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�پیشگفتار

انقــالب  �پیــروزی   از  �ــس  به ویــژه  معاصــر،  دنیــای  تحــوالت  ســرعت 
اســالمی، چنــان  شــتاب گرفتــه کــه نوســازی و به روزرســانِی تمــام نهادهــا، 
ازجملــه نهادهــای دینــی و فرهنگــی اجتنــاب نا�ذیــر 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 �پیش

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

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

مدیریتحوزههایعلمیه
برنامهریزیونظارتراهبردی دفتر

مدیریتاندیشکده
فروردین1401شمسی





بخش اول

سند راهبردی
 امور نخبگان و استعدادهای  برتر 

حوزه های علمیه





شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

11  سند راهبردی و نظام جامع امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه

مقدمه

فصل اّول: تعاریف

نخبــه: بــه فــردی حــوزوی، برجســته و كارآمــد گفتــه 
ــوم  ــترش عل ــد و گس ــوزش، تولي ــت، آم ــه در تربي ــود ك می ش
ــذاری  ــت، اثرگ ــگ و مديري ــغ، فرهن ــانی، تبلي ــامی و انس اس
بــارز داشــته باشــد و همچنيــن فعالّيت هــای وی بــر پايــه 
هــوش، خاقيــت، انگيــزه و توانمندی هــای ذاتــی از يــک 
ســو و خبرگــی، تخّصــص و توانمندی هــای اكتســابی از ســوی 
ــه پيشــرفت علمــی و رشــد  ديگــر، موجــب سرعت بخشــيدن ب

ــردد. ــه گ ــوزه و جامع ــی در ح ــل اخاق فضاي
گفتــه  حــوزوی  فــرد  بــه  برتــر:  اســتعداد  صاحــب 
خــود،  ذاتــی  ويژگی هــای  بــه  توجــه  بــا  كــه  می شــود 
ــوز  ــی هن ــه نخبگــی را داراســت؛ ول ــه مرحل امــکان رســيدن ب
ــروز اســتعدادهای  زمينه هــای الزم بــرای شناســايی كامــل و ب

ويــژه او فراهــم نشــده اســت.
فعالّیــت نخبگانــی: فعالّيتــی اســت آگاهانــه، خاقانــه، 
نوآورانــه و محصول محــور بــا اثرگــذاری محســوس بــر پيشــرفت 
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ــر  ــد ب ــا تأكي ــی ب ــی و فرامّل ــف دينــی، مّل در عرصه هــای مختل
شــناخت مســائل و مشــکات.

و  ســازمان ها  گروه هــا،  از  يــک  هــر  نخبــه:  گــروه 
بــا ســاير هوّيت هــای مشــابه،  نهادهايــی كــه در مقايســه 
را دارا هســتند. انجــام فعالّيت هــای نخبگانــی  توانمنــدی 

گــروه صاحبــان اســتعداد برتــر: هــر يــک از گروه هــا، 
ســازمان ها يــا نهادهايــی كــه اســتعداد كســب توانمندی هــای 
ويــژه ای را دارد؛ ولــی بــرای تبديــل آن هــا بــه يــک گــروه نخبــه، 

ــرد. ــد حمايت هــا و برنامه ريزی هــای الزم صــورت پذي باي
ــا گروه هايــی اســت  اجتمــاع نخبگانــی: شــامل افــراد ي
ــر،  ــه تشــخيص دفتــر امــور نخبــگان و اســتعدادهای برت كــه ب
فعالّيت هــای  انجــام  بالفعــل  يــا  بالقــّوه  توانمندی هــای 
و  افــراد  بنابرايــن شــامل همــه  را دارا هســتند؛  نخبگانــی 

گروه هــای نخبــه و صاحبــان اســتعداد برتــر می شــود.
تمــام بخش هــای مختلــف  نظــام نخبگانــی: شــامل 
قوانيــن،  نهادهــا،  نقش آفرينــان،  بــر  مشــتمل  حــوزوی 
ســاِزكارها و روندهايــی اســت كــه بــر »فعالّيت هــای نخبگانــی« 

و »اجتمــاع نخبگانــی« بــه صــورت مســتقيم اثرگذارنــد.
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فصل دّوم: چشم انداز و 
اهداف کالن

چشم انداز
جامعـه نخبگانـی مطلوب حوزوی، جامعه ای اسـت پويا كه 
در آن، اجتماعـات نخبگانـی حـوزوی در چارچـوب ارزش های 
اسـامی و مبتنـی بـر اقتضائـات دينـی، سـّنت های حـوزوی و 
نظـام جمهوری اسـامی، فرصت رشـد و شـکوفايی حداكثری 
را بـر پايـه تنـّوع اسـتعدادها و توانمندی هـای خـود بـه دسـت 
آورده و ضمـن حـّل مسـائل حـوزه، نظـام و جامعـه اسـامی، 

تدبيـر امـور تحـّول آن را در دسـت می گيـرد.
اهداف کالن

شــکوفايی  و  رشــد  شناســايی،  زمينه هــای  ايجــاد   .1
ــاد  ــای ابع ــی و ارتق ــردی و گروه ــتعدادهای ف ــری اس حداكث

معنــوی و دينــی آن هــا؛
2. تحقــق نظــام جامــع »اخــاق نخبگــی« مبتنــی بــر 
آموزه هــای اســامی و تــاش بــرای ترويــج آن، بــه منظــور 
ــی و مصون ســازی  ــی اجتمــاع نخبگان رشــد اخاقــی و معرفت

ــان؛ آن
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3. رفــع موانــع فعالّيت هــای نخبگانــی، افزايــش ظرفّيــت 
ــول  ــی و فرصت ســازی مناســب براســاس اص اجتمــاع نخبگان

عدالــت و انصــاف؛
بهره گيــری  و  نخبگــی  دايــره  بــه  وسعت بخشــيدن   .4
ــوالت  ــت تح ــی در مديري ــاع نخبگان ــوان اجتم ــری از ت حداكث

ــی؛ ــی و فرامّل ــطح مّل ــور در س ــوزه و كش ح
5. مديرّيــت هدفمنــد گــردش نخبگانــی در حوزه هــای 
علميــه و پيشــگيری از خــروج آنــان از چرخه فعالّيــت حوزوی؛

