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�پیشگفتار

انقــالب  پپیــروزی  از پــس بهویــژه معاصــر، دنیــای تحــوالت ســرعت
اســالمی،چنــانشــتابگرفتــهکــهنوســازیوبهروزرســانِیتمــامنهادهــا،
اســت.ازایــنروبــا ازجملــهنهادهــایدینــیوفرهنگــیاجتنــابناپذیــر
نظــاماســالمیو توجــهبــهنقــشوجایــگاهبیبدیــلحوزههــایعلمیــهدر
ایــننهــادمقــدسوجــوددارد،مدیریتحوزههــایعلمیه انتظاراتــیکــهاز
ــا، ــناد،مأموریته ــازِیاس ــاوروزآمدس ــالح،ارتق ــن،اص ــایتدوی فراینده
بهویــژه را خــود ســاختارهای و نظامنامههــا برنامههــا، سیاســتها،
داده  قــرار اولویــت  در اعرافــی�، آیــتاهلل حضــرت مدیریــت دورۀ  در
ــور ــۀحض ــارات،زمین ــاتوانتظ ــنمطالب ــقای ــنتحق ــدضم ــابتوان ــتت اس
ــش ــاینق ــلوایف ــموعم ــدانعل می ــهدر ــایعلمی ــشحوزهه بیشازپی

ــمآورد. ــیرافراه ــیوفرامل ــالتمل ــکالتومعض ــلمش ح ــتدر مثب
راســتایتحقــقایــناولویــت، برنامهریــزیونظــارتراهبــردی،در دفتــر
ضمــنارجنهــادنبــهتالشهــاوزحمــاتچندینســالهایکــهبــرایتهیــه
مختلــف  مراکــز و  دفاتــر معاونتهــا، توســط طرحهــا و اســناد ایــن
ــع، ــهتجمی ــبتب ــت،نس ــهاس ــورتگرفت ــهص ــایعلمی ــتحوزهه مدیری
ــراتو ــۀنظ ــدارائ ــت.بیتردی ــردهاس ــدامک ــااق ــاپآنه ــازیوچ نهاییس
ــای ــبارتق ــوزویموج ــرانح ــاتیدوصاحبنظ ــازندۀاس ــنهاداتس پپیش

ــد. ــدش ــاخواه ــنادوطرحه ــناس ــیای ــیوکیف کّم
ایــنمجموعــه، الزمبــهتوضیــحاســتنســخههایچــاپشــدهدر
ــری،در تغیی ــر ــورته ص ــودهودر ــوبب ــخههایمص ــننس ــاآخری ب ــر براب

ــد. ــدش ــهخواه ــدانعرض ــهعالقهمن ــالوب ــداعم ــاپجدی چ

مدیریتحوزههایعلمیه
برنامهریزیونظارتراهبردی دفتر

مدیریتاندیشکده
فروردین1401شمسی
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مأموریت 
اســتقرار نظــام برنامه ریــزی و ارزیابــی راهبــردی هدفمنــد، 
ســازماندهی  و  انعطاف پذیــر  و  نتیجه محــور  پاســخگو، 
ــای  ــم انداز حوزه ه ــند چش ــق س ــتای تحق ــکیالت در راس تش

ــه. علمی

چشم انداز

حوزه هــای  نظــارت  و  یــزی  برنامه ر جامــع  نظــام 

علمیــه در افــق 1404 نظامــی اســت:

ــود  ــد و بهب ــهیل، رش ــه تس ــه زمین ــد ک ــک و کارآم چاب

ــرای  ــزا ب ــع و هم اف ــرد جام ــا رویک ــای کاری را ب فض

بخش هــای وظیفــه ای )کارکــردی( جهــت ارتقــای 

ــی آورد ــم م ــرد فراه ــی عملک ــی و اثربخش ــطح کارای س

ــارت  ــزی و نظ ــاظ برنامه ری ــه لح ــه ب ــوزه علمی ــق ح ــن اف در ای
برخــوردار از ویژگی هــای زیــر اســت:

و . 1 یت هـا  مأمور بـر  مبتنـی  و  هدفمنـد  یـزی  برنامه ر نظـام 

؛ ز ا ند چشـم ا

برخوردار از نظام نظارت راهبردی و هماهنگ؛. 2
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یزی فراگیر و روان؛. 3 دارای سیستم بودجه ر

برخوردار از فرایند بهبود مستمر.. 4

اهداف کالن 
اســتقرار و بهبــود نظــام تصمیم گیری)راهبــردی و عملیاتــی( بــر . 1

پایــه اســناد راهبــردی و آمایــش ســرزمینی حوزه هــای علمیــه؛

یــت جامــع، هم افــزا و یکپارچــه در سیاســت گذاری . 2 ایجــاد مدیر

و عــدم تمرکــز در اجرا؛

و . 3 ارزش محــور  و  معنوّیت گــرا  ســازمانی  فرهنــگ  ارتقــای 

حــوزه؛ یت هــای  مأمور و  رســالت  بــا  متناســب 

هماهنگ سازی نظامات در راستای چشم انداز حوزه؛. 4

یابی و نظارت برنامه ای.. 5 استقرار و بهبود نظام ارز

ارزش های اساسی 
ــدرج در  ــی من ــای اساس ــی و ارزش ه ــه مبان ــه هم ــه ب 1 . توج

ســند چشــم انداز حوزه هــای علمیــه، بــا اولویــت:
ــه اندیشــه و رهنمودهــای حضــرت امــام خمینــی و . 1 توجــه ب

ــد)دام عزهــم(؛ مقــام معظــم رهبــری و مراجــع عظــام تقلی

یــت تهذیــب، تزکیــه، اخــاق و معنویــت در همــه شــئون . 2 محور

فــردی، ســازمانی و اجتماعــی؛

فــردی، . 3 شــئون  همــه  در  قانون مــداری  و  انضبــاط  و  نظــم 

اجتماعــی؛ و  ســازمانی 

پاسخگوبودن و مسئولیت پذیری؛. 4
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سعه صدر، نقدپذیری، خیرخواهی و تعاون؛. 5

ــاح و . 6 ــرای ف ــش ب ــوری و کوش ــانی، عدالت مح ــت انس کرام

ــتگاری او؛ رس

و . 7 اجتهــاد  یــق  طر از  اســامی  اندیشــه  و  علــوم  پیشــبرد 

؛ قیــت خا

یــم علــم، عالــم و متعلــم و حفــظ ســنت های ســلف . 8 تکر

ــح؛ صال

استقال، خوداتکایی و خودباوری؛. 9

ــان . 10 ــایر ادی ــا س ــی ب ــی و منطق ــل علم ــان و تعام ــگ گفتم فرهن

ــب. و مذاه

2. تولید فکر و انجام پژوهش؛
3. عقالنیت و خرد جمعی در تصمیم گیری ها؛

4. تخصص و نگاه كارشناسی در امور؛
5. انسجام، یکپارچگی و هم افزایی درون سازمانی.

سیاست های کالن 
1. توجــه بــه سیاســت های كالن منــدرج در ســند چشــم انداز 

حوزه هــای علمیــه، بــا تأكیــد بــر:
1 . اهتمـام جدی بـر تحقـق اندیشـه ها و رهنمودهـای امام راحل

و مقـام معظـم رهبـری و بهره منـدی ازمنویـات و فرمایشـات 

برکاتهـم(؛ مراجع عظام)دامـت 

صیانـت از کرامـت انسـانی و ارج گـذاری متناسـب بـا منزلـت . 2

و علمـی حوزویـان؛ معنـوی 
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اهتمــام جــدی بــه حفــظ، ترمیــم و بالندگــی ارزش هــا و . 3

حــوزه؛ صالــح  ســلف  کارآمــد  و  اصیــل  ســنت های 

احســن . 4 ارتبــاط  و  معنــوی  ســلوک  تقویــت  بــه  اهتمــام 

بــا مــردم؛ حوزویــان 

هوشــمندی و مراقبــت در بهره بــرداری از علــوم و تجــارب . 5

کیــد بــر حفــظ هویــت  بشــری و فناوری هــای نویــن بــا تأ

علمیــه؛ حوزه هــای 

ــاد . 6 ــوازن در ابع ــد و مت ــد هدفمن ــی و رش ــر کیفیت گرای ــد ب کی تأ

ــه؛ ــای علمی ــاختاری حوزه ه ــی و س محتوای

قانونمنــد . 7 و  روان  گــردش  و  انضبــاط  و  نظــم  بــر  کیــد  تأ

حــوزوی؛ شــئون  بــا  متناســب  امــور  و  فعالیت هــا 

ــزا در عرصه هــای . 8 ــر اتخــاذ رویکردهــای جامــع و هم اف ــد ب کی تأ

ــف کارکردی؛ مختل

یابی جامـع، فراگیر، مسـتمر و قانونمند در . 9 کیـد بـر نظارت و ارز تأ

تمـام سـطوح و عرصه ها بـه منظور اصـاح و بهبود.

1 . توجــه بــه نیازهــای نظــام اســالمی، جامعــه و نیازهــای 
تصمیم گیــری؛ و  برنامه ریــزی  نظــام  در  جهانــی 

2. رویکــرد خالقانــه، آینده نگــر، هوشــمندانه، هنرمندانــه و 
ــا  ــوالت، رویداده ــه تح ــه ب ــا توج ــا ب ــذار در برنامه ریزی ه اثرگ

ــراروی؛ ــی ف ــرایط محیط و ش
3. تمركزگرایـی در سیاسـت گذاری و برنامه ریـزی و تمركززدایـی 

اجرا؛ در 
4. روان سازی قوانین و مقررات و چابک سازی تشکیالت؛
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5. رویکرد جامع به مأموریت های حوزه به معنای عام؛
منظــور  بــه  مرتبــط  ســازمان های  و  نهادهــا  بــا  تعامــل   .6

آن هــا؛ تجربیــات  از  بهره گیــری 
و  گروه هــا  فعالیت هــای  و  برنامه هــا  پایــش  و  رصــد   .7

دنیــا؛ در  رقیــب  ســازمان های 
8. رویکرد بهره وری جامع و بهینه سازی مصرف منابع؛

ــازمانی و  ــه درون س ــری در عرص ــز وكنش گ ــر تمرك ــد ب 9. تأكی
برون ســازمانی؛ عرصــه  در  هدایت گــری 

و  صاحب نظــران  نظــرات  از  بهره منــدی  بــه  اهتمــام   .10
سیاســت گذاری؛ و  برنامه ریــزی  در  نخبــگان 

11. تأكیــد بــر مشــاركت در تدویــن و ســاماندهی قوانیــن، 
؛ مه هــا ئین نا آ

راســتای  در  حــوزه  دســتورالعمل های  و  بخش نامه هــا   .12
هماهنگــی بیــن دســتگاهی.

راهبردهای عملیاتی
بــا عنایــت بــه تحلیــل محیطــی، راهبردهــای عملیاتــی در 

راســتای تحقــق اهــداف بــه شــرح زیــر اســت:
هــدف كالن شــماره1: بهبــود نظــام تصمیم گیــری )راهبــردی 
ــرزمینی  ــش س ــردی و آمای ــناد راهب ــه اس ــر پای ــی( ب و عملّیات

حوزه هــای علمّیــه
و . 1 عالمانــه  ّیــت  مدیر ســامانه  نهادینه ســازی  و  اســتقرار 

حــوزه؛ خــاص  تجربیــات  بــر  مبتنــی  و  اخاق مــدار 
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ــای . 2 ــری یافته ه ــردی و به کارگی ــای کارب ــری از پژوهش ه بهره گی

پژوهشــی در نظــام تصمیم گیــری حــوزه؛

طّراحی و استقرار نظام جامع پایش محیطی؛. 3

ّیِت عملکرد؛. 4 طّراحی و استقرار نظام جامع مدیر

از ابعــاد . 5 ارتقــای کّمــی و کیفــی پشــتیبانی های تخّصصــی 

ــوزه؛ ــردی ح کارک

ــند . 6 ــردی و س ــند راهب ــازی »س ــب و عملّیاتی س ــم و تصوی تنظی

آمایــش حــوزه بــه  عنــوان ســند راهبــردی فراگیــر و باالدســتی بــرای 

ــازی  ــرای هماهنگ س ــاش ب ــوزوی و ت ــت ح ــا ماهّی ــای ب نهاده

نهادهــای منســوب بــه حــوزه؛

و . 7 موجــود  منابــع  از  حداکثــری  بهره گیــری  و  شناســایی 

ظرفّیت ســازی منابــع جدیــد در نهادهــای داخلــی و خارجــی؛

یت شورایی در بدنه اداری؛. 8 طراحی و استقرار سامانه مدیر

ایجــاد اســناد راهبــردی در مراکــز اســتان ها و بخش هــای تابعــه . 9

ــند  ــژه س ــتی به وی ــناد باالدس ــه اس ــگاه ب ــا ن ــه ب ــای علمی حوزه ه

ــه؛ ــای علمی ــم انداز حوزه ه چش

ــردی . 10 ــری راهب ــورایی و تصمیم گی ــات ش ــازی نظام فرهنگ س

در ســطوح تصمیم گیــران کان حوزه هــای علمیــه.

و  هم افــزا  جامــع،  مدیریــت  ایجــاد  شــماره2:  كالن  هــدف 
اجــرا در  تمركــز  عــدم  و  سیاســت گذاری  در  یکپارچــه 

ــاورِی روز . 1 ــش و فّن ــری دان ــازی و به کارگی ــایی و بومی س شناس

ــا رویکــرد اســامی و اقتضائــات حــوزوی؛ ســازمانی ب

ــون انجــام . 2 ــه در فرایندهــا، روش هــا و فن ایجــاد هماهنگــی بهین
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بــا ادارۀ امــور و شــئون  اعــات و داده هــای مرتبــط 
ّ

کار، اط

حوزه هــای علمّیــه در معمــاری ســازمانی؛

طّراحــی الگوهــای معیــار بــرای امــور اداری، عملّیــات عمرانــی . 3

ــردی و  ــای کارب ــا نیازه ــب ب ــدی، متناس ــای کالب ــعۀ فضاه و توس

هنــر معمــاری ایرانــی اســامی و حــوزوی؛

یرســاخت ها و ســرمایه گذاری هدفمنــد در عرصــۀ . 4 توســعۀ ز

اعــات و ارتباطــات، متناســب بــا راهبردهــای کان و 
ّ

فّنــاوری اط

اقدامــات راهبــردی حــوزه؛

ــتم های . 5 ــان سیس ــجام می ــی و انس ــی و هم افزای ــاد هماهنگ ایج

اعاتــی و ارتباطــی موجــود در حــوزه؛
ّ

اط

و . 6 و مهــارت کارشناســان  و تخّصــص  دانــش  به روزرســانی 

اعاتــی و ارتباطــی، در ســطوح مختلــف 
ّ

کاربــران سیســتم های اط

ــوزه؛ ــردی ح ــاد کارک ــازمان و ابع س

بازســازی معمــاری ســازمانی )فرایندهــا، روش هــا و...( از . 7

ــا. ــود روش ه ــق بهب ی طر

هــدف كالن شــماره3: ارتقــای فرهنــگ ســازمانی معنوّیت گــرا 
و ارزش محــور و متناســب بارســالت و مأموریت هــای حــوزه

ــل . 1 ــّنت های اصی ــر »ارزش« و »س ــی ب ــام اداری مّتک ــاد نظ ایج

ــوزوی«؛ ح

یــف و تبییــن و اســتقرار فرهنــگ ســازمانی مطلــوب . 2 بازتعر

ــوزه؛ ح

ــام . 3 ــه ای در نظ ــاق حرف ــت و اخ ــازی معنوّی ــترش وفراگیرس گس

اداری حــوزه؛
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ــی از . 4 ــروف و نه ــه مع ــر ب ــۀ ام یض ــی فر پای ــازی و بر نهادینه س

ــق  ی ــه از طر ــای علمّی ــازمانی حوزه ه ــر س ــر در ارکان و عناص منک

ــب؛ ــای مناس ــه الگوه ارائ

سـازمانی . 5 فرهنـگ  شـاخص های  اسـتقرار  و  تعییـن  احصـا، 

علمیـه؛ حوزه هـای  ماهیـت  بـا  متناسـب 

تدوین منشور اخاقی کارکنان حوزه؛. 6

آمــوزش ضمــن خدمــت بــرای آمــوزش مهارت هــای کارمنــدی . 7

و اخــاق حرفــه ای؛

ســطوح . 8 همــه  در  معنویت گــرا  ســازمانی  فرهنــگ  تعمیــق 

کارمنــدی. و  یتــی  مدیر

هــدف كالن شــماره4: هماهنگ ســازی نظامــات در راســتای 
چشــم انداز حــوزه

منابــع . 1 تخّصــص  و  دانــش  به روزرســانی  و  توانمندســازی 

انســانی؛

یزی و نظارت؛. 2 استقرار نظام جامع برنامه ر

حوزه هــای . 3 اداری  فرایند هــای  به ســازی  و  ســامان دهی 

علمّیــه؛

ّیِت عملکرد؛. 4 استقرار نظام جامع مدیر

ســامان دهی و انسجام بخشــی قانونمنــد بــه مراکــز و مؤّسســات . 5

یابــی؛ یــزی و نظــارت و ارز در فرایندهــای برنامه ر

ــرای تعامــات و ارتباطــاِت . 6 ایجــاد ســاِزکار رســمی و کارآمــد ب

ــردی؛ ــای کارک ــن بخش ه ــده بی یف ش ــد و تعر ــنجیده و هدفمن س

ایجــاد هماهنگــی بهینــه میــان امکانــات مــاّدی موجــود، . 7
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ــا  ــط ب ــای مرتب ــات و داده ه اع
ّ

ــام کار، اط ــون انج ــا و فن روش ه

ادارۀ امــور و شــئون حوزه هــای علمّیــه در معمــاری ســازمانی.

هــدف كالن شــماره 5 :اســتقرار و بهبــود نظــام ارزیابــی و 
برنامــه ای نظــارت 

یابی و ارزشیابی مستمر و دوره ای؛. 1 طراحی واستقرار ارز

ســاماندهی و انســجام بخشــی نظــارت بــر مراکــز و مؤسســات . 2

ــه؛ ــای علمی حوزه ه

شناســایی و بهره گیــری از همــه ظرفیت هــای موجــود در بــه . 3

ــا؛ یابی ه ــج ارز ــیدن نتای ــر رس ثم

ارتقای کمی و کیفی ارزشیابی سازمانی؛. 4

نظارت و ارزش یابی مستمر بر فعالیت های بین بخشی؛. 5

 تولید و رعایت استانداردها و شاخص های الزم؛. 6

یابی های بخشی.. 7 تجمیع و تحلیل ارز





بخش دوم
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مأموریت 
ــد  ــر و کارآم ــون، تالش گ ــالب و روحانی ــت ط ــم و تربی تعلی
برخــوردار از تــوان اســتنباط و تولیــد علــم در عرصه هــای 
ــد  ــالمی و نق ــرد اس ــا رویک ــانی ب ــوم انس ــالمی و عل ــوم اس عل
ــغ،  ــش، تبلی ــوزش، پژوه ــی آم ــف و توانای ــای مخال دیدگاه ه
تهذیــب و مدیریــت در راســتای پاســخ بــه نیازهــای حوزه هــای 
علمیــه، جامعــه و نظــام اســالمی و نیازهــای دینــی و فرهنگــی 

بشــری.

چشم انداز 

نظــام جامــع آمــوزش حوزه هــای علمیــه در افــق 

1404 نظامــی اســت:

هم سـو  آموزشـی  نهادهـای  مرجـع  بالنـده،  متعالـی، 

و پاسـخگو در سـطح ملـی و بین المللـی و پیشـرو در 

عرصـه تعلیـم و تربیت نیـروی انسـانی توانمنـد در ارائه 

.جامـع، متقـن و فاخـر دیـن و مکتـب اهل بیـت

ــوردار از  ــی برخ ــاظ آموزش ــه لح ــه ب ــوزه علمی ــق ح ــن اف در ای
ویژگی هــای زیــر اســت:
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مرجعیـت عالـی در تعلیم و تربیـت طاب و روحانیـون مورد نیاز . 1

حـوزه و نظام اسـامی در عرصه هـای نظام های تربیتی، آموزشـی، 

یتی و تبلیغی دین در سـطح ملـی و فراملی؛ پژوهشـی، مدیر

ــاز . 2 ــون مــورد نی ــم و تربیــت طــاب و روحانی مرجعیــت در تعلی

تولیــد و توســعه دانــش، بینــش و گرایــش دینــی فــرد و اجتمــاع، 

ــزاری؛ ــش نرم اف ــی و جنب ــت علم ــت نهض در جه

ــد و . 3 ــی کارآم ــت آموزش ی ــد در مدیر ــای توانمن ــد از نیروه بهره من

ــه؛ ــاز حوزه هــای علمی فعــال مــورد نی

بهره منــد از اســاتید توانمنــد در عرصه هــای مختلــف علــوم . 4

ــامی؛ ــرد اس ــا رویک ــانی ب ــوم انس ــامی و عل اس

ــا نهادهــای آموزشــی هم ســو و مرجعیــت . 5 ــر ب دارای تعامــل مؤث

ــی؛ ــای آموزش ــا و برنامه ه در نظام ه

توسعه یافته در قلمرو دانش فقه به ویژه در فقه های معاصر؛. 6

برخوردار از نقشه جامع رشته ای و مهارتی؛. 7

ــر . 8 ــی فاخ ــار علم ــد آث ــد در تولی ــای توانمن ــوردار از نیروه برخ

ــه مســائل مســتحدثه؛ ــژه موضوعــات ناظــر ب به وی

برخــوردار از دروس خــارج متنــوع به ویــژه موضوعــات ناظــر بــه . 9

ــای روز جامعه؛ نیازه

برخــوردار از واحدهــای آموزشــی توســعه یافته متــوازن بــا . 10

ــوزوی؛ ــای ح ــا معیاره ــی ب ــات آموزش ــدی و امکان ــای کالب فض

برخوردار از نظام پذیرش کیفیت گرا؛. 11

برخوردار از طاب مستعد، فعال، مهذب و انقابی؛. 12

برخوردار از برنامه آموزشی اخاق مدار و پژوهش محور؛. 13
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برخوردار از نظام ارزشیابی تحصیلی با معیار حوزوی؛. 14

برخــوردار از فناوری هــا و روش هــای نویــن آموزشــی بــا . 15

از ســنت های حســنه حــوزوی؛ صیانــت 

برخــوردار از مــدارک مســتقل و دارای اعتبــار خودبنیــان در . 16

ــی؛ ــی و فرامل ــطح مل س

دارای متون و محتواهای آموزشی معیار.. 17

اهداف کالن 
1. تعلیــم و تربیــت جامــع و متــوازن عالمــان و فقیهان وارســته 
ــی،  ــی، پژوهش ــای آموزش ــاز در عرصه ه ــورد نی ــد م و توانمن

تبلیغــی، تهذیبــی و مدیریتــی؛
2. تعلیم و تربیت طالب و روحانیون توانمند در:

ــل . 1 ــب اه ــام و مکت ــای اس ــق آموزه ه ــن و تعمی ــتنباط، تبیی اس

بیــت در عرصه هــای علــوم اســامی به ویــژه فقــه و فقــه 

ــری؛ ــه جواه ــرد فق ــا رویک ــی ب حکومت

یه پــردازی و تولیــد علــم در حوزه هــای مختلــف علــوم . 2  نظر

اســامی و علــوم انســانی بــا رویکــرد اســامی و نقــد دیدگاه هــای 

رقیــب؛

بــا . 3 علــوم  فلســفه  حــوزه   در  علــم  تولیــد  و  یه پــردازی  نظر

اســامی؛ رویکــرد 

یــت، تبلیــغ و ترویــج . 4  عرصه هــای آمــوزش، تهذیــب، مدیر

ــه،  ــای جامع ــه نیازه ــخگو ب ــامی، پاس ــارف اس ــا و مع ارزش ه

نظــام اســامی و حوزه هــای علمیــه؛
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ــر آموزه هــای . 5 ــی ب ــه علــوم اجتماعــی و انســانی مبتن دســتیابی ب

وحیانــی، در جهــت اســتقرار تمــدن اســامی؛

عرصه های علمی داخلی و بین المللی.. 6

ارزش های اساسی 
توجــه بــه همــه مبانــی و ارزش هــای اساســی منــدرج در ســند 

ــر: ــد ب ــا تأكی ــم انداز ب چش
رهنمودهــای . 1 و  اندیشــه ها  تحقــق  بــر  جــدی  اهتمــام 

امام راحــل و مقــام معظــم رهبــری و بهره منــدی از 

مراجع عظام)مدظلهــم(؛ فرمایشــات  و  منویــات 

ــه . 2
ّ

ــا تفق ــئون، ب ــاحت ها و ش ــه س ــداری در هم ــد و دین م تعّب

ــن؛ ــادی در دی ــع و اجته جام

یت تهذیب، تزکیه، اخاق و معنویت در همه شئون؛. 3 محور

ه در دین؛. 4
ّ

یت ثقلین، قرآن و اهل بیت در تفق محور

نظم و انضباط و قانون مداری در فعالیت های آموزشی؛. 5

نیازهــای جامعــه اســامی، نظــام . 6 برابــر  پاســخگوبودن در 

اســامی و حــوزه علمیــه؛

سعه صدر و نقدپذیری؛. 7

و . 8 اجتهــاد  یــق  طر از  اســامی  اندیشــه  و  علــوم  پیشــبرد 

؛ قیــت خا

حفظ سنت های سلف صالح در تعلیم و تربیت؛. 9

خودباوری.. 10
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سیاست های کالن 
1. توجــه بــه سیاســت های كالن منــدرج در ســند چشــم انداز 

حوزه هــای علمیــه، بــا تأكیــد بــر:
ــه اندیشــه و رهنمودهــای حضــرت امــام خمینــی و . 1 توجــه ب

ــد)دام عزهــم(؛ مقــام معظــم رهبــری و مراجــع عظــام تقلی

اهتمــام جــدی بــه حفــظ، ترمیــم و بالندگــی ارزش هــا و . 2

ــت؛ ــم و تربی ــح در تعلی ــلف صال ــد س ــل و کارآم ــنت های اصی س

هوشـمندی و مراقبـت در بهره بـرداری از علوم و تجارب بشـری و . 3

کیـد بر حفظ هویـت حوزه هـای علمیه؛ فناوری هـای نویـن با تأ

قانونمنــد . 4 و  روان  گــردش  و  انضبــاط  و  نظــم  بــر  کیــد  تأ

آموزشــی؛ فعالیت هــای 

یابــی جامــع، فراگیــر، مســتمر و . 5 کیــد بــر نظــارت و ارز تأ

ــود. ــاح و بهب ــور اص ــه منظ ــی ب ــای آموزش ــد فعالیت ه قانونمن

ــوزش  ــام آم ــر و اركان نظ ــتمر عناص ــی مس ــه بالندگ ــه ب 2. توج
براســاس فلســفه تعلیــم و تربیــت دینــی و آخریــن یافته هــای 

علمــی؛
3. توجــه بــه نشــاط و شــادابی طــالب و زمینه ســازی بــرای 
رشــد جامــع و هماهنــگ طــالب در ابعــاد شــناختی، مهارتــی 

ــی؛ و نگرش
4. اهتمام به تقویت آموزش تربیت مدار و پژوهش محور؛

5. اهتمــام بــه آموزش هــای مجــازی و غیرحضــوری در ســطوح 
عالــی و دروس خــارج؛
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6. توجــه بــه اســتانداردها و معیارهــای حــوزوی در ســنجش و 
ــتاد؛ ــت اس ــیابی و تربی ــیوه های ارزش ــرش، ش پذی

7. تأكیــد بــر تأســیس و تقویــت گروه هــای علمــی در واحدهــای 
آموزشی؛

زنــده  زبان هــای  در  طــالب  توانمندســازی  بــر  تأكیــد   .8
عربــی؛ زبــان  به ویــژه  بین المللــی 

9. توجــه بــه دانش هــای بیــن  رشــته ای و رشــته های علــوم 
ــی؛ ــگاه دین ــا ن ــانی ب انس

10. اهتمام به دانش محوری در نظام آموزشی؛
به روزرســانی  و  فاخــر ســلف صالــح  از متــون  11. صیانــت 

