
 شورای عالی حوزه اهی علمیو
داهی ربرت گان و استعدا  مرکز امور نخب

 
 

 

  تخصصی علمی ـراهنمای شرکت در مصاحبه جامع عمومی دفترچه 

 مرکس امور نخبگان و استعذادهای برتر حوزه های علمیه

    

 

 

 .راهنما را هب دقت مطالعو کنندهب واجدین شرایط شرکت رد مصاحبو توصیو می شود مطالب مندرج رد این 

 9314 -9313سال  تحصیلی

 

 

 دفترچه شماره یک



 39 -39سال تحصیلی  دفترچٍ راَىمای شرکت در مصاحبٍ مرکس امًر وخبگان ي استعذادَای برتر حًزٌ َای علمیٍ

2 
 

 فهرست منذرجات

 3...........................................................................................................................................................ٔمذٔٝ

 3..........................................................................................................................................................تعبسیؿ

 4..........................................................................................................عٕٛٔی ٚ اختػبغی داٚعّجبٖضشایظ 

 6.........................................................................................................................استعذاد ثشتش ا٘تخبةٔشاحُ 

 8.........................................................................................................................ثشي ٞبوبسسإٞٙبی تىٕیُ 
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 :تًصیٍ َای مُم بٍ دايطلبان گرامی

اطالع رساوی مرکس امًر وخثگان ي استؼذادَای ترتر حًزٌ َای ػلمیٍ تىُا از طریق مجاری رسمی از قثیل  اایگلاٌ   . 1
اسللللک اونتريویللللخ مرکللللس وخثگللللان تللللٍ و للللاوی    ، nokhbegan.ismc.irایىتروتللللی تللللٍ و للللاوی 

estedadhowzeh@ismc.ir  ، ٌتلفه َای رسمی مرکس 1591597997500999ساماوٍ ایامنی مرکس تٍ شمار ،
 .، ي یا از طریق شرکک اسک خًاَذ تًد 03779997، 03777930، 03779393َای تٍ شمارٌ 

الزم اسک کٍ  ،گیردسط ساماوٍ ایام کًتاٌ مرکس صًرت مراح  تًکٍ اطالع رساوی ممنه اسک در ترخی  از آوجایی. 3
 . وثاشذو ذٌ ایامخ تثلیغاتی تلفه َمراٌ دايطلة مسذيد 

 .ٞب سا ثٝ دلت تىٕیُ ٕ٘بیٙذداٚعّجبٖ الصْ است وٝ اعالعبت خٛاستٝ ضذٜ دس وبسثشي. 0

دس سطبَ  دس غٛست استمبء سطغ    ، تٟٙبٔشوض ٘خجٍبٖ ضشوت وشدٜ ا٘ذ ٞبیٔػبحجٝدس  93-92دٚاعّجب٘ی وٝ دس سبَ تحػیّی . 4
تٛضیحبت پیشأٖٛ سغ  ثٙذی ٚ عشغٝ ٞطب سا  ).ٞبی ٔشثٛط ثٝ سغ  خذیذ ضشوت ٕ٘بیٙذٔی تٛا٘ٙذ دس ٔػبحجٝ 94 -93تحػیّی 
 (ثخٛا٘یذ 3دس ظ

ٗ   14 -11دس غٛست ٞش ٌٛ٘ٝ سٛاَ دس خػٛظ ٔشاحُ آصٖٔٛ ٔی تٛا٘یذ ٞش سٚص اص سبعت . 5 داخّطی   32615202ثب ضطٕبسٜ تّفط
 . تٕبس حبغُ ٕ٘بییذ 103ٚ  102

ٔفت ، خٙطت   ضٟیذ ،  ٔیذاٖ[ص٘جیُ آثبد]لٓ، اثتذای ثّٛاس ضٟیذ غذٚلی)  173/37165غٙذٚق پستی  –لٓ : آدسس پستی ٔشوض. 6
 32616024: ضٕبسٜ ـبوس ٔشوض  (ٔیذاٖ

دس پبیٍبٜ ٔشوض أٛس ٘خجٍبٖ، تؽییشاتی اص عشؾ ٔعبٚ٘ت استعذاد ثشتطش  اص آ٘دبئی وٝ ٕٔىٗ است پس اص لشاس ٌشـتٗ ـبیُ سإٞٙب . 7
ض اعطال  سسطب٘ی   ایٗ ٔشوض غٛست ثٍیشد ، ِزا ثٝ داٚعّجبٖ تٛغیٝ ٔی ضٛد ثٝ تؽییشاتی وٝ دس لبِت اعالعیٝ اص عشیك پبیٍبٜ ٔشوط 

