




3

کلیات سند آمایش
حوزه های علمیه

تدوین:  دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی
آماده سازی و چاپ: اندیشکده دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

مدیریت اجرایی: محمد وکیلی
ویرایش: حمیدرضا تیموری

طراحی و صفحه آرایی: محمود هدایی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صندوق پستی: 3433 ـــ 37185
شماره تماس: 33133261 ـــ 025

آدرس: قم ــ جمکران ــ بلوار انتظار ــ مرکز مدیریت حوزه های علمیه
دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ــ مدیریت اندیشکده



کلیــات
سند آمایش
حوزه های علمیه

دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی

ویرایش نخست:  بهمن 1400





شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

5 کلیات سند آمایش حوزه های علمیه 

فهرست مطالب 

مقدمه:.................................................................................... 9
10 ........................................................... ماده 1: تعاریف و مفاهیم
ماده 2: سند آمایش حوزه های علمیه......................................... 15
15 ..................................................... چشم انداز حوزه های علمیه 
17 ............................................................................ اهداف کالن 
19 .................................................. مأموریت های حوزه های علمیه
راهبردهای جهت دهنده............................................................ 20
26.............. سازمان فضایی مطلوب حوزه های علمیه در افق آمایش
33 ............................................ سطح بندی کالن حوزه های علمیه
34........................... 1. سطح ملی )مرکز مدیریت حوزه های علمیه(: 
2. سطح استانی )مراکز استان(:............................................... 38
42 ..................................................... 3. سطح جامع شهرستانی: 
45 .............................................................. 4. سطح شهرستانی:
47 ...... ماده 3: عناوین برنامه های اجرایی سند آمایش واحدهای حوزوی
47 ..................................................... عناوین برنامه های آموزشی
48 .................................................... عناوین برنامه های پژوهشی
عناوین برنامه های تبلیغی........................................................ 49
50 ....................................................... عناوین برنامه های تهذیبی
51 ...................................................... عناوین برنامه های مدیریتی
52 .................. ماده 4: ضوابط اجرایی سند آمایش حوزه های علمیه





شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

7 کلیات سند آمایش حوزه های علمیه 

�پیشگفتار

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

مدیریتحوزههایعلمیه
برنامهریزیونظارتراهبردی دفتر

مدیریتاندیشکده
فروردین1401شمسی
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مقدمه:

بــه مثابــه  آمایــش حوزه هــای علمیــه  ســند 
حوزه هــای  ســاماندهی  بــرای  كالن  برنامــه ای 
ــه  ــوزوی در پهن ــای ح ــکل از واحده ــه متش علمی
ــه  ــتیابی ب ــور دس ــه منظ ــران، ب ــالمی ای ــور اس كش
علمیــه  حوزه هــای  چشــم انداز  ســند  اهــداف 
نیازهــای  بــه  علمیــه  حوزه هــای  پاســخ گویی  و 
بــرای  بسترســازی  و  اســالمی  نظــام  و  جامعــه 
تحقــق تمــدن اســالمی بــر پایــه معــارف قــرآن 
اســت.  تدویــن شــده   ،بیــت اهــل  و  كریــم 
در ایــن ســند، بــا مطالعــه »اســناد باالدســت«، 
»مطالعــات گذشــته«، بهره گیــری از »مطالعــات 
نهادهــای مشــابه«، »مطالعــات آینده پژوهــی« و 
جمــع آوری »اطالعــات مربــوط بــه وضــع موجــود« 
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ــزاری  ــور و برگ ــه در كش ــای علمی ــازمان حوزه ه س
بــا نخبــگان و كارشناســان  »جلســات« متعــدد 
مرتبــط، »الگــوی اســتقرار مطلــوب حوزه هــای 

ــت.  ــده اس ــن ش ــه« تدوی علمی
عالــی  شــورای   ،942 مصوبــه  اســتناد  بــه 
آمایــش  حوزه هــای  حوزه هــای علمیــه، »ســند 

علمیــه« را بــه شــرح زیــر تصویــب نمــود:

ماده 1: تعاریف و مفاهیم
در ایــن ســند اصطالحــات زیــر در معانــی شــرح 

داده شــده بــه كار می رونــد:
شورای عالی: شورای عالی حوزه های علمیه.

مرکز مدیریت: مركز مدیریت حوزه علمیه قم.

كــه  اســت  فضایــی  برنامه ریــزی  آمایــش: 

بیان كننــده چگونگــی اســتقرار فضایــی جمعیــت، 
فعالیت هــا و آثــار آن بــر ســرزمین اســت.

سـند آمایش حوزه های علمیه: سـند الگوی مطلوب 

اسـتقرار حوزه های علمیه در سراسـر كشـور مبتنی 
بـر سـند چشـم انداز حوزه هـای علمیـه و بـا توجـه 
نسـبی  مزیت هـای  و  محیطـی  ویژگی هـای  بـه 
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)تراكـم جمعیتـی، توانمندی هـا و شـرایط محلی و 
منطقـه ای( اسـت.

واحــد حــوزوی: مجموعــه ای از عناصــر ســاختاری 

و غیرســاختاری، كــه حداقل در یکــی از محورهای 
ــت« و »تأمیــن منابــع  ــوز فعالیــت«، »مدیری »مج
ــرادران  ــه ب ــوزه علمی ــت ح ــز مدیری ــه مرك ــی« ب مال
)شــورای عالــی حوزه هــای علمیــه(، وابســتگی 
داشــته و در یــک یــا چنــد كاركــرد »آموزشــی«، 
»پژوهشــی«، »تهذیبــی«، »تبلیغــی« و »مدیریتی« 
فعالیــت دارد. فهرســت انــواع واحدهــای حــوزوی 

ــر اســت: ــه شــرح زی موضــوع ایــن ســند، ب
ــه  ــه«، »مدرس ــه علمی ــود:  »مدرس ــای موج واحده

ــه  ــی«، »مؤسس ــز تخصص ــوزوی«، »مرك ــی ح عال
آمــوزش عالــی حــوزوی«، »مركــز آموزش هــای 
كاربــردی و مهارتــی«، »مركــز آمــوزش زبــان«، 
»مؤسســه آمــوزش عالی حــوزوی تربیــت مدرس«، 
پژوهشــگاه،  )شــامل  پژوهشــی«  »واحدهــای 
ــی  ــز پژوهش ــی، مرك ــه پژوهش پژوهشــکده، مؤسس
و گــروه پژوهشــی(، »نشــریات علمــی پژوهشــی«، 
ســرا«،  »پژوهــش  علمــی«،  »انجمن هــای 
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ــت«،  ــوزه و روحانی ــردی ح ــات راهب ــز مطالع »مرك
و  اســناد  »مركــز  حــوزوی«،  »كتابخانه هــای 
ــاوره«،  ــز مش ــه«، »مراك ــای علمی ــدارک حوزه ه م
»مركــز  تربیــت«،  و  تعلیــم  پژوهشــی  »مركــز 
بــه شــبهات«، »مركــز  پاســخ گویی  و  مطالعــات 
اقتصــاد مقاومتــی«، »مركــز آموزش  هــای مجــازی 
ــد  ــز رش ــاح«، »مرك ــز مفت ــوری«، »مراك و غیرحض
ــگان«. ــون دانش آموخت ــه«، »كان ــای علمی حوزه ه
»دفتــر  جدیــد:  پیشــنهادی  واحدهــای 
هماهنگــی امــور تبلیــغ«، »دفتــر منابــع پایــدار« و 

علمیــه«. حــوزه  مردمــی  خدمــات  »دفتــر 
حـوزه علمیـه: سـازمانی اسـت بـا هویت منسـجم 

»واحدهـای  از  تعـدادی  از  متشـکل  یکپارچـه،  و 
حوزوی«، با كاركردهای »آموزشـی«، »پژوهشـی«، 
»تهذیبـی«، »تبلیغـی« و »مدیریتـی« بـرای انجـام 
سـطح  سـه  در  علمیـه،  حوزه هـای  مأموریت هـای 
بـرای  كـه  »شهرسـتانی«،  و  »اسـتانی«  »ملـی«، 
مخاطبـان  انـواع  دینـی  نیازهـای  بـه  پاسـخ گویی 
»نظـام  »جامعـه«،  »طـالب«،  شـامل  خـود، 
اسـالمی« و »بین الملـل«، گسـترش یافتـه اسـت.
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چشـــم انداز  علمیـــه:  حوزه هـــای  چشـــم انداز 

