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�پیشگفتار

انقــالب  پییــروزی   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 پییش

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 

دیــن مبیــن اســام بــر منزلــت شــورا تأکیــد فــراوان نمــوده 
اســت.آیات و روایــات بی شــماری بــر ایــن موضــوع داللــت 
ــه شــریفه 38 ســوره مبارکــه شــوری، آن جــا  ــه آی دارد، از جمل
ــت  ــت و اجاب ــدا را اطاع ــر خ ــه ام ــان ک ــد: »و آن ــه می فرمای ک
کردنــد و نمــاز برپــا داشــتند و کارشــان را بــا مشــورت یکدیگــر 
ــاق  ــران انف ــه فقی ــم ب ــان کردی ــه روزی ش ــد. از آنچ ــام دادن انج
کردنــد« و آیــه 159 ســوره آل عمــران کــه بــه پیامبــر بــرای 
اهــل ایمــان ســفارش می کند:»بــر آنــان ببخشــای و برایشــان 
طلــب آمــرزش کــن و در امــور بــا ایشــان مشــورت نمــا و 
ــد  ــر خــدا کــن کــه خداون ــوکل ب آن گاه کــه تصمیــم گرفتــی ت

توکل کننــدگان را دوســت دارد«.
محتــرم  مدیــر  دســتور  بــه  عنایــت  بــا  راســتا  ایــن  در 
حوزه هــای علمیــه و ضــرورت ایجــاد ســاماندهی، وحــدت 
و  آیین نامه هــا  محتوایــی  و  شــکلی  انتظــام  ایجــاد  و  رویــه 
کمیســیون های شــوراها، ســند جامــع شــوراهای ســتادی 

گردیــد. تدویــن  علمیــه  حوزه هــای  مدیریــت  مرکــز 
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الزم بــه توضیــح اســت کــه شــوراهای یادشــده از شــوراهای 
می باشــند  علمیــه  حوزه هــای  مدیریــت  مرکــز  در  اصلــی 
عالــی  بــه شــورای  وابســته  اقمــاری  برخــی شــوراهای  و  
ــراف  ــت گذاری کان و اش ــام سیاس ــه در مق ــای علمی حوزه ه
بــر حوزه هــای علمیــه را دارد زیرمجموعــه نظــام شــورایی 

پیــِش رو قــرار نگرفته انــد. 

سیاست ها

زمینه ســازی بــرای ایفــای نقــش اســاتید و طــاب و . 1
و  اســتانی  برنامه ریزی هــای  در  مــدارس  مدیــران 

کان؛ برنامه هــای  احیانــًا 
زمینه ســازی بــرای افزایــش اختیــارات مدیــران مــدارس . 2

ــت های کان؛ ــوب سیاس در چارچ
حــول . 3 گفتمان ســازی  گســترش  رونــد  بــر  تســریع 

نیــاز؛ مــورد  متغیرهــای  و  مرکــز  کان برنامه هــای 
ایجـاد بسـتر مناسـب بـرای تحقق بخشـیدن بـه منویـات . 4

امـام خمینـی و مقـام معظـم رهبـری؛
ــتقل و . 5 ــد، مس ــی کارآم ــتن  نظام ــوی داش ــه س ــت ب حرک

تصمیم گیــر در ســایر بخش هــای ســتادی؛
ــت . 6 ــا و تقوی ــی در تصمیم گیری ه ــری از خودکامگ جلوگی

نگــرش خــرد جمعــی ســتادی؛
پرورش بالندگی در برنامه ریزی های کان ستادی؛. 7
کارکنــان . 8 و  مســئوالن  باالتریــن  میــان  انگیزه بخشــی 
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در بخش هــای ســتادی و ایجــاد روحیــه انقابــی و 
مشــورتی در ســتاد.

رویکردها

رسـیدن به نظام جامع شـورایی در قالـب تخصصی کردن . 1
بخش هـای تصمیم گیر؛ 

ایجــاد وحــدت رویــه، یکپارچه ســازی و هماهنگــی بــرای . 2
تدویــن مصوبــات مــورد نیاز؛ 

تمرکززدایی در تصمیم گیری توسط مدیر؛. 3
واگــذاری تصمیمــات در امــور جزئــی کــه بیشــتر قابلیــت . 4

اجرایــی دارنــد بــه واحدهــای صفــی و رعایــت اصــول 
برنامه ریــزی در معاونت هــا.
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مقدمه

و  کارشناســی  ظرفیت هــای  از  اســتفاده  منظــور  بــه 
ــای  ــی حوزه ه ــردی و مأموریت ــای کارک ــی در عرصه ه تخصص
ــی  ــجام مدیریت ــی و انس ــاد هماهنگ ــور ایج ــه منظ ــه و ب علمی
آیین نامه هــا،  و  طرح هــا  تصویــب  و  بررســی  در  تســریع  و 
کــه  کمیســیون ها  و  شــوراها  جامــع  نظــام  آیین نامــه 
ــه  ــود، ب ــده می ش ــورایی« نامی ــام ش ــه نظ ــار »آیین نام به اختص

ــت. ــده اس ــن ش ــر تدوی ــواد زی ــرح م ش
ماده 1( تعاریف

شــورا: گروهــی اســت کــه بــا هــدف سیاســت گذاری، 
اصلــی  کارکردهــای  بــه  نســبت  تصمیم گیــری  و  راهبــری 
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مدیریــت،  عرصه هــای  در  علمیــه  حوزه هــای  مدیریتــی  و 
آمــوزش، پژوهــش، تبلیــغ و امــور فرهنگــی، تهذیــب و تربیــت 
ــه  ــای علمی ــت حوزه ه ــز مدیری ــای مرک ــک از واحده ــر ی در ه

می گــردد. تشــکیل 
بررســی  هــدف  بــا  کــه  اســت  گروهــی  کمیســیون: 
کارشناســی و تصمیم ســازی در زمینه هــای خــاص در هــر 
ــردد. ــکیل می گ ــت تش ــز مدیری ــتاد مرک ــای س ــک از واحد ه ی

کارگــروه: گروهــی اســت کــه با هــدف بررســی کارشناســی 
در موضوعــات خــاص بــه صــورت موقــت تشــکیل و همچنیــن 
ــیون ها  ــوراها و کمیس ــل ش ــورتی در ذی ــازوی مش ــوان ب ــه عن ب

ــردد. ــکیل می گ تش

ماده 2( اهداف
ارتقــای ســطح نظــام کارشناســی و تصمیم گیــری در امــور . 1

تخصصــی؛

واحد هــای . 2 از  یــک  هــر  در  هماهنگــی  و  انســجام  ایجــاد 

؛ تخصصــی

ارتقــای ســطح هماهنگــی میــان معاونت هــا و بخش هــای . 3

درون ســازمانی؛

ظرفیت هــای . 4 از  بهره منــدی  بــرای  مناســب  بســتر  ایجــاد 

مرکــز. از  خــارج  کارشناســی 
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ماده 3( وظایف 
راهبــردی . 1 برنامه هــای  و  طرح هــا   سیاســت ها،  پیشــنهاد 

ســاالنه؛ و  میان مــدت  بلندمــدت، 

پیشنهاد آیین نامه ها و ضوابط کالن مرتبط؛. 2

تعییــن شــاخص ها و معیارهــای مــورد نیــاز در عرصه هــای . 3

ــا؛ ــتمر آن ه ــی مس یاب ــط و ارز ــی مرتب تخصص

یت ها؛. 4 تصویب دستورالعمل های اجرایی متناسب با مأمور

بررســی مســائل و مشــکالت مرتبــط بــا حــوزه تخصصــی و ارائــه . 5

ــب؛ راهکارهای مناس

حیطــه . 6 در  همــکاری  و  تعامــل  محــدوده  و  شــیوه  تعییــن 

وظایــف بــا ســایر نهادهــا؛

تعیین اعضای کارگروه ها حسب مورد؛. 7

انجــام کارشناســی و ارائــه نتایــج بررســی کلیــه طرح هــا و . 8

پیشــنهادات ارجاعــی از ســوی مدیــر حوزه هــای علمیــه.

تبصره( حسـب تشـخیص مدیر حوزه هـای علمیه، مواردی 
کـه نیـاز به بررسـی در شـورای معاونان و شـورای طـرح و برنامه 

داشـته باشـد به آن شـوراها ارجاع خواهد شـد.
ــوراها و  ــک از ش ــر ی ــی ه ــه اختصاص ــاده 4( آیین نام م

ــط:  ــیون ها توس کمیس
ــس از  ــده و پ ــه ش ــه ارائ ــش مربوط ــئول بخ ــا مس ــاون ی مع
ــزی و نظــارت  ــر برنامه ری ــی توســط دفت بررســی و تنظیــم نهای
راهبــردی، از ســوی مدیــر حوزه هــای علمیــه بــرای اجــرا 

ابــاغ می گــردد.
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مــاده 5( عناویــن شــوراها و کمیســیون های مرکــز 
مدیریــت بــه شــرح ذیــل می باشــد:

شورای معاونان؛. 1

شورای طرح و برنامه؛. 2

شورای آموزش؛. 3

شورای پژوهش؛. 4

شورای تهذیب و تربیت؛. 5

شورای تبلیغ و امور فرهنگی؛. 6

شورای سیاست گذاری رسانه؛. 7

کمیسیون منابع انسانی و پشتیبانی؛. 8

کمیسیون توسعه و عمران؛. 9

کمیسون ارتباطات و بین الملل؛. 10

کمیسیون امور صیانتی؛. 11

کمیسون امور طالب و دانش آموختگان؛. 12

کمیسیون فناوری، اطالعات و فضای مجازی؛. 13

کمیسیون اجتماعی و سیاسی؛. 14

کمسیون امور موقوفات و منابع پایدار؛. 15

تبصــره( تشــکیل هرگونــه شــورا و کمیســیون غیــر از مــوارد 
ــزی و  ــر برنامه ری ــی در دفت ــس از بررس ــاده»5« پ ــور در م مذک
ــورت  ــه ص ــای علمی ــر حوزه ه ــد مدی ــردی و تأیی ــارت راهب نظ

می پذیــرد.
ماده 6( ترکیب اعضای شوراها و کمیسیون ها

مدیر حوزه های علمیه یا نماینده ایشان؛. 1
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معاون، مسئول مرکز یا مدیر دفتر مربوطه؛. 2

مدیران واحد مربوطه حسب موضوع؛. 3

ــب . 4 ــر حس ــر ب ــز و دفات ــئوالن مراک ــا مس ــان ی ــاون/ معاون مع

ارتبــاط بــا هــر یــک از شــوراها یــا کمیســیون ها؛

ــران و رؤســای ســایر . 5 ــر از کارشناســان مرتبط)مدی ــج نف ــا پن دو ت

ــدارس  ــران م ــگران، مدی ــاتید، پژوهش ــازمانی، اس ــز درون س مراک

ــازمان های  ــا و س ــایر نهاده ــران س ــق و صاحب نظ ــز موف و مراک

حــوزوی و غیرحــوزوی( بــا پیشــنهاد دبیــران و تأییــد مدیــر 

حوزه هــای علمیــه.

مدیــر  بــا  کمیســیون ها  و  شــوراها  ریاســت   )1 تبصــره 
حوزه هــای علمیــه و نایب رئیســی و دبیــری، حســب مــورد در 

می گــردد.  مشــخص  اختصاصــی  آیین نامــه 
ــان و  ــه از کارشناس ــر مربوط ــخیص دبی ــه تش ــره 2( ب تبص

صاحب نظــران در جلســه دعــوت بــه عمــل می آیــد. 
ــا  ــد ب ــان می توانن تبصــره 3( ســایر اعضــای شــورای معاون

حــق رأی در جلســه شــرکت نماینــد.
ماده 7( وظایف و اختیارات رئیس)شوراها/کمیسیون ها( 

یاست و اداره جلسات؛. 1 ر

تأیید دستور جلسات؛. 2

تأیید اعضای حقیقی؛. 3

تأیید نهایی مصوبات.. 4

حــوزه  در  کمیســیون ها  و  شــوراها  مصوبــات  تبصــره( 
وظایــف مرکــز مدیریــت پــس از تأییــد و ابــاغ مدیــر حوزه هــای 
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علمیــه الزم االجــرا می باشــد و مــواردی کــه نیــاز بــه تأییــد 
ــد. ــد ش ــال خواه ــد ارس ــرای تأیی ــر دارد، ب ــع باالت مراج
ماده 8( وظایف و اختیارات دبیر)شوراها/کمیسیون ها(

پیشنهاد دستور جلسات به رئیس؛. 1

پیشنهاد تقویم ساالنه جلسات؛. 2

دعوت از اعضا؛. 3

تنظیــم تصمیمــات و مصوبــات و ارســال آن هــا بــه دفتــر . 4

یــزی و نظــارت راهبــردی جهــت تطبیــق بــا قوانیــن و  برنامه ر

شــکلی؛ یکسان ســازی  و  مقــررات 

ــیون ها . 5 ــوراها و کمیس ــات ش ــات و مصوب ــتور جلس ــال دس ارس

بــرای اعضــای شــورای معاونــان؛

ارســال مصوبــات شــورا بــه واحدهــای ذیربــط بــرای اجــرا پــس . 6

از تأییــد و ابــالغ مدیــر حوزه هــای علمیــه؛

پیگیری اجرای مصوبات و ارائه گزارش فصلی و ساالنه به رئیس؛. 7

پیشنهاد اعضای حقیقی به مدیر حوزه.. 8

ماده 9( برگزاری جلسات 
)شــوراها/ جلســات  تصمیم گیــری  و  برگــزاری  نحــوه 

ــد  ــن خواه ــی تعیی ــای اختصاص ــیون ها( در آیین نامه ه کمیس
ــد. ش

ــای اعضــای جلســه در  ــوق و مزای ــه حق ــاده 10( کلی م
ــت  ــت پرداخ ــز مدیری ــاری مرک ــن ج ــوب قوانی چارچ
ــه  ــای علمی ــر حوزه ه ــم مدی ــزوم تصمی ــوارد ل و در م

ــود. ــد ب ــرا خواه الزم االج
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ــره  ــاده و 6 تبص ــه، در 10 م ــک مقدم ــا ی ــه ب ــن آیین نام ای
تنظیــم و پــس از تأییــد و ابــاغ مدیــر حوزه هــای علمیــه 

ــد. ــرا می باش الزم االج





  

فصل دوم 

شوراهای تخصصی
 مرکز مدیریت حوزه های علمیه
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3/16039شمارهابالغ:1392/06/28تاریخابالغ:

آ�یین نامه شورای طرح و برنامه

مقدمه: 

ــه  ــه870 )و اصــاح آن در مصوب ــه منظــور اجــرای مصوب ب
ــب  ــزی و تصوی ــی، برنامه ری ــام طراح ــتقرار نظ ــرای اس 892( ب
ــت  ــز مدیری ــای کان در مرک ــا و آیین نامه ه ــا، برنامه ه طرح ه
حوزه هــای علمیــه »شــورای طــرح و برنامــه« کــه از ایــن پــس 
ــکیل و  ــر تش ــوارد زی ــرح م ــه ش ــود، ب ــده می ش ــورا« نامی »ش

ــردد.  ــرا می گ اج
ماده 1( وظایف شورا: 

ــن . 1 ــط و تعیی ــادی ذیرب ــن از مب ــات و عناوی ــت موضوع یاف در

اولویت هــا بــا توجــه بــه سیاســت های حاکــم؛ 

بررســی و تأییــد نهایــی طرح هــا، برنامه هــا و آیین نامه هــای . 2

یــت حوزه هــای علمیــه و ارائــه بــه شــورای عالــی  کالن مدیر

ــب؛ ــت تصوی جه
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آیین نامه هــای . 3 و  برنامه هــا  طرح هــا،  تصویــب  و  بررســی 

یــت حوزه هــای علمیــه بــرای اجــرا.  اجرایــی مدیر

یــق به ســازی . 4 تســهیل فراینــد اجرایــی بیــن بخش هــا از طر

مســتمر فرایندهــا و ضوابــط و مقــررات.

ماده 2( اعضای شورا عبارت اند از: 
مدیر حوزه های علمیه )رئیس شورا(؛. 1

مسئول دبیرخانه شورای عالی؛. 2

یت )نایب رئیس شورا(؛. 3 مسئول حوزه مدیر

یزی و نظارت )دبیری شورا(؛. 4 دفتر برنامه ر

ــر . 5 ــاب مدی ــا انتخ ــم ب ــو دائ ــوان عض ــه عن ــان ب ــر از معاون دو نف

حوزه هــای علمیــه؛

مسئول طرح و برنامه شورای عالی )نماینده شورای عالی(؛. 6

سایر معاونان با توجه به موضوع؛. 7

رؤسای کارگروه ها با توجه به موضوع )مدعو(؛. 8

یک نفر صاحب نظر حوزوی حسب تشخیص رئیس شورا.. 9

ماده 3( ریاست جلسات شورا:
بــا مدیــر حوزه هــای علمیــه بــوده و در غیــاب وی بــر عهــده 

نایــب رئیــس )مســئول حــوزه ریاســت( می باشــد. 
ماده 4( محل دبیرخانه شورا:

ــری  ــوده و دبی ــتقر ب ــارت مس ــزی و نظ ــر برنامه ری  در دفت
آن بــر عهــده مســئول دفتــر برنامه ریــزی و نظــارت می باشــد. 

ماده 5( وظایف دبیر شورا:
 عهــده دار تهیــه دســتور جلســه، ارســال دعوت نامــه، 



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

27 نظام جامع شوراهای ستادی

تنظیــم و ثبــت صورت جلســات و اســناد مربــوط و پیگیــر 
می باشــد.  شــورا  مصوبــات 

ماده 6( جلسات شورا هر دو هفته یک بار تشکیل می گردد. 
 تبصــره 1( در صــورت وجــود دســتور، بــا پیشــنهاد دبیــر و 
تأییــد ریاســت شــورا، جلســات فوق العــاده تشــکیل می گــردد. 
شـورا  الزم  کارشناسـی های  انجـام  منظـور  بـه   )2 تبصـره 
می توانـد براسـاس آیین نامـه ای کـه بـه همیـن منظـور تدوین و 

ابـاغ می گـردد، کارگروه هـای تخصصـی تشـکیل دهـد. 
ــه عــاوه  ــا حضــور نصــف ب ــاده7( جلســات شــورا ب م

ــد.  ــدا می کن ــمیت پی ــم، رس ــای دائ ــک از اعض ی
تبصره 1( حضور رئیس یا نایب رئیس الزامی است. 

ــری  ــا رأی گی ــورا، ب ــات ش ــات جلس ــاده 8 ( مصوب م
انجــام گرفتــه و مــاک تصویــب، رأی اکثریــت اعضــای 

ــد.  ــر( می باش ــل پنج نف ــورا )حداق ش
تبصــره 1( عضــو مدعــو بــدون حــق رأی در جلســات شــورا 

ــد.  ــرکت می کن ش
ــه  ــه مصوب ــاز ب ــات شــورا درصورتی کــه نی تبصــره 2( مصوب
شــورای عالــی نداشــته باشــد بــا تأییــد مدیــر حوزه هــای 

ــود .  ــد ب ــرا خواه ــه الزم االج علمی

مــاده 9( ایــن آیین نامــه بــا یــک مقدمــه در 9 مــاده و پنــج 
تبصــره بــه تأییــد مدیــر حوزه هــای علمیــه رســیده و پــس 

از ابــاغ الزم االجرا اســت.
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تهیهو�پیشنهاد:

دفتربرنامهریزیو
نظارتراهبردیبا
همکاریمعاونت

آموزش

تصویب�پننده:

شورایمعاونان

حوزههایابالغ:1396/10/20تاریختصویب: مدیر
علمیه

3/37873شمارهابالغ:1396/10/20تاریخابالغ:

آ�یین نامه شورای تخصصی آموزش

مقدمه

و  شــوراها  جامــع  آیین نامــه  یــک  مــاده  اســتناد  بــه 
حوزه هــای  مدیریــت  مرکــز  تخصصــی  کمیســیون های 
علمیــه، مصوبــه شــورای معاونــان،  شــورای تخصصــی آمــوزش 
کــه بــه اختصــار در ایــن آیین نامــه »شــورای آمــوزش« نامیــده 

می گــردد. تشــکیل  می شــود 
ماده 1( اهداف

ارتقــای ســطح نظــام کارشناســی و تصمیم گیــری در امــور . 1

آموزشــی؛

ایجــاد انســجام و هماهنگــی در میــان واحدهــای صفــی و . 2

ســتادی در امــور آموزشــی؛
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ظرفیت هــای . 3 از  بهره منــدی  بــرای  مناســب  بســتر  ایجــاد 

یــت؛ مدیر مرکــز  از  خــارج  کارشناســی 

ماده 2( وظایف شورا
تصویب دوره ها،  رشته ها و  برنامه های آموزشی و توسعه آن ها؛. 1

بررســی و تصویــب ســرفصل های آموزشــی و سیاســت های . 2

ــی؛ ــون آموزش ــن مت تدوی

ــدارس، . 3 ــالل م ــعه و انح ــیس، توس ــت های تأس ــن سیاس تعیی

ــی؛ ــات آموزش ــز و مؤسس مراک

تعیین سیاست ها و تصویب سقف و سهمیه پذیرش؛. 4

ــی و . 5 ــوزه آموزش ــی در ح یاب ــی و ارز ــای نظارت ــی گزارش ه بررس

ــم مناســب؛ اتخــاذ تصمی

تصویــب نظــام رتبه بنــدی و بررســی گزارشــات ســاالنه در . 6

خصــوص رتبه بنــدی مــدارس، مراکــز و مؤسســات آموزشــی؛

راهبــردی . 7 برنامه هــای  و  طرح هــا   سیاســت ها،  پیشــنهاد 

ســاالنه؛ و  میان مــدت  بلندمــدت، 

پیشنهاد آیین نامه ها و ضوابط کالن آموزشی؛. 8

ــاز در . 9 ــورد نی ــتانداردهای م ــا و اس ــاخص ها و معیاره ــن ش تعیی

ــا؛ ــتمر آن ه ــی مس یاب ــی و ارز ــی آموزش ــای تخصص عرصه ه

تصویب دستورالعمل های اجرایی؛. 10

ــای . 11 ــه راهکاره ــی و ارائ ــکالت آموزش ــائل و مش ــی مس بررس

ــب؛ مناس

ــنهادات . 12 ــا و پیش ــه طرح ه ــه کلی ــبت ب ــر نس ــی و اظهارنظ بررس

ــه؛ ــای علمی ــر حوزه ه ــوی مدی ــی از س ارجاع
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تعییــن شــیوه و محــدوده تعامــل و همــکاری در حیطــه . 13

وظایــف بــا ســایر نهادهــا؛

ماده 3( ترکیب شورا
مدیر حوزه های علمیه )رئیس(؛. 1

معاون آموزش )دبیر و نایب رئیس(؛. 2

معاون پژوهش؛. 3

معاون تهذیب؛. 4

یزی و نظارت راهبردی؛. 5 مدیر دفتر برنامه ر

مدیران معاونت آموزش؛. 6

ــنهاد . 7 ــه پیش ــی ب ــز تخصص ــدارس و مراک ــران م ــر از مدی دو نف

ــه مــدت دو  ــه ب ــر حوزه هــای علمی ــد مدی معــاون آموزشــی و تأیی

ســال؛

دو نفــر از اســاتید و صاحب نظــران آموزشــی بــه پیشــنهاد . 8

ــه مــدت دو  ــه ب ــر حوزه هــای علمی ــد مدی معــاون آموزشــی و تأیی

ــال؛ س

تبصــره 1( بــه تشــخیص معــاون آمــوزش از کارشناســان و 
ــل  ــه عم ــوت ب ــه دع ــق رأی در جلس ــدون ح ــران ب صاحب نظ