آن هــا؛
گســترش  و  فقــه  دانــش  قلمــرو  توســعه  بــه  اهتمــام   .12

حــوزوی؛ دانش هــای  بــه  خــارج  درس هــای 
متــوازن  و  هدفمنــد  رشــد  و  كیفیت گرایــی  بــر  تأكیــد   .13
نظــام  نیازهــای  براســاس  محتوایــی  ابعــاد  در  رشــته ها 

جهانــی؛ نیازهــای  و  جامعــه  اســالمی، 
14. تأكید بر علم محوری و پرهیز از مدرک گرایی؛

روحیــه  تقویــت  و  سیاســی  بصیرت افزایــی  بــر  تأكیــد   .15
انقالبــی؛

16. تأكیــد بــر مشــاركت در تدویــن و ســاماندهی قوانیــن، 
در  حــوزه  دســتورالعمل های  و  بخش نامه هــا  آئین نامه هــا، 

ــتگاهی. ــن دس ــی بی ــتای هماهنگ راس
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راهبردهای عملیاتی
هــدف كالن شــماره1:تعلیم و تربیــت جامــع و متــوازن عالمــان 
و فقیهــان وارســته و توانمنــد مــورد نیــاز در عرصه هــای 

ــی ــی و مدیریت ــی، تهذیب ــی، تبلیغ ــی، پژوهش آموزش
ــدی در . 1 ــزا و فراین ــی هم اف ــردی، انسجام بخش ــگاه راهب ــاد ن ایج

ــا دیگــر نظام هــای حــوزه؛ ــاط آن ب ــه ارتب نظــام آمــوزش و توّجــه ب

ــی . 2 ــر اصل ــان ارکان و عناص ــی می ــی و هم افزای ــش هماهنگ افزای

ــش؛ ــت و پژوه ــوزش و تربی آم

ارتقــا و گســترش متــوازن ســطح علمــی، آموزشــی به ویــژه . 3

ــور؛ ــر کش ــه در سراس ــای علمّی ــارج در حوزه ه ــترِش دروس خ گس

بالقّوه( . 4 و  )بالفعل  توان  و  امکانات  و  ظرفّیت ها  شناسایی 

حوزه های علمّیه و تاش برای بهره گیری حداکثری از آن ها و ایجاد 

ظرفّیت های جدید برای پیشبرد اهداف آموزشی حوزه های علمّیه؛

ــارف . 5 ــه مع ــر پای ــر ب ــجم و معتب ــری منس ــای فک ــد منظومه ه تولی

ــادی؛ ــی اجته ــای تحقیق ــت و روش ه ــرآن و اهل بی ق

گسترش رویکرد اجتهادی در همه سطوح ها و رشته ها؛. 6

ســامان دهی بــه مــدارج علمــی حــوزه به صــورت بومــی و . 7

ــا رویکــرد ارزش گــذاری رســمِی  متناســب بــا شــئون حــوزوی، ب

ــی؛ ــی و بین الملل
ّ
ــطح مل ــی در س ــی و قانون علم

تقویت و ارتقای اجتهاد در حوزه های علمّیه؛. 8

گســترش اجتهــاد روزآمــد در کلیــه علــوم مرتبــط بــا فهــم . 9

ــن. ــع دی جام
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هدف )2(: تعلیم و تربیت طالب و روحانیون توانمند در:
2-1. اســتنباط، تبییــن و تعمیــق آموزه هــای اســالم و مکتــب 
اهــل بیــت در عرصه هــای علــوم اســالمی به ویــژه فقــه و 

فقــه حکومتــی بــا رویکــرد فقــه جواهــری؛
مختلــف  حوزه هــای  در  علــم  تولیــد  و  نظریه پــردازی   .2-2
ــا رویکــرد اســالمی و نقــد  علــوم اســالمی و علــوم انســانی ب

رقیــب؛ دیدگاه هــای 
ــا  ــوم ب ــم در حــوزه  فلســفه عل ــردازی و تولیــد عل 2-3. نظریه پ

رویکــرد اســالمی؛
2-4. عرصه هــای آمــوزش، تهذیــب، مدیریــت، تبلیــغ و ترویــج 
ــه،  ــه نیازهای جامع ــخگو ب ــالمی، پاس ــارف اس ــا و مع ارزش ه

ــه؛ ــای علمی ــالمی و حوزه ه ــام اس نظ
2-5. دســتیابی بــه علــوم اجتماعــی و انســانی مبتنــی بــر 
آموزه هــای وحیانــی، در جهــت اســتقرار تمــدن اســالمی؛

2-6. عرصه های علمی داخلی و بین المللی؛
ــادی در . 1 ــرد اجته ــا رویک ــی ب ــی کنون ــای آموزش ــای نظام ه ارتق

ــته ها؛ ــه رش هم

ــارت . 2 ــات ومه ــش، اطاع ــانی دان ــق و به روزرس ــت، تعمی تقوی

مدرســان به ویــژه مدرســان ســطوح عالــی و محققــان حــوزه 

ــه؛ علمی

نظام مندســازی فرایندهــای شناســایی و جــذب و حفــظ و . 3

پــرورش و ســامان دهی اســتعداد های برتــر و نخبــگان بــرای 

ــام؛ ــوزه و نظ ــی ح ــای علم ــن نیازه تأمی
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ــتفاده از . 4 ــرای اس ــال ب ــی فّع ــع علم ــا مجام ــزا ب ــل هم اف تعام

ــن؛ ــع دی ــم جام ــی در فه ــای علم ابزاره

بهره مندی هوشمندانه از علوم و رشته های جدید؛. 5

ــاز . 6 ــورد نی ــردی م ــری و کارب ــائل نظ ــات و مس ــرح موضوع ط

ــوزوی؛ ــوم ح ــامی در عل ــام اس ــه و نظ جامع

طّراحی نقشه جامع علمی و مهارتی حوزه های علمّیه؛. 7

طّراحی و توسعه دوره های پژوهش محور در سطح چهار؛. 8

و . 9 بازفــراوری  در  حــوزه  ــر 
ّ
مؤث و  محــوری  ینــی  نقش آفر

بــا  اســامی همــراه  انســانی-  علــوم  تولیــد  و  بومی ســازی 

بین المللــی؛ و  داخلــی  مشــابه  مراکــز  بــا  فّعــال  مشــارکت 

بــرای . 10 نیــاز  مــورد  ظرفّیت هــای  و  یرســاخت ها  ز توســعۀ 

ــرایط  ــات و ش ــا اقتضائ ــب ب ــوزه، متناس ــی ح ــای علم فّعالّیت ه

ــدف؛ ــع ه جوام

فّعالّیت هــای . 11 هم افزایــی  و  نظام بخشــی  و  ســامان دهی 

ــا  ــز1 ب ــایر مراک ــوزوی و س ــز ح ــامی در مراک ــوم اس ــی عل علم

یابــی مناســب؛ نظــارت و ارز

ــای . 12 ــترش مجموعه ه ــاد و گس ــت از ایج ــازی و حمای زمینه س

ــه نیازهــای حــوزه و جامعــه توّســط  علمــی و اندیشــه ورز ناظــر ب

ــه حــوزوی؛ اســاتید فرهیخت

تقویت و توسعه فراگیر زبان عربی؛. 13

آموزش زبان های زنده دنیا به طاب برحسب نیاز؛. 14

1 . بســیاری از رشــته های علــوم اســالمی در مراکــز غیــر حــوزوی خاصــه در دانشــگاه ها 
در حــال برگــزاری اســت.
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ــی و . 15 ــی کام ــارف فقه ــد مع ــا نق ــراه ب ــارن و هم ــرد مق رویک

ــان؛ ــب و ادی ــایر مذاه ــه های س ــر اندیش دیگ

امکانــات . 16 و  فضاهــا  به روزرســانِی  و  تجهیــز  و  تأمیــن 

فّعالّیت هــای  بــرای  نیــاز  مــورد  نرم افــزاری  و  ســخت افزاری 

آموزشــی؛

پیش بینــی و طّراحــی و اســتقرار ســاِزکار مناســب و کارآمــد و . 17

ــد  ــای جدی ــوم و فّناوری ه ــی عل ــرای ورود گزینش ــمندانه ب هوش

بــه حــوزه؛

از . 18 حــوزوی  مراکــز  فّعــاِل  بهره منــدی  بــرای  زمینه ســازی 

الگوهــای آموزشــی ســّنتی و کارآمــد حــوزه؛

طّراحــی و ایجــاد و توســعۀ رشــته های تخّصصــی پژوهشــگری . 19

در علــوم اســامِی اجتماعــی و انســانی؛

طّراحــی ســامانه نیازســنجی و اولوّیت ســنجی از نیازهــا و . 20

ــوم  ــش عل ــی،  در بخ ــز علم ــا و مراک ــی نهاده ــای علم ظرفّیت ه

ــانی؛ ــی و انس اجتماع

زمینه ســازی بــرای گســترش ســطوح عالــی و »دروس خــارج« . 21

ــامی  ــوم انسانی-اس ــامی و عل ــوم اس ــته های عل ــر رش ــه دیگ ب

مــورد نیــاز و اولوّیــت دار؛

ــی . 22 ــته های علمی-آموزش ــی رش ــی و طّراح ــایی و پیش بین شناس

جدید،متناســب بــا نیازهــای کنونــی یــا قابــل پیش بینــی؛

نظام مندســازی فرایندهــای شناســایی، جــذب، پــرورش، . 23

ــامی و  ــوم اس ــگان عل ــتعدادها و نخب ــامان دهی اس ــظ و س حف

ــوزه؛ ــامی ح ــانی- اس ــوم انس عل
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تربیــت اندیشــمندان برجســته در بخــش علــوم اســامِی . 24

اجتماعــی و انســانی مــورد نیــاز؛

ــع . 25 ــا مجام ــوزه ب ــل ح ــوب تعام ــوه مطل ــن نح ــاد و تبیی ایج

ــانی  ــوم انس ــامی و عل ــوم اس ــد عل ــه تولی ــال در عرص ــی فع علم

خاصــه دانشــگاه بــا هــدف تقویــت نگــرش اســامی بــه علــم و 

ــامی؛ ــدن اس ــای تم احی

یــزی بــه منظــور ارتقــای ســطح دانــش، نگــرش و . 26 برنامه ر

ــای  ــوزه و نیازه ــای ح یت ه ــا مأ مور ــب ب ــاب متناس ــارت ط مه

ــامی؛ ــام اس ــه و نظ جامع

همــکاری در تربیــت نیروهــای متخصــص بــرای نظــام در . 27

یت هــا و شــئون حــوزه؛ چارچــوب مأمور

بــرای . 28 کارآمــد  و  متناســب  ســاِزکار  اســتقرار  و  طّراحــی 

اســتعدادیابی، جــذب، استعدادســنجی و هدایــت تحصیلــی 

ب؛
ّ

طــا

توانمندســازی متــوازن دانش آموختــگان حــوزوی در دانــش و . 29

نگــرش و مهــارت؛

ــی ـ . 30 ــای علم ــع آموزش  ه ــام جام ــازی نظ ــی و پیاده س طّراح

ــوزه؛ ــردی ح کارب

توسعه مباحث قرآنی و حدیثی در برنامه های آموزشی؛. 31

اســتقرار ســازوکار متناســب و کارآمــِد »نیازســنجی آموزشــی« . 32

اکثــری میــان برنامه هــای درســی مــدارس 
ّ

و ایجــاد هماهنگــی حد

و مراکــز آموزشــی و تربیتــی حــوزوی؛

ــورد . 33 ــامی م ــانی- اس ــوم انس ــوزش عل ــرای آم ــازی ب زمینه س
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ــوزوی؛ ــز ح ــدارس و مراک ــوزه، در م ــالت ح ــا رس ــط ب ــاز و مرتب نی

ب . 34
ّ

ــان طــا ــا در می ــده و ُپرمخاطــب دنی آمــوزش زبان هــای زن

ــی؛ ــای بین الملل ــور در عرصه ه ــرای حض ــوزه، ب ح

توســعۀ متــوازن ظرفّیت هــای آموزشــی حــوزه در عرصــه . 35

؛ لملــل بین ا

گســترش فّعالّیت هــا و ایفــای نقــش فّعــال و برجســته اســاتید . 36

و فضــای حــوزه در عرصــۀ تعامــات علمــی بین المللــی و 

ــای  ــا مجموعه ه ــکاری ب ــام و هم ــای نظ ــری از ظرفّیت ه بهره گی

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

ینــی محــوری اســاتید حــوزه در . 37 حضــور فّعــال و نقش آفر

مراکــز، بخش هــا و کرســی های دین شناســی، اسام  شناســی، 

ــی؛ ــی و فرامل ــطح مل ــی در س شیعه شناس

ــانه های . 38 ــری از رس ــا بهره گی ــی ب ــا ی آموزش ــعۀ فّعالّیت ه توس

جمعــی، فضاهــای َمجــازی، شــبکه های اجتماعــی و ... در 

عرصــه بین الملــل؛

شــاخص های . 39 بــا  هــدف  مناطــق  علمــی  قطب  بنــدی 

راهبــردی؛

ــگ . 40 ــا فرهن ــنا ب ــان دان و آش ــص و زب ــروی متخص ــت نی تربی

هــدف؛ کشــور های 

ــای . 41 ــق فض ی ــور از طر ــارج از کش ــی خ ــان بوم ــت مبلغ تربی

مجــازی و رســانه.
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مأموریت 
پژوهــش،  زیرســاخت های  تقویــت  و  فرهنگ ســازی 
ــد  ــش و تولی ــام پژوه ــای نظ ــت ازمؤلفه ه ــاماندهی و حمای س
علــوم حــوزوی و علــوم انســانی- اســالمی و ســایر حوزه هــای 
ــوزه و  ــی ح ــات پیرامون ــالمی و مطالع ــرد اس ــا رویک ــی ب دانش

ــی ــی و فرامل ــه مل ــوزوی در عرص ــوم ح عل

چشم انداز 

نظــام جامــع پژوهــش حوزه هــای علمیــه در افــق 

1404 نظامــی اســت:

پویــا، پاســخ گو، الهــام بخــش، جامــع نگــر، هم افــزا، 

هــم گــرا، کارآمــد، اثربخــش، راهبــر، پیشــگام و مرجع 

در تولیــد و گســترش علــوم اســامی، انســانی و ســایر 

حوزه هــای دانشــی بــا رویکــرد اســامی

ــای  ــق از ویژگی ه ــن اف ــه در ای ــای علمی ــش حوزه ه ــام پژوه نظ
زیــر برخــوردار خواهــد بــود:

ــای . 1 ــاز در عرصه ه ــورد نی ــرآمد و م ــران س ــد از پژوهش گ بهره من

مختلــف علــوم اســامی؛

یه پــردازی و تولیــد علــوم حــوزوی و علــوم . 2 توانمنــد در نظر
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ــر قــرآن و  انســانی- اســامی و ســایر حوزه هــای دانشــی مبتنــی ب

ــت؛ ــل البی ــب اه مکت

ــی و . 3 ــطح مل ــی در س ــای پژوهش ــه نیازه ــگام ب ــخگوی به هن پاس

فراملــی؛

براســاس . 4 پژوهشــی  شــاخص های  و  معیارهــا  از  برخــوردار 

جدیــد؛ تجــارب  از  بهره گیــری  بــا  و  حــوزوی  ســنت های 

ــاز . 5 ــگاه ممت مرجعیــت علمــی و شناخته شــده و برخــودار از جای

ــام؛ ــان اس ــی جه ــای پژوهش در نظام ه

یتی توانمند،کارآمد و فعال؛. 6 برخوردار از نظام مدیر

دارای تعامل مؤثر با نظام های علمی و مرتبط؛. 7

ــطوح . 8 ــارج و س ــی های دروس خ ــری از کرس ــد در بهره گی توانمن

عالــی در راســتای تولیــد معیــار علــم در عرصه هــای گوناگــون؛

اطاع رســانی . 9 و  نشــر  تولیــد،  کارآمــد  نظــام  از  برخــوردار 

علمیــه؛ حوزه هــای  پژوهشــی  محصــوالت 

توانمند در رشد و گسترش متوازن علوم اسامی.. 10

اهداف کالن 
نهادینه سازی و ارتقای مرجعیت علمی حوزه های علمیه؛. 1

توســعه علــوم حــوزوی و تأســیس علــوم انســانی- اســامی و . 2

ــی اســام؛  نظامــات اجتماعــی در راســتای اســتقرار تمــدن جهان

ــای . 3 ــش در حوزه ه ــم و پژوه ــد عل ــگ تولی ــازی فرهن نهادینه س

ــی؛ ــامی واخاق ــای اس ــر ارزش ه ــی ب ــه مبتن علمی

تعامــل کارآمــد و هم افــزا بــا نظام هــای جامــع حــوزوی و . 4
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ــی؛ ــی و فرامل ــطح مل ــی در س ــی و اجرای ــی، فرهنگ ــای علم نهاده

یرســاخت های . 5 رشــد و توســعه منابــع، تجهیــزات، امکانــات و ز

کیــد بــر ارتقــا و حمایــت از منابــع انســانی پژوهــش. پژوهشــی بــا تأ

ارزش های اساسی 
تأكیــد بــر ارزش هــای مصــوب ســند چشــم انداز حوزه هــای 

علمیــه به ویــژه: 
ــی  و  ــام خمین ــای حضرت ام ــه و رهنموده ــه اندیش ــه ب 1. توج

ــم(؛  ــت عزه ــع عظام تقلید)دام ــری و مراج ــم رهب ــام معظ مق

ــرت  ؛ ــت و بصی ــردورزی، حکم خ

2. امتزاج علم، ایمان و عمل صالح؛

3. پیشبرد علوم و اندیشه اسامی از طرق اجتهاد و خاقیت؛

یــم علــم، عالــم و متعلــم و حفــظ ســنت های ســلف  4. تکر

ــح؛ صال

5. پاسخگوبودن در برابر نیازهای دینی مخاطبان و جامعه؛

ــان و  ــا ســایر ادی 6. فرهنــگ گفتمــان و تعامــل علمــی و منطقــی ب

ــب؛ مذاه

ــازی،  ــامی در نظام س ــوم اس ــدی عل ــن و توانمن ــت دی 7. جامعی

تمدن ســازی؛ و  جامعه پــردازی 

8. هدایت گــری، سعادت بخشــی و نافع بــودن علــم و منزلــت 

ــق؛ ــم و محق واالی عال

یان تولید دانش؛  9. اخاق محوری در جر

ــی  ــری و روش ــی، فک ــراث علم ــتاوردها و می ــری از دس 10. بهره گی
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ــن؛ ــای نوی ــری از فن آوری ه ــا بهره گی ــراه ب ــح هم ــلف صال س

یت، آزاداندیشی، حق طلبی و حقیقت جویی؛ 11. حر

بــا  تــوأم  جمعــی  کار  و  هم افزایــی  و  هم گرایــی   .12

؛ ی یر لیت پذ مســئو

ــنت و  ــاب، س ــر کت ــی ب ــق مبتن ــان در تحقی ــدی و اتق 13. روش من

ــل؛ عق

14. بهره وری بهینه و به هنگام تولید دانش؛

15. پیوستگی و ارتباط متقابل و وثیق آموزش و پژوهش.

سیاست های کالن

تأکیــد بــر سیاســت های مصــوب ســند چشــم انداز 
به ویــژه:  علمیــه  حوزه هــای 

رهنمودهــای  و  اندیشــه ها  تحقــق  بــر  جــدی  اهتمــام 
امام راحــل ومقــام معظــم رهبــری و بهره منــدی از 

مراجع عظام)مدظلهــم(؛ فرمایشــات  و  منویــات 
ــوم و تجــارب  ــرداری از عل هوشــمندی و مراقبــت در بهره ب
بشــری و فناوری هــای نویــن بــا تأکیــد بــر حفــظ هویــت 

علمیــه؛ حوزه هــای 
ــوازن در  ــد و مت ــد هدفمن ــی و رش ــر کیفیت گرای ــد ب  تأکی

ــه؛ ــای علمی ــاختاری حوزه ه ــی و س ــاد محتوای ابع
 اهتمــام بــه شناســایی و جــذب اســتعدادهای برتــر و توجه 

ویــژه بــه شکوفاســازی، تربیــت و ارتقــاء نخبه حــوزوی؛
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ــام . 1 ــای نظ ــتانداردها در مولفه ه ــتمر اس ــاء مس ــر ارتق ــد ب تاکی

ــش؛ پژوه

توجه به  اطاع رسانی علمی مؤثر، کارآمد و جامع؛. 2

رویکرد نیازمحور وآینده نگر به نظام پژوهش؛. 3

رویکرد پاسخگویی به هنگام؛. 4

اهتمام به توسع هم توازن، هم افزا و هماهنگ؛. 5

در عرصــه . 6 فعال ســازی ظرفیت هــای حــوزوی  بــه  اهتمــام 

پژوهــش؛

توجــه بــه نقــش و جایــگاه منابــع انســانی پژوهشــی و حمایــت . 7

مــادی و معنــوی آنــان؛

توجه به سنت های علمی و روش اجتهادی در پژوهش؛. 8

کید بر بهره گیری از امکانات ملی در پژوهش؛. 9 تأ

ــش و . 10 ــاق پژوه ــگ و اخ ــای فرهن ــج و ارتق ــه تروی ــام ب اهتم

ــق؛ ــه تحقی ــا عرص ــط ب ــوزوی مرتب ــنن ح س

یه پــردازی، . 11 نظر علــم،  تولیــد  گفتمــان  بــه  توجــه 

؛ یشــی ند ا د ا ز آ و نقد

اهتمــام بــه حضــور و تعامــل فعــال در عرصــه جهانــی پژوهــش . 12

ــای  ــژه حوزه ه ــام به وی ــان اس ــت جه ــا اولوی ــم ب ــد عل و تولی

علمیــه؛

کیــد بــر اصــل . 13 پژوهش محــوری درتربیــت علمــی طــاب و تأ

همراهــی پژوهــش و آمــوزش؛

اهتمام بر مطالعات تطبیقی و مقارن همراه با نقد؛. 14

قوانیــن، . 15 ســاماندهی  و  تدویــن  در  مشــارکت  بــر  کیــد  تأ
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در  حــوزه  دســتورالعمل های  و  بخش نامه هــا  آئین نامه هــا، 

راســتای هماهنگــی بیــن دســتگاهی؛

راهبردهای عملیاتی

مرجعیــت  ارتقــای  و  نهادینه ســازی  شــماره1:  كالن  هــدف 
علمیــه؛ حوزه هــای  علمــی 

ــامی- . 1 ــوم اس ــوزوی و عل ــوم ح ــوازن عل ــعه مت ــد و توس رش

ــانی؛ انس

ــۀ جامــع، مســتدل و اقناعــِی معــارف قــرآن و مکتــب اهــل . 2 ارائ

بیــت بــه مخاطبــان، متناســب بــا نیازهــا، شــرایط و اقتضائــات؛

و . 3 اجتهــاد  بنیان هــای  توســعه  و  تقویــت  زمینه ســازی، 

ــم روش اجتهــادی در دانش هــای حــوزوی؛ ــروری و تعمی مجتهدپ

ــای . 4 ــادی حوزه ه ــر و اجته ــال، مؤث ــی فع ین ــور و نقش آفر حض

ــی، در  ــای علم ــی و فعالیت ه ــای دانش ــام عرصه ه ــه در تم علمی

ــی؛
ّ
ــی و فرامل

ّ
ســطح مل

و . 5 علمیــه  حوزه هــای  علمــی  تــراث  از  بهره گیــری  و  احیــا 

الگوســازی مفاخــر علمــی حــوزه؛

رصــد و پایــش دائمــی شــرایط محیطــی، و پاســخگویی به هنگام . 6

و متناســب بــه نیازهــای حــوزه، جامعــه و نظام اســامی؛

ــارض، . 7 ــای مع ــا و فرقه ه یان ه ــا جر ــال ب ــی و فع ــه علم مواجه

ــی؛ ــی و فرامل ــطح مل ــرف در س ــد و منح معان

ــای . 8 ــور در حوزه ه ــش مح ــوزش پژوه ــام آم ــعه نظ ــد و توس رش
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ــه؛ علمی

بهســازی، توســعه، تحــول و هماهنگ ســازی ســاختارهای . 9

یــت  دانــش متناســب بــا رســالت حوزه هــای علمیــه  تولیــد و مدیر

ــده؛ ــال و آین ــای ح و نیازه

و . 10 نشــر  تولیــد،  شــبکه های  انسجام بخشــی  و  طراحــی 

دانــش؛ کاربســت 

ــای . 11 ــای حوزه ه ــی و پژوهش ه ــدات علم ــازی تولی استانداردس

؛ علمیه

ــا و . 12 ــررات و فراینده ــن، مق ــهیل قوانی ــود، تس ــکاری در بهب هم

ــش؛ ــد دان ــر در تولی ــای مؤث فعالیت ه

هــدف كالن شــماره2: نهادینه ســازی فرهنــگ تولیــد علــم 
ارزش هــای  بــر  مبتنــی  علمیــه  حوزه هــای  در  پژوهــش  و 

اســالمی و اخالقــی؛
در . 1 دانــش  تولیــد  و  پژوهــش  گفتمــان  تقویــت  و  گســترش 

علمیــه؛  حوزه هــای 

یه پــردازی، نقــد و مناظــره و . 2 توســعه فرهنــگ و فضــای نظر

آزاداندیشــی علمــی؛

ــه . 3 ــت روحی ــا تقوی ــراه ب ــش هم ــاق پژوه ــای اخ ــج و ارتق تروی

ــی؛ ــد و کار جمع تعه

احیا، سنت های اسامی و حوزوی در عرصه پژوهش؛. 4

تبیین و ترویج نگاه جامع فقهی به علوم و دانش ها؛. 5
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هــدف كالن شــماره3: توســعه علــوم حــوزوی و تأســیس علــوم 
انســانی- اســالمی و نظامــات اجتماعی در راســتای اســتقرار 

تمــدن نویــن اســالمی 
ــامی و . 1 ــی اس ــاس مبان ــانی براس ــوم انس ــای عل ــول و ارتق تح

ــه؛ ــگاه آن در نظــام علمی-پژوهشــی حوزه هــای علمی تقویــت جای

ــته ای . 2 ــامی و بینارش ــوم اس ــته های عل ــی رش ــی و مهندس طراح

متناســب بــا نیازهــای حوزه هــای علمیــه، کشــور و جوامــع 

ــری؛ بش

مهندســی و جهت دهــی نظــام علــم و پژوهــش حوزه هــای . 3

علمیــه مبتنــی بــر اجتهــاد عمیــق و پویــا ناظــر بــه توســعه نظامات 

فکــری و اجتماعــی اســام؛

ــرفت . 4 ــامی-ایرانی پیش ــوی اس ــی الگ ــر در طراح ــارکت مؤث مش

ــن  ــدن نوی ــه راه تم ــوان نقش ــه عن ــامی ب ــی اس ــبک زندگ و س

ــامی. اس

ــای  ــا نظام ه ــزا ب ــد و هم اف ــل كارآم ــماره 4: تعام ــدف كالن ش ه
ــی در  ــی و اجرای ــی، فرهنگ ــای علم ــوزوی و نهاده ــع ح جام

ســطح ملــی و فراملــی؛
نهادهــای . 1 بــا  تأثیرگــذار  علمــی  تعامــات  گســترش 

یــز و مولــد دانــش در ســطح ملــی و  سیاســت گذار، برنامه ر

فراملــی؛

ــمندان . 2 ــان اندیش ــات می ــات و تعام ــت ارتباط ــعه و تقوی توس

ــل؛ ــن المل ــور و بی ــوزه، کش ــطح ح ــامی در س ــوم اس ــه عل عرص
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مشــارکت در اطاع رســانی بــه روز تحــوالت علمــی حوزه هــای . 3

ــری از  ــر بهره گی ــد ب کی ــا تأ ــی ب ــه در ســطح ملــی و بین الملل علمی

ــن؛ ــای نوی فناوری ه

همــکاری در تربیــت نیروهــای متخصــص بــرای نظــام در . 4

حــوزه. شــئون  و  یت هــا  مأمور چارچــوب 

هــدف كالن شــماره 5: رشــد و توســعه منابــع، تجهیــزات، 
ــا و  ــر ارتق ــد ب ــا تأكی ــی ب ــاخت های پژوهش ــات و زیرس امکان

حمایــت از منابــع انســانی پژوهــش؛
کیــد بــر . 1 پــرورش و توانمندســازی منابــع انســانی پژوهــش بــا تأ

تربیــت منابــع انســانی شایســته، خــاق، دانــا، کارآمــد.

