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 دس صَست ًیبص اص پطت ثشگِ استفبد ًوبییذ.

 

 

 ضوبسُ پشًٍذُ هشکض هذیشیت                                       ًبم ٍاحذ آهَصضی               ضْش               استبى                             بم ٍ ًبم خبًَادگیً

    (01)اتوبم کتجی ٍ ضفبّی پبیِ 3سغح   □        سبل هصبحجِ دسس خبسج( 4)اتوبم 4سغح   □ٍاجذ ضشایظ ضشکت دس هصبحجِ کذام هقغغ تحصیلی ّستیذ؟         

          (3)اتوبم کتجی ٍ ضفبّی پبیِ هقذهبت□      (6)اتوبم کتجی ٍ ضفبّی پبیِ  0سغح  □       (8ٍ ضفبّی پبیِ  9)اتوبم کتجی پبیِ  2سغح  □

 اهضبء ٍ  تبسیخ        ام.   سا ثِ دقت هغبلؼِ ًوَد0397ُدس سبل ِ آهَصش ًبم دس ػشص ایٌجبًت ثذیٌَسیلِ اػالم هیٌوبین کِ هفبد دفتشچِ ساٌّوبی ثجت 
 ارجمنذ!مذیر 

 استاد گرامی!

 ثشتاش  اساتؼذادّبی  ٍ ًخجگابى  سابهبًذّی  ٍ ضٌبسابیی  هٌظَس ثِ علمیه های حوزه برتر استعذادهای و نخبگان امور مرکسسسبًذ،  ثِ استحضبس هی

 0391 سابل  ػلویاِ دس  ّبی حَصُ ػبلی ضَسای 981 ضوبسُ ثشاسبس هصَثِ هذیشیتی، ٍ تجلیغی تْزیجی، پژٍّطی، آهَصضی، اثؼبد دس ػلویِ ّبی حَصُ

عالثی کِ داسی حذاقل هؼذل آهَصضی ّساتٌذ پاس اص تطا یل پشًٍاذُ ٍ قجاَلی دس هصابحجِ، دس ی ای اص         است. ضذُ ٍ صیش ًظش ّیأت اهٌبء تبسیس

ّابی ٍیاژُ هابدی        ضًَذ. ایي عالة، هطاوَل حوبیات   اػالم هی «استعذاد برتر»ثِ ػٌَاى « َس فشٌّگیتجلیغ ٍ اه»ٍ « پژٍّص»، «آهَصش»ّبی  ػشصِ

 ّبی حوبیتی قشاس خَاٌّذ گشفت. ّبی ػلویِ ٍ دیگش ثخص هؼٌَی هشکض اهَس ًخجگبى ٍ استؼذادّبی ثشتش ٍ هشکض خذهبت حَصُ

هشکاض اهاَس ًخجگابى ٍ اساتؼذادّبی     ّستٌذ هتقبضی ضشکت دس هصبحجِ ػلوی  فاقذ شرط معذل آموزشیثب تَجِ ثِ ایٌ ِ ثشخی اص عالة کِ  

ایاي   العاادگی علمای   فوقدستَسالؼول احشاص استؼذاد ثشتش، دس صَستی کِ دٍ تي اص اسبتیذ،  3هبدُ  3هغبثق تجصشُ  ،ثبضٌذ هیّبی ػلویِ   حَصُ ثشتش

ِ َهبسیًَی هذیش ٍاحذ آهَصضی ثِ ایي هشکض اػالم گشدد، عالة سا ثب رکش هَاسد، تبییذ ًوبیٌذ ٍ هشاتت اص عشیق ه بتجِ ات  هجبص ثِ ضشکت دسهصابحج

 خَاٌّذ ثَد. ایي هشکض

ِ   ،هتقبضای دس هاَسد علجاِ   ثبیست تَسظ دٍ تي اص اسبتیذ هؼضص آى ٍاحاذ آهَصضای    ثش ّویي اسبس، ایي کبسثشگ هی  دس دٍ کابسثشگ جذاگبًا

 .گشدداسسبل ( 75گشدیذُ، اص عشیق ه بتجِ اتَهبسیًَی هذیش، خغبة ثِ سئیس هشکض اهَس ًخجگبى ٍ استؼذادّبی ثشتش)ثب کذ ت ویل 

 .گشدد صشف ٍقت، دقت ًظش ٍ صشاحت ضوب دس ایي ساثغِ تط ش هی ثذیٌَسیلِ اص 
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 موضوع ردیف

  ًَع استجبط ضوب ثب علجِ هتقبضی چگًَِ ٍ ثِ چِ هذت ثَدُ است؟ )هذسس، استبد ساٌّوب، هطبٍس...(  0

 داسد؟ هؼٌَیای ثشای سضذ ػلوی ٍ  طبى ّذف هطخص ٍ اًگیضُیآیب اص ًظش ضوب ا  2

 ایطبى اص ًظش ضوب چگًَِ است؟ ًظن ٍ اًضجبط دس تحصیل  3

 کٌیذ؟ ایطبى سا چگًَِ اسصیبثی هی آهبدگی ٍ فضل ػلویثب تَجِ ثِ کسشی ًوشُ هؼذل،   4

 کٌیذ؟ ایطبى سا چگًَِ اسصیبثی هی  قذست تحلیل ػلوی ٍ تفشیغ فشٍع  5

 چگًَِ دیذیذ؟دس ایطبى سا  قذست حبفظِ ٍ استحضبس ًسجت ثِ هغبلت ػلوی  6

 کٌیذ؟ سا چگًَِ اسصیبثی هیٍ هْبست ایطبى ثشای تذسیس  تَاًبیی  7

 سا داسد؟ ّبی پژٍّطی  اص ًظش ضوب آیب ایطبى تَاًبیی فؼبلیت  8

 کٌیذ؟ سا چگًَِ اسصیبثی هیایطبى  خصَصیبت فشدی )هسئَلیت پزیشی، قبثلیت اػتوبد، هتبًت، پطت بس...(  9

 تبد:تَضیحبت ت ویلی اس

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ٍ اهضبء استبد                                                                                                                                                                     

 ثشگ تَسظ علجِسکبٍ اهضبء : ت ویل 0هشحلِ 
 ٍاحذ آهَصضی تحَیل کبسثشگ ثِ هذیش: 2هشحلِ 
  : ت ویل کبسثشگ تَسظ دٍ استبد3هشحلِ 
 : اسسبل اتَهبسیًَی تَسظ هذیش4هشحلِ 

 


