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 فهرست مندرجات

 مقدمه

 تعاریف 

 اهم وظایف اداره نخبگان واستعدادهای برتر

 های مهم به داوطلبان گرامیتوصیه

 (1) جدول شمارهاستعدادهای برتر زمانبندی فرایند شناساییجدول 

 فرایند شناسایی استعداد برتر و تشکیل پرونده

 (2شرط سن) جدول شماره -شرایط شرکت در فراخوان شناسایی استعدادهای برتر

 (3) جدول شماره (لیتحص)آموزش عرصهاستعدادبرترشرایط اختصاصی 

 )4جدول شماره ( عرصه آموزش)تدریس(استعدادبرترشرایط اختصاصی 

 (5) جدول شمارهعرصه پژوهششرایط اختصاصی استعدادبرتر

 (6) جدول شمارهی فرهنگ امور و غیتبلعرصه شرایط اختصاصی استعدادبرتر

 (11الی 7شماره) جدول منابع ومحدوده مطالعاتی مصاحبه های علمی

 مستندات

   آدرس

      32112565 -32112645-525 اداره نخبگان و استعدادهای برتر:شماره تماس  

 https://yun.ir/drlub2:  علمیه سامانه مرکز امور نخبگان حوزهآدرس 
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 :مقدمه

استفاده صحیح از »در «العالیمدظلهم»منظور تحقق بخشیدن به تأکیدات مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلیدبه

گذاری برای ریزی و سیاستهدف برنامهو با « جانبه کشورهای علمی نخبگان در راستای توسعه همهظرفیت

، جهت تولید و هایعل اهلل سالمالزهراء جامعهاستعدادهای برتر ارتقاء و توانمندسازی نخبگان و  ،شناسایی، حمایت

اساسنامه  6ماده 5، به استناد بندتوسعه علوم دینی و گسترش و تعمیق فرهنگ اسالمی، در سطح ملی و فراملی

های علمیه، اداره امور نخبگان و استعدادهای برتر استعدادهای برتر حوزهامور نخبگان و  مرکز

 .سیس گردیدأت 7931در سال علیها(اهلل)سالمالزهراجامعه

 فیتعار

  هایعلاهلل سالمالزهراء جامعه مثل هیعلم هایحوزه تیریمد مراکز از یکی در که شود یم اطالق یفرد به :حوزوی

  طلبگی اشتغال به تحصیل داشته باشد.به صورت رسمی و با کد .

 تولید آموزش، تربیت، در وی اثرگذاری که شودمی اطالق کارآمدی و برجسته حوزوی فرد به :1حوزوی نخبه

 خالقیت، هوش، و باشد محسوس مدیریت، و فرهنگ فناوری، تبلیغ، انسانی، و اسالمی علوم گسترش و

 جامعه اخالقی فضائل رشد و علمی توسعه و رشد به بخشیدن سرعت موجب وی فکری نبوغ و کارآفرینی

 .گردد

 نخبه( حد) تعریف از (امثالهم اهلل کثر)علمیه هایحوزه مفاخر و (برکاتهم دامت)تقلید معظم قابل ذکر است که مراجع

 .باشندمی فراتر

 استعدادهای بروز هایزمینه و بوده نخبه بالقوه صورتبه که شودمی اطالق حوزوی فردی به :2برتر استعداد

 پژوهش، آموزش، هایعرصه از یکی اختصاصی داشته و شرایط وجود او در نخبه عنوانبه شدن شناخته و ویژه

 دارد. را برتر استعدادهای مدیریت یا و اخالق و تربیت تبلیغ و امورفرهنگی،

 سطح علمی سنجش و ارزشیابی منظوربه  که است های شفاهیسنجش از ایمجموعه :علمی مصاحبه

 .شودمی واجدین شرایط اولیه انجام

سوابق  به ناظر تدریسی، مهارت و توان شناسایی هدف با سنجش، این: تدریس مصاحبه تخصصی عرصه

 .شودمی انجام طلبه، تدریس

های فعالیت به ناظر پژوهشی، مهارت و توان شناسایی هدف با سنجش، این: پژوهش عرصه مصاحبه تخصصی

 .شودمی انجام شده، ارائه پژوهشی

                                                           
 استعداد برتر با آن است.و روشن شدن تفاوت  . تعریف نخبه در این دفترچه صرفاً جهت اطالع1

 عنوان به باشد 5.11 باالی ایشان مصاحبه کل معدل که طالبی. شوند می تقسیم ب و الف گروه دو امتیازات در اساس بر برتر استعدادهای نهایی، تعیین مرحله در - 2
 .شوند می شناخته ب برتر استعداد عنوان قبول شدگان به سایر و الف برتر استعداد
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 به توجه با فرهنگی، و تبلیغی مهارت و توان شناسایی هدف با سنجش، این: تبلیغ عرصه تخصصی مصاحبه

 .شودمی انجام گرفته، صورت های تبلیغیفعالیت

 

 مصاحبه این .شودمی انجام اخالقی و عمومی هایصالحیت شناسایی هدف با سنجش، این: عمومی مصاحبه

 .شود انجام حمایت دوره در و شناسایی مراحل اتمام از بعد ممکن است

 اهم وظایف اداره نخبگان و استعدادهای برتر عبارت است از:

 شناسایی نخبگان و کشف استعدادهای برتر؛ 

 حمایت مادی و معنوی از نخبگان و استعدادهای برتر؛ 

 های نخبگان و استعدادهای برتر از توانمندی مندیهای الزم جهت بکارگیری و بهرهایجاد ظرفیت

