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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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ح کلیات طر

خــود  درخشــان  حیــات  طــول  در  علمیــه  حوزه هــای 
همــواره متناســب بــا شــرایط و اقتضائــات محیطی پاســخ گوی 
نیازهــای متنــوع دینــی مــردم و جامعــه بوده انــد؛ بــا اســتقرار 
نظــام مقــدس جمهوری اســامی، حوزه هــای علمیه در پاســخ 
بــه تغییــرات و تحــوالت داخلــی و خارجــی نقــش مضاعفــی در 
جامعــه  عهــده دار شــدند، بــرای ایفــای ایــن نقــِش الزم  ضمــن 
گســترش مــدارس، بخش هــای مدیریتــی نیــز گســترش یافتــه 
ــا حوزه هــای علمیــه هوشــمندانه تر در عرصه هــای  مختلــف  ت
ــته  ــور داش ــی و ... حض ــی، تهذیب ــی، تبلیغ ــی، پژوهش آموزش
ــن  ــتای ای ــه در راس ــای علمی ــت حوزه ه ــز مدیری ــند. مرک باش
ــزی(  ــتاد مرک ــازی)در س ــرح چابک س ــرای ط ــن اج ــر ضم ام
بــه تأســیس مدیریت هــای اســتانی و راه انــدازی و توســعه 
ــدام  ــن اق ــرو ای ــی پرداخــت؛ پی ــز تخصص ــز مراک مــدارس و نی
اساســی، بــا حضــور و فعالیت هــای متنــوع مدیریت هــای 
و  روش هــا  بــه  نیــاز  آموزشــی  واحدهــای   نیــز  و  اســتانی 
ــب  ــت مناس ــی و هدای ــرای ارزیاب ــی ب ــد نظارت ــای جدی ابزاره
ــران  ــد، مدی ــان گردی ــش نمای ــش از پی ــی بی ــای آموزش واحده
ــه  ــای علمی ــت حوزه ه ــز مدیری ــد مرک ــت دریافتن ــز مدیری مرک
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ــود را از  ــای خ ــته زیرمجموعه ه ــم و پیوس ــور منظ ــه ط ــد ب بای
جهــات مختلــف مــورد ارزیابــی قــرار داده و هــر یــک از واحدهــا 
ــوی  ــد. الگ ــدی نماین ــه بن ــر رتب ــا یکدیگ ــه ب ــود را در مقایس خ
ــی  ــن هدف ــا چنی ــی ب ــای آموزش ــدی واحده ــی و رتبه بن ارزیاب

ــد. تهیــه گردی
ــی، از  ــای آموزش ــرد واحده ــی عملک ــو ارزیاب ــن الگ در ای
ــن  ــت. همچنی ــد گرف ــرار خواه ــی ق ــورد ارزیاب ــت م ــد جه چن
هــدف اصلــی، قضــاوت و تعییــن واحدهــای موفــق و ناموفــق 
نبــوده، بلکــه بهبــود عملکــرد واحدهــای آموزشــی مــورد 
ــرد  ــدی عملک ــی و رتبه بن ــام ارزیاب ــذا نظ ــد. ل ــد می باش تأکی
واحدهــا به گونــه ای طراحــی و اجــرا می شــود کــه از ایــن 
طریــق واحدهــا عملکــرد خــود را بهبــود ببخشــند؛ تأکیــد بــر 
ــارز  ــی ب ــه ویژگ ــز از جمل ــی نی ــام ارزیاب ــودن نظ انعطاف پذیرب

ایــن ارزیابــی می باشــد.
بــا چنیــن رویکــردی و بــا اســتفاده از تجــارب به دســت آمده 
رتبه بنــدی  و  ارزیابــی  گذشــته  ارزیابی هــای  و  نظــارت  از 

ــرد. ــورت می گی ــوزوی ص ــی ح ــای آموزش واحده
هــر  موفقیت هــای  و  شــکوفایی  روز  هــر  آن کــه  امیــد 
رســالتی  کــه  حــوزوی  آموزشــی  واحدهــای  بیشــتر  چــه 
ســنگین)پرورش و تربیــت طــاب( بــر عهــده دارنــد را شــاهد 

باشــیم.
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اهداف 
الف( از نظر شورای عالی

سیاســت های . 1 راهبــردی  یابــی  ارز بــرای  الزم  زمینــه  ایجــاد 

اجرایــی؛

ایجاد زمینه الزم برای سیاست گذاری هوشمندانه.. 2

ب( از نظر شورای گسترش

ــی . 1 ــمندانه و واقع ــری هوش ــرای تصمیم گی ــه الزم ب ــاد زمین ایج

ــدارس؛ ــه م ــوز ب ــای مج ــرای اعط ب

حصول اطمینان از تداوم شرایط مورد نیاز مدارس؛. 2

ــای . 3 ــرای ارتق ــب ب ــری مناس ــرای تصمیم گی ــه الزم ب ــاد زمین ایج

ــدارس. م

ج( از نظر مرکز مدیریت

یــق ایجــاد زمینــه رقابــت بیــن مــدارس و . 1 ارتقــای کیفیــت از طر

ــتانی؛ ــای اس یت ه مدیر

یزی برای توسعه مدارس؛. 2 ایجاد بستر الزم به منظور برنامه ر

هدف منــد . 3 و  بهینــه  تخصیــص  بــرای  شــرایط  فراهم آمــدن 

ــع؛ مناب

یابی درونی واحدهای آموزشی.. 4 انجام ارز
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حوزه کاربرد
ــت  ــز مدیری ــش مرک ــت پوش ــی تح ــای آموزش ــۀ واحده هم

حوزه هــای علمیــه را شــامل می شــود.
الگوی ارزیابی و رتبه بندی براساس مصوبه 1002

بــرای ارزیابــی عملکــرد و رتبه بنــدی واحدهــای ســازمانی 
الگوهــای مختلفــی وجــود دارد؛ از میــان ایــن الگوهــا، الگــوی 
نظام منــد کــه همــۀ عوامــل درونــی، کارکــردی و خروجــی 
را شــامل می شــود، بــرای ارزیابــی و رتبه بنــدی واحدهــای 
انتخــاب  و  دانســته  مناســب  علمیــه  حوزه هــای  آموزشــی 
ــام  ــک نظ ــوان ی ــه عن ــی را ب ــد آموزش ــر واح ــر ه ــد. اگ گردی
و  و خروجــی  کارکــردی  ورودی،  بگیریــم، عناصــر  نظــر  در 

