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�پیشگفتار

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

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

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

مدیریتحوزههایعلمیه
برنامهریزیونظارتراهبردی دفتر

مدیریتاندیشکده
فروردین1401شمسی
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مراحـــل  و  اول  مراحـــل  در  کار  مهم تریـــن 
حوزه هـــاى  در  سیاســـت گذارى  اصولـــى، 
بـــراى  وشـــنى  ر چشـــم  انداز  اســـت...  علمیـــه 
شـــود.  ترســـیم  بایـــد  علمیـــه  حـــوزه  آینـــدۀ 
همانطـــور کـــه در مســـائل کشـــور چشـــم انداز 
یـــك  بیائیـــد  شـــد،  تدویـــن  بیست  ســـاله 
بـــراى  ده ســـاله  بیست ســـاله،  چشـــم  انداز 

بدهیـــد. تشـــكیل  حـــوزه 
مقام معظم رهبری،

غان
ّ
بیانات در دیدار جمعى از اساتید، فضال، مبل

كشور 08/ 09/ 1386 و پژوهشگران حوزه هاى علمیه 
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درآمد
ــه  ــه علی ــمعُت أباعبدالل ــال س ــٍد ق ی ــِن ز ــة ب ــن طلح َع
ــى  ــاِئِر َعل ــَرٍة َكالّس ــِر َبصی ــى َغی ــُل َعل ــام: العاِم الس

ــدًا1. ــیِر إّل ُبع ــرَعُة السَّ ــُدُه ُس ــِق، ل َیزی ری ــِر الطَّ َغی
کاروانــی کــه آهنــِگ مقصــد می کند، الزم اســت 
ــم  ــات و فراه ــفر را مراع ــته های س ــی از بایس انواع
ــته ها و  ــه ی بایس ــان هم ــا در می ــه بس ــد و چ نمای
کــه  و مســیری  بــه هــدف  داشــته ها، بصیــرت 
مــی رود، مهمتریــن زاد و راحلــه  او باشــد. آنــگاه کــه 
بلــد راه، بــه مختصــات مقصــد بــه خوبــی معرفــت 
دارد، مرحله هــا و منزل هــای راه را می شناســد، 
موانــع و تهدیدهــا را بــه خوبــی می دانــد، ارزیابــی 
درســتی از دارایی هــا و امکانــات خویــش دارد و 

.  کافی جلد1 ، صفحه 43.  1



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

کلیات سند برنامه راهبردی و عملیاتی 10

فطانــت انتخــاب راه و روش درســت را داراســت، 
می توانــد بهتریــن مســیر و نحــوه ســفر را انتخــاب 

کنــد. 
ــاس  ــر اس ــه ب ــی ک ــگ، فرمانده ــدان جن در می
ــش  ــپاه خوی ــته های س ــته ها و نداش ــناخت داش ش
و لشــکر دشــمن و اشــراف بــه موقعیت هــای ســوق 
ــرد  ــن راهب ــد بهتری ــرد، بتوان ــه نب ــی عرص الجیش
مبــارزه را انتخــاب کنــد و در ایــن راهبــرد پایمــردی 

نمایــد، بــه پیــروزی بســیار نزدیــک شــده اســت.
ــا  ــات م ــه در روای ــری، آنچ ــوان از منظ ــاید بت ش
ــاح  ــان اصط ــده را در زب ــر ش ــرت« تعبی ــه »بصی ب
امــروزی بــه »نــگاه راهبــردی دقیــق« ترجمــه کــرد. 
گاه  کــه  اســت  گوهــری  راهبــردی،  نــگاه 
دگرگونی هایــی مهــم در حرکت هــای بــزرگ ایجــاد 
می کنــد. آنچــه امــروز در گام دوم انقــاب پیروزمند 
اســامی بــه آن ســخت محتاجیــم، بســط و تعمیــق 
اندیشــه های راهبــردی در عرصه هــای گوناگــون 
کشــور اســت. چنانچــه در بیانیــه گام دوم انقــاب 
اســامی، پــس از توصیفــی دقیــق از مســیری 
ــت،  ــده اس ــت آم ــه دس ــه ب ــده و آنچ ــی ش ــه ط ک
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راهبردهــای کان حکیمانــه ای در افــق پیــش روی 
ــان گشــوده شــد، الزم اســت هــر مجموعــه و  جوان
ــه  ــد و ب ــط ده ــردی را بس ــه راهب ــادی آن اندیش نه

ــاند. ــی برس ــت اجتماع ــی حرک ــاط نهای نق
نــگاه راهبــردی آن نگاهــی اســت کــه اگــر چــه 
ــاال و  ــا خبــر اســت، امــا عرصــه را از ب از جزئیــات ب
ــد و  ــای او در آم ــب نم ــرد. قط ــه می نگ ــه جانب هم
شــد مــداوم امــواج خروشــان و کشــاکش اتفاقــات 
ــع  ــد. موان ــم نمی کن ــد را گ ــت مقص ــان، جه جوش
از  را  کمین هــا  و  تهدیدهــا  می پایــد،  دور  از  را 
قبــل مــورد ارزیابــی قــرار می دهــد، ظرفیت هــا 
ایــن  و قوت هــا و جایگاه هــا را می شناســد و در 
ــی  ــای کل ــت ها و طراحی ه ــن سیاس ــان بهتری می

را انتخــاب و تعییــن می کنــد.
ــزرگ  ــتوانه ب ــه پش ــه مثاب ــز ب ــه نی ــوزه علمی ح
ایــن انقــاب، کــه علــت حــدوث آن بــوده و ان 
شــاء اللــه علــت بقــاء هــر چــه شــکوهمندتر آن هــم 
خواهــد بــود، از ایــن قاعــده مهــم مســتثنا نیســت. 
بلکــه چــه بســا بــه دلیــل جایــگاه خطیــری کــه در 
حفــظ و پیشــرفت انقــاب اســامی دارد، از همــه 
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جــا بیشــتر نیازمنــد بســط و تعمیــق اندیشــه های 
راهبــردی مســتحکم، متقــن و دوراندیــش و تعییــن 

ــت.  ــده اس ــق و پیش برن ــای دقی راهبرده
در طــرح پیــش رو ســعی بــر آن شــده تــا بــا تکیــه 
بــر اصــول اندیشــه راهبــردی، بــه بررســی »حــوزه 
دانشــگاه«  از  فارغ التحصیــان  ویــژه  علمیــه 
رســالت، چشــم  از  دقیــق  ترســیمی  بپردازیــم. 
ــن حــوزه در نســبت  ــداز، مأموریــت و اهــداف ای ان
بــا اهــداف اســام نــاب انقابــی و موقعیــت کنونی 
تحلیلــی  در  باشــیم.  داشــته  اســامی  انقــاب 
از وضعیــت موجــود، ظرفیت هــا و نقــاط قــوت و 
ضعــف و تهدیدهــا و فرصت  هــای پیــش روی آن 
ــی  ــم راهبردهای ــت بتوانی ــاز شناســیم و در نهای را ب
دقیــق و پیش برنــده را تقدیــم مدیــران و فرماندهان 
میــدان نماییــم. مدیرانــی کــه مســئولیت ســنگین 
ــاب  ــراز انق ــه ت ــوزه علمی ــنگر ح ــن از س ــه  دی اقام
اســامی  را بــر دوش می کشــند. َو َل َیْحِمــُل َهــَذا 
. ــقِّ ــِع اْلَح ــِم ِبَمَواِض ــِر َو اْلِعْل ْب ــِر َو الصَّ ــُل اْلَبَص ْه

َ
ــَم ِإلَّ أ اْلَعَل

سحرگاه 25 جمادی الولى 1442 هجری قمری 
قم المقدسه
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مفاهیم کلی استفاده شده در این طرح

تعریف مدیریت راهبردی

ــن و  ــت از تدوی ــارت اس ــردی عب ــت راهب مدیری
ــداف  ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــرای راهبردهای اج
ســازمان با اســتفاده از توانمندی هــای داخلی آن، 
ــای  ــا تهدیده ــه ب ــا و مقابل ــری از فرصت  ه بهره گی

ــی. محیط

فواید مدیریت راهبردی در سازمان ها

بــه طــور خاصــه مدیریت راهبــردی به ســازمان 
ایــن امــکان را می دهــد کـــه بــه شیـــوه ای خــاق و 
نــوآور عمــل کنــد و بــرای شــکل دادن بــه آینــده ی 
ایــن  انفعالــی عمــل نکنــد.  بــه صــورت  خــود 
ــازمان  ــه س ــود ک ــث می ش ــت باع ــیوه ی مدیری ش
دارای ابتــکار عمــل باشــد و فعالیت هایــش بــه 
ــن  ــد و بدی ــوذ نمای ــال نف ــه اعم ــد ک ــه ای درآی گون
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گونــه سرنوشــت خــود را رقــم بزنــد و آینــده را تحــت 
کنتــرل درآورد. در ادامــه بــه برخی دیگــر از مزایای 

ــود: ــه می ش ــردی پرداخت ــه راهب ــن برنام تدوی
و وضــع موجــود مشــخص  فعلــی  1( جایــگاه 

ــت  ی ــرد و مأمور ــرار می گی ــل ق ــورد تحلی ــده و م ش

می شــود. مشــخص  ســازمان 

2( جهت گیــری و اولویت هــای آینــده را روشــن 

می کنــد.

3( تصمیمــات امــروز بــا توجــه بــه پیامدهــای آینــده 

آن هــا اتخــاذ می شــود.

ــا و  ــرر جهت گیری ه ــول مک ــر و تح ــع از تغیی 4( مان

یتــی  تصمیمــات مخصوصــا بعــد از تغییــرات مدیر

در مجموعه هــا می شــود.

بــرای  دفــاع  قابــل  و  منطقــی  پایه هــای   )5

می کنــد. برقــرار  تصمیم گیــری 

ــده  ــرل درآم ــت کنت ــی تح ــائل درون ــر مس 6( حداکث

و حداکثــر بصیــرت و رصــد در مســائل بیرونــی 

اعمــال می گــردد.

ــاز  ــه روش کارس ــر، ب ــال تغیی ــرایط در ح ــا ش 7( ب

می کنــد.  برخــورد 
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کیــد داشــته  8( بــر عملکــرد گروهــی و تخصصــی تأ

ــد.  ــرآن می افزای و ب

9( ارتباطات و مشارکت ها را تسهیل می نماید. 

ــر  ــا یکدیگ ــرا را ب ــای ناهمگ ــق و ارزش ه 10( عالی

ــد.  ــق می کن ــو و منطب همس

11( تصمیم گیــری منظــم و اجــرای موفقیت آمیــز 

ــد. ــویق می کن ــج و تش را تروی

انواع سطوح برنامه  ریزی 

ــزی  ــطوح برنامه ری ــوان س ــدگاه می ت ــک دی از ی
را بــه 3 دســته تقســیم نمــود:

1.( سطح عالی )سیاست های کالن(1
2.( سطح میانی )راهبردها و روندها(2

3.( سطح خرد )برنامه  عملیاتی(3

1  منظــور از برنامه ریــزی در ســطح عالــی، تعییــن وظایــف و سیاســت های کان 
توســط مراجــع باالدســتی اســت

ــی یعنــی ترجمــه سیاســت ها و راهبردهــای کان  ــزی در ســطح میان 2  برنامه ری
ــل  ــا عوام ــق ب ــی مطاب ــای میان ــه راهبرده ــتی ب ــع باالدس ــده از مراج ــاغ ش اب
ــت های کان،  ــراف از سیاس ــدون انح ــه ب ــوری ک ــه ط ــی آن ب ــی و درون محیط
حداکثــر انطبــاق بیــن محیــط بیرونــی و درونــی آن هــا صــورت گیــرد. تعییــن 
ــا  ــوع فعالیت ه ــع و تن ــت  مناب ــه محدودی ــه ب ــا توج ــا ب ــن راهبرده ــت ای اولوی
امــری ضــروری اســت کــه در مرحلــه بعــد از تدویــن راهبردهــا انجــام می گیــرد.

3  در ســطح خــرد نیــز بــه تهیــه برنامــه عملیاتــی و تخصیــص منابــع بــرای حرکــت 
در مســیر مشــخص شــده پرداختــه می شــود.
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ایــن ســطوح دارای مؤلفه هــای منحصــر بــه 
فــردی هســتند کــه آن هــا را از یکدیگــر مجــزا 
می کنــد، بــه عبــارت دیگــر در ســطوح عالــی، 
میانــی و خــرد بــه ترتیــب مؤلفــه سیاســت های 
کان، راهبردهــا و برنامه هــای عملیاتــی تدویــن 

.)1 نمــودار  )مطابــق   می شــوند 

سیاست کالن

راهبرد

روند توسعه

برنامه عملیاتی

نمودار1-مؤلفههایسطوحمختلفبرنامهریزی

ــوزه ی  ــگاه ح ــه جای ــه ب ــا توج ــش رو ب ــرح پی ط
دانشــگاه1،  از  فارغ التحصیــل  طــاب  علمیــه 
برنامه ریــزی در ســطح میانــی محســوب می شــود. 
الگــو و مراحــل اســتفاده شــده در ایــن طــرح نیــز 

1  به عنوان یکی از زیرمجموعه های مرکز مدیریت حوزه های علمیه
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ــد:  ــکل 1 می باش ــده در ش ــان ش ــورت بی ــه ص ب

شکل1-الگویجامعبرنامهریزیراهبردِیاستفادهشدهدراینطرح

ضرورت برنامه ریزی راهبردی برای طالب 
فارغ التحصیل از دانشگاه

ــن نعمت هــای الهــی  ــع انســانی از بزرگتری مناب
اســت کــه حفــظ، تربیــت، توســعه و برنامــه ریــزی 
عمیــق و کیفــی نیــروی انســانی از اساســی تریــن 
ــرای  ــه ب ــات عّزتمندان ــه حی ــتقرار و ادام ــع اس مناب

یــک ملــت،  مکتــب و آرمــان اســت. 
دیــدگاه مترقــی اســام بــه انســان و اعتقــاد 
ــا،  ــود گوهره ــود خ ــانی در وج ــر انس ــه ه ــه اینک ب
یــک  او  از  کــه  دارد  اســتعدادهایی  و  امتیــازات 
موجــود منحصــر بــه فــرد می ســازد )النــاس معــادن 
کمعــادن الذهــب و الفّضــة(؛ این مســئله وظیفه ای 
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برنامه ریــزان  و  اندیشــمندان  بــر دوش  ســنگین 
ــامی  ــدن اس ــدان تم ــامی و دغدغه من ــام اس نظ
ــدوده  ــه مح ــر ب ــود را منحص ــگاه خ ــا ن ــد ت می نه
کاری خــود نکننــد و بــا نگاهــی جهانــی، تاریخــی، 
مســئوالنه نســبت به اســام، نظــام و منابع انســانی 
ــامی و  ــوم اس ــوزه، عل ــور، ح ــارج کش ــل و خ داخ
نیازهــای امــروز و فــردای جامعــه را در نظــر داشــته 
ــزی  ــه برنامه ری ــدام ب ــرد اق ــن رویک ــا ای ــند و ب باش

ــد. نماین
توانایی هــای  و  انســانی  نیروهــای  شــناخت 
بالقــوه و بالفعــل آنهــا، تربیــت و بــه شــکوفایی 
ــف و  ــواع وظای ــاء ان ــا، احص ــک آنه ــاندن یکای رس
ــامی  ــام اس ــه و نظ ــود در جامع ــای موج مأموریته
و ســعی در بکارگیــری ایــن نیروهــای آمــاده بــه 
کار در مواضــع مختلــف جامعــه و نظــام،  بــا توجــه 
ــورد  ــت م ــرد و مأموری ــن ف ــه بی ــب هایی ک ــه تناس ب
نظــر وجــود دارد؛ موجــب حفــظ نســل، منابــع 
مالــی، ســرعت وصــول بــه اهــداف و آرمان هــا، 
رفــاه نســبی در جامعــه و رضایــت نفــوس و قلــوب 
از چنیــن مدیریــت هوشــمندانه ای بــر نعمت هــای 



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

19 کلیات سند برنامه راهبردی و عملیاتی 

الهــی، قدرتمنــدی داخلــی، اســتقرار و محبوبیــت 
ــامی  ــور اس ــت مح ــاالر و عدال ــته س ــام شایس نظ
را  دشــمنان  و  شــد  خواهــد  مــردم  آحــاد  بیــن 

ــرد. ــد ک ــوس خواه مأی
قرآن کریم در ســوره شــوری بعد از بیان انحصار 
شــریعت در پنــج پیامبــر گرامــی، می فرمایــد مــا بــه 
ایــن پیامبــران بــزرگ فرمــان دادیــم کــه »أن أقیمــوا 
الدیــن وال تتفّرقــوا فیــه«1 اســت. بــا ایــن تصریــح، 
ــزرگ  ــن« هــدف اصلــی رســالتمداران ب »اقامــه دی
تاریــخ محســوب می گــردد و از آنجــا کــه »العلمــاء 
ورثــة االنبیــاء«، ایــن رســالت بــر دوش عالمــان 
ــد  ــر، خداون ــه َنف ــرد. در آی ــرار می گی ــز ق ــن نی دی
متعــال می فرمایــد: » فلــوال نفــر مــن کّل فرقــة 
منهــم طائفــة لیتفقهــوا فــی الدیــن و لینــذروا 
قومهــم اذا رجعــوا الیهــم«2؛ تفقــه در دیــن وظیفــه 
مختــص عالمــان دینــی و الزمــه و پیش نیــاز اقامــه 
ــر  ــه ب ــن آی ــذار در ای ــزرگ ان ــۀ ب ــت. وظیف ــن اس دی
عهــده عالمــان دیــن قــرار داده شــده اســت. انــذار 

1  . سوره شوری، آیه 13.
2  سوره توبه،  آیه 122.
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وظیفــه مشــترک بیــن عالمــان دیــن و انبیــای 
عظــام اســت و در آیــات متعــدد؛ از جملــه آیــه 56 
ــام  ــی اع ــاء اله ــه انبی ــف وظیف ــه که ــوره مبارک س
شــده اســت: »ومــا نرســل المرســلین اال مبشــرین 
و منذریــن«1. انــذار در واقــع یــک وظیفــه تربیتــی، 
تعلیمــی و بــه اصطــاح، ترویجــی اســت. تزکیــه و 
ــای  ــه انبی ــه، وظیف ــوره جمع ــه دوم س ــم در آی تعلی
الهــی اعــام گردیــده کــه بــه طــور طبیعــی وظیفــه 
وارثــان ایشــان هــم خواهــد بــود: »هوالــذی بعــث 
ــه و  ــم آیات ــو علیه ــم یتل ــواًل منه ــن رس ــی األّمّیی ف

ــة ...«2 ــاب و الحکم ــم الکت ــم و یعّلمه یزّکیه
بــا ایــن نــگاه، اغلــب کارویژه هــای حــوزه و 
ــای  ــله انبی ــای سلس ــان کارویژه ه ــت، هم روحانی
الهــی اســت. ایــن تفــاوت روشــن اســت کــه علــوم 
دینــی در علمــا بایــد بــه صــورت تفقــه و اکتســاب 
ــم  ــت و عل ــه عصم ــی ک ــد، در حال ــن باش ــم دی عل
الهــی بــه عنــوان یــک موهبــت خداونــد در دل 

ــت.  ــده اس ــاده ش ــه نه ــه ودیع ــی ب ــا اله انبی

1  سوره کهف، آیه 56.

. سوره جمعه،  آیه 2.  2
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ــامی،  ــام اس ــه، نظ ــوزه علمی ــداز ح ــم ان چش
آرمان هایــی  همــان  اســامی  تمــدن  و  جامعــه 
ــرار  ــن ق ــه دی ــی اقام ــوان کل ــت عن ــه تح ــت ک اس
بــا  ایشــان  اوصیــاء  و  انبیــا  برخــورد  می گیــرد. 
مســائل مختلــف، راهنمــای مــا در برنامه ریــزی 
ــت ها  ــا و سیاس ــا، برخورده ــن روش ه ــت. ای هاس
بایــد از آیــات و روایــات و گفتــار اندیشــمندان و 
دغدغه منــدان ایــن مســیر نورانــی؛ به خصــوص 
امــام راحل& و مقــام معظم رهبری اســتخراج 
ــرار  ــب و اص ــدون تصل ــو، ب ــز از ن ــه چی ــود و هم ش
بــر آنچــه هــم اکنــون در حوزه هــا و جامعــه حاکــم 
اســت، بنــا شــود. بــا ایــن رویکــرد مــا می توانیــم بــا 
آزادی و حّرّیــت کامــل، نظــام مــورد نظــر و مرضــّی 
خــدا و انبیــای عظــام و اوصیــای کــرام را اســتخراج 

ــم. ــرا بگذاری ــه اج ــانیم و ب ــور برس ــه تبل ــرده، ب ک
عاقه منــدان حــوزه در واقــع عاشــقان ایــن 
مســیر پــاک هســتند ولــی ایــن عاقــه نبایــد مــا را 
از ویژگی هــای زمینــه ای و شایســتگی هایی کــه 
بایــد در وارثــان انبیــای عظــام باشــد غافــل ســازد. 
داوطلبــان تحصیــل در حوزه هــای علمیــه از همــه 
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اقشــار هســتند؛ داوطلبــان دانشــگاه دیــده، یکــی 
از اقشــار ویــژه عاقه منــد بــه ایــن مســیر هســتند 
ــن گــروه،  ــا ای ــا مواجهــه هوشــمندانه ب ــد ب کــه بای
از آن اســتقبال کــرد و از ظرفیــت  حضــور آنــان 

ــل آورد. ــته را بعم ــتفاده شایس اس

ضرورت نگاه راهبردی به پدیده طالب 
دانشگاهی

نــوع نــگاه بــه پدیــده طــاب دانشــگاهی نقــش 
اجــرا  و  طراحــی  در  عمیقــی  تأثیــر  و  اساســی 
ــدا  ــذا ابت ــر دارد. ل ــن قش ــه ای ــر ب ــای ناظ برنامه ه
بررســی گذرایــی درمــورد انــواع رویکردهــا بــه ایــن 

ــم: ــأله داری مس

انواع رویکردها و برخوردها 
ــگاه را  ــام دانش ــه ن ــزی ب ــاس چی ــده ای از اس ع
ــوی  ــرای شستش ــرب ب ــای غ ــتای برنامه ه در راس
فکــری مــردم جهــان و توســعه اســتعمار غربــی 
می داننــد و ایــن داوطلبــان را بخاطــر جداشــدن از 
دانشــگاه تقدیــس می کننــد. دســته ای بــا همیــن 
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دیــدگاه اول، داوطلبــان دانشــگاه دیــده را بخاطــر 
بــا  بــه برخــی آســیب های دانشــگاه،  آلودگــی 

ــد. ــگاه می کنن ــی ن ــوذی و انحراف ــم نف چش
ــه  ــبب ک ــن س ــه ای ــان را ب ــن داوطلب ــی ای گروه
شــکوفایی اســتعداد خــود را در حــوزه دیده انــد 
ــوزه را  ــرده و راه ح ــا ک ــگاه را ره ــجاعانه دانش و ش

انتخــاب کرده انــد تحســین می کننــد. 
ــه  ــه ب ــانی ک ــع کس ــگاه بالطب ــن ن ــا ای ــر: ب تذک
ــد و  ــه در آورده ان ــای علمی ــر از حوزه ه ــتباه س  اش
ــگاهی  ــوم دانش ــا عل ــق ب ــود را منطب ــتعداد خ اس
می بیننــد و از حــوزه می رونــد نیــز جــای تحســین 
خواهنــد داشــت؛ زیــرا هــر دو کار منطبــق بــر 

ــت. ــه« اس ــی موضع ــیء ف ــع الش ــت و »وض عدال
ــمت  ــه س ــجویان ب ــیر دانش ــر مس ــی تغیی گروه
قائلنــد کــه دولــت  و  را خطــا می داننــد  حــوزه 
ایــن  پــرورش  صــرف  هزینه هایــی  دانشــگاه  و 
دانشــجویان  کــرده تــا متخصص بشــوند؛ در نتیجه 
تغییــر مســیر دانشــجویان را اشــتباه می داننــد 
و مدیریــت حــوزه را تخطئــه می کننــد کــه چــرا 

اجــازه تحصیــل در حــوزه بــه آنــان می دهــد.
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جمعــی ایــن قشــر را مظهــر وحــدت حــوزه 
و دانشــگاه می داننــد و لــذا مخالفتــی نداشــته 
و بلکــه موافــق ادامــۀ جریــان ورود دانشــجویان 
هســتند. جمعــی نیــز تفاوتــی بیــن ایــن داوطلبــان 
و ورودی هــای دیپلمــه و ســیکلی نمی بیننــد؛ پــس 
ــان را الزم  ــرای آن ــل ب ــرش و تحصی ــدات پذی تمهی
می داننــد امــا بــرای برنامــه تربیتــی و آموزشــی 
ــده ای  ــد. ع ــی را الزم نمی دانن ــه مجزای ــا برنام آنه
ــه ضــرورت طراحــی برنامــه تربیتــی و  ــل ب ــز قائ نی

ــتند. ــاب هس ــن ط ــرای ای ــژه ای ب ــی وی آموزش
در  پیشــرو  قشــر  را  داوطلبــان  ایــن  برخــی 
جمــع میــان دو شــأن "تســلط بــر حکم)فقاهــت(" 
و "تســلط بــر موضوع)کارشناســی موضوعــات(" 

می داننــد.
تذکــر: اگــر ایــن نکتــه را بــه عنــوان نقطــه قــوت 
ــه موضوعــات  ــًا در امــر تســلط ب تلقــی کنیــم طبع
نبایــد بــه داوطلبانــی کــه ابتــدا دانشــگاه را دیــده و 
ســپس بــه حــوزه آمــده انــد اکتفــا کــرد بلکــه بایــد 
از طــاب موجــود حــوزه بــرای اعــزام بــه دانشــگاه 
و تســلط بــر موضوعــات شــرعی اســتفاده کــرد 
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و جریــان اعــزام بــه مراکــز علمــی دانشــگاهی 
اعــزام  راه انــدازی کــرد؛  ماننــد جریــان  را هــم 
ــود دارد.  ــی )ره( وج ــام خمین ــه ام ــه در مؤسس ک
ایــن دیــدگاه قابــل توســعه بــه همیــن طــاب 
ــد  ــه بع ــی ک ــن معن ــت؛ بدی ــز هس ــگاهی نی دانش
از مدتــی تحصیــل در حــوزه، مجــددًا ایشــان را 
ــه دیــدن  ــرای تکمیــل بحــث موضــوع شناســی ب ب
و  دانشــگاه  در  تخصصــی  بیشــتر  دوره هــای 
ــرد  ــکاری ک ــان هم ــا آن ــد و ب ــگاه فراخوان غیردانش
ــات  ــه تحقیق ــرای ادام ــگاه هایی ب ــی پژوهش و حت
حکمــی و موضوعــی بــرای ایشــان تأســیس نمــود.
رویکردهــای  انــواع  مــورد  در  تحقیــق  جــای 
ــا  ــت ت ــت و الزم اس ــاز اس ــده ب ــن پدی ــه ای ــر ب دیگ

تحقیقــات و احصــاء بیشــتری صــورت گیــرد.
ــدون  ــد ب ــأله بای ــن مس ــه در ای ــت ک ــن اس روش
پیــش داوری و بــا وســعت نظــر برخــورد شــود. ایــن 
پدیــده ابعــاد مختلفــی دارد و لــذا در انتخــاب 

ــد. ــط ش ــراط و تفری ــار اف ــد گرفت ــرد، نبای رویک





فصل اول

، بیانیه مأموریت،  چشم انداز
سیاست های کالن
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شناخت و استفاده از اسناد باالدستی حوزه
هــدف از انجــام ایــن فــاز، شــناخت دقیــق 
مجموعــه ی طــاب فارغ التحصیــل دانشــگاهی 
و همچنیــن عناصــر موثــر بــر آن بــوده اســت. 
ــن  ــه در ای ــام گرفت ــم انج ــای مه ــی از فعالیت ه یک
ــرح  ــا ط ــط ب ــتی مرتب ــناد باالدس ــی اس ــاز، بررس ف

می باشــد.
اســناد باالدســتی مرتبــط بــا ایــن طــرح بــه 

می باشــند:  2 نمــودار  شــرح 



شورای عالی
حوزه های علمیه

مرکز مدیرےت
حوزه های علمیه

کلیات سند برنامه راهبردی و عملیاتی 30

نمودار2-اسنادباالدستیمرتبطباطرح

طــرح،  ایــن  باالدســتی  ســند  باالتریــن 
می باشــد.  رهبــری  معظــم  مقــام  فرمایشــات 
جهــت دسترســی بــه فرمایشــات معظم لــه از میــان 
ــده  ــن ش ــه تدوی ــن زمین ــه در ای ــی ک ــب مختلف کت
اســت کتــاب 2 جلــدی حــوزه و روحانیــت در نــگاه 
رهبــری کــه توســط اداره ارتباطــات دبیرخانــه 
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شــورای عالــی حوزه هــای علمیــه تدویــن گردیــده 
ــد. ــاب ش ــت انتخ اس

اســناد باالدســتی بعــدی اســنادی هســتند 
کــه توســط شــورای عالــی حوزه هــای علمیــه و 
همچنیــن مرکــز مدیریــت تهیــه و ابــاغ شــده 

اســت.

