باسمه تعالی
آييننامة شناسايي و پشتيباني از برگزيدگان حوزويكشور

مقدمه

با توجه به فرمايش رهبر فرزانة انقالب اسالمي مبني برر اينهره «مرييري تورو
حوز ي قرارگير »

كشرور بايري ر سر ناب ران انشر اهي

ر اجراي اقيامهاي ملّي 1ر1ر2 ،1ر2ر5 4ر1ر 4از سني راهبر يكشور ر امرور ناب ران صمّروشب اروراي

عالي انقالب فرهن ي ر تاريخ  )1931/7/11به منظور اناسايي اجتماعا ناب اني ر حوزههاي علمية كشور ،اير ييري نامره
تّويب مياو :
مادّة :1تعاريف

براي رعاي اختّار ،تعاريف زير ر اي ييي نامه رعاي مياو :
الف .بنياد :منظور بنيا ملّي ناب ان اس .
ب .اجتماع حوزوي :منظور مجموعه افرا ي اامل طلبهها ميرشسان حروزههراي علميره اسر كره ر يهري از مراكرد مرييري
حوزههاي علميةكشور اراي پر نيه هستني.
ج .فعاليت حوزوي :منظور هر يك از فعالي هاي مرتبط با مأموري هاي حوزههراي علميره مشرتمل برر سراح هراي پرن گانرة
«يموزش»« ،پژ هش»« ،اخالق تربي »« ،تبليغ امور فرهن ي» «مييري » اس .
د .رويداد حوزوي :منظرور هرر يرك از جشرنوارههرا مسرابقههراي معتبرر ر زمينرة فعالير هراي حروز ي اسر كره بره تأييري
كميسيون ائمي هيئ امناي بنيا رسييه بااي.
مادّة :2برگزيدگان حوزوي

بنيا هر ساله از ميان اعضاي اجتماع حوز ي با ر نظرگررفت فعالير هراي ناب راني ينران ر سراح هراي پرن گانرة فعالير
حوز ي ،برگدييگان حوز ي را ر

ر ة «مستعي برتر حوز ي» «سريمي حوز ي» اناسايي از فعالير هراي ينارا پشرتيباني

ميكني.
2ـ .1مستعد برترحوزوي :فر ي اس كه ر يهي از ساح هاي فعالي حوز ي ،اراي استعيا يژهاي ر مقايسه برا سرايريحا
اجتماع حوز ي اس

لي زم اس اي استعيا به مي لطف الاي ،تالش فر ي پشتيباني مراجع ذيربرط ،هرهره بيشرتر

از قوشه به فعل رييي تا به «سريمي حوز ي» تبييل او  .مامتري اراخ
اس از:
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هراي اناسرايي مسرتعيان برترر حروز ي عبرار

الف .ارا بو ن حياكثر  44سال
ب .ارا بو ن ان يده ،ااتياق پشتهار ر توّيل حوز ي با رمنيي به هوي ر حاني
ج .اهتمام به امور عبا ي ،فضايل اخالقي ،رعاي زيش طلب ي حُس خلق
 .ارا بو ن تعا ل ااّيتي ،فهري سياسي ،نظم انضباط
هر  .ارا بو ن خالقي

نوي ري ر ساح هاي پن گانة فعالي هاي حوز ي

2ـ .2سرآمد حوزوي :فر ي اس برجسته از اجتماع حوز يكه اثرگذاري ي ر فعالي هاي ناب اني مررتبط موسروب بااري
تالشهاي ي ر يهي از ساح هاي فعالي هاي حوز ي موجب سررع باشريين بره راري فضرايل اخالقري ،ينري
علمي ر حوزههاي علميه جامعه مياو  .مامتري ااخ

هاي اناسايي سريميان حوز ي عبار اس از:

الف .ارا بو ن حياقل  44سال
ب .تلبس ائمي ركسو ر حاني

رعاي زيش ر حاني

ج .عالم بو ن ر حي اجتاا ر فقه يا صاحبنظر بو ن ر يهي از راتههاي علمي براي ساح هاي يمروزش پرژ هش يرا عرالم
بو ن ر سطح  4براي ساير ساح هاي فعالي حوز ي
 .ارا بو ن زان فهري ،اعتيال ااّيتي ،با رمنيي به هوي ر حاني

