 .15انجام سایر وظایف و مأموریتهای محوله از سوی مدیر.
شماره مصوبه ،699 :تاريخ مصوبه ،64/9/11 :تاريخ ثبت ،64/9/15 :شماره جلسه191 :
الحاق سه بند به شرح وظایف معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزههای علمیه ،موضوع مصوبة 695

سه ةند ةه ررذ وظایف معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزههای علمیه ،موضو مصوةة  695ةه رورذ لیوص الحوا
گردید:
 .1ةرنامهریزی ساماندهی ،نظارت و ارزیاةی کلیة امور قرآنی حوزههای علمیه؛
 .2ةرنامهریزی ةه منظور اجرای ةرنامههای آموزری و فو ةرنامه های قرآنی در واحدهای آموزری در سوطوذ
مختلف تحصیلی؛
 .3ترویج معارف و فرهنگ قرآنی در ةین حوزویان.
شماره مصوبه ،699 :تاريخ مصوبه ،64/9/11 :تاريخ ثبت ،64/9/15 :شماره جلسه191 :
الحاق یک بند به شرح وظایف معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزههای علمیه ،موضوع مصوبة 696

یک ةند ةه ررذ وظایف معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزههای علمیه ،موضو مصوةة  696ةه ررذ لیوص الحوا
گردید:
«و ةرنامهریزی جهت ةرگزاری مساةقات نشریهنگاری ةا موضوو سوبک زنودگی اهوص ةیوت

علویهم السو

م و حمایوت از

نشریات فرهنگی ط ب مدارس».
شماره مصوبه ،699 :تاريخ مصوبه ،64/9/11 :تاريخ ثبت ،64/9/15 :شماره جلسه191 :
الحاق یک بند به شرح وظایف معاونت تبلیغ مرکز مدیریت حوزههای علمیه ،موضوع مصوبة 653

یک ةند ةه ررذ وظایف معاونت تبلیغ مرکز مدیریت حوزههای علمیه ،موضو مصوةة  ،653ةوه رورذ لیوص الحوا
گردید:
«و ةرگزاری سیر مطالعاتی آثار رهید مرتضی مطهری و مساةقة کتاةخوانی از منشور روحانیت اموام خمینوی ره و تهیوة
سیرهای مطالعاتی تاریخ و عقائد».
شماره مصوبه ،696 :تاريخ مصوبه ،69/11/9 :تاريخ ثبت ،64/9/19 :شماره جلسه( 19 :کمیتة بررسي و تصويب رشتهها)
کلیات و برنامة درسی سطح سه «بررسیِ کالمی ادیان و فرق» با چهار گرایشِ«نقد وهابیت»« ،نقد فرق انحرافی»« ،نقد
تصوف» و «نقد مسیحیت»

مادة  . 1عنوان

4

عنوان ررته« ،ةررسیِ ک می ادیان و فر » ةا چهار گرایشِ«نقد وهاةیت»« ،نقد فر انحرافی»« ،نقود تصووف» و «نقود
مسیحیت» در مقطع سطح سه است.
مادة  . 1تعريف

سطح سة ةررسی ک می ادیان و فر  ،دومین مقطع ازک م است که در آن ط ب ،ع وه ةر رناخت استداللی مبانی
و مسائص اعتقادی مکتب تشیوع ،مبانی و آموزههای یکی از گرایشهای فو را ةه ورت استداللی و تطبیقی نقد و
ةررسی میکنند و توانایی دفا از مکتب اهصةیت

علیهم الس م

و پاسخگویی ةه ربهات مرةوط و توان تبلیغ ،تدریس و

تحقیق ،در حد تحلیص و ةررسی مباحث مرةوط ةه ررته و گرایش انتخاةی را پیدا میکنند و در پایان ،موفق ةه
دریافت دانشنامة سطح سة این ررته و گرایش میروند.
مادة  . 9اهداف