شــاخص های کان آن بــه شــرح جــدول1 خواهــد بــود:

جدول1:عناصرورودی،کارکردیوخروجیمصوبه1002

خروجیهافرایندهامنابعوورودیواحدهاردیف

دانشآموختگانآموزشطالب)�ذیرشطالب(1

علمی�ژوهشاساتید)جذباساتید(2 آثار

3
قوانینومقرراتمرکز

مدیریت
خدماتتبلیغیتهذیب

4
منابعانسانی،مالیو

امکانات
تبلیغ

امورطالب)خدمات(5

مدیریتی)اجرایی(6
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هم چنیــن تعــداد شــاخص های موجــود در مصوبــه 1002 
مطابــق بــا جــدول2  قابــل اســتخراج می باشــد:

جدول2:تعدادشاخصهایموجوددرمصوبه1002

ردیفعنوانورودیهافرایندهاخروجیهاجمع

1سطح25933165611

2سطح24334150592

3سفیران2613516660

4مراکزتخصصی2083711655

مشکالت  اجرایی مصوبه 1002 و راه حل های آن در 
مدل اجرایی سال تحصیلی99-98

الف( تعداد باالی شاخص ها 

همان گونــه کــه ماحظــه می شــود در جــدول شــماره2 
و   208 حداقــل  مــدارس  ارزیابــی  شــاخص های  تعــداد 
حداکثــر 259 شــاخص می باشــد کــه ایــن موضــوع دارای 

ــت: ــده اس ــکال عم ــش اش ش

تعداد باالی شاخص ها توجیه علمی ندارد؛. 1

یــب بــه 50 درصــد از شــاخص ها . 2 بانک هــای اطالعاتــی قر

موجــود نیســت و منوط کــردن انجــام رتبه بنــدی بــه ایجــاد بانــک 

ــول  ــه ط ــال ها ب ــت س ــن اس ــاخص ها ممک ــن ش ــای ای و احص
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ــد؛ ــدارس می باش ــدی م ــف رتبه بن ــای توق ــه معن ــن ب ــد و ای انجام

ناموجود)حــدود . 3 اطالعاتــی  بانک هــای  از  بســیاری  ایجــاد 

چهــل درصــد( بــه دلیــل نداشــتن متولــی خــاص بســیار پرهزینــه 

ــت؛ اس

ایجــاد بســیاری از  بانک هــای اطالعاتــی هزینه-فایــده ناچیــزی . 4

ــوان از شــاخص های مشــابه موجــود اســتفاده کــرد؛ دارد و می ت

هم پوشانی بسیاری از شاخص ها؛. 5

ــواردی . 6 ــه در م ــح آن ک ــاخص ها: توضی ــانی ش ــه به روزرس ــاز ب نی

ــزو  ــذا ج ــده، ل ــی ش ــا اجرای ــدی در معاونت ه ــای جدی طرح ه

ــت. ــوب نیس ــاخص های مص ش

راه حل اجرایی مشکل 1 در ارزیابی سال تحصیلی 99-98:

از.1 خــاص متولــی دارای و اطالعاتــی بانکهــای دارای شــاخصهای اســتخراج
مصوبــه؛ در موجــود شــاخصهای

رفعهم�وشانیدربسیاریازشاخصها؛.2
شفافسازیوبرطرفکردنابهامدرعناوینشاخصها؛.3
بهروزرسانیشاخصهاطبقنظرتخصصیکارشناساندرمعاونتها..4

ب( نبود امکان رتبه بندی براساس محورهای عملکردی

همان گونــه کــه در جــدول1 آمــده اســت در ارزیابــی و 
رتبه بنــدی مــد نظــر مصوبــه 1002، مدرســه را بــه عنــوان یــک 
واحــد متمرکــز ارزیابــی می کنــد و امــکان ارائــه رتبه بنــدِی 
بخشــی در محورهــا و عملکرد هــای درون مــدارس )آمــوزش، 

پژوهــش و...( امکان پذیــر نمی باشــد.
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راه حل اجرایی مشکل2 در ارزیابی سال تحصیلی 99-98:

اساسمحورهای�نجگانهوکارکردیمدارسشامل: تقسیمبندیشاخصهابر
آموزش؛.1

�ژوهش؛.2
تبلیغ؛.3
تهذیب؛.4
امورطالب..5

در  جامعیــت  عــدم  و  پاســخ گویی  منابــع  مشــخص نبودن  ج( 

درنظرگرفته شــده: منابــع 

جــدول  بــا  مطابــق  مصوبــه  در  موجــود  شــاخص های 
فرایندهــا،  واحدهــا،  ورودی  و  منابــع  براســاس  شــماره1 
ــه  ــاره ای ب ــذا اش ــت، ل ــده اس ــه ش ــر گرفت ــا در نظ خروجی ه

نــدارد!  پاســخ گویی  منابــع 

راه حل اجرایی مشکل1 در ارزیابی سال تحصیلی 99-98:
�اسخگوییوارائهشش�رسشنامهبراینمناظر: تعریفولحاظششمنظر

طالب؛.1
اساتید؛.2

ارزیاباستانی؛.3
ارزیابستادی؛.4
شاخصهایثبتیکالن؛.5
اقداماتبدیع..6
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مزایای مدل اجرایی مستخرج از مصوبه 1002)سال 
تحصیلی99-98 (

سهولت در اجرا؛. 1

امکان ارائه همزمان رتبه بندی های بخشی و متمرکز؛. 2

هزینه بسیار پایین؛. 3

روایی مناسب؛. 4

منعطف بودن؛. 5

یابــی جامــع مــد نظــر مصوبــه 1002 شــورای . 6 تحقــق ارز

ــی؛ عال

جامعیــت از حیــث منابــع یــا مناظــر پاســخ گویی و ابعــاد . 7

عملکــردی.