رتبه بندی و انتخاب کارویژه های اصلی حوزه 
علمیه   طالب فارغ التحصیل از دانشگاه

ســند  طــرح،  باالدســتی  اســناد  از  یکــی 
ــند،  ــن س ــت. در ای ــت« اس ــای روحانی »کارویژه ه
کارویژه هــای روحانیــت در 3 عرصــه ی حــوزه ی 
علمیــه، نظــام و جامعــه و جهــت نیــل بــه اهــداف 

ذیــل احصــا شــده اند:
● تربیــت نیــروی انســانی بــرای رفــع نیازهــای دینــی 

جامعــه، نظــام اســالمی و حوزه هــای علمیــه 

یــت روحانیــت در زمینــه تبلیــغ،  ● تحقــق مامور

ترویــج، تثبیــت و تعمیــق ارزش هــا و معــارف 

اســالمی

ــات  ــام مباحث ــات و انج ــزاری جلس ــس از برگ پ
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متعــدد، ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه بهتریــن 
مطلــوب  آینــده ی  ترســیم  جهــت  روش 
)چشــم انداز( و همچنیــن مأموریت هــای حــوزه 
علمیــه   طــاب فارغ التحصیــل از دانشــگاه  کــه 
هــم بــا واقعیت هــای فعلــِی آن تطبیــق داشــته 
ــت  ــای روحانی ــا کارویژه ه ــب ب ــم متناس ــد و ه باش
جهــت پیشــبرد اهــداف نظــام مقــدس جمهــوری 
اســامی در مســیر تحقــق دولــت، جامعــه و تمــدن 
کــه کارویژه هــای  اســت  ایــن  باشــد،  اســامی 
ــگاه  ــل از دانش ــاب فارغ التحصی ــا ط ــب ب متناس
بــا 2 معیــار ذیــل رتبه بنــدی و برنامه ریزی هــای 

ــود: ــام ش ــه آن انج ــه ب ــا توج ــی ب آت
نظــام  مجموعــه ی  در  کارویــژه  اهمیــت   ).1
ــده ــال آین ــا 20 س ــامی ت ــوری اس ــدس جمه مق

از  مجموعــه ای  بــا  کارویــژه  تناســب   ).2
ــگاهی از  ــل دانش ــاب فارغ التحصی ــات ط اقتضائ
و  تهدیــدات  توانمندی هــا،  اســتعداد ها،  جملــه 

آن هــا پیــش روی  فرصت  هــای 
ــتند  ــاد هس ــا زی ــداد کارویژه ه ــه تع ــا ک از آن ج
)در مجمــوع، 263 کارویــژه( و رتبه بنــدی ایــن 
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ــر آن  ــم ب ــود، تصمی ــن ب ــل غیرممک ــداد در عم تع
ــاک  ــوند. م ــته بندی ش ــا دس ــه کارویژه ه ــد ک ش
ــوان  ــر عن ــوی ه ــاوت ماه ــته، تف ــر دس ــن ه تعیی
ــیر  ــاز، مس ــورد نی ــوم م ــرد، عل ــوع کارک ــت ن از جه

ــت. ــه آن و... اس ــیدن ب رس
لـذا بـا بررسـی های زیـاد ایـن کارویژه هـا طبقـه 
بنـدی شـد و نهایتـا بـه 23 دسـته کلـی رسـیدیم 
و پـس از آن بـه نوبـت بـه اولویـت بنـدی ایـن 23 
دسـته  رسـید. بـرای ایـن اولویـت بنـدی از گـروه 
خبـرگان طـرح نظرسـنجی و روی نظـرات تحلیـل 
آمـاری صـورت پذیرفت. نتیجـه این تحلیـل آماری 

اولویـت بنـدی چهـار گانـه ذیـل اسـت:

نمودار3ـنمایشدستههابرروینمودارتوزیعنرمال

ــه 4  ــا  ب ــته های کارویژه ه ــه دس ــوارد 23 گان م
ــوند: ــیم می ش ــل تقس ــته  ذی دس
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دسته اول
جدول1-دستهاولکارویژهها

ویژهرتبه عنوانکار

�ژوهشهایبنیادینواجتهادیدرعلوماسالمیوانسانی1

سیاستگذاروبرنامهریز2

حوزهیفقاهتی،معارفی،تبلیغیو...3 منصوبینرهبرمعظمانقالبدر

�ژوهشهایکاربردیوراهبردی4

دسته دوم
جدول2-دستهدومکارویژهها

ویژهرتبه عنوانکار

راهبراناجتماعی5

مّدرسعلوماسالمیدرحوزهعلمیه6

7
کادر نهادهایمرتبطبارهبری+رییس،وزرا،معاونینوسایر مدیریتیواجراییدر کادر

اجراییقوهقضایپیه

8
برنامهریزیوتدوینگرمتونآموزشی)حوزهدانشگاهآموزشو�رورش،دورههای

تربیتیوآموزشیدیگر

کادرتخصصیحوزه9

منصوبینرهبرمعظمانقالبدرغیرحوزهفقاهتی،معارفی،تبلیغیو...10

مربیاخالقوتربیت11

مدرستخصصیدرفضایبیرونازحوزه12

دسته سوم
جدول3-دستهسومکارویژهها

ویژهرتبه عنوانکار

مبلغرسانهایوابزارهایجدید13

مبلغبینالملل14
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اجرایی،مشاورههنریرسانهایوغیره15 مشاورهومسئولفرهنگیدرمراکز

مبلغتربیتیو�رورشی16

مشاورهطالب17

مدرسترویجیدرفضایبیرونازحوزه18

دسته چهارم
جدول4-دستهچهارمکارویژهها

ویژهرتبه عنوانکار

مشاورهغیرطالب19

مدرسمهارتها20

مبلغمنبری21

اجراییحوزه22 کادر

مسئولاموراتحسبیهای)تدفین،امورهخیریهو...(23

ــک از  ــر ی ــص ه ــورد تخصی ــری در م تصمیم گی
دســته های فــوق بــه حــوزه ی علمیــه ی طــاب 
ــل  ــه دخی ــه ب ــا توج ــگاه ب ــل از دانش فارغ التحصی
بــودن مســائل مختلــف، در حیطــه  اختیــارات ایــن 
حوزه هــای  مدیریــت  مرکــز  و  نبــوده  مجموعــه 
ــدت  ــداف بلندم ــه اه ــه ب ــا توج ــور ب ــه ی کش علمی
ــن  ــد. لک ــن نمای ــوع را تعیی ــن موض ــد ای ــود بای خ
جمع بنــدی گــروه خبــرگان داخلــی مجموعــه، 
عــدم پذیــرش فارغ التحصیانــی اســت کــه ســقف 
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محــدوده  در  آن هــا  اســتعدادهای  یــا  اهــداف 
دســته ی چهــارم جــای می گیــرد.

ــه  ــم: برنامــه پیــش رو در جهــت نیــل ب ــه مه نتیج

ســه دســته اول کارویژه هــا  طراحــی شــده اســت.
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مأموریت های حوزه علمیه  طالب 
فارغ التحصیل از دانشگاه

از  فارغ التحصیــل  طــاب  علمیــه    حــوزه 
ــی از  ــوان بخش ــه عن ــا ب ــت ت ــر آن اس ــگاه ب دانش
حــوزه  پرافتخــار شــیعه کــه میــراث دار رســالت 
ــام  ــم الس ــرام علیه ــای ک ــام و اوصی ــای عظ انبی
ــه  ــگاه ک ــان از دانش ــارغ التحصی ــرای ف ــت، ب اس
رســالت و شــکوفایی اســتعداد و عاقــه ی خــود را 
ــارف  ــل مع ــه تحصی ــده و ب ــه دی ــوزه ی علمی در ح
ــام  ــم الس ــت علیه ــل بی ــوم اه ــم و عل ــرآن کری ق
تمهیــدات  و  نمایــد  برنامه ریــزی  آورده انــد  روی 
ــرای تأمیــن اهــداف اساســی حــوزه و نظــام  الزم ب
اســامی در راســتای تحقــق تمــدن اســامی را 

آورد. فراهــم 
ــر ظرفیــت  ــن حــوزه مبتنــی ب مأموریت هــای ای

طــاب فــارغ التحصیــل از دانشــگاه عبارتنــد از:
ــای  ــا نیازه ــب ب ــوای متناس ــم و محت ــد عل 1.( تولی

فقهــی و اقتضائــات معرفتــِی جامعــه و تأمیــن 
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مبانــی فکــرِی انقــالب اســالمی، مبتنــی بــر اجتهاِد 

ــالمی ــت اس ــری و حکم جواه

ــوی اداره ی  ــات و الگ ــن نظام ــی و تدوی 2.( طراح

ــالمی ــه ی اس جامع

راهبــرِی  نیــرو جهــت  تربیــت  و  3.( شناســایی 

ــای  ــا در عرصه ه ــازی آن ه ــبکه س ــی و ش اجتماع

ــالمی ــع اس ــاز جوام ــورد نی م

الهــام بخــش و  افــزار،  پیونــد هــم  ایجــاد   ).4

ــز  ــگان و مراک ــا فرهیخت ــوی ب ــی و معن ــِر علم موث

دانشــگاهِی داخلــی و بیــن المللــی

کارآمــد  نیروهــای  ســاماندهی  و  پــرورش   ).5

ــت  ــر در عینی ــی موث ین ــش آفر ــت نق ــوزوی جه ح

بخشــی و اقامــه  دیــن در جامعــه
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چشم انداز حوزه علمیه  طالب 
فارغ التحصیل از دانشگاه در افق 1414

از  فارغ التحصیــل  طــاب  علمیــه  حــوزه 
دانشــگاه در افــق 1414  دارای ویژگی هــای ذیــل 

اســت:
1.( الگو؛

2.( الهام بخش و مرجع؛

3.( پیش رو در تداوم حوزه انقالبی؛

حامــی و خدمتگــزار نظــام اســالمی و والیــت   ).4

ــه؛ فقی

5.( تمدن ساز؛

6.( اثرگذار و اقامه  کننده؛

7.( جامع و متوازن؛

یت گرا؛ 8.( رسالت محور و مأمور

9.( مقتدر در نبرد تمدنی با جبهه باطل؛

10.( دارای  انسجام تشکیالتی و اخوت ایمانی؛

یت راهبردی؛ 11.( چابک و دارای مدیر

12.( دارای نیرو هــای انســانی مّتقــی، متخصــص و 

متعهــد؛
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13.( بهره مند از فناوری های کارآمد و روزآمد؛

14.( مستقل از نظر مالی؛

شرح مختصری از موارد 14 گانه فوق:
1. الگــو: پیشــرو و الگــوی جامعیــت علمــی، معنــوی 

ــاب  ــالِم ن ــای اس ــر آموزه ه ــق ب ــی، منطب و بصیرت

ــه  ــبت ب ــالمی نس ــام اس ــای نظ ــه نیازه ــر ب و ناظ

ــو؛ ــای همس نهاده

 معنــوی، 
ِ

2. الهام بخــش و مرجــع: الهام بخــش و مرجــع

معرفتــی و بصیرتــی نســبت بــه کانون هــای اجتماعِی 

داخلــی و بین المللــی )نظیــر دانشــگاه ها، مــدارس 

ــات و  ــی، هیئ ــای تربیت ــاجد، کانون ه ــه، مس علمی

...(؛

3. �پیــش رو در تــداوم حــوزه انقالبــی: فهــم صحیــح و 

دقیــق از نیازهــای انقــالب اســالمی و حمایــت 

ــِی 
ّ
ــل مترق ــه از آن و اص ــن و همه جانب ــفاف، متق ش

نهادهــا و  بــا  تعامــل ســازنده  و  فقیــه  والیــت 

ــوری  ــدس جمه ــام مق ــط در نظ ــتگاه های مرتب دس

ــا؛ ــت آن ه ــالمی و تقوی اس

ــع  ــه: رف ــت فقی ــالمی و والی ــام اس ــزار نظ ــی و خدمتگ 4. حام

ــر  ــف نظی ــاد مختل ــالمی در ابع ــام اس ــای نظ نیازه
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ــوی  ــی، معن ــی، علم ــی، سیاس ــی، فرهنگ اجتماع

و...پیشــرو در اجــرای فرامیــن و منویــات ولــی 

ــالمی؛ ــام اس ــه نظ فقی

5. تمدن سـاز: پیـش رو در تولیـد علم و پـرورش نیروی 

انسـانی در جهـت ایجاد تمدن نوین اسـالمی؛

اجــرای  و  طراحــی  کپننــده:  اقامــه  و  اثرگــذار   .6

برنامه هــای کارآمــد در جهــت حضــور فعــال و 

ــه ی  ــر اقام ــی در ام ــی و اجتماع ــذار فرهنگ تاثیرگ

دیــن و حفــظ و نشــر ارزش هــا بــا تکیــه بــر ظرفیــت 

اســاتید و طــالب؛

برنامه هــای  اجــرای  و  طراحــی  7. جامــع و متــوازن: 

ــه در  ــه جانب ــادل و هم ــه، متع ــگ، یکپارچ هماهن

ــاتید  ــالب، اس ــوازن ط ــع و مت ــد جام ــت رش جه

و کادر و نهادینه نمــودن ایــن نــگاه در گســتره ی 

رســالت ها؛

پــرورش  و  رشــد  مأموریت گــرا:  و  رســالت محور   .8

ب، بصیــر، جهــادی و انقالبــی 
ّ

طــالب عالــم، مهــذ

ــی،  ــی، فرهنگ ــای علم ــور در صحنه ه ــت حض جه

ــداری از  ــت و پاس ــی در صیان ــی و اجتماع سیاس

ــالمی؛ ــالب اس انق
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9. مقتــدر در نبــرد تمدنــی بــا جبهــه باطــل: قدرتمنــد در 

ــا  ــه ب ــل و مقابل ــه ی باط ــا جبه ــی ب ــل تمدن تقاب

جنــگ نــرم جهانــی، انحرافــات، خرافــات و ابزارها 

ــی دشــمنان اســالم و انقــالب  یب و روش هــای تخر

ــالمی؛ اس

10. دارای انســجام تشــکیالتی و اخــوت ایمانــی: انســجام و 

ــی و تشــکیالتی بیــن افــراد  هماهنگــی کامــل ایمان

و نهادهــای مرتبــط، هــم در حــوزه اندیشــه ها و 

آرمان هــا و هــم در حــوزه ی اقدامــات؛ پیشــبرد 

امــور علمــی، بصیرتــی، تهذیبــی و تبلیغــی بــر 

ــئوالنه ی  ــه و مس ــال، همدالن ــارکت فع ــاس مش اس

ــول کار  ــان اص ی ــش و جر ــت بین ــالب و حاکمی ط

ــی؛ ــوت ایمان ــکیالتی و اخ تش

11. چابـک و دارای مدیریـت راهبردی: وجود نگاه راهبردی، 

و  سیاسـت گذاری  و  چابـک  یتـی  مدیر سـاختار 

و هوشـمند؛ پویـا  قانون گـذاری جامع نگـر، 

12. دارای نیرو هــای انســانی مّتقــی، متخصــص و متعهــد: 

ب، 
ّ

مهــذ انســانی  ســرمایه های  و  منابــع  دارای 

ــد،  ــالق، توانمن ــص، خ ــر،  متخص ــد، بصی متعه

مؤثــر و برخــوردار از روحیــه جهــادی؛
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دارای   روزآمــد:  و  کارآمــد  فناوری هــای  از  بهره منــد   .13

فناوری هــای مناســب و روزآمــد بــا حفــظ شــیوه و 

ــاحت ها  ــی س یاب ــوزوی و باز ــل ح ــنت های اصی س

و ابعــاد مختلــف فعالیت هــای حــوزوی در فضــای 

مجــازی؛

و  مالــی  منابــع  دارای  مالــی:  نظــر  از  مســتقل   .14

یت هــا  و شــأن   متناســب مأمور
ِ

موقوفــات مســتقل

و کرامــت نیــروی انســانی.
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سیاست های کالن
بــر اســاس مباحثــات و بررســی های صــورت 
مــدارس  و  ســتاد  کان  سیاســت های  گرفتــه، 
زیرمجموعــه حــوزه علمیــه طــاب فارغ التحصیــل 

ــند: ــر می باش ــرح زی ــه ش ــگاه ب از دانش
ــت  ــل بی ــارف اه ــم و مع ی ــرآن کر ــت ق ی 1. محور

ــالم؛ ــم الس علیه

ــای  ــع نیازه ــه رف ــه ب ــالب و توج ــتیبانی از انق 2. پش

ــالمی؛ ــوری اس ــدس جمه ــام مق نظ

ــالب در  ــن انق ــری امامی ــول فک ــودن اص ــا ب 3. مبن

ــن برنامه هــا و بهره گیــری  طراحــی نقشــه راه و تدوی

علمــای  و  تقلیــد  عظــام  مراجــع  ارشــادات  از 

ــی؛ ّبان ر

4. توجــه بــه مبانــی و سیاســت های کالن منــدرج در 

اســناد باالدســتی حوزه هــای علمیــه؛

یــزی بــر اســاس توجــه توأمــان بــه  5. برنامــه ر

دانش هــای اصیــل حــوزوی دخیــل در تحقــق 

تمــدن اســالمی در ابعــاد علــوم نقلــی و عقلــی بــا 

یــت فقــه و فقاهــت؛ حفــظ محور
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برخــوردار  متخصصیــن  نظــرات  از  اســتفاده   .6

ــه  ــنا ب ــی و آش ــگاه تمدن ــوزوی و ن ــت ح ازجامعی

مبانــی و نیازهــای انقــالب اســالمی در برنامــه 

برنامه هــا؛ پیشــبرد  و  یــزی، هدایــت  ر

رایــج  بالندگــی ســنت های  ترمیــم و  7. حفــظ، 

ــیعه و  ــه ش ــوزه علمی ــل ح ــی اصی ــام اخالق و نظ

احتــراز از روش هــای باطــل و مســموم غربــی؛

ــا و  ــه رویکرده ــی در هم ــگاه تربیت ــت ن 8. حاکمی

ــوازن در  ــع و مت ــد جام ــه رش ــام ب ــا و اهتم برنامه ه

ــالمی؛ ــالب اس ــراز انق ت

ــل،  ــم، تعام ی ــه تکر ــر پای ــمند ب ــت هوش ی 9. مدیر

ــش  ــری و نق ــهیل گ ــی، تس ــت، اختیاربخش هدای

ــالب؛ ــاتید و ط ــی اس ین آفر

10. توجــه جــدی بــه آمــوزش پژوهــش محــور ناظــر 

بــه نیازهــای واقعــی و راهبــردی نظــام و اجتمــاع؛

ــش  ــترک الهام بخ ــت مش ــق هوی ــت و تعمی 11. تثبی

بــر پایــه عناصــر معرفتــی، بصیرتــی و معنــوی دخیل 

در هویــت طلبــه تــراز انقــالب اســالمی؛

پیوســته  و  جامــع  یــزی  برنامه ر و  یــت  مدیر  .12

مجتمــع طــالب فارغ التحصیــل از دانشــگاه در 
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همــه ســطوح و مقاطــع تحصیلــی مبتنــی بــر چشــم 

ــت؛ ی ــه مامور ــداز و بیانی ان

یــزی هدفمنــد بــر اســاس  13. هدایــت و برنامه ر

مقتضیــات کارویژه هــای روحانیــت بــا  توجــه 

بــه رتبــه بنــدی و درجــه اهمیــت، بــر اســاس 

توانمندی هــای مختلــف طــالب  و  اســتعدادها 

دانشــگاه؛ از  فارغ التحصیــل 

توأمــان  تحقــق  در  برنامه هــا  ســازی  بهینــه   .14

ــر  ــد و کوتاه ت ــد رش یع فرآین ــر ــی و تس ــق علم تعمی

شــدن دوره تحصیــل؛

ــل  ــال در تعام ــی فع ین ــش آفر ــگری و نق 15. کنش

ــوزوی  ــای ح ــز و گروه ه ــا، مراک ــا نهاده ــازنده ب س

و بــرون حــوزوی در جهــت تحکیــم ارزشــها و نیــل 

ــه اهــداف انقــالب اســالمی؛ ب

یابــی و اندیشــه ورزی مســتمر در جهــت  16. ارز

و  راهبردهــا  ارتقــای  و  پویایــی  خوداصالحــی، 

برنامه هــا.



فصل دوم

تحلیل عوامل درونی
و محیطی اثرگذار

بر مجموعه1

1  استخراج نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات
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ــمت  ــه س ــذاری ب ــزی و هدف گ ــرای برنامه ری ب
فعلــی  وضعیــت  بایــد  ابتــدا  ایــده آل  نقطــه ی 
مجموعــه را چــه از جهــت عوامــل داخلــی )یعنــی 
عواملــی کــه مدیریــت آن ها تحــت اختیــار مجموعه 
می باشــد( و چــه از جهــت عوامــل بیرونــی )یعنــی 
ــتند(  ــه نیس ــت مجموع ــت مدیری ــه تح ــی ک عوامل

ــرار داد. ــایی ق ــورد شناس م
ــند  ــتفاده از س ــن اس ــور، ضم ــن منظ ــرای ای ب
شــد  ســعی  مدیریــت  مرکــز  ســاله   5 برنامــه ی 
رعایــت  جهــت  آن  درون  گانــه ی   40 مضامیــن 
ــته  ــاده تر در 9 دس ــان س ــن بی ــار و همچنی اختص
کلــی قــرار گیرنــد. پــس از آن بــه کمــک جلســات 
بــارش فکــری توســط خبــرگان داخلــی، نقــاط 
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ــر  ــل ه ــدات ذی ــا و تهدی ــف، فرصت  ه ــوت، ضع ق
یــک از عناویــن 9 گانــه اســتخراج شــد. عناویــن 9 

ــد از: گانــه عبارتن
1. آمــوزش )تمــام موضوعــات مرتبــط بــا مســائل 

ــاتید(؛ ــالب و اس ــی( ط ــر درس ــی و غی ــی )درس علم

2. �ژوهــش )تمــام فعالیت هــای پژوهشــی ماننــد 

گروه هــای  جشــنواره ها،  مقــاالت،  تحقیقــات، 

پژوهشــی(؛ یابی هــای  ارز و  یــزی  برنامه ر علمــی، 

ــغ اعــم  ــا تبلی ــط ب 3. تبلیــغ )تمــام فعالیت هــای مرتب

از ســاماندهی، پشــتیبانی و ارزشــیابی مبلغیــن، 

یــزی،  یــف کالس هــای مــورد نیــاز، برنامه ر تعر

گســترش و ارتقــای فعالیت هــای تبلیغــی(؛

4. تهذیــب و تربیــت )معرفــت افزایــی، ترویــج و تعمیــق 

ــزی و  ی ــه ر ــث، برنام ــم و حدی ی ــرآن کر ــا ق ــس ب ان

ــا،  ــالب و خانواده ه ــی ط ــی و تربیت ــی تهذیب تعال

مباحــث معرفتــی بصیرتــی )نظیــر ترویــج و بالندگی 

حفــظ  و  بســیج  و  شــهادت  جهــاد،  فرهنــگ 

ــدس(؛ ــاع مق ــالمی و دف ــالب اس ــای انق ارزش ه

5. فناوری اطالعات؛

6. ارتباطــات و بیــن الملــل )تمــام موضوعــات مرتبــط با 
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روابــط عمومــی، ارتباطــات بیــن المللــی و مســائل 

بیــن المللــی(؛

7. مالی و �شتیبانی؛

8. منابــع انســانی )تمــام امــور مرتبــط بــا منابــع 

ــگان،  ــدان، نخب ــن کارمن ــم از محصلی ــانی اع انس

دانــش آموختــگان و ...، گزینــش طــالب جدیــد، 

جــذب اســاتید و ...(.

آمــاری،  )تحلیل هــای  نظــارت  و  ریــزی  برنامــه   .9

ــت  ــل حرک ــی و تحلی یاب ــارت، ارز ــزی، نظ ی برنامه ر

علمیــه(. حوزه هــای 

ــدات  ــا و تهدی ــف، فرصت  ه ــوت و ضع ــاط ق نق
هــر یــک از بخش هــای 9 گانــه فــوق بــه شــرح 

ــتند: ــل هس ذی

نقاط قوت بخش آموزش
عنواننهاییردیف

قدرتوقوتذهنیباال1

2
برخــوردارینســبیاز�پیــشنیازهــایدانشــیومهارتــیدرحیطههــایتحصیلــیو

آموزشــی

ارتباطقویتربامباحثعلمی3

انگیزهباال4

هدفمندیدقیقتر5

حوزه6 شناختنسبتبهگستره،روشهاورویکردهایعلمیبیروناز
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عرصههایمختلف7 توجهوشناختبیشترنسبتبهنیازهایعلمینظامدر

آشناییباابزارها،مهارتهاوروشهایآموزشیجدید8

حوزههایتخصصی9 آگاهیهایبالفعلدر

حّرّیتعلمیونگاهانتقادیبهعلومجدید10

هیجان(ودغدغهمندانهبرایفهممسایلعلمی11 برخوردعاقالنه)بهدوراز

تدریسمباحثعلمی12 آمادگیتدریسبهلحاظتسلطومهارتدر

برنامههایآموزشی13 سطحمشارکتباالدر

نقاط ضعف بخش آموزش
عنواننهاییردیف

احتمالاختاللیادگیریبهدلیلسنبیشتر1

دانشگاه2 عدمنشاطدرتحصیلبخاطرسنباالدربرخیفارغالتحصیالناز

تعجیلوشتابزدگی3

عدمتمّحضعلمیبهدالئلمختلفمانندمسائلمالی،خانوادگی،اجتماعیو...4

بهجهتسرعتانتقالباالوتنوعطلبی5 عدمتمرکز

6
عدمتوجهبهرویکردهایکلیوهمچنینعدمتوجهبهتخصصگراییدر

برنامهریزیآموزشینسبتبهگروههایمختلفطالب

عدمارزیابیدقیقکیفیتآموزش7

کمیتگراییدرارزیابیوارزشیابیسیستمآموزشی8

اساسنیازهاومأموریتها9 عدمجامعیتآموزشیبر

علوماسالمیوانسانی10 دانستههایبعضاناقصیامعیوبدانشگاهیدر تکیهبر

کمتوجهیبهآموزش�ژوهشمحور11

برنامهریزیهایآموزشی12 عدماستفادهازظرفیتهمکاریطالبدر

عدمتناسببرنامهومتونبادغدغههاوتوانمندیهایطالبدانشجو13

روشهایجدیدوعدمصبوریالزمبرایشکلگیری14 انسوتعصببر

عدمآشناییکلیباروشهایتحصیلعلومحوزوی15

سنباالوشکلیافتگیعلمی16

رسمی17 عدمایجادبستریبرایتدریسطالبولوبهشکلغیر

دانشگاه18 کمبوداساتیدآشناباشرایطوویژگیهایطالبفارغالتحصیلاز

فرصت   های بخش آموزش
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عنواننهاییردیف

علمیدانشگاهی)بهدلیلسابقهارتباط(1 بامراکز ارتباطقویتر

2
فهمجایگاهتمدنیعلوماسالمیونقاطدرگیریوتعاملآنباساختارهاو

روشهایرایجدرعلوممدرن

3
مطالبهیروشها،متوندرسیو...ازجانبطالبودرنتیجهتوسعهوتنوعدر

نظامآموزشی

امکاننفوذدهیوترویجبیشترمعارفحوزهدربدنهجامعه4

امکانتدریسدردانشگاهوموسساتآموزشی5

مدتزمانکمتر)مانندتدریس،�ژوهشو...(6 رسیدنبهمرحلهیبهرهوریدر

فعالیتهایآموزشی7 مشارکتوهمراهیبیشتردر

توان�اسخگوییبهتروبیشتربهنیازهایروز8

زمینهسازیبرایتحققوحدتحوزهودانشگاه9

10
فهمجایگاهتمدنیعلوماسالمیونقاطدرگیریوتعاملآنباساختارهاو

روشهایرایجدرعلوممدرن

تهدیدات بخش آموزش
عنواننهاییردیف

عدمتناسبمتونباسطحونیازدانشیفارغالتحصیالندانشگاه1

2
طلبگی)ازدواج،معیشت،هویتشغلیو...(باوجود وجودمشکالتدرمسیر

مسیرطوالنیتحصیل

3
طلبگی)به اوایلومیانهیمسیر سویمراکزمختلفدر تقاضابرایاشتغالطالباز

دلیلتوانمندیطالب(وبازداشتنازتمرکزورشدقویعلمی

4
نتیجهیمحدودبودننظامعلمیوتربیتیبهسطح1 رهاشدگیدر�ایانسطح1در

)نا�پیوستهبودنسیرآموزشی(

5
عدمارتباطآموزشیو�ژوهشیبینطالبحاضردرسطوحمختلفعلمیباطالب

سطحیک

6
جامعهیعلمیحوزهنسبتبهرویکردهایآموزشی عدمهمراهیبخشهاییاز

جدید

برنامههایآموزشی7 خانوادههابرایتعجیلوتسریعدر فشار

برنامههایمکملعلمِیآموزشی8 عدمحضورموثروفعالدر

تنظیمسیروشیوهآموزشیحوزهبراساسمقتضیاتسنین�ایپینتر)سیکلودیپپلم(9

برخیمناصبمحوریواثرگذار10 استفادهازظرفیتوعنوانحوزهبرایحضوردر
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طوالنیبودندورانتحصیل11

آموزشیبهدلیلبدبینییاسنباال12 عدم�ذیرشبرخیموسساتومراکز

نقاط قوت بخش پژوهش
عنواننهاییردیف

آشنایینسبیباشیوههای�ژوهشی1

آشناییبادانشهایروز2

آشناییباموضوعاتودغدغههایعلمیومعرفتینیازمند�ژوهش3

عرصههایمختلف4 توجهوشناختبیشترنسبتبهنیازهایعلمینظامدر

موضوعشناسی(5 فهمموضوعاتمرتبطباعلومانسانی)قوتبیشتردر

آشنایی،انگیزهوتوان�ژوهشهایگروهیوجمعی6

ارتباطبامراکز�ژوهشیدانشگاهی،مجالتعلمیو...7

عرصههایمختلف8 ذهن�رسوالوکاوشگردر

حجممطالعاتباالوگستردگیکمیوکیفیمعلومات9

10
فهمجایگاهتمدنیعلوماسالمیونقاطدرگیریوتعاملآنباساختارهاو

روشهایرایجدرعلوممدرن

جمعیبرایانجام�روژههایتحقیقاتیگسترده11 روحیهکار

نقاط ضعف بخش پژوهش
عنواننهاییردیف

تحقیقیمتناسببافضایعلمیحوزه1 کمحوصلگیبرایکارعمیقوریشهدار

تخصصگراییغیرعالمانهوعدمتوجهبهجامعیتوتعمیقعلمی2

3
دانشهایتجربیوانسانیکهمانعفهمصحیح �پیشفرضهایذهنیناشیاز

متوندینیمیگردد

4
فضایدانشگاهوعدمتوجهبهاقتضائات اکپتفاءبهروشهایرایج�ژوهشیدر

�ژوهشیمتفاوتدرعلوماسالمی

اینعرصه5 غلبهرویکردترویجیبر�ژوهشیبهجهتموفقیتدر

نظام�ژوهشیحوزه6 بهمسائلنظامدر عدمتعریف�ژوهشهایکاربردیوناظر
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�ژوهش7 عدمبرنامهمنسجم�ژوهشیبرایرسیدنبههدفبلندمدتدر

