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�پیشگفتار

انقــالب  پکیــروزی   از  پــس  به ویــژه  معاصــر،  دنیــای  تحــوالت  ســرعت 
اســالمی، چنــان  شــتاب گرفتــه کــه نوســازی و به روزرســانِی تمــام نهادهــا، 
ازجملــه نهادهــای دینــی و فرهنگــی اجتنــاب ناپذیــر اســت. ازایــن رو بــا 
ــالمی  ــام اس ــه در نظ ــای علمی ــل حوزه ه ــگاه بی بدی ــش و جای ــه نق ــه ب توج
و انتظاراتــی کــه از ایــن نهــاد مقــدس وجــود دارد، مدیریــت حوزه هــای 
اســناد،  روزآمد ســازِی  و  ارتقــا  اصــالح،  تدویــن،  فرایندهــای  علمیــه 
ســاختارهای  و  نظام نامه هــا  برنامه هــا،  سیاســت ها،  مأموریت هــا، 
خــود را به ویــژه در دورۀ مدیریــت حضــرت آیــت اهلل اعرافــی، در اولویــت 
قــرار داده اســت تــا بتوانــد ضمــن تحقــق ایــن مطالبــات و انتظــارات، زمینۀ 
حضــور بیش ازپیــش حوزه هــای علمیــه در میــدان علــم و عمــل  و ایفــای 
نقــش مثبــت در حــل مشــکالت و معضــالت ملــی و فراملــی را فراهــم آورد.
دفتــر برنامه ریــزی و نظــارت راهبــردی، در راســتای تحقــق ایــن اولویــت، 
ضمــن ارج نهــادن بــه تالش هــا و زحمــات چندین ســاله ای کــه بــرای تهیــه 
مختلــف  مراکــز  و  دفاتــر  معاونت هــا،  توســط  طرح هــا  و  اســناد  ایــن 
ــع،  ــه تجمی ــبت ب ــت، نس ــه اس ــورت گرفت ــه ص ــای علمی ــت حوزه ه مدیری
ــرات و  ــۀ نظ ــد ارائ ــت. بی تردی ــرده اس ــدام ک ــا اق ــاپ آن ه ــازی و چ نهایی س
ــای  ــب ارتق ــوزوی موج ــران ح ــاتید و صاحب نظ ــازندۀ اس ــنهادات س پکیش

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

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

مدیریتحوزههایعلمیه
برنامهریزیونظارتراهبردی دفتر

مدیریتاندیشکده
فروردین1401شمسی
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مقدمه
و  اولیــن  عنــوان  بــه  علمــی  منابــع  در  برنامه ریــزی 
ــت.  ــده اس ــان ش ــازمان بی ــر س ــران ه ــه مدی ــن وظیف مهم تری
ســازمان ها بــا محیــط در حــال تغییــر و تحــول روبــه رو هســتند 
و می بایســت بــا اســتفاده از منابــع محــدود و بــه منظــور 
دســتیابی حداکثــری بــه اهــداف، بــه تغییــرات محیطــی 
ــت در  ــا و موفقی ــز بق ــد رم ــدون تردی ــد. ب ــب دهن ــخ مناس پاس
جهــان پــر التهــاب و نوبه نوشــوندۀ امــروزی، بصیــرت رهبــران 
راهبردهــا  مناســب ترین  اتخــاذ  در  ســازمان ها  مدیــران  و 
اســت؛ امــا مســئله مهم تــر در فراینــد مدیریــت راهبــردی، 

موضــوع پیاده ســازی برنامــه راهبــردی ســازمان اســت. 
ترجمــه چشــم انداز و راهبردهــا بــه اصطالحــات عملیاتــی 
موجــب می شــود، جمــالت کلــی و زیبایــی کــه در اســناد 
ــوح  ــت، به وض ــده اس ــته ش ــم انداز نوش ــد چش ــتی مانن باالدس
ــازمان  ــای س ــرای اعض ــم ب ــل فه ــات قاب ــب اصطالح و در قال
ــردی  ــه راهب ــاختن برنام ــاری س ــاری و ج ــا س ــردد. ب ــان گ بی
بــه همــۀ ســطوح ســازمانی، کارکنــان ســازمان می تواننــد 
نشــان دهنــد کــه چگونــه فعالیت هــای آن هــا بــه تحقــق 
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ــن  ــا تدوی ــرد. ب ــد ک ــک خواه ــازمان کم ــردی س ــه راهب برنام
برنامــه میان مــدت زمینــه الزم جهــت حمایــت بیشــتر مدیــران 
از جریــان پیشــرفت بــه ســوی تحقــق برنامــه راهبــردی و 
همچنیــن اتصــال فرایندهــای برنامه ریــزی و بودجه بنــدی 

می گــردد. فراهــم 
اکنــون بــا عنایــت بــه تاریــخ روشــن حوزه هــای علمیــه و در 
طلیعــه چهل ســالگی انقــالب اســالمی، بــر پایــه اندیشــه های 
 ،ــری ــم رهب ــام معظ ــات مق ــأن و منوی ــام عظیم الش ام
رهنمودهــای مراجــع عظــام تقلیــد)دام ظّلهــم( و در راســتای 
تحقــق ســند راهبــردی ابالغــی شــورای عالــی حوزه هــای 
ــه  ــای علمی ــت حوزه ه ــز مدیری ــاله مرک ــه پنج س ــه، برنام علمی
طبــق فراینــد علمــی و کارشناســی و بــا مشــارکت قابــل توجــه 
مدیــران و برخــی از کارشناســان مجموعــه، بــرای بــازه زمانــی 

1399 تــا 1403 تدویــن گردیــد.
ــات  ــی و عنای ــگاه باری تعال ــه پیش ــوکل ب ــا ت ــت ب ــد اس امی
و  عــزم  فرهنگ ســازی،  طریــق  از   ،معصومیــن ائمــه 
ــن  ــود ای ــی و بهب ــرا، ارزیاب ــتمر در اج ــالش مس ــوی و ت اراده ق
ــای  ــز و نهاده ــی مراک ــکاری و هم افزای ــاله و هم ــه پنج س برنام
هم ســو، حوزه هــای علمیــه بیــش از پیــش در مســیر تعالــی و 

ــد. ــرفت گام بردارن پیش
در ادامــه، الگــو و شــیوه تدویــن برنامــه پنج ســاله، فهرســت 
مضامیــن راهبــردی، جــدول تعــداد اهــداف، شــاخص ها و 
برنامه هــا و محتــوای برنامــه پنج ســاله بــرای هــر مضمــون 
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ــوب  ــع مطل ــامل وض ــردی ش ــه راهب ــب »نقش ــردی در قال راهب
هــر مضمــون در افــق 1414 و اهــداف پنج ســاله« و همچنیــن 
شــاخص ها،  شــامل  متــوازن  هدف گــذاری  »فرم هــای 
ارائــه  مالحظــات«  و  الزامــات  و  برنامه هــا  کّمــی،  اهــداف 

ــت. ــده اس گردی
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الگووشیوهتدوینبرنامهپنجساله
ضرورتتدوینبرنامهمیانمدت

در  می تــوان  را  برنامه ریــزی  زمانــی،  افــق  جنبــه  از 
کوتاه مــدت  و  میان مــدت  بلند مــدت،  برنامه ریــزی  قالــب 
راســتای  در  میان مــدت  برنامه هــای  کــرد.  دســته بندی 
برنامه ریــزی بلندمــدت و هدف هــای کلــی آن و معمــواًل در 
ــد. در  ــن می گردن ــال تدوی ــج س ــا پن ــه ت ــی س ــای زمان بازه ه
برنامــه میان مــدت، رئــوس برنامــه مشــروح تر از برنامه هــای 
بلندمــدت اســت و اگــر در برنامه هــای بلندمــدت، هدف هــای 
کلــی مــورد بحــث قــرار می گیــرد، برنامه هــای میان مــدت 
ــه هدف هــای  ــه ترتیبــی اســت کــه مســیر حرکــت رســیدن ب ب

کلــی را مشــخص می نمایــد.
برخــی از دالیــل تدویــن برنامــه میان مــدت مرکــز مدیریــت 

ــد از: ــه عبارت ان ــای علمی حوزه ه
ــند  ــق س ــرای تحق ــم ب ــل فه ــه راه قاب ــن نقش ــزوم تدوی ل

چشــم انداز، منشــور حوزه هــای علمیــه و نظامــات 

ــع؛ جام
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ترجمــه اســناد باالدســتی و راهبردهــا بــه مؤلفه هــای 

عملیاتــی؛

ــی مســیر پیشــرفت و  یاب ــای مناســبی جهــت ارز ــه مبن تهی

ــی؛ ــری از روزمّرگ ــول و جلوگی تح

فعالیت هــا  مســتمر  اصــاح  و  تــداوم  زمینــه  ایجــاد 

براســاس مطالعــه نتایــج عملکــرد و بازخوردگیــری 

دائمــی؛

ایجــاد انگیــزه در مدیــران بــرای پیشــرفت و تحــول از 

یــزی؛ برنامه ر یــق  طر

ــای  ــور حوزه ه ــند منش ــده در س ــه اشاره ش ــام وظیف انج

ــدت؛ ــای میان م ــن برنامه ه ــر تدوی ــی ب ــه مبن علمی

در  مرکــز  کارشناســان  و  مدیــران  مشــارکت  جلــب 

یابــی. ارز و  اجــرا  آن  تبــع  بــه  و  یــزی  برنامه ر

اصول و سیاست های حاکم 
در تدوین برنامه میان مدت

آینده نگری؛  �

کیــد بــر شــناخت انتظــارات و توقعــات مراجــع   � تأ

باالدســتی؛

ــران ارشــد   � ــه مدی مشــارکت فعــال و حمایــت همه جانب

و میانــی؛

اتخاذ رویکرد تحولی در تدوین برنامه میان مدت؛  �
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اهتمــام بــه هم راســتایی و پیوســتگی برنامــه میان مــدت   �

با اســناد باالدســتی؛

یزی بر پایه شناخت و تحلیل محیطی؛  � برنامه ر

انطبــاق مــدل و فرایندهــا بــا جایــگاه و فرهنــگ حــوزه   �

ــش روز؛ ــات و دان ــری از تجربی ــا بهره گی ــراه ب هم

رعایت انعطاف و پویایی در تمامی مراحل؛  �

پرهیــز از تفصیــل بیــش از انــدازه و گسترده شــدن بیــش   �

ــا؛ ــاخص ها و برنامه ه ــداف، ش ــد اه از ح

رویکرد سیستمی، جامع و کل نگر؛  �

ــی   � ــای تحول ــر عرصه ه ــتر ب ــز بیش ــدی و تمرک اولویت بن

و تعالی بخــش؛

نیازهــا و اقتضائــات مخاطبــان )ســایر   � بــه  توجــه 

اســتانی،  یت هــای  مدیر ســتادی،  واحدهــای 

طــاب،  علمیــه،  مــدارس  تخصصــی،  مراکــز 

اســاتید،  محققــان،  مبلغــان،  دانش آموختــگان، 

(؛ مــردم  و  کارکنــان 

مشــارکت حداکثــری منابــع انســانی درون ســازمانی بــا   �

ــازمانی؛ ــاوران برون س ــری از مش بهره گی

قابلیت اجرا و کاربردی و عملیاتی بودن برنامه ها؛  �

توجه به ظرفیت سنجی و ظرفیت سازی؛  �

پیشــرفت   � یابــی  ارز قابلیــت ســنجش و  بــه  توجــه 

؛ مه هــا برنا

نگرش عمیق و دقیق و پرهیز از نگاه سطحی و کلیشه ای؛  �
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توجــه بــه تحــوالت الزم در فرایندهــا براســاس انتظارات   �

اهداف؛ و 

و   � ســازمانی  فرهنــگ  انســانی،  منابــع  بــه  توجــه 

اطاعــات. فنــاوری  یرســاخت های  ز
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معرفی الگوی مدیریت راهبردی متوازن

تعریف الگوی مدیریت راهبردی متوازن

الگــوی مدیریــت راهبــردی متــوازن، الگویــی اســت کــه بــر 
مبنــای الگوهــای برنامه ریــزی علمــی و تجربه شــده در برخــی 
مراکــز هم ســوی حــوزوی و برخــی واحدهــای مرکــز، متناســب 
ــه منظــور  ــه ب ــت حوزه هــای علمی ــا ویژگی هــای مرکــز مدیری ب
پیاده ســازی اســناد باالدســتی حــوزه در قالــب برنامه هــای 
ایــن الگــو بــرای  میان مــدت طراحــی گردیــده اســت. در 
ــدت  ــداف میان م ــتی و اه ــناد باالدس ــن اس ــاط بی ــاد ارتب ایج
ــای  ــت. از ویژگی ه ــده اس ــتفاده ش ــردی اس ــن راهب از مضامی
ــدت  ــه میان م ــوازن در برنام ــاد ت ــه ایج ــوان ب ــو می ت ــن الگ ای
از منظرهــای مختلــف اشــاره نمــود. در ایــن الگــو برنامــه 
از چهــار وجــه مراجــع باالدســتی، مخاطبــان، فرایندهــای 
داخلــی و رشــد و بالندگــی مــورد توجــه قــرار می گیــرد و از دو 
ــوازن  ــذاری مت ــرم هدف گ ــردی و ف ــه راهب ــی نقش ــزار تحلیل اب

اســتفاده می گــردد.
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یــت راهبــردی متــوازن، اســناد باالدســتی  الگــوی مدیر

 مشــخص و 
ً
ســازمان را در قالــب اهــداف کامــا

ــن  ــازمانی تعیی ــاد س ــه ابع ــری در هم ــل اندازه گی قاب

می کنــد. ایــن مــدل، بــه ســازمان کمــک می کنــد 

اســناد باالدســتی خــود را بــه اهــداف عملیاتــی تبدیــل 

ــرد  ــب و عملک ــار مناس ــق، رفت ی ــن طر ــوده و از ای نم

ــد. ــم نمای ــر را فراه بهت

ــم  ــزء مه ــه ج ــه س ــاز ب ــازمان نی ــرد س ــق راهب ــرای موف اج
دارد:

رویکــردی  متــوازن،  راهبــردی  یــت  مدیر الگــوی 

ــازمان  ــردی س ــت راهب ی ــیوه مدیر ــاره ش ــر درب جامع ت

یــر  ارایــه می کنــد. بنابرایــن معادلــه بــاال بــه صــورت ز

می گــردد: بازنویســی 
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مضامین راهبردی و نقش آن در 
الگوی مدیریت راهبردی متوازن

ــر کالن مرکــز در افــق  مضامیــن راهبــردی، قطعــات تصوی
1403 هســتند کــه بــه جهــت ارتبــاط تعریف شــده و مشــخص 
ــا تحقــق تحــول  ــوان گفــت ب ــا اســناد باالدســتی می ت آن هــا ب
تعریــف شــده در مضامیــن، بــه میــزان یــک گام 5 ســاله 
نزدیــک  علمیــه  باالدســتی حوزه هــای  اســناد  تحقــق  بــه 
ــتند  ــی هس ــای کیف ــردی عبارت ه ــن راهب ــویم. مضامی می ش
افــق 1403 در  کــه مشــخصه ها و ویژگی هــای مرکــز را در 
ــک  ــه از ی ــد؛ ک ــان می نماین ــی آن بی ــای اصل ــب فراینده قال
جهــت بــا اســناد باالدســتی، ارتبــاط تعریف شــده و مشــخصی 
ــدت  ــداف میان م ــف اه ــه تعری ــر زمین ــت دیگ ــد و از جه دارن
در راســتای آن هــا را فراهــم می نماینــد. ایــن مضامیــن نقــش 
حلقــه واســط بیــن اســناد باالدســتی و اهــداف میان مــدت را 
ــا  ــده در آن ه ــار تعریف ش ــورد انتظ ــول م ــد و تح ــا می نماین ایف

ــرد. ــرار می گی ــدت ق ــه میان م ــن برنام ــرلوحه تدوی س
از مضامیــن  یــک  هــر  کــه ســهم  اســت  شــایان ذکــر 
راهبــردی در تحقــق تحــول مــورد انتظــار در ســطح کلــی 
بــرای  می گــردد.  تعییــن  آن هــا  اولویــت  بــه  توجــه  بــا 
ــی  ــیوه نظرخواه ــز از ش ــردی نی ــن راهب ــدی مضامی اولویت بن

شــد. خواهــد  اســتفاده  خبرگانــی  تحلیــل  و 
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تعریف توازن در الگوی مدیریت
 راهبردی متوازن

در الگــوی مدیریــت راهبــردی متــوازن رابطــه عّلــی و 
ــردی  ــه راهب ــیم نقش ــدت و ترس ــداف میان م ــن اه ــی بی معلول
ــی مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه  ــی و معلول ــط عّل ــرای بیــان رواب ب

ــت. اس
ارزیابـی  شـاخص های  تعیین کننـده  آنچـه  الگـو  ایـن  در 
سـازمان  راهبردهـای  و  چشـم انداز  اسـت،  سـازمان  عملکـرد 
اسـت. منظـور از صفـت متـوازن، ایجـاد تـوازن در مـوارد زیـر 

اسـت:

توازن بین شاخص ها از منظرهای مختلف

را  شــاخص ها  متــوازن،  راهبــردی  مدیریــت  روش 
ایــن  از  و  می دهــد  قــرار  مدنظــر  مختلــف  جنبه هــای  از 
ــر  ــًا ب ــی عملکــرد کــه صرف ــا روش هــای ســنتی ارزیاب لحــاظ ب
ــت. در  ــاوت اس ــد متف ــی متکی ان ــرد مال ــاخص های عملک ش
ایــن الگــو شــاخص ها از منظــر مراجــع باالدســتی، مخاطبــان، 
و  )زیرســاخت ها  بالندگــی  و  رشــد  و  داخلــی  فرایندهــای 

منابــع( مــورد توجــه قــرار می گیرنــد.

توازن بین عوامل بیرونی و درونی سازمان

ذینفعــان  عنــوان  بــه  مخاطبــان  و  باالدســتی  مراجــع 
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ســازمان و عوامــل بیرونــی قلمــداد می شــوند، درحالی کــه 
کارکنــان و فرایند هــای داخلــی، ذینفعــان یــا عوامــل داخلــی 
راهبــردی  بــر موفقیــت ســازمان اند. روش مدیریــت  مؤثــر 
ــا در خواســته ها و نیازهــای )بعضــًا  ــوازن تــالش می کنــد ت مت
ــرار  ــوازن برق ــی نوعــی ت ــی و درون ــن عوامــل بیرون متضــاد( ای

ــد. کن

توازن بین اهداف میان مدت و کوتاه مدت سازمان

مدیریــت  روش  در  تعیین شــده  اهــداف  از  بســیاری 
راهبــردی متــوازن، در یــک افــق زمانــی میان مــدت قابــل 
در  نیــز  اهــداف  از  برخــی  آن هــا  کنــار  در  و  تحقق انــد 
ــروه  ــر دو گ ــن روش، ه ــتیابی اند. در ای ــل دس ــدت قاب کوتاه م
اهــداف میان مــدت و کوتاه مــدت مــورد توجــه قــرار می گیرنــد 
ــت دادن  ــت ازدس ــه قیم ــدت ب ــداف کوتاه م ــر اه ــد ب و از تأکی

می شــود. جلوگیــری  ســازمان  میان مــدت  منافــع 

توازن بین شاخص های هادی و شاخص های تابع عملکرد

عملکــرد  نشــان دهنده  تابع)پیامــد(،  شــاخص های 
بهــره وری  افزایــش  یــا  و  مخاطبــان  رضایــت  گذشــته اند. 
ــم  ــتند. علیرغ ــاخص ها هس ــن ش ــرای ای ــی ب ــای خوب مثال ه
قابــل دســترس  و  عینــی  کامــاًل  شــاخص ها  ایــن  این کــه 
بــه نظــر می رســند، ولــی فاقــد امــکان پیش بینــی بــرای 
شــاخص های  هــادی،  هســتند.  آینــده  موفقیت هــای 
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ــاخص های  ــق ش ــه تحق ــر ب ــه منج ــد ک ــای عملکردن محرکه ه
ــاخص  ــک ش ــت«، ی ــگام خدم ــام به هن ــوند. »انج ــع می ش تاب
تابــع »رضایــت مخاطــب« اســت.  بــرای شــاخص  هــادی 
امــکان  دارای  خــود  طبیعــت  در  هــادی  شــاخص های  
بیــن  هم بســتگی  اثبــات  ولــی  هســتند،  پیش بینــی 
شــاخص های  هــادی و تابــع در بســیاری از مــوارد دشــوار 
ــای  ــتمر فرضیه ه ــور مس ــه ط ــازمان ها ب ــی از س ــت. بعض اس
مربــوط بــه وجــود هم بســتگی بیــن شــاخص های  هــادی 
ــال، روش  ــر ح ــد. در ه ــرار می دهن ــون ق ــورد آزم ــع را م و تاب
مدیریــت راهبــردی متــوازن، شــاخص های تابــع و  هــادی را در 

کنــار یکدیگــر مــورد توجــه قــرار می دهــد.
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تعریف وجوه مختلف در الگوی مدیریت 
راهبردی متوازن

ــه  ــز ب ــرای مرک ــوازن،  ب ــردی مت ــت راهب ی ــوی مدیر الگ

صــورت ذیــل و در چهــار وجــه مختلــف طراحــی 

ــت: ــده اس ش

در ایــن مــدل، بیــن اهــداف و شــاخص های هــر یــک 
از چهــار وجــه بــا یکدیگــر نوعــی رابطــه عّلــی و معلولــی 
ــرای  ــاط می دهــد. ب ــه یکدیگــر ارتب وجــود دارد کــه آن هــا را ب
ــع  ــه مراج ــتی )در وج ــع باالدس ــداف مراج ــه اه ــتیابی ب دس
ــان خــود ارزش آفرینــی کنیــم  ــرای مخاطب ــد ب باالدســتی( بای
ــر  ــود مگ ــد ب ــی نخواه ــن کار عمل ــان(؛ و ای ــه مخاطب )در وج
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ــا  ــم و آن ه ــری یابی ــود برت ــی خ ــای عملیات ــه در فراینده این ک
ــق  ــان منطب ــتی و مخاطب ــع باالدس ــته های مراج ــا خواس را ب
ســازیم )وجــه فرایندهــای داخلــی(. کســب برتــری عملیاتــی 
و ایجــاد فرایندهــای ارزش آفریــن امکان پذیــر نیســت مگــر 
و  ایجــاد  کارکنــان  بــرای  را  مناســب  کاری  این کــه فضــای 
ــت  ــازمان تقوی ــی را در س ــد و بالندگ ــت و رش ــوآوری، خالقی ن

ــی(.  ــد و بالندگ ــه رش ــم )وج کنی
در ایــن مــدل، وجــه مراجــع باالدســتی، نیروهــای متضــاد 
ــه،  ــن وج ــد. در ای ــوازن می کن ــدت را مت ــدت و بلندم کوتاه م
مراجــع باالدســتی متشــکل از اعضــای شــورای عالــی حــوزه و 

ــد. ــه می باش ــای علمی ــر حوزه ه مدی
در وجــه مخاطبــان،  راهبردهــا بــر پایــه ارزش متمایــز قابــل 
ارائــه بنــا می شــود. ارزش قابــل ارایــه بــه مخاطــب بــا توصیــف 
و  خدمــات  هزینــه،  محصــول،  از  منحصربه فــردی  ترکیــب 
ــدف  ــان ه ــروه مخاطب ــه گ ــازمان ب ــه س ــری ک ــط و تصوی رواب
ــب  ــال مخاط ــازمان را در قب ــرد س ــد راهب ــه می کن ــود عرض خ
ســتادی،  واحدهــای  وجــه،  ایــن  در  می کنــد.  مشــخص 
ــتان  ــدارس اس ــی،  م ــز تخصص ــتانی، مراک ــای اس مدیریت ه
قــم و ســایر مــدارس کشــور، کارکنــان حوزه هــای علمیــه، 
طــالب بــرادر حوزه هــای علمیــه و مــردم بــه اقتضــای اهــداف 

ــد. ــکیل می دهن ــان را تش ــر، مخاطب ــورد نظ م
در وجــه فرایندهــای داخلــی،  ارزش بــا فرآیندهــای داخلی 
ــرای  خلــق می شــود. فرآیندهــای داخلــی دو عامــل حیاتــی ب
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ســازمان را محقــق می ســازد: 
ارزش قابــل ارائــه بــه مخاطبــان را ایجــاد و ارائــه می کنــد، 
وجــه  در  بهــره وری  هزینه هــای  داده،  بهبــود  را  فرآیندهــا 

مراجــع باالدســتی را کاهــش می دهــد.

فرایندهای داخلی به چهار دسته تقسیم می شوند:

یت عملیاتی: ارائه خدمات به مخاطبان؛ مدیر

بــا  روابــط  تقویــت  و  ایجــاد  مخاطبــان:  یــت  مدیر

؛ ن طبــا مخا

نوآوری: توسعه خدمات و روابط جدید و فرایندها؛

ــن و  ــت از قوانی ــی: تبعی ــی و اجتماع ــئولیت های قانون مس

انتظــارات اجتماعــی و تقویــت جامعــه.

زمانــی  مقاطــع  در  فرایندهــای داخلــی  از  هــر دســته 
منفعــت متفاوتــی دارنــد. بهبــود فرایندهــای عملیاتــی معمــواًل 
ــه نتایــج  از طریــق صرفه جویــی در هزینــه و بهبــود کیفیــت، ب
کوتاه مــدت منجــر می شــود. منافــع گســترش ارتبــاط بــا 
مخاطبــان معمــواًل در دوره ای شــش تــا دوازده ماهــه پــس 
ــود.  ــده می ش ــان دی ــت مخاطب ــد مدیری ــود فراین ــاز بهب از آغ
فراینــد نــوآوری، عمومــًا زمــان طوالنی تــری را در نیــل بــه 
اهــداف می طلبــد و منافــع حاصــل از فعالیت هــای حقوقــی و 
اجتماعــی نیــز در آینــده ای دورتــر بــا بهترشــدن برداشــت های 
جامعــه مشــخص می گــردد. راهبردهــا بایــد متــوازن گردنــد و 
اهــداف مهم تــر، از انــواع فرایندهــای داخلــی برگزیــده شــود. 
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بــا داشــتن اهــداف میان مــدت بــرای فرایندهــای بااهمیــت در 
ــا گذشــت زمــان منافــع حاصــل  تمــام چهــار نــوع، ســازمان ب
ــدار در تحقــق مطالبــات مراجــع  ــد و رشــدی پای را خواهــد دی

ــردد. ــاد می گ ــتی ایج باالدس
در وجــه رشــد و بالندگــی، توصیــف دارایی هــای نامشــهود 
و نقــش آن هــا در ســازمان و هماهنگــی راهبــردی آن هــا انجــام 

می گیــرد.
در  کــه  »دانشــی  عنــوان  بــه  نامشــهود  دارایی هــای 
می کنــد«  تولیــد  متفــاوت  مزیتــی  و  دارد  وجــود  ســازمان 
یــا »قابلیت هــای کارکنــان ســازمان بــرای تأمیــن نیازهــای 

می شــود. تلقــی  مخاطــب« 

دارایی های نامشهود به سه سطح تقسیم می شوند:

ــتعداد  ــش و اس ــارت، دان ــامل مه ــانی: ش ــرمایه انس س

کارکنــان؛

ــای  ــا، نظام ه ــگاه داده ه ــد پای ــی: مانن ــرمایه اطاعات س

اطاعاتــی؛ یرســاخت های  ز و  شــبکه ها  اطاعاتــی، 

ســرمایه ســازمانی: ماننــد فرهنــگ، رهبــری، کار جمعــی، 

یــت دانــش و هماهنگــی کارکنــان. مدیر

به تنهایــی  نامشــهود  دارایی هــای  ایــن  از  یــک  هیــچ 
ارزشــی ندارنــد کــه جداگانــه و مســتقل ســنجیده شــوند. 
ارزش ایــن دارایی هــای نامشــهود از توانایــی آن هــا در راســتای 
ــرد. ــئت می گی ــا نش ــازی راهبرده ــازمان در پیاده س ــق س توفی
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وقتــی ایــن ســه مــورد در وجــه رشــد و بالندگــی ـ ســرمایه 
مطلــوب  وضعیــت  بــا  ـ  ســازمانی  و  اطالعاتــی  انســانی، 
هماهنــگ شــدند، درجــه باالیــی از آمادگــی ســازمان به دســت 
می آیــد. ســازمان توانایــی بســیج و حفــظ فراینــد تغییــر مــورد 
نیــاز بــرای اجــرای اســتراتژی خــود را دارد. آمادگــی ســازمانی 

وقتــی باالســت کــه:
- قابلیت-هــای-ســرمایه-انســانی-در-مشــاغل-اســتراتژیک-	

ــته- ــی-داش ــی-نزدیک ــتراتژیک-هماهنگ ــداف-اس ــا-اه ب
باشــند.

