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 یسمه تعال اب

 

خدمتنظاموظیفةتخصصیازتسهیالتحوزویآموختگانبرترمندیدانشنامةبهرهوهیش

(طالبةصیادشیرازیویژدیشهطرح)





مقدمه

 در تااری  نخبگاان   یاد ملیبن یامنا هیئت مصوب «از برگزیدگان حوزوی پشتیبانی و شناسایی نامۀآیین» 4 مادة تبصرة استناد به

الت و ینحاوة اراهاه ت ا     یای اجرا دساتوراعمم  »بر اساا    وامنای بنیاد(  هیئت 9/1/1400 )و همچنین مصوبۀ مورخ 7/5/1394

 5/2/1387ماورخ   /ن4/م/2/15/705ۀ شامارة  یا )موضاو  ابال   «برتار و پووهشاگران   ی، اساتمدادها به نخبگان یخدمات ادار

داشات   ه گرامای با آموختگان برتر دانشگاهی و فناور(  نامۀ ویوة دانش )همانند شیوهكه  نامهوهیش نیا م لح(، یروهایستاد ك  ن

اساتاادة ب یناه از فرصات     هاد   باا  ،گذاری شاده  نام «صیاد شیرازی ش ید طرح»یاد ش ید سپ بد علی صیاد شیرازی، با عنوان 

از  هاای مختلاک كشاور    برای حا  م ااه  دساتگاه    ،و خارج از كشور داخ  حوزویبرگزیدگان نظام وظیاۀ خدمت مقد  

 .ن شده استیتدویک سو و ت  ی  شرایط خدمت آنان از سوی دیگر، 

 

فیتعار:1ةماد


 شود: یها م كام  آن یها ن عبارتیگزیر، جایز یاختصار یها نامه، عنوان وهین شیدر ا

 ؛«نخبگان یمل ادیبن» یجا به «ملی بنیاد»اعک. 

برتار  مركز امور نخبگان و اساتمدادهای  »و  «)قم( های علمیه مركز امور نخبگان و استمدادهای برترحوزه»به جای  «كزامر» ب.

 ؛«علمیه خراسانحوزة 

 ؛«م لح یروهایستاد ك  ن» یجا به« م لح یروهاین. »ج

 ادیا بن ساازان  ندهیآ مماون» یجا به «سازان ندهیآمماون »و  «یلم ادیبن سازان ندهیآ مماونت» یجا به «سازان ندهیآمماونت ». د

 ؛«لیم

ایان   5ماادة   3اا 5در بناد   آن كه تركیب «وظیاۀ حوزویت  یالت نظام شناسایی مشموالن كارگروه » یجا  به« كارگروه. » ها

   نامه مشخص شده است؛ شیوه

  یتاار  در ملای  ادیا بن یامناا  ئات یه بمصو «كشور از برگزیدگان حوزوی پشتیبانی و شناسایی نامۀآیین» یجا  به «نامهیینآ» .و

 ؛7/5/1394

 «.4و  3( در سطح از كشور )اعم از داخ  و خارج های علمیه حوزهآموختگان  دانش از کی هر» یجا  به «آموختهدانش. »ز
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دگانینحوةانتخاببرگز:2ةماد


منادی از ت ا یالت ایان     ، بارای ب اره  زیار ط یدر صاورت احاراز شارا   و  حاوزوی مقطع تحصیلی بر اسا  آخرین ، متقاضیان

 :شوند برگزیده می نامه شیوه
 

سهسطحگانآموختدانش.2-1

 متقاضی باید دارای شرایط زیر بوده و توسط كارگروه برگزیده شود:

 (ممتبار )هار روز تبلیاک یاک امتیااز     از مراجاع  های تبلیغی موفق طالب با اراهاۀ گاواهی    امتیاز از فماعیت 50اعک. حداق  

 ك ب نماید.

 امتیازهای جدول پیوست ك ب نماید. از مجمو از یامت 150 حداق ب. 
 

چهارسطحگانآموختدانش.2-2

 :وده و توسط كارگروه برگزیده شودباید دارای شرایط زیر ب یمتقاض

 (از مراجاع ممتبار )هار روز تبلیاک یاک امتیااز      های تبلیغی موفق طالب با اراهاۀ گاواهی    امتیاز از فماعیت  80اعک. حداق  

 ك ب نماید.