فرصت   های بخش پژوهش
عنواننهاییردیف

1
�ژوهشیبه�ژوهشهایمیان نیازمندی�ژوهشکدهها،دانشکدههاومراکز

رشتهایکاربردیوراهبردی

2
بهنیازهای عرصههایمتنوعناظر مطالبهی�اسخگوییبهسواالتوشبهاتدر

واقعیجامعهاسالمیوحیاتانسانی

�ژوهشها3 جامعهدانشگاهیباطالبدانشگاهیدر همکاریومفاهمهبهتر

تهدیدات بخش پژوهش
عنواننهاییردیف

1
اوایلومیانه مراکز�ژوهشیدر متناسبوبیشازحددر تقاضایاشتغالغیر

مسیرعلمیطالب

2
عدمارتباطآموزشیو�ژوهشیبینطالبحاضردرسطوحمختلفعلمیباطالب

سطحیک

نداشتنفرصتکافیدرانجامفعالیتهای�ژوهشیوگذراعبورکردندربعضیمواقع3

دورهیمقدماتوسطح4 فقداننظامآموزشی�ژوهشمحوردر

5
مبانیمعرفتیوروش نبودنظاموشیوهنامهبومی�ژوهشحوزویمبتنیبر

شناختیاصیلحوزوی

اساتیدمرتبطباطالبدانشگاهی6 ضعفمهارتیدرکادرونیز

نبودزیرساختومنابع�ژوهشیمتناسبباطالبدانشگاهی7

نقاط قوت بخش تبلیغ
عنواننهاییردیف

تجربهیفعالیتهایفرهنگی،معرفتیوبصیرتی1

آشناییباشیوههاوابزارهایتبلیغیجدید2

3
ایجــادارتبــاطبــا برخــورداریازتــوانفکــری،روحــی،اجتماعــیوشــخصیتیالزمدر

محیــط�پیرامــون

4
ارایــهی و تبلیغــی خــاص مخاطــب عنــوان بــه دانشــگاهی قشــر بهتــر شــناخت

نخبگانــی و فرهیختــه قشــرهای بــرای تخصصــی تبلیغهــای

5
و سیاســی فرهنگــی، علمــی، مختلــف عرصههــای بــه ورود جســارت و جــرأت

دانشــگاه در اجتماعــی
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6
آشــناییبــاشــبهاتوبحثهــایروزسیاســی،اجتماعــی،فرهنگــیودینــیوآمادگــی

بــرایمواجهــهیمنطقــیوعالمانــهبــاآنهــا

7
آشــناییبــااقتضائــاتکارتشــکیالتیوتــوانمشــارکتوراهبــریگروههایمختلــفبــه

ویــژهگروههــایمأموریــتگــرا

امکانبیشتِرتبلیغدرعرصهبینالملل8

9
مســائل نظــام بــه  ناظــر تبلیغــی فعالیتهــای در باالتــر انگیــزهی و دغدغهمنــدی

سیاســی و اجتماعــی فرهنگــی،

مطالعاتگستردهیمعارفیوعمومی10

11

دانشــگاه آشــنایینســبیبــاحیطههــایفعالیتــیبرخــیکارویژههــایروحانیــتدر
نهــاد همچــون دانشــگاه  در تشــکیالتی فعالیتهــای برخــی و همــکاری بواســطه

فرهنگــی تشــکلهای و بســیج و رهبــری

نقاط ضعف بخش تبلیغ
عنواننهاییردیف

نبودبرنامهعلمیتحصیلیومهارتیجامعجهتورودبهعرصههایتبلیغی1

ضعفمحتواییوتخصصیواتکابهدانستههایقبلِیغیرحوزویوعمومیدرحوزهتبلیغ2

3
به تبلیغیبینالمللی)ناظر عدمارتباطهدفمندومنسجمبامراکزتخصصیتبلیغومراکز

مدارسعلمیه(

عدمتوجهبهضرورتوظرفیتعظیمفعالیتهایتبلیغیدررشدوانگیزهبخشِیطالب4

5
احیایرسالتهاومأموریتهایفرهنگی غفلتازظرفیتونقشطالبومدارسعلمیهدر

واجتماعِیملیومحلی

6
عرصههایمختلف توانمندیهایدانشیومهارتیطالبدر نبودشناختواطالعاتکافیاز

تبلیغی

فرصت   های بخش تبلیغ
عنواننهاییردیف

تبلیغی1 رغبتعمومیطالببهامور

دانشگاهینسبتبهطالبدانشگاهی2 مقبولیتواثرپذیریبیشترقشر

سویمردمبهجهتسابقهیدانشگاهی3 مقبولیتو�ذیرشبیشتراز
دانشگاهی4 دانشگاهیوغیر ارتباطاتعلمی،فرهنگیوسیاسیبامراکز

5
زمینهیشکلگیریهمکاریهاوتعامالتوتاثیراتمثبتمتقابلعلمیحوزه

ورشتههایدانشگاهی
فعالیتهایتبلیغی6 نگاههایمادیدر انگیزههایالهیوخالصانهوبهدوراز
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7
دردمندیاجتماعیودغدغهمندِیخدمترسانیبهمحرومینوتجربهی

اردوهایجهادیو...
وجودموسساتتخصصیتبلیغهمچونامیربیانومیقات8

تهدیدات بخش تبلیغ
عنواننهاییردیف

1
شاکلهیعلمیوتربیتیقبلازورودبهحوزهواحتمالتبلیغغیرصحیح شکلگیریبخشیاز

دین از

عدمرغبتگروهیازاینطالببهتلبس2

3
اینطالببهروشهایتبلیغیسنتیواحتمالمتروکشدنبرخی عدمرغبتگروهیاز

روشهایاثرگذارتجربهشده

کماهمیت�نداریعرصهتبلیغنسبتبهعرصههایدیگرحوزوی4

احتمالزیادهرویدرتبلیغوبههمخوردنتوازنبینتفقهوانذار5

نقاط قوت بخش تهذیب و تربیت
عنواننهاییردیف

1
دغدغهوتوانمندیدربرنامهریزی،اجراو�پیشبردبرنامههایمتنوعتهذیبیو

فرهنگیتوسطخودطالب

بصیرتاجتماعیوسیاسیوعمقفکریوقوتتحلیلیدر�پیشبرداهداف2

آشنایینسبیباعالمانربانیوصاحبنظرانوبزرگانتهذیبوتربیتجامعه3

4
نسبتبهضرورتمسئلهتهذیبو انگیزهالهیوخالصانه،شناختوفهمباالتر

تربیتومعرفتاندوزی

آشنایِیبیشترنسبتبهنقاطقوتوضعفشخصیتیخود5

مواجههباانحرافاتوناهنجاریهایاخالقیواجتماعی6 ثباتشخصیتیدر

7
خدمترسانیبه دردمندیاجتماعیوتجربهحرکتهایجمعیوگروهیدر

محرومین

اهدافومأموریتهایطلبگی8 شناختآگاهانهتراز

آمادگیذهنیوروحیجهت�رداختنوتوجهبهمباحثبینشی9

10
مطلبگی؛کمتوجهیبهتمتعات

َ
اخالصوانگیزهیالهیبیشتربههنگامورودبهعال

اعتباراتوتعیناتدنیوی مادیوگذشتناز

اندارانمعنوی11
ّ

نسبتبهدک حّریتواثرپذیریکمتر

هدفمندیدقیقتر12
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عنواننهاییردیف

13
قدرتتشخیصباالتردرموردبرخیانحرافهاوجریانهایانحرافیوغیراصیلحوزوی

درحیطهاخالقوتربیت

نقاط ضعف بخش تهذیب و تربیت
عنواننهاییردیف

1
هدایتوراهبریتهذیبی عدمحضورعالموفقیهربانیبهعنوانمحورتاثیرگذاردر

وتربیتیمجموعه

2
تربیتیواخالقیوتنزیلتهذیببهواحد فقدانبرنامهیمنسجموجامعدرامور

مراسمات

حوزهقرآنوحدیث3 فقدانبرنامهمنسجموهماهنگباآموزشعمومیدر

4
نبودیکبرنامهجامع،منسجمومتناسبباخانوادههایطالبدانشگاهیجهت

حیطههایمختلف رشدوتعالیآنهادر

طلبگیوحوزه5 شناختناقصنسبتبهمشکالتواقتضائاتمسیر

6
عدمدستهبندیطالببرایکارویژههایمختلفحوزویوطرحریزیبرنامههای

خاصهردسته

7
رشدجامع، مسیر عدم�شتیبانیازطرحسرپرستیوهدایتعلمیوتربیتیطالبدر

بهمأموریتهایطلبهتراز متوازنوناظر

8
انتهایسطحیکونبود�پیوستارتربیتی انقطاعسیرسرپرستیوتربیتطالبدر

تهذیبیبرایامتدادسیرتربیتیطالب

زمینهخودشیفتگیدربعضی9

حوزوی10 �پیشفرضهایغیردینیوغیر

11
دوراندانشگاهوکمشدن شکلگیریعمدهیشاکلهیمعنویواخالقیدر

قابلیتتغییرشاکله

بعضی12 احساسبینیازیبهتربیتوتهذیبدر

فضایحوزهونسبتبهاساتیدوبزرگان13 لسانتعبدیدر ضعفدربرخورداریاز

14
احتمالافتادنبهدامبرخیدکاندارانمعنویبهدلیلدغدغهباالیمعنویو

سلوکی

15
جملهجایگاه حوزهاز نگاهناصحیحبهبرخیعواملوابزارهاوارکانرشدوتربیتدر

استادوکالسومدرسه

رشدومقاماتمعنوی16 شتابزدگیدرطیمسیر

برخیطالب17 عدمروحیهبرنامهریزیونظمدر
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عنواننهاییردیف

18
فضایمدارسو برکاتحجرهنشینیبهدلیلحضورکمتردر بهرهمندیکمتراز

حجرات

کمرنگبودنرویکرداستادمربی19

متخصصبرایامورطلبگیوسبکزندگی20 کمبودمشاور

فرصت  های بخش تهذیب و تربیت
عنواننهاییردیف

سرعتبیشتردربکارگیرینیروهایآموزشدیدهوتربیتشده1

2
امکانتربیتمربیاخالقواعزامبهدانشگاههابهدلیلاستقبالوعدممقاومت

بااینقشردردانشگاه

باالبودنروحیهجهادوشهادت3

4

وجودبسترهایخدماتجهادیمتنوع�پیشرویاینطالبودانشفنیمتراکم
عرصههایمتنوعخدمترسانیدر زمینهشیوههایتوسعهیعبودیتدر در

گروههایجهادیمرتبط

تهدیدات بخش تهذیب و تربیت
عنواننهاییردیف

احتمالانحرافوافراطیاتفریطدربرخیموارد1

2
برخیبیمباالتیهایدانشگاهیبهفضایحوزه

ً
انتقالاخالقغیرحوزویوبعضا

علمیه

معنویتهایکاذببرونودرونحوزوی3 گرفتاریدرتار

اشتغاالتمعیشتی4

محوریتبعدآموزشیوعدمتوجهالزمبهمقولهیتربیتوتهذیب5

نقاط قوت بخش فناوری  اطالعات
عنواننهاییردیف

داشتنتجارببیشتردرفناوریاطالعاتوتکپنولوژی1

2
ــن ای ــهدر ــهمعصومی ــدمدرس ــیمانن مجموعههای ــتر ــارببیش ــودنوتج ــروب �پیش

ــه زمین

3
دانشــگاهدارایمــدرکمرتبــطبــارشــتههایفنــاوری طــالبفارغالتحصیــلاز برخــیاز

اطالعــاتهســتند

بخشیازطالب4 درکمنطقیووسیعازموضوعاتومباحثفناوریاطالعاتدر
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نقاط ضعف بخش فناوری  اطالعات
عنواننهاییردیف

باگسترهیفعالیتهاومأموریتها1 امکاناتضعیفوناسازگار

قالبهایفناوری)تبلیغ،آموزشو...(2 عدموجودایدهبرایبرگزاریمأموریتهادر

عدمتوجهبهرشدتکپنولوژیدرمسیرتربیتیواخالقی3

اندازهبافضایمجازیوتکیهبراطالعاتسطحی4 ارتباطبیشاز

5
ســرعتبــاالیرشــدفنــاوریوعــدمتناســبســاختارونیــرویانســانیبــارویکردهــایجدیــد

ناشــیازآن

فرصت  های بخش فناوری اطالعات
عنواننهاییردیف

گسترشابزارهایفناوریدربینطالب1

معاونتهاوسازمانهاینیازمندفناوریاطالعات2 امکانبهکارگیریاینطالبدر

نیازمندیبالفعلطرحوبرنامهایدراینزمینهدرکلساختارحوزه3

حوزههایعلمیهسراسرکشور4 وجودمخاطبینبالفعلتولیداتفناورانهدر

5
برنامهریزیهایکالندرحیطهفضای ظرفیتهایطلبگیونیزمالحظاتدینیدر بهرهگیریاز

مجازی

تهدیدات بخش فناوری اطالعات
عنواننهاییردیف

گسترشابزارهاوعدموجود�پیوستفرهنگی-تربیتی1

2
سیستمهاوتسلطآنهابرفناوریاطالعاتمراکزحوزویوخطر نفوذبرخیافرادنامطمئندر

افشایاطالعاتواسرارحوزه

برخیآسیبهایعامفضایمجازیمانندعدمتمرکز،اتالفبیشتروقتوعمر3

نقاط قوت بخش ارتباطات و بین الملل
عنواننهاییردیف

وجودمراکززبانفعالدربرخیمدارسبهویژهمعصومیه1

تجربهفعالیتهایمشترکبابرخیرسانهها2

نقاط ضعف بخش ارتباطات و بین الملل 
عنواننهاییردیف
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نبودبرنامهمنسجمبرایفعالسازیطالبدرحوزهبینالملل1

عدمشناختکافینسبتبهجغرافیایعلمیوفرهنگیدنیایمعاصرخصوصاجهاناسالم2

نسبتجوامعگوناگون3 ومناسببینالمللیدر عدمشناختمقتضیاتحضورموثر

فرصت  های بخش ارتباطات و بین الملل
عنواننهاییردیف

مسائلبینالمللونظامارتباطاتمنطقهای1 شناختبیشتراز

آشنایینسبیبازبانهایخارجی2

براییادگیریزبانهایخارجی3 تواناییوآمادگیبیشتر

آشناییبعضیازطالببافضاهایدانشگاهیخارجی4

5
داشــتنوجهــهمناســبترومقبولتــردرعرصــهبیــنالملــلبــهدلیــلآشــناییبــا

دانشهــا دیگــر فضــای

6
ــاربدر ــیتج ــتنبرخ ــلوداش ــنالمل ــایبی ــافض ــریب ــاطگی ــرایارتب ــترب ــکانبیش ام

ارتبــاطبــاجریانهــایفرهنگــیجهــاناســالم

7
ــیدر ــورطوالن ــلحض ــهدلی ــهب ــخصیتهایفرهیخت ــاش ــریب ارتباطگی ــر ــیبهت توانای

ــر( ــزرگومعتب ــگاههایب دانش
ً

ــا ــی)مخصوص ــمیعلم ــایرس فض

8
دغدغــهمنــدینســبتبــهگســترششــعاعتاثیرگــذارینظــاموآرمانهــایانقــالببــر

ــان ــواهجه ــواهوعدالتخ ــانآزادیخ ــاوجوان رویامته

9
باالتــربــودنمیــزانوســطحمطالعــاتدرحیطــهبیــنالملــلوداشــتنحساســیتهای

اجتماعــیبیشــتر

اقبالمسلمانانکشورهایاسالمیبهارتباطاتعلمیواجتماعیمشترک10

11
امــکانبیشــترهمفکــریوهمــکاریبــاطــالبودانشــجویانخارجــیحاضــردرکشــور

ازجملــهجامعــةالمصطفــیوجامعــةالمرتضــی

تهدیدات بخش ارتباطات و بین الملل
عنواننهاییردیف

1
ــوزه ــیدرح ــیتحمیل ــنالملل ــکبی ــیآکادمی ــتانداردهایعلم اس ــدیاز ــریج �ذی ــر اث

ــالمی( ــوماس ــاعل ــوم)خصوص عل

اثرپذیریازنظامارزشیمعرفتیوفرهنگیغرب2

3
ناشــناختهبــودننســبیفضــایطــالبدانشــگاهیوظرفیتهــاوتوانمندیهــایآنهــا

درفضــایعمومــیجامعــهوحتــیدرمیــانخــودحوزویــان

ورودزودهنگامدراینحوزهباعمقو�شتوانهعلمیکم4
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5
ــن ــاای ــناب ــاآش ــالبن ــرایط ــادریب ــایغیرم ــریزبانه ــروعیادگی ــودنش ــگامب دیرهن

ــتر ــتغاالتبیش ــرواش ــبیباالت ــننس ــلس ــهدلی ــاب زبانه

نقاط قوت بخش مالی و پشتیبانی
عنواننهاییردیف

برایمعیشتباتوجهتخصصهاومهارتهایموجود1 قوهیتدبیربهتر

نقاط ضعف بخش مالی و پشتیبانی
عنواننهاییردیف

نبودمنابعمالیمستقلبرایتامیننیازمندیهایایندستهازطالبدرمجموعهها1

برایبرنامهریزیبلندمدت2 نبودمنابع�ایدار

نبودحمایتمالیویژهبراینخبگاندانشگاهی3

مشکالتمالیومعیشتیبیشتربهدلیلسنباالتروتاهلواقتضائاتآنها4

عدماستقاللمالیطالب5

فرصت  های بخش مالی و پشتیبانی
عنواننهاییردیف

1
ظرفیتتخصصیدانشگاهیبرایایجادشغلمتناسببا امکاناستفادهاز

تحصیل

2
امکانایجادکانونهایاشتغالزاییمثلگروههایهمکاری-داندنپزشکی،

مهندسی

آموزشی،آموزشو�رورش3 امکانایجادرابطهبادانشگاههاومراکز

4
شرایطاضطراربهدلیلداشتنمهارتوفنو امکانبالقوهبرایدرآمدزاییدر

مدرکدانشگاهی

تهدیدات بخش مالی و پشتیبانی
عنواننهاییردیف

معیشتونیازمندیهایمالی1

نیازبه�شتیبانیویژهحداقلتارسیدنبهتواناییواستقاللنسبیحوزوی2

تقدمشغلبرتحصیلوتغییرمسیرعلمی3

اشتغالوفعالیتدرامورغیرمربوطبهفضایتحصیلحوزوی4

مزدوجبودنویادغدغهمندیزودترنسبتبهازدواج5

6
برنامههایعلمی،تربیتیو احتمالبیشتراشتغالمعیشتیودرنتیجهحضورکمتردر

آموزشیوکاهشتمرکزعلمی
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عنواننهاییردیف

7
یکسانانگاریطالبدانشگاهیباطالبسطحیکمدارسسیکلودیپپلمدرمیزانشهریهو

خدماتمعیشتی

جداییازمسیرفعالحوزویبهدلیلمشکالتمعیشتی8 احتمالباالتر

محدودیتمنابعوامکاناتدراختیارجهتحمایتبیشتر9

مشکالتتسویهحساببادانشگاهبرایطالبانصرافی10

مشکالتنظاموظیفه11

عدمهمراهیوفهمدرستمسیرطلبگیازجانبخانوادهطلبهوهمسروی12

نقاط قوت بخش منابع انسانی
عنواننهاییردیف

قابلیتبهکارگیریسریعتر1

نیازبهآموزشکمتروهزینههایکمتر2

مهارتو�ختگیبیشترطالب3

توانمدیریتیدربعضیفضالبهجهتسابقهکارمدیریتیوتشکیالتی4

گزینشازبینفارغالتحصیالنمستعدبادغدغهیعمیقدینی)کیفیگزینی(5

وجودگروههایمختلفعلمی،تبلیغیو...6

حوزوی7 مراکزتاثیرگذارعلمی-فرهنگیغیر حضورفارغالتحصیالندر

نقاط ضعف بخش منابع انسانی
عنواننهاییردیف

زمینهیجذبوگزینش1 فقدانیکبرنامهجامعوراهبردیدر

2
معدل

ً
معیارهاینادرستبرایگزینشطالبازمیاندانشجویان)مثال

گرفتندانشگاهمحلتحصیلورشتهدانشگاهی( دانشگاه،بدوندرنظر

عدماستفادهازظرفیتدانشآموختگانبرای�پیشبردبرنامههایتربیتیوفرهنگی3

هدفاصلیواولیورودبهحوزه4 فاصلهگرفتنطالباز

سنباالوفرصتکمتر5

6
نبودآمارواطالعاتدقیقوجامعازطالبدانشجوونیزدانشآموختگان

دانشگاهی

نبودبرنامهمدونبرایجذبهدفمندطالبدانشجو7

عدمانسباتشکیالتوسازوکارهایحوزوی8

حیثتخصصوتربیتی9 عدموجودبرنامهبرایارتقاینیرویانسانیاز



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

کلیات سند برنامه راهبردی و عملیاتی 64

فرصت  های بخش منابع انسانی
عنواننهاییردیف

بخشهایمختلفآموزشیو...حوزه1 استفادهازفارغالتحصیالندر

وجودتخصصهایمختلفبراساسنیازدربیندانشآموختگانیاطالبدرحالتحصیل2

توانمندینسبیباالتربهحسبنیازمندیهایعاممنابعانسانی3

امکانتربیتاستادازبینفارغالتحصیالن4

طیفاساتیدقویمرتبطباطالبو...5

امکانشکلدهیجریاناتفکریوفرهنگیدرجامعه6

برخیکارویژههایروحانیت7 استفادهسریعتروراحتتردر

ظرفیتاینطالببرایتامینمنابعانسانیموردنیازدرفضایطالبدانشگاهی8 استفادهاز

مطالبهجدینیرویانسانیکیفیتوسطنهادهایعلمیوانقالبینظام9

وجودمجموعههایفعالدانشجوییهمسو10

طرحهایمختلفنظامجامعاندیشه11

12
امکانحضوردردانشگاهوکمکبهجذبوگزینشطالبشایستهونیروهایمستعداز

بیندانشگاهیان

مسئولینانقالبیحوزهباطالبدانشگاهی13 تعاملبهتر

تهدیدات بخش منابع انسانی
عنواننهاییردیف

تحصیل1 تاثیرمعیشتبرتمحضوتمرکزدر

شدنمراحلگزینش2 �پیچیدگیدرشخصیتوسختتر

وجودموانعمختلفتحصیلیولزوممراقبتویژهازطالب3

4
�پیچیدگیمدیریتطالبباسطحوتحصیلکارشناسییاارشدبهنحویکههمراه

باسیستمآموزشیودرچهارچوبآنحرکتکپنند

تحمیلنیروهایناآشناونامتناسبباطالبدانشگاهیبهکادرمدرسه5

انگیزهبرخیجناحهایسیاسیبرایبهرهبرداریمطامعجناحی6

ظرفیتو�پیشرفتتحصیلیطالبدانشگاهی7 عدماطالععمومحوزهاز

8
وجودفضایاجتماعیخالفواقععلیهروحانیتوانصرافاستعدادهایبرتراز

حضوردرحوزه

نقاط قوت بخش برنامه  ریزی و نظارت
عنواننهاییردیف
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دارایتجربهنظریوعملیمدیریتزمانوبودجهبندیزمانیبرنامهها1

مجموعههایمرتبط2 آشناییبانگاهسیستمیوحرکتبرمبنایمطالعهوبرنامهریزیدر

3
تجربهیتصمیماختیاریو�ذیرفتنهزینههایتولدیدوبارهوهجرتدرفضای برخورداریاز

هویتی

اندیشههایراهبردیدرطالب4 وجودنیروهایخوشفکردارایزمینهقویدر

نقاط ضعف بخش برنامه  ریزی و نظارت 
عنواننهاییردیف

عدموجودبرنامهبرایارتقاینیرویانسانیازحیثتخصصوتربیت1

2
فقدانآمارهایروشنودقیقنسبتبهطالبورودی،خروجی،انگیزهها،

عملکردهاوکیفیتها

3
عرصههای فقدانکمیتههایبرنامهریزیوطرحریزیهایراهبردیمتناسبدر

مختلف

عدمبرنامهریزیجامعومقطعیبودنبرنامهها4

تجزیهمراحلتربیتوازدسترسخارجشدنطالببعدازمقدمات5

اساساهدافوتوانمندیها6 دستهبندیوتیپبندینکردنطالببر

7
عرصههایمختلفبرایطالبدانشجوویکسان نبودبرنامهریزیمتناسبدر

انگاریآنهابادیگرطالبدرعمومبرنامهریزیها

فرسایشتدریجیانگیزههایتحولوتاثیرقویدرحوزهعلمیه8

وکارآمد9 عدمنظارتکافیدرطالببهدلیلنبودنظامسرپرستیتربیتیموثر

نظارتهایغیرکارآمد،خشکوبیتوجهبهمقتضیاتطالبدانشگاهی10

طالبوخروجیهایسیستمداخلمجموعه11 عدمشناختجامعاز

توانمندیهایتخصصیطالب12 عدموجودبرنامهجامعجهتبهرهگیریاز

عدمآسیبشناسیوتحلیلروندهایمتغیرهایحوزوی13

عدمآسیبشناسیوتحلیلروندهایمتغیرهایحوزویوعواملجذب14

دانشگاهی15 �ایبندیبهبرنامهونظارت�ذیرینسبتبهسایرطالبغیر ضعفدر

فقدانبانکجامعاطالعات16

فرصت  های بخش برنامه  ریزی و نظارت
عنواننهاییردیف

فهمبهترطالبنسبتبهبرنامهکهموجبتسهیلدراجرامیشود1
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وجودنیروهایمتخصصدراینحوزه2

وجودنیروهایآشناباتحلیلآماریوبرنامهریزیعلمیوکاربردیدرطالب3

رویکردتحولگراییضابطهمندبااتکاءبهتراثوروشهایدرونحوزوی4

ایدهها،مباحثاتوطرحهایتحولیدرسابقهیاینقشر5 وجودانبوهیاز

باتحلیلهایآماریوبرنامهریزیونظارت6 اینقشر آشناییبیشتر

تقویتبرنامهریزیوجبراننواقصمرکزمدیریتومدارسباتکیهبرتوانمندیطالب7

8
بهرهگیریازظرفیتطالببرای�اسخگوییبهنیازهایخاصنظاموتمدناسالمیوتحول

آفرینیدرحوزه

تهدیدات بخش برنامه  ریزی و نظارت
عنواننهاییردیف

حوزهبدونبررسیوتجربهنسبتبهحوزه1 جایگزینشدنروشهایدانشگاهیدر

2
کهموجبعدمتوجهبهکیفیتوتربیتوتحصیلعمیق کّمیوآماریشدنامور

است

طوالنیبودنوصولبهنتایج،موجبعدمتدویندقیقبرنامههامیشود3

تدوینبرنامههابراساسنیازوعدمتوجهبهظرفیتواستاندارد4

آمدنبهحوزه5 دغدغهونگرانینسبتبهدیر

فرایندتحصیل6 شتابزدگیدر

نسبتبهفضایحوزه،مسئولینوبهچالشکشیدنآنها7 قانون�ذیریکمتر

مسالهنظاموظیفه8

9
خصوصآسیبهاوفرصتهایاینجریانو نبودتحلیلهایدقیقومستنددر

تصمیمگیریهایکالن برخوردمقطعیوفردمحوردر

10
فضایدانشجوییبهحوزهورود توجهافراطیبهبرخینمونههایانحرافیکهاز

کردهاندوعدمتوجهبهنمونههایموفقواثرگذار

خانوادههمسر11 سمتخانوادههاونیز عدمهمراهیوفهمموقعیتاز

12
دانشگاهی)بهدلیلشرایطسنی تفاوتدرنظارت�ذیریاینطالبباطالبغیر

ویژه(

جانببعضیجریاناتناهمسو13 موردطمعبودنطالبمدرسهاز

14
سیاستگذاریهاوبرنامه کمتوجهیبهقدرتمشارکتفضالیمدرسهدر

آموزشیو...( ومهم)سیرآموزشی،ساختار ریزیهایاثرگذار



فصل سوم

تحلیل و انتخاب راهبردها
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چشــم انداِز  کمــک  بــه  مرحلــه  ایــن  در 
ــی  ــل درون ــل عوام ــن تحلی ــده و همچنی تدوین ش
و بیرونــی، انــواع راهبردهــای رســیدن بــه اهــداف 
در نظــر گرفتــه شــده بــرای هــر یــک از کارویژه هــا، 

می شــود. تدویــن 

مراحل انجام این مرحله
1.( اســتفاده ی حداکثــری از راهبردهــای بیــان شــده 

در اســناد باالدســتی مخصوصــا ســند برنامــه ی 

جامــع  نظام هــای  ســند  همچنیــن  و  ســاله   5

ــا نقــاط قــوت  حوزه هــای علمیــه و تطبیــق آن هــا ب

ــه. ــف مجموع و ضع

ــت  ــی جه ــرگان داخل ــت خب ــتفاده از خالقی 2.( اس

ــور ــرد ام ــرای پیش ب ــه ب ــای مبتکران ــه ی ایده ه ارای

خبــرگان  اختیــار  در  فرم هایــی  مرحلــه،  ایــن  در 
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ــه  ــا درون آن، ب ــت ت ــرار گرف ــه ق ــی مجموع داخل