متقابــل  حقــوق  و  مســئوليت ها  تنظيــم  و  تبييــن   .6
ــّس  ــش ح ــام و افزاي ــه و نظ ــوزه، جامع ــی، ح ــاع نخبگان اجتم
ــه نظــام اســامی در چارچــوب گفتمــان  دلبســتگی ايشــان ب

انقــاب اســامی؛
7. زمينه ســازی شــناخت و همــکاری متقابــل نخبــگان 
مســلمان در سراســر جهــان بــه منظــور تحقــق بين الملــل 

ــامی؛ ــن اس ــّدن نوي ــه تم ــر پاي ــامی، ب اس
8. جذب نخبگان مسلمان در گستره جهان اسام.
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فصل سّوم: راهبردهای کالن 
و اقدامات الزم

بــرای تحقــق اهــداف كان، نظــام نخبگانــی در حوزه هــای 
علميــه وظيفــه »شناســايی و هدايــت«، »توانمندســازی«، 
»زمينه ســازی بــرای اثرگــذاری« اجتمــاع نخبگانــی و نيــز 
زيرســاخت های  »توســعه  و  مديرّيــت«  و  »سياســت گذاری 

الزم« را بــر عهــده دارد.
و هدايــت  نظــام شناســايی  اســتقرار  راهبــرد کالن 1: 

نخبگانــی اجتماعــات 
راهبــرد حــوزوی1: تنّوع بخشــی در تعريــف ســطوح، 
ــا ــايی آن ه ــای شناس ــی و روش ه ــت نخبگان ــای فعالّي حوزه ه

اقدامات الزم در سطح حوزه

بــه . 1 مربــوط  مقــررات  و  ضوابــط  یــف  بازتعر و  بازنگــری 

ــی  ــاع نخبگان ــتیبانی از اجتم ــذب و پش ــایی، ج ــای شناس فراینده

ــی؛ ــت نخبگان ــد فعالّی ــر رص ــد ب کی ــا تأ ــئول ب ــتگاه های مس در دس

رتبه بنــدی . 2 اعتبارســنجی،  اعتباردهــی،  ســاِزکارهای  توســعه 

و ارتقــای »نهادهــای تخصصــی« حــوزه، براســاس ضوابــط، 
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ــی  ــورای عال ــد ش ــورد تأیی ــی م ــتانداردهای عموم ــررات و اس مق

علمیــه؛ حوزه هــای 

توســعه و تنّوع بخشــی بــه جشــنواره ها و رقابت هــا در زمینــه . 3

ــوزوی.  ــی ح ــای تخصص ــارکت نهاده ــا مش ــف ب ــطوح مختل و س

راهبــرد حــوزوی 2: هدايــت صاحبــان اســتعداد برتــر بــا 
اســتفاده از توانمندی هــای بخش هــای مختلــف وابســته و 

ــه ــای علمي ــت حوزه ه ــز مديري ــه مرك ــته ب غيروابس

اقدامات الزم در سطح حوزه های علمیه

اســتقرار نظــام شناســایی و هدایــت اســتعدادهای برتــر بــا . 1

کیــد  ــه ای و نامحســوس، بــا تأ ــور، مرحل روش هــای مربی مح

ــی؛ ــی و پژوهش ــی، تربیت ــه آموزش ــه وج ــر س ــان ب همزم

یـزی بـرای ارتقـای سـطح کیفـی آموزش هـای مدرسـه ای . 2 برنامه ر

)در همـه مقاطـع و سـطوح( بـه منظور پـرورش خالقّیـت، مهارت 

 مسـئله، آداب و مهارت هـای زندگـی در طـالب؛
ّ

حـل

ــا مشــارکت . 3 توســعه آموزش هــای خــاص »بــرون مدرســه ای« ب

مراکــز آموزشــی، تربیتــی و پژوهشــی در حوزه هــای متنــوع مــورد 

عالقــه طــالب؛

ــاتید . 4 ــارت اس ــش و مه ــطح دان ــای س ــرای ارتق ــزی ب ی برنامه ر

ــق  ی ــر، از طر ــتعدادهای برت ــان اس ــد صاحب ــت هدفمن ــرای هدای ب

ترویجــی؛ و  ت 
ّ

کوتاه مــد برنامه هــای 

افزایــش . 5 و  تحصیلــی  مشــاوره های  گســترش  و  تقویــت 

ــه و  ــای علمی ــی در حوزه ه ــته های تحصیل ــا رش ــراد ب ــنایی اف آش
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ــته های  ــد رش ــه و هدفمن گاهان ــاب آ ــور انتخ ــه منظ ــگاه ها ب دانش

ــول؛ ــه و اص ــت در دروس فق ــظ کیفّی ــر حف ــد ب کی ــا تأ ــی ب تحصیل

ارائــه خدمــات مشــاوره ای بــه افــراد و گروه هــای نخبــه و . 6

حقوقــی،  مختلــف  زمینه هــای  در  برتــر  اســتعداد  صاحبــان 

و...؛ خانــواده  روان شناســی، 

ــی . 7 ــای آموزش ــا و دوره ه ــادی، بازدیده ــای جه ــترش اردوه گس

ــه منظــور  ــاری ب ــای دوره هــای کارورزی و کارآمــوزی اختی و احی

ــی  ــرایط واقع ــا و ش ــی از نیازه ــاع نخبگان ــی اجتم گاه ــای آ ارتق

ــه؛ جامع

تدویــن و اجــرای برنامه هــای آموزشــی، تشــویقی و مشــاوره ای . 8

ازدواج و گســترش و ترویــج و تســهیل ازدواج مناســب بــه منظــور 

تقویــت بنیــاد خانــواده در اجتمــاع نخبگانــی؛

بـرای . 9 مشـاوره ای  و  آموزشـی  برنامه هـای  اجـرای  و  تدویـن 

گاهی  خانواده هـای صاحبـان اسـتعدادهای برتر بـه منظور افزایـش آ

و مهـارت آنـان بـرای تربیـت فرزنـد، هدایـت و تعامـل بـا فرزنـدان.