- ابزارهــای-	 و- زیرســاخت-ها- اطالعاتــی،- ســرمایه-
فنــاوری،-اطالعــات-اســتراتژیکی-را-ایجــاد-کننــد-کــه-
بــه-ســرمایه-انســانی-در-تقویــت-عملکــرد-مطلــوب-در-

ــد. ــک-نمای ــدت-کم ــداف-میان-م ــق-اه تحق
- فرهنــگ،-رهبــری،-هماهنگــی-و-کار-جمعــی،-تغییــرات-	

ســازمانی-را-کــه-بــرای-اجــرای-راهبردهــا-الزم-اســت،-
تقویــت-نماینــد.
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معرفی ابزارهای تحلیلی در الگوی مدیریت 
راهبردی متوازن

ــر  ــزار زی ــز از دو اب ــدت مرک ــه میان م ــی برنام ــرای طراح ب
ــت: ــده اس ــتفاده ش اس

الف( نقشه راهبردی:

ــتفاده از  ــور اس ــه منظ ــزاری ب ــع اب ــردی در واق ــه راهب نقش
ــوازن  ــردی مت ــت راهب ــی در روش مدیری ــی و معلول ــط عّل رواب
ــه  ــا برنام ــد ت ــک می کن ــازمان کم ــه س ــه ها ب ــن نقش ــت. ای اس
میان مــدت خــود را بــه شــکلی منســجم، یکپارچــه و نظام منــد 
مشــاهده کنــد. همچنیــن بــه کارکنــان دربــاره چگونگــی 
ارتبــاط وظایفشــان بــا اهــداف کلــی ســازمان بینشــی روشــن 
ــه طریقــی هماهنــگ  ــا ب می دهــد و آن هــا را قــادر می ســازد ت
از  کننــد.  عمــل  مطلــوب  اهــداف  جهــت  در  مشــارکتی  و 
دیدگاهــی وســیع تر می تــوان گفــت نقشــه های راهبــردی، 
بــه  را  ســازمان  نامشــهود  دارایی هــای  تبدیــل  چگونگــی 

دســتاوردهای مشــهود نشــان می دهــد.
وضعیــت  چگونــه  می دهــد  نشــان  راهبــردی،  نقشــه 
مطلــوب ســازمان می توانــد بــه هدف هــای قابــل اندازه گیــری 
و عملیــات اختصاصــی کــه واحدهــای ســازمانی و حتــی 

ــود. ــل ش ــد، تبدی ــال کنن ــد دنب ــازمان بای ــان س کارکن
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در واقــع، نقشــه راهبــردی، توصیــف شــیوه خلــق 

ــی 
ّ
ــط عل ــری از رواب ــزاری بص ــازمان و اب ارزش در س

اجــزای برنامــه یــک ســازمان اســت. نقشــه راهبــردی، 

ــرای  ــا و اج ــردن راهبرده ــن فرموله ک ــوده بی ــه مفق حلق

یــر، شــمای  راهبردهــا را فراهــم می کنــد. شــکل ز

ــد: ــان می ده ــردی را نش ــه راهب نقش
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ب( فرم هدف گذاری متوازن:

ــرای تحقــق  ــی ب کّمی کــردن اهــداف، تعییــن برنامــه زمان
ــتفاده از  ــا اس ــات ب ــا و اقدام ــی برنامه ه ــزی و طراح برنامه ری
ــزاری  ــه اب ــردی را ب ــه راهب ــوازن، نقش ــذاری مت ــرم هدف گ ف

ــد. ــل می نمای ــی تبدی ــرای ارزش افزای ــا ب پوی
فهــم اســناد باالدســتی از طریــق فراینــد وســیع و مبتکرانــۀ 
برقــراری ارتبــاط، خشــت اول بــرای ایجــاد آگاهــی راهبــردی 
مدیــران  متــوازن،  راهبــردی  مدیریــت  روش  در  اســت. 
می بایســت شــاخص هایی را کــه جهــت هدایــت و کنتــرل 
برنامــه مــورد اســتفاده قــرار خواهنــد گرفــت و چگونگــی 
ــنی  ــوط را به روش ــای مرب ــا داده ه ــاخص ها ب ــن ش ــبۀ ای محاس
و  تصمیمــات  می خواهنــد  اگــر  کارکنــان  کننــد.  تعریــف 
عملیات شــان بــه طــور ارادی بــر برنامــه ســازمان تأثیــر گــذارد، 

به روشــنی درک کننــد. را  بایســتی شــاخص ها 
ــک  ــر ی ــرای ه ــوازن، ب ــذاری مت ــرم هدف گ ــن، در ف بنابرای
از اهــداف تعریف شــده در هــر یــک از وجــوه نقشــه راهبــردی، 
ــک از  ــر ی ــرای ه ــود و ب ــن می ش ــاخص تعیی ــد ش ــا چن ــک ی ی
ایــن شــاخص ها نیــز اهــداف کّمــی، برنامه هــا و اقداماتــی در 

ــود. ــه می ش ــر گرفت نظ
فــرم زیــر، ســاختار کلــی فــرم هدف گــذاری متــوازن را 

می دهــد: نشــان 
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مزایای الگوی مدیریت راهبردی متوازن

ــن  ــر در تدوی ــت های مدنظ ــول و سیاس ــه اص ــت ب ــا عنای ب
ــر،  ــورد نظ ــه م ــه برنام ــه این ک ــه ب ــا توج ــدت و ب ــه میان م برنام
ــود  ــد ب ــب خواه ــه ای مناس ــت، برنام ــی اس ــه تحول ــک برنام ی
کــه منجــر بــه تحقــق اهــداف شــده و بــه نحــو مناســبی آن هــا 
را بــه برنامه هــای عملیاتــی تبدیــل کنــد. براســاس توضیحــات 
ارائه شــده الگــوی مدیریــت راهبــردی متــوازن از ویژگــی فــوق 

برخــوردار می باشــد. 
از مزایای این مدل می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

ــه گــزارش جامــع و مختصــر از عناصــر اساســی و   � ارائ

کلــی؛

ــل   � ــداف قاب ــه اه ــازمان ب ــتی س ــناد باالدس ــل اس تبدی

محســوس؛ و  اندازه گیــری 

قابلیت انعطاف و سازگاری باال؛  �

ــر معیارهــای مهــم و کنارگذاشــتن اطاعــات   � تمرکــز ب

ــط؛ غیرمرتب

ــای   � ــتی و نیازه ــع باالدس ــارات مراج ــر انتظ ــز ب تمرک

مخاطبــان؛

یادگیری و به کارگیری آسان الگو؛  �

ــر   � یــق داشــتن تصاوی یــت از طر بهبــود اثربخشــی مدیر

کلــی قابــل اجــرا از اســناد باالدســتی؛
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ــرای   � ــردی ب ــای راهب ــا و خروجی ه ــازی پیامده بهینه س

ــا؛ ــع و دارایی ه ــه ای از مناب مجموع

ایجاد انسجام و یکپارچگی برای رسیدن به اهداف سازمانی؛  �

ــه   � ــوری ک ــام ام ــازمان در انج ــز کل س ــه تمرک ــک ب کم

ــود؛ ــی ش ــرد م ــرفت در عملک ــه پیش ــر ب منج

ارتقای بهره وری همه جانبه و متوازن سازمان؛  �

ایجاد توازن در توجه به مسائل برون و درون سازمان.  �

مدل مفهومی تدوین برنامه میان مدت مرکز
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سطح تأکیدات مضامین راهبردی 

ــاد  ــوزه، ابع ــای ح ــتردگی فعالیت ه ــوع و گس ــل تن ــه دلی ب
متنــوع فعالیت هــا بــه منظــور دســتیابی بــه چشــم انداز و 
ــا  ــن آن ه ــاط بی ــاد ارتب ــن ایج ــداف کالن و همچنی ــق اه تحق
بدیــن  قــرار گیــرد.  توجــه  مــورد  برنامه ریــزی  در  بایســتی 
ــد  ــی فراین ــا ط ــت ب ــز مدیری ــردی مرک ــن راهب ــور مضامی منظ
کارشناســی احصــا گردیدنــد و در ســاختاری قاعده منــد و 

شــده اند. دســته بندی  مدیریــت،  قابــل 

مفهوم مضامین راهبردی

مضمـون راهبـردی موضوعـی اسـت کـه توجـه بـه آن برای 
راهبـردی  برنامـه  راسـتای  در  و  می باشـد  حیاتـی  سـازمان 
سـازمان مطـرح اسـت. بـه عبـارت دیگـر مضامیـن راهبـردی 
ویژگی هـای  و  مشـخصه ها  کـه  هسـتند  کیفـی  عبارت هـای 
مرکـز را در افـق 1414 در قالـب فرایندهـای اصلـی آن بیـان 
ارتبـاط  باالدسـتی  اسـناد  بـا  جهـت  یـک  از  کـه  می  نماینـد؛ 
تعریف شـده و مشـخصی دارنـد و از جهـت دیگـر زمینـه تعریف 
می  نماینـد. فراهـم  را  آن هـا  راسـتای  در  میان مـدت  اهـداف 

جایگاه و نقش مضامین راهبردی در برنامه میان مدت

افق  در  مرکز  کالن  تصویر  قطعات  راهبردی،  مضامین 
1414 هستند که به جهت ارتباط تعریف شده و مشخص آن ها 
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با اسناد باالدستی می  توان گفت با تحقق تحول تعریف شده در 
مضامین، به میزان یک گام پنچ ساله به تحقق اسناد باالدستی 
نقش  مضامین  این  می  شویم.  نزدیک  علمیه  حوزه های 
ایفا  را  میان مدت  اهداف  و  باالدستی  اسناد  بین  واسط  حلقه 
سرلوحه  آن ها  در  تعریف شده  انتظار  مورد  تحول  و  می  نمایند 

تدوین برنامه میان مدت قرار می  گیرد. 
بــه صــورت  را  فعالیت  هــای مرکــز  راهبــردی  مضامیــن 
جامــع و مانــع پوشــش می  دهنــد و سلســله مراتب اهــداف 
ــوند.  ــت می  ش ــز اولوی ــف و حائ ــا تعری ــل آن ه ــا، ذی و راهبرده
ــات  ــا و اقدام ــت برنامه ه ــردی، هدای ــن راهب ــه مضامی ــه ب توج

امکان پذیــر می ســازد. را  برنامه ریــزی  مــورد  حــوزه 
میــزان تأثیــر ایــن مضامیــن در تحقــق اهــداف قابــل 
ــج حاصــل از  ســنجش اســت و مقــدار آن هــا تحــت تأثیــر نتای

افزایــش می یابــد. برنامه هــا  موفــق  اجــرای 

برنامــه  در  راهبــردی  مضامیــن  تأکیــدات  ســطح  تعییــن  شــیوه 

علمیــه حوزه هــای  مدیریــت  مرکــز  اول  میان مــدت 

از  مرکــز  و شــناخت خبــرگان  تجربیــات  بــه  توجــه  بــا 
و  واحدهــای تحــت مدیریــت خــود و هم چنیــن مشــاهده 
رصــد ســایر واحدهــای مجموعــه، بــرای تعییــن ســطح تأکیــد 
مضامیــن در برنامــه میان مــدت اول )1403-1399(، نظــرات 

ــت. ــرار گرف ــل ق ــالک عم ــان م ایش
بدیــن صــورت کــه نظــرات در خصــوص ســطح تأکیــد 
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تحقــق  راســتای  در  اول  میان مــدت  برنامــه  در  مضامیــن 
ــق پرسشــنامه اخــذ  چشــم انداز مرکــز در افــق 1414، از طری

ــت. ــرار  گرف ــل ق ــه و تحلی ــورد تجزی ــده و م ش
 هــر یــک از خبــرگان وزن و اهمیــت مضامیــن برنامه ریــزی 
را بــا نمــره ای از 1 تــا 10  بــا نظــر داشــت دو نکتــه: 1( میــزان 
ــد و  ــه رش ــاز ب ــم انداز 2( نی ــق چش ــون در تحق ــت مضم اهمی
برنامــه میان مــدت  بلــوغ متناســب مضمــون در حــوزه در 
تعییــن نمــود و میانگیــن نمــره مضمــون در برنامــه میان مــدت 

ــه شــده، محاســبه گردیــد.  اول، حاصــل از نظــرات ارائ
در ایــن روش، ســه ســطح مــورد تأکیــد، مــورد توجــه و 
عــادی بــرای مضامیــن تعییــن می  شــود. مضامیــن دارای 
درجــه اهمیــت بیشــتر در اولویــت توجــه مدیریتــی و تخصیــص 

ــت.  ــد گرف ــرار خواهن ــع ق مناب
در واقــع بــر اســاس ســطح تأکیــدات بــه دســت آمــده 
مضامیــن دارای کارکــرد عــادی، بــا رشــد متعــارف و معمــول، 
معمــول  حــد  از  بیشــتر  رشــد  بــا  توجــه  مــورد  مضامیــن 
العــاده  فــوق  و  ویــژه  رشــد  بــا  تأکیــد،  مــورد  مضامیــن  و 

