باسمه تعالي

حوزويكشور 

آييننامةشناساييوپشتيبانيازبرگزيدگان



مقدمه 


با توجه به فرمايش رهبر فرزانة انقالب اسالمي مبنيي بير اين يه «ميييري تويو

كشيور باييي ر سي ناب يا

انش اهي و حوزوي قرارگير » و ر اجراي اقيامهاي ملّي 1ي1ي2 ،1ي2ي 4و 5ي1ي 4از سني راهبر يكشيور ر اميور
ناب ا (مصوّب شوراي عالي انقالب فرهن ي ر تاريخ  )1931/7/11و به منظور شناسايي اجتماعا ناب ياني ر
حوزههاي علمية كشور ،اين آييننامه تصويب ميشو :
مادّة:1تعاريف 

براي رعاي

ميشو :

اختصار ،تعاريف زير ر اينآييننامه رعاي

الف.بنياد:منظور بنيا ملّي ناب ا اس .
ب.اجتماعحوزوي:منظور مجموعه افرا ي شامل طلبهها و ميرّسا حوزههاي علميه اس كيه ر ي يي از مراكي
مييري حوزههاي علميةكشور اراي پرونيه هستني.
ج.فعاليتحوزوي :منظور هر يك از فعالي هاي مرتبط با مأموري هاي حوزههاي علميه مشيتمل بير سياح هياي
پنجگانة «آموزش»« ،پژوهش»« ،اخالقوتربي »« ،تبليغ و امور فرهن ي» و «مييري » اس .
د.رويدادحوزوي :منظور هر يك از جشنوارهها و مسابقههاي معتبر ر زمينة فعالي هاي حوزوي اس كه بيه تأيييي
كميسيو

ائمي هيئ امناي بنيا رسييه باشي.

مادّة:2برگزيدگانحوزوي 


بنيا هر ساله از ميا اعضاي اجتماع حوزوي و با ر نظرگرفتن فعالي هياي ناب ياني آنيا ر سياح هياي پينجگانية
فعالي ي حييوزوي ،برگ ييييگا حييوزوي را ر و ر ة «مسييتعي برتيير حييوزوي» و «سييرآمي حييوزوي» شناسييايي و از
فعالي هاي آنها پشتيباني ميكني.
2ـ.1مستعدبرترحوزوي:فر ي اس كه ر ي ي از ساح هاي فعالي
مقايسه با سايرآحا اجتماع حوزوي اس ولي زم اس

1

حيوزوي ،اراي اسيتعيا وييژهاي ر

اين استعيا به ميي لفيف الهيي ،تيالش فير ي و

پشتيباني مراجع ذي ربط ،هرچه بيشتر از قوّه به فعل رآيي تا به «سيرآمي حيوزوي» تبيييل شيو  .مهي تيرين
شاخصهاي شناسايي مستعيا برتر حوزوي عبار اس
الف .ارا بو
ب .ارا بو

از:

حياكثر  44سال
ان ي ه ،اشتياق و پشت ار ر توصيل حوزوي و باورمنيي به هوي

ج .اهتمام به امور عبا ي ،فضايل اخالقي ،رعاي
 .ارا بو

روحاني

زيّ طلب ي و حُسن خلق

تعا ل شاصيتي ،ف ري و سياسي ،نظ و انضباط

هي  .ارا بو

خالقي و نوآوري ر ساح هاي پنجگانة فعالي هاي حوزوي

2ـ.2سرآمدحوزوي :فر ي اس برجسته از اجتماع حوزويكيه اررگيراري وي ر فعاليي هياي ناب ياني ميرتبط
موسوس باشي و تالشهاي وي ر ي ي از ساح هاي فعالي هاي حوزوي موجيب سيرع باشييي بيه رشيي
فضايل اخالقي ،يني و علمي ر حوزههاي علميه و جامعه ميشو  .مه ترين شياخصهياي شناسيايي سيرآميا
حوزوي عبار اس از:
الف .ارا بو

حياقل  44سال

ب .تلبس ائمي ركسو روحاني
ج .عال بو

و رعاي

زيّ روحاني

ر حي اجتها ر فقه يا صاحبنظر بو

پژوهش يا عال بو

ر ي ي از رشتههاي علمي براي ساح هياي آميوزش و

ر سفح  4براي ساير ساح هاي فعالي حوزوي

 .ارا بو وزان ف ري ،اعتيال شاصيتي ،باورمنيي به هوي روحاني و اشتهار به حُسين اخيالق و رعايي
موازين شرعي
تبصرة:1معيارهاي شناسايي «مستعيا برتر» و «سرآميا » حوزوي بر اساس جيولي اس كه با پيشنها شيوراي
شناسايي برگ ييگا حوزوي (موضوع ما ّة  ،)9به تصويب كميسيو

ائمي هيئ امنا ميرسي.

تبصرة :2تعيا برگ ييگا حوزوي و سنجههاي ارزيابي معيارهاي مركور ر تبصرة  ،1بير اسياس شييوهناميهاي
اس كه به تصويب رئيس بنيا ميرسي.
مادّة:3شورايشناساييبرگزيدگانحوزوي 


براي تيوين شيوهنامة شناسايي سرآميا و مستعيا برتير حيوزوي و انفبياق ويژگييهياي نام هياي انتايابي بيا
شرايط مركور ر آييننامه« ،شوراي شناسايي برگ ييگا حوزوي» با تركيب زير تش يل ميشو :
الف .معاو برنامهري ي و نظار بنيا (رئيس شورا)
ب .معاو فرهن ي ناب ا بنيا

2

ج .رئيس مرك امور ناب ا و استعيا هاي برتر حوزههاي علميه
 .و تن از صاحبنظرا حوزوي
تبصرة :1اعضاي موضوع اين ما ّه با ح

رئيس بنيا منصوب ميشوني.

تبصرة:2اعضاي بني « » با پيشنها مرك مييري

حوزههاي علميه و تأيييي بنييا بيراي مييّ

و سيال منصيوب

ميشوني .انتااب و انتصاب مجي آنها بالمانع اس .
تبصرة :3حيو وظايف ،اختيارا و فراينيكاري شورا بر اساس شيوهنامهاي اس كه به تصويب رئيس بنيا ميرسي.
تبصرة :4بيرخانة شورا ر بنيا تش يل ميشو و وظيفة تنظي و ارسال عو ناميههيا ،ربي

صيور جلسيههيا،

ابالغ مصوّبهها و پي يري اجراي آنها را بر عهيه ار .
مادّة:4پشتيباني 


به منظور تسهيل مسير فعالي هاي ناب اني برگ ييگا حوزوي ،بنييا بيا هم ياري نها هياي ذيربيط ،تسيهيالتي را بيه
منظور زمينهسازي براي «رشي مستعيا برتر حوزوي» و «اررگراري و ال وسازي از سرآميا حوزوي» اعفا ميكني.
تبصره :شرح تفصيلي و اعتبار هر يك از جاي هها بر اساس بو جة سا نة بنيا و مفابق شيوهنامهاي اس كيه بيه تصيويب
رئيس بنيا ميرسي.
مادّة:5تصويبواجرا 


اين آييننامه مشتمل بر يك مقيمه ،پنج ما ّه و هف
مفابق مصوبة جلسة پنج هيئ

تبصره ر تاريخ  1934/4/24به تصويب كميسيو

امنا (تبصرة  1ما ّة  9آييننامة كميسيو

هيئ امناي بنيا ملّي ناب ا رسيي و از تاريخ  1934/7/1زما جراس .

9

ائميي و

ائمي) ،ر تاريخ  1934/5/7به تصويب

