 ارائه گواهی حداقل یک فعالیتفرهنگی تبلیغی مورد قبول

و  24تا )39

سطح 4

شرایط اشتغال

شروط متأخر
(مهلت :تا یک سال پس از اعالم

-1ارائه حداقل یک مقاله علمی ترویجی محاسبه نشده
 -4حداقل معدل سطح چهار48 :
 -2حداقل نمره پایاننامه48 :
-3کسب حداقل 46امتیاز از جدول فعالیتهای پژوهشی
سطح چهار (جدول ج ماده 9غیر از بندهای  22تا )16
 -حداقل دو مقاله علمی پژوهشی محاسبه نشده

 11سال

فاصله اتمام مقطع تا زمان
ثبت نام بیش از یک سال
نباشد.

اشتغال به
پژوهش حین
ثبت نام

اشتغال به تحصیل در سطح باالتر یا
درس خارج و یا تدریس موفق در
حوزه
 ارائه گواهی حداقل سه فعالیتفرهنگی تبلیغی مورد قبول

تبصره  :1برگزیدگان جشنواره عالمه حلی(سراسری) و همایش کتاب سال حوزه و سایر مسابقات و جشنوارهای پژوهشی که به تأیید هیأت امنای
مرکز برسد ،در صورتی که دارای حداقل معدل  47باشند ،واجد شرایط شرکت در مصاحبه مرکز خواهند بود.

 - 4منظور از مقاله محاسبه نشده مقاله قابل قبولی است که امتیاز آن در سطوح قبل محاسبه نشده باشد.
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تبصره  :2طالبی که علیرغم فعالیت پژوهشی چشمگیر ،واجد حداقل معدل آموزشی الزم ( )48نیستند ،در صورتی که با ارائه مستندات الزم ،در
سطوح  3 ،2و  1به ترتیب به میزان  47 ،41و  21امتیاز از جدول فعالیتهای پژوهشی(ماده  42همین دستور العمل) را کسب نمایند ،در صورت
داشتن حداقل معدل آموزشی  47واجد شرایط تشکیل پرونده در عرصه پژوهش هستند.
ماده .5شرایط اختصاصی استعداد برتر تبلیغی

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

شرایط علمی

فاصله اتمام مقطع تا ثبت نام

حد اکثر سن

شرایط اشتغال
به شئون حوزوی

شروط متأخر
(مهلت :تا یک سال پس از اعالم استعداد
برتری)

 -4حداقل معدل سطح دو48 :
ورودی دیپلم:
فاصله اتمام مقطع تا زمان ثبت نام بیش از
اشتغال به تبلیغ
 -3حداقل نمره مقاله یا تحقیق پایانی 31 47:سال
یک سال نباشد مگر در مناطقی که مقطع
سطح 2
حین ثبت نام
ورودی سیکل:
 -1کسب حداقل  35امتیاز از جدول
 28سال باالتر ندارند که به دو سال افزایش می یابد.
فعالیتهای تبلیغی

سطح 3

 -4حداقل معدل سطح سه48 :
 -2حداقل نمره پایاننامه47 :
-3کسب حداقل  11امتیاز از جدول
فعالیتهای تبلیغی

 36سال

سطح 4

 -4حداقل معدل سطح چهار48 :
 -2حداقل نمره پایاننامه47 :
-3کسب حداقل  15امتیاز از جدول
فعالیتهای تبلیغی

 11سال

فاصله اتمام مقطع تا زمان ثبت نام بیش از
یک سال نباشد مگر در مناطقی که مقطع اشتغال به تبلیغ
باالتر ندارند که به دو سال افزایش می حین ثبت نام
یابد.

