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سندچشمانداز
 حوزه های علمیه1

مطابق با مصوبه 1001
شورای عالی حوزه های علمیه

ویراست نخست

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

1 . بــه جهــت تجمیــع مصوبــات 866، 909، 910 و 952 در ایــن مصوبــه، مصوبــات 
مذکــور ملغــی می گــردد. 





شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

5 سند چشم انداز حوزه های علمیه

�پیشگفتار

انقــاب  �پیــروزی   از  �ــس  به ویــژه  معاصــر،  دنیــای  تحــوالت  ســرعت 
اســامی، چنــان  شــتاب گرفتــه کــه نوســازی و به روزرســانِی تمــام نهادهــا، 
ازجملــه نهادهــای دینــی و فرهنگــی اجتنــاب نا�ذیــر اســت. ازایــن رو بــا 
ــامی  ــام اس ــه در نظ ــای علمی ــل حوزه ه ــگاه بی بدی ــش و جای ــه نق ــه ب توج
و انتظاراتــی کــه از ایــن نهــاد مقــدس وجــود دارد، مدیریــت حوزه هــای 
اســناد،  روزآمد ســازِی  و  ارتقــا  اصــاح،  تدویــن،  فرایندهــای  علمیــه 
ســاختارهای  و  نظام نامه هــا  برنامه هــا،  سیاســت ها،  مأموریت هــا، 
خــود را به ویــژه در دورۀ مدیریــت حضــرت آیــت اهلل اعرافــی، در اولویــت 
قــرار داده اســت تــا بتوانــد ضمــن تحقــق ایــن مطالبــات و انتظــارات، زمینۀ 
حضــور بیش ازپیــش حوزه هــای علمیــه در میــدان علــم و عمــل  و ایفــای 
نقــش مثبــت در حــل مشــکات و معضــات ملــی و فراملــی را فراهــم آورد.

دفتــر برنامه ریــزی و نظــارت راهبــردی، در راســتای تحقــق ایــن اولویــت، 
ضمــن ارج نهــادن بــه تاش هــا و زحمــات چندین ســاله ای کــه بــرای تهیــه 
مختلــف  مراکــز  و  دفاتــر  معاونت هــا،  توســط  طرح هــا  و  اســناد  ایــن 
ــع،  ــه تجمی ــبت ب ــت، نس ــه اس ــورت گرفت ــه ص ــای علمی ــت حوزه ه مدیری
ــرات و  ــۀ نظ ــد ارائ ــت. بی تردی ــرده اس ــدام ک ــا اق ــاپ آن ه ــازی و چ نهایی س
ــای  ــب ارتق ــوزوی موج ــران ح ــاتید و صاحب نظ ــازندۀ اس ــنهادات س �پیش

ــد. ــد ش ــا خواه ــناد و طرح ه ــن اس ــی ای ــی و کیف کّم
الزم بــه توضیــح اســت نســخه های چــاپ شــده در ایــن مجموعــه، 
ــری، در  ــر تغیی ــورت ه ــوده و در ص ــوب ب ــخه های مص ــن نس ــا آخری ــر ب براب

ــد. ــد ش ــه خواه ــدان عرض ــه عاقه من ــال و ب ــد اعم ــاپ جدی چ

مدیریتحوزههایعلمیه
برنامهریزیونظارتراهبردی دفتر

مدیریتاندیشکده
فروردین1401شمسی
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بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و الصلوة و السالم علی سیدنا و نبینا ابی 

القاسم المصطفی محّمد، و علی آله األطیبین األطهرین المنتجبین، 
الهداة المهدیین، سّیما بقیة الله فی األرضین؛ و اللعُن علی اعدائهم 

اجمعین، من اآلن الی یوم الدین.

مقدمه
حــوزه علمیــه بــر مبنــای تعالیــم قــرآن کریــم و مکتــب اهــل 
بیــت، مســئولیت مهــم تبییــن و تفســیر، تعلیــم و تربیــت، 
تبلیــغ، دعــوت و دفــاع از دیــن در راســتای اعــای کلمــۀ 

توحیــد را بــه عهــده دارد. 
ایــن رســالت عظیــم، اســتمرار رســالت نبــی مکــرم و 
اهــل بیــت اســت کــه در عصــر غیبــت بــر عهــدۀ فقیهــان 

ــت.  ــده اس ــذارده ش ــرایط گ جامع الش
ــدان  ــرورش مجته ــد پ ــوان مه ــه عن ــه ب ــای علمی حوزه ه
بــا بهره گیــری از منابــع اصیــل اجتهــاد، اقامــۀ  وارســته، 
دیــن را در ابعــاد فــردی، اجتماعــی و حاکمیتــی وظیفــۀ خــود 
ــام  ــر ام ــود، در عص ــی خ ــداد عظمت آفرین ــد و در امت می دان
ــر  ــامی ب ــت اس ــتمرار حکوم ــتقرار و اس ــه اس ــی ب خمین
پایــۀ فقــه اهــل بیــت اهتمــام تــام دارد. اکنــون کــه ایــن 
ــتور کار  ــامی را در دس ــدن اس ــذاری تم ــدس پایه گ ــام مق نظ
خــود قــرار داده اســت، بازخوانــی رســالت، مأموریت هــا، 
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رهنمودهــای  مبنــای  بــر  حــوزه  برنامه هــای  و  اهــداف 
مراجــع  و   رهبــری معظــم  مقــام   ،امــام حضــرت 
عظــام تقلید)دامــت برکاتهــم( ضــرورت مضاعــف می یابــد. 
ــرت  ــت حض ــت رضای ــی در جه ــاش گام ــن ت ــت ای ــد اس امی
حجــت و برپایــی حکومــت جهانــی آن امــام همــام باشــد؛ 

انشــاءالله.

رسالت حوزه های علمیه
اقامــۀ دیــن و اعــای کلمــۀ توحیــد مبتنــی بــر اجتهــاد بــر 

.و مکتــب اهــل بیــت پایــۀ قــرآن، ســنت نبــوی

مأموریت های حوزه های علمیه
ــیع . 1 ــب تش ــام و مکت ــای اس ــق آموزه ه ــن و تعمی ــتنباط، تبیی اس

ــژه  ــامی به وی ــارف اس ــوم و مع ــف عل ــای مختل در عرصه ه

فقــه؛

تبییــن روشــمند و صیانــت هوشــمندانه از اســام نــاب و مکتــب . 2

؛ تشیع

یه پــردازی و تولیــد علــم در حوزه هــای مختلــف علــوم . 3 نظر

ــانی؛ ــامی ـ انس اس

تربیــت نیــروی انســانی بــرای رفــع نیازهــای دینــی جامعــه، نظــام . 4

اســامی و حوزه هــای علمیــه؛

تبلیــغ، ترویــج، تثبیــت و تعمیــق ارزش هــا و معــارف اســامی در . 5

ــی و فراملی؛ ــطح مل س
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ــت . 6 ــت در جه ــامی و هدای ــام اس ــت از نظ ــتیبانی و حمای پش

ــای آن؛ ــت و اعت ــم، تقوی تحکی

تــاش جهــت تحقــق تمــدن اســامی بــر اســاس آیــات قــرآن . 7

 .ــت ــل بی ــب اه ــای مکت ــم و آموزه ه ی کر
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چشم انداز حوزه علمیه در افق 1404

حــوزه علمیــه در افــق 1404 نهــادی اســت متعالــی، 

یــن اســوه بــرای  مرجــع نهادهــای هم ســو، مؤثرتر

و  پاســخگو  ملــی،  ســطح  در  فراگیــر  مخاطبــان، 

ــۀ  ــرو در ارائ ــل و پیش ــطح بین المل ــن در س ی نقش آفر

.ــت ــل بی ــب اه ــن و مکت ــر دی ــن و فاخ ــع، متق جام

در ایــن افــق حــوزۀ علمیــه برخــوردار از ویژگی هــای ذیــل 
اســت:

مرجعیــت عالــی رســمیت یافته در نظام هــای تهذیبــی ـ تربیتــی، . 1

آموزشــی، پژوهشــی و تبلیغــی دینــی؛

توانمنــدی در تولیــد و توســعۀ دانــش، بینــش و گرایــش دینــی فرد . 2

و اجتمــاع، همــگام بــا نهضــت علمــی و جنبــش نرم افــزاری؛

پرچمــداری اســتقرار حیــات طیبــه و تمــدن اســامی در عرصــۀ . 3

جهانــی؛

مرجعیــت در مهندســی فرهنــگ دینــی در جهــت نهادینه ســازی . 4

دین مــداری مبتنــی بــر معــارف قــرآن و عتــرت؛

ایفــای نقــش هدایتــی در عرصه هــای فرهنگــی، سیاســی و . 5

یــان دادن دیــن در زندگــی فــردی،  اجتماعــی نظــام و جر

حاکمیتــی؛ و  اجتماعــی 
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تقویــت و تعمیــم فرهنــگ جهــاد و شــهادت، ایثارگــری و . 6

ــی و  ــر همگرای ــد ب کی ــا تأ ــامی ب ــت اس ــداری در ام والیت م

ــدت؛ وح

توانمنــدی در پیشــگیری و مقابلــه بــا جنــگ نــرم جهانــی، . 7

یبــی دشــمنان  انحرافــات، خرافــات و ابزارهــا و روش هــای تخر

ــن؛ ــا دی ــه ب ــۀ مقابل در عرص

مرجعیت در تبیین و ترسیم فرهنگ اصیل مهدویت؛. 8

ــمند . 9 ــا و هوش ــر، پوی ــذاری جامع نگ ــت گذاری و قانون گ سیاس

در حــوزه؛

دارای ســازمان های هم افــزا، هماهنــگ، همگــرا، متــوازن، . 10

ــوازی؛ ــخگو و غیرم ــک، پاس ــمی، چاب رس

دارای منابــع و ســرمایه های انســانی متخصــص، خــاق، . 11

ــر؛ ــد و مؤث توانمن

ــیوه . 12 ــظ ش ــا حف ــد ب ــب و روزآم ــای مناس ــد از فناوری ه بهره من

ــح؛ ــلف صال ــنت های س و س

مستقل از نظر مالی؛. 13

دارای نظام نظارتی هدایت گر و سازنده.. 14

مبانی و ارزش های اساسی حوزه های علمیه
توحید بــاوری، خدامحــوری، تعبــد و دین مــداری در همــۀ . 1

ــن؛ ــادی در دی ــع و اجته ــه جام ــا تفق ــئون، ب ــاحت ها و ش س

ــۀ . 2 ــرای ادارۀ هم ــام ب ــن اس ــن مبی ــتن دی ــل و جامع دانس کام

ســاحت های زندگــی انســان در همــۀ اعصــار و دوران هــا؛
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ــن و . 3 ــه، تبیی ــت  در تفق ــل بی ــرآن و اه ــن، ق ــت ثقلی ی محور