 حوزوی؛ 

 ربط؛های ذیاستفاده از ظرفیت نخبگان و استعدادهای برتر با معرفی آنان به نهادها و سازمان 

 های مهم به داوطلبان گرامی:توصیه

     مرکهز امهور   در سهامانه  و .....  تمامی امور مربوط به ثبت نام، اعم از دفترچهه شناسهایی، شهرایط و بهوابط

لذا الزم اسهت   ،است جودمو  2https://yun.ir/drlub به آدرس های علمیهو استعدادهای برتر حوزه نخبگان

از چرخهه   ،رراتبه علت عدم توجه به مق صورت کامل مطالعه نمایند تاا بهطالب محترم دفترچه ثبت نام ر

  .شناسایی خارج نشوند

 رود امور مربوط به ثبت نام و مراحل از طالب متقابی شرکت در فراخوان استعدادهای برتر انتظار می

  .نمایند ،گیری نموده و جهت رفع هر ابهامی به سامانه نخبگان مراجعهپی بعدی را شخصاً

  های فعالیت در ثبتهای شما در کسب امتیاز نهایی حائز اهمیت است، لذا یید که امتیاز فعالیتنمادقت

 ها،در صورت داشتن مستندات و مدارک معتبر از فعالیت و نموده دقتآموزشی، پژوهشی و فرهنگی 

 .از طریق سامانه ارسال نماییدکاربرگ آن را تکمیل و 

 السالمالزهرا علیهاجامعههای اداره نخبگان و استعدادهای برترالزم است، از امکان دریافت پیامک 

های دریافتی )هرچند به خاطر مسدود خود، اطمینان حاصل نمایید. عدم اطالع از پیامکتوسط تلفن همراه 

 کند.لیتی برای این اداره ایجاد نمیبودن پیامک تبلیغاتی( مسئو

 1011آموزش)تحصیل( در سال  عرصه استعدادهای برتر دومین مرحله شناساییزمانبندی  : 1شماره جدول        

 تاریخ  عنوان  ردیف

 02/6/0022 فراخوان   1

 02/7/0022تا  0/7 و استعدادهای برتر  از طریق سایت مرکز امور نخبگان  ثبت نام  2

https://yun.ir/drlub2
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 02/7/0022تا  00/7  و اعالم لیست واجدین شرایط مصاحبهبررسی شرایط ثبت نام کنندگان    3

 02/02/0022 تا  02/7 «یتخصص و یعلم» مصاحبه یبرگزار  4

 1411فروردین اعالم نتایج  .

 برتر  هایشناسایی استعدادو  تشکیل پرونده فرایند

 آدرس به هیعلم یهاحوزه برتر یاستعدادها و رکز امور نخبگانمسامانه مراجعه متقابیان به  -7

2https://yun.ir/drlub ؛و مطالعه شرایط عمومی و اختصاصی  

 ؛6تا  2مندرج در جداول شماره  بودن شرایطثبت نام در صورت دارا     -2

 ؛تشکیل پرونده برای طالب در اداره امور نخبگان -9

 ؛پیامک از طریقمصاحبه   اطالع رسانی زمان -4

 ؛برگزاری مصاحبه -5

 ؛ها جهت ارائه به کارگروه تخصصیسازی پروندهو آماده مصاحبه نتایج ثبت -6

و نخبگان امور  ی تخصصی و کمیسیون مرکز هاتعیین وبعیت پذیرفته شدگان مصاحبه در کارگروه -1

 ؛علیها(اهلل)سالمالزهراهای علمیه و ارسال نتایج به جامعهحوزهاستعدادهای برتر 

   .علیها(اهلل)سالمالزهرانخبگان و استعدادهای برتر جامعه طالب استعدادبرتر توسط اداره امور اعالم اسامی -8

 استعدادهای برتر شرکت در فراخوان شناساییشرایط 

 شرایط عمومی استعدادهای برترالف: 

 برتر عبارتست از: هایشرایط عمومی استعداد

زیّ طلبگی،  ه، حسن رفتار و تعامل با دیگران،فکری و سیاسی، التزام عملی به والیت فقی شخصیتی،7تعادل 

علوم علمی، نظم و انضباط، انگیزه و اشتیاق و پشتکار در تحصیل ، خالقیت و نوآوری عفاف و حجاب

 .یطلبگ یز ستهیشا تیرعاحوزوی، باورمندی نسبت به هویت روحانیت، اهتمام به امور عبادی، 

 ب: شرایط سنی

ورود آنان به حوزه  مدرکتوجه به  با یلیتحص مقاطع ها وبرتر خواهران در عرصهشرایط سنی استعدادهای

 جدول ذیل است:به شرح 

 2جدول شماره

 شاغل به تحصیل در مقطع
 ورودی دکتری ورودی دیپلم، کارشناسی و کارشناسی ارشد

 متأهل مجرد مجرد و متأهل  

 (آن از بعد و11/11/1332 متولدین) 22   (آن از بعد و.11/11/133 متولدین) .2  (آن از بعد و.11/11/133 متولدین).2  واحد( 01)اتمام  2سطح

                                                           
 از تعادل، صرفا اجتناب از افراط و تفریط است. . منظور 1
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 (آن از بعد و.11/11/131 متولدین) .3 (آن از بعد و.11/11/131 متولدین) .3 (آن از بعد و11/11/1331 متولدین) 31 (اول مسالین) 0سطح

 (آن از بعد و11/11/1311 متولدین) 41 (آن از بعد و11/11/1311 متولدین) 41 (آن از بعد و.11/11/131 متولدین) .3  )نیمسال اول( 0سطح

