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�پیش گفتار

انقــالب  پپیــروزی   از  پــس  به ویــژه  معاصــر،  دنیــای  تحــوالت  ســرعت 
اســالمی، چنــان  شــتاب گرفتــه کــه نوســازی و به روزرســانِی تمــام نهادهــا، 
ازجملــه نهادهــای دینــی و فرهنگــی اجتنــاب ناپذیــر اســت. ازایــن رو بــا 
ــالمی  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  اصــالح،  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 مشــکالت و معضــالت ملــی و فراملــی را فراهــم آورد.
دفتــر برنامه ریــزی و نظــارت راهبــردی، در راســتای تحقــق ایــن اولویــت، 
ضمــن ارج نهــادن بــه تالش 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 پپیش

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 عالقه من ــال و ب ــد اعم ــاپ جدی چ
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مقدمه
ــه و  ــای علمی ــی حوزه ه ــام مدیریت ــت نظ ــور تقوی ــه منظ ب
ــرات  ــاس نظ ــدی آن و براس ــردی و کارآم ــطح کارک ــای س ارتق
 ،مراجــع معظــم تقلیــد )مدظلهــم(، مقــام معظــم رهبــری
منشــور  عالــی«،  شــورای  مصوبــات  و  باالدســتی  اســناد 
آموزشــی،  حوزه هــای علمیــه«، در عرصه هــای مدیریتــی، 
فرهنگــی،  امــور  و  تبلیــغ  پژوهشــی،  تربیتــی،  و  اخالقــی 
امــور طــالب و دانش آموختــگان، ارتباطــات و بین الملــل و 
حفاظــت و صیانــت، منابــع انســانی و پشــتیبانی و موقوفــات و 
تأمیــن منابــع بــه ضمیمــه پیوســت احــکام معاونــان، مدیــران 
و مســئوالن مراکــز ســتادی دوره هشــتم مدیریــت حوزه هــای 

علمیــه ارائــه می گــردد.
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اول( ارزش های بنیادین حوزه 

1. نهــادی برآمــده از تعالیــم اســالم و آموزه هــای نبــی 

مکــرم اســالم و ائمــه اطهــار؛
نشــر،  از  صیانــت  در  درخشــان  پیشــینه ای  دارای   .2

گســترش و اجــرای معــارف اســالم و ســیره اهــل بیــت؛
ــان  ــگران و مبلغ ــا، پژوهش ــان پارس ــده عالم 3. تربیت کنن

ــری؛ ــه بش ــت جامع ــا در هدای توان
و سلســله مراتب علمــی،  نظــام مرجعیــت  بــر  اتــکا   .4

حــوزوی؛ و  معنــوی 
ــا  ــگام ب ــی و هم ــرت سیاس ــه، دارای بصی ــه زمان 5. آگاه ب

 گفتمــان انقــالب اســالمی و اندیشــه های امــام خمینــی
ــری؛ ــم رهب ــام معظ و مق

6. پشتیبان نظام اسالمی و ناصح حاکمیت سیاسی؛

و  اجتماعــی  جریان هــای  و  قدرت هــا  از  مســتقل   .7

الهام بخشــی؛  و  اثرگــذاری  عیــن  در  سیاســی 
8. دارای اصالــت و هویــت مســتقل علمــی، معنــوی و 

ســازمانی و دارای ســنت های اصیــل و بهره منــد از تجــارب 
ــبک  ــده س ــون و تولیدکنن ــاحت های گوناگ ــنگ در س گران س

خــاص در همــه عرصه هــا؛
ــنت های  ــوب س ــری در چارچ ــی و تطورپذی 9. تحول خواه

اصیــل حــوزوی؛



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

15 منشور حوزه های علمیه

توســعه دهنده مرزهــای  و  10. مولــد نظریــات اســالمی 

علــوم اســالمی براســاس اجتهــاد روشــمند و عقالنــی؛
برابــر  در  متعهــد  و  بین المللــی  و  جهانــی  رویکــرد   .11

بشــریت؛ 
ــطوح  ــوع در س ــترده و متن ــای گس ــه نیازه ــخ گو ب 12. پاس

مختلــف در همــه عرصه هــا و ســاحت های بشــری؛
عرصه هــای  در  جریان ســاز  و  نقش آفریــن  فعــال،   .13

اجتماعــی و سیاســی؛
ــا و  ــاحت ها و عرصه ه ــه س ــه در هم ــاالت الل ــغ رس 14. مبّل

بــا همــه امکانــات و ابزارهــای ســنتی و نویــن؛
ــالمی در  ــدن اس ــر تم ــی و احیاگ ــرد تمدن 15. دارای رویک

ــر؛ ــان معاص جه
عرصه هــای  و  معرفتــی  گفتمان هــای  در  حضــور   .16

اجتماعــی؛
17. دارای اعتبار علمی و اجتماعی در گفتمان جهانی؛

در  و همــه طبقــات  متدیــن  توده هــای  بــا  مرتبــط   .18

و مســتضعفان؛  یــاور مظلومــان  و  بشــری  جوامــع 
ــا تعامــل ســازنده و  19. دارای ظرفیــت متعالــی و ســرآمد ب

ــی؛ ــطح بین الملل ــاال در س ــی ب ــدرت رقابت ق
20. الهام بخش نهضت های عدالت خواه و استکبارستیز؛

21. منــادی وحــدت اســالمی و تعامــل و گفتگــوی مذهبی، 

دینــی و فرهنگــی در داخــل کشــور و عرصــه جهانی؛
بــا  ســطوح  همــه  در  حــوزوی  درون  هم بســتگی   .22



الهــی؛ اخــالق  و  جمعــی  خــرد  از  بهره منــدی 
بــا همــه اندیشــه ها و  23. تعامــل و رقابــت حکیمانــه 

ــی و  ــطح مل ــمندان در س ــی و دانش ــای علم ــب و نهاده مکات
فراملــی بــا تأکیــد بــر رســالت حــوزه در تبلیــغ رســاالت اللــه؛

24. محوریت قرآن و حدیث در تمام شئونات حوزوی.
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دوم( سیاست های مدیریتی

1. ســاماندهی مدیریــت حوزه هــا بــر پایــه اندیشــه های 

 ،ــری ــم رهب ــام معظ ــای مق ــل، رهنموده ــام راح ام
مراجــع عظــام تقلیــد )مدظلهــم( و سیاســت های شــورای 

عالــی حوزه هــای علمیــه؛
ــای  ــول در حوزه ه ــع تح ــه جام ــی نقش ــرورت طراح 2. ض

علمیــه بــا حفــظ اصالت هــای حــوزه و تعییــن اولویت هــا، 
نهادهــای  بیــن  مدیریــت شــبکه ای  اعمــال  و  کار  تقســیم 

حــوزوی؛
سیاسـت گذاری،  در  اصلـی  مأموریت هـای  بـر  تمرکـز   .3

از  پرهیـز  و  راهبـردی  نظـارت  و  کالن  برنامه ریزی هـای 
تصدی گـری و انجـام امـور مـوازی و متداخـل با سـایر نهادها؛

4. صف محــوری، واگــذاری و توســعه اختیــارات مــدارس و 

ــا  حــوزه هــا و کاهــش ســنجیده فرآیندهــای پیچیــده اداری ب
حفــظ نظــارت و کیفیــت؛

ــف  ــاحت های مختل ــزا در س ــام واره و هم اف ــرد نظ 5. رویک

پذیرشــی، آموزشــی، پژوهشــی، تربیتــی، تبلیغــی، کاربــردی، 
ــانی و...؛ ــی، اطالع رس ــی، خدمات ــی، ارتباط ورزش

و حوزه هــای علمیــه در  .الگوبــودن مرکــز مدیریــت   .6

ــاط و  ــه نش ــالق، روحی ــم و اخ ــت نظ ــازمانی و رعای ــالق س اخ
مســئولیت پذیری؛ و  شــادابی 
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7. صیانـت از منزلـت و جایـگاه رفیـع حـوزه و اسـتقالل آن 

در همـه ابعـاد )به عنـوان امانت الهـی( و ارائـه طرح های الزم؛
8. بهره گیــری از نظــرات نهادهــای حــوزوی )ماننــد جامعه 

نماینــدگان  مجمــع  اســاتید،  عمومــی  مجمــع  مدرســین، 
طــالب، انجمن هــای علمــی و...(، نخبــگان حــوزوی، فضــال، 
ــا  ــی ب ــی و علم ــی، تبلیغ ــای فرهنگ ــوان و گروه ه ــالب ج ط
ــازی  ــه در تصمیم س ــارکت همه جانب ــه مش ــاد زمین ــدف ایج ه

حــوزه؛ برنامه ریزی هــای  و 
9. فعال ســازی مدیریــت شــورایی در واحدهــای ســتادی و 

صفــی و تقویــت بدنــه کارشناســی؛
10. بهره گیــری از تجــارب جدیــد بــا رویکــرد حــوزوی، 

تحول خــواه؛ و  بومــی 
ــا  ــه برنامه ه ــی در کلی ــت و عمق بخش ــه کیفی ــام ب 11. اهتم

ــرف؛ ــری ص ــز از کّمی نگ ــعه ها و پرهی و توس
12. عنایــت ویــژه بــه بالندگــی و ارتقــای متــوازن همــه 

تخصصــی؛ مراکــز  و  علمیــه  مــدارس  حوزه هــا، 
13. طراحــی و اســتقرار نظــام جامــع مدیریتــی حوزه هــای 

؛  علمیه
ــا  14. تأکیــد بــر تدویــن برنامه هــای بلندمــدت راهبــردی ب

ــه؛ ــرد آینده پژوهان رویک
15. اهتمــام بــه امــر مطالعــات در مــورد حــوزه و روحانیت و 

ارائــه نظریه هــای کالن در مــورد آن بــا ایجــاد مرکــز مطالعــات 
بنیــادی، راهبــردی و کاربــردی؛



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

19 منشور حوزه های علمیه

ــز  ــدف پرهی ــا ه ــی ب ــز صف ــتاد و مراک ــازی س 16. چابک س

ــل و  ــوازی، متداخ ــاالرانه، م ــی دیوان س ــای مدیریت از روش ه
ــروری؛ ــکیالتی غیرض ــعه تش توس

تخصصــی- مدیریتــی،  فرآیندهــای  روان ســازی   .17

پشــتیبانی؛ و  عملیاتــی 
بیــن  هم افزایــی  و  هماهنگــی  ایجــاد  بــه  اهتمــام   .18

ــازمان ها و  ــایر س ــا س ــوزوی ب ــز ح ــازمان ها و مراک ــا، س نهاده
ــوزه؛ ــای ح ــا کارکرده ــط ب ــای مرتب نهاده

جهــت  از  صفــی  و  ســتادی  واحدهــای  رتبه بنــدی   .19

و  منابــع  بهینــه  تخصیــص  هــدف  بــا  مدیریتــی  و  علمــی 
امکانــات؛

20. ایجــاد نظــام مدیریــت داده و اطالعــات یکپارچــه، 

ــد؛ ــه روز و کارآم ب
ــات  ــن اطالع ــای نوی ــه از فن آوری ه ــرداری بهین 21. بهره ب

و ارتباطــات در تمامــی ابعــاد و ســطوح کارکــردی و مدیریتــی؛
22. تــداوم و اصــالح مســتمر فعالیت هــا براســاس مطالعــه 

نتایــج عملکــرد و بازخوردگیــری دائمــی؛
23. بازآفرینی حوزه در فضای مجازی؛

24. اقــدام جهــت تدویــن اســناد راهبــردی در ســطوح 

تدویــن  و  کالن(  و  اســتان ها  )شهرســتان ها،  مختلــف 
در  اســتانی  و  ســتادی  ســاله(   5( میان مــدت  برنامه هــای 
بــا مشــارکت مدیــران،  راســتای تحقــق ســند چشــم انداز 

صاحب نظــران؛ و  اســاتید 
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25. زمینه ســازی بــرای حضــور و مشــارکت فعــال مدیــران 

مباحــث  در  طــالب  و  شهرســتان ها  اســاتید  و  مــدارس 
راهبــردی و مدیریتــی و تقویــت مســتمر نــگاه راهبــردی آنــان؛

ــه  26. تکمیــل طــرح آمایــش ســرزمینی حوزه هــای علمی

و مبناقــراردادن نتایــج آن در تأســیس و توســعه واحدهــای 
ــوزوی؛  ح

27. انعــکاس مســتمر مســائل و مشــکالت حوزه هــای 

علمیــه اســتانی و واحدهــای صفــی تحــت پوشــش بــه ســتاد 
ــی؛ ــی و تکمیل ــنهادات اصالح ــه پیش ــزی و ارائ مرک

28. به کارگیــری مدیــران تمــام وقــت و توانمنــد در ســطوح 

مدیریتــی و پرهیــز مدیــران از قبــول مشــاغل متعدد؛
29. توجــه ویــژه مدیــران بــه جانشــین پروری بــرای پرکــردن 

خألهــای مدیریتــی در ســطوح مختلــف؛ 
در  نخبه پــروری  و  نخبه گزینــی  بــه  ویــژه  توجــه   .30

مدیریتــی؛ و  تبلیغــی  پژوهشــی،  آموزشــی،  عرصه هــای 
31. توســعه هدفمنــد و متــوازن حوزه هــای علمیــه در 

همــه ابعــاد کارکــردی و مدیریتــی؛
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سوم( سیاست های آموزشی

ــای  ــی حوزه ه ــع آموزش ــام جام ــتقرار نظ ــی و اس 1. طراح

ــه؛ علمی
جامــع  نظــام  خرده نظام هــای  اســتقرار  و  طراحــی   .2

برنامــه، رشــته، فضــا،  آموزشــی در حــوزه اســتاد، متــن، 
و...؛ فنــاوری 

3. طراحــی نظــام جامــع رشــته های تخصصــی متناســب 

بــا نیازهــای حــوزه و نظــام اســالمی در ســطح ملــی و فراملــی 
و در راســتای تحقــق تمــدن اســالمی و براســاس طــرح جامــع 

ــت«؛ ــای روحانی »کارویژه ه
ــب و  ــان و مذاه ــته های ادی ــات و رش ــه مطالع ــت ب 4. عنای

ــی؛  ــطح جهان ــی در س ــات تطبیق ــا و مطالع فرهنگ ه
5. اهتمــام بــه توســعه و گســترش مرزهــای علــوم اســالمی 

در همــه قلمروهــا و زمینه هــا؛
ــه توســعه قلمــرو فقــه و اصــول، تفســیر،  ــژه ب 6. توجــه وی

علــوم قرآنــی، حدیــث، اخــالق و تربیــت بــا رویکــرد اجتهــادی، 
تطبیقــی و مقــارن؛

7. اهتمــام خــاص بــه فقه هــای نــو و مســائل مســتحدثه و 

نظامــات اســالمی؛ 
8. توجــه ویــژه بــه علــوم عقلــی و فلســفه های مضــاف 

ــترش  ــق گس ــانی از طری ــوم انس ــازی عل ــدف اسالمی س ــا ه ب
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ــرو؛ ــن قلم ــه ای ــر ب ــی ناظ ــفی و فقه ــته های فلس رش
9. صیانــت از جایــگاه تخصصــی علــوم اســالمی و حــوزوی 

در نظــام علمــی کشــور و ارائــه طــرح جامــع در ایــن زمینــه؛
10. نگاهــی نــو بــه تحصیــالت تکمیلــی حــوزه و بازســازی 

ــاس  ــارج براس ــای خ ــی و درس ه ــطوح عال ــی س ــام درس نظ
ــتان ها؛ ــم و اس ــه ق ــوزه علمی ــی آزاد در ح ــام درس ــاِزکار نظ س

11. اهتمــام بــه پایه ریــزی و طراحــی جامــع درس هــای 

اســالمی-  و علــوم  خــارج در همــه رشــته های تخصصــی 
انســانی بــا هــدف پاســخ گویی بــه نیازهــای جدیــد نظــام 

اســالمی و جامعــه در ســطح ملــی و فراملــی؛
ــرورش  ــر پ ــد ب ــا تأکی ــت و ارتقــای دروس خــارج ب 12. تقوی

مجتهــدان پارســا و تولیــد اندیشــه دینــی و ارائــه طــرح الزم در 
ایــن زمینــه؛ 

بــا  پایه هــا  13. بازطراحــی و اســتقرار نظــام ســطوح و 

رویکــرد جامــع و متــوازن؛
14. ارائــه طــرح جامــع احیــا و ارتقــای ســنت های آموزشــی 

و  تدریــس  مباحثــه،  رساله نویســی،  )تقریرنویســی،  حــوزه 
ابزارهــای  و  از روش هــا  بهره منــدی  و...( در عیــن  تــدّرس 

ــن؛ نوی
15. تقویت انگیزه علم جویی و پرهیز از مدرک گرایی؛ 

ســطوح  نیــاز  مــورد  متــون  و  ســرفصل ها  تدویــن   .16

چندگانــه آموزشــی و رشــته های تخصصــی و آموزش هــای 
کاربــردی؛
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17. گســترش فرهنــگ، فنــاوری و زیرســاخت های تدویــن 

ــا ســنت های حــوزوی؛ منابــع و متــون درســی متناســب ب
ــز از  ــردن آن و پرهی ــه و کاربردی ک ــه دروس پای ــه ب 18. توج

ــا؛ ــی در پایه ه ــواد درس ــن و م ــر عناوی تکث
ــتای  ــی در راس ــای درس ــالح محدوده ه ــری و اص 19. بازنگ

افزایــش کیفیــت آموزشــی؛
20. طراحــی نظــام جامــع آموزش هــای کاربــردی و مهارتی 

و هنــری براســاس کارویژه هــای روحانیــت؛
21. طراحــی و توســعه آموزش هــای مجــازی و غیرحضــوری 

بــا رعایــت اصــول و شــاخص های حــوزوی؛
زبــان  آمــوزش  جامــع  طــرح  اجــرای  و  تدویــن   .22

ــی؛ ــان عرب ــوزش زب ــر آم ــژه ب ــد وی ــا تأکی ــه ب ــای علمی حوزه ه
23. ارائــه طــرح جامــع نظــام جــذب و فراغــت از تحصیــل 

بــا هــدف متناسب ســازی و کاهــش مانــدگاری غیرضــروری؛
24. جــذب کیفــی مبتنــی بــر اســتعدادیابی، نخبه گزینــی 

و جامع نگــری در مقابــل جــذب کّمــی طــالب؛
ــذب،  ــدف ج ــا ه ــتادی ب ــع اس ــام جام ــی نظ 25. طراح

تربیــت و ارتقــای نیروهــای علمــی صاحب نظــر در مراکــز و 
مــدارس و بهره منــدی مدیریتــی از آنــان؛ 

26. تأکیــد بــر اجــرای دوره اختبار و تثبیــت و افزایش زمان 

ــادات  ــالح اعتق ــرای اص ــزی ب ــب و برنامه ری ــه تهذی ــوط ب مرب
ورودی هــا؛

و  نخبــگان  برتــر،  اســتعدادهای  بــه  ویــژه  توجــه   .27
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ممتــازان در همــه ابعــاد بــا مالحظــه نظــام فلســفی و ارزشــی 
نخبه پــروری؛

رتبه بنــدی  و  ارزیابــی  نظــام  اجــرای  و  طراحــی   .28

واحدهــای آموزشــی و علمــی بــه منظــور رشــد، تحــول و 
آن هــا؛ ارتقــای 

ــی و هماهنگــی مراکــز  ــرای هم افزای 29. طرحــی جامــع ب

آموزشــی پیرامونــی حــوزه؛ 
30. اهتمــام بــه بازســازی و ارتقــای نقــش مــدارس و 

ــوص  ــع در خص ــرح جام ــه ط ــا ارائ ــا ب ــازی آن ه استانداردس
مدرســه الگــو؛

مــدارس،  گوناگــون  تیپ هــای  و  الگوهــا  طراحــی   .31

مراکــز و مجتمع هــای علمــی حــوزوی، مدیریت هــای اســتانی 
ــتانی؛ و شهرس

و  پژوهشــی  علمــی،  گروه هــای  و  شــوراها  ایجــاد   .32

مــدارس؛  تهذیبــی 
33. ارتقــای مراکــز تخصصــی بــه عنــوان پایگاه هــای مهم 

تولیــد فکــر و تحقیقــات؛ 
34. ارتقــا و اعتباربخشــی بــه مــدارک حــوزوی بــه عنــوان 

ــی  ــطح مل ــان در س ــار خودبنی ــتقل و دارای اعتب ــدرک مس »م
ــی«؛ و فرامل

35. پرهیــز از گره زدن بســیاری از فعالیت هــای حوزوی به 

مدرک؛ 
گروه هــای  و  لجنه هــا  شــکل گیری  بــه  عنایــت   .36
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علمــی و پایه ریــزی و ارتقــای مجتمع هــای علمــی در حــد 
ــع؛ ــرح جام ــه ط ــی و ارائ ــاختارهای صف ــری س ــاز و بازنگ نی
بــا  علمی-آموزشــی  همکاری هــای  توســعه   .37

حوزه هــای علمیــه داخــل و خــارج کشــور و نهادهــای علمــی، 
و  فعــال  رویکــرد  بــا  دانشــگاه ها  و  عالــی  آمــوزش  مراکــز 

نــی؛ گفتما
و  گروهــی  و  جمعــی  کارشناســی  از  بهره گیــری   .38

اســتقرار نظــام شــورایی آموزشــی در صــف و ســتاد در دو 
ســطح درونــی و بیرونــی؛

تعطیـالت  از  اسـتفاده  و  حـوزه  تعطیـالت  کاهـش   .39

تابسـتانی بـه منظـور ارتقای سـطح توانمندی هـا و مهارت های 
طـالب؛

بــر  مبتنــی  تحصیلــی  ارزشــیابی  نظــام  اصــالح   .40

نویــن.  علــوم  یافته هــای  و  حــوزوی  ســنت های 
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چهارم( سیاست های تربیتی

1. بازطراحــی، تکمیــل و اســتقرار نظــام جامــع اخالقــی و 

ــه؛  ــای علمی ــی حوزه ه تربیت
2. توجــه بــه تربیــت و پــرورش شــخصیت جامــع، متعــادل، 

متــوازن و درون زا براســاس معــارف قــرآن، پیامبــر اکــرم و 
اهــل بیــت؛

3. تعمیــق روحیــه معنویت گرایــی و رعایــت ارزش هــا، 

اصــول و زّی طلبگــی در همــه ابعــاد در طــالب، اســاتید و 
کارکنــان؛

4. اهتمــام بــه مبانــی تربیــت اســالمی و حــوزوی و تدویــن 

فلســفه تربیتــی حوزه هــای علمیــه؛ 
ــد در  ــزه و امی ــادابی، انگی ــاط، ش ــه نش ــت روحی 5. تقوی

