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 مقدمه

علمی دانشمندان و پژوهندگان شمسی با هدف کمک به اشاعه فرهنگ کشور و تجلیل از مقام  ۱۳۴2بنیاد فرهنگی البرز در سال 

جایزه بنیاد » آموزان برگزیده و نوباوگان و نوجوانان با استعداد ایرانی، از طریق اعطایبرتر ایرانی و تشویق دانشجویان و دانش

سیرت، مرحوم حسینعلی البرز تأسیس و وقف گردیده که طی بیش از نیم قرن، چندین به همت مردی خیراندیش و نیک «رزالب

های ملی با های اخیر در قالب همایشار نفر از نخبگان برتر علمی کشور را مورد حمایت و تشویق قرار داده و این مهم در سالهز

 .محقق شده است  های علمیه کشورهای برتر حوزهمرکز امور نخبگان و استعدادهمکاری مراجع ذیربط از جمله 

 های علمیه کشورحوزهفرآیند شناسایی استعدادهای برتر  : 1 ماده

 سهم امتیازات هر بخش (۱ جدول

 عنوان فعالیّت یا ویژگی ردیف
حداقل 

 امتیاز
 توضیحات حداکثر امتیاز

۱  

های فعالیت

 آموزشی

تحصیلی)با ضریب  آخرین مقطعمعدل 

 یک(
۱6 20 

۱۴0 

 ۳ها بر اساس جداول امتیاز فعالیت

و سهم امتیاز آموزشی و پژوهشی  6و

در هر یک از مقاطع تحصیلی بر 

 شود.تعیین می 7اساس جدول 

2  
) با ضریب معدل مقطع تحصیلی جاری

0.75) 
8 ۱0 

 70 6 تدریس  ۳

 20 8 (المپیاد) آموزشی علمی مسابقات  ۴

 ۱05 ۱2.5 های پژوهشیفعالیت  5

 8بر اساس جدول  50 ۱0 های تبلیغیفعالیت  6

 9بر اساس جدول  ۳5 5 اجتماعی و های فرهنگیفعالیت  7

 ۱0بر اساس جدول  20  های ورزشیفعالیت  8

  5 5 )حسب استان معرفی کننده( مناطق محروم  9

 5 5 )برای برادران( تلبّس دائمی  ۱0
 ۴و  ۳سطح آموختگان دانشبرای 

 الزامی استتلبس 

دستورالعمل احراز استعدادهای  2 های عمومی و اخالقی مندرج در مادهافراد انتخاب شده باید دارای شرایط و صالحیت :1تبصره 

 برتر باشند.

 افراد انتخاب شده نباید قبالً این جایزه را دریافت کرده باشند.  :2تبصره 

کرد که طالب واجد شرایط چند برابر ظرفیت  شرایطی را ایجاد خواهد ،رسانی به جامعه هدف طالببنیاد با اطالع :3تبصره 

 حوزوی بنیاد مورد ارزیابی واقع شوند. کمیتهتوسط  مستقیماً

 سال منتهی به بررسی خواهد بود. 5در  نآ انجام ها،فعالیتشرط لحاظ تمامی  :4تبصره 



 

۳ 
 

 )آموزشی و پژوهشی(علمیهای و فعالیتشرایط  :2ماده 

 : تحصیلی معدلشرط ( الف

 :است 2 جدول شرح به مختلف تحصیلی مقاطع در تحصیلی معدل طشر

 شرط معدل تحصیلی برای مقاطع مختلف (2جدول 

 ردیف
مقطع اشتغال به 

 تحصیل
 معدل آخرین مقطع اتمام یافتهحداقل 

معدل سنوات اتمام یافته یا حداقل 

 شده از مقطع جاریواحدهای گذرانده

 2سطح  ۱
   واحد(:  95)خواهران 2برادران، نیمی از سطح ۱سطح

۱8  
۱7.5 

 ۱7 ۱7.5          :    2سطح  ۳سطح  2

 ۱6.5 ۱7           :     ۳سطح  ۴سطح  ۳

 ۴معدل سطح  ۱6          :      ۴سطح دوره دوم درس خارج  ۴

ل در حضور در درس خارج فقه و اصووه بر ( که عالخارج درس دوم دورهو  ۴ طالب شاغل در درس خارج )مقطع سطح: 1 تبصره

، با ارائه گواهی حضور در درس، معدل مقطع جاری آنان با یک نمره افزایش کنندمیل و...( شرکت رجاسایر دروس)تفسیر، کالم، 

 منظور خواهد شد. 

