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�پیشگفتار

انقــالب  �پیــروزی  از �ــس بهویــژه معاصــر، دنیــای تحــوالت ســرعت
اســالمی،چنــانشــتابگرفتــهکــهنوســازیوبهروزرســانِیتمــامنهادهــا،
اســت.ازایــنروبــا ازجملــهنهادهــایدینــیوفرهنگــیاجتنــابنا�ذیــر
ــالمی ــاماس نظ ــهدر ــایعلمی ــلحوزهه ــگاهبیبدی ــشوجای ــهنق ــهب توج
ایــننهــادمقــدسوجــوددارد،مدیریــتحوزههــای وانتظاراتــیکــهاز
اســناد، روزآمدســازِی و ارتقــا اصــالح، تدویــن، فرایندهــای علمیــه
ســاختارهای و نظامنامههــا برنامههــا، سیاســتها، مأموریتهــا،
اولویــت دورۀمدیریــتحضــرتآیــتاهللاعرافــی،در خــودرابهویــژهدر
دادهاســتتــابتوانــدضمــنتحقــقایــنمطالبــاتوانتظــارات،زمینۀ قــرار
ــای ــلوایف ــموعم ــدانعل می ــهدر ــایعلمی ــشحوزهه بیشازپی ــور حض
حــلمشــکالتومعضــالتملــیوفراملــیرافراهــمآورد. نقــشمثبــتدر

راســتایتحقــقایــناولویــت، برنامهریــزیونظــارتراهبــردی،در دفتــر
ضمــنارجنهــادنبــهتالشهــاوزحمــاتچندینســالهایکــهبــرایتهیــه
مختلــف  مراکــز و  دفاتــر معاونتهــا، توســط طرحهــا و اســناد ایــن
ــع، ــهتجمی ــبتب ــت،نس ــهاس ــورتگرفت ــهص ــایعلمی ــتحوزهه مدیری
ــراتو ــۀنظ ــدارائ ــت.بیتردی ــردهاس ــدامک ــااق ــاپآنه ــازیوچ نهاییس
ــای ــبارتق ــوزویموج ــرانح ــاتیدوصاحبنظ ــازندۀاس ــنهاداتس �پیش

ــد. ــدش ــاخواه ــنادوطرحه ــناس ــیای ــیوکیف کّم
ایــنمجموعــه، الزمبــهتوضیــحاســتنســخههایچــاپشــدهدر
ــری،در تغیی ــر ــورته ص ــودهودر ــوبب ــخههایمص ــننس ــاآخری ب ــر براب

ــد. ــدش ــهخواه ــدانعرض ــهعالقهمن ــالوب ــداعم ــاپجدی چ

مدیریتحوزههایعلمیه
برنامهریزیونظارتراهبردی دفتر

مدیریتاندیشکده
فروردین1401شمسی
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مقدمه

ــالتی  ــت^ رس ــل بی ــر| و اه ــالت پیامب رس
جهانــی اســت و قــرآن کریــم بــر ایــن حقیقــت 

و می فرمایــد: کــرده  تأکیــد 
َبِشــرًا  لِّلنَّــاِس  َکافَّــًة  إِلَّ  َک  أَْرَســْلنَا »َوَمــا 

 1 َوَنِذیــًرا«.
ــدور  ــه ص ــبت ب ــم| نس ــر اعظ ــخص پیامب ش
دوردســت  ســرزمین های  بــه  وحــی  و  رســالت 

می ورزیدنــد. اهتمــام 
 در دنیــای معاصــر و کنونــی نیــز حــوزه علمیــه 
ــرورت دارد  ــا، ض ــده و وارث انبی ــوان نماین ــه عن ب
تــا مخاطبــان جهانــی را از طریــق ترجمــه کتــاب و 
آثــار بــزرگان بــا مکتــب قــرآن کریــم و اهــل بیت^ 

آشــنا و هدایــت ســازد. 
ترجمـه کتاب هـای شایسـته و گفتـار و انتقـال 

1. سبأ، آیه28.
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مفاهیـم و پیام پرمغـز از مهم ترین ابزارهـای انتقال 
فرهنـگ و فکـر، از مّلتـی بـه مّلـت دیگر اسـت. این 
مهـم از دیرباز مورد توجه علما و حکما بوده اسـت. 
ایـن مهـم زمانـی اهمیـت دوچنـدان پیـدا می کند 
محتـوای  و  پژوهش هـا  علمیـه  حوزه هـای  در  کـه 
قابـل توجهـی وجـود دارد و کافـی اسـت بـا اندکی 
تغییـرات و بومی سـازی نسـبت بـه منطقـه هـدف 
بـه  را  زبان هـای دیگـر آن هـا  بـه  و سـپس ترجمـه 
مخاطبـان جهانـی عرضـه کرد تا همگان از چشـمه 
آموزه هـای  و  بیـت^  اهـل  مکتـب  زالل  و  نـاب 

اصیـل اسـام سـیراب گردنـد.
 از طرفــی مؤسســات و اشــخاصی بــر ایــن مهــم 
هّمــت گمــارده و بــه صــورت انفــرادی و گاهــی در 
قالــب ســازمانی اقــدام بــه ترجمــه کتاب هــای 
دینــی نموده انــد کــه قابــل تقدیــر و تحســین اســت 
و تاکنــون گام هــای مثبتی در راســتای ســاماندهی 
و ایجــاد نهضــت ترجمــه و ترجمــه متــون دینــی و 
ــته اند؛ از  ــف برداش ــای مختل ــه زبان ه ــی ب فرهنگ
جملــه مراکــز و نهادهایــی کــه بــه ایــن مهــم همــت 

ــد از:  ــد عبارتن گمارده ان
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جامعة المصطفی العالمیـة|، سـازمان فرهنـگ 
و ارتباطـات اسـامی )مرکـز سـاماندهی ترجمـه(، 
جهانـی  مجمـع  بیـت^،  اهـل  جهانـی  مجمـع 
حـوزه  اسـامی  تبلیغـات  دفتـر  مذاهـب،  تقریـب 
پژوهشـگاه  و  باقرالعلـوم×   )دانشـگاه  علمیـه 
علـوم و فرهنـگ اسـامی(، وزارت امـور خارجـه، 
انجمـن علمـی ترجمـه  انصاریـان قـم،  انتشـارات 
قـدس  آسـتان  زیـارت،  و  حـج  پژوهشـگاه  حـوزه، 
رضـوی، مؤسسـه ترجمـان وحـی، دانشـگاه ادیان 

و مذاهـب و... . 
ــزات  ــاخت ها و تجهی ــه زیرس ــر این ک ــه دیگ  نکت
کــه  آن چنــان  ســخت افزاری  و  نرم افــزاری 
ــدان  ــت و فق ــده اس ــم نش ــته فراه ــته و بایس شایس
دالیــل  از  یکــی  شایســته  و  متمرکــز  مدیریــت 
کنــدی اجــرای نهضــت ترجمــه اســت؛ بنابرایــن در 
ــاد  ــی، ایج ــرای انسجام بخش ــه ب ــای علمی حوزه ه
ــت  و هدایــت  نهضــت ترجمــه، جمــع آوری، حمای
ایــن  ســازمان ها، مراکــز  و مؤسســات، جهــت 
ســاماندهی، پرهیــز از مــوازی کاری، دسترســی 
ــورت  ــه ص ــده ب ــای انجام ش ــام کاره ــه تم ــان ب آس
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منســجم، بایــد مدیریتــی متمرکــز تأســیس شــود تا 
نهضــت ترجمــه کتاب هــای اســامی به ویــژه در 
ــاب  ــخص و حس ــیر مش ــه در مس ــای علمی حوزه ه

ــرد. ــرار گی ــده ای ق ش
راهبردهــا،  ترســیم  منظــور  بــه  طــرح  ایــن 
ــه  ــت ترجم ــی نهض ــای اجرای ــا و برنامه ه راهکاره
از  را  حــق  بــر  مطالبــه  ایــن  تــا  شــده  تدویــن 

باشــد. داشــته  علمیــه  حوزه هــای 

ماده1: ضرورت ها
کیــد قــرآن و اهــل بیــت^ مبنــی بــر وظیفــه و  1. تأ

ــه؛ ــی حوزه هــای علمی رســالت جهان

2. آشناکردن مخاطبان با آموزه های اسالمی؛

3. پاسخ به مطالبات مقام معظم رهبری؛

فرهنگــی  و  دینــی  نیازهــای  بــه  پاســخ گویی   .4

مخاطبــان و مراکــز دینــی و فرهنگــی بین المللــی.

ماده2: اهداف
یم  1. انتقـال و گسـترش آموزه هـای اسـالم، قـرآن کر

̂ میـان مخاطبـان بین المللی؛ و مکتـب اهل بیـت
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2. دســت یابی بــه جایــگاه مرجعیــت علمــی در 

ترجمــه متــون و آموزه هــای دینــی و فرهنگــی؛

3. ظرفیت سـازی، حمایت، پشـتیبانی و شبکه سـازی 

مترجمـان از میـان نخبـگان دینـی، نهادهـا و مراکـز 

دینـی و فعـاالن بین المللـی حوزه هـای علمیـه؛ 

ــا  ــی ب ــون دین ــار و مت ــه آث ــطح ترجم ــای س 4. ارتق

علمیــه؛ حوزه هــای  در  بین المللــی  رویکــرد 

و  مؤسســه ها  ایجــاد  و  پشــتیبانی  حمایــت،   .5

ــوزوی  ــی ح ــی و فرهنگ ــار دین ــه آث ــای ترجم نهاده

بین الملــل. عرصــه  در 

ماده3: سیاست ها 
یت منابع اصیل، برجسته و برگزیده  1. اهتمام به محور

در ایجاد نهضت ترجمه در حوزه های علمیه؛ 

التــزام حداکثــری بــه محتــوا و مضمــون در   .2

ترجمــه؛  متنــوع  شــیوه های  از  بهره گیــری 

ــای  ــا و پیام ه ــن آموزه ه ــه تبیی ــام ب ــه و اهتم 3. توج

اصیــل و نــاب انقــالب اســالمی، سیاســت ها، 

انقــالب  معظــم  رهبــر  منویــات  و  مطالبــات 

اســالمی و مراجــع عظــام تقلیــد )دامــت 
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نظــام  سیاســت های  و  مصالــح  و  برکاتهــم( 

جمهــوری اســالمی در نهضــت ترجمــه متــون 

اســالمی؛ 

یــب  4. اهتمــام بــه رویکــرد وحدت بخــش و تقر

بیــن مذاهــب اســالمی و احتــرام بــه ادیــان در 

ــون؛   ــه مت ترجم

5. بهره بــرداری حداکثــری از ظرفیت هــای مراکــز 

ــتای  ــور در راس ــارج از کش ــل و خ ــای داخ و نهاده

ایجــاد نهضــت ترجمــه دوســویه در حوزه هــای 

ــه؛  علمی

نیازهــای  و  فرهنــگ  اقتضائــات،  بــه  توجــه   .6

متنــوع مخاطبــان در عیــن تحفــظ بــر حفــظ تــراث 

علمیــه. حوزه هــای 

ماده4: نتایج
ترجمــه  عرصه هــای  در  مــوازی کاری   از  پرهیــز   ●

ــون؛ مت

یــن فعالیت هــا  در عرصــه ترجمــه  ● رصــد آخر

متــون دینــی در عرصــه بین الملــل؛

● دسترسی به نتایج ترجمه های صورت گرفته؛
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ــوزوی و  ــان ح ــان مترجم ــی می ــل ارتباط ــاد پ ●  ایج

ــان. ــه جه ــژوه و نخب ــالم پ ــان  اس مترجم

ماده5: مخاطبان طرح
ــی و  ــان بین الملل ــژه مترجم ــی ) وی ــطح مل ● در س

ــی( داخل

ــژه مترجمــان بین المللــی و  ● در ســطح فراملــی )وی

خارجــی(

ماده6: راهبردها
 راهبرد اول

و  نیازســنجی  محیطــی،  مطالعــات  رصــد،   

ــور  ــزی ام ی ــت گذاری در برنامه ر ــی، سیاس ین نیازآفر

. بین الملــل  عرصــه  مخاطبــان  ترجمــه 

راهکارها و برنامه ها

و  فرهنگــی  و  دینــی  سیاســت های  تدویــن   .1

ترجمــه؛  موضــوع  در  برون مــرزی  ارتباطــات 

2. ایجــاد و تأســیس مرکــز و شــورای رصــد و پایــش 

ــی؛  ــه بین الملل ترجم
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3.  شناسایی شیوه ها و روش های ترجمه و تربیت مترجم؛ 

محتــوای  ینــی   نیازآفر و  نیازســنجی  رصــد،   .4

کشــور؛  از  خــارج  مخاطبــان  بــا  متناســب 

5. شناســایی مراکــز معتبــر علمــی ترجمــه جهــان و 

ــا؛  ــا آن ه ــازنده ب ــد و س ــل هدف من ــاد تعام ایج

6. اجرای به هنگام مصوبات شورای سیاست گذاری 

امور ترجمه در عرصه بین الملل؛  

دفاتـر  میـان  آثـار  ترجمـه  فرهنـگ  نهادینه سـازی   .7

یـق  طر از  بـزرگان  سـایر  و  تقلیـد  عظـام  مراجـع 

اطالع رسـانی و ارسـال گزارش و انعـکاس ضرورت 

و اهمیـت جایـگاه ترجمـه آثـار بـه دفتـر آنـان؛ 

صالحیت هــای  ســنجش  نظــام  اســتقرار   .8

عمومــی، تخصصــی و حرفــه ای مراکز و مؤسســات 

ــمند  ــامانه هوش ــی س ــان و طراح ــه و مترجم ترجم

ــان؛  ــی مترجم یاب ــارت و ارز نظ

9. تدویــن طــرح و اجــرای شــبکه آموزشــی ترجمــه 

و مترجمــان حوزه هــای علمیــه بــا همــکاری ســایر 

نهادهــا؛ 

شبکه ســازی  هم افزایــی،  و  فکــری  هــم   .10

برگــزاری  و  هم ســو  ماهــواره ای  شــبکه های 
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جلســات هماهنگــی بــا مســئوالن آن هــا بــرای 

در  دینــی  زبان شناســان  و  مترجمــان  حضــور 

مجــازی؛  فضــای  و  بین المللــی  عرصه هــای 

ــوزه  ــان ح ــی مترجم ــع ارتباط ــه جام ــه نقش 11. تهی

ــدگان  ــا، نماین ــی )تفاهم نامه ه ــان خارج ــا مخاطب ب

ــوزه و...( ؛   ح

ترجمــه  مراکــز  فعالیت هــای  آینده پژوهــی   .12

. لمللــی بین ا

 راهبرد دوم

متــون  ترجمــه  و  تدویــن  گزینــش،  تولیــد، 
عرصــه  مخاطبــان  بــرای  مناســب  محتــوای  و 

؛   لملــل بین ا
راهکارها و برنامه ها

1. شناســایی، گزینــش، تدویــن، تهیــه و ترجمــه 

متــون مناســب  و موجــود بــرای مخاطبــان عرصــه 

بین الملــل؛ 

ــه  ــز ترجم ــا مراک ــه ب ــای تفاهم نام ــاد و امض 2. انعق

ــور  ــه منظ ــان ب ــی جه ــی و فرهنگ ــرمعتبر دین و نش

همــکاری در ترجمــه و نشــر آثــار علمــی مشــترک از 
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ــزار و...؛  یه، نرم اف ــر ــاب، نش ــل کت قبی

3. تأســیس مرکــز ســاماندهی و ترجمــه بین المللــی 

ــه؛  متــون دینــی و فرهنگــی در حوزه هــای علمی

علمــی  همایش هــای  و  نشســت ها  برگــزاری   .4

ــارۀ  ــه درب ــر ترجم ــی معتب ــز علم ــا مراک ــترک ب مش

نیازهــای محتوایــی و پژوهشــی جوامــع اســالمی و 

لمللــی؛   بین ا

و  پژوهشــی  مراکــز  بــا  تعامــل  و  هماهنگــی   .5

ــی و  ــار دین ــه آث ــورها در ترجم ــایر کش ــی س آموزش

فرهنگــی در کشــور مقصــد؛ 

6. طراحـی، تولیـد و تهیه بسـته های تخصصـی برای 

مترجمـان و مراکـز تخصصـی ترجمه متـون دینی؛  

7. حمایـــت از تأســـیس مراکـــز ترجمـــه پژوهـــش 

ــورها؛   ــایر کشـ ــران و سـ ــی در ایـ ــور بین المللـ محـ

ــا و  ــان کتابخانه ه ــل می ــاط و تعام ــراری ارتب 8. برق

ــای  ــا  کتابخانه ه ــی ب ــی داخل ــناد علم ــز اس مراک

معتبــر دنیــا بــه منظــور دسترســی مشــترک مترجمــان 

ــع و اســناد؛   ــه مناب دینــی ب

محتواهــای  شــدن  الکترونیکــی   از  حمایــت   .9

؛  ه جمه شــد تر
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10. ترجمه و تولید برنامه های صوتی و تصویری.

 
راهبرد سوم

و شـــیوه های  نظـــام  در  تحـــول  و  بازنگـــری 
آموزشـــی بـــرای تربیـــت مترجمـــان براســـاس 
شایســـتگی های پایـــه در نظـــام آموزشـــی حـــوزه؛ 

راهکارها و برنامه ها

مترجــم  تربیــت   و  آمــوزش  مرکــز  ایجــاد   .1

؛   لمللــی بین ا

2. تقویت و گسترش مرکزآموزش زبان حوزه؛ 

ــان و  ــک مترجم ــبکه و بان ــت ش ــاد و تقوی 3.  ایج

حــوزوی؛   زبان شناســان 

4. برگــزاری دوره هــای آموزشــی و تربیتــی طــالب در 

ــا  ــی ب ــون دین ــون ترجمــه مت ــی فن ــه  دانش افزای زمین

ــی؛  ــرد بین الملل رویک

جــذب  فراینــد  تســهیل  و  انگیــزه  ایجــاد   .5

ــه ســایر زبان هــا؛  ــرای ترجمــه ب ــر  ب اســتعدادهای برت

ــه  ــی ترجم ــته های تخصص ــیس رش ــاد و تأس 6. ایج

ــه؛  ــای علمی در حوزه ه
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7. تهیــه طــرح شــیوه های حضــور مترجمــان در 

بین الملــل؛  عرصه هــای 

8. اختصــاص برخــی از مــدارس بــه عنــوان »قطــب 

ــی«؛  ــم بین الملل ــت مترج ــه و تربی ترجم

9. آشــناکردن مترجمــان بــا ســنت ها و فرهنگ هــای 

ــان بین المللــی؛  مخاطب

در  خارجــی  زبان هــای  آمــوزش  گنجانــدن   .10

متــون آموزشــی و درســی؛ 

و  مراکــز  از  حمایــت  و  پشــتیبانی  ایجــاد،   .11

ترجمــه؛   عرصــه  در  حــوزوی  فعــال  تشــکل های 

دوره هــای  و  ســفرها  اردوهــا،  برگــزاری   .12

ــران  هدف منــد علمــی و آموزشــی مترجمــان و مدی

ــورها؛   ــایر کش ــه س ــه ب ــز ترجم مراک

ــیه  ــن بورس ــی و گرفت ــت مطالعات ــاد فرص 13. ایج

ــوزوی در  ــم ح ــگران مترج ــرای پژوهش ــی ب تحصیل

ــی؛  ــورهای خارج کش

ــان در  ــار مترجم ــار آث ــرای انتش ــازی ب 14. زمینه س

یات علمــی معتبــر  پایگاه هــای اســتنادی و نشــر

بین المللــی.
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ماده7: تشکیل شورای سیاست گذاری 
ترجمه حوزه های علمیه

پیــش از آغــاز و هرگونــه اقدامــی، بایــد شــورایی 
عنــوان  بــا  ذیــل  مراکــز  و  نهادهــا  از  متشــکل 
شــورای سیاســت گذاری ترجمــه تشــکیل شــود 
سیاســت ها،  اهــداف،  ضــرورت،  جایــگاه،  تــا 
ــد.  ــب کن ــی و تصوی ــا را بررس ــا و راهکاره راهبرده

اعضای شورای سیاست گذاری

یت حوزه های علمیه: 1.   مرکز مدیر

الــف( معــاون پژوهــش حوزه هــای علمیه)رئیس 
شورا(؛

ب( رئیــس مرکــز ارتباطــات و بین الملــل) دبیــر 
شورا(.

یت حوزه های علمیه )خواهران(؛ 2. مرکز مدیر

3.  جامعة المصطفی  العالمیة؛

4.  ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســالمی)مرکز 

ســاماندهی ترجمــه(؛

5.  مجمع جهانی اهل بیت^؛
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یب مذاهب؛ 6.  مجمع جهانی تقر

7.  دفتــر تبلیغــات اســالمی حــوزه علمیــه قــم 

)دانشــگاه باقرالعلــوم×  و پژوهشــگاه علــوم و 

فرهنــگ اســالمی(؛

8.  وزارت امور خارجه؛

یان قم؛ 9.  انتشارات انصار

10.  انجمن علمی ترجمه حوزه؛

یارت؛ 11.  پژوهشگاه حج و ز

12.  آستان قدس رضوی؛

13.  مؤسسه ترجمان وحی؛

14.  دانشگاه ادیان و مذاهب؛

15.  دارالحدیث.
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ماده8: مراحل اجرا

توضیحاتشرحفعالیتمراحل

تکمیلطرحواستخراجبرنامههامرحلهاول

اینرصدونیازسنجیبهطورمستمرخواهد

بودوبودجهدرخواستیبهصورتساالنه

میباشد.

مرحلهدوم
برگزاریجلساتتخصصیو

کمیتههایعلمیترجمه

تشکیلکمیتههاوکارگاههامستمروبودجه

درخواستیبهصورتساالنهخواهدبود

مرحلهسوم
ارائهطرحتأسیسمرکز

بینالمللیترجمه

اینهزینهشاملهزینههایسرمایهایخرید

تجهیزات،حقوقکارکپنان،تشکیلکمیتهها

وگروههایعلمیو�ژوهشی،مدیریت

و...میباشدوبهصورتمستمرسالیانه

خواهدبود.

رصدونیازسنجیمرحلهچهارم

اینبودجهشاملهزینهتدوین،ترجمه،

ارزیابی،ویرایش،چاپ،انتشارو...میباشدو

بهصورتمستمرسالیانهخواهدبود.

مرحله�نجم

تدوینوانتشارمحتواهای

موردنیازمخاطبانبینالمللبه

زبانهایمختلف





ح آموزش زبان طر
و فرهنگ بین الملل

در واحدهای  آموزشی 
سطح یک
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مقدمه

تربیــت  نظام مندشــدن  و  تقویــت  توســعه، 
بــرای  متعهــد  و  متخصــص  انســانی  نیــروی 
بین المللــی  گوناگــون  در ســاحت های  فعالیــت 
علمیــه  حوزه هــای  در  امــروز  ضرورت هــای  از 
می باشــد. در ایــن خصــوص رهبــر فرزانــه انقــاب 

می فرماینــد:  اســامی 
امـروز هـم مرکـز معرفتـی دنیـای اسـام، شـهر قـم 

اسـت. ...حرکت حوزه های علمیـه، بی طرف نماندن 

حوزه هـای علمیه در قبـال حوادث جهانـی، در قبال 

مسـائل چالشـِی ملـی و بین المللـی یـک ضرورتـی 
اسـت کـه نمی شـود از آن غافـل شـد.1

و نیز می فرمایند: 
ــت،  ــغ اس ــاز تبلی ــورد نی ــه م ــت ک ــی هس درس های

1 .  بیانات در دیدار طاب و فضا و اساتید حوزه علمیه قم ، 1389/۰۷/29.
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ــل  ــت؛ مث ــوزه نیس ــای الزم ح ــه از درس ه ــر چ اگ

زبــان خارجــی. فــرض کنیــد پنــج، شــش یــا هفــت 

ــا را  ــر این ه ــا اگ ــه م ــت ک ــا هس ــم در دنی ــان مه زب

ندانیــم کارمــان پیــش نمــی رود؛ زبــان انگلیســی، 

زبان هــای گوناگــون  و  زبــان عربــی  اردو،  زبــان 

دیگــر؛ اگــر کســی ایــن زبان هــا را ندانــد، دســتش 

ــه  از لحــاظ تبلیغــی بســته اســت. این هــا را بایــد ب

اغلــب طــاب یــا همــه طــاب درس بدهنــد؛ هــم 

بــرای تبلیــغ و هــم بــرای اســتفاده از متــون علمــی 
ــا وجــود دارد.1 کــه در دنی

آنچـه ضـروری بـه نظـر می رسـد این اسـت که با 
برنامه ریـزی مـدون و تمرکـز بـر ارائـه آموزش هـای 
بین المللـی بـرای طـاب مسـتعد و باانگیـزه و بـه 
منظـور انجـام فعالیت هـای بین المللـی، می تـوان 
بـه اهـدف فـوق دسـت یافـت. فعال سـازی طـرح 
آمـوزش زبـان و فرهنـگ بین الملـل در واحدهـای 
آموزشـی منتخـب، می توانـد ظرفیت موفقی باشـد 
حسـب  علمیـه  حوزه هـای  فضـای  و  طـاب  تـا 
عاقـه و توان مندی هـای خـود نسـبت بـه ثبـت نام 
ــوزه  ــی ح ــورای عال ــای ش ــا اعض ــدار ب ــری در دی ــم رهب ــام معظ ــات مق 1. بیان

.13۷6/6/29 قــم  علمیــه 
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دوران  ابتـدای  از  و  نمـوده  اقـدام  مـدارس  آن  در 
طلبگـی مسـیر فعالیت هـای حوزوی خـود را ترمیم 

. یند نما

بخش اول: کلیات طرح

الف( اهداف

ــان دان  ــوزوی زب ــالی ح ــالب و فض ــت ط 1. تربی

آشــنا بــا اقتضائــات بین الملــل؛

ــایر  ــگ س ــا فرهن ــان ب ــالب و روحانی ــنایی ط 2. آش

ــه  ــان عرص غ
ّ
ــت مبل ــور تربی ــه منظ ــل ب ــوام و مل اق

بین الملــل؛

و  ســازماندهی  و  سیاســت گذاری  انســجام،   .3

ــوزوی  ــای ح ــا و پژوهش ه ــی آموزش ه تمرکزبخش

ــی؛ ــق بین الملل ــا مناط ــب ب متناس

بین المللــی  فعالیت هــای  تخصصی ســازی   .4

ــا و  ــه نیازه ــخ ب ــتای پاس ــه در راس ــای علمی حوزه ه

ــات؛  مطالب

5. گســترش، تقویــت و ســاماندهی ظرفیت هــای 

علمیــه. حوزه هــای  در  بین المللــی 



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

مجموعه طرح های تحولی مرکز ارتباطات و بین  الملل حوزه های علمیه38

ب( سیاست ها

1. بهــره گیــری از رهنمودهــا و ارشــادهای مقــام 

معظــم رهبــری و مراجــع عظــام تقلیــد )دامت 

ــم(؛  توفیقاته

و  جامــع  رشــد  بــرای  مناســب  زمینه ســازی   .2

ــی و  ــناختی، مهارت ــاد ش ــالب در ابع ــگ ط هماهن

نگرشــی متناســب بــا عرصــه بین الملــل؛

ــای  ــنه حوزه ه ــنت های حس ــت س ــظ و تقوی 3. حف

ــئونات  ــر ش ــظ ب ــت و تحف ــم و تربی ــه در تعلی علمی

ــی؛ ــوزوی و زی طلبگ ح

ــال و  ــا فض ــالب ب ــر ط ــاط مؤث ــه ارتب ــام ب 4. اهتم

بــزرگان و نیــز معرفــی عالمــان ربانــی فعــال در 

عرصــه بین الملــل بــه عنــوان الگوهــای رفتــاری در 

ــوی؛ ــی و معن ــی، اجرای ــات علم حی

کیــد بــر شناســایی اســتعدادهای گوناگــون  5. تأ

ــل؛ ــد و تحصی ــیر رش ــان در مس ــت آن ــالب و هدای ط

کید بر کاربردی بودن آموزش ها؛ 6. تأ

کیــد بــر اســتفاده از اســاتید مجــرب، خــالق و  7. تأ

ــل. ــه بین المل ــال در عرص فع
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ج( شرایط عمومی واحدهای آموزشی مجری طرح

معاونــت  از ســوی  فعالیــت  داشــتن مجــوز   .1

ــرای  ــن اج ــه و همچنی ــای علمی ــوزش حوزه ه آم

ــک؛ ــطح ی ــد س ــی جدی ــه آموزش برنام

ــه  ــان ورود ب ــرش داوطلب ــرای پذی ــع ب 2. نداشــتن من

حوزه هــای علمیــه از ســوی معاونــت آمــوزش 

حوزه هــای علمیــه؛

3. تکمیــل کادر علمــی و اجرایــی و داشــتن انگیــزه 

کافــی بــرای اجــرای داوطلبانــه طــرح؛

4. امــکان به کارگیــری اســاتید تخصصــی بــرای 

دروس زبــان و فرهنــگ )بومــی و غیربومــی(.