 .الذأبت الصْ سا ا٘دبْ دٞٙذٔی ضٛد تٛخٝ ٕ٘ٛدٜ، 

 39 - 39زماوبىذی آزمًن مرکس امًر وخبگان سال تحصیلی جذيل                        

 تاریخ مًضًع
 10/11/93ِؽبیت  1/9/93 ٞبثجت ٘بْ ٚ تىٕیُ ٚ اسسبَ وبسثشي

 1/7/94ِؽبیت 10/11/93 تٕبس ٚ یب پیبٔه صٔبٖ آصٖٔٛ، ا٘تطبس اعالعیٝ

 1/11/94ِؽبیت  1/7/94 اعالْ ٘تبیح

mailto:estedadhowzeh@ismc.ir
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 ٔمذٔٝ

ٞبی عّٕیٝ ثٝ ٔٙظٛس تحمك ثخطیذٖ ثٝ تأویذات ٔشاخع عظبْ تمّیذ ٚ ٔمبْ ٔعظٓ ثشتش حٛصٜٔشوض أٛس ٘خجٍبٖ ٚ استعذادٞبی 

ٝ »ٚ ثب ٞذؾ « ٞبی عّٕی ٘خجٍبٖ دس ساستبی تٛسعٝ ٕٞٝ خب٘جٝ وطٛساستفبدٜ غحی  اص ظشـیت»دس   «ٔذظّٟٓ اِعبِی«سٞجشی  -ثش٘بٔط

ٞبی عّٕیٝ خٟت تِٛیذ ٚ تٛسطعٝ عّطْٛ   ادٞبی ثشتش حٛصٌٜزاسی ثشای ضٙبسبیی، ٞذایت ٚ حٕبیت ٘خجٍبٖ ٚ استعذسیضی ٚ سیبست

ضٛسای عبِی حٛصٜ ٞبی  676ثب ٔػٛثٝ ضٕبسٜ  1388دس سبَ « دیٙی ٚ ٌستشش ٚ تعٕیك ـشًٞٙ اسالٔی دس سغ  ّٔی ٚ ـشأّی

 .عّٕیٝ تأسیس ضذٜ است

 :اٞٓ ٚظبیؿ ایٗ ٔشوض عجبست است اص

 ٝٔٞبی عّٕیٝ ٚ سبیش ٔشاوض ٚاثستٝ ثشایسیضی ثب ٕٞىبسی ٔشاوض ٔذیشیت حٛصٜثش٘ب : 

 ضٙبسبیی ٘خجٍبٖ ٚ وطؿ استعذادٞبی ثشتش؛ -     

 حٕبیت ٔبدی ٚٔعٙٛی اص ٘خجٍبٖ ٚ استعذادٞبی ثشتش؛ -    

 ٞبی ٘خجٍبٖ ٚ استعذادٞبی ثشتش حٛصٚی؛ٔٙذی اص تٛإ٘ٙذی ٞبی الصْ خٟت ثىبسٌیشی ٚ ثٟشٜ ایدبد ظشـیت  

  ٚ ٖسثظ؛ ٞبی ری استعذادٞبی ثشتش ثب ٔعشـی آ٘بٖ ثٝ ٟ٘بدٞب ٚ سبصٔبٖاستفبدٜ اص ظشـیت ٘خجٍب 

 تعبسیؿ

ثٝ ـشد حٛصٚی ثشخستٝ ٚ وبسآٔذی اعالق ٔی ضٛد وٝ اثش ٌزاسی ٚی دس تشثیت، آٔٛصش ، تِٛیذ ٚ  :وخبٍ حًزيی-1

ٌستشش عّْٛ اسالٔی ٚ ا٘سب٘ی، تجّیػ، ـٙبٚسی، ـشًٞٙ ٚ ٔذیشیت، ٔحسٛس ثبضذ ٚ ٞٛش، خاللیت، وبسآـشیٙی ٚ ٘جٛغ ـىشی 
 .ٝ ٌشددٚی ٔٛخت سشعت ثخطیذٖ ثٝ سضذ ٚ تٛسعٝ عّٕی ٚ سضذ ـضبئُ اخاللی خبٔع

 .ثبضٙذ ٘خجٝ  ـشاتش ٔی( حذ)اص تعشیؿ  (وثش اهلل أثبِٟٓ)ٞبی عّٕیٝ ٚ ٔفبخش حٛصٜ( دأت ثشوبتٟٓ)ٔشاخع ٔعظٓ تمّیذ 