اارتاار بره حُسر اخرالق رعاير مروازي

ارعي
تبصرة  :1معيارهاي اناسايي «مستعيان برتر» «سريميان» حوز ي بر اساب جي لي اس كه برا پيشرناا اروراي اناسرايي
برگدييگان حوز ي صموضوع ما شة  ،)9به تّويب كميسيون ائمي هيئ امنا ميرسي.
تبصرة  :2تعيا برگدييگان حوز ي سنجههاي ارزيابي معيارهاي مذكور ر تبّرة  ،1بر اساب ايوهنامهاي اسر كره بره
تّويب رئيس بنيا ميرسي.
مادّة :3شوراي شناسايي برگزيدگان حوزوي

براي تي ي ايوهنامة اناسايي سريميان مستعيان برتر حوز ي انطباق يژگيهاي نامد هاي انتارابي برا اررايط مرذكور ر
ييي نامه« ،اوراي اناسايي برگدييگان حوز ي» با تركيب زير تشهيل مياو :
الف .معا ن يينيهسازان
ب .معا ن سريميان ناب ان
ج .رئيس مركد امور ناب ان استعيا هاي برتر حوزههاي علميه
 .رئيس مركد ناب ان استعيا هاي برتر حوزة علمية خراسان
هر  .سه ت از صاحب نظرران حروز ي صترجيور زا از ميران يرك ن رر از صراحبنظرران حروز ي برا معرفري مريير مركرد مرييري
حوزههاي علمية خواهران ،يك ن ر از صاحبنظران حوز ي با معرفي ميير مركد مييري حوزة علمية اص اان يرك ن رر
از صاحبنظران حوز ي با معرفي مركد مييري حوزة علمية استان تاران)
تبصرة  :1اعضاي موضوع اي ما شه با حهم رئيس بنيا منّوب مياوني.
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تبصرة  :2اعضاي بني « » با پيشناا مركد مييري حوزههاي علميه تأييي بنيا براي ميش

سال منّوب مرياروني .انتاراب

انتّاب مجي يناا بالمانع اس .
تبصرة  :3حي

ظايف ،اختيارا

فراينيكاري اورا بر اساب ايوهنامهاي اس كه به تّويب رئيس بنيا ميرسي.

تبصرة  :4بيرخانة اورا ر بنيا تشهيل مياو

ظي ة تنظيم ارسال عو نامهها ،ثب صرور جلسرههرا ،ابرالم مّروشبههرا

پي يري اجراي يناا را بر عايه ار .
تبصرة  :6رئيس اورا از ميان يهي از ااااص موضوع بني «الف» يا «ب» اي ييي نامه برا تأييري حهرم رياسر بنيرا انتاراب
مياو  .بيرخانة اورا نيد ر معا ن مربوطه تشهيل خواهي اي.
مادّة :4پشتيباني

به منظور تسايل مسير فعالي هاي ناب راني برگديريگان حروز ي ،بنيرا برا همهراري ناا هراي ذيربرط ،تسرايالتي را بره منظرور
زمينهسازي براي «راي مستعيان برتر حوز ي» «اثرگذاري ال وسازي از سريميان حوز ي» اعطا ميكني.
تبصره :ارح ت ّيلي اعتبار هر يك از جايدهها بر اساب بو جة سا نة بنيا

مطابق ايوهنامهاي اس كه به تّرويب رئريس بنيرا

ميرسي.
مادّة  :5تصويب و اجرا

اي ييي نامه مشتمل بر يك مقيمه ،پن ما شه ه

تبّره ر تاريخ  1934/4/24به تّويب كميسيون ائمري مطرابق مّروبة

جلسة پنجم هيئ امنا صتبّرة  1ما شة  9ييري نامرة كميسريون ائمري) ،ر تراريخ  1934/5/7بره تّرويب هيئر امنراي بنيرا ملّري
ناب ان رسيي از تاريخ  1934/7/1زما جراس .

سورنا ستاري
معاون علمي و فناوري رئيس جمهوري
و رئيس بنياد ملي نخبگان
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