تعاریف منابع یا مناظر پاسخ گویی و نحوه پاسخ گویی 
در مدل اجرایی سال تحصیلی 99-98:

الف( طالب

ــال  ــاب فع ــرح، ط ــن ط ــاب در ای ــور از ط ــف: منظ تعری
آموزشــی در هــر واحــد آموزشی)مدرســه یــا مرکــز تخصصــی( 
ــک ســال تحصیلــی گذشــته در آن واحــد  هســتند کــه در ی

آموزشــی دارای انتخــاب واحــد بوده انــد.
از  طــاب  ارزیابــی  پرســش نامه  پاســخ گویی:  شــیوه 
ــغ،  ــش، تبلی ــوزش، پژوه ــه )آم ــای پنج گان ــه در محور ه مدرس



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

17 کلیات طرح رتبه بندی واحدهای آموزشی

تهذیــب و امــور طــاب( طراحــی و در ســامانه پیشــخوان 
ــه  ــا مراجع ــد ب ــزز می توانن ــاب مع ــت. ط ــده اس ــذاری ش بارگ
بــه پنــل شــخصی و کلیــک بــر روی گزینــه »پرســش نامه 
ــل آن  ــه تکمی ــبت ب ــاب« نس ــدگاه ط ــه از دی ــی مدرس ارزیاب

ــد. ــدام نماین اق
  نکته:

تاریــخ  از  طــاب  پرســش نامه  تکمیــل  زمان بنــدی   .1
و  می باشــد  ســال  هــر  خــرداد   15 تــا  فروردیــن   15
ــک  ــق پیام ــدی از طری ــن زمان بن ــر در ای ــا تغیی ــد ی تمدی

می گــردد. اطاع رســانی 

ب( اساتید

ــن طــرح، اســاتید فعــال  تعریــف: منظــور از اســاتید در ای
ــتند  ــی( هس ــز تخصص ــا مرک ــه ی ــد آموزشی)مدرس ــر واح در ه
ــی  ــد آموزش ــته در آن واح ــی گذش ــال تحصیل ــک س ــه در ی ک

دارای انتخــاب واحــد بوده انــد.
از  اســاتید  ارزیابــی  پرســش نامه  پاســخ گویی:  شــیوه 
ــغ،  ــش، تبلی ــوزش، پژوه ــه )آم ــای پنج گان ــه در محور ه مدرس
تهذیــب و امــور طــاب( طراحــی و در ســامانه پیشــخوان 
ــا مراجعــه  ــد ب بارگــذاری شــده اســت. اســاتید معــزز می توانن
بــه پنــل شــخصی و کلیــک بــر روی گزینــه »پرســش نامه 
ــل آن  ــه تکمی ــبت ب ــاتید« نس ــدگاه اس ــه از دی ــی مدرس ارزیاب

ــد. ــدام نماین اق
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  نکته:
تاریــخ  از  طــاب  پرســش نامه  تکمیــل  زمان بنــدی   .1
و  می باشــد  ســال  هــر  خــرداد   15 تــا  فروردیــن   15
ــک  ــق پیام ــدی از طری ــن زمان بن ــر در ای ــا تغیی ــد ی تمدی

می گــردد. اطاع رســانی 
2. اســاتید محترمــی کــه در بیــش از یــک واحــد آموزشــی 
ــای  ــق راهنم ــد مطاب ــتند، بای ــس هس ــه تدری ــغول ب مش
ــی را  ــرای تمــام مــدارس فــرم ارزیاب ــامانه ب موجــود در س

تکمیــل نماینــد.

ج( اقدامات بدیع

تعریــف: اقدامــات بدیــع فعالیت هایــی هســتند جدیــد 
ــورت  ــه ص ــا کادر اداری مدرس ــر ی ــط مدی ــه توس ــکاری ک و ابت
می گیرنــد و خــارج از اباغیه هــا و آیین نامه هــای موظفــی 
ــی،  ــای آموزش ــی از عرصه ه ــوص یک ــوده و در خص ــه ب مدرس

ــند. ــغ می باش ــاب و تبلی ــور ط ــی، ام ــی، پژوهش تهذیب
شـــیوه پاســـخ گویی: پرســـش نامه ارزیابـــی اســـاتید از 
ـــغ،  ـــش، تبلی ـــوزش، پژوه ـــه )آم ـــای پنج گان ـــه در محور ه مدرس
ــذاری  ــامانه بارگـ ــی و در سـ ــاب( طراحـ ــور طـ ــب و امـ تهذیـ
ـــان  ـــده ایش ـــا نماین ـــدارس و ی ـــرم م ـــران محت ـــت. مدی ـــده اس ش
ـــه  ـــر روی گزین ـــک ب ـــامانه و کلی ـــه س ـــه ب ـــا مراجع ـــد ب می توانن
ــدام  ــل آن اقـ ــه تکمیـ ــبت بـ ــع«  نسـ ــات بدیـ ــت اقدامـ »ثبـ

نماینـــد.
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  نکته:
پرســش نامه  نهایــی  ثبــت  و  تکمیــل  زمان بنــدی   .1
 15 تــا  دی   15 تاریــخ  از  مدیــران  بدیــع  اقدامــات 
فروردیــن هــر ســال می باشــد و تمدیــد یــا تغییــر در ایــن 
می گــردد. اطاع رســانی  نامــه  طریــق  از  زمان بنــدی 
2. پــس از ثبــت اولیــه اقدامــات بدیــع در محورهــای  
مســتندات،  بارگــذاری  و  مــدارس  توســط  پنج گانــه 
معاونت هــای تخصصــی در مدیریــت اســتان بایســتی 
ــرای  ــه ب ــه مدرس ــاع ب ــا ارج ــد ی ــدم تأیی ــی، ع ــد نهای تأیی

اصــاح را تــا پایــان زمان بنــدی انجــام دهنــد.
معاونت های  توسط  ثبت شده  اقدامات  به  امتیازدهی   .3
تخصصی در ستاد  مطابق با »آیین نامه امتیازدهی اقدامات 

بدیع« انجام و به دفتر برنامه ریزی ارسال خواهد شد.

