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�پیشگفتار

انقــالب  �پیــروزی   از  �ــس  به ویــژه  معاصــر،  دنیــای  تحــوالت  ســرعت 
اســالمی، چنــان  شــتاب گرفتــه کــه نوســازی و به روزرســانِی تمــام نهادهــا، 
بــا  ازایــن رو  اســت.  اجتناب نا�ذیــر  فرهنگــی  و  دینــی  نهادهــای  ازجملــه 
توجــه بــه نقــش و جایــگاه بی بدیــل حوزه هــای علمیــه در نظــام اســالمی و 
انتظاراتــی کــه از ایــن نهــاد مقــدس وجــود دارد، مدیریت حوزه هــای علمیه 
ــا،  ــناد، مأموریت ه ــازِی اس ــا و روزآمد س ــالح، ارتق ــن، اص ــای تدوی فراینده
به ویــژه  را  خــود  ســاختارهای  و  نظام نامه هــا  برنامه هــا،  سیاســت ها، 
داده  قــرار  اولویــت  در  اعرافــی�،  آیــت اهلل  حضــرت  مدیریــت  دورۀ  در 
اســت تــا بتوانــد ضمــن تحقــق ایــن مطالبــات و انتظــارات، زمینــۀ حضــور 
ــش  ــای نق ــل  و ایف ــم و عم ــدان عل ــه در می ــای علمی ــش حوزه ه بیش ازپی

ــم آورد. ــی را فراه ــی و فرامل ــالت مل ــکالت و معض ــل مش ــت در ح مثب
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 �پیش

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

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

مدیریتحوزههایعلمیه
برنامهریزیونظارتراهبردی دفتر

مدیریتاندیشکده
فروردین1401شمسی
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مقدمه:

     حوزه هــای علمیــه شــیعه در طــول حیــات خــود از زمــان 
ائمــه معصومیــن، فــراز و نشــیب های زیــادی را تجربــه 
ــود  ــار خ ــر افتخ ــخ پ ــی در تاری ــات اله ــا عنای ــن ب ــرده؛ لک ک
ــای  ــردم، از مرزه ــی م ــأ دین ــوان ملج ــه عن ــت ب ــته اس توانس
ــد. در دوران معاصــر، حوزه هــای  ــاع نمای ــن و دینــداران دف دی
علمیــه و عالمــان دینــی بــا تغییــر وضعیــت جدیــد و بــا حضــور 
ــه خــود برغــم امــواج مختلــف تمــدن تجــددی، نقــش  عالمان
خــود را در جامعــه و امــت اســامی و در پیــروزی انقــاب 
ــد.  ــا نمای ــی ایف ــام خمین ــری ام ــه رهب ــران ب ــامی ای اس
ــیار  ــی بس ــازه زمان ــه در ب ــادی ک ــترده و بنی ــه گس ــن مواجه ای
کوتــاه در جامعــه دینــی بــه وقــوع پیوســتند، حــوزه و عالمــان 
دینــی را بــا وضعیــت خطیــری روبــرو ســاختند. لــذا براســاس 
ظرفیت هــای موجــود و امکان هــای پیــش رو، حــوزه و عالمــان 
دینــی رســالت های زیــادی را بــر دوش کشــیده و گام هــای 
ــان  ــده نش ــت آم ــه دس ــات ب ــته اند. تجربی ــی را برداش مختلف
می دهــد کــه الزمــه عبــور موفــق حــوزه و عالمــان دینــی از ایــن 
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شــرایط و بهبــود وضعیــت دیــن و دینــداران در عرصــه جامعــه و 
امــت اســامی، وجــود منطــق، نظــام و قاعده هــای نظــری و 
عملیاتــی مشــخص بــرای اتخــاذ تصمیم هــای درســت اســت. 
یکــی از مهم تریــن جایگاه هــا کــه تنظیــم امــور حوزه هــا در 
ــد را نشــان خواهــد داد، تنظیــم خروجی هــای  وضعیــت جدی
ــام  ــا انج ــگ ب ــخص و هماهن ــد مش ــا قواع ــب ب ــوزه متناس ح
وظایــف در موقعیت هــای مختلــف اســت بــه گونــه ای کــه 
ــده  ــی را برعه ــی وظایف ــان دین ــوزه و عالم ــن ح ــد ممک ــا ح ت

ــد کــه: بگیرن
در  را  خــود  اساســی  و  اصلــی  مأموریــت  بتواننــد  اواًل: 
ــی  ــان دین ــوزه و عالم ــی ح ــالت های دین ــق رس ــتای تحق راس

ــد؛ ــام دهن ــد انج باش
ــا  ــان آنه ــاد در می ــف و تض ــل، تخال ــن تداخ ــًا: کمتری ثانی

ــد؛ ــود آی وج
دینــی  ظرفیت هــای  ســایر  از  ممکــن  حــد  تــا  ثالثــًا: 
مؤمنــان و جامعــه دینــی در ذیــل مراتــب علمــی و عملــی 
عالمــان دینــی بهــره گرفتــه شــود و تــا حــد ممکــن از حضــور 
ــا  ــته و ی ــرورت نداش ــه ض ــی ک ــی در جایگاه های ــان دین عالم
مخــل کارویژه هــای اصلــی عالمــان دینــی اســت، جلوگیــری 

ــود؛ ش
و  تاریخــی  شــرایط  بــا  را  تطابــق  بیشــترین  رابعــًا:  و 

باشــد. داشــته  اجتماعــی 
ایــن مهــم از مطالبــات مقــام معظــم رهبــری و مراجــع 
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ــت  ــور جه ــن منظ ــت.. بدی ــوده اس ــز ب ــوزه نی ــام ح عظ
ــی و  ــان دین ــوزه و عالم ــا ح ــط ب ــای مرتب ــناخت کارویژه ه ش
براســاس مطالبــه اســناد باالدســتی حــوزه همچــون ســند 
چشــم انداز1 و منشــور حوزه هــای علمیــه اباغــی از ســوی 
ــه و  ــت تهی ــژه روحانی ــه، کاروی ــای علمی ــرم حوزه ه ــر محت مدی