 از شدهگذرانده معدل واحدهای یا یافته اتمام سنوات طالبی که در نیمسال اول مقطع جاری هستند، به جای معدل :2 تبصره

 خواهد بود. ۱جدول  ۳ یافته، مبنای محاسبه امتیاز ردیف اتمام مقطع آخرین جاری، معدل مقطع

 : های آموزشیفعالیت( ب

 امتیازات آموزشی (۳جدول 

 عنوان ردیف
 به اشتغال سطح

  لیتحص
 حداکثر امتیاز امتیازحداقل 

 معدل تحصیلی ۱

 تحصیلی مقطع آخرین معدل
 2سطح 

۱8 20 

 ۱0 8.75 جاری مقطع معدل

 تحصیلی مقطع آخرین معدل
 ۳سطح 

۱7.5 20 

 ۱0 8.5 جاری مقطع معدل

 تحصیلی مقطع آخرین معدل
 ۴سطح

۱7 20 

 ۱0 8.25 جاری مقطع معدل

 تحصیلی مقطع آخرین معدل
 ۴باالتر از سطح

۱6 20 

 ۱0 8 جاری مقطع معدل

2 

 تدریس در حوزه

 سال(هر سال تحصیلی یا دو نیم)به ازای 

 .دشویم محاسبهدر پنج سال اخیر  درس ۱0حداکثر 

درصد  50و  شده سازیامتیاز تدریس در دانشگاه معادل

 شود.آن منظور می

 50 5 2سطح 

 60 6 ۳سطح 

 65 6.5 ۴سطح

 70 7 ۴باالتر از سطح



 

۴ 
 

۳ 

 مسابقات علمی آموزشی)المپیاد(   

 8:  پنجم رتبه تا 9.5 دوم رتبه ترتیب؛ به و ۱0اول رتبه 

 «تا رتبه پنجم   [ ۱0.5 -: رتبه( ۴روش محاسبه:  ])» 

8 20 

 انگلیسی نحوه محاسبه امتیاز آزمون زبان  (۴ جدول

MSRT 

 (MCHE) 

IELTS 

(Equivalent) 

TOEFL 

(IBT) 

TOEFL 

(Computer) 

TOEFL 

PAPER 

(TOLIMO) 

 حداکثر امتیاز

۱00-90 0/9-7 ۱20-96 ۳00-250 680-600 5 

89-85 9/6-5/6 95-86 2۴9-2۳2 599-575 ۴.۴ 

8۴-80 ۴/6-6 85-76 2۳۱-2۱۳ 57۴-550 ۳.8 

79-75 9/5-5/5 75-66 2۱2-۱96 5۴9-525 ۳.۱ 

7۴-70 ۴/5-5 65-56 ۱95-۱7۳ 52۴-500 2.5 

69-65 9/۴-5/۴ 55-۴6 ۱72-۱52 ۴99-۴75 ۱.9 

6۴-60 ۴/۴-۴ ۴5-۳6 ۱5۱-۱۳۳ ۴7۴-۴50 ۱.۳ 

59-50 9/۳-5/۳ ۳5-29 ۱۳2-۱۱۳ ۴۴9-۴25 0.6 

 نحوه محاسبه امتیاز زبان عربی  (5 جدول

 حداکثر امتیاز جامعه المصطفی( -زبان عربی )تهران 

۱00-90 5 

89-85 ۴.۴ 

8۴-80 ۳.8 

79-75 ۳.۱ 

7۴-70 2.5 

69-65 ۱.9 

6۴-60 ۱.۳ 

59-50 0.6 

 شود.صورت ویژه در کمیته ارزیابی بررسی می ها بهمدارک سایر زبان :تبصره
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 :های پژوهشیفعالیت( ج