د( ارزیابی استانی

ــای  ــط معاونت ه ــه توس ــت ک ــی اس ــی ارزیاب ــف: نوع تعری
در  و  مــدارس  در  متناظــر  معاونــت  از  اســتان  تخصصــی 
ــب و  ــغ، تهذی ــش، تبلی ــوزش، پژوه ــه )آم ــای پنج گان محور ه

امــور طــاب( بــه عمــل می آیــد.
از  اســتانی  ارزیابــی  پرســش نامه  پاســخ گویی:  شــیوه 
ــغ،  ــش، تبلی ــوزش، پژوه ــه )آم ــای پنج گان ــه در محور ه مدرس
تهذیــب و امــور طــاب( طراحــی و در ســامانه آمــار حــوزه 
بارگــذاری شــده اســت. هــر کــدام از معاونت هــای تخصصــی 
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ــه آن در  ــت اولی ــی و ثب ــه ارزیاب ــدام ب ــتان اق ــت اس در مدیری
ســامانه  خواهنــد کــرد. ثبــت و تأییــد نهایــی بایســتی توســط 

ــرد.  ــام پذی ــتان انج ــت اس مدیری
  نکته:

پرســش نامه  نهایــی  ثبــت  و  تکمیــل  زمان بنــدی   .1
 15 تــا  دی   15 تاریــخ  از  مدیــران  بدیــع  اقدامــات 
فروردیــن هــر ســال می باشــد و تمدیــد یــا تغییــر در ایــن 
می گــردد. اطاع رســانی  نامــه  طریــق  از  زمان بنــدی 
2. پــس از ثبــت اولیــه اقدامــات بدیــع در محورهــای  
مســتندات،  بارگــذاری  و  مــدارس  توســط  پنج گانــه 
معاونت هــای تخصصــی در مدیریــت اســتان بایســتی 
ــرای  ــه ب ــه مدرس ــاع ب ــا ارج ــد ی ــدم تأیی ــی، ع ــد نهای تأیی

اصــاح را تــا پایــان زمان بنــدی انجــام دهنــد.

ه( ارزیابی ستادی

تعریــف: نوعــی ارزیابــی اســت کــه توســط ارزیــاب یــا تیــم 
ــای  ــال معاونت ه ــارکت فع ــا مش ــتاد )ب ــی از س ــی اعزام ارزیاب
آمــوزش، پژوهــش، تبلیــع، تهذیــب و امــور طــاب( از مــدارس 

ــد. ــل می آی ــه عم ــه ب ــای  پنج گان و در محور ه
از  اســتانی  ارزیابــی  پرســش نامه  پاســخ گویی:  شــیوه 
ســامانه  در  و  طراحــی  پنج گانــه  محور هــای   در  مدرســه 
بارگــذاری شــده اســت و توســط ارزیــاب یــا تیــم ارزیابــی 

می شــود. نهایــی  ثبــت  و  تکمیــل 
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  نکته:
1. ارزیابــی ســتادی در بــازه زمانــی تقریبــی ابتــدای دی 
تــا انتهــای بهمــن خواهــد بــود و زمان بنــدی حضــور 
ــرایط  ــاس ش ــتان ها براس ــی در اس ــم ارزیاب ــا تی ــاب ی ارزی

ــد. ــد ش ــام خواه ــزی اع ــر برنامه ری ــط دفت توس

و( احصای شاخص های کالن)ثبتی(

ثبتـی،  یـا  کان  شـاخص های  از  منظـور  تعریـف: 
یـک  هـر  در  مـدارس  کار  خروجـی  کـه  اسـت  شـاخص هایی 
از سـامانه های  داد ه هـا  ایـن  و  اسـت  پنج گانـه  محورهـای   از 
حـوزوی و توسـط واحـد آمار در سـتاد اسـتخراج خواهند شـد.

طیف پاسخ گویی و امتیازدهی به سؤاالت کیفی در 
پرسش نامه ها)طالب، اساتید، اقدامات بدیع، ارزیاب 

استانی، ارزیاب ستادی( در مدل اجرایی سال تحصیلی 
:99-98

ــی در  ــؤاالت کیف ــه س ــی ب ــخ گویی و امتیازده ــف پاس طی
ــی ســال تحصیلــی  ــه در مــدل اجرای پرســش نامه های  پنج گان

ــد. ــماره3 می باش ــدول ش ــق ج 98-99 مطاب

جدول3:طیف�اسخگوییوامتیازدهیبهسؤاالتکیفی

خیلیخوبخوبمتوسطضعیفخیلیضعیفگزینه

12345امتیاز

درجه1درجه2درجه3درجه4درجه5درجهبندی
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اوزان مناظر و ابعاد ارزیابی در مدل اجرایی سال 
تحصیلی 99-98:

ــاخت  ــق س ــاد از طری ــر و ابع ــه مناظ ــی ب ــوه امتیازده نح
و   )FAHP(فــازی مراتبــی  سلســله  تحلیــل  پرســش نامه 
ــران  ــران و صاحب نظ ــی از مدی ــع خبرگان ــط جم ــل توس تکمی
ــت.  ــده اس ــدول 4 و 5 آم ــق ج ــج مطاب ــت. نتای ــورت پذیرف ص
ــز  ــازی متناظــر مــورد اســتفاده نی ــارات کامــی و اعــداد ف عب

مطابــق بــا جــدول 6 می باشــد.

�رسشنامهAHPسطح2،1و3-سفیرانهدایت جدول4:اوزانمناظرمستخرجاز

کالناستاناساتیدطالببدیعمنظر

0.080.130.220.20.37وزن

AHPجدول5:اوزانابعادمستخرجاز�رسشنامه

سطح1

امورطالبتهذیبتبلیغ�ژوهشآموزشبعد

3017.57.53015وزن

سطح2و3

امورطالبتهذیبتبلیغ�ژوهشآموزشبعد

2025252010وزن

سفیرانهدایت

امورطالبتهذیبتبلیغ�ژوهشآموزشبعد

22.5153022.510وزن
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جدول6:عباراتکالمیواعدادفازیمتناظر

اعدادفازیعبارتکالمی

)1,1,3(خیلیضعیف

)1,3,5(ضعیف

)3,5,7(متوسط

)5,7,9(خوب

)7,9,9(خیلیخوب

شاخص ها و پرسش نامه ها )طالب، اساتید، ارزیاب 
استانی، ارزیاب ستادی، شاخص های کالن، اقدامات 

بدیع(:

الــف( شــاخص های ارزیابــی مــدارس بلندمــدت و ســفیران توســط 

ب طال

آموزش
امکانــات و فضــای آموزشــی مناســب مدرس هــا از حیــث . 1

صوتــی  سیســتم  وایت بــرد،  تختــه  فیزیکی)صندلــی، 

مدرس هــا، محیــط آرام، گرمایــش و ســرمایش مناســب، 

نور، رنگ آمیزی و...(؛ 

ــایر . 2 ــوزه و س ــک دروس ح ــه ای و بان ــایت رایان ــردن س فراهم ک

ــالب؛ ــتفاده ط ــرای اس ــی ب ــی آموزش ــب دیجیتال ــا و کت نرم افزاره

حضور منظم و به موقع اساتید در کالس درس؛. 3

توانمنــدی علمــی اســاتید، توانایــی انتقــال مفاهیــم و اســتفاده از . 4
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یــس؛ روش هــای نویــن تدر