واحدهــای  اختصاصــی  شــرایط   :1 تبصــره 

ــاوت  ــی متف ــه آموزش ــا برنام ــب ب ــی متناس آموزش
ــد  ــه خواه ــتورالعمل مربوط ــاس دس ــوده و براس ب

ــود.  ب
تبصــره 2 : درخواســت مــدارس متقاضــی و دارای 

شــرایط بــرای اجــرای طــرح، پــس از تأییــد شــورای 
آمــوزش اســتان، بــرای بررســی بــه کمیتــه اجرایــی 

طــرح ارســال خواهــد شــد.
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نککتــه: اجــرای ایــن طــرح موجــب تغییــر در نــوع 

مجــوز مدرســه، نــام مدرســه و ... نخواهــد شــد.

بخش دوم: برنامه های آموزشی

برنامــه آموزشــی و درســی مــدارس مشــمول 
ــد  ــق آیین نامــه برنامــه آموزشــی جدی طــرح، مطاب
می باشــد.  علمیــه  حوزه هــای  یــک  ســطح 
ایــن  مطابــق  و  مذکــور  مــدارس  در  همچنیــن 
ــوزش  ــان« و  »آم ــوزش زب ــای »آم ــرح، برنامه ه ط

ــد. ــد ش ــرا خواه ــز اج ــل« نی ــگ مل فرهن
صــورت  ذیــل  روش  دو  بــه  زبــان  آمــوزش 

: د می گیــر

الف( آموزش زبان:

1. برگزاری کالس های آموزشی زبان:

ــن طــرح،  ــن ارکان آموزشــی در ای ی ● یکــی از مهم تر

آمــوزش زبــان خارجــی بــوده کــه یادگیــری حداقــل 

یــک زبــان خارجــی بــرای طــالب شــاغل بــه 

ــه  ــوده و ارائ ــروری ب ــدارس ض ــن م ــل در ای تحصی
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زبــان خارجــی دوم بــا تأییــد گــروه علمــی – تربیتــی، 

ــد. ــاز می باش مج

ــه  ــه مرحل ــب و در س ــه ترتی ــان« ب ــوزش زب ●  »آم

»مقدماتــی«، »متوســطه« و »تکمیلــی« انجــام 

خواهــد شــد. در هــر یــک از مراحــل مذکــور، 

ــاعتی  ــا ارزش س ــه« ب ــوان درس »مکالم ــار عن چه

ــی پایانــی  یاب ــه همــراه ارز 30 ســاعت آموزشــی )ب

ــن  ــش عناوی ــه چین ــد ک ــد ش ــه خواه ــز ارائ آن( نی

دروس طــی نیم ســال های مختلــف در پیوســت 

ــت. ــده اس ــرح آم ــن ط ــماره 1 همی ش

 بدیــن ترتیــب آمــوزش زبــان در ایــن طــرح 
ــار  ــز در چه ــه نی ــر مرحل ــه و ه ــه مرحل س
ــد  ــد ش ــرا خواه ــاعته اج ــوان درس 30 س عن

ــد. ــد ش ــاعت خواه ــًا 360 س ــه مجموع ک
● مجمــوع ســاعات آموزشــی مراحــل »مقدماتــی« 

و »متوســطه« آمــوزش زبــان کــه 240 ســاعت 

خواهــد بــود در قالــب دروس اقتضایــی برنامــه 

جدیــد آموزشــی ارائــه خواهــد شــد. )نــوع دروس 

ــت( ــد یاف ــر خواه ــی« تغیی ــه »عمل ــی ب اقتضای

● مجمــوع ســاعات آموزشــی در مرحلــه »تکمیلــی« 
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فوق العــاده  دروس  عنــوان  بــه  زبــان،  آمــوزش 

حضــور  و  ارائــه  آموزشــی  واحــد  توســط 

ــه  ــن مرحل ــین، در ای ــل پیش ــگان مراح دانش آموخت

ــت.   ــی اس الزام

کاس هــای  برگــزاری  چگونگــی   :1 تبصــره 

ــی  ــی، ارزیاب ــی پایان ــش، ارزیاب ــر بخ ــی ه آموزش
در  قبولــی  امتیــاز  فاقــد  طــاب  بــرای  مجــدد 
دســتورالعمل های  براســاس  پایانــی  ارزیابــی 

بــود. خواهــد  اباغــی 
تبصــره 2: پیش نیــاز علمــی حضــور در دوره هــای 

ــرف  ــذران دروس ص ــاب، گ ــرای ط ــوزی ب زبان آم
 3 و   2 نحــو  و  صــرف(  دانــش  )کتــاب   3 و   2
)کتــاب »الهدایــة فــی النحــو« یــا »بدایــة النحــو«( 

می باشــد.
براســاس  نمــرات  محاســبه  نحــوه   :3 تبصــره 

دســتورالعمل مربوطــه کــه توســط معاونــت آموزش 
ابــاغ خواهــد شــد، می باشــد.

تبصــره 4: آمــوزش زبــان در هــر ســه مرحلــه، 

آموزشــی  واحــد  توســط  متوالــی  صــورت  بــه 
ــن  ــی در ای ــد اختال ــردد و نبای ــزی می گ برنامه ری
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فراینــد صــورت گیــرد.
مناطــق  در  واقــع  علمیــه  مــدارس   :5 تبصــره 

آذری زبــان یــا عرب زبــان کــه دارای طــاب بــا 
ــان  ــد زب ــتند می توانن ــا هس ــان زبان ه ــش هم گوی
بومــی منطقــه را بــه عنــوان یکــی از زبان هــای 
خارجــی لحــاظ کــرده و صرفــًا بــرای فصیح ســازی 
زبــان و اصــاح برخــی از اختــاالت در گویش های 
دوره  در  کوتاه مــدت،  آموزشــی  برنامــه  آن هــا، 
اختبــار و تثبیــت آموزشــی یــا ابتــدای شــروع ســال 

ــد.  ــزار نماین ــی برگ اول تحصیل
تبصــره 6: در پیوســت شــماره 2، جانمایی دروس 

آموزشــی زبــان خارجــی دوم، بــه عنــوان پیشــنهاد 
ارائــه شــده اســت.

2. برگزاری کارگاه های تثبیتی زبان

● بـه منظـور تقویـت و تثبیـت زبان آمـوزی طـالب، 

پـس از پایـان مرحلـه دوم و هم زمـان بـا ارائـه مرحله 

سـوم آموزش زبـان، با هـدف تثبیت آمـوزش زبان، 

بـا تشـخیص و تأییـد گـروه علمـی – تربیتـی واحـد 

آموزشـی، ارائـه تعـدادی از دروس، بـا همـان زبانی 
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کـه آمـوزش دیده انـد، ضروری اسـت.

تبصــره 1:  دروس پیشــنهادی بــرای  »کارگاه هــای 

تثبیتــی زبــان« در پیوســت شــماره1 مشــخص 
شــده اســت.

تبصــره 2:  در پیوســت شــماره4، نحــوه محاســبه 

ــرح  ــن ط ــه ای ــه ب ــی اختصاص یافت ــاعات آموزش س
آمــده اســت.

ب( فرهنگ ملل

ــگ، آداب،  ــا فرهن ــالب ب ــنایی ط ــور آش ــه منظ ● ب

رســوم، شــرایط سیاســی و اجتماعــی، ســاختارهای 

دینــی و مذهبــی در مناطــق مختلــف جهــان، برنامــه 

آموزشــی فرهنــگ ملــل در دو بخش عمومــی )برای 

ــی  ــی و اجتماع ــای سیاس ــا فض ــی ب ــنایی کل آش

حاکــم بــر جهــان، ســاختارهای بین المللــی و ...( 

و اختصاصــی )متناســب بــا هــر زبــان، موضــوع و 

ــردد. ــزار می گ ــی( برگ ــی بین الملل ــه جغرافیای منطق

عمومـی  بخـش  در  آموزشـی  سـاعات  مجمـوع   ●

فرهنـگ ملل 270 سـاعت و در بخـش اختصاصی 

200 سـاعت خواهـد بود کـه اجـرای حداقل 100 
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سـاعت از ایـن مجموعه ضروری اسـت و بـه عنوان 

فـوق العـاده آموزشـی نیز اجـرا خواهد شـد.

تبصــره: جــدول عناویــن دروس کلــی برنامــه اعم 

ــان« و »فرهنــگ  ــه »آمــوزش زب ــوط ب از دروس مرب
ملــل« در پیوســت شــماره3 آمــده اســت.

بخش سوم: مالحظات اجرایی

الف( کمیته اجرایی طرح

ــی  ــه طــرح، ارزیاب ــه منظــور انسجام بخشــی ب ب
ــا  ــه ای ب ــرح، کمیت ــی ط ــائل اجرای ــی مس و بررس
عنــوان »کمیتــه اجرایــی« در مرکــز ارتباطــات و 
ــکل از  ــه و متش ــای علمی ــل حوزه ه ــور بین المل ام
نمایندگانــی از معاونــت آمــوزش و مرکــز ارتباطــات 

و بین الملــل حــوزه تشــکیل می گــردد.
وظایف کمیته اجرایی

1. تهیــه و تصویــب ســرفصل ها، منابــع و شــیوه های 

اجــرای عناویــن درســی طرح؛

2. بررســی مــدارس متقاضــی اجــرای طــرح و ارائــه 

مجــوز ؛
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3. بررســی درخواســت مــدارس منتخــب مبنــی 

ــه  ــان دوم و ارائ ــوزش زب ــای آم ــرای دوره ه ــر اج ب

ــوز؛ مج

4. نظــارت بــر اجــرای طــرح در مــدارس دارای 

مجــوز.

نککتــه1: جــداول درســی مــدارس مجــری ایــن 

طــرح بــه صــورت ثابت بــوده و تغییرات پیشــنهادی 
ــا تأییــد کمیتــه اجرایــی بامانــع اســت. ب

نککتــه2: انتقــال طــاب از ســایر مــدارس بــه 

ــتورالعمل  ــع دس ــرح، تاب ــن ط ــری ای ــدارس مج م
مربوطــه بــوده و حتی المقــدور محــدود بــه طــاب 

ــود. ــد ب ــرح خواه ــا ط ــب ب متناس
ــن  ــی ای ــی اختصاص ــم تحصیل ــه3: در تقوی نککت

بــه  تابســتانه  آموزشــی  دوره  جانمایــی  طــرح، 
ــش  ــل ده روز پی ــه حداق ــود ک ــد ب ــه ای خواه گون
و پــس از آن، مــدارس بــرای دیــدار طــاب بــا 

خانــواده خــود، تعطیــل خواهنــد بــود.
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ب( امتیازات طرح

1. پرداخــت حق الزحمــه اســاتید دروس تخصصــی 

)زبــان و فرهنــگ( در مــدارس مجــری طــرح؛

2. افزایــش حق الزحمــه پرداختــی کادر مــدارس 

ــرح؛ ــری ط مج

تجهیـزات  و  کتـب  تأمیـن  در  مالـی  مشـارکت   .3

آموزشـی طـالب و اسـاتید در مـدارس مجـری طرح؛

4. ارائــه گواهــی معتبــر حــوزوی بــه فارغ التحصیالن 
طــرح مذکــور در دو بخــش زبــان و فرهنگ؛1

مــدارس  از  فارغ التحصیــل  طــالب  اولویــت   .5

مجــری طــرح بــرای شــرکت در دوره هــای تکمیلــی 

ــور؛ ــارج از کش ــگ در خ ــان و فرهن زب

مــدارس  از  فارغ التحصیــل  طــالب  اولویــت   .6

ــدت  ــی کوتاه م ــای تبلیغ ــرح در اعزام ه ــری ط مج

ــور؛ ــارج از کش ــه خ ــدت ب و بلندم

ــل  ــرح، در مراح ــری ط ــدارس مج ــرح م ــامل  ط ــدارس ش ــی دروس م 1. تمام
مقدماتــی و متوســطه  زبــان  بــه میــزان 4۰۰ ســاعت در ارزیابــی ثبــت و مابقــی 
بــا توجــه بــه این کــه دروس اصلــی بــه زبــان عربــی تدریــس می گــردد و خللــی 
بــه برنامه هــای آموزشــی مــدارس وارد نمی کنــد، خودبه خــود در ارزیابــی ثبــت  
خواهــد شــد، ولــی  دروس فــوق برنامــه بــا موضوعــات بین المللــی در ارزیابــی 
ــات و  ــز ارتباط ــوی مرک ــده از س ــی دروس برگزارش ــد  و گواه ــد ش ــت نخواه ثب

ــردد. ــادر می گ ــه ص ــای علمی ــل حوزه ه بین المل
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ــرح  ــل در ط ــه تحصی ــاغل ب ــالب ش ــی ط 7. معرف

ــده  ــهیالت ارائه ش ــدی از تس ــرای بهره من ــور  ب مذک

طــرح  قالــب  در  ســاماندهی  و  نخبــگان  بــه 

بین المللــی. دانش آموختــگان 



ح شبکه سازی  طر
نخبگان جهان اسالم
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ضرورت
ــگان  ــای نخب ــا و پژوهش ه ــد فعالیت ه ــزوم رص ● ل

اســالم پژوه؛

ــوزه در  ــی ح ــز پژوهش ــی مراک ــنجی پژوهش ● نیازس

ــبهات؛ ــه ش ــخ گویی ب ــتای پاس راس

اهــداف  تثبیت کننــده  و  مؤثــر  ارتباط گیــری   ●

پژوهشــی در شــبکه نخبگانــی مــورد نظــر.

کشــورهای  در  پژوهشــی  نظام هــای  امــروزه 
فنــاوری  از  بهره گیــری  بــا  جهــان  مترقــی 
پیشــرفته در عرصــه روش هــای اطاع رســانی و 
ــی  ــی و کیف ــی کّم ــد و بالندگ ــه رش ــازی ب شبکه س
ــورهای  ــا کش ــد. ام ــت یافته ان ــی دس ــل توجه قاب
توســعه نیافته بــه ســبب فقــدان تجربــه و تخصــص 
کافــی، از ایــن امکانــات و روش هــای نــو بهــره 
نخبــگان  از  شبکه ســازی  نگرفته انــد.  چندانــی 
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ارتباطــات  بــرای  را  زمینــه  حــوزه ای،  هــر  در 
علمــی و فرصت ســاز میــان نخبــگان آن حــوزه 
ــای  ــن پژوهش ه ــاع از آخری ــد. اط ــم می کن فراه
انجــام  محققــان،  دیگــر  توســط  صورت گرفتــه 
پژوهش هــای مشــترک و چندجانبــه، دسترســی 
ســریع تر بــه آثــار انجام شــده پیشــینی و پرهیــز 
مهم تریــن  از  مشــترک  پژوهش هــای  انجــام  از 
ســطح  در  به ویــژه  شبکه ســازی  دســتاوردهای 
عنــوان  بــا  رو  پیــش  طــرح  اســت.  نخبگانــی 
عرصــه  در  اســام پژوه  نخبــگان  »شبکه ســازی 
بین الملــل« تاشــی اســت بــرای نیــل بــه اهــداف 
ــن طــرح در ســه  ــد اجرایی ســازی ای یادشــده. رون
مرحلــه پیگیــری خواهــد شــد و براســاس آن ابتــدا 
ــام پژوهان  ــد و اس ــا رص ــام پژوهی دنی ــز اس مراک
مراکــز  و  مؤسســات  علمیــه،  حوزه هــای  نخبــه 
علمــی و  دانشــگاه ها و علمــا و اســاتید شناســایی 
و براســاس رشــته تقســیم بنــدی می شــوند. در 
مرحلــه دوم، پایــگاه اینترنتــی شــبکه نخبــگان 
طرح هــا  آثــار،  بیوگرافــی،  )شــامل  اســام پژوه 
و...( طراحــی و تأســیس می شــود و در نهایــت 
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انجــام طرح هــای اجرایــی در دســتور کار قــرار 
می گیــرد.

اهداف 
گاهی پژوهش گـران از فعالیت های  1. ارتقای سـطح آ

انجام شـده در موضوعات اسالمی؛

2. بهره وری بیشـتر پژوهشـگران از سـایر پژوهش های 

انجام شده؛

مطالعاتــی  فرصت هــای  هدف منــد  گســترش   .3

خــارج از کشــور بــرای صاحبــان اســتعداهای برتــر 

ــوزوی؛ ــگان ح و نخب

ــو  ــران عض ــر پژوهش گ ــر و مؤثرت ــی بهت 4. جهت ده

ــده؛ ــای انجام ش ــز پژوهش ه و نی

بــا  افــراد  میــان  تعامــل  و  بیشــتر  همــکاری   .5

مربوطــه؛ مراکــز  بــا  و  هم دیگــر 

6. گسترش نظام مند همکاری های علمی و دینی میان 

نخبگان حوزوی و نخبگان اسالم پژوه بین المللی.

نتایج 
1. پرهیز از موازی کاری های علمی و اجرایی؛
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پژوهش هــای  و  فعالیت هــا  یــن  آخر رصــد   .2

اسالم شناســی؛ حــوزه  در  علمــی 

3. دسترسی به نتایج پژوهش های صورت گرفته؛

ــوزوی و  ــگان ح ــان نخب ــی می ــل ارتباط ــاد پ 4.  ایج

ــان. ــه جه ــالم پژوهان نخب اس

مخاطبان طرح
ــه در  ــام پژوهان نخب ــرح، اس ــن ط ــب ای مخاط

سراســر جهــان اســت.

چگونگی اجرا و زمان بندی

شرحفعالیتمراحل

مرحلهاول

اسالم�ژوهیدنیاوشناساییاسالم�ژوهاننخبهحوزههایعلمیه، رصدمراکز

علمی،دانشگاهها،علماواساتید؛تقسیمبندیرشتهای مؤسسات،مراکز

نخبگاناحصاشده.

مرحلهدوم
تأسیس�ایگاهاینترنتیشبکهنخبگاناسالم�ژوه)شاملبیوگرافی،آثار،

طرحهاو...(

شبکهسازینخبگانمرحلهسوم انجامطرحهایاجراییبهمنظور



ح بالغ طر
اعزام کوتاه مدت و موسمی حوزویان 

به خارج از کشور
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ضرورت 
ــی&  ــام خمین ــالمی ام ــالب اس ــزرگ انق ــار ب معم

دربــاره ضــرورت تبلیــغ بین المللــی می فرماینــد :

امــروز رفتــن بــه همــه جــای دنیــا یــک امــر آســان 

ــه بایــد  و عــادی اســت کــه مبّلغیــن ان شــاء اللَّ

تربیــت بشــوند، و فیضیــه و دانشــگاه مــا بایــد یــک 

ــا،  ــه دنی ــرای هم ــد ب ــه باش ــک فیضی ــگاه و ی دانش

ــورهای  ــه کش ــرای هم ــا، ب ــه دنی ــرای هم ــغ ب تبلی

ــم.1            عال

مقام معظم رهبری ما را به این مهم فرامی خوانند:

امــروز مــا در یــک میــدان جنــگ و کارزار حقیقــِی 

بــه  فکــری  کارزار  ایــن  داریــم.  قــرار  فکــری 

ــه ســود ماســت.  ــان مــا نیســت؛ ب ــه زی  هیچ وجــه ب

ــاز  ــه نی ــه را ک ــویم و آنچ ــدان بش ــن می ــر وارد ای اگ

1  . صحیفه نور، ج 18، ص1۰3.
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ماســت - از مهمــات تفکــر اســامی و انبارهــای 

معــارف الهــی و اســامی - بیــرون بکشــیم و صــرف 

ــا ماســت؛ لیکــن مســئله ایــن  ــرد ب کنیــم، قطعــًا ُب
ــم.1 ــن کار را بکنی ــد ای ــا بای ــه م ــت ک اس

یافــت معــارف نــاب  1. عطــش فــراوان نســبت بــه در

ــایر  ــتاب س ــت پرش ــا  و حرک ــت^ در دنی ــل بی اه

ــی؛ ــای دین یان ه جر

ــا  ــلمانان دنی ــت مس ــزون جمعی ــترش روزاف 2. گس

ــه  ــازه مســلمانان ب ــاز ت ــان و نی ــه ســایر ادی نســبت ب

ــالم؛ ــارف اس مع

شیعه هراســی،  و  اسالم هراســی  گســترش   .3

اقدامــات نادرســت برخــی گروه هــای تنــدرو و 

فرقه هــای منحــرف بــه نــام تشــیع و اســالم؛ 

یــان  جر توســط  پدیدآمــده  چالش هــای   .4

ــالمی؛ ــع اس ــان و جوام ــری در جه ــلفی گری تکفی س

ــاب  ــالم ن ــترش اس ــرای گس ــق ب ــزی دقی ی 5. برنامه ر

محمــدی| و فرهنــگ اهــل بیــت^ در تمامــی 

جهــان.

1  . دیدار با علما و روحانیون کرمان ؛ 1384/2/11.
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اهداف 
ــی  ــی و مل ــی ، دین ــبت های مذهب ــم مناس 1. تعظی

ــل  ــاب اه ــارف ن ــه مع ــمی و ارائ ــورت موس ــه ص ب

بیــت^ در ایــن مناســبت ها؛

ــان  ــبهات مخاطب ــش ها و ش ــه پرس ــخ گویی ب 2. پاس

ــا فرقه هــا و نحله هــای  ــی ب ــه علمــی و عمل و مقابل

انحرافی؛

3. رصد و اطالع رسانی شبهات و مسائل مخاطبان؛

4. شناســایی وضعیــت دینــی و  فرهنگــی محــل 

یــت. مأمور

نتایج 
1. معرفــی اســالم نــاب محمــدی| و مکتــب 

بیــت^؛ اهــل  انسان ســاز 

ــان  ــط حوزوی ــی توس ــای خارج ــری زبان ه 2. فراگی

ــرای حضــور در خــارج از کشــور؛ ب

و  موفقیت هــا  پیشــرفت ها،  بــا  آشــنایی   .3

علــوم  عرصه هــای  در  علمــی  دســتاوردهای 

انســانی؛  علــوم  و  اســالمی 
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4. گســترش روابــط حوزویــان بــا جوامــع و نهادهای 

تجربیــات  و  دانش هــا  انتقــال  و  بین المللــی 

پژوهشــی بین المللــی بــه حوزه هــای علمیــه.