ــن؛ ــج دی تروی

خردورزی، حکمت و بصیرت؛. 4

یــت تهذیــب، تزکیــه، اخــاق و معنویــت در همــۀ شــئون . 5 محور

فــردی، ســازمانی و اجتماعــی؛

امتزاج علم، ایمان و عمل صالح؛. 6

تــداوم خــط روشــن امامــت و والیــت مبتنــی بــر فرهنــگ . 7

»مهدویــت«؛ و  »غدیــر« 

آرمان خواهــی واقع بینانــه و تکلیف گرایــی مجاهدانــه مبتنــی . 8

ــر فرهنــگ عاشــورایی؛ ب

امــام . 9 حضــرت  رهنمود هــای  و  اندیشــه ها  بــه  توجــه 

ــام  ــع عظ ــری و مراج ــم رهب ــام معظ ــی و مق خمین

عزهــم(؛ )دام  تقلیــد 

حمایــت و پشــتیبانی از والیــت مطلقــۀ فقیــه، ولــی فقیــه زمــان . 10

و نظــام مقــدس جمهــوری اســامی؛

و . 11 اجتهــاد  یــق  طر از  اســامی  اندیشــۀ  و  علــوم  پیشــبرد 

؛ قیــت خا

ــلف . 12 ــنت های س ــظ س ــم و حف ــم و متعل ــم، عال ــم عل ی تکر

ــح؛ صال

معروف گرایی و منکرستیزی؛. 13

ــان . 14 ــاع از مظلوم ــتیزی و دف ــی، ستم س ــی، آزادگ عدالت خواه

و محرومــان؛

تفکیک ناپذیری دین از سیاست؛. 15
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نقش هدایت گرانه و پدرانه در جامعه؛. 16

تقویت امت واحدۀ اسامی؛. 17

پاسخ گوبودن در برابر نیازهای دینی مخاطبان و جامعه؛. 18

مسئولیت پذیری در برابر مشکات و آالم جامعۀ بشری؛. 19

نظــم و انضبــاط و قانون مــداری در همــۀ شــئون فــردی، . 20

ســازمانی و اجتماعــی؛

یستی و زّی طلبگی؛. 21 الگو و مردمی بودن، ساده ز

سعۀ صدر، نقد پذیری، خیرخواهی و تعاون؛. 22

استقال، خوداتکایی و خودباوری؛. 23

کرامت انسانی و کوشش برای فاح و رستگاری او؛. 24

فرهنـگ گفتمـان و تعامـل علمـی و منطقـی بـا سـایر ادیـان و . 25

مذاهـب.

سیاست های کالن حوزه های علمیه
یت معارف قرآن و اهل بیت در تمام اقدامات؛. 1 محور

اهتمــام جــدی بــر تحقــق اندیشــه ها و رهنمودهــای امــام . 2

از  بهره منــدی  و   رهبــری مقــام معظــم  و   راحــل

منویــات و فرمایشــات مراجــع عظــام )مــد ظلهــم(؛

ــا منزلــت . 3 صیانــت از کرامــت انســانی و ارج گــذاری متناســب ب

ــان؛ معنــوی و علمــی حوزوی

اهتمــام جــدی بــه حفــظ، ترمیــم و بالندگــی ارزش هــا و . 4

حــوزه؛ صالــح  ســلف  کارآمــد  و  اصیــل  ســنت های 

اهتمام به تقویت سلوک معنوی و ارتباط احسن حوزویان با مردم؛. 5
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اهتمام به حفظ و تقویت وحدت و همبستگی اجتماعی حوزویان؛. 6

تقویت تعامل حوزه های علمیه با نظام اسامی و حمایت از آن؛. 7

یان هــای فکــری ـ فرهنگــی . 8 تــاش جهــت هدایــت نهادهــا و جر

در ســطح ملــی و فراملــی؛

اهتمــام بــه حفــظ اســتقال همه جانبــۀ حوزه هــای علمیــه . 9

ــری از  ــا بهره گی ــراه ب ــوزه، هم ــای ح ــر توانمندی ه ــه ب ــا تکی ب

محیطــی؛ ظرفیت هــای 

کید بر عدالت محوری و شایسته گزینی؛. 10 تأ

هوشــمندی و مراقبــت در بهره بــرداری از علــوم و تجــارب . 11

ــت  ــظ هوی ــر حف ــد ب کی ــا تأ ــن ب ــای نوی ــری و فناوری ه بش

علمیــه؛ حوزه هــای 

ــوازن در ابعــاد . 12 ــد و مت ــی و رشــد هدفمن ــر کیفیت گرای ــد ب کی تأ

ــه؛ ــای علمی ــاختاری حوزه ه ــی و س محتوای

ــه . 13 ــر و توج ــتعدادهای برت ــذب اس ــایی و ج ــه شناس ــام ب اهتم

ــوزوی؛ ــۀ ح ــای  نخب ــت و ارتق ــازی، تربی ــه شکوفاس ــژه ب وی

بــر . 14 کیــد  تأ و  سیاســت گذاری  و  راهبــری  در  تمرکز گرایــی 

اجــرا؛ در  مســئولیت ها  و  اختیــارات  واگــذاری 

قانونمنــد . 15 و  روان  گــردش  و  انضبــاط  و  نظــم  بــر  کیــد  تأ

حــوزوی؛ شــئون  بــا  متناســب  امــور  و  فعالیت هــا 

کیــد بــر اتخــاذ رویکردهــای جامــع و هم افــزا در عرصه هــای . 16 تأ

ــف کارکردی؛ مختل

یابی جامع، فراگیر، مستمر و قانونمند در . 17 کید بر نظارت و ارز تأ

تمام سطوح و عرصه ها به منظور اصاح و بهبود.
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اهداف کالن حوزه های علمیه 
فعــال در فهــم اجتهــادی و جامــع دیــن بــا تکیــه بــر فقــه . 1

جواهــری؛ فقــه  رویکــرد  و  حکومتــی 

ــته . 2 ــان وارس ــان و فقیه ــوازن عالم ــع و مت ــت جام ــن و تربی تأمی

تبلیغــی،  پژوهشــی،  آموزشــی،  در عرصه هــای  توانمنــد  و 

یتــی؛ تهذیبــی و مدیر

ــا . 3 تأمیــن و تولیــد علــم، اندیشــه و فرهنــگ متقــن و متناســب ب

نیــاز جوامــع و در طــراز جهانــی مبتنــی بــر آموزه هــای قــرآن و 

مکتــب اهــل بیــت^؛ 

ــای . 4 ــه نیازه ــخ گو ب ــر و پاس ــر، هدایت گ ــد، فراگی ــغ کارآم تبلی

ــام؛  ــه و نظ ــی جامع دین

حضــور فعــال، مؤثــر و برجســته در عرصه هــای فرهنگــی و . 5

تمدنــی در ســطح بین الملــل؛ 

ــر دانــش، . 6 ــر متکــی ب ایجــاد ســازمانی چابــک، کارآمــد و فراگی

ــوزوی؛  ــل ح ــنت های اصی ارزش و س

ــی، . 7 ــوالت فرهنگ ــت تح ی ــر در مدیر ــال و مؤث ــی فع ین نقش آفر

ــامی؛  ــام اس ــا نظ ــو ب ــی هم س ــی و سیاس اجتماع

ــر آموزه هــای . 8 ــی ب ــه علــوم اجتماعــی و انســانی مبتن دســتیابی ب

وحیانــی، در جهــت اســتقرار تمــدن جهانــی اســام؛ 

ایفــای نقــش مؤثــر در طراحــی، زمینه ســازی و اســتقرار نظامــات . 9

ــام. اجتماعی اس
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راهبردها و اقدامات متناسب با هر هدف

هدف كالن 1:

فعــال در فهــم اجتهــادی و جامــع دیــن، بــا تكیــه 

بــر فقــه حكومتــی و رویكــرد فقــه جواهــری

راهبرد كالن 1: زمینه سازِی تقویت و
توسعه بنیان های اجتهاد و مجتهدپروری

محورهای اساسی )1( : 

تقویت و گسترش  اجتهاد و فرایند مجتهدپروری

ارتقــای نظام هــای آمــوزش و پژوهــِش کنونــی بــا رویکــرد . 1

رشــته ها؛ همــۀ  در  مجتهدپــروری 

تقویت و ارتقاء و روشمندی امراجتهاد در حوزه های علمیه؛. 2

گسترش اجتهاد روزآمد در کلیه علوم مرتبط با فهم جامع دین.. 3

محورهای اساسی )2( : شناسایی و ارتقاء علمی سرمایه های 

انسانی حوزه

ــارت . 1 ــات و مه ــش، اطاع ــانی دان ــق و به روزرس ــت، تعمی تقوی

ــه  ــوزه در کلی ــرآمد ح ــان س ــی و محقق ــطوح عال ــان س مدرس

علــوم مرتبــط بــا فهــم جامــع دیــن؛
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نظام مندســازی فرایندهــای شناســایی و جــذب و حفــظ و . 2

پــرورش و ســامان دهی نخبــگان بــرای تأمیــن نیازهــای علمــی 

ــام؛ ــوزه و نظ ح

تقویــت و تشــویق نظام منــد روحیــه پژوهــش، تتبــع و کنجــکاوی . 3

و نــوآوری علمــی در میــان طــاب و فضا.

محورهای اساسی )3( : احیای تراث اسالمی و پایش علمی

نظام مندســازی احیــای تــراث اســامی در عرصه هــای تدویــن، . 1

ــش  ــری دان ــی و به کارگی یاب ــش، باز ــی، پاالی یاب ــردآوری، ارز گ

و تجربــه انباشــته ســلف صالــح و نخبــگان و بــزرگان معاصــر 

حــوزه؛

ایجـاد سـامانه بومـی سـنجش و پایش علـم و اندیشـه و فرهنگ . 2

حوزه   هـای علمیـه، بـا شـاخص ها و اسـتانداردهای بومـی.

ــور  ــرای حض ــای الزم ب ــاد زمینه ه ــرد كالن 2 : ایج راهب
ــای  ــان در عرصه ه ــوزه و حوزوی ــادی ح ــه و اجته عالمان
و  فــردی  دینــِی  نیازهــای  تأمیــن  بــرای  گوناگــون 

اجتماعــی و حاكمیتــی در )ســطوح( ملــی و فراملــی

محورهای اساسی )1( : 

تعامل با مجامع علمی و اندیشمندان رشته  های علمی مختلف

ــث . 1 ــرو در مباح ــال و پیش ــی فع ــع علم ــا مجام ــزا ب ــل هم اف تعام

مرتبــط بــا فهــم جامــع و اجتهــادی دیــن؛
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بهره مندی سـامان یافته و هوشـمندانه از توانایی های اندیشـمندان . 2

و بزرگان رشـته  های علمـی مختلف.