ــت.  ــده اس ــن گردی تدوی

1- تعاریف و اصطالحات:
ــه آن دســته از طــاب و فضایــی گفتــه  دانش آموختــه: ب
از ســطوح تحصیلــی ســطح 1، 2، 3  می شــود کــه یکــی 
و باالتــر را گذرانــده و یــا در یکــی از رشــته های تخصصــی 
)متناســب بــا کارکردهــای حــوزه علمیــه( فارغ التحصیــل 

ــد. ــده باش ش
کارویژه هــای روحانیــت: وظایــف و نقش هــای ذاتــی و 
موقعیتــی اســت کــه روحانیــت شــیعه در عرصه هــای مختلــف 
همچــون تعلیــم و آمــوزش، تربیــت و اخــاق، تبلیــغ و هدایت، 
ــه  ــخگویی ب ــی در پاس ــی و مدیریت ــاد، سیاس ــق و اجته تحقی
نیازهــا و احتیاج هــای حــوزه، نظــام و جامعــه در ســطح ملــی 

و بین المللــی دارد. 
آموزشــی،  تربیتــی،  اســت  نهــادی  علمیــه:  حــوزه 
پژوهشــی، تبلیغــی کــه در راســتای اســتقرار رســالت نبــی 
ــغ  ــن، تبلی ــدف تبیی ــا ه ــت ب ــل بی ــام و اه ــرم اس مک

1  . بند 2 از راهبرد کان 1 از هدف 2 سند چشم انداز حوزه های علمیه.
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و صیانــت از فرهنــگ و معــارف دینــی و در جهــت هدایــت 
می کنــد. فعالیــت  جامعــه 

نظــام اســامی: مجموعــه قــوای ســه گانه و ارکان، عناصــر 
ــران  ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــای قانون ــازمان ها و نهاده و س

کــه تحــت زعامــت والیــت مطلقــه فقیــه مــی باشــند.
ــان  ــل می ــط متقاب ــان ها و رواب ــدن انس ــه: از گردآم جامع
آنــان، جامعــه تشــکیل می شــود کــه معیارهــا و مقرراتــی 
ــان را  ــت و آن ــم اس ــا حاک ــط آن ه ــر رواب ــده ب ــا پیچی ــاده ی س
نهادهــا وســازمان هایی تأمیــن می دهــد کــه در اینجــا جــدای 

ــت. ــور اس ــردم منظ ــت م ــا محوری ــت و ب ــت و دول از حاکمی

2- اهداف و نتایج:
ــای  ــن کارویژه ه ــه تعیی ــر ب ــی ناظ ــداف اصل ــن اه مهم تری

حــوزه و روحانیــت شــامل مــوارد ذیــل اســت: 
تربیــت نیــروی انســانی بــرای رفــع نیازهــای دینــی جامعــه، نظــام .  

اســامی و حوزه هــای علمیــه؛

ــت .   ــج، تثبی ــغ، تروی ــه تبلی ــت در زمین ــت روحانی ی ــق مامور تحق

ــطوح  ــا و س ــامی در عرصه ه ــارف اس ــا و مع ــق ارزش ه و تعمی

ــف؛ مختل

مهم ترین اهداف فرعی شامل موارد ذیل است:
ــد و چرخــه ورودی- .   یــت فراین تربیــت هدفمنــد طــاب و مدیر

خروجــی؛

سامان دهی دانش  آموختگان حوزوی؛.  
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ــای .   ــگان حوزه ه ــاب و دانش آموخت ــری از ط ــتفاده حداکث اس

علمیــه؛

برخی از نتایج طرح، در فازهای مختلف:
نظــری .   الگــوی  یــک  در  آنهــا  نظــام  و  کارویژه هــا  تعییــن 

؛ مشــخص

طراحی و استخراج رشته ها و دوره های آموزشی و مهارتی؛.  

زمینه سازی جهت هدایت تحصیلی و مشاوره شغلی؛.  

تشکیل و تقویت عرصه های مورد نیاز خدمت؛.  

دانش آموختــگان .   متناســب  یــع  توز جهــت  یــزی  برنامه ر

حــوزوی؛ 

یــزی جهــت بهره منــدی مطلــوب کمــی و کیفــی از .   برنامه ر

ــان. حوزوی

3- روش تعیین کارویژه ها:
 اصــواًل هــر چــه منطــق موقعیت شناســی تحلیــل، قــوی و 
قابــل دفــاع باشــد، نتایــج بــه دســت آمــده از قــوت، جامعیــت و 
اعتبــار بیشــتری برخــوردار اســت. روش هــای مختلفــی را برای 
رســیدن بــه قــوت و جامعیــت بیشــتر می تــوان طــی نمــود کــه 
در ایــن پــروژه بــه صــورت تلفیقــی از منابــع ذیــل بهــره بــرده 

شــده اســت:
مراجعه به منابع دینی؛   

ــی     ــه العظم
ّ
ــت الل ــی و آی ــام خمین ــرات ام ــتفاده از نظ اس

خامنــه ای و مراجــع معظــم تقلید)دامــت برکاتهــم(؛

یخی؛     مرور نقش و وظایف روحانیت در سیر تحوالت تار
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مراجعه به اسناد باالدستی مکتوب حوزوی و کشوری؛    

ــران و     ــاغل در ای ــدی مش ــایتهای طبقه بن ــا و س ــه کتابه ــه ب مراجع

ســایر کشــورها؛

مراجعــه بــه تجربیــات ســایر ادیــان بــا بررســی مقــاالت و گفتگــو    

بــا مطلعان؛

گفتگو با علما، فضا و مدیران حوزوی؛   

گفتگو با خبرگان اجتماعی و برخی مدیران ارشد نظام.   