 (آن از بعد و..11/11/13 متولدین) .4 (آن از بعد و..11/11/13 متولدین) .4  (آن از بعد و11/11/1311 متولدین) 41  درس خارج )سال اول(دوره 

  

 برتر های ج: شرایط اختصاصی استعداد 

 (لیتحص)آموزش عرصه :3جدول شماره

 معدل تحصیلی (0011 -0011)در نیمسال اول سال تحصیلی  لیتحص به اشتغال مقطع ردیف

 و اول مسالین در واحد 93 حداقل اتمام و سوم سالمین در اشتغال)2سطح  1
 (دوم

 و اول مسالین در شده گذرانده یواحدها معدل
 73(:  واحد 93 حداقل)دوم

  7885: متأهل ،73: مجرد:    2معدل سطح (اول مسالین) 9سطح  2

  78: متأهل ، 7885: مجرد:    9معدل سطح )نیمسال اول( 4سطح  3

  78: متأهل ، 7885: جرد:    م4معدل سطح دوره درس خارج )سال اول(  4

 عرصه آموزش)تدریس( :0جدول شماره   
 شرایط اختصاصی  معدل تحصیلی لیتحص به اشتغال مقطع ردیف

 (اول سالمین) 9سطح  1
 : 2معدل سطح

 78: متأهل  ،7885: مجرد
داشتن حداقل دو سال تدریس موفق در زمان اشتغال در 

 یا بعد از آن با معرفی معاونت آموزش 2سطح

 سال اول()نیم 4سطح  2
 : 9معدل سطح

  78: متأهل  ،7885: مجرد

داشتن حداقل دو سال تدریس موفق در زمان اشتغال در 
 یا بعد از آن با معرفی معاونت آموزش 9سطح

3  
 دوره درس خارج )سال

 اول(

 :4معدل سطح
  78: متأهل  ،7885: جردم

داشتن حداقل سه سال تدریس موفق در زمان اشتغال در 
 یا بعد از آن با معرفی معاونت آموزش 4سطح

 عرصه پژوهش :5جدول شماره      
 شرایط اختصاصی  معدل تحصیلی لیتحص به اشتغال مقطع ردیف

 (اول سالمین) 9سطح  1
 :  2معدل سطح

 71: متأهل ،7185: مجرد

 ی)به جز تحقیق پایانی(علمداشتن حداقل دو اثر مکتوب 
شده یا پذیرفته شده در  منتشردر قالب کتاب یا مقاله 

 مجالت علمی پژوهشی، علمی ترویجی یا علمی تخصصی

 سال اول()نیم 4سطح  2
 :  9معدل سطح

 71: متأهل ،7185: مجرد

در  نامه(پایانی)به جز علمداشتن حداقل سه اثر مکتوب 
شده یا پذیرفته شده در مجالت  منتشرقالب کتاب یا مقاله 

 علمی پژوهشی، علمی ترویجی یا علمی تخصصی

3  
دوره درس خارج )سال 

 اول(

 :  4معدل سطح
 71: متأهل ،7185: مجرد

 در( نامهانیپا جز به)یعلم مکتوب اثر سه حداقل داشتن
 مجالت در شده رفتهیپذ ای شده منتشر مقاله ای کتاب قالب
ی که تخصص یعلم ای یجیترو یعلم ،یپژوهش یعلم

 ها علمی پژوهشی باشد.حداقل یکی از آن

 یفرهنگ امور و غیتبلعرصه  :6جدول شماره     
 شرایط اختصاصی  معدل تحصیلی لیتحص به اشتغال مقطع ردیف

 با ریاخ سالچهار  طی موفق و مؤثر یغیتبل سوابق داشتن :  2معدل سطح (اول سالمین) 9سطح  1
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 نهادهای رسمی اعزام مبلغ یمعرف 71: متأهل ،7185: مجرد

 سال اول()نیم 4سطح  2
 : 9معدل سطح

 71: متأهل ،7185: مجرد 

 با ریاخ سال چهار طی موفق و مؤثر یغیتبل سوابق داشتن
 نهادهای رسمی اعزام مبلغ یمعرف

 دوره درس خارج )سال اول(  3
 :  4معدل سطح

 71: متأهل ،7185: مجرد

 با ریاخ سال چهار طی موفق و مؤثر یغیتبل سوابق داشتن
 نهادهای رسمی اعزام مبلغ یمعرف

 به اشتغال 2سوم سطح  سالنیم در که کنند نام ثبت توانندیم یکسان( لیتحص)آموزش عرصه در 2سطح  مقطع در: 0تبصره

 به اشتغال ،تحصیلی مقطع اول سالنیم در که هستند نام ثبت طیشرا واجد یکسان هاعرصه همه در مقاطع ریسا در و دارند لیتحص

  .دارند لیتحص

 عرصه در مقطع هر معدل نصاب از کمتر نمره کی حداکثر با ،یسراسر( یعلم ادیالمپ)یآموزش مسابقات دگانیبرگز :2 تبصره

 شیهما و( یسراسر)یحل عالمه جشنواره دگانیبرگز نیهمچن. هستند عرصه نیا در پرونده لیتشک طیشرا واجد  ،(لیتحص)آموزش

 عرصه در پرونده لیتشک طیشرا واجد پژوهش، عرصه در مقطع هر معدل نصاب از کمتر نمره کی حداکثر با حوزه، سال کتاب

 .هستند پژوهش

 امتیازات علمی، تبلیغی و فرهنگی

آموزشی و...(، پژوهشی)کتاب، مقاله های آموزشی)تدریس، مدیریت واجدین شرایط ثبت نام چنانچه فعالیت