ٞبی ثشٚص ثٝ ـشدی حٛصٚی اعالق ٔی ضٛد وٝ ثٝ غٛست ثبِمٜٛ ٘خجٝ ثٛدٜ ٚ صٔیٙٝ :استعذاد برتر حًزيی -2   

 .جٝ دس اٚ ٚخٛد داسداستعذادٞبی ٚیژٜ ٚ ضٙبختٝ ضذٖ ثٝ عٙٛاٖ ٘خ

ٞبی عّٕیٝ داسای پشٚ٘ذٜ ثٛدٜ ٚ ثٝ عّجٝ ٚ  ثٝ ـشدی اعالق ٔی ضٛد وٝ دس یىی اص ٔشاوض ٔذیشیت حٛصٜ:  حًزيی -3   

 .سٚحب٘ی ثٛدٖ اضتٟبس داضتٝ ثبضذ

 :پزیشداحشاص استعذاد ثشتش دس سٝ عشغٝ غٛست ٔی: عرصٍ -4

 دس دٚسٜ ٔمذٔبت ٚ سغٛح یه تب چٟبس؛: عشغٝ آٔٛصش 
 دس سغٛح یه تب چٟبس؛: عشغٝ پژٚٞص 

 دس سغٛح دٚ تب چٟبس؛: عشغٝ تجّیػ ٚ أٛس ـشٍٞٙی 

 :احشاص استعذاد ثشتش دس پٙح سغ  غٛست ٔی پزیشد:  سطح -5

 اتٕبْ وتجی ٚ ضفبٞی پبیٝ سْٛ: سغ  ٔمذٔبت. 

 اتٕبْ وتجی ٚ ضفبٞی پبیٝ ضطٓ: سغ  یه. 

 ٚاتٕبْ وتجی ٚ ضفبٞی پبیٝ ٟ٘ٓ: سغ  د. 

 ٝ10ی پبیٝ وتجی ٚ ضفبٞاتٕبْ : سغ  س. 

 ٔػبحجٝ ٞبی دسس خبسجاتٕبْ : سغ  چٟبس. 

 پبیٍبٜ اعال  سسب٘ی٘حٜٛ سغ  ثٙذی تحػیّی حٛصٜ ٞبی سفیشاٖ ٞذایت ٚ حٛصٜ عّٕیٝ خٛاٞشاٖ ثضٚدی اص عشیك : تزوش
 .اعالْ خٛاٞذ ضذٚ استعذادٞبی ثشتش ٔشوض ٘خجٍبٖ 
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 شرایط عمًمی استعذادَای برتر
 :عجبستٙذ اصضشایظ عٕٛٔی  استعذاد ثشتش 

 اٍ٘یضٜ ٚ اضتیبق ٚ پطتىبس دس تحػیُ حٛصٚی؛ .1

 ثبٚسٔٙذی ٘سجت ثٝ ٞٛیت سٚحب٘یت؛ .2

 اٞتٕبْ ثٝ أٛس عجبدی؛ .3

 پشٞیض اص سرائُ اخاللی؛ .4

 حسٗ سـتبس ٚ تعبُٔ ثب دیٍشاٖ؛ .5

 صیّ عّجٍی؛ .6

 خاللیت ٚ ٘ٛآٚسی عّٕی؛ .7

 ٘ظٓ ٚ ا٘ضجبط؛ .8

 تعبدَ ضخػیتی؛ .9

 ؛ٚ سیبسی ـىشی تعبدَ .10

 شرایط سىی
 :ضشایظ سٙی استعذاد ثشتش دس سغٛح تحػیّی ٔختّؿ ثٝ ضشح خذَٚ ریُ است

 َای با مذرک دیپلم حذاکثر سه  برای يريدی مقطع ردیف

 21 ٔمذٔبت 1

 24 1سغ   2

 27 2سغ   3

 30 3سغ   4

 34 4سغ   5

 :تٛا٘ذ ثٝ سٗ ٔزوٛس اضبـٝ ضٛدیىی اص ٔٛاسد ریُ ٔی 

 ٚظیفٝ عٕٛٔی؛ٔذت خذٔت  -1

 ٔذت اضتؽبَ ثٝ تحػیُ دس دا٘طٍبٜ؛  -2

 ٔشخػی تحػیّی داسای ٔدٛص ؛  -3

 .یه سبَ تأخیش دس ٚسٚد ثٝ حٛصٜ اص صٔبٖ لب٘ٛ٘ی  -4

 .دس خػٛظ عالة ٚسٚدی ثب ٔذسن سیىُ، تعذاد سٙٛات ثبلی ٔب٘ذٜ تحػیّی تب دیپّٓ، اص سمؿ سٙی وسش خٛاٞذ ضذ