-اشتغال به تحصیل در سطح 3

اشتغال به تحصیل در سطح 1
 ارائه حداقل یک مقاله علمی ترویجیمحاسبه نشده

اشتغال تحصیل در سطح باالتر یا درسخارج و یا تدریس موفق در حوزه
فاصله اتمام مقطع تا زمان ثبت نام بیشتر از اشتغال به تبلیغ
حین ثبت نام  -حداقل یک مقاله علمی پژوهشی محاسبه
یک سال نباشد
نشده

تبصره :طالبی که علیرغم فعالیت تبلیغی چشمگیر ،واجد حداقل معدل آموزشی الزم ( )48نیستند ،در صورتی که با ارائه مستندات الزم ،در سطوح ،2
 3و  1به ترتیب به میزان  15 ،11و 51امتیاز از جدول فعالیتهای تبلیغی(ماده  43همین دستور العمل) را کسب نمایند ،در صورت داشتن حداقل
معدل آموزشی  47یا واجد شرایط تشکیل پرونده در عرصه تبلیغ هستند.

فصل دوم :مصاحبه «عمومی ،علمی و تخصصی»
ماده .6انواع مصاحبه
الف) مصاحبه عمومی :این سنجش ،با هدف شناسایی صالحیتهای عمومی و اخالقی انجام میشود.
ب) مصاحبه علمی :این سنجش ،با هدف شناسایی صالحیتهای علمی(تحصیلی و تدریسی) انجام میشود.
تبصره :صالحیتهای تدریسی در ضمن مصاحبه علمی سنجیده میشود.
ج) مصاحبه تخصصی عرصه :این مصاحبه به یکی از اشکال زیر انجام میشود:
 .1مصاحبه تخصصی عرصه پژوهش :سنجشی است که با هدف شناسایی صالحیتهای علمی و توان و مهارت پژوهشی ناظر به فعالیت-
های ارائه شده انجام میشود.
 .2مصاحبه تخصصی عرصه تبلیغ :سنجشی است که با هدف شناسایی صالحیتهای علمی و توان و مهارت تبلیغی و فرهنگی با توجه به
فعالیتهای صورت گرفته انجام میشود.
تبصره :1انجام مصاحبه از واجدین شرایط توسط به اداره کل امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزههای علمیه خواهران با نظارت و همکاری مرکز
انجام میشود.
تبصره :2کیفیت انجام هر مصاحبه و شرایط قبولی هر یک ،در «شیوهنامه مصاحبه عمومی ،علمی و تخصصی مرکز امور نخبگان و استعدادهای
برتر حوزههای علمیه» آمده است.
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فصل سوم :انتخاب استعدادهای برتر
ماده .7مراحل انتخاب استعدادهای برتر
مراحل انتخاب استعدادهای برتر به شرح ذیل است:
 -1محاسبه امتیاز نهایی و تکمیل پروندهها در اداره کل امور نخبگان و استعدادهای برتر خواهران؛
 -2بررسی پروندهها در کارگروههای تخصصی مرکز و انتخاب اولیه استعدادهای برتر؛
 -3تأیید نهایی منتخبین در هیأت امنای مرکز.
ماده .8امتیاز فعالیتهای آموزشی
امتیاز فعالیتهای آموزشی بر اساس جدول ذیل محاسبه میشود:
عنوان

ردیف

4

تدریس

امتیاز تدریس هر درس در یک
سال متناسب سطح تحصیلی
مدرس
( طبق جداول پیوست دستورالعمل)

2

مسابقات علمی (آموزشی)

حداکثر امتیاز برای شرکتکننده سطح سه

حداکثر امتیاز برای شرکتکننده سطح چهار

حداکثر امتیاز برای شرکت کننده سطح دو

سطح2

سطح3

سطح سه
سطح چهار

8/4
41/43

43/5

نفر اول41 :
نفر دوم9 :
نفر سوم8 :
نفر اول شایسته تقدیر7 :
نفر دوم شایسته تقدیر6 :

نفر اول 41
نفر دوم9 :
نفر سوم8 :
نفر اول شایسته تقدیر7 :
نفر دوم شایسته تقدیر6 :