راهبــرد کالن 2: توانمندســازی اجتماعــات نخبگانــی در 
چارچــوب گفتمــان اســامی – ايرانــی

راهبــرد حــوزوی 1: پشــتيبانی تدريجــی، مشــروط و 
متنــوع براســاس انجــام فعالّيت هــای نخبگانــی و ميــزان رشــد 

ــی ــير نخبگ در مس

اقدامات الزم در سطح حوزه های علمیه

ــر . 1 ــتعدادهای برت ــان اس ــرای صاحب ــت ب ــت فعالّی ــاد فرص ایج
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ــی در  ــاِزکار حمایت ــاد س ــا ایج ــف ب ــق مختل ــگان در مناط و نخب

ّیتــی؛ زمینه هــای آموزشــی، پژوهشــی، تربیتــی، تبلیغــی و مدیر

حمایــت از مراکــز حــوزوی بــرای افزایــش پذیــرش اســتعدادهای . 2

ــی و  ــی، تربیت ــی، پژوهش ــتانداردهای آموزش ــت اس ــا رعای ــر ب برت

رفاهــی و نظــارت مســتمر بــر حفــظ و ارتقــای کیفیــت تحصیــالت 

حــوزوی؛

ــتقیم . 3 ــتقیم و غیرمس ــتیبانی های مس ــترش پش ــاماندهی و گس س

مــاّدی بــه اجتمــاع نخبگانــی در قالــب بــورس، جوایــز مقطعــی و 

ــی و  ــای غیردولت ــی، بخش ه ــازمان های دولت ــوی س ــه از س پژوهان

یــه( منطبــق بــا پایــش پیشــرفت  نهادهــای عمومــی )وقــف و خیر

مرحلــه ای و اثرگــذاری آنــان؛

یــزی بــرای ارائــه خدمــات مــورد نیــاز بــرای فعالّیت هــای . 4 برنامه ر

فــردی و گروهــی بــه منظــور تســهیل حرکــت در مســیر نخبگــی )از 

ــات  ــع علمــی و اطالعاتــی، فراهم کــردن امکان قبیــل: تأمیــن مناب

مــورد نیــاز پژوهشــی و آموزشــی مربــوط بــه تولیــد، ثبــت، انتشــار 

و ارائــه محصــوالت(.

ــراد  ــرورش اف ــرای پ ــازی ب ــوزوی 2: زمينه س ــرد ح راهب
ــه ــوزه و جامع ــه در ح ــای نخب ــکل گيری گروه ه ــه و ش نخب

اقدامات الزم در سطح حوزه های علمیه

ــی و فلســفی بــرای نخبــگان و . 1 تبییــن و تدویــن نظــام معرفت

ــان؛ ــی آن ــای معرفت ــد و ارتق ــه رش ــام ب اهتم

ســاماندهی و توســعه هســته های فعــال طــالب، رصــد دائمــی . 2
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و پشــتیبانی هدفمنــد و مرحلــه ای از آنــان بــا هــدف تبدیــل 

هســته ها بــه گروه هــای نخبــه؛

ل شــدن طــالب فّعــال در حوزه هــای مختلــف . 3
ّ
حمایــت از متشک

علمــی، اجتماعــی، فّناورانــه، فرهنگــی، قرآنــی و هنــری در 

ــای  ــی، گروه ه ــته های مطالعات ــی، هس ــای علم ــب انجمن ه قال

بــا  آن  ماننــد  و  نخبگانــی  تشــکل های  و  تبلیغــی   – جهــادی 

ــای  ــی حوزه ه ــورای عال ــّوب ش ــن مص ــط و قوانی ــت ضواب رعای

کیــد بــر ســهولت تأســیس گــروه، ضابطه منــدی و  علمیــه و بــا تأ

مســئولّیت پذیری، نظــارت و پایــش مســتمر و پشــتیبانی مرحلــه ای 

ــا؛ ــی از آن ه یج و تدر

ابیـت حضور اجتماع . 4
ّ

تـالش بـرای رفع موانع جـذب و افزایش جذ

نخبگانـی در حوزه های علوم انسـانی، اسـالمی و معارف دینی؛

حوزه هــای . 5 در  نخبــه  گروه هــای  و  افــراد  شبکه ســازی 

تخصصــی و حــول فعالّیت هــای نخبگانــی بــه منظــور هم افزایــی 

ــات و  ــش و اطالع ــادل دان ــکاری، تب ــت هم ــی، تقوی و هم گرای

ــترک؛ ــای مش ــام کاره انج

ــات . 6 ــاز اجتماع ــورد نی ــی م ــبکه اطالعات ــتقرار ش ــی و اس طراح

ــای  ــتفاده ار فعالّیت ه ــه اس ــان ب ــاز آن ــع نی ــرای رف ــی ب نخبگان

مشــابه شبکه ســازی و هدایــت فعالّیت هــای نخبگانــی.

ــراد و  ــذاری اف ــرای اثرگ ــازی ب ــرد کالن 3: زمينه س راهب
ــه ــه در جامع ــای نخب گروه ه

راهبــرد حــوزوی: برنامه ريــزی بــرای اثرگــذاری اجتمــاع 
نخبگانــی در جامعــه 
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اقدامات الزم در سطح حوزه های علمیه