 .1رناخت استداللی مبانی و مسائص اعتقادی ةر اساس قرآن و معارف اهصةیت علیهم الس م و دفا از آن؛
 .2رناخت و نقد دیدگاههای انحرافی یکی از گرایشهای فو و تقویت توان پاسخگویی ةه پرسشها و
ربهات روز در حوزة ک م ةا گرایش انتخاةی؛
 .3افزایش توان تحقیق در حد تحلیص و ةررسی تطبیقی و زمینهسازی جهت گسترش پژوهش در حوزة ک م
ةا گرایش انتخاةی؛
 .9ترةیت نیروهای متعهد و توانمند در حوزة ک م اس می و گرایش انتخاةی ،در عر ههاى آموزش ،تبلیغ و
پژوهش؛
 .5رناخت مناةع و مآخذ مرتبط ةا ک م اس می و گرایش انتخاةی و ایجاد توان فهم آن؛
 .6زمینهسازی ةرای ترةیت استادِ دروسِ ک می ةا گرایش انتخاةی؛
 .7ترةیت ط ب مستعد جهت ورود ةه سطح علمی ةاالتر؛
 .8ایجاد توان تتبع و تحقیق در زمینة فقه و ا ول و استفاده از مناةع فقهی وا ولی.
مادة  . 4سیاست ها

 .1اهتمام ةه تعالی اخ قی و معنوی ط ب؛
 .2اهتمام ةه وحدت امت اس می و پرهیز از ایجاد اخت ف مذهبی؛
 .3اهتمام ةه تقویت استق ل فکری و علمی؛
 .9اهتمام ةه تقویت تعبد و تعهد دینی و روحیة انتظار و دفا از عقائد ریعة امامیه؛

5

 .5تأکید ةر ةهرهگیری از روشهای کارآمد آموزری ،ةا اهتمام ةه سنتهای حسنة حوزوی؛
 .6تأکید ةر روزآمدی و پویایی ةرنامههای آموزری و پژوهشی وتوجه ةه نیازهای روز؛
 .7تأکید ةر آموزش پژوهشگرا؛
 .8تأکید ةر استفاده از متون آموزری واجد ررائط الزم؛
 .4تکیه ةر آموزش موضوعات و مسائص ا لی ررته؛
 .11تأکید ةر رناسایی و تشویق استعدادهای ةرتر در زمینة تبلیغ و تدریس؛
 .11اهتمام ةه تقویت مبانی نظام مقدس اس می وترویج ارزشهای آن؛
 .12اهتمام ةه دروس فقه و ا ول و نظارت ةر اجرای آن.
مادة  . 5ضرورت

 .1اهمیت فو العادة آموزش مباحث اعتقادی ةه عنوان فقه اکبر و ا ولِ دین در قرآن و مناةع اس می؛
 .2اهمیت رناخت و ةررسی ادیان و فر انحرافی در مقاةله ةا ربهاتِ جریانهای انحرافی و تهاجمهای
فکری؛
 .3مأموریت حوزههای علمیه در ترةیت اندیشمندان متکلم جهت مقاةله ةا اندیشههای ادیان و فر انحرافی و
تبیین ،ترویج و دفا از مکتب اهصةیت

علیهم الس

م؛

 .9نیاز امت و نظام اس مى ةه تبیین و ترویج عقائد و آموزههای ریعی و دفا از آن در مقاةله ةا تهاجمهای
فکری.
مادة  . 9نظام آموزشي

نظام آموزری این ررته ،نیمسالی درسی 1و حضوری است و طول دوره ةدون احتسواب پایوانناموه حوداقص روش و
حداکثر هشت نیمسال است.
مادة  . 9شرايط پذيرش

 .1در این نظام ،هر درس ةه ورت مستقص ارزیاةی می رود و قبولی یا رَد ،در یک درس ،تاثیری در قبولی یا رد در دروس دیگر ندارد.
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 .1احراز

حیتهای عمومی و اخ قی ةر اساس آییننامههای مصوب؛

 .2دارا ةودن مدرك علمی سطح دو؛
 .3قبولی در آزمون ورودی 1و مصاحبة علمی.
مادة  . 9دروس پیش نیاز
ردیف

عنوان درس

هدف

ساعت

1

كالم اسالمی  1تا 3

96

آشنایی بیشتر با مباحث خداشناسی (اثبات ذات ،صفات فعلیه و ذاتیه ،مراتب فعلِ الهی)،
نبوت (ضرورت ،ویژگیها ،وظایف و اختیارات نبی ،نبوت و خاتمیت پیامبر اسالم) و معاد
(حقیقت مرگ ،عالم برزخ ،قیامت و ویژگیهاي آن)