_

مقطع تدریس
سطح مدرس

_
_
_
_
6

1
3

مسئولیت
آموزشی در واحد
حوزوی

مدیریت آموزشی

-

معاون آموزش و
مدیر گروه واحد
آموزشی

-

(به ازای هر سال  2امتیاز و حداکثر سابقه
قابل محاسبه  2سال)

(به ازای هر سال  2امتیاز و حداکثر سابقه
قابل محاسبه  3سال)

3

1.5

(به ازای هر سال  4/5امتیاز و حداکثر
سابقه قابل محاسبه  2سال)

(به ازای هر سال  4/5امتیاز و حداکثر سابقه
قابل محاسبه  3سال)

تبصره :نفرات اول تا سوم المپیاد علمی در هر مقطع عالوه بر کسب امتیاز تعیین شده در جدول فوق ،در صورت احراز شرایط عمومی و داشتن شرایط سنی و
معدل ،بعد از قبولی در مصاحبه مرکز ،به عنوان استعداد برتر رتبه«الف» در عرصه آموزش انتخاب میشوند.

ماده .9امتیاز فعالیتهای پژوهشی
امتیاز فعالیتهای پژوهشی در سطوح تحصیلی مختلف بر اساس جداول ذیل محاسبه میشود:
الف)فعالیتهای پژوهشی در سطح2
ردیف

4
2
3
1
5
6
7
8
9
41
44
42
43
41
45
46

عنوان فعالیت علمی
کتاب پژوهشی
تصحیح انتقادی کتاب ( با رویکرد نقد دیدگاه و پیشنهاد اصالحی)
تصحیح غیر انتقادی کتاب ( تبیین و تشریح)
کتاب انتقادی (با محتوای نقد یک اثر علمی)
ترجمه کتاب علمی
کتاب تألیفی
ویرایش محتوایی کتاب علمی
تحقیق (مصدریابی) کتاب علمی ( کنترل منابع و مرجع یابی)
تلخیص کتاب علمی
چکیده نویسی کتاب علمی
چکیده نویسی مقاله علمی
تحقیق پایانی سطح2
نمایهسازی کتاب علمی
مقاله پژوهشی
مقاله انتقادی ( با محتوای نقد یک اثر علمی)
ترجمه مقاله علمی

4

امتیاز (حداقل -حداکثر)

سقف امتیاز

41 -5
7 - 3/5
5-2
5/5 – 2/5
5/5 – 2/5
7–3
1/5 – 2
2/5 – 4/5
2/5 – 4
4/25 – 1/75
1/25
6-2
4/5– 4
7-3
2/5 – 4/5
3 – 4/5

 6( 12کتاب)
 2(41کتاب)
 3(46/5کتاب)
 6( 33کتاب)
 6( 12کتاب)
 3(43/5کتاب)
 2( 5کتاب)
 2(5کتاب)
 2( 2/5کتاب)
 5( 4/25مقاله)
 4 ( 6مورد)
 5( 7/5کتاب)
 6( 45مقاله)
 41( 31مقاله)
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ردیف

عنوان فعالیت علمی

امتیاز (حداقل -حداکثر)

مقاله ترویجی
مقاله منتشره در نشریات علمی– اطالعرسانی واحدهای آموزشی تربیتی
ارائه کرسی آزاداندیشی
هیأت تحریریه نشریات علمی عمومی (به ازای هر سال)
نفرات اول تا ششم کتاب برگزیده سطح 4و  2به ترتیب
نفرات اول ،دوم و سوم کتاب شایسته تقدیر مقطع سطح 4و  2به ترتیب
جشنواره کشوری
عالمه حلی
نفرات اول تا ششم مقاله یا تحقیق پایانی برگزیده سطح 4و  2به ترتیب
مقاله یا تحقیق پایانی شایسته تقدیر سطح 4و 2
کتاب برگزیده
کتاب سال حوزه
نفرات اول ،دوم و سوم کتاب شایسته تقدیر مقطع سطح 4و  2به ترتیب
معاون پژوهشی مدرسه سطح ( 2به ازای هر سال)
مسئولیت یا فعالیت های
عضو فعال هستههای علمی – پژوهشی ( به ازای هر سال)
پژوهشی
عضو فعال کانونهای پژوهشی ( به ازای هر سال)
عضو شورای پژوهشی مدرسه( به ازای هر سال)