مخاطبان طرح
اقدامــات  و  برنامه ریزی هــا  ســطح  دو  در 

اســت: شــده  طراحــی 
در سطح ملی

غان و مؤسسات فعال تبلیغی؛
ّ
برای مبل

در سطح بین المللی

ــی  ــی و غیرایران ــم از ایران ــان اع ــوم مخاطب ــرای عم ب

ــغ را در مناســبت های 
ّ
کــه تقاضــای اعــزام مبل

یخــی و انقالبــی اعــم از محــرم، صفر،  مذهبــی، تار

ــرای  ــر و... را ب ــه فج ــت، ده ــه کرام ــان، ده رمض

ــه نمــوده باشــند.   ــاه ارائ ــا ســه م ــه ت ــک هفت مــدت ی
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چگونگی اجرا و زمان بندی

شرحفعالیتمراحل

مرحلهاول
تدوینوتنظیمآیپیننامههاوشرحوظایفموردنیازدرراستایسازماندهی،

غبهخارجازکشور؛
ّ

هماهنگیوتقسیموظایفمیاننهادهایاعزاممبل

مرحلهدوم

غانتوانمندوفعاالنبینالمللی
ّ

شناساییمبل

غانعرصهبینالمللیبه
ّ

برگزاریدورهها،گارگاههایدانشومهارتافزاییمبل

اعزامهایتخصصی منظور

مرحلهسوم

فراهمآوردنتشریفاتاعزام

غانوفعاالن
ّ

برگزارینشستهاوهمایشهایتخصصیمنطقهایبرایمبل

بینالمللی؛

غان
ّ

اعزاممبل

مرحلهچهارم

طریقدعوتیامصاحبهبابزرگانفعالدرعرصهبینالملل تجربهنگاریتبلیغاز

درداخلوخارجکشوروثبتخاطراتسفرهایتبلیغیبرایانتقالتجربیات؛

غان
ّ

اعزامهاومبل ارزیابیونظارتبر
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 در خارج از کشور
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ضرورت 
1. فقــدان نماینــده رســمی بــرای تعامــل میــان 

دیگــر؛ کشــورهای  در  علمیــه  حوزه هــای 

ــی از  ــی و علم ــیب های وجاهت ــری از آس 2. جلوگی

ــراد و نهادهــای غیرحــوزوی؛ ــق اف ی طر

3. لزوم برقراری ارتباط و تعامل مستمر با شخصیت ها 

و نهادهای هم سو در خارج از کشور؛

ــا و  ــگ در برنامه ه ــر رن ــال و پ ــور فع ــزوم حض 4. ل

نشســت ها در خــارج از کشــور؛

ــه روز  5. لــزوم اســتفاده و بهره منــدی از اطالعــات ب

بــه فعالیت هــا و  و تحقیقــات میدانــی نســبت 

یت هــای مرکــز ارتباطــات و بین الملــل      .         مأمور

اهداف 
1. تحقــق اهــداف عالیــه حوزه هــای علمیــه در 

کشــورهای دیگــر؛
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2. ارتبــاط مســتمر، فعــال و مؤثــر بــا نهادهــا، 

از  خــارج  در  برجســته  اشــخاص  و  ســازمان ها 

علمیــه؛ حوزه هــای  اهــداف  راســتای  در  کشــور 

هــدف  کشــور  ظرفیت هــای  از   بهره گیــری   .3

بــا  مرتبــط  تدویــن طرح هــای  و  یــزی  برنامه ر و 

و  ارتباطــات  مرکــز  یت هــای  مأمور و  اهــداف 

علمیــه؛ حوزه هــای  بین الملــل 

بالفعــل  و  بالقــوه  توان مندی هــای  بســیج   .4

ــی  ــق نمایندگ ی ــف از طر ــق مختل ــود در مناط موج

ــای  ــری از ظرفیت ه ــتفاده حداکث ــرای اس ــر ب و دفات

نهادهــا و گروه هــای هم ســو بــا اهــداف و رویکــرد 

حوزه هــای علمیــه؛

5. اطالع رســانی به هنــگام رویداد هــا و برنامه هــا 

فعالیت هــای  و  یت هــا  مأمور راســتای  در 

علمیــه؛ حوزه هــای 

6. معرفــی و شناســاندن مراجــع، علمــا و نهادهــای 

حــوزوی در خــارج از کشــور. 

نتایج 
ــه  1. حضــور حداکثــری و پررنــگ حوزه هــای علمی
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ــای  ــتای فعالیت ه ــه در راس ــورهایی ک ــایر کش در س

محولــه هســتند؛

ــه در  ــات صورت گرفت ــری ارتباط ــتمرار و پیگی 2. اس

ــی؛ ــای خارج ــوی نمایندگی ه ــران از س ای

و  طرح هــا  حداکثــری  واقع گرایانه بــودن   .3

شــرایط  و  نیازهــا  بــا  تدوین شــده  برنامه هــای 

هــدف. کشــور 

مخاطبان طرح
غان حوزه بین الملل؛

ّ
1. طالب و مبل

2. اسالم پژوهان و شیعه پژوهان ؛

3. همــه فعالیــن و مســئولین مراکــز اســالمی خــارج 

از کشــور.
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چگونگی اجرا و زمان بندی

شرحفعالیتمراحل

ایجاددفترنمایندگیاول

جذبوساماندهیرابطینمتناسببامحلنمایندگیدوم

فعالسازیوتجهیزدفتروحمایتازرابطینسوم



ح ایجاد اتحادیه جهانی  طر
حوزه های علمیه شیعی
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ضرورت 
 رهبـر فرزانه انقاب اسـامی آیت الله خامنه ای

می فرمایند:
ــری و  ــل فک ــان متقاب ــازی و جری ــانی و هم س هم س

ــوزه و  ــور و ح ــل کش ــای داخ ــان حوزه ه ــی می علم

دانشــگاه در مســائلی کــه دارای ربــط بــه یکدیگــر 

اســت و بــا حوزه هــای خــارج از کشــور، الزمــۀ 

ــوط  ــاط مضب ــه ارتب ــت. ... البت ــه اس ــوزۀ علمی ح

و تعریــف شــده و از مرکــز معیــن؛ چــون امــروز 

ــدارد.1  ــی ن ــا و ارزش ــخصی معن ــات ش ارتباط

1. نیــاز گســترده بــه وحــدت و هماهنگــی حوزه های 

علمیــه در شــئون مختلف؛

از  اســتفاده  و  تجربیــات  انتقــال  و  تجمیــع   .2

سراســر جهــان؛ علمیــه  ظرفیت هــای حوزه هــای 

1 . دیدار نخبگان حوزه، 1389/۰8/۰2.
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3. تهدیــدات علمــی، عقیدتــی، فرهنگی و رســانه ای 

نســبت به اســالم و مســلمانان؛

ــی  ــادالت علم ــا و تب ــطح همکاری ه ــای س 4. ارتق

میــان حوزه هــای علمیــه بــه منظــور اتحــاد و 

انســجام جامعــه اســالمی و تشــکیل امــت واحــده 

ــالمی؛ اس

ــی،  ــی، تهذیب ــی، پژوهش ــت آموزش ــود وضعی 5. بهب

ــا  ــه طرح ه ــی و ارائ ــانه ای و هم گرای ــی و رس فرهنگ

ســطح  در  کاربــردی  و  نویــن  شــیوه های  و 

حوزه هــای علمیــه جهــان؛

6. مــوج فزاینــده اسالم هراســی و شیعه هراســی و 

ــای  ــی گروه ه ــواب برخ ــات ناص ــن اقدام هم چنی

نــام تشــیع و  بــه  تنــدرو و فرقه هــای منحــرف 

ــالم. اس

اهداف 
ــه  ــای علمی ــازمان یافته حوزه ه ــبکه س ــاد ش 1. ایج

جهــان تشــیع در قالــب یــک مرکــز همــکاری 

؛ لمللــی بین ا

2. دســت یابی بــه اقتــدار علمــی جهــان در ســاحت 
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علــوم انســانی و اســالمی و کســب مرجعیــت 

ــری؛ ــدن بش ــه تم ــی در قل علم

3. بسترســازی تمــدن نویــن اســالمی بــا بهره گیــری 

ــات  ــیره و بیان ــژه س ــالمی، به وی ــاب اس ــع ن از مناب

پیامبــر اعظــم| و اهــل بیــت^؛

یک مســاعی در اتخــاذ مواضــع مشــترک در  4. تشــر

ــم  ــالم و عال ــان اس ــی، جه ــای بین الملل رخداده

تشــیع؛

ترویــج  و  شــیعه  مرجعیــت  جایــگاه  تبییــن   .5

ــام  ــام& و مق ــرت ام ــه های حض ــرات و اندیش تفک

معظــم رهبــری و دیگــر بــزرگان حوزه هــای 

بین الملــل؛ علمیــه در ســطح 

6. گســترش ارتباطــات علمــی، پژوهشــی، فرهنگــی 

تجربیــات  انتقــال  هم افزایــی،  همکاری هــا،  و 

و دســتاوردها میــان حوزه هــای علمیــه شــیعه و 

بالقــوه  ظرفیت هــای  از  بهره گیــری  و  حوزویــان 

و  مــوازی کاری  از  پرهیــز  و  موجــود  بالفعــل  و 

ــع؛ ــت مناب هدررف

علمــی  پیشــینه  و  کرامــت  عــزت،  احیــای   .7

عقب ماندگی هــا؛ جبــران  و  علمیــه  حوزه هــای 
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نیــز  و  ظرفیت هــا  و  توان مندی هــا  شناســایی   .8

ــای  ــکالت حوزه ه ــتی ها و مش ــا، کاس ــد نیازه رص

ــیعی. ــه ش علمی

نتایج 
1. معرفی صحیح اسالم ناب محمدی| و مکتب 

انسان ساز اهل بیت^ در دیگر جوامع؛

ــی و رســانه ای  2. فعالیــت و حضــور گســترده میدان

حوزویــان در ســاحت های کالن تصمیم ســازی و 

بین المللــی؛ تصمیم گیــری 

حوزویان  ورود  برای  مناسب  زمینه  فراهم شدن   .3

ساحت های  در  علمی  مختلف  عرصه های  به 

بین المللی؛

ــکاری  ــل، هم ــگ تعام ــعه فرهن ــترش و توس 4. گس

ــران  ــال، مدی ــاتید، فض ــالب، اس ــای ط و فعالیت ه

عرصه هــای  در  علمیــه  حوزه هــای  مســئوالن  و 

بین المللــی؛

5. انتقــال متقابــل تجربیــات و دســتاوردهای علمــی 

و  بین المللــی  مراکــز  مؤسســات،  فرهنگــی  و 

حوزه هــای علمیــه جهــان تشــیع در عرصه هــای 
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ــانی؛ ــوم انس ــالمی و عل ــوم اس عل

6. ایجــاد سیســتم یکپارچــه علمــی حوزه هــای 

علمیــه شــیعی و  ایجاد انسجام، اتحاد و یکپارچگی 

ــوزه  ــت ح ی ــا محور ــه ب ــای علمی فی ما بین حوزه ه

ــه قــم؛ علمی

ــع و  ــه روز جوام ــکالت ب ــا و مش ــناخت نیازه 7. ش

ــالمی؛ ــر اس ــالمی و غی ــالد اس ب

8. کمــک بــه توســعه نقــش و مســئولیت حوزه هــای 

علمیــه در درازمــدت.

مخاطبان طرح
اقدامــات  و  برنامه ریزی هــا  ســطح  دو  در 

اســت: طراحی شــده 
1. مدیران ارشد حوزه های علمیه در هر کشور؛

صفــی  و  ســتادی  مجموعه هــای  رؤســای   .2

ماننــد  شــبه حوزوی  و  حــوزوی  نهادهــای 

ــم  ــام معظ ــر مق ــه و دفت ــی فقی ــای ول نمایندگی ه

ــی  ــع جهان ــور، مجم ــارج از کش ــری در خ رهب

یــب مذاهــب، مجمــع جهانــی اهــل بیــت^،  تقر

. لمیــة لعا لمصطفی ا معة ا جا
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چگونگی اجرا و زمان بندی

شرحفعالیتمراحل

مرحلهاول

تدوینوتنظیمسندچشمانداز،بیانیهمأموریت،راهبردها،راهکارهایو

برنامهها،آیپیننامههاوشرحوظایفموردنیاز؛

راهاندازیدبیرخانهوکمیتههایتخصصیوتدوینوتنظیمآیپیننامههاوشرح

وبرگزاریجلساتمشترکهیئتهایاندیشهورزبانخبگان وظایفموردنیاز

بینالمللیحوزویوغیرحوزوی.

مرحلهدوم

مکاتبهبانهادهایبینالمللیوفرهنگیدولتیوغیردولتیبرایفراهمسازی

مقدماتقانونیالزم

شناساییحوزههایعلمیهشیعیدرجهانوآغازمکاتباتوصدورفراخوان

عضویتوایجادارتباطاتمستمر

برنامههایکاررسمیاتحادیهوتشکیلساختارمصوبمرحلهسوم آغاز

نظارتوارزیابیفعالیتهایاتحادیهمرحلهچهارم
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ضرورت 
بــه  برنامــه جامــع  لــزوم تدویــن ســاختار و   .1

 منظــور سیاســت گذاری، هماهنگــی و راهبــری 

ــب؛ ــان و مذاه ــوزه ادی ــا ح ــط ب ــای مرتب فعالیت ه

2. لــزوم تجهیــز و آمادگــی در برابــر هجمــه ســنگین 

ــی و  ــت اسالم هراس ی ــا محور ــده ب یزی ش و برنامه ر

شیعه هراســی؛

نهادهــا  نخبــگان،  از  شبکه ســازی  ضــرورت   .3

و فّعــاالن حــوزه ادیــان و مذاهــب بــه  منظــور 

ــم  ــام معظ ــام& و مق ــات ام ــه مطالب ــخ گویی ب پاس

رهبــری، مراجــع عظــام تقلیــد و نیازهــای 

روزافــزون جامعــه جهانــی؛

4. ضــرورت تقویــت تعامــل نظام منــد بــا نهادهــای 

ادیانــی و مذاهبــی داخــل و خــارج کشــور؛

گاهی بخشــی بــه فضــال و طــالب در  5. لــزوم آ
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ــان  ــوزه ادی ــای ح ــا و چالش ه ــوص ظرفیت ه خص

ــب؛ و مذاه

و  انفعالــی  حالــت  از  خــروج  ضــرورت   .6

حضــور فعــال در عرصه هــای معرفــی اســالم و 

ــبهات و  ــا ش ــه ب ــت^ و مواجه ــل بی ــب اه مکت

کیــد بــر اســتراتژی  پرســش های مختلــف بــا تأ

گفت وگــو؛ و  تعامــل 

ــدّون،  ــت های م ــازوکار الزم، سیاس ــتگِی س 7. بایس

بــه  اجرایــی  مرام نامه هــای  و  آیین نامه هــا 

ــای  ــردن فعالیت ه ــردی ک ــی و کارب ــور عملیات  منظ

گفت وگومحــور ادیــان و مذاهــب در حوزه هــای 

ــه. علمی

اهداف 
راهبــری  و  شبکه ســازی  ظرفیت ســازی،   .1

ادیــان،  حــوزه  فعــال  نهادهــای  و  ظرفیت هــا 

کشــور؛ از  خــارج  و  داخــل  در  فــرق  و  مذاهــب 

و  گفت وگــو  و  تعامــالت  تعمیــق  و  توســعه    .2

ارتقــای هم فکری هــا و هم افزایی هــا بــا رهبــران 

ــرق؛ ــب و ف ــان، مذاه ادی
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ــت^  ــب اهل بی ــاع از مکت ــن و دف ــج، تبیی 3. تروی

در تعامــل بــا ســایر ادیــان، مذاهــب و فــرق از 

ــی. ــن مذاهب ــی و بی ــن ادیان ــالت بی ــق تعام ی طر

نتایج 
1. شناســایی، ایجــاد و گســترش ظرفیت هــا و ایفــای 

ــه و  ــور، وحدت گرایان ــری گفت وگومح ــش راهب نق

ــان، مذاهــب و  هم افــزا در حــوزه تعامــالت بیــن ادی

فــرق؛

ــات  ــا اختالف ــط ب ــای مرتب ــا چالش ه ــه ب 2.  مقابل

دینــی و مذهبــی در عرصه هــای جهانــی؛

بــرای  3. گفتمان ســازی و آماده ســازی نخبــگان 

و  فرهنگــی  علمــی،   رســالت های  بــه   عمــل 

تبلیغــی؛

ــاب  ــالم ن ــگ اس ــش و فرهن ــه، دان ــال اندیش 4. انتق

ــر  ــد ب کی ــا تأ ــی ب ــی و مذاهب ــای ادیان در عرصه ه

ــرق. ــب و ف ــان، مذاه ــاب ادی ــن اصح ــو بی گفت وگ

مخاطبان طرح
اشــخاص حقیقــی و حقوقــی، نهادهــا و مراکــز ملــی 
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ــب و  ــان، مذاه ــه ادی ــال در زمین ــی فع و بین الملل

فــرق.  

چگونگی اجرا و زمان بندی

شرحفعالیتمراحل

مرحلهاول
رصدوشناساییظرفیتهایادیانیومذاهبیو

طبقهبندیواولویتگذاریآنان؛

مرحلهدوم
شبکهسازیظرفیتهایداخلیواتصالآنبه

ظرفیتهایخارجی؛

اجرایبرنامههایتعاملیادیانیومذاهبی.مرحلهسوم
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در فضای بین المللی
)ساماندهی فعالیت های بین المللی

حوزوی در فضای مجازی(
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مقام معظم رهبری فرمودند:
آمـاده  امـروز،  دیگـر  ممتـاز  خصوصّیـات  از  یکـی 

بـودن وسـایل رسـاندن پیـام اسـت؛ همیـن فضـای 

مجـازی که ایـن برادرمان به تفصیـل و خیلی خوب 

بیـان کردنـد و تعبیـر خوبـی اسـت که ایشـان کرد و 

بـه ذهـن بنده هـم اّتفاقًا همیـن تعبیر قبًا رسـیده 

بـود که »اسـمش فضای مجـازی اسـت درحالی که 

فضـا  ایـن  یعنـی  اسـت«؛  حقیقـی  فضـای  واقعـًا 

درون زندگـی بسـیاری از مـردم حضـور دارد. خـب 

همیـن فضـای مجـازی یـک ابـزار اسـت؛ یـک ابزار 

بسـیار کارآمـد بـرای اینکـه شـما بتوانیـد پیامتـان 

را بـه اقصـی  نقـاط دنیـا برسـانید، بـه گـوش همـه 

برسـانید. ایـن ]امـکان[ دیـروز نبود، امروز هسـت. 
یکـی از امتیـازات ایـن اسـت.1

1 . بیانات در دیدار طاب حوزه های علمیه استان تهران، 1396/۰6/۰6.
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مقدمه

ــی  ــای اطاعاتـ ــده  فناوری هـ ــترش فزاینـ گسـ
ــی اینترنـــت  ــبکۀ جهانـ ــژه شـ و ارتباطاتـــی، به ویـ
و آثـــار چشـــم گیر آن در ابعـــاد زندگـــی فـــردی 
و اجتماعـــی، و لـــزوم ســـرمایه گذاری وســـیع و 
ــری  ــری حداکثـ ــور  بهره گیـ ــه منظـ ــد بـ هدف منـ
نشـــر  در جهـــت  آن  از  ناشـــی  فرصت هـــای  از 
معـــارف اســـام نـــاب، مکتـــب اهـــل بیـــت^ و 
نیـــز معـــارف انقـــاب اســـامی  و ارائـــه خدمـــات 
ـــردم؛  و  ـــون م ـــار گوناگ ـــه اقش ـــد ب ـــترده و مفی گس
همچنیـــن برنامه ریـــزی و هماهنگـــی مســـتمر 
بـــه منظـــور صیانـــت از آســـیب های ناشـــی از آن 

ضـــروری می نمایـــد.
در حقیقــت فضــای مجــازی منطــق جدیــدی را 
وارد زندگــی انســان معاصــر کــرده و ظرفیــت بزرگی 
را فراهــم آورده اســت. فضــای مجــازی »اســتبداد 
مــکان« را از بیــن بــرده و بــه مکانــی بــرای زندگــی 
تبدیــل شــده اســت و از حالــت ابــزاری خــارج 
گشــته اســت. در فضــای مجــازی بــه مــوازات 



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

87 مجموعه طرح های تحولی مرکز ارتباطات و بین  الملل حوزه های علمیه

امــکان  واقعــی  زندگــی  فرصت هــای  تمامــی 
زندگــی وجــود دارد.

بدیــن منظــور و بــا هــدف بهره گیــری گســترده 
حوزویــان از فضــای مجــازی و فعالیت هــای آنــان، 
در  علمیــه  حوزه هــای  فرهنگــی  جبهــه  طــرح 
فضــای مجــازی بین المللــی تدویــن شــده اســت. 

ماده 1: مفاهیم و تعاریف
1. فضــای مجــازی: عبــارت اســت از محیطــی 

ــانی را  ــات انس ــی کــه ارتباط ــا واقع الکترونیکــی ام

یع و فراتــر از مرزهــای جغرافیایــی  بــه شــیوه ای ســر

یــا ابــزار خــاص خــود، به صــورت زنــده و مســتقیم 

می تــوان  را  مجــازی  فضــای  می هــد.  پوشــش 

ــی در  ــع اطالعات ــواع مناب ــام ان ــف تم ــرای توصی ب

ســاحت های گوناگــون مدیــا، مخاطــب و محتــوای 

ــه کار  ــه ای ب یــق شــبکه های رایان موجودشــده از طر

ــرد.   ب

اســت  عبــارت  بین الملــل:  فعالیــت  گســتره   .2

از فعالیــت در ســاحت های گوناگــون  اقلیمــی، 

منطقــه ای و جهــان؛
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ترویــج،  از  اســت  عبــارت  فعالیــت:  حــوزه    .3

ــی  ــت دین ــردازی، تربی یه پ ــش و نظر ــوزش، پژوه آم

ــیع و  ــب تش ــالم، مکت ــان اس ــه گفتم ــط ارائ در بس

انقــالب اســالمی بــه زبان هــای گوناگــون.

ماده2: ضرورت
عــدم  مخاطــب،  کمیــت  ســرعت،  بــه  نظــر 
فعالیــت  و  پوشــش  گســتره  مــکان  محدودیــت 
و  داخلــی  ســطح  در  اینترنــت  جهانــی  شــبکه 
ــازی را  ــای مج ــوارد فض ــیاری از م ــی در بس جهان
نســبت بــه فضــای واقعــی برتــری داده و حضــور و 
مواجهــه فعــال و خردمندانــه از حیــث نرم افــزاری و 
محتوایــی در ایــن فضــا ضــرورری اســت کــه غفلــت 

بــود.  به حاشــیه رفتن خواهــد  آن موجــب  از 
تهیـــه  طراحـــی،  در  نـــرم  جنـــگ  ادبیـــات 
چشـــم انداز و ســـازماندهی نیروهـــا، خاصیـــت 
تقویـــت  را  انگیزه هـــا  داشـــته،  غفلت زدایـــی 
موجـــود  جنـــگ  واقعـــی  فضـــای  و  می کنـــد 

می ســـازد.  شـــفاف تر  را  فرهنگـــی 
در فعالیت هــای فضــای مجــازی در حــوزه دیــن 
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ــز  ــل نی ــه بین المل ــژه عرص ــی به وی ــات دین و تبلیغ
ایــن ضــرورت مشــهود اســت. 

ماده3: اهداف
ــی  ــازی تبلیغ ــای مج ــر در فض ــی مؤث ین 1. نقش آفر

ــی  ــی، فرهنگ ــات زبان ــا اقتضائ ــب ب ــی متناس دین

ــه ای؛ ــوری و منطق کش

2. هدایــت، راهبــری، ســاماندهی و نظــارت بــر 

حــوزوی؛ فرهنگــی   تبلیغــی-  فعالیت هــای 

3. تعلیــم و ترویــج فراگیــر اســالم نــاب محمدی|  

ــالمی در  ــالب اس ــت^ و انق ــل بی ــب اه و مکت

ســطح جهانــی در بســتر فضــای مجــازی؛

4. تعیین سیاست ها و چارچوب های فضای پاک؛

فعــاالن  و  نخبــگان  بــا  تعامــل  شبکه ســازی   .5

بین المللــی؛ مجــازی  عرصــه 

6. معرفــی منظومــه فکــری امامیــن انقــالب و تبییــن 

بیانیــه گام دوم؛

7. معرفی و تبیین قرآن و معارف اهل بیت^؛

ــه  ــالمی جبه ــالب اس ــتاوردهای انق ــی دس 8. معرف

ــت. مقاوم
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ماده 4: سیاست
ــای  ــگاه حوزه ه ــأن و جای ــظ ش ــه حف ــام ب 1. اهتم

فرهنگــی،  فعالیت هــای  در  علمیــه و حوزویــان 

ــانه ای؛ ــی و رس تبلیغ

2. اســتفاده حداکثــری از امکانــات و منابــع انســانی 

توان مندی هــای  به ویــژه  حــوزه،  تشــکیالتی  و 

ــان دان؛  ــالب زب ــال و ط ــاتید، فض اس

از   بهره گیــری  و  بومی ســازی  و  شناســایی   .3

فن آوری هــای نویــن بــرای ترویــج دیــن در فضــای 

ــازی؛ مج

یه پــردازی حــوزه بــا گســتره نــگاه  4. لــزوم نظر

بین المللــی در خصــوص فضــای مجــازی پــاک؛

5. توجـــه جـــدی بـــه  ســـبک زندگـــی در فضـــای 

ـــبک  ـــی از س ـــه الگوی ـــرای ارائ ـــالش ب ـــازی و ت مج

ــن  ــان در ایـ ــا ادیـ ــل بـ ــالمی و تعامـ ــی اسـ زندگـ

حـــوزه؛

نــگاه  بــا  مجــازی  فضــای  آسیب شناســی   .6

بینادینــی؛

7. اهتمــام بــه چابک ســازی و کاهــش تمرکــز و 
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ــت کالن  ی ــراف و مدیر ــاظ اش ــا لح ــری ب تصدی گ

ــتادی. س

ماده5: شیوه اجرا و هزینه های طرح
فــارغ از هزینــه تجهیــزات مــورد نیــاز، بــا توجــه 
بــه وجــود  بیــش از بیســت هــزار طلبــه آذری زبــان 
و 23۰۰ طلبــه خوزســتانی عرب زبــان و هشــت 
هــزار نفــر از زبان دانــان حــوزوی، مرکــز ارتباطــات 
و بین الملــل حوزه هــای علمیــه پــس از شناســایی 
و ســطح بندی طــاب زبــان دان حــوزوی و انتخــاب 
ــرار  ــدی ق ــورد رتبه بن ــان م ــر از زبان دان ــزار نف دو ه

گرفتنــد. 
ــر از  ــزار نف ــر دارد ه ــه در نظ ــوزه علمی ــتر ح بس
ــص در  ــز و تخص ــی، تمرک ــه آگاه ــا را ک ــن فض ای
در  را  دارنــد  بین المللــی  مجــازی  فعالیت هــای 
قالــب جبهــه فرهنگــی مجــازی انقــاب اســامی 

نمایــد. ســامان دهی 
زبانــی  گروه هــای  در  ابتــدا  مجموعــه  ایــن 
از  پــس  گروه بندی شــده  خــاص  منطقــه ای  و 
بــرای  کوتاه مــدت،  و  مهارتــی  آموزش هــای 
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ــم  ــر اقلی ــوند. در ه ــی ش ــاده م ــت آم ــن مأموری ای
کشــور  چنــد  یــا  یــک  شــامل  )کــه  منطقــه ای 
هم افــق می شــود( ســه گــروه تهیــه محتــوا، تولیــد 
ــبکه ها و   ــال ش ــران فع ــازی و کنش گ ــول مج محص

رســانه های مجــازی فعالیــت مــی کننــد.