محورهای اساسی )2(: 

پشتیبانی نظری از نظام و رویارویی با تهدیدهای پپیِش رو

گســترش نهادهــای ارزش  بنیــان و زمینه ســازی بــرای بهره منــدی . 1

بــا  حوزویــان،  مهارت هــای  و  تخصص هــا  از  نظام منــد 

حفــظ شــئون و متناســب بــا ابعــاد کارکــردی حوزه هــای 

ــه؛ علمی

ــامی، . 2 ــام اس ــه و نظ ــردی جامع ــری و کارب ــای نظ ــن نیازه تأمی

ــا طــرح موضوعــات و مســائل آن هــا در مباحــث اجتهــادی  ب

حــوزه؛

ــا . 3 ــزاری ب ــِی نهضــت نرم اف ــرِی عینــی و عمل فعال ســازی حداکث

ــد  ــا، تولی یه ه ــد نظر ــی، نق ــی های آزاداندیش ــر کرس ــد ب کی تأ

یــه و گســترش مرزهــای دانــش، بومی ســازی و تولیــد  نظر

علــم؛

ــری . 4 ــای فک ــه منظومه ه ــا ارائ ــدی ب ــاب محم ــام ن ــی اس معرف

بــا  اقناعــی  رویارویــی  و  اجتهــادی  و  متقــن  و  منســجم 

انحرافــی؛ قرائت هــای 

و . 5 فکــری  هدایــت  و  ســامان دهی  در  مؤثــر  نقــش  ایفــای 

اندیشــه ای جبهــه فرهنگــی انقــاب اســامی و رویارویــی بــا 

ــلطه؛ ــام س ــرم نظ ــگ ن جن

طراحــی و ارائــه الگوهــای اســامی پیشــرفت در ابعــاد گوناگون، . 6
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بــا تعامــل فعــال و اثربخــش بــا نهادهــا و ســازمان های 

ــف. مختل

هدف كالن 2 :

و  عالمـان  متـوازن  و  جامـع  تربیـت  و  تأمیـن 

فقیهـان وارسـته و توانمند در عرصه های آموزشـی، 

مدیریتـی و  تهذیبـی  تبلیغـی،  پژوهشـی، 

راهبــرد كالن 1: رشــد و تعالــی و جامعیت بخشــی بــه 
ــا و  ــا نیازه ــب ب ــوزه، متناس ــی-تربیتی ح ــام آموزش نظ

ــارات انتظ

محورهای اساسی )1( : 

بهبود فرایندهای مدیریتی مؤثر در نظام آموزشی حوزه

ــدی در . 1 ــزا و فراین ــی هم اف ــردی، انسجام بخش ــگاه راهب ــاد ن ایج

ــای  ــر نظام ه ــا دیگ ــاط آن ب ــه ارتب ــه ب ــوزش و توج ــام آم نظ

ــوزه؛ ح

یت  روحانیت«؛. 2 تدوین و اباغ »بیانیه مأمور

و . 3 آموزشــی  نظــام  عناصــر  و  اجــزا  و  کلیــات  ســاماندهی 

یــت تبلیــغ بــه  عنــوان  دیگــر نظام هــای حــوزه، بــا محور

علمیــه؛ حــوزه  پیشــرفت دهنده 

ــی . 4 ــر اصل ــان ارکان و عناص ــی می ــی و هم افزای ــش هماهنگ افزای

آمــوزش و تربیــت؛

قطب بنــدی مراکــز و مؤسســات علمی-آموزشــی حــوزوی . 5
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ــت های  ــداف و سیاس ــتای اه ــوزه، در راس ــه ح ــوب ب ــا منس ی

ــوزه؛ کان ح

ــوه( . 6 ــل و بالق ــوان )بالفع ــات و ت ــا و امکان ــایی ظرفیت ه شناس

ــری از  ــری حداکث ــرای بهره گی ــاش ب ــه و ت ــای علمی حوزه ه

ــداف  ــبرد اه ــرای پیش ــد ب ــای جدی ــاد ظرفیت ه ــا و ایج آن ه

آموزشــی و تربیتــی حوزه هــای علمیــه؛

ــژه . 7 ــی )به وی ــی، آموزش ــطح علم ــوازن س ــترش مت ــا و گس ارتق

گســترِش دروس خــارج(، تربیتــی و پژوهشــی مــدارس و 

حوزه هــای علمیــه در سراســر کشــور؛

بــرای . 8 کارآمــد  و  متناســب  ســاِزکار  اســتقرار  و  طراحــی 

اســتعدادیابی، جــذب، استعدادســنجی و هدایــت تحصیلــی 

طــاب؛

ایجــاد نگــرش و رویکــرد »کل نگــر بــه جــزء« در طراحــی . 9

درســی؛ و  آموزشــی  یــزی  برنامه ر فرایندهــای 

یــع متــوازن خدمــات علمــی ـ آموزشــی مــورد نیــاز . 10 ارتقــا و توز

ــه ای مرجــع( در  ــژه در بخــش خدمــات کتابخان طــاب )به وی

سراســر کشــور؛

بــرای . 11 علمیــه  حوزه هــای  آموزشــی  تقویــم  ســاماندهی 

ــت. ــم و تربی ــر تعلی ــان در ام ــاب از  زم ــری ط ــره وری حداکث به
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محورهای اساسی )2( : 

توانمندسازی منابع انسانی حوزه در ارتباط با بخش های مختلف 

حوزه و جامعه و نظام

ــا . 1 ــب ب ــانی، متناس ــع انس ــت مناب ی ــع مدیر ــام جام ــی نظ طراح

ــوزه؛ ــات ح ــرایط و اقتضائ ش

توانمندســازی متــوازن دانش آموختــگان حــوزوی در دانــش . 2

ــه و  ــوزه علمی ــای ح ــا نیازه ــب ب ــارت، متناس ــرش و مه و نگ

ــامی؛ ــام اس نظ

دانش آموختــگان . 3 ســازمان یافته  و  مســتمر  ارتبــاط  ایجــاد 

علمیــه؛ حوزه هــای  بــا  متناســب  قالب هــای  در  حــوزوی 

بــرای . 4 حــوزوی  دانش آموختــگان  مــداوم  توانمندســازی 

پاســخگویی بــه شــبهات و پرســش های مخاطبــان و رویارویی 

بــا شــبهه افکنی های دشــمنان و معارضــان و به روزرســانی 

پایگاه هــای جامــع اطاع رســانی در ایــن زمینــه؛

افزایــش تــوان جســمی طــاب و روحانیــان متناســب بــا . 5

ــی  ــای ورزش ــترش فعالیت ه ــوزه، از راه گس ــای ح یت ه مأمور

ــا. ــاب و فض ــان ط در می

محورهای اساسی )3( :

 تقویت و گسترش مقاطع و رشته ها

اشــراب معــارف قــرآن و حدیــث در کلیــه فرآیندهــای آموزشــی و . 1

یت بخشــی بــه آنهــا؛ تربیتــی بــه منظــور محور
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ــی« . 2 ــنجی آموزش ــِد »نیازس ــب و کارآم ــازوکار متناس ــتقرار س اس

و ایجــاد هماهنگــی حداکثــری میــان برنامه هــای درســی 

ــوزوی؛ ــی ح ــی و تربیت ــز آموزش ــدارس و مراک م

ــورد . 3 ــده م ــانی بومی ش ــوم انس ــوزش عل ــرای آم ــازی ب زمینه س

نیــاز و مرتبــط بــا رســالت حــوزه، در مــدارس و مراکــز 

حــوزوی؛

ــی و طراحــی رشــته های علمــی ـ آموزشــی . 4 شناســایی و پیش بین

جدیــد، متناســب بــا نیازهــای کنونــی، حــال و آینــده؛

تدوین نظامنامه آموزشی و تربیتی حوزه؛. 5

ــی ـ . 6 ــای آموزش ــی روش ه ــی و کیف ــای کّم ــی و ارتق تنوع بخش

ــی؛ تربیت

طراحــی و پیاده ســازی نظــام جامــع آموزش  هــای مهارتــی . 7

ــوزه؛ ح

راه اندازی وتقویت آموزش زبان های زنده و بین المللی در حوزه.. 8

محورهای اساسی )4( :

 طراحی و بهبود نظام ارزش گذاری علوم و مدارج حوزوی

ســاماندهی مــدارج علمــی حــوزه بــه  صــورت بومــی و متناســب . 1

بــا شــئون حــوزوی، بــا رویکــرد ارزش گــذاری رســمِی علمــی 

و قانونــی در ســطح ملــی و بین المللــی؛

ــرای . 2 ــوزوی ب ــوم ح ــذاری عل ــام ارزش گ ــتقرار نظ ــی و اس طراح

اشــتراک گذاری  بــه  و  نمایه ســازی  رتبه بنــدی،  یابــی،  ارز

ــوزه. ــی ح ــی و پژوهش ــری و علم ــوالت فک محص
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راهبــرد كالن 2 : نگــرش جامــع، فراینــدی، نظام منــد و 
تعالی  بخــش بــه نظــام تهذیبــی و تربیتــی حــوزه

محورهای اساسی )1( : بهبود فرایندهای مدیریتی در نظام 

تهذیبی حوزه

ایجــاد نــگاه راهبــردی و هم افــزا و فراینــدی در نظــام تهذیبــی، و . 1

توجــه بــه ارتبــاط آن بــا دیگــر نظام هــای حــوزه؛

طراحــی و اســتقرار ســازوکار متناســب و کارآمــد بــرای پایــش و . 2

ــی در ســطح  ــی و تربیت آسیب شناســی پیوســته نیازهــای تهذیب

حوزویــان؛

ایجــاد ســازوکارهای متناســب بــرای تقویــت و صیانــت از . 3

هویــت تهذیبــی حوزویــان.

محورهای اساسی )2( :

 تدوین فلسفه تهذیب و تأسیس رشته های تخصصی تهذیبی

تدوین و تصویب نظام نامه تهذیب و تربیت حوزه؛. 1

ــه . 2 ــا توجــه ب ــی ب ــی و تربیت تأســیس رشــته های تخصصــی تهذیب

نیازهــا و انتظــارات.
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هدف كالن 3 :

تأمیـن و تولیـد علـم و اندیشـه و فرهنـگ متقن و 

متناسـب بـا نیـاز جوامع هـدف و در طـراز جهانی، 

..مبتنـی بر آموزه هـای قرآن و مكتـب اهل  بیت

و  پژوهش هــا  توســعه  و  مدیریــت   :  1 كالن  راهبــرد 
فعالیت هــای فكــری ـ فرهنگــی حوزه هــای علمیــه در 
مراكــز پژوهشــی و مطالعاتــی و فرهنگــی حــوزوی و 

پیرامونــی حــوزه

محورهای اساسی )1( : 

تالش برای ایجاد رشته  ها، نقشه ها و نظام های فكری و معرفتی

طراحی نقشه جامع علمی و فرهنگی حوزه های علمیه؛. 1

تولیــد منظومه هــای فکــری منســجم و معتبــر بــر پایــه روش هــای . 2

تحقیقــی اجتهــادی و معــارف قــرآن و اهــل  بیت؛

ــگری . 3 ــی پژوهش ــته های تخصص ــعه رش ــاد و توس ــی و ایج طراح

در علــوم حــوزوی؛

گسترش رویکرد اجتهادی و مجتهدپروری در همه رشته ها؛. 4

ــت و . 5 ــجم در معرف ــن و منس ــی متق ــاختارهای معرفت ــی س طراح

ــائل  ــات و مس ــام موضوع ــا نظ ــراه ب ــگ، هم ــه و فرهن اندیش

ــی  ــی و فرهنگ ــی و مطالعات ــز پژوهش ــرای مراک ــت دار ب اولوی

ــوزه؛ ــی ح ــوزوی و پیرامون ح
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و . 6 بازفــراوری  در  حــوزه  مؤثــر  و  محــوری  ینــی  نقش آفر

ــا  ــراه ب ــامی هم ــانی ـ اس ــوم انس ــد عل ــازی و تولی بومی س

بین المللــی؛ بــا مراکــز مشــابه داخلــی و  مشــارکت فعــال 

فعال سازی عینی و عملِی نهضت نرم افزاری و تولید علم؛. 7

تحرک بخشــی پویــا و بالنــده بــه کرســی های آزاداندیشــی و . 8

یه پــردازی. نظر

محورهای اساسی )2( : 

بهبود و توسعه فرآیندهای مدیریتی

و فرهنگ سازمانی بر پایۀ پژوهش

بــرای . 1 نیــاز  مــورد  وظرفیت هــای  یرســاخت ها  ز توســعۀ 

فعالیت هــای علمــی و فکــری و فرهنگــی حــوزه، متناســب بــا 

ــدف؛ ــع ه ــرایط جوام ــات و ش اقتضائ

ــۀ . 2 ــازمانی در عرصـ ــار سـ ــگ و رفتـ ــاق و فرهنـ ــای اخـ ارتقـ

ـــی  ـــی و حقوق ـــئولیت های تکلیف ـــر مس ـــد ب کی ـــا تأ ـــش، ب پژوه

و ســـازمانی؛

ســاماندهی و نظام بخشــی و هم افزایــی فعالیت هــای علمــی . 3

ــی  ــوزوی و پیرامون ــز ح ــامی در مراک ــوم اس ــی عل ـ پژوهش

ــز. ــه و متمرک ــی یکپارچ یاب ــارت و ارز ــا نظ ــوزه ب ح

محورهای اساسی )3( : 

پایش محیطی و آینده پژوهی در عرصۀ علم،  اندیشه و فرهنگ

طراحــی و اســتقرار ســامانۀ پیمایــش محیطــی )محیط شناســی، . 1
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ــئله یابی  ــنجی، مس ــی، نیازس ــی، موضوع شناس مخاطب شناس

و پیامدســنجی( علمــی، فکــری و فرهنگــی؛

ایجـاد سـامانۀ بومـی سـنجش و پایش علـم و اندیشـه و فرهنگ . 2

حوزه هـای علمیـه، بـا شـاخص ها و اسـتانداردهای حـوزوی؛

ایجــاد ســاِزکار متناســب و کارآمــد آینده پژوهــی در عرصه هــای . 3

علــم و اندیشــه و فرهنــگ اســامی.