گســترش تعامــل ســطوح مختلــف حــوزوی و حاکمیتــی . 1

بــا نخبــگان حــوزوی بــه منظــور مشــارکت آنــان در امــور 

ــگان  ــال نخب ــور فّع ــف و حض ــتگاه های مختل ــی دس مسئله شناس

ــزی  ی ــازی و برنامه ر ــگاری، تصمیم س ــد آینده ن ــوزوی در فراین ح

دســتگاه ها؛ در 

ــرای . 2 ــی بـ ــی و انگیزشـ ــاِزکارهای قانونـ ــاد سـ ــی و ایجـ طراحـ

ـــای  ـــوزوی در فراینده ـــگان ح ـــیع تر از نخب ـــتر و وس ـــتفاده بیش اس

ـــوزوی و  ـــای ح ـــی نهاده یت ـــی و مدیر ـــی، فرهنگ ـــی، آموزش علم

کشـــوری؛

یه پــردازی . 3 یابــی و گســترش فعالیت هــای کرســی های نظر ارز

ــا  ــل آن ه ــرای تبدی ــزی ب ی ــی و برنامه ر ــره نخبگان ــد و مناظ و نق

بــه محــل حضــور و تعامــالت فکــری گســترده تر نخبــگان و 

اندیشــمندان؛

ایجــاد فرایندهــای متنــوع بــرای اســتفاده بهینــه از فرصــت . 4

ــه  ــگان ب ــر و نخب ــتعدادهای برت ــان اس ــه« صاحب ــت وظیف »خدم

 مســائل اصلــی دســتگاه های مختلــف بــا 
ّ

منظــور تمرکــز بــر حــل

ح.
ّ
ــل ــای مس  نیروه

ّ
ــتاد کل ــکاری س هم

و  سياســت گذاری  نظــام  ارتقــای   :4 کالن  راهبــرد 
نخبــگان امــور  مديريــت 

راهبــرد حــوزوی 1: ارتقــا و تثبيــت سياســت گذاری، 
برنامه ريــزی و مديريــت كان نهادهــای حــوزوی
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اقدامات الزم در سطح حوزه های علمیه

ــای . 1 ــت حوزه ه ی ــز مدیر ــتادی در مرک ــد س ــت واح ی ــاد مدیر ایج

یــزی نظــام شناســایی، هدایــت و آمــوزش  علمیــه جهــت برنامه ر

اســتعدادهای برتــر؛

ایجــاد ســاِزکار الزم جهــت تعامــل دفتــر امــور نخبــگان و . 2

ــی  ــی و آموزش ــز علم ــات و مراک ــا مؤسس ــر ب ــتعدادهای برت اس

حــوزوی و آمــوزش عالــی بــه منظــور شناســایی و توانمندســازی 

ــی. ــاع نخبگان اجتم

راهبــرد حــوزوی 2: طراحــی شــاخص های ارزيابــی و 
ــر نظــام نخبگانــی ــط نظــارت ب ضواب

اقدامات الزم در سطح حوزه های علمیه

ــررات الزم  ــط و مق ــتانداردها، ضواب ــاخص ها، اس ــب ش 1. تصوی

بــرای نظــام نخبگانــی در ســطوح و ســاحت های مختلــف و 

نظــارت مســتمر بــر حســن اجــرای آن توســط دفتــر امــور نخبــگان و 

ــت؛ ی ــز مدیر ــر مرک ــتعدادهای برت اس

اعتباردهــی،  بــرای  الزم  معیارهــای  و  شــاخص ها  طراحــی   .2

اعتبارســنجی و رتبه بنــدی جشــنواره ها و رقابت هــای نخبگانــی 

و  معاونت هــا  همــکاری  بــا  و  نخبــگان  امــور  دفتــر  توســط 

اســتانی؛ و  ســتادی  یت هــای  مدیر

یابــی و پایــش مســتمر نظــام نخبگانــی حــوزه و ارائــه  3. ارز

گزارش هــای دوره ای و ســالیانه بــه مدیــر حوزه هــای علمیــه؛
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اجتمــاع  موجــود  اطالعاتــی  پایگاه هــای  یکپارچه ســازی   .4

ــر  ــد اطالعــات و شــواهد معتب ــه منظــور تولی ــی حــوزوی ب نخبگان

ــگان. ــور نخب ــر ام ــتی دفت پرس ــا سر ــت گذاری، ب ــرای سیاس ب

فرهنگــی،  زيرســاخت های  توســعه  کالن۵:  راهبــرد 
پژوهشــی و اطاع رســانی مرتبــط بــا نظــام نخبگانــی

ــگان  ــی نخب ــتگی مّل ــای دلبس ــوزوی 1: ارتق ــرد ح راهب
در چارچــوب گفتمــان انقــاب اســامی و ترويــج ارزش هــای 

ــه ــگ كار در جامع ــامی و فرهن اس

اقدامات الزم در سطح حوزه های علمیه

ترویــج فرهنــگ انــس بــا قــرآن، معــارف عتــرت و اصــول . 1

ــه  ــی ب ــاع نخبگان ــن اجتم ــالمی در بی ــالب اس ــای انق و ارزش ه

ــوی در  ــای معن ــق انگیزه ه ــی و تعمی ــش دین ــای بین ــور ارتق منظ

ــه؛ ــه جامع ــت ب خدم

ــی . 2 ــه مناســب و جــذاب دســتاوردهای فعالیت هــای نخبگان ارائ

ــزه و نشــان دادن فرصــت و امــکان  ــد و انگی ــا هــدف ایجــاد امی ب

ــور؛ ــوزه و کش ــطح ح ــر در س ــای کالن و مؤث ــام فعالیت ه انج

یارتــی، . 3 آشــناکردن اجتمــاع نخبگانــی بــا جاذبه هــای طبیعــی، ز

ــی  گاه ــای خودآ ــور ارتق ــه منظ ــور ب ــی کش ــی و اجتماع فرهنگ

گاهــی از  ــی و حــس دلبســتگی بــه میهــن و همچنیــن افزایــش آ
ّ
مل

کیــد بــر جایــگاه بــی بدیــل  خدمــات متقابــل اســالم و ایــران بــا تأ

ــی و ارتقــای تمــدن ایرانــی؛ ــه هویــت ایران اســالم در شــکل دهی ب

صاحبــان . 4 بــرای  آنــان  از  الگوســازی  و  نخبــگان  یــم  تکر
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یــق ترویــج رمــوز موفقیــت و زمینه ســازی  اســتعدادهای برتــر از طر

بــرای هدایــت گروه هــا و فعالیت هــای نخبگانــی از ســوی آنــان، 

کیــد بــر امکان پذیــری انجــام فعالیت هــا بــا امکانــات  بــا تأ

ــود. موج

راهبــرد حــوزوی 2: ايجــاد و ســاماندهی زيرســاخت های 
پژوهشــی و اطاع رســانی نخبــگان

اقدامات الزم در سطح حوزه های علمیه:

یرســاخت های . 1 تســهیل دسترســی آحــاد اجتمــاع نخبگانــی بــه ز

ســامانه های  جملــه  از  کشــور  پژوهشــی  و  مطالعاتــی 

یــت دفتــر  اطالع رســانی، کتابخانه هــای تخصصــی بــا محور

ــگان؛ ــور نخب ام

ــات . 2 ــب در اجتماع ــانی مناس ــاخت های اطالع رس یرس ــعه ز توس

و فعالیت هــای نخبگانــی بــه منظــور شبکه ســازی هدفمنــد 

فعالّیت هــا.

