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مقدمه

شرایط عمومی داوطلبان 

بنیــاد فرهنگــی الــرز در ســال ۱۳۴۲ شمســی بــا هدف کمــک به اشــاعه فرهنگ 

ــویق  ــی و تش ــر ایران ــدگان برت ــمندان و پژوهن ــی دانش ــام علم ــل از مق ــور و تجلی کش

دانشــجویان و دانش آمــوزان برگزیــده و نخبــگان و نوجوانــان بــا اســتعداد ایرانــی، از 

طریــق اعطــای »جایــزه الــرز« بــه همــت مــردی خیراندیــش و نیک ســیرت، مرحــوم 

حســینعلی الــرز تأســیس و وقــف گردیــده کــه طــی بیــش از نیم قــرن، چندیــن هــزار 

نفــر از نخبــگان برتــر علمــی کشــور را مــورد حامیــت و تشــویق قــرار داده و ایــن مهــم 

ــط از  ــع ذی رب ــکاری مراج ــا هم ــی ب ــای مل ــب هامیش ه ــر در قال ــال های اخی در س

مرکــز مدیریــت حوزه هــای علمیــه رسارس کشــور محقــق شــده اســت.

 هــر طلبــه رصفــاً یکبــار در بخــش نخبــگان جایــزه الــرز می توانــد به عنــوان برگزیــده 

انتخــاب گردد.

حداقــل معــدل کل جهــت رشکــت در ایــن رقابــت، بــرای طلــب ســطوح دو، ســه و 

ــد.  ــب ۱9، ۱8و۱7 می باش ــه ترتی ــر از آن ب ــار و باالت چه

حداقل سطح مورد نیاز جهت رشکت در این رقابت، سطح دو طلبگی است.

رشط لحــاظ متامــی فعالیت هــا، انجــام آن در پنــج ســال منتهــی بــه بررســی خواهــد 

بود.

طلبه هــای دارای ســابقه محکومیــت قطعــی از مراجــع قانونــی ذی ربــط در ســطح 

مربوطــه، امــکان رشکــت در ایــن رقابــت را ندارنــد.

رشط سنی رشکت در این رقابت، حداکرث ۴0 سال می باشد.
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آیین نامه طلبه برتر

ــرار  ــان در ســه بخــش "آموزشــی"، "پژوهشــی" و "تبلیغــی، فرهنگــی و اجتامعــی" مــورد داوری ق متامــی داوطلب

خواهنــد گرفــت کــه ســهم هــر کــدام در هــر مقطــع و رشــته  تحصیلــی بــه تفکیــک در جــدول )۱( آمــده  اســت:

جدول )1(: سهم بخش های مختلف برای امتیازدهی در مقاطع مختلف

باالتر از سطح4سطح 4سطح 3سطح 2عنوان بخش

۲0%۲5%۳5%۴0%آموزشی

55%۴0%۲5%۱5%پژوهشی

۲5%۳5%۴0%۴5%تبلیغی، فرهنگی و اجتامعی

جدول )2(: سهم شاخص های مرتبط با هر بخش برای امتیازدهی )مجموع منرات هر بخش، برابر 100 می باشد(

امتیازعنوان فعالّیت یا ویژگی

  آموزشی

۳0معدل آخرین مقطع تحصیلی

۳5تدریس

۱5مسابقات علمی آموزشی )املپیاد(

۱0منره آزمون زبان انگلیسی

۱0منره آزمون زبان عربی

 پژوهشی

۳0کتاب

۱5مقاله

۲0پایان نامه

6ارائه کرسی

۱9منتخب در رویدادهای معتر حوزوی

۱0منتخب در رویدادهای معتر حوزوی

تبلیغی، فرهنگی و اجتامعی

تبلیغی

5تبلیغ حضوری

۴مشاوره

5تبلیغ مکتوب

6تبلیغ در رسانه ملی

7تبلیغ در فضای مجازی

6تولید نرم افزار

5منتخب در رویدادهای معتر فرهنگی و تبلیغی

7مدیریت فرهنگی و تبلیغی

۴0فرهنگی و اجتامعی

۱5ورزشی

نحوه محاسبه امتیازات
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سهم امتیازهای آموزشی، مطابق با جدول )۳( امتیازدهی خواهد شد:
جدول)3(: سهم امتیازهای آموزشی