47
48
49
21
24
22
23
21
25
26
27
28
29
31

سقف امتیاز

 41( 35مقاله)
3/5 – 4/5
 41( 41مقاله)
4 -1/5
 7( 24مورد)
3 –4
 5( 7/5سال)
4/5 – 1/5
3 ،3/5 ،1 ،1/5 ،5 ، 5/5
4/5 ،2 ،2/5
 4 ،4/5 ،2 ،2/5 ،3و 1/5
1/5
7/5
 3 ،1و2
 3 ( 1/5سال)
4/5
 3 ( 4/5سال)
1/5
حداکثر
امتیاز 7
 3 ( 4/5سال)
1/5
 3 ( 3سال)
4

ب) فعالیتهای پژوهشی در سطح3
ردیف

4
2
3
1
5
6
7
8
9
41
44
42
43
41
45
46
47
48
49
21
24
22
23
21
25
26
27
28
29
31
34
32
33
31
35
36
37
38
39

عنوان فعالیت علمی

امتیاز (حداقل -حداکثر)

کتاب پژوهشی
تصحیح انتقادی کتاب ( با رویکرد نقد و بررسی دیدگاه و پیشنهاد اصالحی)
تصحیح غیر انتقادی کتاب ( تبیین و تشریح)
کتاب انتقادی (با محتوای نقد یک اثر علمی)
ترجمه کتاب علمی
کتاب تألیفی
ویرایش محتوایی کتاب علمی
تلخیص کتاب علمی
مقاله پژوهشی
مقاله انتقادی( با محتوای نقد یک اثر علمی)
تحقیق (مصدریابی) کتاب علمی ( کنترل منابع و مرجع یابی)
نمایهسازی کتاب علمی
ترجمه مقاله علمی
مقاله ترویجی
مقاله علمی صددرصد مستخرج از پایاننامه
ارائه کرسی مناظره
ارائه کرسی نقد
ارائه کرسی آزاداندیشی
ارائه نشست علمی
پایان نامه سطح 3
تحقیق پایانی سطح2
راهنمایی تحقیق پایانی سطح 2
داوری تحقیق پایانی سطح2
مدیر مسئول نشریات علمی (به ازای هر سال)
سردبیر نشریات علمی (به ازای هر سال)
هیأت تحریریه نشریات علمی(به ازای هر سال)
نفرات اول تا ششم کتاب یا پایاننامه برگزیده سطح 3به ترتیب
نفرات اول ،دوم و سوم کتاب یا پایاننامه شایسته تقدیر مقطع سطح 3به ترتیب
جشنواره کشوری عالمه حلی
نفرات اول تا ششم مقاله برگزیده سطح 3به ترتیب
مقاله شایسته تقدیر سطح3
کتاب یا پایاننامه برگزیده
کتاب سال حوزه
نفرات اول ،دوم و سوم کتاب یا پایاننامه شایسته تقدیر مقطع سطح 3به ترتیب
معاون پژوهشی مدرسه سطح ( 2به ازای هر سال)
معاون پژوهشی مدرسه سطح ( 3به ازای هر سال)
معاون پژوهشی استانی ( به ازای هر سال)
مسئولیتها و فعالیتهای
عضو شورای علمی– پژوهشی استان ( به ازای هر سال)
پژوهشی
عضو فعال هستههای پژوهشی ( به ازای هر سال)
عضو فعال انجمنهای پژوهشی ( به ازای هر سال)
عضو فعال انجمن های علمی ( به ازای هر سال)