محورهای اساسی )4( : 

تربیت و تقویت پژوهشگران حوزوی

ــوازن در تربیــت پژوهشــگران و اندیشــمندان . 1 ایجــاد تناســب و ت

ــوزوی  ــته های ح ــۀ رش ــته، در هم ــی برجس ــر فرهنگ و عناص

ــاز جوامــع هــدف؛ مــورد نی

گســترش پشــتیبانی و خدمات دهــی علمــی ـ پژوهشــی هدفمنــد . 2

بــه پژوهشــگران و اندیشــوران و فعــاالن فرهنگــی حــوزوی.

محورهای اساسی )5( : 

بهره گیری مؤثر از مبانی علوم اسالمی و یافته های علوم جدید

و . 1 مستندســازی  بــرای  کارآمــد  و  مناســب  ســاِزکار  ایجــاد 

ــری و  ــی و فک ــات علم ــج تحقیق ــا و نتای ــری یافته ه به کارگی

فرهنگــی مجموعه هــای حــوزوی و پیرامونــی حــوزه؛

تبیین عملی-اجتهادی مبانی، اصول، ابعاد و شـاخص های اسـام . 2

نـاب محمدی بـرای مواجهۀ هوشـمندانه و بصیرت مدارانه با 

جریان هـای انحرافـی از اسـام )به ویژه تفکر سـلفیـ  تکفیری(؛
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طراحــی و اســتقرار ســاِزکار مناســب و کارآمــد بــرای ورود . 3

گزینشــی علــوم و فناوری هــای جدیــد بــه حــوزه )بــا پاالیــش، 

بومی ســازی، غنی ســازی، آمــوزش و به کارگیــری آن هــا(.

راهبرد كالن 2 :
ــانی،  ــرمایه های انس ــوازن س ــد و مت ــترش نظام  من گس

ــه ــای علمی ــادی حوزه ه ــی و م ــی، اجتماع فرهنگ

محورهای اساسی )1( : هماهنگی و تعامل حوزه با مراكز و 

نهادهای فرهنگی و نظام اسالمی

ــان مراکــز . 1 ــی اثربخــش و بهــره ور می ایجــاد هماهنگــی و هم افزای

ــر  ــا دیگ ــوزه، ب ــی ح ــوزوی و پیرامون ــِی ح ــات فرهنگ و مؤسس

ــطح  ــو در س ــی هم س ــال فرهنگ ــخصیت های فع ــز و ش مراک

ــی؛ ــی و فرامل مل

ــا . 2 ــه ب ــای علمی ــد حوزه ه ــه و هدفمن  نظام یافت
ِ

ــل ــت تعام تقوی

ــدف؛ ــع ه ــامی و جوام ــام اس نظ

ایجــاد هماهنگــی میــان مراکــز و شــخصیت های علمــی و . 3

ــتداللی و  ــی و اس ــی علم ــرای رویاروی ــوزوی، ب ــی ح فرهنگ

ــدان. ــان معان ــکار و پنه ــای آش ــا حرکت ه ــی ب اقناع

محورهای اساسی )2( :

 جذب و سازماندهی و حمایت مادی و معنوی از عناصر فرهیخته 

و نخبۀ حوزه
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جــذب و ســازماندهی و به کارگیــری هدفمنــد عناصــر فرهیختــه . 1

ــام  ــه و نظ ــوزۀ علمی ــای ح ــا و ارزش ه ــه آرمان ه ــد ب و متعه

اســامی؛

زمینه سـازی و حمایـت حوزه از ایجـاد و گسـترش مجموعه های . 2

علمی و فرهنگـی حوزوی؛

ــه . 3 ــگان ب ــان و نخب ــت از محقق ــت و صیان ــاماندهی و حمای س

 عنــوان ســرمایه های  راهبــردی حــوزه؛

ــم، . 4 ــوه های عل ــگان و اس ــزرگان و نخب ــی ب ــت و معرف بزرگداش

ــان  ــون مخاطب ــای گوناگ ــه طیف ه ــت ب ــوا و معنوی ــل، تق عم

ــی. ــی و فرامل ــطوح مل در س

محورهای اساسی )3( : 

توسعۀ زیرساخت های مورد نیاز برای فعالیت های علمی ـ 

پژوهشی

یــت »وضــع و اســتعمال اصطاحــات . 1 ایجــاد ســاِزکارهای مدیر

)واژه پــردازی،  علمیــه  حــوزۀ  توســط  اســامی«  علــوم 

و  فرهنــگ  بــا  متناســب  اصطاح ســازی  و  واژه گزینــی 

ارزش هــای حــوزوی( و اســتفاده از آن هــا در تعامــات علمــی 

و آموزشــی و فرهنگــی بــا دیگــر فرهنگ هــا و نهادهــای 

؛ لمللــی بین ا

تأمیــن و تجهیــز و به روزرســانی امکانــات ســخت افزاری و . 2

ــرای فعالیت هــای پژوهشــی و فکــری  ــاز ب نرم افــزاری مــورد نی

ــی. و فرهنگ
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محورهای اساسی )4( : 

بهره گیری هدفمند از علوم جدید و الگوهای سنتی کارآمد حوزه 

در فعالیت های علمی- فرهنگی

پیش بینی و طراحی و اسـتقرار ساِزکار مناسـب و کارآمد و هوشمندانه . 1

بـرای ورود گزینشـی علوم و فناوری های جدیـد به حوزه؛

نهادهــای . 2 و  مراکــز  فعــاِل  بهره منــدی  بــرای  زمینه ســازی 

کارآمــد حــوزه. و  الگوهــای ســنتی  از  حــوزوی 

محورهای اساسی )5( :

 توسعۀ فعالیت های علمی و فرهنگی به شئون گوناگون زندگی 

اجتماعی، متناسب با معارف و فرهنگ اهل   بیت

حمایــت الزم از تبییــن و طراحــی »الگــوی اســامی-ایرانی . 1

پیشــرفت« در ابعــاد مختلــف؛

گســترش و تعمیــق مطالعــات علمــی و فرهنگــی در ابعــاد . 2

مختلــف »ســبک زندگــی اســامی« در جوامــع هــدف.

ــكل و  ــا و ش ــول در فراینده ــاد تح ــرد كالن 3 : ایج راهب
ــوزه ــی ح ــی و فكری-فرهنگ ــای علم ــوای فعالیت ه محت

محورهای اساسی )1( : 

بهبود فرایندهای مرتبط با فعالیت های فكری ـ فرهنگی

ــر . 1 ــور مؤث ــرای حض ــب ب ــازوکارهای مناس ــعۀ س ــاد و توس ایج
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یــن حــوزه در تعامــات علمــی و فرهنگــی در  و نقش آفر

بین المللــی؛ و  داخلــی  عرصه هــای 

ــی و . 2 ــانی علم ــه پیام رس ــد ب ــاماندهی نظام من ــزی و س ی برنامه ر

فرهنگــی بــا رویکــرد فراینــدی بــه مخاطبــان؛

یابی و نظارت بر فرایندهای تولید و ممّیزی . 3 ایجاد و ارتقای نظام ارز

و بهره گیری محصوالت علمی ـ فرهنگی با محتوای دینی؛

شــبکه های . 4 هدفمنــِد  یــت  مدیر و  پیاده ســازی  و  طراحــی 

اجتماعــی بومــی و کارآمــد، بــرای تأثیر گــذاری و جهت دهــی 

و مهــار پیامدهــای ســوء فکــری ـ فرهنگــی دیگــر شــبکه های 

ــدف. ــع ه ــان و جوام ــطح مخاطب ــی، در س اجتماع

محورهای اساسی )2( : 

غنابخشی و پایش محتوای فعالیت های فكری ـ فرهنگی

ــط . 1 ــش محی ــِز پای ــد و متمرک ــب و کارآم ــاِزکار متناس ــاد س ایج

ــدف؛ ــع ه ــی در جوام فرهنگ

ایجــاد ســامانۀ متناســِب متمرکــز، کارآمــد و بومــی حوزه هــای . 2

ــواره ای،  ــبکه های ماه ــتۀ ش ــر و پیوس ــش مؤث ــرای پای ــه ب علمی

رســانه های دیــداری و شــنیداری و فعالیت هــای فکــری ـ 

ــازی؛ ــای مج ــترده در فضاه ــی گس فرهنگ

ــه . 3 ــخ ب ــئله یابی و پاس ــی و مس ــات شبهه شناس ــترش اقدام گس

ــان. ــبهات مخاطب ش
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محورهای اساسی )3( : 

بهره گیری از ابزارها و قالب های مؤثر در گسترش نظام های فكری 

ـ فرهنگی

ــداف و . 1 ــوب اه ــی در چهارچ ــانۀ مل ــا رس ــکاری ب ــل و هم تعام

سیاســت های کان حوزه هــای علمیــه؛

2 . 
ّ

گســترش فعالیت هــای رســانه ای حــوزه )بومــی و مســتقل

دیــداری و شــنیداری و نوشــتارِی ســنتی و دیجیتــال(؛

ایجــاد ســاِزکار کارآمــد و بومــی حــوزه بــرای تولیــد و بهره گیــری . 3

از هنرهــای اصیــل فاخــر، متناســب بــا فعالیت هــای فکــری ـ 

ــوزه؛ فرهنگی ح

ــه معــروف و نهــی از . 4 ــر ب ــۀ شــیوه های مناســب ام ــن و ارائ تدوی

ــازمانی  ــی و س ــردی و اجتماع ــی ف ــای زندگ ــر در عرصه ه منک

طــاب؛

واحدهــای . 5 هم افــزای  و  پیشــرفته  شــبکه های  ایجــاد 

اطاع رســانی حــوزوی و هم ســو، بــرای ارائــۀ محتــوا و 

فراملــی؛ و  ملــی  ســطوح  در  اطاعــات 

ــه . 6 ــا ب ــدۀ دنی ــای زن ــوزش زبان ه ــر آم ــعۀ فراگی ــت و توس تقوی

ــاب؛ ط

ــه . 7 ــوزوی ب ــی ح ــری ـ فرهنگ ــر فک ــار فاخ ــر آث ــه و بازنش ترجم

زبان  هــای زنــدۀ دنیــا.
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هدف كالن 4 :

تبلیغ كارآمد، فراگیر، هدایتگر و پاسخگو

به نیازهای دینی جامعه و نظام

راهبــرد كالن 1 : ارتقــای مطلــوب كاركــرد تبلیغــی حــوزه 
از طــرق ِاشــراف محیطــی، تأمیــن محتــوای فاخــر و 