حوزه هـــای علمیـــه ســـندی اســـت كـــه مبتنـــی 
ـــن،  ـــداف بنیادی ـــت، اه ـــناد فرادس ـــات اس ـــر الزام ب
حوزه هـــای  اساســـی  مســـائل  و  قابلیت هـــا 
ـــث  ـــئوالن و منبع ـــگان و مس ـــدگاه نخب ـــه، دی علمی
آینده نـــگاری  رویکـــرد  بـــا  ظرفیت هـــا  از 

اســـت. تدوین شـــده 
مأموریــت  علمیــه:  حوزه هــای  مأموریت هــای 

ــی  ــات درون ــر الزام ــی ب ــه، مبتن ــای علمی حوزه ه
ــا و  ــق آرمان ه ــیر تحق ــم انداز، مس ــی چش و بیرون

مــی دارد. بیــان  را  چشــم انداز  ویژگی هــای 
اهــداف  ایــن  علمیــه:  حوزه هــای  کالن  اهــداف 

ــه از اســناد فرادســت، قابلیت هــا و مســائل  برگرفت
حوزه هــای علمیــه در قالــب رویکــرد تفکــر ارزشــی 
حوزه هــای  آمایــش  ســند  تدویــن  در  و  احصــا 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــا ق ــه مبن علمی
راهبردهـــا  ایـــن  جهت دهنـــده:  راهبردهـــای 

جهت گیری هـــای اصلـــی و بلندمـــدت توســـعه 
ــاس  ــه براسـ ــت كـ ــه اسـ ــای علمیـ ــی حوزه هـ آتـ
در  محدودیت هـــا  و  فرصت هـــا  قابلیت هـــا، 
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بـــه  بـــرای رســـیدن  بـــا چالش هـــا،  مواجهـــه 
ــه،  ــای علمیـ ــازمان فضایـــی مطلـــوب حوزه هـ سـ

می گـــردد. تعییـــن 
ســازمان فضایــی مطلــوب حوزه هــای علمیــه: منظومه ای 

منســجم و هــم پیونــد كــه مبتنــی بــر »مأموریــت«، 
ــده« و  ــای جهت دهن ــداف كالن« و »راهبرده »اه
در تعامــل بیــن خــود، جامعــه و نظــام اســالمی در 

افــق آمایــش، اســتقرار یافتــه اســت.
ـــارت  ـــه: عب ـــای علمی ـــتقرار حوزه ه ـــطح بندی کالن اس س

ــای  ــای »حوزه هـ ــا و مأموریت هـ ــت از نقش هـ اسـ
و  »اســـتانی«  »ملـــی«،  مقیـــاس  در  علمیـــه« 
ـــی  ـــازمان فضای ـــر س ـــی ب ـــه مبتن ـــتانی« ك »شهرس
شـــده  تعییـــن   علمیـــه،  حوزه هـــای  مطلـــوب 

اســـت.
از  مجموعــه ای  آمایــش:  اجرایــی  برنامه هــای 

طرح هــا، پروژه هــا، دســتورالعمل ها و قوانیــن و 
مقــررات هماهنــگ و هم راســتا كــه در قالــب یــک 
پایــه »راهبردهــای جهت دهنــده«  بــر  و  برنامــه 
بــرای تحقــق ســازمان فضایــی مطلــوب حوزه هــای 

علمیــه تدویــن می شــود.
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ــی و  ــای ذات ــف و نقش ه ــت: وظای ــژه روحانی کاروی

موقعیتــی اســت كــه روحانیت شــیعه در عرصه های 
مختلــف، همچــون »تعلیــم و آمــوزش«، »تربیــت و 
اخــالق«، »تبلیــغ و هدایــت«، »تحقیــق و اجتهاد« 
پاســخ گویی  در  مدیریــت«  و  »سیاســت گذاری  و 
ــه«،  ــای علمی ــای »حوزه ه ــا و احتیاج ه ــه نیازه ب
»نظــام اســالمی« و »جامعــه« در ســطح ملــی و 

دارد. بین المللــی 

ماده 2: سند آمایش حوزه های علمیه
چشم انداز حوزه های علمیه 

مطابـق مصوبه 1001 شـورای عالـی حوزه های 
علمیـه، حـوزه علمیه در افق 1404 نهادی اسـت:
همســو،   نهادهــای  بــرای  مرجــع  متعالــی، 
در  فراگیــر  مخاطبــان،  بــرای  اســوه  مؤثرتریــن 
ســطح ملــی، پاســخ گو و نقش آفریــن در ســطح 
و  متقــن  ارائــه جامــع،  در  پیشــرو  و  بین الملــل 

.فاخــر دیــن و مکتــب اهــل بیــت
در این افق حوزه علمیه برخوردار از ویژگی های 

ذیل است:
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نظام هـای  در  رسـمیت یافته  عالـی  مرجعیـت   ●
تهذیبـی- تربیتـی، آموزشـی، پژوهشـی و تبلیغـی دین؛

ــش و  ــش، بین ــعه دان ــد و توس ــدی در تولی ●  توانمن
گرایــش دینــی فــرد و اجتمــاع، همــگام بــا نهضــت 

ــزاری؛ ــش نرم اف ــی و جنب علم

تمــدن  و  طیبــه  حیــات  اســتقرار  پرچــم داری   ●
جهانــی؛ عرصــه  در  اســامی 

●  مرجعیــت در مهندســی فرهنــگ دینــی در جهــت 
معــارف  بــر  مبتنــی  دین مــداری  نهادینه ســازی 

ــرت^؛ ــرآن و عت ق

ــی،   ــای فرهنگ ــی در عرصه ه ــش هدایت ــای نق ●  ایف
یــان دادن دیــن در  سیاســی و اجتماعــی نظــام و جر

زندگــی فــردی، اجتماعــی و حاكمیتــی؛

● تقویــت و تعمیــم فرهنــگ جهــاد و شــهادت، 
ــا  ــامی ب ــت اس ــان ام ــداری می ــری و والیتم ایثارگ

ــدت؛ ــی و وح ــر همگرای ــد ب كی تأ

بــا جنــگ  پیشــگیری و مقابلــه  ● توانمنــدی در 

نــرم جهانــی، انحرافــات،  خرافــات و ابزارهــا و 

یبــی دشــمنان در عرصــه مقابلــه بــا  روش هــای تخر

ــن؛ دی
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● مرجعیــت در تبییــن و ترســیم فرهنــگ اصیــل 

مهدویــت؛

جامع نگــر،  قانون گــذاری  و  سیاســت گذاری   ●

ــوزه؛ ــمند در ح ــا و هوش پوی

ــرا،  ــگ، همگـ ــزا، هماهنـ ــازمان هم افـ ● دارای سـ

و  پاســـخ گو  چابـــک،  رســـمی،  متـــوازن، 

غیرمـــوازی؛

ــص،   ــانی متخص ــرمایه های انس ــع و س ● دارای مناب

ق، توانمنــد و مؤثــر؛
ّ

خــا

ــا  ــد ب ــب و روزآم ــای مناس ــد از فناوری ه ● بهره من
ــح؛ ــلف صال ــنت های س ــیوه و س ــظ ش حف

●  مستقل از نظر مالی؛
● دارای نظام نظارتی هدایتگر و سازنده.

اهداف کالن 

اهــداف كالن ســند آمایــش واحدهــای حــوزوی 
حوزه هــای  چشــم انداز  ســند  اهــداف  همــان 

ــر اســت: ــرار زی ــه ق ــه اســت كــه ب علمی
1. فّعــال در فهــم اجتهــادی و جامــع دیــن، بــا تكیــه 

بــر فقــه حكومتــی و رویكــرد فقــه جواهــری.
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و  عالمـان  متـوازن  و  جامـع  تربیـت  و  تأمیـن   .2

فقیهـان وارسـته و توانمنـد در عرصه های آموزشـی، 

یتـی. مدیر و  تهذیبـی  تبلیغـی،  پژوهشـی، 

3. تأمیــن و تولیــد علــم و اندیشــه و فرهنــگ متقــن 

و متناســب بــا نیــاز جوامــع هــدف و در تــراز 

جهانــی، مبتنــی بــر آموزه هــای قــرآن و مكتــب 

. ^ هل بیــت ا

ــخ گو  ــر و پاس ــر، هدایت گ ــد، فراگی ــغ كارآم 4. تبلی

بــه نیازهــای دینــی جامعــه و نظــام.