ــالب؛  ــان ط می
6. حفظ و تقویت کرامت انسانی و عزت نفس طالب؛ 

7. توجــه جــدی بــه اصــل جدایی ناپذیــری تهذیــب و 

تربیــت اخالقــی از ســایر فعالیت هــای حــوزه در قالــب برنامــه 
ــان؛ پنه

قبیــل:  از  اخالقــی  دیرپــای  ســنت های  ارتقــای   .8

درس هــای اخــالق عمومــی، درس هــای اخــالق ضمــن درس، 
اســتادان مربــی، مشــاوران اخــالق و حلقه هــای اخالقــی؛

9. بهره گیــری از ظرفیــت طــالب، فضــال و اســاتید در 
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ــه  ــی در عرص ــای طلبگ ــکل گیری انجمن ه ــی و ش ــور تربیت ام
ــی؛ ــز آموزش ــدارس و مراک ــت در م تربی

ــر  ــان در ام ــر درم ــگیری ب ــدم پیش ــل تق ــه اص ــه ب 10. توج

ــالب؛ ــت ط تربی
11. تقویــت، توســعه و تحکیــم مشــاوره بر مبنای تشــخیص، 

درمــان، هدایــت و فرهنگ ســازی مشــاوره های تربیتــی؛
12. توجــه جــدی بــه رفــع نیازهــای تربیتــی، تأمیــن نشــاط 

روانــی و تحکیــم بنیــان خانــواده حوزویــان؛
13. مراقبــت دائــم از طــالب و خانواده هــای ایشــان در 

برابــر آســیب های اخالقــی و اجتماعــی؛ 
14. رصــد، پایــش و معالجــه ســنجیده و جامــع آســیب های 

اعتقــادی، اخالقــی و رفتاری؛
15. بهره گیــری از روش هــای گوناگــون ســنتی، نویــن و 

هنرهــای قدســی در ارتقــای اخالقــی و تولیــد منابــع و متــون 
ــار متنــوع در ایــن زمینــه؛ و آث

ــالق و  ــا اخ ــط ب ــته های مرتب ــترش رش ــت و گس 16. حمای

ــت؛ تربی
17. برنامه ریــزی جهــت هدایــت طــالب از طریــق اصــالح 

ــا؛ ــداف و انگیزه ه اه
18. برنامه ریزی مأنوس شدن طالب با قرآن و قرائت روزانه آن؛

19. تقویت فرهنگ کتاب خوانی در میان طالب؛

ــی و اداری  ــور اجرای ــام ام ــالب در انج ــری ط 20. به کارگی

ــی؛ ــه کار جمع ــت روحی ــه و تقوی مدرس
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21. عنایت به تشکیل شورای عالی اخالق و تربیت؛ 

22. تقویــت مهارت هــای بنیادیــن ناظــر بــه مدیریــت خــود 

ماننــد مدیریــت زمــان، نظــم، مراقبــه و تقویــت حافظــه و... در 
میــان طــالب.
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پنجم( سیاست های پژوهشی

ــای  ــی حوزه ه ــع پژوهش ــام جام ــتقرار نظ ــی و اس 1. طراح

علمیــه؛
2. ارائــه »نقشــه جامــع علمــی« حوزه هــای علمیــه بــا 

ــت  ــا رعای ــوزوی ب ــات ح ــه تحقیق ــی ب ــت بخش ــدف جامعی ه
اصالــت و عمــق اجتهــادی و اولویت هــا؛

و  پژوهشــی حــوزه  بــه احیــای ســنت های  3. عنایــت 

تأکیــد بــر روش اجتهــاد جامــع؛ 
4. اهتمام به جنبش نرم افزاری و تولید دانش و اندیشه؛

5. آینده نگــری و آینده پژوهــی و حرکــت در جهــت ایجــاد 

و اســتحکام بنیان هــای نرم افــزاری تمــدن نویــن اســالمی 
ــد اندیشــه و تربیــت اندیشــه ورزان اســالمی و  ــر تولی مبتنــی ب

ــوری؛ ــذار و مح ــگاه اثرگ ــب جای کس
ــای  ــاخص ها در مؤلفه ه ــتمر ش ــای مس ــر ارتق ــد ب 6. تأکی

نظــام پژوهــش؛
7. اهتمــام بــه توســعه متــوازن، هم افــزا و هماهنــگ نظــام 

ــه  ــا در عرص ــازی ظرفیت ه ــدف فعال س ــا ه ــوزه ب ــی ح پژوهش
پژوهــش و ارائــه طرح هــای بنیــادی در ایــن زمینــه؛

روحیــه  و  اخــالق  نهادینه ســازی  و  فرهنگ ســازی   .8

پژوهشــگری در طــالب براســاس روش اجتهــادی و حــوزوی بــا 
بهره گیــری از تجــارب جدیــد؛
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ــر  ــد ب 9. پژوهش محــوری در تربیــت علمــی طــالب و تأکی

ــدن  ــدف نهادینه ش ــا ه ــوزش ب ــش و آم ــی پژوه ــل همراه اص
ــالب؛ ــن ط ــث در ذه مباح

و  نظریه پــردازی  کرســی های  جامــع  طــرح  ارائــه   .10

نظریه پــردازی؛ و  علــم  تولیــد  راســتای  در  آزاداندیشــی 
ــش و  ــی پژوه ــه جهان ــال در عرص ــل فع ــور و تعام 11. حض

ــالم؛ ــان اس ــت جه ــا اولوی ــم ب ــد عل تولی
ــع  ــزه در مجام ــت انگی ــاِزکارهای الزم و تقوی ــاد س 12. ایج

ــای  ــوزوی و پژوهش ه ــات ح ــرای مطالع ــی ب ــی بین الملل علم
ــوم حــوزوی؛ ــا عل مرتبــط ب

ــز  ــا مراک ــی ب ــی و پژوهش ــای علم ــعه همکاری ه 13. توس

ــی؛ ــات پژوهش ــگاهی و مؤسس ــی، دانش ــوزش عال آم
مهندســی  و  حــوزوی  علــوم  درخــت واره  طراحــی   .14

جدیــد؛ میان رشــته های  و  رشــته ها 
15. اهتمــام بــه پژوهش هــای بنیادیــن و توســعه ای در 

ــوم انســانی- اســالمی و دانش هــای میان رشــته ای  عرصــه عل
ــانی؛ ــوم انس ــازی عل ــتای اسالمی س در راس

ــرای  ــالش ب ــوزوی و ت ــای ح ــی پایان نامه ه ــود کیف 16. بهب

پاالیــش و نشــر آن؛
17. طراحــی، تأســیس و اجــرای نظــام حمایــت از فعالیت ها 

و محصــوالت علمــی حوزه هــای علمیــه )کتــب، مقــاالت، 
نشــریات، پایان نامــه هــا، طرح هــا و پروژه هــای پژوهشــی، 

و...(؛ علمــی  کرســی های  و  ســخنرانی ها  نشســت ها، 
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18. طراحی و استقرار نظام جامع معیشت پژوهشگران؛ 

19. تأسـیس و فعال سـازی صنـدوق حمایت از پژوهشـگران 

و واحدهـای پژوهشـی حوزوی؛
علمــی  مفاخــر  از  حمایــت  و  معرفــی  شناســایی،   .20

علمیــه؛  حوزه هــای 
علمیــه  حوزه هــای  حضــور  تقویــت  و  زمینه ســازی   .21

رویکــرد  بــا  نــوآوری  و  علــم  کالن  مدیریــت  نهادهــای  در 
؛ لمللــی بین ا

22. تأکیــد بــر نهضــت ترجمــه ورودی و صــدوری و تولیــد 

ــوزه؛ ــازی ح ــب مرجعیت س ــع در قال مناب
23. شناســایی و مستندســازی میــراث علمــی حوزه هــای 

علمیــه در عرصــه پژوهــش؛
حــوزه  در  عمل کــردن  ســتادی  و  هماهنگ ســازی   .24

و  راهبــردی  پژوهش هــای  در  تصدی گــری  و  پژوهــش 
؛ کمیتــی حا

25. اهتمــام بــه تربیــت و تقویــت نیروی انســانی پژوهشــی 

در عرصه هــای مختلــف علــوم اســالمی و انســانی؛ 
26. ارتقــای انجمن هــای علمــی و پایه ریــزی انجمن هــای 

علمــی طلبگــی در مراکــز و مدارس؛
27. بهره گیــری از ظرفیــت تقریــرات درس هــای خــارج 

بــه  خــارج  درس  الگــوی  توســعه  و  آن هــا  شبکه ســازی  و 
غیرفقهــی؛ رشــته های 

28. اهتمــام بــه برقــراری ارتبــاط هوشــمند و مجــازی میان 
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مراکــز و نهادهــای پژوهشــی و محققــان و اســتادان به ویــژه در 
قلمــرو درس هــای خــارج؛

29. زمینه ســازی بــرای دیجیتال ســازی و هوشــمندپردازی 

منابــع و متــون اســالمی؛
بــه  ترجمــه  و  علــم  تولیــد  قطب هــای  طراحــی   .30

گوناگــون؛ زبان هــای 
و  روزآمدســازی  مأموریت گرایــی،  تقاضا محــوری،   .31

رویکــرد  بــا  پایان نامــه  و  پژوهش هــا  کاربردگرایانه بــودن 
 . لمللــی بین ا
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ششم( سیاست های تبلیغی

ــی و  ــی، فرهنگ ــع تبلیغ ــام جام ــتقرار نظ ــی و اس 1. طراح

اجتماعــی حوزه هــای علمیــه؛ 
ــا  ــن حــوزه ب ــه رســالت بنیادی ــه تبلیــغ به مثاب 2. اهتمــام ب

ــای  ــه نیازه ــن، ناظــر ب ــر، اصیــل و نوی ــرد جامــع و فراگی رویک
بین المللــی؛

3. توجــه بــه ارتقــای روحیــه اخــالص و تکلیف مــداری در 

تبلیــغ؛
4. سیاســت گذاری و مدیریــت شــبکه ارتباطــی و ترویجــی 

مبلغــان و فعــاالن فرهنگــی اجتماعــی؛
فرهنگــی  مهندســی  زیرســاخت های  فراهــم آوری   .5

اجتماعــی؛
6. تمرکــز بــر سیاســت گذاری و نظارت هــای تبلیغــی و 

الزم؛ هماهنگی هــای  ایجــاد 
7. آسیب شناســی مســتمر مســائل فرهنگــی و اجتماعــی 

و ارائــه راهــکار جهــت رفــع آن هــا و تدویــن پیام هــای تبلیغــی 
متناســب؛

ــبهات در  ــا و ش ــه نیازه ــع ب ــریع و به موق ــخ گویی س 8. پاس

ســطوح مختلــف؛
9. بهره گیــری از همــه ظرفیت هــای نهــادی، گروهــی و 

ــی؛ ــی و تبلیغ ــور فرهنگ ــردی در ام ف
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10. اتــکا بــر منابــع مردمــی و مرتبــط بــا دســتگاه های 

درون و بــرون حــوزوی در امــور فرهنگــی و تبلیغــی؛ 
11. مقابلــه مؤثــر، مســتدل و علمــی بــا شــبهات، اندیشــه ها 

و عقایــد خرافــی، انحرافــی، التقاطــی و بدعت هــا؛
12. رویکــرد فعــال در عرصه هــای تبلیغــی و اجتماعــی و بــه 

چالش کشــیدن رقبــا و تبلیغــات مســموم دشــمنان اســالم؛
ــی در  ــی و عمل ــی، برهان ــای اقناع ــر روش ه ــد ب 13. تأکی

نشــان دادن چهــره اســالم؛
ــغ  ــون تبلی ــا و روش هــا و فن ــه ابزاره ــری از هم 14. بهره گی

ــره؛ ــغ چهره به چه ــه تبلی ــام ب ــن و اهتم ــنتی و نوی س
15. تأکید بر محوریت مساجد در فعالیت های تبلیغی؛

16. تخصص گرایی و دانش مداری در حوزه تبلیغ؛

17. افزایــش ســطح تأثیرگــذاری مبلغــان در ایفــای نقــش 

تربیتــی- دینــی و تربیــت مبلــغ اســالمی نســبت بــه اقتضائات 
جوامــع جهانــی؛ 

ــر و علمــی در  ــه اولویت هــا و نیازســنجی معتب 18. توجــه ب

ــی؛ ــات تبلیغ ــا و اقدام فعالیت ه
19. اهتمــام بــه ارائــه خدمــات فرهنگــی و تبلیغــی متنــوع، 

به هنــگام و پایــدار بــا قابلیــت دسترســی تمــام نقــاط دنیــا؛
ــو  20. بهره گیــری از هنــر اصیــل و متعالــی و شــیوه های ن

و جــذاب در تبلیــغ؛ 
21. تـالش جـدی جهـت پاسـخ گویی بـه نیازهـای دینـی و 

معالجـه دردهای جامعه و ارتقای سـطح فرهنگی و دینی مردم؛
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ــت  ــی انقــالب و حمای ــج مبان ــزی جهــت تروی 22. برنامه ری

از ارزش هــای دینــی و انقالبــی؛
در  حوزویــان  فعــال  حضــور  بــرای  برنامه ریــزی   .23

نویــن؛ فناوری هــای  از  اســتفاده  بــا  تبلیغــی  عرصه هــای 
ــن و  ــروج دی ــوان م ــه عن ــغ ب ــام مبّل ــه مق ــادن ب 24. ارج نه

ارزش هــای دینــی در ســطح جامعــه و تکریــم آنــان؛
25. توجــه ویــژه بــه حضــور فعــال تبلیغــی طــالب جــوان و 

ــان؛ ــل آن ــر و عم ــغ در فک ــازی تبلی نهادینه س
26. اهتمــام بــه افزایــش مهــارت ارتباطــی و تبلیغی طالب 

به ویــژه در ســطح یــک؛
27 . تقویــت تحقیقــات و مطالعــات مرتبــط بــا عرصــه 

تبلیــغ؛ 
28. تأکیــد بــر مهاجــرت علمــا، اســاتید و مبلغــان بــه 

شهرســتان ها؛ و  اســتان ها 
29. شناسایی و سطح بندی مبلغان؛ 

30. تدوین نظام معیشت مبلغان؛ 

31. تربیت مبلغ در همه عرصه ها و قلمروها. 
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هفتم( سیاست های اجتماعی و سیاسی

ــی در  ــه انقالب ــت روحی ــظ و تقوی ــت حف ــالش در جه 1. ت

حــوزه علمیــه بــا مالحظــه شــاخصه های ملهــم از فرمایشــات 
ــری ؛  ــم رهب ــام معظ ــی و مق ــام خمین ــرت ام حض

2. مکلــف بــه حمایــت از اصــل والیــت فقیــه و مقــام معظــم 

رهبــری و بزرگداشــت انقــالب و نظــام اســالمی؛
3. تأکیــد بــر رشــد اجتماعــی، سیاســی و حــس انقالبــی 

ــل  ــوان تحلی ــش ت ــی، افزای ــدف بصیرت افزای ــا ه ــالب ب در ط
حــوادث و ایفــای نقــش هوشــمندانه در عرصه هــای انقــالب؛
4. توانمنــد در شــناخت، تحلیــل و برداشــت صحیــح از 

ــوزه؛ ــح در ح ــوالت صحی ــالمی و تح ــام اس ــالب و نظ انق
5. رصــد مســائل سیاســی داخلــی و خارجــی و اتخــاذ 

تصمیــم متناســب بــا شــرایط و اقتضائــات؛
6. تعامــل ســازنده و حمایت گرانــه از نظــام اســالمی در 

ــر؛ ــالمی معاص ــدن اس ــه تم ــیدن ب ــتای رس راس
7. مقابلــه جــدی بــا تفکیــک دیــن و شــریعت از سیاســت و 

حاکمیــت و پرهیــز از نــگاه حداقلــی بــه دیــن؛ 
8. آشــنایی بــا تاریــخ مبــارزات علمــا و حوزه هــای علمیــه با 

حکومت هــای جبــار و دشــمنان خارجــی؛
ــرورت  ــک ض ــوان ی ــه عن ــی ب ــت انقالب ــدت روحانی 9. وح

ــدار؛ ــتمر و پای مس
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10. مولد فکر و نظریه و تئوری برای نظام؛ 

11. وجــود نــگاه جامــع، انقالبــی و اجتماعــی عمیــق و 

آشــنا بــا شــرایط انقــالب در خروجی هــای حــوزه؛
12. مــروج اندیشــه نــاب انقــالب اســالمی، امــام، رهبــری و 

مراجــع عظــام تقلیــد )مدظلهــم العالــی(؛
قالــب گفتمــان  در  نقــد عملکــرد سیاســت مداران   .13

انقــالب، امــام و رهبــری؛
ــی در  ــران توانمنــد و انقالب ــر به کارگیــری مدی 14. تأکیــد ب

مناصــب مهــم مدیریتــی؛
15. اهتمام به حفظ و توسعه شعائر و مظاهر انقالبی. 
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هشتم( سیاست های
 امور طالب و دانش آموختگان

ــا حفــظ  ــر ب ــه هماهنگــی و خدمت رســانی برت 1. اهتمــام ب

کرامــت، عــزت، عدالــت و رعایــت زّی طلبگــی؛
2. طراحــی نظــام جامــع و نقشــه کالن امــور معیشــتی 

آن هــا؛ خانواده هــای  و  طــالب 
3. هدفمنــدی خدمــات و تســهیالت بــه طــالب به تناســب 

ســطح و تــوان علمــی، آموزشــی، پژوهشــی و تبلیغــی آنان؛
4. عنایــت بــه شــئون گوناگــون فرهنگــی و تبلیغــی و 

ــا  ــط ب ــای مرتب ــه نیازه ــرای هم ــته ب ــای شایس ــت نیروه تربی
روحانیــت؛

ــی  ــای مهارت ــع آموزش ه ــام جام ــن نظ ــی و تدوی 5. طراح

کاربــردی ویــژه حوزویــان بــا هــدف متناسب ســازی تــوان آنــان 
بــا نیازهــای جامعــه و نظــام آموزشــی؛

6. ســاماندهی امــور دانش آموختــگان بــا تاکیــد بــر ارتقــای 

دانــش و مهارت هــای کاربــردی طــالب؛
7. تدویــن کارویژه هــای روحانیــت بــا هــدف سامان بخشــی 

و نظام مندســازی خروجی هــای حــوزه؛
8. توجه به ارتقای سطح بهداشت و سالمت طالب؛

9. رشد سطح شاخص های خدماتی و معیشتی؛

طــالب،  معیشــتی  و  روانــی  آرامــش  ایجــاد   .10
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آنــان؛ خانواده هــای  و  فارغ التحصیــالن 
حقوقــی  و  مشــاوره ای  خدمــات  ارتقــای  و  تقویــت   .11

حوزویــان؛ 
12. تقویــت و ارتقــای ســطح آمادگــی دفاعــی و رزمــی 

روحانیــون؛  و  طــالب 
13. طراحــی نظــام جامــع حمایــت از نخبــگان و مهاجــرت 

دانش آموختــگان؛ 
انجمن هــای  و  کانون هــا  تقویــت  و  تشــکیل   .14

؛ ن ختــگا مو نش آ ا د
15. تقویــت نشــاط و شــادابی روحــی و جســمی طــالب بــا 

طراحــی و اجــرای برنامه هــای فرهنگــی و ورزشــی.
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نهم( سیاست های بین الملل

1. طراحــی و اســتقرار نظــام جامــع بین الملــل حوزه هــای 

؛ علمیه
2. تمرکــز در طراحــی، برنامه ریــزی، سیاســت گذاری و 

شــئون ســتادی و پرهیــز از تصدی گــری؛ 
3. تقویت رویکرد بین المللی در کارکردهای حوزه؛

بین المللــی،  برنامه ریزی هــای  در  جامع نگــری   .4

حــوزوی؛ مراکــز  و  بخش هــا  همــه  بــه  نســبت 
نهادهــای  ظرفیت هــای  و  فرصت هــا  از  بهره منــدی   .5

عرصــه  در  حــوزه  اســتقالل  و  جایــگاه  حفــظ  بــا  فعــال 
؛ لملــل بین ا

6. ایجــاد زمینــه الزم بــرای حضــور طــالب و فضــال در 

اجالســیه ها،  گفتمان هــا،  به ویــژه  بین المللــی  عرصه هــای 
فرهنگــی؛ و  علمــی  کنوانســیون های  و  کنفرانس هــا 

7. اهتمــام بــه تعامــل فعــال بــا ادیــان و مذاهــب و تأســیس 

مرکــز گفتگــوی ادیــان و همکاری هــا؛ 
 ،8. عرضــه معــارف نــاب اســالمی و مکتــب اهــل بیت

ضمــن حفــظ فرهنــگ وحــدت و تقریــب مذاهــب اســالمی؛
9. تقویــت رویکــرد تقریــب مذاهــب اســالمی بــا تأکیــد بــر 

ــایر  ــروان س ــا پی ــل ب ــی در تعام ــادی و اخالق ــترکات اعتق مش
ــب؛ مذاه
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صاحب نظــران  آرای  و  جمعــی  خــرد  از  بهره گیــری   .10

عرصــه  در  هــا  برنامه ریــزی  و  طراحــی  در  بین المللــی، 
؛ لملــل بین ا

بین المللــی  طرح هــای  و  برنامه هــا  در  واقع نگــری   .11

ــی  ــی و اقلیم ــاص فرهنگ ــات خ ــا مقتضی ــاق ب ــوزه و انطب ح
کشــورها؛

حضــور  بــه  نســبت  رویــه  وحــدت  و  هماهنگــی   .12

شــخصیت های حقوقــی و حقیقــی حــوزوی در عرصه هــای 
؛ لمللــی بین ا

مرتبــط  مراکــز  و  نهادهــا  ســازمان ها،  از  حمایــت   .13

تصدی گــری؛ از  پرهیــز  ضمــن  حــوزوی 
آن  تأثیــر  و  بین المللــی  تحــوالت  بــه  اکیــد  توجــه   .14

انفعــال در راســتای  از  و پرهیــز  و فعالیت هــا  برنامه هــا  بــر 
تأثیرگــذاری بــر نظــام فکــری و معرفتــی جهــان؛

از  حوزویــان  بهره بــرداری  جهــت  زمینــه  ایجــاد   .15

ــی  ــای تحصیل ــی، بورس ه ــای مطالعات ــای فرصت ه ظرفیت ه
ــی. ــی و فرامل ــطح مل ــا در س ــایر مزای و س
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دهم( سیاست های صیانتی