عنوان
سقف رضیب امتیاز

باالتر از سطح4سطح 4 سطح 3سطح 2

معدل آخرین مقطع تحصیلی

تدریس در حوزه

)به ازای هر دو نیم سال(
50۳5۲5۲0

   مسابقات علمی 

آموزشی)املپیاد( 

)حداکرث دو مورد 

ارائه گردد(

50رتبه اول

۴0رتبه دوم

۳0رتبه سوم

۲0رتبه چهارم

۱0رتبه پنجم

منره دهی براساس جدول )۴(منره آزمون زبان انگلیسی

منره  دهی براساس جدول )5(منره آزمون زبان عربی

  
جدول)4(:  نحوه محاسبه رضیب امتیاز آزمون زبان انگلیسی

MSRT

)MC HE( 

IELTS

)Equivalent(

TOEFL

)IBT(

TOEFL

)Computer(

 TOEFL PAPE

)TOLIMO(
سقف رضیب امتیاز

90-۱007-996-۱۲0۲50-۳00600-680۱00

85-896/5-6/986-95۲۳۲-۲۴9575-59990

80-8۴6-6.۴76-85۲۱۳-۲۳۱550-57۴80

75-795/5-5/966-75۱96-۲۱۲5۲5-5۴970

70-7۴5-5.۴56-65۱7۳-۱95500-5۲۴55

65-69۴/5-۴/9۴6-55۱5۲-۱7۲۴75-۴99۴0

60-6۴۴-۴.۴۳6-۴5۱۳۳-۱5۱۴50-۴7۴۲5

50-59۳/5-۳/9۲9-۳5۱۱۳-۱۳۲۴۲5-۴۴9۱0

جدول)5(:  نحوه محاسبه رضیب امتیاز زبان عربی

حداکرث رضیب امتیاززبان عربی )تهران - جامعه املصطفی(

90-۱00۱00

85-8990

80-8۴80

75-7970

70-7۴55

65-69۴0

60-6۴۲5

50-59۱0

توجه: مدارک سایر زبان ها به صورت ویژه در دبیرخانه علمی جایزه الرز بررسی می شود.

الف( بخش آموزشی

(١٧-معدل کل)
۴ ۱۰۰

(١٧-معدل کل)
۳ ۱۰۰

(١٨-معدل کل)
۲٫۵ ۱۰۰

(١٩-معدل کل)
۲ ۱۰۰

(١٧-معدل کل)
۴ ۱۰۰

(١٧-معدل کل)
۳ ۱۰۰

(١٨-معدل کل)
۲٫۵ ۱۰۰

(١٩-معدل کل)
۲ ۱۰۰

(١٧-معدل کل)
۴ ۱۰۰

(١٧-معدل کل)
۳ ۱۰۰

(١٨-معدل کل)
۲٫۵ ۱۰۰

(١٩-معدل کل)
۲ ۱۰۰

(١٧-معدل کل)
۴ ۱۰۰

(١٧-معدل کل)
۳ ۱۰۰

(١٨-معدل کل)
۲٫۵ ۱۰۰

(١٩-معدل کل)
۲ ۱۰۰
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عناوینی که در این بخش مورد ارزیابی و داوری قرار می گیرند، در جدول )6( به تفکیک میزان اثرگذاری ذکر شده اند.
جدول )6(: رضیب امتیازات پژوهشی