ــای  ــته در عرصه ه ــر و برجس ــال، مؤث ــور فّع 5. حض

ــل. ــطح بین المل ــی در س ن
ّ

ــی و تمد فرهنگ

ایجـــاد ســـازمانی »چابـــک«، »كارآمـــد«،   .6

ــر »دانـــش« و »ارزش« و  ــی بـ ــر«، و مّتكـ »فراگیـ

حـــوزوی«. اصیـــل  »ســـّنت های 

یــت تحــّوالت  ینــی فّعــال و مؤثــر در مدیر 7. نقش آفر

ــا نظــام  فرهنگــی و اجتماعــی و سیاســی همســو ب

اســامی.

8. دســتیابی بــه علــوم اجتماعــی و انســانی بــر پایــۀ 

ن 
ّ

ــد ــتقرار تم ــتای اس ــی، در راس ــای وحیان آموزه ه

جهانــی اســام.
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ــازی و  ــی، زمینه س ــر در طراح ــش مؤث ــای نق 9. ایف

ــام. ــی اس ــای اجتماع ــتقرار نظام ه اس

مأموریت های حوزه های علمیه

1. اســتنباط، تبییــن و تعمیــق آموزه هــای اســام 

ــوم و  ــف عل ــای مختل ــیع در عرصه ه ــب تش و مكت

ــه؛ ــژه فق ــامی به وی ــارف اس مع

2. تبییــن روشــمند و صیانــت هوشــمندانه از اســام 

نــاب و مكتــب تشــیع؛

حوزه هــای  در  علــم  تولیــد  و  یه پــردازی  نظر  .3

مختلــف علــوم اســامی – انســانی؛

4. تربیــت نیــروی انســانی بــرای رفــع نیازهــای دینــی 

جامعــه، نظــام اســامی و حوزه هــای علمیــه؛

5. تبلیــغ، ترویــج، تثبیــت و تعمیــق ارزش هــا و 

معــارف اســامی در ســطح ملــی و فراملــی؛

6. پشــتیبانی و حمایــت از نظــام اســامی و هدایــت 

در جهــت تحكیــم، تقویــت و اعتــای آن؛

ـــاس  ـــامی براس ـــدن اس ـــق تم ـــرای تحق ـــاش ب 7. ت

اهـــل  آموزه هـــای  و  یـــم  كر قـــرآن  آیـــات 

بیـــت^؛
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راهبردهای جهت دهنده

راهبردهای جهت دهنـده ناظر به مأموریت های 
اصلـی  جهت گیری هـای  كـه  علمیـه  حوزه هـای 
را  علمیـه  حوزه هـای  آتـی  توسـعه  بلندمـدت  و 
قابلیت هـا، فرصت هـا  براسـاس  و  نشـان می دهـد 
بـرای  چالش هـا،  بـا  مواجهـه  در  محدودیت هـا  و 
بـه سـازمان فضایـی مطلـوب حوزه هـای  رسـیدن 
علمیـه تدویـن شـده اسـت و بـه شـرح زیـر تعییـن 

می گـردد:

الف( راهبردهای ناظر به تولید و بسط علم

ــی  ــی كنون ــی و پژوهش ــای آموزش ــای نظام ه 1. ارتق

ــته ها؛ ــۀ رش ــادی در هم ــرد اجته ــا رویك ب

و  یه هـا  نظر نقـد  یه پـردازی،  نظر علـم،  تولیـد   .2

در حوزه هـای مختلـف علـوم  دانـش  بومی سـازی 

اسـامی ـ انسـانی و تبییـن صحیـح اسـام نـاب و 

نویـن. فناوری هـای  از  بهره گیـری  بـا  تشـیع  مكتـب 

ــا  ــاركت ب ــان، مش ــای دانش بنی ــترش نهاده 3. گس

نهادهــای نظــام اســامی در توســعه مرزهــای علمی 
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و دانــش كشــور و زمینه ســازی بــرای بهره منــدی 

مخاطبــان از تخّصص هــا و نوآوری هــای علمــی 

دانش آموختــگان.

ب( راهبردهای ناظر به تربیت نیروی انسانی

1. ارتقــای ســطح آموزشــی، تربیتــی و پژوهشــی 

حوزه هــای علمیــه در سراســر كشــور؛

خــارج  دروس  نظام منــد  توســعه  و  گســترش   .2

ــای  ــواره حوزه ه ــه درخت ــر ب ــه ناظ ــای علمی حوزه ه

ــی؛ دانش

تخصصــی  رشــته  های  توســعه  و  راه انــدازی   .3

در  دانشــی  حوزه هــای  درختــواره  بــا  متناســب 

علمیــه؛ حوزه هــای  ســطح 

4. تولید محتوای آموزشی رشته های تخصصی؛

ــدرس و  ــت م ــای تربی ــعه واحده ــیس و توس 5. تأس

ــی؛ كادر اجرای

6. ســاماندهی حوزه هــای علمیــه شهرســتانی بــا 

ــد، در  ــای جدی یت ه ــه مأمور ــخ گویی ب ــدف پاس ه

ــام؛ ــا و ادغ ــرد، ارتق ــاح عملك ــب اص قال

7. طراحــی نظــام جامــع آموزش  هــای مهارتــی-
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ــه،  ــوزۀ علمی ــای ح ــا نیازه ــب ب ــردی متناس كارب

جامعــه و نظــام اســامی؛

8. راه انــدازی نظام منــد واحدهــای آمــوزش مهارتــی 

ـ كاربــردی بــه منظــور توانمندســازی طــاب و 

دانش آموختــگان؛

ــت در  ــری جمعی ــد و حداكث ــازی هدفمن 9. آشناس

ــذب  ــور ج ــه منظ ــه، ب ــوزه علمی ــه ح ــن ورود ب س

ــزه  ــا انگی ــی و ب ــی، تربیت ــتعد آموزش ــان مس داوطلب

ــور؛ ــطح كش در س

10. طراحــی و اســتقرار ســاِزكار مناســب بــرای 

ــر  ــاب ناظ ــی ط ــت تحصیل ــتعدادیابی و هدای اس

بــه كارویژه هــای روحانیــت؛

11. ایجــاد و گســترش كانون هــای دانش آموختگــی 

همگرایــی،  منظــور  بــه  علمیــه  حوزه هــای  در 

تجربیــات  تبــادل  و  مؤثــر  ارتبــاط  هم افزایــی، 

ســطح  افزایــش  راســتای  در  دانش آموختــگان 

ــان. ــی آن ــی و تربیت علم

ج( راهبردهای ناظر به تبلیغ دین اسالم

وظایـف  شـرح  و  سـاختار  اصـاح  و  بازنگـری   .1
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یت  مـدارس علمیه و اركان آن با هـدف تحقق مأمور