1. طراحــی و اســتقرار نظــام جامــع صیانــت و حفاظــت از 
حوزه هــای علمیــه؛ 

برنامه ریزی هــا،  در  قانــون  و  شــرع  حاکمیــت   .2
طــالب؛ بــا  مرتبــط  اقدامــات  و  جهت گیری هــا 

تعامــالت درونــی و  انســانی در  از کرامــت  3. صیانــت 
بیرونــی بــا طــالب، فضــال، اســتادان، محققــان، مبلغــان، 

کارکنــان؛ و  دانش آموختــگان  علمــا،  و  مدیــران 
ــاری در  ــری و رفت ــائل فک ــل مس ــی و تحلی 4. آسیب شناس
ــرای  ــزی ب ــی و برنامه ری ــی و اجتماع ــردی، خانوادگ ــطوح ف س

ــان؛  ــای آن ــان و خانواده ه ــن حوزوی ــع آن در بی رف
5. حفـظ مصالـح حـوزه و نظـام روحانیت در عیـن توجه به 

کرامـت انسـانی و حفظ حریم اشـخاص حقیقـی و حقوقی؛
ــا و  ــمنان و رقب ــه های دش ــیب ها و دسیس ــه آس ــه ب 6. توج
صیانــت حــوزه در برابــر انحرافــات اخالقــی، اجتماعــی و...؛

7. تأکیــد بــر رویکــرد پیشــگیری و بازدارندگــی ضمــن 
توجــه بــه رفــع ناهنجاری هــای موجــود؛

در  امنیتــی  زیرســاخت های  ارتقــای  بــه  اهتمــام   .8
حوزه هــای علمیــه و بهره گیــری روزآمــد از همــه ابزارهــا و 

حــوزوی؛ اقتضائــات  بــه  توجــه  بــا  فنآوری هــا 
9. توجه و صیانت ویژه به خانواده های طالب و روحانی.
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یازدهم( سیاست های منابع انسانی و پشتیبانی 

و  انســانی  منابــع  جامــع  نظــام  اســتقرار  و  تکمیــل   .1

ــتقرار  ــرای اس ــازی ب ــه و زمینه س ــای علمی ــتیبانی حوزه ه پش
آن؛

ــانی  ــع انس ــوزه مناب ــتانداردها در ح ــطح اس ــای س 2. ارتق

)مدیــران و کارشناســان(؛
ــد،  ــاس تعه ــانی براس ــع انس ــری مناب ــذب و به کارگی 3. ج

شایســته مداری؛ و  تخصــص 
مهــارت  و  دانــش  ارتقــای  منظــور  بــه  برنامه ریــزی   .4

نیــروی انســانی، رعایــت اخــالق ســازمانی، رعایــت نظــم، 
ــادابی  ــاط و ش ــه نش ــزه و روحی ــاد انگی ــئولیت پذیری، ایج مس

در انجــام وظایــف محولــه؛
5. بهره گیــری از ظرفیت هــای بیرونــی جهــت ارتقــای 

ســطح دانــش و مهــارت منابــع انســانی؛
6. اجــرای نظــام تشــویق کارکنــان براســاس روش هــا و 

دقیــق؛ و  علمــی  شــاخصه های 
7. ارزشــیابی عملکــرد مدیــران و کارکنــان بــه طــور مســتمر 

ــت  ــتم های مدیری ــیابی در سیس ــج ارزش ــر نتای ــم و تأثی و منظ
ــع انســانی)حقوق، دســتمزد، ارتقــا و...(؛ مناب

8. رعایت صرفه جویی و امانت داری در بیت المال؛

از  ســاالنه  مســتمر  و  منظــم  حسابرســی  انجــام   .9
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واحدهــای ســتادی و مدیریــت حوزه هــای علمیــه اســتانی 
ــه مصــرف  ــا هــدف بهینه ســازی عملکــرد و کیفیت بخشــی ب ب

لمــال؛  بیت ا
ــت  ــا رعای ــات ب ــا و امکان ــی فضاه ــی و کیف ــعه کّم 10. توس

ــتانداردها؛ ــاالی اس ــطح ب س
بــر  نظام منــد  نظــارت  و  اولویت بنــدی  ســاماندهی،   .11

ــاخت در  ــال س ــی در ح ــای عمران ــل پروژه ه ــداث و تکمی اح
ــور؛  کش

12. ضــرورت انجــام فعالیــت علمــی و تدریــس توســط 

مدیــران در کلیــه ســطوح. 
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دوازدهم( سیاست های منابع 
پایدار و موقوفات

1. زمینه ســازی جهــت جــذب و تأمیــن منابــع مالــی در 

راســتای سیاســت خوداتکایــی مالــی حــوزه بــا تأکیــد بــر 
حفــظ و توســعه موقوفــات موجــود و ایجــاد وقفیــات جدیــد بــا 

ــه؛ ــن زمین ــع در ای ــی جام ــه طرح ارائ
2. گســترش ارتبــاط بــا خّیریــن و کســب درآمدهــای پایدار 

بــا محوریــت مراکــز اســتان ها و شهرســتان ها؛ 
3. تکمیــل طــرح تدویــن نظــام جامــع تأمیــن منابــع مالــی 

پایــدار حوزه هــای علمیــه و زمینه ســازی بــرای اســتقرار آن؛
4. بهینه ســازی فضاهــای تجــاری موجــود متعلــق بــه 

مــدارس علمیــه و توســعه آن هــا و ایجــاد فضاهــای جدیــد 
تجــاری جهــت تأمیــن بخشــی از منابــع مالــی حــوزه؛

5. ایجــاد ســاِزکار مناســب بــرای دریافــت هــر نــوع هدایــا، 

نــذورات و یــا تملیــک امــوال از اشــخاص حقیقــی و حقوقــی؛
6. جــذب اعتبــارات و امکانــات عمومــی بــرای ایجــاد 

عمرانــی؛  فعالیت هــای  و  زیرســاخت ها 
7. شناســایی خألهــای قانونــی در بخــش امــور موقوفــات و 

منابــع پایــدار و ارائــه پیشــنهادات اصالحــی و تکمیلی.
و لله الحمد اّواًل و آخرًا





فصل دوم

پیوست احکام
معاونان، مدیران و مسئوالن

کز و واحدهای وابسته  مرا
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مقدمه

بعــد از تجربــه موفــق دوره هفتــم مدیریــت حوزه هــای 
طرح هــای  و  اســناد  نهایی ســازی  و  تکمیــل  در  علمیــه 
نیمه تمــام، طراحــی اســناد باالدســتی و طرح هــای راهبــردی 
جدیــد جهــت تعالــی و تحــول حــوزه هــای علمیه، دوره هشــتم 
مدیریــت، تحقــق اهــداف و عملیاتی ســازی اســناد باالدســتی 
ــرار داد.  ــود ق ــی خ ــای تحول ــا و رویکرده ــرلوحه برنامه ه را س
کــه ایــن رویکــرد بایــد در همــه برنامه هــا، فعالیت هــا از جملــه 
انتصابــات تجســم  یافتــه و مدنظــر قــرار گیــرد. در همین راســتا 
ــران  ــان و مدی ــاب معاون ــرای انتخ ــی ب ــاخص ها و معیارهای ش
ارشــد مرکــز مدیریــت حــوزه هــای علمیــه مدنظــر قــرار گرفتــه 

ــد از: ــا عبارت ان ــن آن ه ــه مهم تری ــت ک اس
بهره مندی از دانش و فضل حوزوی؛. 1

بهره مندی از تجربه و نگاه علمی و کارشناسی؛. 2
باور به اصالت ها، سنت ها و استقالل حوزه؛. 3
فضیلــت اخالقــی، پاک دســتی، ساده زیســتی، ســالمت . 4

صرفه جویــی؛ و  اداری 
بــاور بــه ضــرورت رشــد و بالندگــی و تحــول حــوزه متناســب . 5

بــا نیازهــای نویــن؛
ــاور بــه رویکــرد تمدنــی و انقالبــی و حــوزه اجتماعــی، . 6 ب

مطالبه گــر؛ و  پاســخگو 
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جوانگرایی، تربیت و رشد نیروهای خاّلق و جوان؛. 7
گردش مدیران؛. 8
برنامــه . 9 باالدســتی،  اســناد  بــه  التــزام  و  برنامه محــوری 

عالــی؛ شــورای  مصوبــات  و  طرح هــا  پنج ســاله، 
رویکرد کاِر جمعی و هم افزا ؛. 10
میدان دادن به نیروهای نخبه و جهادی؛. 11

تــالش حداکثــری در اســتفاده از منابــع انســانی و درونــی . 12
ــه؛ ــای علمی حوزه ه

نیروپروری و کادرسازی برای آینده حوزه و جامعه؛. 13
نگاه استانی، صف محوری و تمرکززدایی.. 14

ــت  ــده اس ــعی ش ــه س ــده ک ــاخص های یادش ــار ش در کن
مبنــای انتخــاب تیــم مدیریتــی باشــد، رویکردهــای جدیــدی 
نیــز در ایــن دور از انتصابــات لحــاظ گردیــده کــه از مهم تریــِن 
مشــاوران،  دایــره  گســترش  بــه  می تــوان  رویکردهــا  ایــن 
از  حداکثــری  اســتفاده  و  برنامه محــوری  پروژه محــوری، 

ــرد. ــاره ک ــتیاران اش ــت دس ظرفی
بــدون تردیــد در کنــار شــناخت و اعتمــاد نســبت بــه 
در  تفاهــم  بــه  نیــل  مدیریتــی، مســئله  بدنــه  و  همــکاران 
اولویت هــای  و  مســائل  نظــام  یافتــن  و  اجرایــی  گفتمــان 
عملیاتــی از مهم تریــن اصولــی اســت کــه می توانــد نقشــه راه 
مدیــران ارشــد را ســامان دهــد. از همیــن رو احــکام صــادره در 
ــد: ــی می باش ــت ابالغ ــت، دارای دو پیوس ــتم مدیری دوره هش

اول کــه شــامل اصــول کلــی، میثــاق  پیوســت  الــف( 



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

51 منشور حوزه های علمیه

ــه  ــل مجاهدان ــرای عم ــازمانی ب ــد س ــور واح ــترک و منش مش
ــل  ــب اه ــه و مکت ــای علمی ــه حوزه ه ــت ب ــه در خدم و مؤمنان

بیتاســت.
ــی  ــات و اولویت های ــن اقدام ــه مهم تری ــت دوم ب ب( پیوس
اشــاره دارد کــه انتظــار مــی رود تــا بــا پیگیــری و تــالش مجّدانه 
فــرد منتخــب و همــکاران بــه ثمــر برســد. نکتــه اساســی ایــن 
ــاظ  ــه لح ــی ب ــای ابالغ ــوارد بنده ــیاری از م ــه در بس ــت ک اس
ــت.  ــده اس ــالغ گردی ــازمان یافته اب ــاًل س د و کام ــدَّ ــی ُمح زمان
ــود  ــه خ ــت ک ــرد آن اس ــرار گی ــر ق ــد نظ ــد م ــه بای ــز آنچ و نی
مدیــران، نقشــی جــدی در تدویــن و نــگارش پیوســت دوم 
ــت  ــت، پیوس ــوان گف ــه می ت ــه ای ک ــته اند به گون ــکام داش اح
دوم آینــه میثــاق و تعهــد ســازمانی مســئول منتخــب بــه نهــاد 
ــوزه  ــال ح ــادی وی در قب ــالت نه ــی و رس ــه عمل ــوزه، برنام ح

ــت. ــان اس ــام زم ام
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الف( اولویت ها و برنامه های مشترک

ــور . 1 ــه منظ ــه ب ــده  مؤمنان ــزی و مجاه ــح، برنامه ری درک صحی
ــع  ــری  و مراج ــم رهب ــام معظ ــای مق ــرای رهنموده اج
ــی  ــورای عال ــات ش ــم(، مصوب ــت برکاته ــد  )دام ــام تقلی عظ
ــند  ــع، س ــات جام ــور، نظام ــم انداز، منش ــند چش ــژه س به وی

ــاله؛ ــه پنج س ــش و برنام آمای
اهتمــام بــه مصوبــات و تصمیمــات شــورای عالــی و توجــه به . 2

نظــرات اعضــای محترم آن شــورا؛
جهــت . 3 بسترســازی  و  آینده پژوهشــی  ظرفیت شناســی، 

تحقــق مأموریت هــای محولــه؛
طرح هــا، . 4 تربیتــی  و  تهذیبــی  امتدادهــای  بــه  توجــه 

برنامه هــا و اقدامــات مرکــز و تدویــن پیوســت تهذیبــی- 
بــا  قوانیــن  و  برنامه هــا  طرح هــا،  همــه  بــرای  تربیتــی 

تهذیــب؛ معاونــت  همــکاری 
و . 5 قوانیــن  ســاختارها،  روزآمدســازی  و  به ســازی  ارتقــا، 

انســانی؛ منابــع  توانمندســازی  و  عملیاتــی  فرآیندهــای 
ــز . 6 ــزا و پرهی ــی و هم اف ــی، کاِر گروه ــت همگرایی بخش تقوی

در  ریاســتی  روش هــای  و  فردگرایــی  تعصب بخشــی،  از 
مدیریــت؛

عقــل . 7 حکمــت،  دانــش،  بــر  مبتنــی  مدیریــت  اعمــال 
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راهبــردی، همــت بلنــد، عمــل مخلصانــه، ســعی مجاهدانه، 
ــی؛ ــی و انقالب ــوزه تمدن ــرد ح ــفقانه و رویک ــل مش تعام

ارتقــای تعامــل و همــکاری راهبــردی و ســازنده بــا نهادهای . 8
در  علمــی  و  فرهنگــی  دینــی،  مراکــز  دیگــر  و  حــوزوی 

ــی؛ ــد تمدن ــه واح ــوب نقش چارچ
و . 9 به هنــگام  نظام منــد،  اطالع رســانی  و  گزارش دهــی 

کاربــردی از خدمــات، محصوالت و دســتاوردها در دو ســطح 
برون ســازمانی؛ و  ســازمانی 

ــای . 10 ــانی و دارایی ه ــع انس ــات، مناب ــه امکان ــت بهین مدیری
مــادی و معنــوی و جلوگیــری از اســراف؛

حفــظ شــئونات حــوزوی و پاسداشــت جایــگاه خدمتــی . 11
ــاب رجــوع؛ ــم ارب ــه و تکری ــه خدمــت صادقان ــار ارائ در کن

و . 12 کیفــی  بــرون داد  بــر  تأکیــد  بــا  برنامه ریــزی 
و  مســتمر  بازخوردگیــری  و  اثربخــش  محصول محــوری 
ــع  ــایی و رف ــور شناس ــه منظ ــیابی های ادواری ب ــام ارزش انج

ســازمانی؛ نارســایی های  و  نقایــص 
ــه گام . 13 ــا بیانی ــط ب ــای مرتب ــرای طرح ه ــزی و اج برنامه ری

ــرفت؛  ــی پیش ــالمی- ایران ــوی اس دوم و الگ
ــات . 14 ــم انداز، نظام ــوزه چش ــازمانی در ح ــش  س ــای دان ارتق

ــررات؛ ــن و مق ــا و قوانی ــع، برنامه ه جام
ــری از . 15 ــرداری حداکث ــور و بهره ب ــه حض ــازی زمین فراهم س

آرا و دیدگاه هــای علمــا، اســاتید، اعضــای مجمــع عمومــی 
جامعــه مدرســین و مجمــع نماینــدگان طــالب، تشــکل های 
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ــه ورز و  ــای اندیش ــوراها، هیئت ه ــگان در ش ــوزوی و نخب ح
نشســت های تخصصــی؛

توجــه بــه آینده پژوهــی مباحــث فرهنگــی، اجتماعــی، . 16
سیاســی و اقتصــادی و تأثیــر آن بــر جامعــه، دیــن، معنویــت 

و حــوزه علمیــه؛
تقویــت اندیشــه ورزی و اســتفاده از ظرفیت هــای فکــری- . 17

ــه ورز و  ــای اندیش ــکیل هیئت ه ــر تش ــد ب ــا تأکی ــی ب نخبگان
اندیشــکده  ها؛

عمــوم . 18 از  افــکار  مســتمر  پایــش  و  نظرســنجی  رصــد، 
و فضــالی حــوزه؛ اســاتید  مــردم، طــالب، 

اجــرای پویش هــای عمومــی و اختصاصــی و توجــه بــه . 19
ــا؛ ــی پویش ه ــج تحلیل نتای

عمــل بــه اصــل اخــوت، مواســات، مدیریــت جهــادی . 20
ــه  ــاط صمیمان ــفقانه و ارتب ــل مش ــازمانی و تعام ــار س در رفت
ــر  ــان ضمــن تأکیــد ب ــا طــالب، اســاتید و خانواده هــای آن ب

عمومــی؛ مالقات هــای 
تســهیل . 21 و  نویــن  فناوری هــای  از  حداکثــری  اســتفاده 

فزاینــده ارائــه خدمــات علمــی، رفاهــی و اداری بــه صــورت 
ــازی؛ مج

ــهیل . 22 ــا و تس ــر ارتق ــر ب ــای مؤث ــرای برنامه ه ــر اج ــد ب تأکی
ــالب؛ ــاتید و ط ــور اس ام

ــات . 23 ــژه مالق ــوری به وی ــازی و حض ــات مج ــعه ارتباط توس
ــالب؛ ــا ط ــی ب عموم
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اســتاد . 24 طلبــه،  بــه  اقدامــات  همــه  در  اولویت بخشــی 
و  صفــی  واحد هــای  بــه  محوریت بخشــی  و  برنامــه  و 

آنــان؛ جمعــی  خــرد  از  بهره گیــری 
اهتمــام ویــژه بــه مدیریت هــای اســتانی، مــدارس و مراکــز . 25

بــر پرهیــز از تصدی گــری  بــا تأکیــد  در سراســر کشــور 
ــراه  ــارت هم ــتر اختی ــپاری بیش ــازمانی و واس ــتادی و س س
ــا  ــازی، ارتق ــز توانمندس ــمند و نی ــی و هوش ــارت علم ــا نظ ب

ــا؛ ــی آن ه و تعال
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ب( اولویت ها و برنامه های 
اختصاصی واحدهای ستادی

1. مشاور و مسئول حوزه مدیریت

بــا . 1 مدیریــت  مرکــز  میــان  مؤثــر  ارتبــاط  گســترش 
مراجــع عظــام ) مدظلهــم(، علمــا و فضــالی حــوزوی و 
شــخصیت های علمــی و فرهنگــی برجســته، شــورای عالــی 

مدرســین؛ جامعــه  و 
ــالب، . 2 ــا ط ــوزه ب ــر ح ــه مدی ــر و بهین ــاط مؤث ــترش ارتب گس

اســاتید، فضــال، نهادهــا و مجامــع حــوزوی؛
تشــکیل کمیتــه دیــدار و مالقــات بــا علمــا و فضال در ســطح . 3

بــالد، ملــی و بین المللــی بــه نیابــت از مدیــر محتــرم حــوزه 
بــا هــدف تکریــم آنــان؛

تکریــم مراجعیــن و هدایــت و راهنمایــی آنــان بــرای حــل و . 4
ــت ها؛ ــه درخواس ــیدگی ب ــکالت و رس ــل مش فص

تسهیل ارتباط مخاطبان با مدیر حوزه؛. 5
و . 6 دانشــگاهی  نهادهــای  بــا  مدیــر  ارتباطــات  توســعه 

؛ لمللــی بین ا
ــی . 7 ــی و عمل ــاط عاطف ــت ارتب ــور تقوی ــه منظ ــزی ب برنامه ری

کارکنــان محتــرم و خانواده های شــان بــا مدیــر محتــرم؛
از . 8 به هنــگام  و  دقیــق  صحیــح،  گزارش دهــی  و  توجیــه 

ــات؛ ــه ارتباط ــکیل  کمیت ــا تش ــت ب ــز مدیری ــای مرک فعالیت ه
ارتقــای ســطح اســتانداردهای امــور تشــریفاِت مرتبــط . 9
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ــت شــئونات  ــا رعای ــر ب ــی و خارجــی مدی ــان داخل ــا مهمان ب
ــوزوی؛ ح

اقدامــات . 10 و  فعالیت هــا  از  بــه روز  و  اطالع رســانی کامــل 
مرکــز مدیریــت در ســطح حــوزه و کشــور؛

برگــزاری نمایشــگاِه دســتاوردهای حوزه هــای علمیــه در . 11
ســطح ســتادی و اســتانی؛

صــورت . 12 بــه  حتی المقــدور  ویــژه  بازرســی های  انجــام 
گروهــی حســب ارجــاع مدیــر حوزه هــای علمیــه؛

اعــزام بــازرس یــا گــروه بازرســی بــرای انجــام بازرســی های . 13
ویــژه یــا ارزیابــی و نظــارت دوره ای؛

ــی . 14 ــل فصل ــاری و تحلی ــانه، آم ــزارش آسیب شناس ــه گ ارائ
از مــوارد ارجاعــی بــه بــازرس جهــت اســتحضار مدیــر 

علمیــه ؛ حوزه هــای 
دفتــر . 15 همــکاری  بــا  »بازرســی«  آیین نامــه  تدویــن 

مــاه؛ یــک  ظــرف  نظارت راهبــردی  و  برنامه ریــزی 
تقویــت پیگیری  هــای ویــژه مرتبــط بــا امــور مدیریتــی . 16

علمیــه؛ حوزه هــای  مدیــر  ارجاعــات  براســاس 
تدویــن طــرح »ســطح حضــور مدیــر حوزه هــای علمیــه در . 17

ــازی«؛ فضای مج
و . 18 نامه هــا  فراتحلیــل  و  تحلیــل  ارزشــیابی،  ارزیابــی، 

علمیــه؛ حوزه هــای  مدیــر  دریافتــی  گزارش هــای 
ارزیابــی، ارزشــیابی، تحلیــل و فراتحلیــل ســامانه ســفیر و . 19

ــر؛ شــبکه های مجــازی مدی
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ــا . 20 ــناد مرتبــط ب جمــع آوری، ســاماندهی و طبقه بنــدی اس
مدیــر بــا تأکیــد بــر ســخنرانی ها و حفــظ و نشــر آن؛

جمع آوری کلیه اسناد حوزه و تقویت مرکز اسناد؛. 21
ــا . 22 ــت ب ــوزه و روحانی ــگاری ح ــری تاریخ ن ــه پیگی ــام ب اهتم

