
 

 

 

 

 

 

 

 نامه احراز نخبگی آیین

 های علمیهو استعذاد برتر حوزه
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 مقذمه

  "هشکض"اختصاس کِ اص ایي پس تِ )ّای علویِ اساسٌاهِ هشکض  اهَس ًخثگاى ٍ استعذادّای تشتش حَصُ  4هادُ   5ٍ تٌذ   1-3تِ استٌاد تٌذ 

 .ّای علویِ، تِ ضشح ریل تذٍیي هی گشددٍ استعذاد تشتش حَصُ ًخثگی احشاص ًاهِآییي ،(ًاهیذُ هی ضَد

 تعاریف و کلیات: فصل اول

اضتْاس ّای علویِ داسای پشًٍذُ تَدُ ٍ تِ طلثِ ٍ سٍحاًی تَدى حَصٍی تِ فشدی اطالق هی ضَد کِ دس یکی اص هشاکض هذیشیت حَصُ .1ماده 

 .داضتِ تاضذ
ّای علویِ دارای پرًٍذُ ًباشذ، الزم است در یکی از ایي هراکس تشکیل پرًٍذُ در صَرتی کِ فرد در یکی از هراکس هذیریت حَزُ: تبصرُ

 .دّذ

اسالهی ٍ ًخثِ حَصٍی تِ فشد  تشجستِ ٍ کاسآهذی اطالق هی ضَد کِ اثش گزاسی ٍی دس تشتیت، آهَصش ، تَلیذ ٍگستشش علَم  .2ماده 

اًساًی، تثلیػ، فٌاٍسی، فشٌّگ ٍ هذیشیت، هحسَس تاضذ ٍ َّش، خالقیت، کاسآفشیٌی ٍ ًثَغ فکشی ٍی هَجة  سشعت تخطیذى تِ سضذ ٍ 

 .تَسعِ علوی ٍ سضذ فضائل اخالقی جاهعِ گشدد
 تذریس -2تحصیل         -1:  ّای آهَزشی عبارتٌذ اززهیٌِ: 1تبصرُ

هرکس هَظف . باشٌذ ًخبِ فراتر هی( حذ)از تعریف ( کثر اهلل اهثالْن)ّای علویِ هفاخر حَزٍُ ( داهت برکاتْن)هراجع هعظن تقلیذ  :2تبصرُ

 .اًجام دّذ است تجلیل ٍ تکرین از آًاى را هٌاسب شأى ٍ جایگاُ ٍاالی آًاى

 .باشٌذسال  35ًخبگاى حَزٍی بایذ دارای حذاقل   :3تبصرُ

ّای آهَصضی، پژٍّطی، تثلیغی ، اخالقی ٍ تشتیتی، ٍ هذیشیتی تِ فشدی اطالق هی ضَد کِ دس یکی اص صهیٌِاستعذاد تشتش حَصٍی تِ  .3ماده 

 .ّای تشٍص استعذادّای ٍیژُ ٍ ضٌاختِ ضذى  تِ عٌَاى  ًخثِ دس اٍ ٍجَد داسدصَست تالقَُ ًخثِ تَدُ ٍ صهیٌِ
 .باشٌذسال  34ٍ حذاکثر  17بایذ دارای حذاقل  استعذادّای برتر حَزٍی: تبصرُ

ّای عوَهی ٍ ّا است کِ تِ هٌظَس اسصضیاتی ٍ سٌجص صالحیتای اص سٌجص هشکض، هجوَعِ "تخصصی–عوَهی ٍ علوی "هصاحثِ . 4ماده 

 .ضَداختصاصی ٍاجذیي ضشایط اٍلیِ ٍ اًتخاب ًْایی استعذادّای تشتش اًجام هی
 احراز نخبگی: فصل دوم

 .گیشداخالق ٍ تشتیت، آهَصش، پژٍّص، تثلیػ ٍ اهَس فشٌّگی، ٍ هذیشیت صَست هیّای احشاص ًخثگی دس عشصِ .5ماده 

 :هشاحل احشاص ًخثگی تِ ضشح ریل است. 6ماده 
 ضٌاسایی اٍلی ٍ هعشفی ًاهضدّای ًخثگی؛ . 

 .اًتخاب ًخثگاى . 

 .حشاص ًخثگی خَاّذ آهذاحشاص ًخثگی تش اساس ضشایط عوَهی ٍ اختصاصی ًخثگی اًجام خَاّذ ضذ کِ دس دستَسالعول ا .7ماده 
 .هسؤٍلیت ضٌاسایی اٍلیِ ٍ هعشفی ًاهضدّای ًخثگی دس ّش استاى تش عْذُ هذیشیت حَصُ استاى تِ عٌَاى ًوایٌذُ هشکض است. 8ماده 
 .هسؤٍلیت احشاص ًخثگی ٍ اًتخاب ًخثگاى تش عْذُ هشکض است .9ماده 

 برتر احراز استعذاد: فصل سوم

 :پزیشدّا ٍ هقاطع تحصیلی هختلف تِ ضشح ریل صَست هیاحشاص استعذاد تشتش دس ّش یک اص عشصِ .10ماده 

 دس دٍسُ هقذهات ٍ سطَح یک تا چْاس؛: عشصِ آهَصش .1

 دس سطَح یک تا چْاس؛: عشصِ پژٍّص .2

 دس سطَح دٍ تا چْاس؛: عشصِ تثلیػ ٍ اهَس فشٌّگی .3

 دس سطَح سِ ٍ چْاس؛: عشصِ هذیشیت .4

                                                           
 .شناسایی نخبگان و کشف استعذادهای برتر:  های علمیه و سایر مراکس وابسته به حوزه برایریسی با همکاری مراکس مذیریت حوزهبرنامه -1

 .های علمیهشناسایی نخبگان و استعذادهای برتر حوزوی با همکاری مراکس مذیریت حوزه - 2
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 .دس سطح چْاس: تشتیت عشصِ اخالق ٍ .5

 :هشاحل احشاص استعذاد تشتش  تِ ضشح ریل است .11ماده 
 هشکض ؛ "تخصصی -عوَهی ٍ علوی"ضٌاسایی ٍاجذیي ضشایط ضشکت دس هصاحثِ  .1

 تخصصی هشکض ؛ -تشگضاسی هصاحثِ عوَهی ٍ علوی .2

 .اًتخاب استعذادّای تشتش .3

اختصاصی استعذاد تشتش اًجام خَاّذ ضذ کِ دس دستَسالعول احشاص استعذاد تشتش خَاّذ احشاص استعذاد تشتش تش اساس ضشایط عوَهی ٍ  .12ماده 

 .آهذ
 .هسؤٍلیت ضٌاسایی ٍاجذیي ضشایط ضشکت دس هصاحثِ هشکض، دس ّش استاى تش عْذُ هذیشیت حَصُ استاى تِ عٌَاى ًوایٌذُ هشکض است. 13ماده 
 .عذادّای تشتش  تش عْذُ هشکض استهسؤٍلیت تشگضاسی هصاحثِ هشکض ٍ اًتخاب است .14ماده 
ًاهِ تٌظین ٍ تِ تصَیة ّیأت اهٌاء خَاّذ ّای اجشایی احشاص ًخثگی ٍ استعذاد تشتش، تش اساس ٍ دس چاسچَب ایي آییيدستَسالعول. 15ماده 

 .سسیذ

   .ی هشکض تِ تصَیة سسیذدس ّیأت اهٌا 3/2/1392تثصشُ دس تاسیخ  5هادُ ٍ  16فصل   3ایي آییي ًاهِ دس یک هقذهِ،  .16ماده 