بهره گیــری از ســازوكارهای متنــوع

محورهای اساسی )1( : 

بهبود فرایندهای مدیریتی مؤثر در کارآمدی تبلیغ

ــِی . 1 ــتادی و صف ــای س ــخص فعالیت ه ــح و مش ــک واض تفکی

ــب؛ ــله  مرات ــت سلس ــا رعای ــوزه، ب ــاختار ح ــی در س تبلیغ

ارتقـاء هم افزایـی نهادها و سـازمان های تبلیغی هم سـو در سـطح . 2

ملـی و فراملی با ایجاد هماهنگی و تقسـیم کار مناسـب؛

ــام . 3 ــای نظ ــازمان  ها و نهاده ــا س ــا ب ــکاری پوی ــارکت و هم مش

ظرفیت هــای  از  بهره گیــری  در  محــوری  نقــش  ایفــای  و 

ــی؛ ــات دین ــۀ تبلیغ ــا در عرص ــای آن ه ــردی و کارکرده راهب

ایجاد ساِزکار مناسب برای ارتقای کارکرد تبلیغی مدارس علمیه.. 4

محورهای اساسی )2( :

تأمین محتوای غنی برای تبلیغ کارآمد

بهره گیــری فعــال و هوشــمندانه از روش هــا و ابزارهــای تبلیغــی . 1
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ســنتی و جدیــد، متناســب بــا شــرایط و اقتضائــات حــوزوی؛

ــات، . 2 یان ــه جر ــبت ب ــد نس ــی روزآم ــش محیط ــناخت و پای ش

تبلیغــی در  موضوعــات،  عرصه هــا، فضاهــا و مخاطبــان 

ــور؛ ــر کش سراس

ــردی از . 3 ــی و کارب ــری و تخصص ــتیبانی نظ ــوا و پش ــن محت تأمی

ــغ؛ ــای تبلی فراینده

ــن . 4 ــرای تأمی ــوزه، ب ــای ح ــر کارکرده ــغ در دیگ ــر تبلی ــراب ام اش

ــی. ــای تبلیغ نیازه

محورهای اساسی )3( : 

تأمین و تجهیز نیروی انسانی کارآمد تبلیغی

ــۀ . 1 ــد عرص ــص و متعه ــان متخص ــت  کارشناس ــت و تربی حمای

ــام؛ ــه و نظ ــوزه، جامع ــی ح ــای تبلیغ ــا نیازه ــب ب ــغ، متناس تبلی

ارتقـای مهارت هـای بهره گیـری از فناوری هـای سـخت افزاری و . 2

نرم افـزارِی روزآمـد و بومی سازی شـدۀ اطاعـات و ارتباطـات 

بـرای مبلغان.

محورهای اساسی )4( :

تقویت نهادهای پشتیبانی کپننده از تبلیغ

تحکیـم بنیان هـای خانـواده بـا تبیین ابعـاد کارکـردی و نقش های . 1

نهـاد خانـواده در عرصه هـای مختلف بـر پایۀ معـارف دینی؛

ســاماندهی جلســات و هیئت هــای مذهبــی بــرای بهبــود و . 2

ــا؛ ــطح آن ه ــای س ارتق
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ظرفیت هــای . 3 از  بهره گیــری  بــرای  مناســب  ســاِزکار  ایجــاد 

فرهنگــی ـ معنــوی دفــاع مقــدس.

ــر در  ــر و منســجم و مؤث راهبــرد كالن 2 : حضــور فراگی
ــی ــوع تبلیغ ــای متن عرصه ه

محورهای اساسی )1( : 

توسعۀ فرایندها و فعالیت های مؤثر در فراگیر شدن تبلیغ

فعالیت هــای . 1 و  فرایندهــا  در  انســجام  و  هماهنگــی  ایجــاد 

تبلیغــی حــوزه؛

ــا . 2 ــوزه ب ــای ح ــان کارکرده ــی می ــی و هم افزای ــاد هماهنگ ایج

ــی؛ ــرد تبلیغ کارک

تعامــل ســازنده و مؤثــر و الهام بخــش بــا نهادهــا و ســازمان های . 3

همــراه و هم ســو در امــر تبلیــغ مکتــب اهــل بیــت؛

شناســایی عرصه هــای بالفعــل و بالقــوۀ تبلیغــی، و حضــور . 4

ــا؛ ــاز، در آنه ــا نی ــب ب ــر و متناس ــر و مؤث فراگی

یــت حــوزه و . 5 گســترش فعالیت هــای قرآنــی و حدیثــی بــا محور

همــکاری نهادهــای مربــوط درجوامــع هــدف؛

توسعۀ فعالیت های فرهنگی ـ تبلیغِی مسجدمحور.. 6

محورهای اساسی )2( : 

بهره مندی از نیروی انسانی متخصص در عرصه های

گوناگون برای تبلیغ فراگیر

بهره  منـدی سـامان یافته و هدفمنـد از توانمندی هـا و ظرفیت های . 1
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راسـتای  در  هم سـو،  هنـری  و  پژوهشـی  و  علمـی  نخبـگان 

اهـداف تبلیغـی حـوزه؛

تدویــن محتــوا و تربیــت مبلغــان تخصصــی مــورد نیــاز، . 2

مخاطبــان؛ مختلــف  طیف هــای  بــا  متناســب 

مهارت هــای . 3 و  فنــون  بــه  حــوزه  دانش آموختــگان  تجهیــز 

روزآمــد تبلیغــی؛

فعالیت هــای . 4 هدفمنــد  و  ســازمان یافته  پشــتیبانی  و  ترویــج 

فرهنگــی ـ تبلیغــِی گروهــی، در میــان طــاب و دانش آموختــگان 

ــوزوی. ح

محورهای اساسی )3( :

 ایجاد نگرش مثبت به دین و حوزه

ــای . 1 ــان و حوزه ه ــه حوزوی ــت  ب ــگاه مثب ــزون ن ــترش روزاف گس

ــی؛ ــکار عموم ــان و اف ــان مخاطب ــه درمی علمی

ایجـاد سـاِزکارهای رویارویی مؤثـر با تهاجم فرهنگـی و عملیات . 2

روانـی و جنـگ نـرم نظام سـلطه بر ضد تشـیع و نظام اسـامی 

یت حـوزه و همکاری نهادهـای مربوط. در ایـران، بـا محور

اقناعــِی  و  برهانــی  و  ارائــۀ جامــع   : راهبــرد كالن 3 
بــه   بیــت اهــل  مكتــب  فرهنــگ  و  اندیشــه 
اقتضائــات و  شــرایط  بــا  متناســب  نظــام،  و   جامعــه 

محورهای اساسی )1( : 

بهبود فعالیت ها و فرایندهای مرتبط با تبلیغ هدایت گر

ســامان دهی شــبکه ای مبلغــان وارســته و توانمنــد در محیط هــای . 1
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چندفرهنگــی، در کنــار بهره گیــری از دیگــر روش هــا؛

شناســایی و منطقه بنــدی تبلیغــی جامعــه بــا در نظرگرفتــِن . 2

مناطــق؛ ویژگی  هــای 

ــرورش، . 3 ــوزش و پ ــام آم ــه در نظ ــوزۀ علمی ــال ح ــور فع حض

ــوزه؛ ــت ح ی ــا مأمور ــب ب متناس

ارتقای کارایی و اثربخشی و بهره وری نظام تبلیغ حوزه؛. 4

بهره گیــری مؤثــر از فضــای َمجــازی بــرای نشــر اندیشــه و . 5

ــت؛ ــل بی ــب اه ــگ مکت فرهن

بهره گیـری از تجربه هـا و دسـتاوردهای مفید تبلیغی، متناسـب با . 6

شـرایط و اقتضائات حوزه؛

ــای . 7 ــر در ارتق ــی مؤث ــاخص های تبلیغ ــری ش ــی و به کارگی طراح

علمــی ـ مهارتــی طــاب.

محورهای اساسی )2( :

 تأمین محتوای مؤثر در راستای تبلیغ هدایتگر

پشــتیبانی و هدایــت فکــری و فرهنگــی و معنــوی جبهــۀ فرهنگی . 1

ــامی؛ انقاب اس

ــای . 2 ــا آموزه ه ــارض ب ــی مع ــای فرهنگ یان ه ــد جر ــش و نق پای

ــت؛ ــل بی ــب اه مکت

و . 3 هدفمنـد  بهره گیـری  بـا  همـراه  الهام بخـش  و   مؤثـر  حضـور 

جامعـه؛ معنـوی  و  فرهنگـی  هدایـت  بـرای  رسـانه،  از  نظام یافتـه 

یان ســاز در عرصه  هــای تهاجــم فرهنگــی و . 4 حضــور فعــال و جر

پاســخگویی بــه شــبهات؛
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یان ســازی فعــال و مؤثــر در هدایــت و جهت دهــی بــه . 5 جر

یان هــای فکــری و فرهنگــی و رســانه ای؛ جر

نهادینه سازی اصول و گسترش فروع دین در جامعه؛. 6

ــه . 7 ــت ب ــل بی ــب اه ــۀ مکت ــگ و اندیش ــد فرهن ــۀ هدفمن ارائ

ــان؛ مخاطب

ــا . 8 ــراه ب ــی هم ــوآوری علمی-فرهنگ ــت و ن ــوان خاقی ــش ت افزای

ــاب؛ ــان و ط ــرِت مبلغ بصی

توانایــی . 9 و  جامعــه  بصیــرت  و  بینــش  ســطح  ارتقــای 

ــای  ــاب و خانواده ه ــان ط ــژه در می ــی آن، به وی یان شناس جر

هم ســو. نخبــگان  و  فرهنگــی  فعــاالن  و  حوزویــان 

هدف كالن 5 :

ــای  ــته در عرصه ه ــر و برجس ــال و مؤث ــور فع حض

ــل ــطح بین المل ــی در س ــی و تمدن فرهنگ
راهبــرد كالن 1 : ورود و تثبیــت و رشــد حــوزۀ علمیــه در 
ــۀ  ــان در عرص ــِی مخاطب ــی و موضوع ــترۀ جغرافیای گس

ــا ــه اولویت ه ــه ب ــا توج ــل، ب بین المل
محورهای اساسی )1( : 

شناسایی ظرفیت ها و ویژگی های مناطق هدف در عرصۀ 

بین الملل

ــِن . 1 ــر گرفت ــا در نظ ــع ب ــی جوام ــدی تبلیغ ــایی و منطقه بن شناس

ویژگی  هــای مناطــق، در ســطح فراملــی؛
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شناسایی ظرفیت های فرهنگی ـ تمدنی اثرگذار در عرصۀ بین الملل.. 2

محورهای اساسی )2( :

 توانمندسازی و سامان دهی بهینۀ مبلغان برای

حضور در عرصه های بین المللی

ــا . 1 ــب دنی ــده و ُپرمخاط ــای زن ــوزش زبان ه ــر آم ــترش فراگی گس

ــور در  ــرای حض ــوزه، ب ــگان ح ــاب و دانش آموخت ــن ط در بی

بین المللــی؛ عرصه هــای 

فرهنگــی . 2 فعــاالن  و  مــرز  بــدون  مبلغــان  »شــبکۀ  ایجــاد 

ــا و  ــینه از فرصت ه ــه و بیش ــتفادۀ بهین ــرای اس ــن« ب جهان وط

بین الملــل. محیــط  مناســب  ظرفیت هــای 

محورهای اساسی )3( : 

بهره گیری از ظرفیت  های موجود برای حضور حداكپثری در 

فعالیت های علمی و فرهنگی در عرصۀ بین الملل

توسعۀ متوازن ظرفیت های حوزه در عرصۀ بین الملل؛. 1

حمایــت و پشــتیبانی از مراکــز علمــی و فرهنگــی حــوزوی دارای . 2

ــی؛ ــای بین الملل ــداف و فعالیت ه اه

گســترش فعالیت هــا و ایفــای نقــش فعــال و برجســتۀ حــوزه در . 3

عرصــۀ تعامــات علمــی و فرهنگــی بین المللــی بــا بهره گیــری 

ــال  ــای فع ــا مجموعه ه ــکاری ب ــام و هم ــای نظ از ظرفیت ه

ــل؛ ــطح بین المل ــو در س ــراه و هم س هم

دپارتمان هــای . 4 در  محــوری  ینــی  نقش آفر و  فعــال  حضــور 
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دیگــر  و  شیعه شناســی  اسام  شناســی،  دین شناســی، 

و  علمــی  مراکــز  و  دانشــگاه  ها  در  مرتبــط  دپارتمان هــای 

فرهنگــی معتبــر در ســطح جهــان.