و ارتقـای كاركردهـای تبلیغـی حوزه هـای علمیـه؛

ــوط  ــن مرب ــط و قوانی ــاح ضواب ــری و اص 2. بازنگ

بــه تأســیس و توســعه واحدهــای آموزشــی بــا 

ــای  ــی حوزه ه ــای تبلیغ یت ه ــق مأمور ــدف تحق ه

ــای  ــی ظرفیت ه ــی و پیش بین ــد »معرف ــه مانن علمی

یتــی تبلیغی«  تبلیغــی«، »تعییــن كادر علمــی و مدیر

ــی«؛ ــای تبلیغ ــت نیروه ــی و تربی ــارت افزای و »مه

3. جهت دهــی نظــام تربیتــی حوزه هــای علمیــه 

ــی در  ــای تبلیغ یت ه ــه مأمور ــخ گویی ب ــرای پاس ب

ــون  ــه فن ــز دانش آموختــگان حــوزه ب راســتای تجهی

ــی؛ ــد تبلیغ ــای روزآم و مهارت ه

4. سـاماندهی و حمایـت از هنرمنـدان حـوزوی بـا 

هـدف تبلیـغ هنـری دیـن و تولیـد محتـوای فاخـر 

تبلیغـی؛

5. جهت دهــی فعالیت هــای تبلیغــی بــه ســمت 

ــر  ــرای نش ــن ب ــای نوی ــه از فناوری ه ــتفاده بهین اس

ــت^؛ ــل بی ــب اه ــگ مكت ــه و فرهن اندیش

6. زمینه سـازی جهـت ایجـاد جایـگاه قانونـی بـرای 

و  شـوراها  نهادهـا،  در  علمیـه  حوزه هـای  حضـور 



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

کلیات سند آمایش حوزه های علمیه 24

كمیته هـای تصمیم سـاز در عرصـه دیـن و فرهنگ در 

سـطح ملـی، بین المللـی، اسـتانی و شهرسـتانی؛

7. زمینه ســازی جهــت حضــور رســمی مبلغــان 

حــوزوی در كارویژه هــای تبلیغــی نظــام اســامی، 

كیــد بــر عرصه هــای  جامعــه و بین الملــل بــا تأ

ــور؛ ــی كش ــی تربیت ــام آموزش ــجد و نظ مس

8. ایجــاد تعامــل، هماهنگــی و هم افزایــی میــان 

نهادهــای بــا ماهیــت حــوزوی و منســوب بــه 

ــتعدادها  ــا و اس ــتفاده از ظرفیت ه ــرای اس ــوزه، ب ح

ــغ؛ ــه تبلی ــر در عرص ــات یكدیگ و امكان

مراكــز  از  حمایــت  و  تعامــل  مؤثــر،  ارتبــاط   .9

و  غیرحــوزوی  مذهبــی  و  دینــی  فرهنگــی، 

دیــن؛ تبلیــغ  در  آن هــا  ظرفیــت  از  بهره گیــری 

و  قانونمنــد  انسجام بخشــی  و  ســامان دهی   .10

حمایــت و پشــتیبانی علمــی، بصیرتــی و محتوایــی 

ــن. ــغ دی ــه تبلی ــوزوی در عرص ــاالن غیرح از فع

د( راهبردهــای ناظــر بــه پشــتیبانی از نظــام اســالمی و 

تحقــق تمــدن اســالمی

ــف  ــرح وظای ــاختار و ش ــاح س ــری و اص 1. بازنگ



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

25 کلیات سند آمایش حوزه های علمیه 

ــا  ــب ب ــه متناس ــای علمی ــی حوزه ه ــتادی و صف س

ــامی؛ ــدن اس ــق تم ــام و تحق ــای نظ نیازه

2. تربیــت نیروهــای متخصــص، متعهــد، كارآمــد، 

انقابــی بــرای پاســخ گویی بــه نیازهــای نظــام 

ــامی؛ اس

در  نظام منــد  و  مطلــوب  الگــوی  اســتقرار   .3

مناســبات و تعامــات حوزه هــای علمیــه بــا نظــام 

بین المللــی؛  نهادهــای  و  ســازمان ها  و  اســامی 

4. زمینه ســـازی جهـــت ایجـــاد جایـــگاه قانونـــی 

ــه در  ــای علمیـ ــق مرجعیـــت حوزه هـ ــرای تحقـ بـ

ـــی  ـــش هدایت ـــای نق ـــی و ایف ـــگ دین ـــی فرهن مهندس

در عرصه هـــای فرهنگـــی، سیاســـی و اجتماعـــی 

نظـــام اســـامی بـــرای رســـیدن بـــه تمـــدن 

اســـامی؛

5. زمینه ســازی جهــت ایجــاد جایــگاه قانونــی 

حوزه هــای  دانش آموختــگان  حضــور  بــرای 

علمیــه در كارویژه هــای روحانیــت در عرصــه نظــام 

ــتانی و  ــی، اس ــی، مل ــطح بین الملل ــامی در س اس

شهرســتانی؛

از  حمایــت  و  تعامــل  هم گرایــی،  هم افزایــی،   .6
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فعــاالن حــوزوی و غیرحــوزوی و بهره گیــری از 

ــامی. ــدن اس ــق تم ــه تحق ــا در عرص ــت آن ه ظرفی

ســازمان فضایــی مطلــوب حوزه هــای علمیــه در افــق 

آمایــش

فضایــی  ســازمان  ویژگی هــای  مهم تریــن 
مطلــوب حوزه هــای علمیــه در ســطح كشــور در 

بــه شــرح ذیــل می باشــد: ســال 1414 
● دارای ســاختار چندســطحی، چندعملكــردی و 

ــت؛ ــور اس ــطح كش ــه در س یع یافت توز

ــری  ــت گذاری و راهب ــذار در سیاس ــع و اثرگ ● مرج

دینــی و فرهنگــی نظــام اســامی اســت؛

ــا  ــی ب ــی و پژوهش ــی، تربیت ــام آموزش ــد نظ ● واج

رویكــرد تبلیغــی و پاســخ گو اســت؛

● تربیت كننـده دانش آموختگان حـوزوی متخصص 

یـن در كارویژه هـای روحانیت اسـت؛ و نقش آفر

ــری«  ــت و به كارگیـ ــذب، تربیـ ــت »جـ یـ ● محور

ســـاختاری  بـــا  حـــوزوی  دانش آموختـــگان 

غیرمتمركـــز بـــر عهـــده حـــوزه علمیـــه قـــم بـــا 

ـــطوح  ـــاب در س ـــت ط ـــوری در تربی ـــگاه مح جای
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ـــتانی  ـــتانی و شهرس ـــه اس ـــای علمی ـــی و حوزه ه عال

بـــا ســـطح بندی تعیین شـــده، در سراســـر كشـــور 

اســـت؛

● تفكیــک نقــش ســتاد مركــزی، ســتادهای واســط 

وظایــف  و  نقش هــا  بــا  متناســب  صــف،  و 

ــت؛ ــده اس ــام ش ــور انج ــه در كش ــای علمی حوزه ه

● تربیــت روحانــی، مبتنــی بــر نیــاز حوزه هــای 

علمیــه، جامعــه و نظــام اســامی و بین الملــل 

ــت؛ ــه اس ــورت گرفت ص

● میــان ظرفیــت و تعــداد واحدهــای حــوزوی 

ــب و  ــی تناس ــه ای و مل ــی، منطق ــای محل ــا نیازه ب

ــت؛ ــده اس ــاد ش ــوازن ایج ت

توســعه  و  تأســیس  در  ابتدایــی  مســئولیت   ●

ــتان  ــر شهرس ــاز در ه ــورد نی ــوزوی م ــای ح واحده

ــان  ــن هم ی ــگان و خیر ــا، فرهیخت ــده علم ــر عه ب

شهرســتان اســت؛

ــد«،  ــذب هدفمن ــر »ج ــی ب ــی مبتن ــعه كیف ●  توس

مؤثــر«  »به كارگیــری  و  متعالــی«  »تربیــت 

دانش آموختــگان بــر توســعه كمــی رجحــان دارد؛

● تأمیــن نیازهــای دینــی مناطــق محــروم و مناطقــی 
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ــد  ــرار دارن ــی ق ــیب های عقیدت ــرض آس ــه در مع ك

بــا اســتقرار واحدهــای حــوزوی یــا حضور مســتمر 

دانش آموختــگان حــوزوی مــورد توجــه ویــژه قــرار 

گرفتــه اســت؛

یــق ایجــاد و گســترش  ● خودكفایــی مالــی از طر

مالــی  حمایت هــای  هدایــت  و  پایــدار  منابــع 

یرســاخت ها و  دولتــی و غیردولتــی جهــت ایجــاد ز

ــرد  ــه، راهب ــه فعالیــت حوزه هــای علمی تأمیــن هزین

مســلط بــر تأســیس و توســعه حوزه هــای علمیــه در 

ــت؛ ــده اس ــور ش ــر كش سراس

ــه  ــتانی ب ــی و اس ــطح مل ــه در س ــای علمی ● حوزه ه

یــت و سیاســت گذاری  صــورت فعــال در امــر مدیر

حضــور  اســتان ها  و  كشــور  دینــی  امــور  كان 

ــد؛ دارن

در  شهرســتانی  ســطح  در  علمیــه  حوزه هــای   ●

ــای  ــود ایف ــه خ ــی جامع ــوی و دین ــت معن ی مدیر

می نماینــد؛ نقــش 

یف شــده و مشــخصی  ● ارتبــاط و همــكاری تعر

ــتانی  ــی، اس ــطح مل ــه در س ــای علمی ــن حوزه ه بی

و شهرســتانی بــا اشــخاص حقیقــی و حقوقــی 
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ــداف كان  ــا و اه یت ه ــق مأمور ــرای تحق ــر ب ی ز