راهبــرد حــوزوی 3: توســعۀ فعاليت هــا و همکاری هــای 
بين المللــی نخبــگان بــه منظــور ارتقــای ظرفيــت و ســطح 
تأثيرگــذاری آنــان بــرای دســتيابی بــه مرجعيــت علمــی كشــور

اقدامات الزم در سطح حوزه های علميه:
ــور . 1 ــارج از کش ــی خ ــای مطالعات ــد فرصت ه ــترش هدفمن گس

ــا  ــاس نیازه ــگان براس ــر و نخب ــتعداهای برت ــان اس ــرای صاحب ب

شــرایط  فراهم کــردن  و  کشــوری  و  حــوزوی  اولویت هــای  و 

ــور؛ ــالم در کش ــان اس ــگان جه ــی از نخب میزبان

ــی . 2 ــه، فرهنگ ــی، فّناوران ــای علم ــد همکاری ه ــترش نظام من گس



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

 سند راهبردی و نظام جامع امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه24

ــی در  ــان خارج ــا همتای ــه ب ــای نخب ــراد و گروه ه ــی اف و اجتماع

ــی؛ ــترک بین الملل ــای مش ــر ح ه ــرای ط اج

ایجــاد ســاِزکارهای حقوقــی و مالــی بــرای همکاری هــای افــراد . 3

ــی؛ ــای بین الملل ــور در فعالیت ه ــۀ کش ــای نخب و گروه ه

ــۀ . 4 ــالب نخب ــژه ط ــا، به وی ــراد و گروه ه ــن اف ــاط بی ــاد ارتب   ایج

ــی  ــل و طراح ــود در داخ ــان خ ــا همتای ــور ب ــارج از کش ــی خ ایران

ــور  ــارج از کش ــِی خ ــالب ایران ــی ط ــک اطالعات ــتقرار بان و اس

ــع  ــت رف ــان در جه ــای آن ــری از توانمندی ه ــور بهره گی ــه منظ ب

ــور؛ ــای کش نیازه

نهادهــا، . 5 بــرای  هدایتــی  و  حمایتــی  ســاِزکارهای  ایجــاد 

یه های علمــی، بــا هــدف توســعۀ فعالیت هــای  انجمن هــا و نشــر

ــای  ــزاری کنفرانس ه ــورس، برگ ــای ب ــل اعط ــی )از قبی بین الملل

ــگان  ــذب نخب ــی( و ج یات بین الملل ــر ــار نش ــی، انتش بین الملل

ــالم؛ ــان اس جه

توســعۀ . 6 نیــز  و  بین المللــی  ارزشــمند  جایزه هــای  یــف  تعر

جــذب  منظــور  بــه  بین المللــی  مســابقه های  و  جشــنواره ها 

ــرای حضــور  دانشــمندان و نخبــگان خارجــی )جهــان اســالم( ب

و مشــارکت در فعالیت هــای نخبگانــی کشــور.
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مأموریت

شبکه ســازی  و  هم افزايــی  راهبــری،  سياســت گذاری، 
كنــار  در  علميــه  حوزه هــای  در  نخبگانــی  فعاليت هــای 
ــه رتبــه  ــرای نيــل ب ــر ب حمايــت از صاحبــان اســتعدادهای برت
نخبگــی و زمينه ســازی بــرای بهره منــدی از تــوان علمــی و 
مهارتــی نخبــگان حوزه هــای علميــه در ســطح حــوزه و كشــور.

چشم انداز
كارآمــد در بهره منــدی از اســتعدادهای برتــر و نخبــگان در 
راســتای ارتقــای اثرگــذاری در حــوزه، نظــام اســامی و جوامــع 
نخبه پــروری،  و  نخبه گزينــی  فرايندهــای  رصــد  طريــق  از 
برنامه ريــزی، شناســايی، جــذب، شکوفاســازی و حمايــت 
و  الزم  زمينه هــای  و  فرصت هــا  ايجــاد  ابعــاد،  همــه  در 

شبکه ســازی نخبــگان و اســتعدادهای برتــر.
ــان و  ــور نخگب ــاظ ام ــه لح ــه ب ــوزه علمي ــق، ح ــن اف در اي
اســتعدادهای برتــر از ويژگی هــای ذيــل برخــوردار اســت:

دارای تعامــل مؤثــر و ارزش محــور بــا جامعــه هــدف و نهادهــای . 1

نخبگانــی درون و بــرون حــوزوی؛

یتی یکپارچه و ارزش محور؛. 2 دارای نظام مدیر
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ــا و . 3 ــی نهاده یت ــی و مدیر ــی علم ــای نخبگان ــده نیازه تأمین کنن

ــوزوی؛ ــوزوی و غیرح ــازمان های ح س

توانمنــد در پشــتیبانی ارتقــای ســطح علمــی، بصیرتــی، مهارتــی . 4

یتــی نخبــگان؛ و مدیر

ــذار . 5 ــاز و تأثیرگ یان س ــد، جر ــال، هدفمن ــور فّع ــاز حض بسترس

ــی؛ ــی و بین الملل ــای داخل ــوزوی در عرصه ه ــگان ح نخب

ــی . 6 ــبکه های نخبگان ــب ش ــگان در قال ــی نخب ــاز هم افزای زمینه س

 مســائل حــوزه، نظــام و جامعــه اســالمی.
ّ

در راســتای حــل

اهداف کالن
استقرار نظام شناسایی و هدایت اجتماعات نخبگانی؛. 1

ــان . 2 ــوب گفتم ــی در چارچ ــات نخبگان ــازی اجتماع توانمندس

ــی؛ ــالمی – ایران اس

زمینه سازی برای اثرگذاری افراد و گروه های نخبه در جامعه؛. 3

یت امور نخبگان؛. 4 ارتقای نظام سیاست گذاری و مدیر

یرســاخت هــای فرهنگــی، پژوهشــی و اطــالع رســانی . 5 توســعه ز

مرتبــط بــا نظــام نخبگانــی.