5

4/5
2
2/5
4/5
1/5
1/5
4

سقف امتیاز

41 -5
 6( 12کتاب)
7 - 3/5
 2(41کتاب)
5-2
 3(46/5کتاب)
5/5 – 2/5
 6( 33کتاب)
5/5 – 2/5
 6( 12کتاب)
7–3
 3(43/5کتاب)
1/5 – 2
 2(5کتاب)
2/5 – 4
7-3
 6( 45مقاله)
2/5 – 4/5
 2( 5کتاب)
2/5 – 4/5
 5( 7/5کتاب)
4/5– 4
 41( 31مقاله)
3 – 4/5
 41( 35مقاله)
3/5 – 4/5
 1( 8مقاله)
2–4
8–1
6–3
 7( 24مورد)
3 –4
 7( 24مورد)
3 –4
 ( 41دو مورد)
7-3
 4 ( 6مورد)
6-2
 41( 41مورد)
4 - 1/5
 41( 5مورد)
1/5-1/25
 5( 45سال)
3–4
 5( 45سال)
3–4
 5( 7/5سال)
4/5 – 1/5
3/5 ،1 ،1/5 ،5 ، 5/5 ، 6
2 ،2/5 ،3
4/5 ،2 ،2/5 ،3 ،3/5 ،1
4
7/5
 1 ،5و3
 3 ( 1/5سال)
 3 ( 6سال)
 3 ( 7/5سال)
حداکثر امتیاز
 3 ( 1/5سال)
41
 3 (4/5سال)
 3 (4/5سال)
 3 ( 3سال)
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ردیف

11

عنوان فعالیت علمی
عضو شورای پژوهشی مدرسه سطح ( 3به ازای هر سال)

امتیاز (حداقل -حداکثر)

4

سقف امتیاز

 3 ( 3سال)

ج) فعالیتهای پژوهشی در سطح4
ردیف

عنوان فعالیت علمی
کتاب پژوهشی
تصحیح انتقادی کتاب
کتاب اتتقادی (با محتوای نقد یک اثر علمی)
ترجمه کتاب علمی
کتاب تقریری همراه با پژوهش (تقریرات درس خارج همراه با نظریات پژوهشی مقرر)
کتاب تقریری (تقریرات درس خارج)
کتاب تألیفی
ویرایش محتوایی کتاب علمی
مقاله پژوهشی
مقاله انتقادی ( با محتوای نقد یک اثر علمی)
ترجمه مقاله علمی
مقاله ترویجی
مقاله علمی صددرصد مستخرج از رساله و پایاننامه

4
2
3
1
5
6
7
8
9
41
44
42
43
41

پایاننامه سطح 1

45

پایاننامه سطح 3

46
47
48
49
21
24
22
23
21
25
26
27
28
29
31
34
32
33
31
35
36

تحقیق پایانی سطح2
ارائه کرسی نوآوری
ارائه کرسی مناظره
ارائه کرسی نقد
ارائه کرسی آزاداندیشی
تدوین طرح پژوهشی (پروپوزال)
گزارش علمی طرح پژوهشی در مجامع علمی معتبر
راهنمایی تحقیق پایانی سطح 2
داوری تحقیق پایانی سطح2
راهنمایی پایان نامه سطح 3
مشاوره پایان نامه سطح 3
داوری پایان نامه سطح 3
راهنمایی رساله سطح 1
مشاوره رساله سطح 1
داوری رساله سطح 1
مدیر مسئول نشریات علمی (به ازای هر سال)
سردبیر نشریات علمی (به ازای هر سال)
هیأت تحریریه نشریات علمی (به ازای هر سال)
مدیر پروژه و طرح پژوهشی
عضویت در شوراها و نهادهای علمی سیاست گذاری و تصمیم گیری ( به ازای هر سال)
دبیری همایشهای علمی معتبر
نفرات اول تا ششم کتاب یا پایاننامه برگزیده سطح  1به ترتیب
نفرات اول ،دوم و سوم کتاب یا پایاننامه شایسته تقدیر مقطع سطح 1به ترتیب
جشنواره کشوری عالمه
حلی
نفرات اول تا ششم مقاله برگزیده سطح 1به ترتیب
مقاله شایسته تقدیر سطح1
کتاب یا پایاننامه برگزیده
کتاب سال حوزه
نفرات اول ،دوم و سوم کتاب یا پایاننامه شایسته تقدیر مقطع سطح 1به ترتیب
معاون پژوهشی مدرسه سطح ( 2به ازای هر سال)
معاون پژوهشی مدرسه سطح ( 3به ازای هر سال)
مسئولیتها و فعالیتهای
معاون پژوهشی مدرسه سطح ( 1به ازای هر سال)
پژوهشی
معاون پژوهشی استانی ( به ازای هر سال)
عضو شورای علمی– پژوهشی استان ( به ازای هر سال)