 شرایط اختصاصی استعذاد برتر آموزشی 
 

 :استریل  جذيل بٍ شرحاستعذاد برتر آمًزشی در سطًح تحصیلی مختلف اختصاصی  شرایط

 شرایط سطح تحصیلی ردیف

 75:مقذمات7حذاق  مؼذل  آموزشی مقدمات 1

 آموزشی 1سطح 2
 70: 7حذاق  مؼذل سطح -7

 70:حذاق  ومرٌ تحقیق اایاوی -3

 2سطح 3

 آموزشی
 70: 3حذاق  مؼذل سطح -1

 70:ومرٌ تحقیق اایاویحذاق   -3

 حذاق  یخ مقاوٍ ػلمی  پژوهشی

 حذاق  یخ مأمًریک تثلیغی مًرد قثًل تبلیغی

                                                           

مؼذل  :  شًدطثق فرمًل زیر محاسثٍ می 7مقذمات ي سطح  مقطغمؼذل  - 77  
    مؼذل سال سًم مقطغ   مؼذل سال ديم مقطغ  مؼذل سال ايل مقطغ
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 3سطح 4

 آموزشی
 70: 0حذاق  مؼذل سطح -7

 70: حذاق  ومرٌ اایان وامٍ -3

 7حذاق  یخ مقاوٍ ػلمی تريیجی محاسثٍ و ذٌ پژوهشی

 مأمًریک تثلیغی مًرد قثًل 0حذاق   تبلیغی

 4سطح 5

 آموزشی
  70: حذاق  ومرٌ اایان وامٍ -7

 70: 9سطح حذاق  مؼذل  -3

 حذاق  یخ مقاوٍ ػلمی اژيَ ی محاسثٍ و ذٌ پژوهشی

 مأمًریک تثلیغی مًرد قثًل 9حذاق   تبلیغی

 ي َمایش کتاب سال حًزٌ( سراسری)سراسری، جشىًارٌ عالمٍ حلی( آمًزشی)برگسیذگان مسابقات علمی: 1تبصره
 .باشىذ، ياجذ شرکت در مصاحبٍ مرکس خًاَىذ بًد 71در صًرتی کٍ دارای حذاقل معذل 

داوذ، با معرفی مذیریت چىان چٍ مذیریت ياحذ آمًزشی، شخصی را ياجذ استعذاد علمی فًق العادٌ می: 2تبصره
ي حذاقل  7مقذمات ي سطح در 71مذرسٍ ي تأییذ دي وفر از اساتیذ مذرسٍ ي رکر مًارد فًق العادگی، با حذاقل معذل 

 .در سایر مقاطع، ياجذ شرکت در مصاحبٍ مرکس خًاَذ بًد 71معذل 

 شرایط اختصاصی استعذاد برتر پژوهشی
 :شرایط اختصاصی استعذاد برتر پژيَشی در سطًح تحصیلی مختلف بٍ شرح جذيل ریل است

 شرایط سطح تحصیلی ردیف

 1 سطح 1
 آموزشی

 71: 7حذاق  مؼذل سطح -7

 70:حذاق  ومرٌ تحقیق اایاوی -3

  7َای اژيَ ی سطحامتیاز از جذيل فؼاویک 0کسة حذاق    پژوهشی

 2 سطح 2

 آموزشی
 71: 3حذاق  مؼذل سطح -1

 70:حذاق  ومرٌ تحقیق اایاوی -3

 پژوهشی
 حذاق  یخ مقاوٍ ػلمی -7  

 3َای اژيَ ی سطحامتیاز از  جذيل فؼاویک 73کسة حذاق   -3

 حذاق  یخ مأمًریک تثلیغی مًرد قثًل تبلیغی

  3 سطح 3

 آموزشی
 71: 0حذاق   مؼذل سطح -7

 70: حذاق  ومرٌ اایان وامٍ -3

 پژوهشی
 حذاق  یخ مقاوٍ ػلمی تريیجی محاسثٍ و ذٌ-7

 ) 0َای اژيَ ی سطحامتیاز از جذيل فؼاویک 79کسة حذاق   -3

 مًرد قثًلمأمًریک تثلیغی  0حذاق  -0 تبلیغی

 4 سطح 4

 آموزشی
  71: حذاق  ومرٌ اایان وامٍ -7

 71: 9سطححذاق  مؼذل  -3

 پژوهشی
 حذاق  دي مقاوٍ ػلمی اژيَ ی محاسثٍ و ذٌ -7

  9َای اژيَ ی سطحامتیاز از جذيل فؼاویک 39کسة  حذاق   -3

 مأمًریک تثلیغی مًرد قثًل 9حذاق   تبلیغی

 71ي َمایش کتاب سال حًزٌ در صًرتی کٍ دارای حذاقل معذل ( سراسری)عالمٍ حلیبرگسیذگان جشىًارٌ : تبصره
 .باشىذ، ياجذ شرکت در مصاحبٍ مرکس خًاَىذ بًد