می آیــد. 
ــا  ــد ب ــان می توانن تبصــره 2( ســایر اعضــای شــورای معاون

حــق رأی در جلســه شــرکت نماینــد.
تبصــره 3( دستورجلســات و مصوبــات شــورای آمــوزش 

ــان ارســال می گــردد. ــای شــورای معاون بــرای اعض
ماده 4( وظایف و اختیارات رئیس شورا:
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یاست و اداره جلسات؛. 1 ر

تأیید دستور جلسات؛. 2

تأیید اعضای حقیقی شورا؛. 3

تأیید نهایی مصوبات شورا.. 4

ماده 5( وظایف و اختیارات دبیر شورا:
پیشنهاد دستور جلسات به رئیس شورا؛. 1

پیشنهاد تقویم جلسات ساالنه به شورا؛. 2

دعوت از اعضای شورا؛. 3

تنظیــم تصمیمــات و مصوبــات شــورا و ارســال آن هــا بــه . 4

ــن و  ــا قوانی ــق ب ــرای تطبی ــردی ب ــزی و نظــارت راهب ی ــر برنامه ر دفت

مقــررات و یکسان ســازی شــکلی؛

ارســال مصوبــات شــورا بــه واحدهــای ذیربــط بــرای اجــرا پــس . 5

از تأییــد و ابــالغ مدیــر حوزه هــای علمیــه؛

ــی و . 6 ــزارش فصل ــه گ ــورا و ارائ ــات ش ــرای مصوب ــری اج پیگی

ــس شــورا؛ ــه رئی ــاالنه ب س

پیشنهاد اعضای حقیقی شورا به مدیر حوزه های علمیه؛. 7

تبصــره( در صــورت وجــود تعــارض میــان مصوبــات و 
قوانیــن موجــود، موضــوع در کمیتــه ای مرکــب از مدیــر دفتــر 
ــدۀ   ــوزش و نماین ــاون آم ــردی،  مع ــارت راهب ــزی و نظ برنامه ری
مدیــر و واحدهــای ذیربــط در صــورت ضــرورت، بررســی و 

بــه آن تصمیم گیــری می گــردد. نســبت 
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ماده 6( برگزاری جلسات شورا:
ــمیت11.1 ــا1رس ــوم1اعض ــور1دوس ــا1حض ــورا1ب ــات1ش جلس

ــای1رأی1اکثریــت1اعضــا1 ــر1مبن ــری1ب ــه1و1تصمیم1گی یافت
ــرد.1 ــورت1می1پذی ص

جلســات1شــورا1بــه1صــورت1ماهانــه1برگــزار1می1گــردد1و21.1
در1صــورت1ضــرورت1بــه1تشــخیص1رئیــس،1جلســات1

ــد1شــد. ــاده1تشــکیل1خواه فوق1الع

ایــن آیین نامــه بــا یــک مقدمــه در 6 مــاده و 4 تبصــره بــه 
ــای  ــت حوزه ه ــز مدیری ــان مرک ــورای معاون ــب ش تصوی
علمیــه رســیده و پــس از تأییــد و ابــاغ مدیــر حوزه هــای 

ــد. ــرا می باش ــه الزم االج علمی
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تهیهو�پیشنهاد:

دفتربرنامهریزیو
نظارتراهبردیبا
همکاریمعاونت

�ژوهش

تصویب�پننده:

شورایمعاونان

مدیرحوزههایابالغ:1396/03/18تاریختصویب:
علمیه

31/8505شمارهابالغ:1396/03/18تاریخابالغ:

آ�یین نامه شورای تخصصی پژوهش

 مقدمه

به اسـتناد »آیین نامه جامع شـوراها و کمیسـیون های مرکز 
سیاسـت گذاری،  راسـتای  در  و  علمیـه«  حوزه هـای  مدیریـت 
»شـورای  پژوهـش،  نظـام  کان  برنامه ریـزی  و  سـاماندهی 
تخصصـی پژوهـش مرکـز مدیریـت حوزه هـای علمیـه« کـه از 
ایـن پـس به اختصـار »شـورای پژوهـش« نامیـده می شـود در 
چارچـوب مـواد ایـن آیین نامه به شـرح ذیل تشـکیل می گردد.

ماده 1( وظایف شورای پژوهش
ــای  ــش حوزه ه ــام پژوه ــردی نظ ــناد راهب ــنهاد اس ــی و پیش 1. بررس

علمیــه؛

ــدت  ــای کالن،  بلند م ــت ها و طرح ه ــنهاد سیاس ــی و پیش 2. بررس

و راهبــردی نظــام پژوهــش حوزه هــای علمیــه؛
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3. پیشنهاد آیین نامه ها و ضوابط کالن پژوهشی؛

یت هـای  4. تصویـب دسـتورالعمل های اجرایـی متناسـب بـا مأمور

پژوهش؛ معاونـت 

5. بررســی و تصویــب اولویت هــای تدویــن برنامــه و بودجــه 

ــش؛ ــت پژوه ــاالنه معاون س

و  آســیب ها  رفــع  کالن  راهکارهــای  تصویــب  و  بررســی   .6

پژوهــش؛ نظــام  مشــکالت 

یابــی گزارش هــا و نتایــج عملکــرد معاونــت  7. بررســی و ارز

علمیــه؛ حوزه هــای  پژوهــش 

8. تعیین شیوه و محدوده تعامل و همکاری پژوهشی  با سایر نهادها؛

9. تعییــن شــاخص ها، معیارهــا و اســتانداردهای نظــام پژوهــش و 

یابــی مســتمر آن هــا. ارز

ماده 2( اعضای شورای پژوهش
1. مدیر حوزه های علمیه )رئیس(؛

2. معاون پژوهش حوزه های علمیه )دبیر و نایب رئیس(؛

3. معاون آموزش؛

یزی و نظارت راهبردی؛ 4. مدیر دفتر برنامه ر

5. مسئول مرکز فناوری و اطالعات؛

6. مدیران معاونت؛

7. دو تا پنج نفر از صاحب نظران عرصه پژوهش.

تبصــره 1( اعضــای ردیــف 7 بــه پیشــنهاد معــاون پژوهــش 
ــال  ــدت دو س ــه م ــه ب ــای علمی ــر حوزه ه ــم مدی ــد و حک و تأیی

ــد. ــوب می گردن منص
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نظــارت  و  برنامه ریــزی  مســئول  کارشــناس   )2 تبصــره 
ــی شــورای پژوهــش  ــر اجرای ــوان دبی ــه عن ــت پژوهــش ب معاون

در کلیــه جلســات بــدون حــق رأی  شــرکت می نمایــد.
ــق رأی  ــا ح ــان ب ــورای معاون ــای ش ــایر اعض ــره 3( س تبص

می تواننــد در جلســات شــرکت کننــد. 
تبصــره 4( حضــور صاحب نظــران حســب مــورد، بنابــر 

ــت. ــع اس ــه بامان ــورا در جلس ــر ش ــوت دبی دع
ماده 3( وظایف رئیس 

1. اداره جلسات؛

2. تأیید دستور جلسات؛

3. تأیید اعضای حقیقی؛

4. تأیید نهایی مصوبات.

ماده 4( وظایف دبیر
1. پیشنهاد دستور جلسات به رئیس؛

2. پیشنهاد تقویم ساالنه جلسات؛

3. دعوت از اعضا؛

4. تنظیــم تصمیمــات و مصوبــات و ارســال آن هــا بــه دفتــر 

یــزی و نظــارت راهبــردی جهــت تطبیــق بــا قوانیــن و  برنامه ر

شــکلی؛ یکسان ســازی  و  مقــررات 

ــای  ــرای اعض ــورا ب ــات ش ــات و مصوب ــتور جلس ــال دس 5. ارس

ــان؛ ــورای معاون ش

ــرا  ــت اج ــط جه ــای ذیرب ــه واحده ــورا ب ــات ش ــال مصوب 6. ارس

ــه؛ ــای علمی ــر حوزه ه ــالغ مدی ــد و اب ــس از تأیی پ
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7. پیگیری اجرای مصوبات و ارائه گزارش فصلی و ساالنه به رئیس؛

8. پیشنهاد اعضای حقیقی به مدیر حوزه.

ماده 5( تشکیل جلسات شورای پژوهش
جلســات شــورای پژوهــش بــا حضــور دوســوم اعضــا رســمیت . 1

یــن در جلســه،  یــت حاضر می یابــد و تصمیمــات بــا رأی اکثر

ــنهاد  ــاوی آرا، پیش ــورت تس ــردد. در ص ــی می گ ــوب تلق مص

ــا نظــر رئیــس شــورا مصــوب تلقــی می شــود. موافــق ب

ــزاری . 2 ــد. برگ ــه می ده ــکیل جلس ــه تش ــورت ماهان ــه ص ــورا ب ش

جلســات بیشــتر، در صــورت نیــاز، بــا نظــر رئیــس و یــا دبیــر 

ــود. ــام می ش ــورا انج ش

ــس از . 3 ــت پ ی ــز مدیر ــف مرک ــوزه وظای ــورا در ح ــات ش مصوب

ــد  ــرا خواهن ــه الزم االج ــای علمی ــر حوزه ه ــالغ مدی ــد و اب تأیی

بــود؛ در مــواردی کــه نیــاز بــه تأییــد مراجــع باالتــر می باشــد، 

ــه آن مرجــع ارســال خواهــد شــد؛  مصوبــات و تصمیمــات ب

ــارت  ــزی و نظ ی ــر برنامه ر ــورد دفت ــن م ــخیص در ای ــع تش مرج

ــد. ــردی می باش راهب

ماده 6( تشکیل کارگروه
دبیر شورا می تواند در راستای انجام وظایف شورا، کارگروه های مورد 

نیاز  را برای بازه های زمانی معین تشکیل دهد.

ایــن آیین نامــه در یــک مقدمــه، 6 مــاده و 4 تبصــره 
تنظیــم و پــس از تأییــد و ابــاغ مدیــر حوزه هــای علمیــه، 

الزم االجــرا می باشــد.
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دفتربرنامهریزیوتهیهو�پیشنهاد:
نظارتراهبردیبا
همکاریمعاونت

تبلیغ

تصویب
�پننده:

شورایمعاونان

مدیرحوزههایابالغ:1396/07/06تاریختصویب:
علمیه

4973شمارهابالغ:1396/07/06تاریخابالغ:

آ�یین نامه شورای تخصصی تبلیغ و امور فرهنگی

مقدمه

ــیون های  ــوراها و کمیس ــع ش ــه جام ــتناد »آیین نام ــه اس ب
راســتای  در  و  علمیــه«  حوزه هــای  مدیریــت  مرکــز 
نظــام  کان  برنامه ریــزی   و  ســاماندهی  سیاســت گذاری، 
ــور  ــغ و ام ــی تبلی ــورای تخصص ــی، »ش ــور فرهنگ ــغ و ام تبلی
فرهنگــی مرکــز مدیریــت حوزه هــای علمیــه« کــه از ایــن پــس 
ــوب  ــود در چارچ ــده می ش ــغ« نامی ــورای تبلی ــار »ش به اختص

مــواد ایــن آیین نامــه بــه شــرح ذیــل تشــکیل می گــردد.
ماده 1( وظایف شورای تبلیغ

ــا و . 1 ــت ها، طرح ه ــردی، سیاس ــناد راهب ــنهاد اس ــی و پیش بررس

برنامه هــای کالن، بلندمــدت و میان مــدت؛ 
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ــیب ها و . 2 ــع آس ــرای رف ــای کالن ب ــب راهکاره ــی و تصوی بررس

ــور؛ ــی کش ــی و اجرای ــکالت فرهنگ مش

یابــی گزارش هــا و نتایــج عملکــرد معاونــت . 3 بررســی و ارز

تبلیــغ و امــور فرهنگــی حوزه هــای علمیــه؛

بررســی و پایــش تحــوالت فرهنگــی و اجتماعــی کشــور و ارائــه . 4

راهکارهــای اجرایــی بــرای تعامــل بــا نهادهــای مرتبط.

ماده 2( اعضای شورای تبلیغ
مدیر حوزه های علمیه )رئیس(؛. 1

معــاون تبلیــغ و امــور فرهنگــی حوزه هــای علمیــه )دبیــر و . 2

ــس(؛ ــب رئی نائ

یزی و نظارت راهبردی؛. 3 مدیر دفتر برنامه ر

مدیران معاونت  تبلیغ و امور فرهنگی؛. 4

ــغ و . 5 ــت تبلی ــارت معاون ــزی و نظ ی ــئول برنامه ر ــناس مس کارش

ــی؛ ــور فرهنگ ام

امــور . 6 و  تبلیــغ  از صاحب نظــران عرصــه  نفــر  پنــج  تــا  دو 

فرهنگــی.

ــغ  ــاون تبلی ــنهاد مع ــه پیش ــف 6 ب ــای ردی ــره 1( اعض تبص
و امــور فرهنگــی و تأییــد و حکــم مدیــر حوزه هــای علمیــه بــه 

ــد. ــوب  می گردن ــال منص ــدت دو س م
نظــارت  و  برنامه ریــزی  مســئول  کارشــناس   )2 تبصــره 
معاونــت تبلیــغ و امــور فرهنگــی به عنــوان دبیــر اجرایی شــورای 
ــد. ــرکت می نمای ــق رأی  ش ــدون ح ــات ب ــه جلس ــغ در کلی تبلی
ــق رأی  ــا ح ــان ب ــورای معاون ــای ش ــایر اعض ــره 3( س تبص
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می تواننــد در جلســات شــرکت کننــد. 
تبصــره 4( حضــور صاحب نظــران حســب مــورد، بنابــر 

ــت. ــع اس ــه بامان ــورا در جلس ــر ش ــوت دبی دع
ماده 3( وظایف رئیس 

اداره جلسات؛. 1

تأیید دستور جلسات؛. 2

تأیید اعضای حقیقی؛. 3

تأیید نهایی مصوبات.. 4

ماده 4( وظایف دبیر
پیشنهاد دستور جلسات به رئیس؛. 1

پیشنهاد تقویم ساالنه جلسات؛. 2

دعوت از اعضا؛. 3

دفتــر . 4 بــه  آن هــا  ارســال  و  مصوبــات  و  تصمیــات  تنظیــم 

یــزی و نظــارت راهبــردی جهــت تطبیــق بــا قوانیــن و  برنامه ر

شــکلی؛ یکسان ســازی  و  مقــررات 

ــای . 5 ــرای اعض ــورا ب ــات ش ــات و مصوب ــتور جلس ــال دس ارس

ــان؛ ــورای معاون ش

ــرا . 6 ــت اج ــط جه ــای ذیرب ــه واحده ــورا ب ــات ش ــال مصوب ارس

ــه؛ ــای علمی ــر حوزه ه ــالغ مدی ــد و اب ــس از تأیی پ

ــاالنه . 7 ــی و س ــزارش فصل ــه گ ــات و ارائ ــرای مصوب ــری اج پیگی

بــه رئیــس؛

پیشنهاد اعضای حقیقی به مدیر حوزه.. 8
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ماده 5( تشکیل جلسات شورای تبلیغ
ــا1حضــور11.1 ــی1ب ــور1فرهنگ ــغ1و1ام ــورای1تبلی جلســات1ش

ــا1 ــات1ب ــد1و1تصمیم ــمیت1می1یاب ــا1رس ــوم1اعض دوس
ــی1 ــوب1تلق ــه،1مص ــن1در1جلس ــت1حاضری رأی1اکثری
ــق1 ــنهاد1مواف ــاوی1آرا،1پیش ــورت1تس ــردد.1در1ص می1گ

ــود. ــی1می1ش ــوب1تلق ــورا1مص ــس1ش ــر1رئی ــا1نظ ب
ــد.21.1 ــه1می1ده ــکیل1جلس ــه1تش ــورت1ماهان ــه1ص ــورا1ب ش

برگــزاری1جلســات1بیشــتر،1در1صــورت1نیــاز،1بــا1نظــر1
ــود. ــام1می1ش ــورا1انج ــر1ش ــا1دبی ــس1و1ی رئی

مصوبــات1شــورا1در1حــوزه1وظایــف1مرکــز1مدیریــت1پس31.1
از1تأییــد1و1ابــاغ1مدیــر1حوزه1هــای1علمیــه1الزم1االجــرا1
خواهنــد1بــود؛1در1مــواردی1کــه1نیــاز1بــه1تأییــد1مراجــع1
ــع1 ــه1آن1مرج ــات1ب ــات1و1تصمیم ــد،1مصوب ــر1باش باالت
ارســال1خواهــد1شــد؛1مرجــع1تشــخیص1در1ایــن1مــورد1

ــد. ــردی1می1باش ــارت1راهب ــزی1و1نظ ــر1برنامه1ری دفت
ماده 6( تشکیل کارگروه

ــورا،  ــف ش ــام وظای ــتای انج ــد در راس ــورا می توان ــر ش دبی
کارگروه هــای مــورد نیــاز  را بــرای بازه هــای زمانــی معیــن 

ــد. ــکیل ده تش

ایــن آیین نامــه در یــک مقدمــه، 6 مــاده و 4 تبصــره 
تنظیــم و پــس از تأییــد و ابــاغ مدیــر حوزه هــای علمیــه، 

الزم االجــرا می باشــد.
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دفتربرنامهریزیوتهیهو�پیشنهاد:
نظارتراهبردیبا
همکاریمعاونت

تهذیب

شورایمعاونانتصویب�پننده:

حوزههایابالغ:1396/03/18تاریختصویب: مدیر
علمیه

31/8502شمارهابالغ:1396/03/20تاریخابالغ:

آ�یین نامه شورای تخصصی تهذ�ب و تربیت

مقدمه 

به اسـتناد »آیین نامه جامع شـوراها و کمیسـیون های مرکز 
سیاسـت گذاری،  راسـتای  در  و  علمیـه«  حوزه هـای  مدیریـت 
تربیـت،  و  تهذیـب  نظـام  برنامه ریـزی  کان  و  سـاماندهی 
»شـورای تخصصـی تهذیـب و تربیـت مرکز مدیریـت حوزه های 
علمیـه« کـه از ایـن پـس به اختصـار »شـورای تهذیـب« نامیده 
ذیـل  شـرح  بـه  آیین نامـه  ایـن  مـواد  چارچـوب  در  می شـود، 

می گـردد. تشـکیل 
ماده 1( وظایف شورای تهذیب

پیشــنهاد سیاســت ها، طرح هــا و برنامه هــای راهبــردی بلنــد . 1

ــان مــدت و ســاالنه؛ مــدت، می

پیشنهاد آیین نامه ها و ضوابط کالن مرتبط؛. 2
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تعییــن شــاخص ها و معیارهــای مــورد نیــاز تهذیبــی و تربیتــی و . 3

یابــی مســتمر آن هــا؛ ارز

بــا . 4 متناســب  اجرایــی  دســتورالعمل های  تصویــب 

تربیــت؛ و  تهذیــب  معاونــت  یت هــای  مأمور

ــی و . 5 ــوزه تخصص ــا ح ــط ب ــکالت مرتب ــائل و مش ــی مس بررس

ــب؛ ــای مناس ــه راهکاره ارائ

حیطــه . 6 در  همــکاری  و  تعامــل  محــدوده  و  شــیوه  تعییــن 

وظایــف بــا ســایر نهادهــا؛

تعیین اعضای کارگروه ها حسب مورد؛. 7

انجــام کارشناســی و ارائــه نتایــج بررســی کلیــه طرح هــا و . 8

پیشــنهادات ارجاعــی از ســوی مدیــر حوزه هــای علمیــه.

ماده 2( اعضای شورای تهذیب
مدیر حوزه های علمیه)رئیس(؛ . 1

معاون تهذیب و تربیت )دبیر  و نایب رئیس(؛. 2

یزی و نظارت راهبردی؛. 3 مدیر دفتر برنامه ر

معاون، معاونان یا مسئوالن مراکز و دفاتر بر حسب ارتباط با شورا؛. 4

مدیران معاونت؛. 5

دو تا پنج نفر از صاحب نظران عرصه تهذیب و تربیت.. 6

تبصــره 1( اعضــای ردیــف 6 بــه پیشــنهاد معــاون تهذیــب و 
تربیــت و تأییــد و حکــم مدیــر حوزه هــای علمیــه بــه مــدت دو 

ســال منصــوب می گردنــد.
تبصــره 2( حضــور صاحب نظــران حســب مــورد، بنابــر 

ــت. ــع اس ــه بامان ــورا در جلس ــر ش ــوت دبی دع
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ــا  ــد ب ــان می توانن تبصــره 3( ســایر اعضــای شــورای معاون
حــق رأی در جلســه شــرکت نماینــد.