انجــام وظایــف آموزشــی توســط واحــد آمــوزش )اطالع رســانی . 5

مناســب آموزشــی، برگــزاری به موقــع امتحانــات، رفــع مشــکالت 

ــع در  ــور به موق ــب و حض ــخ گویی مناس ــالب، پاس ــامانه ای ط س

محــل کار(؛

ارزشــیابی اســاتید و کارکنــان واحــد آمــوزش از دیــدگاه طــالب . 6

توســط مدیــر حــوزه و نظرخواهــی از طــالب بــرای بهبــود فراینــد 

آموزشــی مدرســه؛

تقدیــر شایســته از طــالب ممتــاز علمــی در هــر نیمســال . 7

. تحصیلــی

پژوهش
حیــث . 1 از  مدرســه  مناســب  پژوهشــی  فضــای  و  امکانــات 

فیزیکــی )ســالن مطالعــه، میــز و صندلــی مناســب، کتابخانــه 

ــور،  ــب، ن ــرمایش مناس ــش و س ــط آرام، گرمای ــع، محی جام

رنــگ و...(؛

ــالب . 2 ــه ط ــه ب ــای پژوهان ــب )اعط ــی مناس ــهیالت پژوهش تس

ــط  ــگان در محی ــکن رای ــاالنه و اس ــت س ین ــهمیه پر ــق، س محق

و...(؛ کتابخانــه 

اســتفاده . 3 بــرای  پرســرعت  اینترنتــی  ســایت  از  برخــورداری 

ــود  ــرای بهب ــازی ب ــای مج ــت فض ــتفاده از ظرفی ــی و اس پژوهش

پژوهــش در مدرســه؛

ــاری . 4 ــویق و ی ــی و تش ــور پژوهش ــاتید در ام ــر اس ــلط و تبح تس

ــش؛ ــالب در پژوه ط
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ــری امــور پژوهشــی . 5 تشــکیل کانون هــای علمــی طــالب و پیگی

ــب؛ ــخ گویی مناس ــالب و پاس ط

برگــزاری مســتمر دوره هــا، کارگاه هــا، جشــنواره ها و ســمینارهای . 6

پژوهشــی در طــول ســال تحصیلــی بــرای طالب؛

ــط . 7 ــالب توس ــدگاه ط ــش از دی ــد پژوه ــرد واح ــی عملک یاب ارز

ــای  ــود فراینده ــرای بهب ــالب ب ــی از ط ــوزه و نظرخواه ــر ح مدی

ــه. ــی مدرس پژوهش

تهذیب
امکانــات و فضــای تهذیبــی مناســب مســجد )سیســتم صوتــی، . 1

ادعیــه و مصحــف بــه تعــداد کافــی، جامهــری، رحــل، محیــط 

پاکیــزه مســجد، گرمایــش و ســرمایش مناســب و...(؛

اســتفاده از ظرفیــت فضــای مجــازی بــرای ترویــج و نشــر . 2

مباحــث تهذیبــی و اخالقــی در میــان طــالب مدرســه؛

توجــه اســاتید بــه مباحــث اخالقی-تهذیبــی و التــزام عملــی بــه . 3

اخــالق؛

شرکت و دخالت اساتید در برنامه های تهذیبی مدرسه؛. 4

ــه صــورت . 5 حضــور فعــال  اســتاد اخــالق مجــرب در مدرســه ب

ثابــت؛

ــی . 6 ــان تهذیب ــاون و کارکن ــی مع ــف تهذیب ــب وظای ــام مناس انج

ــا  ــزاری کارگاه ه ــالق، برگ ــی اخ ــزاری دروس هفتگ ــه برگ )ازجمل

و جلســات مهارت افزایــی طــالب، اجــرای مراســم مذهبــِی 

ــت  ــاز جماع ــزاری نم ــه برگ ــه ب ــال، توج ــول س ــی در ط تقویم

و...(؛



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

کلیات طرح رتبه بندی واحدهای آموزشی26

ــط . 7 ــالب توس ــدگاه ط ــب از دی ــد تهذی ــرد واح ــی عملک یاب ارز

ــی  ــای تهذیب ــود فراینده ــرای بهب ــر ب ــالش مدی ــوزه و ت ــر ح مدی

ــه؛ مدرس

ــالق . 8 ــر اخ ــه نش ــک ب ــالت و کم ــر در تعام ــوری مدی اخالق مح

در مدرســه؛

اجرای باکیفیت طرح تربیتی.. 9

تبلیغ
امکانــات فیزیکــی نشــر و اطالع رســانی معــارف دینــی در . 1

داخــل و خــارج از مدرســه )تابلــوی اعالنــات، بیلبــورد 

و...(؛ اختصاصــی 

اســتفاده از ظرفیــت فضــای مجــازی بــرای ترویــج و نشــر . 2

ــه احــکام،  ــی )ســایت ها و کانال هــای پاســخ گویی ب معــارف دین

ــبهات روز و...(؛ ــی، ش ــادی- سیاس ــث اعتق مباح

توجــه اســاتید بــه تبلیــغ و تشــویق و کمــک بــه طــالب در جهت . 3

آماده شــدن بــرای تبلیــغ در آینــده؛

ــی . 4 ــد تبلیغ ــط واح ــالب توس ــغ در ط ــه تبلی ــزه ب ــاد انگی ایج

مدرســه و رصــد و شناســایی طــالب مســتعد تبلیــغ و کمــک بــه 

رشــد مهارت هــای تبلیغــی؛

ــر در . 5 ــالش مدی ــه و ت ــی مدرس ــف تبلیغ ــب وظای ــام مناس انج

ــا و  ــزاری کارگاه ه ــان )برگ ــی مبلغ ــی و کیف ــش کّم ــت افزای جه

جلســات مهارت افزایــی طــالب بــرای تبلیــغ و...(؛

تقدیر شایسته از طالب موفق در حوزه تبلیغی توسط مدیر.. 6
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امور طالب
ــامل . 1 ــث کّمی)ش ــه از حی ــاختمان مدرس ــی س ــات فیزیک امکان