و شرح و امتیاز این  مند گردندها بهرهتوانند از امتیاز این فعالیتو...(، تبلیغی و فرهنگی داشته باشند می

 آمده است.« دستورالعمل احراز استعدادبرتر خواهران»ها در فعالیت

 مطالعاتی  و محدوده منابع

 (مسالین دو در واحد 31 حداقل اتمام) 2سطح: منابع و سطوح مطالعاتی الف

 7جدول شماره 

 ردیف درسعنوان  منابع درسی حدود مطالعاتی

 7 صرف صرف ساده )آقای محمدربا طباطبائی( بجز قسمتهای خاکستری() 43از ص فعل بخش

 کتاب کل 
 ای( نسب یفائز)2هیالعرب یمباد ریتحر

 (رافکنیش)بهیالغش حلتها یف هیالهدا
 2 نحو

 9 عقاید (سبحانی -برنجکار)9جلد عقاید و معارف  25درس پایان تا ابتدا از

)زخم، دمل  16نمودار ص  -7بجز موارد حذفی  کل کتاب
 یا شکستگی(

 )قطع دست/ پا/دست وپا(13و18ه نمودار ص 2
 (7)احکام مسجد  95ه کل درس 9

 4 احکام )فالح زاده(7درسنامه فقه جلد 

 3سطح اول مسالین در شاغل طالب یبرا دو سطح: منابع و سطوح مطالعاتی ب

 8جدول شماره 

 ردیف درسعنوان  منابع درسی حدود مطالعاتی

 کتابهای طهارت، خمس، زکات، صاله و حج
 تحریر شرح لمعه

 )آقای طباطبائی و خدامی(
 7 فقه
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 از ابتدای حلقه ثانیه تا پایان کتاب
دروس فی علم االصول الحلقه الثانیه شهید 

 صدر)آقای ایروانی(
 2 اصول

 9 عقاید عقاید استداللی )آقای ربانی( کل کتاب

 )مانند اصول اندهایی غیر از منابع معرفی شده را گذراندهیادآوری : طالبی که در درسهای فقه، اصول و کالم، کتاب
 شودانجام میها  مظفر، الموجز، لمعه و ...( همان منابع را مطالعه نمایند و مصاحبه از همان درس

 0سطح اول مسالین در شاغل طالب یبرا 3 سطح یمطالعات سطوح و منابعج: 

 9جدول شماره 

 رشته ردیف درسعنوان  منابع درسی حدود مطالعاتی 

مکاسب محرمه: از اول النوع الرابع تا 
 22اول مسأله 

 7 فقه ب )شیخ انصاری(مکاس

 فقه و اصول

تعادل از ابتدای دلیل عقلی تا اول 
 وتراجیح

 دروس فی علم االصول

 الحلقه الثالثه )شهید صدر(
 2 اصول

 ، تسلط قائده از ریغ به دو و کی جلد
)با هدف شناخت  قرعه، و استخاره

 مبانی و شرایط قواعدمهم فقهی(

 دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه

 )باقر ایروانی(

 قواعد

 فقهیه
9 

از بحث امامت تا پایان بحث غلو 
)شامل مباحث امامت، اهل بیت )ع(، 
توحید عبادی و شبهات مربوط به آن، 
بداء، تقیه، رجعت، مرجعیت و اجتهاد، 

 عدالت صحابی، غلو(

 دروس فی العقاید الخاصه الشیعه

 )مهدی فرمانیان(
 4 عقاید

 ضریب مصاحبه های رشته فقه و اصول:

 93، امتیاز 5/7)تخصصی( با بریب. اصول 2       93، امتیاز 5/7فقه )تخصصی( با بریب .7

 23، امتیاز 7. عقاید )عمومی( با بریب4       23، امتیاز 7.  قواعد فقهیه )تخصصی( با بریب9

 11 شماره جدول

 رشته ردیف درس عنوان منابع درسی حدود مطالعاتی 

بمان، صلح، قرض، ودیعه، عاریه، 
 وقف، لقطه

 دروس تمهیدیه فی الفقه
 (باقر ایروانی)االستداللی

 7 فقه

 تفسیر وعلوم قرآن

مالزمات عقلیه، کتاب عزیز، سنت، 
 حجیت ظواهر، تعادل و تراجیح

 2 اصول اصول فقه )عالمه مظفر(

از بحث امامت تا پایان بحث غلو )شامل 
توحید  بیت )ع(، امامت، اهل مباحث

به آن، بداء، تقیه،  عبادی و شبهات مربوط
 عدالت اجتهاد، رجعت، مرجعیت و

 (صحابی، غلو

 دروس فی العقاید الخاصه الشیعه

 (مهدی فرمانیان)

 عقاید

 
9 

:سوره های 23جلد
 اعلی،غاشیه،فجر،بلد،شمس،لیل وبحی،

 4 تفسیر تفسیر المیزان )عالمه طباطبایی(
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 :رشته تفسیر وعلوم قرآن های مصاحبه بریب

 23 ، امتیاز7بریب با( عمومی . اصول)2  23، امتیاز 7بریب با( عمومی) فقه .2

 23 ، امتیاز7بریب با( عمومی) . عقاید 4          43 ، امتیاز2با بریب( .  تفسیر )تخصصی9

 11جدول شماره 

 رشته ردیف درس عنوان منابع درسی حدود مطالعاتی

بمان، صلح، قرض، ودیعه، عاریه، 
 وقف، لقطه

 دروس تمهیدیه فی الفقه
 االستداللی

 (ایروانیباقر )