بــا  شــد  تــاش  پیــش رو،  محدودیت هــای  بــه  نظــر 
ــی  ــه العظم ــت الّل ــی و آی ــام خمین ــق آرای ام ــی دقی بررس
خامنــه ای و مراجــع معظــم تقلیــد دامــت برکاتهــم و 
ــزرگان، فضــا،  ــا بیــش از چهــل نفــر از ب گفتگــو و مصاحبــه ب
مدیــران ارشــد نظــام و حــوزه، مورخیــن، و بررســی و بازخوانــی 
اســناد باالدســتی نظــام و حــوزه، بهتریــن مســیر ممکــن بــرای 
اســتحصال و تعییــن کارویژه هــای روحانیــت، طــی شــود. بــر 
ایــن اســاس، اهــم نظــرات و نــکات بــه دســت آمــده از ســخنان 
ــده  ــته بندی ش ــل دس ــور ذی ــار مح ــوق، در چه ــورات ف و منش

اســت.
الف: کارویژه های روحانیت در حوزه های علمیه؛

ب: کارویژه ها ی روحانیت در عرصه جامعه؛ 
ج: کارویژه ها ی روحانیت در عرصه نظام؛

د: کارویژه های روحانیت در عرصه بین الملل.
 عرصه هــای فــوق از منظرهــای مختلفــی چــون آموزشــی، 
پژوهشــی، تهذیبــی و تربیتــی، تبلیغــی، اجرایــی و مدیریتــی 
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و یــا در عرصــه نظــام، نهادهــای رهبــری و قــوای ســه گانه 
ــت. ــده اس ــته بندی ش دس

     در گام هـای بعـدی می تـوان براسـاس ضـرورت فعالیت، 
جایـگاه اشـتراکی یـا انحصاری، دائمـی یا غیردائمـی، محلی، 
ملـی و یـا بین المللی بـودن و... کارویژه هـا را دسـته بندی کرد.
    بدیهــی اســت فــاز اول ایــن طــرح، بــرای تدویــن و تهیــه 
فهرســت اجمالــی از وظایــف ذاتــی و موقعیتــی روحانیــت 
تهیــه شــده اســت و دســتیابی جامــع بــه بقیــه اهــداف و 
و  ســازمان  درون  شــاخص های  و  الزامــات  دقیــق  تعییــن 
بــرون ســازمانی در فازهــای بعــدی طراحــی شــود. همچنیــن 
ــد هــر چنــد وقــت یکبــار  فهرســت کارویژه هــا ی روحانیــت بای

شــود. به روزرســانی 
 4- مأموریت روحانیت براساس 

رسالت های حوزه علمیه: 
ــرآن و  ــر ق ــی ب ــد، مبتن ــه توحی ــای کلم ــن واع ــه دی اقام
ســنت و مکتــب اهــل بیــت در همــه عرصه هــا و ســاحت ها 

و ملجــأ علمــی و معنــوی امــت.
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5- اهم سیاست ها در عرصه نظام، جامعه و حوزه 
براساس اسناد باالدستی و رهنمودهای امام، رهبری 

و بزرگان
سیاست های مشترک:

ــه و مکتــب اهــل .  
ّ
یــت قــرآن و ســنت رســول الل محور

فعالیت هــا؛ و  شــئون  تمامــی  در   بیــت

معظــم .   مقــام   ،خمینــی امــام  رهنمودهــای  بــه  توجــه 

ــی و اســناد  ــد دام ظلهــم العال ــری و مراجــع عظــام تقلی رهب

باالدســتی؛

اولویــت بخشــی بــه تأمیــن نیازهــای حــوزه بــا حفــظ و تربیــت .  

اســتعدادهای برتــر و نخبــه؛

ــت در .   ــتی روحانی یس ــی و ساده ز ــت زی طلبگ ــر رعای ــد ب کی تأ

ــردم؛ ــا م ــل ب ــه و تعام ــا جامع ــه ب مواجه

کیــد بــر حفــظ ســنت های ســلف صالــح در طراحــی و .   تأ

روحانیــت؛ کارویژه هــا ی  اســتقرار 

ــی، .   ــی فرهنگ ــات بوم ــوالت و اقتضائ ــناخت تح ــه ش ــام ب اهتم

سیاســی و اجتماعــی داخــل و خــارج کشــور و اســتقرار کار 

آن. براســاس  ویژه هــا  

سیاست ها در عرصه حوزه های علمیه:

تــاش در راســتای اســتنباط و تبییــن معــارف دیــن متناســب بــا .  

ــا؛ ــه عرصه ه یت در هم ــر ــای بش نیازه

کید بر حفظ استقال همه جانبه حوزه های علمیه؛.   تأ
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کیــد بــر صیانــت از کرامــت دانش آموختــگان حــوزوی و .   تأ

ــا ی  ــاب و حوزه ه ــوی ط ــت معن ــا منزل ــب ب ــذاری متناس ارج گ

ــه؛ علمی

ــای .   ــعه دهنده مرزه ــامی و توس ــات اس ی ــد نظر ــه تولی ــام ب اهتم

علــوم اســامی براســاس اجتهــاد روشــمند و عقلــی؛

عرصه هــای .   در  دانش آموختــگان  توانمندســازی  بــر  کیــد  تأ

ــت در  ــای روحانی ــا کارویژه ه ــب ب ــای متناس ــی و مهارت ه دانش

داخــل و خــارج کشــور.

سیاست ها  در عرصه نظام جمهوری اسالمی 

تاش در جهت تأمین و تبیین محتوای دینی مورد نیاز نظام؛.  

از .   دفاع  و  نظام  به  دینی  و مصونیت بخشی  بر هدایت گری  کید  تأ

آن؛

اهتمام به تربیت نیروی مورد نیاز برای نظام اسامی؛.  