محورهای اساسی )4( : 

بهره گیری از رسانه های جمعی و سامانۀ تبلیغات محیطی

ــی، . 1 ــتقل و بین الملل ــات مس ــامانۀ تبلیغ ــتقرار س ــی و اس طراح

ــیع و  ــه تش ــت ب ــرش مثب ــگاه و نگ ــت ن ــاد و تقوی ــرای ایج ب

حوزه  هــای علمیــه و حوزویــان در عرصــۀ بین الملــل؛

ــری . 2 ــا بهره گی ــی ب ــی و فرهنگ ــاد علم ــا در ابع ــعۀ فعالیت ه توس

شــبکه های  مجــازی،  فضاهــای  جمعــی،  رســانه های  از 

اجتماعــی و... در عرصــۀ بین الملــل.

راهبــرد كالن 2 : ســاماندهی و هدایــت نهضــت فرهنگی 
ــای  ــه ظرفیت ه ــه ب ــا توج ــی، ب ــترۀ جهان ــالم در گس اس

ــل موجــود در محیــط بین المل
محورهای اساسی )1( : 

گونه شناسی علمی ـ فرهنگی و پایش محیط تبلیغی جوامع 

هدف در عرصۀ بین الملل

پایــش پیوســتۀ محیــط تبلیغــی جوامــع هــدف، در عرصــۀ علمــی . 1

فرهنگی؛ و 

ــاخص های . 2 ــا ش ــدف ب ــق ه ــی مناط ــیم  بندی علمی-فرهنگ تقس

راهبــردی.
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محورهای اساسی )2( :

 جذب و توانمندسازی و سامان دهی مؤثر مبلغان در عرصۀ 

بین الملل

ــان . 1 ــرت مبلغ ــبکه ای هج ــازمان دهی ش ــت و س ــذب و تربی ج

توانمنــد و وارســته در محیط هــای چندفرهنگــی در عرصــۀ 

بین الملــل؛

توانمندسـازی مبلغـان حـوزه در ارائـۀ جامع و نظام منـد و برهانی . 2

و اقناعـِی اندیشـه و فرهنـگ دینـی بـه مخاطبـان، متناسـب بـا 

شـرایط و اقتضائـات نـژادی و فرهنگـی و سیاسـی آنان.

محورهای اساسی )3( : 

تعامل با نخبگان و فعاالن هم سو در عرصۀ بین الملل

ــگان و . 1 ــان نخب ــکاری می ــی و هم ــی و هماهنگ ــاد هم گرای ایج

ــو؛ ــام و هم س ــان اس ــی جه ــاالن علمی-فرهنگ فع

بهره  گیــری از ظرفیت هــای نخبگانــی جوامــع هــدف بــرای . 2

یت هــای حــوزه در عرصــۀ بین الملــل. تحقــق مأمور

محورهای اساسی )4( : 

نقد مكپتب های فكری مخالف و تولید و عرضۀ محتوای مطلوب و 

با اولویت، در جوامع هدف در عرصۀ بین الملل

فکری-فرهنگــِی . 1 یان هــای  جر و  مکتب هــا  عالمانــۀ  نقــد 

انحرافــی؛
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ــا  . 2 ــب  ب ــوب و متناس ــر و مطل ــوای فاخ ــۀ محت ــد و عرض تولی

مخاطبــان  فرهنگــی  ویژگی هــای  و  اولویت هــا  نیازهــا،  

بین الملــل. جوامــع هــدف در عرصــۀ 

محورهای اساسی )5( : 

ایجاد ساِزکارهای الزم برای گسترش نظام های فكری ـ فرهنگی 

اسالم راستین در عرصۀ بین الملل

ادیـان . 1 میـان  تعامـل  جهـت  در  مناسـب  سـازوکارهای  ایجـاد 

یـب مذاهـب اسـامی و  وحـدت امـت اسـامی؛ توحیـدی و تقر

ــگ . 2 ــترش فرهن ــرای گس ــازوکارهای الزم ب ــا و س ــاد زمینه ه ایج

ــل. ــۀ بین المل ــاد در عرص ارش

هدف كالن 6 :

ــر«،  ــد«، »فراگی ــک«، »كارآم ــازمانی »چاب ــاد س ایج

و متكــی بــر »دانــش« و »ارزش« و »ســنت های 

ــوزوی« ــل ح اصی
راهبرد كالن 1 : اسـتقرار و نهادینه سـازی نظام مدیریت 

ارزش  بنیـان و مأموریت محور در حوزه
محورهای اساسی )1( :

اعتباربخشی، به کارگیری و مدیریت دانش

در نظام مدیریتی حوزه

یت دانش در حوزه؛. 1 طراحی و استقرار سامانۀ مدیر
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ــوزه، در . 2 ــی ح ــدارج علم ــه م ــمیت دهی ب ــی و رس اعتباربخش

ــی؛ ــی و فرامل ــطح مل س

ــاورِی روز . 3 ــش و فن ــری دان ــازی و به کارگی ــایی و بومی س شناس

ســازمانی؛

یافته هــای . 4 به کارگیــری  و  کاربــردی  پژوهش هــای  توســعۀ 

حــوزه. تصمیم گیــری  نظــام  در  پژوهشــی 

محورهای اساسی )2( :

 توانمندسازی منابع انسانی

توانمندســازی و به روزرســانی دانــش و تخصــص و مهــارِت . 1

ــانی؛ ــع انس مناب

طراحـی و اجـرای نظـام جامـع آموزش هـای علمـی ـ کاربـردی . 2

حوزه.

محورهای اساسی )3( :

 استقرار فرهنگ سازمانی معنویت گرا و ارزش محور

یــف و تبییــن و اســتقرار فرهنــگ ســازمانی مطلــوب . 1 بازتعر

ــوزه؛ ح

گســترش و  فراگیرســازی معنویــت و اخــاق حرفــه ای در نظــام . 2

اداری حــوزه؛

ــی از . 3 ــروف و نه ــه مع ــر ب ــۀ ام یض ــی فر پای ــازی و بر نهادینه س

منکــر در ارکان وعناصــر ســازمانی حوزه هــای علمیــه.
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محورهای اساسی )4( :

 تمرکز بر نخبه گرایی و نخبه پروری در نظام مدیریتی حوزه

سـاماندهی فرایند شناسـایی، جذب، پرورش، ارتقا و نگهداشت . 1

نخبـگان و اسـتعدادهای برتر )کارکنان و کارشناسـان و مدیران( 

حوزه هـای علمیه در ابعـاد کارکردی آن؛

ــا . 2 ــگان در ارتق ــی نخب ــی و مهارت ــای علم ــری از ظرفیت ه بهره گی

ــازمانی. ــرد س ــازی عملک و بهینه س

محورهای اساسی )5( :

 بهبود فرایندهای پشتیبانی و نظارتی و حفاظتی در نظام 

مدیریتی حوزه

طراحی و استقرار نظام جامع پایش محیطی؛. 1

یِت عملکرد؛. 2 طراحی و استقرار نظام جامع مدیر

از ابعــاد . 3 ارتقــای کّمــی و کیفــی پشــتیبانی های تخصصــی 

کارکــردی حــوزه؛

بهبود و ارتقای کّمی و کیفی نظام جامع صیانتی حوزه.. 4

هم افزایــی  و  هماهنگــی  ایجــاد   :  2 كالن  راهبــرد 
ســاختاری و كاركــردی، در مجموعــه هــای حــوزوی و 

آن پیرامونــی 
محورهای اساسی )1( : 

گسترش و بهبود هماهنگی و همكاری میان 

مراكز و مؤسسات حوزوی

ــوزه« . 1 ــردی ح ــند راهب ــازی »س ــب و عملیاتی س ــم و تصوی تنظی
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بــه  عنــوان ســند راهبــردی فراگیــر و باالدســتی بــرای نهادهــای 

حــوزوی؛

ــه مراکــز و مؤسســات . 2 ســاماندهی و انسجام بخشــی قانونمنــد ب

و  رســالت  بــا  مرتبــط  هــای  فعالیــت  و  اقدامــات  دارای 

ــتیبانی و  ــیس و پش ــای تأس ــوزه، در فراینده ــای ح یت ه مأمور

ــی؛ یاب ــارت و ارز نظ

ــا . 3 ــای ب ــان نهاده ــی می ــی و هم افزای ــل و هماهنگ ــاد تعام ایج

ــتفاده از  ــرای اس ــوزه، ب ــه ح ــوب ب ــوزوی و منس ــت ح ماهی

ظرفیت هــا و اســتعدادها و امکانــات یکدیگــر؛

ایجاد هماهنگی و هم افزایی میان مراکز اصلی و پشتیبانی.. 4

محورهای اساسی )2( : 

 تعامل مؤثر و هدفمند با سازمان های هم سو در 

سطح ملی و فراملی

ــرای تعامــات و ارتباطــاِت . 1 ایجــاد ســاِزکار رســمی و کارآمــد ب

ــه  ــای علمی ــان حوزه ه ــده می یف ش ــد و تعر ــنجیده و هدفمن س

ــی. ــی و فرامل ــطح مل ــو در س ــازمان های هم س ــا و س و نهاده
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راهبــرد كالن 3 : ایجــاد و اســتقرار ســازِكار مناســب 
ــوزه ــع ح ــد مناب ــت كارآم ــرای مدیری ب

محورهای اساسی )1( :

 بهبود فرایندهای برنامه ریزی و تصمیم گیری برای

 مدیریت بهینۀ منابع

ــع . 1 ــازی مناب ــود و ظرفیت س ــع موج ــری مناب ــایی حداکث شناس

ــی؛ ــی و خارج ــای داخل ــد در نهاده جدی

بهبــود نظــام تصمیم گیــری راهبــردی و عملیاتــی، بــر پایــۀ . 2

علمیــه؛ حوزه هــای  ســرزمینی  آمایــش 

ایجــاد هماهنگــی بهینــه میــان منابــع انســانی، امکانــات مــادی . 3

موجــود، روش هــا و فنــون انجــام کار، اطاعــات و داده هــای 

ــه؛ ــا ادارۀ امــور و شــئون حوزه هــای علمی مرتبــط ب

طراحــی الگوهــای معیــار بــرای امــور اداری، عملیــات عمرانــی . 4

و توســعۀ فضاهــای کالبــدی، متناســب بــا نیازهــای کاربــردی.