 .نماید امتیاز از مجمو  امتیازهای جدول پیوست ك ب 220حداق ب. 
 

نی تند، حاداكرر یاک ساال     4كه مشغول به تحصی  در سطح  3آموختگان سطح  و دانش 4آموختگان سطح  دانش  :1تبصرة

مندی از این ت  یالت، پروندة خود را كام  و درخواسات خاود    آموختگی فرصت دارند برای ب ره پس از دانش

 به مراكز اراهه نمایند.را 


 شده باشد. تأییدارزشیابی و  ،خارج از كشور، باید توسط مراكزشده در  های تحصیلی طی مدارك دوره :2ةتبصر
 

آموختگاان   توانند با شرایط داناش  در صورت موافقت رسمی مح  تحصی ، می، 4طالب مشغول به تحصی  در سطح :3تبصرة

 مند شوند. نامه ب ره از ت  یالت این شیوه ،4سطح 
 

 استااده كنند. 3 سطحتوانند از شرایط  مندی از این ت  یالت، نمی ، برای ب ره4سطح آموختگان  انشد:4تبصرة

 

ازهایمحاسبةامتنحوة:3مادة


بار اساا     وست ویمتناظر در جدول پ یها نامه، بر اسا  ستون وهین شیا 2مادة  2-2 و 1-2 یک از بندهایان هر یاز متقاضیامت

 شود. یمحاسبه مر یز یبندها
 

 شود. های آموزشی، صار عحاظ می مجمو  امتیازهای مربوط به فماعیت. حداق  3-1

متناساب باا سا م مشااركت ایشاان      . ضریب مربوط به تمداد و ترتیب نوی ندگان در محاسابۀ امتیااز هار مقاعاه و كتااب،      3-2

 شود. محاسبه می
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 شود. . در هر همایش، حداكرر به دو مقاعه امتیاز داده می3-3

، 3آموختگاان ساطح    داناش و ده مقاعاه  حاداكرر  از یا ، امت 4ساطح  آموختگاان   داناش  از مقااالت یمجمو  امتمحاسبۀ . در 3-4

 .شود ینظر گرفته م دارند، در متقاضی یاز را براین امتیشتریكه بپنج مقاعه  حداكرر

   .شود ینظر گرفته م دراز یافته باشد، امتی ای از آن خاتمها مرحلهیطور كام   كه به یپووهش یها طرح ی. صرفاً برا3-5

 .شود یعحاظ م حوزوی یعلم یها كتاب یبرا ،ها از كتابی. امت3-6

، 3آموختگاان ساطح    كتااب و داناش   چ اار ، حاداكرر  4آموختگاان ساطح    های داناش  مجمو  امتیاز كتاب ۀدر محاسب .3-7

 شود. نظر گرفته می كتاب كه بیشترین امتیاز را برای متقاضی دارند، در دوحداكرر 

ی نظاام داوری ه اتند،   كاه دارا  یین ادهاا سازان بر اساا  ف رسات    ف رست انتشارات مورد تأیید بنیاد را مماونت آینده. 3-8

 د.  كن تمیین می

بیشاینۀ تاااری   »و « تااری  درخواساات »بااین  ازای هاار ساال فاصاالۀ زماانی )تمااداد مااه(     امتیااز هاار فماعیات پووهشاای، باه   . 3-9

 شود. ، به ازای هر سال در ضریب دوسوم ضرب می«فماعیتآموختگی و تاری  انجام  دانش

وسات ككار نشاده    یهاا در جادول پ   كه عنوان آن ملی ادیبن تأییدمورد  یها ها و م ابقه از جشنواره یافتیاز دریسقک امت . 3-10

 شود. یان عحاظ میمتقاض یازهاین و در امتیی، تمملی ادیاست، بر اسا  مقررات مصوب بن

 یماوارد  ی، بارا «ی، فناورانه و فرهنگی، پووهشآموزشی یها تیر فماعیسا» یوست برایشده در جدول پ  منظورک ی. رد3-11

شارفت كشاور و   یرشاد و پ  یدر راساتا  یو اساتان  یملا  یباا ن ادهاا   ی، همكاار یاعمللا  نیز ممتبر بیهمچون ك ب جوا