امتیازات پژوهشی (6 جدول  

 امتیاز حداکثر  عنوان فعالیت علمی ردیف

۱  

 کتاب

 ۱0 جمهوری/حوزه سال کتاب برگزیده کتاب

 8 علمی کتاب  2

 5 تصحیح کتاب  ۳

 5 ترجمه کتاب علمی  ۴

5  

 مقاله

 7 مقاله علمی پژوهشی

 ۳.5 مقاله علمی ترویجی و تخصصی  6

 ۱.5 مقاله علمی اطالع رسانی  7

8  
 نامهپایان

 8 ۴نامه سطح پایان

 6 ۳نامه سطح پایان  9

۱0  

 ارائه کرسی

 8 نوآوریارائه کرسی 

 6 ارائه کرسی نقد  ۱۱

 ۳ آزاداندیشیمناظره/ ارائه کرسی   ۱2

 در برگزیدگی  ۱۳

 رویدادهای

 حوزوی معتبر

جشنواره عالمه 

 حلی

 ۴، 5، 6 نامه)رتبه اول تا سوم(کتاب و پایان

 2، ۳، ۴ مقاله و تحقیق پایانی)رتبه اول تا سوم(

۱۴  
کتاب سال 

 حوزه
 5، 6، 7 نامه)رتبه اول تا سوم(کتاب و پایان

۱5  

برگزیدگی در 

رویدادهای 

 معتبر ملی 

جشنواره فارابی، 

کتاب سال 

 جمهوری و...

 8، 9، ۱0 (سوم تا اول رتبه)

 8 سایر افتخارات علمی)پژوهشگر نمونه و...(  ۱6

 باشد.های پژوهشی الزامی میارائه مستندات معتبر برای کلیه فعالیت :1 تبصره

  .شودمی تعیین پژوهشگر سهم و جایگاه به توجه با ،مشترکهای پژوهشی فعالیتامتیاز  :2تبصره 

 هر یک از مقاطع تحصیلی در پژوهشی و آموزشی امتیازات سهم( حداقل امتیاز الزم و د

 از یک هر در پژوهشی و آموزشی امتیازات سهم ( و6و  ۳های آموزشی و پژوهشی)جداول از مجموع فعالیت الزم امتیاز حداقل

 است: 7جدول به شرح  تحصیلی مقاطع
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 سهم امتیازات آموزشی و پژوهشی (7جدول 

 پژوهشیسهم امتیاز  آموزشیسهم امتیاز  5و  ۴حداقل امتیاز الزم از جداول  اشتغال به تحصیلمقطع 

 %25 %75 50 2سطح

 %۴0 %60 60 ۳سطح

 %70 %۳0 70 ۴سطح

 %75 %25 80 دوره دوم درس خارج

 آید.پیوست به دست می ۱های آموزشی و پژوهشی در هر مقطع تحصیلی بر اساس جدول مجموع امتیاز فعالیت تبصره:

 های تبلیغیفعالیت :3ماده 

  های تبلیغیامتیازات فعالیت (8 جدول

 حداکثر امتیاز واحد واحد محاسبه نوع تبلیغ ردیف

 0.۳ روز تبلیغ  ۱

 ۳ جلسه ۱0 مشاوره  2

 تبلیغ مکتوب  ۳

 6 هر جلد کتاب

 ۳ هر مقاله

 ۱ جزوه، بروشور و ....

 تبلیغ در رسانه  ۴
هر برنامه 

 ایرسانه

 ۴ تلوزیونی سراسری

رادیویی تلوزیونی استانی و 

 سراسری
2 

 ۱ رادیویی استانی

 تبلیغ در فضای مجازی  5
 0.2 به ازای هر موردنوشته ...( تولید محتوا)متن، عکس

 ۱0 (مورد ۳ حداکثر...)و اجتماعی هایشبکه سایت، مدیریت

 6 به ازای هر محصول تولید نرم افزار  6

 8 یا اثر هر محصولبه ازای  های تبلیغی)هنری، ادبی و....(سایر فعالیت  7

 ۴، 5، 6 (استانی ،ملی ،المللیبین)تبلیغی و فرهنگی  معتبر رویدادهای در برگزیدگی  8

 مدیریت فرهنگی و تبلیغی  9

 ۴ هر سال و حداکثر سه سال()مدیریت مسجد

 ۱0 تأسیس و مدیریت مؤسسات خصوصی فرهنگی و دینی

 5 حداکثر سه سال(هر سال و )ها و نهادهای فرهنگی مدیریت سازمان

 ۴ هر سال و حداکثر سه سال()های تبلیغیمدیریت گروه

 باشد.الزامی می تبلیغیهای ارائه مستندات معتبر برای کلیه فعالیت :1تبصره 
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 های فرهنگی، اجتماعی و ورزشیفعالیت :4ماده 