عنوان فعالیت پژوهشی
 حداکرث رضیب امتیاز

 برای هر مورد

کتاب

)حداکرث چهار مورد ارائه گردد(

۲5کتاب علمی

۲0تصحیح کتاب

۱۲ترجمه کتاب علمی

مقاله

)حداکرث پنج مورد ارائه گردد(

۲0مقاله علمی پژوهشی

۱0مقاله علمی ترویجی و تخصصی

۳مقاله علمی اطالع رسانی

پایان نامه
60پایان نامه سطح ۴

۴0پایان نامه سطح ۳

ارائه کرسی

)حداکرث پنج مورد ارائه گردد(

۲0ارائه کرسی نوآوری

۱۴ارائه کرسی نقد

6ارائه کرسی مناظره/ آزاداندیشی

رتبه سومرتبه دومرتبه اول

منتخب در 

رویدادهای معترب 

حوزوی

)حداکرث پنج مورد 

ارائه گردد(

جشنواره عالمه حلی 

در سطح کشوری

۱7۱۴۱۱کتاب و پایان نامه

۱۱85مقاله و تحقیق پایانی

جشنواره عالمه حلی 

در سطح مدرسه و 

استان

۱۴۱۱8کتاب و پایان نامه

85۲مقاله و تحقیق پایانی

۲0۱7۱۴کتاب و پایان نامهکتاب سال حوزه

منتخب در رویدادهای معترب ملی

)حداکرث سه مورد ارائه گردد( 
۳۴۲8۲۲جشنواره فارابی و کتاب سال جمهوری

امتیاز فعالیت های پژوهشی مشرتک، با توجه به جایگاه و سهم پژوهشگر، مطابق جدول )7( تعیین می شود.
جدول 7( تعیین سهم هر یک از همکاران از امتیازات پژوهشی

تعداد همکاران
سهم هر یک از همکاران از امتیاز مربوط

بقیه همکاراناول یا نویسنده مسئول

۱۱00-------

۲9060

۳8050

۴70۴0

560۳0

۲5 ≤650 و باالتر

ب( بخش پژوهشی
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امتیازهای مربوط به این بخش، مطابق جداول شامره)8(، )9( و )۱0( محاسبه می گردد.

جدول )8(: رضیب امتیازات فعالیت های تبلیغی

واحد محاسبهنوع تبلیغ
حداکرثرضیب امتیاز 

برای هر واحد

۳0۱ روز )حداکرث ۳000 روز(تبلیغ حضوری

۱۱ جلسه )حداکرث ۱00 جلسه(مشاوره

تبلیغ مکتوب

۱5هر جلد کتاب)حداکرث سه مورد ارائه گردد(

۱0هر مقاله)حداکرث سه مورد ارائه گردد(

8جزوه، بروشور و .... )حداکرث سه مورد ارائه گردد(

تبلیغ در رسانه ملی
 هر برنامه رسانه ای

 )تنها یک مورد ارائه گردد(

۱00شبکه های رسارسی سیام

80شبکه های استانی سیام و رسارسی صدا

50شبکه های استانی صدا

تبلیغ در فضای مجازی

 تولید محتوا)منت، عکس نوشته ...(

 )حداکرث 8 مورد ارائه گردد(
5

 مدیریت سایت، شبکه های اجتامعی و...

)حداکرث ۳ مورد ارائه گردد(
۲0

50به ازای هر محصول )حداکرث دو مورد ارائه گردد(تولید نرم افزار

منتخب در رویدادهای معترب  

 فرهنگی و تبلیغی

)حداکرث سه مورد ارائه گردد( 

۳۴بین املللی

۲5ملی

۱8استانی

مدیریت فرهنگی و تبلیغی

9مدیریت مسجد)هر سال و حداکرث سه سال(

۱9تأسیس و مدیریت مؤسسات خصوصی فرهنگی و دینی

 مدیریت سازمان  ها و نهادهای فرهنگی

)هر سال و حداکرث سه سال(
9

 مدیریت گروه های تبلیغی

)هر سال و حداکرث سه سال(
9

توجه: ارائه مستندات معتر برای کلیه فعالیت های پژوهشی و تبلیغی الزامی می باشد.