 شرایط اختصاصی استعذاد برتر تبلیغی 
 :شرایط اختصاصی استعذاد برتر تبلیغی در سطًح تحصیلی مختلف بٍ شرح جذيل ریل است

 

 

                                                           
 .مىظًر از مقاوٍ محاسثٍ و ذٌ مقاوٍ قات  قثًوی اسک کٍ امتیاز آن در سطًح قث  محاسثٍ و ذٌ تاشذ - 7
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 شرایط سطح تحصیلی ردیف

 2سطح 1

 آموزشی
 71: 2حداقل معدل سطح -1

 71: حداقل نمره تحقیق پایانی -2

 حداقل یک مقاله علمی پژوهشی

 های تبلیغیامتیاز از  جدول فعالیت 40کسب حداقل  تبلیغی

 3سطح 2

 آموزشی
 71: 3حداقل  معدل سطح -7

 71: حداقل نمره پایان نامه -2

 ترویجی محاسبه نشدهحداقل یک مقاله علمی  پژوهشی

 های تبلیغیامتیاز از  جدول فعالیت 45 حداقل کسب  تبلیغی

 4سطح 3

 آموزشی
  71: حداقل نمره پایان نامه -7

 71 : 4سطححداقل معدل  -2

 حداقل یک مقاله علمی پژوهشی محاسبه نشده پژوهشی

 یهای تبلیغامتیاز از  جدول فعالیت 55حداقل کسب  تبلیغی

 مراحل انتخاب استعذادهای برتر

 :مراحل اوتخاب استعذادَای برتر بٍ شرح ریل است

 َا در گريٌ شىاسایی معايوت استعذادَای برتر مرکس؛ ي تکمیل پريوذٌ محاسبٍ امتیاز وُایی (7)

 ؛ي اوتخاب ايلیٍ استعذادَای برتر َای تخصصی مرکسَا در کارگريٌبررسی پريوذٌ (2)

 .َیأت امىای مرکسُایی مىتخبیه در تأییذ و (3)

 مصاحبه علمی

 :مرکس امًر وخبگان در َمٍ عرصٍ َا بٍ شرح ریل می باشذ مشترکمًاد مصاحبٍ علمی 

                                                           

 .را درس گرفتٍ اوذ می تًاوىذ ایه کتاب را مصاحثٍ دَىذ« زیذ ػسٌ»سثحاویطالتی کٍ کتاب محاضرات آیک اهلل .  7

 .در صًرت اشتغال تٍ رشتٍ َای تخصصی حًزٌ ایه رشتٍ ویس مًرد آزمًن قرار خًاَذ گرفک.  3

 ، تمام محاضرات5محًدٌ کفایٍ، ي وُایٍ محذيدٌ اایٍ وٍ، مناسة از تیغ تٍ تؼذ تا محذيدٌ اایٍ .  0

 .اایان وامٍ مالک ویسکاتمام .  9

 .در صًرت اشتغال تٍ رشتٍ َای تخصصی حًزٌ ایه رشتٍ ویس مًرد آزمًن قرار خًاَذ گرفک.  9

 تمام کفایٍ ي وُایٍ، مناسة از تیغ تٍ تؼذ، تمام محاضرات.  7

 مواد مصاحبه سطح

 (اتوام پایه سوم، کتبی و شفاهی)هقذهات 
 ، الونطق، آهوزش عقایذ استاد هصباح، جواهر البالغه(سیوطی)صرف ساده، نحو  :علوی هصاحبه. 1

 تشخیصی ـ تربیتیهصاحبه . 2

 (اتوام پایه ششن، کتبی و شفاهی)سطح یک 
 1کل اصول فقه هظفر، کل شرح لوعه، بذایة الوعارف االلهیه استاد خرازی: علوی هصاحبه. 1