 و اجتماعی های فرهنگیامتیاز فعالیتالف(      

 های فرهنگی، اجتماعی و ورزشیامتیازات فعالیت (9 جدول
 

 امتیاز عنوان فعالیت ردیف

۱ 
های فعالیت

 قرآنی

 حفظ قرآن

المللی ایران، عربستان، مصر و امارات نفر اول تا سوم مسابقات بین

 متحده عربی
۱0 

نفر اول تا سوم مسابقات سراسری/ کشوری )سازمان اوقاف و امور 

 های علمیه(مدیریت حوزهخیریه و مراکز 
6 

 0.2 به ازای هر جزء

مفاهیم و 

 تفسیر قرآن

 ۱2 المللینفر اول تا سوم مسابقات بین

نفر اول تا سوم مسابقات سراسری/کشوری )سازمان اوقاف و امور 

 های علمیه(خیریه و مراکز مدیریت حوزه
8 

 قرائت قرآن

 ۴ ایران و مالزیالمللی نفر اول تا سوم مسابقات بین

نفر اول تا سوم مسابقات سراسری/کشوری )سازمان اوقاف و امور 

 خیریه(
۱.5 

های نفر اول تا سوم مسابقات سراسری/کشوری مراکز مدیریت حوزه

 علمیه
۱ 

 البالغهحفظ نهج 2

 ۴.5 کل

 ۳ دو سوم

 ۱.5 یک سوم

 5 (پیوست 2و  ۱بر اساس جداول  های خارجی )به ازای هر زبانتسلط به زبان ۳

 ۱5 پیوست( ۳)بر اساس جدول هاهای خیریه و عام المنفعه و مشارکت اجتماعی در بحرانفعالیت 6

 5 )به ازای هر سال و حداکثر سه سال(عضویت در نهادها و تشکل های فرهنگی 7

 ورزشی: هایفعالیت امتیاز( ب

 های ورزشیامتیاز فعالیت (۱0 جدول
فعالیتنوع   ییدأمرجع ت سقف امتیاز حداکثر امتیاز سطح 

های مدیریت و ترویج فعالیت

 ورزشی در حوزه

های علمیه )به ازای حوزه

 هر سال و حداکثر سه سال(
۴ 

20 

ربط در مراکز معاونت ذی

 مدیریت حوزوی

 کسب مقام قهرمانی

 ورزشی

 جهانی -بین المللی

 ۱0- 6   طال

 8- 5   نقره

 6 -۳   برنز

ادارات تربیت بدنی و 

 های ورزشیفدراسیون
 ملی

 5 طال 

 ۳ نقره 

 2 برنز 

 استانی
 ۳   طال

 2  نقره

 ۱  برنز
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 های عام المنفعهامتیاز فعالیت  (۱۱ جدول

 سقف امتیاز امتیاز هر فعالیت عنوان فعالیت ردیف

مورد، امتیاز هر سال فعالیت یا هر به حسب  رسمی نهادهای با همکاری و اجتماعی و فرهنگی امدادگری  ۱

 مورد:

 ۳در سطح شهرستان و استان:      -

 5المللی:        در سطح ملی و بین -

 )حداکثر سه سال یا سه مورد(
۱5 

 هاحوادث و بحران در اجتماعی مشارکت  2

 تعاون در خیر و فعالیت در امور خیریه  ۳

 یاری رساندن به نیازمندان و محرومان  ۴

 های امدادی و جهادیتأسیس، ساماندهی و مدیریت گروه  5

 هر مورد:

 ۳در سطح شهرستان و استان:       -

 5المللی:        در سطح ملی و بین -
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 پیوست:

 تحصیلی مقطع آخرین معدل امتیاز محاسبه نحوه (الف

 معدل آخرین مقطع اتمام یافته×  ۱ =امتیاز معدل مقطع تحصیلی 

 20تا  ۱8: معدل 2مقطع سطح  -

 20تا  ۱7.5: معدل ۳سطح مقطع  -

 20تا  ۱7: معدل ۴سطحمقطع  -

 20تا  ۱6خارج: معدل  درس دوم دوره -

 جاری تحصیلی مقطع معدل امتیاز محاسبه نحوه (ب

 جاری امتیاز معدل مقطع تحصیلی 
۱× معدل مقطع جاری

2
 = 

 20تا  ۱7.5: معدل 2مقطع سطح  -

 20تا  ۱7: معدل ۳سطح مقطع  -

 20تا  ۱6.5: معدل ۴سطحمقطع  -

 20تا  ۱6خارج: معدل  درس دوم دوره -

 های آموزشی و پژوهشیفعالیتنحوه محاسبه امتیاز   (۱ جدول

 اشتغال به تحصیلمقطع 
 پژوهشیسهم امتیاز  آموزشیسهم امتیاز  5و  4جمع امتیاز از جداول 