ح تقویت و گسترش طر
 تعامل حوزه علمیه قم و نجف
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ضرورت 
و  علمـــی  مراکـــز  همـــه  کـــه  عصـــری  در 
دانشـــگاه های جهـــان بـــا تشـــکیل اتحادیه هـــای 
از  بهـــره وری  و  علـــوم  تبـــادل  بـــه  گوناگـــون 
دســـتاوردهای یکدیگـــر پرداخته انـــد ، جدایـــی 
ــی  ــیع و بیگانگـ ــان تشـ ــه جهـ ــای علمیـ حوزه هـ
یکدیگـــر  ظرفیت هـــای  از  بهـــره وری  عـــدم  و 
می شـــود.  محســـوب  بزرگـــی  فرصت ســـوزی 
ـــن  ـــه از مهم تری ـــف ک ـــم و نج ـــه ق ـــای علمی حوزه ه
ــتند، می تواننـــد  ــیع هسـ ــان تشـ ــای جهـ حوزه هـ
از  یکدیگـــر،  بـــا  هم افزایـــی  و  هم گرایـــی  بـــا 
بهـــره  یکدیگـــر  تجربیـــات  و  توان مندی هـــا 
ـــه  ـــتری ب ـــارت بیش ـــوان و مه ـــوت و ت ـــا ق ـــته و ب جس

ــد.                                                         ــت^ بپردازنـ ــل بیـ ــب اهـ ــر مکتـ نشـ
ــه  ــوزه علمی ــا  ح ــکاری ب ــل و هم ــرورت تعام ض



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

مجموعه طرح های تحولی مرکز ارتباطات و بین  الملل حوزه های علمیه96

فضــا،  و  علمــا  بــا  ارتبــاط  برقــراری  و  نجــف 
مؤسســات علمــی پژوهشــی، مدیــران مــدارس 
ــه،  ــه، تجرب ــادل اندیش ــت تب ــف در جه ــه نج علمی
ــتاوردهای  ــا و دس ــه یافته ه ــش، ارائ ــتراک دان اش
منابــع علمــی همدیگــر،   از  اســتفاده  و  جدیــد 
قــدرت نقــد، تحلیــل و تبییــن علــوم انســانی روز، 
ــری  ــده، بهره گی ــرای آین ــردی ب ــزی راهب برنامه ری
از خــرد جمعــی، ظرفیت هــای ) ظرفیت ســنجی 
و ظرفیت ســازی( یکدیگــر و همچنیــن تکمیــل 
بــرای  قوت هــا  تقویــت  و  نقص هــا  کاســتی ها، 
رســیدن بــه یــک وضــع مطلــوب اســت. بــا ارتبــاط 
و دعــوت از مســئوالن و متفکــران دینــی و درک 
متقابــل نســبت بــه یکدیگــر، قطعــًا گامــی بلنــد و 
ــت جوامــع  ــر جهــان و هدای ــت بهت مهــم در مدیری

ــت.               ــم داش ــری برخواهی بش

اهداف 
1. ارتقــای ســطح مبــادالت علمــی، آموزشــی و 

ــم و  ــه ق ــوزه علمی ــگان ح ــان فرهیخت ــی می فرهنگ

ــف؛ نج
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2. برقــراری رابطــه پایــدار و صمیمانــه میــان علمــا و 

فضــالی حــوزه قــم و نجــف؛ 

ــی  ــگاه تمدن ــا ن ــه ب ــوزه علمی ــه ح ــتیابی ب 3. دس

؛ ز ن ســا گفتما

ــف و  ــم و نج ــه ق ــوزه علمی ــل ح ــرف متقاب 4. مع

ــاتید و  ــا، اس ــه علم ــا ب ــی آن ه ــای علم فعالیت ه

ــوزه؛  ــالب دو ح ط

ــه اقتــدار  5. دســت یابی حوزه هــای علمیــه شــیعی ب

علمــی در جهــان در ســاحت علــوم اســالمی و 

ــه تمــدن  انســانی و کســب مرجعیــت علمــی در قل

ــری؛ بش

یک مسـاعی در اتخـاذ مواضـع مشـترک در  6. تشـر

رخدادهـای بین المللـی جهـان اسـالم و عالم تشـیع؛

7. ســاماندهی طــالب ایرانــی مشــغول بــه تحصیــل 

در حــوزه علمیــه نجــف اشــرف.

نتایج 
دو  تعامــالت و هم افزایــی مشــترک  1. گســترش 

حــوزه علمیــه قــم و نجــف بــر پایــه احتــرام متقابــل 

ــود؛  ــای موج ــالف نظره ــود اخت ــا وج ب
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2. آشــنایی واقع بینانــه اســاتید و فضــالی حــوزه 

مواضــع  و  اندیشــه ها  از  نجــف  و  قــم  علمیــه 

یکدیگــر؛

کیــد بــر نقاط اشــتراک و شناســایی  3. شناســایی و تأ

ــوزه  ــه ح ــل دو جانب ــراق در تعام ــاط افت ــع نق و رف

علمیــه قــم و نجــف؛

ــی،  ــی، آموزش ــات پژوهش ــش، تجربی ــال دان 4. انتق

ــه؛ ــای علمی ــان حوزه ه ــی می یت ــانه ای و مدیر رس

ــی  ــی ، فرهنگ ــتاوردهای علم ــل دس ــال متقاب 5. انتق

ــه. ــوزه علمی ــی دو ح ــز تخصص ــات  و مراک مؤسس

مخاطبان طرح
اقدامــات  و  برنامه ریزی هــا  ســطح  دو  در 
طراحــی شــده اســت : مخاطبــان در دو ســطح 

اســت: شــده  برنامه ریــزی 
1. علمــا، مدیــران مــدارس، اســاتید و طــالب حوزه 

ــم و نجف؛ ــه ق علمی

تشــکل های  تخصصــی،  مراکــز  رؤســای   .2

بین المللــی حــوزه و مراکــز و نهاد هــای هم ســو 

ــم. ــه ق ــوزه علمی ــا ح ب
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چگونگی اجرا و زمان بندی؛

شرحفعالیتمراحل

-تهیهمکانیدرنجفاشرفبرایاستقراردفترارتباطاتحوزهعلمیهقمونجفمرحلهاول

مرحلهدوم

-توسعه،ارتقا،تعاملوبرگزارینشستبامدیرانتشکلهاومؤسسات

علمی،فرهنگیوطرحضرورتتعاملباحوزهعلمیهنجف

-برگزاریجلساتهماندیشیمشترکبانخبگانفعالدرعرصهبینالمللی

بامدیرانمدارسحوزهعلمیهقم -ارتقایسطحهمکاریوتعاملمستمر

ونجف

نجفوسازماندهیآنان -شناساییظرفیتهایطالبایرانیدر

مرحلهسوم

-فعالکردنتشکلهاومؤسساتعلمی،فرهنگیحوزویایراندرکشور

عراق

-تعاملوهمکاریبادفاترمراجعوعلمایعراقدرقم

مرحلهچهارم

-برگزارینشستمشترکمدیرانمدارسحوزهعلمیهقمونجف

-تبادلاستاددرمقطعسطوحعالیبیندوحوزه

-تبادلفرصتهایمطالعاتیکوتاهمدتحوزهعلمیهقمونجفبهطالب

نخبهواساتیدوفضالبرایشرکتدردروسدوحوزهواستفادهازمراکز

�ژوهشیآن

-برگزاریهمایشهایبینالمللیمشترکجهتنکوداشتفرهیختگان

مشترکدوحوزهو...

Swotتعامالتوارتباطاتموجودوبازبینی -رصدوبازخوردگیریاز





ح ارائه گفتمان اسالم طر
 و انقالب اسالمی 
در عرصه بین الملل
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مقدمه

بــا  قدمــت،  از  فــارغ  علمــی،  مؤسســات 
و  گســترده  آموزشــی  پژوهشــی -  فعالیت هــای 
ــام خویــش  ــا ن ــی مرزهــای دانــش در دنی جابه جای
را مطــرح می نماینــد. میــزان تعامــات ایــن مراکــز 
را نــرخ رشــد تولیــدات صورت گرفتــه آن هــا تعییــن 
مــی نمایــد. در ایــن میــان حوزه هــای علمیــه و 
ــردازی و تولیــد  ــه رغــم گســتره نظریه پ ــان ب حوزوی
دانــش و هم چنیــن انتشــار آثــار فاخــر علمــی، 
پژوهشــی، تخصصــی و ترویجــی، از ســهم کمتــری 
در تعامــات دنیــای علــوم برخوردارنــد. حضــور 
قدرتمنــد در عرصه هــای علمــی جهــان، بــه وجــود 
ســاختاری توان منــد و آینده نگــر و روشــمند میــان 

ــت.  ــد اس ــان نیازمن ــوزوی و حوزوی ــز ح مراک
 ایــن مهــم در ابتــدا برعهــده مرکــز مدیریــت 
ــه  ــوزه ب ــت ح ــد. مدیری ــه می باش ــای علمی حوزه ه
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ــش  ــد دان ــه تولی ــر صحن ــن بازیگ ــوان اصلی تری عن
دینــی، تبلیــغ اســام و تربیــت عالمــان و مبّلغــان 
بایــد آثــار حــوزوی راکــه در ســاحت های گوناگــون 
علــوم انســانی – اســامی تولیــد شــده )به ویــژه 
تولیــدات علمــی کــه در جشــنواره های علمــی 
معتبــر کشــور  برگزیــده شــده اند( را بــه جهــان 

ــد. ــی نمای ــم معرف عل
تخصصــی  و  علمــی  فاخــر  آثــار  از  بســیاری 
حوزه هــای علمیــه کــه پــس از انقــاب تدویــن 
در  دیــن  و  علــم  تاقــی  نقطــه  در  شــده اند، 
عرصه هــای سیاســت، اقتصــاد، مدیریــت، حقــوق، 
روان شناســی، جامعه شناســی و... قــرار دارد. ایــن 
آثــار اغلــب توســط فرهیختگانی تولید شــده اســت 
کــه افزون بــر علــوم حــوزوی، در یکــی از رشــته های 
علمــی و تخصصــی، مراتــب را طــی کرده انــد و 
مــی تواننــد تــا حــدود زیــادی پاســخ گوی نیازهــای 
ــاس  ــر و حس ــای خطی ــروز در عرصه ه ــی ام معرفت
ــا آمیــزه ای  ــار یادشــده ب ــوم انســانی باشــند. آث عل
تجــارب  و  »دانــش  و  وحیانــی«  »آموزه هــای  از 
بشــری« ارائــه می دهنــد. ایــن در حالــی اســت 



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

105 مجموعه طرح های تحولی مرکز ارتباطات و بین  الملل حوزه های علمیه

ــن  ــر ای ــرای معرفــی و عرصــه روشــمند و مؤث کــه  ب
ــارج  ــل و خ ــی داخ ــی و آموزش ــز علم ــار در مراک آث
و گفتمان ســازی علمــی تــاش درخــور تحســینی 

ــت. ــه اس ــورت نگرفت ص
اکنــون در چهلمیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب 
ــریک  ــی، تش ــا هم افزائ ــت ب ــروری اس ــامی ض اس
مســاعی و هماهنگــی نهادهــای علمــی و فرهنگی 
ــژه در عرصــه بین الملــل،  ــه وی برجســته حــوزوی ب
زمینه هــای معرفــی ایــن گنجینه هــای ارجمنــد 
اّمــا گمنــام و محصــور را در عرصــه ملــی و فراملــی 
فراهــم آورد و بــه یمــن تضــارب آرای اندیشــمندان 
داخلــی و خارجــی بــه عمــق، غنــا و جامعیــت آنهــا 

نیــز افــزود.

اهداف
ــالب  ــالم و انق ــان اس ــمند گفتم ــترش روش 1. گس

اســالمی در عرصــه بین الملــل؛

2. معرفــی آثــار فاخــر و برتــر حــوزه در عرصــه علــوم 

ــی  ــی و فرهنگ ــه علم ــه جامع ــالمی ب ــانی – اس انس

خــارج از کشــور؛
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توان مندی هــای  و  و ظرفیت هــا  مؤثــر  معرفــی   .3

اندیشــمندان،  بــه  حــوزه  فرهنگــی  و  علمــی 

و  آموزشــی  علمــی،   مجامــع  و  فرهیختــگان 

کشــور؛ از  خــارج  فرهنگــی 

مباحثــات  و  تعامــالت  هدف منــد  گســترش   .4

ــه  ــوزه در عرص ــان ح ــمندان و محقق ــی اندیش علم

بین الملــل، به ویــژه مجامــع علمــی و پژوهشــی.

نتایج مورد انتظار 
و  محققــان  هدف منــد  و  گســترده  حضــور   .1

ــی؛ ــع علم ــوزوی در مجام ــته ح ــمندان برجس اندیش

و  علمــی  نشســت های  گســترده  برگــزاری   .2

فرهنگــی؛ و  علمــی  مراکــز  در  پژوهشــی 

3. ایجاد و گسترش نهضت ترجمه معکوس؛

4. ایجاد عالقه مندی نسبت به شناخت معارف اهل 

کادمیک جهان؛ بیت^ در مجامع علمی و آ

ــی –  ــتاوردهای علم ــن دس ی ــر آخر ــج و نش 5. تروی

ــالمی؛ ــانی و اس ــوم انس ــه عل ــی در عرص پژوهش

ــار علمــی و پژوهشــی حــوزه  ــا و جامعیــت آث 6. غن

در عرصــه علــوم انســانی و اســالمی؛
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و  پژوهشــی  واقع گرایــی  و  همگن ســازی   .7

ــا  ــب ب ــه متناس ــای علمی ــی حوز ه ه ــورات علم تط

نیازهــای حقیقــی و واقعــی دنیــای معاصــر؛

8. رونــق بــازار فــروش آثــار و محصــوالت مکتــوب 

و مجــازی حوزه هــای علمیــه در عرصــه علــوم 

ــالمی. ــانی و اس انس

چگونگی اجرا
ــد  ــر بای ــات زی ــرح اقدام ــن ط ــرای ای ــرای اج ب

ــرد: ــورت پذی ص

1. تشکیل شورای برنامه ریزی و هماهنگی 

ــکل از  ــورایی متش ــه الزم اســت ش ــن زمین در ای
ــا و نهادهــای علمــی پژوهشــی حــوزوی  بخش ه

ــد از: ــای آن عبارتن ــه اعض ــود ک ــکیل ش تش
ــای  ــل حوزه ه ــات و بین المل ــز ارتباط ــس مرک 1. رئی

علمیــه )رئیــس شــورا(؛

2. دبیر انجمن های علمی حوزه  )نایب رئیس(؛

3. مدیــر همکاری هــا و پشــتیبانی مرکــز ارتباطــات و 

بین الملــل )دبیــر شــورا(؛
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پژوهشــی  و  علمــی  همکاری هــای  مدیــر   .4

نــه؛ دبیرخا

غــان و مدیــران موفــق خــارج 
ّ
5. ســه نفــر از مبل

کشــور بــه پیشــنهاد رئیــس شــورا؛

از ســازمان  نماینــده مرکــز اعزام کننــده اعــم   .6

مذاهــب  یــب  تقر جهانــی  مجمــع  فرهنــگ، 

اســالمی، مجمــع جهانــی اهــل بیــت^، جامعــه 

. و...  العالمیــه  المصطفــی 

اهــم وظایــف شــورای هماهنگــی و برنامه ریــزی 
عبــارت اســت از:

1. بررســی و تصویــب سیاســت های کالن و راهبردی 

ــه  ــی در عرص ــی و دین ــات علم ــالت و مباحث تعام

بین الملــل )متناســب و هماهنــگ بــا نیازهــای 

هم ســو  ســازمان های  و  مؤسســات  مراکــز، 

جمهــوری  رســمی  نمایندگی هــای  و  مرتبــط  و 

اســالمی در خــارج کشــور(؛

2. بررســی و تصویــب برنامه هــای ســاالنه ارتباطــات 

ــر  ــار برت ــان و مؤلفــان آث دینــی و بین المللــی صاحب

پژوهشــی در عرصــه علــوم انســانی و اســالمی؛

زمینه ســازی  و  مؤثــر  و  هماهنــگ  مشــارکت   .3
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مطلــوب بــرای ارتباطــات و تعامــالت مؤثــر و 

هدف منــد دینــی و علمــی مؤلفــان برتــر علــوم 

اســالمی و انســانی بــا مراکــز و مؤسســات فرهنگی، 

ــور؛ ــارج کش ــته خ ــی برجس ــی و آموزش علم

ــی  ــات و بررس ــرای مصوب ــد اج ــر رون ــارت ب 4. نظ

گزارش هــای آمــاری دوره ای دبیرخانــه و اتخــاذ 

ــر الزم. تدابی

دبیرخانــه شــورای برنامه ریــزی و هماهنگــی در 
مرکــز ارتباطــات بین الملــل حــوزه مســتقر بــوده و 

وظایــف ذیــل را بــر عهــده دارد:
یــزی و  1.  تشــکیل منظــم و مســتمر شــورای برنامه ر

؛ هنگی هما

بــه  پیشــنهاد  تنظیــم پیش نویس هــا و  2. تهیــه و 

ــورا؛ ش

3. پیگیری مصوبات شورا؛ 

ــوب و  ــای مکت ــه گزارش ه ــم و ارائ ــه و تنظی 4. تهی

ــورا ؛ ــه ش دوره ای ب

5. تهیــه و تنظیــم برنامه هــای اعــزام اســاتید بــا 

هماهنگــی اعضــای شــورا، نهادهــا و ســازمان های 

ــئول؛ مس
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و  مراکــز  بــا  نظام منــد  و  مســتمر  هماهنگــی   .6

ــای  ــژه اعض ــور، به وی ــی کش ــات بین الملل مؤسس

و  مؤلفــان  هدف منــد  اعزام هــای  بــرای  شــورا 

صاحبــان آثــار و تدویــن برنامه هــای پیــش، هنــگام 

ــفر؛ ــس از س و پ

یک مســاعی مؤسســات،  7. جلــب مشــارکت و تشــر

حقوقــی  و  حقیقــی  شــخصیت های  و  نهادهــا 

ــع و هزینه هــای  ــن نیازهــا، مناب ــرای تأمی هم ســو، ب

اعــزام؛

و  مناســب  بایگانــی  و  طبقه بنــدی  اخــذ،   .8

ــخه  ــک نس ــه ی ــفر و ارائ ــای س ــی گزارش ه موضوع

انجمن هــای علمــی. دبیرخانــه  بــه 

ــی  ــی و پژوهش ــای علم ــور همکاری ه ــر ام مدی
دبیرخانــه انجمن هــای علمــی وظایــف ذیــل را بــر 

عهــده دارد:
برتــر  مؤلفــان  و  آثــار  طبقه بنــدی  و  تجمیــع   .1

حوزه هــای علمیــه در علــوم اســالمی و انســانی ؛

ــر  ــان برت ــار و مؤلف ــات آث ــک اطالع ــکیل بان 2. تش

ــانی؛ ــالمی و انس ــوم اس ــه در عل ــای علمی حوزه ه

ــرای  ــی ب ــی و توجیه ــع آموزش ــون و مناب ــه مت 3. تهی
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اســاتید و مؤلفــان اعزامــی با همــکاری و مشــارکت 

ــئول؛ ــازمان های مس ــا و س نهاد ه

4. طراحــی و اجــرای دوره هــا و کارگاه های آموزشــی 

و توجیهــی بــرای اســاتید و محققــان اعزامی؛

5. بررسـی، تحلیل و داده پـردازی نتایج و گزارش های 

سـفر و ارائه تحلیل ها و پیشـنهادهای جدید؛

6. نظــارت و بازخوانــی مســتمر روندهــا، فرایندهــا، 

روش هــا، مقــررات و اصــالح و تکمیــل آن هــا؛

ــع،  ــکیل مجم ــیس و تش ــرای تأس ــازی ب 7. زمینه س

ــوزه؛ ــل ح ــان بین المل ــاتید و محقق اس

ــاالنه و  ــنواره س ــزاری جش ــرای برگ ــازی ب 8. زمینه س

ــا و  ــار انجمن ه ــا و آث ــر از فعالیت ه ــی و تقدی معرف

ــل  ــه بین المل ــر در عرص ــان برت ــات و محقق مؤسس

بین  الملــل  و  ارتباطــات  مرکــز  همــکاری  و 

علمیــه. حوزه هــای 

2. شناسایی آثار برتر علوم انسانی اسالمی 

ــف  ــوزه موظ ــی ح ــای علم ــه انجمن ه دبیرخان
اســت نســبت بــه شناســایی، بررســی و معرفــی آثار 
برتــر علمــی و تنظیــم یــا تدویــن فهرســت آثــار برتــر 
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حــوزه »علــم و دیــن« و »علــوم اســامی و انســانی« 
اقــدام نمایــد. 

ــوب  ــار مکت ــع آث ــق تجمی ــنایی از طری ــن آش ای
و منشــورات علمــی مذکــور در دو ســطح انجــام 

می شــود.
ــاب  ــده در کت ــار برگزی ــده: آث ــار برگزی ــف( آث ال
ســال حــوزه یــا یکــی از جشــنواره های دینــی 
ــه  ــنواره عام ــد جش ــور مانن ــر کش ــی معتب و علم
حلــی، فارابــی و...) در کتــاب ســال حــوزه، در 
طــول ســالیان گذشــته، قریــب بــه 1۰۰۰ اثــر 
ــد(. ــرار گرفته ان ــر ق ــده و مــورد تقدی علمــی، برگزی

ب( آثــار علمــی و پژوهشــی: منظــور از آثــار 
ــر اســت: ــق زی علمــی و پژوهشــی یکــی از مصادی

 کتاب هایــی کــه توســط مراکــز و مؤسســات 

ــه  ــب ب ــر منتخ ــوان اث ــه عن ــن و ب ــی تدوی پژوهش

شــده اند؛ معرفــی  دبیرخانــه 

علمــی-  فصلنامه هــای  در  منــدرج  مقــاالت   

پژوهشــی حــوزه؛

 مقاالت مندرج در دانشـنامه ها و دائرةالمعارف های 

حوزه؛ معتبر 
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مقـاالت علمـی  در جشـنواره  برگزیـده  مقـاالت   

حـوزه؛

ــطح 4 و  ــان )س ــده حوزوی ــای برگزی  پایان نامه ه

دکتــری(.

3. طبقه بندی و رده بندی موضوعی آثار

پــس از شناســایی و تجمیــع آثــار علمــی حــوزه 
ــه  ــامی، کمیت ــانی- اس ــوم انس ــائل روز عل در مس
ــدی  ــه طبقه بن ــبت ب ــده و نس ــکیل ش ــوزوی تش ح
و رده بنــدی آثــار و فهرســت بندی آن هــا اقــدام 

می نمایــد. 
ایــن کمیتــه توســط دبیرخانــه انجمن هــای 
آن،  اعضــای  و  می شــود  تشــکیل  علمــی 
مؤسســات  تام االختیــار  و  رســمی  نماینــدگان 
پژوهشــی عضــو شــورای  و  علمــی  نهادهــای  و 
برنامه ریــزی و هماهنگــی حــوزوی هســتند کــه 
ــت و  ــامی، عضوی ــاب اس ــان انق ــرح گفتم در ط

مشــارکت فعــال دارنــد باشــند.
دبیرخانــه  توســط  یادشــده،  مراحــل   : تبصــره 

قبــل  مدت هــا  از  حــوزه  علمــی  انجمن هــای 
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شــروع شــده و زیــر نظــر مدیــر حوزه هــای علمیــه 
ــل و  ــی آن تکمی ــت نهای ــش فهرس ــت پژوه و معاون

می شــود. منتشــر 

نمایندگی هــای  بــه  مؤلفــان  و  آثــار  معرفــی  و  اعــالم   .4

خــارج کشــور

ــا مقتضیــات  ــه منظــور اعزام هــای متناســب ب ب
فهرســت  کشــور،  از  خــارج  واقعــی  شــرایط  و 
موضوعــی آثــار و مؤلفــان از طریق »مرکــز ارتباطات 
اختیــار  در  علمیــه«،  حوزه هــای  بین الملــل  و 
ــرار  ــور ق ــارج کش ــران در خ ــمی ای ــدگان رس نماین
ــتره  ــی از گس ــاع و آگاه ــن اط ــا ضم ــرد ت می گی
ــه انتخــاب و معرفــی مباحــث مــورد  موضوعــات، ب

ــد. ــاز بپردازن نی

5. شیوه های ارائه گفتمان در عرصه بین الملل

1. اعزام و حضور میدانی در کشورها

دفاتــر  درخواســتی  موضوعــات  فهرســت 
نمایندگــی خــارج از کشــور توســط مرکــز ارتباطات 
و بین الملــل حــوزه جمــع آوری و پــس از طــرح 
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و تصویــب، بــرای هماهنگی هــای الزم و تنظیــم 
انجمن هــای  دبیرخانــه  بــه  زمان منــد  تقویــم 

می شــود. تحویــل  علمــی 
اولویــت در اعزام هــا بــا محققانــی اســت کــه 
ــی  ــلط کاف ــا تس ــده دنی ــای زن ــی از زبان ه ــه یک ب
داشــته و مقالــه یــا خاصــه ای از اثــر و ایــده خــود 
ــم  ــی و ... تنظی ــا عرب ــی ی ــای انگلیس ــه زبان ه را ب

ــد. ــه نماین و ارائ
در زمینــه اخــذ اســتعامات الزم مرکــز ارتباطات 

و بین الملــل اقدامــات الزم را بــه عمــل مــی آورد.
روندهای اعزام به شرح زیر است:

ــده  ــر عه ــده آن«، ب ــا چکی ــر ی ــه اث ــه »ترجم 1. ارائ

انجمن هــای علمــی  اســت.

