تاسمه تعالی

فراخوان اولیه اداره امورنخبگان و استعذادهای برتر
جامعهالزهرا علیهاالسالم

تا عىایات خذايوذ متعال،ي مساعذت مذیزیت محتزم جامعٍالشَزا علیُاالسالم ،ادارٌ امًر وخثگان ي استعذادَای
تزتز جامعٍالشَزا علیُاالسالم در سال تحصیلی  7931تٍ مىظًر ضىاسایی ي ساماوذَی استعذادَای تزتز در
عزصٍ آمًسش ،کار خًد را آغاس ومًد ي پس اس کسة مًفقیت در ایه مزحلٍ ،در سال  7931ضىاسایی
استعذادَای تزتز در عزصٍ آمًسش ،پژيَص ،تثلیغ ي امًر فزَىگی را در تزوامٍ کاری خًد ،قزار داد .لذا اس
طالب محتزم سطح 9 ،2 ،7ي  4در عزصٍ آمًسش ي سطح  9 ،2ي  4در عزصٍ پژيَص ي تثلیغ ،اياخز
اردیثُطت ماٌ ثثت وام میومایذ.
شرایط اولیه ثبت نام در عرصه آموزش:
.7شرط سه:
مقطع

ردیف

حداکثر سن

1

سطح ( 1اتمام  95واحد اس دروس سطح)  25سال(متولدیه  1373/11/11و بعد اس آن)

2

)2
سطح 2

 31سال (متولدیه  1368/11/11و بعد اس آن)

3

سطح 3

 36سال (متولدیه  1362/11/11و بعد اس آن)

4

سطح 4

 41سال (متولدیه  1358/11/11و بعد اس آن)

 .2شرط معذل
 .9قبولی در مصاحبه علمی
حداقل معدل

ردیف

سطح تحصیلی

1

سطح 1

حداقل معدل سطح یک  95 ( 19واحد گذراوده شده اس سطح ) 2

2

سطح 2

حداقل معدل سطح دو81 :

3

سطح 3

4

سطح 4

 -1حداقل معدل سطح سه18 :
 -2حداقل ومزه پایان وامه18 :
 -1حداقل معدل سطح چهار18 :
 -2حداقل ومزه پایانوامه:

شرایط اولیه ثبت نام در عرصه پژوهش:
.1شرط سه:
طبق جدول عزصه آموسش
.2شرط معذل:
در همه سطوح معدل  17به باال و ومزه یایان وامه  18به باال
.3قبولی در مصاحبه علمی ،به اضافه کسب امتیاز فعالیتهای پژوهشی
شرایط اولیه ثبت نام در عرصه تبلیغ:
.1شرط سه:
طبق جدول عزصه آموسش

18

.2شرط معذل:
در همه سطوح ومزه معدل و پایان وامه  17به باال
 .3قبولی در مصاحبه علمی ،به اضافه کسب امتیاز فعالیتهای تبلیغی
زمان قطعی ثثت نام متعاقثا اعالم میگردد.

الزم ته ذکر است که عالوه تر دروس اختصاصی ،کسة امتیاز الزم در فقه و اصول ،ترای طالب متقاضی
ثثت نام ،در همه عرصهها ضروری است و ترای طالب سط  ،8کسة امتیاز از صرف و نحو در اولویت
قرار دارد.
اداره امور وخبگان و استعذادهای برتر جامعٍالشَزا علیُاالسالم