 حداکثر حداقل درصد حداکثر حداقل درصد حداکثر حداقل

 50 2سطح

۱۴0 

75% ۳7.5 ۱05 25% ۱2.5 ۳5 

 56 2۴ %۴0 8۴ ۳6 %60 60 ۳سطح

 98 ۴9 %70 ۴2 2۱ %۳0 70 ۴سطح

 ۱05 60 %75 ۳5 20 %25 80 دوره دوم درس خارج

 تعیین سهم هر یک از همکاران از امتیازات پژوهشی (2جدول 

 تعداد همکاران
 سهم هر یک از همکاران از امتیاز مربوط

 مجموع ضرایب
 بقیه همکاران اول

۱ ۱00% -------  

2 90% 60% ۱50% 

۳ 80% 50% ۱80% 

۴ 70% ۴0% ۱90% 

5 60% ۳0% ۱80% 

 %۱75 ≤ %25 %50 و باالتر 6

 

  



 

۱0 
 

 مدارک مورد نیاز ثبت نام:

 تصویر تمام مدارک خواسته شده و مستندات الزم باید توسط متقاضی محترم در سامانه بارگذاری شود:

  تصویر صفحه اول شناسنامه ) و همچنین تصویر توضیحات شناسنامه در  -2عکس پرسنلی -۱شامل: مدارک هویتی

 تصویر کارت ملی -۳صورت  تغییر نام و نام خانوادگی( 

  :تصویر مدرک موقت یا  -2تصویر کارنامه تحصیلی تمام مقاطع تحصیلی به همراه ریز نمرات  -۱مدارک تحصیلی شامل

 (انشگاهحصیلی دانشگاهی ) و یا گواهی معتبر از معاونت دانشجویی ددانشنامه تمام مقاطع ت

 جهت کسب رتبه در المپیاد علمی دانشجویی تصویر گواهی از سایت سازمان سنجش 

 تصویر گواهی معتبر از محل اشتغال به تحصیل مدرس با ذکر جزئیات مربوطه 

  جشنوارهتصویر گواهی رسمی کسب رتبه در جشنواره علمی از دبیرخانه 

 تصویر مدرک زبان مورد تایید وزارت علوم و مراجع ذیصالح 

 تألیف یک فصل کتابهای تألیفی، ترجمه و تصویر صفحه اول شناسنامه و فهرست کتاب 

 تصویر عنوان پایان نامه، نمره پایان نامه، تاریخ دفاع و سایر مدارک و مستندات الزم 

 برای ارائه کرسی با ذکر جزئیات مربوطه تصویر گواهی معتبر، مدارک و مستندات الزم 

 تصویر صفحه اول مقاالت چاپ شده در نشریات و  -۱ها: مدارک مورد نیاز برای مقاالت چاپ شده در مجالت و همایش

 JCRرتبه  ،)ISC , Scopus , (ISI)WOS(تصویر صفحات اینترنتی نشان دهنده نمایه نشریه  -2های علمی همایش

تصویر صفحه  -۳( و رتبه نشریه در سامانه رتبه بندی نشریات علمی وزارت عتف برای تمام مقاالت 3Qتا  1Qنشریه )

 Mendelelyیا  Scopus , WOSمتقاضی بر اساس  index-hاینترنتی نشانگر 

  ایهای تبلیغی و مشاورهمستندات الزم برای فعالیتارائه تصویر گواهی معتبر، مدارک و 

  های خیریه  و مشارکت های اجتماعی برای فعالیتدفتر تبلیغات حوزه علمیه قم یا سازمانتصویر گواهی تأییده از

 هااجتماعی در بحران

 های تصویر مدارک کسب مقام و رتبه مورد تأیید معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه، ادارات تربیت بدنی و فدارسیون

 طورزشی، مؤسسات مورد تأیید وزرات ارشاد و مراجع ذیرب

 تصویرگواهی تأییده از معاونت دانشجویی، فرهنگی دانشگاه و سایر مراجع ذیربط 

 و سایر مدراک و مستندات معتبر الزم دال بر صحت اطالعات و انتساب اثر