ت نداشاتن،  یا   عمومیا گرفته شده كاه باه دع   در نظر ،های علمیه های حوزه مأموریتدر چارچوب  ها ر آنینظ یموارد

 تمیاین ساازان   و تأییاد مماونات آیناده    كاز امر پیشان اد  ا، با یمتقاض یک براین ردیاز ایدر جدول عحاظ نشده است. امت

 شود. یم

 

التیتسه:4مادة


 ،فناوراناه ، یپووهشا طرحای  »اجارای  و « دورة آماوز  نظاامی  » را در قاعب وظیاۀ خود ت نظامورة خدممتقاضیان برگزیده، د

   كنند. خدمت دریافت می كارت پایان و سپری، «آن  فرهنگی یا مشابهتبلیغی، 
 
 

هاای   مقاررات و رویاه  بار اساا     مذكور در بند فاو،، های اجرای طرح و مدتزمان شرو   ،مكان ،موضو تمیین  :1ةتبصر

 تاراز  وظیاۀ سایر مشموالن هام  نیمی از دورة رسمی نظام به میزانحداق   است كه مدت آن،م لح نیروهای  اجرایی

 .است (با موافقت نیروهای م لح های قانونی دیگر پس از ك ر خدمت)
 

 پذیرد. میمقررات نیروهای م لح صورت  بر اسا ، مشموالن این ت  یالتوظیاۀ  پرداخت حقو، دورة نظام:2ةتبصر
 

 ،از كشاور  ویوظیاۀ تخصصی، فرد باید در ایران حضور داشته باشد و هرگونه خاروج   دورة خدمت نظامدر زمان :3ةتبصر

 با مجوز نیروهای م لح امكان پذیر است.  صرفاً 
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فراینداجرا:5مادة


اعاالم شاده از    یپرونادة خاود را در ساامانۀ اطالعاات     ،كزامراز سوی  شده نییتم یزمان یها بازه در ک از متقاضیان،یهر . 5-1

 .دنینما یثبت م مذكور ۀالت در سامانین ت  یاز ا یمند ب ره ی  و درخواست خود را برای، تكمكزامرسوی 

 د.ننك یم ییآزما یو راست بررسین را ایمتقاض یها پرونده ،كزامر. 5-2

ی هار یاک از مراكاز و دو ناار از     رؤساا سازان )رهایس كاارگروه(،    یكی از مدیران مماونت آیندهمتشك  از  كارگروه،. 5-3

افاراد  متقاضایان،   امتیااز  محاسابۀ  و ارزیاابی  از پاس  ،سازان ندهیمماونت آ دییو تأ مراكزحوزوی با ممرفی نظران  صاحب

 نماید. می ممرفیملی و به بنیاد  واجد شرایط را تمیین
 

كاارگروه، باه مادت دو ساال باه عضاویت       شده از ساوی مراكاز، باا حكام رهایس       نظران حوزوی ممرفی صاحب  :1تبصرة

 بالمانع است. ین افراد، پس از هر دورة دو ساعهشوند. انتخاب مجدد ا كارگروه منصوب می
 

را باه نیروهاای م الح،     آنانسازان  مماونت آیندهدگان، یبرگز یم لح از سو یروهایاز نین  اطالعات موردیپس از تكم. 5-4

گیاری  ساوی نیروهاای م الح پی   شاده از   ممرفای  مرجعمراح  را از طریق  بقیۀ كه كند یم یرسان اطال  آنانو به  ممرفی

 نمایند.
 

 ، تبلیغای فناوراناه  ،پووهشای  ،های آموزشی متقاضی در كارگروه برگزیده نشود، در صورت ارتقای فماعیت چنانچه :2ةتبصر

 ینتیجۀ كارگروه، درخواست مجادد خاود را بارا    ماه از اعالم سه حداق تواند پس از گذشت  فرهنگی خود، میو 

 .دیالت، در سامانه ثبت نماین ت  یاز ا یمند ب ره
 

اراهاه كارده اسات،     كاز امرخاال  واقاع را باه     یاطالعاات  یها مشخص شود متقاضا  یچنانچه در هر مرحله از بررس:3ةتبصر