ماده 3( وظایف رئیس 
اداره جلسات؛. 1

تأیید دستور جلسات؛. 2

تأیید اعضای حقیقی؛. 3

تأیید نهایی مصوبات.. 4

ماده 4( وظایف دبیر 
پیشنهاد دستور جلسات به رئیس؛. 1

پیشنهاد تقویم ساالنه جلسات؛. 2

دعوت از اعضا؛. 3

تنظیــم تصمیمــات و مصوبــات و ارســال آن هــا بــه دفتــر . 4

یــزی و نظــارت راهبــردی جهــت تطبیــق بــا قوانیــن و  برنامه ر

شــکلی؛ یکسان ســازی  و  مقــررات 

ــای . 5 ــرای اعض ــورا ب ــات ش ــات و مصوب ــتور جلس ــال دس ارس

ــان؛ ــورای معاون ش

ــرا، . 6 ــرای اج ــط ب ــای ذی رب ــه واحده ــورا ب ــات ش ــال مصوب ارس

ــه؛ ــای علمی ــر حوزه ه ــالغ مدی ــد و اب ــس از تأیی پ

ــاالنه . 7 ــی و س ــزارش فصل ــه گ ــات و ارائ ــرای مصوب ــری اج پیگی

بــه رئیــس؛

پیشنهاد اعضای حقیقی به مدیر حوزه.. 8

ماده 5( تشکیل جلسات شورای تهذیب
جلســات شــورای تهذیــب بــا حضــور دوســوم اعضــا رســمیت . 1
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یــن در جلســه،  یــت حاضر می یابــد و تصمیمــات بــا رأی اکثر

ــنهاد  ــاوی آرا، پیش ــورت تس ــردد. در ص ــی می گ ــوب تلق مص

ــا نظــر رئیــس شــورا مصــوب تلقــی می شــود. موافــق ب

ــزاری . 2 ــد. برگ ــه می ده ــکیل جلس ــه تش ــورت ماهان ــه ص ــورا ب ش

جلســات بیشــتر، در صــورت نیــاز، بــا نظــر رئیــس و یــا دبیــر 

ــود. ــام می ش ــورا انج ش

یــت پــس از تأییــد . 3 مصوبــات شــورا در حــوزه وظایــف مرکــز مدیر

ــود؛ در  ــد ب ــرا خواهن ــه الزم االج ــای علمی ــر حوزه ه ــالغ مدی و اب

مــواردی کــه نیــاز بــه تأییــد مراجــع باالتــر می باشــد، مصوبــات و 

تصمیمــات بــه آن مرجــع ارســال خواهــد شــد؛ مرجع تشــخیص 

ــردی می باشــد. ــزی و نظــارت راهب ی ــر برنامه ر ــن مــورد دفت در ای

ماده 6( تشکیل کارگروه
ــورا،  ــف ش ــام وظای ــتای انج ــد در راس ــورا می توان ــر ش دبی
کارگروه هــای مــورد نیــاز را بــرای بازه هــای زمانــی معیــن 

ــد. ــکیل ده تش

ایــن آیین نامــه بــا یــک مقدمــه، 6 مــاده و 3 تبصــره 
تنظیــم و پــس از تأییــد و ابــاغ مدیــر حوزه هــای علمیــه، 

الزم االجــرا می باشــد.
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دفتربرنامهریزیوتهیهو�پیشنهاد:
نظارتراهبردیبا

همکاریمر�زفناوری
اطالعات

شورایمعاونانتصویب�پننده:

حوزههایابالغ:1396/03/10تاریختصویب: مدیر
علمیه

31/7930شمارهابالغ:1396/03/12تاریخابالغ:

آ�یین نامه شورای تخصصی فضای مجازی

مقدمه

به اسـتناد »آیین نامه جامع شـوراها و کمیسـیون های مرکز 
سیاسـت گذاری،  راسـتای  در  و  علمیـه«  حوزه هـای  مدیریـت 
فضـای  بـه  مربـوط  امـور  در  کان  برنامه ریـزی   و  سـاماندهی 
مجـازی ، »شـورای تخصصـی فضـای مجـازی مرکـز مدیریـت 
حوزه هـای علمیـه« کـه از این پـس به اختصار »شـورای فضای 
مجـازی« نامیـده می شـود در چارچـوب مـواد ایـن آیین نامه به 

شـرح ذیـل تشـکیل می گـردد.
ماده 1( وظایف شورای فضای مجازی

از فضــای . 1 بهره گیــری  بــرای  یــزی  برنامه ر و  سیاســت گذاری 

مجــازی در راســتای ارتقــای وضعیــت آمــوزش، پژوهــش، تبلیــغ 

ــه؛ ــوزه علمی ــای ح ــایر کارکرده و س



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

نظام جامع شوراهای ستادی48

ــوزوی و . 2 ــکل های ح ــز، تش ــای مراک ــت گذاری فعالیت ه سیاس

ــز از پراکنــده کاری و مــوازی کاری  ــرای هم افزایــی و پرهی طــالب ب

در حــوزه فضــای مجــازی؛

ــا . 3 ــب ب ــوای متناس ــد محت ــش تولی ــت افزای ــت گذاری جه سیاس

ــی در فضــای مجــازی؛ فرهنــگ اســالمی- ایران

ــادی و . 4 ــات بنی ــی و مطالع ــای پژوهش ــنهاد طرح ه ــی و پیش بررس

راهبــردی در ابعــاد مختلــف فضــای مجــازی؛

بررســی و پیشــنهاد دوره هــای آموزشــی درســی و مهارتــی . 5

گاهــی و توانمندســازی طــالب نســبت بــه فضــای  بــرای ارتقــای آ

ــازی؛ مج

بررســی گزارش هــای رصــدی و تحلیلــی در حــوزه فضــای . 6

ــب؛ ــم مناس ــاذ تصمی ــازی و اتخ مج

راهبــردی . 7 برنامه هــای  و  طرح هــا   سیاســت ها،  پیشــنهاد 

میان مــدت؛ و  بلندمــدت 

پیشنهاد آیین نامه ها و ضوابط کالن فضای مجازی؛. 8

تعییــن شــاخص ها، معیارهــا و اســتانداردهای مــورد نیــاز . 9

ــتمر  ــی مس یاب ــازی و ارز ــای مج ــوزه در فض ــور ح ــه حض در زمین

ــا؛ آن ه

تصویب دستورالعمل های اجرایی؛. 10

تعییــن شــیوه و محــدوده تعامــل و همــکاری در حیطــه . 11

وظایــف بــا ســایر نهادهــا؛

بررســی و اظهــار نظــر نســبت بــه کلیــه طرح هــا و پیشــنهادات . 12

ارجاعــی از ســوی مدیــر حوزه هــای علمیــه.
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ماده 2( اعضای شورای فضای مجازی
مدیر حوزه های علمیه )رئیس(؛. 1

مسئول مرکز فناوری اطالعات )دبیر و نائب رئیس(؛ . 2

معاون تبلیغ و امور فرهنگی؛. 3

معاون آموزش؛ . 4

معاون پژوهش؛. 5

معاون تهذیب و تربیت؛. 6

مسئول مرکز امور صیانتی؛. 7

نماینــده . 8 یــا  راهبــردی  نظــارت  و  یــزی  برنامه ر دفتــر  مدیــر 

ایشــان؛

مدیران مرکز فناوری اطالعات؛. 9

یک نفر به پیشنهاد مجمع نمایندگان طالب؛. 10

دو تــا پنــج  نفــر از کارشناســان و صاحب نظــران حــوزه فضــای . 11

مجــازی بــه پیشــنهاد دبیــر و تأییــد مدیــر حوزه هــای علمیــه؛

تبصــره 1( حضــور صاحب نظــران حســب مــورد، بنابــر 
ــت. ــع اس ــه بامان ــورا در جلس ــر ش ــوت دبی دع

ــا  ــد ب ــان می توانن تبصــره 2( ســایر اعضــای شــورای معاون
حــق رأی در جلســه شــرکت نماینــد.

ماده 3( وظایف رئیس 
اداره جلسات؛. 1

تأیید دستور جلسات؛. 2

تأیید اعضای حقیقی؛. 3

تأیید نهایی مصوبات.. 4



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

نظام جامع شوراهای ستادی50

ماده 4( وظایف دبیر 
پیشنهاد دستور جلسات به رئیس؛. 1

پیشنهاد تقویم ساالنه جلسات؛. 2

دعوت از اعضا؛. 3

تنظیــم تصمیمــات و مصوبــات و ارســال آن هــا بــه دفتــر . 4

یــزی و نظــارت راهبــردی جهــت تطبیــق بــا قوانیــن و  برنامه ر

شــکلی؛ یکسان ســازی  و  مقــررات 

ــای . 5 ــرای اعض ــورا ب ــات ش ــات و مصوب ــتور جلس ــال دس ارس

ــان؛ ــورای معاون ش

ــرا، . 6 ــرای اج ــط ب ــای ذی رب ــه واحده ــورا ب ــات ش ــال مصوب ارس

ــه؛ ــای علمی ــر حوزه ه ــالغ مدی ــد و اب ــس از تأیی پ

ــاالنه . 7 ــی و س ــزارش فصل ــه گ ــات و ارائ ــرای مصوب ــری اج پیگی

بــه رئیــس؛

پیشنهاد اعضای حقیقی به مدیر حوزه های علمیه.. 8

ماده 5( تشکیل جلسات شورای فضای مجازی
ــا حضــور دوســوم اعضــا . 1 جلســات شــورای فضــای مجــازی ب

ــران  ــت حاض ی ــا رأی اکثر ــات ب ــد و تصمیم ــمیت می یاب رس

در جلســه، مصــوب تلقــی می گــردد. در صــورت تســاوی 

ــی  ــوب تلق ــورا مص ــس ش ــر رئی ــا نظ ــق ب ــنهاد مواف آرا، پیش

می شــود.

ــزاری . 2 ــد. برگ ــه می ده ــکیل جلس ــار تش ــاه یکب ــر دو م ــورا ه ش

جلســات بیشــتر، در صــورت نیــاز، بــا نظــر رئیــس و یــا دبیــر 

ــود. ــام می ش ــورا انج ش
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ــس از . 3 ــت پ ی ــز مدیر ــف مرک ــوزه وظای ــورا در ح ــات ش مصوب

ــد  ــرا خواهن ــه الزم االج ــای علمی ــر حوزه ه ــالغ مدی ــد و اب تأیی

بــود؛ در مــواردی کــه نیــاز بــه تأییــد مراجــع باالتــر می باشــد، 

ــد.  ــد ش ــال خواه ــع ارس ــه آن مرج ــات ب ــات و تصمیم مصوب

ماده 6( تشکیل کارگروه
ــورا،  ــف ش ــام وظای ــتای انج ــد در راس ــورا می توان ــر ش دبی
کارگروه هــای مــورد نیــاز را بــرای بازه هــای زمانــی معیــن 

ــد. ــکیل ده تش

ایــن آیین نامــه بــا یــک مقدمــه، 6 مــاده و 2 تبصــره 
تنظیــم و پــس از تأییــد و ابــاغ مدیــر حوزه هــای علمیــه، 

می باشــد. الزم االجــرا 
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دفتربرنامهریزیوتهیهو�پیشنهاد:
نظارتراهبردی

تصویب
�پننده:

شورایعالی
حوزههایعلمیه

مدیرحوزههایابالغ:1396/03/16تاریختصویب:
علمیه

3/8252شمارهابالغ:1396/03/16تاریخابالغ:

آ�یین نامه تخصصی شورای اعطای مجوز و نظارت بر 
مؤسسات، انجمن ها، و گروه های تبلیغی، فرهنگی، 

هنری و رسانه ای حوزوی)داخلی و بین المللی(

مقدمه

به منظور هماهنگی، انسـجام و تمرکز در صدور مجوز برای 
فعالیت هـای فرهنگـی، هنـری، تبلیغـی و رسـانه ای حـوزوی و 
پرهیـز از تشـتت در اعطای مجـوز برای فعالیت هـای فرهنگی، 
هنـری، تبلیغی و رسـانه ای حـوزوی، آیین نامه شـورای اعطای 
مجـوز و نظـارت بر مؤسسـات، انجمن هـا و گروه هـای تبلیغی، 
فرهنگـی، هنـری و رسـانه ای حوزوی)داخلـی و بین المللـی( 
کـه به اختصـار» آیین نامـه اعطـا و نظـارت« خوانده می شـود به 

شـرح مواد زیـر تدویـن می گردد.
ماده1( تعاریف

شــورا: منظــور »شــورای اعطــای مجــوز و نظــارت« اســت کــه . 1

ــود. ــکیل می ش ــه تش ــای علمی ــر حوزه ه ــم مدی ــا حک ب
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ــده . 2 ــه ش ــوز ارائ ــه، مج ــن آیین نام ــوز در ای ــراد از مج ــوز: م مج

ــد. ــارت می باش ــوز و نظ ــای مج ــورای اعط ــط ش توس

مؤسســه: واحــدی ســازمانی اســت کــه در حــوزه مســائل . 3

تبلیغــی، فرهنگــی، هنــری یــا رســانه ای فعالیــت می کنــد.

انجمــن: جمعــی از طــالب و نیروهــای فرهنگــی کــه در حــوزه . 4

مســائل تبلیغــی، فرهنگــی، هنــری یــا رســانه ای گــرد هــم آمــده و 

ــد. ــت می کنن فعالی

گــروه: جمعــی از طــالب کــه  بــه فعالیت هــای تبلیغــی و . 5

فرهنگــی در عرصه هــای خــاص مشــغول هســتند.

کمیســیون های تخصصــی: گروه هایــی از اعضــای شــورای . 6

بــا هــدف بررســی  اعطــای مجــوز و نظــارت هســتند کــه 

ــای  ــورای اعط ــده در ش ــائل  مطرح ش ــا و مس ــی طرح ه تخصص

مجــوز و نظــارت تشــکیل می شــوند.

ماده2( اهداف
جهت دهی، هماهنگ سازی و نظارت بر مؤسسه ها؛. 1

پوشــش نیازهــای فرهنگــی، هنــری، تبلیغــی و رســانه ای در . 2

مختلــف؛ عرصه هــای  و  مناطــق 

توانمندســازی حوزویــان در عرصــه فعالیت هــای گروهــی، . 3

ــانه ای؛ ــری و رس ــی، هن ــی، تبلیغ فرهنگ

در . 4 هنــری  و  فرهنگــی  تبلیغــی،  رســانه ای،  یان ســازی  جر

حــوزه؛ اهــداف  و  یت هــا  مأمور راســتای 

ــد . 5 ــور رص ــه منظ ــا ب ــات و گروه ه ــت مؤسس ــتفاده از ظرفی اس

و  ضالــه  فــرق  دشــمنان،  فرهنگــی  فعالیت هــای  و  شــبهات 
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یان هــای انحرافــی و مقابلــه بــا آن هــا. جر

ماده3( سیاست ها
1 . مقام معظم رهبری ،حرکت در مسیر منویات امام راحل

و مراجع عظام تقلید حفظهم الله ؛

یت های حوزه؛. 2 حرکت در راستای اهداف و مأمور

پرهیز از ایجاد اختالفات مذهبی، قومی و ...؛. 3

جــذب حداکثــری مؤسســات بــا حفــظ شــأن و جایــگاه . 4

حــوزه؛ و  روحانیــت 

تبلیغــی، . 5 فعالیت هــای  مردمی شــدن  راســتای  در  حرکــت 

ــز از  ــدور پرهی ــوزوی و حتی المق ــانه ای ح ــی و رس ــری، فرهنگ هن

ــه؛ ــای علمی ــت حوزه ه ی ــز مدیر ــه مرک ــات ب ــازی مؤسس وابسته س

ماده 4( وظایف شورا
تصویب تأسیس و آیین نامه کمیسیون های تخصصی؛. 1

اعطای مجوزهای ارسالی از طرف کمیسیون های تخصصی؛. 2

تصویب طرح ها، برنامه ها و آیین نامه های پیشنهادی؛. 3

نظارت بر عملکرد کمیسیون های تخصصی.. 4

ماده 5( اعضای شورای اعطای مجوز و نظارت
مدیر حوزه های علمیه)رئیس(؛. 1

نماینده شورای عالی حوزه های علمیه؛. 2

معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه های علمیه)دبیر(؛. 3

مسئول مرکز ارتباطات و بین الملل؛. 4

یزی و نظارت راهبردی یا نماینده ایشان؛. 5 مدیر دفتر برنامه ر

معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم؛. 6
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معاون فرهنگی جامعة المصطفی العالمیة؛. 7

یت حوزه های علمیه خواهران؛. 8 معاون فرهنگی مرکز مدیر

تبصره( افراد ذی ربط حسب مورد در جلسه دعوت می شوند.
ماده 6( وظایف رئیس 

اداره جلسات؛. 1

تأیید دستور جلسات؛. 2

تأیید اعضای حقیقی؛. 3

تأیید نهایی مصوبات.. 4

ماده 7( وظایف دبیر
پیشنهاد دستور جلسات به رئیس؛. 1

دعوت از اعضا؛. 2

تنظیــم تصمیمــات و مصوبــات و ارســال آن هــا بــه دفتــر . 3

یــزی و نظــارت راهبــردی بــرای تطبیــق بــا قوانیــن و  برنامه ر

شــکلی؛ یکسان ســازی  و  مقــررات 

ــرا . 4 ــرای اج ــط ب ــای ذی رب ــه واحده ــورا ب ــات ش ــال مصوب ارس

ــه؛ ــای علمی ــر حوزه ه ــالغ مدی ــد و اب ــس از تأیی پ

ــاالنه . 5 ــی و س ــزارش فصل ــه گ ــات و ارائ ــرای مصوب ــری اج پیگی

بــه رئیــس؛

تبصــره( مصوبــات شــورا پــس از تأییــد و ابــاغ مدیــر 
می باشــد. الزم االجــرا  علمیــه  حوزه هــای 

ماده 8( تشکیل جلسات شورای اعطای مجوز و نظارت
جلسات شورای اعطای مجوز و نظارت با حضور دوسوم اعضا . 1

در  ین  حاضر یت  اکثر رأی  با  تصمیمات  و  می یابد  رسمیت 
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جلسه، مصوب تلقی می گردد. در صورت تساوی آرا، پیشنهاد 

موافق با نظر رئیس شورا مصوب تلقی می شود.

ــزاری . 2 ــد. برگ ــه می ده ــکیل جلس ــه تش ــورت ماهان ــه ص ــورا ب ش

جلســات بیشــتر، در صــورت نیــاز، بــا نظــر رئیــس و یــا دبیــر 

ــود. ــام می ش ــورا انج ش

ــس از . 3 ــت پ ی ــز مدیر ــف مرک ــوزه وظای ــورا در ح ــات ش مصوب

ــد  ــرا خواهن ــه الزم االج ــای علمی ــر حوزه ه ــالغ مدی ــد و اب تأیی

بــود؛ در مــواردی کــه نیــاز بــه تأییــد مراجــع باالتــر می باشــد، 

ــد. ــد ش ــال خواه ــع ارس ــه آن مرج ــات ب ــات و تصمیم مصوب

صورت مصوبات و تصمیمات شورای اعطای مجوز و نظارت، . 4

برای کلیه اعضای شورای معاونان ارسال می گردد.

ماده 9( تشکیل کمیسیون
دبیــر شــورا مســئولیت تشــکیل کمیســیون های تخصصــی 
تخصصــی  کمیســیون های  آیین نامــه  دارد؛  عهــده  بــر  را 
ــه  ــی ب ــرای تصویب خواه ــود و ب ــب می ش ــورا تصوی ــط ش توس

دفتــر برنامه ریــزی و نظــارت راهبــردی ارســال می گــردد.

ایــن آیین نامــه بــا یــک مقدمــه، 9 مــاده و 2 تبصــره پــس 
از تصویــب در شــورای عالــی و ابــاغ مدیــر محتــرم 

حوزه هــای علمیــه، الزم االجــرا می باشــد.
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دفتربرنامهریزیوتهیهو�پیشنهاد:
نظارتراهبردی

مدیرحوزههایتصویب�پننده:
علمیه

مدیرحوزههایابالغ:تاریختصویب:
علمیه

27274/31شمارهابالغ:1396/08/07تاریخابالغ:

آ�یین نامه شورای سیاست گذاری مرکز آموزش های 
کاربردی و مهارتی

مقدمه

ــیون های  ــوراها و کمیس ــع ش ــه جام ــتناد »آیین نام ــه اس ب
ــتره  ــه گس ــه ب ــا توج ــه«، و ب ــای علمی ــت حوزه ه ــز مدیری مرک
ــاد  ــی در ابع ــردی - مهارت ــای کارب ــر فعالیت ه ــه فراگی و دامن
برنامه ریــزی   و  لــزوم سیاســت گذاری  و  زوایــای گوناگــون  و 
بــا نگاهــی جامــع و همه ســویه، اســتفاده از خــرد جمعــی 
امــر، شــورای  ایــن  تحقــق  را ضــروری می نمایــد؛ جهــت 
مهارتــی  و  کاربــردی  آموزش هــای  مرکــز  سیاســت گذاری 
ــن  ــواد ای ــوب م ــه در چارچ ــای علمی ــت حوزه ه ــز مدیری مرک

آیین نامــه بــه شــرح مــواد زیــر تشــکیل می گــردد. 
ماده 1( اهداف 

ایجــاد بســتر مناســب بــرای تقویــت و تکمیــل دانــش و مهــارت . 1

طــالب و فضــال؛
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ــر . 2 ــال، مؤث ــور فع ــور حض ــه منظ ــب ب ــرایط مناس ــردن ش فراهم ک

طــالب و روحانیــون در عرصه هــای فرهنگــی و تمدنــی در ســطح 

ــل؛ ــی و بین المل مل

ارتقا و انسجام نظام دانش های کاربردی و مهارتی؛. 3

ــازمانی . 4 ــای درون س ــان بخش ه ــی می ــطح هماهنگ ــای س ارتق

عرصــه  در  رویــه  وحــدت  فراهم کــردن  و  علمیــه  حوزه هــای 

مهارتــی؛ و  کاربــردی  آموزش هــای 

ماده 2( وظایف شورا
راهبــردی . 1 برنامه هــای  و  طرح هــا  سیاســت ها،  پیشــنهاد 

کوتاه مــدت؛ و  میان مــدت  بلندمــدت، 

ایجــاد هماهنگــی بیــن معاونت هــا و بخش هــای درون ســازمانی . 2

حوزه هــای علمیــه در عرصــه آموزش هــای مهارتــی؛

نظارت بر فعالیت مرکز آموزش های کاربردی و مهارتی؛. 3

ــی . 4 ــای تخصص ــی و کمیته ه ــای کارشناس یه ه ــری از نظر بهره گی

ــی؛ ــای مهارت ــت گذاری آموزش ه در سیاس

آموزش هــای . 5 بــا  مرتبــط  فعالیت هــای  کلیــه  ســاماندهی 

علمیــه؛ حوزه هــای  در  مهارتــی  و  کاربــردی 

بررســی و پیشــنهاد آیین نامه هــا، ضوابــط کالن آموزشــی و . 6

اجرایــی؛ دســتورالعمل های 

ماده 3( ترکیب شورا
مدیر حوزه های علمیه)رئیس(؛. 1

مسئول مرکز امور طالب و دانش آموختگان )نایب رئیس(؛. 2

مسئول مرکز آموزش های کاربردی و مهارتی)دبیر(؛. 3
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معاون آموزش؛. 4

معاون پژوهش؛. 5

معاون تبلیغ و امور فرهنگی؛. 6

معاون تهذیب و تربیت؛. 7

معاون منابع انسانی و پشتیبانی؛. 8

مسئول مرکز ارتباطات و بین الملل؛. 9

یزی و نظارت راهبردی یا نماینده ایشان؛. 10 مدیر دفتر برنامه ر

تبصــره( به تشــخیص دبیــر جلســه از کارشناســان و صاحب نظران، 
بــدون حــق رأی در جلســات دعــوت بــه عمــل می آید.

ماده 4( وظایف رئیس 
اداره جلسات؛. 1

تأیید دستور جلسات؛. 2

تأیید نهایی مصوبات.. 3

ماده 5( وظایف دبیر
پیشنهاد دستور جلسات به رئیس؛. 1

پیشنهاد تقویم ساالنه جلسات؛. 2

دعوت از اعضا؛. 3

دفتــر . 4 بــه  آن هــا  ارســال  و  مصوبــات  و  تصمیــات  تنظیــم 

یــزی و نظــارت راهبــردی بــرای تطبیــق بــا قوانیــن و  برنامه ر

شــکلی؛ یکسان ســازی  و  مقــررات 

ــای . 5 ــرای اعض ــورا ب ــات ش ــات و مصوب ــتور جلس ــال دس ارس

ــان؛ ــورای معاون ش

ــرا . 6 ــرای اج ــط ب ــای ذی رب ــه واحده ــورا ب ــات ش ــال مصوب ارس
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ــه؛ ــای علمی ــر حوزه ه ــالغ مدی ــد و اب ــس از تأیی پ

پیگیری اجرای مصوبات و ارائه گزارش فصلی و ساالنه به رئیس؛. 7

پیشنهاد اعضای حقیقی به مدیر حوزه.. 8

ماده 6( تشکیل جلسات شورا
اعضـا . 1 دوسـوم  حضـور  بـا  تخصصـی  مراکـز  شـورا  جلسـات 

یـن  حاضر یـت  اکثر رأی  بـا  تصمیمـات  و  می یابـد  رسـمیت 

در جلسـه، مصـوب تلقـی می گـردد. در صـورت تسـاوی آرا، 

تلقـی می شـود. رئیـس شـورا مصـوب  نظـر  بـا  پیشـنهاد موافـق 

ــزاری . 2 ــد. برگ ــه می ده ــکیل جلس ــار تش ــاه یکب ــر م ــورا در ه ش

جلســات بیشــتر، در صــورت نیــاز، بــا نظــر رئیــس و یــا دبیــر 

ــود. ــام می ش ــورا انج ش

یـت پـس از تأیید . 3 مصوبـات شـورا در حـوزه وظایـف مرکـز مدیر

و ابـالغ مدیـر حوزه هـای علمیـه الزم االجـرا خواهنـد بـود؛ در 

مـواردی کـه نیاز بـه تأیید مراجـع باالتـر می باشـد، مصوبات و 

تصمیمـات بـه آن مرجع ارسـال خواهد شـد؛ مرجع تشـخیص 

یـزی و نظـارت راهبـردی می باشـد. در ایـن مـورد دفتـر برنامه ر

ماده 7( تشکیل کارگروه
دبیــر شــورا مســئولیت تشــکیل کارگروه هــای مصــوب 

شــورا را بــرای بازه هــای زمانــی معیــن بــر عهــده دارد.