شــد. خواهــد  هدف گــذاری 

مدل محاسبه سطح تأکیدات  مضامین در برنامه میان مدت اول

برنامـه  در  مضامیـن  تأکیـدات  سـطح  ذیـل  فراینـد  طـی 
تعییـن  علمیـه   حوزه هـای   مدیریـت  مرکـز  اول  میان مـدت 

گردیـد:
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ــن  ــن: میانگی ــک از مضامی ــر ی ــی ه ــره نهای ــبه نم محاس

ــرگان؛ ــر خب ــل از نظ ــره حاص نم

محاســبه میانگیــن و انحــراف معیــار نمــرات نهایــی 

مضامیــن؛

ــه  ــن در برنام ــک از مضامی ــر ی ــد ه کی ــطح تأ ــن س تعیی

ــتورالعمل  ــق دس ــدت اول )1403-1399( مطاب میان م

ــل: ذی

ــر از  ــاز آن کمت ــه امتی ــردی ک ــون راهب ــرای مضم ــف:  ب ال
مقــدار میانگیــن باشــد، ســطح تأکیــد »عــادی« و بــا نمــاد )- ( 

ــردد؛ ــاظ می  گ لح
»مقــدار  بیــن  آن  امتیــاز  کــه  راهبــردی  ب:  مضمــون 
میانگیــن« و »میانگیــن بــه اضافــه یــک انحــراف معیــار« 
باشــد، بــا ســطح تأکیــد »مــورد توجــه« و بــا نمــاد )+( شــناخته 

می  شــود؛
ج: مضمــون راهبــردی کــه امتیــاز آن بیشــتر از »میانگیــن 
ــورد  ــوان »م ــه عن ــد، ب ــار« باش ــراف معی ــک انح ــه ی ــه اضاف ب
ــردد. ــاظ می گ ــاد )*( لح ــا نم ــد و ب ــاب می آی ــه حس ــد« ب تأکی

الزم بــه ذکــر اســت، ســطح تأکیــد مضامیــن، مبنایــی برای 
ــا  ــازاد ی ــع م ــا و مناب ــاص ظرفیت ه ــا، اختص ــن اولویت ه تعیی
جدیــد بــه برنامه هــای ذیــل مضامیــِن بــا ســطح تأکیــد باالتــر 

می باشــد.
ــردی،  ــن راهب ــل مضامی ــات ذی ــا و اقدام ــع برنامه ه در واق
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ــع  ــا و مناب ــد و ظرفیت ه ــود را دارن ــارف خ ــِی متع ــد اجرای رون
مــازاد یــا جدیــد بــه ترتیــب بــه مضامیــن مــورد تأکیــد و 
ــا  ــًا برنامه ه ــد. ضمن ــاص می یاب ــادی اختص ــه و ع ــورد توج م
و اقدامــات مضامیــن بــا ســطح تأکیــد باالتــر، در شــرایط 
ــر -  ــاب ناپذی ــات اجتن ــا و اقدام ــراه برنامه ه ــه هم ــی - ب بحران

ــد. ــرار دارن ــرا ق ــث اج ــری از حی ــت باالت در اولوی

مالحظات راهنمای سند

در تمامــی اهــداف، شــاخص ها و برنامه هــا، مســئول 

ــون  ــل مضم ــه ذی ــت ک ــدی اس ــارت ، واح ــرا و نظ اج

ــن  ــئول تعیی ــد مس ــوان واح ــه عن ــه ب ــردی مربوط راهب

ــد؛ ــده باش ش

در مضامینــی کــه دو یــا چنــد واحــد مســئول دارد، 

ــه  ــک نقش ــب ی ــا در قال ــر ی ــری و ناظ ــای مج واحده

ــا در  ــزا و ی ــوازن  مج ــذاری مت ــرم هدف گ ــردی و ف راهب

قســمت الزامــات و ماحظــات  تعییــن شــده اند؛

ــداف و  ــن، اه ــی مضامی ــی تمام ــد و بالندگ ــه رش در وج

شــاخص ها و برنامه هایــی کــه مربــوط بــه توانمندســازی 

یــت  یــزی و مدیر برنامه ر کارکنــان می باشــند تحــت 

معاونــت منابــع انســانی و پشــتیبانی بــا همــکاری واحــد 

ــد؛ ــرا درمی آین ــه اج ــه ب ــون مربوط ــئول مضم مس



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

41 کلیات برنامه پنج ساله

و  اهـداف  مضامیـن،  تمامـی  بالندگـی  و  رشـد  وجـه  در 

سیسـتم های  بـه  مربـوط  کـه  برنامه هایـی  و  شـاخص ها 

اطاعاتـی، سـامانه ها، بانک هـای اطاعاتـی  و نرم افـزار 

یـت مرکـز فنـاوری  یـزی و مدیر می باشـند تحـت برنامه ر

اطاعـات بـا همـکاری واحد مسـئول مضمـون مربوطه 

بـه اجـرا درمی آینـد؛

و  )طــاب  حوزویــان  مهارتــی  آموزش هــای  اجــرای 

روحانیــون، اســاتید، دانــش آموختــگان و ...( در تمامی 

ــا اولویــت اجــرا توســط مرکــز آموزش هــای  ــن ب مضامی

ــد؛ ــر می باش ــد نظ ــردی م کارب

تفاهــم نامه هــا و قراردادهــا بــا نهادهــای هم ســو در 

ــات و  ــز ارتباط ــت مرک ی ــت مدیر ــن تح ــی مضامی تمام

امــور بین الملــل مــد نظــر می باشــد؛

ــنجی  ــاخص های رضایت س ــبه ش ــی و محاس یاب ــرای ارز ب

واحــد مســئول بــا مشــارکت و نظــارت فنــی دفتــر 

پرســش نامه  می بایســت  نظــارت  و  یــزی  برنامه ر

ــح و  ــری صحی ــاس نمونه گی ــی و براس ــه را طراح مربوط

ــد؛ ــدام نمای ــق اق دقی

ارتباطـات اهـداف ذیـل هـر مضمـون در نقشـه راهبـردی 

در پرانتـز بـا درج شـماره اهـداف وجـوه باالتـر مشـخص 

گردیـده اسـت؛

برنامه هــای ذیــل مضامیــن می تواننــد تکــراری یــا بــا 

ــمارش  ــذا ش ــند، ل ــم باش ــه ه ــک ب ــای نزدی عبارت ه
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برنامه هــا بــه صــورت بــا تکــرار محاســبه گردیــده 

ــت؛ اس

ــاس  ــه براس ــاخص های برنام ــی در ش ــذاری کم هدف گ

تــوان و ظرفیــت اجــرای واحدهــا تعییــن گردیــده اســت، 

ــا  ــب ب ــه متناس ــال بودج ــر س ــی در ه ــداف کم ــذا اه ل

ــع تأمیــن شــده قابــل تعدیــل خواهــد بــود. مناب
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مضامین راهبردی مرکز مدیریت حوزه های علمیه