یخی روحانیت؛ .   توجه به مناصب تار

براساس .   نظام  اصلی  جهت گیری های  تقویت  و  حفظ  بر  اهتمام 

ارزش های انقاب اسامی؛

یت ملی و منطقه ای؛.   کید بر ارتباط سازنده روحانیت با مدیر تأ

کید بر حفظ و تقویت تبعیت از والیت فقیه؛.   تأ

ــه .   ــتحکام رابط ــردم و اس ــد م ــت امی ــظ و تقوی ــرای حف ــاش ب ت

ــامی؛ ــاب اس ــی انق ــان مردم ــت گفتم ــام و تقوی ــا نظ ــردم ب م

کید بر نگرش حوزوی در کل سیاست های فرهنگی کشور؛.   تأ

تــاش در جهــت تحقــق جنبــه پــدری روحانیــت در اختافات .   

؛  سی سیا
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تــداوم تکمیــل و تصحیــح نظــام ســازی اســامی بــا توجــه بــه .   

کیــد بــر روش اجتهــادی.  مبانــی و منابــع اســامی و تأ

سیاست ها  در عرصه جامعه:

و .   هدایتگر  و  مردم  روحی  ملجأ  و  فکری  مرجعیت  بر  کید  تأ

پیشروبودن روحانیت؛

کید بر عدالت محوری؛.   اهتمام و تأ

اهتمام به حل بحران های موجود و پیش  روی جامعه ایران و جهان .  

اسام؛

تاش برای تأمین و ارتقای معنویت جامعه؛ .  

اقتدار امت .   انسجام و  بر حفظ و گسترش وحدت بخشی،  کید  تأ

سامی؛

با .   شبهات  برابر  در  روشنفکران  و  جوانان  اقناع  برای  تاش 

پاسخگویی مستدل براساس تفکر اسامی و منطق قرآنی؛

کید بر معرفی تاش های علمی و اجتماعی حوزه به مردم؛.   تأ

تاش در جهت رفع مشکات و آسیب های اجتماعی مردم..  

سیاست ها در عرصه بین الملل

تقویت رویکرد بین المللی در کارکردهای حوزه؛.  

بــه .   نســبت  بین المللــی،  یزی هــای  برنامه ر در  جامع نگــری 

همــه بخش هــا و مراکــز حــوزوی؛

بهره منــدی از فرصت هــا و ظرفیت هــای نهادهــای فعــال بــا .  

ــل؛ ــه بین المل ــوزه در عرص ــتقال ح ــگاه و اس ــظ جای حف

در .   فضــا  و  طــاب  حضــور  بــرای  الزم  زمینــه  ایجــاد 

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

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

ــان و همکاری هــا؛ گفتگــوی ادی

ــن .   ــت، ضم ــل بی ــب اه ــامی و مکت ــاب اس ــارف ن ــه مع عرض

یــب مذاهــب اســامی؛ حفــظ فرهنــگ وحــدت و تقر

کید بر مشـترکات .   یب مذاهب اسـامی بـا تأ تقویـت رویکـرد تقر

اعتقـادی و اخاقـی در تعامل بـا پیروان سـایر مذاهب؛

بهره گیـری از خـرد جمعـی و آرای صاحب نظـران بین المللـی، در .  

یـزی هـا در عرصـه بین الملل؛ طراحـی و برنامه ر

واقع نگـری در برنامه هـا و طرح هـای بین المللـی حـوزه و انطباق .  

بـا مقتضیات خـاص فرهنگی و اقلیمی کشـورها؛

هماهنگــی و وحــدت رویــه نســبت بــه حضور شــخصیت های .   

حقوقــی و حقیقــی حــوزوی در عرصه هــای بین المللــی؛

ــر برنامه هــا .    ــه تحــوالت بین المللــی و تأثیــر آن ب توجــه اکیــد ب

و فعالیت هــا و پرهیــز از انفعــال در راســتای تأثیرگــذاری بــر نظــام 

فکــری و معرفتــی جهــان؛

ــای .    ــان از ظرفیت ه ــرداری حوزوی ــت بهره ب ــه جه ــاد زمین ایج

ــا در  ــایر مزای ــی و س ــای تحصیل ــی، بورس ه ــای مطالعات فرصت ه

ســطح ملــی و فراملــی.

6- کارویژه های روحانیت 
ــی و موقعیتــی کــه روحانیــت  ــف و نقش هــای ذات      وظای
حــوزه،  احتیاج هــای  و  نیازهــا  بــه  پاســخگویی  در  شــیعه 
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ــک  ــی دارد و در ی ــی و بین الملل ــطح مل ــه در س ــام و جامع نظ
ــترک  ــی و مش ــی، ترجیح ــاغل اختصاص ــه مش ــیم بندی ب تقس
ــه  ــه عنــوان کارویژه هــای روحانیــت ب ــل تقســیم اســت1. ب قاب

ــردد. ــه می گ ــل ارائ ــورت ذی ص
و  داخلــی  جنبــه  فعالیــت  عرصه هــای  برخــی  نکتــه! 

تبلیــغ و... آمــوزش،  بــه طــور مثــال  خارجــی دارد 

فهرست اجمالی از کارویژه ها
کارویژه های روحانیت در عرصه حوزه های علمیه. 1

)بیش از 76 کارویژه خرد و کالن(

عرصه آموزشی؛.  

عرصه های پژوهشی؛.  

عرصه  های تهذیب و تربیت؛.  

یتی – اجرایی..   عرصه های مدیر

2 . کارویژه های روحانیت در عرصه نظام

)بیش از 127 کارویژه خرد و کالن(

نهاد رهبری) بیش از 54 کارویژه خرد و کالن(

فرابخشی؛.  

آموزشی؛.  

پژوهشی؛.  

فرهنگی تبلیغی؛.  

ــری  ــدارد و به کارگی ــان ن ــگاه حوزوی ــأن و جای ــا ش ــب ب ــاغل تناس ــی مش 1  . برخ
ــت. ــوع اس ــوارد ممن ــن م ــان در ای حوزوی
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تربیتی اخاقی؛.  