حســب نقــاط قــوت، ضعــف، فرصــت  و تهدیدات 

ــان  ــب هم ــود را در قال ــنهادی خ ــای پیش راهبرده

ــد. ــت نماین ــل ثب ــاز قب ــه ی ف ــته بندی 9 گان دس

راهبردهای بخش آموزش
1. ارتبــاط و تعامــل فعــال و موثــر بــا مراکــز علمــی، 

از  بهره منــدی  جهــت  تخصصــی  و  پژوهشــی 

ــه  ــی برنام ــت علم ــن جامعی ــا در تامی ــت آن ه ظرفی

آموزشــی متناســب بــا ســطوح مختلــف تحصیلــی 

ــرد  ــتعدادیابی و رویک ــاس اس ــر اس ــد ب ــه می توان ک

تخصصــی طــالب مســتعد و قــوی بــه کوتــاه شــدن 

ــد؛ ــا بینجام ــل آن ه دوره تحصی

ــتعد و  ــالب مس ــی ط ــی ـ پژوهش ــت علم 2. هدای

دغدغه منــد در حــوزه تمدن ســازی بــه امتــداد 

بخشــی علــوم درحیطه هــای علمــی ـ تمدنــی؛

3. تنــوع و توســعه برنامــه آموزشــی بــه آمــوزش 

پژوهــش محــور؛

ــوازات  ــه م ــل ب ــون بدی ــت مت ــدی از ظرفی 4. بهره من

متــون متــداول در تحــول آموزشــی؛
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5. رشــد کمــی و کیفــی حیطه هــای معارفــی و ورود 

ــی در  ــه دین ــع اندیش ــام جام ــث نظ ــه  مباح مجموع

برنامــه آموزشــی؛

6. بهره گیــری از ظرفیــت انگیزشــی دانشــجویان 

ــد  ــت رش ــوزه جه ــه ح ــش از ورود ب ــد پی دغدغه من

ــام  ــای نظ ــزاری دوره ه ــا برگ ــی ب ــری و معارف فک

ــرح  ــا ط ــت و ی ــرح والی ــر ط ــری نظی ــجم فک منس

مطالعــات آثــار شــهید مطهــری و... جهــت القــاء 

ــر  ــی ب ــالمی مبتن ــالب اس ــک انق ی ــی ایدئولوژ مبان

اندیشــه های متقــن معارفــی؛

نخبــه  طــالب  ظرفیــت  از  بهره گیــری   .7

و  طراحــی  جهــت  دانشــگاه  از  فارغ التحصیــل 

ــور  ــی کش ــی و محل ــی مل ــبکه نخبگان ــاد ش ایج

ــدف  ــا ه ــالب ب ــن انق ــری امامی ــب فک ــول مکت ح

دوم؛ گام  بیانیــه  اقامــه 

اپلیکیشــن های  و  تدویــن ســامانه  و  8. طراحــی 

ــواالت و  ــه س ــخگویی ب ــی و پاس ــی نخبگان معارف

شــبهات بــا هــدف آمــوزش، رشــد، ارتقــاء، تربیــت 

ــالمی؛ ــالب اس ــی  انق ــت بخش و هوی

و  مهارتــی  دانشــی،  ظرفیــت  از  بهره گیــری   .9
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فن آورانــه طــالب فــارغ التحصیــل از دانشــگاه 

ــی  ــتم آموزش ــد در سیس ــول هدفمن ــت تح در جه

آمــوزش  ســامانه های  تدویــن  و  طراحــی  و 

ــای  ــنت ها و ارزش ه ــر س ــظ ب ــا تحف ــک ب الکترونی

اصیــل حــوزوی؛

10. کرسی های آزاداندیشی علمی؛

ــه  ــب برنام ــاتید در قال ــاب آزاد اس ــکان انتخ 11. ام

ــی؛ ــی و تربیت ــت علم هدای

تربیــت  و  اســتادیاری  دوره هــای  برگــزاری   .12

مــدرس بــرای طــالب جامــع، قــوی، پرتــالش و بــا 

ــتعداد؛ اس

ــدف  ــا ه ــی ب ــه علم ــی برنام ــت بخش 13. جامعی

بــا  متناســب  عمومــی  نیازهــای  پیــش  تامیــن 

ســطوح مختلــف تحصیلــی جهــت ورود جامــع و 

عمیــق بــه حیطه هــای تخصصــی؛

ـ   تربیتــی بــا هــدف  14. طــرح هدایــت علمــی  

تحــول مثبــت و هدفمنــد در نظــام آموزشــی در 

ــا  ــب ب ــق متناس ــت و تعمی ــن جامعی ــت تامی جه

از  بهره گیــری  و  تحصیلــی  مختلــف  ســطوح 

ظرفیــت خودجــوش فــردی و گروهــی طالبــغ
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15. توســعه و ازدیــاد بــازه ســال تحصیلــی و کاهــش 

تعطیــالت زائــد و بــی ضابطــه و برگــزاری دوره های 

تابســتانی بــا رویکــرد ارتقــای کمــی و کیفــی؛

یــزی بــرای ســیرهای مطالعاتــی غیــر  16. برنامه ر

ــری  ــهید مطه ــث ، ش ــیر ، حدی ــد تفس ــی مانن درس

و...؛

17. معاونت در فرآیند تدوین کتب درسی و کمک به 

استانداردسازی کتب آموزشی در حوزه؛

18. طراحــی و تدویــن برنامــه جامــع معقــول جهــت 

جامعیــت بخشــی برنامــه آموزشــی و تامیــن پیــش 

ــا  ــب ب ــدا متناس ــفی از ابت ــی و فلس ــای عقل نیازه

ســطوح تحصیلــی طــالب مســتعد جهــت ورود بــه 

ــطح 4؛ ــام در س ــه نظ ــاف و فق ــفه های مض فلس

19. تربیــت اندیشــمندان برجســته در بخــش علــوم 

اســالمِی اجتماعــی و انســانی مــورد نیــاز؛

20. ایجــاد و تبییــن رویکــرد تعامــل مطلــوب حــوزه 

ــوم  ــد عل ــه تولی ــال در عرص ــی فع ــع علم ــا مجام ب

ــا  ــگاه ب ــه دانش ــانی خاص ــوم انس ــالمی و عل اس

هــدف تقویــت نگــرش اســالمی بــه علــم و احیــای 

ــالمی؛ ــدن اس تم
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ســطح  ارتقــای  منظــور  بــه  یــزی  برنامه ر  .21

ــا  ــب ب ــالب متناس ــارت ط ــرش و مه ــش، نگ دان

ــام  ــه و نظ ــای جامع ــوزه  و نیازه ــای ح یت ه مأمور

اســالمی؛

22. طّراحــی و اســتقرار ســازوکار متناســب و کارآمد 

بــرای اســتعدادیابی، جــذب، استعدادســنجی و 

ب؛
ّ

هدایــت تحصیلــی طــال

23. طّراحـی و پیاده سـازی نظـام جامـع آموزش  های 

علمی ـ کاربـردی حوزه؛

24. توســعه مباحــث قرآنــی و حدیثــی در برنامه هــای 

آموزشی؛

ــا  ــب دنی ــده و ُپرمخاط ــای زن ــوزش زبان ه 25. آم

ب حــوزه بــه منظــور حضــور در 
ّ

در میــان طــال

بین المللــی؛ عرصه هــای 

و  گزینــش  ســنجش،  فرآیندهــای  بهبــود   .26

پذیــرش؛

ـــی،  ـــتعد آموزش ـــالب مس ـــرش ط ـــش پذی 27. افزای

ـــزه  ـــا انگی ـــی، ب ـــی، انقالب ـــی، مهارت ـــی -تهذیب تربیت

ــتعدادهای  ــت اسـ ــا اولویـ ــر بـ ــئولیت پذیـ و مسـ

ـــر؛ برت
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28. بهبــود نگــرش متقاضیــان و خانواده هــای آنــان 

دربــاره حــوزه و روحانیــت؛

29. تقویت ارتباط، جذب و هدایت متقاضیان؛

30. توســعه تامیــن متــوازن اســاتید مهــذب، بصیــر، 

عالــم، مجــرب و توانمنــد متناســب بــا ســطح 

طــالب فارغ التحصیــل از دانشــگاه؛

علمــی- مراکــز  ســایر  بهره منــدی  توســعه   .31

علمیــه؛ حوزه هــای  اســاتید  از  آموزشــی 

ــا  ــر ب ــد و موث ــل هدفمن ــاط و تعام ــت ارتب 32. تقوی

ــاتید؛ اس

33. ارتقای امنیت شغلی و تامین معیشت اساتید؛

و  منابــع  به روزرســانی  و  تامیــن  تقویــت،    .34

یــس؛ تدر فنــاوری 

یابی و ارزشیابی اساتید؛ 35. گسترش و بهبود ارز

نیروهــای  تخصصــی  مهارت هــای  ارتقــای   .36

ــاتید؛ ــور اس ــا ام ــط ب ــانی مرتب انس

ــی - ــای علم ــاماندهی گروه ه ــزی و س ی 37. برنامه ر

تربیتــی؛

ــای  ــگاه گروه ه ــن جای ــازی و تبیی ــگ س 38. فرهن

ــی؛ ــی- تربیت علم



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

کلیات سند برنامه راهبردی و عملیاتی 76

ــا  ــر ب ــد و موث ــل هدفمن ــاط و تعام ــت ارتب 39. تقوی

گروه هــای علمی-تربیتــی و تعامــل گروه هــا بــا 

ــر؛ یکدیگ

40. تقویت حمایت از گروه های علمی تربیتی؛

علمــی  مراکــز  ســایر  بهره منــدی  توســعه   .41

علمی-تربیتــی  گروه هــای  ظرفیــت  از  آموزشــی 

علمیــه؛ حوزه هــای 

ارزشــیابی  و  یابــی  ارز بهبــود  و  گســترش   .42

علمی-تربیتــی؛ گروه هــای 

نیروهــای  تخصصــی  مهارت هــای  ارتقــای   .43

بــا گروه هــای علمی-تربیتــی؛ انســانی مرتبــط 

بــر  مبتنــی  تحصیــل  شــیوه های  گســترش   .44

امــکان  جملــه  از  حــوزوی  اصیــل  ســنت های 

اســاتید؛ آزاد  انتخــاب 

45. تقویت مشاوره و هدایت تحصیلی؛

46. تقویت کنترل وضعیت تحصیلی طالب؛

نیمــه  حضــوری،  آموزش هــای  توســعه   .47

مجــازی؛ و  حضــوری  غیــر  حضــوری، 

بانک هــای اطالعاتــی  48. توســعه سیســتم ها و 

ــیابی؛ ــی و ارزش ــور تحصیل ام
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پایان نامه هــا  ارتقــای  و  کــردن  هدفمنــد   .49

ــع  ــالمی و جوام ــام اس ــوزه، نظ ــاز ح ــا نی ــق ب منطب

؛ لمللــی بین ا

ــی و  ــات آموزش ــه خدم ــای ارائ ــهیل و ارتق 50. تس

ــی. ــدارک تحصیل ــدور م ص

راهبردهای بخش پژوهش
1. آشناســازی طــالب بــا نیازهــا و پرســش های 

واقعــی ســاحت های مختلــف جامعــه؛

ــالب و  ــای ط ــش ه ــان پژوه ــاط می ــاد ارتب 2. ایج

نیازهــای مراکــز مختلــف پژوهشــی در چرخــه 

کارهــای پژوهشــی؛

3. زمینــه ســازی بــرای بهــره منــدی جامعــه علمــی 

ــگاهی از  ــالب دانش ــی ط ــای پژوهش ــت ه از ظرفی

ــق اطــالع رســانی ظرفیــت هــا و محصــوالت  ی طر

ــه  ــط در بدن ــای مرتب ــه نهاده ــی ب ــل پژوهش بالفع

ــی؛ ــه علم ــام و جامع نظ

4. زمینــه ســازی بــرای هماهنگــی و همــکاری هــای 

موثــر علمــی و پژوهشــی میــان طــالب فاضــل 

ــام؛ ــه نظ ــط در بدن ــای مرتب ــگاهی و نهاده دانش



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

کلیات سند برنامه راهبردی و عملیاتی 78

پژوهــِش گروهــی در میــان  تقویــت فرهنــگ   .5

طــالب؛

6. زمینــه ســازی بــرای حضــور پژوهشــگران فاضــل 

ــتی  ــناد باالدس ــن اس ــه تدوی ــگاهی در عرص دانش

ــای  ــت فض ی ــانی و مدیر ــهای انس ــه دانش ــط ب مرتب

ــی؛ دانش

7. اســتحکام بخشــی و غنــی ســازی نظــام معرفتــی 

و اندیشــگانی طــالب دانشــجو در ابتــدای ورود بــه 

ــاد  ــبهات و ایج ــی ش ــع برخ ــرد دف ــا رویک ــوزه ب ح

نظــام معرفتــی- فکــری؛

8. آمــوزش شــیوه ها و ســبک کار پژوهشــی بــا 

ــر نقــاط اختصاصــی و قــوت پژوهشــهای  تمرکــز ب

ــوزوی؛ ح

9. ارتقــای ســطح علمــی و مهارتــی پژوهــش طــالب 

اساتید؛ و 

10. توسعه و ارتقای فرهنگ و اخالق پژوهش؛

ــان ســازی بــرای تقویــت انگیــزه و نشــاط  ی 11. جر

پژوهشــی طــالب؛

12. اســتخراج و دســته بنــدی نیازهــا و موضوعــات 

پژوهشــی نظــام در ســطوح مختلــف؛
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ــدت و  ــان م ــدت، می ــد م ــه بلن ــن برنام 13. تدوی

ــگاهی؛ ــالب دانش ــرای ط ــی ب ــدت پژوهش ــاه م کوت

یــت ارتبــاط  14. تقویــت، جهــت دهــی و مدیر

ــر در  ــری موث ــگاهی و بازخوردگی ــالب دانش ــا ط ب

پژوهشــی؛ یابــی  ارز و  یــزی  برنامه ر

طــالب  از  حمایــت  فرایندهــای  ایجــاد   .15

؛ هشــگر و پژ

16. ایجــاد فرایندهــای مرتبــط بــا بکارگیــری طــالب 

؛ وهشگر پژ

17. ایجــاد چرخــه فراینــدی پژوهــش میــان طــالب 

محصــل و اســاتید و طــالب نخبــه و فاضــل؛

18. مالحظــه پژوهــش محــوری در برخــی فضاهــای 

آموزشــی و تدویــن نظــام آموزشــی مبتنــی بــر 

ــوری؛ ــش مح پژوه

19. ارتقــای مهارت هــای تخصصــی ســرمایه هــای 

انســانی مرتبــط بــا امــور طــالب پژوهشــگر؛

ــتانداردهای  ــای اس ــی و ارتق ــری، طراح 20. بازنگ

بــر اســاس ســنت های  پژوهشــی  فعالیت هــای 

اصیــل حــوزوی )تدویــن نظــام و شــیوه نامــه 

بومــی پژوهــش حــوزوی بــر اســاس مبانــی معرفتــی 
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ــوزوی(؛ ــهای ح ــده از دانش ــناختی برآم و روش ش

21. ارتقــای مهــارت هــای تخصصــی نیروهــای 

انســانی مرتبــط بــا ظرفیــت ســازی و پشــتیبانی 

ــی؛ ــور پژوهش ام

22. بــه کارگیــری طــالب فاضــل دانشــجو در چرخه 

تربیــت اســاتیِد طــالب دانشــگاهی  جــذب و 

ــی(؛ ــه نخبگان )چرخ

ــعه  ــع و توس ی ــن، توز ــای تامی ــی فراینده 23. طراح

یرســاخت هــای پژوهشــی و  متــوازن منابــع و ز

ســهولت بخشــی بــرای دسترســی طــالب بــه منابــع  

پژوهشــی؛ یرســاخت های  ز و 

و  پژوهشــی  جدیــد  هــای  ظرفیــت  ایجــاد   .24

توســعه بهره گیــری از فنــاوری هــای نویــن در امــور 

ــی؛ پژوهش

25. طراحــی فعــال فرایندهــای نیازســنجی پژوهشــی 

و  حکومتــی  ســاختارهای  بــه  ناظــر  ویــژه  بــه 

ــالمی؛ ــام اس ــی نظ ــای اجرای نهاده

26. بهبــود و ارتقــای ســاختارها و قوانیــن پژوهشــی 

ناظــر بــه نیازهــا و اقتضائــات خــاص طــالب 

دانشــگاهی؛
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27. ایجاد بانکهای اطالعاتی پشیبانی پژوهش؛

28. تامیــن و تجهیــز و بــه روزرســانی نــرم افزارهــای 

پشــتیبانی پژوهشــی؛

29. استانداردســازی امکانــات پژوهشــی مــورد 

ــاز؛ نی

یان هــای  30. مواجهــه فعــال و هدفمنــد بــا جر

علمــی معــارض و شــبهات بــه روز در جامعــه 

و ظرفیت هــای طــالب  توانمندی هــا  بــه  ناظــر 

دانشــگاهی؛

31. ارتقــای ســطح تفکــر، خالقیــت و نقــد طــالب 

ــد  ــی، نق ــی های آزاداندیش ــزاری کرس ــق برگ ی از طر

و نــوآوری؛

32. حمایــت از فعالیــت هــای پژوهشــی داوطلبانــه 

طــالب و ارتقــای ســطح آن هــا؛

33. ترویــج و فرهنــگ ســازی ســنتهای اصیــل 

علمــی- پژوهشــی حــوزه؛

ــردن  ــردی ک ــه کارب ــبت ب ــازی نس ــان س 34. گفتم

علــوم اســالمی و حمایــت از فعالیتهــای طــالب و 

ــه؛ ــن زمین ــاتید در ای اس

35. ایجــاد فرایندهــای شناســایی و ثبــت اطالعــات 
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ــت  ــد فعالی ــر رون ــارت ب ــالب و نظ ــی ط پژوهش

ــا. ــی آن ه پژوهش

راهبردهای بخش تبلیغ
ــغ  ــاخه های تبلی ــا و ش ــوع عرصه ه ــه تن ــه ب 1. توج

بــرای  یــزی جداگانــه و مخصوصــا  برنامــه ر و 

فرآیندهــای آمــوزش، توانمندســازی، اتصــال و 

ــگاه،  ــغ در دانش ــدام )تبلی ــر ک ــازی در ه ــال س فع

تبلیــغ در مســاجد، تبلیــغ بیــن الملــل، تبلیــغ حــوزه 

رســانه ، تبلیــغ در حــوزه راهبــری اجتماعــی، تبلیــغ 

در حــوزه تربیتــی و پرورشــی مــدارس و کانــون هــا، 

ــاور و ...(؛ ــغ مش مبل

یــزی آموزشــی بــر اســاس  2. توســعه برنامــه ر

ــغ  ــه تبلی ــای عرص ــا و کارویژه ه ــا، فرصت  ه نیازه

ــغ(؛ ــه تبلی ــطوح عرص ــوع و س ــه تن ــه ب ــا توج )ب

3. ارتبــاط الهــام بخــش و موثــر بــا مراکــز )مســاجد، 

کانــون هــا، هیئــات، دانشــگاه هــا، مــدارس و...(، 

ــغ و  ــب تبلی ــدف و مخاط ــع ه ــا و جوام ــروه ه گ

ــای  ــع نیازه ــز رف ــوان مرک ــه عن ــدن ب ــناخته ش ش

ــی؛ ــن الملل ــی و بی ــی داخل ــی و تبلیغ ترویج
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انقالبــی و  از مبلغانــی مهــذب،  4. برخــورداری 

مســلط بــر روش، ابــزار و محتــوای تبلیغــی در 

المللــی؛ بیــن  و  ملــی  عرصه هــای 

ــبت  ــری نس ــهیل گ ــت و تس ــازماندهی، حمای 5. س

بــه گــروه هــا، تشــکل هــا و موسســات خودجوش، 

مســتقل، منســجم، توانمنــد و هدفمنــد تبلیغــی بــه 

تناســب عرصه هــای متنــوع تبلیــغ و ایجــاد ارتبــاط 

قــوی و مســتمر آنهــا بــا نقــاط هــدف و ارتبــاط هــم 

افــزا و شــبکه ای بــا یکدیگــر؛

و  هــا  دانــش  هــا،  انگیــزه  ســطح  ارتقــای   .6

ناظــر  طــالب  تبلیغــی  کاربــردی  مهارت هــای 

بــه نیازهــای جوامــع هــدف، طــی دوره هــا و 

ــدت  ــان م ــدت، می ــد م ــای تخصصــی بلن کارگاه ه

و کوتــاه مــدت؛

ــِی  ــیجی و انقالب ــادی، بس ــه جه ــت روحی 7. تقوی

ایشــان  بصیــرت  و  اندیشــه  ارتقــای  و  طــالب 

ــالمی  ــالب اس ــاب انق ــه ن ــام اندیش ــه نظ ــبت ب نس

ــزه و  ــوان، انگی ــای ت ــای کالن آن و ارتق و راهبرده

ــالم  ــر اس ــه و نش ــت اقام ــالب در جه ــه ط دغدغ

انقالبــی؛
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ــی  و  ــازی اجتماع ــی و توانمندس ــی بخش گاه 8. آ

سیاســی طــالب و تقویــت فعالیــت تشــکلهای 

ــاد؛ ــورد اعتم ــد و م ــی کارآم اجتماع

ــر،  ــترده، موث ــه، گس ــه جانب ــجم، هم ــه منس 9. برنام

ــوزه  ــی در ح ــی و ترویج ــرو تبلیغ ــه و پیش نوآوران

ــازی؛ ــای مج ــانه و فض رس

کارویژه هــای  پوشــش  ســطح  افزایــش   .10

ــژه عرصــه  روحانیــت در برنامه هــای آموزشــی )بوی

تبلیــغ(؛

ــر تربیــت اخالقــی و  ــد و اولویــت دهــی ب 11. تاکی

معنــوی طــالب و خانواده هــای آن هــا و توجیــه آن 

هــا  بــه اصــل تبلیــغ عملــی و غیــر لســانی؛

12. تکیــه بــر معــارف نــاب، اصیــل و متقــن قرآنــی 

و حدیثــی در محتواهــای تبلیغــی؛

یــت برنامه هــای ارتبــاط، انــس و تدبــر در  13. محور

قــرآن، ارتبــاط و انــس بــا محافــل قرآنــی و انــس و 

ــای  ــی برنامه ه ــی، در طراح ــارف حدیث ــر در مع تدب

تبلیغــی؛

و  تبلیغــی  برتــر  اســتعدادهای  بــه  توجــه   .14

ــه  ــا ب ــاندن آن ه ــرای رس ــی ب ــزی تخصص ی برنامه ر
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نقطــه نخبگــی تبلیغــی در یکــی از عرصه هــای 

ــغ؛ تبلی

15. توســعه و ارتقــای گروه هــای علمــی تربیتــی 

ــد؛ ــال و کارآم فع

ســطح  هدفمنــد  ارتقــای  و  توانمندســازی   .16

ــد  ــا تاکی ــالب ب ــی ط ــای زبان ــه و مهارت ه مکالم

بــر زبــان عربــی و ســپس ســایر زبان هــای مطــرح؛ 

ــی؛ ــپانیولی و چین ــی، اس ــای انگلیس ــد زبان ه مانن

در  کارآمــدی طــالب و روحانیــون  ارتقــای   .17

عرصه هــای  در  مؤثــر  فعــال،  حضــور  راســتای 

علمــی و تبلیغــِی بیــن المللــی، رفــع نیازهــای دینــی 

جوامــع دیگــر و بهــره گیــری بیشــتر از متــون علمــی 

ــی؛ ــن الملل بی

بـا  ارتباطـات  و  تعامـالت  تعمیـق  و  تسـهیل   .18

در  و خارجـی  داخلـی  نهادهـای  و  هـا  شـخصیت 

جهـت تسـهیل و فعـال سـازی فعالیت هـای تبلیغـی؛

ــر  ــای موث ــعه پژوهش ه ــه توس ــدی ب ــه ج 19. توج

ــن،  ــا، مخاطبی ــا، ابزاره ــغ )روش ه ــه تبلی در عرص

ــا  ــب ب ــد و مناس ــاط هدفمن ــا و...( و ارتب برنامه ه

ــن؛ ــغ دی ــوزه تبلی ــی ح ــز پژوهش مراک
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ــی  ــی تربیت ــای علم ــات گروه ه ــعه ارتباط 20. توس

ــا مراکــز علمــی آموزشــی بیــرون از حــوزه  حــوزه ب

ــی(؛ ــی، تبلیغ ــی، تربیت ــی، ترویج ــات علم )ارتباط

ــل محیطــی  21. تقویــت رصــد، نیازســنجی و تحلی

ــطح  ــوزه در س ــی ح ــی و تعامل ــای ارتباطات عرصه ه

ملــی و بیــن المللــی؛

22. تقویــت و توســعه ســامانه هــا و بانک هــای 

ــع  ــه و جام ــات چندگان ــک اطالع ــی )بان اطالعات

ــغ(؛ ــدف تبلی ــز ه ــان و مراک مبلغ

یب:  23. توجه و بصیرت نسـبت به مراتب مسـئله تقر

یـب مذاهـب اسـالمی و تقویـت منزلـت مکتب  تقر

اهـل بیـت و تقویـت همگرایـی بیـن مذاهـب و 

ادیـان بر اسـاس عقایـد و ارزش هـای مشـترک علیه 

کفار و مشـرکین؛

24. اســتفاده از ظرفیت هــای جهــاد مواســات و 

خدمــت رســانی اجتماعــی و تبلیــغ جهــادی بــرای 

تعمیــق ارتبــاط همدالنــه بــا مــردم در جهــت تبلیــغ 

و ترویــج ارزش هــای دینــی و ارتقــای رابطــه محبــت 

آمیــز مــردم و روحانیــت؛

ــی،  ــتعد آموزش ــالب مس ــرش ط ــش پذی 25. افزای
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ــزه و  ــا انگی ــی، ب ــی و انقالب ــی، مهارت ــی تهذیب تربیت

مســئولیت پذیــر بــا اولویــت اســتعدادهای برتــر بــا 

ــی؛ ــای تبلیغ ــاظ کارویژه لح

و  هــا  تشــکل  هــا،  گــروه  از  برخــورداری   .26

ــد در  ــال و کارآم ــی فع ــی تبلیغ ــات فرهنگ موسس

المللــی؛ بیــن  و  ملــی  عرصه هــای 

ــروه  ــات و گ ــان، موسس ــگاه مبلغ ــای جای 27. ارتق

هــا و تشــکل های فرهنگــی تبلیغــی در حــوزه و 

ــان؛ ــتی آن ــطح معیش س

از  معنــوی  و  مــادی  حمایت هــای  ارتقــای   .28

تبلیغــی؛ گروه هــای  و  موسســات  مبلغــان، 

ــا و  ــش فرض ه ــوارد پی ــات از م ــرای مطالع 29. اج

روش زندگــی عمومــی یــا دانشــگاهی کــه منافــات 

بــا تبلیــغ یــا مبلــغ دارد؛

30. توجــه ویــژه بــه هویــت مبلــغ و اقتضائــات آن و 

تربیــت طــالب در ایــن راســتا؛

و  علمــی  جامعیــت  پیش نیاز هــای  اشــراب   .31

ــل؛ ــول دوره تحصی ــالب در ط ــی ط مهارت

ــف  ــای مختل ــوای عرصه ه ــیر محت ــی س 32. طراح

ــه طــالب؛ ــج ب تبلیغــی و تروی
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33. تقســیم عرصه هــای مختلــف تبلیغــی بیــن 

بــا  مدرســه  هــر  ارتبــاط  و  مختلــف  مــدارس 

مجموعــه تبلیغــی هــم راســتا.