فنــاوری . 2 یرســاخت های  ز تقویــت  و  توســعه  در  مشــارکت 

ــه و  ــای علمی ــی حوزه ه ــی- پژوهش ــات علم ــات و ارتباط اطاع

تأســیس بانک هــای اطاعــات علمــی و پایــگاه اســتنادی علــوم 

ــامی؛ اس

یخــی . 3 ایجــاد بانــک جامــع مباحــث فقهــی شــیعه بــه ترتیــب تار

 بــا مقایســه فقــه اهــل ســنت در مباحــث و موضوعــات 
ً
خصوصــا

مربوطــه؛

ســاماندهی و حمایــت منابــع انســانی در رشــته های مختلــف بــا . 4

ــای  ــه ظرفیت ه ــی ب ــتعداد ها و اولویت ده ــایی اس ــرد شناس رویک

نخبگانــی و ارتقــای ســطح دانــش و مهــارت پژوهشــی آنــان؛

ــان و . 5 ــی محقق ــتاوردهای پژوهش ــا و دس ــت از فعالیت ه حمای

ــوزه ای؛ ــای ح نهاده
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مشــارکت در ســاماندهی منابــع پایــدار و اقتصــاد علــم و . 6

پژوهــش؛

ــادی و . 7 ــای م ــد ظرفیت ه ــوازن و نظام  من ــع مت ی ــترش و توز گس

ــا و  ــا اولویت ه ــب ب ــه متناس ــای علمّی ــی حوزه ه ــوی پژوهش معن

نیازهــا.



بخش چهارم

نظامجامعتبلیغ
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مأموریت ها
ــر  ــری کالن نش ــازی و راهب ــت گذاری و هماهنگ س سیاس
ــکار،  ــا اف ــه ب ــت و مقابل ــل بی ــرآن و اه ــارف ق ــغ مع و تبلی

ــی ــطح مل ــی در س ــای انحراف ــد و نحله ه عقای

چشم انداز 

نظــام جامــع تبلیــغ حوزه هــای علمیــه در افــق 1404 

نظامــی اســت:

توانمنــد، تأثیرگــذار و پویــا در پیام رســانی دینــی از 

ــری از  ــوان مبلغــان و بهره گی ــق ارتقــای دانــش و ت ی طر

ــانی،  ــای انس ــی، مجموعه ه ــی، علم ــای آموزش فضاه

هنــر اصیــل دینــی، ابزارهــای نویــن ارتباطاتــی و 

ــی ــطح مل ــی در س ــای فرهنگ ــه نیروه ــده ب جهت دهن

ــوردار از  ــی برخ ــاظ تبلیغ ــه لح ــه ب ــوزه علمی ــق، ح ــن اف در ای
ویژگی هــای ذیــل اســت:

ــن . 1 ــغ دی فعــال، اثر گــذار و پاســخگو در تمامــی عرصه هــای تبلی

در ســطح ملــی؛

ــص در روش . 2 ــزه، متخص ــا انگی ــال و ب ــی فع ــوردار از مبلغان برخ

ــی؛ ــه ارزش هــای اســامی و انقاب ــوای تبلیغــی و متعهــد ب و محت
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بــا . 3 نویــن  ابزارهــای  و  متنــوع  روش هــای  محتــوا،  دارای 

بــرای همــه مخاطبــان؛ و عتــرت  قــرآن  یــت  محور

یتی توانمند، پویا و کارآمد؛. 4 بهره مند از نظام مدیر

ــذار . 5 ــی و اثرگ ــای فرهنگ ــت نیروه ــتفاده از ظرفی ــد در اس توانمن

ــی؛ ــانی دین ــال پیام رس در انتق

ابعــاد . 6 تمامــی  در  هماهنگ کننــده  و  راهبــر  سیاســت گذار، 

ــی؛ تبلیغ

متعامل با سازمان های تبلیغی در سطح ملی.. 7

اهداف کالن
جــذب، آماده ســازی و ارتقــای ســطح علمــی، سیاســی و . 1

مهارتــی طــاب، روحانیــون، نیروهــای فرهنگــی و شــخصیت های 

ــی؛ ــف اجتماع ــطوح مختل ــت در س ــت فعالی ــی جه اجتماع

تبلیغــی . 2 گروه هــای  و  دینــی  مبلغــان  اعــزام  و  زمینه ســازی 

ــی و  ــی و فرامل ــطح مل ــاز در س ــورد نی ــای م ــه عرصه ه ــه کلی ب

ــل  ــی بین المل ــا هماهنگ ــان ب ــی از آن ــی و روش ــتیبانی محتوای پش

ــا؛ ــایر نهاده ــوزه و س ح

ــان . 3 ــامی و جه ــه  اس ــی جامع ــوالت فرهنگ ــش تح ــد و پای رص

اســام و تــاش بــرای مصون ســازی جوامــع از آســیب های 

ــی؛ ــی و اجتماع ــی، سیاس ــادی، فرهنگ اعتق

ــی . 4 ــد ارتباط ــزات روزآم ــاوری و تجهی ــش، فن ــری از دان بهره گی

رشــته های  از  اســتفاده  و  مجــازی  فضــای  ماهــواره،  ماننــد 

ــا شــئون  مختلــف هنــری مناســب در تبلیغــات دینــی متناســب ب
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ــوزوی؛ ح

یانــات و فــرق و ادیــان . 5 یان شناســی و نقــد مکاتــب، جر جر

انحرافــی و مقابلــه بــا فعالیت هــای آنــان؛

بخش هــای . 6 ســایر  و  حــوزه  در  تبلیغــی  رویکــرد  توســعه 

یــت؛ مدیر تخصصــی 

بهره گیری از ظرفیت های فرهنگی و تبلیغی؛. 7

ارزش های اساسی 
1. توجــه بــه همــه مبانــی و ارزش هــای اساســی منــدرج در 

بــا اولویــت: ســند چشــم انداز حوزه هــای علمیــه 
1 . ــه اندیشــه ها و رهنمودهــای حضــرت  امــام خمینــی توجــه ب

و مقــام معظــم رهبــری و مراجــع عظام تقلیــد)دام عزهــم(؛

یــت تهذیــب، تزکیــه، اخــاق و معنویــت در همــه شــئون . 2 محور

فــردی، ســازمانی و اجتماعــی در تبلیــغ دیــن؛

فــردی، . 3 شــئون  همــه  در  قانون مــداری  و  انظبــاط  نظــم، 

دیــن؛ تبلیــغ  در  اجتماعــی  و  ســازمانی 

پاسخگوبودن و مسئولیت پذیری؛. 4

سعه صدر، نقدپذیری، خیرخواهی و تعاون؛. 5

ــاح و . 6 ــرای ف ــش ب ــوری و کوش ــانی، عدالت مح ــت انس کرام

ــتگاری او؛ رس

ارتباط خردورزانه با سایر ادیان و مذاهب؛. 7

2. محوریت قرآن و اهل بیت در تبلیغ و ترویج دین؛
3. استفاده از شیوه ها و روش های مورد تأیید شرع؛



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

نظام های جامع حوزه های علمیه56

4. توســعه و تحکیــم بــرادری و وحــدت اســالمی و تعــاون 
به ویــژه شــیعیان جهــان؛ بیــن همــه مســلمین،  عمومــی 

5. حفظ حریت مبلغان و استقالل تبلیغ.

سیاست های کالن
1 . توجــه بــه سیاســت های كالن منــدرج در ســند چشــم انداز 

حوزه هــای علمیــه، بــا تأكیــد بــر:
رهنمودهــای . 1 و  اندیشــه ها  تحقــق  بــر  جــدی  اهتمــام 

بهره منــدی  و   رهبــری معظــم  ومقــام   امام راحــل

مراجع عظام)مدظلهــم(؛ فرمایشــات  و  ازمنویــات 

ــا منزلــت . 2 صیانــت از کرامــت انســانی و ارج گــذاری متناســب ب

ــان؛ معنــوی و علمــی حوزوی

اهتمــام جــدی بــه حفــظ، ترمیــم و بالندگــی ارزش هــا و . 3

ســنت های اصیــل و کارآمــد تبلیغــی ســلف صالــح حــوزه؛

ــاط احســن مبلغــان . 4 ــوی و ارتب ــر تقویــت ســلوک معن اهتمــام ب

حــوزوی بــا مــردم؛

هوشــمندی و مراقبــت در بهره بــرداری از علــوم و تجــارب . 5

کیــد بــر حفــظ هویــت  بشــری و فناوری هــای نویــن بــا تأ

علمیــه؛ حوزه هــای 

ابعــاد محتوایــی و ســاختاری . 6 در  کیفیت گرایــی  بــر  کیــد  تأ

تبلیــغ دیــن در حوزه هــای علمیــه؛

ــن .1 ــای امامی ــه و رهنموده ــق اندیش ــر تحق ــدی ب ــام ج اهتم
انقــالب و مراجــع عظــام تقلیدمدظلهــم؛
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تقویت نظام اسالمی؛.2
بــا تأكیــد بــر .3 حفــظ وحــدت در بیــن مذاهــب اســالمی 

اخالقــی؛ و  اعتقــادی  مشــتركات 
محوریت بخشی به جایگاه روحانیت در تبلیغ دین؛.4
محوریت بخشی به مساجد در فعالیت های تبلیغی؛.5
اســتفاده از تمــام ظرفیت هــای فکــری، فرهنگــی و انســانی .6

در جهــت نشــر دیــن؛
اهتمام به حفظ استقالل اقتصادی تبلیغ دین؛ .7
توجه به اولویت ها در تبلیغ معارف دین؛.8
فّعــال عمــل كــردن در عرصــه تبلیــغ و اســتفاده حداكثــری .9

راهبردهــای فعــال؛
هوشـمندی و مراقبـت در بهره بـرداری از علـوم و تجـارب .10

حفـظ  بـر  تأكیـد  بـا  هنـر  و  نویـن  فناوری هـای  و  بشـری 
دینـی؛ هویـت 

تقویت روحیه انقالبی و جهادی در تبلیغ دین؛.11
تأكید بر عزت نفس و كرامت انسانی مبلغان؛.12
تأكید بر تقویت آگاهی سیاسی اجتماعی حوزویان؛.13
تدویــن و ســاماندهی قوانیــن، .14 بــر مشــاركت در  تأكیــد 

حــوزه  دســتورالعمل های  و  بخش نامه هــا  آئین نامه هــا، 
در راســتای هماهنگــی بیــن دســتگاهی؛
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راهبردهای عملیاتی
بــا عنایــت بــه تحلیــل محیطــی، راهبردهــای عملیاتــی در 

راســتای تحقــق اهــداف بــه شــرح زیــر اســت:
هــدف كالن شــماره1: جــذب، آماده ســازی و ارتقــای ســطح 
ســایر  و  روحانیــون  طــالب،  مهارتــی  و  سیاســی  علمــی، 

فرهنگــی نیروهــای 
ــوای . 1 یتــی، محت ــی، ارتباطــی، مدیر ــی و ارتقــای مهارت دانش افزای

تبلیغــی و روشــی مبلغــان؛

ــری در . 2 ــام و رهب ــای ام ــی و رهنمود ه ــیر مطالعات ــدن س گنجان

ــغ؛ ــن تبلی ــاز و ضم ــای آغ آموزش ه

غنی سازی سیرهای مطالعاتی با رویکرد تبلیغی؛. 3

ــی . 4 ــاخت های پژوهش ــر س ی ــعه ز ــش در توس ــا پژوه ــکاری ب هم

مناســب تبلیــغ؛

و . 5 یات  نشــر تحقیقــات،  نرم افزاهــا،  و  ســایت ها  معرفــی 

کتاب هــای علمــی و ترویجــی معتبــر در حــوزه تبلیــغ؛

معرفـی و تشـویق مبلغـان فعـال و الگوهـای برتـر در عرصه  هـای . 6

تبلیغی؛ مختلـف 

ــی . 7 ــاوره و راهنمای ــخنرانی، مش ــژه س ــی وی ــه دروس تخصص ارائ

ــوزوی؛ ــف ح ــطوح مختل و... در س

برگــزاری دوره و کارگاه آموزشــی و مهارت آمــوزی شــیوه های . 8

اعتقــادی  منحــرف  یان هــای  جر و  ادیــان  فــرق،  بــا  مقابلــه 

ــی؛ سیاس
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نیازســنجی در خصــوص نیــروی انســانی متخصــص مــورد نیــاز . 9

تبلیــغ و ســفارش تأمیــن آن بــه بخش هــای ذیربــط؛

توانمندی هـای مدیـران موفـق در عرصـه . 10 ارتقـای  شناسـایی و 

؛ تبلیغ

تأمیــن . 11 بــرای  آموزشــی  برنامه هــای  و  رشــته ها  پیشــنهاد   

ــغ؛ ــاز تبلی ــورد نی ــانی م ــروی انس نی

یتــی و . 12 یــق انتقــال تجــارب مدیر هم افزایــی مبلغــان از طر

تبلیغــی و مستندســازی آن.

گروه هــای  و  دینــی  مبلغــان  اعــزام  شــماره2:  كالن  هــدف 
ــی و  ــطح مل ــاز در س ــورد نی ــای م ــه عرصه ه ــه كلی ــی ب تبلیغ

پشــتیبانی محتوایــی و روشــی از آنــان
ــات و . 1 ــم، روای ی ــرآن کر ــات ق ــاس آی ــغ براس ــوای تبلی ــه محت تهی

ســیره اهــل بیــت و علمــا و تبییــن ســبک زندگــی اســامی بــا 

اســتفاده از ابزارهــای کارآمــد ســنتی و نویــن؛

رصد خاقیت ها و نوآوری های تبلیغی؛. 2

تشکیل و ساماندهی گروه ها و مؤسسات تبلیغی؛. 3

مشــارکت در شناســایی اســتعدادهای برتــر تبلیغــی و آمــوزش و . 4

بکارگیــری آنــان در فضاهــای تبلیغــی مــورد نیــاز؛

ــه . 5 ــگان در زمین ــگان و فرهیخت ــاتید، نخب ــا اس ــتمر ب ــاط مس  ارتب

ــه؛ ــرای جامع ــاری ب ــازی رفت الگوس

برقــراری ارتبــاط مســتمر بــا اســاتید، نخبــگان و فضــای حــوزه . 6

بــه منظــور فعال ســازی آنــان در حــوزه تبلیــغ؛
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ــتفاده . 7 ــا اس ــی ب ــای تبلیغ ــه فرصت ه ــان در هم ــردن مبلغ فعال ک

ــف؛ ــای مختل از ظرفیت ه

تبلیغــی و . 8 برنامه هــا، شــیوه ها و تجــارب موفــق  اســتخراج 

یــت مســجد و مستندســازی آن؛ به ویــژه مدیر یتــی  مدیر

تولید و تدوین روش های تبلیغی؛. 9

ــار . 10 ــان اقش ــاوره در می ــغ و مش ــعه تبلی ــرای توس ــزی ب ی برنامه ر

آســیب پذیر؛

یزی برای ارائه مشاوره های تبلیغی به مبلغان؛. 11 برنامه ر

کیــد بــر . 12 بهره گیــری از روش هــای گوناگــون تبلیغــی بــا تأ

ــه  ــا ماحظ ــره ب ــغ چهره به چه ــتفاده از تبلی ــه و اس ــر و خطاب منب

آن؛ آســیب های 

مراکــز . 13 و  ســفیران  پایان نامه هــای  و  تحقیقــات  هدایــت 

تبلیغــی؛ بــه ســمت موضوعــات  تبلیغــی  تخصصــی 

ارائــه موضوعــات و اولویت هــای تبلیغــی جهــت تدویــن . 14

؛ مه هــا ن نا یا پا

 شناسایی و احیای سبک های تبلیغی سلف صالح؛. 15

شناسایی و ساماندهی مبلغان مختلف؛. 16

شــبکه های . 17 و  برنامــه  از  بهره گیــری  بــرای  یــزی  برنامه ر

تبلیــغ؛ امــر  در  تلویزیونــی  و  رادیویــی 

مؤسسات . 18 و  اماکن  و  مبلغان  رتبه بندی  طرح  اجرای  و  تهیه 

تبلیغی؛

تدوین طرح جامع رصد و شناسایی ظرفیت ها و نیازهای تبلیغی؛. 19

ایجــاد اطلــس جامــع تبلیغــی بــرای آمایــش تبلیغــی محیطــی . 20
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ــی؛ ــد تبلیغ ــزی هدفمن ی و برنامه ر

ــی عملکــرد و . 21 یاب ایجــاد ســامانه یکپارچــه نظــارت جامــع ارز

ــی؛ ــای تبلیغ ــنجش برنامه ه س

)دانش آموزی، . 22 تخصص  براساس  مبلغان  اعزام  و  شناسایی 

فرقه ای، رسانه ای و...(؛

یــزی بــه منظــور حضــور مؤثــر حــوزه در تمامــی . 23 برنامه ر

فرایندهــای تبلیغــی صــدا و ســیما؛

هــدف كالن شــماره3: رصــد و پایــش تحــوالت فرهنگــی جامعــه 
مصون ســازی  بــرای  تــالش  و  اســالم  جهــان  و  اســالمی 
و  سیاســی  فرهنگــی،  اعتقــادی،  آســیب های  از  جوامــع 

اجتماعــی
ــت و . 1 ــت، ماهی ــر جه ــا تغیی ــه ب ــور مقابل ــه منظ ــازی ب فرهنگ س

ــوای مراســم ســنتی و مذهبــی؛ محت

از . 2 اطاع رســانی  و  نقــش مخــرب فضــای مجــازی  تبییــن 

مجــازی؛ فضــای  آســیب های  و  دام هــا  و  مشــکات 

ســازماندهی . 3 و  اجتماعــی  فرهنگــی  اولویت هــای  تبییــن 

آن؛ راســتای  در  معاونــت  مختلــف  بخش هــای 

ــی و . 4 ــی های آزاداندیش ــرای کرس ــی ب ــات تبلیغ ــنهاد موضوع پیش

یه پــردازی؛ نظر

تشکیل کارگروه های رصد در سطح ملی، استانی و شهرستانی؛. 5

اســتفاده از ظرفیت هــای ایجــاد شــده در ادارات و نهادهــای . 6

دولتــی و ســازمان های مردم نهــاد )در حــوزه رصــد(؛
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یان ســاز به ویــژه . 7 یــزی جهــت شناســایی عوامــل جر برنامه ر

ــف؛ ــطوح مختل ــی در س ــات انحراف یان جر

ــا . 8 ــاط ب ــه ارتب ــد و متخصــص در زمین ســاماندهی مبلغــان توانمن

یــان وهابیــت تکفیــری؛ ــا جر اهــل ســنت جهــت مقابلــه ب

تهیه نقشه جامع مقابله با فرق و ادیان انحرافی؛. 9

ــادی . 10 ــی و اقتص ــی، فرهنگ ــان سیاس ــی حامی ــایی و معرف شناس

ــا؛ ــازی آن ه ــرای محدودس ــاش ب ــام و ت ــد نظ ــای معان نیرو ه

شناســایی گفتمان هــای معرفتــی بدیــل اســام نــاب محمــدی . 11

یکایــی و بیــان مــرز بنــدی آن هــا؛ به ویــژه اســام امر

تبییــن و ترویــج نقــش نظــام اســامی در رشــد دیــن، علــوم و . 12

ــف؛ ــای مختل ــور در عرصه ه ــرفت کش پیش

یانات تکفیری.. 13 گاهی بخشی اهل سنت نسبت به جر آ

و  فنــاوری  دانــش،  از  بهره گیــری  شــماره4:  كالن  هــدف 
تجهیــزات روزآمــد ارتباطــی ماننــد ماهــواره، فضــای مجــازی 
در  مناســب  هنــری  مختلــف  رشــته های  از  اســتفاده  و 

تبلیغــات دینــی و متناســب بــا شــئون حــوزه
تبییــن . 1 و  رســانه ای  ســواد  آموزشــی  دوره هــای  برگــزاری 

مجــازی؛ فضــای  در  حضــور  آســیب های 

ــای . 2 ــیما، فض ــدا و س ــا )ص ــتفاده از ظرفیت ه ــن روش اس تبیی

مجــازی، مطبوعــات و...(؛

تدویـن طرح هـا و راه کارهایـی برای تمرکـز جدی بـر فعالیت های . 3

کید بر شـئون حوزه ای؛ هنـری و ادبی در بسـتر رسـانه ها بـا تأ
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تدوین نقشه راه تبلیغ در رسانه ها و فضای مجازی؛. 4

اســتفاده از الگوهــای رســانه ای جهــت گفتمان ســازی و القــای . 5

مفاهیــم دینــی بــا رعایــت شــئون حــوزوی؛

ــت . 6 ــب جه ــتر مناس ــاد بس ــص و ایج ــای متخص ــت نیروه تربی

ــان در رســانه؛ حضــور آن

و . 7 اپلیکیشــن ها  تولیــد  در  حــوزه  ینــی  نقش آفر و  هدایــت 

بازی هــای مناســب فضــای مجــازی و رایانــه ای و تهیــه محتــوای 

ــوزه؛ ــئون ح ــت ش ــا رعای ــانه ای ب رس

ــای . 8 ــد برنامه ه ــرای تولی ــا ب ــیما و نهاده ــدا و س ــه ص ــک ب کم

ــی؛ ــی- تبلیغ معرفت

فضــای . 9 و  ملــی  رســانه  برنامه هــای  و  تولیــدات  یابــی  ارز

ذیربــط. ســازمان های  بــه  آن  ارائــه  و  مجــازی 

مکاتــب،  نقــد  و  جریان شناســی  شــماره5:  كالن  هــدف 
جریانــات و فــرق و ادیــان انحرافــی و مقابلــه بــا فعالیت هــای 

ــان؛ آن
تهیــه نقشــه جامــع فــرق و ادیــان انحرافــی و شــیوه های مقابلــه . 1

بــا آنــان؛

2 . اســتخراج شــیوه های مناظــره و برخــورد ائمــه معصومیــن

بــا پیــروان فــرق و ادیــان و گنجانــدن آن در ســر فصل هــای 

ــی؛ آموزش

و . 3 ســایت  منابــع،  معرفــی  و  اطاعاتــی  بانک هــای  ایجــاد 

ادیــان؛ و  فــرق  مــورد  در  ویــژه  خبر نامه هــای 
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ــی . 4 ــای تخصص ــکیل کار گروه ه ــره و تش ــاتید خب ــاماندهی اس س

فــرق و ادیــان و معرفــی آنــان بــه مبلغــان مناطــق هــدف؛

یانات تکفیر و طراحی راه های مقابله با آنان؛. 5 شناسایی جر

ــرای . 6 ــان اجتماعــات شــیعی و اهــل ســنت ب ــاط می ــت ارتب تقوی

ــری؛ ــات تکفی یان ــا جر ــه ب ــت مقابل ــتگی جه ــجام و همبس انس

اســتفاده از ظرفیت هــای رســانه و فضــای مجــازی جهــت . 7

ــی؛ ــان انحراف ــرق و ادی ــا ف ــه ب مقابل

ــی . 8 ــی و افراط ــات انحراف یان ــا جر ــه ب ــرای مواجه ــزی ب ی برنامه ر

شــیعی؛

هــدف كالن شــماره6: مشــاركت و هــم افزایــی در ایجــاد رویکــرد 
تبلیغــی حوزویــان در ســایر بخش هــای تخصصــی مدیریــت؛

مشــارکت در طراحــی نظــام آموزشــی حــوزه بــا ماحظــه . 1

تبلیغــی؛ نیازهــای 

مشــارکت در طراحــی نظــام و برنامه هــای پژوهشــی متناســب بــا . 2

ــا؛ ــات و پایان نامه ه ــه در مج ــی از جمل ــای تبلیغ نیاز ه

ــطوح و . 3 ــرای س ــی ب ــای تبلیغ ــد محتواه ــرای تولی ــزی ب ی برنامه ر

ــوزه؛ ــف ح ــته های مختل رش

ظرفیت هــای . 4 از  حداکثــری  اســتفاده  بــرای  یــزی  برنامه ر

تبلیغــی حــوزه؛

ــا . 5 ــا، بخش نامه ه ــن، آئین نامه ه ــاماندهی قوانی ــارکت در س مش

بیــن  هماهنگــی  راســتای  در  حــوزه  دســتورالعمل های  و 

دســتگاهی؛



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

65 نظام های جامع حوزه های علمیه

ــرای . 6 ــوزه ب ــی ح ــای علم ــای انجمن ه ــری از ظرفیت ه بهره گی

پاســخگویی بــه نیازهــای تبلیغــی؛

مشــارکت در تقویــت خدمــات ویــژه و ارائــه تســهیات خــاص . 7

بــه مبلغــان؛

ــای . 8 ــی و مهارت ه ــوی و اخاق ــای معن ــرای ارتق ــزی ب ی برنامه ر

مشــاوره ای مبلغــان؛

هــدف كالن شــماره7: هماهنگــی و هم افزایــی ظرفیت هــای 
ــی ــی و تبلیغ فرهنگ

برقــراری ارتبــاط مؤثــر بــا نهادهــا، ســازمان ها و گروه هــای . 1

ــن؛ ــغ دی ــعه تبلی ــت توس ــاد جه مردم نه

فعال ســازی و مشــارکت در شــورای سیاســت گذاری تبلیــغ . 2

ــب  ــیم کار متناس ــا تقس ــردی ب ــی عملک ــل و هم افزای ــت تعام جه

ــازمان؛ ــر س ــای ه ــا و ظرفیت ه ــا توانمندی ه ب

یزی برای ساماندهی تشکل های تبلیغی؛. 3 برنامه ر

یــزی بــه منظــور تعامــل و حضــور مؤثــر حــوزه در . 4 برنامه ر

فرایندهــای تبلیغــی صــدا و ســیما؛

یت هــای . 5 شناســایی نیروهــای فرهنگــی هم ســو در جهــت مأمور

ــی حوزه؛ تبلیغ
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مأموریت
تربیــت طــالب مؤمــن و مهــّذب و متعهــد و پاســخگوی 
ــه  ــه و جامع ــای علمی ــی حوزه ه ــی و تربیت ــای اخالق ــه نیازه ب

ــی ــالمی و جهان اس

چشم انداز

نظــام جامــع تهذیــب حوزه هــای علمیــه در افــق 

اســت: نظامــی   1404

در عرصــه  کارآمــد  و  پاســخگو  تأثیرگــذار،  پویــا، 

ــج  ــا و تروی ــان و خانواده ه ــت حوزوی ــب و تربی تهذی

ــت در  ــت و معنوی ــق عبودی ــی و تعمی ــل اخاق فضای

تمامــی ســاحات حوزه هــای علمــی.

از  برخــوردار  علمیــه  حوزه هــای  چشــم انداز،  ایــن  افــق  در 
اســت: زیــر  ویژگی هــای 

دارای تربیــت یافتگانــی بــا انگیــزه و بــا نشــاط، متعبــد و آراســته . 1

بــه فضایــل اخاقــی و معتقــد بــه اصــول و ارزش هــای اســامی؛

ــی . 2 ــی و تهذیب ــه ایفــای نقــش تربیت ــد از اســاتید متعهــد ب بهره من

در حــوزه؛
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ــد و . 3 ــق و توانمن ــاوران متخل ــاق و مش ــاتید اخ ــد از اس بهره من

ــص؛ متخص

بــه . 4 پایبنــد  و  متخلــق  مهــذب،  وکارکنــان  مدیــران  دارای 

ارزش هــای اســامی و حــوزه ای و ملتــزم بــه والیــت مطلقــه فقیــه؛

دارای خانواده هــای متعهــد، متعبــد و معتقــد بــه حــوزه و . 5

ــامی. ــن اس ی ــنه و مواز ــاق حس ــه اخ ــق ب ــت و متخل روحانی

 اهداف کالن

ارتقــا و گســترش فضایــل اخاقــی، ارزش هــای اســامی و . 1

حــوزوی و نشــاط روحــی در میــان طــاب و پیش گیــری از بــروز 

ــادی؛ ــی و اعتق ــیب های روح ــی و آس ــل اخاق ــیوع رذای و ش

ارتقــای ســطح دانــش و مهــارت اســاتید به ویــژه اســاتید . 2

علمیــه؛ حوزه هــای  کارکنــان  و  مدیــران  مشــاور،  و  اخــاق 

ــای . 3 ــر ارزش ه ــی ب ــان مبتن ــواده حوزوی ــان خان ــتحکام بنی اس

اســامی و حــوزوی و ســبک زندگــی اســامی.