 تشخیصی ـ تربیتی هصاحبه. 2

 (اتوام پایه نه، کتبی و شفاهی)سطح دو 
 حاضرات، ه3کفایة االصول، هکاسب، نهایة الحکوة: 2علوی  هصاحبه. 1

 تشخیصی ـ تربیتی هصاحبه. 2

 4(، کتبی و شفاهی 11اتوام پایه )سطح  سه 
 هحاضرات ،6کفایة االصول، هکاسب، نهایة الحکوة: 5علوی هصاحبه. 1

 تشخیصی ـ تربیتی هصاحبه.2

اتوام سال چهارم درس های )سطح چهار 

 (خارج

 درس خارج: علوی هصاحبه. 1

 تشخیصی ـ تربیتیهصاحبه . 2
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 ٔتٗ اسسبِی وٕتش . )دٚ ٘سخٝ اص ٔتٗ تبیپ ضذٜ تمشیشات دسس خبسج ـمٝ ٚ اغَٛ ٔی ثبضٙذ الصْ است 4سغ   عالة
 .ثبضذ فػیّیتضٕٙب  الصْ است وٝ ٔتٗ ـٛق ثٝ ٕٞشاٜ ـٟشست (. خّسٝ ٘جبضذ 50اص 

   ثب ضٕبسٜ  حجٝٔػبسبعت لجُ اص  48وتبة ٔحبضشات سا ٔػبحجٝ دٞٙذ حتٕب الصْ است  وٝ تٕبیُ داس٘ذعالة سغ
 .ٕٞبًٞٙ وٙٙذ 32616032

 ثٝ ضشح ریُ است عّٕی ٞش دسساسصیبثی دس ٔػبحجٝ  ٔحٛسٞبی: 

 ٔفبٞیٓ ٚ اغغالحبت   -

 ٔسبئُ ٚ لٛاعذ  -

 ٚ وتت ٟٔٓ آٖ عّٓسبختبس وّی  -

 عجبستخٛا٘ی، تشخٕٝ ٚ تجییٗ ٔٙغمی ٔتٗ  -

 (دس ٔػبحجٝ عمبیذ)ضجٟبت ٚ تٛاٖ پبسخٍٛیی ثٝ آٖ ٞب  -

 ٔػبحجٝ ای ثب یه استبد ، خٛاٞذ ضذدٚ استبد ثشٌضاس  تٛسظ عّٕی ٔشوض أٛس ٘خجٍبٖ ِضٚٔب تٕبٔی ٔػبحجٝ ٞبی ٚ
 .ا٘دبْ ٔی ٌیشد، دس ٚلت دیٍشی ٔػبحجٝ ثب استبد دْٚ ثشٌضاس ضٛد

  ثٝ دِیُ ایٙىٝ لجُ اص پبیبٖ وّیٝ ٔػبحجٝ ٞبی عّٕی ٚاخذیٗ ضشایظ، ستجٝ ثٙذی اـشاد أىبٖ ٘ذاسد، ِزا ٘تبیح ضٙبسبیی
 . استعذادٞبی ثشتش عجك خذَٚ صٔب٘جٙذی اعالْ ٔی ٌشدد

  ٝص دلیمٝ لجُ ا 90دلیمٝ ٔی ثبضذ، ِزا خٛاٞطٕٙذست حتٕب  15صٔبٖ تمشیجی ثشای ٔغبِعٝ ٞش دسس پیص اص ٔػبحج
 .ٔػبحجٝ خٟت ٔغبِعٝ ٚ تعییٗ ٔحذٚدٜ دس ٔحُ ٔػبحجٝ حضٛس ثٟٓ سسب٘یذ

  ٚ ٝثال ٔب٘ع است... استفبدٜ اص ٞش ٌٛ٘ٝ ضشح، ٘شْ اـضاس، تعّیم. 

 ٛتش ثش٘بٔٝ ضٙبسبیی اص آٚدٖ تّفٗ ٕٞشاٜ ثٝ اتبق ٔػبحجٝ خذا خٛدداسی اٞطٕٙذست خٟت ثشٌضاسی ٞش چٝ ٔٙظٓخ
 .ٕ٘بییذ

 ٛذدداسی ـشٔبییِغفب اص آٚسدٖ ٕٞشاٜ خ. 