ــگاری. ــاس تاریخ ن ــازمانی براس ــناد س ــار اس ــر انتش ــد ب تأکی



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

59 منشور حوزه های علمیه

2 . قائم مقام در امور استان ها و شهرستان ها
ــای . 1 ــران حوزه ه ــورا ها و مدی ــا ش ــد ب ــاط نظام من ــاد ارتب ایج

ــف؛ ــا و وظای ــام مأموریت ه ــق در انج ــتانی و مناط ــه اس علمی
ســتادی، . 2 گزارش هــای  اخــذ  طریــق  از  جامــع  پایــش 

اســتانی و ســایر نهادهــا و جمع بنــدی، تحلیــل و فراتحلیــل 
ــا؛  آن ه

ارزیابــی مســتمر از وضع علمــی حوزه ها و پیگیــری مجّدانه . 3
و توســعه رشــته های  ارتقــای ســطوح تحصیلــی  جهــت 
تخصصــی، درس هــای خــارج و گروه هــای علمــی مــورد 

ــوزوی؛ ــای ح ــاز در واحده نی
از وضعیــت معنــوی . 4 ارزیابــی  ارائــه مســتمر  و  پیگیــری 

نســبت  مجّدانــه  تــالش  و  علمیــه  مــدارس  اخالقــی  و 
بــه ارتقــای ســطح شــاخص های اخالقــی و تربیتــی در 

حــوزوی؛ واحدهــای 
مشــکالت . 5 و  مســائل  بــه  ســریع  رســیدگی  و  پیگیــری 

اســتانی؛ مدیریت هــای  و  شــورا ها 
بــه . 6 اســتان ها  توانمندی هــای  و  ظرفیت هــا  معرفــی 

واحدهــای ســتادی و زمینه ســازی بــرای انتقــال تجــارب 
یکدیگــر؛ بــه  اســتانی  و مدیریت هــای  شــورا ها 

ارزیابی و رتبه بندی مدیران استانی و مدارس؛. 7
ــا . 8 ــتانی ب ــران اس ــد مدی ــل هدفمن ــت تعام ــازی جه زمینه س

علمــای بــالد و رفــع تعارضــات و اختالفــات؛
ــا . 9 ــران اســتانی ب تقویــت و گســترش جلســات مشــترک مدی
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شــورای معاونــان، واحدهــای ســتادی و جلســات منطقــه ای؛
آشنا ســازی مدیــران جدیــد بــا سیاســت ها، برنامه هــا و . 10

ــای  ــکاری واحده ــا هم ــت ب ــز مدیری ــررات مرک ــن و مق قوانی
ســتادی؛

ــات و . 11 ــر موقوف ــارکت دفت ــا مش ــدی ب ــری ج ــالش و پیگی ت
ــتانی و  ــدار اس ــع پای ــعه مناب ــه توس ــبت ب ــدار نس ــع پای مناب

ــه؛ ــدارس علمی م
دانش افزایــی، . 12 تربیــت،  جهــت  اقــدام  و  برنامه ریــزی 

و  اســتانی  مدیریتــی  کادر  ســاماندهی  و  مهارت افزایــی 
واحدهــای حــوزوی و ارائــه طــرح ارتقــای کادر مدیریــت 

واحدهــای ســتادی؛ بــا همــکاری  اســتان ها 
پیگیــری دریافــت نقشــه جامــع ســطوح درآمــدی مــدارس . 13

اولویت بنــدی  جــدول  تهیــه  و  اســتانی  مدیریت هــای  از 
ــتان؛ ــدارس اس ــی م ــت خودکفای ــدار جه ــع پای ــعه مناب توس

پیگیری حل مسائل میان حوزه علمیه و ائمه جمعه؛. 14
تدویــن و ارائــه طــرح جامــع معیشــت و بیمــه کادر علمــی . 15

و اداری مــدارس ظــرف ســه مــاه؛
مدیــران . 16 عملکــرد  ارزیابــی  گــزارش   تحلیــل  و  بررســی 

ــران مــدارس علمیــه براســاس شــاخص های  اســتانی و مدی
مصــوب؛

از ســامانه های . 17 بــا اســتفاده  ســاماندهی کادر مــدارس 
نرم افــزاری؛

ــای . 18 ــه ایف ــبت ب ــتادی نس ــای س ــرد واحده ــی عملک ارزیاب



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

61 منشور حوزه های علمیه

وظایــف در خصــوص اســتان ها؛
فنــاوری . 19 زیرســاخت های  ارتقــای  بــه  نســبت  پیگیــری 

ــا مدیریت هــای اســتانی  ــرای ارتبــاط پیوســته ب اطالعــات ب
ــدارس؛ و م

پیگیــری تدویــن برنامــه پنج ســاله اســتان ها تــا پایــان . 20
ســال جــاری و ارائــه الگــوی »برنامــه پنج ســاله مــدارس« بــا 

ــاه؛ ــه م ــرف س ــزی ظ ــر برنامه ری ــکاری دفت هم
هماهنگــی . 21 شــورای  فعال ســازی  بــه  نســبت  پیگیــری 

اســتان ها؛ در  حــوزوی  نهادهــای 
گســترش ارتبــاط بــا مــدارس و مراکــز صفــی در شــهرها و . 22

ارتقــای جایــگاه آن هــا؛
ــارات . 23 ــذاری اختی ــه واگ ــبت ب ــی نس ــزارش فصل ــه گ ارائ

مــدارس؛ و  اســتانی  بــه مدیریت هــای  ســتادی 
همــکاری بــا دفتــر بررســی های راهبــردی و مطالعــات . 24

بــه  تاریــخ حــوزه  علمیــه  و روحانیــت در تدویــن  حــوزه 
براســاس  عالــی  ســطوح  و  مراکــز  مــدارس،  تفکیــک 

مصــوب. شــیوه نامه 
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3. مشاور و دستیار ویژه
شــناخت دقیــق دیــدگاه هــا و نظریــات شــورای عالــی و مدیــر . 1

حوزه هــای علمیــه و تــالش در جهــت تبییــن و تحقــق آن هــا؛
ــتادی، در . 2 ــای س ــازی واحده ــت هماهنگ س ــالش در جه ت

ــز؛ ــای مرک ــداف و مأموریت ه ــتای اه راس
ــای کالن . 3 ــبرد برنامه ه ــور پیش ــه منظ ــکاری ب ــالش و هم ت

ابالغی)پیوســت  اولویت هــای  اجــرای  به ویــژه  حــوزه 
احــکام( و طرح هــای تحولــی از قبیــل طــرح آمایــش و 

رشــته ها؛ درختــواره  طــرح 
ایجــاد وحــدت رویــه و رفــع اختالفــات واحدهــای ســتادی، . 4

صفی و شــوراهای اســتانی؛
دریافــت دیدگاه هــا و نظــرات مدیــران در موضوعــات کالن . 5

ــه منظــور پیگیــری؛ در کلیــه عرصه هــای حــوزه و روحانیــت ب
ارائــه طــرح کمیتــه انتصابــات و پیگیــری اجــرای آن تــا . 6

ــاه؛ دو م
شــرکت در شــوراها، کمیســیون ها و جلســات از طــرف و . 7

بــه تشــخیص مدیــر؛
ــدی . 8 ــور بهره من ــه منظ ــاِزکارهای الزم ب ــاد س ــی و ایج طراح

متقابــل حــوزه و نظــام از ظرفیت هــای علمــی و کارشناســی؛
شناســایی و ارائــه پیشــنهاد نســبت بــه امــوری کــه ذاتــًا جزء . 9

رســالت حوزه هــای علمیــه می باشــد، ولــی در نهــاد حــوزه و 
روحانیــت بــرای آن ســاختار و متولــی تعریــف نشــده اســت؛

انجام سایر وظایف و اموری که از سوی مدیر ابالغ می گردد.. 10
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4 . مسئول دبیرخانه شورای معاونین
انتظام بخشـی و ایجاد فرآیند منطقی جهت اخذ پیشنهادات . 1

واحدهای سـتادی به منظور اولویت بخشـی و تنظیم دسـتور 
جلسـات شـورای معاونیـن و اجـرای فرآینـد تصویب خواهی، 

تأییـد مدیـر و تنظیم پیش نویـس ابالغیه ها؛
انجــام کلیــه امــور دبیرخانــه ای شــورای معاونــان، در تعامــل . 2

مؤثــر بــا واحدهــای ســتادی به ویــژه دفتــر برنامه ریــزی و 
نظــارت راهبــردی؛

ــه ای شــوراها و کمیســیون های . 3 انجــام امــور کالن دبیرخان
؛ تخصصی

فــرآوری، تنظیــم نهایــی و نشــر کتابچــه مصوبــات و اســناد . 4
مرتبــط شــوراها؛

باز طراحــی سیســتم ابــالغ مصوبــات و تدویــن موضوع محور . 5
و ابالغ بخشــِی آن؛

ــورای . 6 ــب در ش ــه تصوی ــد ب ــای نیازمن ــی طرح ه ــی کل بررس
عالــی بــا لحــاظ حساســیت ها و مصوبــات پیشــین آن شــورا 
در کمیتــه ای مرکــب از مســئول طــرح و برنامــه ی دبیرخانــه 
دفتــر  مدیــر  معاونــان،  شــورای  دبیــر  عالــی،  شــورای 

برنامه ریــزی و واحــد پیشــنهاددهنده؛
پیگیــری مصوبــات شــورای عالــی تــا حصــول نتیجــه و . 7

ارائــه گــزارش مســتمر؛
پایــش مســتمر مصوبــات شــورای معاونیــن، گزارش گیــری . 8

ــزی و  ــر برنامه ری ــا دفت ــکاری ب ــر، هم ــان ام ــم از متولی منظ
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ــزارش  ــی و گ ــکالت احتمال ــع مش ــت رف ــژه جه ــتیار وی دس
نتایــج حاصلــه بــه مدیــر؛

مدیریتــی . 9 امــور  بــا  مرتبــط  ویــژه  پیگیری  هــای  انجــام 
علمیــه؛ حوزه هــای  مدیــر  ارجاعــات  براســاس 

ــن و . 10 ــورای معاونی ــی ش ــیون دائم ــه کمیس ــن آیین نام تدوی
فعال ســازی آن و انجــام مســئولیت های دبیــری آن.
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5. معاون آموزش
پذیــرش . 1 کمــی  و  کیفــی  ارتقــای  و  هدفمنــد  جــذب 

متقاضیــان تحصیــل در حــوزه براســاس برنامــه پنج ســاله؛
ارائــه طــرح نظــام آموزشــی تربیت محــور و پژوهش مــدار در . 2

همــه ســطوح ظــرف مــدت شــش مــاه؛
راه انــدازی رشــته های درختــواره براســاس طــرح آمایــش و . 3

ــتاد و  ــت اس ــی، تربی ــریع سرفصل نویس ــا تس ــرا ب ــه اج نقش
تهیــه و تدویــن منابــع و متــون؛

ارتقــای کیفــی و افزایــش کّمــی تدویــن متــون درســی . 4
اولویــت؛ شــاخص های  براســاس 

به ویــژه . 5 بــا همــه بخش هــا  ویــژه در همــکاری  اهتمــام 
بــه  بین الملــل  و  تبلیــغ  پژوهــش،  تربیــت،  و  تهذیــب 
 منظــور اشــراب رویکرد هــای تربیتــی، پژوهشــی، تبلیغــی و 
بین المللــی در همــه ارکان و ســاحت های نظــام آموزشــی؛

میــان . 6 هم افزایــی  و  هماهنگــی  همــکاری،  توســعه 
مــاه؛ دو  تــا  آن  طــرح  ارائــه  و  پیراحــوزوی  مؤسســات 

و رشــته های تخصصــی . 7 و توســعه ســطوح عالــی  ارتقــا 
اســتان ها؛ و  قــم  در  دانشــی  درختــواره  براســاس 

ــه . 8 ــا توجــه ب توســعه موضوعــی دروس خــارج و فقه معاصــر ب
ــه  ــای علمی ــالمی و حوزه ه ــه اس ــات جامع ــا و اقتضائ نیازه
بــا هــدف تولیــد اندیشــه دینــی و گســترش مرزهــای فقــه و 

علــوم اســالمی؛
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ارائــه طــرح برگــزاری درس هــای خــارج در رشــته های غیــر . 9
فقــه و اصــول ظــرف مــدت دو مــاه؛

ــی . 10 ــی تربیت ــت علم ــرح هدای ــق ط ــرای دقی ــل و اج تکمی
ــالب  ــی ط ــطح علم ــای س ــت ارتق ــدی در جه ــالش ج و ت

به ویــژه طــالب ســطوح عالــی؛
فراینــد . 11 واگــذاری  و  پایان نامه هــا  ارتقــای  بــرای  تــالش 

نقشــه  براســاس  ارائــه  و  صفــی  مراکــز  بــه  آن  اجرایــی 
جامع)تــا ســه مــاه(؛

برقـراری همزمان کالس هـای حضوری، تلفیقـی و مجازی . 12
برخـط بـا رعایت شـیوه نامه های وزارت بهداشـت در شـرایط 

خـاص و عـدم تعطیلـی کامل واحدهای آموزشـی؛
گســترش و تعمیــق آموزش هــای مجــازی و غیرحضــوری . 13

از  بهره گیــری  بــا  الیه هــا  و  مقاطــع  ســطوح،  همــه  در 
فناوری هــای پیشــرفته بــا رعایــت اصــول و شــاخص های 

ــوزوی ؛ ح
تقویت گروه های علمی تربیتی و فعال سازی آن ها؛. 14
بــه . 15 اســاتید  بــا  مرتبــط  کالن  سیاســت های  پیشــنهاد 

شــورای عالــی؛
ســاماندهی معیشــت اســاتید و کادر علمــی در ســطح . 16

بــه  منظــور رعایــت  متناســب و باالتــر از ســطوح اداری 
اســتاد؛ واالی  جایــگاه  و  منزلــت 

شناســایی و جــذب اســاتیِد دارای باالتریــن امتیازهــای . 17
ــی؛ ــی و انقالب ــی، اخالق علم
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ــه . 18 ــدت س ــرف م ــت« ظ ــذب »اســتاد ثاب ــه ج ــه آیین نام ارائ
مــاه؛ 

توجــه بــه جــذب اســاتید دارای تخصــص علــوم انســانی و . 19
اســالمی؛

توانایی هــای . 20 براســاس  اســاتید  ارتقــای  و  طبقه بنــدی 
علمــی، مهارتــی، پژوهشــی و تبلیغــی و فعال ســازی ســتاد 

ــاتید؛ ــه اس و دبیرخان
و . 21 تربیتــی  مهارت هــای  و  علمــی  ســطح  ارتقــای 

اســاتید؛ پژوهشــی  توانایی هــای 
راه انــدازی . 22 طریــق  از  اســاتید  بــا  ارتبــاط  تقویــت 

هیئت هــای اندیشــه ورز و کمیســیون ها و جلســات مســتمر 
ــا؛ ــا آن ه ب

ــرف . 23 ــم« ظ ــور و ق ــدارس کش ــاماندهی م ــرح »س ــه ط ارائ
مــدت ســه مــاه؛

و . 24 تحصیــل  دوره  محددســازی  طــرح  دقیــق  اجــرای 
دانش آموختــگان؛ ســاماندهی  طــرح  بــا  همــکاری 

همــکاری در تکمیــل و اجــرای طــرح حبل المتیــن بــا . 25
تأکیــد بــر دانش آمــوزان و دانشــجویان؛

ســاماندهی مــدارک حوزویــان براســاس ســطوح و عناویــن . 26
ــته ها؛ ــواره رش درخت

تالش در جهت ارتقای منابع انسانی آموزش؛. 27
همــکاری در پیشــبرد و ارتقــای طــرح کمــک هزینه هــای . 28

هدفمنــد اســاتید و طــالب؛
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ــا مــدارس، مراکــز و موسســات فقهــی و . 29 ــاط ب ــت ارتب تقوی
ارائــه برنامــه جامــع آن ظــرف مــدت ســه مــاه؛

ــج و . 30 ــای پن ــتاد در پایه ه ــاب اس ــرح »آزادی انتخ ــه ط ارائ
شــش و ســطح یــک« بــا تأکیــد بــر اشــراف مدرســه و طــرح 

هدایــت علمــی تربیتــی؛
ارائــه طــرح بــرای تحصیــل همزمان طــالب در دانشــگاه ها . 31

و دانشــجویان در حوزه؛
علـوم . 32 و  حـوزوی  رشـته های  »سـاماندهی  طـرح  ارائـه 

اسـالمی در دانشـگاه ها« و بهره گیـری از فارغ التحصیـالن 
علـوم اسـالمی دانشـگاه ها بـا توجـه بـه مالحظـات حـوزوی؛

ــه طــرح جامــع در خصــوص رفــع مشــکالت طــالب . 33 ارائ
ــگاهی؛ دانش

ارائــه طــرح جامــع »تســهیل فرآیندهــای آموزشــی« و . 34
ــه  ــتان ها ب ــم و اس ــروری در ق ــل غیرض ــه مراح ــذف کلی ح
ــد. ــاتید ارجمن ــز و اس ــالب عزی ــر ط ــش خاط ــور آرام منظ
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6. معاون تهذیب و تربیت
تقویــت مبانــی فکــری معرفتــی، اندیشــه دینــی و اصــالح . 35

انگیزه هــا، و تقویــت بــاور و ایمــان بــه منظــور نیــل بــه 
ــقانه؛ ــه و عاش ــن داری خردمندان دی

اشــراب نــگاه تربیتــی و تهذیبــی در همــه شــئون و ابعــاد . 36
ــت؛ ــوزه و روحانی ــاد ح ــای نه ــا و عملکرده برنامه ه

والیــت، . 37 طــرح  ماننــد:  معرفتــی  برنامه هــای  توســعه 
مطالعاتــی شــهید  اندیشه اســالمی، طــرح  کلــی  طــرح 

؛ مطهــری
اصــالح . 38 و  اخالقــی  ارتقــای  برنامه هــای  توســعه 

؛ شــی نگیز ا
بــا . 39 مناســبتی  و  ادواری  مســتمر،  برنامه هــای  اجــرای 

هــدف وعــظ، تذکــر و خودســازی؛
ــرت . 40 ــا حض ــالب ب ــوی ط ــادی و معن ــاط اعتق ــت ارتب تقوی

؛ ولی عصــر
شناســایی، تربیــت و بهره منــدی از مربیــان و مشــاوران . 41

ــی و  ــی، تربیت ــای آموزش ــر در واحده ــرادر و خواه ــالق ب اخ
اداری؛

تقویــت انــس بــا قــرآن و ارتقــای مهارت هــای قرآنــی و . 42
ــه؛ ــارف ادعی ــا و مع ــک، دعاه ــا مناس ــنایی ب آش

فــوق . 43 آموزش هــای  ارتقــای  منظــور  بــه  برنامه ریــزی 
علمیــه؛ مــدارس  در  تهذیبــی  برنامــه 
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تقویــت انجمن هــای طلبگــی در عرصــه تربیــت و اخــالق . 44
اســاتید  اشــراف  تحــت  آموزشــی،  مراکــز  و  مــدارس  در 

برجســته؛
توســعه و نــوآوری در الگوهــا و روش هــای تربیتــی بــا . 45

تأکیــد بــر موقعیت هــای بحرانــی ضمــن تحفــظ بــر میــراث 
علمیــه؛ حوزه هــای  گران ســنگ 

توســعه مراکــز مشــاوره اخالقــی و تربیتــی در ســطح مرکــز . 46
اســتان  ها و شهرســتان ها؛

و درس هــای اخــالق . 47 توســعه دروس اخــالق عمومــی 
حلقه هــای  ایجــاد  و  اســاتید  توســط  تحصیــل،  ضمــن 

مــدارس کشــور؛ در  تربیتــی  و  تهذیبــی 
ارائــه . 48 و  علمیــه  حوزه هــای  تربیتــی  نظــام  تدویــن 

مبانــی  بــا  ارتبــاط  در  طــالب  بــه  الزم  آموزش هــای 
حــوزوی؛ و  تربیت اســالمی 

و . 49 تکمیــل  اصــالح،  بازخوردگیــری،  آسیب شناســی، 
اجــرای طــرح جامــع تربیتــی؛

نظــارت، ارزیابــی و رتبه بنــدی تهذیبــی- تربیتــی ســاالنه . 50
مــدارس.
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7. معاون پژوهش
علمــی . 1 میــراث  و  ســنت ها  مستندســازی  و  شناســایی 

حوزه هــای علمیــه بــا هــدف حفــظ و حراســت و بهره منــدی 
ــا؛ ــتر از آن ه ــه بیش ــر چ ه

زمینه ســازی جهــت تولیــد علــم بــرای تأمیــن نیازهــای . 2
حــوزه، جامعــه و نظــام؛

ــه . 3 ــای تابع ــی واحده ــای پژوهش ــطح فعالیت ه ــای س ارتق
و پیوســته و بررســی عملکــرد و کارآیــی آن هــا در شــورای 

پژوهشــی؛
تهیه و تدوین نقشه جامع علمی حوزه های علمیه؛ . 4
و . 5 نظریه پــردازی  کرســی های  منظــم  برگــزاری 

آن؛ نتایــج  انتشــار  و  آزاداندیشــی 
و . 6 حــوزه  علمــی  انجمن هــای  کیفــی  ارتقــای  و  توســعه 

ــی؛ ــز تخصص ــدارس و مراک ــی در م ــای علم ــت کانون ه تقوی
و . 7 و مؤسســات حــوزوی  مراکــز  و هم افزایــی  هماهنگــی 

هم ســو در امــور پژوهشــی از طریــق ایجــاد دبیرخانــه ســتاد 
همکاری هــا؛

تقویت صندوق حمایت پژوهشگران؛. 8
ارائه طرح جامع معیشت پژوهشگران آزاد حوزوی؛. 9

ــار در . 10 ــطح چه ــاله های س ــردن رس ــاماندهی و هدفمندک س
راســتای نیازهــای حــوزه، جامعــه و نظــام؛

حوزه هــای . 11 علمــی  محصــوالت  و  فعالیت هــا  از  حمایــت 
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علمیــه به ویــژه کتــب و مقــاالت علمــی- پژوهشــی، تقریــرات 
ــارج و ...؛ دروس خ

و . 12 خــارج  درس هــای  تقریــرات  ظرفیــت  از  بهره گیــری 
یکدیگــر؛ بــا  آن هــا  مرتبط ســازی  و  شبکه ســازی 

برقــراری ارتبــاط بهینــه، هوشــمند و مجــازی میــان مراکز و . 13
نهادهــای پژوهشــی، محققــان و اســتادان به ویــژه در قلمــرو 