ــره  ــک تبص ــاده و ی ــه، 7 م ــک مقدم ــا ی ــه ب ــن آیین نام ای
تنظیــم و پــس از تأییــد و ابــاغ مدیــر حوزه هــای علمیــه، 

ــد. ــرا می باش الزم االج
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دفتربرنامهریزیوتهیهو�پیشنهاد:
نظارتراهبردیبا

همکاری
معاونت�ژوهش

شورایمعاونانتصویب�پننده:
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علمیه

21416/3شمارهابالغ:1396/06/06تاریخابالغ:

آ�یین نامه شورای نشر  

مقدمه

ــور  ــر ام ــارت ب ــاماندهی و نظ ــزی، س ــور برنامه ری ــه منظ ب
نشــر و ایجــاد چرخــه منظــم در منشــورات حــوزه اعــم از 
کتــاب، نشــریات منظــم، جــزوات و نرم افزارهــای علمــی، 
ــت  ــف معاون ــد 21 1 وظای ــاس بن ــی، و براس ــی و تربیت فرهنگ
ــای  ــز حوزه ه ــر مرک ــورای نش ــه، ش ــای علمی ــش حوزه ه پژوه
علمیــه، کــه در ایــن آیین نامــه به اختصــار »شــورا« نامیــده 

می شــود، بــه شــرح مــواد زیــر تدویــن می گــردد.
ماده 1( تعریف 

منشــورات: بــه کلیــه کتــب، مجــالت و نرم افزارهــای علمــی، 

ــت  ی ــز مدیر ــوی مرک ــه از س ــانی ک ــی و اطالع رس ــی و تربیت فرهنگ

ــورات  ــه منش ــوط ب ــور مرب ــاماندهی ام ــارت و س ــزی، نظ ــد21: »برنامه ری 1  . بن
ــر«. ــورای نش ــق ش ــی از طری ــب درس ــر از کت ــه، غی ــوزه علمی ح
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می شــوند،  منتشــر  تابعــه  واحدهــای  و  علمیــه  حوزه هــای 

می شــود. اطــالق  منشــورات 

تبصــره( کتــب درســی و منشــورات خبــری از حــوزه وظایــف 

ــت. ــارج اس ــر خ ــورای نش ش

ماده 2( اهداف
هدایــت منشــورات حــوزه در جهــت اهــداف، نیازهــای حــوزه، . 1

نظــام و جامعــه اســالمی؛

رعایت استانداردهای نشر در منشورات حوزه های علمیه؛. 2

فعالیت هــای . 3 از  پیشــگیری  و  منشــورات  امــور  هماهنگــی 

مــوازی و غیــر ضــروری.

ماده 3( وظایف شورا
ــورات . 1 ــردی منش ــای راهب ــت های کالن و برنامه ه ــنهاد سیاس پیش

حــوزه بــه شــورای عالــی حوزه هــای علمیــه؛

منشــورات . 2 در  اجرایــی  یــزی کالن  برنامه ر و  سیاســت گذاری 

ــوزه؛ ح

بــه . 3 مربــوط  مقــررات  و  آیین نامه هــا  تصویــب  و  بررســی 

منشــورات؛

ــورات . 4 ــع منش ی ــتره توز ــراژ و گس ــاپ، تی ــت، چ ــن اولوی تعیی

ــوزه؛ ح

تصویــب ضوابــط همــکاری نشــر حــوزه بــا مراکــز، مؤسســات . 5

و ناشــران؛

صدور مجوز نشر و تصویب اساسنامه های منشورات؛. 6

یابی عملکرد سالیانه فعالیت های چاپ و نشر حوزه؛. 7 ارز
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نظارت بر امور منشورات حوزه.. 8

ماده 4( اعضای شورا
ــا نماینــده ایشــان )رئیــس . 1 معــاون پژوهــش حوزه هــای علمیــه ی

شــورا(؛

مدیر کل امور پژوهشی معاونت پژوهش )دبیر شورا(؛. 2

معاون آموزش حوزه  های علمیه یا نماینده ایشان؛. 3

ــده . 4 ــا نماین ــه ی ــای علمی ــی حوزه ه ــور فرهنگ ــغ و ام ــاون تبلی مع

؛ ن یشا ا

معاون تهذیب و تربیت یا نماینده ایشان؛. 5

مســئول مرکــز انتشــارات حــوزه علمیــه )بــه نمایندگــی از . 6

معاونــت منابــع انســانی و پشــتیبانی(؛

پیشــنهاد . 7 بــه  منشــورات  حــوزه  در  صاحب نظــر  نفــر  ســه 

پژوهــش و تصویــب مدیــر حوزه هــای علمیــه؛ معــاون 

 تبصــره( دبیــر شــورا پــس از کســب موافقــت رئیــس، 
ــور  ــرای حض ــط ب ــان مرتب ــورد از کارشناس ــب م ــد حس می توان

ــد. ــوت نمای ــورا دع ــق رأی( در ش ــدون ح )ب
ــوراتی  ــه منش ــبت ب ــت نس ــف اس ــورا مکل ــاده 5( ش م
ــام  ــت اع ــه دارای اولوی ــت مربوط ــوی معاون ــه از س ک
شــده اند، حداکثــر ظــرف ســی روز و در خصــوص ســایر 

ــد. ــر نمای ــار نظ ــصت روز اظه ــر ش ــورات حداکث منش
تبصــره( عــدم اظهــار نظــر در مهلــت مقــرر به منزلــه قبــول 

ــردد. ــی می گ تلق
ــورا  ــورات، ش ــی منش ــی و ارزیاب ــت بررس ــاده 6( جه م
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مکلــف اســت از نظــرات کارشناســی ارزیابــان باتجربــه 
بــا دعــوت آنــان اســتفاده نمایــد.

تبصــره 1( صاحــب اثــر می توانــد در جلســات ارزیابــی 
ــد. ــته باش ــور داش حض

تبصــره 2( در صــورت ضــرورت شــورا می توانــد بــرای 
بررســی اثــر از کارشناســان معاونت هــای ذیربــط، حســب 

موضــوع دعــوت بــه عمــل آورد.
تبصــره3( در صــورت رد اثــر در بررســی کارشناســی،  شــورا 
مکلــف اســت در صــورت درخواســت نویســنده ظــرف مــدت 
یــک مــاه بــا حضــور نویســنده بــه بررســی مجــدد اثــر بپــردازد.

مــاده 7 ( هرگونــه چــاپ اثــر خــارج از انتشــارات مرکــز 
مدیریــت، می بایســت بــه تأییــد شــورا برســد.

ــف  ــورا مکل ــورات، ش ــی منش ــت ارزیاب ــاده 8( جه م
ــل:  ــر)از قبی ــه ســطح اث ــا توجــه ب ــی را ب اســت فرم های
ــرده و در  ــی ک ــب و...( طراح ــوع، مخاط ــوا، موض محت

ــد. ــرار ده ــان ق ــار ارزیاب اختی
پژوهــش  معاونــت  در  شــورا  دبیرخانــه    )9 مــاده 

شــد. خواهــد  مســتقر  علمیــه  حوزه هــای 
مــاده 10(  جلســات شــورا هــر مــاه بــا دعــوت کتبــی 

ــی و اعــام دســتور جلســات تشــکیل می گــردد. قبل
تبصــره( جلســات فوق العــاده شــورا بــا پیشــنهاد دبیــر 
ــزار  ــورا برگ ــس ش ــت رئی ــورا و موافق ــای ش ــن از اعض ــه  ت ــا س ی

می گــردد.
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ــت اعضــا  ــا حضــور اکثری ــاده 11( جلســات شــورا ب م
رســمیت یافتــه و مصوبــات آن بــا رأی حداقــل پنــج نفــر 

از اعضــای حاضــر معتبــر اســت.
مــاده 12(  دبیــر شــورا موظــف اســت حداکثــر ظــرف 
ــورا  ــه ش ــن جلس ــکیل اولی ــس از تش ــدت 45 روز پ م
جهــت  را  نیــاز  مــورد  آیین نامه هــای  پیش نویــس 

ــد. ــه نمای ــورا ارائ ــه ش ــب ب تصوی
ــس و  ــای رئی ــس از امض ــورا پ ــات ش ــاده 13( مصوب م

ــت. ــرا اس ــاغ آن الزم االج اب

ایــن آیین نامــه بــا یــک مقدمــه، 13 مــاده و 7تبصــره 
ــای  ــرم حوزه ه ــر محت ــای مدی ــد و امض ــه تأیی ــم و ب تنظی

ــت. ــرا اس ــاغ الزم االج ــس از اب ــیده و پ ــه رس علمی
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آ�یین نامه شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی

ــوزۀ  ــر ح ــت مدی ــا ریاس ــورا ب ــات ش ــاده 1( جلس م
ــر مرکــز  ــا ریاســت مدی ــاب وی، ب ــم و در غی ــۀ ق علمّی
ــده  ــکیل ش ــران تش ــۀ خواه ــای علمّی ــت حوزه ه مدیرّی
ــرای  ــد و ب ــا حضــور دوســوم اعضــا رســمّیت می یاب و ب
تصمیمــات آن، رأی موافــق حّداقــل پنــج نفــر، ضــروری 

اســت.
تبصــره 1( دســتور هــر جلســۀ شــورا، پــس از هماهنگــی 
بــا رئیــس شــورا، توســط دبیــر شــورا تنظیــم شــده و بــه همــراه 

ــه اطــاع اعضــا خواهــد رســید. دعوت نامــه ب
تبصــره 2( حضــور اعضــا در همــۀ جلســات، ضــروری 
اســت و هــر یــک از اعضــا کــه نتوانــد در جلســه شــرکت نمایــد، 
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الزم اســت عــدم حضــور خــود را حّداقــل 48 ســاعت قبــل از 
ــاند. ــه برس ــاع دبیرخان ــه اّط ــه، ب ــکیل جلس تش

ــادی و  ــورت ع ــه دو ص ــورا، ب ــات ش ــاده 2( جلس م
می شــود. تشــکیل  فوق العــاده 

جلســات عــادی، هــر پانــزده روز یــک  بــار، بــا دعــوت . 1
یــا  رئیــس  بــا  هماهنگــی  از  پــس  و  دبیــر  قبلــی 

می گــردد. تشــکیل  شــورا  نایب رئیــس 
جلســات فوق العــاده، بــا نظــر رئیــس یــا دبیــر یــا . 2

تشــکیل می گــردد. اعضــا  از  نفــر  دو  پیشــنهاد 
ــد در صــورت موافقــت رئیــس،  ــر می توان مــاده 3( دبی
حســب مــورد، از اشــخاص صاحب نظــر بــرای شــرکت 
در جلســات شــورا ـ بــدون حــق رأی ـ دعــوت نمایــد.

مــاده 4( موضوعــات زیــر می توانــد در دســتور کار 
ــرد: ــرار گی ــورا ق ش

درخواســت های واصلــه از اشــخاص و واحدهــا و مراکــز، پــس . 1

از انجام شــدن کارشناســی الزم در دبیرخانــه؛

ــارات شــورا قــرار . 2 ســایر مــواردی کــه در حــدود وظایــف و اختی

دارد؛

امور ارجاعی از سوی رئیس شورا؛. 3

پیشــنهادهایی کــه از ســوی دو نفــر از اعضــای شــورا ارائــه . 4

. می شــوند

تبصــره 1( درخواســت های رســیده بــه شــورا، پــس از 
بررســی در دبیرخانــه و اخــذ نظــر کارشناســی مراکــز ذی ربــط، 



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

نظام جامع شوراهای ستادی68

کمیســیون ها  و  دبیرخانــه  تخصصــی  کارگروه هــای  در 
ــرای  ــتندات، ب ــا مس ــراه ب ــی هم ــج بررس ــده و نتای ــی ش بررس
قــرار  شــورا  جلســات  دســتور  در  نهایــی  تصمیم گیــری 

. می گیــرد
مــاده 5( رئیــس شــورا، وظایــف و اختیــارات زیــر را بــر 

عهــده دارد:
یاست جلسات شورا؛. 1 ر

تأیید دستور جلسات شورا؛. 2

نظارت بر عملکرد دبیر و دبیرخانه؛. 3

ارائــۀ گزارش هــای مســتمر و دوره ای از رونــد فعالیت هــای . 4

ــوزه؛ ــی ح ــورای  عال ــه ش ــورا ب ش

ــد . 5 ــس از تأیی ــیون ها پ ــای کمیس ــا و رؤس ــم اعض ــدور حک ص

شــورا؛

شــورای عالی . 6 بــه  آن  اعــالم  و  شــورا  مصّوبــات  امضــای 

حــوزه؛

ابالغ ساختار و تشکیالت دبیرخانه؛. 7

تبصــره 1( رئیــس شــورا می توانــد بخشــی از وظایــف و 
اختیــارات خــود را بــه نایب رئیــس تفویــض نمایــد.

ــه شــرح  ــر شــورا، ب ــارات دبی ــف و اختی مــاده 6( وظای
زیــر اســت:

پیشــنهاد ســاختار و تشــکیالت دبیرخانــه بــه رئیــس شــورا بــرای . 1

تأییــد؛

تشکیل و ادارۀ دبیرخانۀ شورا و نظارت بر عملکرد کمیسیون ها؛. 2
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ــر . 3 ــا، ب ــی و کارگروه ه ــیون های تخصص ــیس کمیس ــنهاد تأس پیش

اســاس نیــاز شــورا؛

تنظیــم و پیشــنهاد آیین نامــۀ کمیســیون ها و کارگروه هــا بــه . 4

ــورا؛ ــّوب ش ــیون های مص ــدازی کمیس ــیس و راه ان ــورا و تأس ش

ــی . 5 ــاد هماهنگ ــیون ها و ایج ــتور کار کمیس ــالغ دس ــن و اب تعیی

ــیون ها؛ ــان کمیس می

تعییــن و اعــالم زمــان برگــزاری جلســات شــورا و تنظیــم . 6

ــورا؛ ــس ش ــی رئی ــا هماهنگ ــات ب ــتور جلس دس

پیگیری مصّوبات شورا؛. 7

پیشــنهاد برنامــه و بودجــۀ ســاالنۀ شــورا و دبیرخانــۀ آن به شــورا، . 8

جهــت بررســی و ارســال بــه دبیرخانــۀ شــورای عالی حــوزه؛

در . 9 ذیربــط  بــا ســازمان ها و دســتگاه های  ارتبــاط  برقــراری 

ــه؛ ــورا و دبیرخان ــف ش ــتای وظای راس

تهّیــه و تنظیــم گزارش هــای مســتمر و دوره ای از عملکــرد . 10

شــورا، دبیرخانــه و کمیســیون ها و ارائــۀ آن بــه شــورا.

ــه  ــازمانی، ب ــاظ س ــه لح ــورا ب ــۀ ش ــاده 7( دبیرخان م
دبیرخانــۀ شــورای عالی حــوزۀ علمّیــۀ قــم وابســته 
ــف  ــود و وظای ــورا اداره می ش ــر ش ــط دبی ــت و توس اس

ــده دارد: ــر عه ــر را ب زی
ــنهادهای . 1 ــت ها و پیش ــۀ درخواس ــی اّولّی ــت و بررس ــت، ثب یاف در

ــور  ــایر ام ــام دادن س ــا و انج ــص آن ه ــع نق ــری رف ــیده و پیگی رس

مقدماتــی الزم )قبــل از انجــام شــدن کارشناســی های تخصصــی 

ــیون ها(؛ ــات کمیس ــرح در جلس و ط
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واحدهــا، . 2 یــق  طر از  الزم  کارشناســی های  انجــام دادن 

ذیربــط؛ کارگروه هــای  و  کمیســیون ها 

برقــراری و توســعۀ ارتباطــات دبیرخانــه و شــورا بــا مراکــز . 3

بــط؛ ذی ر

از . 4 پشــتیبانی  و  مالــی  و  اداری  امــور  یــۀ 
ّ
کل بــه  رســیدگی 

ــی  ــا هماهنگ ــه، ب ــان دبیرخان ــا و کارکن ــیون ها، کارگروه ه کمیس

حــوزه؛ شــورای عالی  دبیرخانــۀ 

ــارۀ . 5 ــانی درب ــورا و اطالع رس ــی ش ــط عموم ــور رواب ــام  ام انج

مصّوبــات آن و تهیــۀ گزارش هــای مــورد نیــاز از فعالیت هــای 

شــورا و کمیســیون ها.

تاریــخ  در  تبصــره،   4 و  مــاده   7 در  آیین نامــه  ایــن 
رســید. حــوزه  عالــی  شــورای  تصویــب  بــه   1387/11/4



فصل سوم

 کمیسیون های تخصصی 
مرکز مدیریت حوزه های علمیه
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دفتربرنامهریزیوتهیهو�پیشنهاد:
نظارتراهبردی

شورایطرحوتصویب�پننده:
برنامه

حوزههایابالغ:97/06/14تاریختصویب: مدیر
علمیه

25681/31شمارهابالغ:97/06/19تاریخابالغ:

آ�یین نامه کمیسیون تشکیالت

مقدمه

بــه اســتناد مجــوز تشــکیل کمیســیون های مرکــز مدیریــت 
حوزه هــای علمیــه و بــه منظــور سیاســت گذاری، برنامه ریــزی  
و تصمیم گیــری در خصــوص ســاختار، تشــکیات، بهبــود 
فرایندهــا و امــور مربــوط بــه راهبــری ضوابــط و مقــررات 
حوزه هــای علمیــه، آیین نامــه کمیســیون تشــکیات مرکــز 
ــار  ــه اختص ــس ب ــن پ ــه از ای ــه، ک ــای علمی ــت حوزه ه مدیری
در  می شــود  خوانــده  تشــکیات«  کمیســیون  »آیین نامــه 
چارچــوب مــواد ایــن آیین نامــه بــه شــرح ذیــل تشــکیل 

می گــردد.
ماده 1( ترکیب اعضای کمیسیون

یزی و نظارت راهبردی)رئیس(؛. 1 مسئول دفتر برنامه ر

معاون منابع انسانی و پشتیبانی؛. 2
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مدیر تشکیالت، بهبود روش ها و قوانین)دبیر(؛. 3

مدیر منابع انسانی؛. 4

یزی راهبردی بودجه؛. 5 مدیر برنامه ر

ــا . 6 ــا موضــوع و ب ــا ســابقه متناســب ب دو نفــر از صاحب نظــران ب

یــزی و نظــارت راهبــردی و تأییــد مدیــر  معرفــی مدیــر دفتــر برنامه ر

ــه؛ ــای علمی حوزه ه

ــا و . 7 ــی اعض ــا معرف ــی ب ــای آموزش ــران واحده ــر از مدی دو نف

ــیون؛ ــس کمیس ــد رئی تأیی

تبصــره( حضــور صاحب نظــران حســب مــورد، بنــا بــر 
دعــوت دبیــر کمیســیون در جلســه بامانــع اســت.

ماده 2( وظایف کمیسیون
ــای کالن . 1 ــا و برنامه ه ــت ها، راهبرد ه ــنهاد سیاس ــی و پیش بررس

مرتبــط بــا تشــکیالت، فرایندهــا، ضوابــط و مقــررات؛

تشکیل کارگروه های تخصصی حسب نیاز؛. 2

امــور . 3 بــا  مرتبــط  کالن  ضوابــط  و  آیین نامه هــا  پیشــنهاد 

مقــررات؛ و  ضوابــط  و  فرایندهــا  تشــکیالت، 

امــور . 4 بــا  مرتبــط  دســتورالعمل های  تصویــب  و  بررســی 

مقــررات؛ و  ضوابــط  و  فرایندهــا  تشــکیالت، 

ــای . 5 ــکالت واحده ــائل و مش ــوص مس ــری در خص تصمیم گی

حــوزوی در حــوزه ســاختار و تشــکیالت؛

سایر موارد ارجاعی از سوی مدیر حوزه های علمیه.. 6

ماده 3( وظایف رئیس کمیسیون 
اداره جلسات؛. 7
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تأیید دستور جلسات؛. 8

تأیید اعضای حقیقی؛. 9

تأیید نهایی مصوبات.. 10

ماده 4( وظایف دبیر کمیسیون
پیشنهاد دستور جلسات به رئیس؛. 1

پیشنهاد تقویم ساالنه جلسات؛. 2

دعوت از اعضا؛. 3

تنظیــم تصمیمــات و مصوبــات و ارســال آن هــا بــه دفتــر . 4

یــزی و نظــارت راهبــردی جهــت تطبیــق بــا قوانیــن و  برنامه ر

شــکلی؛ یکسان ســازی  و  مقــررات 

بــرای . 5 کمیســیون   مصوبــات  و  جلســات  دســتور  ارســال 

کمیســیون؛ اعضــای 

ارســال مصوبــات کمیســیون بــه واحدهــای ذی ربــط بــرای اجــرا . 6

پــس از تأییــد و ابــالغ مدیــر حوزه هــای علمیــه؛

ــاالنه . 7 ــی و س ــزارش فصل ــه گ ــات و ارائ ــرای مصوب ــری اج پیگی

بــه رئیــس؛

پیشنهاد اعضای حقیقی به مدیر حوزه.. 8

ماده 5( فرآیند تشکیل جلسات کمیسیون تشکیات
ــا . 1 ــوم اعض ــور دوس ــا حض ــکیالت ب ــیون تش ــات کمیس جلس

ــن  ی ــت حاضر ی ــا رأی اکثر ــات ب ــد و تصمیم ــمیت می یاب رس

در جلســه، مصــوب تلقــی می گــردد. در صــورت تســاوی 

ــی  ــوب تلق ــورا مص ــس ش ــر رئی ــا نظ ــق ب ــنهاد مواف آرا، پیش

می شــود.
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ــکیل . 2 ــس آن تش ــخیص رئی ــه تش ــاز، ب ــورت نی ــیون در ص کمیس

جلســه می دهــد.

یــت پــس از . 3 مصوبــات کمیســیون در حــوزه وظایــف مرکــز مدیر

ــد  ــرا خواهن ــه الزم االج ــای علمی ــر حوزه ه ــالغ مدی ــد و اب تأیی

بــود؛ در مــواردی کــه نیــاز بــه تأییــد مراجــع باالتــر می باشــد، 

مصوبــات و تصمیمــات بــه آن مرجــع ارســال خواهــد شــد.

صورت جلســه مصوبــات و تصمیمــات کمیســیون تشــکیالت، . 4

بــرای کلیــه اعضــای کمیســیون ارســال می گــردد.

ماده 6( تشکیل کارگروه
دبیــر کمیســیون بــا موافقــت رئیــس می توانــد در راســتای 
ــرای  ــاز را ب ــورد نی ــای م ــیون، کارگروه ه ــف کمیس ــام وظای انج

بازه هــای زمانــی معیــن تشــکیل دهــد.