ســالن  آشــپزخانه،  رختشــوی خانه،  دستشــویی،  حمــام، 

ورزشــی و...(؛ 

امکانــات فیزیکــی از حیــث تجهیــزات رفاهــی- بهداشــتی . 2

و...(؛ لباس شــویی، وســایل ورزشــی  پکیــج،  )کولــر، 

ــام، . 3 ــویی، حم ــه )دستش ــی مدرس ــت عموم ــت و بهداش نظاف

ــی و...(؛ ــالن ورزش ــپزخانه، س آش

ــن . 4 ــات و قوانی ــا، خدم ــار، برنامه ه ــب اخب ــانی مناس اطالع رس

امــور طــالب و پیگیــری در جهــت رفــع مشــکالت طــالب؛

کّمیت، کیفیت و تنوع غذایی مناسب مدرسه؛. 5

ــه و...( و . 6 ــرم، فاطمی ــی )مح ــم مذهب ــب مراس ــزاری مناس برگ

هم چنیــن مراســم های دیگــر )ازجملــه هفتــه بســیج، هفتــه دفــاع 

ــدس و...(؛ مق

ــاب، . 7 ــد کت ی ــن خر ــنه، ب ــه قرض الحس ــهیالت ازجمل ــه تس ارائ

یه خــاص و هم چنیــن عقــد قــرارداد بــا ســازمان ها و  شــهر

ــب؛ ــرایط مناس ــا ش ــات ب ــت خدم یاف ــرای در ــا ب ارگان ه

یه طــالب )تعــداد مراجــع، پرداخــت . 8 وضعیــت پرداخــت شــهر

و...(؛ به موقــع 

تــالش مدیــر در جهــت رفــع مشــکالت مربــوط بــه امــور طالب . 9

در مدرســه و بهبــود خدمات دهــی و پاســخ گویی بــه طــالب.
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ب( شاخص های ارزیابی مدارس بلندمدت
 و سفیران توسط اساتید

آموزش
امکانــات و فضــای آموزشــی مناســب مدرس هــا از حیــث . 1

ــا،  ــی مدرس ه ــتم صوت ــرد، سیس ــه وایت ب ــی، تخت فیزیکی)صندل

ــزی  ــور، رنگ آمی ــب، ن ــرمایش مناس ــش و س ــط آرام، گرمای محی

و...(؛

ــایر . 2 ــوزه و س ــک دروس ح ــه ای و بان ــایت رایان ــردن س فراهم ک

ــاتید؛ ــتفاده اس ــرای اس ــی ب ــی آموزش ــب دیجیتال ــا و کت نرم افزاره

حضور منظم، به موقع و با انگیزه طالب در کالس درس؛. 3

ــر . 4 ــالب از نظ ــی ط ــتعداد تحصیل ــی و اس ــطح علم ــد س برآین

ــتاد؛ اس

یــزی . 5 انجــام وظایــف آموزشــی توســط واحــد آمــوزش )برنامه ر

مباحثــه  یــزی  برنامه ر کالســی،  برنامــه  مناســب  و  به موقــع 

طــالب و پیگیــری مباحثــات ، اطالع رســانی مناســب آموزشــی، 

پاســخ گویی مناســب و حضــور به موقــع در محــل کار(؛

ارزشــیابی طــالب و کارکنــان واحــد آمــوزش از دیــدگاه اســاتید . 6

توســط مدیــر حــوزه و نظرخواهــی از اســاتید بــرای بهبــود فراینــد 

ــه  ــرای آیین نام ــن اج ــر حس ــر ب ــارت مدی ــه )نظ ــی مدرس آموزش

آموزشــی(؛

تقدیر شایسته از اساتید ممتاز در هر سال تحصیلی.. 7
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پژوهش
امکانــات و فضــای پژوهشــی مناســب مدرســه از حیــث فیزیکی . 1

ــع،   ــه جام ــب، کتابخان ــی مناس ــز و صندل ــه، می ــالن مطالع )س

ــگ و...(؛ ــور، رن ــب، ن ــرمایش مناس ــش و س ــط آرام، گرمای محی

ــالب . 2 ــه ط ــه ب ــای پژوهان ــب )اعط ــی مناس ــهیالت پژوهش تس

ــط  ــگان در محی ــکن رای ــاالنه و اس ــت س ین ــهمیه پر ــق، س محق

و...(؛ کتابخانــه 

اســتفادۀ . 3 بــرای  پرســرعت  اینترنتــی  ســایت  از  برخــورداری 

ــود  ــرای بهب ــازی ب ــای مج ــت فض ــتفاده از ظرفی ــی و اس پژوهش

پژوهــش در مدرســه؛

ــث . 4 ــری مباح ــت پیگی ــالب در جه ــزه ط ــام و انگی ــه، اهتم توج

پژوهشــی و انجــام تکالیــف پژوهشــی؛

پیگیــری . 5 و  مدرســه  پژوهشــی  شــورای  مســتمر  برگــزاری 

شــورا؛ مصوبــات 

و . 6 جشــنواره ها  کارگاه هــا،  دوره هــا،  مســتمر  برگــزاری 

ــالب؛ ــرای ط ــی ب ــال تحصیل ــول س ــی در ط ــمینارهای پژوهش س

ارزشــیابی طــالب و کارکنــان واحــد پژوهــش از دیــدگاه اســاتید . 7

توســط مدیــر حــوزه و نظرخواهــی از اســاتید بــرای بهبــود فراینــد 

ــه  ــرای آیین نام ــن اج ــر حس ــر ب ــارت مدی ــه )نظ ــی مدرس پژوهش

پژوهشــی(.