ــای خارج؛ درس ه
هوشمند ســازی . 14 و  دیجیتال ســازی  جهــت  زمینه ســازی 

مؤسســات  از  بهره گیــری  بــا  اســالمی  متــون  و  منابــع 
تخصصــی؛

ــه . 15 ــه ب ــم و ترجم ــد عل ــای تولی ــرای قطب ه ــی و اج طراح
زبان هــای گوناگــون بــا بهره گیــری از همــه ظرفیت هــا؛

ــرای . 16 ــا اج ــی ب ــی و تخصص ــریات علم ــطح نش ــای س ارتق
رتبه بنــدی؛ و  ارزیابــی  طــرح 

پژوهشــی، . 17 )نمره هــای  اجــرای علم ســنجی  و  پیگیــری 
درس خــارج(؛ مصاحبه هــای  و  شــفاهی  امتحانــات  

تســریع . 18 هــدف  بــا  اعطــا  شــورای  دبیرخانــه  تقویــت 
درخواســت ها؛ بــه  پاســخ گویی 

و . 19 معاصــر  فقــه  جریــان  از  مســتمر  آسیب شناســی 
اصالحــی؛ راهکارهــای  ارائــه  و  مضــاف  فلســفه های 

همــکاری در راه انــدازی دروس خــارج  در عرصــه علــوم . 20
ــالمی؛ اس

تدوین طرح پژوهشگاه ظرف دو ماه؛. 21
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ارائــه طــرح جامــع تأســیس و توســعه مراکــز پژوهشــی در . 22
اســتان ها و راه انــدازی حداقــل یــک مرکــز پژوهشــی در هــر 

اســتان؛
ســال . 23 کتــاب  همایــش  ارتقــای  و  آسیب شناســی 

حلــی؛ عالمــه  جشــنواره  و  علمیــه  حوزه هــای 
از . 24 حمایــت  و  رتبه بنــدی  شناســایی،  طــرح  اجــرای 

؛ ن محققــا
پیگیــری اجــرای بهینــه و به هنــگام برنامــه حمایــت از . 25

نیازهــای پژوهشــی نظــام؛ 
اجرای طرح برنامه جامع پژوهش طالب و اساتید؛. 26
اجرای طرح ارزیابی و رتبه بندی مراکز پژوهشی؛. 27
اجرای طرح کارنامه پژوهشی طالب و اساتید؛. 28
اجرای طرح استاد پژوهشی.. 29
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8. معاون تبلیغ و امور فرهنگی
ــغ و . 30 ــر تبلی ــی در ام ــتادی، کالن و مل ــرد س ــت رویک تقوی

دانش آموختــگان؛
رصـد همـه نظامـات حـوزه بـا رویکـرد تبلیغـی و پیگیـری . 31

نهادینه سـازی رویکـرد تبلیغـی در همه نظام هـا و برنامه های 
حوزه؛

در . 32 هنــری  آثــار  جهت دهــی  و  ارزیابــی  شناســایی، 
ــت از  ــظ و صیان ــی و حف ــر متعال ــر هن ــد و نش ــتای تولی راس

حــوزه، روحانیــت و نمادهــای دینــی؛
پیگیــرِی ایجــاد رویکــرد و تأمین نیازهــای محتوایی تبلیغ . 33

در همــه رشــته هــای علمــی حــوزه؛
اجـرای نظام منـد و مجّدانـه طـرح آمایـش و ارائـه گزارش . 34

مسـتمر از پیشـرفت اجـرای طرح؛ 
ارتقــا، . 35 رتبه بنــدی،  شناســایی،  جامــع  طــرح  ارائــه 

دانش آموختــگان؛ و  مبلغــان  از  حمایــت  و  ســاماندهی 
افزایــش تعامــل و تحکیــم ارتباطــات بــا نهادهــای تبلیغی و . 36

فرهنگــی و ایجــاد ســازِکار بــرای حرکــت هماهنــگ و هم افــزا؛
برقــراری ارتبــاط و تعامــل گســترده و ســازنده بــا نهادهای . 37

نظــام در راســتای تحقــق طــرح آمایش؛
تهیـه برنامه هـای تبلیغـی اسـتانی متناسـب بـا آسـیب های . 38

اجتماعی، معضالت فرهنگی و نیازهای منطقه ای و فعال سازی 
مدیران اسـتانی در راسـتای اجـرای برنامه هـای ابالغی؛
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ــدارس . 39 ــی م ــور تبلیغ ــع ام ــه جام ــالغ برنام ــی و اب طراح
دانش آموختــگان؛ و  علمیــه 

توســعه ظرفیت هــای علمــی، محتوایــی و کارشناســی . 40
بــه منظــور ارتقــای ســطح آگاهی هــای دینــی، بصیــرت 
سیاســی جامعــه و تعمیــق گفتمــان اصیــل اســالم و انقــالب 

ــالمی؛ اس
رصــد و بررســی عقایــد و اندیشــه های فــرق و ادیــان و . 41

مقابلــه بــا جریان هــای انحرافــی و التقاطــی در ســطح ملــی 
از طریــق تولیــد، انتشــار متــون و محتواهــای مناســب، 
ــری  ــان و بهره گی ــالب و مبلغ ــی ط ــوان کارشناس ــش ت افزای

از ظرفیت هــای مردمــی و گروه هــای جهــادی؛
بینــات، . 42 امیــن،  هجــرت،  طــرح  توســعه  و  تعمیــق 

ــب  ــه، متناس ــی و خیرالبری ــای مردم ــن، گروه ه حبل المتی
ــادی؛ ــی و اعتق ــای فرهنگ ــه جغرافی ــش و نقش ــند آمای ــا س ب

ــس . 43 ــگان و اطل ــغ، دانش آموخت ــس تبلی ــازی اطل پیاده س
فــرق و ادیــان؛

برنامه ریــزی بــه منظــور تربیــت خطیب هــای برتــر و نــام آور . 44
در ســطح ملــی؛

آمــوزش، تربیــت و ایجــاد زمینــه به کارگیــری طــالب . 45
فاضــل، مبتکــر و مهــذب در زمینه هــای هنــر، رســانه  و 
فضــای مجــازی بــا تأکیــد بــر آموزش هــای فــوق برنامــه  

هنــری در مــدارس؛
برنامه ریــزی و پیگیــری بــرای هجــرت علمــا و فضــال از قــم . 46
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بــه بــالد کشــور بــا همــکاری ســایر نهادهــای ذی ربــط؛
گســترش و عمق بخشــی بــه فعالیت هــای تبلیغــی در . 47

اجتماعــی  شــبکه های  و  مجــازی  رســانه ای،  فضاهــای 
بازی هــای  تبلیغــی،  نرم افزارهــای  تولیــد  بــر  تأکیــد  بــا 
رایانــه ای و ایجــاد لشــکر ســایبری در فضــای مجــازی بــرای 

انقالبــی؛ و  دینــی  جریان ســازی 
تخصصی کـردن . 48 و  تقویـت  مجـوز،  صـدور  در  تسـهیل 

گروه هـا، کانون ها، تشـکل ها و مؤسسـات تبلیغـی، فرهنگی 
و جهـادی و نظـارت مسـتمر بـر فعالیت هـای آنـان؛

تقویــت پیوندهــای عاطفــی و عملــی بــا طــالب، اســاتید و . 49
فضــال و گروه هــا و فعــاالن تبلیغــی در سراســر کشــور؛

تولیــد شــیوه های نــو و جــذاب و ســازماندهی، حمایــت از . 50
خالقیــت، نــوآوری، رشــد و شــرکت های دانش بنیــان در 

تبلیــغ؛
تبلیغــی . 51 شــبکه های  از  محتوایــی  پشــتیبانی  و  ایجــاد 

در ســازمان ها و نهادهــا بــا اســتفاده از ظرفیــت تبلیغــی 
دانش آموختــگان؛

و . 52 طــالب  به کارگیــری  نحــوه  بــر  نظــارت  و  کارســازی 
فرهنگــی  و  تبلیغــی  امــور  انجــام  در  دانش آموختــگان 

نهادهــا؛ و  ســازمان ها  توســط 
حوزه هـای . 53 در  به ویـژه  تخصصـی  تبلیـغ  توسـعه  و  تقویـت 

دانش آمـوزی، مهـد کـودک و پیش دبسـتانی، اصنـاف و فـرق و ادیـان؛
تدویــن و تولیــد محتــوای تبلیــغ متناســب در عرصه هــای . 54
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عمومــی و تخصصــی بــا تأکیــد بــر کارویژه هــای روحانیــت و 
ســند آمایــش؛

ــردن . 55 ــت و نهادینه ک ــی روحانی ــات اجتماع ــعه خدم توس
فعالیت هــا و خدمــات جهــادی روحانیــون مخصوصــًا در 

حــوزه آســیب های اجتماعــی و شــرایط بحرانــی؛
ــان مــردم . 56 ــی مواســات در می طراحــی و اجــرای طــرح مل

ــه منظــور اقامــه قســط و عــدل؛ ب
ــا . 57 ترویــج و گســترش ســبک زندگــی اســالمی متناســب ب

شــرایط روز و براســاس مطالعــات آینده پژوهــی؛
ایجاد و توسعه طرح روحانی خانواده و امام  محله؛. 58
تــالش در جهــت توســعه مســاجد تــراز و محوریت بخشــی . 59

بــه مســجد در همــه برنامه هــا؛
و . 60 پوشــش  تحــت  مبلغــان  تبلیغــی  تــوان  ارتقــای 

مبلغــان آزاد بــرای تبلیــغ در فضــای ســنتی، رســانه ای و 
ــوری،  ــای حض ــرای آموزش ه ــزی و اج ــا برنامه ری مجازی)ب
ــی(؛ ــی و تخصص ــی، عموم ــی و محتوای ــوری، مهارت غیرحض

تقویــت بررســی و نقــد هوشــمندانه کتــب آمــوزش و پرورش . 61
و تــالش جهــت تدویــن کتــب درســی بــا رویکرد اســالمی؛

بهره گیــری کارشناســانه و حمایــت از ظرفیــت مجتمــع . 62
ــط ؛ ــی مرتب ــای آموزش ــغ و واحده ــی تبلی ــی و پژوهش آموزش

تکمیل سـریع درختواره آموزش های کاربردی و مهارتی و . 63
تهیه نقشـه اجـرا و سرفصل نویسـی ها و تدویـن متون؛

ارتقای مرکز کاربردی مهارتی با تأکید بر رویکرد ستادی.. 64
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9. معاون منابع انسانی و پشتیبانی
ایجــاد ارتبــاط نظام منــد تعاملــی مناســب بــا واحدهــای . 1

دیگــر  و  قانــون  و  اخــالق  براســاس  صــف  و  ســتادی 
دســتگاه های مرتبــط از جملــه مجمــع نماینــدگان طــالب، 
ــوزوی،  ــکل های ح ــین، تش ــه مدرس ــی جامع ــع عموم مجم
انجمن هــای علمــی، نهادهــای حــوزوی و مرکــز خدمــات؛

توجــه ویــژه بــه فرهنــگ ســازمانی، ســنت ها و اصالت هــای . 2
ــت در  ــه و روحانی ــای علمی ــئون حوزه ه ــظ ش ــوزوی و حف ح

انجــام امــور مالــی، اداری و منابــع انســانی؛
همکاری دقیق و نظام مند با دبیرخانه شورای عالی؛. 3
توســعه منابــع انســانی براســاس شــناخت دقیــق و عمیــق . 4

به ویــژه  انســانی  نیــروی  توانایی هــای  و  اســتعدادها  از 
اســتعداد مدیریتــی؛

ارتقــای اخــالق ســازمانی، نظــم، مســئولیت پذیری، دانــش . 5
و مهــارت نیــروی انســانی و ایجــاد انگیــزه و روحیــه جهــادی 

در انجــام وظایــف محولــه؛
عنایــت بــه ســاماندهی نیروهــا براســاس مصوبــات شــورای . 6

ــدی  ــدی و رتبه بن ــرح طبقه بن ــرای ط ــتقرار و اج ــی و اس عال
مشــاغل ســازمانی؛

تــالش . 7 و  کارکنــان  بــا  اخالق مــدار  و  کریمانــه  برخــورد 
ــت  ــای کیفی ــی و ارتق ــت رفاه ــود وضعی ــرای بهب ــف ب مضاع

زندگــی همــکاران محتــرم در همــه ســطوح و الیه هــا؛
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طراحــی و ارزشــیابی عملکــرد مدیــران و کارکنــان براســاس . 8
ارزش هــای اســالمی و الگــوی مدیریــت  جهــادی؛

ــد . 9 ــا جــذب نیروهــای توانمن افزایــش کارآمــدی ســازمانی ب
و نخبــه؛

توجــه بــه رعایــت عدالــت در ارائــه خدمــات و پشــتیبانی از . 10
ــی  ــی، کاِر گروه ــت همگرایی بخش ــا و تقوی ــا و واحده نیروه

و هم افــزا؛
بــه . 11 اختیــارات  واگــذاری  و  تصدی گــری  کاهــش 

قــم؛ صفــی  واحدهــای  و  اســتانی  مدیریت هــای 
بازنگــری، اصــالح و تکمیــل ضوابــط و مقــررات اداری، . 12

بوروکراســی  و  فرآیندهــا  حــذف  و  پشــتیبانی  و  مالــی 
؛ ی ر غیر ضــرو

موقعیت هــای . 13 در  دورکاری  آیین نامــه  تصویــب  و  تهیــه 
اضطــراری؛

تشــکیل هیئــت اندیشــه ورز، نیازســنجی و نظرســنجی . 14
مســتمر از واحدهــای مختلــف؛

بهره گیــری حداکثــری از فناوری هــای پیشــرفته و حــذف . 15
حداکثــری فرایندهــای حضوری؛

پیگیــری مجّدانــه پرونده هــای حقوقــی و تــالش در جهــت . 16
حــل و فصــل آن هــا و جلوگیــری از تضییــع حقــوق حــوزه؛

ارائــه فهرســت جامــع اختالفــات حــوزه بــا نهادهــا در امــور . 17
مرتبــط و پیگیــری در جهــت حــل کامــل آن هــا؛

تالش و همکاری در جذب اعتبارات و بودجه ها؛. 18



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

منشور حوزه های علمیه80

انجــام حسابرســی منظــم و مســتمر ســاالنه از واحدهــای . 19
ــدف  ــا ه ــتانی ب ــه اس ــای علمی ــت حوزه ه ــتادی و مدیری س
مصــرف  بــه  کیفیت بخشــی  و  عملکــرد  بهینه ســازی 

بیت المــال؛
ــی . 20 ــای عمران ــاخت پروژه ه ــدی س ــاماندهی و اولویت بن س

ــداث و  ــر اح ــد ب ــارت نظام من ــش و نظ ــرح آمای ــاس ط براس
ــاخت؛ ــال س ــای در ح ــل پروژه ه تکمی

تکمیــل پــروژه مفتــاح مشــهد براســاس طــرح جامــع و . 21
پیگیــری احــداث حداقــل دو طــرح مفتــاح در کشــور؛

احــداث ســاختمان ســتاد مرکــزی حــوزه بــا جــذب منابــع . 22
ــرداری؛ ــدی و بهره ب ــدول زمان بن ــاس ج ــاص و براس خ

توســعه زیرســاخت های الزم اداری، آموزشــی و پژوهشــی . 23
و  ارزش هــا  براســاس  اقتضائــات  و  نیازهــا  بــا  متناســب 

معمــاری اســالمی و بــا رعایــت شــئونات حــوزوی؛
تــالش و همــکاری بــرای اصــالح و ایجــاد زیرســاخت های . 24

مناســب ســاختمانی، ســخت افزاری و نرم افــزاری به ویــژه 
مــدارس علمیــه قــم.
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10. مدیر دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی
پژوهشــی، . 1 آموزشــی،  راهبــری اصالحــات در نظام هــای 

ــرد  ــاس رویک ــه براس ــای علمی ــی حوزه ه ــی و فرهنگ خدمات
ــر؛ ــی و کل نگ تمدن

رصــد، شناســایی، نظــارت و جهت دهــی بــه تحــول در . 2
حوزه هــای علمیــه و پیگیــری اجــرای طرح هــای تحولــی؛

پیگیری، هماهنگی و نظارت بر اجرای برنامه پنج ساله؛. 3
و . 4 روزآمدســازی  و  محیطــی  تغییــرات  و  تحــوالت  رصــد 

پنج ســاله؛ برنامــه  بــه  انعطاف بخشــی 
تکمیل برنامه پنج ساله استانی با مشارکت استان ها؛. 5
اجــرای طــرح کامــل آمایــش و محورقــراردادن نتایــج آن در . 6

ــا؛ ــرای برنامه ه اج
ــری . 7 ــی و گزارش گی ــارت، ارزیاب ــع »نظ ــرح جام ــن ط تدوی

مرکــز مدیریــت« ظــرف ســه مــاه؛
ارزیابی و رتبه بندی واحدهای حوزوی)ستادی و صفی(؛. 8
فرآیندهـای . 9 موجـود  وضعیـت  »شناسـنایی  پـروژه  تکمیـل 

کاری واحدهـا و طراحی فرآیندهای مطلوب« و زمینه سـازی 
بـرای اسـتقرار فرآیندهـای مطلوب؛

تکمیل طرح »کارسـنجی واحدهای سـتادی« و بهره گیری . 10
از آن جهت بهینه سـازی سـاختار و تشکیالت؛

زمینه سـازی بـه منظـور اسـتقرار سـریع نظـام بودجه ریـزی . 11
عملیاتـی و تشـکیل کمیتـه اسـتقرار بودجه ریـزی عملیاتـی؛
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اجــرای طــرح طبقه بنــدی و طــرح رتبه بنــدی مشــاغل . 12
ــاه؛ ــه م ــرف س ــازمانی ظ س

و . 13 آن هــا  تنقیــح  مقــرارات،  قوانیــن،  پایــش  اســتمرار 
نظــم«؛ »کتــاب  روزآمدســازی 

مرکــز . 14 شــورایی  و  تصمیم ســازی  نظــام  در  بازنگــری 
مدیریــت.
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11. مدیر دفتر موقوفات و منابع پایدار
ــئونات . 1 ــا ش ــب ب ــدار متناس ــع پای ــعه مناب ــوی توس ــه الگ ارائ

ــوزوی؛ ح
ایجاد منابع کالن پایدار برای مرکز مدیریت در سطح کشور؛. 2

ارتبــاط و تعامــل بــا نهادهــا و ســازمان های مرتبــط بــا . 3
حــوزه وقــف، به ویــژه ســازمان اوقــاف و آســتان قــدس 
رضــوی و ایجــاد ســاِزکار الزم بــرای همــکاری و هم افزایــی؛

تأسیس بنیاد وقف و منابع پایدار حوزه های علمیه؛. 4
وصــول درآمدهــای موقوفــات موجــود بــه صــورت متمرکــز . 5

ــع  ــزء مناب ــراردادن آن ج ــه و ق ــدارس علمی ــق م ــا از طری و ی
درآمــدی و اعتبــاری بــا قابلیــت برنامه ریــزی ســاالنه بــه 

ــدار؛ ــی پای ــع مال ــی از مناب ــوان بخش عن
ایجــاد موقوفــات و منابــع جدیــد بــرای مرکــز مدیریــت، . 6

بهــره وری  افزایــش  و  مــدارس  و  اســتانی  مدیریت هــای 
موقوفــات، رقبــات و منابــع پایــدار موجــود؛

پیگیــری جهــت کســب اجــازه از مراجــع عظــام تقلیــد . 7
)مدظللهــم( بــرای هزینه کــردن بخشــی از وجوهات شــرعی 
ــات؛ ــز و مؤسس ــه و مراک ــدارس علمی ــاص م ــارف خ در مص

ــا، . 8 ــوع هدای ــر ن ــت ه ــرای دریاف ــب ب ــاِزکار مناس ــاد س ایج
نــذورات و یــا تملیــک امــوال از اشــخاص حقیقــی و حقوقــی؛

فرهنگ ســازی بــرای وصیــت بــه »ثلــث« یــا »صلــح« نمــودن . 9
امــوال بــه نفــع مــدارس علمیــه و مراکــز و مؤسســات؛
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منظــور . 10 بــه  کشــوری  قوانیــن  و  ظرفیت هــا  شناســایی 
و امکانــات؛ جــذب اعتبــارات 

ــازی . 11 ــه و فرهنگ س ــای علمی ــن حوزه ه ــاد خّیری ــت بنی تقوی
ــای  ــن هزینه ه ــارکت در تأمی ــت مش ــن جه ــویق خّیری و تش

جــاری و عمرانــی؛
تقویــت ارتبــاط بــا مؤسســان و هیئــت امنــای مــدارس بــه . 12

منظــور توســعه منابــع پایــدار؛
تقویــت بخــش حقوقــی و بهره گیــری از کارشناســان و . 13

ــه  ــاز ب ــورد نی ــررات م ــن و مق ــنهاد قوانی ــره و پیش وکالی خب
ــوری؛ ــالح کش ــع ذی ص مراج

فعالیت هــای . 14 از  فصلــی  و  مســتمر  گزارش هــای  ارائــه 
ــوع  ــر موض ــد ب ــا تأکی ــوزوی ب ــدار ح ــع پای ــات و مناب موقوف

. ســی سیب شنا آ
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12. مدیر دفتر امور اجتماعی- سیاسی
و . 1 کوتاه مــدت  آموزشــی  دوره هــای  تکمیــل  و  اصــالح 

بلند مــدت بــا رویکــرد دانشــی، بینشــی، نگرشــی و ارتقــای 
بصیــرت اجتماعــی و سیاســی طــالب براســاس ســطوح 

آموزشــی؛
ارتقــای ســطح بصیــرت و دانــش سیاســی و اجتماعــی . 2

اســاتید؛
ایجــاد زمینــه بــرای رشــد فعالیت هــای جهــادی و حمایــت . 3

از گروه هــای جهــادی؛
اســتفاده از ظرفیت هــای موجــود مراکــز حــوزوی، همــکار و . 4

ــا؛ ــرای برنامه ه ــپاری اج ــرای برون س ــو ب هم س
ــق . 5 ــادی از طری ــی و جه ــخصیت های انقالب ــازی ش الگوس

معرفــی و تقدیــر و تجلیــل از پیشکســوتان حــوزه در عرصــه 
ــه انقــالب و نظــام مقــدس  ــژه و مســتمر ب خدمت رســانی وی

ــران؛  جمهــوری اســالمی ای
پیشــگیری . 6 و  اســالمی  نظــام  مشــروعیت  از  دفــاع 