 7 فقه

 فلسفه اسالمی

مالزمات عقلیه، کتاب عزیز، سنت، 
 حجیت ظواهر، تعادل و تراجیح

 2 اصول اصول فقه )عالمه مظفر(

از الفصل الخامس فی البرهان و  5فصل 
الحد به جز بحث احوال العلوم و بحث 

 القول فی الحد. 
مبحث الفصل السابع فی  1و فصل 

 المغالطه

 9 منطق )عالمه حلّی(جوهر النضید ال

 4 فلسفه  نهایه الحکمه )عالمه طباطبایی( به جز مرحله ششم کتاب تمام

 :اسالمی فلسفه رشته های مصاحبه بریب

  23 امتیاز ،7 بریب با( عمومی) اصول. 2 23 امتیاز ،7بریب با( عمومی) فقه .7
 43 امتیاز ،2بریب با( تخصصی) فلسفه. 4    23 امتیاز ،7بریب با منطق.  9

 12جدول شماره 

 حدود مطالعاتی
سطح معلومات و 

 دانش
 رشته ردیف عنوان مصاحبه

بمان، صلح، قرض، ودیعه، عاریه، 

 وقف، لقطه

دروس تمهیدیه فی 

 الفقه االستداللی

 )باقر ایروانی(

 7 فقه

 تبلیغ 

با گرایش حج و 

 زیارت

مفاهیم،عام و خاص،کتاب 

عزیز،سنت،حجیت ظواهر،تعادل 

 وتراجیح

 2 اصول اصول فقه )عالمه مظفر(

 9 فقه عمومی تحریر الوسیله طهارت 

از بحث امامت تا پایان بحث غلو 

)شامل مباحث امامت، اهل 

بیت)ع(، توحید عبادی و شبهات 

مربوط به آن، بداء، تقیه، رجعت، 

دروس فی العقاید 

 الخاصه الشیعه

 مهدی فرمانیان( )آقای

 4 عقائد
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مرجعیت و اجتهاد، عدالت 

 صحابی، غلو(

 بریب مصاحبه های رشته تبلیغ با گرایش حج و زیارت :

  23، امتیاز 7. اصول )عمومی( با بریب 2           23، امتیاز  7فقه با بریب .7

 23، امتیاز 7. فقه عمومی با بریب4  23، امتیاز 7.  عقائد )عمومی( با بریب9

 13شماره جدول
 رشته ردیف درسن عنوا درسیمنابع  حدود مطالعاتی

 بمان، صلح، قرض، ودیعه، عاریه، وقف، لقطه
 دروس تمهیدیه فی الفقه

 (اقر ایروانی)باالستداللی
 7 فقه

 ادبیات عرب

مفاهیم،عام و خاص،کتاب عزیز،سنت،حجیت 
 ظواهر،تعادل وتراجیح

 2 اصول اصول فقه )عالمه مظفر(

امامت،  مباحثاز بحث امامت تا پایان بحث غلو )شامل 
به آن، بداء،  بیت)ع(، توحید عبادی و شبهات مربوط اهل

 (صحابی، غلو رجعت، مرجعیت و اجتهاد، عدالت تقیه،

دروس فی العقاید الخاصه 
 (مهدی فرمانیان)آقای  الشیعه

 9 عقاید

 جواهرالبالغه جواهرالبالغه

 (هشام ابن) االدیب مغنی باب رابع 4 ادبیات عرب

 تجزیه و ترکیب تکمیلی کل کتاب

 :رشته ادبیات عرب هایمصاحبه بریب

  23 ، امتیاز7بریب  با( عمومی) . اصول2 23، امتیاز 7بریب با( عمومی) فقه .7

 43 ، امتیاز2بریب با( تخصصی)ادبیات عرب . 4  23 ، امتیاز7با بریب( عمومی).  عقاید 9

 

 10 شماره جدول
 رشته ردیف درس عنوان منابع درسی حدود مطالعاتی 

 بمان، صلح، قرض، ودیعه، عاریه، وقف، لقطه

 دروس تمهیدیه فی الفقه
 االستداللی

 ی(باقر ایروان)

 7 فقه

 تاریخ اسالم

مفاهیم، عام و خاص، کتاب عزیز، سنت، حجیت 
 ظواهر، تعادل و تراجیح

 2 اصول اصول فقه )عالمه مظفر(

 مباحث از بحث امامت تا پایان بحث غلو )شامل
بیت)ع(، توحید عبادی و شبهات  امامت، اهل

رجعت، مرجعیت و  به آن، بداء، تقیه، مربوط
 (صحابی، غلو اجتهاد، عدالت

 دروس فی العقاید الخاصه الشیعه

 (مهدی فرمانیان)آقای 
 9 عقاید

 کل کتاب
 نقد و بررسی منابع سیره نبوی

 )رسول جعفریان(
 4 تاریخ

 کل کتاب
 خدا)ص(سیره رسول 

 )رسول جعفریان(

 :رشته تاریخ اسالم هایمصاحبه بریب
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  23 ، امتیاز7بریب  با( عمومی) . اصول2 23، امتیاز 7بریب با( عمومی) فقه .7

 43 ، امتیاز2بریب با( . تاریخ )تخصصی4  23، امتیاز 7با بریب( عمومی).  عقاید 9

 