، محروم و عادم صاداقت   كزاو مر ملی ادیبن یها تیالت و حمایر ت  ی، از سات  یالتن یت از ایعالوه بر محروم

كاز  او مر ملای  ادیا بن یز بارا یا ن یموضاو  باه صاورت حقاوق     یریا گیشود و حق پ یاعالم م ربط كیبه مراجع  یو

 است. كزامرن بند، بر ع دة یمحاوظ خواهد بود. تشخیص مصادیق مربوط به ا

 

مواردخاصورمفادیتفس:6مادة

كاه باه    یدر موارد گیری و تشخیص و تصمیم سازان مماونت آینده نامه، بر ع دة وهین شیار مااد یشرح موارد م كوت و تا 

 .است ملی ن بنیادع ده شورای مماونابر شوند،  یموارد خاص شناخته م ،كزامرص یتشخ

 

نظارتوارزیابی:7ةماد

 د.ناراهه نمای ملی و بنیاد كزاامنای مر تئنامه را به هی هر سال، گزارشی از اجرای این شیوه ندموظا كزا. مر7-1

هاای   ناماه و نتاایج آن را بار اساا  شااخص      نامه و این شایوه  حُ ن اجرای آیینسازان موظک است ساعیانه  مماونت آینده .7-2

 اراهه كند: ملی زیر، ارزیابی و گزار  آن را به رهیس بنیاد
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هاای آموزشای، پووهشای، فناوراناه،      فماعیتشده از  تنو  و میزان امتیازات ك بو  شده ییشناسا افراد تمداداعک. 

 ؛تبلیغی و فرهنگی

 ب. سرعت و س وعت فرایند شناسایی و اعطای ت  یالت؛

 ؛مند شده از طرح ب ره افراد تیرضا زانیم ج.

 . میزان اثربخشی و اثرگذاری ت  یالت اعطاشده.د
 

تصویبواجرا:8مادة

 سیرها تصاویب   باه  30/6/1400  ی، در تاار وسات یک جدول پیو  تبصره ده ،ماده شته ،مقدمه کی بر مشتم  نامهوهیش نیا

 و اجرای آن از تاری  تصویب اعزامی است. دیرس نخبگان یمل ادیبن

 
سورناستاری

معاونعلمیوفناوریرئیسجمهوری

ورئیسبنیادملینخبگان
 

  



6 

 

فرهنگیتبلیغیوهایآموزشی،پژوهشی،فناورانه،تامتیازحاصلازفعالی.1جدول  

)ویژةطالب(صیادشیرازیطرحشهیدمندیازتسهیالتبرایبهره  
 

عنوانفعالیت

حداکثرامتیاز

)داخلوخارج(هایعلمیهحوزهآموختگاندانش

چهارسطحسهسطح










 هایآموزشیفعالیت

 

 اعمپیادهای علمی حوزوی
با ممرفی مماونت آموز  مراكز 

 مدیریت حوزوی

 100 100 اول

 75 75 دوم

 50 50 سوم

 

 میانگین ك  آموزشی

 50× میانگین ك (   - 18) 75× میانگین ك (   - 18) 2سطح 

 40× میانگین ك (   - 17) 60× میانگین ك (   - 17) 3سطح 

 80× میانگین ك (   - 17) - 4سطح 

 نامه انجام پایان

 3سطح 
 - 15 عاعی

 - 7 خوب

 4سطح 
 20 10 عاعی

 10 5 خوب

 های علمی ا تخصصی مراكز میانگین مصاحبه

 )اختیاری(

 50×میانگین ك (   - 16) 50×میانگین ك (  - 16) 2سطح

 50×میانگین ك (  - 16) 50×میانگین ك (  - 16) 3سطح

 50×میانگین ك (  - 16) - 4سطح

 هایپژوهشیفعالیت

پذیرفته شده برای انتشار در های منتشر شده /  مقاعه

 اعمللی ممتبر بین ۀهای با نمای نشریه

 ضریب جایگاه نوی نده× 50 مقاعه: هر Q1 ۀهای دارای رتب در نشریه

 ضریب جایگاه نوی نده× 40 مقاعه: هر Q2 ۀهای دارای رتب در نشریه

 ضریب جایگاه نوی نده× 25 مقاعه: هر Q3 ۀهای دارای رتب در نشریه

 ضریب جایگاه نوی نده× 5 مقاعه: هر Q4 ۀهای دارای رتب در نشریه

 ضریب جایگاه نوی نده× 30هر مقاعه: های علمی پووهشی های منتشر شده / پذیرفته شده برای انتشار در نشریه مقاعه