راهبردهای بخش تهذیب و تربیت
1. اســتفاده از ظرفیــت طــالب و خانواده هــای آنهــا 

ــی  ــای تهذیب ــرای برنامه ه ــزی و اج ی ــرای برنامه ر ب

و تربیتــی؛

2. اســتفاده از بســتر برنامه هــای فرهنگــی- جهــادی 

بــرای رشــد اخالقــی و تربیتــی طــالب؛

3. افزایــش پذیــرش طــالب مســتعد آموزشــی، 

ــزه و  ــا انگی ــی، ب ــی و انقالب ــی، مهارت ــی تهذیب تربیت

ــر؛ ــتعدادهای برت ــت اس ــا اولوی ــر ب ــئولیت پذی مس

ــی و دروس و  ــای آموزش ــازی برنامه ه 4. هدفمندس

ابتنــای آن بــر اصــول تربیتــی و ارزش هــا؛

یــان  5. برگــزاری دوره هــای پودمانــی عمیــق جر

یخــی؛ شناســی سیاســی و تار

6. کاربــردی نمــودن و پوشــش حداکثــری مباحــث 

مــورد نیــاز در منابــع درســی؛

ــی  ــای پژوهش ــی، فرآینده ــل تربیت ــراب مراح 7. اش
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و  برنامه هــا  در  کاربــردی  مهارت هــای  و 

آموزشــی؛ فعالیت هــای 

8. توسعه تامین متوازن اساتید مهذب، بصیر، عالم، 

مجرب و توانمند متناسب با سطوح آموزشی؛

9. فعــال ســازی، توســعه و حمایــت گروه هــای 

ــد؛ ــال و کارآم ــی فع ــی تربیت علم

ــای  ــی گروه ه ــی و دانش ــطح مهارت ــای س 10. ارتق

علمی-تربیتــی؛

علمــی- مراکــز  ســایر  بهره منــدی  توســعه   .11

علمی-تربیتــی  گروه هــای  ظرفیــت  از  آموزشــی 

علمیــه؛ حوزه هــای 

ــای  ــگاه گروه ه ــن جای ــازی و تبیی ــگ س 12. فرهن

ــی؛ ــی تربیت علم

13. تقویت مشاوره و هدایت تحصیلی؛

14. ارتقــای ســطح علمــی، تربیتــی، تهذیبــی و 

مهارتــی مخاطبــان در زمینــه فرهنــگ و معــارف 

اســالم نــاب و انقــالب اســالمی؛

گاهی هــای مــردم و رفــع  افزایــش ســطح آ  .15

نیازهــای دینــی و بصیرتــی آنــان؛

16. تعمیــق و گســترش ارزش هــای اخالقــی  در 
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خانواده هــا؛ و  طــالب  میــان 

مربیــان  اخالقــی  و  اســاتید  از  برخــورداری   .17

ــق و  متعهــد؛
ّ
مجــرب، متخل

18. ارتقای کیفی و کمی  برنامه های تهذیبی و تربیتی؛

طــالب  تهذیبــی  امــور  توســعه  و  ارتقــاء   .19

ارتقــای   و  حفــظ  بــر  کیــد  تأ بــا  و  خانواده هــا 

پــای   اخالقــی؛  ســنت های   دیر

ــا و   ــالب و خانواده ه ــا  ط ــالت ب ــت تعام 20. تقوی

ــی؛ ــتمر تربیتی-تهذیب ــری  مس بازخوردگی

21. توســعه  مطالعــات و گســترش  فعالیت هــای 

ــی؛ ــادی تربیت بنی

تخصصــی  مهارت هــای  و  دانــش  ارتقــای   .22

ــا  ــط ب ــایر کادر مرتب ــالق و س ــان اخ ــاتید و مربی  اس

ــی؛ ــی و  تهذیب ــور تربیت ام

ــاز  ــورد نی ــامانه  های م ــا و س ــرم افزاره ــن ن 23. تأمی

ــی؛ ــی  و تهذیب ــوزه تربیت در ح

در  طــالب  همــکاری  و  مشــارکت  افزایــش   .24

تهذیبی-تربیتــی؛ برنامه هــای  یــت  مدیر

ــی  ــای اخالق ــول و ارزش ه ــازی اص ــه س 25. نهادین

در حوزه  هــای علمیــه؛
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26. ترویـــج انـــس بـــا قـــرآن و حدیـــث و ســـبک 

زندگـــی قرآنـــی در میـــان حوزویـــان و خانواده هـــا؛

و  قرآنــی  فعالیت  هــای  ترویــج  و  گســترش   .27

خانواده هــا؛ و  حوزویــان  در  میــان  حدیثــی 

ــث در  ــرآن  و  حدی ــارف ق ــی  مع یج ــراب تدر 28. اش

ــوزه؛ ــای  ح ــئونات  و  فرآینده  ش

29. تقویت تشکل های قرآنی و  حدیثی طالب؛

ــب  ــا و صاح ــا علم ــالب ب ــتمر ط ــاط مس 30. ارتب

ــه؛ ــت جامع ــب و تربی ــران تهذی نظ

ــی و  ــای دین ــا و  رفتاره ــطح باوره ــای س 31. ارتق

عرصه هــای  در  اجتماعــی  آســیب های  کاهــش 

بین المللــی؛ و  ملــی 

32. پاســخگویی بــه نیازهــای معنــوی و آشناســازی 

بــا معــارف اســالمی؛

33. افزایــش بعــد اخالقــی و معنــوی نیروی انســانی 

مرتبــط بــا امــور فرهنگــی و تبلیغی؛

34. ارتقــای بصیــرت اجتماعــی و سیاســی حوزویان 

و جامعــه اســالمی بــا حفــظ و تقویــت ارزش هــای 

ــالمی؛ انقالب اس

گاهــی  بخشــی و توانمندســازی اجتماعــی  35. آ
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سیاســی حوزویــان، جامعــه، امــت اســالم و ملــل 

ــان؛ جه

36. حفظ و توسعه شعائر و مظاهر انقالبی؛

37. ارتقــای خدمــات اجتماعــی حــوزه و حوزویــان 

بــه جامعــه؛

38. تقویت روحیه جهادی و انقالبی گری؛

ارائــه خدمــات و فعالیت هــای  39. نــوآوری در 

ــهادت؛ ــار و ش ــه ایث ــی در عرص ترویج

40. تقویــت کیفیــت زندگــی و ســالمت روانــی 

ــطح  ــش س ــت افزای ــا  اولوی ــا ب ــالب و خانواده ه ط

ــگیرانه؛ ــردی  پیش ــا رویک ــط و ب ــای مرتب گاهی ه آ

ــاوره و  ــای  مش ــی برنامه  ه ــی و کم ــای کیف 41. ارتق

ــی؛ راهنمای

42. بهبود هدفمند خدمات مشاوره و روان درمانی؛

مهارت هــای  و  گاهــی  آ ســطح  ارتقــای   .43

طــالب؛ خانواده هــای 

44. تقویــت ارتبــاط بــا طــالب و خانواده هــا و 

 بازخوردگیــری مســتمر در مســائل  روانشــناختی؛

تخصصــی  مهارت هــای  و  دانــش  ارتقــای   .45

ــا  امــور  مشــاوره و  ــط ب  مشــاوران و ســایر کادر مرتب
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راهنمایــی؛

ــان  ــی  می 46. تقویــت فرهنــگ مشــاوره و روان درمان

ــا؛ ــالب و خانواده ه ط

ــالب و  ــالمت ط ــی و س ــت زندگ ــت کیفی 47. تقوی

ــون؛ روحانی

ــود  ــه بهب ــالب در زمین ــی ط ین ــای نقش آفر 48. ارتق

ــت ســالمت و معیشــت جامعــه؛ وضعی

و  مســئولیت پذیری  فرهنــگ  تقویــت   .49

ــت؛ ــالمت و معیش ــا س ــط ب ــور مرتب ــخگویی ام پاس

50. ارتقای سـطح سـواد رسـانه ای و فرهنگ استفاده 

از فضـای مجـازی در میـان حوزویان)خصوصـا بـا 

پیوسـت اثر تربیتـی و تهذیبـی طالب(؛

ــات  یان ــکار، جر ــراد، اف ــا اف ــال ب ــه فع 51. مواجه

انحرافــی، ناهنجاری هــا، آســیب ها و تخلفــات 

ــون؛ ــالب و روحانی ط

ــازمانی و  ــردی و س ــت ف ــگ صیان ــای فرهن 52. ارتق

ــی؛ ــه واحدهــای نظارت اعتمــاد ب

53. ایجــاد شــبکه تربیتــی ارتبــاط  اســتاد و شــاگرد 

و اســتفاده از ظرفیــت اســاتید تحــت اشــراف اســتاد 

اخــالق؛
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ــدف  ــا ه ــوی ب ــژه معن ــمات وی ــرای مراس 54. اج

ــوی؛ ــاب معن ــه ن ــتمرار روحی ــتن و اس ــده نگه داش زن

مســلک های  نفــوذ  و  جــذب  از  مراقبــت   .55

یــا غیــر مطمئــن؛ اخالقــی منحــرف 

56. اجــرای کار ویژهــای تبلیغــی و فرهنگــی در 

ــل؛ ــیر تحصی ــول مس ط

و  اقتضائــات  مشــکالت،  دقیــق  تبییــن   .57

یت هــای حــوزه در بــدو ورود و اســتمرار  مأمور

ــع  ــل در مقاط ــیر تحصی ــول مس ــه در ط ــن برنام ای

خــارج(؛ ســطح،  مختلف)مقدمــات، 

اندیشــه  جامــع  نظــام  دوره هــای  اجــرای   .58

مقدمــات؛ دوره  در  اســالمی 

59. تدویــن برنامــه جامــع، منســجم و پیوســته 

ــا  ــات ت ــل از مقدم ــیر تحصی ــول مس ــی در ط تربیت

پرســتی طــالب در تمــام مراحــل  درس خــارج و سر

ــاتید؛ ــت اس ــتفاده از ظرفی ــا اس ب

60. کار مطالعاتــی جامــع دربــاره بینش هــا، روش ها 

و حتــی ســبک زندگــی در دانشــگاه  کــه منافــات بــا 

دیــن یــا حــوزه دارنــد و تدویــن برنامــه تربیتــی بــرای 

رفــع ایــن مــوارد از طلبــه دانشــگاهی؛



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

95 کلیات سند برنامه راهبردی و عملیاتی 

ــا  ــوازن ب ــی مت ــوای تربیت ــب و محت ــن قال 61. تدوی

کار  بــا  متناســب  و  تــراز  طلبــه  یت هــای  مأمور

یژه هــا. و

راهبردهای بخش فناوری اطالعات
ســامانه های  روزآمدســازی  و  یکپارچه ســازی   .1

یع  ســر و  شــده  طبقه بنــدی  دسترســی  جهــت 

دسترســی بــه اطالعــات؛

2. ارتقــای دانــش و مهارت هــای تخصصــی کادر 

ــات؛ ــاوری اطالع ــور فن ــا ام ــط ب مرتب

ــن در  ــات نوی ــه خدم ــات و ارائ ــعه مطالع 3. توس

ــات؛ ــاوری اطالع ــوزه فن ح

ــات  ــاوری اطالع ــتفاده از فن ــگ اس ــای فرهن 4. ارتق

ــران؛ ــان کارب در می

ینی کارکردهای حوزه در فضای مجازی؛ 5. بازآفر

6. توســعه مطالعــات و بهبــود روش هــا و شــیوه های 

حضــور در فضــای مجازی؛

نیروهــای   جــذب  و  ارتقــای  زمینه ســازی   .7

فنــاوری. عرصــه  در  فنــاوری  متخصــص 
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 راهبردهای بخش ارتباطات و روابط
بین الملل

1. آشناســازی طــالب بــا نیازهــا و پرســش های 

واقعــی ســاحت های مختلــف جامعــه؛

2. تقویــت روابــط بــا مبلغــان، گــروه ها، موسســات 

و تشــکل های تبلیغــی، فرهنگــی؛

 نظام یافتــه و هدفمنــد بــا  دانــش 
ِ

3. تقویــت تعامــل

ــا و  ــو، نهاده ــز همس ــگان مراک ــگان و نخب آموخت

ــدف؛ ــع ه ــی و جوام ــذار فرهنگ ــای تاثیرگ نیروه

4. تقویــت تعامــالت و همکاری هــای علمــی و 

ــور  ــارج از کش ــه خ ــای علمی ــا حوزه ه ــی ب فرهنگ

ــنی(؛ ــیعه و س ــم از ش )اع

5. توســعه و ارتقــای فرایندهــای تولیــد خبــر و اطالع 

رسانی؛

شــیوه های  و  ابزارهــا  بکارگیــری  در  نــوآوری   .6

نویــن رســانه ای؛

7. ایجــاد، ســاماندهی و تقویــت شــبکه ســازی 

ــی؛ ــن الملل ــوزوی بی ح

در  بین المللــی  نگرش هــای  ارتقــای  و  ایجــاد   .8
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فعالیت هــای عمــوم مخاطبــان؛

نهادهــا و ســازمان ها و  در  تمهیــد عضویــت   .9

ــی؛ ــن الملل ــز بی مراک

ــی  ــی و سیاس ــی اجتماع گاه ــطح آ ــای س 10. ارتق

مخاطبــان بــه صــورت مســتمر و هدفمنــد بــر 

ــاب؛ ــالم ن ــای اس مبن

11. زمینــه ســازی و عرضــه محتــوای فاخــر و 

ــا و  ــت ه ــا،  اولوّی ــا  نیازه ــب  ب ــوب و متناس مطل

ویژگی هــای فرهنگــی مخاطبــان جوامــع هــدف در 

بین الملــل؛ عرصــة 

12. تعامل سازنده با رسانه ملی؛

ارتقــای ســطح مکالمــه و  توانمندســازی و   .13

روحانیــون؛ و  طــالب  زبانــی  مهارت هــای 

ــام منــد و هدفمنــد نمــودن آموزش هــای  14. نظ

ــی؛ ــان عرب زب

15. تربیت استاد، محقق، مترجم و مبلغ زبان دان؛

16. توســعه و گســترش شــباب المقاومــه بــا حضور 

در کشــور های هــدف و ارتبــاط بــا دانشــجویان 

ــت  ــردن ظرفی ــراه ک ــورها در هم ــن کش ــالب ای و ط

ــالمی؛ ــام اس ــه نظ ــداف عالی ــیر اه ــود در مس موج
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17. ارتبــاط بــا نخبــگان همســو بــه جهــت معرفــی و 

صــدور انقــالب اســالمی و شــبکه ســازی جهانــی 

ــه  ــی و جامع ــه المصطف ــتفاده از جامع ــا اس ب

.ــی المرتض

راهبردهای بخش مالی و پشتیبانی
ــای  ــف و نهاده ــای مختل ــا مجموعه ه ــی ب 1. رایزن

و  کاری  زمینه هــای  ایجــاد  جهــت  در  متولــی 

ــالب  ــی ط ــته های  تحصیل ــا رش ــب ب ــغلی متناس ش

ــی؛ ــای طلبگ ــا فض ــنخ ب و هم س

ارائــه  در  تمرکزگرایــی  جهــت  یــزی  برنامه ر  .2

تســهیالت خدماتــی در بخــش حمل ونقــل بــه 

ــن  ــع و کاهــش هزینه هــای ای طــالب در جهــت رف

ــالب؛ ــرای ط ــه ب حیط

3. ایجــاد مهــد کــودک و ارائــه خدمات و تســهیالت 

در ایــن بخــش جهــت صرفه جویــی مالــی وزمانــی 

ــرای طالب   ب

ینی؛ 4. تشکیل گروه های خانوادگی با رویکرد کارآفر

ــهیالت  ــات و تس ــه خدم ــف وارائ ی ــاد ، تعر 5. ایج

ــی؛ ــاغل خانگ ــدازی مش ــت راه ان جه
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6. ایجــاد امکانــات اولیــه کارگاهــی در فضــای قابــل 

یــد چــرخ خیاطــی  اســتفاده در مدرســه )مثــال :خر

و ایجــاد کارگاه خیاطــی(؛

ــی  ــارت افزای ــای مه ــرای دوره ه ــزی واج ی 7. برنامه ر

خانــواده جهــت خودکفایــی مالــی خانــواده و 

زمینه ســازی و راه انــدازی مشــاغل خانگــی؛

ـــاغل  ـــات مش ـــامانه ارجاع ـــی س ـــاء و معرف 8. احص

ـــدی  ـــت بهرمن ـــالب )درجه ـــه ط ـــی و ... ب خدمات

یـــن  یـــن خدمـــات بـــا کمتر طـــالب از بهتر

ـــرف و  ـــاد درِح ـــورد اعتم ـــراد م ـــط اف ـــه و توس هزین

مشـــاغل(؛

تخصص هــای  از  بهرمنــدی  زمینــه  ایجــاد   .9

ــی  ــای علم ــکیل کانون ه ــا تش ــالب ب ــون ط گوناگ

بــا هــدف تامیــن هزینه هــای مالــی طــالب؛

و  علمــی  مجموعه هــای  بــا  ارتباط گیــری   .10

ــت  ــوزی در جه ــگاهی و دانش آم ــان دانش دانش بنی

ــا  ــکاری ب ــتعد و هم ــالب مس ــد ط ــی هدفمن معرف

ایــن مجموعه هــا؛

بــا  وســازمان ها  بانهادهــا  ارتباط گیــری   .11

ــت  ــه جه ــاری مجموع ــت اعتب ــدی از ظرفی بهرمن
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در  آن  ارائــه  و  معیشــتی  مالــی  منابــع  جــذب 

طــالب؛ بــه  متفــاوت  قالب هــای 

یــزی جهــت اســتفاده از ظرفیت هــای  12. برنامه ر

همراهــی همســران و اولیــای طــالب در ضمــن 

دوره هــای  و  همایش هــا  و  جلســات  برگــزاری 

اطــالع رســانی و مهارت افزایــی ارتباطــی بــرای 

ایشــان براســاس زمان بنــدی مشــخص شــده؛

ــت  ــه جه ــاری مدرس ــت اعتب ــتفاده از ظرفی 13. اس

ــا  ــکن ب ــل مس ــات مث ــی خدم ــز برخ ــام متمرک انج

تامیــن زمیــن از نهادهــا وســاخت منــزل با نــذورات 

یــن )همچنیــن تســهیالت در فضــای مجــازی  خیر

ــت(؛ و اینترن

ورود  ابتــدای  از  حمایتــی  فرآینــدی  ایجــاد   .14

ــه  ــالب ب ــیدن ط ــدود تارس ــدت مح ــه م ــالب ب ط

مرحلــه شــکوفایی)مثل بورســیه در دانشــگاه(؛

ظرفیتهــای  از  اســتفاده  و  معرفــی  احصــاء،   .15

در  برخــی طــالب  مهارتــی  و  اعتبــاری  مالــی، 

ــف  ی ــا تعر ــن نیازهــای ســایر طــالب ب جهــت تامی

مواســات؛ و  همدلــی  برنامه هــای 

ــرای  ــدار عمومــی ب ــع پای یــف مناب ــری تعر 16. پیگی
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ــالب از  ــه ط ــهیالت ب ــه تس ــت ارائ ــه در جه مدرس

ــدار قبیــل وقــف پای

پایــی نمایشــگاه های فصلــی و دائمــی جهــت  17. بر

ــالب  ــی ط ــت بوم ــا ظرفی ــوالت ی ــه محص عرض

ــدگان؛ ــه مصرف کنن ــطه ب ــدون واس ب

ویــژه  فروشــگاه های  انــدازی  راه  و  ایجــاد   .18

معیشــتی بــرای طــالب در جهــت کــم کــردن 

ایشــان. هزینه هــای 

راهبردهای بخش منابع انسانی
ــری  ــدف بکارگی ــه ه ــاتید ب ــی اس ــش دائم 1. پاالی

ــی و  ــز آموزش ــه و مراک ــر در مدرس ــوی ت ــاتید ق اس

ــر؛ ــف ت ــاتید ضعی ــذف اس ح

یــس و پژوهــش و  2. ارتقــای تصاعــدی کیفیــت تدر

تربیــت در ابعــاد مختلــف بــا بــکار گرفتــن طــالب 

ــر  ــطح 1 و 2 در ام ــل از س ــارغ التحصی ــر ف قوی ت

یــس و تعامــل بــا طــالب؛ تدر

ــوزه  ــداف ح ــرای اه ــود ب ــالب موج ــت ط 3. تربی

ــت  ــه و هدای ــر طلب ــی ه ــب توانای ــه حس ــام ب و نظ

یــن منصــب بعــد از وصــول  ــه متناســب تر آن هــا ب
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ــروی مــورد  ــن نی ــی آن هــا و تأمی ــر توانای ــه حداکث ب

نیــاز نهادهــای مختلــف نظــام بــا حفــظ ارتبــاط بــا 

ــی؛ ــت طلبگ ــر هوی ــت ب ــوزه و صیان ح

4. ایجــاد زمینــه و آزاد اندیشــی و خالقیــت بــه 

ــه  ــدام ب ــی و اق ــات اجتماع یان ــد جر ــور رص منظ

موقــع تخصصــی و هشــیارانه؛

5. انتخــاب، بکارگیــری، آمــوزش و پاالیــش کارکنان 

واحدهــای آموزشــی، پژوهشــی و ... دانشــگاهیان 

در جهــت انطبــاق بیشــتر بــا اقتضائــات ایــن قشــر؛

6. تنظیــم نظــام آموزشــی، تشــکیالتی، قوانیــن، 

مقــررات و تمامــی اجــزای حوزه هــای دانشــگاهیان 

ــن قشــر؛ ــات ای ــا اقتضائ ــاق ب ــا رعایــت انطب ب

ــای  ــکیالت و فعالیته ــویق از تش ــت و تش 7. حمای

خودجــوش جهــت انجــام تکالیــف اجتماعــی 

ــت  ــان در آن در جه ــت و اتق ــطح دق ــای س و ارتق

انجــام وظایــف ترویجــی، تبلیغــی، سیاســی جهــت 

ایجــاد نشــاط و امیــد و نیــز عــدم خــروج از حــوزه 

ــالب؛ ــی ط ــای اصل یته ــام مأمور ــتی در انج ــا سس ی

ــام  ــر نظ ــلط ب ــی در تس ــت بخش ــه هوی ــام ب 8. اهتم

ــه  ــی ب ــق بخش ــی ـ و عم ــالمی، انقالب ــه اس اندیش
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ــئولیت و  ــاس مس ــد احس ــه و رش ــل و تفق تحصی

ــی؛ ــی طلبگ ــداف اصل ــیر اه ــق در مس ی ــی طر ط

ــرش و گزینــش  ــم در مالک هــای پذی ــی دائ 9. بازبین

نیروهــای  جــذب  جهــت  در  آن هــا  اصــالح  و 

شایســته تر و مراقبــت بــر  از دســت نــدادن نیروهــای 

ــگاهی؛ ــان دانش ــن داوطلب ــود در بی ــتعد موج مس

ــرای کشــف  ــر ب 10. آمــاده ســازی طــالب توانمندت

منابــع انســانی جدیــد شــامل دانشــجویان و فــارغ 

ــذب در  ــرای ج ــگاه؛  ب ــتعد دانش ــالن مس التحصی

حــوزه؛

11. تنظیــم برنامــه حداکثــری بــرای شــکوفایی 

اســتعدادهای ایــن قشــر و آمــاده ســازی آن هــا برای 

ــروز؛ ــان ام ــام و جه ــوزه، نظ ــش در ح ــای نق ایف

12. صیانــت نیروهــای طــالب و اســاتید از نــا 

ــرار از  ــوزه، ف ــرون ح ــه بی ــدن ب ــذب ش ــدی، ج امی

یــزی علمــی، هوشــمندانه و  حــوزه،... بــا برنامــه ر

ــان؛ ــی آن ــور رفاه ــده ام ــن کنن ــذاب و تأمی ج

13. طراحــی نظــام آمــوزش و تولیــد دائمــی مدیران، 

 و تــراز مــدارس 
ّ

کارشناســان و کارکنــان در حــد

ــا. ــی آن ه ــی و خودگردان ــگاهی و خودکفای دانش
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راهبردهای بخش برنامه ریزی
1. بهبــود  فراینــد گــردآوری، پاالیــش و انتشــار آمــار 

و اطالعــات؛

ــزی،  ی ــه ر ــی برنام ــتم های اطالعات ــعه سیس 2. توس

ــی؛ یاب ــارت و ارز ــار و نظ آم

در  و مهارت هــای تخصصــی  دانــش  ارتقــای   .3

ــی؛ یاب ــارت و ارز ــار و نظ ــزی، آم ی ــه ر ــور برنام ام

ــه  ــخ ب ــه ورزی و پاس ــای اندیش ــترش و ارتق 4. گس

مســائل کالن و راهبــردی؛

5. ارتقــای فراینــد تصمیــم ســازی و تامیــن نیازهــای 

یــزی؛ مطالعاتــی برنامــه ر

یــزی  یــزی و بودجــه ر 6. ارتقــای فرایندهــای برنامه ر

و یکپارچــه ســازی آن هــا؛

ــردی  ــز راهب ــا و مراک ــا نهاده ــالت ب ــعه تعام 7. توس

ــوزه؛ ــتادی ح ــای س ــط و واحده مرتب

ل هــا و گروه هــای علمــی 
ّ
8. توســعه و تقویــت تشــک

ــا  ــوزه ب ــاط ح ــه ارتب ــردی در عرص ــات راهب مطالع

نهادهــای علمــی دیگــر مثــل دانشــگاه هــا؛

9. تشــکیل و تفویــض اختیــارات بــه ســتاد طــالب 
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ــالح  ــتای اص ــگاه در راس ــل از دانش ــارغ التحصی ف

ــن قشــر از طــالب؛ ــا ای ــط ب روندهــای مرتب

ــن  ــورایی و  پائی ــارکت ش ــطح  مش ــای س 10. ارتق

ــط  ــزی توس ی ــه ر ــیرطراحی و برنام ــاال در مس ــه ب ب

طلبگــی؛ گروه هــای 

11. رســمیت بخشــی و تقویــت نهــاد رشــد طــالب 

ــاء،  ــراب، ارتق ــدف اش ــا ه ــا( ب ــه ه ــئولین پای )مس

تجمیــع، نظــارت و راهبــری فرآینــد تحقــق اهــداف 

در  کاربــردی  مهارت هــای  و  پژوهشــی  تربیتــی، 

برنامــه هــا.





فصل چهارم

مقاطع تحصیلی،
اهداف عملیاتی و

برنامه های اجمالی
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گام های پپیاده سازی الگوی جامع
برنامه ریزی راهبردی

هــر  در  کان  راهبردهــای  اســتخراج  بــا 
تدویــن  گانــه، مرحلــه ی  از بخش هــای 9  یــک 
راهبردهــا کــه در واقــع آخریــن مرحلــه ی از ســطح 
ــت. ــده اس ــل ش ــت تکمی ــی اس ــزی میان برنامه ری

نمودار4-سطوحمختلفبرنامهریزیوفعالیتویژههرمرحله

سطح برنامه ریزی کان

)سیاست های کان(

سطح برنامه ریزی میانی

)تدوین راهبردها(

سطح برنامه ریزی ُخرد

)برنامه عملیاتی(
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برنامه ریــزی  جامــع  الگــوی  بعــدی  مراحــل 
ــی،  ــب اهــداف عملیات راهبــردی1، تعییــن و تصوی

برنامــه ســالیانه و تخصیــص منابــع می باشــد.
در حیــن اجــرای برنامــه ی عملیاتــی مرحلــه ی 
ــود  ــاز می ش ــز آغ ــرد نی ــی عملک ــبه و ارزیاب محاس
یعنــی پایــش مســتمّر مجموعــه در راســتای اجرای 
ویرایــش  و  شــده  انجــام  برنامه ریــزی  دقیــق 

ــد. ــاح دارن ــه اص ــاز ب ــه نی ــه ک ــواردی از برنام م
ــزی  ــودن برنامه ری ــی نم ــل و اجرای ــت تکمی جه
انجام شــده در فــاز اول طــرح، فــاز دوم در چندیــن 
مرحلــه برنامه ریــزی شــد. ایــن مراحــل  بــه شــرح 

ــند: ــل می باش ذی

مرحلهاول:

تحلیلکارویژههایمنتخبدرفازاول

مرحلهچهارم:

طراحیبرنامهتفصیلیمقاطع

مرحلهدوم:
تعیینمقاطعتحصیلیمناسببا

دستیابی
ویژههایمنتخب بهکار

مرحلهسوم:
تدویناهدافعملیاتیوبرنامه

اجمالیمقاطع

1  که توضیح آن در بخش مقدمه گذشت
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تعیین مقاطع تحصیلی
مباحثــات، مشــاوره ها و مطالعــات گســترده ای 
دربــاره مقاطــع تحصیــل طــاب، خصوصــا طــاب 
فارغ التحصیــل از دانشــگاه صــورت پذیرفــت. کــه 
در نهایــت تصمیــم بــر آن شــد کــه بــا حفــظ اصــل 
مقاطــع موجــود و ارایــه پیشــنهادات اصاحــی در 
زمان بندی هــا، نــوع رویکردهــا و ارایــه دروس در 
آن هــا، برنامــه ی مطلــوب و متناســب بــا بــا اهداف، 

ارایــه گــردد. 
ایــن برنامــه بــه دنبــال آن اســت تــا مســیر رشــد 
ــاء  ــه ان ش ــد ک ــی نمای ــوی طراح ــه نح ــاب را ب ط
برنامــه حــوزه، ضمــن  اللــه روحانــی خروجــی 
حفــظ جامعیــت مــورد نیــاز، توانایــی خدمــت 
در رشــته، زمینــه و کارویــژه ای خــاص را داشــته 
ــه ای  ــه گون ــد ب ــه بای ــدف، برنام ــن ه ــا ای ــد. ب باش
بــه  از فضایــی عمومی آغــاز شــده و  باشــد کــه 
ــده در  ــر ش ــای ذک ــه کارویژه ه ــاب را ب ــج ط تدری

فصــل اول رهنمــون ســازد.
لــذا طــاب دروس مقدمــات و ســطح یــک را 
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در 5 ســال در برنامــه ای مشــترک می گذراننــد. 
در ضمــن ایــن پنــج ســال و بــه تدریــج، برنامــه 
خواهــد  صــورت  عاقه یابــی  و  اســتعدادیابی 
پذیرفــت. پــس از آن وارد ســطح عالــی می شــوند. 
در ســطح عالــی، طــاب بــه چهــار رویکرد1 تقســیم 
رشــته  ابتــدا  خــارج  درس  دوره  در  و  می شــوند 
خــاص و ســپس گرایــش تخصصــی را انتخــاب 
ــوم  ــرد عل ــال: رویک ــور مث ــه ط ــود؛ ب ــد نم خواهن
ــوم عقلــی- تخصــص  ــی و انســانی- رشــته عل عقل

ــی. ــت شناس معرف
مقاطع پیشنهادی به شرح جدول 5 است:

جدول 5: مقاطع پپیشنهادی
مدتزمانمقطعنوعارایهناممقطع

2سالمشترکبرایهمهطالبتمهیدومقدمات

سطحیک
مشترکبرایهمهطالببادرنظرگرفتن

کپتببدیل
3سال

3سالرویکردهایچهارگانهسطحعالی

رشتههاوگرایشهایتخصصیدرسخارج
متناسببارویکردورشتهو

تخصص

برنامه هــا در  و  پیــش رو، اهــداف  در گــزارش 
ســه مقطــع مقدمــات، ســطح یــک و ســطح عالــی 

ــت. ــده اس ــه ش ارای

1  درباره رویکردها توضیح الزم به زودی ارایه خواهد شد.
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توجه: 

▪ برنامــه درس خــارج هنــوز آمــاده نشــده و در مراحــل 

جمــع آوری و تکمیــل نتایــج پژوهــش اســت.

▪ مقدمـات و سـطح یـک بـرای همـه طـاب مشـترک 

اسـت. البتـه ظرفیت های کتب هـم عرض بـرای روحیات 

و اهـداف مختلـف در برنامـه تفصیلـی دیده شـده اسـت.