2

معرفتشناسی

32

آشنایی با راهها و ابزار شناخت و ارزیابی آنها و دیدگاه اندیشمندان اسالمی در این زمینه

3

فرق و مذاهب كالمی

32

9

كلیات و تاریخ علم كالم

32

5

مسائل جدید كالمی

32

6

آشنایی با ادیان

32

7

تاریخ معاصر

32

8

زبان (عمومی)

64+121
نظري عملی

جمع

آشنایی با آموزهها ،روشها و كتب اصلی فرقههاي مهم كالمی تشیع و تسنن و فرقههاي
غالی (غیر از وهابیت ،بهاییت و تصوف)
آشنایی با علم كالم (فرق آن با فلسفه و علوم دیگر) ،موضوع ،غایت و مباانی آن ،تبیاین
حجیت روش هاي عقلی و نقلی و شرائط آنها و آشنایی با سیر تكون و تطور علام كاالم،
مشربهاي كالمی ،متكلمین بزرگ ،منابع و مآخذ مهم كالمی
آشنایی با مسائل مهم  ،جدید و رائج كالمای ،ماننادم منشا و قلمارو دیان ،سكو،ریسام،
تكثرگرایی ،دین و اخالق و علم و دین
شناخت اعتقادات ،تاریخ ،متون مقدس و شخصیتهاي ادیان ابتادایی و زناد جهاان باه
ویژ ادیان شرق و یهودیت
بررسی تحلیلی تاریخ فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی صد سال اخیر ایران
ایجاد توان درک مطلب و ترجمة متون ساد مرتبط با گرایش

054

تبصره :فارغالتحصی ن سطح  2گرایش ک م و ط ةی که دروس پیشنیواز را در مراکوز معتبور گذرانوده ةاروند ،در
ورت مطاةقت هشتاد در دی سرفصصها ،از گذراندن این دروس معاف هستند.
مادة  . 6عناوین و مشخصات کلی دروس
ردیف

ساعت

عنوان

1

دروس عمومی سطح 3

624

2

دروس مشترک چهار گرایش

672

3

دروس تخصصی هر گرایش

 565تا 592

جمع کل

 6586تا 6555

 .1ةرخی از کتابهای مهم ک می که در سطح  2گرایش ک م اس می خوانده میرود ،از مناةع آزمون ورودی است.

7

مادة  . 11عناوین و مشخصات تفصیلی دروس
الف .دروس عمومی
عنوان درس

ردیف

هدف

ساعت

6

فقه

165

شناخت استد،لی مسائل مهم فقه طبق برنامه مركاز مادیریت در ساطح ساه (از القاول فای
ماهیهالعیب تا آخر مكاسب)

2

اصول

325

شناخت استد،لی مباحث مهم اصولی طبق برناماه مركاز مادیریت در ساطح ساه (جلاد اول
كفایها،صول از ابتداي المقصد الثانی فی النواهی تا پایان جلد دوم)

3

عربی معاصر

16+32
نظري عملی

ایجاد توان بهرهگیري از متون عربی جدید در حوزه مباحث فرق و ادیان

0

روش تحقیق
پیشرفته

16+32
نظري عملی

تقویت توان تحقیق و پژوهش در مسائل فرق و ادیان از طریق آموزش روشهااي تحقیاق و
كیفیت بهرهبرداري از ابزار و منابع

8

روش تدریس

16+32
نظري عملی

ایجاد توان مهارت تدریس با آموزش روشها و فنون كالسداري و ارزشیابی

620

جمع
ب .دروس مشترك
ردیف

1
2

عنوان درس

قواعد و روشهاي
تفسیر قران
فقه الحدیث
كالم اسالمی

ساعت

32
32

هدف

شناخت مبانی ،قواعد ،ضوابط ،روشها و مراحل تفسیر صحیح قرآن كریم
شناخت مبانی ،قواعد و روشهااي مارثر در فهام حادیث ضامن قرائات برخای از احادیاث
اعتقادي ،اجتماعی و اخالقی

121

شناخت مباحث مهم خداشناسی ،نبوت ،معاد و امامت به صورت متن محور
تبیین مبانی و قواعد علم كالم مانند حجیت عقل ،قرآن و سنت ،حسن و قبح عقلای ،قاعاد
لطف ،حجیت خبر واحد در مسائل اعتقادي