2. تدوین سرفصل ها و متون آموزشی به میزان حداقل 

ده جلسه از کتاب بر عهده انجمن های علمی است.

ــای  ــده انجمن ه ــر عه ــت ب پوین ــل پاور ــه فای 3. تهی

علمــی اســت )در این زمینــه کارگاه های الزم توســط 

ــای  ــز آموزش ه ــارکت مرک ــا مش ــی ب ــی علم انجمن

پــا  کاربــردی و مرکــز ارتباطــات و بین الملــل بر

ــد(. ــد ش خواه
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ــد،  ــان مقص ــه زب ــت ب پوین ــه و پاور ــه مقال 4. ترجم

بــر عهــده نهــاد همــکار، انجمــن علمــی ترجمــه یــا 

ــت. ــل اس ــات و بین المل ــز ارتباط مرک

5. شــرکت در دوره و کارگاه آموزشــی و توجیهــی 

و  ارتباطــات  مرکــز  عهــده  بــر  ســفر  از  پیــش 

اســت. بین الملــل  

6. هماهنگــی و تنظیــم برنامه هــای ســفر و تهیــه 

طــرح علمــی توســط کمیتــه اجرایــی صــورت 

 . یــرد می پذ

یــزی ســفر بــر عهــده نهــاد  7. اســکان و برنامه ر

ــت. ــکار اس هم

ــونده  ــرد اعزام ش ــده ف ــزا برعه ــط و وی ــه بلی 8. تهی

ــع و  ــط منب ــع توس اســت و در صــورت وجــود مناب

ــود. ــام می ش ــی انج بان

2. ارئه از طریق فضای مجازی و وبینار 

انجـــام  بـــرای  الزم  زیرســـاخت های  تأمیـــن 
ویدئوکنفرانـــس یـــا وبینـــار بـــر عهـــده مرکـــز 
ـــکار  ـــای هم ـــه و نهاده ـــای علمی ـــت حوزه ه مدیری

. شـــد می با
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3. چاپ و انتشار مقاالت در نشریه های علمی بین المللی 

6. کمیته اجرایی 

حوزه هــای  بین الملــل  و  ارتباطــات  مرکــز 
علمیــه و دبیرخانــه انجمن هــای علمــی حــوزه، 
یــک نفــر از مدیــران ارشــد خــود را جهــت پیگیری و 
اجــرای توافقــات به عمل آمــده معرفــی می نمایــد و 
مدیریــت کمیتــه اجرایــی بر عهــده مرکــز ارتباطات 
و بین الملــل می باشــد تــا بــا هماهنگــی کامــل 
توافقــات مذکــور بــه شــکل مطلــوب و هماهنــگ و 

در زمــان مقــرر محقــق شــود.
کمیتــه اجرایــی هزینه هــای اعــزام را بــر مبنــای 
امکانــات ســخت افزاری و نرم افــزاری نهادهــای 

هم ســو برنامه ریــزی و تأمیــن می نمایــد.
ــه منظــور عملیاتی کــردن ایــن طــرح،  تبصــره : ب

مرکــز  توســط  ســه جانبه  همــکاری  قــرارداد 
شــد. خواهــد  تنظیــم  بین الملــل  و  ارتباطــات 





ح راه اندازی  طر
مجتمع آموزشی و پژوهشی 

بین المللی حوزه
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ضرورت 
فعالیت هــای  و  برنامه هــا  طرح هــا،  انباشــت   ●

بین الملــل؛ ســتاد  در  اجرایــی 

● فقــدان بــازوی اجرایــی عملیاتــی بــرای بین الملــل 

ــوزه علمیه؛ ح

ســتادی  بخــش  در  انســانی  نیــروی  کمبــود   ●

. لملــل بین ا

اهداف 
ســتادی  مصــوب  برنامه هــای  کاربردی کــردن   ●

قالــب صــف؛ بین المللــی حوزه هــای علمیــه در 

آموزه هــای  گســترش  بــرای  ظرفیت ســازی   ●

اســالم،  قــرآن و مکتــب هــدف اهــل بیــت^؛

ــت  ــگاه مرجعی ــه جای ــت یابی ب ــردن و دس ● نهادینه ک

علمــی، آموزشــی و پژوهشــی در راســتای اســتقرار 
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ــل؛ ــه بین المل ــالم در عرص ــدن اس تم

ــط  ــالمی توس ــر اس ــه فک ــد اندیش ــج و تولی ● تروی

بین الملــل؛ عرصــه  در  علمیــه  حوزه هــای 

ــی  ــای دین ــه نیازه ــخ گویی ب ــطح پاس ــای س ● ارتق

مخاطبــان عرصــه بین الملــل؛

غ زبان دان و ماهر بین المللی؛
ّ
● تربیت مبل

● انتشار مجالت علمی تخصصی بین المللی.

نتایج 
ــف  ــه ص ــه ب ــوزه علمی ــل ح ــدن بین المل ● مجهزش

ــی؛ ــی و پژوهش ــی، اجرای علم

● حضور مستقیم حوزه در تبلیغ بین الملل؛

● به فعلیت رســاندن ظرفیت هــای بالقــوه طــالب 

ــان دان؛ زب

مرتبــط  رشــته های  اجــرای  و  راه انــدازی   ●

4؛ و   3 ســطح  در  بین المللــی 

● تربیت نیروهای متخصص بین المللی؛

ــم از  ــی اع ــی بین الملل ــوای تخصص ــد محت ● تولی

ــه و...؛ ــاب، مقال ــه، کت ــان نام پای

● راه اندازی نهضت ترجمه محتوای اسالمی؛



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

123 مجموعه طرح های تحولی مرکز ارتباطات و بین  الملل حوزه های علمیه

● انجــام مطالعــات ناظــر بــه رصــد، آسیب شناســی 

ــل؛ ــه  بین المل ــی عرص و وضعیت شناس

و  راهبــردی  آینده پژوهانــه،  تحقیقــات  انجــام   ●

. نه را ا ســت گذ سیا

مخاطبان طرح
و  زبــان دان  )طــاب  بین المللــی  و  داخلــی 

پژوهشــگر(

چگونگی اجرا و زمان بندی

شرحفعالیتمراحل

تدوین،طراحی،اخذموافقتومجوزهایالزممرحلهاول

آموزشهایبینالملل)اجرایرشتههایکوتاهمدتومرحلهدوم راهاندازیمرکز

بلندمدت(

�ژوهشهایمطالعاتبینالمللمرحلهسوم راهاندازیمرکز

راهاندازیمرکزتخصصیتبلیغبینالمللمرحلهچهارم





ح مجتمع طر
 تخصصی آموزشی و پژوهشی 

ادیان، مذاهب و فرق
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ضرورت 
● لــزوم تربیــت نیروهــای حرفــه ای و متخصــص 

بــرای گســترش تعامــالت حــوزه علمیــه بــا رهبــران 

ــرق؛ ــب و ف ــان، مذاه ــایر ادی ــروان س و پی

ــالت  ــع تعام ــام جام ــرای نظ ــی و اج ــزوم طراح ● ل

ــت^؛ ــل بی ــم اه ــاس تعالی ــی براس ــن ادیان بی

● لــزوم گســترش و تعمیــق گفت وگــوی حــوزه 

ــب؛ ــان و مذاه ــایر ادی ــا س ــه ب علمی

فعــاالن  از  اجرایــی  و  علمــی  حمایت هــای   ●

حــوزوی گفت وگــو بــا ادیــان، مذاهــب و فــرق.

ــا  ــس از مدت ه ــال و پ ــد متع ــات خداون ــا عنای ب
تــاش علمــی، رشــته های جدیــدی بــه نظــام 
آموزشــی حوزه هــای علمیــه اضافــه گردیــد کــه 
مطالعــات  بــا  مرتبــط  رشــته های  میــان،  آن  از 
حــوزه ادیــان، مذاهــب و فــرق نقــش پررنگــی دارد. 
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ضرورت هــای ادیانــی عرصــه بین الملــل، مقتضــی 
حضــور منســجم حوزه هــای علمیــه در ایــن عرصــه 
اســت و تأســیس و راه انــدازی مجتمعــی آموزشــی-
و  این خصــوص، ضروری تریــن گام  پژوهشــی در 

ــد. ــمار می آی ــم به ش ــن مه ــای ای زیربن

اهداف 
ــت^  ــل بی ــب اه ــاب و مکت ــالم ن ــی اس 1.  معرف

بــه پیــروان ســایر ادیــان، مذاهــب و فــرق و توســعه 

و  بین االدیانــی  تطبیقــی  مطالعــات  تعمیــق  و 

بین المذاهبــی؛

2. ارتقــای تعامــالت حوزه هــای علمیــه بــا مجامــع 

و مراکــر ادیانــی و مذاهبــی در عرصــه بین الملــل؛

از  جلوگیــری  و  ســازنده  تعامــالت  افزایــش   .3

دینــی؛ اختالفــات  چالــش 

4. تربیــت نیروهــای متخصــص و پژوهشــگر در 

اجــرای پروژه هــای بین االدیانــی و بین المذاهبــی 

ــان؛ ــت از آن و حمای

5. تولید محتوا و تهیه متون علمی-آموزشی؛

غ زبان دان و ماهر بین المللی ؛
ّ
6. تربیت مبل
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7. انتشار مجالت علمی تخصصی بین المللی.

نتایج 
1. معرفــی بیشــتر تشــیع بــه مجامــع علمــی و دینــی 

بین المللــی؛

2. عضویــت و حضــور حــوزه علمیــه در مجامــع و 

ــی؛ ــی بین الملل ــل دین محاف

3. پاســخ گویی بــه شــبهات حــوزه ادیــان، مذاهــب 

و فــرق؛

ــا  ــی ب ــای علم ــای همکاری ه ــد تفاهم نامه ه 4. عق

مجامــع و نهادهــای دینــی خــارج کشــور؛

5. تربیــت نیروهــای متخصــص حــوزوی فعــال 

ــان،  ــایر ادی ــا س ــو ب ــل و گفت وگ ــه تعام در عرص

ــرق؛ ــب و ف مذاه

و  ادیانــی  رشــته های  اجــرای  و  راه انــدازی   .6

4؛ و   3 ســطح  در  بین المللــی  مذاهبــی 

7. تربیــت نیروهــای متخصــص بین المللــی ادیانــی 

و مذاهبــی؛

ــم از  ــی اع ــی بین الملل ــوای تخصص ــد محت 8. تولی

ــه و...؛ ــاب، مقال ــان نامــه، کت پای
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9. راه انــدازی نهضــت ترجمــه ناظــر به ســاحت های 

ــب  ی ــرد تقر ــا رویک ــب ب ــان و مذاه ــون ادی گوناگ

ــان؛ ــوی ادی ــالمی و گفت وگ ــب اس مذاه

رصــد،  بــه  ناظــر  مطالعــات  انجــام   .10

عرصــه   وضعیت شناســی  و  آسیب شناســی 

؛ لملــل بین ا

11. انجــام تحقیقــات آینده پژوهانــه، راهبــردی و 

سیاســت گذارانه.

مخاطبان طرح
ــه  ــطح س ــرایط در س ــد دارای ش ــالب عالقه من 1. ط

و چهــار؛

2. طــالب و دانشــجویان مســلمان مشــتاق بــه 

دینــی؛ بین المللــی  فعالیت هــای 

3. مدیــران و مســئوالن حــوزوی و غیرحــوزوی 

بین المللــی. دینــی  فعالیت هــای 
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نحوه اجرا و زمان بندی

شرحفعالیتمراحل

طراحیرشتههاوسرفصلهایآموزشیمرحلهاول

ومکانآموزشی)راهاندازیمجتمع(مرحلهدوم تأمینسختافزار

مرحلهسوم
رشتههایمربوطه فعالسازیمجتمعوجذبطالبمستعددر

حسباولویتها

راهاندازیمرکز�ژوهشهامرحلهچهارم





ح تشکیل کمیته های طر
 هم اندیشی بین المللی
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مقدمه

و  فراینــد سیاســت گذاری  امــروز،  دنیــای  در 
تصمیم گیــری در ســطوح مختلــف بــه ســازماندهی 
ویــژه ای نیــاز دارد. تحــوالت ســریع جهانــی و ابعــاد 
تهدیدهــا  و  فرصت هــا  نیــز  و  توســعه  روزافــزون 
در عرصــه بین الملــل، از عواملــی هســتند کــه 
ــی  ــی الگوی ــت ها و طراح ــن سیاس ــرورت تدوی ض
بــرای تصمیم گیــری و نیــز اتخــاذ تصمیم هــای 
ضــروری  را  متناســب  و  مناســب  به هنــگام، 
ــترده  ــتفاده گس ــدون اس ــه ب ــری ک ــد. ام می نمای
جمع بنــدی  و  مستندســازی  و  نــو  ایده هــای  از 
ــر  ــاق میس ــراد خ ــرگان و اف ــدگاه خب ــارب و دی تج

ــت.  نیس
ــتگاه  ــوان خاس ــه عن ــم ب ــهر ق ــان ش ــن می در ای
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ــیع و  ــان تش ــرای جه ــز ام الق ــامی و نی ــام اس نظ
حوزه هــای علمیــه، بــه عنــوان کانــون و قلــب 
تپنــده و پویــای دینــی و فرهنگــی، رســالتی عظیــم 
و جهانــی را در معرفــی اســام نــاب محمــدی|، 
ــت و  ــت عصم ــل  بی ــاز اه ــب انسان س ــی مکت معرف
ــر  ــم ب ــرآن کری ــای ق ــن آموزه ه ــارت^ و تبیی طه
ــه کــه معمــار انقــاب  دوش مــی کشــد؛ همان گون

حضــرت امــام خمینــی& فرمودنــد: 
ایــن یــک مطلبــی اســت کــه دنیــا بایــد بفهمــد کــه 

اســام برنامــه دارد. اســام بــرای همــه چیــز، بــرای 

همــه زندگی هــا برنامــه دارد. ایــن را کــی بایــد 

معرفــی کنــد جــز علمــای اســام؟ 

 و مقــام معظــم رهبــری امــام خامنــه ای
 : ینــد ما می فر

بــه سیاســت جهــان و جریانــات  نــگاه درســت 

ــد  ــروز، بای ــی ام ــت. روحان ــا، الزم اس ــی دنی سیاس

بدانــد در کجــا واقــع شــده و کجــا قــرار گرفتــه؛ تــا 

ــد. ــاع کن ــت دف ــد درس بتوان

در ایــن راســتا و در جهــت تحقــق، در نظر اســت 
ــل  ــه هم اندیشــی مرکــز ارتباطــات و بین المل کمیت
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و  کارشناســان  عضویــت  بــا  علمیــه  حوزه هــای 
زیــر  و ســاختار  مأموریــت  بــا  و  فعــال  نخبــگان 

ــد. ــت نمای ــکیل و فعالی تش

ماده 1: تعریف
هم اندیشــی  کمیته هــای  کمیتــه:   .1
عبارت انــد از شــوراهایی تخصصــی بــرای تفکــر 
ــی،  ــد، هم اندیش ــایی، رص ــت شناس ــی جه جمع
و  راهکارهــا  راهبردهــا،  پیشــنهاد  و  هم افزایــی 
برنامه هــای  و  طرح هــا  اجــرای  در  هماهنگــی 
عملیاتــی در حیطــه مأموریت هــای بین المللــی 
مأموریت هــای  رعایــت  بــا  علمیــه  حوزه هــای 
ــد  ــا تأکی ــی و ب ــط بین الملل ــای ذیرب ــی نهاده ذات
بــر بهره گیــری از نخبــگان حــوزوی متخصــص 
در  بین المللــی  عرصــه   در  فعالیــت  تجربــه  کــه 
موضوعــات منطقــه ای یــا بــه صــورت خــاص، یــک 

کشــور را دارا هســتند.
محــدوده  از  اســت  عبــارت  منطقــه:   .2
براســاس  کــه  کشــورها  قرارگیــری  جغرافیایــی 
تقســیم بندی وزارت امــور خارجــه بــه ســه قســمت 
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آســیا- اقیانوســیه، عربــی- آفریقــا و اروپــا – آمریــکا 
و بــه صــورت ویــژه دفتــر ارتبــاط حــوزه علمیــه قــم 

و نجــف را شــامل می گــردد. 
مجموعــه  از  اســت  عبــارت  اقلیــم:   .3
کشــورهایی کــه دارای اشــتراکات فرهنگــی دینــی 
فراوانــی بــوده و در اظهــار نظرهــای کارشناســی بــه 
صــورت یــک بســته فرهنگــی واحــد مــورد بررســی 

می گیرنــد.  قــرار 

ماده 2: �پیشینه
و  کارشناســی  میــز  فکــر،  اتــاق  برگــزاری 
شــوراها و کمیته هــای تخصصــی بــا موضوعــات 
بین المللــی در برخــی از نهادهــای بین المللــی 
وزارت  العالمیــة،  جامعة المصطفــی  ماننــد 
ارتباطــات  و  فرهنــگ  ســازمان  امورخارجــه، 
اســامی، مجمــع جهانــی اهــل بیــت^ ، مجمــع 
جهانــی تقریــب مذاهــب اســامی و... مســبوق بــه 
ســابقه اســت. برگــزاری کمیتــه هم اندیشــی در 
ــه  ــای علمی ــل حوزه ه ــات و بین المل ــز ارتباط مرک
ــب  ــدا در قال ــته ابت ــته و در گذش ــابقه داش ــز س نی
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ــز  ــوب می ــپس در چارچ ــورها و س ــر کش ــاق فک ات
کارشناســی جلســات متعــددی برگــزار گردیــده 
اســت. لکــن ضــرورت توجــه مضاعــف بــه اســتفاده 
حــوزوی،  عظیــم  ظرفیت هــای  از  کارشناســی 
ــرد  ــا رویک ــه ب ــات مطروح ــق موضوع ــی دقی بررس
ــاز  ــه نی ــخ گویی ب ــدف پاس ــا ه ــی ب ــی – دین فرهنگ
برنامه ریــزی  و  انســجام  بین المللــی،  مخاطبــان 
منظــم در برگــزاری ایــن جلســات ، ماحظــه کامــل 
شــئون حــوزوی، همچنیــن برآورده شــدن نیازهــای 
اطاعاتــی و تحلیلــی حوزه هــای علمیــه بــرای 
ماحظــه  و  بین المللــی  مأموریت هــای  اجــرای 
جــای خالــی ســاختاری منســجم، منجــر بــه تهیــه 
هم اندیشــی  کمیته هــای  آیین نامــه  تدویــن  و 
فرهنگــی – دینــی بین المللــی گردیــد کــه ذیــًا 

می گــردد. ایفــاد 

ماده 3: ضرورت
ــه  ــای علمی ــان و حوزه ه ــور حوزوی ــزوم حض 1. ل

ــیع در  ــالم و تش ــی اس ــم داران معرف ــوان پرچ ــه عن ب

ــی؛ ــی بین الملل ــی – دین ــای فرهنگ فض



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

مجموعه طرح های تحولی مرکز ارتباطات و بین  الملل حوزه های علمیه140

ــه  2. ضــرورت دســتیابی بــه شــناخت الزم نســبت ب

در  تهدیدهــا  و  موانــع  فرصت هــا،  ظرفیت هــا، 

عرصــه بین الملــل در حوزه هــای علمیــه؛ 

3. نیــاز بــه بهره گیــری کامــل از ظرفیت هــای علمــی 

و عملــی نخبــگان، تشــکل ها و نهادهــای حــوزوی 

ــی؛ ــای بین الملل ــال در عرصه ه فع

4. اهمیــت اســتفاده از ظرفیــت تصمیم ســازی بــرای 

ــات  ــه واقعی ــه ب ــا توج ــوزوی ب ــد ح ــران ارش مدی

ــل؛  ــای بین المل ــود در فض موج

5. نیــاز مبــرم حوزه هــای علمیــه بــه کار کارشناســی 

و بررســی و تبــادل نظــر دربــارۀ مســائل عمومــی و 

ــی؛  ــای بین الملل یت ه ــه مأمور ــی در زمین اختصاص

6. ضــرورت بهره گیــری از ظرفیت هــای نخبــگان 

بــرای گفتمان ســازی بین المللــی؛

و  اطالعــات  بــه  انسجام بخشــی  لــزوم   .7

حــوزوی  نخبــگان  و  متخصصیــن  تحلیل هــای 

ــز  ــی و نی ــال بین الملل ــی فع ــی فرهنگ ــز دین و مراک

هم اندیشــی و هم افزایــی میــان آنــان بــه عنــوان 

دینــی   – فرهنگــی  فعالیت هــای  مفقــوده  حلقــه 

؛  لمللــی بین ا
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ماده 4: اهداف
ــغ  ــن و تبلی ــرای تبیی ــی ب ــه راهکارهای ــتیابی ب 1. دس

ــدن  ــاد تم ــالم و ایج ــش اس ــای حیات بخ آموزه ه

ــه(؛  ــی آیین نام ــدف غای ــالمی )ه ــن اس نوی

در  نقــادی  و  یه پــردازی  نظر بــرای  بسترســازی   .2

ــه پیشــنهادهای  مســائل مختلــف بین المللــی و ارائ

ــی؛ ــرد جمع ــر خ ــه ب ــا  تکی ــی ب اصالح

بــرای  حــوزوی  نخبــگان  فکــری  راهبــری   .3

گفتمان ســازی یــا تقویــت گفتمان هــای هم ســو 

بین المللــی؛  مســائل  در 

ــه در  ــای علمی ــی حوزه ه ــاد بین الملل ــت ابع 4. تقوی

ــا؛ ــا و فعالیت ه یت ه ــا، مأمور ــه عرصه ه هم

5. تعمیــق علمــی ســطوح کارشناســی و تخصصــی 

دینــی  رویکــرد  بــا  بین المللــی  فعالیت هــای 

ــی؛  فرهنگ

انسجام بخشـــی  فعال ســـازی،  در  بهبـــود   .6

 - تخصصـــی  ظرفیت هـــای  شبکه ســـازی  و 

علمیـــه؛ حوزه هـــای  بین المللـــی  نخبگانـــی 

7. ارتقــای ســطح همکاری هــا و هم افزایی هــای 
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ــل؛ ــه بین المل ــی در عرص ــی فرهنگ ــای دین نهاده

ماده 5: وظایف
برنامه هــای  و  طرح هــا  سیاســت ها،  تدویــن   .1

ــدت  ــدت و بلندم ــدت، میان م ــنهادی کوتاه م پیش

ــق  ــم و مناط ــورها، اقالی ــه در کش ــای علمی حوزه ه

ــی؛  ــی بین الملل ــی فرهنگ ــه دین ــف در عرص مختل

ــل  ــد و تحلی ــایی، رص ــرای شناس ــازی ب 2. زمینه س

دینــی  چالش هــای  و  تهدیدهــا  فرصت هــا، 

منطقــه ای،  صــورت  بــه  بین المللــی  فرهنگــی 

ارائــه راهکارهــای الزم؛ اقلیمــی و کشــوری و 

یــزی بــرای آینده پژوهــی حضــور و تعامــل  3. برنامه ر

یــا موضوعــات  مناطــق  در  علمیــه  حوزه هــای 

ــه؛ مربوط

بــرای دانش افزایــی حوزویــان در  یــزی  برنامه ر  .4

ــق؛ ــم و مناط ــورها، اقالی ــوص کش خص

ــی  ــکاری و هم افزای ــی، هم ــری، هم اندیش 5. هم فک

صاحب نظــران ، تشــکل ها و نهادهــای حــوزوی 

در عرصه هــای بین المللــی؛

بین المللــی  آمایــش  و  پیوســت  پیشــنهاد   .6
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حوزه هــای علمیــه بــه صــورت منطقــه ای، اقلیمــی  

و کشــوری؛ 

توســعه،  جهــت  بسترســازی  و  یــزی  برنامه ر  .7

ــال  ــور فع ــازی و حض ــات، شبکه س ــق ارتباط تعمی

یــان در عرصه هــای جهانــی؛ حوز

ــود  ــکالت موج ــع مش ــرای رف ــا ب ــه راهکاره 8. ارائ

و  یت هــا  مأمور بــا  متناســب  بین المللــی 

ظرفیت هــای موجــود حوزه هــای علمیــه و نیــز 

ارائــه طرح هــای علمیاتــی بــرای تبدیــل مشــکل بــه 

فرصــت؛

ظرفیت هــای  شبکه ســازی  بــرای  یــزی  برنامه ر  .9

در  کشــور  از  خــارج  و  داخــل  بین المللــی 

پایــگاه  ایجــاد  و  فرهنگــی  ـ  دینــی  عرصه هــای 

اندیشــه ورزی و بانــک  ایده هــا و خالقیت هــای 

؛ لمللــی بین ا

در  فعــال  حضــور  بــرای  یــزی  برنامه ر  .10

یــق  طر از  بین المللــی  گفتمان ســازی های 

عضویــت و فعالیــت در مراکــز دینــی فرهنگــی 

در  مشــارکت  و  شــرکت  نیــز  و  بین المللــی 

بین المللــی؛ همایش هــای 
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بانــک  تکمیــل  در  هم افزایــی  و  همــکاری   .11