ج( بخش تبلیغی، فرهنگی و اجتماعی
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جدول)9(:  امتیازات فعالیت های فرهنگی و اجتامعی 

عنوان فعاليت
سقف رضیب امتياز

رتبه3رتبه2رتبه1

حفظ

 نفر اول تا سوم مسابقات بني املليل ايران، عربستان، 

مرص و امارات متحده عربی
۱۴۱07

نفر اول تا سوم مسابقات رسارسی/ كشوری )سازمان اوقاف و 

امور خرييه و مراكز مديريت حوزه های علميه(
75۳

0.۳به ازای هر جزء

مفاهيم و 

تفسري

۱۴96نفر اول تا سوم مسابقات بني املللی

نفر اول تا سوم مسابقات رسارسی/كشوری )سازمان اوقاف و 

امور خرييه و مراكز مديريت حوزه های علميه(
96۴

قرائت

5۲۱نفر اول تا سوم مسابقات بني املللی ايران و مالزی

 نفر اول تا سوم مسابقات رسارسی/كشوری

 )سازمان اوقاف و امور خرييه(
۳۱0.5

 نفر اول تا سوم مسابقات رسارسی/كشوری

 مراكز مديريت حوزه های علميه
۲0.50.۳

حفظ نهج البالغه

7كل

۳دو سوم

۲يك سوم

 عضویت در نهادها و تشکل های فرهنگی

)به ازای هر سال و حداکرث سه سال(
5

 سطح ملی و 

بین  املللی

 سطح شهرستان

 و استان 

فعالیت های 

اجتامعی

)ذکر یک مورد 

برای هرکدام 

کافی است(

۳۱امدادگری فرهنگی و اجتامعی و همکاری با نهادهای رسمی

۳۱مشارکت اجتامعی در حوادث و بحران ها

۳۱تعاون در خیر و فعالیت در امور خیریه

۳۱یاری رساندن به نیازمندان و محرومان

 تأسیس، ساماندهی و مدیریت

گروه های امدادی و جهادی
۳۱

ی
آن

قر
ی 

ها
ت 

لي
عا

ف
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جدول)10(: امتیاز فعالیت های ورزشی

سطحنوع فعالیت
سقف رضیب امتیاز

مرجع تأیید
برنزنقرهطال

کسب مقام قهرمانی ورزشی

)حداکرث سه مورد ارائه گردد(

۲۳۲0۱5بین املللی- جهانی

ادارات تربیت بدنی و 

فدراسیون های ورزشی
۱5۱۳۱0ملی

۱085استانی

مدیریت و ترویج فعالیت های 

ورزشی در حوزه

 حوزه های علمیه

 )به ازای هر سال و حداکرث سه سال(
۱0

 معاونت ذی ربط در

 مراکز مدیریت حوزوی

    مدارک مورد نیاز: گواهی معتر از مراجع ذی صالح برای متامی موارد جدول )8(، )9( و )۱0(

نکات قابل مالحظه:

ــات  ــذاری اطالع ــط، از بارگ ــای مرتب ــه و راهنامه ــق آیین نام ــه دقی ــا مطالع ــان، ب ــود داوطلب ــد می ش ــاً تأکی قوی

ــد. ــودداری مناین ــام خ ــامانه ثبت ن ــوط در س ــر و نامرب نامعت

در صورتــی کــه در هــر مرحلــه از بررســی مشــخص شــود کــه متقاضــی، آگاهانــه اطالعاتــی نامعتــر و خــالف واقــع 

بارگــذاری کــرده اســت، عــالوه بــر محرومیــت دائــم از جایــزه الــرز، حــق پیگیــری حقوقــی موضــوع بــرای بنیــاد 

فرهنگــی الــرز محفــوظ خواهــد مانــد. 

ــه جامعــه هــدف طــالب، رشایطــی را ایجــاد خواهــد کــرد کــه طــالب  ــا اطالع رســانی ب ــزه الــرز ب ــه جای دبیرخان

واجــد رشایــط چنــد برابــر ظرفیــت مــورد ارزیابــی واقــع شــوند.

ــده  ــر عه ــا ب ــه، رصف ــن نام ــوع آیی ــاره موض ــی درب ــم نهای ــذ تصمی ــا و اخ ــخیص صالحیت ه ــط، تش ــیر رشای تفس

ــد. ــرز می باش ــزه ال ــه جای دبیرخان