 سابقٍ علمی، پژيَشی ي تبلیغی

ٞبی آٔٛصضی، پژٚٞطی ٚ تجّیؽی، عالة الصْ ٞبی ٔشوض أٛس ٘خجٍبٖ خٟت سضذ خبٔع استعذادٞبی ثشتش دس عشغٝسیبست٘ظش ثٝ 
است ٔذاسن ٔعتجش دس ٔٛاسد صیش سا ٔٛلع ثجت ٘بْ اسسبَ ٕ٘ٛدٜ ٚ یب دس ٍٞٙبْ ثشٌضاسی ٔػبحجٝ ثٝ ٔسئَٛ پزیشش ٔػبحجٝ تحٛیُ 

 . ٕ٘بیٙذ

، ٘بٔٝ ٔذسسٝ ٚ حىٓ تذسیس ٔالن ٘یست)دس  ٔذاسس عّٕیٝ، ٔشاوض حٛصٚی ٚ ٔشاوض دا٘طٍبٞی  سسٕی تذسیس -
 (ییذیٝ ٔذیشیت استبٖتب

 (ثب ٘بٔٝ سسٕی اص ٔعبٚ٘ت آٔٛصش استبٖ) حٛصٜ ٞبی عّٕیٝ( إِپیبدٞبی)٘فشات ثشتش ٔسبثمبت عّٕی  -

٘بٔٝ سسٕی اص دثیشخب٘ٝ وٝ ضبُٔ سبَ ثشٌضیذٌی ثٝ ) ٘فشات ثشتش خطٙٛاسٜ عالٔٝ حّی ٚ ٕٞبیص وتبة سبَ حٛصٜ -
 (عّٕی ٔمبِٝ یب وتبة ٕٞشاٜ عٙٛاٖ پژٚٞص، ٕ٘شٜ اسصیبثی ٚ ٔطخػبت اسصیبثبٖ

وتبة پژٚٞطی، تػحی  ا٘تمبدی وتبة، تػحی  ؼیش ا٘تمبدی وتبة، وتبة ا٘تمطبدی،  : اص لجیُـعبِیت ٞبی پژٚٞطی  -
وتبة عّٕی، تّخیع وتبة عّٕی، چىیطذٜ سطبصی   ( ٔػذسیبثی)وتبة تبِیفی، ٚیشایص ٔتٛایی وتبة عّٕی، تحمیك 

شیبت طط شٜ دس ٘طٕٝ ٔمبِٝ ٚ یبوتبة عّٕی، ٔمبِٝ تشٚیدی، ٔمبِٝ ٔٙتوتبة عّٕی، ٔمبِٝ پژٚٞطی، ٔمبِٝ ا٘تمبدی، تشخ
ططی، ٞیطبت تحشیشیطٝ    ٘ٛیسی ٔمبِٝ عّٕی، اسائٝ وشسطی آصاد ا٘ذی  ٜاعال  سسب٘ی ٚاحذٞبی آٔٛصضی، چىیذ -عّٕی

 .یشیت پژٚٞطی٘طشیبت عّٕی، ٔذ
٘طست ٞبی عّٕی ٔعتجطش   بٔمبالت ٚ وتبة ٞبی ٔزوٛس ٔی ثبیست دس ٔدالت عّٕی ٔٙتطش یب دس ٕٞبیص ی: ٘ىتٝ

 .پزیشـتٝ ضذٜ ثبضٙذ

، استفبدٜ اص اثضاس ٚ ـٙبٚسی ٞبی خذیذ، استفبدٜ ... غٛت ٚ یب تػٛیش خّسبت، والسذاسی، ٔٙبظشٜ ٚ : دس عشغٝ تجّیػ -
وتبة، ٔمبِٝ، وبسضٙبس ٔزٞجی سسب٘ٝ، سبیت ٚ ٚثالي، ٔطذیشیت ٔسطدذ ٚ    ٔٙبست اص ٞٙش، استفبدٜ اص ادثیبت ـبخش،
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ٍٙی، ٔذیش ٔسئَٛ ٘طشیبت ـشٍٞٙی، ٞیبت تحشیشیٝ ٘طشیبت ـشٍٞٙی،  خذٔبت ثشخست دسعشغٝ لطشآٖ  ٔشاوض ـشٞ

 . ...ٖٚ دس خیش ٚ ـعبِیت دس أٛس خیشیٝ، اثتىبس، خاللیت ٚ ٘ٛآٚسی ٚ بٚ عتشت، تع
 (ثبتبییذ سسٕی ٔعبٚ٘ت تٟزیت حٛصٜ ٞبی عّٕیٝ) حفظ لشآٖ وشیٓ  -
 (تٟزیت حٛصٜ ٞبی عّٕیٝثبتبییذ سسٕی ٔعبٚ٘ت ) حفظ ٟ٘ح اِجالؼٝ -
 ...(ٚ  ٞبدا٘طٍبٜ تبییذیٝ اص ٔٛسسبت داسای ٔدٛص، ٔشوض صثبٖ حٛصٜ، دا٘طىذٜ صثبٖ ٞبی خبسخی)تسّظ ثش صثبٖ  -