37

38
39
11
14
12
13

6

امتیاز (حداقل -حداکثر)

سقف امتیاز

41 -5
7 - 3/5
5/5 – 2/5
5/5 – 2/5
7 –3
5 –2
7–3
1/5 – 2
7-3
2/5 – 4/5
3 – 4/5
3/5 – 4/5
2–4

 6( 12کتاب)
 3(46/5کتاب)
 6( 33کتاب)
 7( 35کتاب)
 6( 12کتاب)
 3(43/5کتاب)
 6( 45مقاله)
 41( 31مقاله)
 41( 35مقاله)
 1( 8مقاله)

8–1
7-3

(46دو مورد)
( 41دو مورد)

6-2
42 – 6
8–1
6–3
3 –4
5–4
4/5 – 1/5
4 - 1/5
1/5-1/25
2/5-4/5
2-4
1/75-1/5
1-2/5
3-4/5
4-1/75
3–4
3–4
4/5 – 1/5
8–2
7–3
5–2

 4 ( 6مورد)
 7( 24مورد)
 5( 25مورد)
 5( 7/5مورد)
 41( 41مورد)
 41( 5مورد)
 41( 25مورد)
 41( 21مورد)

4/5
2
2/5
2/5
4/5

 41( 7/5مورد)

 41( 11مورد)
 41( 31مورد)
 41( 41مورد)

 5( 45سال)
 5( 45سال)
 5( 7/5سال)
 5 ( 11مورد)
 5( 35سال)
 5( 25مورد)
1 ،1/5 ،5 ، 5/5 ، 6 ،6/5
1 ،1/5 ،5
2/5 ،3 ،3/5 ،1 ،1/5 ،5
4/5
7/5
 5 ،6و1
 3 ( 1/5سال)
 3 ( 6سال)
حداکثر
 3 ( 7/5سال)
امتیاز 42
 3 ( 7/5سال)
 3 ( 1/5سال)
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ردیف

عنوان فعالیت علمی
عضو فعال هستههای پژوهشی ( به ازای هر سال)
عضو فعال انجمنهای پژوهشی ( به ازای هر سال)
عضو فعال انجمن های علمی ( به ازای هر سال)
عضو شورای پژوهشی مدرسه سطح 3و 1

11
15
16
17

امتیاز (حداقل -حداکثر)

1/5
1/5
4
4

سقف امتیاز

 3 (4/5سال)
 3 (4/5سال)
 3 ( 3سال)
 3 ( 3سال)

تبصره :1مقاالت مذکور در جداول فوق باید در مجالت علمی معتبر منتشر یا در همایشها یا نشستهای علمی معتبر پذیرفته شده باشند.
تبصره :2نفرات اول تا سوم کتاب یا پایاننامه برگزیده جشنوارههای عالمه حلی و کتاب سال حوزه و و سایر مسابقات و جشنوارهای پژوهشی که به تأیید هیات
امنای مرکز برسد ،در همه مقاطع در صورت احراز شرایط عمومی و داشتن شرایط سنی و شرط معدل ،بعد از قبولی در مصاحبه مرکز ،عالوه بر کسب امتیاز
تعیین شده در جدول فوق ،به عنوان استعداد برتر در عرصه پژوهش انتخاب میشوند.
تبصره :3سایر موارد از ردیف های جشنواره عالمه حلی و کتاب سال حوزه ،و سایر مسابقات و جشنوارهای پژوهشی که به تأیید هیات امنای مرکز برسد ،عالوه
بر کسب امتیاز از جدول فوق ،از شرایط اختصاصی در عرصه پژوهش(غیر از شرط معدل) مستثنی هستند.