3

 1تا 4

9

مبانی و قواعد علم
كالم

32

5

مسائل جدید كالمی

32

6

حكمت اسالمی

64

7

و،یت فقیه

32

8

انسانشناسی

32

شناخت و بررسی استد،لی مسائل مهم و جدید كالمی مانناد عقالگرایای و ایماانگرایای،
معرفت و تجربة دینی
شناخت مباحث فلسفی مهم و داراي كاربرد در علم كالم مانند احكام وجود ،علات و معلاول،
قوه و فعل و الهیات بالمعنیا،خص
تبیین نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت و شناخت استد،لی مشاروعیت ،شارایط ،وظاایف و
اختیارات حاكم اسالمی از دیدگاه شیعه ،با رویكرد كالمی
شناخت دقیق دیدگاه قرآن و روایات در ماورد نفاس انساان ،ابعااد ،قاوا و كاركردهااي آن و
مباحثی مانند رابطة روح و جسم ،ویژگیهاي انسان كامل ،خلقت ،رشد و تكامل انسان ،جبر و
اختیار ،تجرد روح ،سعادت و شقاوت انسان و پاسخ به شبهات مرتبط
آشنایی با مبانی ،روش و مسائل اساسی عرفان اسالمی و مراحل سیر و سلوک آن با رویكارد

4

عرفان اسالمی

32

به مكتب اهلبیت علیهم السالم با محوریت كتاب «در جساتجوي عرفاان اساالمی» از آیاتاهلل
مصباح یزدي

1

ردیف

عنوان درس

سیر اهلبیت

ساعت

علیهمالسالم

در مواجهه با فرق و

11

هدف

32

شناخت شیوههاي رفتاري و گفتاري اهلبیت علیهم السالم در مواجهه با فرق و ادیان

ادیان
11
12

مهارتهاي ایجاد

1+16

ارتباط

نظري عملی

مهارتهاي مناظره

16+32
نظري عملی

ترفندهاي تبلیغی ادیان

13

و فرق انحرافی

19

1+16
نظري عملی
32

مهدویت

آشنایی با اصول و روشهاي روان شناختی ارتباط با آسیب دیدگان از فارق و ادیاان و شایو
ارائه مشاوره به آنان و كسب مهارتهاي آن
ایجاد توان مناظره با شناخت روشها ،مراحل و آداب مناظره و استد،ل
بررسی و نقدِ بكارگیري ترفندهاي فرارَوانی مانند هیپنوتیزم ،شفادِهای ،ریكای ،روشانبینای،
تلهپاتی و ...در تبلیغ فرق و ادیان انحرافی
تبیین آموزه مهدویت ،مبانی و مسائلی مانندم فلسفة غیبت و انتظار ،آثار وجودي اماام غایاب،
ظهور و عالئم آن ،حكومت حضرت مهدي از دیدگاه شیعه
شناخت و بررسی سیر تاریخی شیعه ،شخصیتها و آثار مهم ،فرق و دولتهاي مهم شیعی از

15

تاریخ تشیع

16

زبان تخصصی

32

آغاز تا كنون و شناخت تمدن عظیم اسالمی و جایگاه معارف و اندیشمندان شایعه در خلاق
تمدن اسالمی

16+32
نظري عملی

احكام معاشرت با

17

16

پیروان فرق و ادیان
جمع

ایجاد توان فهم متون تخصصی مرتبط با گرایش ،به عربی در دو گرایش نقد وهابیات و نقاد
فرق انحرافی ،و به انگلیسی در دو گرایش نقد مسیحیت و نقد تصوف
شناخت احكام فقهی معاشرت مسلمین با پیروان فرق و ادیان و احكام فقهی ویژ مستبصرین
و مرتدین

672

ج .دروس تخصصی چهار گرایش
 .1گرایش نقد فرق انحرافی
ردیف

عنوان درس

ساعت

1

فرقهشناسی

16

2

شیخیه

32

3

بابیه

16

9

تاریخ بهائیت

32

هدف

شناخت مفهوم فرقه و تفاوتهاي آن با دین و مذهب و تحلیل آن به عنوان یک پدید انحرافی
و بیان علل پیدایش ،ویژگیها و تهدیدات فرق انحرافی و معرفی شاخصهاي مذهب حقّه
بررسی و نقد عقائد و آراء شیخیه و شناخت تاریخ ،انشعابات ،شخصیتها ،منابع و آثاار مكتاوب
آنان
بررسی و نقد عقائد و آراء بابیه و شناخت تاریخ ،انشعابات ،شخصیتها ،مناابع و آثاار مكتاوب
آنان
شناخت و بررسی زمینه ها و عوامل پیدایش و سیر تحول ،انشعابات ،شخصیتها و منابع و آثاار
مكتوب بهائیت