ــوص  ــا در خص ــات و تحلیل ه ــات، اطالع تجربی

ــای  ــه حوزه ه ــی ب ــی بین الملل ــی فرهنگ ــائل دین مس

بین المللــی  دانــش  ســطح  ارتقــای  و  علمیــه 

حوزویــان؛

12. بسترســازی بــرای تربیــت کادر مجــرب و ارتقای 

عرصــه  در  حــوزوی  کارشناســان  توان منــدی 

و  اقالیــم  مناطــق،  در  بین المللــی  فعالیت هــای 

ــورها؛ کش

ماده 6: سیاست ها
و  معاونت هــا  بین المللــی  رویکــرد  تقویــت   .1

ــه؛ ــای علمی ــت حوزه ه ی ــز مدیر ــتقل مرک ــز مس مراک

2. تقویــت انــس و هم گرایــی میــان متخصصــان 

در  بین المللــی  نهادهــای  و  حــوزه  بین المللــی 

منطقــه و عرصــه بین الملــل؛

3. تقویــت ارتبــاط میــان طــالب و فارغ التحصیــالن 

حوزه هــای علمیــه در داخــل و خــارج از کشــور؛

4. حفــظ شــأن، جایــگاه و اســتقالل حوزه هــای 

ــح  ــه مصال ــه ب ــل و توج ــه بین المل ــه در عرص علمی
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عالیــه حوزه هــای علمیــه و شــئونات و زی طلبگــی 

ــات؛ ــا و اقدام ــه برنامه ه در هم

ــی  ــای بین الملل ــان ظرفیت ه ــاط می ــت ارتب 5. تقوی

حوزه هــای علمیــه اعــم از فعــاالن و تشــکل ها، 

انجمن هــای ذیربــط در عرصــه بین الملــل؛

6. تقویـت ارتبـاط حوزه های علمیه با سـایر نهادهای 

نظـام و بهره گیـری از ظرفیـت و تجـارب نهادهـای 

فعـال در عرصه هـای دینـی فرهنگـی بین المللی؛

ماده 7: اعضا
و  هم طــراز  هم اندیشــی  کمیتــه  ســاختار 
ــی دارای  ــه نوع ــر و ب ــای تفک ــا کانون ه ــب ب متناس
اعضــا  گــروه  دو  از  و  بــوده  پــروژه ای  ســاختار 

می باشــد: برخــوردار 

الف( اعضای حقوقی

ــز  ــس مرک ــرف رئی ــوب از ط ــه : منص ــس کمیت ● رئی

ارتباطــات و بین الملــل حوزه هــای علمیــه؛

● دبیــر کمیتــه: مدیــر مربوطــه در مرکــز ارتباطــات و 

بین الملــل حوزه هــای علمیــه؛
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ـــزاری  ـــه در برگ ـــدت روی ـــور وح ـــه منظ ـــره1: ب تبص

مدیـــران  از  هریـــک  کمیته هـــا،  جلســـات 
منطقـــه ای از ســـوی رئیـــس مرکـــز ارتباطـــات 
کمیته هـــا  »دبیـــر«  عنـــوان  بـــه  بین الملـــل  و 

می گردنـــد. منصـــوب 
ــر  ــل دفت ــت بین المل ــوط در معاون ــناس مرب ● کارش

مقــام معظــم رهبــری؛

● نماینــده یا کارشــناس مربــوط در جامعة المصطفی 

العالمیة؛

یــت حوزه هــای  ● یکــی از مدیــران ارشــد مرکــز مدیر

ــر  ــز ، دفات ــای مراک ــان، رؤس ــم از معاون ــه اع علمی

و...؛

و  ارتباطــات  مرکــز  منطقــه ای  کارشناســان   ●

علمیــه؛ حوزه هــای  بین الملــل 

ــه ای  ــال منطق ــکل های فع ــران تش ــر از مدی ●  دو نف

ــوزوی؛ ح

ب( اعضای حقیقی 

ــه  ــا پنــج نفــر از شــخصیت های دارای تجرب ● ســه ت

ــوزوی؛  ح
ً
ــا ــی و ترجیح ــص بین الملل و متخص
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ج( اعضای مدعو

تشــخیص  حســب  موضوعــات  تناســب  بــه 
رئیــس مرکــز ارتباطــات و بین الملــل حوزه هــای 
در  حضــور  بــرای  فعــاالن  تعــدادی  از  علمیــه، 
ــق رأی  ــو دارای ح ــو مدع ــوان عض ــه عن ــه ب کمیت

: از  عبارت انــد  کــه  می شــود  دعــوت 
ــی  ــع جهان ــوط مجم ــناس مرب ــا کارش ــده ی 1. نماین

ــت^؛ ــل بی اه

ــی  ــا کارشــناس مربوطــه مجمــع جهان ــده ی 2. نماین

یــب مذاهــب اســالمی؛ تقر

3. نماینــده یــا کارشــناس مربوطــه ســازمان فرهنــگ 

و ارتباطــات اســالمی؛

4. نماینده یا کارشناس مربوطه وزارت امور خارجه؛

ــالی  ــالب و فض ــر از ط ــرورت دو نف ــب ض 5. حس

غیرایرانــی شــوراهای منطقــه ای از جامعة المصطفی 

العالمیــة؛

ــران  ــان و صاحب نظ ــر از کارشناس ــه نف ــا س 6. دو ت

ــاص؛  ــات خ ــه در موضوع ــارج از کمیت خ

ــت  ــور اکثری ــا حض ــه ب ــات کمیت ــره2: جلس تبص
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ــکیل  ــه تش ــر کمیت ــس و دبی ــو رئی ــا حض ــا و ب اعض
ــد. ــی یاب ــمیت م ــده و رس ش

ماده 8: ساختار کمیته های هم اندیشی
کلــی  قالــب  دو  در  هم اندیشــی  کمیته هــای 

ــد: ــد ش ــکیل خواهن ــر تش زی

1. کمیته های موضوعی تخصصی

ایــن کمیته هــا فــارغ از منطقــه جغرافیایــی 
یــا فرهنگــی و براســاس موضوعــات تخصصــی 
تشــکیل  بین الملــل  عرصــه  در  نیازمندی هــا  و 
خواهنــد شــد کــه عناویــن برخــی از ایــن کمیته هــا 
عبارت انــد از: مقاومــت، صلــح ، حقــوق بشــر، 

حقــوق بشردوســتانه و... .

2. کمیته های اقلیمی دینی فرهنگی

در قالــب کمیته هــای اقلیمــی براســاس جــدول 
زیــر طراحــی و اجــرا می گردنــد: 

ردیف منطقه اقلیم موضوع:

1. آســیا، اقیانوســیه و آســیای جنــوب شــرقی: 
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ــن،  ــنگاپور، فیلیپی ــد، س ــی، تایلن ــزی، برونئ  اندون

مالــزی؛

مغولســتان،  ژاپــن،  چیــن،  شــرقی:  آســیای   .2

ــره  ــی، ک ــره جنوب ــگ، ک ــوج، ویتنام،هنگ کن کامب

شــمالی، الئــوس، تایــوان؛

3. شــبه قــاره هنــد، پاکســتان، میانمــار، نپــال،  

مالدیــو؛ بوتــان،   بنــگالدش،   یالنکا،   ســر

قرقیزســتان،  تاجیکســتان،  میانــه:  آســیای   .4

ازبکســتان؛ ترکمنســتان،  قزاقســتان، 

5. ترکیه و قفقاز ترکیه، آذربایجان، ارمنستان،گرجستان؛

6. اقیانوسیه: استرالیا، نیوزلند؛

7. افغانستان؛

8. روسیه؛

9. پاکستان؛

یــکا و اروپــای شــرقی: چــک،  10.  اروپــا، آمر

مولــداوی، مجارســتان، اوکرایــن، لیتوانــی، التویــا، 

ــالروس؛ ــتان، ب لهس

یــش،  یتانیــا، آلمــان، اتر 11. اروپــای غربــی: بر

بلژیــک، هلنــد، ، ایتالیــا، فرانســه، اســپانیا، پرتقــال، 

ــکان؛ ــت، واتی ــورگ، مال ــوئیس، لوکزامب س
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12. بالـکان: یونـان، آلبانـی، بلغارسـتان، بوسـنی و 

هرزگوین، کرواسـی، اسـلوونی، جمهوری مقدونیه، 

صربسـتان، مونته نگـرو، رومانـی، کوزوو؛

نــروژ،  ســوئد،  فنالنــد،  اســکاندیناوی:   .13

دانمــارک؛

ــکا،  ی ــده آمر ــاالت متح ــمالی: ای ــکای ش ی 14. آمر

ــا؛ ــادا، پانام کان

یـل،  یـکای التیـن: آرژانتیـن، بولیـوی، برز 15.  آمر

دومنیکـن،  جمهـوری  کوبـا،  کلمبیـا،  شـیلی، 

اکوادور،  هائیتـی، مکزیک، پاراگوئه، پـرو، اروگوئه، 

یکا،  کاسـتار هنـدوراس،  نیکاراگوئـه،  ونزوئـال، 

فرانسـه؛ گویـان  ینام،  سـور گویـان،  گواتمـاال، 

ــر،  ــر، الجزائ ــی: مص ــای عرب یق ــا و آفر یق 16. آفر

ــش؛ ــی، مراک ــومالی، لیب ــودان، س ــس، س تون

ــوال،  ــی، آنگ ــای جنوب یق ــا: آفر یق ــوب آفر 17. جن

ماداگاســکار،  لتســو،  یمبــاوه،  ز بوتســاوانا، 

نامیبیــا؛ موزامبیــک،  یــس،  مور مــاالوی، 

کنیــا،  اوگانــدا،  تانزانیــا،  یقــا:   آفر شــرق   .18

یتــره؛ ار ماداگاســکار، 

ــا،  ــه، غن ی ــا، نیجر ی ــا، لیبر یقــا: گامبی 19. غــرب آفر
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ــا، ســیرالئون؛ ــه اســتوایی، زامبی گین

ــاج،  ــاحل ع ــو، س ــن، بورکینافاس ــوب  بنی 20.  جن

یتانــی، نیجــر، صحــرا،  کیــپ ورد، گینــه، مالــی، مور

ــو،  ــر(، کنگ ــدی، کنگو)زئی ــنگال، بورون ــو، س توگ

یقــای مرکــزی؛ ــدا، گابــن، کامــرون، آفر چــاد، روان

امــارات،  کویــت،  یمــن،  فــارس:  خلیــج    .21

یــن؛ بحر عربســتان،  قطــر،  عمــان، 

یه، فلسطین، اردن؛ 22. شامات:  لبنان، سور

23. دفتر نجف عراق.

جلســات  هم اندیشــی  کمیته هــای  تبصــره3: 

مشــترک ســالیانه ای برگــزار خواهنــد نمــود کــه در 
ــائل  ــه مس ــبت ب ــزارش کار نس ــه گ ــن ارائ آن ضم
مختلــف مرتبــط بــه بحــث و تبــادل نظــر خواهنــد 

ــت. پرداخ
تبصــره 4: حســب نیــاز و ضــرورت و بــه تشــخیص 

رئیــس مرکــز ارتباطــات و بین الملــل کارگروه هایــی 
تخصصــی زیــر نظــر کمیتــه شــکل مــی گیــرد کــه 
یافته هــا و نظــرات کارگــروه در کمیتــه مربوطــه 
ــه  ــای کمیت ــی توســط اعض ــس از بررس مطــرح و پ

ــرد. ــرار می گی ــا رد ق ــد ی مــورد تأیی
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ــل  ــات و بین المل ــز ارتباط ــس مرک ــره5: رئی تبص

اختیــار دارد در مــوارد لــزوم بــه منظــور تســریع در 
برگــزاری، صرفه جویــی در هزینه هــا و ...، دو یــا 
ســه کمیتــه را تجمیــع کــرده و بــه شــکل موقــت در 

قالــب کمیتــه واحــدی، فعــال نمایــد.

ماده 9: مدت زمان اجرا
ایـن آیین نامـه به صورت آزمایشـی پـس از اباغ 
توسـط مدیـر محتـرم حوزه هـای علمیه بـرای مدت 
یکسـال اجـرا خواهـد شـد و پـس از ایـن مـدت بـا 
بین الملـل  و  ارتباطـات  مرکـز  رئیـس  درخواسـت 
حوزه هـای علمیـه و تأییـد مدیـر حوزه هـای علمیـه 

بـه طـور دائـم اجـرا خواهـد گردید. 

ماده 10: 
ایــن آیین نامــه در 1۰ مــاده و 5 تبصــره تنظیــم 
ــای  ــرم حوزه ه ــر محت ــاغ مدی ــد و اب ــس از تأیی و پ

علمیــه الزم االجــرا خواهــد بــود.



ح مجتمع دائمی  طر
نمایشگاهی بین المللی 

حوزه های علمیه
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مقدمه

قدمــت،  تمام عیــار  تابلــوی  نمایشــگاه ها 
ظرفیت هــا،  توان مندی هــا،  فعالیت هــا، 
و  می باشــند  نهــاد  هــر  پویایــی  و  دســتاوردها 
بــرای  را  مناســبی  زمینــه  و  بســتر  می توانــد  
معرفــی حوزه هــای علمیــه فراهــم نمایــد. مجتمــع 
در  فعالیــت  قابلیــت  بــا  دائمــی  نمایشــگاهی 
طــول ســال کــه شــامل موزه هــای تخصصــی نیــز 
می باشــد، طراحــی گــردد تــا از طریــق برپایــی 
بــه  بین المللــی  و  تخصصــی  نمایشــگاه های 
ــی  ــی و خارج ــان داخل ــه مخاطب ــات ب ــه خدم ارائ
بــه همکاری هــای مشــترک  و نســبت  پرداختــه 
در پهنــه جغرافیایــی داخــل و خــارج از کشــور 
اقدامــات مطلــوب را در نشــر معــارف مکتــب اهــل 

بیــت^ توســعه بخشــند.
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ضرورت 
یخ حوزه های علمیه؛  1. ناشناخته بودن تار

ــای  ــی حوزه ه ــرای معرف ــب ب ــای مناس ــود فض 2. نب

ــی؛ ــان بین الملل ــه مخاطب ــه ب علمی

3. عـدم آشـنایی عمـوم مخاطبـان بـا توان مندی های 

علمیه؛ حوزه هـای 

ــظ  ــرای حف ــات  ب ــناد و مخطوط ــز اس ــود مرک 4. نب

ــه.  ــای علمی ــترگ حوزه ه ــراث س می

اهداف 
فعالیت هــا،  و  ظرفیت هــا  معرفــی  و  نمایــش   .1

دســتاوردهای داخلــی و بین المللــی افــراد، مراکــز، 

تشــکل ها و مؤسســات حــوزوی؛

نمایشــگاه های  اتحادیه هــای  بــا  همــکاری   .2

در  شــرکت  و  آن هــا  در  عضویــت  و  جهانــی 

مربوطــه؛  کنفرانس هــای  و  ســمینارها 

بــا اشــخاص حقیقــی و حقوقــی  3. مشــارکت 

ــز  ــگاهی مرک ــع نمایش ــه مجتم ــوط ب ــور مرب در ام

ــارکت در  ــیس و مش ــاری، تأس ــف ج ــم از وظای اع
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ــی  ــت داخل ــی و موق ــگاه های دائم ــاد نمایش ایج

یــق ســرمایه گذاری بــا رعایــت  و خارجــی از طر

ــود در  ــتی موج ــناد باالدس ــررات و اس ــن و مق قوانی

علمیــه؛ حوزه هــای 

و  نهادهــا  مراکــز،  مؤسســات،  بهره گیــری   .4

از  هم ســو  و  همــکار  فرهنگــی  ســازمان های 

یکدیگــر؛ توان مندی هــای  و  ظرفیت هــا 

ــه و  ــای علمی ــی حوزه ه ــاد بین الملل ــت ابع 5. تقوی

شــهر مقــدس قــم.

نتایج 
ــان  ــکاری حوزوی ــل و هم ــط تعام ــترش رواب 1. گس

ــع  ــی، جوام ــز علم ــا مراک ــه ب ــای علمی و حوزه ه

و  هماهنگــی  ایجــاد  و  بین المللــی  نهادهــای  و 

در  شــیعی  علمیــه  حوزه هــای  میــان  هم افزایــی 

عرصه هــای مختلــف علمــی، آموزشــی، پژوهشــی 

ــانه ای؛ ــی و رس ــی، فرهنگ و اخالق

و  متفکــران  اندیشــه های  افــکار،  جهت دهــی   .2

ــی در  ــای دین ــرآوردن نیازه ــرای ب ــران، ب صاحب نظ

ــور؛ ــارج از کش خ
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3. شناســاندن و معرفــی زعمــا و علمــای برجســته و 

صاحب نظــر حــوزه و نیــز آثــار فاخــر حــوزوی بــه 

ــی؛                     ــازمان های بین الملل ــع و س ــر جوام دیگ

در  علمیــه  حوزه هــای  و  حوزویــان  حضور   .4

جهــان؛ بین المللــی  رویدادهای 

ــی  ــگاه های تخصص ــت ها و نمایش ــعه نشس 5. توس

ــوزوی؛ ــی ح ــای بین الملل ــز همکاری ه و نی

6. طراحــی و کمــک بــه اجــرای برنامه هایــی جهــت 

مشــارکت اعضــا بــا دیگــر مراکــز علمــی جهــان در 

ــف؛ ــای مختل زمینه ه

مخاطبان طرح
شــخصیت های علمــی – فرهنگــی خارجــی، 
ــوری  ــتقردر جمه ــی مس ــئوالن خارج ــفرا و مس س
ــدس ج.ا.ا،  ــام مق ــئوالن نظ ــران، مس ــامی ای اس
و  حوزویــان  عمــوم  بین الملــل،  عرصــه  فعــاالن 

ــه.        ــف جامع ــار مختل اقش
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چگونگی اجرا و زمان بندی

شرحفعالیتمراحل

انجاممطالعاتوکارشناسیهایالزموامکانسنجیوجانماییمرحلهاول

مرحلهدوم

راهاندازیساختارهایسازمانیوهیئتهایاجراییواندیشهورزوکمیتههای

تخصصیوتدوینوتنظیمسندچشمانداز،بیانیهمأموریت،راهبردها،راهکارها،

آیپیننامههاوشرحوظایفموردنیاز؛

بانخبگانبینالمللیحوزویو برگزاریجلساتمشترکهیئتهایاندیشهورز

غیرحوزوی.

مرحلهسوم
انجامعملیاتعمرانیوساختمانی

برنامهنویسی،راهاندازیو�شتیبانیسامانهوسایت





ح تأسیس کتابخانه طر
بین المللی حضرت معصومه 

)کتابخانه بین المللی

حوزه های علمیه(
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ضرورت 
ــه  ــای علمی ــالی حوزه ه ــی طــالب و فض 1. دسترس

ــی؛ ــد بین الملل ــع روزآم ــه مناب ب

2. ســاماندهی علمــی، تجمیــع، حفــظ، نگهــداری 

بین المللــی  علمــی  منشــورات  اطالع رســانی  و 

ــوزوی؛ ح

دینــی  علمــی  دســتاوردهای  یــن  آخر ارائــه   .3

بین المللــی؛ مخاطبــان  بــه  علمیــه  حوزه هــای 

4. تشــویق طــالب و فضــالی حــوزوی به مشــارکت 

فعــال در تدویــن علــوم دینــی بین المللــی.

اهداف 
1. جمــع آوری کتاب هــا، تحقیقــات و مقــاالت 

نویســندگان حــوزوی در عرصــه بین الملــل؛

مطالعــات  اصلــی  منبــع  بــه  تبدیل شــدن   .2
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جهــان؛ در  دین شناســی  و  شیعه شناســی 

ــندگان  ــات نویس ــا و تحقیق ــع آوری کتاب ه 3. جم

ــای  ــیع و حوزه ه ــالم، تش ــاره اس ــی درب بین الملل

ــه؛ علمی

خــارج  و  داخــل  کتابخانه هــای  بــا  ارتبــاط   .4

ــان  ــاز مخاطب ــه نی ــخ گویی ب ــاس پاس ــور براس کش

حــوزوی؛ بین المللــی 

ــاب داری  ــی کت ــتانداردهای بین الملل ــن اس 5. تدوی

تحقیقاتــی  از طرح هــای  پشــتیبانی  و  انتشــاراتی 

علمیــه؛ حوزه هــای  درون  بین المللــی 

ــر  ــوب معتب ــوب و غیرمکت ــار مکت ــردآوری آث 6. گ

ــر. ــورهای دیگ ــی کش ــی و دین ــی، فرهنگ علم

نتایج 
ارائــه  و  هدایــت  نظــارت،  مشــاوره،  ارائــه    .1

ــی و  ــان خارج ــه مخاطب ــی ب ــی دین ــات علم خدم

؛ لمللــی بین ا

2. رشــد و گســترش ابعــاد بین المللــی میــان طــالب 

ــوزوی؛ و فضالی ح

3. کمــک بــه طــالب در اســتفاده مطلــوب از اوقــات 
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فراغــت و تشــویق بــه مطالعــه دربــاره مســائل 

بین المللــی؛

4. تهیه محتوای دینی و فرهنگی بین المللی؛ 

5. تهیه کتاب شناسی بین المللی علوم اسالمی و حوزوی؛

ــا  ــی و طرح ه ــای بین الملل ــک کتاب ه ــاد بان 6. ایج

ــل؛ ــا بین المل ــط ب ــای مرتب و ایده ه

اطالع رسـانی  و  علمـی  مرجعیـت  بـه  دسترسـی   .7

مطالعـات اسالم شناسـی و شیعه شناسـی بین المللـی؛

8. جمع آوری اسناد بین المللی و ارائه خدمات؛

ــای  ــا کتابخانه ه ــاط ب ــا و ارتب ــم تفاهم نامه ه 9. تنظی

بــزرگ و بین المللــی جهــان؛

10. فراهم شـدن امـکان اسـتفاده از منابـع کتاب های 

؛ لمللی بین ا

11. نگارش پایان نامه  با رویکرد بین المللی. 

مخاطبان طرح
ــه  ــال در عرص ــوزوی فع ــالی ح ــالب و فض 1. ط

؛ لملــل بین ا

ــوزوی  ــوزوی و غیرح ــی ح ــان بین الملل 2. مخاطب

ــور؛ ــل کش داخ
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3. اسـاتید و پژوهشگران اسالم شناسی و شیعه شناسی 

دیگر. کشورهای 

چگونگی اجرا و زمان بندی

شرحفعالیتمراحل

انجاممطالعاتتحقیقاتیوامکانسنجیتأسیسکپتابخانهاول

تهیهوتجیهزساختمانمناسببرایکپتابخانهدوم

جمعآوریمنابععلمیودینیبینالمللیسوم



ح هجرت بین الملل طر
)اعزام بلند مدت حوزویان

)  به خارج از کشور





شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

169 مجموعه طرح های تحولی مرکز ارتباطات و بین  الملل حوزه های علمیه

ضرورت 
معمــار بــزرگ انقــاب اســامی امــام خمینــی& 
دربــارۀ ضــرورت تبلیــغ بین المللــی می فرماینــد :

امــروز رفتــن بــه همــه جــای دنیــا یــک امــر آســان 

ــه بایــد  و عــادی اســت کــه مبّلغیــن ان شــاء اللَّ

تربیــت بشــوند، و فیضیــه و دانشــگاه مــا بایــد یــک 

ــا،  ــه دنی ــرای هم ــد ب ــه باش ــک فیضی ــگاه و ی دانش

ــورهای  ــه کش ــرای هم ــا، ب ــه دنی ــرای هم ــغ ب تبلی

ــم.             عال

ــن  ــه ای ــا را ب ــز م ــری نی ــم رهب ــام معظ مق
فرامی خواننــد: مهــم 

امــروز مــا در یــک میــدان جنــگ و کارزار حقیقــِی 

بــه  فکــری  کارزار  ایــن  داریــم.  قــرار  فکــری 

ــه ســود ماســت.  ــان مــا نیســت؛ ب ــه زی  هیچ وجــه ب

ــاز  ــه نی ــه را ک ــویم و آنچ ــدان بش ــن می ــر وارد ای اگ
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ماســت - از مهمــات تفکــر اســامی و انبارهــای 

معــارف الهــی و اســامی - بیــرون بکشــیم و صــرف 

ــا ماســت؛ لیکــن مســئله ایــن  ــرد ب کنیــم، قطعــًا ُب

ــم.  ــن کار را بکنی ــد ای ــا بای ــه م ــت ک اس

ــام،  ــا اس ــی ب ــلطه در رویاروی ــام س ــداف نظ اه
گســترش  و  ایــران  اســامی  نظــام  و   تشــیع 
ایران هراســی: و  شیعه هراســی  و  اسام هراســی 

ــا  ــلمانان دنی ــت مس ــزون جمعی ــترش روزاف 1. گس

ــارف  ــه مع ــا ب ــاز آن ه ــان و نی ــایر ادی ــه س ــبت ب نس

ــالم؛ اس

2. اقدامــات نادرســت برخــی گروه هــای تنــدرو 

و فرقه هــای منحــرف بــه نــام تشــیع و اســالم و 

ــالم؛ ــره اس ــویه چه تش

یــان  جر توســط  پدیدآمــده  چالش هــای   .3

ــالمی. ــع اس ــان و جوام ــری در جه ــلفی گری تکفی س

اهداف 
ــالم در  ــی اس ــالت های تمدن ــردن رس 1. عملیاتی ک

راهنمایــی، تبییــن و پاســخ گویی بــه ســؤاالت و 

ــبهات؛ ش
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2. دستیابی به نظام جامع تبلیغ خارج از کشور؛

ــیعه  ــان ش ــان از مخاطب ــه مخاطب ــترش دامن 3. گس

بــه کلیــه مخاطبــان غیرمســلمان و پیــروان ادیــان و 

ــب؛ مذاه

ــا فرقه هــا و نحله هــای  ــه علمــی و عملــی ب 4. مقابل

انحرافــی در تعامــل بــا حــوزه علمیــه شــیعی، 

ــی و  ــع دین ــالمی، مجام ــگاه های اس ــز و دانش مراک

مؤسســات مذهبــی و پاســخ گویی شــبهات جدیــد 

ــور؛ ــارج کش ــوع در خ و متن

هماهنگ ســازی  اطالع رســانی،  رصــد،   .5

ــازی  ــی و تصمیم س ــادی، آینده اندیش ــات نه اقدام

در ســطح کالن و راهبــردی عرصــه فعالیت هــای 

فرهنگــی تبلیغــی بین الملــل بــه عنــوان بــازوی 

مشــورتی تخصصــی مدیــر حوزه هــای علمیــه؛

ــوزوی،  ــای ح ــای نهاده ــری از ظرفیت ه 6. بهره گی

ســازمان های  به ویــژه  مردمــی،  و  حاکمیتــی 

فرهنگــی  فعالیت هــای  در  حــوزوی  مردم نهــاد 

تبلیغــی بین المللــی و ایجــاد وحــدت رویــه در 

هم ســو؛ مراکــز 

7. گســترش روابــط حوزویــان بــا جوامــع و نهادهای 
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تجربیــات  و  دانش هــا  انتقــال  و  بین المللــی 

پژوهشــی بین المللــی بــه حوزه هــای علمیــه. 