یتی؛.   اجرایی مدیر

شوراها..  

قوه مجریه )بیش از 44کارویژه خرد وکالن(

کادر اداری و اجرایی؛.  

آموزشی؛.  

پژوهشی؛.  

تبلیغی فرهنگی؛.  

اخاقی تربیتی..  

قوه مقننه )بیش از 5 کارویژه خرد وکالن(

یتی؛.   مدیر

قانونگذار؛.  

پژوهشی..  

قوه قضائیه )بیش از 24 کارویژه خرد وکالن(

یتی؛.   اجرایی مدیر

آموزشی؛.  

پژوهشی؛.  

فرهنگی..  

3 . کارویژه های روحانیت در عرصه جامعه

)بیش از 60 کارویژه خرد و کالن(

تبلیغی و فرهنگی؛.  

تربیتی؛.  

اجتماعی سیاسی؛.  
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پژوهشی؛.  

آموزشی؛.  

هنری و رسانه ای؛.  

یتی..   مدیر

کارویژه های روحانیت در عرصه بین الملل

)بیش از 40 کارویژه خرد و کالن(

یتی اجرایی؛.   مدیر

آموزشی؛.  

فرهنگی تبلیغی؛.  

پژوهش..  

مجموعًا 303 کارویژه 
در 4 عرصه حوزه، نظام ، جامعه و بین الملل1

ــق  ــد مصادی ــه می توان ــت ک ــه ای اس ــا وظیف ــغل ی ــوع ش ــژه، ن ــراد از کاروی 1  . م
ــد. ــته باش ــدد داش متع
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جــدول شــماره یــک:  فهرســت تفصیلــی کارویژه هــای روحانیــت در 

عرصــه حوزه هــای علمیــه

1.عرصه های آموزشی

1.مدّرس

شی
دان

زه
حو

.1

***قرآن1

***حدیث

***اخالق،تربیتومشاوره

***منطق،فلسفهوعرفان

***کالم

***ادیانومذاهبوفرق

***تبلیغودعوتاسالمی

***تاریخوسیره

وتمدناسالمی **فرهنگوهنر

**زبانوادبیات

اقتصــاد،  )نظیــر اســالمی انســانی **علــوم
و...( تربیتــی علــوم مدیریــت،

سایر

. مراد از ستاره)*( به شرح ذیل است:   1
کارویژه اختصاصی روحانیت با 3ستاره)***(

کارویژه ترجیحی روحانیت با 2ستاره)**(
ــد  ــدی کنن ــد تص ــان می توانن ــد غیرحوزوی ــم مانن ــان ه ــه حوزوی ــی ک عرصههای

ــا یــک ســتاره )*( ب
نکتــه! برخــی کارویژههــا میتوانــد دو یــا ســه عنــوان فــوق را داشــته باشــد. مثــا 
**/*مــدرس مراکــز عالــی آموزشــی؛ اگــر تدریــس معــارف باشــد جــزء کارویــژه 
ــاغل  ــزء مش ــد ج ــی باش ــوم سیاس ــس عل ــًا تدری ــر مث ــت و اگ ــی اس ترجیح

مشــترک اســت.
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مدّرس

ی
رد

رب
کا

ی
ها

ش
دان

.2

**مهارتهایقرآنی

**مهارتهایتبلیغی

***مهارتهایتهذیبی

**مهارتهای�ژوهشونویسندگی

*مهارتهایآموزشی

*مهارتهایمدیریتی

*مهارتهایهنرورسانه

*مهارتهایبهداشتوسالمت

سایر

آموزشی 2.***برنامهریز

متونآموزشی 3.***تدوینگر

2.عرصه های پژوهشی

گر
ش

وه
�ژ

***فقهواصول فقه

***قرآن

***حدیث

***اخالق،تربیتومشاوره

***منطق،فلسفهوعرفان

***کالم

***ادیانومذاهبوفرق

***تبلیغودعوتاسالمی

***تاریخوسیره

**فرهنگوهنروتمدناسالمی

**زبانوادبیات
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گر
ش

وه
اقتصــاد،�ژ  )نظیــر اســالمی انســانی **علــوم

و...( تربیتــی علــوم مدیریــت،

سائر

**کارشناسخدمات�ژوهشی

3.عرصه های تهذیب و تربیت

بی
مر

***مربیاخالقطلبگی)ذیطلبگی(

***مربیاخالقعملی

***مربیاخالقخانواده

***مربیمعینتهذیب

ور
شا

م

اخالقیطالب ***مشاور

تربیتیطالب ***مشاور

خانوادهطالب ***مشاور

تحصیلیطالب ***مشاور

شغلیطالب ***مشاور

روانشناختی ***مشاور

***مشاورسالمت)ورزش،بهداشتو...(

3.عرصه های مدیریتی - اجرایی

**سیاستگذاروبرنامهریز

یی
جرا

وا
ی

دار
درا

کا

**آموزشیوپژوهشی

**فرهنگیوتبلیغی

**مشاورینسازمان

**منابعانسانی

***مسئولیندفاتر/روابطعمومی

**حراستوبازرسی/نظارتوارزیابی

*واحدمهندسی)فناوریوعمران(
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کادراداریواجرایی

*واحدهای�شتیبانی،خدماتی

**مالی

سایر

دیر
م

مدیــران و علمیــه حــوزه مدیریــت ***مرکــز
ارشــد

***مدارسعلمیه)داخلوخارجکشور(

***مراکزآموزشیداخلوخارجکشور

***مراکز�ژوهشیداخلوخارجکشور

**مراکزهنریورسانهای

***مراکــزفرهنگــی–تبلیغــیداخــلوخــارج
کشــور

ــون ــایروحانی ــی)..فعالیته ــزارزیاب ***مراک
درعرصــهنظــاموجامعــه...(

***مراکزمجازیوفناوری

***انجمنهاوتشکلها

ــائی ــیوشناس ــاریواطالعات ــایآم ***بانک ه
ــه( ــاموجامع ــاینظ ــواالت،نیازه )..س