 15 شماره جدول
 رشته ردیف درس عنوان منابع درسی حدود مطالعاتی

 از ابتدای کتاب تا اول دلیل عقلی
 دروس فی علم االصول الحلقه

 (الثالثه )شهید صدر
 7 اصول

 مطالعات
 زنان اسالمی

از بحث امامت تا پایان بحث غلو )شامل 
بیت)ع(، توحید عبادی و  امامت، اهل مباحث

رجعت،  به آن، بداء، تقیه، شبهات مربوط
 (صحابی، غلو مرجعیت و اجتهاد، عدالت

 دروس فی العقاید الخاصه الشیعه

 (مهدی فرمانیان)آقای 
 2 عقاید

 9 فقه فقه استداللی )آقای ایروانی( بیعقضا و شهادت، کتاب نکاح، طالق و 

 کل کتاب
اسالم و تفاوت های 
 جنسیتی)حسین بستان(

 4 مطالعات زنان

 :رشته مطالعات اسالمی زنان های مصاحبه بریب

  23 ، امتیاز7بریب  با( عمومی) . عقاید2 23، امتیاز 7بریب با( عمومی) اصول .7

 43 ، امتیاز2بریب با( تخصصی)مطالعات زنان  . 4  23 ، امتیاز7بریب( تخصصی).  فقه 9

 16 شماره جدول

 رشته ردیف درس عنوان منابع درسی حدود مطالعاتی

بمان، صلح، قرض، ودیعه، عاریه، وقف، 
 لقطه

 تمهیدیه فی الفقهدروس 
 االستداللی

 (باقر ایروانی)

 7 فقه

 کالم اسالمی
)همه 
 ها(گرایش

 

مفاهیم،عام و خاص،کتاب 
 عزیز،سنت،حجیت ظواهر،تعادل وتراجیح

 2 اصول اصول فقه )عالمه مظفر(

به جز  شدهن بر اساس سرفصلهای تعیی
 6مرحله 

 9 فلسفه (نهایه الحکمه )عالمه طباطبایی

 4 کالم (شف المراد )عالمه حلیک المقصد الثالث تا آخر کتاباز ابتدای 

 :رشته کالم اسالمی های مصاحبه بریب

  23 ، امتیاز7بریب  با( عمومی) . اصول2 23، امتیاز 7بریب با( عمومی) فقه .2

 43 ، امتیاز2بریب با( تخصصی) . کالم4  23 ، امتیاز7با بریب( عمومی).  فلسفه 9

 

 17 شماره جدول
 رشته ردیف درس عنوان منابع درسی حدود مطالعاتی 

بمان، صلح، قرض، ودیعه، عاریه، وقف، 
 لقطه

 دروس تمهیدیه فی الفقه
 ی(باقر ایروان)االستداللی

و تعلیم  7 فقه
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مفاهیم، عام و خاص، کتاب عزیز، سنت، 
 حجیت ظواهر، تعادل و تراجیح

 2 اصول اصول فقه )عالمه مظفر(
 تربیت

 اسالمی

از بحث امامت تا پایان بحث غلو )شامل 
بیت)ع(، توحید عبادی و  امامت، اهل مباحث

رجعت،  به آن، بداء، تقیه، شبهات مربوط
 (صحابی، غلو مرجعیت و اجتهاد، عدالت

دروس فی العقاید الخاصه 
 الشیعه

 (مهدی فرمانیان)آقای 

 9 عقاید

از اول کتاب تا اول بحث مراحل تعلیم و 
 (996)صفحهتربیت 

 فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی

)گروه نویسندگان زیر نظر استاد 
 4 تعلیم و تربیت مصباح یزدی(

تفکر حل مسأله،  74از اول کتاب تا فصل 
 (983تفکر انتقادی و... )صفحه

 کتاب روانشناسی پرورشی نوین

 )آقای علی اکبر سیف(

 رشته تعلیم و تربیت اسالمی: هایمصاحبه بریب

  23 ، امتیاز7بریب  با( عمومی) . اصول2 23، امتیاز 7بریب با( عمومی) فقه .7

 43 ، امتیاز2بریب با( تخصصی) . تعلیم و تربیت4  23 ، امتیاز7با بریب( عمومی).  عقاید 9

 های علمی سطح چهارد: منابع و سطوح مطالعاتی مصاحبه 

 18جدول شماره 

 درس
 رشته

 2درس تخصصی 7تخصصی درس 2درس عمومی  7درس عمومی 

 و علوم
 معارف
 قرآن

 فقه: آیات االحکام
 منابع:

استرآبادی، / االحکام آیات
 آیات الی االفهام مسالک

کاظمی،  جواد/ االحکام
القرآن  فقه فی العرفان کنز

القرآن  مقداد، فقه فابل
القرآن  راوندی، فقه قطب

البیان  یزدی، زبدة محمد
 اردبیلی، الجامع محقق

قرطبی،  القرآن الحکام
 الوثقی، العروه مستمسک

حکیم،  محسن سید
 محمدحسن جواهرالکالم،

 المسائل، نجفی، ریاض
 طباطبائی علی سید

 و تزاحم اصول: تعارض
 منابع:

 آخوند االصول، کفایهه
 خراسانی، جواهراالصول،

لنگرودی  مرتضوی
، (خمینیدرس امام تقریرات)

 االصول، علم فی بحوث
 محمود سید

 شهید سید تقریرات)هاشمی
، (صدر باقر محمد

 محمدعلی فوائداالصول،
 تقریرات)خراسانی کاظمی
 العامه ، اصول(نائینی مرحوم
 محمد سید المقارن، لفقه