ارزش های اساسی
1 .  ــی ــام خمین ــرت ام ــای حض ــه و رهنموده ــه اندیش ــه ب توج

ــم(؛ ــد )دام عّزه ــام تقلی ــع عظ ــری و مراج ــم رهب ــام معظ مق

اهتمــام بــه ســّنت های ارزشــمند ســلف صالــح در شناســایی و . 2

ــگان؛ ــری از نخب ــی و بهره گی تربیت
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یــت، اســتقالل و هویــت حــوزوی . 3 توجــه بــه حفــظ کرامــت، حر

نخبــگان و اســتعدادهای برتــر؛

کیــد بــر رعایــت عدالــت و اولویــت در حمایت هــا، متناســب . 4 تأ

ــا؛ ــا و ظرفیت ه ــا فعالیت ه ب

حفــظ و تقویــت روحیــه انقالبــی و احســاس تعهــد نســبت بــه . 5

ــالمی؛ نظام اس

ــی . 6 ــی ناش ــای منف ــیب ها و پیامده ــگیری از آس ــه پیش ــام ب اهتم

اغنــای  خودبرتربینــی،  خودشــیفتگی،  ماننــد:  حمایت هــا  از 

بارآمــدن، تجّمل گرایــی و راحت طلبــی؛ متوقــع  زودرس، 

کید بر حفظ زّی طلبگی و روحیه قناعت ورزی؛. 7 تأ

ــه . 8 ــاب از روحی ــوزی و اجتن ــم و علم آم ــت عل ــر فضیل ــد ب کی تأ

ــر؛ ــان نخبــگان و اســتعدادهای برت کاســب کارانه در می

ــوی . 9 ــی و معن ــمی، روان ــت جس ــالمت و بهداش ــه س ــه ب توج

ــر؛ ــتعدادهای برت ــگان و اس نخب

ــگان و . 10 ــده نخب ــات طبقه بندی ش ــار و اطالع ــر آم ــظ ب 1 تحف

ــر. اســتعدادهای برت

سیاست های کالن
یــت حوزه هــای . 1 اهتمــام بــه اســتفاده از ظرفیت هــای مراکــز مدیر

ــا  ــارکت جویانه ب ــل مش ــوزوی و تعام ــز ح ــایر مراک ــه و س علمی

آنــان؛

ــل . 2 ــی از قبی ــز صف ــدی مراک ــش کلی ــا و نق ــه ظرفیت ه ــه ب توج

ــوزوی؛ ــی ح ــی و فرهنگ ــی، تبلیغ ــی، پژوهش ــای آموزش واحده
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ــز . 3 ــایر مراک ــی س ــی و تجرب ــارب علم ــتفاده از تج ــر اس ــد ب کی تأ

مشــابه حــوزوی، ملــی و بیــن المللــی؛

یــزی متناســب در بازه هــای کوتاه مــدت، . 4 اهتمــام بــه برنامه ر

میان مــدت و بلندمــدت؛

ــتعدادهای . 5 ــگان و اس ــارکت جویانه نخب ــل مش ــه تعام ــه ب توج

یــزی؛ برتــر در برنامه ر

ــگان . 6 ــخصیتی نخب ــای ش ــف و ویژگی ه ــاد مختل ــه ابع ــه ب توج

ــرا؛ ــزی و اج ی ــر در برنامه ر ــتعدادهای برت و اس

قابــل . 7 و  انســانی  علمــی،  متنــوع  ظرفیت هــای  بــه  توجــه 

مناطــق مختلــف؛ در  پــرورش 

ــر . 8 ــتعدادهای برت ــرورش اس ــازی و پ ــه ظرفیت س ــژه ب ــام وی اهتم

و نخبــگان در مناطــق محــروم؛

حوزه هــای . 9 در  نخبه پــروری  زمینه هــای  ایجــاد  بــه  اهتمــام 

ــه؛ علمی

در . 10 تربیتــی  و  اخالقــی  شــاخص های  بــه  اولویــت دادن 

برتــر؛ اســتعدادهای  و  نخبــگان  شناســایی 

ــت . 11 ی ــا محور ــق ب ــوش و موف ــکل های خودج ــه تش ــه ب توج

ــاتید؛ اس

ــه . 12 ــرای ورود ب ــتعد ب ــراد مس ــش اف ــذب و گزین ــه ج ــه ب توج

علمیــه؛ حوزه هــای 

ــم و پاســخ گویی . 13 ــد عل ــر در تولی ــه حمایت هــای مؤث اهتمــام ب

بــه نیازهــای حوزه هــای علمیــه، جامعــه و نظــام اســالمی؛

و . 14 نخبــگان  میــان  هدفمنــد  ارتبــاط  برقــراری  بــر  کیــد  تأ
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اســتعدادهای برتــر حــوزه بــا نخبــگان و اســتعدادهای برتــر کشــور 

و جهــان و ایجــاد شــبکه نخبگانــی حوزویــان بــا رویکــرد ملــی و 

بین المللــی؛

یت های . 15 اهتمام به حفظ نخبگان و استعدادهای برتر برای مأمور

حوزه های علمیه.