نتایج حاصل از تحلیل کارویژه ها: تبیین 
رویکردهای پایه و رویکردهای افزونه ای

گرفته شــده  نظــر  در  مهــم  نــکات  از  یکــی 
بــه  توجــه  بــا  برنامه ریــزی  طــرح،  ایــن  در 
نیازهــای پیــش روی نظــام جمهــوری اســامی 
ــاب  ــات ط ــن اقتضائ ــی و همچنی ــال آت در 15 س
فارغ التحصیــل از دانشــگاه، اســت. مســئله ای 
کــه بــا رتبه بنــدی کارویژه هــا بــا دو معیــار اهمیــت 
در نظــام جمهــوری اســامی و ویژگی هــای طــاب 
قبــل  مراحــل  در  دانشــگاه،  از  فارغ التحصیــل 

صــورت پذیرفــت1.
1  کــه در نهایــت 18 کارویــژه بــه عنــوان ماموریــت اصلــی حــوزه علمیــه طــاب 
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ــک  ــر ی ــدی ه ــت تص ــاب جه ــت ط ــرای تربی ب
 18 مــوارد  ایــن  می بایســت  کارویژه هــا  ایــن  از 
گانــه را بــه حســب اشــتراکاتی کــه در مســیر تعلیــم 
بــه گروه هایــی تقســیم  و تربیــت،  دارا هســتند 
نمــود1؛ و لــذا بــا برگــزاری جلســات خبرگــی ســعی 
شــد مــواردی از ایــن 18 کارویــژه را کــه دارای 
علمــی،  مــواد  جهــت  از  اشــتراکات  بیشــترین 
تربیتــی، بصیرتــی و مهارتــی هســتند، در یــک 
دســته قــرار گیرنــد؛ و رونــد تفکیــک این مــوارد 18 
ــای  ــه در بخش ه ــی ک ــع تحصیل ــی مقاط ــه ط گان

ــود2. ــی ش ــد، جانمای ــح داده ش ــل توضی قب
ایــن  از بررســی محتوایــی کارویژه هــا،  پــس 
ــه 2  ــا را ب ــوان آن ه ــه می ت ــد ک ــل ش ــه حاص نتیج

فارغ التحصیل از دانشگاه انتخاب گردید.
1  چــرا کــه ایــن مــوارد 18 گانــه همــان طــور کــه در اهــداف و مقاطــع بیان شــده 
ــی و  ــواد علم ــت م ــل از جه ــن کام ــت، دارای تبای ــخص اس ــز مش ــه نی در ادام
ــی نیســتند، و در مقاطــع مختلــف دارای اشــتراکاتی هســتند. تربیتــی و بصیرت
2  بــه ایــن نحــو کــه طــاب ورودی دارای شــرایط تصــدی حداقــل یکــی از 
ــل  ــه تحصی ــاله ب ــترک 5 س ــع مش ــک مقط ــدا در ی ــه ابت ــای 18 گان کارویژه ه
ــن  ــنجی و تعیی ــد استعدادس ــال رون ــن 5 س ــی ای ــد؛ ط ــوزوی بپردازن ــوم ح عل
ــاب  ــک ط ــر ی ــه ه ــو ک ــن نح ــه ای ــود؛ ب ــام می ش ــز انج ــی نی ــای کل رویکرده
جهــت ورود بــه ســطح عالــی می بایســت وارد یکــی از رویکردهــای پایــه 4 
گانــه شــوند. حیــن گذرانــدن مقطــع ســطح عالــی، فرآینــد انتخــاب رشــته های 
تخصصــی نیــز انجــام می شــود بــه ایــن صــورت کــه طلبــه بعــد از ســطح عالــی 
)یعنــی گذرانــدن 3 ســال( حیــن ورود بــه درس خــارج بایــد رشــته تخصصــی 

ــز انتخــاب نمــوده باشــد. خــود را نی
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ــود: ــیم نم ــی تقس ــته کل دس
1( رویکردهای پایه

2( رویکردهای افزونه ای

▪ رویکردهــای پایــه، آن دســته از کارویژه هایــی هســتند 

ــن  ــد؛ ای ــتقل دارن ــزی مس ــک برنامه ری ــه ی ــاز ب ــه نی ک

رویکردهــا، مــواردی هســتند کــه بدنــه اصلــی دانــش و 

ــی  ــه در مقطع ــی طلب ــازند؛ یعن ــه را می س ــارت طلب مه

ــده  ــه در آین ــی ک ــه تخصص ــه ب ــا توج ــل ب از تحصی

ــیر  ــی مس ــدی تدریج ــد، در رون ــب نمای ــد کس می خواه

ــرد  ــدا رویک ــد و ابت ــدا می کن ــاب ج ــر ط ــود را از دیگ خ

ــک  ــال ی ــد س ــس از چن ــد و پ ــاب می کن ــی را انتخ خاص

رشــته تخصصــی ذیــل همــان رویکــرد را بــر می گزینــد. 

رویکــرد، کان تــر از رشــته اســت و در ذیــل آن انواعــی از 

رشــته ها تعریــف می شــوند 1.

ــاز  ــه نی ــتند ک ــواردی هس ــه ای م ــای افزون ▪ رویکرده

ــا  ــه ب ــد، بلک ــی ندارن ــه ای و اساس ــزِی پای ــه برنامه ری ب

ــرد  ــه در رویک ــی ک ــا و دوره های ــا، آموزش ه مهارت ه

پایــه بــرای طــاب تــدارک می شــوند، مقتضیــات 

1  بــه طــور مثــال ذیــل رویکــرد فقــه حکومتــی، رشــته های مختلفــی ماننــد فقــه 
مدیریــت، فقــه اقتصــاد، فقــه فرهنــگ، فقــه سیاســت و ... قــرار می گیرنــد.
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رویکردهــای افزونــه ای حاصــل می شــوند.

بــه طــور مثــال یکــی از کارویژه هــای منتخــِب 18 

ــل  ــا تحلی ــت. ب ــز« اس ــت گذار و برنامه ری ــه، »سیاس گان

ــژه  ــن کاروی ــرای ای ــد ب ــه بای ــی ک ــای طاب نیازمندی ه

تربیــت شــوند ایــن نتیجــه بدســت می آیــد کــه افــرادی 

ــر  ــه از نظ ــوند ک ــژه ش ــن کاروی ــدی ای ــد متص می توانن

علمــی در جایــگاه مناســبی قــرار داشــته باشــند؛ عــاوه 

بــر آن بایســتی بــا نــکات ویــژه در امــر سیاســت گذاری 

ــت  ــی اس ــذا کاف ــند. ل ــنا باش ــز آش ــزی نی و برنامه ری

طلبــه ای کــه بــه طــور مثــال در جهــت تصــدی کارویــژه 

ــه  ــرار گرفت ــردی«1 ق ــردی و راهب ــای کارب »پژوهش ه

ــود  ــل خ ــذران دوران تحصی ــی از گ ــد از مدت ــت، بع اس

)مثــا بعــد از گذرانــدن ســطح عالــی( بــا نــکات ویــژه 

برنامه ریــزی« آشــنا شــود.  و  امــر »سیاســت گذار 

یعنــی ایــن نــکات ویــژه،  صرفــا مــواد افزونــه ای 

هســتند کــه بــه هــر یــک از کارویژه هــای، ذیــل 

ــن  ــر همی ــوند. ب ــه می ش ــه ای« اضاف ــای پای »رویکرده

ــته  ــه دو دس ــب، ب ــه منتخ ــای 18 گان ــاس کارویژ ه ه اس

ــه ای«  ــه « و »رویکردهــای افزون ــی »رویکردهــای پای کل

1  که ذیل »رویکرد  پایه فقه حکومتی« قرار می گیرد
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ــز  ــه تمای ــه ب ــا توج ــن ب ــوند. همچنی ــیم می ش تقس

ــا و  ــی، مهارت ه ــواد درس ــب م ــا بــه حس کارویژه ه

ــیم  ــته تقس ــه ۴ دس ــز ب ــه« نی ــای پای ...، »رویکرده

ــده  ــان ش ــیم بند ی بی ــن تقس ــودار ۵ ای ــوند؛ در نم می ش

ــت: اس

نمودار۵:تقسیمبندیکارویژههایمنتخب

رویکرد هــای پایــه بعــد از کشــف اســتعداد و 
عایــق در ســطح مقدمــات و حیــن ورود بــه ســطح 
الزِم  آموزش هــای  و  می آینــد  دســت  بــه  عالــی 
رویکردهــای افزونــه ای می تواننــد بــا شــروع درس 

خــارج آغــاز شــوند.
ــته  ــش و رش ــر از دان ــه ای غی ــرد افزون ــر1: رویک ▪ تذک
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ــته  ــی رش ــت کس ــن اس ــا ممک ــت. مث ــی اس تخصص

ــا  ــد ام ــاب نمای ــت انتخ ــه مدیری ــی اش را فق تخصص

ــت و  ــه اِی مدیری ــرد افزون ــای رویک ــی و مهارت ه توانای

ــد و  ــاورده باش ــود نی ــه وج ــود ب ــزی را در خ برنامه ری

ــر از  ــت غی ــاق و تربی ــرد اخ ــن رویک ــس. همچنی بالعک

ــت. ــت اس ــم تربی ــاق و عل ــم اخ عل

ــای  ــداف و برنامه ه ــش رو، اه ــه  پی ــر2: در برنام ▪ تذک

برنامه هــای  شــده اند؛  بیــان  پایــه ای  رویکردهــای 

ــای درس  ــراه برنامه ه ــه هم ــه ای ب ــای افزون رویکرده

ــه  ــدی ارای ــات بع ــاءالله در گزارش ــاب، ان ش ــارج ط خ

ــد.  ــد گردی خواه

در  کارویژه هــا  و  رویکردهــا  رابطــه  تحلیــل   
اســت: آمــده   6 جــدول 

جدول 6: تحلیل رابطه رویکردها و کارویژه ها
ویژهردیف رویکردافزونهایرویکرد�ایهکار

1
�ژوهشهایبنیادینواجتهادی

علوماسالمیوانسانی در

رویکردقرآنوحدیث

رویکردفقهحکومتی

رویکردعلومعقلیوانسانی

-

وبرنامهریز2 همهرویکردهاسیاستگذار
رویکردمدیریتو

برنامهریزی

3

منصوبینرهبرمعظمانقالب

حوزهیفقاهتی،معارفی، در
تبلیغیو...1

رویکردفقهحکومتی

رویکردراهبریاجتماعیوتبلیغی

رویکردمدیریتو
برنامهریزی2
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ویژهردیف رویکردافزونهایرویکرد�ایهکار

�ژوهشهایکاربردیوراهبردی4

رویکردقرآنوحدیث

رویکردفقهحکومتی

رویکردعلومعقلیوانسانی

-

-رویکردراهبریاجتماعیوتبلیغیراهبراناجتماعی5

مّدرسعلوماسالمی6

رویکردقرآنوحدیث

رویکردفقهحکومتی

رویکردعلومعقلیوانسانی

-

7

مدیریتیواجراییدر کادر

نهادهایمرتبطبارهبری+رییس،

وزرا،معاونینو...قوهیمجریه+

رییسونمایندگانقوهیمقننه

اجرایی کادر +معاونانوسایر

قوهیقضایپیه

رویکردراهبریاجتماعیوتبلیغی
رویکردمدیریتو

برنامهریزی

8

وتدوینگرمتون برنامهریز

آموزشی)حوزه،دانشگاه،آموزش

و�رورش،دورههایتربیتیو

آموزشیدیگر(

همهرویکردهای�ایه
رویکردتدریسو

فناوریآموزشی

همهرویکردهای�ایهکادرتخصصیحوزه9
رویکردمدیریتو

برنامهریزی

10

منصوبینرهبرمعظمانقالب

حوزهفقاهتی،معارفی، غیر در
تبلیغیو...3

همهرویکردهای�ایه
رویکردمدیریتو

برنامهریزی

همهرویکردهای�ایهمربیاخالقوتربیت11
رویکرداخالقو

تربیت

12

مدّرستخصصی)غیرازحوزهی

علمیهمانندمراکزآموزش

عالیو...(

رویکردقرآنوحدیث

رویکردفقهحکومتی

رویکردعلومعقلیوانسانی

رویکردتدریسو

فناوریآموزشی

-رویکردراهبریاجتماعیوتبلیغیمبلغرسانهایوابزارهایجدید13

-رویکردراهبریاجتماعیوتبلیغیمبلغبینالملل14

15

مشاورهومسئولفرهنگیدر

اجرایی،مشاورههنری مراکز

رسانهایوغیره

رویکردراهبریاجتماعیوتبلیغی
رویکردمدیریتو

برنامهریزی

رویکردراهبریاجتماعیوتبلیغیمبلغتربیتیو�رورشی16
رویکرداخالقو

تربیت
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ویژهردیف رویکردافزونهایرویکرد�ایهکار

همهرویکردهای�ایهمشاورهطالب17
رویکرداخالقو

تربیت

18

مدرسترویجیدرفضایبیروناز

حوزه)مانندمدارسدانشآموزی

و...(

رویکردراهبریاجتماعیوتبلیغی
رویکردتدریسو

فناوریآموزشی

 اهداف عملیاتی و برنامه اجمالی
به تفکیک هر مقطع

اجمالــی  برنامه هــای  و  اهــداف  ادامــه،  در 
ــاد  ــک ابع ــه تفکی ــدول 5، ب ــور در ج ــع مذک مقاط

ارایــه شــده اند: ذیــل 
1( علمی )آموزشی و پژوهشی(

2( تهذیبی و تربیتی

3( بینشی و بصیرتی

4( مهارتی
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1( اهــداف عملیاتــی و برنامــه اجمالــی مقطــع تمهیــدی 

)مشــترک(

 جدول 7: اهداف عملیاتی و برنامه اجمالی

مقطع تمهیدی
برنامهاجمالیاهدافعملیاتیُبعدمقطع

ک
شتر

ستانورود(؛م
ی)تاب

مهید
ت

صیرتی
شیوب

بین

1(ایجادبینشوانگیزهصحیحنسبتبه

چراییتحصیلعلومحوزویمتناسب

باعصرانقالب

2(ماموریتهایطلبهعصرانقالب

وتبییننقشهراهطلبگیازنگاهرهبر

فرزانهانقالب

3(آشناییبانظامتعلیموتربیت

حوزویوسیرتحصیلیآن)روش

تحصیلحوزوی(

4(آشناییباسبکزندگیطلبگی

5(انسوآشناییبامدیرمدرسهو

مسئولینومربیان�ایه

6(انگیزهسازینسبتبهدروسو

برنامههایسالاولخصوصابرنامه

قرآنوحدیث

▪ اردویتمهیدی�پیشازآغاز
برنامههایمدرسه

می
--عل

--تهذیبی

--مهارتی
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مقدمــات  مقطــع  برنامــه  و  عملیاتــی  اهــداف   )2

) ک مشــتر (

جدول 8: اهداف عملیاتی و برنامه اجمالی مقطع مقدمات 

)مشترک(- بعد علمی
برنامهاجمالیاهدافعملیاتیعرصهُبعدمدت

سال
2

می
1-عل

قرآنو

حدیث

1(صحیحخوانیوروانخوانیوترتیل

قرآن

2(انسوتدبردرقرآن

حدیثخوانیمنتخبو 3(سیر

هدفمند)بارویکرداحادیثاخالقی(

کالسمشترک)انسباقرآن

وحدیث(:

▪ ترتیلیکدورکاملقرآن
درکالس

▪ حفظموضوعیآیات
منتخب

▪ حدیثخوانی:منتخب
احادیثبرخیابوابکافی)1(

احکام

1(آشناییباجایگاهمنابعشرعیدر

استخراجاحکام

2(آشناییبایکدورفقهفتواییروز

خصوصااحکاممبتالبه

3(آشناییبااصطالحاترسالهایو

تبیینمفاهیمموضوعاتفقهی

4(تواناییفهمدقیقاستفتاءشرعیو

�اسخدقیق)توانمسئلهگویی(

▪ کالسدرسکپتابآموزش
فقهناظربهرسالهآموزشی

وبرخیابوابتحریرالوسیله

وعروه

▪ کارگاه،بازدیدوبرنامههای
آشناییباموضوعاتفقهو

آموزشعملیوکاربردی
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برنامهاجمالیاهدافعملیاتیعرصهُبعدمدت

ادبیات

1(فهمضرورتوکاربردعلومادبی

2(آشناییباهندسهعلومادبی

3(علومادبیازلغت،صرف،نحو،

بالغت

4()شناخت،کاربست،تعمیق(

▪ یکدورهدرسصرفبا
اشرابتمریناتصرفولغت

درآیاتوروایات

▪ سهدورهنحو)آشنایی،
شناختوکاربست،تعمیق(

▪ یکدورهدرسبالغت
▪ کارگاهلغت)آشناییبا

باآنها( معاجمومهارتکار

▪ کارگاههایتجزیهوترکیب
▪ کارگاهمنتخباتیاز

بخشهایادبیتفسیر

آموزشیاستادصفوی

▪ کارگاههایمتنخوانی
▪ کارگاهتحلیلادبیمتون

برگزیده

منطق

1(آشناییباروشدرستتعریفو

استدالل

2(تواناییشناسایی،ارایهونقد

استداللهاوتعاریف

3(آشناییباروشتفکر

▪ دودورهدرسمنطق
)شناختوکاربست،تعمیق(

▪ کارگاهمنطقکاربردی
▪ نشستهایتعمیقیو

امتدادی

▪ کارگاهکاربردهایحوزوی
علممنطق

1(آشناییباتاریخاسالم)تحلیلی(تاریخ

▪ مطالعهیکدورهتاریخ
اسالم)تا�ایاندورهغیبت

صغری(

▪ نشستهایتاریختحلیلی

عقاید

1(آشناییبایکدورهکالماسالمی

2(�اسخاجمالیبهشبهاتروزورایج

خصوصادرفضایدانشگاهی

▪ درسآموزشعقایداستاد
مصباحیزدیحفظهاهلل

▪ دریکسال
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برنامهاجمالیاهدافعملیاتیعرصهُبعدمدت

--�ژوهش

جدول 9- : اهداف عملیاتی و برنامه اجمالی مقطع مقدمات 

)مشترک(- بعد بینشی و بصیرتی
برنامهاجمالیاهدافعملیاتیعرصهُبعدمدت

ال
س

2

تی
صیر

وب
ی

ش
ین

-ب
2

عقایدو

نظاممعارف

اسالمی

1(آشناییبانظامجامعاندیشه

اسالمی

2(تعمیقبینشوتقویتانگیزه

صحیحنسبتبهضرورتتحصیل

علومحوزویمتناسبباعصر

انقالب

▪ سلسلهمباحثاتحولمقاله
»روحتوحید،نفیعبودیتغیر

خدا«،بااشرابابعاداساسی

اندیشهاسالمی)توحید،جهان

بینیتوحیدی،انسانشناسی،

نظاماندیشهتوحیدیباتاکیدبر

نظامتربیتیونظاماجتماعی(

درکپتبشهیدمطهریبهطور

موضوعی

کارگاهها،نشستهاو

سمینارهایموضوعیومسئله

محور

تحلیل

مسائلروز

1(بصیرتافزایینسبتبهتحوالت

ووقایعمهمفرهنگی،اجتماعیو

سیاسیروزوکپنشمتناسبباآن

ارتقاءتوانتحلیل

▪ نشستوسمینار
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جدول 10- : اهداف عملیاتی و برنامه اجمالی مقطع مقدمات 

)مشترک(- بعد تهذیبی و تربیتی
برنامهاجمالیاهدافعملیاتیعرصهُبعدمدت

سال
2

ی
عد

عب
اط

مق
در

که
ب

ذی
ته

ی
ور

مح
ی

ها
یه

)�ا
ی

یت
رب

وت
ی

ذیب
ته

-3

د(
شو

می
ت

وی
تق

و
رار

تک
نا

عی
م

ه

بندگیو

ارتباطقلبیو

معنویباخدا

ومعصومین

1(دعا،توسل،توجهوارتباطعمیق

قلبیومعرفتیباخداوندمتعالو

حضراتمعصومینعلیهمالسالم

2(توجهجدیبهنمازجماعتو

تهجدشبانه

▪ جلساتتضرع،مناجات
وتوسل

برگزارینمازهایجماعتدر

هرسهوعده

درسوعظو

اخالق

1(مراقبهمداوممعنویوعبودی

2(آشناییباآدابعلمآموزی

3(آشناییباسبکزندگیمومنانه

اخالقمعاشرت

4(آشناییوترغیببهالتزامعملی

بهآداباسالمیوزیطلبگی

تخلقبهاخالقوآداباسالمیدر

معاشرتباخانوادهوهمحجره

▪ کالسمطالعهابواب
اخالقیمنتخبومتناسب

کپتبحدیثی

تدریسیککپتاب)یابخشی

ازیککپتاب(ترازاخالقینظیر

چهلحدیث،جهادبانفس،

آدابالصالةو...
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برنامهاجمالیاهدافعملیاتیعرصهُبعدمدت

ملکات،

انگیزههاو

روحیههای

تربیتی

1(توجهبهرشدجامعوتقویت

عالقهوشوقبهفعالیتهای

علمی،معنویواجتماعیدرمسیر

طلبگی

2(توجهبهاعتدالورشدمتوازندر

مسیرعلمیومعنوی

آشناییباسیرهبرگزیدهعلماء

وشهداء

▪ جلساتمنظممحفل
انسوبیاناخالقووعظ

▪ حضورهدفمنداساتید
در ومربیانجامعوموثر

حجراتوگعدههایطلبگی

▪ سرکشیاساتیدومربیان
بهمنازلطالبمتاهلو

دلجوییوتفقد

▪ مطالعهتوصیههاوسیره
علمایربانی

▪ اردوهایزیارتیوتفریحی
بارویکردتربیتی

▪ اردوهایجهادی
▪ اشرابمراحلتربیتی،

فرآیندهای�ژوهشیو

مهارتهایکاربردیدر

برنامههاوفعالیتهای

آموزشی

مشاوره
1(رفعمعضالتروحی،روانی،

خانوادگی،درسیو...

▪ تعریفنظامجامع
حوزههایمختلف ارجاعاتدر

مشاورهای

سالمتروحی

وجسمی

1(برخورداریازنشاطروحیو

آمادگیوسالمتجسمانی

▪ ورزش�رنشاطمستمر
صبحگاهیدرمدرسه

▪ برنامههایورزشیمنظمو
متناسبدرطولهفته

▪ اردوها
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 جدول 11- : اهداف عملیاتی و برنامه اجمالی

مقطع مقدمات )مشترک(- بعد مهارتی
برنامهاجمالیاهدافعملیاتیعرصهُبعدمدت

سال
2

4-مهارتی

مهارتهای

�ایهطلبگی

1(صحیحخوانینماز

2(مهارتکارگروهی

3(روشتحصیلحوزوی)مطالعه،

مباحثه،و...(

4(برنامهریزی

5(مدیریتزمان

6(فیشبرداری

7(مهارتهایعمومیرایانه)تایپو...(

8(تنظیمخواب

9(تغذیهمناسب

و... )10

▪ کارگاه



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

کلیات سند برنامه راهبردی و عملیاتی 128

3( اهداف عملیاتی و برنامه اجمالی سطح 
یک )مشترک(

جدول 12: اهداف عملیاتی و برنامه اجمالی سطح 1 )مشترک(- 

بعد علمی

ت
مد

صه
برنامهاجمالیاهدافعملیاتیعر

سال
آن3

قر

1(تعمیقانسوتدبردرقرآنکریم
باترجمه،شرحمختصرومعانی

اجمالیلغاتقرآن
2(آشناییباتفسیرادبیقرآن

3(آشناییاجمالیباعلومقرآن

▪ تثبیتوادامهحفظموضوعیآیات
منتخبقرآنکریم

▪ کالسوکارگاهمعانیواژگانمنتخب
مفاهیمآیاتقرآنکریم،یک ومرویبر

دورهکاملقرآن
▪ مطالعهیککپتابجامعومختصر

علومقرآن

ث
دی

ح

حدیثخوانیمنتخبو 1(سیر
هدفمند

2(آشناییاجمالیبامنابعمهم
حدیثیشیعه

3(آشناییباتاریخحدیثشیعه
4(آشناییباروشفهمحدیث

▪ درسکلیاتتاریخوعلومحدیث
▪ درسروشفهمحدیث

▪ کارگاهحدیثخوانی:
مطالعهمنتخباحادیثبرخیابواب

کافی)2(
کافی،نهجالبالغهو مطالعهگزیدهایاز

صحیفهسجادیه

ت
بیا

اد

1(آشناییبااستظهارادبیآیات
قرآنکریموروایات)روشفهم

ادبیازآیاتوروایات(
کاملمباحث 2(بررسییکدور

مفرداتنحو
3(جمعبندیکاربردیمباحث

ادبی

کپتابمغنیبه ▪ درسمنتخبیاز
ضمنبررسی قرآندر صورتتطبیقیبر
متونتفسیری)سالسوم منتخباتیاز

حوزه(
▪ کارگاهبررسیتفسیرادبیقرآنبا

متنمجمعالبیان منتخبیاز تاکیدبر
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ت
مد

صه
برنامهاجمالیاهدافعملیاتیعر

ل
صو

ا

1(فراگیریدانشاصول)شناخت،
کاربرد،تعمیق(:

2(آشناییبارئوسثمانیهعلم
اصولباهدفتبیینضرورتو

جایگاهاینعلمدرنظاممعرفتی
وعلمفقه

3(شناختهندسهونظام
علمیمسائلعلماصولوتقدمو

تاخرمنطقیمباحثومسائل
4(فهمصحیحودقیقاصطالحات

ومفاهیماصولی
5(آشناییبااقوالمشهورو

اختالف استداللبرآنهاوسر
اقوال

6(تواناییتنقیحصحیحمحلنزاع
مباحثمختلف در

7(تثبیتبرداشتصحیحودقیق
ازمطالب

8(آشناییباروشتفکراصولی
9(تواناییاولیهدرکاربستقواعد

اصولیدرمسائلفقهی

▪ دودورهاصولبادومتنقویدر
دوسطح)شناختوکاربرد(و)تعمیق(
ضمن ▪ اشرابکاربردوتاریخاصولدر

درس
▪ کارگاهتاریخعلماصول

▪ نشستهاوکارگاههایبینشی،علمیو
�ژوهشی

▪ �پیگیرینگارش�ژوهشهای
علمیاصولیدرمستوایمتناسب
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ت
مد

صه
برنامهاجمالیاهدافعملیاتیعر

قه
ف

1(آشناییبایکدورهفقهغیر
استداللی

وابواب 2(آشناییباساختار
مختلفعلمفقه

3(آشناییباتاریخوادوارفقه
وفقیهانبرجستهوسبکهای

فقاهتومدارسفقهی
4(آشناییوتسلطبراصطالحاتو

مفاهیمفقهشیعی
5(آشناییاجمالیباقواعدفقهیه

وتواناییبکارگیریاینقواعددر
استنباطحکمشرعی

ادله 6(آشناییبانحوهاستداللاز
فقهشیعی

7(آشناییبابعضیمتونمهم
فقهاستداللی

8(شناختفنیمسئلهحکومت
اسالمیووالیتفقیه

یکمتنفقهی ▪ کالسدرستسلطبر
اماکاملازتراث غیراستداللیمختصر

مانندمختصرالنافع
▪ کالسدرسفقاهتنیمهاستداللیدر
ضمنبرنامهتدریجی ابواببرگزیده)در

ازاستداللمقدماتیتااستداللهای
بعضیکپتبمتناسب کاملتر(در

ماننددروستمهیدیه،شرحلمعه،،
مستمسکالعروة،مصباحالفقیه،

ریاضالمسائل،جامعالمقاصدو...
آشناییباقواعدفقهیه ▪ درسمختصر

▪ تدریسیککپتابمتقنوالیتفقیهبا
اشراباندیشهاجتماعیاسالمو�اسخ

شبهاترایج

ئد
قا

ع

1(یکدورهعقایدبهکمکتفسیر
موضوعیقرآنکریم

2(آشناییبامهدویت

▪ کالسدرسکپتابمعارفقرآناستاد
طولسه مصباحیزدیرحمهاهلل)در

سال(
زمینه ▪ مطالعهیککپتابترازدر

مهدویت
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ت
مد

صه
برنامهاجمالیاهدافعملیاتیعر

فه
س

فل

1(یکدورهحکمتمقدماتی)در
�ایه�نجمو�سازنضجگرفتن

درساصولوفقه(
2(آشناییباکارکرد،جایگاه،

ضرورتوهدفعلمفلسفهدر
حوزه

3(آشناییباهندسهمسائلعلم
فلسفه

مفاهیمو 4(درکصحیحاز
اصطالحاتکلیدیواصلیعلم

فلسفه
5(آشناییاجمالیباتاریخعلم

فلسفه
6(فراگیریمسائلاصلیعلم

دقیقمحلنزاع فلسفهوتحریر
7(آشناییبااهماستدالالت

فلسفی
8(شکلگیریتفکربنیادین

فلسفی

▪ دودرسبدیل)اختیاری(:
▪ کالسدرسفلسفهمقدماتیشهید

آنمطالعهبعضیآثار مطهری)درکپنار
مثلشرحمختصرمنظومهو...(:طالب
وبرنامهتبلیغی بابرنامهعلمیسادهتر

قویتر
▪ بدایةالحکمة:برایطالببابرنامه

)طالبمتناسببا علمیمفصلتر
رویکردهایفقهحکومتیوعلومعقلی(

ش
وه

1(مهارتمقالهنویسی�ژ
2(مهارتتقریرنویسی

-
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جدول 13- : اهداف عملیاتی و برنامه اجمالی سطح 1)مشترک(- 

بعد بینشی و بصیرتی
برنامهاجمالیاهدافعملیاتیعرصهمدت

سال
3

نظامفکری

1(تمرکزبرکپتابطرحکلیاندیشهاسالمدرقرآن

)شناختامتدادنگاهتوحیدیدرنگرشاجتماعی(در

حدتوانتدریس

2(آشناییباحوزهمطلوبدرنگاهامامینانقالب

3(آشناییبامبانیاندیشهاجتماعیوسیاسی

اسالم)باتاکیدبرنگاهاماَمینومعلِمینانقالب(

▪ مطالعه
▪ مباحثه
▪ کارگاه

▪ نشست

غربشناسی

1(مطالعهانتقادیمبانیاندیشهغربوآثارفرهنگی،

علمیواجتماعیآن

2(دشمنشناسی

-

معارف

انقالب

اسالمی

1(حقیقتانقالباسالمیواهدافآنوجایگاهآندر

تاریخمعاصر

2(مراحلحرکتانقالباسالمیواهدافو

بایستههایگامدوم

3(آشناییباهویتفرهنگ،جامعه،تمدن

-

تاریخ

1(تاریخشیعه)ازغیبتکبریتامشروطه(

تحلیلیتاریخایران�سازمشروطه 2(سیر

3(تاریخجهان)تاریخغربمدرن(

4(جریانشناسیاندیشهاجتماعیدرجهاناسالم

-

تحلیل

مسائلروز

1(بصیرتافزایینسبتبهوقایعمهمفرهنگی،

اجتماعیوسیاسیروزوکپنشمتناسبباآن

2(ارتقاءتوانتحلیلمسائل

-
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جدول 14- : اهداف عملیاتی و برنامه اجمالی سطح 1)مشترک(- 

بعد تهذیبی و تربیتی
برنامهاجمالیاهدافعملیاتیعرصهمدت

سال
3

�ایههایمحوری
تهذیب4

▪ �پیگیری،مداومتوارتقاء1(تکمیلوتعمیقاهدافگامقبل
همانبرنامههایدورهمقدمات

اتصالبهعلمای

ربانیبصیر

1(شکلگیریارتباططالبباعلماءو

صاحبنظرانتهذیبوتربیتجامعه

▪ دعوتمستمرازاساتیداخالق
موردوثوقحوزهعلمیهمتناسب

باروحیاتمختلفطالبوسعی

درارتباطمعنویدقیقترطالب

باایشان

▪ دیداربامراجعوعلماءربانی

مشاورهو

استعداد�روری

1(شناختنقاطقّوتوظرفیتهای

ب،وهدایتو�رورشآنهابر
ّ

طال

اساسمأموریتهایخاّصطالب

دانشگاهیوکارویژههایروحانیت

2(رفعمعضالتروحی،روانی،

خانوادگی،درسیو...

