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 تحصیلی جایزه ملی ایثار –دستورالعمل جشنواره آموزشی 

 

 

 مقدمه

تجلیل و  ب اسالمی مبنی برانقالب اسالمی و تاکیدات رهبر معظم انقالکبیر با عنایت به بیانات بنیانگذار 

 همه جانبه به امور آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی خانواده معظم شهدا و ایثارگران و رسیدگی تکریم 

ارتقاء سطح تحصیلی و آموزشی فرزندان شاهد و ایثارگر شهدا و ایثارگران از یک سوء و به منظور یادگاران 

تحت  یممتاز و برتر تحصیلی ، همایش، ایجاد انگیزه و پیشرفت تحصیلی ، شناسایی و تجلیل از چهره های 

از جمله عنوان جشنواره جایزه ملی ایثار با همت بنیاد شهید و امور ایثارگران و سایر مراکز آموزشی کشور 

طالب شاهد و در همین راستا دستورالعمل انتخاب برگزار می گردد ، مرکز مدیریت حوزه های علمیه 

 جشنواره به شرح ذیل تقدیم می گردد.جهت شرکت در این ممتاز تحصیلی ایثارگر 

. 
 

 ریف اتع - 1ماده 

طلبه شاهد و ایثارگر: فردی که دارای پروند فعال و کد تحصیلی در مرکز مدیریت حوزه علمیه بوده و در  -1

امور  یکی از مدارس رسمی حوزوی اشتغال به تحصیل داشته و عضو جامعه هدف بنیاد شهید و

 ایثارگران می باشد.

می باشد که در  4و 3و 2و1: سطوح تحصیلی حوزوی دارای چهار سطح حوزوی ارکمدسطوح و  -2

 گردد.  سطح اعطاء میآن صورت اتمام امتحانات کتبی و شفاهی هر سطح مدرک پایان دوره 

 اهداف:ـ  2ماده 

 های علمیه؛ایثارگر ممتاز در حوزه طالبتشویق  .1

  یشانان نداوفرزمیان طالب ایثارگر یرقابت تحصیلدرایجاد انگیزه  .2

 ایجاد و افزایش روحیه تالش و تحرک و شادابی برای رسیدن به مراتب عالی؛ .3

   علمی؛ های در محیط روحانی و خانواده شهدا ایثارگرانز مقام واالی تجلیل ا .4

 

  واجدین شرائط شرکت کننده در جشنواره:- 3ماده 

که جامع خدمات رسانی به ایثارگران  قانون 67ماده1جامعه هدف مندرج در تبصره ایثارگر  شاهد وطالب 

 .می باشد فرزندان آنان همسر و آزادگان و و باالتر و درصد25جانباز  رزند شهید،ف شامل:همسر و
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 :های برگزیدگانمالکـ  4ماده 

 شاخص های انتخاب برترین های طالب شاهد وایثارگر بر اساس موارد ذیل صورت می گیرد 

 

  فعالیت های آموزشیامتیاز  -1جدول شماره 

 

با ارائه مستندات مورد تایید معاونت آموزش حوزه علمیه امتیازات تحصیلی در هر مقطع تحصیلی ثبت   -1

 می باشد. 1طبق جدول شماره استان مربوطه

 آخرین مدرک تحصیلی اعم از حوزوی و غیر حوزوی مالک عمل خواهد بود  -2

سال قبل از برگزاری جشنواره در  یکی که تاریخ صدور آن حداکثر تا لصرفا به آخرین مدرک تحصی  -3

 سال جاری باشد ترتیب اثر داده خواهد شد.

 امتیازحداکثر  معدل سطح تحصیلی مرکز عنوان ردیف

1 
 امتیاز تحصیلی

 

 

 حوزوی 

 

2و1سطح   

 

17 14 

18 16 

19 18 

20 20 

 4و  3سطح

16 14 

17 15 

18 16 

19 18 

20 20 

 غیر حوزوی
کارشناسی، کارشناسی ارشد و 

 دکتری

16 2 

17 3 

18 4 

19 5 

20 6 
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 تدریسامتیاز  - 2جدول شماره 

 

طبق  استان مربوطه حوزه علمیه معاونت آموزشمورد تایید  با ارائه مستندات تدریسامتیازات ثبت  .1

 می باشد. 2جدول شماره

 خواهد بود. آخرین مدرک تحصیلی اعم از حوزوی و غیر حوزوی مالک عمل .2

 باشد. می 40تدریس  اتسقف امتیاز .3

 

 عالیت های پژوهشی امتیاز ف -3جدول شماره 

 حداکثر امتیاز مالک امتیاز سطح تحصیلی عنوان ردیف

1 

 
 مقاله علمی پژوهشی

 سطح یک

 هر یک مقاله

2 

 3 سطح دو و سه

 4 سطح چهار

 تالیف کتاب 2

 1سطح 

 هر یک تألیف

4 

 5 3و  2سطح 

 6 4سطح 

 2 هر یک تحقیق 4و  3، 2، 1سطح تحقیق کالسی و تقریر 3

 تالیف پایان نامه 4
 سطح سه

 تألیف پایان نامه
4 

 8 سطح چهار

 6  عضو هیات علمی استاد راهنما ،مشاروداور 5

 10  برگزیده جشنواره علمی 6

  تبصره:

 جدول طبقربوطه پژوهش استان مبا ارائه مستندات مورد تایید معاونت  ی پژوهشیهاثبت امتیاز فعالیت

 می باشد 3شماره

 امتیاز می باشد. 8ازات تحقیق کالسی و تقریر سقف امتی

 امتیاز سطح تدریس مالک امتیاز عنوان ردیف

 

1 
 

 تدریس

 