 حکیم، مصباح طباطبایی تقی
 واعظ محمد سید االصول،
 اهلل آیت تقریرات) حسینی

، ( خویی ابوالقاسم سید
 الترجیح، و التعادل رساله

 اهل تفسیر شناسی روش
 السالم علیهم بیت

 :منابع
 قرآن، تفسیر روشهای. 7

 مؤدب، ربا سید
 روایی، تفسیر مبانی. 7

 میبدی، فاکر محمد
 بیت اهل شناسی روش. 2

 تطبیق و تأویل تفسیر، در
 تقوی حسین سید قرآن،

 دهاقانی،
 ،7ج تفسیری، مکاتب. 9

 بابایی اکبر علی
 محمد ،7ج اثری، تفسیر. 4

 معرفت، هادی
 جامع، روایی تفسیر. 5

 مسعودی عبدالهادی
 روش و شناسی آسیب. 6

 معصومان تفسیر شناسی

 قرآن ناپذیری تحریف
 شبهات نقد رویکرد با

 :منابع
 عن االرتیاب کشف

 ربّ کتاب تحریف
 محمود شیخ االرباب

 تهرانی؛ مُعَرّب
 آالء» تفسیر مقدمه

 شیخ حاج ،«الرحمان
 بالغی؛ جواد
 فصل علی تعالیق

الخطاب؛ عالمه 
 شعرانی ابوالحسن

 البرهان یا روشن برهان
 تحریف عدم علی

 مهدی القرآن،میرزا
 بروجردی؛

 حول المفید الشیخ آراء
 نزوله و القرآن تحریف
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 اصول قواعد خمینی، امام
/  االمامیه مذهب علی الفقه

اهل البیت،  جهانی مجمع
 کاربردی حسین فقه اصول

شریعتی،  سعید و قابی
 فقه اصول نقش بر درآمدی

 حسن قرآن تفسیر در
 صادقی

 محمدهادی) الدفعی رستمی اکبر علی ،(ع)
 ؛(معرفت

 746ص ،72ج ، المیزان
 طباطبایی عالمه/ 
/  القرآن تفسیر فی البیان

 خویی... ا آیت
 و .....

تفسیر 
 تطبیقی

 فقه: آیات االحکام
 منابع:

استرآبادی، / االحکام آیات
 آیات الی االفهام مسالک

کاظمی،  جواد/ االحکام
القرآن  فقه فی العرفان کنز

القرآن  مقداد، فقه فابل
القرآن  راوندی، فقه قطب

البیان  یزدی، زبدة محمد
 اردبیلی، الجامع محقق

قرطبی،  القرآن الحکام
 الوثقی، العروه مستمسک

حکیم،  محسن سید
 محمدحسن جواهرالکالم،

 المسائل، نجفی، ریاض
 طباطبائی علی سید

 و تزاحم اصول: تعارض
 منابع:

 آخوند االصول، کفایهه
 خراسانی، جواهراالصول،

لنگرودی  مرتضوی
، (خمینیدرس امام تقریرات)

 االصول، علم فی بحوث
 محمود سید

 شهید سید تقریرات)هاشمی
، (صدر باقر محمد

 محمدعلی فوائداالصول،
 تقریرات)خراسانی کاظمی
 العامه ، اصول(نائینی مرحوم
 محمد سید المقارن، لفقه

 حکیم، مصباح طباطبایی تقی
 واعظ محمد سید االصول،
 اهلل آیت تقریرات) حسینی

، ( خویی ابوالقاسم سید
 الترجیح، و التعادل رساله

 اصول خمینی، قواعد امام
/  االمامیه مذهب علی الفقه

اهل البیت،  جهانی مجمع
 کاربردی حسین فقه اصول

شریعتی،  سعید و قابی
 فقه اصول نقش بر درآمدی

 حسن قرآن تفسیر در
 صادقی

 

 تفسیر شناسی روش
 تطبیقی
 منابع:

 مطالعات شناسی روش. 7
 قراملکی فرامرز احد دینی،

 قرآن المعارف دایره. 2
 تفسیر مقاله 8 جلد کریم،

 تطبیقی
 من التطبیقی النحو. 9

 جمال السنه، و القرآن
 القِرش ابراهیم الدین

 اهلل فتح تطبیقی، تفسیر. 4
 نجارزادگان

 تطبیقی مطالعات. 5
 و برورتها مذاهب،

 اکبر علی ها،¬بایسته
 (مقاله)نیکزاد

 دراسه المقارن التفسیر. 6
 ابراهیم مصطفی تأصیلیه،

 مشنی
 انسیه تطبیقی، تفسیر. 1

 عسگری

 ... و

 آیات تطبیقی تفسیر
 7خداشناسی

 :منابع
 طوسی شیخ التبیان،.7
 عالمه المیزان،.2

 طباطبایی
 طبرسی البیان، مجمع .9
 کاشانی فیض الصافی، .4
 آیت تسنیم، تفسیر .5

 آملی جوادی اهلل
 زمخشری الکشاف، .6
 فخر الغیب، مفاتیح .1

 رازی
 بیضاوی التنزیل، انوار .8
 ربا رشید المنار، .3

 التنویر، و التحریر .73
 و... عاشور ابن

 و فقه
 با اصول

 گرایش
 خانواده

 فقه عمومی:
 اهلل آیت العقود فقه کتاب

 7 ج حائری

 اصول فقه عمومی:
 مطلق خاص، و عام مبحث

: منبع. مفاهیم و مقید و
 محقق االصول مصباح
 شهید ثالثه حلقه خوئی،

 :تخصصی فقه
 به محرمات مبحث
 در کفر مانعیت مصاهره،
. رباع احکام ازدواج،

 ، الکالم جواهر: منابع

 :تخصصی فقه اصول
 و برائت مبحث
 رسائل: منبع استصحاب،

 کفایة خمینی، امام
 خراسانی، محقق االصول
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 االصول مصباح الوثقی العروة مستمسک صدر

فقه و 
اصول غیر 

 گرایشی
 
 