 جایگاه نوی نده ضریب× 5مقاعه:  هر های علمی ترویجی های منتشر شده / پذیرفته شده برای انتشار در نشریه مقاعه

 های علمی تخصصی  منتشر شده / پذیرفته شده برای انتشار در نشریه یها مقاعه

 كمی یون نشریات علمی حوزه تأییدبه 
 ضریب جایگاه نوی نده× 10مقاعه:  هر

 ضریب جایگاه نوی نده× 10 مقاعه: هر اعمللی( های ممتبر علمی )داخلی و بین اراهه شده به صورت سخنرانی در همایش یها مقاعه

 ضریب جایگاه نوی نده×  5مقاعه:  هر اعمللی( های ممتبر علمی )داخلی و بین اراهه شده به صورت پوستر در همایش یها مقاعه

نقد و نظریه،  ۀاراه

های  نوآوری در كرسی

 یافته قانونیاعتبار

 150×درصد امتیاز اكت ابی در كرسی ربط كیپردازی با گواهی مراجع ممتبر  های نظریه نظریه در كرسی ۀاراه

 100×درصد امتیاز اكت ابی در كرسی  ربط نوآوری با گواهی مراجع ممتبر كی  كرسی ۀاراه

 75×درصد امتیاز اكت ابی در كرسی ربط نقد نظریه در كرسی با گواهی مراجع ممتبر كی ۀاراه

 75×درصد امتیاز اكت ابی در كرسی ربط علمی با گواهی مراجع ممتبر كی ةموفقیت در مناظر

 50×درصد امتیاز اكت ابی در كرسی ربط اندیشی با گواهی مراجع ممتبر كیبرگزاری كرسی آزاد

 های علمی داخ  كشور س هؤهای پووهشی مصوب م همكاری در اجرای طرح
مدت اجرای ضریب جایگاه همكار و مبلک و × 50 طرح: هر)

 امتیاز 150 مجموعاً ،طرح(

 امتیاز 45مجموعاً  ،سال به ازای هر نیمامتیاز  15 (ملی كز و بنیادامر تأییددستیاری پووهشی و مدیریت پووهشی )با 

 ها كتاب

 نگار  كام  كتاب علمی
 جایگاه نوی نده× 100 و مراكزملی بنیاد  تأییدانتشارات مورد 

 جایگاه نوی نده× 10 انتشارات ریسا

  ندهینو گاهیجا ×20 نگار  فص  كتاب ممتبر علمی

 كتاب كام  علمی ۀترجم
  ندهینو گاهیجا× 25 و مراكز ملی بنیاد تأییدانتشارات علمی مورد 

  ندهینو گاهیجا× 5 سایر انتشارات

 حوزه سال كتاب ةدیبرگز اثر
 تأعیک

 ضریب جایگاه نوی نده× 100 

ضریب جایگاه نوی نده× 75 حوزه سال كتاب تقدیر ۀشای ت اثر  

ضریب جایگاه نوی نده× 25 ترجمه حوزه سال كتاب / شای ته تقدیردهیبرگز اثر  

کشوریةطالبنمون
و دكتری  ارشد یكارشناس / 3، سطح 30/كارشناسی 2سطح 

 امتیاز 70 مجموعاً ،50دكتری تخصصی  / 4، سطح 40ای  حرفه
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)ویژةطالب(طرحشهیدصیادشیرازیمندیازتسهیالتبرایبهره
 

عنوانفعالیت

حداکثرامتیاز

)داخلوخارج(هایعلمیهدانشآموختگانحوزه

چهارسطحسهسطح

تأییدهایموردجشنواره

 ملیبنیاد

 های رقابتی( فارابی )بخش

 جوان

 س م مشاركت× 120 اول ۀرتب

 س م مشاركت× 100 دوم ۀرتب

 س م مشاركت× 80 سوم ۀرتب

 بزرگ ال

 س م مشاركت× 350 اول ۀرتب

 س م مشاركت× 300  دوم ۀرتب

 س م مشاركت× 250  سوم ۀرتب

 كتاب سال جم وری اسالمی

 