ردیف
عبارت�ایهمضمون

واحد
مسئول

واحد
همکار

اهدافکالن
حمرتبط

سط
ون

م
ض

م

آموزشسنجشو�ذیرش1

ـمعاونتتهذیبوتربیت
ـامورصیانتی
ـامورطالبو

دانشآموختگان
ـامورنخبگان

ـحوزهمدیریت،روابط
عمومی

2

ید
أک

دت
ور

م

2
برنامهریزیآموزشی
وتأمینمنابعدرسی

آموزش

مرکززبان
آموزشهایکاربردی

فناوریاطالعات
واحدهای سایر
تخصصیمرتبط

2

ید
أک

دت
ور

م

3
جذب،ارتقاو

ساماندهیاساتید
آموزش

-آموزشهایکاربردی
-صیانتی

ـامورطالبو
دانشآموختگان

ـمرکززبان
واحدهای ـسایر
تخصصیمرتبط

2

ید
أک

دت
ور

م

4
تشکیلوارتقای
گروههایعلمی

تربیت

آموزش،
�ژوهشو

تهذیب

ـامورطالبو
دانشآموختگان

ـآموزشهایکاربردی
ـسایرواحدهای
تخصصیمرتبط

-4-3-2-1
9-8

جه
تو

رد
مو

5
ساماندهیواحدهای

آموزشی
آموزش

ـ�ژوهش،تبلیغوتهذیب

ـمرکزامورصیانتی
2،6

جه
تو

رد
مو
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ردیف
عبارت�ایهمضمون

واحد
مسئول

واحد
همکار

اهدافکالن
حمرتبط

سط
ون

م
ض

م

6
تأسیسوتوسعه
واحدهایآموزشی

آموزش

ـمنابعانسانیو
�شتیبانی

ـ�ژوهش،تبلیغ،تهذیب،
ارتباطاتوبینالملل
ـامورطالبودانش

آموختگان
ـمرکزامورصیانتی

ـامورنخبگان
ـتأسیسمدارس

علمیهزبانی

2،6

ی
اد

دع
کر

کار

7
امورتحصیلیو

ارزشیابیآموزشی
آموزش

ـفناوریاطالعات
ـامورصیانتی

واحدهای ـسایر
تخصصیمرتبط

2

ی
اد

دع
کر

کار

8
آموزشهای

کوتاهمدت

تبلیغ
ارتباطاتو

بینالملل

آموزشهایکاربردی
واحدهایصفی

4

رد
رک

کا
ی

اد
ع

9
برنامهریزیوتعالی

تهذیبیوتربیتی
طالبوخانوادهها

تهذیبو
تربیت

امورطالبودانش
آموختگان

2

ید
أک

دت
ور

م

10
معرفتافزایی،ترویج
وتعمیقانسباقرآن

وحدیث

تهذیبو
تربیت،

تبلیغ
وامور

فرهنگی

2،4آموزشهایکاربردی

ید
أک

دت
ور

م

11
ارتقایسطح

دانشهایکاربردیو
مهارتهایحوزویان

ـمرکز

آموزشهای

کاربردی

-سایر

واحدهای

تخصصی

2،3،4،5،7واحدهایصفی

جه
تو

رد
مو
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ردیف
عبارت�ایهمضمون

واحد
مسئول

واحد
همکار

اهدافکالن
حمرتبط

سط
ون

م
ض

م

12
آموزشزبانعربیبه

طالبوروحانیون

ـمرکززبان


ـبینالملل

ـامورطالبو
دانشآموختگان

2،3،5

ید
أک

دت
ور

م

13
آموزشزبانهای
خارجیبهطالبو

روحانیون

ـمرکززبان
ـبینالملل

ـامورطالبو
دانشآموختگان

2،3،5

رد
رک

کا
ی

اد
ع

14
برنامهریزیوارزیابی

علمو�ژوهش
�ژوهش

سایرواحدهای
تخصصی

3،7،8،9

رد
رک

کا
ی

اد
ع

15
ظرفیتسازیو

�شتیبانی�ژوهشی
رد1،2،3فناوریاطالعات�ژوهش

مو
جه

تو

16
تربیتوتقویت

�ژوهشگرانحوزوی
�ژوهش

ـامورطالبو
دانشآموختگان

رد1،2،3،8
مو

جه
تو

17
تولید،توسعهو

ترویجعلمونشر
تحقیقاتوآثارعلمی

ـ�ژوهش

-آموزش

ـسایرحوزههای
تخصصی

-فناوریاطالعات
1،3،8،9

جه
تو

رد
مو

18

ساماندهی،
�شتیبانیوارزشیابی

مبلغان،تشکلهاو
مؤسساتتبلیغیو

فرهنگی

ـتبلیغ
وامور

فرهنگی
-ارتباطات

و
بینالملل

ـمرکززبان
ـمرکزامورطالبو

دانشآموختگان
ـمعاونتتهذیبوتربیت

-�ژوهش

4،5،7

جه
تو

رد
مو

19
برنامهریزی،گسترش
وارتقایفعالیتهای

تبلیغیوفرهنگی

تبلیغ
وامور

فرهنگی
-ارتباطات

و
بینالملل

-فناوریاطالعات
-اموراجتماعیسیاسی

3،4،5،7

ید
أک

دت
ور

م

20

توسعهفعالیتهای
فکریوتبلیغیدر

مواجههعلمی،
منطقیوخردورزانهبا

فرقوادیان

تبلیغ
وامور

فرهنگی

امورصیانتی
دفتراموراجتماعی

سیاسی
3،4،5،7

جه
تو

رد
مو
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ردیف
عبارت�ایهمضمون

واحد
مسئول

واحد
همکار

اهدافکالن
حمرتبط

سط
ون

م
ض

م

21

تقویتانسجام
اسالمیوگفتگو

وارتباطباادیانو
مذاهب

ارتباطات
و

بینالملل

امورصیانتی
اجتماعی دفترامور

سیاسی
5،7،9

جه
تو

رد
مو

22

توسعهارتباطاتو
تعاملوهمکاری

موثردرعرصههای
ملیوبینالمللی

ـارتباطات
و

بینالملل
ـحوزه

مدیریت

امورصیانتی
واحدهای سایر

تخصصی

3،4،5،6،7،8،9

جه
تو

رد
مو

23
اطالعرسانی،

تاسیسوتوسعه
رسانههایحوزوی

ـارتباطات
و

بینالملل

صیانتی -امور
ـفناوریاطالعات

4،5،6

جه
تو

رد
مو

24
ظرفیتسازی

بینالمللی
ارتباطاتو

بینالملل

واحدهای ـسایر
3،4،5،6،7،8،9تخصصی

جه
تو

رد
مو

25

ارتقایسطح
کارکردهایاجتماعی

سیاسیحوزهو
روحانیت

امور
اجتماعی
وسیاسی

ـارتباطاتوبینالملل

ـامورصیانتی
واحدهای ـسایر

تخصصی

5،7،9

ید
أک

دت
ور

م

26

ترویجوبالندگی
فرهنگجهاد،

شهادتوبسیج
وحفظارزشهای
انقالباسالمیو

دفاعمقدس

امورطالب

ودانش

آموختگان

اجتماعیو ـامور
سیاسی

فرهنگی ـتبلیغوامور
ـتهذیبوتربیت

-�ژوهش
آموزش

واحدهای سایر
تخصصی

2,3،4,7،9

ید
أک

دت
ور

م
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ردیف
عبارت�ایهمضمون

واحد
مسئول

واحد
همکار

اهدافکالن
حمرتبط

سط
ون

م
ض

م

27

�شتیبانی،هدایت

وشبکهسازی

دانشآموختگانحوزوی

طالب ـامور

ودانش

آموختگان

-آموزشهای

کاربردی

-آموزش
-�ژوهش

-تبلیغوامورفرهنگی
-تهذیبوتربیت

-اموراجتماعیسیاسی

1،3،4،5،7،9

جه
تو

رد
مو

28
ارتقایسطحسالمت

ومعیشتحوزویان

ـامورطالبو

دانشآموختگان

ـتهذیبوتربیت

-منابعانسانیو

�شتیبانی

2،3،4

جه
تو

رد
مو

29

ساماندهی
و�شتیبانی

استعدادهایبرتر،
برگزیدگان،نخبگانو

تجلیلازمفاخر

ـامورنخبگانو

استعدادهای

برتر

ـامورطالبو
دانشآموختگان
ـسایرواحدهای
تخصصیمرتبط

1،2،3،4
5،7،8،9،

جه
تو

رد
مو

30
مطالعاتراهبردیو
کالنحوزهوروحانیت

ـمرکز

مطالعات

راهبردی

ـاموراجتماعیسیاسی
ـارتباطاتوبینالملل
ـبرنامهریزیونظارت

)اندیشکده(

3،6،7،8،9

ید
أک

دت
ور

م

31
برنامهریزی،نظارتو

ارزیابیجامع

برنامهریزی

ونظارت

ـسایرواحدهای
تخصصی

ـامورنخبگان

6

ید
أک

دت
ور

م

32
سازماندهیوبهبود

روشهاوقوانینو
مقررات

ـبرنامهریزی

ونظارت

ـحوزه

مدیریت

سایرواحدهای
تخصصی

6

جه
تو

رد
مو

33
توسعهمنابعانسانی

وفرهنگسازمانی

ـمنابع
انسانیو
�شتیبانی

ـصیانتی
-قائم

مقام

ـبرنامهریزیونظارت
ـتهذیبوتربیت

ـمرکززبان
ـآموزشهایکاربردی

واحدهای -سایر
تخصصی

6

جه
تو

رد
مو
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ردیف
عبارت�ایهمضمون

واحد
مسئول

واحد
همکار

اهدافکالن
حمرتبط

سط
ون

م
ض

م

34
امور�شتیبانی،مالی

وعمرانی

ـمنابع
انسانیو
�شتیبانی

6ـموقوفاتومنابع�ایدار

رد
رک

کا
ی

اد
ع

امورحقوقیواداری35

ـمنابع
انسانیو
�شتیبانی

ـحوزه
مدیریت

6ـموقوفاتومنابع�ایدار

ی
اد

دع
کر

کار

36
منابعمکپتوبو نشر

دیجیتالی

ـمنابع
انسانیو
�شتیبانی

ـحوزه
مدیریت

ـسایرحوزههای
تخصصی

2،3،4
5،7،8،9،

ی
اد

دع
کر

کار

37
تامینزیرساختهای

فناوریاطالعات
فناوری

اطالعات
رد6

مو
ید

أک
ت

38
ساماندهیبازآفرینی

حوزهدرفضای
مجازی

فناوری
اطالعات
شورای
فضای
مجازی

ـسایرحوزههای
تخصصیبهتناسب

موضوع
ـامورصیانتی

،1،2،3،4

5،7،8،9

جه
تو

رد
مو

39
صیانتازحوزهو

روحانیت

ـامور
صیانتی

-حوزه
مدیریت

-تهذیب
ـآموزش

اجتماعیسیاسی ـامور
امورطالبو

دانشآموختگان

6

ید
أک

دت
ور

م

40
توسعهموقوفات،

منابع�ایداروتبرعات

موقوفات
ومنابع

�ایدار

واحدهای سایر
تخصصی

6

ید
أک

دت
ور

م
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تعداد اهداف، شاخص ها و برنامه ها 
به تفکیک مضامین

عبارت�ایهمضمونردیف
تعداد

اهداف
تعداد

شاخصها
تعدادبرنامهها

)باتکرار(

11179سنجشو�ذیرش1

2
برنامهریزیآموزشیوتامین

منابعدرسی
131811

3
جذب،ارتقاوساماندهی

اساتید
141722

4
تشکیلوارتقایگروههای

علمیتربیتی
131513

111411ساماندهیواحدهایآموزشی5

6
تأسیسوتوسعهواحدهای

آموزشی
7117

7
امورتحصیلیوارزشیابی

آموزشی
14249

10149آموزشهایکوتاهمدت8

9
برنامهریزیوتعالیتهذیبیو

تربیتیطالبوخانوادهها
102923

10

معرفتافزایی،ترویجو
تعمیقانسباقرآنوحدیث

-تهذیب
113225

معرفتافزایی،ترویجوتعمیق
انسباقرآنوحدیث-تبلیغ

121814
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عبارت�ایهمضمونردیف
تعداد

اهداف
تعداد

شاخصها
تعدادبرنامهها

)باتکرار(

11
ارتقایسطحدانشهای

کاربردیومهارتهای
حوزویان

91917

12
آموزشزبانعربیبهطالبو

روحانیون
101613

13
زبانهایخارجی آموزشسایر

بهطالبوروحانیون
91411

14
برنامهریزیوارزیابیعلمو

�ژوهش
121522

15
ظرفیتسازیو�شتیبانی

�ژوهشی
111518

16
تربیتوتقویت�ژوهشگران

حوزوی
121811

17
تولید،توسعهوترویجعلمو

نشرتحقیقاتوآثارعلمی
141613

18
ساماندهی،�شتیبانیو

ارزشیابیمبلغان،تشکلهاو
مؤسساتتبلیغیوفرهنگی

145127

19
برنامهریزی،گسترشوارتقای
فعالیتهایتبلیغیوفرهنگی

126451

20

توسعهفعالیتهایفکری
وتبلیغیدرمواجههعلمی،
منطقیوخردورزانهبافرق

وادیان

183015

21
تقویتانسجاماسالمی

وگفتگووارتباطباادیانو
مذاهب

131517
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عبارت�ایهمضمونردیف
تعداد

اهداف
تعداد

شاخصها
تعدادبرنامهها

)باتکرار(

22

توسعهارتباطاتوتعاملو
همکاریموثردرعرصههای

ملیوبینالمللی-ارتباطاتو
بینالملل

112124

توسعهارتباطاتوتعاملو
همکاریموثردرعرصههای

ملیوبینالمللی-حوزه
مدیریت

112317

23
اطالعرسانی،تأسیسو

توسعهرسانههایحوزوی
121832

101527ظرفیتسازیبینالمللی24

25
ارتقایسطحکارکردهای

اجتماعیسیاسیحوزهو
روحانیت

152524

26

ترویجوبالندگیفرهنگ
جهاد،شهادتوبسیجوحفظ

ارزشهایانقالباسالمیو
دفاعمقدس

101614

27
�شتیبانی،هدایتو

شبکهسازیدانشآموختگان
101314

28

ارتقایسطحسالمتو
معیشتحوزویان-تهذیب

)مشاوره(
103320

ارتقایسطحسالمتو
معیشتحوزویان-امور

طالبوخانواده
92127

29
ساماندهیو�شتیبانی

استعدادهایبرتر،برگزیدگان،
مفاخر نخبگانوتجلیلاز

113030

30
مطالعاتراهبردیوکالن

حوزهوروحانیت
111513
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عبارت�ایهمضمونردیف
تعداد

اهداف
تعداد

شاخصها
تعدادبرنامهها

)باتکرار(

31
برنامهریزی،نظارتوارزیابی

جامع
121933

32
سازماندهیوبهبودروشهاو

قوانینومقررات
111616

33
توسعهمنابعانسانیو

فرهنگسازمانی
123023

133824امور�شتیبانی،مالیوعمرانی34

141918امورحقوقیواداری35

81510نشرمنابعمکپتوبودیجیتالی36

37
تامینزیرساختهایفناوری

اطالعات
113025

38
ساماندهیبازآفرینیحوزهدر

فضایمجازی
112117

133726صیانتازحوزهوروحانیت39

40
توسعهموقوفات،منابع

�ایداروتبرعات
122932

497966834جمعکل
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افق وضعیتمضامیندر
1414 چشمانداز

عبارت پایه مضمون )1( : سنجش و پذیرش

وضــعمطلــوبدرافــق1414: برخــوردار از طــالب ورودی 

دارای  و  فعــال  مســتعد،  گرایشــی(  و  عمومــی  )دوره هــای 
زمینه هــای مناســب آموزشــی، تهذیبــی تربیتــی، مهارتــی 
و انقالبــی متناســب بــا شــئون و کارویژه هــای روحانیــت از 
ــذب  ــی و ج ــیوه های پذیرش ــانی  ش ــول و به روزرس ــق تح طری
ــر اســتعدادیابی، نخبه گزینــی و جامع نگــری  کیفــی مبتنــی ب
بــا توجــه بــه اســتانداردها و معیارهــای حــوزوی براســاس نظــام 

ســنجش و پذیــرش هدفمنــد و کیفیت گــرا.

عبارت پایه مضمون )2( : 

برنامه ریزی آموزشی و تأمین منابع درسی

وضــعمطلــوبدرافــق1414: برخــوردار از برنامه آموزشــی 

ــع  ــور و مرج ــدار، پژوهش مح ــت م ــع، تربی ــالت مدار، جام رس
راســتای  در  معیــار  آموزشــی  و محتواهــای  متــون  دارای  و 
تربیــت عالمــان وارســته و توانمنــد، زمان شــناس و برخــوردار 
ــه نیازهــای نظــام  ــه منظــور پاســخ گویی ب ــی ب از بینــش جهان
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ــای جهانــی از طریــق بازطراحــی  ــالمی، جامعــه و نیازه اس
و اعتــالی نظــام آموزشــی،  برنامه هــا و متــون درســی بــا 
ــر  ــد ب ــم و معــارف اهــل بیــت و تأکی ــرآن کری ــت ق محوری
کیفیت گرایــی، تخصص گرایــی و رشــد هدفمنــد و متــوازن 
ــای  ــا و ارتق ــدن دروس، احی ــته ها و کاربردی ش ــا و رش دانش ه
ــا،  ــدی از روش ه ــن بهره من ــوزه در عی ــی ح ــنت های آموزش س
ابزارهــا و فناوری هــای نویــن، طراحــی و توســعه آموزش هــای 
ــه  ــه ب ــعه فق ــوزه ای، توس ــول ح ــت اص ــا رعای ــوری ب غیرحض
ــان و  ــالمی، ادی ــوم اس ــته های عل ــر، رش ــای معاص ــژه فقه ه وی
ــی و  ــوم عقل ــی، عل ــات تطبیق ــا و مطالع ــب و فرهنگ ه مذاه
ــته های  ــته ای و رش ــای بین رش ــاف، دانش ه ــفه های مض فلس
علــوم انســانی اســالمی؛ تدویــن متــون درســی جدیــد و منقــح 
و صیانــت از متــون فاخــر ســلف صالــح و به روزرســانی آن هــا.

عبارت پایه مضمون )3( :

 جذب، ارتقا و ساماندهی اساتید

اســاتید  از  بهره منــد   :1414 افــق در مطلــوب وضــع

طریــق  از  توانمنــد  و  مجــّرب  عالــم،  بصیــر،  مهــذب،  
آن،  رصــد  و  اســاتید  تأمیــن  برنامه ریــزی  و  نیازســنجی 
و  دانش افزایــی  هدفمنــد،  به کارگیــری  شایســته گزینی، 
ــا  ــاتید ب ــیابی اس ــته و ارزش ــت شایس ــی، نگه داش مهارت افزای
توجــه بــه اســتانداردها و معیارهــای حــوزوی متناســب بــا نیــاز 

علمیــه. حوزه هــای 
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عبارت پایه مضمون )4( : 

تشکیل و ارتقای گروه های علمی تربیتی

گروه هــای  از  بهره منــد   :1414 افــق در مطلــوب وضــع

راســتای  در  کارآمــد  و  فعــال  تخصصــی،  تربیتــی  علمــی 
ــای  ــاتید و واحده ــالب، اس ــی ط ــی تربیت ــوان علم ــت ت تقوی
و  فعال ســازی  تشــکیل،  برنامه ریــزی،  طریــق  از  آموزشــی 
ارزیابــی گروه هــای علمــی تربیتــی ، جــذب، دانش افزایــی 
بــه  توجــه  بــا  گروه هــا،  اعضــای  شایســته  نگه داشــت  و 

حــوزوی. معیارهــای  و  اســتاندارد ها 

عبارت پایه مضمون )5( :

 ساماندهی واحدهای آموزشی

واحدهــای  از  برخــوردار   :1414 افــق در مطلــوب وضــع

آموزشــی توســعه یافتــه، اســتاندارد، هماهنــگ، هم افــزا و 
کارآمــد متناســب بــا نیازهــای متنــوع و متکی بر دانــش، ارزش 
و ســنت های حــوزوی از طریــق نیازســنجی، برنامه ریــزی، 
تخصصــی  مراکــز  و  مــدارس  طبقه بنــدی  و  گروه بنــدی 
علمیــه ،   حوزه هــای  ســرزمینی  آمایــش  طــرح  براســاس 

ارزیابــی و رتبه بنــدی آموزشــی و تقویــت نظــام شــورایی.