ــم  ــره تنظی ــاده و 1 تبص ــه، 6 م ــه در 1 مقدم ــن آیین نام ای
علمیــه،  حوزه هــای  مدیــر  ابــاغ  و  تأییــد  از  پــس  و 

می باشــد. الزم االجــرا 
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معاونتمنابعتهیهو�پیشنهاد:
انسانیو
�شتیبانی

شورایمعاونانتصویب�پننده:

مدیرحوزههایابالغ:1396/03/04تاریختصویب:
علمیه

3/36886شمارهابالغ:1396/03/05تاریخابالغ:

آ�یین نامه کمیسیون منابع انسانی و پشتیبانی

مقدمه

کمیسـیون های  و  شـوراها  جامـع  »آیین نامـه  اسـتناد  بـه 
مرکـز مدیریت حوزه هـای علمیه« و به منظور سیاسـت گذاری، 
و  فرآیندهـا  بهبـود  خصـوص  در  تصمیم گیـری  و  برنامه ریـزی  
امـور منابـع انسـانی)جذب، گزینـش، اسـتخدام، به کارگیری، 
حقـوق و دسـتمزد، آمـوزش و ارزیابـی، نگهداشـت شایسـته، 
انسـانی  منابـع  کمیسـیون  آیین نامـه   ،)... و  رفاهـی  امـور 
مرکـز مدیریـت حوزه هـای علمیـه، کـه از ایـن پـس به اختصـار 
»آیین نامـه کمیسـیون منابـع انسـانی« خوانـده می شـود، در 
چارچـوب مـواد ایـن آیین نامه به شـرح ذیل تشـکیل می گردد.

ماده 1( وظایف کمیسیون
ــای کالن . 1 ــا و برنامه ه ــت ها، راهبرد ه ــنهاد سیاس ــی و پیش بررس

مرتبــط بــا حــوزه منابــع انســانی؛
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تشکیل کارگروه های تخصصی بر حسب نیاز؛. 2

پیشنهاد آیین نامه ها و ضوابط کالن مرتبط با امور منابع انسانی؛. 3

بررسی و تصویب  دستورالعمل های مرتبط با امور منابع انسانی؛. 4

ــای . 5 ــکالت واحده ــائل و مش ــوص مس ــری در خص تصمیم گی

ــانی؛ ــع انس ــوزه مناب ــوزوی در ح ح

تصمیم گیــری در خصــوص بهبــود فرآیندهــای مربــوط بــه . 6

ــانی؛ ــع انس مناب

سایر موارد ارجاعی از سوی مدیر حوزه های علمیه.. 7

ماده 2( ترکیب اعضای کمیسیون
مدیر حوزه های علمیه یا نماینده ایشان )رئیس(؛. 1

قائم مقام مدیر حوزه های علمیه؛. 2

معاون منابع انسانی و پشتیبانی )دبیر و نایب رئیس(؛. 3

معاون آموزش؛. 4

معاون تهذیب و تربیت؛. 5

یزی و نظارت راهبردی یا نماینده ایشان؛. 6 مدیر دفتر برنامه ر

مسئول مرکز امور صیانتی؛. 7

دبیر شورای معاونان؛. 8

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی؛. 9

مدیر حقوقی؛. 10

ــا . 11 ــب ب ــابقه متناس ــا س ــران ب ــر از صاحب نظ ــج نف ــا پن دو ت

موضــوع، بــا معرفــی معــاون منابــع انســانی و تأییــد مدیــر 

علمیــه؛ حوزه هــای 

ــق رأی  ــا ح ــان ب ــورای معاون ــای ش ــایر اعض ــره 1( س تبص
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می تواننــد در جلســات شــرکت کننــد. 
تبصــره 2( حضــور صاحب نظــران حســب مــورد، بنابــر 

ــت. ــع اس ــه بامان ــورا در جلس ــر ش ــوت دبی دع
ماده 3( وظایف رئیس کمیسیون 

اداره جلسات؛. 1

تأیید دستور جلسات؛. 2

تأیید اعضای حقیقی؛. 3

تأیید نهایی مصوبات.. 4

ماده 4( وظایف دبیرکمیسیون
پیشنهاد دستور جلسات به رئیس؛. 1

پیشنهاد تقویم ساالنه جلسات؛. 2

دعوت از اعضا؛. 3

تنظیــم تصمیمــات و مصوبــات و ارســال آن هــا بــه دفتــر . 4

یــزی و نظــارت راهبــردی جهــت تطبیــق بــا قوانیــن و  برنامه ر

شــکلی؛ یکسان ســازی  و  مقــررات 

ارســال دســتور جلســات و مصوبــات کمیســیون  بــرای اعضــای . 5

شــورای معاونــان؛

ــت . 6 ــط جه ــای ذی رب ــه واحده ــیون ب ــات کمیس ــال مصوب ارس

ــه؛ ــای علمی ــر حوزه ه ــالغ مدی ــد و اب ــس از تأیی ــرا پ اج

ــاالنه . 7 ــی و س ــزارش فصل ــه گ ــات و ارائ ــرای مصوب ــری اج پیگی

بــه رئیــس؛

پیشنهاد اعضای حقیقی به مدیر حوزه.. 8

ماده 5( تشکیل جلسات کمیسیون منابع انسانی
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بـا حضـور دوسـوم اعضـا . 1 انسـانی  جلسـات کمیسـیون منابـع 

یـن  حاضر یـت  اکثر رأی  بـا  تصمیمـات  و  می یابـد  رسـمیت 

در جلسـه، مصـوب تلقـی می گـردد. در صـورت تسـاوی آرا، 

پیشـنهاد موافـق بـا نظـر رئیـس شـورا مصـوب تلقـی می شـود.

کمیســیون بــه صــورت ماهــی یکبــار تشــکیل جلســه می دهــد. . 2

برگــزاری جلســات بیشــتر، در صــورت نیــاز، بــا نظــر رئیــس و 

ــر کمیســیون انجــام می شــود. ــا دبی ی

یــت پــس از . 3 مصوبــات کمیســیون در حــوزه وظایــف مرکــز مدیر

ــد  ــرا خواهن ــه الزم االج ــای علمی ــر حوزه ه ــالغ مدی ــد و اب تأیی

بــود؛ در مــواردی کــه نیــاز بــه تأییــد مراجــع باالتــر می باشــد، 

مصوبــات و تصمیمــات بــه آن مرجــع ارســال خواهــد شــد.

ــانی، . 4 ــع انس ــیون مناب ــات کمیس ــات و تصمیم ــورت مصوب ص

ــردد. ــال می گ ــان ارس ــورای معاون ــای ش ــه اعض ــرای کلی ب

ماده 6( تشکیل کارگروه
ــورا،  ــف ش ــام وظای ــتای انج ــد در راس ــورا می توان ــر ش دبی
کارگروه هــای مــورد نیــاز را بــرای بازه هــای زمانــی معیــن 

ــد. ــکیل ده تش

ایــن آیین نامــه در یــک مقدمــه، 6 مــاده و 2 تبصــره 
تنظیــم و پــس از تأییــد و ابــاغ مدیــر حوزه هــای علمیــه، 

الزم االجــرا می باشــد.
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معاونتمنابعانسانیتهیهو�پیشنهاد:
و�شتیبانی

تصویب
�پننده:
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مدیرحوزههایابالغ:1396/10/21تاریختصویب:
علمیه

31/48074شمارهابالغ:1396/10/21تاریخابالغ:

آ�یین نامه کمیسیون مالی و معامالتی

مقدمه

ــیون های  ــوراها و کمیس ــع ش ــه جام ــتناد »آیین نام ــه اس ب
ایجــاد  منظــور  بــه  و  علمیــه«  حوزه هــای  مدیریــت  مرکــز 
ــی  ــای مال ــط و فرآینده ــناد، ضواب ــم اس ــه در تنظی ــات روی ثب
و معاماتــی، کمیســیون مالــی معاماتــی مرکــز مدیریــت 
حوزه هــای علمیــه در چارچــوب مفــاد ایــن آیین نامــه بــه 

شــرح ذیــل تشــکیل می گــردد.
ماده 1( تعاریف

شـورای . 1 اعضـای  از  مجموعـه ای  معامالتـی:  مالـی  کمیسـیون 

یت حوزه های علمیه و سـایر مدیران عالی اسـت  معاونـان مرکز مدیر

کـه بـه منظـور تعییـن رویه هـا، ضوابـط و دسـتورالعمل های مالـی، 

نحـوه انجـام دادن معامـالت، ارائـه پیشـنهادات و تصمیم سـازی در 

خصـوص نتایج حسابرسـی های انجام شـده، حـل و فصل اختالف 

نظرهـا در خصـوص اسـناد مالـی و... تشـکیل می شـود.
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کمیتــه معامــالت: کمیتــه ای اســت کــه بــه منظــور انجــام . 2

ــت  ــز فعالی ــالت مرک ــه معام ــرح در آیین نام ــف مص ــرح وظای ش

. یــد می نما

ــی . 3 ــور بررس ــه منظ ــه ب ــت ک ــه ای اس ــی: کمیت ــه حسابرس کمیت

ــای  ــی واحده ــات حسابرس ــوص گزارش ــری در خص و تصمیم گی

ــد. ــت می نمای ــوزوی فعالی ح

ماده 2( وظایف کمیسیون 
تصویب ضوابط و آیین نامه های مالی؛. 1

بررسی و تأیید نهایی حسابرسی های صورت گرفته؛. 2

آیین نامــه . 3 چارچــوب  در  معامــالت  انجــام  نحــوه  تعییــن 

مربوطــه؛ مصــوب 

تشکیل و تصویب کمیته های تخصصی بر حسب نیاز؛. 4

یت ها؛. 5 تصویب دستورالعمل های اجرایی متناسب با مأمور

ــا رویه هــا و رویدادهــای . 6 بررســی مســائل و مشــکالت مرتبــط ب

مالــی و ارائــه راهکارهــای مناســب؛

انجــام کارشناســی و ارائــه نتایــج بررســی کلیــه طرح هــا و . 7

پیشــنهادات ارجاعــی از ســوی مدیــر حوزه هــای علمیــه.

تبصــره(  واحدهــای تابعــه مرکــز مدیریــت می بایســت 
ــه  ــود ک ــنهادی خ ــای پیش ــکات و طرح ه ــنهادات، مش پیش
بــا وظایــف ایــن کمیســیون مرتبــط اســت را جهــت بررســی در 

ــد. ــه نماین ــر ارائ ــه دبی ــیون، ب کمیس
ماده 3( ترکیب اعضای کمیسیون 

مدیر حوزه های علمیه یا قائم مقام ایشان )رئیس(؛. 1
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معاون منابع انسانی و پشتیبانی )دبیر و نایب رئیس(؛. 2

یزی و نظارت راهبردی؛. 3 مدیر دفتر برنامه ر

مسئول مرکز امور صیانتی؛. 4

دو نفر کارشناس متخصص در امور مالی؛. 5

دو نفر از مدیران صفی به پیشنهاد دبیر و تأیید رئیس؛. 6

امین و مدیر مالی؛. 7

مدیر حقوقی.. 8

بنابــر  مــورد،  حســب  صاحب نظــران  حضــور  تبصــره( 
دعــوت دبیــر کمیســیون در جلســه بامانــع اســت.

ماده 4( وظایف رئیس کمیسیون
1. اداره جلسات؛

2. تأیید دستور جلسات؛

3. تأیید اعضای حقیقی؛

4. تأیید نهایی مصوبات.

ماده 5( وظایف دبیر کمیسیون
1. پیشنهاد دستور جلسات به رئیس؛

2. پیشنهاد تقویم ساالنه جلسات؛

3. دعوت از اعضا؛

4. تنظیم تصمیمات و مصوبات؛

5. ارســال دســتور جلســات و مصوبــات کمیســیون بــرای اعضــا و 

ســایر اعضــای شــورای معاونــان؛

ــت  ــط جه ــای ذی رب ــه واحده ــیون ب ــات کمیس ــال مصوب 6. ارس

ــه؛ ــای علمی ــر حوزه ه ــالغ مدی ــد و اب ــس از تأیی ــرا پ اج
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ــاالنه  ــی و س ــزارش فصل ــه گ ــات و ارائ ــرای مصوب ــری اج 7. پیگی

ــه رئیــس؛ ب

8. پیشنهاد اعضای حقیقی به رئیس کمیسیون.

ماده 6( تشکیل جلسات کمیسیون
جلســات کمیســیون بــا حضــور دوســوم اعضــا رســمیت . 1

یــن در جلســه،  یــت حاضر می یابــد و تصمیمــات بــا رأی اکثر

ــنهاد  ــاوی آرا، پیش ــورت تس ــردد. در ص ــی می گ ــوب تلق مص

ــود. ــی می ش ــوب تلق ــورا مص ــس ش ــر رئی ــا نظ ــق ب مواف

کمیســیون بــه صــورت ماهانــه تشــکیل جلســه می دهــد. . 2

برگــزاری جلســات بیشــتر، در صــورت نیــاز، بــا نظــر رئیــس و 

ــود. ــام می ش ــیون انج ــر کمیس ــوت دبی ــی و دع هماهنگ

یــت پــس از . 3 مصوبــات کمیســیون در حــوزه وظایــف مرکــز مدیر

ــد  ــرا خواهن ــه الزم االج ــای علمی ــر حوزه ه ــالغ مدی ــد و اب تأیی

بــود. در مــواردی کــه نیــاز بــه تأییــد مراجــع باالتــر می باشــد، 

مصوبــات و تصمیمــات بــه آن مرجــع ارســال خوهــد شــد.

ــه اعضــا و ســایر . 4 ــرای کلی ــات و تصمیمــات کمیســیون ب مصوب

ــردد. ــال می گ ــان ارس ــورای معاون ــای ش اعض

ماده 7( تشکیل کمیته ها
کمیســیون مالــی معامالتــی واجــد دو کمیتــه معامــالت و . 1

حسابرســی خواهــد بــود.

دبیــر کمیســیون مالــی معامالتــی مســئولیت تشــکیل کمیته هــای . 2

کمیســیون در بازه هــای زمانــی معیــن را بــر عهــده دارد.

ــانی و . 3 ــع انس ــاون مناب ــامل مع ــالت ش ــه معام ــای کمیت اعض
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ــده  ــی، نماین ــر حقوق ــی، مدی ــر مال ــن و مدی ــتیبانی، امی پش

ــی  ــی معامالت ــی و عضــو حقیقــی کمیســیون مال شــورای عال

ــای  ــالت واحده ــه معام ــوب آیین نام ــه در چارچ ــند ک می باش

حــوزوی فعالیــت می نماینــد.

اعضــای کمیتــه حسابرســی شــامل قائــم مقــام مدیــر حوزه هــای . 4

ــر  ــن و مدی ــتیبانی، امی ــانی و پش ــع انس ــاون مناب ــه، مع علمی

ــزی و  ی ــر برنامه ر ــر دفت ــی، مدی ــئول اداره حسابرس ــی، مس مال

نظــارت راهبــردی، مســئول مرکــز امــور صیانتــی و مدیــر واحــد 

ــد. ــار وی می باش ــده تام االختی ــا نماین ــونده ی حسابرسی ش

شــرح وظایــف کمیتــه حسابرســی در چارچــوب دســتورالعملی . 5

ــی می رســد. ــی معامالت ــه تصویــب کمیســیون مال اســت کــه ب

بــا یــک مقدمــه، 7 مــاده و2 تبصــره  ایــن آیین نامــه 
تنظیــم و پــس از تأییــد و ابــاغ مدیــر حوزه هــای علمیــه، 

می باشــد. الزم االجــرا 
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آ�یین نامه کمیسون توسعه و عمران

مقدمه

ــورای  ــه 8 ش ــات جلس ــد1 تصمیم ــرای بن ــتای اج در راس
معاونــان مــورخ1395/7/28و بــه منظــور سیاســت گذاری 
و  توســعه  جهــت  در  عملیاتــی  و  کان  برنامه ریزی هــای  و 
عمــران واحدهــای حــوزوی )ســتادی و صفــی( و انطبــاق 
کلیــه اقدامــات بــا اســتاندارد  های فنــی و مالــی و رعایــت 
اهــداف و قوانیــن، آیین نامــه کمیســیون توســعه و عمــران بــه 
عنــوان کمیســیون اقمــاری شــورای معاونــان، کــه از ایــن پــس 
ــرح  ــه ش ــود ب ــده می ش ــران« خوان ــه عم ــار »آیین نام به اختص

ــردد. ــن می گ ــر تدوی ــواد زی م
ماده 1( تعریف 

کمیســیون توســعه و عمــران: کمیســیونی اســت کــه بــه منظــور . 1

تعییــن راهبردهــا و سیاســت های برنامه هــای کالن و راهبــردی 
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ــه  ــوزوی در کلی ــای ح ــران واحده ــعه و عم ــر توس ــارت ب و نظ

ســطوح ایجــاد می گــردد.

ماده 2( وظایف کمیسیون
1.تدوین و تصویب سیاست های کالن عمرانی مرکز؛

2.پیشنهاد پروژه های کالن عمرانی؛

3.اولویت گذاری اجرایی پروژه های عمرانی؛

4.تصویــب شــاخص ها، الگوهــا و تیپ نقشــه های واحد هــای 

حــوزوی؛

5. تصمیم گیــری در خصــوص نحــوه واگــذاری پروژه هــا بــه 

ــر؛ ــای دیگ ــایر نهاد ه ــا س ــوزه و ی ــت ح ی ــن، مدیر ی خیر

6.تصویب فضاهای مورد نیاز مدارس و واحدهای حوزوی؛

7. تصویب پروژه های جدیداالحداث و توسعه ای عمرانی؛

8. سایر موارد ارجاعی از سوی مدیر حوزه های علمیه.

ماده 3( ترکیب اعضای کمیسیون
1. مدیر حوزه های علمیه )به عنوان رئیس کمیسیون(؛

2. معاون منابع انسانی و پشتیبانی )به عنوان دبیر کمیسیون(؛

ــا  ــران کل ی ــطح مدی ــان در س ــده ایش ــا نماین ــاون آموزش)ی 3. مع

هم تــراز(؛

یــزی و نظــارت راهبردی)یــا نماینــده  4. مســئول دفتــر برنامه ر

ایشــان در ســطح مدیــران کل یــا هم تــراز(؛

5. مسئول دفتر توسعه و عمران؛

6. مدیر حقوقی؛

7. دبیر شورای معاونان؛
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8. مسئول دفتر امور موقوفات و منابع پایدار؛

9. دو نفــر از مهندســان بــا ســابقه متناســب بــا موضــوع بــه انتخاب 

مدیــر حوزه هــای علمیــه.

تبصــره 1( ســایر معاونت هــا، دفاتــر و مراکــز ســتادی 
ــق رأی( در  ــا ح ــوع )ب ــب موض ــتانی حس ــای اس و مدیریت ه

ــرد. ــد ک ــیون شــرکت خواهن جلســات کمیس
تبصــره 2( میهمانــان و کارشناســان حســب مــورد و بــدون 

حــق رأی در جلســه دعــوت خواهنــد شــد.
تبصـره 3( جلسـات کمیسـیون بـا حضـور اکثریـت اعضـا 
بـه  حاضریـن  اکثریـت  رأی  بـا  تصمیمـات  و  یافتـه  رسـمیت 

می رسـد. تصویـب 
تبصـره 4( در صـورت غیـاب رئیس، ریاسـت کمیسـیون بر 
عهـده معـاون منابـع انسـانی و پشـتیبانی و دبیری کمیسـیون 

نیـز بر عهـده مسـئول دفتـر توسـعه و عمران می باشـد.
ماده 4( وظایف و اختیارات رئیس کمیسیون

یاست و اداره جلسات؛ 1. ر

2. اعالم کفایت مذاکرات؛

3. تعیین دستور جلسات؛

4. تأیید آیین نامه داخلی کمیسیون؛

5. نظارت بر حسن اجرای مقررات و مصوبات کمیسیون؛

6. نظارت بر فعالیت ها و عملکرد دبیرخانه کمیسیون.

ماده 5( وظایف و اختیارات دبیر کمیسیون
1. تعیین یا تغییر دستور جلسات با هماهنگی رئیس کمیسیون؛
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2. تهیه و پیشنهاد تقویم جلسات ساالنه؛

یــت  3. تعییــن محــل تشــکیل جلســات بــا هماهنگــی رئیــس و اکثر

؛ عضا ا

4. دعوت از اعضا برای شرکت در جلسه؛

5. تدوین و تنظیم صورتجلسات و مصوبات کمیسیون؛

مصوبــات  اجــرای  بــه  مربــوط  تمهیــدات  فراهــم آوردن   .6

؛ ن کمیســیو

7. اخذ گزارش های الزم و نتایج اجرای مصوبات کمیسیون؛

ــه  ــای دبیرخان ــوردی از فعالیت ه ــاالنه و م ــای س ــه گزارش ه 8. ارای

بــه کمیســیون؛

9. دعــوت از افــراد غیرعضــو بــه عنــوان مدعــو متناســب بــا 

موضــوع، بــا هماهنگــی رئیــس کمیســیون.

تبصــره( حق الزحمــه اعضــای مدعــو طبــق ضوابــط و 
مقــررات مرکــز مدیریــت پرداخــت می شــود.

مـاده 6( واحدهـای تابعـه مرکـز مدیریـت می بایسـت 
طرح هـا و برنامه هـای خود بـا موضوعات مرتبـط با ماده 
2 را بـه همـراه مسـتندات مربـوط جهـت بررسـی های 

کارشناسـی بـه دبیـر کمیسـیون ارسـال نمایند.
بررســی های  از  پــس  کمیســیون  دبیــر   )7 مــاده 
بــه  مراحــل  ســیر  جهــت  را  نتیجــه  کارشناســی، 

می دهــد. ارجــاع  کمیســیون 
تبصـره( در مـوارِد با درجه اهمیت بسـیار زیاد، حساسـیت 
از  یـک  هـر  رسـمی  درخواسـت  بـا  زمانـی،  فوریـت  و  ویـژه 
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واحدهـای تابعـه مرکـز مدیریـت و موافقـت رئیـس کمیسـیون، 
مـوارد بـه صـورت اسـتثنایی مسـتقیمًا در کمیسـیون مطـرح 

می شـود.
مــاده 8( کمیســیون می توانــد در راســتای اجــرای 
وظایــف خــود نســبت بــه تشــکیل کارگروه هایــی جهــت 
بررســی و کارشناســی موضوعــات و مســائل مــورد نظــر 

اقــدام نمایــد.
ــاه  ــک م ــر ی ــیون ه ــادی کمیس ــات ع ــاده 9( جلس م
تشــکیل می شــود و در صــورت ضــرورت، جلســات 
ــا هماهنگــی رئیــس و اعضــای کمیســیون  فوق العــاده ب

تشــکیل می گــردد.