***ستادهاوشوراهایحوزوی

و ســازمانها بــا حــوزه همــکاری ***ســتاد
بیرونــی نهادهــای

کارآفرینیواشتغالزاییطالب ***مراکز

***دبیرخانه

خدماتیطالب ***امور

**سازمان هاوشوراها

ــامو ــوزه،نظ ــیح ــدوآینده�ژوه رص ــز ***مرک
جامعــه

**مجمعخیرینوواقفین

**خدماتوارتباطات�ژوهشی
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مدیر

نهادهــای بــا وتعامــالت ***ارتباطــات
و...( آیســکو یونســکو، )نظیــر بینالمللــی

سایر

جدول شماره دو: فهرست تفصیلی 

کارویژه های روحانیت در عرصه نظام

نهاد رهبری

شی
بخ

فرا
.1

***ولیفقیه

***عضومجلسخبرگانرهبری

***فقیهشوراینگهبان

یه
فق

ی
ول

ف
طر

از
ن

بی
صو

من

سپاهوبسیج ***نمایندهولیفقیهدر

***رئیسعقیدتیسیاسیارتش

***رئیسعقیدتیسیاسینیرویانتظامی

***رئیسعقیدتیسیاسیوزارتدفاع

***رئیسعقیدتیسیاسیستادمشترک

جهادکشاورزی ***نمایندهولیفقیهدر

هاللاحمر ***نمایندهولیفقیهدر

کمیتهامدادامام **نمایندهولیفقیهدر

بنیادمسکن ***نمایندهولیفقیهدر
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شی
بخ

فرا
.1

یه
فق

ی
ول

ف
طر

از
ن

بی
صو

من

***شورایسیاستگذاریائمهجمعه

***امامجمعه

بنیــادشــهیدوامــور ***نماینــدهولــیفقیــهدر
ایثارگران

و حــج ســازمان  در فقیــه ولــی نماینــده ***
زیــارت

***رئیسقوهقضائیه

***تولیتآستانهایمقدسوبقاع

**رئیسمجمعتشخیصمصلحتنظام

***اعضایشورایعالیانقالبفرهنگی

نهادهایحوزوی ***مسئوالندر

**نمایندهولیفقیهدرخارجازکشور

***نمایندهولیفقیهدراستانها

*رئیسصداوسیما

رئیسمجمعجهانیاهلبیت**

***نمایندهولیفقیهدردانشگاهها

***نمایندهولیفقیهدرسازماناوقاف

***رئیسسازمانتبلیغات

اموراهلسنت ***نمایندهولیفقیهدر

**اعضایشورایعالیفضایمجازی

الگــوی  مرکــز عالــی شــورای ***اعضــای
�پیشــرفت ایرانــی اســالمی
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شی
وز

آم
.2

نهادهــای بــا مرتبــط مســائل و موضوعــات ***مــدرس
کمیتــی حا

***کارشناسآموزشدرنهادها

براینهادهایحاکمیتی ***مربیکادر

شی
وه

.�ژ
3

تأمیــن بــا مرتبــط مســائل و موضوعــات 1.**�ژوهشــگر
حاکمیتــی نهادهــای موردنیــاز دینــی محتــوای

متونآموزشیدینی 2.***تدوینگر

ی
نگ

ره
.ف

4
غی

بلی
ت

فرهنگی **مشاور

**مسئولفرهنگی

**کارشناسفرهنگیهنری

هنریورسانه*ای **مشاور

قی
خال

یا
یت

رب
5.ت

***مربیاخالق

دینی ***مشاور
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تی
ری

دی
م

یی
جرا

6.ا

ی
اد

ست
و

نی
ما

ساز
ی

رای
اج

و
ی

دار
ی،ا

یت
دیر

م
در

کا

مدیر

*مدیرستادها

*مدیرسازمانها

مراکزآموزشی *مدیر

�ژوهشی **مدیر

فرهنگیوتبلیغی **مدیر

**سیاستگذاریوبرنامهریزی

*منابعانسانی

*حراستوبازرسی

*روابطعمومی

*نظارتوارزیابی

ها
ورا

ش
***شورایتخصصیحوزویشورایعالیانقالبفرهنگی7.

***فقهیبانکمرکزی

سائر

قوه مجریه

یی
جرا

وا
ی

دار
درا

کا
.1

*رئیسقوه

***/*وزراومعاونان
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یی
جرا

وا
ی

دار
درا

کا
.1

مدیر

*ستادها

*سازمانها

فرهنگی **مراکز

�ژوهشی *مراکز

آموزشی *مراکز

*سیاستگذاریوبرنامهریزی

شی
وز

آم
1.مدرس2.

آموزشعالی */**مراکز

*/**آموزشو�رورش

*/**مؤسساتتخصصیوخصوصی

*/**موضوعاتومسائلمرتبطبا
قوهمجریه

2.کارشناسآموزشهایدینی

شی
وه

�ژ
.3

تأمیــن بــا مرتبــط مســائل و )موضوعــات **�ژوهشــگر
مجریــه قــوه نیــاز مــورد دینــی محتــوای