نتایج 
1. معرفــی اســالم نــاب محمــدی|  و مکتــب 

انسان ســاز اهــل بیــت^ در دیگــر جوامــع؛

ــان جهــت فراگیــری  ــرای حوزوی 2. ایجــاد انگیــزه ب

ــای  ــناخت ظرفیت ه ــرای ش ــی ب ــای خارج زبان ه

علمــی و فرهنگــی جوامــع مختلــف؛

3. آشــنایی واقع بینانــه اســاتید و فضــالی حــوزه 

اندیشــه ها و مواضــع و دیدگاه هــای  یــن  از آخر

اندیشــه مندان دیگــر مذاهــب و ادیــان؛

ــوم و  ــا عل ــوزه ب ــالی ح ــالب و فض ــنایی ط 4. آش

ــی؛  ــورت اجمال ــه ص ــف ب ــای مختل دانش ه

ــه  ــان ب ــرای ورود حوزوی ــب ب ــازی مناس 5. زمینه س

ســاحت های  در  علمــی  مختلــف  عرصه هــای 

لملــل؛  بین ا

ــی  ــی های اسالم شناس ــدی کرس ــازی تص 6. زمینه س

و تبلیغــی بــرای طــالب و فضــالی حوزه؛

موفقیت هــای  و  پیشــرفت ها  از  الگوگیــری   .7
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روش هــای آموزشــی و پژوهشــی و نیز دســتاوردهای 

ــالمی و  ــوم اس ــای عل ــران در عرصه ه ــی دیگ علم

ــوزوی. ــته های ح ــا رش ــط ب ــانی مرتب ــوم انس عل

مخاطبان طرح
اقدامــات  و  برنامه ریزی هــا  ســطح  دو  در 

: اســت  شــده  طراحــی 
غــان  و مؤسســات فعــال 

ّ
1. در ســطح ملــی بــرای مبل

ــی؛ ــغ بین الملل ــای تبلی در عرصه ه

ــان  ــوم مخاطب ــرای عم ــی ب ــطح بین الملل 2- در س

غ 
ّ
اعــم از ایرانــی و غیرایرانــی کــه تقاضــای اعــزام مبل

بلندمــدت را در بــرای مراکــز اســالمی یا حســینیه ها 

بــرای مــدت شــش مــاه تــا یــک ســال ارا ئــه نمــوده 

باشــند.

چگونگی اجرا و زمان بندی

شرحفعالیتمراحل

مرحلهاول

تدوینوتنظیمآیپیننامههاوشرحوظایفموردنیازدرراستایسازماندهی،

غبهخارجازکشور؛
ّ

هماهنگیوتقسیموظایفمیاننهادهایاعزاممبل

رصد،نیازسنجی،سیاستگذاری،اولویتسنجیوتشکیلکمیتههایتخصصی

؛
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مرحلهدوم

غانجهتاعزام
ّ

شناسایی،ساماندهی،ارتقایتوانمندیمهارتهایمبل

غینعرصهبینالمللیبه
ّ

برگزاریدورهها،گارگاههایدانشومهارتافزاییمبل

اعزامهایتخصصی منظور

مرحلهسوم

هدف ایجادزیرساختهایحقوقی،اقامتی،تأمینو�شتیبانیالزمدرکشور

غانوفعاالن
ّ

برگزارینشستهاوهمایشهایتخصصیمنطقهایبرایمبل

بینالمللی؛

غان
ّ

اعزاممبل

مرحلهچهارم

نظارتبراعزام،آسیبشناسیوارزیابیفعالیتها

طریقدعوتویامصاحبهبابزرگانفعالدرعرصهبینالملل تجربهنگاریتبلیغاز

درداخلوخارجکشوروثبتخاطراتسفرهایتبلیغیجهتانتقالتجربیات؛



ح  طر
ارتقای سطح ارتباطات

 و همکاری های
 حوزه و نهادهای نظام
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ضرورت 
و  ارتباطــات  مهــم  جایــگاه  بــه  عنایــت  بــا 
ــا و  ــازمان ها و نهاده ــی در س ــای داخل همکاری ه
ــر آن در ایجــاد تعامــل، هماهنگــی  نیــز نقــش مؤث
و ایجــاد بســترهای مناســب بــرای بهره بــرداری 
ــان ســازمانی،  هــر چــه بیشــتر از ظرفیت هــای می
ــه عنــوان  مرکــز مدیریــت حوزه هــای علمیــه نیــز ب
ــات  ــاد ارتباط ــا ایج ــد ب ــی، می توان ــاد دین ــک نه ی
ــر میــان ســازمان ها و نهادهــای نظــام زمینــه،  مؤث
را بــرای دســتیابی بــه اهــداف مشترک،گســترش و 
ارتقــای ســطح همــکاری و بهره گیــری از امکانــات 
و توان مندی هــای موجــود ایجــاد نماینــد. چراکــه 
ــیاری را در درون  ــده بس ــای استفاده نش ظرفیت ه
ســازمان ها و نهادهــای نظــام شــاهد هســتیم کــه 
ــا فعلیت بخشــی آن هــا تحــول اساســی  ــوان ب می ت
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ایجــاد  علمیــه  حوزه هــای  مدیریــت  مرکــز  در 
کــرد. بــر همیــن اســاس طــرح تحــول ارتباطــات و 
ــه شــرح  همکاری هــای حــوزه و نظام هــای نهــاد ب

ــردد: ــه می گ ــن و ارائ ــل تدوی ذی
1. لــزوم اســتفاده و بهره منــدی حداکثــری حــوزه از 

ــای  ــازمان ها و نهاده ــای س ــا و ظرفیت ه فرصت ه

فعــال نظــام؛ 

2. لــزوم حضــور فعــال و مؤثــر نماینــدگان حــوزوی 

ــوب  ــی در چارچ ــای داخل ــازمان ها و نهاده در س

یت هــا؛                      اهــداف، سیاســت ها و مأمور

ـــای  ـــا و برنامه ه ـــش فعالیت ه ـــد و پای ـــزوم رص 3. ل

نهادهـــا و ســـازمان های نظـــام در عرصه هـــای 

ـــی  ـــی، پژوهش ـــی، تبلیغ ـــی، فرهنگ ـــف آموزش مختل

و... بـــه منظـــور ایجـــاد ارتباطـــات مؤثـــر و 

اثربخـــش.

اهداف 
و  ظرفیت هــا  از  هم افزایــی  و  بهره منــدی   .1

نهادهــای  و  ســازمان ها  ســایر  توان مندی هــای 

نظــام؛
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ــح و مؤثــر بــا  2. ایجــاد فراینــد ارتباطــات صحی

ســازمان ها؛ و  نهادهــا  مســئوالن 

ــاد  ــه انعق ــی ک ــازمان ها و نهادهای ــایی س 3. شناس

تفاهم نامــه همــکاری مشــترک بــا آن هــا بــرای 

می باشــد؛ اولویــت  دارای  حــوزه 

ــرد  ــا رویک ــات ب ــت ارتباط ــی وضعی 4. آسیب شناس

ــای  ــه راهکاره ــه و ارائ ــای علمی ــی در حوزه ه داخل

بهبــود وضعیــت؛

ــای  ــخ گویی حوزه ه ــری و پاس ــت مطالبه گ 5. تقوی

علمیــه نســبت بــه نظــام جمهــوری اســالمی ایــران؛

ــت  ــالمی و تقوی ــالب اس ــراز انق ــوزه ت ــق ح 6. تحق

ــام. ــای نظ ــا نهاده ــوزه ب ــد ح ــل نظام من تعام

نتایج 
ــوزوی در  ــدگان ح ــر نماین ــال و مؤث ــور فع 1.  حض

نهادهــا وســازمان های نظــام؛

2. اســتمرار و حفــظ ارتباطــات صورت گرفتــه حــوزه 

بــا ســازمان ها و نهادهــای نظــام؛

3. نظــارت مســتمر و نظام منــد بــر فعالیت هــای 

نماینــدگان حــوزوی در ســازمان ها؛
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4. انعقــاد تفاهــم نامه هــا و پی گیــری و نظــارت 

ــا و  ــم نامه ه ــرای تفاه ــد اج ــر فراین ــتر ب ــه بیش هرچ

ــده؛ ــای منعقدش قرارداده

ــا،  ــتمر معاونت ه ــت مس ــت فعالی ــعه و تقوی 5. توس

مراکــز و دفاتــر ســتادی در امــور ارتباطــات حــوزوی.

 مخاطبان طرح
ــتری  ــت بیش ــه ظرفی ــام ک ــای نظ ــازمان ها و نهاده س

ــای  ــا حوزه ه ــل ب ــترک و متقاب ــکاری مش ــرای هم ب

ــه را دارا باشــند. علمی

چگونگی اجرا و زمان بندی

شرحفعالیتمراحل

سازمانهاونهادهایاولویتداراول تشکیل�نجستادهمکاریبابرخیاز

نهادهاوسازمانهایاولویتداردوم نمایندگیحوزهدربرخیاز راهاندازی�نجدفتر

سوم

شناساییوبهکارگیریبیستنفرازافرادحوزویوغیرحوزویکهبانهادهاو

زمینهسازیجهتارتباط سازمانهادارایارتباطمطلوبیهستندبهمنظور

واثربخشباآنها مؤثر

چهارم
برگزاریگردهماییونشستبانمایندگیهایفعالحوزویدرنهادهاو

سازمانهاینظام

�نجم
ایجادسامانهنرمافزاریبرایشناساییونظارتبرفعالیتنمایندگیهای

آرشیووبانکاطالعاتتفاهمنامههاونمایندگیها حوزویونیز



ح شورای هماهنگی طر
کز و   بین المللی مرا

نهادهای حوزوی





شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

183 مجموعه طرح های تحولی مرکز ارتباطات و بین  الملل حوزه های علمیه

مقدمه 

بــه منظــور افزایــش اثربخشــی، کارایــی و ایجــاد 
بین المللــی  برنامه هــای  هماهنگــی  و  انســجام 
مراکــز و نهادهــای حــوزوی و همچنیــن یکپارچگی 
در برنامه هــا  و پرهیــز از مــوازی کاری و حمایــت 
یکدیگــر در فعالیت هــای بین المللــی بــا توجــه بــه 
ــه  ــوزه علمی ــرمایه های ح ــا و س ــا، قّوت ه فرصت ه
»شــورای  بین المللــی  مختلــف  عرصه هــای  در 
نهادهــای  و  مراکــز  بین المللــی  هماهنگــی 

ــردد. ــب می گ ــل تصوی ــرح ذی ــه ش ــوزوی« ب ح
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فصل اول: کلیات

ماده 1: تعاریف
شــورای هماهنگــی، شــورایی اســت مرکــب 
و  مراکــز  نهادهــا،  بین المللــی  مســئوالن  از 
بــا  مرتبــط  یــا  موضوعــی  مهــم  ســازمان های 
ایجــاد  راســتای  در  کــه  حــوزه  مأموریت هــای 
مأموریت هــای  و  وظایــف  انجــام  در  هماهنگــی 
ــت  ــل فعالی ــه بین المل ــابه در عرص ــترک و مش مش

. می کننــد

ماده 2: اهداف
1. ارتقــا و تعمیــق هم افزایــی و همــکاری نهادهــای 

عالیــه  اهــداف  تأمیــن  راســتای  در  حــوزوی 

بین المللــی اســالم نــاب محمــدی|، نظــام 

علمیــه؛  حوزه هــای  و  اســالمی 

بین المللــی  ینــی  نقش آفر جایــگاه  ارتقــای   .2

حــوزوی؛ نهادهــای  و  علمیــه  حوزه هــای 

3. زمینه ســازی بــرای هماهنگــی و هم ســویی در 
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و  مشــترک  اقدامــات  و  برنامه هــا  سیاســت ها،  

ــابه؛ مش

انجــام  در  انســجام  و  هماهنگــی  ایجــاد   .4

نیاز هــای  بــه  پاســخ گویی  در  یت هــا  مأمور

؛ لمللــی بین ا

ــا،  ــب از ظرفیت ه ــری مناس ــی و بهره گی 5. هم افزای

ــق  ــتای تحق ــات در راس ــا و امکان ــع ،  فضاه مناب

ــابه؛  ــترک و مش ــای مش یت ه مأمور

فرهنگــی  جبهــه  ایجــاد  جهــت  زمینه ســازی   .6

مشــترک در مواجهــه بــا شــبهات و تهدیــدات دینــی 

بین المللــی؛ فرهنگــی 

فیمابیــن  همکاری هــای  تعمیــق  و  گســترش   .7

بین الملــل.  عرصــه  در  حــوزوی  نهادهــای 

ماده 3: سیاست ها
در  هماهنگــی  ایجــاد  جهــت  در  تــالش   .1

کالن؛  یزی هــای  برنامه ر و  سیاســت گذاری 

ــا و  ــز،  نهاده ــتقالل مراک ــظ اس ــر حف ــد ب کی 2. تأ

ــوزه در  ــه ح ــوب ب ــا منس ــوزوی ی ــازمان های ح س

ــرا؛ ــات و اج ــش عملی بخ
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یت هــای  مأمور و  وظایــف  انجــام  از  پرهیــز   .3

متداخــل ،  مــوازی و در برخــی مــوارد متعــارض؛

ــای  یت ه ــبی و مأمور ــای نس ــه مزیت ه ــه ب 4. توج

اصلــی حــوزه؛

5. اهتمــام بــه هدایــت منابــع و امکانــات در جهــت 

رفــع نیازهــا و اجــرای برنامه هــای اولویــت دار؛ 

6. اهتمــام بــه اســتفاده از خــرد جمعــی در راســتای 

برنامه هــای  و  نظــام  چشــم انداز  ســند  تحقــق 

علمیــه؛ حوزه هــای  بین المللــی 

ــات  ــات و امکان ــا، تجربی ــری از ظرفیت ه 7. بهره گی

. مشترک

ماده 4: گستره تصمیمات و اقدامات شورا
 در عرصــه وظایــف و مأموریت هــای مشــترک 
بین المللــی حــوزوی ماننــد آمــوزش، پژوهــش، 
خدمــات  و  تربیتــی  فرهنگــی  امــور  تبلیــغ 
عرصه هــای  در  حوزویــان  بــه  تســهیات  و 

نمــود. خواهــد  فعالیــت  بین المللــی 
یــا  تأییــد  بــه  نیــاز  کــه  تصمیماتــی   تبصــره1: 

تصویــب شــورا ها یــا هیئــت امنــای مراکــز نهادهــا 
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و ســازمان ها دارد، از ســوی رؤســای نهادهــای 
مراکــز عضــو پیگیــری و نتیجــه بــه شــورا منعکــس 

می گــردد.
اختصاصــی  وظایــف  و  مأموریت هــا  تبصــره2: 

مراکــز، نهادهــا و ســازمان های عضــو از دســتور 
کار شــورا خــارج می باشــد.

فصل دوم: ترکیب اعضا و وظایف شورا

ماده 5 : نحوه تشکیل، ترکیب اعضا و 
وظایف شورا

شــورا، از مدیــران مراکــز، نهادها و ســازمان های 
حــوزوی یــا منســوب بــه حــوزه یــا غیرحــوزوی کــه 
مرتبــط بــا کارکردهــای حــوزه علمیــه وظایفــی 

دارنــد،  تشــکیل مــی شــود.

 ماده 6 : وظایف شورا
سیاســت ها،   و  توافــق  هماهنگــی،  ایجــاد   .1

مشــابه؛ و  مشــترک  کالن  اقدامــات  و  برنامه هــا 

2. هماهنگ ســازی برنامه هــای عملیاتــی نهاد هــا 
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یــت بهینــه منابــع انســانی،   و ســازمان ها بــرای مدیر

مالــی و ...؛

ســایر  بــه  نســبت  تصمیم گیــری  و  بررســی   .3

ســازمان های  و  نهادهــا  مراکــز،  پیشــنهادات 

؛ عضــو

ــام  ــی در انج ــکالت اجرای ــائل و مش ــی مس 4. بررس

ــای  ــه راهکاره ــق و ارائ ــورد تواف ــای م یت ه مأمور

ــت. ــود وضعی بهب

ماده 7: اعضای شورا
در  بین المللــی  مســئول  مقــام  باالتریــن 

زیــر:   نهادهــای 
یت حوزه های علمیه؛  1. مرکز مدیر

یت حوزه های علمیه خواهران؛  2. مرکز مدیر

معظــم  مقــام  دفتــر  بین الملــل  معاونــت   .3

قــم؛  در   رهبــری

4. آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه’؛ 

5. مسجد مقدس جمکران؛ 

ــه مقــام معظــم رهبــری در امــور حــج و  6. بعث

ــارت؛   ی ز
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7. مجمع جهانی اهل بیت^؛ 

یب مذاهب اسالمی؛  8. مجمع جهانی تقر

9. جامعة المصطفی العالمیة؛ 

10. دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم؛ 

11. جامعة الزهراء’؛ 

12. مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی&؛ 

13. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ 

14. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه؛ 

15. کمیسیون حوزوی شورای انقالب فرهنگی؛ 

16. مؤسسه علمی و فرهنگی دارالحدیث؛ 

17. دانشگاه قم؛ 

18. پردیس فارابی دانشگاه تهران؛

19. دانشگاه ادیان و مذاهب؛ 

20. دانشگاه مفید.

ــام  ــم مق ــد قائ ــور نمی توانن ــراد مذک ــره3: اف تبص

یــا نماینــده خــود را بــرای حضــور  در  جلســه شــورا 
معرفــی کننــد. 

ــوان  ــه می ت ــای اولی ــت اعض ــا موافق ــره4: ب تبص

اعضــای دیگــری از ســایر مراکــز و نهادهــا بــه 
ــرد. ــه ک ــو اضاف ــا مدع ــت ی ــورت ثاب ص



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

مجموعه طرح های تحولی مرکز ارتباطات و بین  الملل حوزه های علمیه190

مدیــر  عهــده  بــه  شــورا  ریاســت  تبصــره5: 

نایب رئیــس  و  می باشــد  علمیــه  حوزه هــای 
می شــود. انتخــاب  اعضــا  توســط 

ــرای انجــام امــور کارشناســی،   ــره6: شــورا ب  تبص

کمیته هــای تخصصــی در زمینه هــای آمــوزش، 
پژوهــش، تبلیــغ، خدمــات و ... تشــکیل می دهــد.

شــورا،   اداری  امــور  انجــام  بــرای  تبصــره7:   

دبیرخانــه مشــترک در محــل مرکــز ارتباطــات و 
بین الملــل حوزه هــای علمیــه تأســیس می گــردد.

 ماده 8: وظایف دبیرخانه مشترک
ــد رئیــس  ــا تأیی ــن دســتور جلســات شــورا ب 1. تعیی

شــورا؛ 

بــا  مرتبــط  کارشناســی  امــور  همــۀ  انجــام   .2

ــا و  ــز،  نهاده ــکاری مراک ــا هم ــات ب ــتور جلس دس

عضــو؛ ســازمان های 

3. دعــوت از اعضــای جلســه بــرای  شــرکت در 

جلســات؛

4. تنظیم صورت جلسات،  تصمیمات و مصوبات؛

ــد و  ــس از تأیی ــات پ ــات و مصوب ــالغ تصمیم 5. اب
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ــورا؛ ــس ش ــای رئی امض

ــه داری  ــظ و نگ ــدی، حف ــازی، طبقه بن 6. مستندس

کمیته هــای  یــا  کارگروه هــا  و  شــورا  اســناد 

؛ تخصصــی

7. رصــد برنامه هــا و اقدامــات مــورد توافــق بــا 

ــود  ــای بهب ــه راهکاره ــکالت و ارائ ــایی مش شناس

ــورا؛  ــه ش ــت ب وضعی

8. تهیــه گــزارش اجــرای تصمیمــات و مصوبــات بــه 

صــورت فصلــی و مــوردی و ارائــه  بــه شــورا؛ 

ــا  ــط ب ــی و اداری مرتب ــور اجرای ــام ام ــوه انج 9. نح

ــورا؛ ش

تبصــره8: مســئول دبیرخانــه بــا مشــورت اعضــا، 

توســط رئیــس دبیــر شــورا بــه مــدت دو ســال 
می گــردد. انتخــاب 

 ماده 9: ضمانت اجرا
چارچـوب  در  شـورا  مصوبـات  و  تصمیمـات   
بـا  و  نهادهـا  اختیـارات  و  مأموریت هـا  و  وظایـف 
توافـق نهاد ذیربـط نافذ خواهد بـود و در چارچوب 

همـان توافـق تأمیـن اعتبـار خواهـد شـد.
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فصل سوم: تشکیل جلسات و تصمیم گیری 
شورا

ماده 10: 
ــه  ــف ب ــل نص ــور حداق ــا حض ــورا ب ــات ش جلس

عــاوه یــک اعضــا رســمیت می یابــد. 

ماده 11: 
تشــکیل  یکبــار  مــاه  هــر  شــورا  جلســات 

 . د د می گــر
بــا  شــورا  فوق العــاده  جلســات  تبصــره9: 

ــکیل  ــورا تش ــس ش ــد رئی ــا و تأیی ــت اعض درخواس
. د می گــرد

 ماده 12: 
ــی  ــورت اجتماع ــه ص ــات ب ــات و مصوب تصمیم
و  مراکــز  تمامــی  بــا  مرتبــط  کــه  صورتــی  )در 
نهادهــای عضــو باشــد( و توافقــی )در صورتــی 
ــا تعــدادی از اعضــای شــورا باشــد(،  کــه مرتبــط ب

الزم االجــرا خواهنــد بــود.
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ماده 13: 

ــورا و در  ــس ش ــده رئی ــه عه ــات ب ــت جلس ریاس
غیــاب ایشــان نایــب رئیــس شــورا اداره جلســات را 

عهــده دار مــی شــود.

 ماده 14: 
مســئول دبیرخانــه شــورا دبیــری جلســات را بــر 

عهــده خواهــد داشــت.

 ماده 15:
دســتور جلســات بــا تأییــد رئیــس شــورا، توســط 
مســئول دبیرخانــه حداقــل یــک هفتــه قبــل از 
تشــکیل جلســات بــه همــراه صورت جلســات و 
ــتندات  ــل و مس ــه قب ــات جلس ــات و مصوب تصمیم
ــه،  ــای جلس ــرای اعض ــده ب ــه آین ــه جلس ــوط ب مرب

ارســال می گــردد.
دعــوت از کارشناســان حقیقــی یــا   تبصــره10: 

حقوقــی بــدون حــق رأی بامانــع اســت .
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ماده 16: 
ــاده و  ــه در 16 م ــک مقدم ــا ی ــه ب ــن آیین نام ای
بین المللــی  1۰ تبصــره در شــورای هماهنگــی 
نهادهــای حــوزوی بــه تصویــب رســیده و پــس 
هماهنگــی  شــورای  رئیــس  ابــاغ  و  تأییــد  از 

می باشــد. الزم االجــرا 



ح جشنواره تجلیل طر
 از فعاالن عرصه بین الملل

 حوزه های علمیه
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مقدمه
ــه  ــی ب ــام اله ــک قی ــران ی ــامی ای ــاب اس انق
رهبــری مرجعیــت عالی قــدر شــیعه اســت کــه 
وظیفــه اصلــی آن بنــا بــر آیــه شــریفه: »الَِّذیــَن 
ــًدا إِلَّ  ــْوَن أََح ــْونَُه َوَل َیْخَش ــاَلِت للاَِّ َوَیْخَش ــوَن رَِس یُبَلُِّغ
للاََّ َوَکَفــى بِــاللَِّ َحِســیبًا«1 تبلیــغ رســاالت الهــی بــه 
سراســر مــردم جهــان می باشــد کــه دســتیابی 
ــف  ــی از وظای ــی جهان ــای تبلیغ ــن عرصه ه ــه ای ب

می باشــد. حوزویــان 
امــام  ایــران  اســامی  جمهــوری  بنیانگــذار 

می فرماینــد:  خمینــی& 
پیشــتر احتیــاج بــه زبان هــای خارجــی نبــود، 

ــه  ــت ک ــروز نیس ــل دی ــت... مث ــاج اس ــروز احتی ام

مــا صدامــان از ایــران بیــرون نمی رفــت. امــروز مــا 

1  . احزاب، آیه39.
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می توانیــم در ایــران باشــیم و بــه زبــان دیگــری در 
ــم.1 ــغ کنی ــا تبلی همــه جــای دنی

ــائل را  ــرون، مس ــد بی ــه می روی ــی ک ــرادران، وقت ب

بگوییــد. ننشــینید دیگــر در خانــه تــا این کــه آن هــا 

بــرای شــما هجــوم کننــد، شــما هجمــه کنیــد آن ها 

ــردم  ــه م ــام را ب ــما اس ــینند،... ش ــی نش ــب م عق

ســراغ  را-نرویــد  اســام  احــکام  بگویید،-شــما 

ــد،  ــم بگویی ــا را ه ــاز و روزه، آن ه ــط نم ــکام فق اح

امــا احــکام اســام کــه منحصــر در ایــن نیســت... 