 راَىمای تکمیل کاربرگ َا

، (حطٛصٚی ٚ ؼیطش حطٛصٚی   )ضبُٔ ٔطخػبت صٔیٙٝ ای، ٚضعیت آٔٛصضطی  (: ٔطخػبت ٚ اعالعبت ـشدی)وبسثشي ضٕبسٜ یه . 1
ِغفب دس ایٗ لسٕت عالٜٚ ثش ا٘تخبة یىی اص ٌضیٙٝ )اخشایی، عاللٕٙذی ٞب، ٚضعیت ٔبِی، ٚیژٌی ٞبی عّٕی ٚ ضخػیتی سٛاثك 

ب ٔطی ثبیسطت   ٕٞب، حتٕب عّت ا٘تخبة خٛد سا روش ـشٔبئیذ، دس غٛست ٘مػبٖ ایٗ ٔذسن دسیبـت ٘خٛاٞذ ضذ، دس پبیبٖ وبسثشي حت
 (داٚعّت تبسیخ ٚ أضبء داضتٝ ثبضذ

ي ِضٚٔب ثبیذ تٛسظ ٔذسسٝ تىٕیطُ ٚ پطس اص ٟٔطش ٚ أضطبء تٛسطظ      ایٗ وبسثش(: سٛاثك تذسیس حٛصٚی) ي ضٕبسٜ چٟبسوبسثش. 2
 .ٔذیشیت استبٖ تبییذ ٌشدد

 .ٌشددٚ تبییذ  تٛسظ ٔٛسسٝ آٔٛصش عبِی ٔحُ تذسیس تىٕیُ(: سٛاثك تذسیس ؼیش حٛصٚی)وبسثشي ضٕبسٜ پٙح . 3

تٕبٔی ٔٛاسدی وٝ دس ایٗ وبسثشي عالٔطت صدٜ ضطٛد ِضٚٔطب ثبیطذ ثطٝ ٕٞطشاٜ       (: تجّیؽی سٛاثك ـعبِیت ٞبی)  8وبسثشي ضٕبسٜ . 4
 .٘یض ثبیذ تٛسظ ٔذیشیت استبٖ تبییذ ٌشددوبسثشي ایٗ . ٔستٙذات سسٕی ثبضذ

 (ثجت ـعبِیت ٞب ٚ ٔٛـمیت ٞبی ـشٍٞٙی) 10وبسثشي ضٕبسٜ . 5

 مقررات مصاحبٍ

وٙٙذٌبٖ دس ٔػبحجٝ ٞبی ٔشوض، تعییٗ صٔبٖ ٔػبحجٝ ـمظ ثشای یىجبس ٕٔىٗ است ٚ عذْ ثب تٛخٝ ثٝ حدٓ ا٘جٜٛ ضشوت (1
 . ٌشدداص ضشوت دس ٔػبحجٝ ثٛدٜ، پشٚ٘ذٜ عالة ثٝ سبَ آیٙذٜ ٔٙتمُ ٔیضشوت دس ٔػبحجٝ ثٝ ٔٙضِٝ ا٘ػشاؾ 

دلت الصْ سا ثٝ عٕطُ   پس اص تعییٗ لغعی ٚلت ٔػبحجٝ، أىبٖ ِؽٛ ٔػبحجٝ ٚخٛد ٘ذاسد، ِزا دس ا٘تخبة صٔبٖ ٔػبحجٝ  (2
 . آٚسیذ

ثشای ٔشوض ایدبد ٕ٘ی وٙطذ،   ٔسئِٛیتی( ثٝ خبعش ٔسذٚد ثٛدٖ پیبٔه تجّیؽبتی ِٚٛ) عذْ اعال  اص پیبٔه ٞبی دسیبـتی  (3
 .تٛسظ تّفٗ ٕٞشاٜ خٛد ٔغٕئٗ ضٛیذ ٞبی ٔشوضأىبٖ دسیبـت پیبٔهِزا اص . ٚ ثٝ ٔٙضِٝ ا٘ػشاؾ تّمی خٛاٞذ ضذ

 .شش، خشٚج اص ٔشوض ثٝ ٔٙضِٝ ا٘ػشاؾ خٛاٞذ ثٛدثعذ اص ا٘دبْ ٔشاحُ پزی (4

 