آمــوزش ، �ــرورش و )آمــوزش درســی متــون **تدوینگــر
و... عالــی

**ناظر)کپتاب-مجالت–مطبوعات–فضایمجازی

***عضویــتدرمراکــز�ژوهشــیوشــوراهایمرتبــطقــوه
فرهنــگ شــورای ســالمت، بانکــداری، )شــورای مجریــه

... و عمومــی

فرهنگی **�پیوستنگار



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

کار ویژه های روحانیت32

گی
هن

فر
ی

یغ
تبل

.4

گی
هن

فر
ور

ام

مشاورفرهنگی

***وزراومعاونان

***استاندار

**رئیسسازمان

**فرماندار

**شهردار

**بخشدار

**دهدار

کارشناسفرهنگی

**سازمان

**وزارتخانه

**دانشگاه

مسئولفرهنگی

**دانشگاه

**امامزادهوبقاع

**اتحادیهانجمن

اسالمیدانشآموزی

**فرهنگسراها

روحانیت مشاورامور
***استانداریها

**وزارتخانهها

وزیر( )مشاور

عرصه فعالدر
بینالملل

**رایزنفرهنگیودینی

*سفیر

مشاورهنریو
رسانهای

**سازمانها

**فرهنگسراها
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تی
بی

تر
قی

خال
5.ا

دینی ***مشاور

تربیتی **مشاور

***مربیاخالق

***برنامهریزیومجریبرنامههایقرآنوعترت

**مربیان�رورشیومعلماندینی

قوه مقننه

*رئیسقوهمقننهمدیریتی

*نمایندهمجلسقانونگذار

*کارشناسموضوعاتومسائلمرتبطباقوهمقننه

�ژوهشی

1.**�ژوهشگر

ــی ــائلدین ــاتومس موضوع
ــه ــوهمقنن ــاق ــطب مرتب

فرهنگی �پیوستنگار

�ژوهشــیمرتبــطبــامجلــس،رؤســای 2.**مدیــر)مراکــز
ــریات( ــه،نش ــیونها،کپتابخان کمیس
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قوه قضایییه

تی
ری

دی
م

ئی
جرا

1.ا

***رئیسقوهقضایپیه

یی
جرا

وا
ی

دار
یا

یت
دیر

م
در

کا

مدیر

**ستادها

**سازمانها

**مراکز
آموزشی

**مراکز
�ژوهشی

*حراستوبازرسی

**سیاستگذاریوبرنامهریزی

**نظارتوارزیابی

یی
ضا

یق
وق

حق

ازدواجوطالق **دفتردار

*دفترداراسناد

**قاضی

*وکیل

*مشاورحقوقی

**عضوشورایحلاختالف

شی
وز

آم
.2

4.**مدرس

5.**مدیریتآموزش

6.**کارشناسآموزش

قوهقضائیه برایمراکز 7.**تربیتکادر
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شی
وه

.�ژ
3

موضوعاتومسائلمرتبطباقوه **�ژوهشگر
قضائیه

کارشناس

مرتبــط مســائل و **موضوعــات
ــه ــوهقضائی ــاق ب

**آسیبهایاجتماعی

فرهنگی **�پیوستنگار

گی
هن

فر
فرهنگی4. 3.مشاور

**رئیسقوه

سازمانها:امور **سایر
زندانها،ثبتاحوال...

4.**کارشناسفرهنگیزندانهاو...
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ــت در  ــای روحانی ــی کارویژه ه ــت تفصیل ــه: فهرس ــماره س ــدول ش ج

عرصــه جامعــه

تبلیغی فرهنگی

ت
اع

م
ج

ام
ام

.1

***مساجد

فرهنگی)حسینیههاوبقاعوکانونهای ***مراکز

فرهنگیهنری...(

علمی)دانشگاههاومدارسو...( ***مراکز

اقتصادی)کارخانهجات،شهرکهای ***مراکز

صنعتیو...(

وبانکهاو...( اداری)سازمانهاومراکز ***مراکز

خدماتی)بیمارستانها،تفرجگاههاو...( ***مراکز

تفریحی)بوستانها،مجتمعهایتفریحی ***مراکز

و...(

2. نماینده مراجع داخل و خارج از کشور

3.مبلغعمومی
)سخنران،خطیب(

**سخنرانمساجدومجالسعمومیداخلوخارج

ازکشور

رسانههایجمعیملیوفراملی **سخنرانیدر

صی
ص

تخ
لغ

مب
.4

**مبلغدانشآموزیودانشجویی

**مبلغسالمندان

**مبلغبالینی

**مبلغمعلولین

**مبلغچهرهبهچهره

**مبلغفضایمجازی

**مبلغکودکونوجوان
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صی
ص

تخ
لغ

مب
.5

**مبلغزباندان

***مبلغاصناف)معلمین،بازار،ورزشکاران،نخبگان

و...(

***مبلغمجالسزنانه

***مبلغمکانهایزیارتی

ور
ش

زک
ا ج

خار
ی

دین
ل

عا
.ف

6

**سخنراندینیدرمجالسوهمایشها

***هجرتبلندمدتتبلیغی

ذبحخارجکشور ***ناظر

**تیمهایاعزامیورزشیوهنریبهخارجکشور

7.امورمناسکی

**تدفین،تولد

فرهنگی–امور **حجوزیارت)روحانیکاروانها–امور

�ژوهشیو...(

3. تربیتی اخالقی

1.مربیاخالق
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ور
شا

م
وو

خگ
س

�ا
.2

**خانواده

**جوانان

**آسیبهایاجتماعی

مجلسخانگی **راهاندازیمشاورهدر

**رفعاختالفاتواصالحذاتالبینفردی،خانوادگی،

قومیومذهبیو...