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

کلیات برنامه پنج ساله56

عبارت پایه مضمون )6( :

 تأسیس و توسعه واحدهای آموزشی

واحدهــای  از  برخــوردار   :1414 افــق در مطلــوب وضــع

و  هم افــزا  هماهنــگ،  اســتاندارد،  توســعه یافته،  آموزشــی 
کارآمــد متناســب بــا نیازهــای متنــوع و متکی بر دانــش، ارزش 
و ســنت های حــوزوی از طریــق نیازســنجی، برنامه ریــزی، 

ــی. ــای آموزش ــای واحده ــترش و ارتق گس

عبارت پایه مضمون )7( : 

امور تحصیلی و ارزشیابی آموزشی

ــی و  ــی، تربیت ــای علم ــق1414: ارتق اف ــوبدر ــعمطل وض

ــته  ــان وارس ــورداری از عالم ــتای برخ ــالب در راس ــی ط مهارت
تبلیغــی،  پژوهشــی،  آموزشــی،  عرصه هــای  در  توانمنــد  و 
تهذیبــی و مدیریتــی در ســطوح عمومی و تخصصی، متناســب 
ــی از  ــع بین الملل ــالمی و جوام ــام اس ــوزه، نظ ــای ح ــا نیازه ب
طریــق اجــرای هدفمنــد دوره هــای تحصیلــی حضــوری، غیــر 
ــا حفــظ، ترمیــم و بالندگــی ســنت های  حضــوری و مجــازی ب
ــه نظــم، انضبــاط و قانون مــداری،  اصیــل حــوزوی، اهتمــام ب
شناســایی و هدایــت اســتعدادها و کنتــرل وضعیــت تحصیلــی 
ــری از  ــی و بهره گی ــیابی تحصیل ــام ارزش ــالح نظ ــالب، اص ط

ــی. ــن آموزش ــای نوی ــا و روش ه فناوری ه
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عبارت پایه مضمون )8( :

 آموزش های کوتاه مدت

علمــی،  ســطح  ارتقــای  :1414 افــق در مطلــوب وضــع

ــی  ــوزوی ایران ــوزوی و غیرح ــان ح ــی مخاطب ــی و مهارت تربیت
و  نــاب  اســالم  معــارف  و  فرهنــگ  زمینــه  در  غیرایرانــی  و 
ــع  ــی در جوام ــذاری دین ــتای تأثیرگ ــالمی در راس ــالب اس انق
هــدف و تقویــت فرهنــگ مشــارکت و هم افزایــی مــردم بــا 
حــوزه از طریــق نیازســنجی و اولویت بنــدی، برنامه ریــزی، 
 اجــرا و ارزیابــی دوره هــای کوتاه مــدت بــا بهبــود و ارتقــای 
برنامه هــا، تدویــن بســته های آموزشــی متناســب  مســتمر 
بــا نیــاز مخاطبــان و بهره گیــری متناســب از ظرفیت هــای 
ــن  ــای نوی ــا و روش ه ــوزوی و فناوری ه ــای ح ــوزه و واحده ح

ــی. آموزش

عبارت پایه مضمون )9( :

 برنامه ریزی و تعالی تهذیبی و تربیتی طالب و خانواده ها

وضــعمطلــوبدرافــق1414: پویــا و کارآمــد در تربیــت 

و  نشــاط  بــا  و  متخلــق  متعهــد،  مهــّذب،  مؤمــن،  طــالب 
رشــد اخالقــی و تربیتــی خانواده هــا از طریــق بهره گیــری 
نهادینه ســازی  اخالقــی،  دیرپــای  ســنت های  ارتقــای  و 
فعالیت هــای  گســترش  طلبگــی،  زی  و  اصــول  ارزش هــا، 
بنیــادی تربیتــی، ترویــج فضایــل اخالقــی و تعمیــق عبودیــت 
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ــه  ــه و در هم ــای علمی ــاحات حوزه ه ــی س ــت در تمام و معنوی
ــع و  ــی جام ــا نگرش ــی؛ ب ــازمانی و اجتماع ــردی، س ــئون ف ش
تعالی  بخــش بــه نظــام تهذیبــی تربیتــی و اهتمــام بــه ارزیابــی 
ــه  ــد ب ــاتید متعه ــدی از اس ــتمر و بهره من ــری مس و بازخوردگی

ــی. ــی و تهذیب ــش تربیت ــای نق ایف

عبارت پایه مضمون )10/1( : 

معرفت افزایی، ترویج و تعمیق انس با قرآن و حدیث - تهذیب

معــارف  نهادینه ســازی   :1414 افــق در مطلــوب وضــع

ــبک  ــار و س ــار، رفت ــه، گفت ــت در اندیش ــل بی ــرآن و اه ق
ــم در  ــارف عظی ــن مع ــراب ای ــق اش ــان از طری ــی حوزوی زندگ
تمامــی شــئونات و فرآیندهــای حــوزه و گســترش فعالیت هــای 
قرآنــی و حدیثــی و تحقــق جامعــه ی قرآنــی بــا تبییــن، ترویــج 
و تعمیــق باورهــای دینــی براســاس فرهنــگ و معــارف قــرآن و 

..ــت ــل بی اه

عبارت پایه مضمون )10/2( :

 معرفت افزایی، ترویج و تعمیق انس با قرآن و حدیث - تبلیغ

معــارف  نهادینه ســازی   :1414 افــق در مطلــوب وضــع

ــبک  ــار و س ــار، رفت ــه، گفت ــت در اندیش ــل بی ــرآن و اه ق
ــی  ــۀ قرآن ــق جامع ــتای تحق ــردم در راس ــان و م ــی حوزوی زندگ
از طریــق گســترش فعالیت هــای قرآنــی و حدیثــی بــا تبییــن، 
ترویــج و تعمیــق باورهــای دینــی براســاس فرهنــگ و معــارف 
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قــرآن و اهــل بیــت و اشــراب ایــن معــارف عظیــم در 
ــوزه. ــای ح ــئونات و فرآینده ــی ش تمام

عبارت پایه مضمون )11( : 

ارتقای سطح دانش های کاربردی و مهارت های حوزویان

برخــورداری از حوزویــان  وضــعمطلــوبدرافــق1414:

ــه فنــون و مهارت هــای الزم در راســتای رفــع  کارآمــد و آشــنا ب
نیازهــای دینــی، ملــی و بین المللــی جامعــه، نظــام اســالمی 
نیازســنجی،  برنامه ریــزی،  طریــق  از  علمیــه  حوزه هــای  و 
ــون  ــرفصل ها و مت ــن س ــی، تدوی ــع مهارت ــه جام ــی نقش طراح
مــورد نیــاز، الزامی ســازی آموزش هــای مهارتــی در قالــب 
ــالب،  ــردی ط ــای کارب ــرای دوره ه ــوزه،  اج ــج ح ــوزش رای آم
ارزیابــی دوره هــا، بهره گیــری از اســاتید و مربیــان مجــرب 
و معتبــر بــا تأکیــد بــر متناسب ســازی بــا نظامــات حــوزه، 
اقتضائــات  و  نیازهــا  ســطوح،  روحانیــت،   کارویژه هــای 
مختلــف بــا فرهنگ ســازی و اســتفاده از ابزارهــا و فناوری هــای 

نوین.

عبارت پایه مضمون )12( : 

آموزش زبان عربی به طالب و روحانیون

طــالب  از  برخــورداری  :1414 افــق در مطلــوب وضــع

و  معاصــر  عربــی  زبــان  مکالمــه  در  توانمنــد  روحانیــون  و 
ــای  ــی حوزه ه ــی در تمام ــان  عرب ــی زب ــای تخصص مهارت ه
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علمیــه سراســر کشــور و دســتیابی بــه مرجعیــت حــوزه در 
ــتای  ــور در راس ــطح کش ــی در س ــان عرب ــه زب ــوزش مکالم آم
علمــی،  عرصه هــای  در  برجســته  و  مؤثــر  فعــال،  حضــور 
تبلیغــی و بین المللــی، رفــع نیازهــای دینــی جوامــع و تولیــد و 
بهره گیــری بیشــتر از متــون علمــی از طریــق اجــرای دوره های 
ــر،  ــورت فراگی ــه ص ــور ب ــطح کش ــی در س ــان عرب ــوزش زب آم
ســاماندهی و ارتقــای اســاتید مکالمــه عربــی بــا بهــره منــدی 
از فناوری هــای نویــن و آموزش هــای غیرحضــوری و مجــازی، 
ــان  ارتقــای متــون، روش هــا و تکنولوژی هــای آموزش هــای زب

ــور ــارج کش ــان در خ ــل زب ــای تکمی ــی و دوره ه عرب

عبارت پایه مضمون )13( : 

آموزش سایر زبان های خارجی به طالب و روحانیون

ــان  ــورداری از زبان دان ــق1414:برخ ــوبدراف ــعمطل وض

ــا  ــده دنی ــان زن ــک زب ــل ی ــه حداق ــه مکالم ــلط ب ــوزوی مس ح
)عــالوه بــر زبــان عربــی( و مهارت هــای تخصصــی زبانــی 
در تمامــی حوزه هــای علمیــه سراســر کشــور در راســتای 
علمــی،  عرصه هــای  در  برجســته  و  مؤثــر  فعــال،  حضــور 
تبلیغــی و بین المللــی، رفــع نیازهــای دینــی جوامــع و تولیــد 
اجــرای  طریــق  از  علمــی  متــون  از  بیشــتر  بهره گیــری  و 
دوره هــای آمــوزش زبــان در ســطح کشــور بــه صــورت فراگیــر، 
ــای  ــدی از فناوری ه ــا بهره من ــی، ب ــدارس زبان ــذاری م پایه گ
نویــن و آموزش هــای غیرحضــوری و مجــازی و  ارتقــای متــون، 
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روش هــا و تکنولوژی هــای آمــوزش زبــان و دوره هــای تکمیــل 
ــور. ــارج کش ــان در خ زب

عبارت پایه مضمون )14( : 

برنامه ریزی و ارزیابی علم و پژوهش

توســعه  از  برخــوردار  :1414 افــق در مطلــوب وضــع

متــوازن، هم افــزا، جامــع و هماهنــگ در نظــام پژوهشــی 
جهت گیری هــای  تعییــن  طریــق  از  روحانیــت  و  حــوزه 
علــم و پژوهــش، ارائــه »نقشــه جامــع علمــی« حوزه هــای 
ــا،  ــادی و اولویت ه ــق اجته ــت و عم ــت اصال ــا رعای ــه ب علمی
شناســایی و اولویت بنــدی نیازهــای پژوهشــی، نظام بخشــی و 
هدایــت تحقیقــات و ارزیابــی و بازخوردگیــری مســتمر و مؤثــر 

پژوهشــی.

عبارت پایه مضمون )15( : 

ظرفیت سازی و پشتیبانی پژوهشی

ــاخت ها  ــوردار از زیرس ــق1414: برخ ــوبدراف ــعمطل وض

و  دســترس  در  و  روزآمــد  اســتاندارد،  پژوهشــی  منابــع  و 
ظرفیت هــای مؤثــر پژوهشــی در راســتای تحقــق حــوزۀ مولــد 
نظریــات اســالمی و توســعه دهنده مرزهــای علــوم اســالمی از 
طریــق رشــد و توســعه منابــع، امکانــات پژوهشــی، تأســیس و 
ارتقــای واحدهــای پژوهشــی، قطب هــا و انجمن هــای علمــی، 
ســاماندهی و ارتقــای نشــریات، ایجــاد و توســعه ســامانه های 
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ــاط هوشــمند  ــراری ارتب ــی، برق مجــازی و بانک هــای اطالعات
جهــت  زمینه ســازی  و  پژوهشــی  مراکــز  میــان  مجــازی  و 
دیجیتال ســازی منابــع و متــون اســالمی، توســعه الگــوی 
درس خــارج بــه ســایر رشــته های اســالمی و انســانی و ایجــاد 
ــر  ــا تأکیــد ب ســاِزکارهای الزم در مجامــع علمــی بین المللــی ب

ــوزه. ــی ح ــنت های پژوهش ــای س احی

عبارت پایه مضمون )16( : 

تربیت و تقویت پژوهشگران حوزوی

افــق1414: برخــوردار از پژوهشــگران  وضــعمطلــوبدر

و اندیشــه ورزانی توانمنــد و ســرآمد در عرصه هــای مختلــف 
علــوم اســالمی و انســانی در راســتای ایجــاد و اســتحکام 
ــخ گویی  ــالمی و پاس ــن اس ــدن نوی ــزاری تم ــای نرم اف بنیان ه
بــه نیازهــای جامعــه بشــری از طریــق نهادینه ســازی فرهنــگ 
ــاماندهی و  ــون، س ــالب و روحانی ــگری در ط ــالق پژوهش و اخ
ــا تأکیــد  حمایــت هدفمنــد مــادی و معنــوی از پژوهشــگران ب
ــه  ــوزوی در عرص ــنت های ح ــظ س ــان، حف ــم محقق ــر تکری ب
ــور در  ــد و اخالق مح ــای جدی ــری از روش ه ــق، بهره گی تحقی

ــش. پژوه

عبارت پایه مضمون )17( : 

تولید، توسعه و ترویج علم و نشر تحقیقات و آثار علمی

وضــعمطلــوبدرافــق1414: مرجــع، پاســخ گو و پیشــگام 
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نظامــات  و  نظریــات  گفتمان ســازی  و  ترویــج  تبییــن،  در 
ــای  ــت بنیان ه ــاد و تقوی ــتای ایج ــالمی در راس ــی اس اجتماع
بــه  اهتمــام  طریــق  از  اســالمی  نویــن  تمــدن  نرم افــزاری 
ــد  ــردازی و تولی ــعه ای و نظریه پ ــن و توس ــای بنیادی پژوهش ه
و  انســانی  و  اســالمی  علــوم  مختلــف  در حوزه هــای  علــم 
ــا  ــب ب ــالمی متناس ــرد اس ــا رویک ــی ب ــای دانش ــایر حوزه ه س
نیــاز جوامــع و در تــراز جهانــی، نهضــت ترجمــه ورودی و 
نقــد  پــردازی،  صــدوری، فعال ســازی کرســی های نظریــه 
ــت از  ــی، حمای ــریات پژوهش ــار و نش ــد آث ــی، تولی و آزاداندیش
ــای  ــر احی ــد ب ــا تأکی ــی ب ــای پژوهش ــا و طرح ه ــان نامه ه پای
پژوهشــی حــوزه، اجتهــاد جامــع، روش هــای  ســنت های 
متــوازن،  توســعه  اولویت بنــدی،  جدیــد،  علمــی  تحقیــق 

پژوهش هــا. کاربردی بــودن  و  روزآمــدی 

عبارت پایه مضمون )18( : 

ساماندهی، پشتیبانی و ارزشیابی مبلغان، 

تشکل ها و مؤسسات تبلیغی و فرهنگی

از مبلغانــی  وضــعمطلــوبدرافــق1414: برخــورداری 

ــا انگیــزه، متخصــص در بهره گیــری  مهــّذب، بصیــر، فعــال، ب
ــد  ــوا و متعه ــر محت ــّلط ب ــی، مس ــای تبلیغ ــا و ابزاره از روش ه
ــات  ــکل ها و مؤسس ــی و تش ــالمی و انقالب ــای اس ــه ارزش ه ب
و کارآمــد در عرصه هــای ملــی  فعــال  و فرهنگــی  تبلیغــی 
ســامان دهی،  سیاســت گذاری،  طریــق  از  بین المللــی  و 
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فاخــر،  محتــوای  تأمیــن  ارزشــیابی،  توانمندســازی، 
فــردی،  و  گروهــی  نهــادی،  ظرفیت هــای  از  بهره گیــری 
تکریــم، ارتقــای جایــگاه و ســطح معیشــتی مبلغــان بــا تأکیــد 

بــر بهره منــدی از منابــع مردمــی و منابــع پایــدار.