 ارزش های اساسی

1. توجــه بــه همــه مبانــی و ارزش هــای اساســی منــدرج 
ــا اولویــت: در ســند چشــم انداز حوزه هــای علمیــه ب

ــج آموزه هــای . 1 ــن و تروی ــت  در تبیی ــرآن و اهل بی ــت ق ی محور

تهذیبــی و تربیتــی؛
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تربیتــی . 2 و  اخاقــی  رهنمودهــای  و  اندیشــه ها  یــت  محور

و    رهبــری معظــم  مقــام  و    خمینــی امــام  حضــرت 

تقلید)مدظلهــم(؛ عظــام  مراجــع  دیدگاه هــای  از  بهره گیــری 

یــت تهذیــب، تزکیــه، اخــاق و معنویــت در همــه شــئون . 3 محور

فــردی، اجتماعــی و صنفــی حوزویــان؛

ــح در . 4 ــلف صال ــی س ــی و تربیت ــنت های اخاق ــری از س بهره گی

عیــن اســتفاده از دســتاوردهای نویــن اخاقــی و تربیتــی؛

کرامت انسانی طاب و خانواده های ایشان.. 5

2 . پاســخگو بودن در برابــر نیازهــای تهذیبــی و تربیتــی 
حوزویــان و خانواده هــای ایشــان؛

ــا »تلبــس طــاب و حفــظ  3 . پیشــنهاد شــد در رابطــه ب
ــی« دو  ــون اساس ــه قان ــزام ب ــی« و »الت ــت طلبگ هوی

بنــد دیگــر افــزوده شــود.

سیاست های کالن

توجــه بــه همــه مبانــی و سیاســت های کان منــدرج .1
بــا  علمیــه  حوزه هــای  چشــم انداز  ســند  در 

ــت؛ اولوی

ــر تحقــق اندیشــه ها و رهنمودهــای اخاقــی و . 1 اهتمــام جــدی ب

تربیتــی امــام خمینــی  و مقــام معظــم رهبــری   و بهره گیــری 

از دیدگاه هــای مراجــع عظــام تقلیــد  )مدظلهــم(؛
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یــت معــارف قــرآن و اهــل بیــت در فعالیت هــای . 2 محور

ــوزه؛ ــت ح ــی و تربی تهذیب

ی بــه اصــل جدایی ناپذیــری تهذیــب و تربیــت . 3
ّ

توجــه جــد

حوزویــان؛ فعالیت هــای  از  اخاقــی 

ــای . 4 ــان و خانواده ه ــانی حوزوی ــت انس ــت کرام ــظ و تقوی حف

ــان؛ آن

اهتمــام جــدی بــه حفــظ، ترمیــم و بالندگــی ارزش هــا و . 5

ــه  ــوزه در عرص ــح ح ــلف صال ــد س ــل و کارآم ــنت های اصی س

ــت. ــاق و تربی اخ

گسترش و تعمیق رویکرد اخاقی و ارزش های معنوی .2
در تمام آیین نامه ها، مقررات و فعالیت های آموزشی، 

پژوهشی، تبلیغی و اجرایی حوزه های علمیه؛
ــان در .3 ــر درم ــری ب ــدم پیش گی ــل تق ــر اص ــد ب تأکی

ــت؛ ــب و تربی ــر تهذی ام
تأکیــد بــر تحکیــم بنیــان خانــواده حوزویان براســاس .4

آموزه هــای قــرآن  و مکتــب اهــل بیــت؛
ــی و .5 ــکوفایی اخاق ــد و ش ــه رش ــدی ب ــام ج اهتم

تربیتــی همســران و فرزنــدان طــاب؛
ســعی در تأمیــن و به کارگیــری اســاتید اخــاق و .6

ــد؛ ــاور توانمن مش
خدمــات .7 قــراردادن  دســترس  در  بــرای  تــاش 

ــان و  ــرای حوزوی ــی ب ــاوره ای و اخاق ــر مش فراگی
ایشــان؛ خانواده هــای 
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توجــه همزمــان و متناســب بــه فعالیت هــای بنیــادی و .8
ترویجــی در عرصــه اخــاق و تربیــت حــوزه؛

اهتمـام به رصـد وضعیـت اخاقی و تربیتـی حوزه های .9
؛ علمیه

 تأکیــد بــر تعــادل و تناســب در ارائــه مطالــب تهذیبی 01.
مناســب با شــئون حــوزه؛

اهتمــام جــدی مســئوالن، مدیــران و اســاتید اخاق و .11
مشــاور نســبت بــه اقدامــات پیش گیرانــه؛

تأکیــد بر مشــارکت در تدویــن و ســاماندهی قوانین، .12
حــوزه  دســتورالعمل های  و  بخش نامه هــا  آئین نامه هــا، 

در راســتای هماهنگــی بین دســتگاهی.

راهبردهای عملیاتی
بــا عنایــت بــه تحلیــل محیطــی، راهبردهــای عملیاتــی در 

راســتای تحقــق اهــداف بــه شــرح زیــر اســت:
هــدف کالن شــماره1: ارتقــا و گســترش فضایــل اخالقی، 
ارزش هــای اســالمی و حــوزوی و نشــاط روحــی در میــان 
بــروز و شــیوع رذایــل اخالقــی و  از  طــالب و پیش گیــری 

آســیب های روحــی و اعتقــادی؛
بــه نظــام  تعالــی بخــش  و  الــف( نگــرش جامــع، فراینــدی 

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

توّجــه بــه ارتبــاط آن بــا دیگــر نظام هــای حــوزه؛
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ایجــاد ســاِزکارهای مناســب بــرای تقویــت و صیانــت از هویــت . 2

اخاقــی و تهذیبــی حوزویــان؛

تأسیس . 3 پیشنهاد  و  تهذیبی  و  تربیتی  نظام  و  فلسفه  تدوین 

رشته های تخّصصی تهذیبی و تربیتی با توّجه به نیازها و انتظارات؛ 

ایفــای نقــش و ارائــه مشــاوره در انتخــاب مدیــران، کادر اجرایــی . 4

و اســاتید مــدارس بــا رویکــرد تهذیبــی؛

ــّوه( . 5 ــل و بالق ــوان )بالفع ــات و ت ــا و امکان ــایی ظرفّیت ه شناس

حوزه هــای علمّیــه و تــاش بــرای بهره گیــری حداکثــری از آن هــا 

ــی و  ــداف تهذیب ــبرد اه ــرای پیش ــد ب ــای جدی ــاد ظرفّیت ه و ایج

ــه. تربیتــی مــدارس علمّی

ب( زمینه ســازی بــرای ارتقــا و گســترش فضایــل اخالقــی و 
ــالب ــان ط ــی در می ــاط روح نش

کیــد بــر اهتمــام طــاب بــه انجــام واجبــات و تــرک محرمــات . 1 تأ

و زمینه ســازی بــرای انجــام مســتحبات و تــرک مکروهــات و 

ــی؛ ــت زی طلبگ رعای

ــه و . 2 ــه مــدارس علمی ــه ب تدویــن منشــور اخاقــی و تربیتــی طلب

ــه تحقــق آن؛ اهتمــام ب

آشناسازی طاب با هویت و زی طلبگی؛. 3

ارتقای نقش تربیتی مدیران و اساتید مدرسه؛. 4

ارتقای نقش تربیتی کارکنان و کارگزاران مدرسه؛. 5

افزایش هماهنگی و هم افزایی میان ارکان و عناصر اصلی آموزش . 6

و تهذیب؛

ر تهذیبی و تربیتی؛. 7
ّ
بهره گیری از روش ها و شیوه های مؤث
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ــه . 8 ــدارس علمی ــع آن در م ی ــی و توز ــوالت تهذیب ــد محص تولی

ــم و...(؛ ــاب، فیل ــور، کت ــزوه، بروش ــرم ازار، ج )ن

بزرگداشــت و معرفــی ســیره بــزرگان، نخبــگان و قله هــای . 9

تهذیبــی بــه حوزویــان؛

ایجــاد ســاِزکار مناســب بــرای بهره گیــری از ظرفیت هــای . 10

ــدس؛ ــاع مق ــی دف ــوی و تربیت معن

ــی و . 11 ــول اخاق ــت اص ــا رعای ــی ب ــئولیت اجتماع ــای مس ایف

ــوزوی؛ ــئون ح ش

ترویج فرهنگ تهجد و نماز شب در بین حوزویان.. 12

ج( زمینه ســازی بــرای پیش گیــری از بــروز و شــیوع رذایــل 
اخالقــی و آســیب ها ی اعتقــادی معرفتــی در میــان طــالب

ــش، . 1 ــرای پای ــد ب ــب و کارآم ــاِزکار متناس ــتقرار س ــی و اس طّراح

آسیب شناســی و نیازســنجی مســتمر تهذیبــی و تربیتــی در ســطح 

حوزویــان بــا رویکــرد تهذیبــی تربیتــی؛

ــع . 2 ــام جام ــی نظ ــی و کیف ــای کم ــود و ارتق ــش در بهب ــای نق ایف

ــوزه؛ ــی ح صیانت

ــش . 3 ــرش و گزین ــد پذی ــود و فراین ــاح و بهب ــش در اص ــای نق ایف

ورودی هــای حــوزه؛

ــی . 4 ــای دین ــت باوره ــاح و تقوی ــرای اص ــتمر ب ــزی مس ی برنامه ر

ــت  ــژه معاون ــوزه به وی ــای ح ــری از ظرفیت ه ــا بهره گی ــاب ب ط

ــغ و...؛ ــش و تبلی پژوه

مهارت افزایــی طــاب در پیشــگیری و مقابلــه بــا رذایــل اخاقــی . 5

ــان کبیره؛ و گناه
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شناســایی و ارتقــای علمــی اســاتید اخــاق و مشــاور و تقویــت . 6

نقــش ایشــان در مــدارس علمیــه؛

ــه . 7 ــی آن ب ــه و جهت ده ــدارس علمی ــاق م ــت دروس اخ تقوی

ــا؛ ــورد ابت ــی م ــی و تربیت ــات اخاق موضوع

در . 8 تربیتــی  و  اخاقــی  تــراث  احیــای  نظام مندســازی 

ــی و  یاب ــش، باز ــی، پاالی یاب ــردآوری، ارز ــن، گ ــای تدوی عرصه ه

به کارگیــری دانــش و تجربــه انباشــته ســلف صالــح و نخبــگان و 

ــوزه؛ ــر ح ــزرگان معاص ب

ــتان ها . 9 ــوزوی در اس ــاوره ح ــز مش ــت از مراک ــدازی و حمای راه ان

ــرای حوزویان؛ ب

تدویـن و ارائـه شـیوه های مناسـب امـر بـه معـروف و نهـی از . 10

منکـر در عرصه هـای زندگـی فـردی و اجتماعی و سـازمانی طاب؛

تدویــن خــط مشــی نحــوه اســتفاده از وســایل الکترونیکــی و . 11

فضــای مجــازی در مــدارس علمیــه.

د( ارتقــای ســطح دانــش و مهــارت اســاتید به ویــژه اســاتید 
اخــالق و مشــاور، مدیــران و كاركنــان حوزه هــای علمیــه؛

توانمندســازی و به روزرســانی دانــش، تخصــص و مهــارت . 1

ــاور؛ ــاق و مش ــاتید اخ اس

ــت و . 2 ــوزش، حمای ــذب، آم ــت ج ــب جه ــاِزکار مناس ــاد س ایج

ــاور. ــاق ومش ــاتید اخ ــتیبانی از اس پش
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هــدف كالن شــماره2: اســتحکام بنیــان خانــواده حوزویــان 
مبتنــی بــر ارزش هــای اســالمی و حــوزه ای و ســبک زندگــی 

ــالمی. اس
)ازدواج . 1 خانــواده  موفقیت آمیــز  تشــکیل  بــرای  زمینه ســازی 

گاهانــه، به هنــگام، آســان و پایــدار(؛ آ

زمینه سازی برای تحکیم بنیان خانواده حوزویان؛. 2

خانــواده . 3 بــا  مرتبــط  برنامه هــای  کیفــی  و  کمــی  افزایــش 

حوزویــان؛

آشناســازی طــاب و همســران آن هــا بــا مهارت هــای اخاقــی . 4

و روان شــناختی زندگــی مشــترک؛

زمینه ســازی بــرای حاکمیــت روابــط اخاقــی پایــدار بیــن . 5

زوجیــن )تعالــی خانــواده(؛

از . 6 پیش گیــری  حــوزه  در  جدی تــر  یــزی  برنامه ر و  توجــه 

خانــواده؛ آســیب های 

آشناسازی طاب با سیره خانوادگی اولیا و بزرگان دین؛. 7

ــواده . 8 ــای خان ــف اعض ــوق و وظای ــا حق ــاب ب ــازی ط آشناس

ــت  ــاق و معنوی ــاد اخ ــای ایج ــدان( و راهکاره ــن و فرزن )والدی

ــواده؛ در خان

آشناسازی طاب با اصول، فنون، مهارت های همسرداری؛. 9

آموزش مهارت های زندگی و سبک زندگی طلبگی؛. 10

پذیــری . 11 تبییــن جایــگاه تربیتــی خانواده هــای روحانیــون و تأثیر

مــردم از آنــان؛
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ــدف . 12 ــا ه ــاب ب ــای ط ــوزش خانواده ه ــرای آم ــازی ب زمینه س

تربیــت صحیــح فرزنــدان؛

مصونیت  بخشــی . 13 و  گاهی بخشــی  آ بــرای  زمینه ســازی 

آســیب ها؛ بــه  نســبت  خانــواده 

آمــوزش مســئوالن، اســاتید وطــاب مــدارس در مــورد کیفیت . 14

یســت در فضــای مجــازی و اســتفاده بهینــه از ابــزار مربوطــه. ز



بخش ششم

بینالملل نظامجامعامور
حوزههایعلمیه
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مأموریت
ایفــای  و  ظرفیت هــا  گســترش  و  ایجــاد  شناســایی، 
ــی  ــرد بین الملل ــاد رویک ــازی و ایج ــری در بسترس ــش راهب نق
مقابلــه  و  علمیــه  حوزه هــای  برنامه هــای  و  فعالیت هــا  در 
بــا چالش هــای دینــی و فرهنگــی در عرصه هــای جهانــی و 
گفتمان ســازی و آماده ســازی حوزه هــا بــرای ایفــای نقــش 
علمــی، فرهنگــی و تبلیــغ مکتــب اهــل بیــت و بسترســازی 

ــل  ــه بین المل ــده در عرص ــت واح ــاد ام ــرای ایج ب

 چشم انداز 

ــه در  ــای علمی ــل حوزه ه ــور بین المل ــع ام ــام جام  نظ

افــق 1404 نظامــی اســت:

ــذار  ــاز، تأثیرگ ــرآمد، گفتمان س ــاز، س یان س ــال، جر فع

و بسترســاز در عرصــه فعالیت هــای بین المللــی در 

ســاحت های دینــی، فرهنگــی و علمــی مبتنــی بــر 

ــان-  ــا زب ــب ب ــب اهــل بیــت و متناس ــرآن و مکت ق

ــل ــگ مل فرهن

بین الملــل  امــور  لحــاظ  بــه  علمیــه  حــوزه  افــق،  ایــن  در   
اســت: ذیــل  ویژگی هــای  از  برخــوردار 

ــارف . 1 ــج مع ــن و تروی ــازی و تبیی ــرو در گفتمان س ــرآمد و پیش س
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ــه  ــدوی در عرص ــارف مه ــت و مع ــل بی ــب اه ــرآن و مکت ق

بین الملــل؛

ــذار . 2 ــاز و تأثیرگ یان س ــال، جر ــد، فع ــور هدفمن ــاز حض بسترس

حوزه هــای علمیــه در عرصه هــای جهانــی؛

و . 3 چالــش  برابــر  در  مصونیت بخشــی  در  توانمنــد  و  فعــال 

فرهنگــی در ســطح جهــان؛ دینــی و  انحرافــات 

ــای . 4 ــد نیازه ــی و رص ــناخت عین ــرو در ش ــال و پیش ــد، فع توانمن

دینــی و فرهنگــی متنــوع مخاطبــان جهانــی؛

متناســب . 5 ارائــه  در  توانمنــد  و  فعــال  انقابــی،  پیشــگام، 

دســتاوردهای علمــی و فرهنگــی حوزه هــای علمیــه بــه مخاطبــان 

ــی؛ جهان

برخــوردار از ظرفیــت برجســته گفتمان ســازی در تعامــل ســازنده . 6

بــا ادیــان، مذاهــب، مکاتــب و نهادهــا و شــخصیت های علمــی، 

دینــی و فرهنگــی جهــان؛

و . 7 علمیــه  حوزه هــای  ســایر  بــا  فعــال  و  مســتمر  ارتبــاط 

فعــال. دینــی  نهادهــای 

 اهداف کالن 
گســترش ارتباطــات بین المللــی و حضــور فعــال، مؤثــر و . 1

برجســته حوزه هــای علمیــه در عرصه هــای دینــی، فرهنگــی و 

ــدی در  ــاب محم ــام ن ــه اس ــر اندیش ــد ب کی ــا تأ ــی ب تمدن

بین الملــل؛ ســطح 

ــان و شناســایی ظرفیت هــا . 2 زمینه ســازی و توانمندســازی حوزوی
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و ویژگی هــای مناطــق هــدف و جهــت دهــی و اهتمــام بــه رصــد 

بــا  علمیــه  حوزه هــای  فعالیت هــای  و  برنامه هــا  پاالیــش  و 

ینــی دینــی در  رویکــرد بین المللــی و گفتمان ســازی و نقش آفر

سراســر جهــان؛

ترویج و تبلیغ مکتب اهل بیت در عرصه بین الملل.. 3

ارزش های اساسی 
توجــه بــه همــه مبانــی و ارزش هــای اساســی منــدرج در .1

بــر  تأكیــد  بــا  علمیــه،  حوزه هــای  چشــم انداز  ســند 
اولویت هــای:

ــه اندیشــه و رهنمودهــای حضــرت امــام خمینــی و . 1 توجــه ب

ــد)دام عزهــم(؛ مقــام معظــم رهبــری و مراجــع عظــام تقلی

ــت . 2 ــق ام ــت تحق ــاش در جه ــب و ت ی ــدت و تقر ــت وح تقوی

ــامی؛ ــده اس واح

ــایر . 3 ــا س ــی ب ــی و منطق ــل علم ــان و تعام ــگ گفتم ــعه فرهن توس

ــب؛ ــان و مذاه ادی

پاســخگوبودن در برابــر نیازهــای دینــی ملــل و اقــوام مختلــف و . 4

ــی؛ ــع بین الملل جوام

ــاب . 5 ــام ن ــه اس ــش هدایت گران ــای نق ــه ایف ــازی زمین فراهم س

ــی؛ ــع جهان ــه در مجام ــای علمی ــدی و حوزه ه محم

حوزه هــای . 6 مســئولیت پذیری  جهــت  در  ظرفیت ســازی 

ــژه امــت  ــر مشــکات و آالم جامعــه بشــری )به وی ــه در براب علمی

اســامی(؛
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اقـدام . 7 و  مجاهدانـه  تکلیف گرایـی  و  واقع بینانـه  آرمان خواهـی 

زمـان و مـکان شناسـانه مبتنـی بـر فرهنـگ عاشـورایی و مهـدوی؛

و . 8 معروف گرایــی  جهــت  در  ینــی  ظرفیت آفر و  زمینه ســازی 

ــان؛ ــدی در جه ــاب محم ــام ن ــور اس ــر مح ــتیزی ب منکرس

عدالت خواهــی، آزادگــی، ستم ســتیزی و دفــاع از مظلومــان . 9

و محرومــان مبتنــی بــر معــارف قــرآن و عتــرت در سراســر جهــان؛

کیــد بــر . 10 تبییــن و توســعه معــارف قــرآن و عتــرت بــا تأ

سیاســت؛ از  دیــن  تفکیک ناپذیــری 

امــام . 11 اندیشــه ســترگ  از  بهره گیــری مســتمر  بــه  اهتمــام 

خمینــی و امــام خامنــه ای و مرجعیــت دینی)دامــت 

تأییداتهــم(؛

همــه .2 بیــن  همگرایــی  و  اســالمی  امــت  بیــن  وحــدت 
طیف هــای مکتــب اهــل بیــت و فــرق و جریانــات 

بــر مشــتركات؛ تأكیــد  بــا  شــیعه 
توجــه بــه ارزش هــای دینــی و اخالقــی و انســانی در دعــوت .3

بشــریت بــه اســالم نــاب محمــدی؛
صــدور انقــالب اســالمی بــا تأكیــد بــر بیــداری اســالمی .4

ارزش هــای مشــترک انســانی،  اخالقــی،  دینــی،  مذهبــی؛
فعالیت مبتنی بر عزت، حکم، مصلحت و بصیرت؛.5

 سیاست های کالن 
ــه سیاســت  های كالن منــدرج در ســند چشــم انداز .1 توجــه ب

حوزه هــای علمیــه بــا تأكیــد بــر:
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اهتمــام جــدی بــر تحقــق اندیشــه ها و رهنمودهــای امــام  . 1

راحــل و مقــام معظــم رهبــری و بهره منــدی از منویــات و 

مراجع عظام)مدظلهــم(؛ فرمایشــات 

ــا منزلــت . 2 صیانــت از کرامــت انســانی و ارج گــذاری متناســب ب

ــان؛ معنــوی و علمــی حوزوی

اهتمــام جــدی بــه حفــظ، ترمیــم و بالندگــی ارزش هــا و . 3

ســنت های اصیــل و کارآمــد ســلف صالــح حــوزه؛

فکــری-. 4 یان هــای  جر و  نهادهــا  هدایــت  جهــت  تــاش 

ــی؛ ــی و فرامل ــطح مل ــی در س فرهنگ

اهتمــام بــه شناســایی و جــذب اســتعدادهای برتــر و توجــه ویــژه . 5

بــه شکوفاســازی، تربیــت و ارتقــای نخبــگان حــوزوی؛ 

بــر . 6 کیــد  تأ و  سیاســت گذاری  و  راهبــری  در  تمرکزگرایــی 

اجــرا؛ در  مســئولیت ها  و  اختیــارات  واگــذاری 

ــزا در عرصه هــای . 7 ــر اتخــاذ رویکردهــای جامــع و هم اف ــد ب کی تأ

مختلــف کارکــردی؛

یابــی جامــع، فراگیــر، مســتمر و قانونمند . 8 کیــد بــر نظــارت و ارز تأ

در تمــام ســطوح و عرصه هــا بــه منظــور اصــاح و بهبــود؛

آرای .2 اندیشــه و خــرد جمعــی و  از مشــاركت،  بهره گیــری 
و  طراحــی  در  حــوزوی،  و  بین المللــی  صاحب نظــران 

بین الملــل؛ عرصــه  در  برنامه ریزی هــا 
مکتــب .3 و  اســالمی  نــاب  معــارف  عرضــه  بــر  تأكیــد 

ــب  ــن مذاه ــب بی ــدت و تقری ــظ وح ــا حف ــت، ب اهل بی
اســالمی؛ امــت  عالیــه   مصالــح  رعایــت  و  اســالمی 
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در .4 هماهنگــی  ایجــاد  جهــت  در  مســتمر  تــالش 
بین المللــی؛ كالن  برنامه ریزی هــای  و  سیاســت گذاری 

ظرفیت هــای .5 و  فرصت هــا  از  بهره منــدی  بــر  تأكیــد 
بــا  ج.ا.ا  بین المللــی  فعــال  نهادهــای  و  شــخصیت ها 

حــوزه؛ اســتقالل  و  جایــگاه  حفــظ 
اهتمــام بــه تعامــل و همــکاری بــا ســازمان ها و نهادهــای .6

عــدم  حفــظ  بــا  بین الملــل  عرصــه  در  فعــال  حــوزوی 
دخالــت و رعایــت  وظایــف و اختیــارات قانونــی؛

ــه شناســایی، ایجــاد و بهره گیــری از توانمندی هــا .7 اهتمــام ب
اخالقــی  و  تخصصــی  علمــی،  صالحیت هــای  و 
ــای  ــت در عرصه ه ــا فعالی ــب ب ــوزوی، متناس ــای ح نیروه

؛ لمللــی بین ا
در .8 ج.ا.ا  نظــام  مصالــح  و  مقــررات  قوانیــن،  رعایــت 

ــت،  ــزت، مصلح ــر ع ــد ب ــا تأكی ــی ب ــای بین الملل فعالیت ه
بصیــرت؛ و  حکمــت 

توجــه ویــژه بــه مأموریت هــای بین المللــی و اهتمــام بــه .9
دینــی  ضــروری  فعالیت هــای  برخــی  اجرایــی  تصــدی 
و فرهنگــی و حــوزوی فاقــد متولــی خــاص در راســتای 

حــوزه؛ بین المللــی  رســالت 
اهتمــام بــه رصــد و پایــش فعالیت هــا، برنامه هــا و نهادهــای .10

ــا؛ ــا مأموریت  ه ــط ب ــی مرتب بین الملل
ــه بهره گیــری مســتمر و روزآمــد از همــه ابزارهــا .11 اهتمــام ب

طراحــی  نرم افزاریــدر  و  ســخت افزاری  قالب هــای  و 



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

87 نظام های جامع حوزه های علمیه

حفــظ  بــا  آن  اجــرای  و  حــوزه  بین المللــی  برنامه هــای 
و كارآمــد حــوزوی؛ ســنت های اصیــل 

ــه رصــد و پایــش مســتمر برنامه هــا، فعالیت هــا، .12  اهتمــام ب
بــا  مرتبــط  بین المللــی  نهادهــای  و  شــخصیت ها  و 

حــوزه؛ مأموریت هــای 
تدویــن و ســاماندهی قوانیــن، .13 بــر مشــاركت در  تأكیــد 

حــوزه  دســتورالعمل های  و  بخش نامه هــا  آئین نامه هــا، 
در راســتای هماهنگــی بیــن دســتگاهی؛

راهبردهای عملیاتی
بــا عنایــت بــه تحلیــل محیطــی، راهبردهــای عملیاتــی در 

راســتای تحقــق اهــداف بــه شــرح زیــر اســت:
و  بین المللــی  ارتباطــات  1:گســترش  شــماره  كالن  هــدف 
در  علمیــه  حوزه هــای  برجســته  و  موثــر  فعــال،  حضــور 
عرصه هــای دینــی، فرهنگــی و تمدنــی بــا تأكیــد بــر اندیشــه 

اســالم نــاب محمــدی در ســطح بین الملــل؛
ــوزه . 1 ــی ح ــی و فرهنگ ــای علم ــات و همکاری ه ــت تعام تقوی

ــنی(؛ ــیعه و س ــم از ش ــور )اع ــارج از کش ــه خ ــای علمی ــا حوزه ه ب

هماهنگی و همکاری با نهادهای حوزوی داخلی؛. 2

تعامل با نخبگان و فّعاالن هم سو در عرصه بین الملل؛. 3

توســعه متــوازن ظرفّیت هــای حــوزه در عرصــه بین الملــل و . 4

حمایــت و پشــتیبانی از مراکــز علمــی و فرهنگــی حــوزوی دارای 

اهداف و فّعالّیت های بین المللی؛ 
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دین شناســی، . 5 مجامــع  در  یــن  نقش آفر و  فّعــال  حضــور 