ــه  ــره ب ــاده و 6 تبص ــه، 9 م ــک مقدم ــا ی ــه ب ــن آیین نام ای
تصویــب شــورای معاونــان رســیده و پــس از تأییــد و 
ابــاغ مدیــر حوزه هــای علمیــه الزم االجــرا می باشــد.
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دفتربرنامهریزیتهیهو�پیشنهاد:
ونظارتراهبردی

باهمکاریامور
موقوفات

حوزههایتصویب�پننده: مدیر
علمیه

مدیرحوزههایابالغ:1395/09/22تاریختصویب:
علمیه

30947/2532شمارهابالغ:1395/09/23تاریخابالغ:

آ�یین نامه کمیسیون امور موقوفات مرکز مد�ریت 
حوزه های علمیه

مقدمه 

ــیون های  ــوراها و کمیس ــع ش ــه جام ــتناد »آیین نام ــه اس ب
مرکــز مدیریــت حوزه هــای علمیــه« و در راســتای تأکیــد مقــام 
معظــم رهبــری و مراجــع عظــام تقلیــد و شــورای محتــرم 
عالــی حوزه هــای علمیــه مبنــی بــر لــزوم اســتقال مالــی 
ــت گذاری  ــزی، سیاس ــرورت برنامه ری ــه و ض ــای علمی حوزه ه
ــر  ــارت ب ــری و نظ ــای پیگی ــنهادات و راهکاره ــی پیش و بررس
حوزه هــای  اداره  بــرای  پایــدار  منابــع  کســب  و  موقوفــات 
علمیــه، »آیین نامــه تخصصــی کمیســیون امــور موقوفــات 
پــس  ایــن  از  کــه  علمیــه«  حوزه هــای  مدیریــت  مرکــز 
ــده  ــات« نامی ــور موقوف ــیون ام ــه کمیس ــار »آیین نام به اختص
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ــل  ــرح ذی ــه ش ــه ب ــن آیین نام ــواد ای ــوب م ــود در چارچ می ش
می گــردد. تشــکیل 

ماده 1( وظایف کمیسیون
ــای کالن . 1 ــا و برنامه ه ــت ها، راهبرده ــنهاد سیاس ــی و پیش بررس

مربــوط بــه امــور موقوفــات؛

تشکیل کارگروه های تخصصی بر حسب نیاز؛. 2

امــور . 3 بــا  مرتبــط  دســتورالعمل های  تصویــب   و  بررســی 

موقوفــات؛

امــور . 4 بــا  مرتبــط  کالن  ضوابــط  و  آیین نامه هــا  پیشــنهاد 

موقوفــات؛

ــز . 5 ــی مرک ــوارد اختالف ــی از م ــوص بعض ــری در خص تصمیم گی

یــت حوزه هــای علمیــه و ســازمان های مرتبــط راجع بــه  مدیر

ــات؛ ــور موقوف ام

تعییــن شــاخص ها و معیارهــای مــورد نیــاز در عرصه هــای . 6

ــا؛ ــتمر آن ه ــی مس یاب ــط و ارز ــی مرتب تخصص

بررســی مســائل و مشــکالت مرتبــط بــا حــوزه تخصصــی و ارائــه . 7

ــب؛ راهکارهای مناس

تعییــن شــیوه و محــدوده تعامــل و همــکاری در حیطــه وظایــف . 8

بــا ســایر نهادهــا.

ماده 2( ترکیب اعضای کمیسیون
مدیر حوزه های علمیه یا نماینده ایشان )رئیس(؛. 1

و . 2 )دبیــر  پایــدار  منابــع  و  موقوفــات  امــور  دفتــر  مدیــر 

؛ ) ئیــس یب ر نا
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معاون منابع انسانی و پشتیبانی یا نماینده ایشان؛. 3

معاون آموزش یا نماینده ایشان؛. 4

نماینــده . 5 یــا  راهبــردی  نظــارت  و  یــزی  برنامه ر دفتــر  مدیــر 

ایشــان؛

مسئول مرکز راهبردی مطالعات اسالمی اقتصاد مقاومتی؛. 6

مشاور مدیر حوزه های علمیه در امور منابع پایدار؛. 7

مشاور مدیر حوزه های علمیه در امور عمرانی؛. 8

مدیران دفتر امور موقوفات و منابع پایدار؛. 9

ــا . 10 ــب ب ــابقه متناس ــا س ــران ب ــر از صاحب نظ ــج نف ــا پن دو ت

موضــوع، بــا معرفــی مدیــر دفتــر امــور موقوفــات و منابــع پایــدار 

ــه. ــای علمی ــر حوزه ه ــد مدی و تأیی

تبصــره 1( حضــور صاحب نظــران حســب مــورد، بنابــر 
ــت. ــع اس ــه بامان ــورا در جلس ــر ش ــوت دبی دع

ــا  ــد ب ــان می توانن تبصــره 2( ســایر اعضــای شــورای معاون
حــق رأی در جلســه شــرکت نماینــد.

ــان توســعه  ــن حامی ــر عامــل انجمــن خیری تبصــره3( مدی
ــی  ــه المصطف ــاد خیری ــل بنی ــر عام ــه و مدی ــای علمی حوزه ه
در جلســات کمیســیون شــرکت  بــر حســب موضــوع  و... 

ــرد. ــد ک خواهن
ماده 3( وظایف رئیس کمیسیون 

اداره جلسات؛. 1

تأیید دستور جلسات؛. 2

تأیید اعضای حقیقی؛. 3
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تأیید نهایی مصوبات.. 4

ماده 4( وظایف دبیر کمیسیون
پیشنهاد دستور جلسات به رئیس؛. 1

پیشنهاد تقویم ساالنه جلسات؛. 2

دعوت از اعضا؛. 3

تنظیــم تصمیمــات و مصوبــات و ارســال آن هــا بــه دفتــر . 4

یــزی و نظــارت راهبــردی جهــت تطبیــق بــا قوانیــن و  برنامه ر

شــکلی؛ یکسان ســازی  و  مقــررات 

ارســال دســتور جلســات و مصوبــات کمیســیون  بــرای اعضــای . 5

شــورای معاونــان؛

ــت . 6 ــط جه ــای ذی رب ــه واحده ــیون ب ــات کمیس ــال مصوب ارس

ــه؛ ــای علمی ــر حوزه ه ــالغ مدی ــد و اب ــس از تأیی ــرا پ اج

ــاالنه . 7 ــی و س ــزارش فصل ــه گ ــات و ارائ ــرای مصوب ــری اج پیگی

بــه رئیــس؛

پیشنهاد اعضای حقیقی به مدیر حوزه.. 8

ماده 5( تشکیل جلسات کمیسیون امور موقوفات
جلسـات کمیسـیون امـور موقوفـات بـا حضـور دوسـوم اعضـا . 1

یـن  حاضر یـت  اکثر رأی  بـا  تصمیمـات  و  می یابـد  رسـمیت 

در جلسـه، مصـوب تلقـی می گـردد. در صـورت تسـاوی آرا، 

پیشـنهاد موافـق بـا نظـر رئیـس شـورا مصـوب تلقـی می شـود.

کمیســیون بــه صــورت ماهــی یک بــار تشــکیل جلســه می دهــد. . 2

برگــزاری جلســات بیشــتر، در صــورت نیــاز، بــا نظــر رئیــس یــا 

دبیــر کمیســیون انجــام می شــود.
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یــت پــس از . 3 مصوبــات کمیســیون در حــوزه وظایــف مرکــز مدیر

ــد  ــرا خواهن ــه الزم االج ــای علمی ــر حوزه ه ــالغ مدی ــد و اب تأیی

ــد،  ــر  باش ــع باالت ــد مراج ــه تأیی ــاز ب ــه نی ــواردی ک ــود؛ در م ب

ــه آن مرجــع ارســال خواهــد شــد. ــات و تصمیمــات ب مصوب

ماده 6( تشکیل کارگروه
کارگروه هــای  تشــکیل  مســئولیت  کمیســیون  دبیــر 
مصــوب کمیســیون را بــرای بازه هــای زمانــی معیــن بــر عهــده 

دارد.

ایــن آیین نامــه بــا یــک مقدمــه، 6 مــاده و 3 تبصــره 
تنظیــم و پــس از تأییــد و ابــاغ مدیــر حوزه هــای علمیــه، 

الزم االجــرا می باشــد.
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دفتربرنامهریزیوتهیهو�پیشنهاد:
نظارتراهبردیبا

همکاریمر�زارتباطات
وبینالملل

تصویب
�پننده:

شورایمعاونان

مدیرحوزههایابالغ:1396/08/20تاریختصویب:
علمیه

28545/3شمارهابالغ:1396/08/20تاریخابالغ:

آ�یین نامه کمیسیون ارتباطات و بین الملل 

 مقدمه

ــیون های  ــوراها و کمیس ــع ش ــه جام ــتناد »آیین نام ــه اس ب
انجــام  منظــور  بــه  و  علمیــه«  حوزه هــای  مدیریــت  مرکــز 
عملیاتــی  و  کان  برنامه ریزی هــای  و  سیاســت گذاری 
تخصصــی  »آیین نامــه  بین الملــل،  و  ارتباطــات  عرصــه  در 
کمیســیون ارتباطــات و بین الملــل مرکــز مدیریــت حوزه هــای 
ــات  ــیون ارتباط ــار »کمیس ــس به اختص ــن پ ــه از ای ــه« ک علمی
ایــن  مــواد  چارچــوب  در  می شــود  نامیــده  بین الملــل«  و 

آیین نامــه بــه شــرح ذیــل تشــکیل می گــردد.
ماده 1( تعاریف

کمیســیون ارتباطــات و بین الملــل: مجموعــه ای از اعضــای . 1

یــت حوزه هــای علمیــه و ســایر  شــورای معاونــان مرکــز مدیر
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مدیــران عالــی اســت کــه بــا هــدف بررســی کارشناســی و 

تشــکیل  بین الملــل  و  ارتباطــات  عرصــه  در  تصمیم ســازی 

 . می شــود

ــی و . 2 ــت هم افزای ــت در جه ــی اس ــات: کارگروه ــروه ارتباط کارگ

ــب  ــنهاد و تصوی ــن، پیش ــوص تدوی ــا در خص ــری اعض هم فک

ارتباطــات،  یــت  محور بــا  کالن  یــزی  برنامه ر و  سیاســت ها 

و  نهادهــا  بــا  یــت  مدیر مرکــز  قراردادهــای  و  تفاهم نامه هــا 

مجموعه هــای دولتــی و غیــر دولتــی.

ــی . 3 ــت هم افزای ــت در جه ــی اس ــل: کارگروه ــروه بین المل کارگ

ــب  ــنهاد و تصوی ــن، پیش ــوص تدوی ــا در خص ــری اعض و هم فک

عرصه هــای  در  نظــارت  و  کالن  یــزی  برنامه ر و  سیاســت ها 

علمیــه. حوزه هــای  بین المللــی 

کارگــروه رســانه: کارگروهــی اســت در جهــت هم افزایــی و . 4

ــب  ــنهاد و تصوی ــن، پیش ــوص تدوی ــا در خص ــری اعض هم فک

عرصه هــای  در  نظــارت  و  کالن  یــزی  برنامه ر و  سیاســت ها 

علمیــه. حوزه هــای  رســانه ای 

ماده 2( وظایف کمیسیون
برنامه هــای . 1 و  طرح هــا  سیاســت ها،  پیشــنهاد  و  بررســی 

ســاالنه؛ و  بلندمــدت  راهبــردی 

تشکیل و تصویب کارگروه های تخصصی بر حسب نیاز؛. 2

پیشنهاد آیین نامه ها و ضوابط کالن مرتبط؛. 3

تعییــن شــاخص ها و معیارهــای مــورد نیــاز در عرصه هــای . 4

ــا؛ ــتمر آن ه ــی مس یاب ــط و ارز ــی مرتب تخصص



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

نظام جامع شوراهای ستادی98

یت ها؛. 5 تصویب دستورالعمل های اجرایی متناسب با مأمور

ــی و . 6 ــوزه تخصص ــا ح ــط ب ــکالت مرتب ــائل و مش ــی مس بررس

ــب؛ ــای مناس ــه راهکاره ارائ

حیطــه . 7 در  همــکاری  و  تعامــل  محــدوده  و  شــیوه  تعییــن 

وظایــف بــا ســایر نهادهــا؛

انجــام کارشناســی و ارائــه نتایــج بررســی کلیــه طرح هــا و . 8

پیشــنهادات ارجاعــی از ســوی مدیــر حوزه هــای علمیــه؛

ــنهادات،  ــت پیش ــز مدیری ــه مرک ــای تابع ــره( واحده تبص
ــا وظایــف ایــن کمیســیون  مشــکات و طرح هــای خــود کــه ب
ــر  ــه دبی ــد ب ــی  در کمیســیون، بای ــرای بررس ــت را ب مرتبــط اس

ــه نماینــد. ارائ
ماده 3( ترکیب اعضای کمیسیون

مدیر حوزه های علمیه یا نماینده ایشان )رئیس(؛. 1

رئیس مرکز ارتباطات و بین الملل )دبیر و نایب رئیس(؛. 2

نماینــده . 3 یــا  راهبــردی  نظــارت  و  یــزی  برنامه ر دفتــر  مدیــر 

ایشــان؛

معاون تبلیغ و امور فرهنگی؛. 4

مدیران مرکز ارتباطات و بین الملل )حسب مورد(؛. 5

ــوت . 6 ــر دع ــورد، بناب ــب م ــران حس ــور صاحب نظ ــره( حض تبص

دبیــر شــورا در جلســه بالمانــع اســت.

ماده 4( وظایف رئیس کمیسیون 
اداره جلسات؛. 1

تأیید دستور جلسات؛. 2
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تأیید اعضای حقیقی؛. 3

تأیید نهایی مصوبات.. 4

ماده 5( وظایف دبیر کمیسیون
پیشنهاد دستور جلسات به رئیس؛. 1

پیشنهاد تقویم ساالنه جلسات؛. 2

دعوت از اعضا؛. 3

تنظیــم تصمیمــات و مصوبــات و ارســال آن هــا بــه دفتــر . 4

یــزی و نظــارت راهبــردی جهــت تطبیــق بــا قوانیــن و  برنامه ر

شــکلی؛ یکسان ســازی  و  مقــررات 

ــات و . 5 ــیون ارتباط ــات کمیس ــات و مصوب ــتور جلس ــال دس ارس

ــان؛ ــورای معاون ــای ش ــایر اعض ــا و س ــرای اعض ــل ب بین المل

ارسـال مصوبات کمیسـیون ارتباطـات و بین الملل بـه واحدهای . 6

ذی ربـط جهت اجـرا پـس از تأیید و ابـالغ مدیر حوزه هـای علمیه؛

پیگیــری اجــرای مصوبــات و ارائــه گــزارش فصلــی و ســاالنه بــه . 7

؛ ئیس ر

ــات و . 8 ــیون ارتباط ــس کمس ــه رئی ــی ب ــای حقیق ــنهاد اعض پیش

. لملــل بین ا

ماده 6( تشکیل جلسات کمیسیون 
جلســات کمیســیون ارتباطــات و بین الملــل بــا حضــور دوســوم . 1

یــت  اعضــا رســمیت می یابــد و تصمیمــات بــا رأی اکثر

ــورت  ــردد. در ص ــی می گ ــوب تلق ــه، مص ــن در جلس ی حاضر

ــوب  ــورا مص ــس ش ــر رئی ــا نظ ــق ب ــنهاد مواف ــاوی آرا، پیش تس

تلقــی می شــود.
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ــه تشــکیل . 2 کمیســیون ارتباطــات و بین الملــل بــه صــورت ماهان

جلســه می دهــد. برگــزاری جلســات بیشــتر، در صــورت 

ــر کمیســیون  ــا نظــر رئیــس و هماهنگــی و دعــوت دبی ــاز، ب نی

ارتباطــات و بین الملــل انجــام می شــود.

مصوبــات کمیســیون ارتباطــات و بین الملــل در حــوزه وظایــف . 3

یــت پــس از تأییــد و ابــالغ مدیــر حوزه هــای  مرکــز مدیر

ــه  ــاز ب ــه نی ــواردی ک ــود؛ در م ــد ب ــرا خواهن ــه الزم االج علمی

ــه آن  ــات ب ــات و تصمیم ــد، مصوب ــر باش ــع باالت ــد مراج تأیی

ــد. ــد ش ــال خواه ــع ارس مرج

و . 4 ارتباطــات  کمیســیون  تصمیمــات  و  مصوبــات  صــورت 

ــورای  ــای ش ــایر اعض ــاء و س ــه اعض ــرای کلی ــل، ب بین المل

می گــردد. ارســال  معاونــان 

ماده 7( تشکیل کارگروه
کارگــروهِ . 1 ســه  واجــد  بین الملــل  و  ارتباطــات  کمســیون 

بــود.  خواهــد  رســانه  و  ارتباطــات  بین الملــل، 

دبیــر کمیســیون ارتباطــات و بین الملــل مســئولیت تشــکیل . 2

ــی  ــای زمان ــرای بازه ه ــیون را ب ــه گانه کمیس ــای س کارگروه ه

ــده دارد. ــر عه ــن ب معی

ــای . 3 ــل و کارگروه ه ــات و بین المل ــیون ارتباط ــت در کمس عضوی

یــت  مربوطــه خــارج از مصوبــات و مقــررات مرکــز مدیر

ــوی  ــادی و معن ــق م ــاد ح ــه ایج ــه، هیچ گون ــای علمی حوزه ه

ــدارد. ــرای اعضــا ن ب
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ایــن آیین نامــه بــا یــک مقدمــه، 7 مــاده و 2 تبصــره 
تنظیــم و پــس از تأییــد و ابــاغ مدیــر حوزه هــای علمیــه، 

الزم االجــرا می باشــد.
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برنامهریزیونظارتتهیهو�پیشنهاد: دفتر
راهبردیباهمکاری

مر�زامورطالبودانش
آموختگان
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7266/31شمارهابالغ:1396/03/08تاریخابالغ:

آ�یین نامه کمیسیون دانش آموختگان

مقدمه

ــیون های  ــوراها و کمیس ــع ش ــه جام ــتناد »آیین نام ــه اس ب
اهمیــت  بــه  نظــر  و  علمیــه«  حوزه هــای  مدیریــت  مرکــز 
سیاســت گذاری و برنامه ریــزی جامــع بــرای دانش آموختــگان 
نیــز  و  آنــان  از  اســامی  نظــام  و  جامعــه  بهره منــدی  و 
تخصصــی  »آیین نامــه  نظــر،  صاحــب  افــراد  از  اســتفاده 
حوزه هــای  مدیریــت  مرکــز  دانش آموختــگان  کمیســیون 
ــیون  ــه کمیس ــار »آیین نام ــس به اختص ــن پ ــه از ای ــه« ک علمی
ــن  ــواد ای ــوب م ــود در چارچ ــده می ش ــگان« نامی دانش آموخت

آیین نامــه بــه شــرح ذیــل تشــکیل می گــردد.
ماده 1( وظایف کمیسیون

ــا . 1 ــط ب ــای مرتب ــت های کالن و برنامه ه ــنهاد سیاس ــی و پیش بررس
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ــگان؛  ــور دانش آموخت ام

تشکیل کارگروه های تخصصی بر حسب نیاز؛. 2

بررسی و پیشنهاد سندهای جامع دانش آموختگی؛. 3

پیشنهاد آیین نامه ها و ضوابط کالن مرتبط با دانش آموختگان؛. 4

بررسی و تصویب دستورالعمل های مرتبط با دانش آموختگان؛. 5

پیشنهاد برنامه های راهبردی و عملیاتی مربوطه؛. 6

پیشــنهاد ســرفصل ها و اســتانداردهای آموزش هــای مهارتــی . 7

ــگان؛ ــی دانش آموخت یت - مدیر

بررســی و پیشــنهاد راه هــای ارتقــای آموزش هــای مهارتــی – . 8

ــی؛ یت مدیر

تعییــن و پیشــنهاد ســطح تعامــل بــا ســازمان های بیرونــی . 9

در  همــکاری  تفاهم نامه هــای  و  توافق نامه هــا  انعقــاد  جهــت 

دانش آموختــگان؛ بخــش 

ــه و . 10 ــگان در جامع ــور دانش آموخت ــیب های حض ــی آس بررس

نظــام؛

سیاست گذاری نحوه پشتیبانی و تجلیل از دانش آموختگان؛. 11

انجــام ســایر امــور ارجاعــی از ســوی مدیــر حوزه هــای علمیــه . 12

و مســئول مرکــز امــور طــالب و دانــش آموختگان.

ــنهادات،  ــت پیش ــز مدیری ــه مرک ــای تابع ــره( واحده تبص
ــا وظایــف ایــن کمیســیون  مشــکات و طرح هــای خــود کــه ب
مرتبــط اســت را جهــت بررســی  در کمیســیون، بایــد بــه دبیــر 

ــه نماینــد. ارائ
ماده 2( ترکیب اعضای کمیسیون 
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مدیر حوزه های علمیه یا نماینده ایشان)رئیس(؛. 1

مســئول مرکــز امــور طــالب و دانش آموختــگان حوزه هــای . 2

علمیــه )دبیــر و نایب رئیــس(؛

معاون آموزش؛. 3

معاون تبلیغ؛. 4

مدیر دانش آموختگان؛. 5

نماینــده . 6 یــا  راهبــردی  نظــارت  و  یــزی  برنامه ر دفتــر  مدیــر 

ایشــان؛

یتی؛. 7 مسئول مرکز آموزش های مهارتی – مدیر

دو تــا پنــج نفــر از صاحب نظــران بــا ســابقه متناســب بــا موضوع . 8

بــا معرفــی مســئول مرکــز امورطــالب و دانش آموختــگان و تاییــد 

مدیــر حوزه هــای علمیــه؛

تبصــره 1( حضــور صاحب نظــران حســب مــورد، بنابــر 
ــت. ــع اس ــه بامان ــورا در جلس ــر ش ــوت دبی دع

ــق رأی  ــا ح ــان ب ــورای معاون ــای ش ــایر اعض ــره 2( س تبص
می تواننــد در جلســات شــرکت نماینــد.

ماده 3( وظایف رئیس کمیسیون 
اداره جلسات؛. 1

تأیید دستور جلسات؛. 2

تأیید اعضای حقیقی؛. 3

تأیید نهایی مصوبات.. 4

ماده 4( وظایف دبیر کمیسیون
پیشنهاد دستور جلسات به رئیس؛. 1
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پیشنهاد تقویم ساالنه جلسات؛. 2

دعوت از اعضا؛. 3

تنظیــم تصمیمــات و مصوبــات و ارســال آن هــا بــه دفتــر . 4

یــزی و نظــارت راهبــردی جهــت تطبیــق بــا قوانیــن و  برنامه ر

شــکلی؛ یکسان ســازی  و  مقــررات 

بــرای . 5 کمیســیون   مصوبــات  و  جلســات  دســتور  ارســال 

معاونــان؛ شــورای  اعضــای 

ــت . 6 ــط جه ــای ذی رب ــه واحده ــیون ب ــات کمیس ــال مصوب ارس

ــه؛ ــای علمی ــر حوزه ه ــالغ مدی ــد و اب ــس از تأیی ــرا پ اج

ــاالنه . 7 ــی و س ــزارش فصل ــه گ ــات و ارائ ــرای مصوب ــری اج پیگی

بــه رئیــس؛

پیشنهاد اعضای حقیقی به مدیر حوزه.. 8

ماده 5( تشکیل جلسات کمیسیون دانش آموختگان
ــوم . 1 ــور دوس ــا حض ــگان ب ــش آموخت ــیون دان ــات کمیس جلس

یــت  اعضــا رســمیت می یابــد و تصمیمــات بــا رأی اکثر

ــورت  ــردد. در ص ــی می گ ــوب تلق ــه، مص ــن در جلس ی حاضر

تســاوی آرا، پیشــنهاد موافــق بــا نظــر رئیــس کمیســیون 

مصــوب تلقــی می شــود.