 تأعیک
 ضریب جایگاه نوی نده× 350 برگزیده

ضریب جایگاه نوی نده× 300 تقدیر ۀشای ت  

 ترجمه
ضریب جایگاه نوی نده× 175 برگزیده  

ضریب جایگاه نوی نده× 150 تقدیر ۀشای ت  

 های علمیه حلی حوزه عالمهةجشنوار

 كتاب

 مشاركتس م  × (2و  3، 4)به ترتیب برای سطح 60 و 70، 80 اول ۀرتب

 س م مشاركت × (2و  3، 4)به ترتیب برای سطح 50 و 60، 70 دوم ۀرتب

 س م مشاركت × (2و  3، 4)به ترتیب برای سطح 40 و 50، 60 سوم رتبۀ

 نامه رساعۀ علمی و پایان

 (2و  3، 4 )به ترتیب برای سطح 50و 60، 70 اول ۀرتب

 (2و  3، 4 سطح)به ترتیب برای  40و  50، 60 دوم ۀرتب

 (2و  3، 4 )به ترتیب برای سطح 30و  40، 50 سوم ۀرتب

 مقاعه

 س م مشاركت × (2و  3، 4 )به ترتیب برای سطح 30و  40، 50 اول ۀرتب

 س م مشاركت × (2و  3، 4 )به ترتیب برای سطح 25و  30، 40 دوم رتبۀ

 س م مشاركت × (2و  3، 4 )به ترتیب برای سطح 20و  25، 30 رتبه سوم

ـهایعلمیفعالیت

اجتماعی،فرهنگیوتبلیغی



 های دانشجویی/ طالب  های فرهنگی و تشك  عضویت در كانون

 (سازان مماونت آیندهدانشگاه/ حوزه و  تأیید)با 
 امتیاز 10 مجموعاًامتیاز،  5هر یک 

 امتیاز 50مجموعاً امتیاز، 10هر یک  (سازان مماونت آیندهمراكز و  تأیید)اعزامی از سوی/ مورد  شركت در اردوهای ج ادی

 امتیاز 45 مجموعاً ،سال امتیاز به ازای هر نیم 15 سازان مماونت آیندهمراكز و  تأییدمدیریت فرهنگی و تبلیغی با 

 امتیاز 90 مجموعاًامتیاز،  3هر جزء  حاظ قرآن

 امتیاز 80مجموعاً  ،امتیاز 20درصد  25به ازای هر  اعبال ه حاظ ن ج

های دستیاری تدریس و مدیریت آموزشی در مؤس ۀ مح  تحصی  )با تأیید مراكز و  انجام فماعیت

 سازان(  مماونت آینده
 امتیاز 45مجموعاٌ  سال، ازای هر نیم به 15

 امتیاز 50 اًمجموع )بر اسا  رتبه(، 50 محور )طرح ش ید بابایی( برگزیدگی در رویدادهای رقابتی م ئله

 محور پووهشی / فناورانه های م ئله عضویت در ه ته

 )طرح ش ید احمدی روشن(
 100 های مختلک و مجمو  سالامتیاز 100هر سال 

 )بر اسا  نظر دریافتی از م ئول ه ته و مدیر طرح(

 امتیاز 20 مجموعاً امتیاز، 5عضویت به ازای هر سال  ربط های علمی تخصصی دارای مجوز از ن ادهای كی انجمن ةمدیر عضویت در هیئت

 امتیاز 20 مجموعاً امتیاز، 5هر سال  طالب های علمی دانشجویی/ دبیری انجمن

برگزیدگانهنری/ادبی/

قرآنی

 (بنیاد ملی)بر اسا  نظر كارگروه مربوطه در  100 م تمد برتر

 (بنیاد ملی)بر اسا  نظر كارگروه مربوطه در  150 سرآمد

 100 سازان مماونت آینده مراكز و تأیید  ، فناورانه و فرهنگی به تشخیصهای آموزشی، پووهشی فماعیتسایر 



 