در  مرتبــط  مجامــع  دیگــر  و  شیعه شناســی  اسام  شناســی، 

ــان؛ ــطح جه ــر در س ــی معتب ــی و فرهنگ ــز علم ــگاه  ها و مراک دانش

گســترش فّعالّیت هــا و ایفــای نقــش فّعــال و برجســته حــوزه در . 6

عرصــه تعامــات علمــی و فرهنگــی بین المللــی بــا بهره گیــری از 

ظرفّیت هــای نظــام و همــکاری بــا مجموعه هــای فّعــاِل همــراه و 

ــل؛ ــطح بین المل ــو در س هم س

بهره  گیــری از ظرفّیت هــای نخبگانــی جوامــع هــدف بــرای . 7

ّیت هــای حــوزه در عرصــه بین الملــل؛ ــق مأمور
ّ

تحق

ــق . 8 ــع و مناط ــی جوام ــی و فرهنگ ــدی علم ــایی و منطقه بن شناس

ــردی،  ــاخص های راهب ــق و ش ــای مناط ــاس ویژگی  ه ــدف براس ه

ــی؛
ّ
بــرای تأثیرگــذاری در محیــط پیرامونــی در ســطح فرامل

نــی اثرگــذار در عرصــه . 9
ّ

شناســایی ظرفّیت هــای فرهنگی-تمد

لملــل؛ بین ا

ــگان و . 10 ــان نخب ــکاری می ــی و هم ــی و هماهنگ ــاد هم گرای ایج

فّعــاالن علمی-فرهنگــی جهــان اســام ومراکــز و مجامــع دینــی و 

ــا آن؛ ــو ب ــی هم س فرهنگ

ــر و . 11
ّ
ــرای حضــور مؤث ایجــاد و توســعه ســاِزکارهای مناســب ب

ــی  ــای داخل ــی در عرصه ه ــات علم ــوزه در تعام ــن ح ی نقش آفر

بین المللــی. و 

هــدف كالن شــماره2: زمینه ســازی و توانمندســازی حوزویــان 
و  هــدف  مناطــق  ویژگی هــای  و  ظرفیت هــا  شناســایی  و 
و  برنامه هــا  پاالیــش  و  رصــد  بــه  اهتمــام  و  جهت دهــی 
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فعالیت هــای حوزه هــای علمیــه بــا رویکــرد بین المللــی و 
جهــان؛ سراســر  در  دینــی  نقش آفرینــی  و  گفتمان ســازی 

تقویت و توسعه فراگیر زبان عربی؛. 1

ــرای . 2 ــاز ب ــه طــاب برحســب نی ــا ب آمــوزش زبان هــای زنــده دنی

حضــور در عرصه هــای بین المللــی؛

نیازسنجی و تعیین اولویت ها در حوزه زبان عربی؛. 3

حمایــت از نخبــگان و تأثیرگــذاران از نقــد عالمانــه مکتب هــا و . 4

یان هــای فکری–فرهنگــی مخالــف و منحــرف؛ جر

زمینه ســازی و عرضــۀ محتــوای فاخــر و مطلــوب و متناســب بــا . 5

ــع  ــان جوام ــی مخاطب ــای فرهنگ ــا و ویژگی ه ــا، اولوّیت ه نیازه

ــل؛ ــۀ بین المل ــدف در عرص ه

ــب . 6 ی ــدی و تقر ــان توحی ــان ادی ــی می ایجــاد ســاِزکارهای هم گرای

مذاهــب اســامی و  وحــدت اّمــت اســامی؛

ایجــاد هماهنگــی میــان مراکــز و شــخصّیت های علمــی و . 7

فرهنگــی حــوزوی، بــرای رویارویــی علمــی و اســتداللی و اقناعی 

در عرصــه بین الملــل؛

علمّیــه . 8 حوزه هــای  هدفمنــد  و  نظام یافتــه   
ِ

تعامــل تقویــت 

و  نهاد هــا  هم ســو،  مراکــز  نخبــگان  و  دانش آموختــگان  بــا 

تأثیرگــذار فرهنگــی و جوامــع هــدف؛ نیرو هــای 

ایجاد ساِزکار ارتباط حوزه و رسانه ملی؛. 9

ــامی . 10 ــگ  اس ــت و فرهن ــت از هوی ــق و صیان ــعه و تعمی توس

ــی ها و  ــا دگر اندیش ــه ب ــامی و مقابل ــاب  اس ــا انق ــق ب و منطب

کاذب؛ اندیشــه های 
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ــش . 11 ــرای پای ــد ب ــب و کارآم ــاِزکار متناس ــتقرار س طّراحــی و اس

و آسیب شناســی پیوســته نیازهــای جوامــع هــدف در عرصــه 

ــی؛ ــی و فرهنگ ــه علم ــه در عرص ــوزه خاص ــل ح بین المل

یــان شناســی فکــری – معرفتــی در جوامــع هــدف در ســطح . 12 جر

بین الملــل؛

ــه منظــور . 13 ــا نهادهــای نظارتــی خــارج از کشــور ب هماهنگــی ب

ــر عملکــرد مبلغــان خــارج از کشــور؛ نظــارت ب

ــور . 14 ــه منظ ــی ب ــان فرهنگ ــفرا و رایزن ــا س ــل ب ــی و تعام هماهنگ

ــی؛ ــای تبلیغ ــایی ظرفیت ه شناس

ــطح . 15 ــی در س ــای تبلیغ ــا در کارگروه ه ــال و پوی ــارکت فع مش

ــی. فرامل

 ــت ــل بی ــب اه ــغ مکت ــج و تبلی ــماره 3: تروی ــدف كالن ش ه
در عرصــه بین الملــل

ــری . 1 اکث
ّ

ــور حد ــرای حض ــود ب ــای موج ــری از ظرفّیت  ه بهره گی

در فّعالّیت هــای علمــی، پژوهشــی، فرهنگــی و تبلیغــی در عرصــه 

بین الملــل؛

ارتباطــات جمعــی و ســامانه های . 2 از رســانه های  بهره گیــری 

ــل؛ ــن المل ــه بی ــغ در عرص ــر تبلی ــی در ام اجتماع

گونه شناســی علمــی- فرهنگــی و پایــش محیــط تبلیغــی جوامــع . 3

هــدف در عرصــه بین الملــل؛

4 . ،
ّ

ــتقل ــی و مس ــات بین الملل ــامانه تبلیغ ــتقرار س ــی و اس طّراح

بــرای ایجــاد و تقویــت نــگاه و نگــرش مثبــت بــه تشــّیع و 

بین الملــل؛ عرصــه  در  حوزویــان  و  علمّیــه  حوزه  هــای 
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توســعه فّعالّیت هــا در ابعــاد علمــی و فرهنگــی بــا بهره گیــری از . 5

ــی  ــبکه های اجتماع ــازی، ش ــای َمج ــی، فضاه ــانه های جمع رس

ــل؛ ــه بین المل و... در عرص

غــان فراملــی « بــرای اســتفاده بهینــه و بیشــینه . 6
ّ
ایجــاد »شــبکۀ مبل

ــل؛ ــط بین المل ــب محی ــای مناس ــا و ظرفّیت ه از فرصت ه

بکارگیــری و ســازمان دهی و ایجــاد بســتری مناســب بــرای . 7

در  وارســته  و  توانمنــد  غــان 
ّ
مبل هجــرت  شــبکه ای  ایجــاد 

بین الملــل؛ عرصــۀ  در  فرهنگــی  چنــد  محیط هــای 

ارائــۀ جامــع و نظام منــد . 8 غــان حــوزه در 
ّ
توانمندســازی مبل

و برهانــی و اقناعــِی اندیشــه و فرهنــگ دینــی بــه مخاطبــان، 

ــی  ــی و سیاس ــژادی و فرهنگ ــات ن ــرایط و اقتضائ ــا ش ــب ب متناس

ــان؛ آن

و همبســتگی . 9 تضامــن  بــه عرصــه  ســوق جوامــع شــیعی 

اســامی؛

ــگان و . 10 ــان نخب ــکاری می ــی و هم ــی و هماهنگ ــاد هم گرای ایج

ــا آن؛ ــو ب ــام و هم س ــان اس ــی جه ــاالن علم فّع

)سیاســت گذاری، . 11 کشــور  از  خــارج  تبلیــغ  ســاماندهی 

نظــارت(؛ و  یــزی  برنامه ر

جذب و تربیت افراد مستعد از کشورهای هدف؛. 12

ــای . 13 ــه زبان ه ــغ ب ــواره ای تبلی ــبکه ماه ــایت و ش ــدازی س راه ان

رایــج دنیــا؛

جــذب مبلغــان متخصــص و زبــان دان بــرای اعــزام بــه . 14

تبلیــغ. بــا هماهنگــی  کشــورهای مختلــف 
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مأموریت  
ارائــه  و  هماهنگ ســازی  راهبــری،  سیاســت گذاری،   
خدمــات، تأمیــن ســالمت و نشــاط طــالب، دانش آموختــگان 
و خانواده هــای آنــان در مــوارد مقتضــی و گســترش و تعمیــق 
فرهنــگ ایثــار و شــهادت و پشــتیبانی نظام منــد از برنامه هــا و 
فعالیت هــای فرهنگــی، علمــی، مهارتــی و مدیریتــی طــالب، 

دانش آموختــگان و خانواده هــای آنــان 

چشم انداز

دانش آموختــگان  و  طــاب  امــور  جامــع  نظــام 

اســت:  نظامــی   1404 افــق  در  علمیــه  حوزه هــای 

روزآمــد،  پاســخگو،  توانمنــد،  محــور،  رســالت 

تأثیرگــذار و پیشــرو در عرضــه خدمات و نهادینه ســازی 

فرهنــگ ایثــار و شــهادت طــاب، دانش آموختــگان و 

خانواده هــای آنــان.

و  طــالب  امــور  لحــاظ  بــه  علمیــه  حــوزه  افــق،  ایــن  در 
اســت: ذیــل  ویژگی هــای  از  برخــوردار  دانش آموختــگان 
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دارای تعامــل موثــر و ارزش محــور بــا جامعــه هــدف و نهادهــای . 1

عمومــی اجتماعــی فرهنگــی و حوزوی؛ 

یتی یکپارچه، کارآمد و ارزش محور؛. 2 دارای نظام مدیر

تأمین کننــده نیــاز نهادهــا و ســازمان ها نســبت بــه تأمیــن منابــع . 3

انســانی حــوزوی بــا اولویــت حوزه هــای علمیــه؛

ــی و . 4 ــوارد مقتض ــات و تســهیات در م ــه خدم ــرو در ارائ پیش

ــوب؛ ــای مطل ــوردار از معیاره برخ

یتــی و . 5 توانمنــد در پشــتیبانی ارتقــای ســطح مهارتــی، مدیر

ارزشــی حوزویــان؛

بهره منــد از منابــع مالــی پایــدار در انجــام امــور خدماتــی . 6

حوزویــان؛

انجــام . 7 در  توانمنــد  و  کارآمــد  متعهــد،  کادر  از  بهره منــد 

یــت؛ مأمور

ــامی . 8 ــاب اس ــای انق ــاع از ارزش ه ــترش و دف ــرو در گس پیش

به ویــژه دفــاع مقــدس؛ 

بهره گیری از سیره سلف صالح و سنت های حوزوی.. 9

اهداف کالن
ارتقــای ســطح ســامت، نشــاط و بهداشــت جســمی و آمادگــی . 1

ــی حوزویان؛ دفاع

ــه منظــور ارتقــای ســطح علمــی و نهادینه ســازی . 2 زمینه ســازی ب

یتــی جهــت تأمیــن نیــروی مــورد نیــاز  آموزش هــای مهارتــی- مدیر

جامعــه و نظــام اســامی و پشــتیبانی الزم از دانش آموختــگان؛ 
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توســعه و ترویــج فرهنــگ ایثــار و شــهادت و تقویــت آرمان هــای . 3

انقــاب و دفــاع مقدس؛

 ارزش های اساسی
توجــه بــه همــه مبانــی و ارزش هــای اساســی منــدرج در .1

اولویــت: بــا  علمیــه،  حوزه هــای  چشــم انداز  ســند 
اهتمــام جــدی بــر تحقــق اندیشــه ها و رهنمودهــای امــام  . 1

ــات  ــدی ازمنوی ــری و بهره من ــم رهب ــام معظ ــل و مق راح

مراجع عظام)مدظلهــم(؛ فرمایشــات  و 

یــت تهذیــب، تزکیــه، اخــاق و معنویــت در همــه شــئون . 2 محور

فــردی، ســازمانی و اجتماعــی؛

فــردی، . 3 شــئون  همــه  در  قانون مــداری  و  انضبــاط  و  نظــم 

اجتماعــی؛ و  ســازمانی 

پاسخگوبودن و مسئولیت پذیری؛. 4

سعه صدر، نقدپذیری، خیرخواهی و تعاون؛. 5

ــاح و . 6 ــرای ف ــش ب ــوری و کوش ــانی، عدالت مح ــت انس کرام

ــتگاری او؛ رس

و . 7 اجتهــاد  یــق  طر از  اســامی  اندیشــه  و  علــوم  پیشــبرد 

؛ قیــت خا

یم علم، عالم و متعلم و حفظ سنت های سلف صالح؛. 8 تکر

استقال، خوداتکایی و خودباوری؛. 9

ــان . 10 ــایر ادی ــا س ــی ب ــی و منطق ــل علم ــان و تعام ــگ گفتم فرهن

ــب. و مذاه
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ــان و .1 ــگاه رفیــع حوزوی ــه عــزت و جای ــاور قاطــع ب اعتقــاد و ب
توفیــق الهــی دانســتن خدمت گــذاری بــه حوزویــان و 

ــا؛ ــواده آن ه خان
تکریم ایثارگران، بسیج و تشکل های جهادی حوزوی؛.2
خانــواده .3 و  مقــدس  دفــاع  ارزش هــای  بــه  جــدی  توجــه 

روحانــی. شــهدای 

سیاست های کالن
توجــه بــه سیاســت های كالن منــدرج در ســند چشــم انداز 

ــر: ــد ب ــا تأكی ــه، ب ــای علمی حوزه ه
اهتمــام جــدی بــر تحقــق اندیشــه ها و رهنمودهــای امــام . 1

ــات  ــدی ازمنوی ــری و بهره من ــم رهب ــام معظ ــل و مق  راح

مراجع عظام)مدظلهــم(؛ فرمایشــات  و 

ــا منزلــت . 2 صیانــت از کرامــت انســانی و ارج گــذاری متناســب ب

ــان؛ معنــوی و علمــی حوزوی

اهتمــام جــدی بــه حفــظ، ترمیــم و بالندگــی ارزش هــا و . 3

ســنت های اصیــل و کارآمــد ســلف صالــح حــوزه؛

احســن . 4 ارتبــاط  و  معنــوی  ســلوک  تقویــت  بــه  اهتمــام 

بــا مــردم؛ حوزویــان 

هوشــمندی و مراقبــت در بهره بــرداری از علــوم و تجــارب . 5

کیــد بــر حفــظ هویــت  بشــری و فناوری هــای نویــن بــا تأ

علمیــه؛ حوزه هــای 

ــاد . 6 ــوازن در ابع ــد و مت ــد هدفمن ــی و رش ــر کیفیت گرای ــد ب کی تأ
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ــه؛ ــای علمی ــاختاری حوزه ه ــی و س محتوای

قانونمنــد . 7 و  روان  گــردش  و  انضبــاط  و  نظــم  بــر  کیــد  تأ

حــوزوی؛ شــئون  بــا  متناســب  امــور  و  فعالیت هــا 

ــزا در عرصه هــای . 8 ــر اتخــاذ رویکردهــای جامــع و هم اف ــد ب کی تأ

ــف کارکردی؛ مختل

یابی جامـع، فراگیر، مسـتمر و قانونمند در . 9 کیـد بـر نظارت و ارز تأ

تمـام سـطوح و عرصه ها بـه منظور اصـاح و بهبود.

اهتمــام بــر خدمات رســانی برتــر بــه حوزویــان بــا حفــظ .1
كرامــت، عــزت، عدالــت و رعایــت زی طلبگــی؛

ــع، .2 ــگاه جام ــاس ن ــور براس ــم ام ــیم و تنظی ــه ترس ــام ب اهتم
آینده نگــر؛ و  متــوازن 

ــی و .3 ــوب خدمات ــاخص های مطل ــد ش ــن و رش ــعی در تدوی س
ــتی؛ معیش

دانش آموختگان .4 طالب،  معیشتی  امنیت بخشی  به  اهتمام 
و خانواده ها؛

شفافیت در اطالع رسانی نسبت به ارائه خدمات؛.5
ــار، .6 ــالمی، ایث ــالب اس ــگ انق ــم فرهن ــج و تحکی ــال، تروی اعت

ــان؛  ــدس در حوزوی ــاع مق ــهادت و دف ش
ــت و ارتقــای مســتمر ســطح آمادگــی دفاعــی طــالب و .7 تقوی

ــون؛ روحانی
مطلــوب .8 شــاخص های  ســطح  ارتقــای  جهــت  در  تــالش 

بهداشــت، نشــاط و ســالمت جســمی  و  روحــی حوزویــان؛ 
اهتمام به تکریم و توجه به پرورش استعدادها؛.9
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ارتقا سطح علمی و فرهنگی ایثارگران و فرزندان آن ها؛.10
ــه .11 ــی ب ــاوره حقوق ــات مش ــتمر خدم ــای مس ــت و ارتق تقوی

ــان؛ حوزوی
توجــه بــه نیازهــای نظــام اســالمی در ســاحت های مختلــف .12

بــه دانش آموختــگان حــوزوی؛
تدویــن و ســاماندهی قوانیــن، .13 بــر مشــاركت در  تأكیــد 

حــوزه  دســتورالعمل های  و  بخش نامه هــا  آئین نامه هــا، 
در راســتای هماهنگــی بیــن دســتگاهی.

راهبردهای عملیاتی
بــا عنایــت بــه تحلیــل محیطــی، راهبردهــای عملیاتــی در 

راســتای تحقــق اهــداف بــه شــرح زیــر اســت:
هدفکالن شــماره1:ارتقای ســطح ســالمت، نشــاط و بهداشــت 

جســمی و آمادگــی دفاعــی حوزویان؛
و . 1 بهداشــت  شــاخص های  ســطح  ارتقــای  در  همــکاری 

دانش آموختــگان؛ و  طــاب  مــدارس،  ســامت 

ــاب و . 2 ــمی ط ــوان جس ــی و ت ــادابی روح ــاط و ش ــش نش افزای

ــی؛ ــی و ورزش ــای فرهنگ ــرای برنامه ه ــی و اج ــا طراح ــون ب روحانی

ــورد . 3 ــای م ــازی ظرفّیت ه ــاخت ها و استانداردس یرس ــعه ز توس

نیــاز بــرای فّعالّیت هــای ورزشــی و بهداشــتی در مــدارس و مراکــز 

حــوزه، متناســب بــا اقتضائــات و شــرایط حــوزه؛

ــه پیشــنهاد و نظــارت از منظــر ســامت در ســایر نظام هــای . 4 ارائ

حــوزه و تدویــن پیوســت ســامت؛
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ســامت . 5 تهدیدکننــده  مخاطــرات  کاهــش  و  پیشــگیری 

حوزویــان؛

اصــاح ســبک زندگــی حوزویــان در عرصه هــای ســامت . 6

ــه؛  تغذی
ً
ــا ــور خصوص مح

تقویت و ارتقای سطح آمادگی دفاعی و رزمی حوزویان؛. 7

ترویج فرهنگ ورزش، تحرک و سامتی در بین حوزویان؛. 8

ــطح  ــای س ــور ارتق ــه منظ ــازی ب ــدف كالن شماره2:زمینه س ه
علمــی و نهادینه ســازی آموزش هــای مهارتــی- مدیریتــی 
جهــت تأمیــن نیــروی مــورد نیــاز جامعــه و نظــام اســالمی و 

پشــتیبانی الزم از دانش آموختــگان؛ 
تــاش جــدی در جهــت ســاماندهی دانش آموختــگان و ارتقــای . 1

ســطح دانــش و مهارت هــای کاربــردی آنــان؛

ــی . 2 ــای دانش آموختگ ــا و انجمن ه ــت کانون ه ــکیل و تقوی تش

در ســطح ملــی، اســتانی و شهرســتانی؛

شناســایی کار ویژه هــای روحانیــت و ارائــه راهــکار جهــت . 3

ــود؛ ــای موج ــردن خأله ــمت پرک ــه س ــاب ب ــت ط هدای

متناسب ســازی خدمــات بــه دانش آختــگان بــا توجــه بــه . 4

ــی؛ ــی و پژوهش ــی، تربیت ــی، فرهنگ ــی و مهارت ــطوح آموزش س

ــش و . 5 ــوزوی در دان ــگان ح ــوازن دانش آموخت ــازی مت توانمندس

نگــرش و مهــارت، متناســب بــا نیازهــای حــوزۀ علمّیــه و نظــام و 

جامعــه اســامی؛

ایجــاد ارتبــاط مســتمر و ســازمان یافته دانش آموختــگان بــا . 6

ــوزه؛ ح
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مهارتــی . 7 آموزش هــای  جامــع  نظــام  تدویــن  و  طراحــی 

مســئولیت های  پذیرفتــن  بــرای  حوزویــان  ویــژه  کاربــردی 

یتــی؛  مدیر و  اجتماعــی 

حمایــت و تشــویق طرح هــای مطالعاتــی و تحقیقــات کاربــردی . 8

یت هــا؛ و توســعه ای حوزویــان در راســتای مأمور

ارائه طرح جامع حمایت از مهاجرت دانش آموختگان؛. 9

حمایــت و همــکاری در پشــتیبانی از نخبــگان براســاس طــرح . 10

جامــع؛

تقویت و ارتقای خدمات مشاوره  حقوقی حوزویان؛. 11

پیشــگیری و جلوگیــری از جــذب زودهنــگام طــاب، فضــا و . 12

نخبــگان در مراکــز و مؤسســات؛

یزی و ساماندهی جهت تربیت اساتید مهارتی؛. 13 برنامه ر

ارائه پیشنهاد نسبت به دوره های مهارتی در سطح کشور؛. 14

فنــاوری . 15 و  ســامانه ها  از  بهره گیــری  توســعه  و  ایجــاد 

ت؛ عــا طا ا

مختلــف . 16 ســازمان های  و  نهادهــا  ظرفیــت  از  بهره منــدی 

ــی ــای علمی–مهارت ــه آموزش ه ــوص ارائ ــام در خص ــوزه و نظ ح

ــب . 17 ــان و صاح ــای متخصص ــدی از ایده ه ــری و بهره من بکارگی

نظــران متناســب بــا شــئون حــوزوی؛

ســطح . 18 در  مهارتــی  آموزش هــای  در  یع  تســر و  توســعه 

. تخصصــی

و  ایثــار  فرهنــگ  ترویــج  و  توســعه  شــماره3:  كالن  هــدف 
مقــدس؛ دفــاع  و  انقــالب  آرمان هــای  تقویــت  و  شــهادت 



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

103 نظام های جامع حوزه های علمیه

جهــت . 1 نیــاز  مــورد  ظرفّیت هــای  و  یرســاخت ها  ز توســعه 

ترویــج فرهنــگ ایثــار و شــهادت؛

ــان از . 2 ــن حوزوی ــهادت بی ــار و ش ــگ ایث ــاق و فرهن ــای اخ ارتق

ــور؛ ــان ن ــق راهی ی ــژه از طر ــون به وی ــای گوناگ راه ه

هماهنگی و هم افزایی سازمان بسیج و حوزویان؛. 3

ــران و . 4 ــور ایثارگ ــهید و ام ــاد ش ــازمان بنی ــا س ــاط ب ــرارای ارتب برق

نهادهــای ذیربــط؛

علمــی-. 5 مســابقات  و  کنفرانس هــا  همایش هــا،  برگــزاری 

ــگ  ــف فرهن ــاد مختل ــار در ابع ــوان آث ــب فراخ ــی در قال پژوهش

ــاد شــهید، نهادهــای فرهنگــی  ــا همــکاری بنی ــار و شــهادت ب ایث

و مذهبــی؛

افزایــش نشــاط روحــی و روانــی طــاب و روحانیــون متناســب . 6

یت هــای حــوزه. بــا مأمور
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مأموریت ها
صیانت از کیان حوزه و حوزویان

چشم انداز 

نظــام جامــع امــور صیانتــی حوزه هــای علمیــه در افــق 

ــت: 1404 نظامی اس

کارآمــد، صالــح و بــا رویکــرد فعــال، پیش گیرانــه 

ــوردار از کادر  ــوزه و برخ ــرار ح ــظ اس ــی و حاف و علم

ــال در  ــا، کاردان و فع ــذب، توان ــد، مه ــی متعه اجرای

یت هــا مأمور انجــام 

در ایــن افــق حــوزه علمیــه بــه لحــاظ امــور صیانتــی برخــوردار 
ــت: ــر اس ــای زی از ویژگی ه

یت هوشمند و علمی؛. 1 برخوردار از مدیر

توانمند در بازدارندگی و پیشگیری از آسیب ها و تهدیدها؛. 2

ــوزه در . 3 ــای ح ــرای فعالیت ه ــوب ب ــی مطل ــوردار از محیط برخ

ــا؛ یت ه ــداف و مأمور ــق اه ــتای تحق راس

دارای تعامــل الزم بــا نهادهــا و مراکــز هم ســو بــا حفــظ مصالــح . 4

حوزه؛
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ــا . 5 بهره منــد از نیروهــای علمــی، اجرایــی، متعهــد، مهــذب، توان

و کاردان.

اهداف کالن 
شناســایی آســیب ها و تهدیــدات فــراروی حــوزه و روحانیــت و . 1

مقابلــه مؤثــر بــا آن؛

یانــات . 2 مصونیــت حــوزه و روحانیــت از نفــوذ افــراد، افــکار و جر

منحــرف و بیگانــه؛

و . 3 گزینــش  نظــام  کارآمــدی  ســطح  ارتقــای  و  ســاماندهی 

حــوزه. حراســتی 

ارزش های اساسی 
توجــه بــه همــه مبانــی و ارزش هــای اساســی منــدرج در ســند 

ــت: ــا اولوی ــوزه، ب ــم انداز ح چش
ــه اندیشــه و رهنمودهــای حضــرت امــام خمینــی و . 1 توجــه ب

ــد)دام عزهــم(؛ مقــام معظــم رهبــری و مراجــع عظــام تقلی

و . 2 دین مــداری  تعبــد،  خدامحــوری،  توحیدبــاوری، 

اقدامــات؛ و  وظایــف  حیطــه  در  والیت مــداری 

خردورزی، حکمت، بصیرت و آزاداندیشی؛. 3

یــت تهذیــب، تزکیــه، اخــاق و معنویــت در همــه شــئون . 4 محور

فــردی، ســازمانی و اجتماعــی؛

ــام . 5 ــیو مق ــام خمین ــرت ام ــای حض ــه ها و رهنموده اندیش

ــم( ؛ ــام تقلید) دام عزه ــع عظ ــری  و مراج ــم رهب معظ

یم علم، عالم و متعلم و حفظ سنت های سلف صالح؛. 6 تکر
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معروف گرایی و منکرستیزی؛. 7

مسئولیت پذیری در رفع مشکات و آالم؛. 8

فــردی، . 9 شــئون  همــه  در  قانون مــداری  و  انضبــاط  و  نظــم 

ســازمانی و اجتماعــی؛

سعه صدر، نقدپذیری، خیرخواهی و تعاون.. 10

رعایت كرامت انسانی و حفظ اسرار و آبروی افراد؛
محوریت رویکرد تربیتی- اصالحی و توجه به فضائل اخالقی.