عبارت پایه مضمون )19( : 

برنامه ریزی، گسترش و ارتقای فعالیت های تبلیغی و فرهنگی

وضـعمطلـوبدرافـق1414: پیشـگام، پویـا و نظام مند در 

تبییـن، ترویج و تعمیق باورهای دینی و نشـر معارف اسـالمی، 
پاسـخ گویی بـه نیازهـای فرهنگـی تبلیغـی و هدایـت اقشـار، 
نهادهـا و جریان هـای فکـری ـ فرهنگی متناسـب بـا اقتضائات 
در سـطوح ملـی و فراملـی از طریـق مطالعـات علمی، ِاشـراف 
محیطـی، تأمیـن محتـوای فاخـر فرهنگـی تبلیغی و کاربسـت 
دانـش، فنـاوری، شـیوه ها و ابزارهـای نویـن و سـنتی تبلیغی و 
اسـتفاده از هنـر  اصیل و متعالـی با بهره منـدی از  ظرفیت های  
 نهـادی،   گروهـی   و فـردی بـا تأکیـد بـر مسـاجد، هیئت هـای 

مذهبـی و جامعـه جوان.

عبارت پایه مضمون )20( : 

توسعه فعالیت های فکری و تبلیغی در مواجهه علمی،

 منطقی و خردورزانه با فرق و ادیان

وضـعمطلـوبدرافـق1414:توسـعه و تحکیـم بـرادری و 

وحـدت اسـالمی در راسـتای دسـتیابی بـه عزت و امـت واحده 
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اسـالمی و اثبـات حقانیـت و برتـری دیـن مبین اسـالم در برابر 
تعامـل  طریـق  از  انحرافـی  و  جعلـی   ، نـاروا  آیین هـای  همـه 
بـا سـایر  و گفتگـوی علمـی، منطقـی، داهیانـه و خردورزانـه 
مذاهـب اسـالمی در عرصه هـای ملـی و بین المللـی، بـا تأکید 
بر مشـترکات اعتقـادی و اخالقی و التزام به مسـالمت، محبت 
و تفاهـم و حفـظ کیان اسـالم و مکتب اهـل بیت از طریق 
رویکـرد فعـال در عرصه هـای تبلیغـی و اجتماعـی، شـناخت و 
و  رقبـا  به چالش کشـیدن  شـبهات،  و  جریانـات  مکاتـب،  نقـد 
تبلیغـات مسـموم دشـمنان اسـالم و مواجهـه مناسـب بـا فـرق 

و ادیـان انحرافـی.

عبارت پایه مضمون )21( : 

تقویت انسجام اسالمی و گفتگو و ارتباط با ادیان و مذاهب

افــق1414: تقویــت تعامــالت هدفمنــد،  وضــعمطلــوبدر

ــه  ــرق در عرص ــب و ف ــان، مذاه ــایر ادی ــا س ــر ب ــازنده و مؤث س
بین المللــی از طریــق تعامــل و گفتگــوی علمــی، منطقــی 
و حکیمانــه، بــا تأکیــد بــر مشــترکات اعتقــادی و اخالقــی 
کیــان  و حفــظ  تفاهــم  و  محبــت  مســالمت،  بــه  التــزام  و 
اهــل  مکتــب  و  اســالمی  ارزش هــای  پاسداشــت  اســالم، 
ــای  ــال در عرصه ه ــردی فع ــاذ رویک ــق اتخ ــت از طری بی
علمــی، فرهنگــی، تبلیغــی و اجتماعــی، مبتنــی بــر شــناخت 
متقابــل بــا رعایــت مالحظــات همه جانبــه بــه منظــور معرفــی 

آموزه هــای اســالم نــاب.
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عبارت پایه مضمون )22/1( : 

توسعه ارتباطات و تعامل و همکاری مؤثر در عرصه های ملی و بین المللی - 

ارتباطات و بین الملل

وضـعمطلـوبدرافـق1414:حضـور فعال، عالمانـه، مؤثر 

فرهنگـی  علمـی،  عرصه هـای  در  نظام منـد  و  نهادینه شـده  و 
و تمدنـی در سـطح ملـی و بین المللـی در راسـتای مدیریـت 
از طریـق رصـد،  و کارآمـد تحـوالت جوامـع هـدف  هوشـمند 
نیازسـنجی و تحلیـل محیطـی، هماهنگـی و ارتبـاط بـا مراجع 
عظام تقلید، تقویت تعامل با نظام اسـالمی و پشـتیبانی از آن، 
ارتبـاط مسـتمر و فعـال و توسـعه همکاری هـا بـا شـخصیت ها 
و  ملـی  اجتماعـی  و  فرهنگـی  علمـی،  دینـی،  نهادهـای  و 
حضـور  بـر  نظـارت  و  حمایـت  سیاسـت گذاری،  بین المللـی، 
شـخصیت های حقیقـی و حقوقی حـوزوی در عرصه های ملی 
و بین المللـی بـا تأکیـد بـر حفـظ جایـگاه و اسـتقالل حـوزه و 

تقویـت رویکـرد بین المللـی در کارکردهـای آن.

عبارت پایه مضمون )22/2( : 

توسعه ارتباطات و تعامل و همکاری مؤثر در عرصه های ملی

 و بین المللی - حوزه مدیریت

وضــعمطلــوبدرافــق1414: حضــور فعــال، عالمانــه، 

مؤثــر و برجســته در عرصه هــای فرهنگــی و تمدنــی در ســطح 
ــد  ــمند و کارآم ــت هوش ــتای مدیری ــی در راس ــی و بین الملل مل
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ــی،   ــنجی بین الملل ــق نیازس ــدف از طری ــع ه ــوالت جوام تح
رصــد محیطــی، هماهنگــی و ارتبــاط بــا مراجــع تقلیــد، 
ــاط  ــا نظــام اســالمی و پشــتیبانی از آن، ارتب ــت تعامــل ب تقوی
و  بــا شــخصیت ها  توســعه همکاری هــا  و  فعــال  و  مســتمر 
نهادهــای دینــی، علمــی، فرهنگــی و اجتماعــی و بهره منــدی 
از ظرفیت هــای آنــان بــا تأکیــد بــر تعامــل بیــن حــوزه و 
حقوقــی  شــخصیت های  حضــور  از  پشــتیبانی  دانشــگاه، 
و حقیقــی حــوزوی در عرصه هــای ملــی و بین المللــی بــا 
تأکیــد بــر حفــظ جایــگاه و اســتقالل حــوزه و تقویــت رویکــرد 

آن. کارکردهــای  در  بین المللــی 

عبارت پایه مضمون )23( : 

اطالع رسانی و  تأسیس و توسعه رسانه های حوزوی

افــق1414: پیشــگام، فعــال، توانمنــد و  وضــعمطلــوبدر

ــی  ــر و معرف ــاز و  مطالبه گ ــانی جریان س ــی در اطالع رس انقالب
جامــع کارکردهــا و برنامه هــای حوزه هــای علمیــه و روحانیــت 
ظرفیت ســازی،  نیازســنجی،  سیاســتگذاری،  طریــق  از 
ــانی  ــورات اطالع رس ــانه ها و منش ــتفاده از رس ــترش و اس گس
مطبوعــات  رســانه ها،  از  حداکثــری  اســتفاده  حــوزوی، 
و  ســنن  معرفــی  عمومــی،  اطالع رســانی  پایگاه هــای  و 
شــیوه های حــوزوی در شــکل تکامل یافتــه بــا تأکیــد بــر اتخــاذ 
محوریــت  و  امیدبخــش  و  مســئوالنه  بین المللــی،  رویکــرد 

ــرت. ــت و بصی ــت، مصلح ــزت، حکم ع
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عبارت پایه مضمون )24( : 

ظرفیت سازی بین المللی

و   بالنــده  پیشــگام،   :1414 افــق  در  مطلــوب  وضــع 
در  بین المللــی،  مؤثــر  و  فعــال  ظرفیت هــای  از  برخــوردار 
ــی  ــاز، حام ــر، جریان س ــت هدایت گ ــور و فعالی ــتای حض راس
ــگاه  ــت جای ــتای تقوی ــل در راس ــه بین المل ــکار  در عرص و هم
و گســترش پیــروان مکتــب اهــل البیــت از طریــق رصــد، 
بین المللــی  و  شبکه ســازی  ، ســاماندهی  سیاســت گذاری 
مراکــز   و  ســازمان ها  نهادهــا،  در  عضویــت  اســالمی، 
بین المللــی، ایجــاد اتحادیه هــا و تأســیس مؤسســات ، مراکــز 
بهره گیــری  بــا  بین المللــی  فرهنگــی  و  علمــی  مــدارس  و 
از مطالعــات علمــی و منطقــه ای و ظرفیت هــای نهــادی، 
ــالمی. ــن اس ــدن نوی ــق تم ــتای تحق ــردی در راس ــکلی و ف تش

عبارت پایه مضمون )25( : 

ارتقای سطح کارکردهای اجتماعی سیاسی حوزه و روحانیت

زمینه ســازی  در  کارآمــد   :1414 افــق در مطلــوب وضــع

حمایــت، پشــتیبانی و هدایــت نظــام جمهــوری اســالمی، 
الهــام بخــش، فعــال و جریان ســاز در عرصه هــای اجتماعــی، 
انقــالب  گفتمــان  بــا  همــگام  فراملــی  و  ملــی  سیاســی، 
اســالمی؛ برخــوردار از تربیت یافتگانــی بصیــر، جامع نگــر، 
و  کشــور  اجتماعــی  و  سیاســی  مســائل  در  نقش آفریــن 
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ــی  ــالمی و انقالب ــای اس ــول و ارزش ه ــه اص ــد ب ــان، معتق جه
و ملتــزم بــه والیــت مطلقــه فقیــه از طریــق اهتمــام بــه حفــظ 
ــد  ــان، رص ــی حوزوی ــتگی اجتماع ــدت و هم بس ــت وح و تقوی
ــب،  ــدام متناس ــگیری و اق ــی، پیش ــی سیاس ــائل اجتماع مس
اهتمــام بــه حفــظ و توســعه شــعائر و مظاهــر انقالبــی، تقویــت 
فعــاالن و تشــکل های اجتماعــی حوزویــان، آگاهی بخشــی 
اجتماعــی سیاســی بــه امــت اســالمی و ملــل جهــان، حمایــت 
ــان  ــروم جه ــل مح ــش مل ــالمی و آزادی بخ ــای اس از نهضت ه
ــای  ــی در حوزه ه ــی سیاس ــای اجتماع ــترش فعالیت ه و گس

ــه. علمی

عبارت پایه مضمون )26( :

 ترویج و بالندگی فرهنگ جهاد، شهادت و بسیج و حفظ 

ارزش های انقالب اسالمی و دفاع مقدس

و  طــالب  از  برخــوردار   :1414 افــق در مطلــوب وضــع

ــهادت  ــاد و ش ــه جه ــیجی و روحی ــر بس ــون دارای تفک روحانی
در تــراز انقــالب اســالمی و تکریــم شــهدا و ایثارگــران روحانــی 
ــاهد و  ــالب ش ــی ط ــیره عمل ــه س ــازی و ارائ ــق الگوس از طری
ایثارگــر، حفــظ و ترویــج فرهنــگ جهــاد، شــهادت و ارزش های 
بســیج  فعالیت هــای  ارتقــای  و  گســترش  مقــدس،  دفــاع 
خانواده هــای  بــه  خدمات رســانی  و  روحانیــون  و  طــالب 

شــاهد و جانبــازان، آزادگان و ایثارگــران حــوزوی.