کمیســیون بــه صــورت ماهــی یکبــار تشــکیل جلســه می دهــد. . 2

برگــزاری جلســات بیشــتر، در صــورت نیــاز، بــا نظــر رئیــس و 

ــر کمیســیون انجــام می شــود. ــا دبی ی

یــت پــس از . 3 مصوبــات کمیســیون در حــوزه وظایــف مرکــز مدیر

ــد  ــرا خواهن ــه الزم االج ــای علمی ــر حوزه ه ــالغ مدی ــد و اب تأیی



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

نظام جامع شوراهای ستادی106

ــد،  ــر باش ــع باالت ــد مراج ــه تأیی ــاز ب ــه نی ــواردی ک ــود؛ در م ب

ــه آن مرجــع ارســال خواهــد شــد. ــات و تصمیمــات ب مصوب

ــگان،  � ــیون دانش آموخت ــات کمیس ــات و تصمیم ــورت مصوب ص

ــردد. ــال می گ ــان ارس ــورای معاون ــای ش ــه اعض ــرای کلی ب

ماده 6( تشکیل کارگروه
مصــوب  کارگروه هــای  تشــکیل  مســئولیت  کمیســیون  دبیــر 

دارد. عهــده  بــر  معیــن  زمانــی  بازه هــای  بــرای  را  کمیســیون 

ایــن آیین نامــه بــا یــک مقدمــه، 6 مــاده و 3 تبصــره 
تنظیــم و پــس از تأییــد و ابــاغ مدیــر حوزه هــای علمیــه، 

الزم االجــرا می باشــد.
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آ�یین نامه کمیسیون امور طالب 

مقدمه

ــیون های  ــوراها و کمیس ــع ش ــه جام ــتناد »آیین نام ــه اس ب
منظــور  بــه  و  علمیــه«  حوزه هــای  مدیریــت  مرکــز 
در  تصمیم گیــری  و  برنامه ریــزی   سیاســت گذاری، 
خصــوص ســاماندهی و بهبــود وضعیــت معیشــت و انجــام 
خدمات رســانی بهتــر بــا حفــظ کرامــت، عــزت، عدالــت و 
رعایــت زی  طلبگــی و متناسب ســازی خدمــات بــه طــاب بــا 
ــه ســطوح آموزشــی، فرهنگــی، تربیتــی و پژوهشــی،  توجــه ب
»آیین نامــه تخصصــی کمیســیون امــور طــاب مرکــز مدیریــت 
ــه  ــار »آیین نام ــس به اختص ــن پ ــه از ای ــه« ک ــای علمی حوزه ه
نامیــده می شــود در چارچــوب  امــور طــاب«  کمیســیون 

مــواد ایــن آیین نامــه بــه شــرح ذیــل تشــکیل می گــردد.
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ماده 1( وظایف کمیسیون
بررســی و پیشــنهاد سیاســت ها، راهبرد هــا، نظــام جامــع و . 1

برنامه هــای مرتبــط خدماتــی حوزویــان؛

تشکیل کارگروه های تخصصی بر حسب نیاز؛. 2

بررسی و تصویب  دستورالعمل های مرتبط با امور طالب؛. 3

پیشنهاد آیین نامه ها و ضوابط کالن مرتبط با امور طالب؛. 4

بــه . 5 خدمــات  زمینــه  در  پیشــنهادها  و  آســیب ها  بررســی 

حوزویــان؛

بررســی و ارائــه سیاســت جهــت هماهنگــی مراکــز حــوزوی کــه . 6

در زمینــه خدمــات طــالب فعالیــت دارنــد؛

معیشــت . 7 وضعیــت  ارتقــای  بــرای  الزم  طرح هــای  تدویــن 

روحانیــون؛ و  طــالب 

ــیج . 8 ــران، بس ــهدا، ایثارگ ــور ش ــه ام ــوط ب ــت گذاری مرب سیاس

طــالب و روحانیــون دفــاع مقــدس و مناســبت های انقــالب 

ــالمی؛ اس

ــهادت . 9 ــار و ش ــگ ایث ــط فرهن ــت و بس ــت تقوی ــزی جه ی برنامه ر

در میــان حوزویــان؛

بررسی و پیشنهاد نظام جامع ایثارگران و بسیج حوزویان؛. 10

علمــی، . 11 اردوهــای  از  پشــتیبانی  جهــت  سیاســت گذاری 

یارتــی؛ تهذیبــی، فرهنگــی و ز

انجــام ســایر مــوارد ارجاعــی از ســوی مدیــر حوزه هــای . 12

علمیــه و مســئول مرکــز امــور طــالب و دانش آموختــگان.
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ماده 2( ترکیب اعضای کمیسیون
مدیر حوزه های علمیه یا نماینده ایشان)رئیس(؛. 1

و . 2 آموختگان)دبیــر  دانــش  و  طــالب  امــور  مرکــز  مســئول 

؛ ) یب رئیــس نا

معاون آموزش یا نماینده ایشان؛. 3

نماینــده . 4 یــا  راهبــردی  نظــارت  و  یــزی  برنامه ر دفتــر  مدیــر 

ایشــان؛

مدیر امور طالب و ایثارگران؛. 5

دو تــا پنــج نفــر از صاحــب نظــران بــا ســابقه متناســب . 6

و  طــالب  امــور  مرکــز  مســئول  معرفــی  بــا  موضــوع،  بــا 

علمیــه. حوزه هــای  مدیــر  تأییــد  و  دانش آموختــگان 

تبصــره 1( حضــور صاحب نظــران حســب مــورد، بنابــر 
ــت. ــع اس ــه بامان ــورا در جلس ــر ش ــوت دبی دع

ــا  ــد ب ــان می توانن تبصــره 2( ســایر اعضــای شــورای معاون
حــق رأی در جلســه شــرکت نماینــد.
ماده 3( وظایف رئیس کمیسیون 

اداره جلسات؛. 1

تأیید دستور جلسات؛. 2

تأیید اعضای حقیقی؛. 3

تأیید نهایی مصوبات.. 4

ماده 4( وظایف دبیر کمیسیون
پیشنهاد دستور جلسات به رئیس؛. 1

پیشنهاد تقویم ساالنه جلسات؛. 2
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دعوت از اعضاء؛. 3

تنظیــم تصمیمــات و مصوبــات و ارســال آن هــا بــه دفتــر . 4

یــزی و نظــارت راهبــردی جهــت تطبیــق بــا قوانیــن و  برنامه ر

شــکلی؛ یکسان ســازی  و  مقــررات 

ارســال دســتور جلســات و مصوبــات کمیســیون  بــرای اعضــای . 5

شــورای معاونــان؛

ــت . 6 ــط جه ــای ذی رب ــه واحده ــیون ب ــات کمیس ــال مصوب ارس

ــه؛ ــای علمی ــر حوزه ه ــالغ مدی ــد و اب ــس از تأیی ــرا پ اج

ــاالنه . 7 ــی و س ــزارش فصل ــه گ ــات و ارائ ــرای مصوب ــری اج پیگی

بــه رئیــس؛

پیشنهاد اعضای حقیقی به مدیر حوزه.. 8

ماده 5( تشکیل جلسات کمیسیون امور طاب
ــا . 1 ــوم اعض ــور دوس ــا حض ــالب ب ــور ط ــیون ام ــات کمیس جلس

ــن  ی ــت حاضر ی ــا رأی اکثر ــات ب ــد و تصمیم ــمیت می یاب رس

در جلســه، مصــوب تلقــی می گــردد. در صــورت تســاوی 

ــی  ــوب تلق ــورا مص ــس ش ــر رئی ــا نظ ــق ب ــنهاد مواف آرا، پیش

می شــود.

کمیســیون بــه صــورت ماهــی یکبــار تشــکیل جلســه می دهــد. . 2

برگــزاری جلســات بیشــتر، در صــورت نیــاز، بــا نظــر رئیــس و 

ــر کمیســیون انجــام می شــود. ــا دبی ی

یــت پــس از . 3 مصوبــات کمیســیون در حــوزه وظایــف مرکــز مدیر

ــد  ــرا خواهن ــه الزم االج ــای علمی ــر حوزه ه ــالغ مدی ــد و اب تأیی

بــود؛ در مــواردی کــه نیــاز بــه تأییــد مراجــع باالتــر می باشــد، 
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مصوبــات و تصمیمــات بــه آن مرجــع ارســال خواهــد شــد.

صــورت مصوبــات و تصمیمــات کمیســیون امــور طــالب، بــرای  �

کلیــه اعضــای شــورای معاونــان ارســال می گــردد.

ماده 6( تشکیل کارگروه
کارگروه هــای  تشــکیل  مســئولیت  کمیســیون  دبیــر 
مصــوب کمیســیون را بــرای بازه هــای زمانــی معیــن بــر عهــده 

دارد.

ایــن آیین نامــه بــا یــک مقدمــه، 6 مــاده و 2 تبصــره 
تنظیــم و پــس از تأییــد و ابــاغ مدیــر حوزه هــای علمیــه، 

می باشــد. الزم االجــرا 
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دفتربرنامهریزیتهیهو�پیشنهاد:
ونظارتراهبردی

باهمکاریمر�ز
امورطالبودانش

آموختگان

مدیرحوزههایتصویب�پننده:
علمیه

مدیرحوزههایابالغ:1396/03/08تاریختصویب:
علمیه

31/6572شمارهابالغ:1396/03/08تاریخابالغ:

آ�یین نامه کمیسیون بهداشت و سالمت

مقدمه

ــیون های  ــوراها و کمیس ــع ش ــه جام ــتناد »آیین نام ــه اس ب
اهمیــت  بــه  نظــر  و  علمیــه«  حوزه هــای  مدیریــت  مرکــز 
ــوی  ــی و معن ــای علم ــامت در ارتق ــت و س ــت، بهداش معیش
در  سیاســت گذاری  و  برنامه ریــزی  ضــرورت  و  حوزویــان 
ــان، »آیین نامــه تخصصــی  عرصــه بهداشــت و ســامت حوزوی
ــای  ــت حورزه ه ــز مدیری ــامت مرک ــت و س ــیون بهداش کمیس
علمیه«کــه از ایــن پــس به اختصــار »آیین نامــه کمیســیون 
ایــن  مــواد  چارچــوب  در  می شــود،  نامیــده  ســامت« 

آیین نامــه بــه شــرح ذیــل تشــکیل می گــردد.
ماده 1( وظایف کمیسیون

جامــع . 1 نظــام  راهبرد هــا،  سیاســت ها،  پیشــنهاد  و  بررســی 
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و برنامه هــای مرتبــط بــا حــوزه بهداشــت و ســالمت، امــور 

معیشــتی و تســهیالت حوزویــان؛

تأییــد ســند جامــع بهداشــت و ســالمت حوزویــان و واحدهــای . 2

حوزوی؛

تشکیل کارگروه های تخصصی بر حسب نیاز؛. 3

پیشنهاد آیین نامه ها و ضوابط کالن مرتبط؛. 4

یت ها؛. 5 تصویب دستورالعمل های اجرایی متناسب با مأمور

ــای . 6 ــکالت واحده ــائل و مش ــوص مس ــری در خص تصمیم گی

ــالمت؛ ــت و س ــوزه بهداش ــوزوی در ح ح

ــت . 7 ــی بهداش ــت فعل ــود وضعی ــوص بهب ــزی در خص ی برنامه ر

ــالمت؛  و س

مؤسســات . 8 نظــارت  و  رصــد  نحــوه  در  سیاســت گذاری 

خدماتــی و رفاهــی مرتبــط بــا حوزویــان؛

ــه . 9 ــی ک ــز و نهادهای ــی مراک ــه هماهنگ ــبت ب ــت گذاری نس سیاس

در زمینــه معیشــت حوزویــان فعالیــت دارنــد؛

ــالب و . 10 ــت ط ــه معیش ــنهادها در زمین ــیب ها و پیش ــی آس بررس

روحانیــون؛

انجــام ســایر مــوارد ارجاعــی از ســوی مدیــر حوزه هــای . 11

علمیــه و مســئول مرکــز امــور طــالب و دانــش آموختــگان.

ماده 2( ترکیب اعضای کمیسیون
مدیر حوزه های علمیه یا نماینده ایشان )رئیس(؛. 1

مســئول مرکــز امــور طــالب و دانــش آموختــگان )دبیــر و . 2

؛ ) یب رئیــس نا
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معاون تهذیب و تربیت؛. 3

معاون منابع انسانی و پشتیبانی؛. 4

معاون آموزش؛. 5

نماینــده . 6 یــا  راهبــردی  نظــارت  و  یــزی  برنامه ر دفتــر  مدیــر 

ایشــان؛

مدیر سالمت و تسهیالت؛. 7

متناســب . 8 ســابقه  بــا  صاحب نظــران  از  نفــر  پنــج  تــا  دو 

و  طــالب  امــور  مرکــز  مســئول  معرفــی  بــا  موضــوع،  بــا 

علمیــه؛ حوزه هــای  مدیــر  تأییــد  و  دانش آموختــگان 

تبصــره 1( حضــور صاحب نظــران حســب مــورد، بنابــر 
ــت. ــع اس ــه بامان ــورا در جلس ــر ش ــوت دبی دع

ــق رأی  ــا ح ــان ب ــورای معاون ــای ش ــایر اعض ــره 2( س تبص
می تواننــد در جلســات شــرکت کننــد. 

ماده 3( وظایف رئیس کمیسیون 
اداره جلسات؛. 1

تأیید دستور جلسات؛. 2

تأیید اعضای حقیقی؛. 3

تأیید نهایی مصوبات.. 4

ماده 4( وظایف دبیر کمیسیون
پیشنهاد دستور جلسات به رئیس؛. 1

پیشنهاد تقویم ساالنه جلسات؛. 2

دعوت از اعضا؛. 3

تنظیــم تصمیمــات و مصوبــات و ارســال آن هــا بــه دفتــر . 4
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یــزی و نظــارت راهبــردی جهــت تطبیــق بــا قوانیــن و  برنامه ر

شــکلی؛ یکسان ســازی  و  مقــررات 

ارســال دســتور جلســات و مصوبــات کمیســیون  بــرای اعضــای . 5

شــورای معاونــان؛

ــت . 6 ــط جه ــای ذی رب ــه واحده ــیون ب ــات کمیس ــال مصوب ارس

ــه؛ ــای علمی ــر حوزه ه ــالغ مدی ــد و اب ــس از تأیی ــرا پ اج

ــاالنه . 7 ــی و س ــزارش فصل ــه گ ــات و ارائ ــرای مصوب ــری اج پیگی

بــه رئیــس؛

پیشنهاد اعضای حقیقی به مدیر حوزه.. 8

ماده 5( تشکیل جلسات کمیسیون سامت
جلســات کمیســیون ســالمت بــا حضور دوســوم اعضا رســمیت . 1

ــه،  ــن در جلس ی ــت حاضر ی ــا رأی اکثر ــات ب ــد و تصمیم می یاب

مصــوب تلقــی می گــردد. در صــورت تســاوی آرا، پیشــنهاد موافــق 

ــا نظــر رئیــس شــورا مصــوب تلقــی می شــود. ب

کمیســیون بــه صــورت ماهــی یکبــار تشــکیل جلســه می دهــد. . 2

برگــزاری جلســات بیشــتر، در صــورت نیــاز، بــا نظــر رئیــس و یــا 

ــود. ــام می ش ــیون انج ــر کمیس دبی

ــس . 3 ــت پ ی ــز مدیر ــف مرک ــوزه وظای ــیون در ح ــات کمیس مصوب

ــد  ــرا خواهن ــه الزم االج ــای علمی ــر حوزه ه ــالغ مدی ــد و اب از تأیی

ــد،  ــر می باش ــع باالت ــد مراج ــه تأیی ــاز ب ــه نی ــواردی ک ــود؛ در م ب

ــد. ــد ش ــال خواه ــع ارس ــه آن مرج ــات ب ــات و تصمیم مصوب

ــرای . 4 ــالمت، ب ــیون س ــات کمیس ــات و تصمیم ــورت مصوب ص

ــردد. ــال می گ ــان ارس ــورای معاون ــای ش ــه اعض کلی
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ماده 6( تشکیل کارگروه
کارگروه هــای  تشــکیل  مســئولیت  کمیســیون  دبیــر 
مصــوب کمیســیون را بــرای بازه هــای زمانــی معیــن بــر عهــده 

دارد.

ایــن آیین نامــه بــا یــک مقدمــه، 6 مــاده و 2 تبصــره 
تنظیــم و پــس از تأییــد و ابــاغ مدیــر حوزه هــای علمیــه، 

می باشــد. الزم االجــرا 
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دفتربرنامهریزیوتهیهو�پیشنهاد:
نظارتراهبردیبا

همکاریمر�زفناوری
اطالعات

حوزههایتصویب�پننده: مدیر
علمیه

مدیرحوزههایابالغ:1396/03/06تاریختصویب:
علمیه

20/7120شمارهابالغ:1396/03/06تاریخابالغ:

آ�یین نامه کمیسیون فناوری اطالعات

مقدمه

ــیون های  ــوراها و کمیس ــع ش ــه جام ــتناد »آیین نام ــه اس ب
منظــور  بــه  و  علمیــه«،  حوزه هــای  مدیریــت  مرکــز 
سیاســت گذاری، برنامه ریــزی  و تصمیم گیــری در خصــوص 
مســائل مربــوط بــه فنــاوری اطاعــات، »آیین نامــه تخصصــی 
کمیســیون فنــاوری اطاعــات مرکــز مدیریــت حوزه هــای 
ــیون  ــه کمیس ــار »آیین نام ــس به اختص ــن پ ــه از ای ــه« ک علمی
فنــاوری اطاعــات« نامیــده می شــود در چارچــوب مــواد ایــن 

آیین نامــه بــه شــرح ذیــل تشــکیل می گــردد.
ماده 1( وظایف کمیسیون

برنامه هــای . 1 و  طرح هــا  سیاســت ها،  پیشــنهاد  و  بررســی 

ســاالنه؛ و  میان مــدت  بلندمــدت،  راهبــردی 
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تصویــب شــاخص ها و اســتاندارد های مرتبــط بــا فنــاوری . 2

اطالعــات؛

تشکیل کارگروه های تخصصی بر حسب نیاز؛. 3

بررســی و تصویــب  دســتورالعمل های مرتبــط بــا فنــاوری . 4

اطالعــات؛

فنــاوری . 5 بــا  مرتبــط  کالن  ضوابــط  و  آیین نامه هــا  پیشــنهاد 

اطالعــات؛

اولویت بنــدی پروژه هــای مربــوط بــه معاونت هــا و مراکــز . 6

ــاوری اطالعــات؛ ــه فن راجــع ب

نظارت بر روند فعالیت های فناوری؛. 7

فرهنگ ســازی . 8 و  آموزشــی  برنامه هــای  پیشــنهاد  و  بررســی 

ــات؛ ــاوری اطالع فن

پیشــنهادات . 9 و  طرح هــا  بــه  نســبت  اظهارنظــر  و  بررســی 

علمیــه. حوزه هــای  محتــرم  مدیــر  ســوی  از  ارجاعــی 

ماده 2( اعضای کمیسیون
مدیر حوزه های علمیه یا جانشین ایشان )رئیس(؛. 1

مسئول مرکز فناوری اطالعات )دبیر و نایب رئیس(؛. 2

معاون آموزش؛. 3

معاون پژوهش؛. 4

معاون تبلیغ و امور فرهنگی؛. 5

مسئول مرکز امور طالب؛. 6

نماینــده . 7 یــا  راهبــردی  نظــارت  و  یــزی  برنامه ر دفتــر  مدیــر 

ایشــان؛
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مدیران مرکز فناوری اطالعات؛. 8

دو تا پنج نفر از صاحب نظران عرصه فناوری اطالعات.. 9

ــه پیشــنهاد مســئول مرکــز  ــف 9 ب تبصــره 1( اعضــای ردی
ــه  ــای علمی ــر حوزه ه ــم مدی ــد و حک ــات و تأیی ــاوری اطاع فن

ــد. ــوب می گردن ــال منص ــدت دو س ــه م ب
تبصــره 2( حضــور صاحب نظــران حســب مــورد، بنابــر 

ــت. ــع اس ــه بامان ــورا در جلس ــر ش ــوت دبی دع
ــا  ــد ب ــان می توانن تبصــره 3( ســایر اعضــای شــورای معاون

حــق رأی در جلســه شــرکت نماینــد.
ماده 3( وظایف رئیس کمیسیون 

اداره جلسات؛. 1

تأیید دستور جلسات؛. 2

تأیید اعضای حقیقی؛. 3

تأیید نهایی مصوبات.. 4

ماده 4( وظایف دبیرکمیسیون
پیشنهاد دستور جلسات به رئیس؛. 1

پیشنهاد تقویم ساالنه جلسات؛. 2

دعوت از اعضا؛. 3

تنظیــم تصمیمــات و مصوبــات و ارســال آن هــا بــه دفتــر . 4

یــزی و نظــارت راهبــردی جهــت تطبیــق بــا قوانیــن و  برنامه ر

شــکلی؛ یکسان ســازی  و  مقــررات 

ارســال دســتور جلســات و مصوبــات کمیســیون  بــرای اعضــای . 5

شــورای معاونــان؛
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ــت . 6 ــط جه ــای ذی رب ــه واحده ــیون ب ــات کمیس ــال مصوب ارس

ــه؛ ــای علمی ــر حوزه ه ــالغ مدی ــد و اب ــس از تأیی ــرا پ اج

ــاالنه . 7 ــی و س ــزارش فصل ــه گ ــات و ارائ ــرای مصوب ــری اج پیگی

بــه رئیــس؛

پیشنهاد اعضای حقیقی به مدیر حوزه.. 8

ماده 5( تشکیل جلسات کمیسیون فناوری اطاعات
ــوم . 1 ــور دوس ــا حض ــات ب ــاوری اطالع ــیون فن ــات کمیس جلس

یــت  اعضــا رســمیت می یابــد و تصمیمــات بــا رأی اکثر

ــورت  ــردد. در ص ــی می گ ــوب تلق ــه، مص ــن در جلس ی حاضر

ــوب  ــورا مص ــس ش ــر رئی ــا نظ ــق ب ــنهاد مواف ــاوی آرا، پیش تس

تلقــی می شــود.

کمیســیون بــه صــورت ماهــی یک بــار تشــکیل جلســه می دهــد. . 2

برگــزاری جلســات بیشــتر، در صــورت نیــاز، بــا نظــر رئیــس و 

یــا دبیــر کمیســیون انجــام می شــود.