9

شناخت و بررسی

6

عهدین ()2

شناخت و بررسی محتواي عهدین در زمینههایی مانند خدا ،پیامبران ،مسایح علیاهالسّاالم،
32

مریم ،حواریّون ،احكام جزایی ،زن و جنگ مقدس و بررسی تناقضاات متنای و درونای
كتاب مقدس و تطابق آن با علوم تجربی و مقایسه آن با قرآن و روایات اسالمی
صالی

7

بشارتهاي عهدین

16

8

منابع الهیات مسیحی

16

4

توحید و تثلیث

32

11

انسان و نجات

32

11

فرجامشناسی

16

12

ا،هیات جدید مسیحی

16

13

شعائر و آداب مسیحی

19

شیوههاي تبشیري
مسیحیت

15

شبههشناسی

32

16

اخالق و عرفان تطبیقی

32

17

پایان نامه
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جمع

1+16
نظري عملی
1+16
نظري عملی

شناخت و بررسی بشارتهاي عهد عتیق و عهد جدید در مورد نبوت حضرت محمد
اهلل علیه و آله و منجی آخرالزمان و نقد ادعاهاي غلط در این رابطه
شناخت وتحلیل منابع چهارگانه الهیات مسایحی اعام از عقال ،سانت (اعتقادناماههاا،
شوراها و  ،)...كتاب مقدس ،مكاشفه و بررسی حجیت آنها
شناخت و بررسی دیدگاه مسیحیت در زمینة توحید و تثلیث با ت كید بر نقدهاي تاریخی،
عقلی و متنی و مقایسة آن با قرآن و روایات اسالمی
شناخت و بررسی مباحث مربوط به انسان ،سرشت او ،گناه ذاتی و نقش فادا و شاریعت
در نجات انسان از دیدگاه مسیحیت و مقایسه آن با دیدگاه اسالمی
شناخت و بررسی آموزههاي مسیحیّت در زمینههاي آخرالزمان ،منجی ،برزخ ،بهشات و
جهنم و مقایسه آن با دیدگاه اسالمی
شناخت مكاتاب ناوظهاور و مهام الهیاات مسایحی پاس از رنساانس ،مانناد الهیاات
رهاییبخش ،لیبرال و سیاسی
شناخت آیینهاي هفتگانه ،شبه آیینها ،مناسبتها و اعیاد مسایحی ،ضامن بازدیاد از
كلیسا با اشاره به سیر نسخ شریعت در مسیحیت
شناخت روشها ،ابزارها و شگردهاي فرقههاا و شخصایتهااي تبشایري مسایحیت و
راهكارهاي مقابله با آنها
بررسی و پاسخ به شبهات مهم و رایج مستشرقان مسیحی در رابطه با موضوعات قرآنی،
حدیثی ،كالمی ،تاریخی ،فقهی و جزایی اسالم
تبیین تفاوتهاي اسالم و مسیحیت در مباحث اخالقی و عرفانی ضامن اثباات برتاري
دیدگاه اسالمی
ارائه یک پژوهش جامع ،همراه با نقد و بررسی و تتبع كافی در زمینه مسیحیت
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 .4گرایش نقد وهابیت
ردیف

1
2
3
9

عنوان درس

امامت
امیرالمرمنین
سلفیه و صحاح ستّه
جریان شناسی
سلفیگري
أراء و عقاید وهابیت
( )1و ()2
علیهالسالم