سیاست های کالن 
یزی هــا، جهت گیری هــا . 1 حاکمیــت شــرع و قانــون در برنامه ر

و اقدامــات؛

یزی ها، . 2 برنامه ر تربیتی و اصاحی در  یت رویکرد  بر محور کید  تأ

فعالیت ها و اقدامات؛

ــه . 3 ــه ب ــن توج ــی ضم ــگیری و بازدارندگ ــرد پیش ــر رویک ــد ب کی تأ

ــود؛ ــای موج ــع ناهنجاری ه رف

آسیب شناســانه . 4 و  علمــی  نــگاه  یــت  محور بــر  کیــد  تأ

یانــات  نســبت بــه وضعیــت ناهنجاری هــا، انحرافــات و جر

ــت و  ــی روحانی ــی و سیاس ــی، اجتماع ــادی، اخاق ــری، اعتق فک

علمیــه؛ حوزه هــای 

یزی ها و اقدامات؛. 5 کید بر جامع نگری و واقع نگری در برنامه ر تأ

ــام . 6 ــری در انج ــی حداکث ــه و هماهنگ ــدت روی ــت وح حاکمی

یت هــا؛ مأمور

ــه . 7 ــه ب ــن توج ــت در عی ــام روحانی ــوزه و نظ ــح ح ــظ مصال حف
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ــی؛ ــی و حقوق ــخاص حقیق ــم اش ی ــظ حر ــانی و حف ــت انس کرام

بــا . 8 مقابلــه  در  فعــال  و  کنش گرایانــه  یــت  مدیر بــر  کیــد  تأ

انحرافــات؛ و  آســیب ها 

ــر . 9 ــل مؤث ــه در تعام ــای علمی ــای حوزه ه ــری از ظرفیت ه بهره گی

و ســازنده درون حــوزوی؛

ــاط و . 10 ــه در ارتب ــای علمی ــتقال حوزه ه ــگاه و اس ــظ جای حف

ــوزوی؛ ــازنده برون ح ــر و س ــل مؤث تعام

ــا ارتقــای مســتمر . 11 یــب ســامت منابــع انســانی ب افزایــش ضر

ــی؛ ــی و مهارت ــی، اخاق ــای علم ــطح توانمندی ه س

ضمــن . 12 یت هــا  مأمور انجــام  در  دقــت  ســطح  ارتقــای 

کاری؛ گردش هــای  و  فرآیندهــا  تســهیل  و  روان ســازی 

در . 13 امنیتــی  یرســاخت های  ز مســتمر  ارتقــای  بــه  اهتمــام 

و  ابزارهــا  از همــه  روزآمــد  بهره گیــری  و  علمیــه  حوزه هــای 

فن آوری هــا بــا توجــه بــه اقتضائــات حــوزوی.

قوانیــن، . 14 ســاماندهی  و  تدویــن  در  مشــارکت  بــر  کیــد  تأ

در  حــوزه  دســتورالعمل های  و  بخش نامه هــا  آئین نامه هــا، 

راســتای هماهنگــی بیــن دســتگاهی.

راهبردهای عملیاتی
بــا عنایــت بــه تحلیــل محیطــی، راهبردهــای عملیاتــی در 

راســتای تحقــق اهــداف بــه شــرح زیــر اســت:
تهدیــدات  و  آســیب ها  شناســایی  شــماره1:  كالن  هــدف 

بــا آن فــراروی حــوزه و روحانیــت و مقابلــه موثــر 
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ارتقــاء . 1 نیروهــای رصــد و آسیب شناســی جهــت  آمــوزش 

ســطح توانمنــدی؛

آمــوزش مســئوالن، اســاتید و طــاب مــدارس در مــورد نحــوه . 2

ــا؛ ــری و نفوذی ه ــات فک ــا، انحراف ــا ناهنجاری ه ــورد ب برخ

و . 3 بــا وظایــف  متناســب  بانــک اطاعــات جامــع  ایجــاد 

اختیــارات بــا قابلیــت دسترســی بــه اطاعــات دیگــر معاونت هــا، 

یــت؛ یت هــای اســتانی و واحدهــای تابعــه مرکــز مدیر مدیر

اتخــاذ تدابیــر امنیتــی و حفاظتــی رایانــه ای )ســخت افزار و . 4

بــا همــکاری  ارتباطــی و مخابراتــی  نرم افــزار( و شــبکه های 

ــرا؛ ــن اج ــر حس ــارت ب ــاغ آن و نظ ــاوری و اب فن

ــوذ  ــت از نف ــوزه و روحانی ــت ح ــماره2: مصونی ــدف كالن ش ه
ــه ــرف و بیگان ــات منح ــکار و جریان ــراد، اف اف

یان های انحرافی اثرگذار بر حوزه و روحانیت؛ 1. شناسایی جر

ــران و کادر مــدارس  گاهی هــا و توانمنــدی مدی 2. ارتقــای ســطح آ

یانــات انحرافــی فعــال؛ و نیروهــای صیانتــی در شــناخت جر

گاهی هــای الزم بــه طــاب و روحانیــون  3. اطاع رســانی و ارائــه آ

حوزه های علمیــه نســبت بــه دام هــای گســترده پیــش رو؛

یانــات انحرافــی و  4. اقــدام بــرای پیشــگیری و مقابلــه بــا جر

همــکاری بــا نهادهــای هم ســو در مــورد نیــاز؛

بــا همــکاری بخش هــای تخصصــی . 5 اقدامــات اصاحــی 

ــان؛ ــان حوزوی ــی در می ــکار انحراف ــار اف ــرای زدودن آث ــط ب ذیرب

یانــات انحرافــی درون حــوزوی و . 6 آسیب شناســی علمــی جر

ــه راهکارهــای مقابلــه؛ ارائ
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همــکاری در جــذب و پذیــرش طــاب و طراحــی الگــوی . 7

ــب؛ مناس

ــه و . 8 ــناد محرمان ــدارک و اس ــت م ــای امنی ــیوه های ارتق ــه ش ارائ

ــه؛ ــای علمی ــده حوزه ه ــدی ش طبقه بن

و . 9 گزینــش  نظــام  کارآمــدی  ســطح  ارتقــای  و  ســاماندهی 

حراســتی حــوزه.

صیانتــی  و  امنیتــی  ســطح  ارتقــای  شــماره3:  كالن  هــدف 
اماكــن و مراكــز حــوزوی

ــتم . 1 ــه سیس ــوزوی ب ــز ح ــدارس و مراک ــی م ــدن تمام مجهزش

ــز؛ ــی از مرک ــت دسترس ــا قابلی ــته ب ــن مداربس دوربی

ــور . 2 ــه ام ــوزوی در زمین ــز ح ــدارس و مراک ــان م ــوزش نگهبان آم

ــی؛ حفاظت

ارائه شیوه های ارتقای امنیت اماکن.. 3
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مأموریت 
ــتای  ــدار در راس ــع پای ــف و مناب ــعه وق ــاد و توس ــا، ایج احی

تحقــق اهــداف حــوزه

چشم انداز

ــه  ــای علمی ــدار حوزه ه ــی پای ــع مال ــع مناب ــام جام نظ

ــت: ــی اس ــق 1404 نظام در اف

ــای  ــارف و هزینه ه ــی از مص ــل نیم ــده حداق تأمین کنن

یــن حــوزه از محــل موقوفــات، منابــع پایــدار و خیر

در ایــن افــق دفتــر موقوفــات و منابــع پایــدار حوزه هــای علمیــه 
از ویژگی هــای زیــر برخــوردار خواهــد بــود:

بهره منــد از روش هــای ســنتی و نویــن در جــذب و تأمیــن منابــع . 4

؛ لی ما

یــن و واقفیــن جدیــد و تشــکیل انجمــن . 5 توانمنــد در جــذب خیر

یــن )یــاوران وقــف در شهرســتان ها و مراکــز اســتان(؛ خیر

ــی و . 6 ــای مردم ــا و ظرفیت ه ــری از فرصت ه ــدی حداکث بهره من

ــه؛ ــوزه علمی ــدن ح ــت بهره مندش ــی جه عموم

فرهنگ ساز و مروج فرهنگ وقف.. 7

اهداف کان . 8
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ایجاد و احیای و به سازی موقوفات و رقبات حوزوی؛. 9

از . 10 بهره گیــری  بــا  پایــدار  مالــی  منابــع  توســعه  و  ایجــاد 

یــن. خیر ازجملــه  گوناگــون  ظرفیت هــای 

ارزش های اساسی 
تأكیــد بــر ارزش هــای مصــوب ســند چشــم انداز حوزه هــای 

علمیــه به ویــژه: 
فــردی، . 1 شــئون  همــه  در  قانون مــداری  و  انضبــاط  و  نظــم 

اجتماعــی؛ و  ســازمانی 

پاسخگوبودن و مسئولیت پذیری؛. 2

ــا . 3 ــری، خیرخواهــی و تعــاون وهمــکاری ب ــدر، نقدپذی ســعه ص

ســایر بخش هــا در جهــت مهــم افزایــی؛

ــای . 4 ــی فعالیت ه ــوزوی در تمام ــئونات ح ــات ش ــظ و مراع حف

ــازمان؛ ــرون س ــازمان و بی درون س

ــی و . 5 ــتقال مال ــاوری و اس ــود ب ــی و خ ــه خوداتکای ــاد ب اعتق

ــیر. ــن مس ــاش در ای ت

سیاست های کالن
تأكیــد بــر سیاســت های مصــوب ســند چشــم انداز حوزه هــای 

ــژه:  علمیــه به وی
اهتمــام جــدی بــه حفــظ، ترمیــم و بالندگــی ارزش هــا و . 1

حــوزه؛ صالــح  ســلف  کارآمــد  و  اصیــل  ســنت های 

اهتمام به تقویت سلوک معنوی و ارتباط احسن حوزویان با مردم؛. 2
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هوشــمندی و مراقبــت در بهره بــرداری از علــوم و تجــارب . 3

کیــد بــر حفــظ هویــت  بشــری و فناوری هــای نویــن بــا تأ

علمیــه؛ حوزه هــای 

ــاد . 4 ــوازن در ابع ــد و مت ــد هدفمن ــی و رش ــه کیفیت گرای ــه ب توج

ــه؛ ــای علمی ــاختاری حوزه ه ــی و س محتوای

قانونمنــد . 5 و  روان  گــردش  و  انضبــاط  و  نظــم  بــه  توجــه 

حــوزوی؛ شــئون  بــا  متناســب  امــور  و  فعالیت هــا 

ــای . 6 ــزا در عرصه ه ــع و هم اف ــای جام ــاذ رویکرده ــه اتخ ــه ب توج

ــف کارکردی؛ مختل

یابـی جامع، فراگیـر، مسـتمر و قانونمند . 7 اهتمـام بـه نظـارت و ارز

در تمـام سـطوح و عرصه هـا بـه منظـور اصـاح و بهبود؛

اهتمام به کاهش هزینه ها و بهره وری باال؛. 8

حفــظ اســتقال، کرامــت، منزلــت و رعایــت شــئون روحانیــت . 9

ــه؛ ــای علمی و حوزه ه

ــم( . 10 ــت برکاته ــام تقلید)دام ــع عظ ــای مراج ــب حمایت ه جل

ــرف  ــرای مص ــازه ب ــب اج ــرعیه وکس ــات ش ــتفاده از وجوه در اس

ــه؛ ــای علمی ــور حوزه ه ــات در اداره ام ــی از وجوه بخش

پرهیــز از هــر نــوع وابســتگی بــه افــراد وشــخصیت های . 11

حقیقــی و حقوقــی؛

ــی . 12 ــع مال ــن مناب ــاد و تأمی ــت ایج ــام در جه ــاش و اهتم ت

ــف؛ ــنه وق ــنت حس ــل س ــتمر مث ــدار و مس پای

سـعی در جهـت بهره بـرداری صحیـح از موقوفـات حوزه هـای . 13

؛ علمیه
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تــاش در جهــت ســوق کمک هــای اهدایــی بــه ســوی ســنت . 14

ــنه وقف؛ حس

ــن و . 15 ــرای واقفی ــع ب ــرد مناب ــه ک ــن و هزین ــازی تأمی شفاف س

ــن؛ ی خیر

ــعه . 16 ــت توس ــاز و اولوی ــای نی ــر مبن ــا ب ــع و هدای ــذب مناب ج

علمیــه؛ حوزه هــای 

یت بنگاه های اقتصادی؛. 17 پرهیز از ورود به عرصه ها و مدیر

اســتفاده از ظرفیت هــا انجــام همــکاری مــوردی یــا موضوعــی . 18

ــا نهادهــا وســازمان ها؛ ب

ــای . 19 ــا نهاده ــاط ب ــطح ارتب ــوه وس ــاماندهی نح ــه س ــام ب اهتم

حاکمیتــی و دولتــی در پیگیــری و تأمیــن منابــع مالــی حوزه هــای 

علمیــه؛

قوانیــن، . 20 ســاماندهی  و  تدویــن  در  مشــارکت  بــر  کیــد  تأ

در  حــوزه  دســتورالعمل های  و  بخش نامه هــا  آئین نامه هــا، 

راســتای هماهنگــی بیــن دســتگاهی.

 راهبردهای عملیاتی
بــا عنایــت بــه تحلیــل محیطــی، راهبردهــای عملیاتــی در 

راســتای تحقــق اهــداف بــه شــرح زیــر اســت:
هــدف كالن شــماره1: ایجــاد، احیــا و به ســازی موقوفــات و 

ــوزوی ــات ح رقب
ــات و . 1 ــر موقوف ــدگان دفت ــن و نماین ــر مرتبطی ایجــاد شــبکه فراگی

ــه و مراکــز اســتانی؛ ــدار در ســطوح مــدارس  علمی ــع پای مناب
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رفـع مشـکات حقوقـی و قانونی موقوفـات و رقبـات حوزه های . 2

؛ علمیه

به روزرسانی عواید و موقوفات و رقبات؛. 3

یت موقوفات حوزه؛. 4 پیگیری تولیت و مدیر

تهیه و طراحی سامانه جامع وقف و منابع پایدار؛. 5

نظارت مستمر بر حسن اجرای نیات واقفین.. 6

ــا  هــدف كالن شــماره2: ایجــاد و توســعه منابــع مالــی پایــدار ب
بهره گیــری از ظرفیت هــای گوناگــون از جملــه خیریــن

ــر محــور . 1 ــا، ترویــج و فرهنگ ســازی ســنت حســنه  وقــف ب احی

ــن  ی ــردم و خیر ــویق م ــور تش ــه منظ ــامی ب ــاب اس ــه  های ن اندیش

بــه ایجــاد وقفیــات جدیــد بــرای حــوزه؛

ایجــاد واحــداث وقفیــات جدیــد و نیــز منابــع پایــدار اقتصــادی . 2

ــف در  ــای مختل ــق و جغرافی ــی مناط ــرایط بوم ــه ش ــه ب ــا توج ب

ــی؛ ــی و فرامل ــطح مل س

تعامــل، همــکاری و هم افزایــی بــا نهادهــای هم ســو و حــوزوی . 3

در جــذب منابــع مالــی پایــدار بــرای حوزه هــای علمیــه؛

ــمت . 4 ــه س ــان ب ــت آن ــویق هدای ــن و تش ی ــن خیر ــکیل انجم تش

ــه؛ ــای علمی ــرای حوزه ه ــه ب ــرد و هدی هزینه ک

ــف، . 5 ــوع وق ــه موض ــبت ب ــن نس ی ــت خیر ــازی و هدای فرهنگ س

ــه؛ ــای علمی ــرای حوزه ه ــح ب ــه و صل ــت، هب وصی

ــت . 6 ــی جه ــی و عموم ــای مردم ــت بخش ه ــری از ظرفی  بهره گی

یرســاخت ها و فعالیت هــای عمرانــی؛ ز
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ــا توجــه . 7 ــدی ب ــدار و طبقه بن ــی پای ــع مال ــد مناب ــایی و رص شناس

ــا؛ ــا و ظرفیت ه ــه نیازه ب

یــن و واقفیــن )بالفعــل . 8 شناســایی و ایجــاد بانــک اطاعاتــی خیر

بالقوه(؛ و 

ــا . 9 ــاس ب ــی و غیرحّس ــای عموم ــور و فّعالّیت ه ــپاری ام برون س

رعایــت شــئون حــوزه؛

ــه . 10 ــت یکپارچ ّی ــرای مدیر ــد ب ــب و کارآم ــاِزکار مناس ــاد س ایج

ــوزه. ــاد ح اقتص
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مأموریت 
اداری،  مالــی،  مناســب  خدمــات  ارائــه  و  برنامه ریــزی 
و  علمیــه  حوزه هــای  بــه  حقوقــی  و  عمرانــی  پشــتیبانی، 

آن تحقــق  ارزیابــی  و  نظــارت  و  مخاطبــان 

چشم انداز

نظــام جامــع مالــی، اداری و پشــتیبانی حوزه هــای 

ــت: ــی اس ــق 1404 نظام ــه در اف علمی

پویــا،  منضبــط،  ضابطه منــد،  کارا،  اثربخــش، 

یــزی و ارائــه  مســئولیت پذیر و پاســخگو در برنامه ر

ــی  ــتیبانی، عمران ــی، اداری، پش ــب مال ــات مناس خدم

یابــی مؤثــر در  و حقوقــی بــه مخاطبــان و نظــارت و ارز

ــتای آن راس

در ایــن افــق، حــوزه علمیــه به لحــاظ مالــی، اداری و پشــتیبانی 
برخــوردار از ویژگی هــای ذیــل اســت:

مــورد اعتمــاد مراجــع باالدســتی و مســئولیت پذیــر، پاســخگو و . 1

ــان؛ ــدۀ مخاطب یم کنن تکر
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ــامت . 2 ــده و س ــب و طبقه بندی ش ــفافیت متناس ــوردار از ش برخ

در فرایندهــای مالــی؛

بـا کیفیـت و روزآمـد در . 3 به هنـگام،  ارائـه خدمـات  توانمنـد در 

راسـتای افزایـش بهـره وری متناسـب با سـنت ها و شـئون حـوزه ای؛

ضابطه مند و منضبط در ارائه خدمات؛. 4

فعال در بهبود مستمر و تسهیل فرایندها؛. 5

ــه صــورت جامــع و یکپارچــه . 6 ــاوری اطاعــات ب ــد از فن بهره من

یابــی فرایندهــا؛ یــزی، اجــرا و نظــارت و ارز در برنامه ر

دارای تعامل مؤثر و هم افزا با محیط داخلی و بیرونی.. 7

اهداف کالن
ارتقــای انضبــاط مالــی، نظام بخشــی و تقویــت نظــارت و . 1

یابــی مالــی، پشــتیبانی، عمرانــی و حقوقــی؛ ارز

ــی، . 2 یت ــی )مدیر ــع مال ــتم جام ــتمر سیس ــود مس ــتقرار و بهب اس

ــی؛ ــات مال ــت گزارش ــود کیفی ــی( و بهب ــی و نظارت عملیات

افزایــش بهــره وری در اســتیفای حقــوق و صیانــت از بیت المــال . 3

یان هــای مــادی و معنــوی؛ و پیشــگیری از ز

یــت و نگــه داری فضاهــا و تجهیزات، . 4 نیازســنجی، تأمیــن و مدیر

مطابــق اســتانداردها و متناســب بــا شــئونات حوزه هــای علمیــه.

ارزش های اساسی 
توجــه بــه همــه مبانــی و ارزش هــای اساســی منــدرج در ســند 

ــت: ــا اولوی ــه، ب ــای علمی ــم انداز حوزه ه چش
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یــت تهذیــب، تزکیــه، اخــاق و معنویــت در همــه شــئون . 1 محور

فــردی، ســازمانی و اجتماعــی؛

فــردی، . 2 شــئون  همــه  در  قانون مــداری  و  انضبــاط  و  نظــم 

اجتماعــی؛ و  ســازمانی 

پاسخگوبودن و مسئولیت پذیری؛. 3

سعه صدر، نقدپذیری، خیرخواهی و تعاون؛. 4

ــاح و . 5 ــرای ف ــش ب ــوری و کوش ــانی، عدالت مح ــت انس کرام

ــتگاری او؛ رس

استقال، خوداتکایی و خودباوری.. 6

صرفه جویی و امانت داری؛.1
مجاهدت، سخت كوشی و استواری خالصانه؛.2
حق مداری؛.3
و .4 هماهنگــی  و  درون ســازمانی  یکپارچگــی  و  انســجام 

ســازمانی؛ میــان  هم افزایــی 
تخصص، تعهد و نگاه كارشناسی در امور..5

سیاست های کالن
توجــه بــه سیاســت های كالن منــدرج در ســند چشــم انداز 

ــر: ــد ب ــا تأكی ــه ب ــای علمی حوزه ه
ــا منزلــت . 1 صیانــت از کرامــت انســانی و ارج گــذاری متناســب ب

ــان؛ معنــوی و علمــی حوزوی

ــاد . 2 ــوازن در ابع ــد و مت ــد هدفمن ــی و رش ــر کیفیت گرای ــد ب کی تأ

اداری و پشــتیبانی حوزه هــای علمیــه؛
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کیــد بــر نظــم و انضبــاط و گــردش روان و قانونمنــد فعالیت هــا . 3 تأ

و امــور متناســب با شــئون حــوزوی؛

ــزا در عرصه هــای . 4 ــر اتخــاذ رویکردهــای جامــع و هم اف ــد ب کی تأ

ــف کارکردی؛ مختل

یابــی جامــع، فراگیــر، مســتمر و . 5 کیــد بــر نظــارت و ارز تأ

ــاح و  ــور اص ــه منظ ــا ب ــطوح و عرصه ه ــام س ــد در تم قانونمن

ــود. بهب

توجــه بــه تقویــت مســتمر منابــع انســانی )دانــش، نگــرش و .1
مهــارت( بــا توجــه بــه نیازهــا و تغییــرات؛

اهتمــام بــه اطالع رســانی بــه موقــع و بهینــه بــا تغییــرات در .2
قوانیــن و مقــررات مالــی، اداری و پشــتیبانی؛

ــاورین .3 ــص و مش ــای متخص ــری از نیروه ــه بهره گی ــام ب اهتم
متعهــد و بــا تجربــه؛

تأكیــد بــر تعامــل مســتمر بــا دســتگاه های هم ســو و وابســته .4
بــه منظــور روان ســازی فعالیت هــا و تســهیل فرآیند هــا؛

ــای .5 ــرای پروژه ه ــر اج ــتمر ب ــی و مس ــارت علم ــر نظ ــد ب تأكی
ــوزوی؛  ح

ــی در .6 ــالمی ـ ایران ــاری اس ــراردادن معم ــو ق ــر الگ ــام ب اهتم
عمرانــی؛  پروژه هــای 

بهینه ســازی امــور خدماتــی و پشــتیبانی براســاس اصــل .7
تصدی گــری؛ كاهــش 

از .8 بهره بــرداری  بهینه ســازی  و  مصــرف  الگــوی  اصــالح 
بــا  متناســب  تجهیــزات،  و  دارایی هــا  امــالک،  امــوال، 
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علمیــه؛ حوزه هــای  شــئون 
اهتمام بر بهبود مستمر فرایندها و فعالیت ها؛.9

بهبــود .10 در  نویــن  فن آوری هــای  از  اســتفاده  بــر  تأكیــد 
اطالعــات؛ ثبــت  و  فرایندهــا  اجــرای 

تأكید بر حمایت و ارتقای نیروهای خدماتی؛.11
رعایــت حقــوق مــردم و جامعــه در تعامــالت و اجــرای .12

؛ لیت هــا فعا
و .13 اداری  مالــی،  فعالیت هــای  از  تمركززدایــی  بــر  تأكیــد 

و  اســتانی  مدیریت هــای  جایــگاه  تقویــت  و  پشــتیبانی 
واحدهــای صفــی بــا رعایــت صــالح و صرفــه؛

روحیــه .14 تقویــت  و  فرهنگ ســازی  بــه  توجــه 
مســئولیت پذیری و تعهــد كاركنــان در اجــرای صحیــح 

؛ یــف ظا و
تدویــن و ســاماندهی قوانیــن، .15 بــر مشــاركت در  تأكیــد 

حــوزه  دســتورالعمل های  و  بخش نامه هــا  آئین نامه هــا، 
در راســتای هماهنگــی بیــن دســتگاهی؛

راهبردهای عملیاتی
بــا عنایــت بــه تحلیــل محیطــی، راهبردهــای عملیاتــی در 

راســتای تحقــق اهــداف بــه شــرح زیــر اســت:
ــی  ــام بخش ــی، نظ ــاط مال ــای انضب ــماره 1: ارتق ــدف كالن ش ه
و تقویــت نظــارت و ارزیابــی مالــی، پشــتیبانی، عمرانــی و 

ــی حقوق
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اصــاح و ارتقــای آئین نامه هــا و دســتورالعمل های مالــی و . 1

ــی؛ معامات

یابــی پشــتیبانی، . 2 طراحــی و بهبــود مســتمر فراینــد نظــارت و ارز

عمرانــی و حقوقــی؛

طراحی و پیاده سازی نرم افزار جامع مالی؛. 3

ــه . 4 ــبت ب ــان نس ــد کارکن ــئولیت پذیری و تعه ــه مس ــت روحی تقوی

فرایندهــای مالــی؛

ــی . 5 ــتیبانی، عمران ــررات پش ــط و مق ــانی ضواب ــن و بروزرس تدوی

و حقوقــی؛

استقرار سامانه های نظارتی عمرانی، پشتیبانی و حقوقی.. 6

هــدف كالن شــماره 2:اســتقرار و بهبــود مســتمر سیســتم 
بهبــود  و  نظارتــی(  و  )مدیریتــی، عملیاتــی  مالــی  جامــع 

كیفیــت گزارشــات مالــی
ــابداری . 1 ــام حس ــرد نظ ــا رویک ــابداری ب ــتم حس ــتقرار سیس اس

ــی؛ ــش عموم بخ

تقویــت و بهبــود فرایندهــای عملیاتــی مالــی در راســتای کاهــش . 2

؛ تمرکز

طراحی و پیاده سازی نرم افزار جامع مالی؛. 3

ــی و . 4 ــتیبانی، عمران ــی پش ــای عملیات ــود فراینده ــی و بهب طراح

ــی؛ حقوق

استقرار سامانه های عملیاتی عمرانی، پشتیبانی و حقوقی؛. 5

افزایــش ســرعت عمــل و ارتقــای کیفیــت در اجــرای فرایندهــای . 6

مالــی، پشــتیبانی، حقوقــی و عمرانی؛
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اصــاح فرایندهــای مالــی در جهــت جلــب اعتمــاد و رضایــت . 7

ــان بیرونی؛ ذی نفع

ــی و . 8 ــانی مال ــی و اطاع رس ــترهای ارتباط ــا و بس ــاد فراینده ایج

تقویــت تعامــل و ارتبــاط بــا نهادهــای ذیربــط در امــور حقوقــی؛

ــری از ظرفیــت تأثیرگــذاران در . 9 ــد بهــره گی ایجــاد و توســعه فراین

ــی؛ امــور حقوقــی و عمران

بهره گیری از متخصصان و مشاوران در امور ستادی؛. 10

یــت . 11 مدیر شناســایی  فراینــد  ایجــاد  و  فرهنگ ســازی 

مصــرف؛ الگــوی  اصــاح  جهــت  در  پشــتیبانی  هزینه هــای 

هـدف كالن شـماره 3: افزایـش بهـره وری در اسـتیفای حقـوق و 
صیانـت از بیت المـال و پیشـگیری از زیان هـای مـادی و معنـوی

تقویت فرایند پیگیری پرونده های قضایی؛. 1

تفاهم نامه هــا . 2 )قراردادهــا،  حقوقــی  نظارت هــای  ارتقــای 

و...(؛

ــذاران در . 3 ــت تأثیرگ ــری از ظرفی ــد بهره گی ــعه فراین ــاد و توس ایج

ــی؛ ــور حقوق ام

تقویــت تعامــل و ارتبــاط بــا نهادهــای ذی ربــط در امــور . 4

حقوقــی؛

ــه . 5 ــی )ب ــور حقوق ــا ام ــط ب ــان مرتب ــش کارکن ــطح دان ــای س ارتق

ــی(؛ ــی و تخصص ــک عموم تفکی

استقرار سامانه جامع حقوقی؛. 6

ــت . 7 ــتادی در جه ــور س ــاور در ام ــن مش ــری از متخصصی بهره گی

ــال. ــت از بیت الم صیان
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و  مدیریــت  و  تأمیــن  نیازســنجی،   :4 شــماره  كالن  هــدف 
و  اســتانداردها  مطابــق  تجهیــزات،  و  فضاهــا  نگــه داری 

علمیــه حوزه هــای  شــئونات  بــا  متناســب 
ــعه عمرانــی پشــتیبانی متناســب بــا . 1 ــی الگوهــای توس طراح

رویکردهــا و شــئونات حــوزوی و معمــاری اســامی؛

تقویت فرایندهای نظارتی عمرانی و پشتیبانی؛. 2

تدوین و بهبود فرایندهای عملیاتی عمرانی و پشتیبانی؛. 3

تقویــت تعامــل و ارتبــاط بــا مراجــع ذی ربــط در راســتای . 4

عمرانــی؛ اعتبــارات  یــت  مدیر در  تأثیرگــذاری 

افزایــش دانــش و مهــارت نیروهــای مرتبــط بــا امــور عمرانــی و . 5

پشــتیبانی )بــه تفکیــک عمومــی و تخصصــی(؛

فرهنگ ســازی در مباحــث توســعه و عمــران براســاس الگوهــای . 6

ــده. طراحی ش
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مأموریت 
تأمیــن، نگه داشــت و ارتقــای منابــع انســانی )کادر اداری( 

مــورد نیــاز حوزه هــای علمیــه.