همه جانبــه از نفــوذ دشــمن در فرهنــگ حوزه هــا و ورود 
بیــن حوزویــان؛ در  انقالبــی  تفکــر ضــد 

در . 7 حــوزه  مرجعیــت  و  نقش آفرینــی  جایــگاه،  ارتقــای 
سیاســی؛ و  اجتماعــی  عرصه هــای 

ارائــه طــرح جامــع »خدمــات اجتماعــی و محرومیت زدایــی . 8
حــوزه و روحانیت«؛
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ــا . 9 ــی ب ــیب های اجتماع ــا آس ــه ب ــع »مقابل ــرح جام ــه ط ارائ
تأکیــد بــر تقســیم کار واحدهــای درونــی و بیرونــی«؛

رصــد و پیگیــری رفتارهــای خــالف شــئون روحانیــت و . 10
ویژه خواری هــا بــا همــکاری مرکــز امــور صیانتــی؛

تقویت فعالیت های محور مقاومت مرتبط با حوزه؛. 11
راهبری و تسهیل گری نسبت به ستاد حوزوی بحران؛. 12

طراحــی نظــام واکنــش ســریع و پیشــگیرانه هوشــمند . 13
حــوزه در قبــال مســائل سیاســی اجتماعــی کشــور؛

ــس . 14 ــذاری در مجل ــد قانون گ ــه فرآین ــبت ب ــذاری نس تأثیرگ
و شــورای نگهبــان؛

بــا . 15 علمیــه  حوزه هــای  غیرعامــل  پدافنــد  فعال کــردن 
همــکاری بــا پدافنــد غیرعامــل کشــور؛

و . 16 کنش گرایانــه  رویکردهــای  اتخــاذ  و  رصــد  تقویــت 
؛ نه پیشــگیرا

ــوص . 17 ــر در خص ــالل احم ــت ه ــا جمعی ــال ب ــکاری فع هم
آموزش هــای امــداد و نجــات طــالب و خانواده هــای آنــان؛

پیشــگیری از خــروج شــخصیت های حــوزوی از دایــره . 18
ــالمی؛ ــام اس نظ

ارائــه . 19 و  نظــام  و  تعامــل حــوزه  پیشــنهاد سیاســت های 
ــام«؛ ــه و نظ ــا جامع ــت ب ــاط روحانی ــع »ارتب ــرح جام ط

ارائه طرح جامع »وحدت حوزه و دانشگاه«؛. 20
اســناد . 21 دینــی  آســیب های  و  خطــرات  بــا  مواجــه 

؛  لمللــی بین ا
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ــی . 22 ــی- اجتماع ــی سیاس ــای آسیب شناس ــه گزارش ه ارائ
ــه راهکارهــای برون رفــت؛ و ارائ

تهیــه پیش نویــس مواضــع مرکــز مدیریــت نســبت بــه . 23
ــال و  ــگرانه، فع ــرد پیش ــا رویک ــی ب ــی و اجتماع ــور سیاس ام

ــذار؛ اثرگ
برخــورد هوشــمندانه و فعــال بــا جریــان طــب اســالمی در . 24

حــوزه هــای علمیه؛
اولویت هــای . 25 تعییــن  و  کشــور  مســائل  نظــام  تهیــه 

آن هــا. براســاس  حــوزه  سیاســی  اجتماعــی 
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13. مسئول مرکز امور طالب و دانش آموختگان
ارتقــای ســطح معیشــت طــالب، اســاتید، پژوهشــگران و . 1

مبلغــان متناســب بــا شــئون و رســالت های حــوزه؛
هدفمندکــردن شــهریه، تســهیالت و خدمــات حوزویــان . 2

متناســب بــا تحصیــل، تدریــس، تحقیــق، مدیریــت علمــی، 
ــی و اداری؛ ــی، تربیت فرهنگ

خدمــات . 3 و  تســهیالت  شــهریه،  هدفمندکــردن 
و  بــه خدمــت«  »آمــاده  براســاس دوره  دانش آموختــگان 

آمایــش؛ طــرح  مطابــق  خدمــت«  بــه  »مشــغول 
اجـرای کامل طرح سـاماندهی دانش آموختـگان با همکاری . 4

معاونت هـای آمـوزش و تبلیغ ظرف مدت سـه ماه؛
ــرای . 5 ــت ب ــای خدم ــاد فرصت ه ــری ایج ــی و پیگی زمینه یاب

دانش آموختــگان؛
تکمیــل شــرح شــغل و شــاخص های دانشــی و مهارتــی . 6

ــاه؛ ــش م ــرف ش ــت ظ ــای روحانی کارویژه ه
برگــزاری فعالیت هــای فوق برنامــه و برگــزاری اردوهــای . 7

ــی؛ ــالب و اردوی خانوادگ ط
ملــی . 8 و  انقالبــی  مذهبــی،  مناســبت های  بزرگداشــت 

و  مفاخــر  از  تجلیــل  یادبــود،  مراســم ها،  برگــزاری  و 
؛ شــخصیت ها

برنامه ریـزی و راهبـری سـتادی اجالسـیه ها و همایش هـا بـا . 9
همـکاری معاونت هـا و مراکـز مربوطه؛
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طــالب، . 10 بســیج  فعالیت هــای  ارتقــای  و  ســازماندهی 
فرهنگــی؛ تشــکل های  و  کانون هــا 

تقویــت تعامــل و تقســیم کار بــا مرکــز خدمــات در همــۀ . 11
منعقــده؛ تفاهم نامــه  براســاس  محولــه  مأموریت هــای 

همــکاری کامــل در اجــرای طــرح آمایــش بــا معاونــت . 12
ــغ؛ تبلی

ارائــه طــرح جامــع مســکن طــالب براســاس طــرح آمایــش . 13
و مطالعــات میدانــی ظــرف ســه مــاه؛

ارائــه طــرح جامــع »حمایت ویژه)بورســیه(« بــا تأکیــد . 14
ــر،  ــتعدادهای برت ــگان و اس ــد نخب ــدف مانن ــای ه برگروه ه

ــاه؛ ــه م ــرف س ظ
ارائــه طــرح جامــع اســتفاده از خدمــات مشــمولین طــالب . 15

در حوزه هــای تبلیغــی، پژوهشــی، تدریســی و مدیریتــی 
براســاس طــرح آمایــش؛

ــاالنه . 16 ــالب س ــرخ ازدواج ط ــش ن ــرای افزای ــه ب ــاد زمین ایج
ــه 95(؛ ــال پای ــاس س ــر اس ــل ده درصد)ب حداق

و . 17 طــالب  فرزنــدآوری  از  حمایتــی  بســته  طــرح  ارائــه 
مــاه؛ شــش  ظــرف  روحانیــون 

ارائه طرح جامع ورزش طالب ظرف سه ماه؛. 18
ــای . 19 ــه موقعیت ه ــا توج ــا و ورزش ب ــزاری اردوه ــرح برگ ط

ویــژه؛
پیگیــری ارائــه خدمــات درمانــی بــرای بیمارهــای خــاص . 20

خیریــن،  خدمــات،  مرکــز  ظرفیت هــای  از  اســتفاده  بــا 
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ــی  ــای عموم ــتفاده از ظرفیت ه ــه و اس ــازمان های خیری س
ــوی؛ ــی رض ــوق تخصص ــتان ف ــد بیمارس مانن

بــرای . 21 الزم  امکانــات  و  مالــی  منابــع  تأمیــن  پیگیــرِی 
مبلغــان؛ و  فرهنگــی  فعــاالن  اقتصــادی  خودکفایــی 

ــا . 22 ایجــاد پایــگاه کارآفرینــی بــرای توانمندســازی طــالب ب
حفــظ شــئونات حــوزوی؛

مراکــز . 23 توســعه  و  تأســیس  از  حمایــت  و  ســازماندهی 
خالقیــت، نــوآوری، رشــد و شــرکت های دانش بنیــان در 

علمیــه؛ حوزه هــای 
تعریــف و استانداردســازی شــاخص های کّمــی و کیفی در . 24

عرصه هــای فرهنگــی و خدماتــی؛
پیگیــری اجــرای طــرح جامــع ایجــاد، تأســیس و توســعه . 25

واحدهــای اردوگاهــی بــا عنــوان »مجتمع هــای علمــی، 
در  علمیــه  حوزه هــای  تربیتی«)مفتــاح(  و  فرهنگــی 

چارچــوب آمایــش ســرزمینی واحدهــای حــوزوی؛
شناســایی و اســتفاده از ظرفیت هــای نهادهــا، ســازمان ها . 26

و امکانــات بالقــوه و بالفعــل، فرهنگــی، خدماتــی و رفاهــی 
بــرای اســتفاده حوزویــان و خانواده هــای  و بسترســازی 

ایشــان؛
ارائـه خدمـات ویـژه بـه طـالب معمـر، از کار افتـاده و یـا . 27

حادثه دیـده جسـمی و روحی و پیگیری جهـت ارائه خدمات 
و تسـهیالت کم مؤنـه و دارای صرفـه و صـالح بـه آنـان.
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14. مسئول مرکز امور صیانتی
توجــه بــه کرامــت انســانی و حفــظ حریــم اشــخاص حقیقــی . 1

و حقوقــی بــا حفــظ مصالــح حــوزه و نظــام روحانیــت؛
تقویــت ارتبــاط و تعامــل بــا نهادهــا و ســازمان های امنیتــی . 2

و قضایــی بــرای پیگیــری امــور مربــوط بــه حفــظ و صیانــت 
ــتقالل  ــت اس ــن رعای ــه در عی ــای علمی ــت و حوزه ه روحانی

حوزه هــای علمیــه؛
ــا . 3 ــه و پیشــگیرانه ب تقویــت رصــد و رویکردهــای کنش گرایان

تأکیــد بــر رویکــرد تربیتــی و اخالقــی؛
ارائــه طــرح جامــع تحــول در حــوزه صیانت براســاس اســناد . 4

باالدســتی)ظرف مــدت چهــار مــاه(؛
آسیب شناسـی تحلیلِی مسـتمر و نظام مند از ناهنجاری ها، . 5

انحرافـات و جریانـات فکری، اعتقـادی، اخالقی، اجتماعی 
و سیاسـی و ارائـه راهکارهـای عملیاتـی و اجرایی، براسـاس 

الگـوی مصوب)ظرف مدت سـه ماه(؛
در . 6 روحانیــون  و  طــالب  ناهنجاری هــای  بــه  رســیدگی 

تأثیرگــذار؛ افــراد  به ویــژه  مجــازی  فضــای 
از . 7 فراتــر  تربیتــی  و  اصالحــی  روش هــای  بــر  تأکیــد 

تنبیهــی؛ روش هــای 
تعامــل و هم افزایــی بــا واحدهــای ســتادی به ویــژه معاونــت . 8

تهذیــب و تربیــت؛
بهره گیری از ظرفیت های کارشناسـی درون و بیرون سازمانی . 9
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بـرای ارتقای سـطح کارآیی و اثربخشـی فعالیت های مدیریت 
حـوزه در امور صیانتی؛

بــه . 10 به هنــگام  پاســخ گویی  و  کیفی ســازی  ســاماندهی، 
ــخاص  ــکایات اش ــه ش ــیدگی ب ــات و رس ــتعالم ها، گزارش اس

ــی؛ ــی و حقوق حقیق
شناســایی نقــاط ضعــف حفاظتــی واحدهــای علمــی و . 11

اداری حــوزه و ارائــه در جهــت رفــع آن هــا؛
ــه و . 12 ــای علمی ــی در حوزه ه ــاخت های امنیت ــای زیرس ارتق

ــه  ــا توج ــا ب ــا و فن آوری ه ــه ابزاره ــد از هم ــری روزآم بهره گی
بــه اقتضائــات حــوزوی؛

تشــکیل هیئــت اندیشــه ورز و گروه هــای علمــی تخصصــی . 13
در حــوزه امــور صیانتی؛

ــارۀ . 14 ــی درب ــری- تحلیل ــاوب خب ــم و متن ــن منظ ــه بولت تهی
ــوزه. ــائل ح مس
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15. مسئول مرکز ارتباطات و امور بین الملل
حضــور فعــال، تأثیرگــذار، به هنــگام و جریان ســاز در عرصــه . 1

بین الملــل بــا تأکیــد بــر رویکــرد تمدنــی و آمــوزه  مهدویــت؛
افزایــش تعامــل و تحکیــم ارتباطــات بــا نهادهــای حــوزوی . 2

ــی  ــای فرهنگ ــة  و نهاده ــی العالمی ــة المصطف ــژه جامع به وی
بین المللــی و ایجــاد ســاِزکار بــرای حرکــت هماهنــگ و 

هم افــزا؛
بازشناســی معرفتــی و ابــزاری تمــدن غــرب و نقــد عالمانــه . 3

تجربیــات  و  دســتاوردها  از  بهره بــرداری  منظــور  بــه  آن 
ــری؛ بش

شناخت و آگاه سازی طالب نسبت به مسائل جهانی؛. 4
ــای . 5 ــد چالش ه ــی هدفمن ــی و بررس ــئله یابی بین الملل مس

روز جهانــی و تمدنــی در عرصه هــای مختلــف؛
ــالمی در . 6 ــدن اس ــاخص های تم ــاز و ش ــوه امتی ــن وج تبیی

ــی؛ ــای بین الملل ــه بحران ه ــخ ب پاس
نــگاه سیســتمی و تمدنــی بــه دیــن و تبییــن رویکــرد دیــن . 7

ــه سیســتم های تمدنــی و مدیریــت جهانــی؛ نســبت ب
بازتولیــد نظــام ارزشــی و حقوقــی حاکــم بــر نهادهــای . 8

بین المللــی بــا تأکیــد بــر عقالنیــت و معنویــت دینــی؛
عضویــت و تأثیرگــذاری در ســازمان ها و مجامــع بین المللــی . 9

به ویــژه نهادهــای حقــوق بشــری؛
ــی در . 10 ــخصیت های مذهب ــا و ش ــا و نماده ــی الگوه بازنمای
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ــات  ــا و مقتضی ــب فرهنگ ه ــه تناس ــی ب ــای جهان ــه ه عرص
بین المللــی؛

علــوم . 11 رشــته های  در  مهــذب  و  عالــم  طــالب  تربیــت 
ــه زبان هــای  انســانی اســالمی و مطالعــات بیــن  رشــته ای ب

بین المللــی؛  پرمخاطــب 
معرفــی نظام منــد ظرفیت هــای بین المللــی حوزه هــای . 12

ــی؛ ــای جهان ــت در عرصه ه ــل بی ــب اه ــه و مکت علمی
ــالمی، . 13 ــان اس ــا و گفتم ــت ارزش ه ــت تثبی ــالش در جه ت

ــل؛ ــطح بین المل ــی در س ــای دین ــوزوی و نماده واژگان ح
ــی . 14 ــایی، آینده پژوه ــی، شناس ــع بررس ــرح جام ــرای ط اج

بین المللــی  بــزرگ  نهادهــای  بــا  حوزه علمیــه  تعامــل  و 
ادیانــی و مذاهبــی؛ 

ــوزوی، . 15 ــی ح ــکل های بین الملل ــای تش ــاماندهی و ارتق س
ــازی  ــی و شبکه س ــی بین الملل ــای علم ــدازی انجمن ه راه ان
ــا شــخصیت های فاخــر بین المللــی؛ ــی ب گســترده ارتباطات

حوزه هــای . 16 جهانــی  اتحادیــه  فعال ســازی  و  راه انــدازی 
ــیعی؛ ــه ش علمی

ــی . 17 ــریات تخصص ــدازی نش ــی، راه ان ــوای علم ــد محت تولی
بین المللــی و تقویــت نهضــت ترجمــه آثــار برتــر علمــی 

حــوزه بــه زبان هــای تأثیرگــذار و پرمخاطــب؛
و . 18 منطقــه ای  هم اندیشــی  کمیته هــای  فعال ســازی 

موضوعــی بــا شــرکت کارشناســان بین المللــی و طــالب 
غیرایرانــی؛ و  ایرانــی 
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تأســیس و تقویــت مــدارس و مراکــز تخصصــی قطــب . 19
؛ لمللــی بین ا

برنامه ریزی، سـاماندهی و نظارت بـر اعزام حوزویان جهت . 20
امـر مقـدس تبلیغ، حضـور در کنفرانس هـا و مجامع علمی و 

مدیریـت مراکز فرهنگی دینـی در عرصه بین الملل؛
راه انــدازی مجتمــع، واحدهــای آموزشــی ـ پژوهشــی و . 21

بین المللــی؛ مراکــز 
راه انــدازی و فعال ســازی رابطیــن، نماینــدگان و دفاتــر . 22

نمایندگی هــای حــوزه در خــارج از کشــور؛
تولید اطلس ژئوپولتیک ادیان، مذاهب و فرق، نیازسنجی . 23

دینی کشورها و ارائه طرح جامع تعامل و گفتگو؛
فضــالی . 24 و  طــالب  توانمندی هــای  و  مهــارت  ارتقــای 

ــه  ــق ارائ ــراق از طری ــه ع ــای علمی ــال در حوزه ه ــی فع ایران
خدمــات آموزشــی، پژوهشــی و مشــاوره ای.
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16. مسئول مرکز فناوری اطالعات
ــاوری . 1 ــع فن ــام جام ــداف نظ ــق اه ــت تحق ــزی جه برنامه ری

ــف آن؛ ــاد مختل ــوزه در ابع ــات ح اطالع
و . 2 شــبکه ای  زیرســاخت های  تکمیــل  بــرای  تــالش 

مأموریت هــای  و  ســامانه ها  بــا  متناســب  ســخت افزاری 
حــوزه؛

بــر . 3 تأکیــد  بــا  مــدارس  و  تقویــت ســخت افزاری ســتاد 
مــدارس قــم و مراکــز تخصصــی؛

و . 4 داده  پایگاه هــای  یکپارچه ســازی  و  تجمیــع  ارتقــا، 
مدیریــت؛ مرکــز  ســامانه های 

و . 5 خدمــات  کلیــه  مجازی ســازی  و  دیجیتال ســازی 
برخــط؛ پیشــخوان  ســامانه  توســعه  و  فرایندهــا 

و دائمــی . 6 بــه پشــتیبانی برخــط  ویــژه نســبت  اهتمــام 
ســامانه ها و خدمــات بــا تأکیــد بــر پیشــخوان ارتباطــی؛

براســاس . 7 برخــط  خدمــات  جامــع  نظــام  طراحــی 
آمایــش؛ طــرح  بــر  تأکیــد  بــا  تحولــی  طرح هــای 

ــی . 8 ــی فرهنگ ــات علم ــتم های خدم ــد سیس ــی و تولی طراح
ــنت های  ــالب و س ــالت های ط ــا رس ــب ب ــی متناس و آموزش

حــوزوی؛
ارتقــای ســطح زیرســاخت ها و نرم افزارهــای مرتبــط بــا . 9

آمــوزش مجــازی متناســب بــا موقعیت هــای بحرانــی؛
تقویــت کتابخانه هــای مجــازی و در دســترس قــراردادن . 10
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نظــام  بــر  مبتنــی  پژوهشــی  و  آموزشــی  نرم افزارهــای 
آموزشــی حــوزه و درختــواره دانشــی؛

ارائــه اطالعــات جامــع و شــفاف بــه معاونت هــا و ســایر . 11
ــری،  ــای گزارش گی ــراه ابزاره ــه هم ــتادی ب ــای س بخش ه

گزارش دهــی، تحلیــل و داده کاوی؛
ــاوری . 12 ــوزه فن ــای ح ــرای برنامه ه ــریع در اج ــهیل و تس تس

ــای  ــای واحده ــت ها و اولویت ه ــب درخواس ــات حس اطالع
ســتادی و صفــی؛

به روزرســانی، تکمیــل ســامانه های موجــود معاونت هــا . 13
ــای  ــاز واحده ــورد نی ــامانه  های م ــن س ــنجی و تأمی و نیازس
صفــی و ســتادی از طریــق خریــد و یــا طراحــی ســامانه های 

جدیــد؛
ارائه طرح جامع امنیت و پیاده سازی آن؛. 14
ــل و . 15 ــد غیرعام ــتورالعمل های پدافن ــررات و دس ــرای مق اج

ایمن ســازی ســخت افزاری و نرم افــزای پایگاه هــا؛
اصالح ساختارهای اطالعاتی موجود در جهت به دست آوردن . 16

و ارائه صحیح اطالعات متناسب با نظام طبقه بندی؛
اســتفاده از ابزارهــای مبتنــی بــر هــوش  مصنوعــی در ارائــه . 17

خدمــات عرصــه آی تــی و بازطراحــی الگــوی بومــی هــوش 
مصنوعــی متناســب بــا نیازهــا و رســالت های حــوزه؛

شناســایی و اســتفاده بهینــه از نرم افزارهــای مشــابه و . 18
ــه منظــور تســریع در  ــز از اجــرای پروژه هــای مــوازی ب پرهی

ــع. ــت مناب ــری از هدررف ــات و جلوگی ــه خدم ارائ
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ب( اولویت  ها و برنامه  های
 اختصاصی واحدهای صفی

1. مسئول مرکز رسانه و فضای مجازی
ــانه ای و . 1 ــب رس ــق مکت ــه و تحق ــت ارائ ــالش جه ــن و ت تبیی

فضــای مجــازی  بــا محوریــت رویکــرد تمدنــی اســالم و آمــوزه 
ــا شــئونات  ــه الگــوی متناســب ب ــر ارائ ــا تأکیــد ب مهدویــت ب

حــوزه؛
ارائــه الگــوی فضــای مجــازی پــاک براســاس شــاخص های . 2

فضــای مجــازی مطلــوب و مــرز مجــازی و پیگیــری اجــرای 
ــور؛ ــذاری کش ــاری قانون گ ــق مج آن از طری

ــر، رســانه و . 3 ــا ســه مضمــون خب ــه پنج ســاله ب اصــالح برنام
فضــای مجــازی؛

مجــازی . 4 فضــای  و  رســانه  شــورای  برگــزاری  و  اصــالح 
حوزه هــای علمیــه بــا اســتفاده از ظرفیت هــا و مشــاوره های 

برون ســازمانی؛ و  درون  نخبگانــی 
و . 5 اقــدام ســازمان یافته  جریان شناســی، ماهیت پژوهــی، 

ــلطه؛ ــام س ــانه ای نظ ــگ رس ــا جن ــه ب ــذار در مقابل تأثیرگ
اســتقالل . 6 حفــظ  صیانــت،  جهــت  در  جــدی  تــالش 

بــه  ورود  از  پرهیــز  حــوزه،  رفیــع  منزلــت  و   رســانه ای 
ــی و حرکــت در چارچــوب  جناح بند ی هــای سیاســی و حزب