تهذیب
امکانــات و فضــای تهذیبــی مناســب مســجد )سیســتم صوتــی، . 1
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ــط  ــل، محی ــری، رح ــی، جامه ــداد کاف ــه تع ــف ب ــه و مصح ادعی

پاکیــزه مســجد، گرمایــش و ســرمایش مناســب و...(؛

اســتفاده از ظرفیــت فضــای مجــازی بــرای ترویــج و نشــر . 2

مباحــث تهذیبــی و اخالقــی در بیــن طــالب مدرســه؛

رعایــت زّی طلبگــی و پیگیــری مباحــث اخالقــی توســط . 3

ــالب؛ ط

ــی . 4 ــان تهذیب ــاون و کارکن ــی مع ــف تهذیب ــب وظای ــام مناس انج

ــا  ــزاری کارگاه ه ــالق، برگ ــی اخ ــزاری دروس هفتگ ــه برگ )ازجمل

و جلســات مهارت افزایــی طــالب، اجــرای مراســم مذهبــی 

ــت  ــاز جماع ــزاری نم ــه برگ ــه ب ــال، توج ــول س ــی در ط تقویم

و...(؛

یابـی عملکـرد واحـد تهذیـب از دیـدگاه اسـاتید توسـط مدیر . 5 ارز

حـوزه و تـالش مدیـر در جهـت بهبـود فرایندهـای تهذیبی مدرسـه؛

ــالق . 6 ــر اخ ــه نش ــک ب ــالت و کم ــر در تعام ــوری مدی اخالق مح

در مدرســه.

تبلیغ
امکانــات فیزیکــی نشــر و اطالع رســانی معــارف دینــی در . 1

ــی و...(؛ ــورد اختصاص ــات، بیلب ــوی اعالن ــوزه )تابل ــارج ح خ

اســتفاده از ظرفیــت فضــای مجــازی بــرای ترویــج و نشــر . 2

ــه احــکام،  ــی )ســایت ها و کانال هــای پاســخ گویی ب معــارف دین

ــبهات روز و...(؛ ــی، ش ــادی- سیاس ــث اعتق مباح

ــرای . 3 ــدن ب ــغ و آماده ش ــالب از تبلی ــتقبال ط ــن اس ــور و حس ش

آن؛
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ــی . 4 ــان تبلیغ ــاون و کارکن ــی مع ــف تبلیغ ــب وظای ــام مناس انج

)برگــزاری کارگاه هــا و جلســات مهارت افزایــی طــالب بــرای 

تبلیــغ و...(؛

پرداختــن مدیــر مدرســه بــه اهمیــت تبلیــغ و ســوق دادن طــالب . 5

بــه تبلیــغ و حمایــت از آن هــا؛

تقدیــر شایســته از طــالب موفــق در حــوزه تبلیغــی توســط . 6

ــر؛ مدی

اجرای باکیفیت طرح تربیتی.. 7

امور طالب
ــامل . 1 ــث کمی)ش ــه از حی ــاختمان مدرس ــی س ــات فیزیک امکان

ــی و...(؛ ــالن ورزش ــویی، س ــام، دستش حم

رفاهی-بهداشــتی . 2 تجهیــزات  حیــث  از  فیزیکــی  امکانــات 

و...(؛ ورزشــی  پکیــج، وســایل  )کولــر، 

ــام، . 3 ــویی، حم ــه )دستش ــی مدرس ــت عموم ــت و بهداش نظاف

ــی و...(؛ ــالن ورزش س

ــانی . 4 ــرای اطالع رس ــی ب ــات اجتماع ــال و صفح ــتفاده از کان اس

ــالب؛ ــور ط ــن ام ــات و قوانی ــا، خدم ــار، برنامه ه اخب

برگزاری باکیفیت اردوها؛. 5

و . 6 اســاتید  بــه  مربــوط  رفاهــی  و  امــور خدماتــی  پیگیــری 

یابــی نحــوه ارائــه خدمــات بــه اســاتید توســط مدیــر؛ ارز

ــت . 7 ــع، پرداخ ــاتید)تعداد مراج یه اس ــهر ــت ش ــت پرداخ وضعی

و...(. به موقــع 
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ج( شاخص های ارزیاب استانی

آموزش
تختــه . 1 )صندلــی،  مدرس هــا  مناســب  آموزشــی  امکانــات 

و...(؛ مدرس هــا  صوتــی  سیســتم  وایت بــرد، 

فضــای آموزشــی مناســب مدرس هــا )محیــط آرام، گرمایــش و . 2

ــزی و...(؛ ــور، رنگ آمی ســرمایش مناســب، ن

شناســایی افــراد مســتعد واجــد شــرایط مقاطــع مختلــف . 3

ــوزه؛ ــه ح ــرای ورود ب ــی ب تحصیل

ارائه مشاوره به داوطلبان ورود به حوزه؛. 4

شرکت اساتید در دوره های دانش افزایی؛. 5

یس؛. 6 به کارگیری متناسب استاد براساس حکم تدر

ــاق مطالعــه و اســتراحت مناســب شــأن اســاتید . 7 فراهم کــردن ات

)امکانــات رفاهــی اســاتید(؛

بـرای اسـتفاده . 8 تهیـه متـون و کتـب آموزشـی و کمک آموزشـی 

اسـاتید؛ طـالب و 

امکانــات، تجهیــزات و فضــای کافــی و مناســب اداری بخــش . 9

ینتــر، کمــد اســناد، فکــس، سیســتم صوتــی،  آمــوزش مدرســه )پر

ــده و...(؛ ــی مراجعه کنن صندل

فراهم کردن سایت رایانه ای و بانک دروس حوزه و سایر نرم افزارها . 10

و کتب دیجیتالی آموزشی برای استفاده طالب و اساتید؛
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انصرافــی و . 11 ثبــت  به موقــع و  انتقــال  نقــل و  بــه  اهتمــام 

؛ جی هــا خرا ا

مستندات برخورداری واحد آموزش از دفتر حضور غیاب منظم . 12

طالب )برنامه کالسی و مباحثه( و اساتید و ثبت سیستمی آن ها؛

مســتندات تشــکیل مســتمر و منظــم شــورای مدرســه و ثبــت و . 13

پیگیــری مصوبــات آن؛

ــی . 14 ــف آموزش ــب وظای ــام مناس ــتان از انج ــز اس ــت مرک رضای

ــاط  ــی، ارتب ــای ابالغ ــرای برنامه ه ــن اج ــه )حس ــط مدرس توس

مســتمر بــا معاونــت اســتان، پاســخ گویی بــه مکاتبــات معاونــت 

ــات(. ــم در جلس ــتمر و منظ ــرکت مس ــتان، ش اس

پژوهش
امکانــات پژوهشــی مناســب بــرای طــالب و اســاتید )کتابخانــه . 1

مناســب بــرای اســتفاده پژوهشــی طــالب و اســاتید و...(؛

فضــای پژوهشــی مناســب بــرای طــالب و اســاتید )محیــط آرام، . 2

گرمایــش و ســرمایش مناســب، نــور، رنگ آمیــزی و...(؛

ــرای اســتفاده . 3 ــه متــون و کتــب پژوهشــی و کمک پژوهشــی ب تهی

طــالب و اســاتید؛

امکانــات، تجهیــزات و فضــای کافــی و مناســب اداری بخــش . 4

اســناد، فکــس، صندلــی  ینتــر، کمــد  )پر پژوهــش مدرســه 

و...(؛ مراجعه کننــده 

جشــنواره های . 5 علمــی،  مســابقات  همایش هــا،  نشســت ها، 

پژوهشــی، ســمینارها و کرســی های آزاداندیشــی؛
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اســتفاده . 6 بــرای  پرســرعت  اینترنتــی  ســایت  از  برخــورداری 