▪ ادامهبرنامهنظامجامع
حوزههایمختلف ارجاعاتدر

مشاورهای

▪ استعدادیابیتدریجیطالبدر
طولسهسال
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 جدول 15- : اهداف عملیاتی و برنامه اجمالی

 سطح 1)مشترک(- بعد مهارتی
برنامهاجمالیاهدافعملیاتیعرصهمدت

سال
3

آموزش

مهارتها

1(تدبیرمعاشومنزل:انتخابهمسرو

همسرداری،تربیتفرزند،مدیریتمعیشت

2(مهارتهاودانشهایمقدماتیتربیت:

مخاطبشناسی،مسائلنوجوانوجوان،

اهدافتربیت،روشهایتربیت،قالبهایتربیتی

،روشحلقهداریوجلسهداری

3(کالسداری

4(آشناییمقدماتیبااصولومبانیتشکیالت

اسالمی

5(شناخترسانهوابعادآن

6(ماهیترسانهو...

7(سوادرسانهای)مهارتهایاولیه،ابزارهای

جدید،اصولکپنشرسانهای(

8(زبانفارسی

9(آشناییباادبیاتفارسی)رمان،شعرو...(

10(نگارشونویسندگی

11(یادداشتنویسی،نامهنگاری،بیانیهنویسی

و...

12(سخنوری

13(شیوههایسخنرانی

14(انتخابموضوعو�ردازشو..

15(روضهخوانی

▪ مطالعه
▪ کارگاه

کارورزی

)تمرین

ماموریت(

1(اثرگذاریفعالفرهنگیتربیتیبرفضای

اجتماعیبااولویتمنطقهومحدودهمحل

مدرسه

2(تمرینملکاتاخالقیاجتماعی)ایثار،

مسئولیت�ذیری،تواضعومردمداری،سعه

صدر،نقد�ذیریو...(

3(توازنبخشیشخصیتی

4(آشناییبانیازها،اقتضائاتوبایستههای

واقعیعرصههایماموریت

5(تمرینماموریتگرایی،مدیریتوکارگروهی

6(شناختتوانمندیهاونقاطضعفعملیاتی

▪ ارتباطتبلیغیمحدود،
هدفمندوموثربامساجدو

مدارس)کالسداریوحلقه

داری(

▪ مسئولیتسپاری
فعالیتهایفرهنگی،تربیتی

وبصیرتیمدرسهدرقالب

کارگروهیمتشکل
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4( اهداف عملیاتی و برنامه اجمالی سطح 
عالی )رویکردهای پایه(

1-4- رویکرد فقه حکومتی

جدول 16: اهداف عملیاتی و برنامه اجمالی سطح عالی؛ رویکرد 

فقه حکومتی- بعد علمی
برنامهاجمالیاهدافعملیاتیعرصهمدت

سال
1-قرآن3

1(تعمیقانسوتدبردرقرآنکریم

2(فراگیریمبانیوروششناسیتفسیر

3(آشناییباروشکارتفسیریدرضمنیک

متنتفسیریممتاز

▪ کارگاهبررسیآیاتاالحکام
▪ درسآشناییبامبانیوروش

شناسیتفسیر

▪ درستفسیرالمیزانبامطالعه
منتخباتیازمتنتفسیر

2-حدیث

1(سیرحدیثخوانیمنتخبوهدفمند

2(شناحتوانسبامنابعمهمحدیثیشیعه

3(شناختوکاربستعلمرجالودرایه

)رویکردهایمهمرجالی(

4(آشناییباتاریختحلیلیحدیث

5(آشناییبادانشمختلفالحدیث

▪ مطالعهمنتخباحادیثبرخی
ابوابکافی)3،فروعکافی(

▪ تدریسیککپتابکاملعلم
رجالودرایة

▪ کارگاهسندشناسیروایات
▪ کارگاهتاریخحدیثوحوزههای

حدیثی

▪ کارگاهروشگردآوریاحادیث
مرتبطبایکموضوع

▪ کارگاهاستبصارخوانیوشیوه
شیخطوسیدرجمعبیناخبار
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برنامهاجمالیاهدافعملیاتیعرصهمدت

3-اصول

1(قدرتفهم،تحلیلونقدتخصصیو

طریقانسو استداللیمسائلعلماصولاز

مداقهدریکمتنتحقیقیاجتهادیاصولی:

اصولی 2(تعمیقروشتفکر

گستره 3(شناختمبادیومسائلاثرگذاردر

مسائلاصولی)باتاکیدبرمباحثاصولی

�رداختهشدهمانندخطابات موثرکمتر

قانونیه،اطمینان،ماهیتحکمشرعی،

عقلو...(

4(فهمکاملاستداللاصولیومقدماتآن

وقدرتبرنقدوبررسی

5(شناختواشرافبرسبکاستدالل

اصولی

6(آشناییباروشاستداللمناهجمهم

اصولی)قدماء،متاخرین،قم،نجف،سامرا

و...(

مسائلمهماصولی 7(آشناییباتاریختطور

8(شناختدورههایاصولوکپتبو

شخصیتهایمهمهردوره

9(آشناییبااصولفقهمقارن

10(انسبامنابعمهمعلماصولوقدرت

مراجعهوفهمآنها

11(شناختثمراتفنیاختالفآراءاصولدر

مباحثاصولیوفقهیمهم

▪ یکدورهکاملدرساصولبا
محوریتکپتابهایرسائلوکفایة

والفائق

▪ کارگاهتاریخعلماصولو
اصولیین

▪ کارگاهروششناسیعلم
اصولباتاکیدبرروشاصولی

شیخانصاریره

▪ کارگاهتطبیقاتاصولیو
بررسیثمراتفنیاختالفآراء

▪ درسآشناییبااهمآراءاصولی
امامره

▪ برنامهمشاورهعلمیدرس
اصول
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برنامهاجمالیاهدافعملیاتیعرصهمدت

4-فقه

1(تواناییفهم،تحلیلونقداجتهادیو

ابواب)عباداتو تخصصیفقهیدربرخیاز

طریقانسومداقهدرچندمتن معامالت(از

تحقیقیاجتهادیفقهی

ادوار دودورهاز 2(شناختروشفقاهتدر

تطورآن

3(اشرافبریکدورهمباحثقواعدفقهیه

4(فهمکاملاستداللفقهیومقدماتآنو

قدرتبرنقدوبررسیآن

5(آشناییباتاریختطوربعضیمسائل

مهمفقهی

6(شناختادواردانشفقهوکپتبو

شخصیتهایمهمهردوره

7(آشناییبافقهمقارندربعضیابوابمهم

8(انسبامنابعمهمفقهوقدرتمراجعه

وفهمآنها

9(آشناییبایکدورهفلسفهفقه

10(آشناییبامبادی،چیستیومسیرتحقق

فقهحکومتی

11(آشناییبانظامموضوعاتفقهحکومتی

)جامعه،فرهنگ،اقتصاد،سیاست،هنر،

رسانهو...(واهممسائلآنها

▪ درسمنتخبیازدومتنفقه
تحقیقِیترازدردودورهمهماز

ادوارفقهورجوعبهکپتبهم

عرض)مانندجامعالمقاصد،

مکاسب،ریاضالمسائل،

جواهرالکالم(

▪ کارگاهروشفقاهتشیخ
انصاری

▪ کارگاهروشفقاهتآیتاهلل
بروجردی،امامرهورهبرمعظم

انقالب

▪ کارگاهآشناییبامدارسفقهی
مهموبررسینمونههاییازآنها

▪ کارگاهتاریخادوارفقه
▪ کارگاهآشناییباموضوعات

ومسائلنوپدیدفقهی)مانند

بورس،�ولو...(

▪ درسفلسفهفقه
▪ درسمبادیوچیستیفقه

حکومتی

▪ درسآشناییبانظام
موضوعاتفقهحکومتی

▪ برنامهمشاورهعلمیدرس
فقه

▪ درسقواعدفقهیه

5-کالم

1(آشناییبافرقومذاهباسالمی

2(آشناییباادیان

3(آشناییباکالمجدید

▪ کارگاهفرقومذاهبکالمی
▪ کارگاهادیانشناسی

▪ درسکالمجدیدبارویکرد
شبهاتروز



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

کلیات سند برنامه راهبردی و عملیاتی 138

برنامهاجمالیاهدافعملیاتیعرصهمدت

6-فلسفه

1(فراگیرییکدورهفلسفهدرحدشناخت

وتعمیق:

2(تعمیقروشتفکرفلسفی

دقیقوواضحازمسائلاساسیو 3(تصویر

�اسخهایفلسفهاسالمیبهآنها

4(فهمدقیقاستداللفلسفیدرمسائل

مهموقدرتاجمالیبرنقدوبررسی

5(شناختاجمالیمکاتبفلسفیو

شخصیتهاواندیشههایمهمهرمکپتب

6(آشناییاجمالیبامنابعاساسیفلسفه

اسالمی

امتدادی 7(آشناییاجمالیباآثار

سبکزندگیودین اندیشههایفلسفیدر

�ژوهی

8(آشناییبافلسفهحکمتعملی

9(آشناییاجمالیباعلمالنفسفلسفی

10(آشناییباچیستی،مبانی،اصولو

روشهایعلمدینی

▪ درسکاملکپتاببدایةالحکمة
)اگرقبالدر�ایه�نجبدایهنخوانده

است.(

▪ درسکاملکپتابنهایةالحکمة
دردوسال

▪ کارگاههاونشستهایمباحث
امتدادیفلسفهدرنسبتبا

نظاماتاجتماعیوسبکزندگی

اسالمی

▪ کارگاهبررسیاثرفلسفهدر
دین�ژوهی

▪ درسمختصرآشناییباکلیات
ومبانیحکمتعملیدرسنت

اسالمی

▪ درسمختصرآشناییباعلم
النفسفلسفی

▪ برنامهمشاورهعلمیدرس
فلسفه

▪ درسدرآمدیبرعلمدینی



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

139 کلیات سند برنامه راهبردی و عملیاتی 

جدول 17- : اهداف عملیاتی و برنامه اجمالی سطح عالی؛ رویکرد 

فقه حکومتی- بعد بینشی و بصیرتی
برنامهاجمالیاهدافعملیاتیعرصهمدت

سال
3

جریان

شناسی

1(شناختجریاناتفکری،فرهنگیوسیاسی

با�پیوستهاو�شتوانههایجهانی کشور

همراهبررسیتاریخی)روشنفکری،نهضتهای

اسالمیو...(

2(شناختجریاناتتاریخیدرحوزهعلمیه

▪ مطالعه
▪ مباحثه

▪ کارگاه
▪ نشست

▪ کرسیآزاداندیشی

معارف

انقالب

اسالمی

1(شناختمبانیوابعادمکپتبامامره

·منشورروحانیت

·وصیتنامه

·و...

2(مبانینظاماجتماعیانقالباسالمی)نیمه

استداللیباتاکیدوتکیهبرمطالعهموضوعی

اندیشههایامامینانقالب(

·والیت

·عدالت

·مردمساالری)نقشمردم(

·�پیشرفت

·علم

·فرهنگ

·تمدن

·و...

3(بررسیاسنادباالدستینظاماسالمی

·قانوناساسی

·بیانیهگامدوم

·سندچشمانداز

4(بررسیچالشهای�پیشینوفرارویانقالبو

نظاماسالمی

-

تحلیل

مسائلروز

1(بصیرتافزایینسبتبهتحوالتووقایع

مهمفرهنگی،اجتماعیوسیاسیروزوکپنش

متناسبباآن

2(ارتقاءوتعمیقتوانتحلیلسیاسیوشناخت

روشهایآن

-



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

کلیات سند برنامه راهبردی و عملیاتی 140

جدول 18- : اهداف عملیاتی و برنامه اجمالی سطح عالی؛ رویکرد 

فقه حکومتی- بعد تهذیبی و تربیتی
برنامهاجمالیاهدافعملیاتیعرصهمدت

سال
3

�ایههایمحوری

تهذیب
▪ �پیگیری،مداومتوارتقاء1(تکمیلوتعمیقاهدافگامهایقبل

برنامههایدورهمقدماتوسطح

ارتباطباعلمای

ربانیبصیر

وتعیقارتباططالبباعلماء، 1(استمرار

صاحبنظرانواساتیدتهذیبوتربیت

جامعه

▪ دعوتمستمرازاساتیداخالق
موردوثوقحوزهعلمیهمتناسب

باروحیاتمختلفطالبوسعی

درارتباطمعنویدقیقترطالب

باایشان

▪ دیداربامراجعوعلماءربانی
▪ شکلدهیمحافلانس

وتربیت



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

141 کلیات سند برنامه راهبردی و عملیاتی 

جدول 19- : اهداف عملیاتی و برنامه اجمالی سطح عالی؛ رویکرد 

فقه حکومتی-  بعد مهارتی
برنامهاجمالیاهدافعملیاتیعرصهمدت

سال
3

آموزش

مهارتها

1(شناختتفصیلیاصول،مبانیوروشهادر

تشکیالتاسالمی

·ایجادبینشوانگیزهالهی

·اصولوروشهایمدیریتاسالمی

·کادرسازیوتربیتنیرو

·اصولومهارتهایرهبری

·برنامهریزیومدیریتراهبردیوکاربردی

·جریانسازیوایجادحرکت

·اقناعوهمراهنمودنافرادومجموعه

·مدیریتمسجدوهیئت

·مهارتتعاونوکارگروهی

·مهارتتبدیلتهدیدبهفرصت

·مهارتنمادسازی

2(مهارتتقسیمکاروهمراهنمودنافراد

▪ مطالعه،کارگاه،نشست
▪ تعریففعالیتگروهی

فرهنگی

کارورزی

)تمرین

ماموریت(

1(اثرگذاریفعالفرهنگیتربیتیبرفضای

اجتماعیبااولویتمنطقهومحدودهمحل

مدرسه

2(اثرگذاریفکری،فرهنگی،اخالقیومعنویبر

مردمبهصورتهدفمند،موثروبرنامهریزی

شده

3(تمرینملکاتاخالقیاجتماعی)ایثار،

مسئولیت�ذیری،تواضعومردمداری،سعه

صدر،نقد�ذیریو...(

4(توازنبخشیشخصیتی

5(آشناییبانیازها،اقتضائاتوبایستههای

واقعیعرصههایماموریت

6(تمرینماموریتگرایی،مدیریتوکارگروهی

7(شناختتوانمندیهاونقاطضعفعملیاتی

▪ ادامهمسئولیتسپاری
فعالیتهایفرهنگی،تربیتی

وبصیرتیمدرسهدرقالب

کارگروهیمتشکل

▪ ارتباطتبلیغیهدفمند
وموثربامساجد،مدارس،

هیئتهاو...

▪ حضورجدیتبلیغیدر
ایامخاصتبلیغ)محرم،صفر،

فاطمیهو...(



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

کلیات سند برنامه راهبردی و عملیاتی 142

2-4- رویکرد علوم عقلی و انسانی

جدول 20: اهداف عملیاتی و برنامه اجمالی سطح عالی؛ رویکرد 

علوم عقلی وانسانی- بعد علمی
برنامهاجمالیاهدافعملیاتیعرصهمدت

سال
1-قرآن3

1(تعمیقانسوتدبردرقرآنکریم

2(فراگیریمبانیوروششناسیتفسیر

3(آشناییباروشکارتفسیریدرضمن

یکمتنتفسیریممتاز

▪ کارگاهبررسیآیاتویژهمعرفتی
▪ درسآشناییبامبانیوروش

شناسیتفسیر

▪ درستفسیرالمیزانبامطالعه
منتخباتیازمتنتفسیرباتاکیدبر

مباحثمعارفی

2-حدیث

1(سیرحدیثخوانیمنتخبوهدفمند

2(شناحتوانسبامنابعمهمحدیثی

شیعه

3(شناختوکاربستعلمرجالودرایه

)رویکردهایمهمرجالی(

4(آشناییباتاریختحلیلیحدیث

5(آشناییبادانشمختلفالحدیث

6(آشناییبامنابعوبرخیمتوندین

�ژوهیدرحوزهمعارفی

▪ مطالعهمنتخباحادیثبرخیابواب
کافی)3،باتاکیدابوابمعارفی(

▪ مطالعهگزیدههاییازشرحاصول
کافی،شرحتوحیدصدوق

▪ تدریسیککپتابکاملعلمرجال
ودرایة

▪ کارگاهسندشناسیروایات
▪ کارگاهتاریخحدیثوحوزههایحدیثی

▪ کارگاهروشگردآوریاحادیثمرتبط
بایکموضوع

▪ کارگاهروشبحثرواییالمیزانبا
دقتبرروشجمعبینروایات



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

143 کلیات سند برنامه راهبردی و عملیاتی 

برنامهاجمالیاهدافعملیاتیعرصهمدت

ول
ص

-ا
3

1(قدرتفهم،تحلیلونقدتخصصیو

طریقانس استداللیمسائلعلماصولاز

ومداقهدریکمتنتحقیقیاجتهادی

اصولی:

اصولی ·تعمیقروشتفکر

·شناختمبادیومسائلاثرگذاردرگستره

مسائلاصولی)باتاکیدبرمباحثاصولی

�رداختهشدهمانندخطابات موثرکمتر

قانونیه،اطمینان،ماهیتحکمشرعیو...(

·فهمکاملاستداللاصولیومقدماتآن

وقدرتبرنقدوبررسی

·شناختواشرافبرسبکاستدالل

اصولی

·آشناییباروشاستداللمناهجمهم

اصولی)قدماء،متاخرین،قم،نجف،

سامراو...(

·شناختدورههایاصولوکپتبو

شخصیتهایمهمهردوره

·انسبامنابعمهمعلماصولوقدرت

مراجعهوفهمآنها

·شناختثمراتفنیاختالفآراءاصولدر

مباحثاصولیوفقهیمهم

2(آشناییبااصولاستنباطدرمعارفو

مباحثاخالقی

▪ یکدورهکاملدرساصولبا
محوریتکپتابهایرسائلوکفایة

والفائق

▪ کارگاهتاریخعلماصولواصولیین
▪ کارگاهروششناسیعلماصولبا
تاکیدبرروشاصولیشیخانصاریره

▪ کارگاهتطبیقاتاصولیوبررسی
ثمراتفنیاختالفآراء

▪ درسآشناییبااهمآراءاصولی
امامره

▪ برنامهمشاورهعلمیدرساصول
▪ درساصولفقهالمعارفوروش
استنباطدرمعارفومباحثاخالقی



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

کلیات سند برنامه راهبردی و عملیاتی 144

برنامهاجمالیاهدافعملیاتیعرصهمدت

4-فقه

1(تواناییفهم،تحلیلونقداجتهادیو

ابواب)عباداتو تخصصیفقهیدربرخیاز

طریقانسومداقهدریکمتن معامالت(از

تحقیقیاجتهادیفقهی

2(شناختروشفقاهت

3(اشرافبریکدورهمباحثقواعدفقهیه

4(فهمکاملاستداللفقهیومقدماتآن

وقدرتبرنقدوبررسیآن

5(آشناییباتاریختطوربعضیمسائل

مهمفقهی

6(شناختادواردانشفقهوکپتبو

شخصیتهایمهمهردوره

7(انسبامنابعمهمفقهوقدرتمراجعه

وفهمآنها

8(آشناییبایکدورهفلسفهفقه

9(آشناییبامبادی،چیستیومسیرتحقق

فقهحکومتی

▪ درسمنتخبیازیکمتنفقه
تحقیقِیتراز

▪ کارگاهروشفقاهتشیخانصاری
▪ کارگاهآشناییبامدارسفقهیمهمو

بررسینمونههاییازآنها

▪ کارگاهتاریخادوارفقه
▪ درسفلسفهفقه

▪ درسمبادیوچیستیفقهحکومتی
▪ برنامهمشاورهعلمیدرسفقه

▪ درسقواعدفقهیه

5-کالم

1(آشناییبایکدورهفنیعلمکالم

استداللی

2(آشناییبااهممسائلواستداللهای

کالمی

3(آشناییبافرقومذاهباسالمی

4(آشناییباادیان

5(آشناییباکالمجدید

▪ درسیککپتابکالمیترازدرطول
یکیادوسال)مانندکشفالمراد،

بخشهاییازشوارقااللهام،حقالیقین

فیض(

▪ کارگاهفرقومذاهبکالمی
▪ کارگاهادیانشناسی

▪ درسکالمجدیدبارویکردشبهاتروز



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

145 کلیات سند برنامه راهبردی و عملیاتی 

برنامهاجمالیاهدافعملیاتیعرصهمدت

فه
س

فل
-6

1(تعمیقمباحثمنطقیباتاکیدبرمسائل

موردنیازدرفلسفهواصولبهویژهباب

برهان

2(فراگیرییکدورهفلسفهدرحدشناخت

وتعمیق:

·تعمیقروشتفکرفلسفی

دقیقوواضحازمسائلاساسیو ·تصویر

�اسخهایفلسفهاسالمیبهآنها

·فهمدقیقاستداللفلسفیدرمسائل

مهموقدرتاجمالیبرنقدوبررسی

·شناختواشرافبرسبکاستدالل

فلسفی

·آشناییباتاریختطورمسائلمهمفلسفه

·آشناییاجمالیبامنابعاساسیفلسفه

اسالمی

3(فراگیریعلمالنفسفلسفی

4(فراگیریبخشیازمباحثحکمتمشاء

5(آشناییبادستگاهفلسفهاشراق

امتدادی 6(آشناییاجمالیباآثار

اندیشههایفلسفیدرسبکزندگیو

دین�ژوهی

▪ درسکاملکپتاببدایةالحکمة)اگر
قبالدر�ایه�نجبدایهنخواندهاست.(

▪ درسکاملکپتابنهایةالحکمةدر
دوسال

▪ درسمختصرآشناییباکلیاتو
مبانیحکمتعملیدرسنتاسالمی

▪ درستکملةنهایةالحکمةفیالنفس
والمعاد

▪ درستعمیقوتکمیلمباحثمنطق
▪ کارگاههاونشستهایمباحث

امتدادیفلسفهدرنسبتبانظامات

اجتماعیوسبکزندگیاسالمی

▪ درسآشناییباحکمتاشراق
▪ درسآشناییباحکمت

▪ تاریخفلسفه
▪ آشناییبافلسفهفلسفه

▪ کارگاهبررسیاثرفلسفهدردین
�ژوهی

▪ برنامهمشاورهعلمیدرسفلسفه

7-علوم

انسانی

1(آشناییباچیستی،مبانی،اصولو

روشهایعلمدینی

2(آشناییاجمالیباهویتعلممدرنو

شاخصههایآن

3(آشناییبابرخیمسائلاصلیدر

علومانسانی رشتههایمادر

▪ دوره
▪ نشست

▪ کارگاه



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

کلیات سند برنامه راهبردی و عملیاتی 146

جدول 21- : اهداف عملیاتی و برنامه اجمالی سطح عالی؛ رویکرد 

علوم عقلی و انسانی- بعد بینشی و بصیرتی
برنامهاجمالیاهدافعملیاتیعرصهمدت

سال
3

غرب

شناسی

1(مطالعهانتقادیمبانیاندیشهغربوآثار

فرهنگی،علمیواجتماعیآن

▪ مطالعه
▪ مباحثه

▪ کارگاه
▪ نشست

▪ کرسیآزاداندیشی

جریان

شناسی

1(شناختجریاناتفکری،فرهنگیو

با�پیوستهاو�شتوانههای سیاسیکشور

جهانیهمراهبررسیتاریخی)روشنفکری،

نهضتهایاسالمیو...(

2(شناختجریاناتتاریخیدرحوزهعلمیه

-

معارف

انقالب

اسالمی

1(شناختمبانیوابعادمکپتبامامره

·منشورروحانیت

·وصیتنامه

·و...

2(مبانینظاماجتماعیانقالب

اسالمی)نیمهاستداللیباتاکیدوتکیهبر

مطالعهموضوعیاندیشههایامامین

انقالب(

·والیت

·عدالت

·مردمساالری)نقشمردم(

·�پیشرفت

·علم

·فرهنگ

·تمدن

·و...

3(بررسیاسنادباالدستینظاماسالمی

·قانوناساسی

·بیانیهگامدوم

·سندچشمانداز

4(بررسیچالشهای�پیشینوفراروی

انقالبونظاماسالمی

-



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

147 کلیات سند برنامه راهبردی و عملیاتی 

برنامهاجمالیاهدافعملیاتیعرصهمدت

تحلیل

مسائل

روز

1(بصیرتافزایینسبتبهتحوالتووقایع

مهمفرهنگی،اجتماعیوسیاسیروزو

کپنشمتناسبباآن

2(ارتقاءوتعمیقتوانتحلیلسیاسیو

شناختروشهایآن

-

جدول 22- : اهداف عملیاتی و برنامه اجمالی سطح عالی؛ رویکرد 

علوم عقلی و انسانی- بعد تهذیبی و تربیتی
برنامهاجمالیاهدافعملیاتیعرصهمدت

سال
3

�ایههای

محوری

تهذیب

1(تکمیلوتعمیقاهدافگامهای

قبل
▪ �پیگیری،مداومتوارتقاءبرنامههای

دورهمقدماتوسطح

ارتباطبا

علمایربانی

بصیر

1(استمراروتعیقارتباططالب

باعلماء،صاحبنظرانواساتید

تهذیبوتربیتجامعه

▪ دعوتمستمرازاساتیداخالقمورد
وثوقحوزهعلمیهمتناسبباروحیات

مختلفطالبوسعیدرارتباطمعنوی

دقیقترطالبباایشان

▪ دیداربامراجعوعلماءربانی
▪ شکلدهیمحافلانسوتربیت



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

کلیات سند برنامه راهبردی و عملیاتی 148

جدول 23- : اهداف عملیاتی و برنامه اجمالی سطح عالی؛ رویکرد 

علوم عقلی و انسانی- بعد مهارتی
برنامهاجمالیاهدافعملیاتیعرصهمدت

سال
3

آموزش

مهارتها

1(شناختتفصیلیاصول،مبانیوروشها

درتشکیالتاسالمی

·ایجادبینشوانگیزهالهی

·اصولوروشهایمدیریتاسالمی

·کادرسازیوتربیتنیرو

·اصولومهارتهایرهبری

·برنامهریزیومدیریتراهبردیوکاربردی

·جریانسازیوایجادحرکت

·اقناعوهمراهنمودنافرادومجموعه

·مدیریتمسجدوهیئت

·مهارتتعاونوکارگروهی

·مهارتتبدیلتهدیدبهفرصت

·مهارتنمادسازی

2(مهارتتقسیمکاروهمراهنمودنافراد

▪ مطالعه،کارگاه،نشست
▪ تعریففعالیتگروهیفرهنگی

کارورزی

)تمرین

ماموریت(

1(اثرگذاریفعالفرهنگیتربیتیبرفضای

اجتماعیبااولویتمنطقهومحدوده

محلمدرسه

2(اثرگذاریفکری،فرهنگی،اخالقیو

معنویبرمردمبهصورتهدفمند،موثرو

برنامهریزیشده

3(تمرینملکاتاخالقیاجتماعی)ایثار،

مسئولیت�ذیری،تواضعومردمداری،سعه

صدر،نقد�ذیریو...(

4(توازنبخشیشخصیتی

5(آشناییبانیازها،اقتضائاتو

بایستههایواقعیعرصههایماموریت

6(تمرینماموریتگرایی،مدیریتوکار

گروهی

7(شناختتوانمندیهاونقاطضعف

عملیاتی

▪ ادامهمسئولیتسپاری
فعالیتهایفرهنگی،تربیتیو

بصیرتیمدرسهدرقالبکارگروهی

متشکل

با ▪ ارتباطتبلیغیهدفمندوموثر
مساجد،مدارس،هیئتهاو...