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

کلیات برنامه پنج ساله70

عبارت پایه مضمون )27( : 

پشتیبانی، هدایت و شبکه سازی دانش آموختگان

کارآمــدی  زمینه ســازی  :1414 افــق در مطلــوب وضــع

دانش آموختــگان در رفــع نیازهــای حــوزه، جامعــه و نظــام 
ــی،  ــطح دانش ــای س ــی، ارتق ــق سامان بخش ــالمی؛ از طری اس
و  نیازســنجی  اجتماعــی،  سیاســی-  و  ارزشــی  مهارتــی، 
ــا  ــا و انجمن ه ــت کانون ه ــکیل و تقوی ــردی، تش ــت کارک هدای
ــر  ــد ب ــا تأکی ــگان ب ــتیبانی از دانش آموخت ــازی و پش و شبکه س
ــه  ــام ب ــت و اهتم ــظ کرام ــی، حف ــای مأموریت ــق فرصت ه خل

دانش آموختــگان. بازگشــت 

عبارت پایه مضمون )28/1( :

 ارتقای سطح سالمت و معیشت حوزویان - تهذیب )مشاوره(

و  طــالب  از  برخــوردار  :1414 افــق در مطلــوب وضــع

روحانیــون بانشــاط، دارای آرامــش فکــری و ســالمت جســمی 
و  متناســب خدمــات  و  ارائــه هدفمنــد  از طریــق  روانــی  و 
ــات  ــن ضروری ــالمت و تأمی ــت و س ــی، بهداش ــهیالت رفاه تس
معیشــتی، تقویــت خدمــات مشــاوره و روان درمانــی و حقوقی، 
ــه  ــالب ب ــب ط ــی و ترغی ــای ورزش ــرای برنامه ه ــی و اج طراح
فناوری هــای  و  ابزارهــا  روش هــا،  از  بهره گیــری  بــا  ورزش 
ــت  ــت و رعای ــزت، عدال ــت، ع ــظ کرام ــر حف ــد ب ــد و تأکی جدی

زی طلبگــی.
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عبارت پایه مضمون )28/2( :

 ارتقای سطح سالمت و معیشت حوزویان - امور طالب و خانواده

و  طــالب  از  برخــوردار  :1414 افــق در مطلــوب وضــع

روحانیــون بانشــاط، دارای آرامــش فکــری و ســالمت جســمی 
و  متناســب خدمــات  و  ارائــه هدفمنــد  از طریــق  روانــی  و 
ــات  ــن ضروری ــالمت و تأمی ــت و س ــی، بهداش ــهیالت رفاه تس
معیشــتی، تقویــت خدمــات مشــاوره و روان درمانــی و حقوقی، 
ــه  ــالب ب ــب ط ــی و ترغی ــای ورزش ــرای برنامه ه ــی و اج طراح
فناوری هــای  و  ابزارهــا  روش هــا،  از  بهره گیــری  بــا  ورزش 
ــت  ــت و رعای ــزت، عدال ــت، ع ــظ کرام ــر حف ــد ب ــد و تأکی جدی

زی طلبگــی.

عبارت پایه مضمون )29( : 

ساماندهی و پشتیبانی استعدادهای برتر،

 برگزیدگان، نخبگان و تجلیل از مفاخر

وضــعمطلــوبدرافــق1414: کارآمــد در بهره منــدی از 

ــر و نخبــگان در راســتای ارتقــای اثرگــذاری  اســتعدادهای برت
در حــوزه، نظــام اســالمی و جوامــع از طریــق رصــد فرایندهای 
شناســایی،  برنامه ریــزی،  نخبه پــروری،  و  نخبه گزینــی 
ایجــاد  ابعــاد،  همــه  در  حمایــت  و  شکوفاســازی  جــذب، 
و  نخبــگان  شبکه ســازی  و  الزم  زمینه هــای  و  فرصت هــا 

اســتعدادهای برتــر.
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عبارت پایه مضمون )30( : 

مطالعات راهبردی و کالن حوزه و روحانیت

وضــعمطلــوبدرافــق1414: تعییــن جهت گیری هــای 

کالن در راســتای تحــول حــوزه و تحقــق نیازهــای جامعــه 
تبییــن  طریــق  از  جهانــی  نیازهــای  و  اســالمی  نظــام  و 
ــا،  ــناخت ظرفیت ه ــردی، ش ــای کالن و راهب ــائل و نیازه مس
آینده پژوهــی، مطالعــات محیطــی، ارائــه نظریه هــای کالن در 
خصــوص حــوزه و روحانیــت بــا تأکیــد بــر اســتفاده از نخبــگان 

ــوزوی. ــمند ح ــگان هوش و فرزان

عبارت پایه مضمون )31( : 

برنامه ریزی، نظارت و  ارزیابی جامع

نظــام  از  برخــوردار   :1414 افــق در مطلــوب وضــع

برنامه ریــزی جامع نگــر، آینده نگــر، تحول گــرا، واقع بینانــه، 
بــه نیازهــا، پویــا و منعطــف در راســتای تحقــق  پاســخ گو 
رســالت و اهــداف حوزه هــای علمیــه از طریــق مطالعــات 
آینده پژوهــی، پایــش محیطــی، اندیشــه ورزی در مســائل کالن 
بلندمــدت،  برنامه ریزی هــای  سیاســتگذاری،  راهبــردی،  و 
میان مــدت و کوتاه مــدت و طراحــی نقشــه جامــع تحــول؛ 
پویــا،  جامع نگــر،  ارزیابــی  و  نظــارت  نظــام  از  برخــوردار 
ــتمر و  ــود مس ــالح و بهب ــتای اص ــازنده در راس ــر و س هدایت گ
ــدی  ــی و رتبه بن ــنجش، ارزیاب ــق س ــره وری از طری ــش به افزای
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جامــع و بازخوردگیــری دائمــی بــا تأکیــد بــر مؤلفه هــای 
کیفیــت، کارایــی، اثربخشــی و رضایــت  ذی نفعــان؛ بــا ایجــاد 
ــه روز و کارآمــد و  نظــام مدیریــت داده و اطالعــات یکپارچــه، ب
بهره گیــری از مشــارکت نخبــگان، فضــال و نهادهــای حــوزوی 

ــی. ــرد جمع ــت و خ ــر عقالنی ــی ب مبتن

عبارت پایه مضمون )32( : 

سازماندهی و بهبود روش ها و قوانین و مقررات

وضــعمطلــوبدرافــق1414:برخــوردار از ســازماندهی 

کارآمــد از طریــق تدویــن و بهبــود ســاختارها، فرایندهــا و 
قوانیــن و مقــررات و تقویــت نظــام شــورایی بــا تأکیــد بــر 
تمرکز گرایــی در سیاســت گذاری و واگــذاری امــور اجرایــی بــه 
واحدهــای صفــی، نظــم و انضبــاط و گــردش روان و قانونمنــد 
امــور متناســب بــا شــئون حــوزوی و پرهیــز از تداخــل کارکردی 
نهادهــای  و  و فضــال  از مشــارکت نخبــگان  بهره گیــری  بــا 

ــی. ــرد جمع ــت و خ ــر عقالنی ــی ب ــوزوی، مبتن ح

عبارت پایه مضمون )33( : 

توسعه منابع انسانی و فرهنگ سازمانی

وضــعمطلــوبدرافــق1414: برخــوردار از منابــع انســانی 

متعهــد، متخصــص، متخلــق، پایبنــد بــه ارزش های اســالمی، 
بــا انگیــزه و بانشــاط در راســتای افزایــش بهــره وری؛ از طریــق 
نیازســنجی، شایســته گزینی، به کارگیــری مؤثــر، دانش افزایــی 
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و مهارت افزایــی، ارتقــای فرهنــگ ســازمانی، مدیریــت دانــش 
ســازمانی، نگهداشــت شایســته و ارزشــیابی عملکــرد بــا تأکیــد 
ــر جانشــین پروری، مدیریــت مســیر شــغلی و بهبــود امنیــت  ب
و رضایــت شــغلی بــا محوریــت ارزش هــا و فرهنــگ اســالمی، 

کرامــت انســانی، عدالــت و قانون مــداری.

عبارت پایه مضمون )34( : 

 امور پشتیبانی، مالی و عمرانی

وضعمطلوبدرافق1414: برخوردار از شفافیت متناسب 

و طبقه بندی شده مالی، پشتیبانی به هنگام، باکیفیت و روزآمد و 
دارای فضاهای استاندارد متناسب با شئون حوزه های علمیه با 
رویکرد معماری ایرانی اسالمی از طریق نیازسنجی و برنامه ریزی، 
ارائه خدمات مناسب مالی، پشتیبانی و عمرانی به حوزه های علمیه 
و مخاطبان، کاهش تمرکز در اجرای فرایندهای پشتیبانی، مالی 
و عمرانی، اصالح الگوی مصرف و صیانت از بیت المال، استفاده 
از فناوری های نوین، حمایت و ارتقای نیروهای خدماتی با تأکید 
بر ایفای نقش ستادی و نظارت و ارزیابی مؤثر، تکریم مخاطبان، 
شئون  رعایت  و  مسئولیت پذیری  عدالت محوری،  قانون مندی، 

حوزه های علمیه.

عبارت پایه مضمون )35( : 

 امور حقوقی و اداری

اسـتیفای حقـوق  کارآمـد در  وضـعمطلـوبدرافـق1414:
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ارائـه  برنامه ریـزی،  و  نیازسـنجی  طریـق  از  علمیـه  حوزه هـای 
و  علمیـه  حوزه هـای  بـه  اداری  و  حقوقـی  مناسـب  خدمـات 
مخاطبـان، احیا و سـاماندهی امالک و مسـتغالت حـوزه، اتخاذ 
رویکـرد پیشـگیرانه، نظـارت مؤثـر بـر اسـناد تعهـدآور، پیگیـری 
دعـاوی حقوقی و اسـتفاده از فناوری هـای نوین با تأکید بر ایفای 
نقش سـتادی، تکریم مخاطبـان، قانون منـدی، عدالت محوری، 

مسـئولیت پذیری و رعایـت شـئون حوزه هـای علمیـه.

عبارت پایه مضمون )36( : 

 نشر منابع مکتوب و دیجیتالی

خدمـات  ارائـه  در  کارآمـد   :1414 افـق در مطلـوب وضـع

متمایـز و باکیفیـت نشـر و توزیـع منابـع درسـی و غیردرسـی 
مناسـب  خدمـات  ارائـه  برنامه ریـزی،  و  نیازسـنجی  طریـق  از 
انتشـاراتی بـه حوزه هـای علمیه و مخاطبان، گسـترش شـبکه 
توزیـع کتب،  اسـتفاده از فناوری های نویـن، تکریم مخاطبان، 

مسـئولیت پذیری و رعایـت شـئون حوزه هـای علمیـه.

عبارت پایه مضمون )37( :

 تأمین زیرساخت های فناوری اطالعات

وضــعمطلــوبدرافــق1414: بهره منــد از زیرســاخت های 

ســامانه های  و  امــن  و  پایــدار  شــبکه ای  و  ســخت افزاری 
ــره وری  ــای به ــتای ارتق ــد در راس ــه و روزآم ــزاری  یکپارچ نرم اف
ســازمانی از طریــق سیاســتگذاری جامــع و  اهتمــام بــه تحقیق 
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و توســعه، ایجــاد شــتاب روزافــزون در طراحــی، اســتقرار، 
مدیریــت  بــا  زیرســاخت ها  ارتقــای  امنیــت  و  بهره بــرداری 
ــم  ــظ حری ــازی و حف ــوزش و فرهنگ س ــه، آم ــع و یکپارچ جام

ــان. ــوق مخاطب ــی و حق  خصوص

عبارت پایه مضمون )38( : 

ساماندهی بازآفرینی حوزه در فضای مجازی

بازآفرینــی  راهبــری   :1414 افــق در مطلــوب وضــع

کارآمــد کارکردهــای حــوزه در فضــای مجــازی در راســتای 
مرجعیــت در زمینــه دیــن و  فرهنــگ اســالمی ایرانــی، از 
ــتمر،  ــع و مس ــی جام ــش و  ارزیاب ــتگذاری، پای ــق سیاس طری
ــای  ــی ظرفیت ه ــتفاده از تمام ــازی و اس ــوزش و فرهنگ س آم
حوزه هــای علمیــه؛ بــا اهتمــام بــه بهره منــدی هوشــمندانه از 
ــنت های  ــا و  س ــاعه ارزش ه ــظ و اش ــد، حف ــای روزآم فناوری ه
و  و حقــوق مخاطبــان  حــوزوی، حفــظ حریــم خصوصــی 
سالم ســازی و حفــظ امنیــت  همه جانبــه فضــای مجــازی.

عبارت پایه مضمون )39( : 

 صیانت از حوزه و روحانیت

وضـعمطلـوبدرافـق1414: کارآمـد در حفاظت از حوزه، 

از  ارتقـای منزلـت حـوزه  روحانیـت و خانواده هـا در راسـتای 
طریـق رصـد آسـیب ها و تهدیـدات فـراروی و مقابلـه بـا آن هـا، 
جلوگیـری از نفـوذ افـراد، افـکار و جریانـات منحـرف، مراقبـت 
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دائـم از طـالب، روحانیـون و خانواده هـا در برابـر آسـیب های 
از  حراسـت  سیاسـی،  و  اجتماعـی  اخالقـی،  اعتقـادی، 
و  محرمانـه  مـدارک  و  اسـناد  فیزیکـی،  فضـای  کارکنـان، 
حاکمیـت  بـر  تأکیـد  بـا  حـوزه  واحدهـای  بازرسـی  و  نظـارت 
آسیب شناسـانه،  و  علمـی  نـگاه  محوریـت  قانـون،  و  شـرع 
اتخـاذ رویکـرد پیشـگیری، بازدارندگـی و تربیتـی- اصالحـی ، 
رعایـت مصالـح حـوزه و نظام روحانیـت در عین توجـه به حفظ 
کرامـت انسـانی، حریـم،  اسـرار و آبـروی اشـخاص، اهتمـام به 
ارتقـای زیرسـاخت های امنیتـی و بهره گیـری از همـه ابزارها و 

فن آوری هـای روزآمـد بـا توجـه بـه اقتضائـات حـوزوی.

عبارت پایه مضمون )40( : 

توسعه موقوفات، منابع پایدار و تبرعات

وضــعمطلــوبدرافــق1414: کارآمــد در تأمیــن منابــع 

ــا،  ــق احی ــوزه از طری ــی ح ــی مال ــتای خوداتکای ــی در راس مال
اقتصــاد  توســعه  پایــدار،  منابــع  و  وقــف  توســعه  و  ایجــاد 
آموزشــی، پژوهشــی و نظایــر آن، جــذب حمایت هــای مردمــی 
و خّیریــن بــا تأکیــد بــر بهره منــدی از وجوهــات شــرعی، 
ــای  ــا نهاده ــاط ب ــطح ارتب ــوه و س ــاماندهی نح ــه س ــام ب اهتم
حاکمیتــی، ایجــاد و اســتقرار ســاِزکار مناســب اقتصــادی 
نیازهــا و  بــا مبناقــراردادن  جهــت جــذب و جلــب منابــع 
و  منابــع  جــذب  شفاف ســازی  فرهنگ ســازی،  اولویت هــا، 

هزینه کردهــا، شناســایی و رفــع خألهــای قانونــی.