**مشاورکپتابخوانی

3. اجتماعی سیاسی

سی
سیا

ی
اع

م
جت

ها
ص

عر
ن

اال
فع

.1

**فعالدرامورخیریهای

حسبیهای)وجوهات،عقود ***متصدیامور

شرعی...(

***روحانیامدادوحوادثغیرمترقبه

**فعالحوزهآسیبهایاجتماعی

**مشاورهگروههاوانجمنهایمردمنهادواسالمی

داخلوخارجازکشور

منکر *امرانبهمعروفوناهیاناز

**هادیسیاسیوانقالبی

*انجمنهایمردمنهاد

4. پژوهشی

1.**�ژوهشگر

آسیبهایاجتماعی،

طبسنتی،عرفانهای

کاذبوخرافات،سبک

زندگی

2.*مترجم

3.*محقق
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4.*مولف

5.*انتشاراتیوامور
کپتاب

5. آموزشی

1.مدرس

*حوزهعمومی)مهدکودک،مدارس..(

**آموزشگاههایآزادوکانونها

**استادکرسیهایدینیدرخارجازکشور

6. هنری و رسانه ای

ی
ها

سان
ور

ی
هنر

ل
عا

.ف
*مشاورهنری1

*مجری

**نویسنده

*گوینده

رسانهای)وبالگتابازیهایرایانهای( *مباشر

7. مدیریتی

دیر
.م

1

***مدیرمراکزاسالمیخارجازکشور

***مدیرفرهنگیتورهایمذهبی

**مدیررسانه)جمعی،مکپتوب،نوین...(

**مدیریتعرصههایگوناگوندینی)مداحی،تعزیه

خوانی،قرآنی،هیئاتو...(

گروههاوانجمنهایمردمنهادواسالمی **مدیر

داخلوخارجازکشور
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جــدول شــماره چهــارم: فهرســت تفصیلــی کارویژه هــای روحانیــت 

ــل ــه بین المل در عرص

مدیریتی اجرایی

ف
سمتردی

1
)اندونزی،سوریه،عراق، کشور ***نمایندهولیفقیهدرخارجاز

لمان،هندوستان،�اکستان،فرانسه، روسیه،انگلستان،آ
دانمارک،هلند،آذربایجان،امارات،اتریش،لبنانو...(

***نمایندهمراجعیاحوزههایعلمیهدرخارجازکشور2

3

نهادهایفرهنگیدینیبینالمللیکشور ***مدیر
)المصطفی،تقریب،اهلبیت،سازمانفرهنگ،بعثه،اتحادیه

رادیوتلویزیونهایاسالمی،انجمناسالمیدانشجویانخارج
ازکشور(

4
اسالمیخارجازکشور– مراکز ***مدیر

)مراکز مراکزفرهنگی–هنری–تبلیغیخارجکشور **مدیر
اسالمیو...(

مدارسعلمیهبینالمللی5 ***مدیر

6
مراکزآموزشیبینالمللی **مدیر

)دانشگاهبینالمللیغنا،کالجاندونزی،کالجلندنو...
نمایندگانالمصطفی(

�ژوهشیبینالمللی7 مراکز **مدیر

تشکلهایبینالمللیطالب8 **مدیر

**مدیرانوراهنمایتورهایگردشگریمذهبیبینالمللی9

**رایزنعلمی،فرهنگیودینی10
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نمایندگیهایج.ا.ادرخارجازکشور11 *سفیرومأموردر

12
رسانهایبینالمللی)رادیوتلویزیونهایاسالمیو **مدیر

شبکههایتلویزیونیحوزویمانندشبکهوالیت،ثامن،هادی
تیویو...(

13
*کارشناسفضایمجازیبینالمللی)سایتها،خبرگزاریها،

شبکههایاجتماعیو...(

**مشاوربینالملل14

آموزشی

15
**استادکرسیهایدینیبینالمللی)کرسیهای

اسالمشناسیوشیعهشناسی(

**مدرسبینالمللی)زباندان(16

**معلممبلغمدارسعصریبینالمللی17

*مدرسزبانهایخارجی18

فرهنگیتبلیغی

**مبلغبینالمللی19

**مبلغمحورمقاومت20

**مبلغوچهرهرسانهایبینالمللی21

بینالمللی22 ***مبلغمستقر

***ناظرشرعیذبحخارجکشور23

**مبلغهمراهگروههایاعزامیبهخارجکشور24

25
**مبلغحجوزیارت)روحانیکاروان–امورفرهنگی–

امورپژوهشی،مبلغینو...(

**مبلغگردشگریدینیبینالمللی26

27
**کارشناسرسانهایبینالمللی)تهیهکپننده،تدوینگر،

تهیهکپنندگانکلیپ،فیلمنامهنویسو...(

**کارشناسادیانیبینالمللی28
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**کارشناسمذاهبیبینالمللی29

بینالمللی30 **مبلغامداگر

***کارشناس�اسخگوییبهشبهاتبینالمللی31

32
**مبلغامورتخصصیبینالمللی)اعتیاد،دانشجویی،کودک،

زندان،زنانو...(

33
***مبلغمتخصصیموضوعیبینالمللی)اربعین،مهدویت،

مقابلهباافراطیگریو...(

***کارشناسمناسکشرعیبینالمللی34

تربیتی-روانشناسیبینالمللی)سالمتمعنوی(35 **مشاور

پژوهشی

بینالمللی36 **نویسندهو�ژوهشگر

مسائلمنطقهایبینالمللی37 **تحلیلگر

*مترجم38

متونآموزشیبینالمللی39 **نویسندهوتدوینگر

**مدیرانواعضایانجمنهاوگروههایعلمیبینالمللی40
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7- مراحل بعدی طرح کارویژه روحانیت:

ــول  ــه تح ــد زمین ــدام می توان ــه هرک ــل -ک ــای ذی محوره
مــورد نظــر مقــام معظــم رهبــری و مراجــع معظــم تقلیــد 
)دامــت برکاتهــم( را فراهــم آورد- به عنــوان فازهــای بعــدی 

پیشــنهاد می گردنــد: کارویژه هــای مصــوب  بر اســاس 
تکمیل شناسنامه مشاغل؛   

تعیین اولویت ها در عرصه های مختلف کارکردی؛   

تدوین درختواره علوم و رشته های تخصصی؛   

مهارت ها و دوره های آموزشی مورد نیاز؛   

یع متناسب دانش آموختگان؛    نیازسنجی و توز

ــت     ــف و هدای ــطوح مختل ــا در س ــرش حوزه ه ــاماندهی پذی س

ــی؛  ــوازن تحصیل مت

طرح های عملیاتی سازی و الزامات کارویژه روحانیت؛   

ــا تأســیس گــروه     ــی کارویژه هــا ب ــری علم ــی و بازخوردگی یاب ارز

مطالعــات شــغلی روحانیــت.

والحمدلله رب العالمین