ــت: ــده اس ــاد ش ــه ایج ــای علمی حوزه ه

ــی،  ــراودات علم ــور م ــد ) در ام ــم تقلی ــع معظ ◊ مراج

ــات(؛ ــی و وجوه ــائل دین ــخ گویی مس پاس

◊ نمایندگان ولی فقیه در استان ها و ائمه جمعه؛

ــگ  ــورای فرهن ــی، ش ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ◊ ش

عمومــی، شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی، ســتاد 

اقامــه نمــاز، ســتاد امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، 

ــات و ...؛ ــی تبلیغ ــورای هماهنگ ــتاد زکات و ش س

پشــتیبانی  سیاســت گذاری  )شــورای  مســاجد   ◊

ــه  ــاجد، ائم ــی مس ــای فرهنگ ــاجد، کانون ه ــور مس ام

جماعــات، هیئت هــای امنــای مســاجد و خــدام(؛

ــودک،  ــای ک ــگاه ها، مهده ــرورش )آموزش ◊ آموزش وپ

اردوگاه هــا، دفتــر همــکاری حــوزه و آموزش وپــرورش(؛

◊ مؤسســات آمــوزش عالــی )واحدهــای آمــوزش 

ــه در  ــی فقی ــی ول ــاد نمایندگ ــگاه ها، نه ــی، پژوهش عال

و...(؛ خوابگاه هــا  دانشــگاه ها، 

◊ نهادهــای اجتماعــی )پایگاه هــای بســیج، هــال 

ــه،  ــات خیری ــداد، مؤسس ــه ام ــتی، کمیت ــر، بهزیس احم

کــودکان  نگــه داری  مراکــز  ســالمندان،  خانه هــای 
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ــازان،  ــن و جانب ــگاه های معلولی ــت، آسایش بی سرپرس

ــاد و ...(؛ ــرک اعتی ــز ت مراک

◊ ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه و تولیت هــای 

اعتــاب مقدســه و بقــاع متبرکــه؛

◊ ســازمان حــج و زیــارت )بعثه هــا، کاروان هــای حــج 

و کاروان هــای عتبــات مقدســه، تورهــای زیارتــی(؛

◊ نهادهـــای فرهنگـــی )فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی، 

ســـازمان تبلیغـــات اســـامی، ســـتاد راهیـــان نـــور، 

حـــوزه هنـــری ســـازمان تبلیغـــات، ســـینماها، 

مجتمع هـــای  و  کانون هـــا  نمایـــش،  ســـالن های 

و...(؛ فرهنگ ســـراها  فرهنگـــی، 

ــی،  ــای مذهب ــی )هیئت ه ــی مذهب ــای مردم ◊ نهاده

ــی و...(؛ ــات خانگ ــران، جلس ــت ق ــات قرائ جلس

ــای  ــت حوزه ه ــز مدیری ــوزوی )مرک ــای پیراح ◊ نهاده

مدیریــت  مرکــز  اصفهــان،  و  خراســان  علمیــه 

حوزه هــای علمیــه خواهــران، جامعــة الزهــرا، جامعــة 

ــوزه  ــامی ح ــات اس ــر تبلیغ ــة، دفت ــی العالمی المصطف

ــه  ــه، مؤسس ــای علمی ــات حوزه ه ــز خدم ــه، مرک علمی

ــام  ــگاه ام ــی، دانش ــام خمین ــی ام ــی پژوهش آموزش

ــامی  ــوم اس ــگاه عل ــد، دانش ــگاه مفی ــادق، دانش ص
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ــگاه  ــری، دانش ــهید مطه ــی ش ــه عال ــوی، مدرس رض

باقرالعلــوم×، دانشــگاه قــرآن و حدیــث، دانشــگاه 

ــب و...(؛ ــان و مذاه ادی

◊ نهادهــای نظامــی )عقیدتــی سیاســی نیروهــای 

ــلح(؛ مس

◊ نهادهای سیاسی، احزاب، اتحادیه ها، انجمن ها؛

ــه،  ــا، کنیس ــور )کلیس ــمی کش ــان رس ــای ادی ◊ نهاده

عالمــان دینــی، انجمن هــا و ســایر اماکــن دینــی 

و...(؛ غیراســامی 

ــنت،  ــل س ــاجد اه ــنت )مس ــل س ــی اه ــای دین ◊ نهاده

مــدارس دینــی اهــل ســنت، علمــا و ائمــه جمعــه اهــل 

ــنت و...(؛ س

◊ نهادهــای قضایــی )قــوه قضائیــه، دادگســتری، 

زندان هــا،  اختــاف،  حــل  شــوراهای  دادســتانی، 

و...(؛ تربیــت  و  اصــاح  کانون هــای 

خصوصــی  بخــش  و  غیردولتــی  نهادهــای   ◊

ویــژه  و  آزاد  مناطــق  دهیاری هــا،  )شــهرداری ها، 

بنیــاد  امــام،  فرمــان  اجرایــی  ســتاد  اقتصــادی، 

و...(؛ مســتضعفان 

ــاژها،  ــا، پاس ــاری )بازاره ــادی و تج ــای اقتص ◊ نهاده
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و  معــادن  شــرکت ها،  تجــاری،  مجتمع هــای 

تولیــدی(؛ کارخانه هــای 

ــالن های  ــی، س ــگاه های ورزش ــی )باش ــز ورزش ◊ مراک

ــگاه ها و...(؛ ــی، ورزش ورزش

اماکــن  ◊ مراکــز تفریحــی )تورهــای گردشــگری، 

بــازی،  شــهر  موزه هــا،  تاریخــی،  و  گردشــگری 

اردوگاه هــا،  ســواحل،  بوســتان ها،  و  پارک هــا 

بــازی(؛ خانه هــای  گیم نــت،  کافی نــت، 

ــز  ــتان ها و مراک ــی )بیمارس ــی خدمات ــز عموم ◊ مراک

حمل ونقــل  پایانه هــای  و  ایســتگاه ها  درمانــی، 

ــی(؛ ــی و دریای ــی، هوای ــاده ای، ریل ج

فعــاالن  و  مجــازی  فضــای  در  فعــال  نهادهــای   ◊

هنــری )ســایت های خبــری، فرهنگــی، شــبکه های 

ــن(،  ــم و انیمیش ــوا )فیل ــدگان محت ــی، تولیدکنن اجتماع

و...(؛ ســرگرمی ها  و  بازی هــا  تولیدکننــدگان 

◊ رســانه ها و فعــاالن آن )صداوســیما، شــبکه های 

ماهــواره ای، روزنامه هــا و مجــات، ناشــران و...(؛

صندوق هــای  و  )بانک هــا  مالــی  نهادهــای   ◊

و...(؛ بیمه هــا  بــورس،  قرض الحســنه، 

فرهنگــی  )نمایندگی هــای  بین المللــی  نهادهــای   ◊
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وابســته بــه وزارت امــور خارجــه، ســازمان ارتباطــات، 

مؤسســات بین المللــی فرهنگــی و اجتماعــی ماننــد 

ســازمان ملــل، یونســکو، ســازمان فرهنگی کشــورهای 

ــکو، و...(؛ ــامی آیسس اس

◊ سایر دستگاه های اداری کشور.

سطح بندی کالن حوزه های علمیه

بایــد  كشــور  سراســر  در  علمیــه  حوزه هــای 
ــار  ــود، در چه ــت خ ــالت و مأموری ــا رس ــب ب متناس
عرصــه »تولیــد و بســط علــم«، »آمــوزش و تربیــت 
معــارف  ترویــج  و  »تبلیــغ  انســانی«،  نیــروی 
اســالمی در جامعــه« و »هدایــت، نظــارت و ارشــاد 
ــش  ــده نق ــوده و ایفاكنن ــال ب ــالمی« فع ــام اس نظ

ــند.  باش
و  ظرفیت هــا  بــا  متناســب  پایــه،  ایــن  بــر 
سراســر  در  علمیــه  حوزه هــای  قابلیت هــای 
بــا  علمیــه«  حوزه هــای  »ســطح بندی  كشــور 
و  كل كشــور  پوشــش  وظایــف،  تقســیم  هــدف 
ــام  ــر انج ــرح زی ــه ش ــا ب ــل مأموریت ه ــام كام انج
بســط  میــزان  ســطح بندی،  ایــن  در  می شــود. 
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»واحدهــای  از  هریــک  اســتقرار  و  گســترش  و 
ــت،  ــده اس ــک، تعریف ش ــاده ی ــه در م ــوزوی« ك ح
بــه عنــوان ظرفیت هــای مــورد تأییــد ســند آمایــش 

بیــان شــده اســت.  حوزه هــای علمیــه، 

1. سطح ملی )مرکز مدیریت حوزه های علمیه(: 

دامنه مأموریتی:

فعالیــت  بــر  نظــارت  و  راهبــری  »مدیریــت،   ●
شهرســتانی«،  و  اســتانی  علمیــه  حوزه هــای 