ایــران؛  قوانیــن نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی 
ایجـاد، سـامان دهی و راهبـری جبهـه واحد فضـای مجازی . 7
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و رسـانه های دینـی و حوزویـان فعـال در عرصه رسـانه ؛
ســطح . 8 در  حــوزه  رســانه ای  چتــر  تعمیــق  و  گســترش 

نخبگانــی، عمــوم فضــال و طــالب، حوزه هــای اســتانی، 
بین المللــی؛ مخاطبــان  و  مــردم  بدنــه 

ــا گســترش  . 9 ارتقــا، تکمیــل و به ســازی نهــاد رســانه حــوزه ب
ــاد  ــانه ای و ایج ــن رس ــوالت نوی ــه محص ــد و ارائ ــی، تولی زبان

ــی؛ ــبکه تلویزیون ش
پلت فرم ها، . 10 قبیل  از  مجازی  فضای  نوین  ابزارهای  توسعه 

شبکه های اجتماعی برای نیل به حیات طیبه؛
و . 11 نظام منــد  قدرتمنــد،  صحیــح،  بازنمایــی  بــه  اهتمــام 

جریان ســاز حــوزه، روحانیــت، نمادهــا و اشــخاص مذهبــی 
و  خبرگزاری هــا  مجــازی،  فضــای  رســانه ها،  در  دینــی  و 

مکتــوب؛ رســانه های 
به مردم، . 12 و مصونیت بخشی  بینش، مهارت  ارتقای دانش، 

و  طراحی  طریق  از  ایشان  خانواده های  و  طالب  نخبگان، 
ارائه آموزش های تخصصی و مهارتی سواد رسانه؛

طراحــی و ایفــای نقــش هدایت گرانــه، حمایتــی و نظارتــی . 13
گروه هــای  و  کانال هــا  دینــی،  رســانه های  بــه  نســبت 
حــوزوی، تشــکل های رســانه ای-دینی و نیــز تولیــدات و 

ــی؛ ــات دین ــا موضوع ــانه ای ب ــوالت رس محص
تحفــظ بــر پاسداشــت و گســترش مرجعیــت خبــری و . 14

ــای  ــالت حوزه ه ــداف و رس ــتای اه ــوزه در راس ــانه ای  ح رس
ــه؛ علمی
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طــالب . 15 به کارگیــری  زمینــه  ایجــاد  و  تربیــت  آمــوزش، 
فاضــل، مبتکــر و مهــذب در عرصــه رســانه  و فضــای مجــازی؛

کنش گــری رســانه ای به هنــگام و تأثیرگــذار حــوزه مبتنــی . 16
و  حکمــت  دوراندیشــی،  و  حــزم  امانــت،  صداقــت،  بــر 

مصلحــت و رعایــت شــئونات  حــوزوی؛
ــالب . 17 ــتاوردهای انق ــات و دس ــی خدم ــی و بازنمای بازشناس

اســالمی، نهادهــای انقالبــی و به ویــژه خدمــات اجتماعــی 
حــوزه و روحانیــت؛

اهتمــام بــه بازنمایــی صحیــح، قدرتمنــد، نظام منــد و . 18
جریان ســاز حــوزه، روحانیــت، نمادهــا و اشــخاص مذهبــی 

ــازی؛ ــای مج ــانه ها و فض ــی در رس و دین
ــوزوی و . 19 ــون ح ــو و تلویزی ــبکه رادی ــدازی ش ــری راه ان پیگی

ــوزه. ــرای ح ــواره ای ب ــبکه ماه ش
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2. مسئول مرکز بررسی های راهبردی و مطالعات 
حوزه و روحانیت

امـام . 1 نظـرات  و  اندیشـه ها  درخصـوص  مطالعـات  انجـام 
خمینـی، مقام معظم رهبـری و مراجع عظام تقلید 
)دامت برکاتهـم(  در مـورد حوزه و روحانیت و مسـائل فرهنگی 

و اجتماعـی؛
ظرفیت شناسـی، آینده پژوهشـی و بسترسـازی بـرای تحقـق . 2

رسـالت ها و مأموریت هـای حوزه هـای علمیـه؛
رصـد و تهیـه گـزارش مسـتمر سـاالنه از نظـام موضوعـات، . 3

مسـائل و چالش هـای کالن حـوزه و روحانیـت؛
انجـام مطالعـات راهبـردی در موضوعات و مسـائل مهم نهاد . 4

حـوزه و روحانیت؛
تبییـن تحـول در ابعـاد مختلـف حـوزه و روحانیـت و ترسـیم . 5

آن؛ وآینده پژوهـی  بـرون داد 
جمـع آوری، تحلیل و مواجهه  هوشـمند با مراکـز و پروژه های . 6

مرتبط با حـوزه و روحانیت؛
برون دادهـا، . 7 کارکردهـا،  شـئون،  مسـتمر  تحلیلـی  بررسـی 

حـوزوی؛ نهادهـای  مأموریت هـای  و  کار  تقسـیم 
مطالعـات . 8 مراکـز  بـا  همـکاری  و  هدفمنـد  مؤثـر،  ارتبـاط 

غیرحـوزوی؛  و  حـوزوی  راهبـردی 
ــا . 9 ــع ت ــی جام ــه طرح ــا ارائ ــوزه ب ــول ح ــل تح ــن و تحلی تبیی

ــاه؛ ــش م ش
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ســامان دهی گروه هــا و مؤسســات مطالعــات راهبــردی در . 10
حوزه؛

اســتفاده از ظرفیــت پژوهشــگران و نخبــگان راهبــردی . 11
حــوزه و شبکه ســازی آنــان؛

و . 12 حوزه  راهبردی  اطالعات  و  منابع  جامع  بانک  تکمیل 
و  درون سازمانی  راهبردی  مطالعات  تجمیع  و  روحانیت 
برون سازمانی با همکاری دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی؛

شــناخت، تحلیــل و ارائــه راهبــرد جهــت مدیریــت و کنترل . 13
کانون هــای بحــران و تهدیــد حــوزه و روحانیــت؛

آینده پژوهــی . 14 و  رویکردشناســی  بررســی،  رصــد، 
روحانیــت؛ و  حــوزه  جریان هــای 

ــر و . 15 ــخ معاص ــژه تاری ــت به وی ــوزه و روحانی ــی ح تاریخ پژوه
تاریــخ پــس از انقــالب بــا تأکیــد بــر ســنت پژوهی و میــراث و 

ــه؛  ــای علمی ــتاوردهای حوزه ه دس
از . 16 نمادســازی  و  شــخصیت پردازی  الگــو،  اســتخراج 

علمیــه؛ حوزه هــای  مفاخــر  و  آموزه هــا 
ــگاری و . 17 ــخ و تجربه ن ــت تاری ــوا، ثب ــد محت ــایی، تولی شناس

انعــکاس خدمــات اجتماعــی سیاســی حــوزه و روحانیــت؛
ترســیم، تبییــن و نــگارش نقــش حوزه هــای علمیــه در . 18

ــر؛ ــران معاص ــرفت ای ــد و پیش رش
تدوین دانش نامه حوزه و روحانیت؛. 19

ــوی . 20 ــند الگ ــه گام دوم و س ــا بیانی ــط ب ــور مرتب ــری ام راهب
اســالمی- ایرانــی پیشــرفت در حوزه هــای علمیــه.
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3. مسئول مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات
طــالب، . 1 ظرفیت هــای  از  اســتفاده  جامــع  طــرح  ارائــه 

اســاتید، مــدارس علمیــه و مراکــز تخصصــی بــه منظــور 
ــتای  ــا در راس ــه ظرفیت ه ــازی کلی ــازی و فعال س توانمندس

پاســخ گویی؛ مرکــز  مأموریت هــای  انجــام 
انجــام مطالعــات منظــم علمــی و هدایت گــری روشــمند در . 2

راســتای شــناخت مقولــه شــبهه و آســیب و بررســی راه هــای 
ایجــاد، نفــوذ، گســترش، کنتــرل و مدیریــت آن هــا؛

تقســیم کار . 3 و  سیاســت گذاری  کالن،  برنامه ریــزی 
در حــوزه شــبهات و نظــارت ســتادی بــه همــه مراکــز و 

کشــور؛ در  زمینــه  ایــن  در  فعــال  مؤسســات 
هم افزایــی و ایجــاد تعامــل مشــترک در عرصــه  شــبهات . 4

ــه  ــن زمین ــال در ای ــات فع ــز و مؤسس ــه مراک ــا هم ــی ب دین
ــازی؛ ــای مج ــانه و فض ــز رس ــا مرک ــژه ب به وی

حــوزه . 5 در  مطــرح  آســیب های  و  شــبهات  آینده پژوهــی 
دیــن و ارائــه راهبردهــای مواجهــه کارآمــد و اثرگــذار در 

بین المللــی؛ و  داخلــی  عرصه هــای 
طراحــی و تأســیس ســامانه آسیب شناســی، شبهه شناســی، . 6

طبقه بنــدی و اولویت گــذاری آســیب ها و شــبهات براســاس 
ــوی منطقی؛ الگ

دانشــگاه ها، . 7 پژوهشــی،  و  علمــی  مراکــز  شناســایی 
و  خــارج  و  داخــل  فرهنگــی  نهادهــای  و  وزارتخانه هــا 
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ــا  ــا ایشــان، ب دســتگاه های اجرایــی کشــور جهــت تعامــل ب
توجــه بــه سیاســت ها و ضوابــط حــوزه؛

برای . 8 زمینه سازی  و  مالی  و  معنوی  پشتیبانی  و  مساعدت 
مشاوره و خدمات علمی به سایر مراکز فعال در این زمینه؛

ســامانه . 9 تأســیس  و  طراحــی  جامــع،  آرشــیو  ایجــاد 
نتایــج فعالیت هــای علمــی-  از  اطالع رســانی چندزبانــه 

پژوهشــی؛
شناســایی کانون هــای خارجــی و داخلــی فعــال در زمینــه . 10

ــوص  ــی در خص ــات میدان ــام مطالع ــی و انج ــم فرهنگ تهاج
تغییــرات و جریان هــای فرهنگــی و اجتماعــی و مواجهــه 

متقابــل و فعــال؛
نشســت های . 11 هم اندیشــی ها،  برگــزاری  و  برنامه ریــزی 

نــوآوری،  نظریه پــردازی،  کرســی های  فکــری،  و  علمــی 
نقــد، مناظــره و آزاداندیشــی و اعطــای جوایــز و نشــان های 
و  منطقــه ای  ملــی،  ســطوح  در  فرهنگــی  ـ  علمــی 

؛ لمللــی بین ا
دانش نامـه، . 12 تولیـد  و  پژوهشـی  طرح هـای  انجـام 

فرهنگ نامـه، کتـب و مجـالت تخصصـی و علمـی – پژوهشـی؛
و . 13 دیجیتالــی  مکتــوب،  صــورت  بــه  آثــار  انتشــار 

آن هــا؛ متناســب  توزیــع  و  چندرســانه ای 
مطالعــه و فعالیــت اثرگــذار در فضــای مجــازی و راه انــدازی . 14

ــی. ــامانه های محتوای ــایت ها و س س
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4. مسئول مرکز آموزشی و پژوهشی 
حقوق و قضای اسالمی

اهتمــام ویــژه بــه تربیــت مجتهــدان صاحب نظــر و متخصــص . 1
در امــور حقوقــی و قضایی؛

تربیــت نیــروی عالــم، مهــذب، توانمنــد، انقالبــی و جهــادی . 2
در زمینــه حقــوق و قضــای اســالمی؛

مهارتــی . 3 و  علمــی  تهذیبــی،  اخالقــی،  ارتقــای ســطح 
طــالب مرکــز؛ 

ارائه نقشه اجرای رشته ها و گرایش ها و پیشنهادات اصالحی . 4
نسبت به درختواره دانشی مرتبط، ظرف مدت یک ماه؛

بازنگری در عناوین و سرفصل رشته ها به  منظور تقویت بعد . 5
علمی و مهارتی مرکز و تالش جهت اجرای سطح چهار؛

نیازســنجی، آسیب شناســی، تحلیــل و فراتحلیــل اقدامــات . 6
حــوزه در عرصــه حقــوق و قضــا و پیشــنهاد برنامــه جامــع؛

ارائه برنامه پنج ساله مرکز براساس طرح آمایش؛. 7
اســتفاده از اســاتید متخصــص و صاحب نظــر بــا تأکیــد بــر . 8

بعــد اخالقــی، تهذیبــی و انقالبی اســتاد؛
و . 9 کاربــردی  بنیادیــن،  پژوهش هــای  و  مطالعــات  انجــام 

ــور؛ ــی کش ــی و قضای ــام حقوق ــاز نظ ــورد نی ــی م تطبیق
اندیشــه ورز . 10 هیئت هــای  و  علمــی  حلقه هــای  تشــکیل 

ــی  ــام حقوق ــه نظ ــاوره ای ب ــات مش ــه خدم ــور ارائ ــه منظ ب
اســناد  تحلیــل  و  بررســی  قبیــل:  از  کشــور  قضایــی  و 
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بین المللــی، اصــالح رویکــرد جر م زدایــی و پیشــگیری از 
وقــوع جــرم، اصــالح رویکــرد در ورودی پرونده هــا، کاســتن 

ــری؛ ــت کیف ــورم جمعی ت
همــکاری بــا قــوه قضائیــه بــه منظــور ارائــه خدمــات علمــی . 11

ــه  ــدت ب ــدت و کوتاه م ــی بلندم ــای آموزش ــب برنامه ه در قال
منابــع انســانی بــا تأکیــد بــر روحانیــون فعــال در آن قــوه؛

ــه تشــکیل ســتاد همکاری هــای حــوزه . 12 پیگیــری نســبت ب
علمیــه و قــوه قضائیــه و تدویــن برنامــه پنج ســاله همــکاری 

میــان دو نهــاد؛
ارتبــاط مســتمر بــا روحانیــون فعــال در قــوه، شبکه ســازی . 13

و تشــکیل کانون هــای صنفــی؛
الزم . 14 قانونــی  ضوابــط  و  شــرایط  ایجــاد  و  تســهیل گری 

قــوه. در  حــوزه  دانش آموختــگان  به کارگیــری  جهــت 
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5. مسئول مرکز اقتصاد مقاومتی
زمینه سـازی بـرای تربیـت اندیشـه ورزان دغدغه منـد حوزوی . 1

و تولیـد اندیشـه در زمینـه مباحث اقتصاد اسـالمی؛
آموزشــی، . 2 ظرفیت هــای  از  بهره منــدی  و  شناســایی 

حــوزه ؛ تبلیغــی  و  پژوهشــی 
بازشناســی و تحلیــل شــرایط فرصت هــا موانــع و تهدیــدات . 3

در عرصــه حــوزوی، ملــی و فراملــی؛
و . 4 کشــور  آموزشــی  نظــام  و  برنامه هــا  آسیب شناســی 

پیشــنهاد اصالحــات در برنامه هــا و سیســتم های موجــود؛
بررسـی آثار مثبت و منفی سیاسـت ها، برنامه هـا و اقدامات . 5

دولـت، نهادهـا و سـازمان ها در موضـوع ذی ربـط و پیگیـری 
نسـبت به اصـالح سیاسـت ها و برنامه هـای آنان؛

تهیــه، تدویــن و ارائــه سیاســت ها و برنامه هــای پیشــنهادی . 6
بــرای نهادهای مســئول؛

شــورای . 7 مجلــس  در  مطــرح  لوایــح  و  طرح هــا  بررســی 
آن هــا؛ در  اصالحــات  پیشــنهاد  و  اســالمی 

ایجـاد هم گرایـی و هم افزایـی میـان تشـکل های مردمـی، . 8
نهادهـا و افـراد فرهنگـی متعهـد و متخصـص فعـال؛

شاخص ســازی، ســنجش و ارزیابــی عملکــرد نهادهــای . 9
ــط؛  ــوری ذی رب ــی و کش دین

مطالبه گــری نســبت بــه انجــام وظایــف نهادهــای مســئول . 10
و اعــالم هشــدار نســبت بــه اشــتباهات و کم کاری هــا؛
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ــز . 11 ــی و مرک ــه تخصص ــکیل کتابخان ــت تش ــازی جه زمینه س
اســناد بــرای اســتفاده محققــان حــوزه و دانشــگاه؛

ــات . 12 ــه موضوع ــبت ب ــرح نس ــه ط ــر و ارائ ــی، اظهارنظ بررس
ــا. ــر حوزه ه ــی مدی ارجاع
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ج( اولویت  ها و برنامه  های اختصاصی مشاوران
1. مدیر گروه امور مشاوران

ــاس . 1 ــاز براس ــورد نی ــتورالعمل های م ــه و دس ــن آیین نام تدوی
ــی؛ ــای ابالغ اولویت ه

نیازسـنجی و ارائه پیشـنهاد در خصوص تربیت اندیشه ورزان . 2
دغدغه منـد حـوزوی و تولید اندیشـه در عرصه های مرتبط؛

شناســایی ظرفیت هــای آموزشــی، پژوهشــی و تبلیغــی . 3
ــوزه؛ ــر ح ــه مدی ــه آن ب ــط و ارائ ــای مرتب ــوزه در عرصه ه ح

ــای . 4 ــری حوزه ه ــتادهای راهب ــا و س ــرح دبیرخانه ه ــه ط ارائ
علمیــه ظــرف یک مــاه و تــالش بــرای اجــرای آن؛

بازشناســی و تحلیــِل فرصت هــا، موانــع و تهدیــدات در . 5
ــی؛ ــی و فرامل ــوزوی، مل ــه ح عرص

و . 6 کشــور  آموزشــی  نظــام  و  برنامه هــا  آسیب شناســی 
آن هــا؛ در  اصالحــات  پیشــنهاد 

شاخص ســازی، ســنجش و ارزیابــی عملکــرد نهادهــای . 7
و  برنامه هــا  سیاســت ها،  حیــث  از  کشــوری  و  دینــی 
اقدامــات در جامعــه و ارائــه طــرح اصــالح سیاســت ها و 

برنامه هــای آن بــه مدیــر حــوزه ؛
خصــوص . 8 در  جامــع  طرح هــای  تدویــن  پیشــنهاد 

حــوزه؛ مدیــر  بــه  نظــام  و  حــوزه  راهبــردی  موضوعــات 
اســتفاده بهینــه از نخبــگان و دســتاوردهای دیگــر نهادهــا . 9

در نظــام مشــاوران؛
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ــورد . 10 ــای م ــن و آماره ــا، قوانی ــناد، طرح ه ــازی اس فراهم س
ــکاری  ــا هم ــری ب ــتادهای راهب ــران س ــاوران و دبی ــاز مش نی

ــط؛ حداکثــری واحدهــای ذی رب
فراهــم آوری زیرســاخت ها، امکانــات و منابــع الزم بــرای . 11

ــری؛ ــتادهای  راهب ــکیل س تش
جهــت . 12 مؤثــر  و  توانمنــد  شــخصیت های  شناســایی 

مشــاوره ای؛ امــور  و  راهبــری  ســتادهای  در  به کارگیــری 
گزارش گیــری از مشــاوران و دبیــران ســتادهای راهبــری، . 13

ــه  ــت ارائ ــان جه ــی دوره ای آن ــدی و ارزیاب ــل، جمع بن تحلی
بــه مدیــر حــوزه ؛

مرکز . 14 ذی ربط  واحدهای  با  ژرف  تعامل  و  ارتباط  برقراری 
مدیریت و ارائه طرح و ایده ها به آن ها بر حسب شرح وظایف؛

بــر . 15 تأکیــد  و  ســازمانی  ســاختارهای  ایجــاد  از  پرهیــز 
کم هزینــه؛ و  جهــادی  فعالیت هــای 

ظرفیت هــای . 16 از  اســتفاده  و  امکانــات  و  منابــع  جــذب 
حــوزه؛ مأموریت هــای  راســتای  در  برون ســازمانی 

هماهنگی کامل با دستیار ویژه و حوزه مدیریت.. 17
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2. مشاور عالی و دستیار ویژه در امور قم
تقلیــد . 1 عظــام  مراجــع  نظریــات  و  دیدگاه هــا  دریافــت 

و طــالب در  اســاتید  )دامت برکاتهــم(، علمــا، فضــال، 
خصــوص مســائل حــوزه علمیــه قــم بــه منظــور پیگیــری 

ــا؛ آن ه
شــناخت دقیــق دیدگاه هــا و نظریــات شــورای عالــی و مدیــر . 2

حوزه هــای علمیــه و تــالش در جهــت تحقــق آن هــا در قــم؛
ــژه . 3 تــالش در جهــت پیشــبرد برنامه هــای کالن حــوزه به وی

ــرح  ــل ط ــی از قبی ــای تحول ــی و طرح ه ــای ابالغ اولویت ه
ــته ها؛ ــواره رش ــرح درخت ــش و ط آمای

در . 4 مختلــف  علــوم  در  معاصــر  فقه هــای  گســترش 
مصــوب؛  برنامه هــای  چارچــوب 

و . 5 طــالب  تحصیلــی  پرونده هــای  پاالیــش  و  بررســی 
آنــان؛ دانش  آموختگــی  و  تحصیلــی  وضعیــت  تعییــن 

اصالح، تعمیق و گسترش طرح هدایت علمی تربیتی؛ . 6
اجتماعــی- سیاســی، . 7 بصیــرت  علمــی،  پایــش ســطح 

طریــق  از  اصالت هــای  حــوزوی  و  انقالبــی  روحیــه 
گزارش هــای  اخــذ  و  قــم  حــوزه  میانــی  مدیریت هــای 
ســتادی، اســتانی و ســایر نهادهــا و جمع بنــدی، تحلیــل و 

آن هــا؛ فراتحلیــل 
تمرکززدایــی و کاهــش تصدی گــری در امــور آموزشــی و . 8

پژوهشــی به ویــژه در آزمون هــا، کمیته هــای مــدارج علمــی 
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ــی؛ ــای آموزش ــه واحده ــا ب ــه  پایان نامه ه ــزاری دفاعی و برگ
پیگیـری و ارائـه مسـتمر گزارش هـای ارزیابـی از وضعیـت . 9

ارتقـای  بـه  نسـبت  مجّدانـه  پیگیـری  و  اخالقـی  و  معنـوی 
سـطح شـاخص های اخالقـی و تربیتـی در مـدارس و مراکـز؛

بــا . 10 تربیتــی  علمــی-  گروه هــای  تقویــت  و  توســعه 
حــوزه؛ فضــالی  و  اســاتید  از  بهره گیــری 