ماده .11امتیاز فعالیتهای تبلیغی و امور فرهنگی
ماده .11امتیاز فعالیتهای فرهنگی
امتیاز فعالیتهای فرهنگی به شرح جدول ذیل محاسبه میشود.
ردیف

امتیاز

عنوان

نفرات اول تا سوم مسابقات بینالمللی ایران و عربستان

حفظ قرآن

4

فعالیتهای
قرآنی

مفاهیم و
تفسیر قرآن
قرائت قرآن

نفرات اول تا سوم مسابقات سراسری /کشوری (سازمان اوقاف و امور خیریه و مرکز مدیریت حوزههای علمیه)

به ازای هر جزء
نفرات اول تا سوم مسابقات بینالمللی

*

نفرات اول تا سوم مسابقات سراسری /کشوری(سازمان اوقاف و امور خیریه و مرکز مدیریت حوزههای علمیه)

8

نفرات اول تا سوم مسابقات بینالمللی ایران و مالزی

*
4/5

نفرات اول تا سوم مسابقات سراسری/کشوری (سازمان اوقاف و امور خیریه)
نفرات اول تا سوم مسابقات سراسری /کشوری مرکز مدیریت حوزههای علمیه

حفظ نهج البالغه

2

3

*
6
1/2

4
1/5
3
4/5
حداکثر3

کل
دو سوم
یک سوم

تسلط به زبانهای خارجی به ازای هر زبان

تبصره :موارد ستاره دار(*) ،در صورت احراز شرایط عمومی و داشتن شرایط سنی و شرط معدل ،بعد از قبولی در مصاحبه مرکز ،به عنوان استعداد
برتر در عرصه تبلیغ و امور فرهنگی انتخاب میشوند.
ماده  .12محاسبه امتیاز نهایی
امتیاز نهایی استعدادهای برتر توسط اداره کل امور نخبگان و استعدادهای برتر خواهران بر اساس جداول ذیل محاسبه میشود:
الف) عرصه آموزش:
مقطع

امتیاز شرایط

تحصیلی
سطح4
سطح2
سطح3
سطح1

عمومی

41

امتیاز مصاحبه

 × 2/5معدل مصاحبه

امتیاز معدل مقطع

حداکثر امتیاز سایر فعالیتها

حداکثر

تحصیلی

(آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی)

 × 2معدل مقطع تحصیلی

41
45
25
31

امتیاز نهایی
441
445
425
431

ب) عرصه پژوهش:
مقطع

امتیاز شرایط

تحصیلی

عمومی

سطح2
سطح3

41

امتیاز مصاحبه

امتیاز معدل

حداکثر امتیاز

حداکثر امتیاز سایر فعالیتها

حداکثر

مقطع تحصیلی

فعالیتهای پژوهشی

(آموزشی و فرهنگی)

امتیاز نهایی

معدل مقطع
تحصیلی

45
21

45
21

441
421

 × 2/5معدل مصاحبه

7
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25

سطح1

25

431

ج) عرصه تبلیغ و امورفرهنگی:
مقطع

امتیاز شرایط

تحصیلی

عمومی

سطح2
سطح3
سطح1

41

امتیاز مصاحبه

 × 2/5معدل مصاحبه

امتیاز معدل

حداکثر امتیاز

حداکثر امتیاز سایر فعالیتها

حداکثر

مقطع تحصیلی

فعالیتهای تبلیغی

(آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی)