راهبردهای عملّیاتی
هدايــت  و  شناســايی  نظــام  اســتقرار   :1 کالن  هــدف 

نخبگانــی: اجتماعــات 
بــه . 1 مربــوط  مقــررات  و  ضوابــط  یــف  بازتعر و  بازنگــری 

ــی  ــاع نخبگان ــتیبانی از اجتم ــذب و پش ــایی، ج ــای شناس فراینده

ــی؛ ــت نخبگان ــد فعالی ــر رص ــد ب کی ــا تأ ــئول ب ــتگاه های مس در دس

رتبه بنــدی . 2 اعتبارســنجی،  اعتباردهــی،  ســاِزکارهای  توســعه 

و ارتقــای »نهادهــای تخصصــی« حــوزه، براســاس ضوابــط، 

ــی  ــورای عال ــد ش ــورد تأیی ــی م ــتانداردهای عموم ــررات و اس مق

علمیــه؛ حوزه هــای 

توســعه و تنّوع بخشــی بــه جشــنواره ها و رقابت هــا در زمینــه . 3

و ســطوح مختلــف بــا مشــارکت نهادهــای تخصصــی حــوزوی؛

اســتقرار نظــام شناســایی و هدایــت اســتعدادهای برتــر بــا . 4

کیــد  ــه ای و نامحســوس، بــا تأ ــور، مرحل روش هــای مربی مح

ــی؛ ــی و پژوهش ــی، تربیت ــه آموزش ــه وج ــر س ــان ب همزم

آموزش هــای . 5 کیفــی  ســطح  ارتقــای  بــرای  یــزی  برنامه ر

ــرورش  ــور پ ــه منظ ــطوح( ب ــع و س ــه مقاط ــه ای )در هم مدرس
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 مســئله، آداب و مهارت هــای زندگــی در 
ّ

خالقیــت، مهــارت حــل

ــالب؛ ط

ــارکت . 6 ــا مش ــه ای« ب ــاص »برون مدرس ــای خ ــعه آموزش ه توس

مراکــز آموزشــی، تربیتــی و پژوهشــی در حوزه هــای متنــوع مــورد 

عالقــه طــالب؛

ــاتید . 7 ــارت اس ــش و مه ــطح دان ــای س ــت ارتق ــزی جه ی برنامه ر

ــق  ی ــر، از طر ــتعدادهای برت ــان اس ــد صاحب ــت هدفمن ــرای هدای ب

برنامه هــای کوتاه مــدت و ترویجــی؛

افزایــش . 8 و  تحصیلــی  مشــاوره های  گســترش  و  تقویــت 

ــه و  ــای علمی ــی در حوزه ه ــته های تحصیل ــا رش ــراد ب ــنایی اف آش

ــته های  ــد رش ــه و هدفمن گاهان ــاب آ ــور انتخ ــه منظ ــگاه ها ب دانش

ــول؛ ــه و اص ــت در دروس فق ــظ کیفی ــر حف ــد ب کی ــا تأ ــی ب تحصیل

تدویــن و اجــرای برنامه هــای آموزشــی، تشــویقی و مشــاوره ای . 9

ازدواج و گســترش و ترویــج و تســهیل ازدواج مناســب بــه منظــور 

تقویــت بنیــاد خانــواده در اجتمــاع نخبگانــی.

ــی و  ــات نخبگان ــازی اجتماع ــدف کالن 2: توانمندس ه
ــی: ــير نخبگ ــا در مس ــظ آن ه حف

ــر . 1 ــتعدادهای برت ــان اس ــرای صاحب ــت ب ــت فعالی ــاد فرص ایج

ــی در  ــاِزکار حمایت ــاد س ــا ایج ــف ب ــق مختل ــگان در مناط و نخب

یتــی؛ زمینه هــای آموزشــی، پژوهشــی، تربیتــی، تبلیغــی و مدیر

حمایـت از مراکـز حـوزوی بـرای افزایـش پذیـرش اسـتعدادهای . 2

برتر با رعایت اسـتانداردهای آموزشـی، پژوهشـی، تربیتـی و رفاهی 

و نظـارت مسـتمر بـر حفـظ و ارتقای کیفیـت تحصیـالت حوزوی؛
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ــتقیم . 3 ــتقیم و غیرمس ــتیبانی های مس ــترش پش ــاماندهی و گس س

مــاّدی بــه اجتمــاع نخبگانــی در قالــب بــورس، جوایــز مقطعــی و 

ــی و  ــای غیردولت ــی، بخش ه ــازمان های دولت ــوی س ــه از س پژوهان

یــه( منطبــق بــا پایــش پیشــرفت  نهادهــای عمومــی )وقــف و خیر

مرحلــه ای و اثرگــذاری آنــان؛

یــزی بــرای ارائــه خدمــات مــورد نیــاز بــرای فعالیت هــای . 4 برنامه ر

فــردی و گروهــی بــه منظــور تســهیل حرکــت در مســیر نخبگــی )از 

ــات  ــع علمــی و اطالعاتــی، فراهم کــردن امکان قبیــل: تأمیــن مناب

مــورد نیــاز پژوهشــی و آموزشــی مربــوط بــه تولیــد، ثبــت، انتشــار 

و ارائــه محصــوالت(.

افــراد  پــرورش  بــرای  زمينه ســازی   :3 کالن  هــدف 
ــان  ــوب گفتم ــه در چارچ ــکل گيری گروه هــای نخب ــه و ش نخب

ــامی: ــاب اس انق
ــی و فلســفی بــرای نخبــگان و . 1 تبییــن و تدویــن نظــام معرفت

ــان؛ ــی آن ــای معرفت ــد و ارتق ــه رش ــام ب اهتم

ســاماندهی و توســعه هســته های فعــال طــالب، رصــد دائمــی . 2

و پشــتیبانی هدفمنــد و مرحلــه ای از آنــان بــا هــدف تبدیــل 

هســته ها بــه گروه هــای نخبــه؛

حوزه هــای . 3 در  فّعــال  طــالب  متشکل شــدن  از  حمایــت 

قرآنــی و  فرهنگــی،  فناورانــه،  مختلــف علمــی، اجتماعــی، 

ــی،  ــته های مطالعات ــی، هس ــای علم ــب انجمن ه ــری در قال هن

گروه هــای جهــادی – تبلیغــی و تشــکل های نخبگانــی و ماننــد آن 

بــا رعایــت ضوابــط و قوانیــن مصــّوب شــورای عالــی حوزه هــای 
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کیــد بــر ســهولت تأســیس گــروه، ضابطه منــدی و  علمیــه و بــا تأ