اســاتید؛ و  طــالب  پژوهشــی 

ــاب . 7 ــزاری، کت ــک نرم اف ــه ای و بان ــایت رایان ــورداری از س برخ

ــرای  ــه ب ــی و ... در کتابخان ــی و پژوهش ــاالت علم ــال، مق دیجیت

ــاتید؛ ــالب و اس ــی ط ــتفاده پژوهش اس

ــالب و . 8 ــاز ط ــورد نی ــی م ــای پژوهش ــزاری دوره ه ــتندات برگ مس

اســاتید بــا اســتفاده از اســاتید پژوهشــی؛

ــی . 9 ــف پژوهش ــب وظای ــام مناس ــتان از انج ــز اس ــت مرک رضای

ــاط  ــی، ارتب ــای ابالغ ــرای برنامه ه ــن اج ــه )حس ــط مدرس توس

مســتمر بــا معاونــت اســتان، پاســخ گویی بــه مکاتبــات معاونــت 

ــات(. ــم در جلس ــتمر و منظ ــرکت مس ــتان، ش اس

تهذیب
امکانـات تهذیبـی مناسـب مسـجد از حیـث فیزیکـی )سیسـتم . 1

صوتـی، ادعیـه و مصحف بـه تعداد کافـی، جامهری، رحـل و...(؛

فضــای تهذیبــی مناســب )محیــط پاکیــزه مســجد، گرمایــش و . 2

ــزی و...(؛ ــور، رنگ آمی ــب، ن ــرمایش مناس س

تهیه متون و کتب تهذیبی برای استفاده طالب و اساتید؛. 3

مســتندات اســتفاده از ظرفیــت فضــای مجــازی بــرای ترویــج و . 4

نشــر مباحــث تهذیبــی و اخالقــی در میــان طــالب مدرســه؛

ــورت . 5 ــه ص ــه ب ــرب در مدرس ــالق مج ــتاد اخ ــال اس ــور فع حض

ثابــت یــا مدعو)جلســه هفتگــی(؛

رعایــت زّی طلبگــی و ظاهــر مناســب طــالب )پوشــش، . 6

و...(؛ آراســتگی 
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اجرای باکیفیت طرح تربیتی؛. 7

حضور مشاور )ثابت و اعزامی( در مدرسه؛. 8

شرکت گسترده طالب در نماز جماعت )سه وعده(؛. 9

انجام ارزشیابی تهذیبی از اساتید و کادر و ترتیب اثردادن به آن ها؛. 10

ــی . 11 ــف تهذیب ــب وظای ــام مناس ــتان از انج ــز اس ــت مرک رضای

ــاط  ــی، ارتب ــای ابالغ ــرای برنامه ه ــن اج ــه )حس ــط مدرس توس

مســتمر بــا معاونــت اســتان، پاســخ گویی بــه مکاتبــات معاونــت 

ــات(. ــم در جلس ــتمر و منظ ــرکت مس ــتان، ش اس

تبلیغ
امکانــات فیزیکــی نشــر و اطالع رســانی معــارف دینــی در . 1

ــات،  ــوی اعالن ــال )تابل ــورت فع ــه ص ــوزه ب ــل ح ــارج و داخ خ

بیلبــورد اختصاصــی(؛

اســتفاده از ظرفیــت فضــای مجــازی بــرای ترویــج و نشــر . 2

ــه احــکام،  ــی )ســایت ها و کانال هــای پاســخ گویی ب معــارف دین

ــبهات روز و...(؛ ــی، ش ــادی- سیاس ــث اعتق مباح

ــالب . 3 ــرای ط ــی ب ــوزش تبلیغ ــای آم ــزاری دوره ه ــتندات برگ مس

ــی و...(؛ ــا، گردهمای )کارگاه ه

رضایــت مرکــز اســتان از انجــام مناســب وظایــف تبلیغی توســط . 4

مدرســه )حســن اجــرای برنامــه هــای ابالغــی، ارتبــاط مســتمر بــا 

ــتان،  ــت اس ــات معاون ــه مکاتب ــخ گویی ب ــتان، پاس ــت اس معاون

شــرکت مســتمر و منظــم در جلســات(.
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امور طالب
ــامل . 1 ــث کّمی)ش ــه از حی ــاختمان مدرس ــی س ــات فیزیک امکان

حمــام، دستشــویی، رختشــوی خانه، آشــپزخانه، ســالن ورزشــی 

و...(؛

امکانــات فیزیکــی از حیــث تجهیــزات و وســایل رفاهــی- . 2

ــی و...(؛ ــایل ورزش ــویی، وس ــج، لباس ش ــر، پکی ــتی )کول بهداش

ــام، . 3 ــویی، حم ــه )دستش ــی مدرس ــت عموم ــت و بهداش نظاف

آشــپزخانه، ســالن ورزشــی، حجره هــا و...(؛

یارتی؛. 4 برگزاری اردوی راهیان نور و سفرهای ز

ــانی . 5 ــرای اطالع رس ــی ب ــات اجتماع ــال و صفح ــتفاده از کان اس

ــالب؛ ــور ط ــن ام ــات و قوانی ــا، خدم ــار، برنامه ه اخب

رضایــت مرکــز اســتان از انجــام مناســب وظایــف امــور طــالب . 6

ــاط  ــی، ارتب ــای ابالغ ــرای برنامه ه ــن اج ــه )حس ــط مدرس توس

مســتمر بــا معاونــت اســتان، پاســخ گویی بــه مکاتبــات معاونــت 

ــات(. ــم در جلس ــتمر و منظ ــرکت مس ــتان، ش اس
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