امتیاز نهایی

معدل مقطع
تحصیلی

31
35
11

41
45
21

421
431
411

ماده .13تعداد انتخاب شوندگان
تعداد استعدادهای برتر حوزههای علمیه خواهران ساالنه با پیشنهاد معاونت استعدادهای برتر پس از تأیید رئیس مرکز و تأیید هیأت امناء تعیین می-
شود.
ماده .14این دستورالعمل در یک مقدمه 3 ،فصل 41 ،ماده 47 ،تبصره و یک پیوست(غیر از ماده  )43در تاریخ  4391/1/43در کمیسیون هیأت امناء
و در تاریخ  4391/9/3در هیأت امنای مرکز به تصویب رسید.
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پیوست دستور العمل احراز استعداد برتر
امتیاز تدریس بر اساس جدول ذیل محاسبه میشود:
ردیف

سطح تحصیلی

ضریب سطح

سطح درس قابل

ضریب سطح

مدرس

تحصیلی مدرس

ارائه

درس

کیفیت تدریس

ضریب کیفیت
تدریس

1

سطح سه

1

سطح2

4/5

خوب
خیلی خوب
عالی

4
4/2
4/35

2

سطح چهار

5

سطح2
سطح3

4/5
2

خوب
خیلی خوب
عالی

4
4/2
4/35

تبصره :1طلبهای که در سطح  3اشتغال به تحصیل دارد ،می تواند در سطح( 2با ضریب یک) تدریس نماید.
تبصره :2در همه سطوح و برای هر سال فقط یک درس اعم از حوزوی یا دانشگاهی که دارای باالترین امتیاز است محاسبه میشود( .ضمناً تدریسهایی
محاسبه میشود که در همان سطحی که برای آن سطح معرفی شده انجام شده باشد).
تبصره :3امتیاز تدریس در دانشگاه بر اساس جدول فوق معادل سازی و محاسبه شده و  51درصد آن منظور می شود.
تبصره :4کیفیّت تدریس بر اساس جدول ذیل محاسبه میشود:
ردیف
4

2

3

1

5

تسلط علمی

شیوه آموزش تأثیرگذار

تربیت طالب موفق

اخالق آموزش

عنوان
تبیین موضوع درسی(مدّعا ،استدالل ،مبادی و لوازم مدعا)
پاسخگویی صحیح و منطقی به سؤاالت
استفاده از منابع متعدّد و متناسب با درس
آگاهی از مباحث جدید و مطالب مرتبط با موضوع تدریس
داشتن بیان شیوا در انتقال مطالب درسی
نظم و پیوستگی منطقی در ارائه مطالب
استفاده از روشهای متنوّع و بدیع در تدریس(سخنرانی ،بحث گروهی ،پرسش و پاسخ و)..
ارجاع به منابع مرتبط با موضوع درس(کتب ،مجلّات ،سیدی و)...
استفاده از وسایل کمک آموزشی(تخته ،رایانه و )...در صورت امکان و نیاز
تالش جهت شکوفاسازی استعداد طالّب
ایجاد روحیّة تحقیق و پژوهش در طلّاب
نظارت علمی بر فعالیتهای علمی طالب
اهتمام و توجه جدی به طالب
تقویت انگیزههای اخالقی و معنوی در طالب
برخورد صحیح و منطقی با آرای دیگران
تواضع
رعایت آراستگی ظاهر

جمع حداکثر امتیاز

حداکثر امتیاز
41
41
41
41
1
1
1
1
1
1
8
8
1
1
1
1
1
411

تبصره :5کیفیّت تدریس براساس جدول فوق به شرح ذیل منظور میشود:
 -4کیفیّت عالی :دارای امتیاز 411 – 84؛
 -2کیفیّت خیلی خوب :دارای امتیاز 81 – 64؛
 -3کیفیّت خوب :دارای امتیاز  61 – 11و کمتر از  ،11کیفیّت غیر قابل قبول است.
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