چشم انداز

ــه در  ــای علمی ــانی حوزه ه ــع انس ــع مناب ــام جام  نظ

ــت: ــی اس ــق 1404 نظام اف

و  جــذب  در  پشــتیبان  و  کارآمــد  توانمند ســاز، 

ــد  ــاق، متعه ــص، خ ــری کادر اداری متخص بکارگی

متنــوع  نیازهــای  بــه  پاســخگویی  در  باانگیــزه  و 

علمیــه حوزه هــای 

ــانی  ــع انس ــام مناب ــاظ نظ ــه لح ــه ب ــوزه علمی ــق ح ــن اف در ای
اســت: زیــر  ویژگی هــای  از  برخــوردار 

وجود فرایند و استانداردهای مطلوب در:
یزی منابع انسانی؛. 1 برنامه ر

جذب و به کارگماری؛. 2

جبران خدمات؛. 3
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یت مسیر شغلی؛. 4 مدیر

یابی عملکرد منابع انسانی؛. 5 ارز

آموزش، توسعه و ارتقای کارکنان؛. 6

فرایند نگه داری و روابط کار.. 7

دارای سیستمهای اطاعاتی منسجم و یکپارچه؛.1
متعامل با مجموعههای حوزوی و محیط بیرونی؛.2
ــتها و .3 ــا، سیاس ــداف، ارزش ه ــق اه ــر در تحق مؤث

ــوزه؛ ــای ح راهبرده
مؤثـر در دانشافزایـی، فرهنگسـازی و انگیزهبخشـی .4

کارکنـان در جهـت اجرای مناسـب فرایندها؛
ارتقادهنده سطح بهروری در حوزه؛.5
ارتقادهنده سطح رضایت طاب و تأثیرگذاران؛.6
دارای نظــام توانمندســاز بــا مدیریــت دانــش و .7

تحقیــق و توســعه.

اهداف کالن 
یتــی ســتادی . 1 ســاماندهی و ارتقــای منابــع انســانی در ســطح مدیر

و صفــی و اداری )جــذب، به کارگمــاری، جبــران خدمــات، 

یابــی عملکــرد، آمــوزش و نگــه داری  یــت مســیر شــغلی، ارز مدیر

ــان اداری(؛ ــط کار کارکن و رواب

ارتقای سطح تعهد و انگیزش و رضایت شغلی کادر اداری؛. 2

ــای . 3 یت ه ــه مأمور ــه ب ــا توج ــانی ب ــع انس ــی مناب ــعه و تعال توس

ــوزه. ح
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ارزش های اساسی 
ــند . 1 ــدرج در س ــی من ــای اساس ــی و ارزش ه ــه مبان ــه هم ــه ب توج

ــت: ــا اولوی ــه، ب ــای علمی ــم انداز حوزه ه چش

2 . ــه اندیشــه ها و رهنمودهــای حضــرت امــام خمینــی توجــه ب

و مقــام معظــم رهبــری و مراجــع عظــام تقلیــد)دام عزهــم(؛

فــردی، . 3 شــئون  همــه  در  قانون مــداری  و  انضبــاط  و  نظــم 

واجتماعــی؛ ســازمانی 

پاسخگوبودن و مسئولیت پذیری؛. 4

سعه صدر، نقدپذیری، خیرخواهی و تعاون؛. 5

عقانیت و خرد جمعی در تصمیم گیری ها؛. 6

تخصص و نگاه کارشناسی در امور؛. 7

انسجام، یکپارچگی و هم افزایی درون سازمانی؛. 8

تعامل مستمر با بخش ها؛. 9

شایسته ساالری و عدالت محوری؛. 10

کیفیت و اثربخشی برنامه ها و فعالیت ها؛. 11

کرامت انسانی.. 12

سیاست های کالن 
توجــه بــه همــه سیاســت های کان منــدرج در ســند چشــم انداز . 1

کیــد و اولویــت بــر: حوزه هــای علمیــه، بــا تأ

بــر . 2 کیــد  تأ و  سیاســت گذاری  و  راهبــری  در  تمرکز گرایــی 

اجــرا؛ در  مســئولیت ها  و  اختیــارات  واگــذاری 
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ــن . 3 ــای نوی ــری و فن آوری ه ــارب بش ــوم و تج ــری از عل بهره گی

کیــد بــر حفــظ هوّیــت حوزه هــای علمّیــه بــه عنــوان نهــادی  بــا تأ

ــز؛ یشــه دار و متمای دین محــور، ر

اتخاذ موضع اثرگذار، خاقانه، آینده نگر و هوشمندانه؛. 4

کیفیت گرایی و رشد متوازن؛. 5

توجه به نیازهای حال و آینده حوزه؛. 6

و . 7 فعالیت هــا  قانو نمنــد  و  روان  گــردش  و  انضبــاط  و  نظــم 

ــور؛ ام

نگاه تخصصی به مشاغل؛. 8

 عدالت محوری و شایسته گزینی؛. 9

قوانیــن، . 10 ســاماندهی  و  تدویــن  در  مشــارکت  بــر  کیــد  تأ

در  حــوزه  دســتورالعمل های  و  بخش نامه هــا  آئین نامه هــا، 

راســتای هماهنگــی بیــن دســتگاهی.

راهبردهای عملیاتی
بــا عنایــت بــه تحلیــل محیطــی، راهبردهــای عملیاتــی در 

راســتای تحقــق اهــداف بــه شــرح زیــر اســت:
هــدف كالن شــماره1: ســاماندهی و ارتقــای منابــع انســانی 
)جــذب،  اداری  و  صفــی  و  ســتادی  مدیریتــی  ســطح  در 
به كارگمــاری، جبــران خدمــات، مدیریــت مســیر شــغلی، 
ارزیابــی عملکــرد، آمــوزش و نگــه داری و روابــط كار كاركنــان 

اداری(
گزینــش، . 1 و  جــذب  نظام هــای  خــرده  اســتقرار  و  طراحــی 
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ــت،  ــران خدم ــا و جب ــوق، مزای ــری، حق ــازماندهی و به کارگی س

ــوزش،  ــی، آم ــت بدن ــی و تربی ــور رفاه ــان و ام ــت، درم بهداش

یــد،  تربیــت و به ســازی و خــروج از خدمــت )بازنشســتگی، بازخر

انفصــال و...(؛

و . 2 آیین نامه هــا  فرایندهــا،  به ســازی  و  بازطراحــی  و  ایجــاد 

ــه  ــی ب ــرد تعالی بخش ــا رویک ــانی ب ــع انس ــوزه مناب ــن در ح قوانی

ــانی؛ ــع انس مناب

یافته هــای . 3 بکارگیــری  و  کاربــردی  پژوهش هــای  توســعۀ 

انســانی؛ منابــع  یــت  مدیر در حــوزه  پژوهشــی 

یــت . 4 ّیــِت عملکــرد در مدیر طّراحــی و اســتقرار نظــام مدیر

ــانی؛ ــع انس مناب

یکپارچــه . 5 و  منســجم  اطاعاتــی  سیســتم های  اســتقرار 

یــت منابــع انســانی از لحــاظ فرآیندهــا و اســتانداردها؛ مدیر

ارتقــا و . 6 ســامان دهی فراینــد شناســایی، جــذب، پــرورش، 

برتــر در کادر اداری؛ نگه داشــت نخبــگان و اســتعدادهای 

ــی، . 7 ــتانداردها )دانش ــطح اس ــای س ــاخص ها و ارتق ــعه ش توس

ــانی؛ ــع انس ــور مناب ــی( در ام ــی و نگرش مهارت

ایجاد ساِزکارهای جانشین پروری و شایسته ساالری؛. 8

ــای . 9 ــاس ارزش ه ــط کار براس ــاط و رواب ــت انضب ی ــاد مدیر ایج

ــوزوی؛ ــامی و ح اس

تربیت مدیران ستادی و صفی به ویژه مدیران مدرسه.. 10

و  انگیــزش  و  تعهــد  ســطح  ارتقــای  شــماره2:  كالن  هــدف 
اداری كادر  شــغلی  رضایــت 
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مشــارکت پذیری . 1 تقویــت  ســامانه های  اســتقرار  و  طراحــی 

کار  و  فرهنــگ ســازمانی  )توســعه  امــور حــوزه  در  کارکنــان 

جمعــی(؛

ــش . 2 ــغلی، چرخ ــرفت ش ــیر پیش ــن مس ــتقرار تعیی ــی و اس طراح

ــاغل؛ ــازی مش ــطح و غنی س ــم س ــاغل ه ــغلی در مش ش

ــزه در کادر . 3 ــت انگی ــاد و تقوی ــای ایج ــا و الگوه ــعه روش ه توس

ــوزوی؛ ــای ح ــا ارزش ه ــب ب ــی متناس ــی- اجرای اداری و علم

آسیب شناســی و رفــع موانــع علمــی و انگیزشــی در منابــع . 4

ــانی؛ انس

ــع . 5 ــی، انگیزشــی و نگرشــی( مناب توانمندســازی  )علمــی، مهارت

انســانی؛

تقویت روحیه مسئولیت پذیری و تعهد کارکنان؛. 6

در . 7 نخبــگان  مهارتــی   - علمــی  ظرفّیت هــای  از  بهره گیــری 

ارتقــا و بهینه ســازی عملکــرد ســازمانی؛

افزایش منزلت و صاحیت حرفه ای کادر اداری؛. 8

ایجــاد ســازوکارهای الزم بــه منظــور ارتقــاء ســطح اطاع رســانی . 9

ــی و اداری؛ علمی ـ فرهنگ

ــئولیت های . 10 ــض در مس ــص و ممّح ــران متخص ــتفاده ازمدی اس

محولــه؛

تجلیل از مدیران موفق و کارآمد.. 11

هــدف كالن شــماره3: توســعه و تعالــی منابــع انســانی بــا توجــه 
بــه مأموریت هــای حــوزه 

ّیت دانش سازمانی در حوزه؛. 1 طّراحی و استقرار سامانه مدیر
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یرســاخت ها و ســرمایه گذاری هدفمنــد در عرصــۀ . 2 توســعۀ ز

ــانی؛ ــرمایه های انس ــی س ــعۀ و بالندگ توس

ــع . 3 ــه ای درمناب ــت و اخــاق حرف  گســترش وفراگیرســازی معنوّی

؛ نی نسا ا

ــردی . 4 طّراحــی  و  اجــرای نظــام جامــع آموزش هــای علمی-کارب

ســازمانی حــوزه )آموزش هــای بــدو خدمــت و ضمــن خدمــت(؛

یت راهبردی منابع انسانی نخبه گرا؛. 5 طراحی و استقرار مدیر

ــی . 6 ــی،  فرهنگ ــانی )آموزش ــروی انس ــی نی ــی و توان افزای به گزین

ــاز؛ ــه نی ــه ب ــا توج ــی( ب یت ــی و مدیر ــی، پژوهش تربیت

ــداف . 7 ــه اه ــه ب ــا توج ــانی ب ــع انس ــت مناب ی ــزی مدیر ی برنامه ر

ــوزه؛ ح

ایجــاد هماهنگــی بهینــه میــان منابــع انســانی، امکانــات مــادی . 8

ــای  ــات و داده ه ــام کار، اطاع ــون انج ــا و فن ــود، روش ه موج

ــه. ــای علمی ــئون حوزه ه ــور و ش ــا اداره ام ــط ب مرتب





بخش دوازدهم

نظامجامعامور
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بخــش اول: نظــام جامــع امــور اجتماعــی حوزه هــای 
ــه علمی

 مأموریت
ــطح  ــان) در س ــی حوزوی ــت اجتماع ــی و تربی آگاهی بخش
ــی و  ــی، اخالق ــات دین ــا انحراف ــه ب ــی( و مقابل ــرا مل ــی و ف مل
حوزه هــای  اجتماعــی  فعالیت هــای  تقویــت  و  اجتماعــی 

ــان ــه و حوزوی علمی

چشم انداز

ــه در  ــای علمی ــی حوزه ه ــور اجتماع ــع ام ــام جام  نظ

ــت: ــام اس ــق 1404 نظ اف

ــه  ــه هم ــل ب ــم و عام ــان های عال ــده انس پرورش دهن

مقبولیــت  دارای  اســام،  اجتماعــی  آرمان هــای 

ــذار در حــل مســائل و آســیب های  ــی و تأثیرگ اجتماع

ــی ــی و فرامل ــطح مل ــی درس اجتماع

در ایــن افــق، حــوزه علمیــه بــه لحــاظ امــور اجتماعی برخــوردار 
از ویژگی هــای ذیــل اســت:
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برخوردار از مقبولیت اجتماعی؛. 1

توانمند در درک و حل مسائل اجتماعی؛. 2

یت کان امور اجتماعی کشور؛. 3 تأثیرگذار در مدیر

ــی . 4 ــائل جهان ــر در حــل مس دارای اندیشــه و فکــر و فعــال و موث

در ابعــاد اجتماعــی؛

پاســخگویی روزآمــد بــه مطالبــات فزاینــده و گوناگــون در . 5

اجتماعــی؛ عرصه هــای 

ــا و . 6 یت ه ــا مأمور ــب ب ــی متناس ــات اجتماع ــده خدم ارائه دهن

شــئون حــوزه؛

اهداف کالن
توســعه پژوهش هــای علمــی در قلمــرو نظــام اجتماعــی اســام، . 1

ســبک زندگــی اســامی و ســیره پیشــوایان معصــوم و ســیره علمــا 

و ســنت های حــوزه علمیــه؛

ــی( و تربیــت اجتماعــی . 2 ــردی و مهارت دانش افزایی)نظــری، کارب

حوزویــان در حــوزه نظــام اجتماعــی اســام و شــناخت و مقابلــه 

بــا آســیب های اجتماعــی در ســطح ملــی و فراملــی؛

ینــی فعــال در ارتقــای شــاخص های اجتماعــی مطابــق . 3 نقش آفر

دیــدگاه اســام و حــل آســیب های اجتماعــی و تقویــت فعــاالن 

ــان. ــی حوزوی ــکل های اجتماع و تش



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

145 نظام های جامع حوزه های علمیه

 ارزش های اساسی
توجــه بــه همــه مبانــی و ارزش هــای اساســی منــدرج در ســند 

ــت: ــا اولوی ــه، ب ــای علمی ــم انداز حوزه ه چش
توجــه بــه اندیشــه و رهنمودهــای حضــرت امــام خمینــی و . 4

مقــام معظــم رهبــری و مراجــع عظــام تقلیــد)دام عزهــم(؛

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

فــردی، ســازمانی و اجتماعــی؛

ــه . 6 ــرای اداره هم ــام ب ــن اس ــن مبی ــتن دی ــل و جامع دانس کام

ســاحت  های زندگــی انســان در همــه اعصــار و دوران هــا؛

فــردی، . 7 شــئون  همــه  در  قانون مــداری  و  انضبــاط  و  نظــم 

اجتماعــی؛ و  ســازمانی 

معروف گرایی و منکر ستیزی؛. 8

مسئولیت پذیری در برابر مشکات و آالم جامعۀ بشری؛. 9

یستی و زّی طلبگی؛. 10 الگو و مردمی بودن؛ ساده ز

پاسخگوبودن در برابر نیازهای دینی مخاطبان و جامعه؛. 11

ــان . 12 ــاع از مظلوم ــتیزی و دف ــی، ستم س ــی، آزادگ عدالت خواه

و محرومــان؛

سیاست های کالن
توجــه بــه سیاســت های كالن منــدرج در ســند چشــم انداز 

ــر: ــد ب ــا تأكی ــه، ب ــای علمی حوزه ه
اهتمــام جــدی بــر تحقــق اندیشــه ها و رهنمودهــای امــام . 1
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 راحــل و مقــام معظــم رهبــری و بهره منــدی از منویــات 

و فرمایشــات مراجــع  عظام)مدظلهــم( ؛

ــا منزلــت . 2 صیانــت از کرامــت انســانی و ارج گــذاری متناســب ب

ــان؛ معنــوی و علمــی حوزوی

اهتمــام جــدی بــه حفــظ، ترمیــم و بالندگــی ارزش هــا و . 3

ســنت های اصیــل و کارآمــد ســلف صالــح حــوزه؛

احســن . 4 ارتبــاط  و  معنــوی  ســلوک  تقویــت  بــه  اهتمــام 

بــا مــردم؛ حوزویــان 

هوشـمندی و مراقبـت در بهره بـرداری از علوم و تجارب بشـری و . 5

کیـد بر حفظ هویـت حوزه هـای علمیه؛ فناوری هـای نویـن با تأ

ــاد . 6 ــوازن در ابع ــد و مت ــد هدفمن ــی و رش ــر کیفیت گرای ــد ب کی تأ

ــه؛ ــای علمی ــاختاری حوزه ه ــی و س محتوای

قانونمنــد . 7 و  روان  گــردش  و  انضبــاط  و  نظــم  بــر  کیــد  تأ

حــوزوی؛ شــئون  بــا  متناســب  امــور  و  فعالیت هــا 

ــزا در عرصه هــای . 8 ــر اتخــاذ رویکردهــای جامــع و هم اف ــد ب کی تأ

ــف کارکردی؛ مختل

یابــی جامــع، فراگیــر، مســتمر و قانونمند . 9 کیــد بــر نظــارت و ارز تأ

در تمــام ســطوح و عرصه هــا بــه منظــور اصــاح و بهبــود؛

توجــه بــه نیازهــای نظــام اســامی، جامعــه و نیازهــای جهانــی . 10

ــری؛ ــزی و تصمیم گی ی ــام برنامه ر در نظ

در . 11 اثرگــذار  و  هوشــمندانه  خاقانه،آینده نگــر،  رویکــرد 

یزی هــا بــا توجــه بــه تحــوالت، رویدادهــا و شــرایط  برنامه ر

محیطــی فــراروی؛
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منظــور . 12 بــه  مرتبــط  ســازمان های  و  نهادهــا  بــا  تعامــل 

آن هــا؛ تجربیــات  از  بهره گیــری 

و . 13 گروه هــا  فعالیت هــای  و  برنامه هــا  پایــش  و  رصــد 

دنیــا؛ در  رقیــب  ســازمان های 

اهتمــام بــه روشمندســازی کلیــه روندهــا و فرآیندهــا در . 14

علمیــه؛ حوزه هــای  اجتماعــی  فعالیت هــای 

ــائل و . 15 ــد مس ــتمر و روزآم ــی، مس ــناخت علم ــه ش ــام ب اهتم

ــی؛ ــه اجتماع ــیع در عرص ــام و تش ــان اس ــران، جه ــای ای نیازه

و . 16 هم افزایــی  همگرایــی،  راســتای  در  تــاش  و  اهتمــام 

علمیــه؛ حوزه هــای  در  اجتماعــی  تشــکل های  ســاماندهی 

ــوزه و . 17 ــی ح ــت آوردهای اجتماع ــاندن دس ــه شناس ــام ب اهتم

ــام؛ نظ

ــی و . 18 ــتگی مل ــدت و هم بس ــت وح ــظ و تقوی ــه حف ــام ب اهتم

ــی؛ فرامل

ــا و . 19 ــی و نهاده ــخصیت های حقیق ــا ش ــوزه ب ــر ح ــل مؤث تعام

ــی؛ ــی و فرامل ــطح مل ــی در س ــای اجتماع یان ه جر

قوانیــن، . 20 ســاماندهی  و  تدویــن  در  مشــارکت  بــر  کیــد  تأ

در  حــوزه  دســتورالعمل های  و  بخش نامه هــا  آئین نامه هــا، 

راســتای هماهنگــی بیــن دســتگاهی.

راهبردهای عملیاتی
بــا عنایــت بــه تحلیــل محیطــی، راهبردهــای عملیاتــی در 

راســتای تحقــق اهــداف بــه شــرح زیــر اســت:
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هــدف كالن شماره1:توســعه پژوهش هــای علمــی در قلمــرو 
ــیره  ــالمی و س ــی اس ــبک زندگ ــالم، س ــی اس ــام اجتماع نظ
ــه ــوزه علمی ــنت های ح ــا و س ــیره علم ــوم و س ــوایان معص پیش

ــه . 1 ــای جامع ــی وویژگی ه ــی، اجتماع ــای اخاق ــن نظام ه تدوی

آرمانــی اســام مبتنــی برتعالیــم قــرآن واحادیــث معصومیــن؛

ــوزه در . 2 ــزرگان ح ــوم و ب ــوایان معص ــی پیش ــیره تربیت ــن س تدوی

ــی؛ ــائل اجتماع مس

ســبک . 3 در  دینــی  آموزه هــای  بومی ســازی  و  به روزرســانی 

زندگــی اســامی متناســب بــا شــرایط نویــن ایــران و ملــل جهــان؛

شناســایی و بررســی زمینه هــا وعوامــل پیدایــش و گســترش . 4

آســیب های اجتماعــی و راه هــای پیشــگیری و درمــان؛

و  كاربــردی  دانش افزایی)نظــری،   :2 شــماره  كالن  هــدف 
مهارتــی( و تربیــت اجتماعــی حوزویــان در حــوزه نظــام 
آســیب های  بــا  مقابلــه  و  شــناخت  و  اســالم  اجتماعــی 

فراملــی و  ملــی  ســطح  در  اجتماعــی 
تبییــن ضــروت و تقویــت دغدغــه و احســاس مســئولیت عمــوم . 1

ــی و  ــای دین ــان بیماری ه ــه درم ــال ب ــدام فع ــت اق ــان جه حوزوی

ــان؛ ــران و جه ــه  ای ــی در جامع ــای اخاق بحران ه

ــی و . 2 ــی و اجتماع ــی اخاق ــوزش و دانش افزای ــازی آم فراگیرس

ــان؛ ــن حوزوی ــر در بی ــرایط معاص ــامی در ش ــی اس ــبک زندگ س

درمــان . 3 و  پیشــگیری  در  متخصــص  حوزویــان  تربیــت 

خانوادگــی  و  فــردی  مشــاوره های  و  اجتماعــی  آســیب های 

حــوزه؛ امکانــات  و  یت هــا  مأمور بــا  متناســب 
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ــی . 4 ــیب های اجتماع ــی آس ــزان فراوان ــار و می ــانی آم اطاع رس

ــطح  ــه در س ــی جامع ــای دین ــی و بیماری ه ــتی های اخاق و کاس

ملــی و فراملــی بــه عمــوم حوزویــان و گروه هــای روحانیــت 

ــوزه؛ ــور و ح ــح کش ــت مصال ــا رعای ــور ب کش

تحلیــل عوامــل موثــر در گســترش آســیب های اجتماعــی . 5

به ویــژه اســتکبار جهانــی و تعییــن راهکارهــای خنثی ســازی 

ــا. آن ه

ارتقــای  در  فعــال  نقش آفرینــی  شــماره3:  كالن  هــدف 
حــل  و  اســالم  دیــدگاه  مطابــق  اجتماعــی  شــاخص های 
تشــکل های  و  فعــاالن  تقویــت  و  اجتماعــی  آســیب های 

حوزویــان اجتماعــی 
زمینه ســازی بــرای حضــور کارآمــد حــوزه و حوزویــان در . 1

یت هــا و شــئون  فعالیت هــای اجتماعــی متناســب بــا مأمور

ــوزه؛ ح

 زمینه ســازی  بــرای حضــور روحانیــون متخصــص در عرصه هــا . 2

و نهادهــای  فعــال در درمــان آســیب های اجتماعــی؛

ــا و . 3 ــاغل در نهاده ــون ش ــای روحانی ــت گروه ه ــری ظرفی بکارگی

ــیب های  ــان آس ــارکت در درم ــت مش ــون جه ــات گوناگ مؤسس

ــی؛ اجتماع

هماهنگ ســازی کلیــه نهادهــای فعــال فرهنگــی در ایــران و . 4

ــی و تعامــل در حــل  ــا حــوزه جهــت هم افزای عرصــه بین الملــل ب

آســیب های اجتماعــی؛

تأســیس، حمایــت و هدایــت تشــکل های حــوزوی فعــال . 5
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فرهنگــی در عرصــه درمــان آســیب های اجتماعــی؛

بخش دوم: نظام جامع امور سیاسی حوزه های علمیه. . 6

مأموریت  
فراملــی  و  ملــی  ابعــاد  در  حوزویــان  سیاســی  تربیــت 
و  اســالمی  انقــالب  و  نــاب  سیاســی  اســالم  قلمــرو  در 
ــان و نهادینه شــدن نقــش فعــال و تأثیرگــذار  بصیرت افزایــی آن

حــوزه در حفــظ و تقویــت نظــام اســالمی.