ــدارس . 11 ــوراهای م ــم ش ــکیل منظ ــه تش ــبت ب ــری نس پیگی
سیاســت گذاری ،  در  آن هــا  مصوبــات  مبناقــراردادن  و 

اجرایــی؛ اقدامــات  و  قانون گــذاری 
ــت . 12 ــارم و هدای ــه چه ــالب در پای ــه ط ــنجی کلی استعدادس

ــش؛ ــرح آمای ــاس ط ــان براس ــی آن تحصیل
ارائــه پیشــنهاد نســبت بــه ارائه خدمــات و مزایــای هدفمند . 13

براســاس شــاخص های مصــوب؛
فرهنگــی، . 14 برنامه هــای  و  طرح هــا  در  فعــال  مشــارکت 

تبلیغــی و اجتماعــی اســتان قــم؛
برنامه ریــزی و اقــدام جهــت دانش افزایــی و مهارت افزایــی . 15

مدیــران و کادر اجرایــی مــدارس و مراکــز؛
ارائــه گــزارش فصلــی نســبت بــه واگــذاری اختیــارات . 16

ســتادی بــه واحدهــای آموزشــی؛
ایجــاد هماهنگــی میان واحدهــای ســتادی و مدیریت  های . 17

و رفــع اختالفــات میــان آن ها؛
ــتور العمل . 18 ــاس دس ــران براس ــزل مدی ــب و ع ــنهاد نص پیش

ــر حــوزه؛ ــه مدی مصــوب ب
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براســاس . 19 معاونیــن  شــورای  فعال ســازی  و  تشــکیل 
مصــوب؛ آیین نامــه  

تــالش و پیگیــری مجّدانــه نســبت بــه توســعه منابــع . 20
پایــدار حــوزه علمیــه قــم؛

ــرد . 21 ــی عملک ــای ارزیاب ــتمر گزارش ه ــه مس ــری و ارائ پیگی
براســاس  مراکــز  و  مــدارس  مدیــران  مدیریت هــا، 

مصــوب؛ شــاخص های 
همــکاری بــا دفتــر بررســی های راهبــردی و مطالعــات . 22

حــوزه و روحانیــت در تدویــن تاریــخ حــوزه  علمیــه قــم 
بــه تفکیــک مــدارس، مراکــز و ســطوح عالــی براســاس 

مصــوب؛ شــیوه نامه 
انجام سایر اموری که از سوی مدیر ابالغ می گردد.. 23
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3. مسئول دبیرخانه دستاوردهای حوزه
و . 1 حــوزه  دســتاوردهای  کلیــه  جمــع آوری  و  شناســایی 

اخیــر؛ ســال  یک صــد  در  به ویــژه  روحانیــت 
ــا جامعــه مدرســین و . 2 برقــراری ارتبــاط گســترده و عمیــق ب

ــوزوی ؛ ــکل های ح ــی آن و تش ــع عموم مجم
و . 3 نظــرات  افــکار،  طرح هــا،  هــا،  ایــده  از  بهره ٌگیــری 

ــوزه؛ ــتاوردهای ح ــه دس ــبت ب ــالب نس ــاتید و ط ــای اس نقده
جمــع آوری و تولیــد محتــوا، برگزاری جلســات هم اندیشــی، . 4

ــا؛ ــی و پیش همایش ه ــت های تخصص نشس
ــت . 5 ــوزه جه ــانه ح ــا رس ــتمر ب ــکاری مس ــی و هم هماهنگ

ــوزوی؛ ــر ح ــی مفاخ ــوزه و معرف ــتاوردهای ح ــر دس بازنش
هماهنگــی و پیگیــری تدویــن مجموعــه آثــار حضــرت آیــت . 6

ــزدی؛ ــم حائری ی ــیخ عبدالکری ــاج ش ــه ح الّل
تعامل مؤثر با جامعه مدرسـین و واحدهای ذی ربط سـتادی . 7

گرامی داشـت  برگـزاری  بـرای  پژوهـش  معاونـت  به ویـژه 
یکصدمیـن سـال تأسـیس حـوزه علمیـه قـم؛

و . 8 حــوزوی  صاحب نظــران  تجــارب  از  بهره گیــری 
غیرحــوزوی، مؤسســات و نهادهــا در راســتای ارتقــای ســطح 

مشــاوره ها؛ و  کارشناســی ها 
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4. مشاور و دستیار مدیر در امور فرهنگی و تبلیغی و 
عضو شورای تبلیغ

شناســایی، بررســی و تحلیــل پویــای نظــام مســائل تبلیــغ و . 1
مبلغــان و ارائــه پیشــنهادهای راهبــردی و عملیاتــی؛

برقــراری ارتبــاط مؤثــر، هدفمنــد و تعامــل عاطفــی و تبــادل . 2
ــا علمــا، فضــال، اســاتید، مبلغــان  فکــری مدیریــت حــوزه ب

برجســته و طــالب جــوان؛
برقــراری ارتبــاط گســترده و عمیــق بــا جامعــه مدرســین و . 3

گروه هــای  و  حــوزوی  تشــکل های  آن،  عمومــی  مجمــع 
ایده هــا،  از  بهره گیــری  منظــور  بــه  جهــادی  تبلیغــی 

طرح هــا، افــکار، نظــرات و نقدهــای آنــان؛
کالن، . 4 ایده هــای  ارائــه  و  ارجاعــی  موضوعــات  بررســی 

تخصصــی؛ مشــاوره های  و  راهبــردی 
و . 5 کارشناســی  جلســات  در  فعــال  و  منظــم  حضــور 

مرتبــط؛ شــوراهای  و  مشــاوره ای 
ــی، . 6 ــت هماهنگ ــاوران جه ــروه مش ــا گ ــل ب ــاط و تعام ارتب

هم افزایــی؛ و  هم فکــری 
ارائه گزارش عملکرد به صورت دوره ای و موردی ؛. 7
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5 .  مشاور و دستیار مدیر در امور مدیریتی و اساتید
شناســایی، بررســی و تحلیــل پویــای نظــام مســائل اســاتید و . 1

ارائــه پیشــنهادهای راهبــردی و عملیاتــی؛
ارائـه طرح جامـع ارتباط مؤثـر، هدفمند، نظام منـد و تعامل . 2

عاطفـی و تبـادل فکری مدیریـت حوزه با اسـاتید و محققان؛
ــین . 3 ــه مدرس ــا جامع ــق ب ــترده و عمی ــاط گس ــراری ارتب برق

ــه  ــوزوی ب ــکل های ح ــاتید و تش ــی آن، اس ــع عموم و مجم
ــرات  ــکار، نظ ــا ، اف ــا، طرح ه ــده ه ــری از ای ــور بهره گی منظ

ــان؛ ــای آن و نقده
ــناخت . 4 ــتادی در ش ــط س ــای ذی رب ــا واحده ــر ب ــل مؤث تعام

ارائــه  منظــور  بــه  توانمندی هــا  و  منابــع  ظرفیت هــا، 
ــا  ــاتید ب ــور اس ــژه در ام ــی به وی ــنهادات کالن و عملیات پیش

نیازهــا؛ و  اولویت هــا  لحــاظ 
و . 5 حــوزوی  صاحب نظــران  تجــارب  از  بهره گیــری 

غیرحــوزوی، مؤسســات و نهادهــا در راســتای ارتقــای ســطح 
مشــاوره ها؛ و  کارشناســی ها 

کالن، . 6 ایده هــای  ارائــه  و  ارجاعــی  موضوعــات  بررســی 
تخصصــی؛ مشــاوره های  و  راهبــردی 

و . 7 کارشناســی  جلســات  در  فعــال  و  منظــم  حضــور 
اســاتید؛ ســتاد  و  مرتبــط  شــوراهای  و  مشــاوره ای 

ــی، . 8 ــت هماهنگ ــاوران جه ــروه مش ــا گ ــل ب ــاط و تعام ارتب
هم افزایــی؛ و  هم فکــری 
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تشــکیل کارگروه هــا و هیئت هــای اندیشــه ورز از اســتادان، . 9
و  آنــان  مشــارکت  توســعه  بــرای  نخبــگان  و  محققــان 

بهره گیــری از ایــن ظرفیــت عظیــم در امــور حــوزه؛
ارائه گزارش عملکرد به صورت دوره ای و موردی.. 10
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6. مشاور و دستیار مدیر در امور گروه های جهادی
ارائه طرح تعامل حوزه با گروه های جهادی؛. 1

ــران و . 2 ــوزوی بح ــتاد ح ــا س ــته ب ــل شایس ــکاری و تعام هم
حــوادث غیرمترقبــه؛

و . 3 شناســایی  در  حــوزه  مدیریــت  مرکــز  بــا  همــکاری 
اجتماعــی؛ فعــاالن  و  جهــادی  گروه هــای  ســازماندهی 

هــا، . 4 گــروه  انتظــارات  و  ایده هــا  مســتمر  انعــکاس 
جهــادی؛ فعــاالن  و  شــخصیت ها 

کالن، . 5 ایده هــای  ارائــه  و  ارجاعــی  موضوعــات  بررســی 
تخصصــی؛ مشــاوره های  و  راهبــردی 

ــادی . 6 ــای جه ــائل گروه ه ــل مس ــی و تحلی ــایی، بررس شناس
و ارائــه پیشــنهادهای راهبــردی و عملیاتــی؛

کالن، . 7 ایده هــای  ارائــه  و  ارجاعــی  موضوعــات  بررســی 
تخصصــی؛ مشــاوره های  و  راهبــردی 

و . 8 کارشناســی  جلســات  در  فعــال  و  منظــم  حضــور 
بحــران؛ ســتاد  و  مرتبــط  شــوراهای  و  مشــاوره ای 

ارتبــاط و تعامــل بــا گــروه مشــاوران جهــت هماهنگــی، . 9
هم افزایــی؛ و  هم فکــری 

ــران . 10 ــه ورز از مدی ــای اندیش ــا و هیئت ه ــکیل کارگروه ه تش
ــادی. ــای جه ــاالن گروه ه و فع
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7 .  مشاور مدیر در امور آموزشی
شناســایی، بررســی و تحلیــل مســائل آموزشــی حــوزه و ارائــه . 1

پیشــنهادهای راهبــردی و عملیاتی؛
ــین . 2 ــه مدرس ــا جامع ــق ب ــترده و عمی ــاط گس ــراری ارتب برق

ــه  ــوزوی ب ــکل های ح ــاتید و تش ــی آن، اس ــع عموم و مجم
ــرات و  ــکار، نظ ــا، اف ــا، طرح ه ــری از ایده ه ــور بهره گی منظ

ــان؛ ــای آن نقده
و . 3 نظــرات  افــکار،  طرح هــا،  ایده هــا،  از  بهره گیــری 

نقدهــای اســاتید و طــالب نســبت بــه نظــام آموزشــی حــوزه؛
ــناخت . 4 ــتادی در ش ــط س ــای ذی رب ــا واحده ــر ب ــل مؤث تعام

ارائــه  منظــور  بــه  توانمندی هــا  و  منابــع  ظرفیت هــا، 
ــا  ــاتید ب ــور اس ــژه در ام ــی به وی ــنهادات کالن و عملیات پیش

نیازهــا؛ و  اولویت هــا  لحــاظ 
و . 5 حــوزوی  صاحب نظــران  تجــارب  از  بهره گیــری 

غیرحــوزوی، مؤسســات و نهادهــا در راســتای ارتقــای ســطح 
مشــاوره ها؛ و  کارشناســی ها 

کالن، . 6 ایده هــای  ارائــه  و  ارجاعــی  موضوعــات  بررســی 
تخصصــی؛ مشــاوره های  و  راهبــردی 

و . 7 کارشناســی  جلســات  در  فعــال  و  منظــم  حضــور 
مرتبــط؛ شــوراهای  و  مشــاوره ای 

ــی، . 8 ــت هماهنگ ــاوران جه ــروه مش ــا گ ــل ب ــاط و تعام ارتب
هم افزایــی؛ و  هم فکــری 
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8.  مشاور مدیر در امور مجمع نمایندگان طالب و 
فضالی حوزه علمیه قم

بــا . 1 و عمیــق مرکــز مدیریــت  ارتبــاط گســترده  برقــراری 
ایده هــا،  از  بهره گیــری  منظــور  بــه  طــالب  نماینــدگان 

آنــان؛ نقدهــای  و  نظــرات  افــکار،  طرح هــا، 
ــدگان و . 2 ــع نماین ــوب مجم ــای مص ــری طرح ه ــه و پیگی ارائ

ــا حصــول نتیجــه؛ ــا مرکــز مدیریــت ت مرتبــط ب
ایجــاد زمینــه الزم جهــت حضــور معاونیــن و مدیــران مرکــز . 3

در جمــع نماینــدگان طــالب و ارائــه گــزارش؛
ــالب در . 4 ــدگان ط ــت نماین ــوص عضوی ــرح در خص ــه ط ارائ

ــت؛ ــز مدیری ــمی مرک ــات رس ــوراها و جلس ش
ــرات و آرا . 5 ــراوری نظ ــش و ف ــع آوری، پای ــنجی، جم افکارس

ــوزه؛ ــت ح ــه مدیری ــه آن ب ــالب و ارائ ط
شـناخت . 6 در  سـتادی  ذی ربـط  واحدهـای  بـا  مؤثـر  تعامـل 

ظرفیت هـا، منابـع و توانمندی ها به منظور ارائه پیشـنهادات 
کالن و عملیاتـی به .ویـژه بـا لحـاظ اولویت هـا و نیازهـا؛

کالن، . 7 ایده هــای  ارائــه  و  ارجاعــی  موضوعــات  بررســی 
نماینــدگان؛ مجمــع  تخصصــی  مشــاوره های  و  راهبــردی 

حضــور منظــم و فعال در جلســات کارشناســی و مشــاوره ای . 8
و شــوراهای مرتبط؛

ارتبــاط و تعامــل بــا گــروه مشــاوران جهــت هماهنگــی، . 9
هم افزایــی؛ و  هم فکــری 
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ــای . 10 ــه ورز از اعض ــای اندیش ــا و هیئت ه ــکیل کارگروه ه تش
ــان و  ــارکت آن ــعه مش ــرای توس ــدگان ب ــع نماین ــرم مجم محت

ــوزه؛ ــور ح ــم در ام ــت عظی ــن ظرفی ــری از ای بهره گی
ارائه گزارش عملکرد به صورت دوره ای و موردی.. 11
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9. مشاور مدیر در امور بین الملل
ــاوره های . 1 ــردی و مش ــای کالن، راهب ــه ایده ه ــی و ارائ بررس

تخصصــی متناســب بــا موضوعــات ارجاعــی و در زمینــه 
ــوزه؛ ــی ح ــات بین الملل ــف ارتباط ــم و کی ــش ک افزای

ــری . 2 ــا بهره گی ــاوره ها ب ــی ها و مش ــطح کارشناس ــای س ارتق
از تجــارب ســایر صاحب نظــران حــوزوی و غیرحــوزوی، 

ــا؛ ــات و نهاده مؤسس
تعامــل مؤثــر بــا واحدهــای ذی ربط در ســتاد مرکــزی جهت . 3

شــناخت ظرفیت هــا، منابــع و توانمندی هــا بــا مالحظــه 
ــی؛ ــنهادات کالن و عملیات ــه پیش ــا و ارائ ــا و نیازه اولویت ه

ــت . 4 ــاوران در دریاف ــروه مش ــل و گ ــز بین المل ــا مرک ــاط ب ارتب
موضوعــات مرتبــط؛

حضور منظم و فعال در جلسات کارشناسی و مشاوره ای؛. 5
ارائه گزارش عملکرد به صورت دوره ای و موردی.. 6
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10. مشاور مدیر در امور مدیریتی
ــناخت . 1 ــتادی در ش ــط س ــای ذی رب ــا واحده ــر ب ــل مؤث تعام

ارائــه  منظــور  بــه  توانمندی هــا  و  منابــع  ظرفیت هــا، 
پیشــنهادات کالن و عملیاتــی به ویــژه در امــور مدیریتــی بــا 

نیازهــا؛ و  اولویت هــا  لحــاظ 
و . 2 حــوزوی  صاحب نظــران  تجــارب  از  بهره گیــری 

غیرحــوزوی، مؤسســات و نهادهــا در راســتای ارتقــای ســطح 
مشــاوره ها؛ و  کارشناســی ها 

ایده هــای کالن، . 3 ارائــه  و  ارجاعــی  بررســی موضوعــات 
تخصصــی؛ مشــاوره های  و  راهبــردی 

حضــور منظــم و فعال در جلســات کارشناســی و مشــاوره ای . 4
و شــوراهای مرتبط؛

ــی، . 5 ــت هماهنگ ــاوران جه ــروه مش ــا گ ــل ب ــاط و تعام ارتب
هم افزایــی؛ و  هم فکــری 

ارائه گزارش عملکرد به صورت دوره ای و موردی.. 6
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11 . مشاور مدیر در امور آموزشی
ــناخت . 1 ــتادی در ش ــط س ــای ذی رب ــا واحده ــر ب ــل مؤث تعام

ارائــه  منظــور  بــه  توانمندی هــا  و  منابــع  ظرفیت هــا، 
ــا  ــژه در امــور آموزشــی ب پیشــنهادات کالن و عملیاتــی به وی

لحــاظ اولویت هــا و نیازهــا؛
و . 2 حــوزوی  صاحب نظــران  تجــارب  از  بهره گیــری 

غیرحــوزوی، مؤسســات و نهادهــا در راســتای ارتقــای ســطح 
مشــاوره ها؛ و  کارشناســی ها 

ایده هــای کالن، . 3 ارائــه  و  ارجاعــی  بررســی موضوعــات 
تخصصــی؛ مشــاوره های  و  راهبــردی 

حضــور منظــم و فعال در جلســات کارشناســی و مشــاوره ای . 4
و شــوراهای مرتبط؛

ــی، . 5 ــت هماهنگ ــاوران جه ــروه مش ــا گ ــل ب ــاط و تعام ارتب
هم افزایــی؛ و  هم فکــری 

ارائه گزارش عملکرد به صورت دوره ای و موردی.. 6



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

125 منشور حوزه های علمیه

12.  مشاور مدیر در امور هوش مصنوعی، 
فناوری اطالعات و فضای مجازی 

شناسایی، بررسی و تحلیل پویای نظام مسائل فناوری اطالعات . 1
و فضای مجازی و ارائه پیشنهادهای راهبردی و عملیاتی؛

ارائــه طــرح جامــع ارتبــاط مؤثــر، هدفمنــد و نظام منــد . 2
ــت  ــه جه ــن عرص ــان ای ــاتید و محقق ــا اس ــوزه ب ــت ح مدیری

ــری؛ ــادل فک ــل و تب تعام
هــوش . 3 از  علمیــه  حوزه هــای  بهره گیــری  طــرح  ارائــه 

فضــای  و  اطالعــات  فنــاوری  آینده پژوهــی  و  مصنوعــی 
علیمــه؛ حوزه هــای  بــر  آن  تأثیــر  و  مجــازی 

اطالعــات . 4 فنــاوری  ظرفیت هــای  معرفــی  و  شناســایی 
ــه  ــبت ب ــنهاد نس ــه پیش ــور ارائ ــه منظ ــور ب ــان و کش در جه

مشــترک؛ همکاری هــای  توســعه  و  بهره منــدی 
بهره گیـری از تجـارب صاحب نظران حـوزوی و غیرحوزوی، . 5

مؤسسـات و نهادها در راسـتای ارتقای سـطح کارشناسـی ها 
و مشـاوره ها؛

کالن، . 6 ایده هــای  ارائــه  و  ارجاعــی  موضوعــات  بررســی 
تخصصــی؛ مشــاوره های  و  راهبــردی 

حضـور منظـم و فعال در جلسـات کارشناسـی و مشـاوره ای . 7
و شـوراهای مرتبط؛

ارتبــاط و تعامــل بــا گــروه مشــاوران بــرای هماهنگــی، . 8
هم افزایــی؛ و  هم فکــری 
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از . 9 اندیشــه ورز  هیئت هــای  و  هــا  کارگــروه  تشــکیل 
اســتادان، محققــان و نخبــگان بــرای توســعه مشــارکت آنــان 

و بهره گیــری از ایــن ظرفیــت عظیــم در امــور حــوزه؛
ارائه گزارش عملکرد به صورت دوره ای و موردی.. 10
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13. مشاور مدیر در امور بانوان و خانواده
و . 1 بانــوان  مســائل  نظــام  تحلیــل  و  بررســی  شناســایی، 

ــه  ــان و ارائ ــران و جه ــش رو در ای ــای پی ــواده و چالش ه خان
عملیاتــی؛ و  راهبــردی  پیشــنهادهای 

گروه هــای . 2 و  تشــکل ها  بــا  گســترده  ارتبــاط  برقــراری 
از  بهره گیــری  منظــور  بــه   خواهــران  جهــادی  تبلیغــی 
آنــان؛ نقدهــای  و  نظــرات  افــکار،  طرح هــا،  ایده هــا، 

برقــراری ارتبــاط مؤثــر و هدفمنــد، تعامــل و تبــادل فکری با . 3
اســاتید، مبلغــان و طــالب جــوان خواهر؛

ــای . 4 ــع حوزه ه ــا و مناب ــا، توانمندی ه ــتفاده از ظرفیت ه اس
علمیــه خواهــران بــه منظــور ارائــه پیشــنهادات کالن و 
ــی؛ ــی و بین الملل ــای مل ــتگاه ه ــا و دس ــه نهاده ــی ب عملیات

و . 5 حــوزوی  صاحب نظــران  تجــارب  از  بهره گیــری 
غیرحــوزوی، مؤسســات و نهادهــا در راســتای ارتقــای ســطح 

مشــاوره ها؛ و  کارشناســی ها 
کالن، . 6 ایده هــای  ارائــه  و  ارجاعــی  موضوعــات  بررســی 

تخصصــی؛ مشــاوره های  و  راهبــردی 
و . 7 کارشناســی  جلســات  در  فعــال  و  منظــم  حضــور 

مرتبــط؛ شــوراهای  و  مشــاوره ای 
ــی، . 8 ــت هماهنگ ــاوران جه ــروه مش ــا گ ــل ب ــاط و تعام ارتب

هم افزایــی؛ و  هم فکــری 
ــوان . 9 ــه ورز از بان ــای اندیش ــا و هیئت ه ــروه ه ــکیل کارگ تش
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فرهیختــه بــرای توســعه مشــارکت آنــان و بهره گیــری از ایــن 
ظرفیــت عظیــم در موضوعــات مرتبــط بــا بانــوان و خانــواده؛

ارائه گزارش عملکرد به صورت دوره ای و موردی.. 10