راهبــری  و  »سیاســت گذاری  طلبــه«،  »تربیــت 

مؤثــر  و  فعــال  »مشــارکت  حــوزوی«،  واحدهــای 

در  فرهنــگ  و  دیــن  عرصــه  سیاســت گذاری  در 

ــارج  ــل و خ ــن در داخ ــغ دی ــامی«، »تبلی ــام اس نظ

از کشــور«، »مدیریــت پژوهــش و نظریه پــردازی در 

و  نیــاز حــوزه علمیــه، جامعــه  مــورد  زمینه هــای 

نظــام اســامی و بین الملــل«، »تعامــل و همــکاری 

بــا مراجــع معظــم تقلیــد بــرای گســترش معــارف 

ســایر  بــا  هماهنگــی  و  »همــکاری  اســامی«، 

معــارف  ترویــج  و  تبلیــغ  در  حــوزوی  نهادهــای 

اســامی«. علــوم  در  پژوهــش  و  اســامی 
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کارکرد آموزشی: 

ــواع واحدهــای آموزشــی  ●  در حــوزه علمیــه قــم ان

ــه«،  ــه علمی ــوند، »مدرس ــتقر ش ــد مس ــر می توانن زی

تخصصــی«،  »مرکــز  حــوزوی«،  عالــی  »مدرســه 

»مجتمــع  حــوزوی«،  عالــی  آمــوزش  »مؤسســه 

درس  »کرســی های  حــوزوی«،  عالــی  آمــوزش 

ــی«،  ــردی و مهارت ــای کارب ــز آموزش ه ــارج«، »مرک خ

ــای  ــز آموزش ه ــوزه«، »مرک ــان ح ــوزش زب ــز آم »مرک

غیرحضــوری«. و  مجــازی 

 ● طراحــی و اجــرای دوره هــای آموزشــی در همــه 

ــدازی و  ــا 5(، راه ان ــطح 1 ت ــی« )س ــطوح تحصیل »س

ــی  ــای تخصص ــته ها و گرایش ه ــی رش ــیس تمام تأس

راه انــدازی  اســامی،  علــوم  دانشــی  حوزه هــای 

دوره هــای آموزشــی غیرحضــوری، تدویــن متــون 

درســی و تأمیــن و تربیــت اســتاد مــورد نیــاز رشــته ها 

ــوم  ــی عل ــای دانش ــی حوزه ه ــای تخصص و گرایش ه

ــامی. اس

● حــوزه علمیــه قــم، ظرفیــت جــذب و تربیــت طلبــه 
ــده، در  ــت تعیین ش ــر ظرفی ــور« براب ــر کش از »سراس
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ــا 5( در همــه رشــته ها  ــی« )ســطح 2 ت »ســطوح عال

ــوم  ــی عل ــای دانش ــی حوزه ه ــای تخصص و گرایش ه

اســامی، بــه صــورت حضــوری و غیرحضــوری را 

دارد. پذیــرش طلبــه ســطح1، تنهــا در محــدوده 

داوطلبــان  از  محــدود  صــورت  بــه  و  قــم  اســتان 

ممتــاز یــا دارای مــدرک کارشناســی بــه بــاال از ســایر 

می گیــرد. انجــام  اســتان ها 

ــردی  ــی کارب ــای آموزش ــرای دوره ه ــی و اج ● طراح
ــل و طــاب  مهارتــی، ویــژه طــاب در حــال تحصی

دانش آموختــه سراســر کشــور.

کارکرد پژوهشی:

 ● در حـــوزه علمیـــه قـــم انـــواع واحدهـــای پژوهشـــی 

»پژوهشـــگاه«،  گـــردد.  مســـتقر  می توانـــد  زیـــر 

»مرکـــز  پژوهشـــی«،  »مؤسســـه  »پژوهشـــکده«، 

»کتابخانـــه  پژوهشـــی«،  »گـــروه  پژوهشـــی«، 

ـــن  ـــه«، »انجم ـــوزه علمی ـــناد ح ـــز اس ـــوزوی«، »مرک ح

علمـــی«، »پژوهش ســـرا«، »مراکـــز مطالعاتـــی« و 

»اندیشـــکده«.

واحدهــای  بیــن  هماهنگــی  و  ســاماندهی   ●
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ــای  ــه نیازه ــخ گویی ب ــرای پاس ــوزوی ب ــی ح پژوهش

ــامی و  ــام اس ــه، نظ ــه، جامع ــوزه علمی ــی ح پژوهش

. لملــل بین ا

کارکرد تهذیبی تربیتی: 

● در حــوزه علمیــه قــم، »مراکــز مشــاوره حــوزوی« 
بــه صــورت خودگــردان بــرای ارائــه خدمــات بــه 

طــاب و خانــواده آن هــا و عمــوم مــردم مســتقر 

می گــردد.

کارکرد تبلیغی: 

همکاری هــای  »ســتاد  واحدهــای  اســتقرار   ●
ــای  ــانه و فض ــز رس ــرورش«، »مرک ــوزه و آموزش وپ ح

مجــازی«، »ســتادهای راهبــری موضوعــی«، »مرکــز 

تربیــت مبلــغ معلــم« در حــوزه علمیــه قــم خواهــد 

ــود. ب

ــن  ــه دی ــت گذاری های عرص ــت در سیاس ● »محوری
ــطح  ــام در س ــایر ارکان نظ ــک س ــا کم ــگ« ب و فرهن

کشــور.

اجتماعــی  و  فرهنگــی  آســیب های  شناســایی   ●
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بــرای  ملــی  دســتگاه های  بــا  مشــارکت  و  کشــور 

آســیب ها. کاهــش 

● هماهنگی بین نهادهای تبلیغی داخل کشور.

کارکرد مدیریتی: 

ــای  ــت حوزه ه ــز مدیری ــای »مرک ــتقرار واحده ● اس
علمیــه«، »مراکــز مفتــاح«، »مرکــز رشــد حوزه هــای 

ــوزه  ــگان« در ح ــای دانش آموخت ــه«، »کانون ه علمی

علمیــه قــم خواهــد بــود.

پایــدار  منابــع  و  موقوفــات  احیــای  مدیریــت   ●
کشــور. علمیــه  حوزه هــای 

حرکت هــای  و  جریانــات  در  فعــال  حضــور   ●
کشــور. دینــی  و  سیاســی  اجتماعــی، 

● بسترسازی استقرار و بکار گیری دانش آموختگان 
حوزوی در کارویژه های روحانیت در سطح کشور. 

2. سطح استانی )مراکز استان(:

ایـن  كشـور،  اسـتان های  مركـز  شهرسـتان  در 
حوزه هـای علمیـه بـا نقـش و وظایـف زیـر فعالیـت 

 : می كننـد
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دامنه مأموریتی: 

فعالیــت  بــر  نظــارت  و  راهبــری  »مدیریــت،   ●
ــه«،  ــت طلب ــتانی«، »تربی ــه شهرس ــای علمی حوزه ه

»مدیریــت  اســتان«،  ســطح  در  دیــن  »تبلیــغ 

مــورد  زمینه هــای  در  نظریه پــردازی  و  پژوهــش 

نیــاز حوزه هــای علمیــه، جامعــه، نظــام اســامی 

و بین الملــل«، »تعامــل و همــکاری بــا ارکان نظــام 

اســامی در ســطح اســتان«، »حمایــت و پشــتیبانی 

از دانش آموختــگان مســتقر در  علمــی و معنــوی 

اســتان«. ســطح  در  روحانیــت  کارویژه هــای 

کارکرد آموزشی: 

● استقرار »مدارس علمیه«، »مرکز آموزش های کاربردی 
و مهارتی«، »مؤسسات آموزش عالی حوزوی«، »مراکز 

تخصصی«، »کرسی های درس خارج فقه و اصول« در 

حوزه علمیه استانی خواهد بود.