 اصول فقه
 و برائت مبحث: فقه اصول

 کفایه از: استصحاب
 خراسانی، محقق االصول
 محقق االصول مصباح
 امام رسائل و خوئی

 خمینی

 فقه
 و حیض احکام مبحث
 مستمسک کتاب از حائض
 موسوعه و الوثقی العروة

 خوئی محقق
 
 

 فقه
 شیخ مکاسب از غنا بحث

 محقق موسوعه و انصاری
 محرمه مکاسب  و خوئی
 اهلل رحمهم خمینی امام

 
 

 

 

 

 :برگزاری مصاحبه

 شود.رسانی به طالب واجد شرایط جهت شرکت در مصاحبه از طریق پیامک انجام میاطالع .7

 گردد.به صورت آنالین برگزار می در شرایط فعلی های علمی و تخصصیمصاحبه .2

 امور اداره ریمد صیتشخ به)رموجهیغ بتیغ و است ممکن کباری فقط نفر هر یبرا مصاحبه زمان نییتع .9

 مشکل موارد استثناء به)مصاحبه جلسه ترک و انصراف ،(جامعةالزهراء علیهاالسالم برتر یاستعدادها و نخبگان

 داشته موجه بتیغ که یافراد به. شد خواهد تقابا مورد سطح و عرصه در شرکت از تیمحروم موجب( حادّ

 ریغ در و شودیم داده مصاحبه فرصت دوره، همان در امکان صورت در معتبر، یگواه ارائه  صورت در باشند،

 .گرددیم منتقل ندهیآ سال ییشناسا دوره به ط،یشرا حفظ شرط به نصورت،یا
 

          : مستندات

توجه به توبیح درج  های تشکیل پرونده باکاربرگ بعد از ثبت نام الزم است :ی تکمیل شدههاکاربرگ .7

 .شود ارسال مرکز امور نخبگان و از طریق سامانه ها تکمیل گرددشده در کاربرگ

تاریخ و 

سیره 

اهل بیت 

علیهم 

 السالم

 اصول

. از اول دلیل 7حلقه ثالثه؛

شرعی لفظی تا اول دلیل 

 عقلی

. از اول استصحاب تا 2

 باب تعرض اول

 فقه

. مبحث 7مکاسب محرمه 

 غیبت و کذب

.بیع؛ از اول بیع فضولی 2

 تا اول بیع وقف

 درس اختصاصی:

وکتاب نفش ائمه اطهار در 

احیاء دین، مرحوم عالمه 

 سید مرتضی عسگری

 درس اختصاصی:

جلداول کتاب الصیحیح من 

سیرٍه النبی االعظم،  مرحوم 

 عالمه جعفر مرتضی عاملی

مطالعات 

اسالمی 

رشته 

اسالم 

 شناسی

 اصول

 حلقه ثالثه؛

. از اول دلیل شرعی 7

 لفظی تا اول دلیل عقلی

. از اول استصحاب تا 2

 اول باب تعرض

 فقه

. مبحث 7مکاسب محرمه

 غیبت و کذب

.بیع؛ از اول بیع فضولی 2

 تا اول بیع وقف

خدا در اسالم؛ خداشناسی 

در قرآن، آیت اهلل مصباح 

 یزدی

 قرآن شناسی؛

قرآن شناسی آیت اهلل  .7

 مصباح یزدی

. شبهات و ردود،  آیت اهلل 2

 معرفت



1. 

 

های معتبر علمی در سطح ملی، برای استفاده از امتیاز آن، از قبیل؛ همایش گواهی برگزیدگی در جشنواره .2

 کتاب سال حوزه، جشنواره فارابی، جشنواره عالمه حلی 

ز حوزوی و غیر حوزوی، برای استفاده از امتیاز تدریس) حکم تدریس کافی تدریس در مراک گواهی .9

 نیست.(

  این فعالیت ها فرهنگی، برای استفاده از امتیاز پژوهشی و های گواهی فعالیت .4

  برتر یاستعدادها حمایت و پشتیبانی از

مادی و معنوی، خدمات فرهنگی و های ها و پشتیبانیپس از انتخاب طلبه به عنوان استعدادبرتر، انواع حمایت

های درون و برون ها، با هماهنگیها و فعالیتها، ایدهرفاهی، پشتیبانی علمی و ارتقائی، حمایت از طرح

 رسد.سازمانی به انجام می

  برتر یاستعدادها ارتقاء و توانمندسازی

های علمی زی ایشان، برنامهپس از معرفی طالب پذیرفته شده به عنوان استعداد برتر، برای توانمند سا

شود از جمله زمینه سازی برای حضور در در نظر گرفته میتبلیغی، اخالقی تربیتی آموزشی، پژوهشی، فرهنگی 

 ها، استفاده از مشاوره تخصصی پژوهشی، و.... های آموزشی، کارگاهها، دورهها، نشستهمایش

 شرایط پویایی

 تا دوم هایسال در و حمایت است سال چهار حداکثر و یکسال حداقل برتراستعدادهای از حمایت دوره 

 :است زیر شرایط داشتن به منوط چهارم،

 های عمومی و اخالقی حفظ صالحیت -7

 شرایط تحصیلی شامل: -2

 اشتغال به تحصیل در حوزه -

 غیر مجاز همزمان لیتحصبه  عدم اشتغال -

 عدم تأخیر در تحصیل -

 عدم افت در تحصیل -

 ای موظفی پژوهشی و تبلیغیهانجام فعالیت -9

 اهلل بهاء الدینی  تی، سالن آالسالمعلیها قم، بلوار بوعلی، میدان دفاع مقدس، جامعه الزهراء:آدرس

 125 – 32112561 و 32112601 :تماسشماره 