محورهای اساسی )2( :

 اجرای برنامه ها و اقدامات برای مدیریت بهینۀ منابع

برون سپاری امور و فعالیت های عمومی و غیرحساس؛. 1

یــت منابــع مالــی . 2 ایجــاد ســاِزکار مناســب و کارآمــد بــرای مدیر

پایــدار؛

ســاماندهی و اجــرای طرح هــای جامــع مســکن طــاب و . 3

ــور. ــان در کش ــکان مبلغ اس
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راهبــرد كالن 4 : بهبــود و ارتقــاء مدیریــت جامــع و 
ارتباطــات و  اطالعــات  فنــاوری  یكپارچــۀ 

محورهای اساسی )1( :

  ایجاد، توسعه و توانمندسازی مدیریت نظام های

ارتباطات و اطالعات

ایجــاد هماهنگــی و هم افزایــی و انســجام میــان نظام  هــای . 1

ــوزه؛ ــود در ح ــات موج ــات و اطاع ارتباط

یرســاخت ها و ســرمایه گذاری هدفمنــد در عرصــۀ . 2 توســعۀ ز

ــای  ــا راهبرده ــب ب ــات، متناس ــات و ارتباط ــاوری اطاع فن

ــوزه؛ ــردی ح ــات راهب کان و اقدام

ــران نظام هــای . 3 به روزرســانی دانــش و تخصــص و مهــارت کارب

ارتباطــی و اطاعاتــی، در ســطوح مختلــف ســازمان و ابعــاد 

کارکــردی حــوزه.
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هدف كالن 7 :
 نقش آفرینــی فعــال و مؤثــر در مدیریــت تحــوالت 

فرهنگــی و اجتماعــی و سیاســی هم ســو بــا نظــام 

می سال ا
راهبــرد كالن 1 : زمینــه ســازی و حضــور عالمانــه در 
مدیریــت هوشــمند و كارآمــد تحــوالت جوامــع هــدف  بــا 
از توانمندی هــای درونــی و ظرفیت هــای  بهره گیــری 

ــی ــی و فرامل ــطح مل ــوزه در س ــی ح بیرون
محورهای اساسی )1( : 

طراحی ساِزکارهای مطلوب برای نیازسنجی، پایش محیطی و 

آینده پژوهی مرتبط با تحوالت فرهنگی ـ اجتماعی

ایجــاد ســاِزکار مناســب و کارآمــد پایــش و مراقبــت محیطــی، . 1

ــه ای؛ ــنجش برنام ــنجی و س نیازس

آینده پژوهــی متمرکــز بــرای پیشــبرد فعالیت هــای حــوزوی، . 2

متناســب بــا شــرایط و اقتضائــات و تحــوالت مرتبــط بــا حــوزۀ 

دیــن و فرهنــگ دینــی.

محورهای اساسی )2( : 

تقویت نیروی انسانی و بهره مندی از سرمایه های انسانی حوزه 

در مدیریت تحوالت فرهنگی-اجتماعی

ــش . 1 ــای دان ــی و ارتق ــای بصیرت ــی برنامه ه ــی و کیف ــعۀ کّم توس
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ــگان  ــِی دانش آموخت ــی و سیاس ــی و اجتماع ــش فرهنگ و بین

ــوالت  ــر در تح ــازمان های مؤث ــا و س ــان نهاده ــوزه و کارکن ح

ــی؛ ــی ـ اجتماع فرهنگ

ــتادان، . 2 ــای اس ــد از توانمندی ه ــامان یافته و هدفمن ــدی س بهره من

ــن  ــوزوی در تبیی ــد ح ــران ارش ــگان و مدی ــان، نخب کارشناس

یــت تحــوالت فرهنگــی و اجتماعــی و سیاســی، در  و مدیر

ــی. ــی و فرامل ــطح مل س

محورهای اساسی )3( :

 ایجاد ساِزکار مطلوب تعامالت حوزه با نظام اسالمی و نهادهای 

علمی ـ فرهنگی حوزوی و پپیرامونی حوزه در 

سطح داخلی و بین المللی

طراحــی و اســتقرار الگــوی مطلــوب و نظام منــد و رســمیت یافته . 1

در مناســبات و تعامــات حوزه هــای علمیــه بــا نظــام اســامی 

ــو؛ ــی هم س ــای بین الملل ــازمان ها و نهاده و س

توســعۀ همکاری هــای علمــی ـ آموزشــی بــا مؤسســات و . 2

ـ فرهنگــی داخلــی و بین المللــی همســو؛ نهادهــای علمــی 

ــت گذار . 3 ــتگاه های سیاس ــا و دس ــوزه در نهاده ــال ح ــور فع حض

ــطح  ــی در س ــی و اجتماع ــۀ فرهنگ ــده در عرص و تصمیم گیرن

ملــی؛

حضــور فعــال حــوزه در مراجــع علمــیـ  فرهنگــی سیاســت گذار . 4

ــطح فراملی؛ در س

و . 5 مراکــز  بــه  قانونمنــد  انسجام بخشــی  و  ســامان دهی 
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ــالت  ــا رس ــط ب ــات مرتب ــا و اقدام ــات دارای فعالیت ه مؤسس

حــوزه؛ یت هــای  مأمور و 

حـوزه« . 6 راهبـردی  »سـند  عملیاتی سـازی  و  تصویـب  و  تنظیـم 

بـه  عنـوان سـند راهبـردی فراگیـر و باالدسـتی بـرای نهادهـای 

حـوزوی؛

ایجـاد سـاِزکارهای افزایـش تعامـل و هماهنگـی و هم افزایی میان . 7

نهادهـای حوزوی بـا دیگر دسـتگاه های فرهنگـی نظام.

محورهای اساسی )4( : 

توجه حوزه به ادای رسالت های اجتماعی-سیاسی خویش

ــی . 1 ــای سیاس ــوزه در عرصه ه ــمندانۀ ح ــال و هوش ــور فع حض

و  واگرایانــه  فعالیت هــای  بــا  رویارویــی  و  اجتماعــی،  ـ 

یان هــای فکــری و فرهنگــی و سیاســِی معانــد  دگراندیشــانۀ جر

ــامی؛ ــام اس ــف نظ و مخال

ــۀ . 2 ــازی در عرص ــوزه در گفتمان س ــارکت ح ــطح مش ــش س افزای

ــی؛ ــی ـ اجتماع ــوالت فرهنگ تح

از . 3 بهره گیـری  و  یـت  محور در  حـوزه  فعال تـر  نقـش  ایفـای 

فرهنگـی. و  علمـی  پایگاه هـای  بـه  عنـوان  مسـاجد  ظرفیت هـای 

محورهای اساسی )5( :

 رشد و گسترش کّمی و کیفی مراكز و رشته ها و خدمات حوزوی 

متناسب با نیازهای مخاطبان

برقــراری تــوازن و تناســب در توســعۀ مراکــز و مؤسســات . 1
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ــا  ــی، ب ــته  های تحصیل ــوزوی و رش ــی ح ــی و پژوهش آموزش

نیازهــا و اولویت هــای حــال و آینــدۀ مخاطبــان؛

ارتقــای ســطح . 2 بــرای  متمرکــز  و  مناســب  ایجــاد ســاِزکار 

ــا  اســتاندارِد فعالیت هــا و خدمــات و محصــوالت حــوزوی ب

نــگاه اجتهــادی و جامع نگــر.

محورهای اساسی )6( : 

ایجاد تعامل مطلوب میان نخبگان و اندیشمنداِن دینی و 

فرهنگی و اجتماعی، در سطح ملی و فراملی

ــان نخبــگان فکــری ـ فرهنگــی . 1 ایجــاد ســاِزکارهای مطلــوب می

جهــان  اســام؛

ایجــاد ســازوکار الزم بــرای توســعۀ فضــای تعامــل فکــری . 2

دانشــمندان علــوم دینــی و دیگــر علــوم.

محورهای اساسی )7( :

 همگرایی میان ادیان توحیدی و مذاهب اسالمی و تقویت 

جایگاه دین و رهبران دینی، در حل مسائل اجتماعی-سیاسی 

مسلمانان

یــب مذاهــب اســامی و وحــدت امــت اســامی و . 1 تقویــت تقر

همگرایــی میــان ادیــان توحیــدی؛

فصل الخطــاب . 2 بــرای  مناســب  ســازوکارهای  ایجــاد 

شــدِن آموزه هــای دینــی و رهنمودهــای رهبــران دینــی در 

رقابت هــای  و  اختافــات  درگیری هــا،  کشــمکش ها، 
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بین المللــی  و  سیاســی  ـ  اجتماعــی  مســائل  و  گروهــی، 

مســلمانان.

هدف كالن 8 :

دســتیابی بــه علــوم اجتماعــی و انســانی بــر پایــۀ 

ــدن  ــی، در راســتای اســتقرار تم آموزه هــای وحیان

جهانــی اســالم
ــوزه و  ــادی ح ــه و اجته ــور عالمان ــرد كالن 1 : حض راهب

ــانی ــی و انس ــوم اجتماع ــۀ عل ــان در عرص حوزوی
محورهای اساسی )1( : 

سیاست گذاری و برنامه ریزی راهبردی برای رشد علوم انسانی ـ 

اسالمی

ــوم . 1 ــد عل ــر و کان در عرصــۀ تولی سیاســت گذاری جامــع و مؤث

اســامِی اجتماعــی و انســانی؛

فرهنگ ســازی در خصــوص اهمیــت جایــگاه علــوم انســانی در . 2

ســاختار علــوم حــوزوی؛

ــه علــوم انســانی- اســامی، در ســنجش رشــد . 3 اعتباربخشــی ب

علــم کشــور؛

تحرک بخشــی پویــا و بالنــده بــه کرســی های آزاداندیشــی و . 4

یه پــردازی؛ نظر

ایجاد و توسـعۀ شـبکۀ علمی مجـازی نهادها و نخبـگان علمی-. 5

یت تولید علوم انسـانی ـ اسـامی؛ فرهنگـی، با محور
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ــه ارتقــای علــم و فنــاوری در جهــان اســام و احیــای . 6 کمــک ب

یخــی ایــران در فرهنــگ و تمــدن  موقعیــِت محــوری و تار

ــامی؛ اس

و . 7 مستندســازی  بــرای  کارآمــد  و  مناســب  ســاِزکار  ایجــاد 

ــری و  ــی و فک ــات علم ــج تحقیق ــا و نتای ــری یافته ه به کارگی

فرهنگــی.

محورهای اساسی )2( : 

ایجاد مبانی نظری و روشی برای تولید علوم انسانی ـ اسالمی

ایجــاد منظومه هــای فکــری و نگــرش نظام منــد بــه علــوم . 1

ــی؛ ــرد تمدن ــا رویک ــانی ب انس

ــرد . 2 ــا رویک ــانی ب ــوم انس ــاختار عل ــی در س ــازی علم یان س جر

ــی؛ دین

ــه . 3 ــه ب ــا توج ــامی، ب ــوم اس ــد عل ــِی تولی ــن روش علم تدوی

حــوزه؛ اجتهــادی  شــاخص های 

استانداردسازی تولید  علوم انسانی با رویکرد اسامی؛. 4

حــوزه . 5 محــوری  و  مؤثــر  ینــی  نقش آفر و  فعــال  مشــارکت 

بــا مراکــز مشــابه داخلــی و بین المللــی، در بازفــراوری و 

بومی ســازی و تولیــد علــوم انســانی بــر پایــۀ آموزه هــای 

وحیانــی.

محورهای اساسی )3( :

 ایجاد زمینه های الزم برای نیازسنجی و پایش محیطی در عرصۀ 

تولید علوم انسانی ـ اسالمی

و . 1 نیازهــا  از  اولویت ســنجی  و  نیازســنجی  ســامانۀ  طراحــی 



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

سند چشم انداز حوزه های علمیه54

ظرفیت هــای علمــی نهادهــا و مراکــز علمــی،  در بخــش 

علــوم اجتماعــی و انســانی.