● اجــرای رشــته ها و گرایش هــای تخصصــی مطابــق 
ــی آن  ــه اجرای ــی و نقش ــای دانش ــواره حوزه ه درخت

در حــوزه علمیــه اســتانی انجــام می شــود.
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● حوزه هــای علمیــه اســتانی، تنهــا از محــدوده 
اســتان خــود امــکان جــذب و تربیــت طلبــه ســطح 

ــد.  ــک را دارن ی

مــدرک  دارای  داوطلبــان  پذیــرش  و  جــذب   ●
ــز  ــه مرک ــوزه علمی ــا در ح ــاال، تنه ــه ب ــی ب کارشناس

اســت. امکان پذیــر  اســتان 

کارکرد پژوهشی: 

»مؤسســه  »پژوهشــکده«،  اســتقرار  امــکان   ●
پژوهشــی«،  پژوهشــی«،»گروه  »مرکــز  پژوهــی«، 

»انجمــن  حــوزوی«،  »کتابخانــه  »پژوهش ســرا«، 

ایــن  در  پژوهشــی«  علمــی  »نشــریه  علمــی«، 

دارد. وجــود  علمیــه  حوزه هــای 

● تولیــد علــم در ســطح توســعه مرزهــای علــوم 
ــردازی در رشــته ها و گرایش هــای  اســامی و نظریه پ

ــامی. ــوم اس ــی عل ــای دانش ــی حوزه ه تخصص

کارکرد تبلیغی فرهنگی:

● »مرکــز تربیــت مبلــغ معلــم« در حــوزه علمیــه 
می شــود.  ایجــاد  اســتانی 
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ــن  ــه دی ــت گذاری های عرص ــت در سیاس ● »محوری
ــطح  ــام در س ــایر ارکان نظ ــک س ــا کم ــگ« ب و فرهن

ــتان. اس

اجتماعــی  و  فرهنگــی  آســیب های  شناســایی   ●
ــرای  ــتانی ب ــتگاه های اس ــا دس ــارکت ب ــتان و مش اس

آســیب ها. کاهــش 

داخــل  تبلیغــی  نهادهــای  میــان  هماهنگــی   ●
اســتان.

کارکرد تهذیبی و تربیتی:

● »مراکــز مشــاوره حــوزوی« بــه صــورت خودگردان، 
بــرای ارائــه خدمــات بــه طــاب و خانــواده آن هــا 

و عمــوم مــردم در حــوزه علمیــه اســتانی ایجــاد 

می شــود.

● برنامه ریــزی اجــرای دوره هــای اخاقــی و معنــوی 
بــرای عمــوم مــردم.

کارکرد مدیریتی: 

● اســتقرار »مدیریــت اســتانی حوزه علمیــه«، ایجاد 
منابــع پایــدار بــرای حوزه هــای علمیــه اســتانی و 



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

کلیات سند آمایش حوزه های علمیه 42

ــگان«. ــون دانش آموخت ــاد »کان ــتانی، ایج شهرس

حرکت هـــای  و  جریانـــات  در  فعـــال  حضـــور   ●
اســـتان. دینـــی  و  سیاســـی  اجتماعـــی، 

ســطح  در  روحانیــت  کارویژه هــای  شناســایی   ●
ــگان  ــری دانش آموخت ــازی به کارگی ــتان و بسترس اس

حــوزوی در آن.

3. سطح جامع شهرستانی: 

ــا  ــتان و بـ ــز اسـ ــر مركـ ــتان های غیـ در شهرسـ
ــوزوی«  ــای حـ ــا »واحدهـ ــه« یـ »جمعیـــت معتنابـ
فعـــال، حـــوزه علمیـــه جامـــع شهرســـتانی بـــا نقـــش 
ــای  ــد. حوزه هـ ــت می كننـ ــر فعالیـ ــف زیـ و وظایـ
علمیـــه جامـــع شهرســـتانی كـــه منطبـــق بـــر 
معیارهـــای فـــوق هســـتند در پانـــزده شهرســـتان 
بـــه شـــرح: بابـــل، بنـــاب، خـــوی،  آبـــادان، دزفـــول، 
رفســـنجان،  ســـبزوار، نیشـــابور، خمینی شـــهر، 
كاشـــان، نجف آبـــاد،  زابـــل، بروجـــرد، شـــهریار و 

اسالمشـــهر، اســـتقرار می یابنـــد.
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دامنه مأموریتی: 

ســطح  در  دیــن  »تبلیــغ  طلبــه«،  »تربیــت   ●
شهرســتان«، »تعامــل و همــکاری بــا ارکان نظــام 

و  »حمایــت  شهرســتان«،  ســطح  در  اســامی 

دانش آموختــگان  از  معنــوی  و  علمــی  پشــتیبانی 

ســطح  در  روحانیــت  کارویژه هــای  در  مســتقر 

. » ن شهرســتا

کارکرد آموزشی: 

مرکـز  علمیـه«،  »مدرسـه  چنـد  یـا  یـک  اسـتقرار   ●
»مراکـز  مهارتـی«،  و  کاربـردی  »آموزش هـای 

اصـول«،  و  فقـه  خـارج  درس  »کرسـی های  تخصصـی«، 

اجــرای دوره هــای آموزشــی در »ســطوح تحصیلــی 1 

تــا 3«.

● اجــرای رشــته ها و گرایش هــای تخصصــی مطابــق 
درختــواره حوزه هــای دانشــی و نقشــه اجرایــی آن.

● جــذب و پذیــرش طلبــه ســطح1 در ایــن حوزه های 
ــر  ــود امکان پذی ــتان خ ــدوده اس ــا از مح ــه تنه علمی

. ست ا
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کارکرد پژوهشی: 

● استقرار »گروه پژوهشی«، »انجمن علمی«.
ــطح  ــامی در س ــوم اس ــش در عل ــق و پژوه ● تحقی

ــتانی. ــع شهرس ــه جام ــوزه علمی ح

کارکرد تبلیغی و فرهنگی:

دین  عرصه  سیاست گذاری های  در  »محوریت   ●
سطح  در  نظام  ارکان  سایر  کمک  با  فرهنگ«  و 

شهرستان.

اجتماعــی  و  فرهنگــی  آســیب های  شناســایی   ●
شهرســتان و مشــارکت بــا دســتگاه های شهرســتانی 

ــیب ها. ــش آس ــرای کاه ب

داخــل  تبلیغــی  نهادهــای  میــان  هماهنگــی   ●
. ن ســتا شهر

کارکرد تهذیبی تربیتی:

بــه صــورت  ایجــاد »مراکــز مشــاوره حــوزوی«   ●
و  طــاب  بــه  خدمــات  ارائــه  بــرای  خودگــردان، 

مــردم. عمــوم  و  آن هــا  خانــواده 
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● برنامه ریــزی اجــرای دوره هــای اخاقــی و معنــوی 
بــرای عمــوم مــردم.

کارکرد مدیریتی: 

ــع  ــه جام ــوزه علمی ــر ح ــد »دفت ــتقرار واح ● اس
ــتانی«. شهرس

 ● ایجاد »کانون دانش آموختگان«.

4. سطح شهرستانی:

ســایر  در  علمیــه  حوزه هــای  از  دســته  ایــن 
شهرســتان های كشــور بــا نقــش و وظایــف زیــر 

می كنــد: فعالیــت 

دامنه مأموریتی: 

ســطح  در  دیــن  »تبلیــغ  طلبــه«،  »تربیــت   ●
شهرســتان«، »تعامــل و همــکاری بــا ارکان نظــام 

و  »حمایــت  شهرســتان«،  ســطح  در  اســامی 

دانش آموختــگان  از  معنــوی  و  علمــی  پشــتیبانی 

ســطح  در  روحانیــت  کارویژه هــای  در  مســتقر 

. » ن شهرســتا
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کارکرد آموزشی: 

● استقرار یک یا چند مدرسه علمیه.
ــته ها  ــی از رش ــته تخصص ــر دو رش ــرای حداکث ● اج
ــوم  ــی عل ــای دانش ــی حوزه ه ــای تخصص و گرایش ه

اســامی حداکثــر تــا ســطح3.

● پذیــرش طلبــه ســطح1 تنهــا از داخــل شهرســتان 
محــل اســتقرار حــوزه علمیــه.

کارکرد پژوهشی: 

ــطح  ــامی در س ــوم اس ــش در عل ــق و پژوه ● تحقی
ــه. ــوزه علمی ــتقر در ح ــه مس ــدارس علمی م

کارکرد تبلیغی فرهنگی: 

ــن  ــه دی ــت گذاری های عرص ــت در سیاس ● »محوری
ــطح  ــام در س ــایر ارکان نظ ــک س ــا کم ــگ« ب و فرهن

ــتان. شهرس

اجتماعــی  و  فرهنگــی  آســیب های  شناســایی   ●
شهرســتان و مشــارکت بــا دســتگاه های شهرســتانی 

ــیب ها. ــش آس ــرای کاه ب
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● هماهنگی بین نهادهای تبلیغی داخل شهرستان.

کارکرد تهذیبی تربیتی:

بــه صــورت  ایجــاد »مراکــز مشــاوره حــوزوی«   ●
و  طــاب  بــه  خدمــات  ارائــه  بــرای  خودگــردان، 

. مــردم  عمــوم  و  آن هــا  خانــواده 

● برنامه ریــزی اجــرای دوره هــای اخاقــی و معنــوی 
بــرای عمــوم مــردم.