▪ حضورجدیتبلیغیدرایامخاص
تبلیغ)محرم،صفر،فاطمیهو...(



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

149 کلیات سند برنامه راهبردی و عملیاتی 

3-4- رویکرد قرآن و حدیث

جدول 24: اهداف عملیاتی و برنامه اجمالی سطح عالی؛ رویکرد 

قرآن و حدیث- بعد علمی
برنامهاجمالیاهدافعملیاتیعرصهمدت

سال
1-قرآن3

1(تعمیقانسوتدبردرقرآنکریم

2(فراگیریمبانی،منابعوقواعد

تفسیر

3(روششناسیانواعتفاسیرو

مکاتبوجریانهایتفسیری

4(آشناییباروشکارتفسیریدر

ضمنچندمتنتفسیریممتاز)از

انواعروشهایتفسیری(

5(آشناییبازباندین

6(آشناییباتاریختفسیرقرآن

7(فراگیریعلومقرآندرحد

شناختوتعمیق

8(آشناییباعهدین،بررسیسندی

عهدینومقایسهمحتوایآنها

باقرآن

9(شناسایی�دیدهاستشراقو

جریاناتومکاتبآنوبررسیونقد

آراهمهمخاورشناسان�پیرامون

قرآنکریم

▪ درسمبانی،منابعوقواعدتفسیر
▪ روششناسیانواعتفاسیر)قرآنبه

قرآن،روایی،ادبی،عقلی،علمیو...(

▪ درسبخشهاییازتفسیرالمیزان
بامطالعهتطبیقیمنتخباتیازمتون

تفسیریدیگر)تفسیرروایی،تفسیر

علمی،تفسیرادبی(

▪ درستفصیلیعلومقرآن
▪ درسزباندین)شناختمنطقخاص

حاکمبرزبانقرآن(

▪ درسقرآنوعهدین
▪ درسقرآنومستشرقان



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

کلیات سند برنامه راهبردی و عملیاتی 150

برنامهاجمالیاهدافعملیاتیعرصهمدت

2-حدیث

1(سیرحدیثخوانیمنتخبو

هدفمند

2(شناحتوانسبامنابعمهم

حدیثیشیعه

3(شناختوکاربستعلمرجالو

درایهباتدقیقوبررسیرویکردهای

مهمرجالی

4(آشناییباروشاعتبارسنجی

فهرستی

5(آشناییباهندسهدانشهای

حدیثی

6(آشناییباروشفهمحدیث

7(فقهالحدیث

8(نقدالحدیث)شناختمبانی،

مالکهاوشیوههاینقدسندیو

محتواییروایات(

9(آشناییباجوامعحدیثیشیعه

واهلسنت

10(آشناییباتاریختحلیلیحدیثو

مکاتبوحوزههایحدیثی

11(شناخترویکردها،دیدگاههاو

روشهایجدیدحدیث�ژوهیونقد

وبررسیآنها

12(آشناییبامختلفالحدیث

13(سبکشناسیکپتبحدیثی

14(نقدشبهاتشندیومتنینهج

البالغه

15(شناسایی�دیدهاستشراقو

جریاناتومکاتبآنوبررسیونقد

آراهمهمخاورشناسان�پیرامون

حدیث

16(آشناییبابازسازیمتونکهن

حدیث

17(آشناییبادرایهتطبیقیفریقین

▪ مطالعهمنتخباحادیثبرخیابواب
کافی)3،گزیدههاییازهمهابواب(

▪ تدریسیککپتابکاملعلمرجال
ودرایة

▪ تدریسعلومحدیث
▪ درسآشناییباروشاعتبارسنجی

فهرستی

▪ درسآشناییباهندسهدانشهای
حدیثی

▪ درسآشناییباجوامعحدیثیشیعه
واهلسنت

▪ درسآشناییباتاریختحلیلیحدیثو
مکاتبوحوزههایحدیثی

▪ درسشناخترویکردها،دیدگاههاو
روشهایجدیدحدیث�ژوهیونقدو

بررسیآنها

▪ درسآشناییباروشفهمحدیث
▪ درسنقدالحدیث

▪ درسآشناییبامختلفالحدیث
▪ درسسبکشناسیکپتبحدیثی

▪ درسنقدشبهاتسندیومتنینهج
البالغه

▪ درسمسشترقانوحدیث
▪ درسآشناییبابازسازیمتونکهن

حدیث

▪ درسآشناییبادرایهتطبیقیفریقین
▪ درسآشناییبامشکلالحدیثو

غریبالحدیث

▪ درسآشناییبامعناشناسی)زبان
شناسی(حدیث

▪ درسآشناییبانقشعلومجدیددر
فهموتفسیرحدیث



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

151 کلیات سند برنامه راهبردی و عملیاتی 

برنامهاجمالیاهدافعملیاتیعرصهمدت

18(آشناییبامشکلالحدیثو

غریبالحدیث

19(آشناییبامعناشناسی)زبان

شناسی(حدیث

20(آشناییبانقشعلومجدیددر

فهموتفسیرحدیث

21(آشناییروشتصحیحمتن

حدیث

▪ درسرویکردهاینوینحدیثی
▪ درستاریخحدیثوحوزههایحدیثی

▪ درسوکارگاهروشتصحیحمتن
حدیث

▪ کارگاهفقهالحدیث
▪ کارگاهسندشناسیروایات

▪ کارگاهروشگردآوریاحادیثمرتبطبا
یکموضوع

▪ کارگاهاستبصارخوانیوشیوهشیخ
طوسیدرجمعبیناخبار

3-ادبیات

تکمیلی

1(آشناییبافقهاللغةوروش

�پیشرفتهکارلغوی

2(فراگیریمباحثتکمیلیو

تعمیقیبالغت

3(شناختتفصیلیتحلیلادبی

4(فراگیریروشترجمهآیاتو

روایات

▪ کارگاه



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

کلیات سند برنامه راهبردی و عملیاتی 152

برنامهاجمالیاهدافعملیاتیعرصهمدت

4-اصول

1(قدرتفهم،تحلیلونقدتخصصی

واستداللیمسائلعلماصولاز

طریقانسومداقهدریکمتن

تحقیقیاجتهادیاصولی:

اصولی 2(تعمیقروشتفکر

·شناختمبادیومسائلاثرگذاردر

گسترهمسائلاصولی)باتاکیدبر

مباحثاصولیموثرکمتر�رداخته

شدهمانندخطاباتقانونیه،

اطمینان،ماهیتحکمشرعیو...(

·فهمکاملاستداللاصولیو

مقدماتآنوقدرتبرنقدوبررسی

·شناختواشرافبرسبکاستدالل

اصولی

·آشناییباروشاستداللمناهج

مهماصولی)قدماء،متاخرین،قم،

نجف،سامراو...(

·شناختدورههایاصولوکپتبو

شخصیتهایمهمهردوره

·انسبامنابعمهمعلماصولو

قدرتمراجعهوفهمآنها

·شناختثمراتفنیاختالفآراء

اصولدرمباحثاصولیوفقهی

مهم

3(آشناییبانقشدانشاصول

درتفسیر

4(آشناییبامنطقفهممتنوبرخی

دانشهایمرتبطبافهممتونمانند

هرمنوتیک،زبانشناسیو...

▪ یکدورهکاملدرساصولبامحوریت
کپتابهایرسائلوکفایة

▪ کارگاهتاریخعلماصولواصولیین
▪ کارگاهروششناسیعلماصولبا
تاکیدبرروشاصولیشیخانصاریره

▪ کارگاهتطبیقاتاصولیوبررسی
ثمراتفنیاختالفآراء

▪ درسآشناییبادانشهایفهممتن
▪ برنامهمشاورهعلمیدرساصول

▪ کارگاهنقشدانشاصولدرتفسیر



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

153 کلیات سند برنامه راهبردی و عملیاتی 

برنامهاجمالیاهدافعملیاتیعرصهمدت

5-فقه

1(تواناییفهم،تحلیلونقداجتهادی

وتخصصیفقهیدربرخیاز

طریق ابواب)عباداتومعامالت(از

انسومداقهدریکمتنتحقیقی

اجتهادیفقهی

2(شناختروشفقاهت

3(اشرافبریکدورهمباحثقواعد

فقهیه

4(فهمکاملاستداللفقهی

ومقدماتآنوقدرتبرنقدو

بررسیآن

5(شناختادواردانشفقهوکپتبو

شخصیتهایمهمهردوره

6(انسبامنابعمهمفقهوقدرت

مراجعهوفهمآنها

7(آشناییبامبادی،چیستیومسیر

تحققفقهحکومتی

▪ درسمنتخبیازیکمتنفقه
تحقیقِیتراز

▪ کارگاهروشفقاهتشیخانصاری
▪ کارگاهآشناییبامدارسفقهیمهمو

بررسینمونههاییازآنها

▪ کارگاهتاریخادوارفقه
▪ درسمبادیوچیستیفقهحکومتی

▪ برنامهمشاورهعلمیدرسفقه
▪ درسقواعدفقهیه

6-کالم

1(آشناییبافرقومذاهباسالمی

2(آشناییباادیان

3(آشناییباکالمجدید

▪ کارگاهفرقومذاهبکالمی
▪ کارگاهادیانشناسی

▪ درسکالمجدیدبارویکردشبهاتروز



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

کلیات سند برنامه راهبردی و عملیاتی 154

برنامهاجمالیاهدافعملیاتیعرصهمدت

7-فلسفه

1(فراگیرییکدورهفلسفهدرحد

شناختوتعمیق:

·تعمیقروشتفکرفلسفی

دقیقوواضحازمسائل ·تصویر

اساسیو�اسخهایفلسفه

اسالمیبهآنها

·فهمدقیقاستداللفلسفیدر

مسائلمهموقدرتاجمالیبرنقد

وبررسی

·شناختاجمالیمکاتبفلسفی

وشخصیتهاواندیشههایمهم

هرمکپتب

·آشناییاجمالیبامنابعاساسی

فلسفهاسالمی

امتدادی 2(آشناییاجمالیباآثار

اندیشههایفلسفیدرسبکزندگی

ودین�ژوهی

3(آشناییبافلسفهحکمتعملی

4(آشناییاجمالیباعلمالنفس

فلسفی

5(آشناییباچیستی،مبانی،اصول

وروشهایعلمدینی

▪ درسکاملکپتاببدایةالحکمة)اگر
قبالدر�ایه�نجبدایهنخواندهاست.(

▪ درسکاملکپتابنهایةالحکمةدر
دوسال

▪ کارگاههاونشستهایمباحث
امتدادیفلسفهدرنسبتبانظامات

اجتماعیوسبکزندگیاسالمی

▪ کارگاهبررسیاثرفلسفهدردین
�ژوهی

▪ درسمختصرآشناییباکلیاتو
مبانیحکمتعملیدرسنتاسالمی

▪ درسمختصرآشناییباعلمالنفس
فلسفی

▪ برنامهمشاورهعلمیدرسفلسفه
▪ درسدرآمدیبرعلمدینی



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

155 کلیات سند برنامه راهبردی و عملیاتی 

جدول 25- : اهداف عملیاتی و برنامه اجمالی سطح عالی؛ رویکرد 

قرآن و حدیث - بعد بینشی و بصیرتی
برنامهاجمالیاهدافعملیاتیعرصهمدت

سال
3

غرب

شناسی

مطالعهانتقادیمبانیاندیشهغربوآثارفرهنگی،

علمیواجتماعیآن

▪ مطالعه
▪ مباحثه

▪ کارگاه
▪ نشست

▪ کرسیآزاداندیشی

جریان

شناسی

1(شناختجریاناتفکری،فرهنگیوسیاسیکشوربا

�پیوستهاو�شتوانههایجهانیهمراهبررسیتاریخی

)روشنفکری،نهضتهایاسالمیو...(

2(شناختجریاناتتاریخیدرحوزهعلمیه

-

معارف

انقالب

اسالمی

1(شناختمبانیوابعادمکپتبامامره

·منشورروحانیت

·وصیتنامه

·و...

2(مبانینظاماجتماعیانقالباسالمی)نیمهاستداللی

مطالعهموضوعیاندیشههایامامین باتاکیدوتکیهبر

انقالب(

·والیت

·عدالت

·مردمساالری)نقشمردم(

·�پیشرفت

·علم

·فرهنگ

·تمدن

·و...

3(بررسیاسنادباالدستینظاماسالمی

·قانوناساسی

·بیانیهگامدوم

·سندچشمانداز

4(بررسیچالشهای�پیشینوفرارویانقالبونظام

اسالمی

-



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

کلیات سند برنامه راهبردی و عملیاتی 156

برنامهاجمالیاهدافعملیاتیعرصهمدت

تحلیل

مسائل

روز

1(بصیرتافزایینسبتبهتحوالتووقایعمهم

فرهنگی،اجتماعیوسیاسیروزوکپنشمتناسبباآن

2(ارتقاءوتعمیقتوانتحلیلسیاسیوشناخت

روشهایآن

-

جدول 26- : اهداف عملیاتی و برنامه اجمالی سطح عالی؛ رویکرد 

قرآن و حدیث - بعد تهذیبی و تربیتی
برنامهاجمالیاهدافعملیاتیعرصهمدت

سال
3

�ایههای

محوری

تهذیب

تکمیلوتعمیقاهداف

گامهایقبل
▪ �پیگیری،مداومتوارتقاءبرنامههایدوره

مقدماتوسطح

ارتباطبا

علمای

ربانیبصیر

استمراروتعیق

ارتباططالبباعلماء،

صاحبنظرانواساتید

تهذیبوتربیتجامعه

▪ دعوتمستمرازاساتیداخالقموردوثوقحوزه
علمیهمتناسبباروحیاتمختلفطالبوسعیدر

ارتباطمعنویدقیقترطالبباایشان

▪ دیداربامراجعوعلماءربانی
▪ شکلدهیمحافلانسوتربیت



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

157 کلیات سند برنامه راهبردی و عملیاتی 

دول 27- : اهداف عملیاتی و برنامه اجمالی سطح عالی؛ رویکرد 

قرآن و حدیث- بعد مهارتی
برنامهاجمالیاهدافعملیاتیعرصهمدت

سال
3

آموزش

مهارتها

1(شناختتفصیلیاصول،مبانیوروشها

تشکیالتاسالمی در

·ایجادبینشوانگیزهالهی

·اصولوروشهایمدیریتاسالمی

·کادرسازیوتربیتنیرو

·اصولومهارتهایرهبری

·برنامهریزیومدیریتراهبردیوکاربردی

·جریانسازیوایجادحرکت

·اقناعوهمراهنمودنافرادومجموعه

·مدیریتمسجدوهیئت

·مهارتتعاونوکارگروهی

·مهارتتبدیلتهدیدبهفرصت

·مهارتنمادسازی

2(مهارتتقسیمکاروهمراهنمودنافراد

▪ مطالعه،کارگاه،نشست
▪ تعریففعالیتگروهیفرهنگی

ی
ورز

کار

ت(
ری

مو
ما

ن
ری

م
)ت


1(اثرگذاریفعالفرهنگیتربیتیبرفضای

اجتماعیبااولویتمنطقهومحدوده

محلمدرسه

2(اثرگذاریفکری،فرهنگی،اخالقیومعنوی

برمردمبهصورتهدفمند،موثروبرنامه

ریزیشده

3(تمرینملکاتاخالقیاجتماعی)ایثار،

مسئولیت�ذیری،تواضعومردمداری،سعه

صدر،نقد�ذیریو...(

4(توازنبخشیشخصیتی

5(آشناییبانیازها،اقتضائاتو

بایستههایواقعیعرصههایماموریت

6(تمرینماموریتگرایی،مدیریتوکار

گروهی

7(شناختتوانمندیهاونقاطضعف

عملیاتی

▪ ادامهمسئولیتسپاریفعالیتهای
فرهنگی،تربیتیوبصیرتیمدرسهدر

قالبکارگروهیمتشکل

▪ ارتباطتبلیغیهدفمندوموثربا
مساجد،مدارس،هیئتهاو...

▪ حضورجدیتبلیغیدرایامخاص
تبلیغ)محرم،صفر،فاطمیهو...(



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

کلیات سند برنامه راهبردی و عملیاتی 158

4-4- رویکرد راهبری اجتماعی و تبلیغی

جدول 28: اهداف عملیاتی و برنامه اجمالی سطح عالی؛ رویکرد 

راهبری اجتماعی و تبلیغی- بعد علمی
برنامهاجمالیاهدافعملیاتیعرصهمدت

سال
قرآن3

1(تعمیقانسوتدبردرقرآنکریم

2(فراگیریمبانیوروششناسی

تفسیر

3(آشناییباروشکارتفسیریدر

ضمنیکمتنتفسیریممتاز

▪ کارگاهبررسیآیاتتربیتیو
اجتماعیقرآن

▪ درسآشناییبامبانیوروش
شناسیتفسیر

▪ درستفسیرالمیزانبامطالعه
)باتاکیدبر منتخباتیازمتنتفسیر

فرازهایتربیتیواجتماعی(

حدیث

حدیثخوانیمنتخبو 1(سیر

هدفمند

2(شناحتوانسبامنابعمهمحدیثی

شیعه

3(شناختوکاربستعلمرجالو

درایه)رویکردهایمهمرجالی(

4(آشناییباتاریختحلیلیحدیث

▪ مطالعهمنتخباحادیثبرخی
ابوابکافی)3،کافی:روایات

اخالقی،تربیتی،اجتماعی(

▪ تدریسیککپتابکاملعلم
رجالودرایة

▪ کارگاهسندشناسیروایات
▪ کارگاهتاریخحدیثوحوزههای

حدیثی

▪ کارگاهروشگردآوریاحادیث
مرتبطبایکموضوع



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

159 کلیات سند برنامه راهبردی و عملیاتی 

برنامهاجمالیاهدافعملیاتیعرصهمدت

اصول

1(قدرتفهم،تحلیلونقدتخصصیو

طریق استداللیمسائلعلماصولاز

انسومداقهدریکمتنتحقیقی

اجتهادیاصولی:

اصولی ·تعمیقروشتفکر

·شناختمبادیومسائلاثرگذاردر

گسترهمسائلاصولی)باتاکیدبر

مباحثاصولیموثرکمتر�رداخته

شدهمانندخطاباتقانونیه،اطمینان،

ماهیتحکمشرعیو...(

·فهمکاملاستداللاصولیومقدمات

آنوقدرتبرنقدوبررسی

·شناختواشرافبرسبکاستدالل

اصولی

·شناختدورههایاصولوکپتبو

شخصیتهایمهمهردوره

·شناختثمراتفنیاختالفآراءاصول

درمباحثاصولیوفقهیمهم

▪ یکدورهکاملدرساصولبا
محوریتکپتابهایرسائل،کفایه

والفائق

▪ کارگاهتاریخعلماصولو
اصولیین

▪ کارگاهتطبیقاتاصولیوبررسی
ثمراتفنیاختالفآراء

▪ برنامهمشاورهعلمیدرساصول

فقه

1(تواناییفهم،تحلیلونقداجتهادی

ابواب وتخصصیفقهیدربرخیاز

طریقانسو )عباداتومعامالت(از

مداقهدریکمتنتحقیقیاجتهادی

فقهی

2(شناختروشفقاهت

3(اشرافبریکدورهمباحثقواعد

فقهیه

4(فهمکاملاستداللفقهیو

مقدماتآنوقدرتبرنقدوبررسیآن

5(شناختادواردانشفقهوکپتبو

شخصیتهایمهمهردوره

6(انسبامنابعمهمفقهوقدرت

مراجعهوفهمآنها

7(آشناییبامبادی،چیستیومسیر

تحققفقهحکومتی

▪ درسمنتخبیازیکمتنفقه
تحقیقِیتراز

▪ درسمبادیوچیستیفقه
حکومتی

▪ کارگاهروششناسیفقاهت
▪ کارگاهتاریخادوارفقه

▪ برنامهمشاورهعلمیدرسفقه
▪ درسقواعدفقهیه

 ▪



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

کلیات سند برنامه راهبردی و عملیاتی 160

برنامهاجمالیاهدافعملیاتیعرصهمدت

کالم

1(آشناییبایکدورهفنیعلمکالم

استداللی

2(آشناییبااهممسائلواستداللهای

کالمی

3(آشناییبافرقومذاهباسالمی

4(آشناییباادیان

5(آشناییباکالمجدید

▪ تدرسیککپتابکالمیترازدرطول
یکیادوسال)مانندالمحاضرات

فیااللهیات(

▪ درسکالمجدیدبارویکرد
شبهاتروز

▪ کارگاهفرقومذاهبکالمی
▪ کارگاهادیانشناسی

فلسفه

1(فراگیرییکدورهفلسفهدرحد

شناختوتعمیق:

·تعمیقروشتفکرفلسفی

دقیقوواضحازمسائل ·تصویر

اساسیو�اسخهایفلسفهاسالمیبه

آنها

·فهمدقیقاستداللفلسفیدر

مسائلمهموقدرتاجمالیبرنقد

وبررسی

·شناختاجمالیمکاتبفلسفی

وشخصیتهاواندیشههایمهم

هرمکپتب

·آشناییاجمالیبامنابعاساسی

فلسفهاسالمی

امتدادی 2(آشناییاجمالیباآثار

اندیشههایفلسفیدرسبکزندگی

3(آشناییبافلسفهحکمتعملی

4(آشناییاجمالیباعلمالنفس

فلسفی

▪ درسکاملکپتاببدایةالحکمة
)اگرقبالدر�ایه�نجبدایهنخوانده

است.(

▪ درسکاملکپتابنهایةالحکمة
دردوسال

▪ کارگاههاونشستهایمباحث
امتدادیفلسفهدرنسبتبانظامات

اجتماعیوسبکزندگیاسالمی

▪ درسمختصرآشناییباکلیات
ومبانیحکمتعملیدرسنت

اسالمی

▪ درسمختصرآشناییباعلم
النفسفلسفی

▪ کارگاهبررسیاثرفلسفهدردین
�ژوهی

▪ برنامهمشاورهعلمیدرس
فلسفه

علوم

انسانی

اسالمی

1(آشناییبادانشتربیت

اسالمی)مبانی،اصول،روشها(

2(آشناییبااندیشههایاجتماعی

متفکرینمسلمان)عالمهطباطبایی،

شهیدمطهریو...(

3(آشناییباچیستی،مبانی،اصولو

روشهایعلمدینی

▪ درسیککپتابترازدردانش
تربیتاسالمی

▪ درس،مطالعهومباحثهمتون
برگزیدهاندیشمندانمسلماندر

مباحثاجتماعی

▪ درسدرآمدیبرعلمدینی



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

161 کلیات سند برنامه راهبردی و عملیاتی 

جدول 29- : اهداف عملیاتی و برنامه اجمالی سطح عالی؛ رویکرد 

راهبری اجتماعی و تبلیغی- بعد بینشی و بصیرتی
برنامهاجمالیاهدافعملیاتیعرصهمدت

سال
3

غرب

شناسی

مطالعهانتقادیمبانیاندیشهغربوآثار

فرهنگی،علمیواجتماعیآن

▪ مطالعه
▪ مباحثه

▪ کارگاه
▪ نشست

▪ کرسیآزاداندیشی

جریان

شناسی

1(شناختجریاناتفکری،فرهنگیو

با�پیوستهاو�شتوانههای سیاسیکشور

جهانیهمراهبررسیتاریخی)روشنفکری،

نهضتهایاسالمیو...(

2(شناختجریاناتتاریخیدرحوزهعلمیه

-

معارف

انقالب

اسالمی

3(شناختمبانیوابعادمکپتبامامره

·منشورروحانیت

·وصیتنامه

·و...

4(مبانینظاماجتماعیانقالب

اسالمی)نیمهاستداللیباتاکیدوتکیهبر

مطالعهموضوعیاندیشههایامامین

انقالب(

·والیت

·عدالت

·مردمساالری)نقشمردم(

·�پیشرفت

·علم

·فرهنگ

·تمدن

و... ·

5(بررسیاسنادباالدستینظاماسالمی

·قانوناساسی

·بیانیهگامدوم

·سندچشمانداز

6(بررسیچالشهای�پیشینوفراروی

انقالبونظاماسالمی

-



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

کلیات سند برنامه راهبردی و عملیاتی 162

برنامهاجمالیاهدافعملیاتیعرصهمدت

تحلیل

مسائلروز

1(بصیرتافزایینسبتبهتحوالتووقایع

مهمفرهنگی،اجتماعیوسیاسیروزو

کپنشمتناسبباآن

2(ارتقاءوتعمیقتوانتحلیلسیاسیو

شناختروشهایآن

-

جدول 30- : اهداف عملیاتی و برنامه اجمالی سطح عالی؛ رویکرد 

راهبری اجتماعی و تبلیغی- بعد تهذیبی و تربیتی
برنامهاجمالیاهدافعملیاتیعرصهمدت

سال
3

�ایههای

محوری

تهذیب

▪ �پیگیری،مداومتوارتقاءبرنامههایتکمیلوتعمیقاهدافگامهایقبل
دورهمقدماتوسطح

ارتباطبا

علمای

ربانیبصیر

استمراروتعیقارتباططالببا

علماء،صاحبنظرانواساتید

تهذیبوتربیتجامعه

▪ دعوتمستمرازاساتیداخالقمورد
وثوقحوزهعلمیهمتناسبباروحیات

مختلفطالبوسعیدرارتباطمعنوی

دقیقترطالبباایشان

▪ دیداربامراجعوعلماءربانی
▪ شکلدهیمحافلانسوتربیت



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

163 کلیات سند برنامه راهبردی و عملیاتی 

جدول 31- : اهداف عملیاتی و برنامه اجمالی سطح عالی؛ رویکرد 

راهبری اجتماعی و تبلیغی- بعد مهارتی
برنامهاجمالیاهدافعملیاتیعرصهمدت

سال
3

آموزش

مهارتها

1(شناختتفصیلیاصول،مبانیو

تشکیالتاسالمی روشهادر

·ایجادبینشوانگیزهالهی

·اصولوروشهایمدیریتاسالمی

·کادرسازیوتربیتنیرو

·اصولومهارتهایرهبری

·برنامهریزیومدیریتراهبردیو

کاربردی

·جریانسازیوایجادحرکت

·اقناعوهمراهنمودنافرادومجموعه

·مدیریتمسجدوهیئت

·مهارتتعاونوکارگروهی

مهارتتبدیلتهدیدبه ·

فرصت

مهارتنمادسازی ·

مهارتتقسیمکارو ·

همراهنمودنافراد

2(مهارتزبانحوزهمقصد)متنخوانی،

مکالمه،نویسندگی()مخصوصبخش

بینالملل(

▪ مطالعه،کارگاه،نشست
▪ تعریففعالیتگروهیفرهنگی

وبصیرتی



برنامهاجمالیاهدافعملیاتیعرصهمدت

کارورزی

)تمرین

ماموریت(

1(اثرگذاریفعالفرهنگیتربیتیبرفضای

اجتماعیبهطورهدفمندوبرنامه

ریزیشده

2(حضورموثردرمتنفعالیتهای

جریانسازفکری،فرهنگیوتربیتیدر

ایامتبلیغ

3(تمرینملکاتاخالقیاجتماعی)ایثار،

مسئولیت�ذیری،تواضعومردمداری،

سعهصدر،نقد�ذیریو...(

4(توازنبخشیشخصیتی

5(آشناییبانیازها،اقتضائاتو

بایستههایواقعیعرصههایماموریت

6(تمرینماموریتگرایی،مدیریتو

کارتشکیالتی

7(شناختتوانمندیهاونقاطضعف

عملیاتی

▪ بازدیدوآشناییباتجربههاو
نمونههایموفقراهبریاجتماعی

موجود)نقاطقوت،ضعف،

راهبردها،مسائل،روشحل

مسائلو...(

▪ ادامهمسئولیتسپاری
فعالیتهایفرهنگی،تربیتیو

بصیرتیمدرسهدرقالبکارگروهی

متشکل

یک در ▪ حضورموثرمستمر
تشکیالتیامجموعهفرهنگی

اجتماعیتربیتی)مسجد،کانون،

هیئتو...(درایامتعطیلدروس

هفتهها،تابستآنها،ایام )آخر

تبلیغو...(

▪ حضورجدیتبلیغیدرایامخاص
تبلیغ)محرم،صفر،فاطمیهو...(

وتابستان



فصل �نجم

 برنامه تفصیلی مقاطع





شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

167 کلیات سند برنامه راهبردی و عملیاتی 

فصــل پنجــم از ایــن ســند، بــه برنامــه تفصیلــی 
برنامــه   فصــل،  ایــن  در  می پــردازد.  مقاطــع 
ــه تفکیــک ســال  و  تفصیلــی هــر یــک از مقاطــع ب
ــع  ــت. در واق ــده اس ــان گردی ــف بی ــای مختل ترم ه
ــول  ــی فص ــی و اجرای ــه عملیات ــل، برنام ــن فص ای
قبــل جهــت نیــل بــه اهــداف غایــِی حــوزه   علمیــه  
می باشــد.  دانشــگاه  از  فارغ التحصیــل  طــاب 
ــه  ــودن، ب ــل ب ــل مفص ــه دلی ــند ب ــل از س ــن فص ای
ــد  ــه خواه ــتقل، ارائ ــزا و مس ــتی مج ــوان پیوس عن

شــد.
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پاورقی جداول:
1. ولــی فقیــه، فقیــه شــورای نگهبــان، رییس قــوه قضاییــه، عضو 
خبــرگان رهبــری، منصوبیــن رهبــری )اعــم از نماینــدگان ولــی 
فقیــه در ارگان هــای مختلــف، امــام جمعــه، تولیــت آســتان های 
مقــدس، رئیــس ســازمان تبلیغــات، مســئول نهــاد رهبــری در 
دانشــگاه و ...، اعضــای شــورای تخصصــی حــوزوی شــورای 

عالــی انقــاب فرهنگــی، فقهــای بانــک مرکــزی و غیــره.
ــی  ــوزه فقاهت ــاب در ح ــم انق ــر معظ ــن رهب ــی منصوبی 2.  یعن
)بــه طــور مثــال، رییــس قــوه قضاییــه( هــم از جهــت علمــی 
بایــد نصــاب رویکــرد فقــه حکومتــی را دارا باشــد و هــم بایــد 
ــزی  ــت و برنامه ری ــه مدیری ــه ای در حیط ــای افزون توانمندی ه

را دارا باشــد.
3.  مانند رییس صدا و سیما و ...

4.  ذکر شده در برنامه دوره مقدمات