محورهای اساسی )4( : 

رشد و گسترش کمی و کیفی رشته ها و متون مورد نیاِز 

اولویت دار

ایجــاد و توســعۀ رشــته های تخصصــی در علــوم انســانی ـ . 1

اســامی؛

دیگــر . 2 بــه  خــارج«  »دروس  گســترش  بــرای  زمینه ســازی 

ــت دار؛ ــاز و اولوی ــورد نی ــامی م ـ  اس ــانی  ــوم انس ــته های عل رش

شناســایی و طراحــی رشــته های علمــی ـ آموزشــی جدیــد، . 3

ــده. ــا آین ــی ی ــای کنون ــا نیازه ــب ب متناس

محورهای اساسی )5( :

 شناسایی و توانمندسازی و بهره مندی از استعدادها و 

پژوهشگران نخبۀ حوزوی

ــد . 1 ــامان دهی نظام من ــظ و س ــرورش، حف ــذب، پ ــایی، ج شناس

ـ  اســامی؛ اســتعدادها و نخبــگان علــوم انســانی 

تقویــت و تعمیــق دانــش، توانمندســازی مهارتــی و به روزرســانی . 2

اطاعــات فضــا و پژوهشــگران ســرآمد حــوزه در تولیــد 

ــوم انســانی؛ عل

تربیــت پژوهشــگران و اندیشــمندان و عناصــر فرهنگــی برجســته . 3

ــدن  ــتقرار تم ــرای اس ــاز ب ــورد نی ــانی م ــوم انس ــش عل در بخ

ــام؛ ــی اس جهان
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ــد . 4 ــی هدفمن ــی علمی-پژوهش ــتیبانی و خدمات ده ــعۀ پش توس

بــه پژوهشــگران و اندیشــوران در عرصــۀ علــوم انســانی ـ 

ــامی. اس

محورهای اساسی )6( : 

همكاری و تعامل با شخصیت های حقیقی و حقوقی برای تولید 

علوم انسانی ـ اسالمی

ــۀ . 1 ــرو در عرص ــال و پیش ــی فع ــع علم ــا مجام ــزا ب ــل هم اف تعام

ــانی؛ ــی و انس ــامِی اجتماع ــوم اس ــد عل تولی

ــه . 2 ــگاه ب ــوزه و دانش ــی ح ــل علم ــرای تعام ــاِزکار الزم ب ــن س تبیی

ــگ؛ ــه و فرهن ــم و اندیش ــد عل ــی تولی ــون اصل ــوان دو کان  عن

تعامــل مؤثــر و ســازندۀ نهادهــای علمــِی حــوزوی و دانشــگاهی . 3

ــدن  ــای تم ــم و احی ــه عل ــامی ب ــرش اس ــت نگ ــرای تقوی ب

ــامی؛ اس

همــکاری فعاالنــه بــا اندیشــمندان و فرهیختــگان جهان اســام، . 4

و ایفــای نقــش پیشــگامانه بــرای تولیــد معرفــت علمــی مــورد 

نیــاز بــرای احیــای تمــدن اســامی.
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هدف كالن 9 :

ــازی و  ــی و زمینه س ــر در طراح ــش مؤث ــای نق ایف

ــالم ــی اس ــای اجتماع ــتقرار نظام ه اس
راهبــرد كالن 1 : حضــور مؤثــر و نقش آفرینــی محــوری 
و  فــردی  زندگــِی  ســبک  طراحــی  زمینــۀ  در  حــوزه 

گوناگــون عرصه هــای  در  اســالمی  اجتماعــی 
محورهای اساسی )1( : 

حمایت و تشویق و پشتیبانی از اندیشمندان، طرح های 

مطالعاتی و مؤسسات فعال در علوم اسالمی

حمایــت و تشــویق طرح هــای مطالعاتــی و تحقیقــات کاربــردی . 1

و توســعه ای در پژوهش هــای علــوم )انســانی ـ اســامی(؛

ــعۀ . 2 ــی در توس ــی و آموزش ــات علم ــت مؤسس ــویق و هدای تش

ــم و  ــای عل ــترش مرزه ــرای گس ــامی، ب ــانی ـ اس ــوم انس عل

ــه؛ ــای جامع ــه نیازه ــخگویی ب پاس

یه پــردازان در عرصه هــای علــوم . 3 ایجــاد ســاِزکارهای تشــویق نظر

انســانی ـ اســامی و معــارف اســامی و انتشــار دســتاوردهای 

؛ ن نا آ

ــای . 4 ــگاه ها و قطب ه ــا و پژوهش ــیس انجمن ه ــت از تأس حمای

ــکل گیری  ــرای ش ــگاه، ب ــوزه و دانش ــان ح ــترک می ــی مش علم

ــوم  ــۀ عل ــامی در عرص ــات اس ی ــا و نظر ــش دیدگاه ه و پیدای

انســانی.
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محورهای اساسی )2( :

 تقویت تعامالت و همكاری های اشخاص حقیقی و حقوقی فعال 

در عرصۀ علوم انسانی

شبکه سـازی مؤسسـات آموزشـی و پژوهشـی در عرصـۀ انسـانی . 1

تقویـِت  و  افزایـش هماهنگـی و همـکاری  بـرای  اسـامی،  ـ 

تحقیقـات میان رشـته ای از راه اشـتراک امکانـات و تجهیـزات، 

تقسـیم کارهـای پژوهشـی و جـذب نخبـگان علمـی؛

طراحــی شــبکۀ علمــی َمجــازی از نهادهــا و نخبــگان علمــی ـ . 2

یــت حــوزه، بــرای  فرهنگــی در ســطح ملــی و فراملــی بــا محور

ـ اســامی؛ یــات اســامی در عرصــۀ علــوم انســانی  تبییــن نظر

فراملــی . 3 و  ملــی  مناســبات  شــبکه های  تقویــت  و  توســعه 

دانشــمندان و پژوهشــگران، و همــکاری بین المللــی بــا آنــان، 

ــامی؛ ــورهای اس ــِت کش ــا اولوی ب

بهره مندی سـامان یافته و هوشـمندانه از توانایی های اندیشـمندان . 4

و بـزرگان رشـته  های مختلـف علمـی در سـطح ملـی و فراملی،   

بـرای طراحی نظام هـای اجتماعی اسـام؛

شناســایی و طراحــی رشــته های علمــی ـ آموزشــی جدیــد، . 5

ــده؛ ــی و آین ــای کنون ــا نیازه ــب ب متناس

ــرفت در . 6 ــامی پیش ــو ی اس ــی الگ ــر در طراح ــش مؤث ــای نق ایف

ــف؛ ــاد مختل ابع

ــته های . 7 ــی در رش ــاله های تحصیل ــا و رس ــت از پایان نامه ه حمای

علــوم انســانی ـ اســامی، در راســتای برطرف کــردن نیازهــای 

کشــور و جوامــع.
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محورهای اساسی )3( : 

شناسایی ویژگی ها و اقتضائات جوامع

ــات . 1 ــا و اقتضائ ــه ویژگی ه ــبت ب ــی نس ــراف کاف ــناخت و ِاش ش

جوامــع مختلــف، بــرای طراحــی و اســتقرار کارآمــد نظام هــای 

اجتماعــی اســام.

راهبــرد كالن 2 : حضــور مؤثــر و نقش آفرینــی محــوری 
ــی  ــای اجتماع ــتقرار نظام ه ــازی و اس ــوزه در زمینه س ح

اســالم در عرصه هــای ملــی و فراملــی

محورهای اساسی )1( : 

ایجاد ساِزکار مطلوب برای تعامل و همكاری میان حوزه های 

علمیه و نهادهای هم سو در درون نظام اسالمی

نهادهــای . 1 میــان  هم افزایــی  و  هماهنگــی  و  تعامــل  ایجــاد 

و  اســتعداد ها  و  ظرفیت هــا  از  اســتفاده  بــا  حــوزوی، 

نظام هــای  اســتقرار  و  زمینه ســازی  بــرای  امکانــات، 

اســام؛ اجتماعــی 

ایجــاد ســازوکار رســمی و کارآمــد بــرای تعامــات و ارتباطــات . 2

ــه  ــای علمی ــان حوزه ه ــده می یف ش ــد و تعر ــنجیده و هدفمن س

و نهادهــا و ســازمان های هم ســو در درون نظــام اســامی، 

ــام. ــی اس ــای اجتماع ــتقرار نظام ه ــازی و اس ــرای زمینه س ب
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محورهای اساسی )2( : 

توانمندسازی و بهره مندی از سرمایه های انسانی

 درون و بیرون حوزه

توانایی هــای . 1 از  هوشــمندانه  و  ســامان یافته  بهره منــدی 

اندیشــمندان و بــزرگان رشــته  های مختلــف علمــی ـ فرهنگــی 

نظام هــای  اســتقرار  و  زمینه ســازی  عرصــۀ  در  اداری،  و 

اجتماعــی اســام؛

توانمندســازی متــوازِن دانــش و مهــارت و نگــرِش طــاب . 2

و دانش آموختــگان حــوزه، متناســب بــا نیــاز حوزه هــای 

ــتقرار  ــازی و اس ــۀ زمینه س ــامی در عرص ــام اس ــه و نظ علمی

نظام هــای اجتماعــی اســام.

محورهای اساسی )3( : 

تأكید بر ایفای نقش مؤثر در عرصه های علمی،

 فرهنگی، سیاسی و اجتماعی

یان ســازی و در پیــش گرفتــِن موضــع فعــال و مؤثــر در . 1 جر

ــی و  ــری و فرهنگ ــای فک یان ه ــه جر ــی ب ــت و جهت ده هدای

ــانه ای؛ رس

ــای . 2 ــا آموزه ه ــارض ب ــی مع ــای فرهنگ یان ه ــد جر ــش و نق پای

ــامی؛ اس

ــری . 3 ــا بهره گی ــی، ب ــی و فرهنگ ــاد علم ــا در ابع ــعۀ فعالیت ه توس

شــبکه های  َمجــازی،  فضاهــای  جمعــی،  رســانه های  از 

اجتماعــی و... در عرصــۀ بین الملــل؛



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

سند چشم انداز حوزه های علمیه60

ــی-. 4 ــای سیاس ــوزه در عرصه ه ــمندانۀ ح ــال و هوش ــور فع حض

و  واگرایانــه  فعالیت هــای  بــا  رویارویــی  و  اجتماعــی، 

سیاســی. و  فرهنگــی  و  فکــری  یان هــای  جر دگراندیشــانۀ 

محورهای اساسی )4( : 

مدیریت و بهره برداری مؤثر از فناوری های اطالعاتی و روزآمد

واحدهــای . 1 از  هم افــزا  و  پیشــرفته  شــبکه های  ایجــاد 

و  محتــوا  ارائــۀ  بــرای  هم ســو  و  حــوزوی  اطاع رســانی 

فراملــی؛ و  ملــی  ســطوح  در  اطاعــات 

ــای . 2 ــوم و فناوری ه ــرداری از عل ــمندانه در بهره ب ــت هوش ی مدیر

علمی-فرهنگــی  فعالیت هــای  گســترش  بــرای  روزآمــد 

علمیــه. حوزه هــای 

محورهای اساسی )3( : 

پایش محیطی

ــته . 1 ــال و برجس ــش فع ــای نق ــی و ایف ــط بین الملل ــش محی پای

در عرصــۀ تعامــات علمــی و فرهنگــی بــا بهره گیــری از 

نظــام. بین المللــی  ظرفیت هــای 