مســئولّیت پذیری، نظــارت و پایــش مســتمر و پشــتیبانی مرحلــه ای 

ــا؛ ــی از آن ه یج و تدر

ــع جــذب و افزایــش جذابیــت حضــور . 4 ــع موان ــرای رف تــالش ب

اجتمــاع نخبگانــی در حوزه هــای علــوم انســانی، اســالمی و 

ــی؛ ــارف دین مع

حوزه هــای . 5 در  نخبــه  گروه هــای  و  افــراد  شبکه ســازی 

تخصصــی و حــول فعالّیت هــای نخبگانــی بــه منظــور هم افزایــی 

ــات و  ــش و اطالع ــتراک دان ــکاری، اش ــت هم ــی، تقوی و هم گرای

ــترک. ــای مش ــام کاره انج

هــدف کالن 4: زمينه ســازی بــرای اثرگــذاری افــراد و 
گروه هــای نخبــه در جامعــه:

بـا . 1 حاکمیتـی  و  حـوزوی  مختلـف  سـطوح  تعامـل  گسـترش 

نخبـگان حـوزوی به منظور مشـارکت آنـان در امور مسئله شناسـی 

دسـتگاه های مختلـف و حضـور فعال نخبـگان حـوزوی در فرایند 

دسـتگاه ها؛ در  یـزی  برنامه ر و  تصمیم سـازی  آینده نـگاری، 

طراحــی و ایجــاد ســاِزکارهای قانونــی و انگیزشــی برای اســتفاده . 2

ــی،  ــای علم ــوزوی در فراینده ــگان ح ــیع تر از نخب ــتر و وس بیش

یتــی نهادهــای حــوزوی و کشــوری؛ آموزشــی، فرهنگــی و مدیر

یه پــردازی . 3 یابــی و گســترش فعالیت هــای کرســی های نظر ارز

ــا  ــل آن ه ــرای تبدی ــزی ب ی ــی و برنامه ر ــره نخبگان ــد و مناظ و نق

بــه محــل حضــور و تعامــالت فکــری گســترده تر نخبــگان و 

اندیشــمندان؛
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ایجــاد فرایندهــای متنــوع بــرای اســتفاده بهینــه از فرصــت . 4

»خدمــت نظــام وظیفــه« صاحبــان اســتعدادهای برتــر و نخبــگان 

 مســائل اصلــی دســتگاه های مختلــف 
ّ

بــه منظــور تمرکــز بــر حــل

ح.
ّ
ــل ــای مس  نیروه

ّ
ــتاد کل ــکاری س ــا هم ب

هـدف کالن ۵: ارتقـای نظـام سياسـت گذاری و مديريت 
امـور نخبگان:

ــای . 1 ــت حوزه ه ی ــز مدیر ــتادی در مرک ــد س ــت واح ی ــاد مدیر ایج

ــوزش  ــت و آم ــایی، هدای ــام شناس ــزی نظ ی ــرای برنامه ر ــه ب علمی

ــر؛ اســتعدادهای برت

ایجــاد ســاِزکار الزم بــرای تعامــل دفتــر امــور نخبــگان و . 2

ــی  ــی و آموزش ــز علم ــات و مراک ــا مؤسس ــر ب ــتعدادهای برت اس

حــوزوی و آمــوزش عالــی بــه منظــور شناســایی و توانمندســازی 

اجتمــاع نخبگانــی؛

ــررات الزم . 3 ــط و مق ــتانداردها، ضواب ــاخص ها، اس ــب ش تصوی

بــرای نظــام نخبگانــی در ســطوح و ســاحت های مختلــف و 

نظــارت مســتمر بــر حســن اجــرای آن توســط دفتــر امــور نخبــگان 

ــت؛ ی ــز مدیر ــر مرک ــتعدادهای برت و اس

طراحــی شــاخص هــا و معیارهــای الزم بــرای اعتباردهــی، . 4

ــی  ــای نخبگان ــنواره ها و رقابت ه ــدی جش ــنجی و رتبه بن اعتبارس

بــا همــکاری معاونت هــا و  امــور نخبــگان و  توســط دفتــر 

اســتانی؛ و  یت هــای ســتادی  مدیر

یابــی و پایــش مســتمر نظــام نخبگانــی حــوزه و ارائــه . 5 ارز

گزارش هــای دوره ای و ســالیانه بــه مدیــر حوزه هــای علمیــه؛
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اجتمــاع . 6 موجــود  اطالعاتــی  پایگاه هــای  یکپارچه ســازی 

نخبگانــی حــوزوی بــه منظــور تولیــد اطالعــات و شــواهد معتبــر 

ــگان. ــور نخب ــر ام ــتی دفت پرس ــا سر ــت گذاری، ب ــرای سیاس ب

فرهنگــی،  زيرســاخت های  توســعه   :6 کالن  هــدف 
نخبگانــی: نظــام  بــا  مرتبــط  اطاع رســانی  و  پژوهشــی 

یرســاخت های . 1 تســهیل دسترســی آحــاد اجتمــاع نخبگانــی بــه ز

ســامانه های  جملــه  از  کشــور  پژوهشــی  و  مطالعاتــی 

یــت دفتــر  اطالع رســانی، کتابخانه هــای تخصصــی بــا محور

ــگان؛ ــور نخب ام

ــات . 2 ــب در اجتماع ــانی مناس ــاخت های اطالع رس یرس ــعه ز توس

و فعالیت هــای نخبگانــی بــه منظــور شبکه ســازی هدفمنــد 

فعالیت هــا؛

ــی . 3 ــه مناســب و جــذاب دســتاوردهای فعالیت هــای نخبگان ارائ

ــا هــدف ایجــاد امیــد و انگیــزه و نشــان دادن فرصــت  و امــکان  ب

ــور؛ ــوزه و کش ــطح ح ــر در س ــای کالن و مؤث ــام فعالیت ه انج

ــور . 4 ــارج از کش ــی خ ــای مطالعات ــد فرصت ه ــترش هدفمن گس

ــا و  ــاس نیازه ــگان براس ــر و نخب ــتعداهای  برت ــان اس ــرای صاحب ب

اولویت هــای حــوزوی و کشــوری؛

ایجــاد ســاِزکارهای حقوقــی و مالــی بــرای همکاری هــای افــراد . 5

ــی. ــای بین الملل ــور در فعالیت ه ــۀ کش ــای نخب و گروه ه