هر یک سال 

 تدریس

 2 سطح یک

، کارشناسی و  مراکزتخصصی ،سطوح عالی

 ارشد کارشناسی
3 

 4 و  دکتری خارج
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 ورزشی و فرهنگیی، امتیاز فعالیت تبلیغ - 4جدول شماره 

 حداکثر امتیاز مالک امتیاز عنوان ردیف

 تبلیغ داخل کشور 1

 هر یک سال تبلیغ

5 

 10 تبلیغ خارج کشور 2

 3 تبلیغ مجازی 3

 5 حداقل یک بار مبلغ نمونه 3

 10  )نفرات اول تا سوم هر رشته ( ره فرهنگی هنریبرگزیده جشنوا 4

 5  های جهادی تبلیغی فعالیت در گروه 5

 5  رشته ورزشی نفرات اول تاسوم هر استانی در کسب مقام کشوری یا

استان مربوطه طبق جدول  تبلیغبا ارائه مستندات مورد تایید معاونت فعالیت های تبلیغی ثبت امتیاز *

 می باشد 4شماره

 

 تهذیبی و اخالقی اتامتیاز - 5جدول شماره  

 حداکثر امتیاز مالک امتیاز عنوان ردیف

 0.5 جزء حفظ قرآن 1

 حفظ نهج البالغه 2

 3 ثلت 

 6 دو ثلث 

 9 کل 

 حفظ صحیفه سجادیه 3

 4 ثلت 

 6 دو ثلث 

 8 کل 

4 
 شرکت در طرح مطالعاتی 

 آثار شهید مطهری
 2 هر سال

5 
 طرح نظام جامعه  شرکت در

 اندیشه اسالمی
 2 یک دوره گواهی اتمام

 2 شرکت در یک دوره گواهی شرکت در طرح والیت طالب 6

 5 دارد حکم تلبس 7

 

استان مربوطه طبق جدول  تهذیببا ارائه مستندات مورد تایید معاونت اخالقی  ،* ثبت امتیازات تهذیبی

 می باشد 5شماره
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 ایثارگری امتیازات - 6 جدول شماره

 حداکثر امتیاز مالک امتیاز ردیف

 20 فرزند شهید سال اسارت ؛همسر و2درصد ،آزاده بیش از 70جانباز 1

2 
 درصد؛69 تا 50جانباز

15 
 سال اسارت2آزاده کمتر از درصد و70فرزند جانباز همسر و

3 

 درصد ؛49 تا 39 جانباز

10 
 فرزند آزاده همسر و درصد و69 تا 50فرزند جانباز همسر و

 5 درصد49 درصد تا25فرزند جانباز همسر و 4

هم فرزند شهید است هم جانباز  اگردرصورت داشتن چند امتیاز  به صورت تجمیعی محاسبه میشود مثال

جمع هردو محاسبه خواهد شد
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 فرآیند اجرایی برگزاری جشنواره در استان  – 5ماده 

ه پس از ریزی و برگزاری جشنواره ایثار در استان می باشد ک ستاد شاهد حوزوی هر استان متولی برنامه  -1

همایشی تحت عنوان جشنواره طالب شاهد ایثارگر از طالب ممتاز تحصیلی انتخاب افراد برگزیده در 

 تجلیل بعمل می آید.

 دبیرخانه جشنواره ایثار در هر استان بر عهده معاونت امور طالب و دانش آموختگان می باشد که وظیفه  -2

اطالع رسانی ، ثبت نام و دریافت مستندات و مدارک از طالب شاهد و ایثارگر و ارائه به کمیته علمی 

 استان را برعهده دارد.

دهی  کمیته علمی جشنواره ایثار هر استان مسئولیت بررسی مستندات و مدارک ارائه شده و همچنین امتیاز -3

 و اعالم نفرات برتر را برعهده دارد.

نفر می باشد که براساس امتیازات کسب شده به ترتیب از نفر اول  3در هر سطح تحصیلی تعداد نفرات  -4

 تا سوم معرفی می شوند

 اعضاء کمیته علمی جشنواره  -5

 ب ( معاون آموزش یا نماینده ایشان                                الف ( مدیرحوزه علمیه استان

 د (  معاون امور طالب یا نماینده ایشان                 ج ( معاون پژوهش یا نماینده ایشان        

 ه ( معاون تبلیغ و امور فرهنگی یا نماینده ایشان           ر ( معاون تهذیب و اخالق یا نماینده ایشان

 ز ( دو تن از اساتید شاهد و ایثارگر استان

 فرایند انتخاب نهایی افراد ممتاز و برتر-6ماده 

همراه با مستندات و مدارک  ، )ثبت امتیاز( قالب فرم شماره یک در در هر استان نفرات منتخبلیست  -1

ارسال  20/9/1401تا تاریخ  جشنواره در مرکز امور طالب و دانش آموختگان واحد اجراییپیوستی به 

 گردد.

 ، در صورتکه در سنوات گذشته جزء افراد منتخب و مورد تجلیل در جشنواره قرار گرفته اند یطالب -2

  ارتقاء سطح تحصیلی می توانند در جشنواره سال جاری شرکت نمایند.

ارائه می گردد و پس از بررسی براساس  مرکزی کمیته علمی ستاد به ها لیست افراد منتخب از کلیه استان -3

باالترین امتیاز تحصیلی شده اند به  که حائزسطح حوزوی بعنوان افرادی نهائی  4فر از ن 12 ها  شاخص

 می گردد. معرفیه ملی سراسری جشنوار

طالب و دانش آموختگان ستاد به  سطح حوزوی توسط مرکز امور 4لیست افراد منتخب نهایی از   -4

 گردد. دبیرخانه جشنواره ملی جایزه ایثار در بنیاد شهید و امورایثارگران ارسال می