کارکرد مدیریتی:

● اســتقرار واحــد »دفتــر حــوزه علمیه شهرســتان«، 
ایجــاد »کانــون دانش آموختــگان«.

ماده 3: عناوین برنامه های اجرایی سند 
آمایش واحدهای حوزوی

عناوین برنامه های آموزشی

هدف منــد  پذیــرش  و  جــذب  جامــع  برنامــه   ●
علمیــه؛ حوزه هــای  بــه  ورود  داوطلبــان 

حــوزه  آموزشــی  نظام هــای  جامــع  برنامــه   ●
و...(؛ كوتاه مــدت  )بلندمــدت، 
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ــای  ــته ها و گرایش ه ــواره رش ــی درخت ــه اجرای ● برنام
تخصصــی حوزه هــای دانشــی علــوم اســامی؛

هدایــت  و  استعدادســنجی  جامــع  برنامــه   ●
؛ تحصیلــی

ــی و  ــدرس دروس عموم ــت م ــع تربی ــه جام ● برنام
ــی؛ تخصص

● برنامــه جامــع تدویــن متــون آموزشــی عمومــی و 
تخصصــی.

عناوین برنامه های پژوهشی

● برنامــه جامــع نظــام  آمــوزش پژوهــش محــور 
علمیــه؛ حوزه هــای 

یـع متـوازن و نظام مند  ● برنامـه جامع گسـترش و توز
ظرفیت هـای پژوهشـی حوزه هـای علمیه؛

حمایــت  و  توســعه  تأســیس،  جامــع  برنامــه   ●
و  تحقیقاتــی  پژوهشــی،  علمــی،  نهادهــای  از 

علمیــه؛ حوزه هــای  دانش بنیــان 

بــه شــبكه های  انسجام بخشــی  برنامــه جامــع   ●
تولیــد، نشــر و كاربســت دانــش در حوزه هــای 

ــانی. ــامی – انس ــوم اس ــف عل مختل
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عناوین برنامه های تبلیغی

● برنامــه جامــع تبلیــغ در مســاجد و اعتــاب مقدســه 
و بقــاع متبركــه؛

و  آموزش وپــرورش  در  تبلیــغ  جامــع  برنامــه   ●
عالــی؛ آمــوزش 

● برنامه جامع تبلیغ در نهادهای فرهنگی؛
اجتماعــی  نهادهــای  در  تبلیــغ  برنامــه جامــع   ●
ــاد  ــتی، بنی ــر، بهزیس ــال احم ــداد، ه ــه ام )كمیت

زندان هــا(؛ شــهید، 

● برنامه جامع تبلیغ در نهادهای نظامی؛
سیاســی،  نهادهــای  در  تبلیــغ  جامــع  برنامــه   ●
انجمن هــا،  یه هــا،  خیر اتحادیه هــا،  احــزاب، 

ادیــان رســمی؛ نماینــدگان 

اداری  دســتگاه های  در  تبلیــغ  جامــع  برنامــه   ●
كشــور؛

● برنامــه جامــع تبلیــغ در نهادهــای غیردولتــی و 
بخــش خصوصــی؛

● برنامــه جامــع تبلیــغ در عرصــه هنــر، فضــای 
رســانه ها؛ و  مجــازی 
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● برنامه جامع تبلیغ در عرصه بین الملل؛
تبلیغــی  همــكاری  و  ارتبــاط  جامــع  برنامــه   ●
پیراحــوزوی  نهادهــای  و  علمیــه  حوزه هــای 

)جامعــة المصطفــی، حــوزه علمیــه خواهــران 

و...(؛

تبلیغــی  همــكاری  و  ارتبــاط  جامــع  برنامــه   ●
ــنن؛ ــل تس ــی اه ــای دین ــه و نهاده ــای علمی حوزه ه

اقشــار  ظرفیــت  از  به كارگیــری  جامــع  برنامــه   ●
ــه؛ ــوزه علمی ــی ح ــای تبلیغ یت ه ــا مأمور ــو ب همس

● برنامه جامع تولید و نشر محتوای تبلیغی.

عناوین برنامه های تهذیبی

● برنامــه جامــع تحــول تربیتــی و تهذیبــی حوزه هــای 
؛ علمیه

حدیــث  و  قــران  فعالیت هــای  جامــع  برنامــه   ●
علمیــه؛ حوزه هــای 

● برنامــه جامــع خدمــات مشــاوره طــاب و خانواده 
ایشان؛

● برنامــه جامــع تربیــت مــردم محــور در حوزه هــای 
علمیــه بــا هــدف رشــد معنــوی و دینــی جامعــه؛
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عناوین برنامه های مدیریتی

● برنامــه جامــع ســاختار ســازمانی ســتادی و صفــی 
ــه؛ ــای علمی حوزه ه

تربیــت كادر ســتادی و صفــی  برنامــه جامــع   ●
علمیــه؛ حوزه هــای 

ــدی واحدهــای  ــه جامــع ســاماندهی كالب ● برنام
ــود؛ ــوزوی موج ح

ــع  ــات و مناب ــاد موقوف ــا و ایج ــع احی ــه جام ● برنام
ــی؛ ــت خودكفای ــه در جه ــای علمی ــدار حوزه ه پای

● برنامــه جامــع همــكاری و ایفــای نقــش حوزه هــای 
یــت و سیاســت گذاری های كان  علمیــه در مدیر

دینــی و فرهنگــی كشــور؛

تحقــق  بسترســازی  ایجــاد،  جامــع  برنامــه   ●
نظــام  و  جامعــه  در  روحانیــت  كارویژه هــای 

؛ می ســا ا

● برنامــه جامــع نظــام ارتباطــی، حمایتــی و نظارتــی 
دانش آموختــگان؛

● برنامــه جامــع آموزش هــای مهارتــی كاربــردی 
ــاب؛ ط
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● برنامــه جامــع ارتبــاط و همــكاری حوزه هــای 
علمیــه و نهادهــای حــوزوی.

ماده 4: ضوابط اجرایی سند آمایش 
حوزه های علمیه

موظــف  علمیــه  حوزه هــای  یــت  مدیر مركــز   .1
ســند  كلــی  سیاســت های  رعایــت  بــا  اســت 

چشــم انداز، ســند آمایــش حوزه هــای علمیــه، 

نســبت بــه ســاماندهی واحدهــای حــوزوی موجود 

و تأســیس و توســعه واحدهــای حــوزوی آتــی طبق 

ــه  ــه ب ــه ك ــای علمی ــش حوزه ه ــی آمای ــند تفصیل س

تصویــب شــورای گســترش حوزه هــای علمیــه 

خواهــد رســید، اقــدام نمایــد. ایــن اقدامــات بایــد 

بــه نحــوی انجــام گیــرد كــه پاســخ گویی بــه 

ــاماندهی  ــع، س ــع مناب ی ــی،  توز ــای جغرافیای نیازه

ــای  یت ه ــی مأمور ــای كیف ــا و ارتق ــی هزینه ه منطق

ــرد. ــرار گی ــر ق ــد نظ ــه م ــای علمی حوزه ه

موظــف  علمیــه  حوزه هــای  یــت  مدیر مركــز   .2

ــن  ــب ای ــس از تصوی ــال پ ــک س ــرف ی ــت ظ اس
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ــن و  ــاده3 آن را تدوی ــی م ــای اجرای ــند، برنامه ه س

ــه  ــی ارائ ــه شــورای عال ــرای بررســی و تصویــب ب ب

ــد. نمای

موظــف  علمیــه  حوزه هــای  یــت  مدیر مركــز   .3

ــند، آن را  ــن س ــردن ای ــتای عملیاتی ك ــت در راس اس

بــه عنــوان ســند باالدســتی خــود قــرار داده و مفــاد 

ــا،  ــدت، طرح ه ــه بلندم ــن برنام ــای تدوی آن را مبن

ــرار دهــد. ــی خــود ق بودجــه و ســاختار موجــود و آت

یــت حوزه هــای علمیــه موظــف اســت  4. مركــز مدیر

ــش  ــند آمای ــرای س ــت اج ــاالنه وضعی ــزارش س گ

شــاخص های  قالــب  در  را  علمیــه  حوزه هــای 

ــی«،  ــی«، »پژوهش ــای »آموزش ــن در عرصه ه معی

ــراه  ــه هم ــی« ب یت ــی« و »مدیر ــی«، »تهذیب »تبلیغ

پیشــنهاد های  و  احتمالــی  نواقــص  آســیب ها، 

ــد. ــه نمای ــی ارائ ــورای عال ــه ش ــه و ب ــی، تهی اصاح