یــت پــس از . 3 مصوبــات کمیســیون در حــوزه وظایــف مرکــز مدیر

ــد  ــرا خواهن ــه الزم االج ــای علمی ــر حوزه ه ــالغ مدی ــد و اب تأیی

بــود؛ در مــواردی کــه نیــاز بــه تأییــد مراجــع باالتــر می باشــد، 

ــه آن مرجــع ارســال خواهــد شــد؛  مصوبــات و تصمیمــات ب

ــارت  ــزی و نظ ی ــر برنامه ر ــورد دفت ــن م ــخیص در ای ــع تش مرج

ــد. ــردی می باش راهب

ماده 6( تشکیل کارگروه
دبیـر کمیسـیون مسـئولیت تشـکیل کارگروه هـای مصـوب 

کمیسـیون را بـرای بازه هـای زمانـی معیـن بـر عهـده دارد.
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ایــن آیین نامــه بــا یــک مقدمــه، 6 مــاده و 3 تبصــره 
تنظیــم و پــس از تأییــد و ابــاغ مدیــر حوزه هــای علمیــه، 

الزم االجــرا می باشــد.
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دفتربرنامهریزیوتهیهو�پیشنهاد:
نظارتراهبردیبا

همکاریدفترامور
اجتماعیوسیاسی

تصویب
�پننده:

مدیرحوزههای
علمیه

مدیرحوزههایابالغ:1396/03/18تاریختصویب:
علمیه

31/8539شمارهابالغ:1396/03/18تاریخابالغ:

آ�یین نامه کمیسیون اجتماعی و سیاسی

مقدمه

ــیون های  ــوراها و کمیس ــع ش ــه جام ــتناد »آیین نام ــه اس ب
راســتای  در  و  علمیــه«  حوزه هــای  مدیریــت  مرکــز 
برنامه ریــزی  و تصمیم گیــری در خصــوص  سیاســت گذاری، 
امــور اجتماعــی و سیاســی حــوزه و جامعه)ارتقــای دانــش 
وضعیــت  بهبــود  انقابــی،  حــوزه  ارزش هــای  و  سیاســی 
اجتماعــی  آســیب های  درمــان  و  پیشــگیری  اجتماعــی، 
سیاســی جامعــه(، »آیین نامــه تخصصــی کمیســیون اجتماعــی 
و سیاســی مرکــز مدیریــت حوزه هــای علمیــه« کــه از ایــن پــس 
به اختصــار »آیین نامــه اجتماعــی و سیاســی« نامیــده می شــود 
در چارچــوب مــواد ایــن آیین نامــه بــه شــرح ذیــل تشــکیل 

می گــردد.
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ماده 1( وظایف کمیسیون
برنامه هــای . 1 و  راهبرد هــا  سیاســت ها،  پیشــنهاد  و  بررســی 

ــی؛  ــی سیاس ــور اجتماع ــا ام ــط ب مرتب

تشکیل کارگروه های تخصصی بر حسب نیاز؛. 2

ــزی . 3 ی ــر برنامه ر ــه دفت ــی ب ــای تخصص ــکیل کمیته ه ــنهاد تش پیش

ــارت راهبردی؛ و نظ

و . 4 اجتماعــی  امــور  کالن  ضوابــط  و  آیین نامه هــا  پیشــنهاد 

ــی؛  سیاس

امــور . 5 بــا  مرتبــط  دســتورالعمل های  تصویــب  و  بررســی 

سیاســی؛ و  اجتماعــی 

و . 6 اجتماعــی  آســیب های  خصــوص  در  تصمیم گیــری 

سیاســی؛

تصمیم گیری در خصوص عموم مسائل حوزه انقالبی؛. 7

ــی . 8 ــائل اجتماع ــا مس ــط ب ــادات مرتب ــنهادات و انتق ــی پیش بررس

و سیاســی؛

بررسی راهکارهای بصیرت افزایی حوزویان و جامعه؛. 9

انجــام ســایر مــوارد ارجاعــی از ســوی مدیــر حوزه هــای . 10

ــه. علمی

ــنهادات،  ــت پیش ــز مدیری ــه مرک ــای تابع ــره( واحده تبص
ــا وظایــف ایــن کمیســیون  مشــکات و طرح هــای خــود کــه ب
ــر  ــه دبی ــد ب مرتبــط اســت را جهــت بررســی  در کمیســیون بای

ــه نماینــد. ارائ
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ماده 2( ترکیب اعضای کمیسیون
مدیر حوزه های علمیه یا نماینده ایشان)رئیس(؛. 1

مدیر دفتر امور اجتماعی و سیاسی)دبیر و نایب رئیس(؛. 2

نماینده شورای عالی حوزه های علمیه؛ . 3

نماینده امور حوزه های دفتر مقام معظم رهبری ؛. 4

معاون تبلیغ حوزه های علمیه؛. 5

مسئول مرکز امور صیانتی حوزه های علمیه؛. 6

مسئول مرکز امور طالب و دانش آموختگان؛. 7

نماینــده . 8 یــا  راهبــردی  نظــارت  و  یــزی  برنامه ر دفتــر  مدیــر 

ایشــان؛

مسئول بخش سیاسی جامعه مدرسین؛. 9

یت حوزه های علمیه؛. 10 مسئول حوزه مدیر

یت حوزه های علمیه خواهران؛. 11 نماینده مدیر

ــه . 12 ــوزه علمی ــالی ح ــالب و فض ــدگان ط ــع نماین ــس مجم رئی

قــم.

ــا . 13 ــب ب ــابقه متناس ــا س ــران ب ــب نظ ــر از صاح ــج نف ــا پن دو ت

ــی و  ــی و سیاس ــور اجتماع ــر ام ــر دفت ــی مدی ــا معرف ــوع، ب موض

تأییــد مدیــر حوزه هــای علمیــه؛

بنابــر  مــورد،  حســب  صاحب نظــران  حضــور  تبصــره( 
دعــوت دبیــر شــورا در جلســه بامانــع اســت.

ماده 3( وظایف رئیس کمیسیون 
اداره جلسات؛. 1

تأیید دستور جلسات؛. 2
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تأیید اعضای حقیقی؛. 3

تأیید نهایی مصوبات.. 4

ماده 4( وظایف دبیر کمیسیون
پیشنهاد دستور جلسات به رئیس؛. 1

پیشنهاد تقویم ساالنه جلسات؛. 2

دعوت از اعضا؛. 3

تنظیــم تصمیمــات و مصوبــات و ارســال آن هــا بــه دفتــر . 4

یــزی و نظــارت راهبــردی جهــت تطبیــق بــا قوانیــن و  برنامه ر

شــکلی؛ یکسان ســازی  و  مقــررات 

ارســال دســتور جلســات و مصوبــات کمیســیون  بــرای اعضــای . 5

شــورای معاونــان؛

ــت . 6 ــط جه ــای ذی رب ــه واحده ــیون ب ــات کمیس ــال مصوب ارس

ــه؛ ــای علمی ــر حوزه ه ــالغ مدی ــد و اب ــس از تأیی ــرا پ اج

ــاالنه . 7 ــی و س ــزارش فصل ــه گ ــات و ارائ ــرای مصوب ــری اج پیگی

بــه رئیــس؛

پیشنهاد اعضای حقیقی به مدیر حوزه.. 8

مــاده 5( تشــکیل جلســات کمیســیون اجتماعــی و 
سیاســی

ــا حضــور دوســوم . 1 جلســات کمیســیون اجتماعــی و سیاســی ب

یــت  اعضــا رســمیت می یابــد و تصمیمــات بــا رأی اکثر

ــورت  ــردد. در ص ــی می گ ــوب تلق ــه، مص ــن در جلس ی حاضر

ــوب  ــورا مص ــس ش ــر رئی ــا نظ ــق ب ــنهاد مواف ــاوی آرا، پیش تس

تلقــی می شــود.
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کمیســیون بــه صــورت دو هفتــه یکبــار تشــکیل جلســه می دهــد.  �

برگــزاری جلســات بیشــتر، در صــورت نیــاز، بــا نظــر رئیــس و 

ــا دبیــر کمیســیون انجــام می شــود. ی

یــت پــس از . 1 مصوبــات کمیســیون در حــوزه وظایــف مرکــز مدیر

ــد  ــرا خواهن ــه الزم االج ــای علمی ــر حوزه ه ــالغ مدی ــد و اب تأیی

بــود؛ در مــواردی کــه نیــاز بــه تأییــد مراجــع باالتــر می باشــد، 

مصوبــات و تصمیمــات بــه آن مرجــع ارســال خواهــد شــد.

و  � اجتماعــی  کمیســیون  تصمیمــات  و  مصوبــات  صــورت 

سیاســی، بــرای کلیــه اعضــای شــورای معاونــان ارســال 

. د می گــرد

ماده 6( تشکیل کارگروه
کارگروه هــای  تشــکیل  مســئولیت  کمیســیون  دبیــر 
مصــوب کمیســیون را بــرای بازه هــای زمانــی معیــن بــر عهــده 

دارد.

ایــن آیین نامــه بــا یــک مقدمــه، 6 مــاده و 2 تبصــره 
تنظیــم و پــس از تأییــد و ابــاغ مدیــر حوزه هــای علمیــه، 

می باشــد. الزم االجــرا 
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برنامهریزیونظارتتهیهو�پیشنهاد: دفتر
راهبردیباهمکاریمر�ز

امورصیانتی

تصویب
�پننده:

مدیرحوزههای
علمیه

مدیرحوزههایابالغ:1396/03/01تاریختصویب:
علمیه

35/8594شمارهابالغ:1396/03/02تاریخابالغ:

آ�یین نامه کمیسیون امور صیانتی

مقدمه

ــیون های  ــوراها و کمیس ــع ش ــه جام ــتناد »آیین نام ــه اس ب
انجــام  منظــور  بــه  و  علمیــه«  حوزه هــای  مدیریــت  مرکــز 
در  عملیاتــی  و  کان  برنامه ریزی هــای  و  سیاســت گذاری 
»آیین نامــه  روحانیــت،  و  حــوزه  کیــان  از  صیانــت  جهــت 
مدیریــت  مرکــز  صیانتــی  امــور  کمیســیون  تخصصــی 
ــه  ــار »آیین نام ــس به اختص ــن پ ــه از ای ــه« ک ــای علمی حوزه ه
ــواد  ــوب م ــود در چارچ ــده می ش ــی« نامی ــیون صیانت کمیس

ایــن آیین نامــه بــه شــرح ذیــل تشــکیل می گــردد.
ماده 1( وظایف کمیسیون

برنامه هــای . 1 و  طرح هــا  سیاســت ها،  پیشــنهاد  و  بررســی 

ســاالنه؛ و  بلندمــدت  راهبــردی 

تشکیل و تصویب کارگروه های تخصصی بر حسب نیاز؛. 2
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پیشنهاد آیین نامه ها و ضوابط کالن مرتبط؛. 3

تعییــن شــاخص ها و معیارهــای مــورد نیــاز در عرصه هــای . 4

ــا؛ ــتمر آن ه ــی مس یاب ــط و ارز ــی مرتب تخصص

یت ها؛. 5 تصویب دستورالعمل های اجرایی متناسب با مأمور

ــی و . 6 ــوزه تخصص ــا ح ــط ب ــکالت مرتب ــائل و مش ــی مس بررس

ــب؛ ــای مناس ــه راهکاره ارائ

حیطــه . 7 در  همــکاری  و  تعامــل  محــدوده  و  شــیوه  تعییــن 

وظایــف بــا ســایر نهادهــا؛

انجــام کارشناســی و ارائــه نتایــج بررســی کلیــه طرح هــا و . 8

پیشــنهادات ارجاعــی از ســوی مدیــر حوزه هــای علمیــه؛

ــنهادات،  ــت پیش ــز مدیری ــه مرک ــای تابع ــره( واحده تبص
ــا وظایــف ایــن کمیســیون  مشــکات و طرح هــای خــود کــه ب
مرتبــط اســت را جهــت بررســی  در کمیســیون، بایــد بــه دبیــر 

ــه نماینــد. ارائ
ماده 2( ترکیب اعضای کمیسیون

مدیر حوزه های علمیه )رئیس(؛. 1

مسئول مرکز امور صیانتی )دبیر و نایب رئیس(؛. 2

نماینــده . 3 یــا  راهبــردی  نظــارت  و  یــزی  برنامه ر دفتــر  مدیــر 

ایشــان؛

ــدگان . 4 ــا نماین ــر ی ــز و دفات ــئولین مراک ــا مس ــن ی ــاون/ معاونی مع

ــی؛ ــیون صیانت ــا کمیس ــاط ب ــب ارتب ــر حس ــا ب آن ه

مدیران مرکز امور صیانتی؛. 5

دو تــا پنــج نفــر از صاحب نظــران بــا ســابقه متناســب بــا . 6
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موضــوع، بــا معرفــی مســئول مرکــز امــور صیانتــی و تأییــد مدیــر 

علمیــه؛ حوزه هــای 

بنابــر  مــورد،  حســب  صاحب نظــران  حضــور  تبصــره( 
دعــوت دبیــر شــورا در جلســه بامانــع اســت.

 ماده 3( وظایف رئیس کمیسیون 
اداره جلسات؛. 1

تأیید دستور جلسات؛. 2

تأیید اعضای حقیقی؛. 3

تأیید نهایی مصوبات.. 4

ماده 4( وظایف دبیر کمیسیون
پیشنهاد دستور جلسات به رئیس؛. 1

پیشنهاد تقویم ساالنه جلسات؛. 2

دعوت از اعضا؛. 3

تنظیــم تصمیمــات و مصوبــات و ارســال آن هــا بــه دفتــر . 4

یــزی و نظــارت راهبــردی جهــت تطبیــق بــا قوانیــن و  برنامه ر

شــکلی؛ یکسان ســازی  و  مقــررات 

بــرای . 5 کمیســیون   مصوبــات  و  جلســات  دســتور  ارســال 

معاونــان؛ شــورای  اعضــای 

ــت . 6 ــط جه ــای ذی رب ــه واحده ــیون ب ــات کمیس ــال مصوب ارس

ــه؛ ــای علمی ــر حوزه ه ــالغ مدی ــد و اب ــس از تأیی ــرا پ اج

ــاالنه . 7 ــی و س ــزارش فصل ــه گ ــات و ارائ ــرای مصوب ــری اج پیگی

بــه رئیــس؛

پیشنهاد اعضای حقیقی به مدیر حوزه.. 8
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ماده 5( تشکیل جلسات کمیسیون صیانتی
جلســات1کمیســیون1صیانتــی1بــا1حضــور1دوســوم1اعضــا11.1

رســمیت1می1یابــد1و1تصمیمــات1بــا1رأی1اکثریــت1
ــردد.1در1 ــی1می1گ ــوب1تلق ــه،1مص ــن1در1جلس حاضری
صــورت1تســاوی1آرا،1پیشــنهاد1موافــق1بــا1نظــر1رئیــس1

ــود. ــی1می1ش ــوب1تلق ــورا1مص ش
کمیســیون1بــه1صــورت1ماهانــه1تشــکیل1جلســه1می1دهــد.21.1

برگــزاری1جلســات1بیشــتر،1در1صــورت1نیــاز،1بــا1نظــر1
ــا1دبیــر1کمیســیون1انجــام1می1شــود. رئیــس1و1ی

مصوبــات1کمیســیون1در1حــوزه1وظایــف1مرکــز1مدیریــت31.1
پــس1از1تأییــد1و1ابــاغ1مدیــر1حوزه1هــای1علمیــه1
ــه1 ــاز1ب ــه1نی ــواردی1ک ــود؛1در1م ــد1ب الزم1االجــرا1خواهن
تأییــد1مراجــع1باالتــر1می1باشــد،1مصوبــات1و1تصمیمــات1

ــد. ــد1ش ــال1خواه ــع1ارس ــه1آن1مرج ب
صـورت1مصوبـات1و1تصمیمات1کمیسـیون1صیانتـی،1برای41.1

کلیـه1اعضای1شـورای1معاونـان1ارسـال1می1گردد.
ماده 6( تشکیل کارگروه

دبیـر کمیسـیون مسـئولیت تشـکیل کارگروه هـای مصـوب 
کمیسـیون را بـرای بازه هـای زمانـی معیـن بـر عهـده دارد.

ایــن آیین نامــه بــا یــک مقدمــه، 6 مــاده و 2 تبصــره 
تنظیــم و پــس از تأییــد و ابــاغ مدیــر حوزه هــای علمیــه، 

می باشــد. الزم االجــرا 
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دفتربرنامهریزیتهیهو�پیشنهاد:
ونظارتراهبردی

باهمکاریدفتر
هماهنگیامورمراکز

تخصصی

تصویب
�پننده:

شورایعالی
حوزههایعلمیه

مدیرحوزههایابالغ:1396/09/20تاریختصویب:
علمیه

35/33701شمارهابالغ:1396/09/26تاریخابالغ:

آ�یین نامه مراکز تخصصی و مؤسسات
 آموزش عالی حوزوی

مقدمه

به اسـتناد »آیین نامه جامع شـوراها و کمیسـیون های مرکز 
سیاسـت گذاری،  منظـور  بـه  و  علمیـه«،  حوزه هـای  مدیریـت 
بـه  برنامه ریـزی  و تصمیم گیـری در خصـوص مسـائل مربـوط 
و  تخصصـی  مراکـز  کمیسـیون  »آیین نامـه  تخصصـی،  مراکـز 
موسسـات آمـوزش عالـی حـوزوی مرکـز مدیریـت حوزه هـای 
علمیـه«، ذیـل شـورای آمـوزش حوزه هـای علمیـه، کـه از ایـن 
تخصصـی«  مراکـز  کمیسـیون  »آیین نامـه  به اختصـار  پـس 
نامیـده می شـود در چارچـوب مـواد ایـن آیین نامـه بـه شـرح 

ذیـل تشـکیل می گـردد.
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ماده 1( وظایف کمیسیون
برنامه هــای . 1 و  طرح هــا  سیاســت ها،  پیشــنهاد  و  بررســی 

و  رشــته ها  کوتاه مــدت  و  میان مــدت  بلندمــدت،  راهبــردی 

مراکــز تخصصــی؛

تعییــن و بررســی شــاخص ها و معیارهــا و اســتانداردهای مــورد . 2

نیــاز در عرصه هــای تخصصــی آموزشــی؛

بررســی و پیشــنهاد آیین نامه هــا، ضوابــط کالن آموزشــی و . 3

اجرایــی؛ دســتورالعمل های 

و . 4 مراکــز  رتبه بنــدی  و  یابــی  ارز نظــام  پیشــنهاد  و  تعییــن 

حــوزوی؛ عالــی  آمــوزش  مؤسســات 

و . 5 تخصصــی  رشــته های  ســرفصل های  و  کلیــات  بررســی 

ــترش؛ ــورای گس ــه ش ــال ب ارس

یــا اجــرای . 6 تأســیس واحــد، شــعبه  پیشــنهادهای  بررســی 

تخصصــی؛ دوره هــای 

ــی و . 7 ــعبه تخصص ــا ش ــد و ی ــالل واح ــنهاد انح ــی و پیش بررس

ــترش؛ ــورای گس ــه ش ــی ب ــرای دوره تخصص ــف اج ــن توق همچنی

پیشــنهاد . 8 ارائــه  و  یابــی  ارز و  نظارتــی  بررســی گزارش هــای 

ــب؛ مناس

بررســی گزارش هــای مربــوط بــه گروه هــای علمــی و تخصصــی . 9

رشــته ها و کمیته هــای مــدارک در مراکــز تخصصــی و نظــارت بــر 

آن ها؛

بررســی و تعییــن ســهمیه پذیــرش دانش پــژوه در مراکــز و . 10

ــوزوی؛ ــی ح ــوزش عال ــات آم مؤسس
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تعییــن و پیشــنهاد سیاســت ها و شــیوه جــذب اســاتید مراکــز . 11

تخصصــی و مؤسســات آمــوزش عالــی حــوزوی؛

پیشــنهاد عــزل و نصــب مدیــران مراکــز تخصصی و مؤسســات . 12

ــوزش عالی؛ آم

ــای . 13 ــای پایان نامه ه ــذاری کمیته ه ــد واگ ــرایط و تأیی ــی ش بررس

رشــته های تخصصــی و پیشــنهاد آن بــه معاونــت آمــوزش؛

بررســی و اظهــار نظــر نســبت بــه کلیــه طرح هــا و پیشــنهادات . 14

ارجاعــی از ســوی مدیــر حوزه هــای علمیــه یــا شــورای آمــوزش؛

ماده 2( اعضای کمیسیون
معاون آموزش)رئیس(؛. 1

مسئول دفتر هماهنگی امور مراکز تخصصی )دبیر(؛. 2

معاون پژوهش؛. 3

یزی و نظارت راهبردی؛. 4 مدیر دفتر برنامه ر

ــد  . 5 ــر و تأیی ــه پیشــنهاد دبی ــران مراکــز تخصصــی ب ــر از مدی دو نف

ــه مــدت دو ســال؛ رئیــس ب

ــر و . 6 ــنهاد دبی ــه پیش ــی ب ــته های تخصص ــاتید رش ــر از اس ــه نف س

ــد رئیــس؛ تأیی

ــا تشــخیص دبیــر در صــورت نیــاز از اعضــای  تبصــره 1( ب
ــق  ــا ح ــران ب ــاتید و صاحب نظ ــایر اس ــا س ــی ی ــای علم گروه ه

ــد. ــل می آی ــه عم ــوت ب رأی دع
تبصــره 2( حضــور صاحب نظــران حســب مــورد بــدون 
حــق رأی، بنابــر دعــوت دبیــر شــورا در جلســه بامانــع اســت.
ــا  ــد ب ــان می توانن تبصــره 3( ســایر اعضــای شــورای معاون
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حــق رأی در جلســه شــرکت نماینــد.
ماده 3( وظایف رئیس کمیسیون 

اداره جلسات؛. 1

تأیید دستور جلسات؛. 2

تأیید و صدور احکام اعضای حقیقی؛. 3

تأیید نهایی مصوبات.. 4

تبصــره1(  مصوبــات پــس از نهایی شــدن توســط مدیــر 
حوزه هــای علمیــه ابــاغ می گــردد.

ماده 4( وظایف دبیر کمیسیون
پیشنهاد دستور جلسات به رئیس؛. 1

پیشنهاد تقویم ساالنه جلسات؛. 2

دعوت از اعضا؛. 3

ــورای . 4 ــه ش ــا ب ــال آن ه ــات و ارس ــات و مصوب ــم تصمیم تنظی

ــوزش؛ آم

ارســال دســتور جلســات و مصوبــات کمیســیون  بــرای اعضــای . 5

شــورای معاونــان؛

ــت . 6 ــط جه ــای ذی رب ــه واحده ــیون ب ــات کمیس ــال مصوب ارس

ــه؛ ــای علمی ــر حوزه ه ــالغ مدی ــد و اب ــس از تأیی ــرا پ اج

ــاالنه . 7 ــی و س ــزارش فصل ــه گ ــات و ارائ ــرای مصوب ــری اج پیگی

بــه رئیــس؛

ماده 5( تشکیل جلسات کمیسیون 
جلســات کمیســیون بــا حضــور دو ســوم اعضــا رســمیت . 1

ــه،  ــن در جلس ی ــت حاضر ی ــا رأی اکثر ــات ب ــد و تصمیم می یاب
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مصــوب تلقــی می گــردد. در صــورت تســاوی آرا، پیشــنهاد موافــق 

ــود. ــی می ش ــوب تلق ــیون مص ــس کمیس ــر رئی ــا نظ ب

کمیســیون هــر دو هفتــه یکبــار تشــکیل جلســه می دهــد. . 2

برگــزاری جلســات بیشــتر، در صــورت نیــاز، بــا نظــر رئیــس و یــا 

ــود. ــام می ش ــیون انج ــر کمیس دبی

ــس . 3 ــت پ ی ــز مدیر ــف مرک ــوزه وظای ــیون در ح ــات کمیس مصوب

ــد  ــرا خواهن ــه الزم االج ــای علمی ــر حوزه ه ــالغ مدی ــد و اب از تأیی

ــد،  ــر می باش ــع باالت ــد مراج ــه تأیی ــاز ب ــه نی ــواردی ک ــود؛ در م ب

ــد؛  ــد ش ــال خواه ــع ارس ــه آن مرج ــات ب ــات و تصمیم مصوب

یــزی و نظــارت  مرجــع تشــخیص در ایــن مــورد دفتــر برنامه ر

می باشــد. راهبــردی 

ماده 6( تشکیل کارگروه
کارگروه هــای  تشــکیل  مســئولیت  کمیســیون  دبیــر 
مصــوب کمیســیون را بــرای بازه هــای زمانــی معیــن بــر عهــده 

دارد.

ایــن آیین نامــه بــا یــک مقدمــه، 6 مــاده و 3 تبصــره 
تنظیــم و پــس از تأییــد و ابــاغ مدیــر حوزه هــای علمیــه، 

الزم االجــرا می باشــد.