چشم انداز

نظــام جامــع امــور سیاســی حوزه هــای علمیــه در افــق 

ــت: 1404 نظامی اس

ــی  ــارف غن ــه مع ــم ب ــان های عال ــده انس  پرورش دهن

سیاســی اســام نــاب و ارزش هــای انقــاب، حامــی و 

هدایت گــر نظــام جمهــوری اســامی، الهــام بخــش و 

تأثیرگــذار بــر تحــوالت سیاســی کشــور و جهــان

در ایــن افــق، حــوزه علمیــه بــه لحــاظ امــور سیاســی برخــوردار 
از ویژگی هــای ذیــل اســت:

دارای تربیت یافتگانــی معتقــد بــه اصــول و ارزش هــای اســامی . 1

و انقابــی و ملتــزم بــه والیــت مطلقــه فقیــه؛

ناصح و ناقد؛. 2
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پشتیبان و حمایت کننده نظام؛. 3

دارای روحیه استکبارستیزی؛. 4

 جامــع و توســعه یافته، متناســب بــا مقتضیــات اجتماعــی . 5

ــیع؛ ــام و تش ــان اس ــی جه سیاس

متکی بر اصول اخاقی و ارزش های اسامی و انقابی؛. 6

گوناگــون . 7 و  فزاینــده  مطالبــات  بــه  روزآمــد  پاســخگویی 

درحــوزه امــور سیاســی؛

8 . بیــت اهــل  معــارف  اشــاعه دهنده  و  گســترش دهنده   

و تأثیرگــذار بــر هم گرایــی اســامی و منطقــه ای و ممانعــت 

امــام  اندیشــه های  و  اســامی  تعالیــم  براســاس  واگرایــی  از 

خمینــی و مقــام معظــم رهبــری ؛

متعهــد، . 9 انســانی  ســرمایه های  و  منابــع  از  برخــوردار 

متخصــص، تحلیل گــر، خــاق، توانمنــد و مؤثــر در عرصــه 

سیاســی؛

 برخــوردار از نیروهــای نخبــه و عالــم، کاردان، تحلیل گــر، . 10

ــی؛ ــی و فرامل ــی مل ــای سیاس ــداکار در عرصه ه ــال وف فع

اهداف کالن
انقابــی . 1 و  سیاســی  معــارف  نظام منــد  تدویــن  و  تبییــن 

و   اکــرم پیامبــر  ســیره  و  ســنت  برقــرآن،  مبتنــی  اســام 

ائمــه معصومیــن و بــا بهره گیــری از رهنمودهــای امــام 

خمینــی و مقــام معظــم رهبــری و مراجــع معظــم تقلیــد؛

گاه و معتقــد بــه آموزه هــای انقابــی اســام . 2 تربیــت روحانیــون آ
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یانــات و  و مکتــب اهــل بیــت و والیــت فقیــه، مطلــع از جر

تحــوالت سیاســی ایــران و جهــان، بصیــر بــه توطئه هــای دشــمنان 

و راهکارهــای مقابلــه بــا آن هــا، فعــال و فــداکار در مســیر تحقــق 

ــی؛ ــای اله آرمان ه

ــزام . 3 ــاد و الت ــران و اعتق ــردم ای ــوم م ــی عم گاه ــطح آ ــای س ارتق

ــام؛ ــی اس ــای انقاب ــه آموزه ه ــا ب آن ه

حمایــت حــوزه از نظــام جمهــوری اســامی و هدایــت مســتمر . 4

ــی  ــاب و متعال ــای ن ــوی آرمان ه ــه س ــردان ب ــام و دولتم ارکان نظ

الهــی و پیشــگیری از هرگونــه کنــدی یــا انحرافــات احتمالــی؛

ــل . 5 ــامی و مل ــت  اس ــه ام ــی ب گاهی بخش ــرای آ ــازی ب  زمینه س

جهــان نســبت بــه آرمان هــای  انقابــی و عدالت خواهانــه و 

سلطه ســتیزانه دیــن اســام و مکتــب اهــل بیــت و حمایــت 

حوزویــان از نهضت هــای اســامی و قیام هــای آزادی بخــش 

ــان؛ ــروم جه ــل مح مل

ارزش های اساسی 
توجــه بــه همــه مبانــی و ارزش هــای اساســی منــدرج در ســند 

ــت: ــا اولوی ــه، ب ــای علمی ــم انداز حوزه ه چش
توجــه بــه اندیشــه و رهنمودهــای حضــرت امــام خمینــی و . 1

مقــام معظــم رهبــری و مراجــع عظــام تقلیــد)دام عزهــم(؛

خردورزی، حکمت و بصیرت؛. 2

آرمان خواهــی واقع بینانــه و تکلیف گرایــی مجاهدانــه مبتنــی . 3

ــر فرهنــگ عاشــورایی؛ ب
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تــداوم خــط روشــن امامــت و والیــت مبتنــی بــر فرهنــگ . 4

»مهدویــت«؛ و  »غدیــر« 

ــه . 5 ــرای اداره هم ــام ب ــن اس ــن مبی ــتن دی ــل و جامع دانس کام

ســاحت  های زندگــی انســان در همــه اعصــار و دوران هــا؛

تفکیک ناپذیری دین از سیاست؛. 6

تقویت امنیت  ملی و وحدت اسام؛. 7

حمایــت و پشــتیبانی از والیــت مطلقــۀ فقیــه، ولــی فقیــه زمــان و . 8

نظــام مقــدس جمهــوری اســامی؛

نقش هدایتگرانه و پدرانه در جامعه؛. 9

تقویت امت واحدۀ اسامی؛. 10

سیاست های کالن 
توجــه بــه سیاســت های كالن منــدرج در ســند چشــم انداز 

علمیــه؛ حوزه هــای 
یت معارف قرآن و اهل بیت در تمام اقدامات؛. 1 محور

اهتمــام جــدی بــر تحقــق اندیشــه ها و رهنمودهــای امــام . 2

راحــل و مقــام معظــم رهبــری و بهره منــدی از منویــات 

ــم(؛ ــد ظله ــع عظام)م ــات مراج و فرمایش

اهتمــام بــه حفــظ اســتقال همه جانبــۀ حوزه هــای علمیــه . 3

بــا تکیــه بــر توانمندی هــای حــوزه، همــراه بــا بهره گیــری از 

محیطــی؛ ظرفیت هــای 

ــی . 4 ــتگی اجتماع ــدت و هم بس ــت وح ــظ و تقوی ــه حف ــام ب اهتم

ــان؛ حوزوی
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تقویــت تعامــل حوزه هــای علمیــه بــا نظــام اســامی و حمایــت . 5

از آن؛

ـ . 6 فکــری  یان هــای  جر و  نهادهــا  هدایــت  جهــت  تــاش 

فرهنگــی در ســطح ملــی و فراملــی؛

احســن . 7 ارتبــاط  و  معنــوی  ســلوک  تقویــت  بــه  اهتمــام 

بــا مــردم؛ حوزویــان 

در . 8 فرآیندهــا  و  روندهــا  کلیــه  روشمندســازی  بــه  اهتمــام 

علمیــه؛ حوزه هــای  اجتماعــی  سیاســی  فعالیت هــای 

اهتمــام بــه شــناخت علمــی، مســتمر و روزآمــد مســائل و . 9

ــی  ــه اجتماع ــیع در عرص ــام و تش ــان اس ــران، جه ــای ای نیازه

ــی؛ سیاس

توجه به اولویت های سیاسی حوزه و جامعه؛. 10

و . 11 افزایــی  هــم  هم گرایــی،  راســتای  در  تــاش  و  اهتمــام 

علمیــه؛ حوزه هــای  در  سیاســی  تشــکل های  ســاماندهی 

اهتمــام بــه شناســاندن دســت آوردهای سیاســی حــوزه و . 12

ــام؛ نظ

اهتمــام بــه تقویــت ســلوک انقابــی حوزویــان در عرصه هــای . 13

؛ سی سیا

اهتمام به حفظ و تقویت وحدت و هم بستگی ملی و فراملی؛. 14

تقویــت تعامــل حوزه هــای علمیــه بــا نظــام اســامی و جهــان . 15

اســام در عرصــه سیاســی؛

ــا و . 16 ــی و نهاده ــخصیت های حقیق ــا ش ــوزه ب ــر ح ــل مؤث تعام

ــی؛ ــی و فرامل ــطح مل ــی در س ــای سیاس یان ه جر
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اهتمــام بــه حفــظ اســتقال سیاســی حوزه هــای علمیــه . 17

بــا تکیــه بــر توانمندی هــای حــوزه، همــراه بــا بهره گیــری از 

محیطــی؛ ظرفیت هــای 

راهبردعملیاتی
هــدف كالن شــماره 1 : تبییــن و تدویــن نظام منــد معــارف 
سیاســی و انقالبــی اســالم مبتنــی برقــرآن، ســنت و ســیره 
ــا بهره گیــری از  پیامبــر اكــرم و ائمــه معصومیــن و ب
 و مقــام معظــم رهبــری رهنمودهــای امــام خمینــی

ــم( ــم تقلید)مــد ظله و مراجــع معظ
اســتخراج آموزه هــای سیاســی و انقابــی اســام و مکتــب اهــل . 1

ــن نظــام سیاســی اســام و نقــد برداشــت های  بیــت و تدوی

غیــر انقابــی و متحجرانــه؛

ــت . 2 ــه و قابلی ــت فقی ــل والی ــی اص ــی و دین ــی علم ــن مبان تبیی

ــر  ــا دیگ ــه آن ب ــار و مقایس ــار و امص ــه اعص ــی آن در هم اجرای

نظام هــای حکومتــی و رفــع شــبهات؛

ــی . 3 ــی و انقاب ــه های سیاس ــه اندیش ــی و ارائ ــتخراج، بررس اس

ــخ؛ ی ــول تار ــه در ط ــای علمی ــا و حوزه ه فقه

نهادینه ســازی و تعمیــق مبانــی فکــری انقــاب اســامی و . 4

اندیشــه والیــت فقیــه در حوزه هــای علمیــه؛

5 . مقارنــه بیــن اندیشــه و مکتــب سیاســی اســام و اهــل بیــت

ــازات  ــه امتی ــب و مذاهــب و ارائ ــایر مکات ــی س ــه سیاس ــا اندیش ب

مکتــب اســام و اهــل بیــت؛
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هــدف كالن شــماره2 : تربیــت روحانیــون آگاه و معتقــد بــه 
آموزه هــای انقالبــی اســالم و مکتــب اهــل بیــت و والیــت 
فقیــه، مطلــع از جریانــات و تحوالت سیاســی ایــران و جهان، 
بصیــر بــه توطئه هــای دشــمنان و راهکارهــای مقابلــه بــا 

ــی ــای اله ــق آرمان ه ــیر تحق ــداكار در مس ــال و ف ــا، فع آن ه
ــی در . 1 ــه حکومت ــی و فق ــاب انقاب ــت ط ــرد تربی ــق رویک تعمی

ــی  ــی، تهذیب ــی، پژوهش ــام آموزش ــژه نظ ــوزه به وی ــای ح نظام ه

ــی؛ وتبلیغ

ــژه . 2 ــوزه به وی ــای ح ــام در نظام ه ــی اس ــارف انقاب ــق مع تعمی

نظــام تبلیغــی و پژوهشــی؛

و . 3 ایــران و جهــان  یانــات و تحــوالت سیاســی  تحلیــل جر

حوزویــان؛ عمــوم  بــه  آن هــا  اطاع رســانی 

داخلــی، . 4 و  خارجــی  دشــمنان  توطئه هــای  مســتمر  تبییــن 

ــگیری  ــای پیش ــه راهکاره ــی و ارائ ــا، بصیرت افزای ــای فتنه ه افش

ــا و  ــه درون حوزه ه ــی ب ــه های انحراف ــوذ اندیش ــا نف ــه ب و مقابل

آنــان؛ خانواده هــای 

ــدی . 5 ــجاعت، دغدغه من ــی، ش ــادی، انقاب ــه جه ــت روحی تقوی

و احســاس مســئولیت، وحــدت گرایــی، استکبارســتیزی در تمــام 

ــی کشــور؛ ــان و گروه هــای روحان حوزوی

ــور و . 6 ــای کش ــا و نهاده یان ه ــت جر ــت مصونی ــاش در جه ت

ــی؛ ــیب های احتمال ــاب از آس انق

یانــات سیاســی . 7 رصــد و آسیب شناســی مســتمر تحــوالت و جر

حــوزه و حوزویــان.
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ــردم  ــوم م ــی عم ــطح آگاه ــای س ــماره3 : ارتق ــدف كالن ش ه
ــالم ــی اس ــای انقالب ــه آموزه ه ــا ب ــزام آن ه ــاد و ال ــران و اعتق ای

ــروی . 1 ــاد پی ــازی و ایج ــی، بسترس ــای انقاب نهادینه کــردن معیاره

از دیــن و اهــل بیــت، مرجعیــت و والیــت و استحکام بخشــی 

بــه آن در جامعــه؛

ــی . 2 ــه سیاس ــج اندیش ــام در تروی ــی اس ــای سیاس ــه آموزه ه ارائ

ــام؛ اس

تقویــت دســتگاه های حــوزوی، فرهنگــی، علمــی، آموزشــی و . 3

رســانه ای نظــام اســامی در ترویــج اندیشــه سیاســی اســام.

هــدف كالن شــماره 4 : حمایــت حــوزه از نظــام جمهــوری 
ــه  ــردان ب ــام و دولت م ــتمر اركان نظ ــت مس ــالمی و هدای اس
ســوی آرمان هــای نــاب و متعالــی الهــی و پیشــگیری از 

ــی ــات احتمال ــا انحراف ــدی ی ــه كن هرگون
یانات سیاسی کشور؛. 1 رصد و آسیب شناسی مستمر تحوالت و جر

ــژه . 2 ــام به وی ــتگاه های نظ ــرد دس ــی عملک ــد و آسیب شناس رص

ــا؛ ــت آن ه ــاد و هدای ــی و ارش ــتگاه های فرهنگ دس

ضابطه منــدی و صــدور مجــوز بــرای اســتفاده از نمادهــای . 3

ــه. ــن زمین ــد الزم در ای ــت و رص ــوزه و روحانی ح

ــه  ــی ب ــرای آگاهی بخش ــازی ب ــماره 5:زمینه س ــدف كالن ش ه
امــت  اســالمی و ملــل جهــان نســبت بــه آرمان هــای  انقالبــی 
و عدالت خواهانــه و سلطه ســتیزانه دیــن اســالم و مکتــب 
اهــل بیــت و حمایــت حوزویــان از نهضت هــای اســالمی 

و قیام هــای آزادی بخــش ملــل محــروم جهــان
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ــام و . 1 ــان اس ــژه جه ــورها به وی ــی کش ــوادث سیاس ــل ح تحلی

ــا؛ ــر آن ه ــوزه در براب ــر ح ــش مؤث ــای نق ایف

و . 2 سیاســی  گاهی بخشــی  آ در  حــوزه  یــن  نقش آفر حضــور 

ــه  ــه ب ــا توج ــل ب ــر مل ــان و دیگ ــلمان جه ــل مس ــه مل ــی ب انقاب

ظرفیت هــای حــوزه و نظــام؛

ــخصیت های . 3 ــز و ش ــا و مراک ــون و حوزه ه ــازی روحانی فعال س

شــیعی و امــت اســامی در ایفــای نقــش انقابــی؛

ــامی . 4 ــام اس ــی نظ ــی بین الملل ــای فرهنگ ــا نهاده ــکاری ب هم

جهــت تقویــت فعالیت هــای بین المللــی و هم افزایــی آنــان؛

ــی . 5 ــی و تمدن ــح و عقان ــیم صحی ــن و ترس ــکاری در تبیی  هم

ــا و  ــات و تندروی ه ــام از خراف ــره اس ــاب و زدودن چه ــام ن اس

ــر. تکفی
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مأموریت 
ــت کالن،  ــردازی، فرهنگ ســازی، راهبــری، مدیری نظریه پ
تربیــت نیــروی انســانی و تقویــت زیرســاخت های فضــای 
مجــازی، در جهــت تولیــد گفتمــان علمــی در خصــوص دیــن و 

فضــای مجــازی و بازآفرینــی حــوزه در فضــای مجــازی

چشم انداز 

نظــام جامــع حوزه هــای علمیــه و فضــای مجــازی در 

افــق 1414نظامــی اســت:

روزآمــد،  هدایت گــر،  گفتمان ســاز،  معرفت بنیــان، 

خــاق، آینده نگــر، کارآمــد و الهام بخــش هویــت 

ــی ــامی و انقاب اس

بــا فضــای مجــازی  تعامــل  در  افــق حــوزه علمیــه  ایــن  در 
اســت: زیــر  ویژگی هــای  از  برخــوردار 

ابزارها و . 1 یه پرداز در زمینه ماهیت و جایگاه فضای مجازی و  نظر

روش های رایج در آن با نگاه به روند تحوالت آینده؛

ــا و . 2 ــری از ابزاره ــلط در بهره گی ــال و مس ــاب فع ــد از ط بهره من

کارکردهــای فضــای مجــازی؛

بهره منــد از کارشناســان و مدیــران توانمنــد، خــاق و متعهــد در . 3

عرصــه فضــای مجــازی؛
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بــا حداقــل . 4 و  امــن  یرســاختی  ز از سیســتم های  برخــوردار 

وابســتگی، متناســب بــا نیــاز حوزه هــای علمیــه؛

یک پارچــه، . 5 جامــع،  نرم افــزاری  ســامانه های  از  برخــوردار 

ــن؛ ــد و ام ــدار، روزآم پای

مطابقت با اسـتانداردهای روز دنیا و بومی شـده براسـاس نیازهای . 6

حوزه؛

و . 7 افــراد  ظرفیت هــای  از  بهره گیــری  و  تعامــل  در  توانمنــد 

نهادهــای فعــال در جبهــه فرهنگــی انقــاب اســامی و مواجهــه 

ــی؛ ــرا مل ــی و ف ــطح مل ــمن در س ــرم دش ــگ ن ــا جن ب

یان هــای . 8 جر از  به هنــگام  اطاع یابــی  و  پایــش  در  توانمنــد 

ــازی؛ ــای مج ــر در فض ــی مؤث ــی و دین ــی، فرهنگ علم

دارای نقش فعال و اثربخش در نهادهای عالی سیاست گذار.. 9

اهداف کالن 
ــازی در . 1 ــای مج ــوزه در فض ــی ح ــت دین ــه مرجعی ــتیابی ب دس

ســطح ملــی و بین المللــی؛

ــش، . 2 ــوزش، پژوه ــم از آم ــوزه اع ــای ح ــی کارکرده ین ــاز آفر ب

ــازی؛ ــای مج ــی در فض ــات دین ــغ و خدم ــب، تبلی تهذی

تولید به هنگام محتوای جذاب و غنی مبتنی بر الگوی اسامی- . 3

ایرانی در جهت پاسخگویی حداکثری به نیازهای مخاطبان.

ارزش های اساسی 
توجــه بــه همــه مبانــی و ارزش هــای اساســی منــدرج در ســند 
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ــر: ــد ب ــم انداز و تأكی چش
معــارف اســامی و حکمــت توحیــدی مــاک ارزشــمندی . 1

ــده؛ ــه ش ــد و مبادل ــات تولی ــش و اطاع دان

رعایت ارزش های اخاقی و احکام دینی در نظر و عمل؛. 2

مقام . 3 و   امام راحل رهنمودهای  و  اندیشه ها  تحقق  بر  جدی  اهتمام 

معظم رهبری و بهره مندی از منویات و فرمایشات مراجع عظام؛

ایمــان بــه مبانــی و ارزش هــای انقــاب و نظــام مقــدس . 4

اســامی؛ جمهــوری 

ــوزوی در . 5 ــنت های ح ــا و س ــاعه ارزش ه ــظ و اش ــر حف ــد ب کی تأ

بهره بــرداری از فناوری هــای نویــن؛

نیازهــای جامعــه . 6 برابــر  در  و مســئولیت پذیری  پاســخگویی 

ــه؛ ــوزه علمی ــامی و ح ــام اس ــامی، نظ اس

ــدگان و . 7 ــادی پدیدآورن ــع م ــوی و مناف ــوق معن ــت از حق حفاظ

ــی؛ ــای اطاعات ــران فراورده ه ناش

یم خصوصی مخاطبان؛. 8 امانت داری و حفظ حر

روزآمدی و آینده نگری مبتنی بر  پایش و نیازسنجی به هنگام و مستمر.. 9

سیاست های کالن 
ــرت . 1 ــای حض ــه ها و رهنموده ــق اندیش ــر تحق ــدی ب ــام ج اهتم

ــری؛ ــم رهب ــام معظ ــام و مق ام

ــامی . 2 ــای اس ــاب و ارزش ه ــدور انق ــر ص ــدی ب ــام ج اهتم

ــی؛ ــوآوری فرهنگ ــی و ن ــا مهندس ــراه ب هم

و . 3 روزافــزون جایــگاه حــوزه  ارتقــای  بــه  یت بخشــی  محور

روحانیــت در فضــای مجــازی؛
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ــی و . 4 ــی، تبلیغ ــری، فرهنگ ــای فک ــی ظرفیت ه ــری تمام به کارگی

علمــی حوزه هــای علمیــه در فضــای مجــازی؛

یرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری کان؛. 5 اهتمام به توسعه ز

شبکه سازی، هم گرایی و هم افزایی با سایر فعاالن؛. 6

ــه . 7 ــا استکبارســتیزی و توجــه ب ــه آزاداندیشــی همــراه ب اهتمــام ب

الزامــات جنــگ نــرم؛

اهتمــام ویــژه بــه سالم ســازی و حفــظ امنیــت همه جانبــه . 8

ــه؛ ــای علمی ــازی حوزه ه ــای مج فض

ــای . 9 ــد در فض ــتمر و قانونمن ــی مس یاب ــارت و ارز ــر نظ ــد ب کی تأ

ــوزه؛ ــازی ح مج

اهتمام به آموزش  و فرهنگ سازی فضای مجازی در تمام عرصه ها؛. 10

و . 11 اثرگــذار  جــذاب،  محتــوای  تولیــد  بــه  اولویت دهــی 

قالب هــا. و  یرســاخت ها  ز توســعه  بــه  نســبت  به هنــگام 

راهبردهای عملیاتی
ــای  ــوزه در فض ــی ح ــت دین ــه مرجعی ــتیابی ب ــدف )1( :دس ه

مجــازی در ســطح ملــی و بین المللــی؛
بــرای . 12 نیــاز  مــورد  نهادهــای  راه انــدازی  بــه  توجــه 

مجــازی؛ فضــای  و  حــوزه  بــا  ارتبــاط  در  سیاســت گذاری 

توسعه پژوهش های مطالعات اسامی و فضای مجازی؛. 13

توســعه حمایــت از فعالیت هــای طــاب و صاحب نظــران . 14

دینــی و مراکــز حــوزوی در فضــای مجــازی به ویــژه در قالب هــای 

ــی و بین المللــی؛ تعاملــی و مشــارکتی در ســطوح مل
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ارتقــای خوشــه بندی و شبکه ســازی نهادهــای دینــی فعــال در . 15

ــازی؛ فضای مج

توسعه شناسایی و بهره گیری از روش های نوین اطاع رسانی؛. 16

ــازی . 17 ــای مج ــوزه در فض ــاز ح ــورد نی ــامانه های م ــعه س توس

ــی  ــی اختصاص ــبکه اجتماع ــتجو، ش ــه جس ــژه درگاه یکپارچ به وی

یان هــا و مســائل فرهنگــی و دینــی؛ ــان و ســامانه رصــد جر حوزوی

پاســخگویی . 18 قلمــرو  در  اندیشــه ورزی  و  پژوهــش  توســعه 

بــه شــبهات و شــناخت و تبییــن مســائل نوپدیــد در فضــای 

ــک،  ــارت الکترونی ــی )تج ــی حقوق ــائل فقه ــد مس ــازی مانن مج

ــی  ــی تربیت ــایبری و ...(، اخاق ــم س ــک، جرائ ــناد الکترونی اس

یــم خصوصــی، اعتیــاد مجــازی و ...(، فرهنگــی اجتماعــی  )حر

...(؛ و  )اسام هراســی، هویــت مجــازی 

و . 19 بین المللی  و  داخلی  علمی  مجامع  در  فعال  حضور  توسعه 

نظریه پردازی در حوزه فضای مجازی و ماحظات اخاقی و دینی آن؛

ارتقــای ســطح ســواد رســانه ای و فرهنــگ اســتفاده از فضــای . 20

مجــازی در میــان حوزویــان.

آمـوزش،  از  اعـم  حـوزه  كاركردهـای  )2(:بازآفرینـی  هـدف 
پژوهـش، تهذیـب، تبلیـغ و خدمـات دینـی در فضـای مجـازی؛

1. آموزش
توسـعه کمی و کیفـی آموزش های مجازی طـاب در عرصه آموزش های . 1

تکمیلی با در نظرگرفتن ماحظات آموزشـی، تربیتی و اخاقی؛

ــات . 2 ــده خدم ــه دهن ــز ارائ ــازی مراک ــدی و تخصصی س قطب بن

آمــوزش مجــازی در حــوزه دیــن؛
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ــی و . 3 ــدت، پودمان ــازی کوتاه م ــوزش مج ــای آم ــعه برنامه ه توس

نیازمحــور در حــوزه دیــن؛

توسعه رعایت استانداردهای محتوایی آموزش مجازی؛. 4

ــارکت در . 5 ــرای مش ــامی ب ــوم اس ــان عل ــازی مدرس توانمندس

مجــازی؛ آموزش هــای 

ارائــه . 6 در  تعاملــی  فضــای  بهبــود  و  کیفیــت  افزایــش 

حضــوری؛ آموزش هــای 

2 . پژوهش
ــه . 1 ــی و متن کاوان ــمند، معنای ــی، هوش ــای تعامل ــعه روش ه توس

ــد دانــش در علــوم دینــی؛ ــل و تولی ــرای تحلی ب

یت پژوهشی در فضای مجازی؛. 2 توسعه سامانه های مدیر

ارتقــای ســطح همــکاری پژوهشــگران و مراکــز علمــی پژوهشــی . 3

ــه  ــد و عرض ــرای تولی ــاوری ب ــات فن ــات خدم ــا مؤسس ــی ب دین

ــازی؛ ــای مج ــی در فض ــتاوردهای پژوهش دس

ــع . 4 ــای جام ــی و درگاه ه ــی تخصص ــای اطاعات ــعه بانک ه توس

پژوهش هــای دینــی در فضــای مجــازی؛ 

ــوزوی در . 5 ــی ح ــنت های پژوهش ــر س ــه و مؤث ــی خاقان ین بازآفر

ــازی؛ ــای مج فض

ایجاد نظام علم سنجی متناسب با حوزه علوم اسامی؛. 6

ــی و . 7 ــت معرف ــی جه ــت های تخصص ــمینارها و نشس ــعه س توس

تعامــل فعــاالن حــوزه محتــوای دینــی در فضــای مجــازی؛

3. اخالق و تهذیب
توسعه خدمات مشاوره برخط برای طاب و خانواده ها؛. 1
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به ویژه کودکان، نوجوانان و . 2 توانمندسازی خانواده های حوزویان 

جوانان در برابر مخاطرات و آسیب های فضای مجازی؛

ــی و . 3 ــت اخاق ــت هوی ــظ و تقوی ــتای حف ــزی در راس ی برنامه ر

ــازی؛ ــای مج ــاب در فض ــی ط طلبگ

4. تبلیغ
ــازی در . 1 ــای مج ــی در فض ــی تبلیغ ــته های تخصص ــت هس تقوی

فضــای ملــی و بیــن المللــی؛

ــی و . 2 ــتگاه های حاکمیت ــن دس ــی بی ــکاری و هم افزای ــعه هم توس

نهادهــای مردمــی فعــال در تبلیــغ دینــی در فضــای مجــازی؛

توسعه آموزش های مجازی مهارت های دینی برای اقشار جامعه؛. 3

ــرداری . 4 ــا بهره ب ــی ب ــای دین ــا و ارزش ه ــج آموزه ه ــعه و تروی توس

ــد از ابزارهــا و رســانه های مجــازی پرمخاطــب؛ اصولــی و هدفمن

ــر از . 5 ــا اســتفادۀ ُمّوث ترویــج فرهنــگ دینــی در فضــای مجــازی ب

ــذاب؛ ــری ج ــای هن ــا و قالب ه ظرفیت ه

ترویج سبک زندگی اسامی-ایرانی در فضای مجازی؛. 6

اجــرای . 7 و  طراحــی  در  خانــواده  نهــاد  جایــگاه  ارتقــای 

مجــازی؛ فضــای  در  دینــی  فعالیت هــای 

درگاه هــای . 8 از  بهره گیــری  جهــت  فرهنگ ســازی  و  ترویــج 

ــازی؛ ــای مج ــات فض ــه خدم ــی ارائ بوم

5. خدمات دینی
ترویج استفاده از خدمات دینی برخط؛. 1

ســاماندهی، هوشمند ســازی و توســعه ســامانه های برخــط . 2

ــی؛ ــبهات دین ــؤاالت و ش ــه س ــخ ب پاس
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ــن . 3 ــی ضم ــی و فرهنگ ــوالت دین ــط محص ــه برخ ــعه عرض توس

ــا آن؛ ــط ب ــامانه های مرتب ــاد س ــه اقتص ــه ب توج

پایــدار . 4 منابــع  و  موقوفــات  جــذب  جهــت  ظرفیت ســازی 

یــق فضــای مجــازی. حــوزوی از طر

هــدف )3(:تولیــد به هنــگام محتــوای جــذاب و غنــی مبتنــی 
پاســخگویی  جهــت  در  ایرانــی  اســالمی-  الگــوی  بــر 

نیازهــای مخاطبــان بــه  حداكثــری 
شــکل گیری . 1 یــق  طر از  محتــوا  عرضــه  و  تولیــد  توســعه 

و  شــیوه ها  مجــازی)در  فضــای  در  تخصصــی  هســته های 

ــی و در  ــی، تبلیغ ــی، پژوهش ــد آموزش ــف مانن ــات مختل موضوع

مختلــف(؛ علمــی  رشــته های 

توسـعه سـامانه های تولید دانـش گروهی و شـبکه های تخصصی . 2

ینـی میراث دینی در فضـای مجازی؛ خبـرگان برای بازآفر

توســعه تولیــد محتــوا در عرصه هــای مقابلــه بــا مکاتــب و . 3

ــد انحرافــی، ترویــج ســبک زندگــی اســامی،  یان هــای نوپدی جر

ــه  ــخ ب ــف، پاس ــار مختل ــرای اقش ــی ب ــی اختصاص ــوای دین محت

ــبهات؛ ــائل و ش مس

توانمند ســازی طــاب و موسســات کوچــک مســتعد و تقویــت . 4

آن هــا بــرای تولیــد محتــوای دینــی؛

توسعه تولید محتوای آموزش دینی به زبانهای رایج بین المللی؛. 5

پرورش نیروهای متخصص در تولید و پردازش محتوا؛. 6

توسـعه تولیـد محتـوای دینـی در فضـای مجـازی بـا اسـتفاده از . 7

کید بـر تولیدات  ظرفیت هـای میـراث غنی اسـامی _ ایرانـی و با تأ

چندرسـانه ای و جـذاب، متناسـب بـا ذائقـه و نیـاز مخاطبان.