ساعت

41
32
16
64

5

وهابیت نوظهور

16

6

نقد اهل سنت بر
وهابیت

16

هدف

بررسی ادلّة نقلی و عقلی امامت امیرالمرمنین علیه السالم و خالفت بالفصل ایشاان و نقاد
دیدگاه عامه همراه با بررسی شبهات
بررسی ساختار ،سند و محتواي صحاح ستّه از دیدگاه اهلسنت به ویژه سلفیه
شناخت چگونگی پیدایش ،سیر تطور ،شخصیتها و منابع مهم جریاانهااي سالفی باا
ت كید بر وهابیت
شناخت ،آراء و عقاید وهابیت به ویژه ابنتِیمیه و محمدبن عبدالوهاب
بررسی و نقد آراء و عقاید وهابیت نوظهور (مانند طالبان ،القاعاده ،داعاش) ،ویژگایهاا،
عوامل و اهداف شكلگیري آنها
شناخت و بررسی انتقادات علماي اهلسنت به ویژه سلفیها بار وهابیات باا اشااره باه
شخصیتها و منابع

12

7

شیوههاي تبلیغی
وهابیّت

16

8

شبههشناسی ()1

32

4

شبههشناسی ()2

41

11

شذوذ فقهی وهابیت
وهابیت و فرق
اهلسنت

32

12

بررسی رجال اهلسنت

16

13

بررسی درایة اهل سنت

16

19

پایاننامه

96+96

11

جمع

32

شناخت روش ها ،ابزارها و شگردهاي جریانات و شخصایتهااي وهاابی و راهكارهااي
مقابله با آن
شناخت اصول شبههشناسی و پاسخ به مهمترین شبهات پیراماون عقایاد خاصاة شایعه
مانندم علم غیب و كرامات ائمه ،تحریف ناپاذیري قارآن ،باداء ،رجعات ،تقیاه ،جایگااه
صحابه
بررسی و تحلیل شبهات اهل سنت و وهابیت نسبت باه عقایاد و معاارف شایعه ماننادم
شهادت حضرت زهرا علیها السالم ،روابط اهلبیت و خلفا ،زواج ام كلثوم ،مهادویت ،اماام
حسین علیه السالم ،و شبهاتی در مورد كتاب كافی
بررسی مهمترین مباحث فقهی مورد اختالف بین مذاهب اسالمی و وهابیت
آشنائی با فرق اهل سنت از جهت كالمی و فقهی و تبیین رابطه میاان آنهاا و وهابیات
ضمن بررسی چگونگی پیدایش اهلسنت
شناخت و بررسی علم رجال از نظر اهلسنت و تاریخچة تحو،ت آن باراي اساتفاده از
آن در نقد وهابیت
شناخت و بررسی علم درایه و مبانی صحت و سقم حدیث از نظر اهال سانت و تااریخِ
تحو،ت آن ،براي استفاده در نقد وهابیت
ارائة یک پژوهش جامع ،همراه با نقد و بررسی و تتبع كافی در وهابیت
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شماره مصوبه ،691 :تاريخ مصوبه ،64/9/16 :تاريخ ثبت ،64/4/9 :شماره جلسه194 :
اساسنامة مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزههای علمیه
مقدمه

ةه منظور رناسایی و ساماندهی نخبگان و استعدادهای ةرتر حوزههای علمیه در اةعاد آموزری ،پژوهشی ،تهذیبی،
تبلیغی و مدیریتی ،اساسنامة مرکز امور نخبگان و استعدادهای ةرتر حوزههای علمیه ةه ررذ لیص تدوین گردید.
فصل اول :كلیات و تعاریف

مادة  . 1نام مرکز عبارت است از «مرکز امور نخبگان و استعدادهای ةرتر حوزههای علمیه» که از این پس ةه اختصار
«مرکز» نامیده میرود.
مادة  . 1تعاریف ا ط حات خاص اساسنامه ةه ررذ لیص میةارد:
 )1حوزوی :ةه فردی اط

می رود که در یکی از مراکز مدیریت حوزههای علمیه دارای پرونده ةوده و ةه

طلبه و روحانی ةودن ارتهار دارته ةارد.
 )2نخبة حوزوی 1:ةه فرد حوزوی ةرجسته و کارآمدی اط

میرود که اثرگذاری وی در ترةیت ،آموزش ،

تولید و گسترش علوم اس می و انسانی ،تبلیغ ،هنر ،فناوری ،فرهنگسازی و مدیریت ،محسوس ةارد و

 .1تعاریف نخبه و استعداد ةرتر ،تعاریف مندرج در ماده 2آییننامة احراز استعدادهای ةرتر و نخبگی ،مصوب جلسة  ،584مورخ  85/6/19رورای -
عالی انق ب فرهنگی است.
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