شــما روی قــرآن عمــل کنیــد. قــرآن بــا اشــخاصی 

خــدا  بــه  ایمــان  و  معتقدنــد  و  مســلمانند  کــه 

ــخاصی  ــا اش ــد. ب ــار می کن ــرادری رفت ــه ب دارند،ب

کــه برخــاف ایــن هســتند، آن هــا را می گویــد 

بکشــید، بزنیــد، حبــس کنیــد... مســائلی کــه 

خــدا فرمــوده اســت، بگویید»اشــّداء علــی الکّفــار 

رحمــاء بینهــم«، ایــن را بایــد بــه مــردم حالــی 
2. ... )تفهیم(کنیــد 

مقــام معظــم رهبــری بــر لــزوم بین المللــی 
و  بین المللــی  تبلیــغ  و  علمیــه  حــوزه  شــدن 

1  . صحیفه امام، ج18، ص11۰-1۰2.
2  . صحیفه نور،ج19، ص 95.
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اســتفاده از همــه ظرفیت هــا تأکیــد کرده انــد:
امــروز شــما ببینیــد وســایل تبلیــغ در دنیــا چقــدر 

و  ماهــواره  و  اینترنــت  امــروز  شــده؛...  متنــوع 

و  دارد  وجــود  متنــوع  بســیار  ارتباطــِی  وســایل 

حــرف، آســان بــه همــه جــای دنیــا می رســد. 

کارزار  مؤمنیــن، عرصــه  و  مــردم  افــکار  میــدان 

تفکــرات گوناگــون اســت. امــروز مــا در یــک میــدان 

ــن  ــم. ای ــرار داری ــری ق ــِی فک ــگ و کارزار حقیق جن

ــت؛  ــا نیس ــان م ــه زی ــه ب ــه  هیچ وج ــری ب کارزار فک

ــویم  ــدان بش ــن می ــر وارد ای ــت. اگ ــود ماس ــه س ب

و آنچــه را کــه نیــاز ماســت - از مهمــات تفکــر 

ــامی-  ــی و اس ــارف اله ــای مع ــامی و انباره اس

بیــرون بکشــیم و صــرف کنیــم، قطعــًا ُبــرد بــا 

ــد  ــا بای ــه م ــت ک ــن اس ــئله ای ــن مس ــت؛ لیک ماس
ایــن کار را بکنیــم.1

ـــی اســـام  ـــه تبلیـــغ جهان ـــه مقول در پرداختـــن ب
ـــز  ـــت^ و نی ـــل بی ـــاز اه ـــب انسان س ـــز و مکت عزی
ــای  ــی فعالیت هـ ــی و کیفـ ــعه کّمـ ــام توسـ در مقـ
معرفـــی  علمیـــه،  حوزه هـــای  بین المللـــی 

1  . در دیدار علما و روحانیون کرمان ، 1384/2/11.
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الگوهـــای موفـــق، از جایگاهـــی ویـــژه برخـــوردار 
ـــذاران  ـــگامان و اثرگ ـــل از پیش ـــا تجلی ـــه ب ـــت ک اس
ایـــن عرصـــه می تـــوان بـــه گونـــه ای غیرمســـتقیم 
ـــه اهـــداف واالی نهـــاد دینـــی شـــیعه در آمـــوزش،  ب
ـــران  ـــان و مدی ـــان و مبّلغ ـــویق محقق ـــت و تش حمای
ــت  ــی دسـ ــی بین المللـ ــات دینـ ــز و مؤسسـ مراکـ

ـــت. یاف
همچــون  فاخــری  جشــنواره های  اگرچــه    
کتــاب ســال حــوزه، جشــنواره عامــه حلــی، 
جشــنواره هنرهــای آســمانی و... در حوزه هــای 
ــوزوی  ــگان ح ــایی نخب ــور شناس ــه منظ ــه ب علمی
ناظــر  تعمیــق برخــی فعالیت هــای  و  تقویــت  و 
علمیــه  حوزه هــای  و  حوزویــان  وظایــف  بــه 
رویکردهــای  تقویــت  لکــن  می گردنــد،  برگــزار 
عرصه هــای  و  حیطه هــا  همــه  در  بین المللــی 
مختلــف در گســتره بین الملــل، نیازمنــد اقدامــی 
اسوه ســازی  ضمــن  تــا  می باشــد  اختصاصــی 
ــل  ــق تجلی ــر از طری ــه خطی ــن عرص ــگان ای از نخب
گوناگــون  ســاحت های  پیشــگامان،  و  فعــاالن 
فعالیت هــای بین المللــی بــه حوزویــان شناســانده 



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

201 مجموعه طرح های تحولی مرکز ارتباطات و بین  الملل حوزه های علمیه

شــود و نوآوری هــای ایــن بخــش نیــز یــار و مــددکار 
گــردد. علمیــه  حوزه هــای 

لــذا بــه منظــور عملیاتی ســازی رهنمودهــای 
ــد  ــام تقلی ــع عظ ــری و مراج ــم رهب ــام معظ مق
ــژه ســند  ــی به وی ــات شــورای عال )مّدظلهــم(، مصوب
و  ارتباطــات  مرکــز  مأموریت هــای  و  چشــم انداز 
بین الملــل و کمــک بــه طراحــی و اجــرای برنامــه پنج 
ســاله1 و نیــز تقویــت انگیــزۀ فعالیــت در عرصه هــای 
و  نخبــگان  شناســایی  همچنیــن  و  بین الملــل 
تاشــگران ایــن عرصــه در ســاحت های مختلــف اعم 
از تدریــس، پژوهــش، تبلیــغ، هنــر، مدیریــت و... در 
حـوزه هـــای علمیـــه و تشـــویق آنـــان بــرای فعالیــت 
ــز  ــرزی، مرک ــی برون م ــی دین ــای فرهنگ در عرصه ه
ارتباطــات و بین الملــل حوزه هــای علمیــه اقــدام 
بــه برگــزاری جشــنوارۀ تجلیــل از فعــاالن عرصــه 

می نمایــد. علمیــه  حوزه هــای  بین الملــل 
ایــن جشــنواره بــا اســتناد بــه نظــام جامــع 
مصوبــه  علمیــه،  حوزه هــای  بین الملــل  امــور 

1  . مأموریت هــا و اولویت هــای کاری مرکــز ارتباطــات و بین الملــل، شــماره 
.1395/۰9/13 تاریــخ   ،۷3۷۷
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ــه  ــای علمی ــی حوزه ه ــورای عال ــماره 11۰3 ش ش
ــا و  ــد دوازده1 »مأموریت ه ــورخ 96/۰8/12 و بن م
ــل«  ــات و بین المل ــز ارتباط ــای کاری مرک اولویت ه
و ماده هــای ســیزده2 و هجــده3 بنــد »ط« وظایــف 
ــه  ــای علمی ــل حوزه ه ــات و بین المل ــز ارتباط مرک
ــه  ــای علمی ــی حوزه ه ــورای عال ــه 1۰24 ش مصوب

برگــزار می گــردد.

ماده1: �پیشینه طرح
بـزرگ  همایـش   1395 و   1394 سـال های  در 
فعـاالن  از  تجلیـل  منظـور  بـه  حـوزوی  زبان دانـان 
زبـان دان بین المللی طراحی و اجرا گردید و در سـال 
1396 نیـز همایـش بـزرگ حـوزه بین الملـل حـوزه 
تمدن سـاز بـا حضـور بیـش از 14۰۰ نفـر از طـاب 
حوزه هـای علمیـه در مدرسـه امـام کاظـم× برگـزار 

گردیـد.
1  . برنامه ریـزی بـه منظـور شناسـایی و سـاماندهی اسـتعدادها و ظرفیت هـای 
انسـانی و غیرانسـانی موجـود در حوزه های علمیه در عرصـه بین الملل با هدف 
تقویـت و بهره منـدی هرچـه بیشـتر از آن هـا در ارتباطـات و تعامـات بین الملـل. 
2  . برنامه ریــزی و برگــزاری نشســت ها، همایش هــا، کنگره هــا و ســمینارهای 
بین المللــی در داخــل و خــارج کشــور و شــرکت در ســمینارهای بین المللــی، 

در چارچــوب اهــداف و وظایــف. 
3  . شناسایی فضا و نخبگان دارای توان مندی حضور در عرصه بین الملل.
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ماده 2: اهداف
1. معرفــی چهــره حقیقــی اســالم عزیــز و مقابلــه بــا 

ــی و  ــی، شیعه هراس ــهمگین اسالم هراس ــواج س ام

ایران هراســی؛

تبلیــغ  و  نشــر  زمینه ســازی  و  انگیــزه  ایجــاد   .2

مخاطبــان  بــه  محمــد|  آل  علــوم  معــارف 

حوزویــان؛ میــان  در  بین المللــی 

3. تقویــت و گســترش روحیــه فعالیت هــای علمــی، 

طــالب،  میــان  بین المللــی  فرهنگــی  و  هنــری 

ــور؛ ــه در کش ــوزه  علمی ــاتید ح ــال و اس فض

چهره هــای  اطالعــات  بانــک  به روزرســانی   .4

بین المللــی  تبلیغــی  و  برتــر و نخبــگان علمــی 

آنــان؛ از  حمایــت  و  علمیــه  حوزه هــای 

ــغ  ــی و تبلی ــی پژوهش ــای علم ــت فعالیت ه 5. هدای

حوزویــان براســاس نیازهــای عرصــه بین المللــی و 

ــه آن. ــی و پاســخ گویی متناســب ب جامعــه جهان

ماده 3 : ضرورت
1. ســاماندهی فعالیت هــای آموزشــی تخصصــی 
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بهره گیــری   جهــت  در  حوزویــان  بین المللــی 

توانایی هــا؛ از  بیشــتر 

فعالیت هــای  از  دقیــق  نیازســنجی  لــزوم   .2

علمیــه؛ حوزه هــای  از  انتظــار  مــورد  بین المللــی 

ــت در  ــرای فعالی ــص ب ــای متخص ــن نیروه 3. تأمی

بین المللــی؛ مختلــف  عرصه هــای 

ــون  ــع و مت ــت مناب ــن و تقوی ــه، تدوی ــزوم تهی 4. ل

آموزشــی مرتبــط بــا عرصــه بین الملــل؛

ــای  ــن نیروه ــازی و تأمی ــاد کادرس ــت و ایج 5. تربی

بین المللــی  فعــال  نهادهــای  بــرای  متخصــص 

نظــام توســط حوزه هــای علمیــه.

ماده 4: سیاست ها
حوزه های  استقالل  و  اصیل  سنت های  حفظ   .1

علمیه؛

 2. بهره گیری از رهنمودهـای مقام معظم رهبری

ظلهم(، مصوبات شـورای 
ّ

و مراجـع عظـام تقلید )مد

عالـی به ویـژه سـند چشـم انداز و منشـور حوزه های 

علمیـه در حـوزه ارتباطـات و بین الملـل و کمـک به 

طراحی و اجـرای برنامه پنج سـاله؛
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3. توجــه بــه ظرفیت هــا و توانایی هــای طــالب 

بین المللــی  مختلــف  عرصه هــای  در  فعــال 

تشــکل های  و  تخصصــی  مراکــز  همچنیــن  و 

حــوزوی؛ بین المللــی 

ـــی  ـــت و جهت ده ـــدی، اولوی ـــه طبقه بن ـــه ب 4. توج

شناســـایی  و  بین المللـــی  فعالیت هـــای 

بین المللـــی؛ مختلـــف  ظرفیت هـــای 

5. اهتمــام بــه شناســایی نیازهــای علمــی و مهارتــی 

و  موضوعــات  پیشــنهاد  و  بین الملــل  عرصــه 

ــای  ــه عرصه ه ــال ب ــاز و مبت ــورد نی ــای م اولویت ه

ــی. ــف علم مختل

ماده 5: نتایج مورد انتظار
1. تقویــت انگیــزۀ فعالیــت حوزویــان در عرصه هــای 

یــس، پژوهــش، تبلیــغ،  بین الملــل اعــم از تدر

ــت و...؛ ی ــانه، مدیر ــر، رس هن

2. به روزرســـانی اطالعـــات، همـــکاری و تعامـــل 

ـــاز  ـــورد نی ـــی  م ـــای تخصص ـــزاری آموزش ه در برگ

بین المللی)علمـــی،  فعالیت هـــای  زمینـــه  در 

ـــری،  ـــی، هن ـــی، فرهنگ ـــی، تبلیغ ـــی، پژوهش آموزش
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یتـــی، رســـانه ای و...(؛ ارتباطاتـــی، مدیر

علمی،  برتر  استعدادهای  و  نخبگان  شناسایی   .3

یتی و فرهنگی طالب  آموزشی، تبلیغی، هنری، مدیر

و فضالی جـوان حـوزه هـای علمیـه و تشـویق آنـان 

برای فعالیت در عرصه های مختلف برون مرزی؛

ــاماندهی  ــایی و س ــور شناس ــه منظ ــزی ب ی 4. برنامه ر

ــانی  ــانی و غیرانس ــای انس ــتعدادها و ظرفیت ه اس

موجــود در حوزه هــای علمیــه در عرصــه بین الملــل 

ــتر از  ــه بیش ــدی هرچ ــت و بهره من ــدف تقوی ــا ه ب

ــل. ــالت بین المل ــات و تعام ــا در ارتباط آن ه

ماده 6: مخاطبان جشنواره 
و  طــاب  جشــنواره  اصلــی  مخاطــب   
ــه  ــت ب ــن اس ــا ممک ــتند، ام ــی هس ــان ایران حوزوی
ــراز  ــخصیت های ط ــی ش ــوردی از برخ ــورت م ص
ــوزوی  ــته غیرح ــخصیت برجس ــا ش ــی ی بین الملل
در راســتای اهــداف حــوزه، تجلیــل بــه عمــل آیــد.

ــزاری  ــد از برگ ــده و بع ــنواره در آین ــره1: جش تبص

ــی و  ــتانی، مل ــورت اس ــه ص ــترده ب ــد دوره گس چن
برگــزار می شــود. بین المللــی 
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ماده 7: نحوه اجرای طرح
1. برگــزاری جلســات شــورای سیاســت گذاری، 

ــی؛ ــه اجرای ــی و کمیت ــه علم کمیت

2. تشکیل دبیرخانه همایش؛

3. انتشار فراخوان جشنواره؛

یف شده؛ یافت آثار در قالب های تعر 4. در

یابــی آثــار واصلــه بــه دبیرخانــه توســط کمیتــه  5. ارز

علمــی ایــن جشــنواره؛

6. برگزاری جشنواره و تقدیر از برگزیدگان؛

و  جشـنواره  برگـزاری  نهایـی  گـزارش  تهیـه   .7

جمع بنـدی و تهیـه گـزارش پیشـنهادات و انتقادات 

نقـاط ضعـف جشـنواره. نقـاط قـوت و  و شناسـایی 

ماده 8: ارکان جشنواره
 الف( شورای سیاست گذاری

رکــن  باالتریــن  سیاســت گذاری  شــورای 
برنامه هــای  در  تصمیم گیــری  و  سیاســت گذاری 
شــورا  ایــن  اعضــای  اســت.  جشــنواره  کان 

از: عبارتنــد 
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1. مدیر حوزه های علمیه )رئیس شورا(؛

یــا نماینــده  2. رئیــس جامعة المصطفی العالمیــة 

از معاونــان؛ تام االختیــار 

ــه  ــای علمیـ ــت حوزه هـ یـ ــز مدیر ــس مرکـ 3. رئیـ

ــان؛  ــار از معاونـ ــده تام االختیـ ــا نماینـ ــران یـ خواهـ

4. رئیــس مرکــز خدمــات حوزه هــای علمیــه یــا 

معاونــان؛ از  تام االختیــار  نماینــده 

یــب و مذاهــب  5. دبیــر کل مجمــع جهانــی تقر

اســالمی یــا نماینــده تام االختیــار از معاونــان؛

6. دبیــر کل مجمــع جهانــی اهــل بیــت^ یــا 

معاونــان؛ از  تام االختیــار  نماینــده 

7. رئیــس ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســالمی یــا 

ــان؛ ــار از معاون ــده تام االختی نماین

بین الملـــل  و  ارتباطـــات  مرکـــز  رئیـــس   .8

ــام  ــورا و قائم مقـ ــر شـ ــه )دبیـ ــای علمیـ حوزه هـ

رئیـــس(؛

9. معاون پژوهش حوزه های علمیه؛

10. معاون آموزش حوزه های علمیه؛ 

11. معــاون تبلیــغ و امــور فرهنگــی حوزه هــای 

ــه؛  علمی
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12. مدیــر همکاری هــا و پشــتیبانی مرکــز ارتباطــات 

و بین الملــل؛

13. دبیر علمی جشنواره؛

14. دبیر اجرایی جشنواره؛

برجســته  شــخصیت های  از  نفــر  دو   .15

ــز  ــس مرک ــنهاد رئی ــا پیش ــوزوی. )ب ــی ح بین الملل

ارتباطــات و بین الملــل و تأییــد رئیــس شــورای 

. ) ی ر ا ســت گذ سیا

ماده 9: وظایف و اختیارات شورای 
سیاست گذاری

1. تصویب سیاست ها و برنامه های کالن جشنواره؛

2. نظارت و اشراف کامل بر روند جشنواره؛

ــی  ــای علم ــی فعالیت ه ــا، بررس ــذ گزارش ه 3. اخ

ــان هــر دوره جشــنواره. ــه در پای و اجرایــی دبیرخان

ماده 10: وظایف رئیس شورای 
سیاست گذاری

یــت و نظــارت و همچنیــن همــکاری در  1. مدیر

ــنواره؛ ــی جش ــی و اجرای ــورای علم ش
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2. نظــارت بــر حســن انجــام وظایــف و مقــررات در 

دبیرخانــه جشــنواره.

ب(کمیته علمی:

کمیتــه علمــی جشــنواره باالتریــن مرجــع بــرای 
تعییــن سیاســت های علمــی جشــنواره اســت کــه 

اعضــای آن عبارتنــد از: 
ــای  ــل حوزه ه ــات و بین المل ــز ارتباط ــس مرک 1. رئی

علمیــه )رئیــس کمیتــه(؛

2. معــاون ارتباطــات و بین الملــل جامعــة الصطفــی 

لعالمیة؛ ا

ــز  ــل مرک ــور بین المل ــی و ام ــط عموم ــر رواب 3. مدی

ــران؛ ــه خواه ــای علمی ــت حوزه ه ی مدیر

ــات  ــز ارتباط ــتیبانی مرک ــا و پش ــر همکاری ه 4. مدی

بین الملــل؛ و 

مرکــز  بین الملــل  امــور  و  ارتباطــات  مدیــر   .5

بین الملــل؛ و  ارتباطــات 

6. دبیر علمی جشنواره؛

یابی؛ 7. رؤسای گروه های چهارگانه ارز

علمــی  برجســته  شــخصیت های  از  نفــر  دو   .8
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بین المللی)حســب پیشــنهاد کمیتــه و انتخــاب 

سیاســت گذاری(. شــورای  رئیــس  توســط 

ماده 11: وظایف و اختیارات کمیته علمی 
جشنواره

و  جشــنواره  داوری  آیین نامه هــای  تدویــن   .1

معیارهــای ارزشــیابی آثــار و فعالیت هــا و پیشــنهاد 

بــه شــورای سیاســت گذاری بــرای تصویــب؛

2. انتخاب و انتصاب اعضای هیئت داوری؛

ــد  ــر عملکــرد هیئت هــای داوری و تأیی 3. نظــارت ب

فراینــد داوری؛

4. ارائه گزارش عملکرد به شورای سیاست گذاری؛

5. تعیین برگزیدگان نهایی جشنواره.

ماده 12: دبیر علمی جشنواره
و  فعــاالن  از  جشــنواره،  علمــی  دبیــر   
متخصصــان باســابقه بین المللــی حــوزه علمیــه 
می باشــد کــه دارای تــوان علمــی، مدیریتــی و 
ســابقه اجرایــی مؤثــر بــوده و بــه پیشــنهاد ریاســت 
رئیــس  تأییــد  و  بین الملــل  و  ارتباطــات  مرکــز 
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شــورای سیاســت گذاری و بــا حکــم ایشــان، بــرای 
یــک دوره منصــوب می شــود و انتخــاب مجــدد 

ایشــان بامانــع اســت. 

ماده 13: وظایف دبیر علمی جشنواره
الزم  هماهنگی هــای  و  نظــارت  و  یــت  مدیر  .1

جشــنواره در چارچــوب شــرح وظایــف، مصوبــات 

ابالغیه هــا؛ و 

و  مقــررات  شــیوه نامه ها،  پیشــنهادآیین نامه ها،   .2

ــی و در  ــه علم ــه کمیت ــاز ب ــورد نی ــای م اصالحیه ه

ــت گذاری؛ ــورای سیاس ــس ش ــاز رئی ــورت نی ص

جهــت  جشــنواره  فراخــوان  متــن  پیشــنهاد   .3

علمــی؛ کمیتــه  در  تصویــب 

4. ارتبــاط و همــکاری بــا اشــخاص حقیقــی و 

جشــنواره،  موفــق  برگــزاری  زمینــه  در  حقوقــی 

اداری و مالــی و  براســاس ضوابــط و مقــررات 

علمیــه؛ حوزه هــای  یــت  مدیر مرکــز  مکاتباتــی 

5. ارائــه گــزارش عملکــرد کمیتــه علمــی بــه رئیــس 

شــورای سیاســت گــذاری؛

6. هماهنگــی جلســات، ارســال دعوت نامه هــا و 
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ــه علمــی؛ ــرای اعضــای کمیت ــات جلســات ب مصوب

ــزارش دوره ای  ــات و گ ــرای مصوب ــری اج 7. پی گی

ــورای  ــس ش ــه رئی ــده آن ب ــای به عمل آم پیگیری ه

سیاســت گذاری؛

ــنواره از  ــی جش ــه علم ــور محول ــایر ام ــام س 8. انج

طــرف شــورای سیاســت گذاری.

ج( کمیته اجرایی:

اعضای کمیته اجرایی جشنواره عبارتند از:
1. مدیــر همکاری هــا و پشــتیبانی مرکــز ارتباطــات و 

ــه(؛ ــس کمیت بین الملل)رئی

ــر ارتباطــات و بین الملــل مرکــز ارتباطــات و  2. مدی

بین الملــل؛

3. مدیر اطالع رسانی و رسانه؛

یزی و نظارت مرکز ارتباطات؛ 4. مسئول برنامه ر

5. دبیر کمیته اجرایی جشنواره؛

6. دو تن از مدیران کارگروه های اجرایی؛

تبصــره2: دبیــر اجرایــی را رئیــس کمیتــه اجرایــی 

از میــان نیروهــای فعــال انتخــاب می نمایــد.
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ماده 14: وظایف کمیته اجرایی
1. انجــام تمامــی امــور اجرایــی بــرای برگــزاری 

جشــنواره؛ 

ــل 10  ــوان )حداق ــانی فراخ ــالم و اطالع رس 2. اع

ــنواره(؛ ــزاری جش ــل از برگ ــاه قب م

ــر  ــس و دبی ــه رئی ــور ب ــرفت ام ــزارش پیش ــه گ 3. ارائ

شــورای سیاســت گذاری ؛

4. انجــام امــور مربــوط بــه پشــتیبانی و تــدارکات و 

یفات؛ تشــر

اجرایــی  تقویــم  و  بودجــه  برنامــه،  پیشــنهاد   .5

ــر  ــه رئیــس و دبی ــی ب ــه گــزارش مال جشــنواره و ارائ

سیاســت گذاری. شــورای 

ماده 15: محورهای جشنواره و تعداد 
برگزیدگان

معرفــی برگزیــدگان در محورهــای هفت گانــه 
ــغ،  ــش، تبلی ــوزش، پژوه ــی ـ فرهنگی،آم اجتماع

ــرد: ــورت می گی ــت ص ــر و مدیری ــانه، هن رس
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1. اجتماعی  فرهنگی

الــف( ایده هــا نویــن و طرح هــای فاخــر 
اجتماعــی فرهنگــی بین المللــی؛

ــی  ــی فرهنگ ــر اجتماع ــای برت ب( فعالیت ه
بین المللــی؛

2. آموزش

الف( مدرسان برتر)در زبان های مختلف(؛
)زبان هــای  بین المللــی:  زبان آمــوز   ب( 
ــی،  ــوی، اردو، عرب ــی، فرانس ــی، آلمان انگلیس
چینــی، ماالیــی، اســپانیولی ـ پرتقالــی، ژاپنی 
ــب و  ــداد مخاط ــترین تع ــًا بیش و ...( ترجیح

ــان دان. ــن تعــداد زب کمتری

3. �ژوهش

الف( کتاب؛
ب( مقاله؛

ج( پایان نامه ؛
د( ترجمه.
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4. تبلیغ

الف( سفرهای تبلیغی خارج از کشور؛
ب( فضای مجازی؛
ج( تبلیغ توریست.

5. تولیدات رسانه ای

الف( چند رسانه ای؛
ب( رسانه های مکتوب؛

ج( سایت، وبالگ و رسانه  های دیجیتال.

6. هنر

الف( ادبیات)شـعر، داسـتان، فیلم نامه نویسی 
و نمایش نامه نویسـی(؛

ــی،  ــک، نقاش ــمی )گرافی ــای تجس ب( هنره
ــتی(؛ ــع دس ــی، صنای ــی، خوش نویس طراح
تئاتــر،  فیلــم،   ( نمایشــی  هنرهــای  ج( 

؛ ) مســتند

7. مدیریت
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الــف( مدیریــت مراکــز اســالمی، آموزشــی و 
پژوهشــی در خــارج از کشــور؛

تشــکل های  و  مؤسســات  مدیریــت  ب( 
کشــور. داخــل  در  بین المللــی 

ماده 16: 
ایــن طــرح بــا یــک مقدمــه در 16 مــاده و 2 
بین الملــل  و  ارتباطــات  کمیســیون  در  تبصــره  
حوزه هــای علمیــه بــه تصویــب رســیده اســت و 
توســط مدیــر محتــرم حوزه هــای علمیــه بــرای 

ابــاغ می گــردد. اجــرا 





آیین نامه تأسیس 
کمیسیون واحدهای فرهنگی،

تبلیغی و رسانه ای حوزوی
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مقدمه
عالــی  شــورای   1۰21 مصوبــه  اســتناد  بــه 
 1395/۰۷/3۰ تاریــخ  بــه  علمیــه  حوزه هــای 
مبنــی بــر اعطــای مجــوز تأســیس مؤسســات و 
ــوی  ــانه ای از س ــا رس ــی ی ــی – تبلیغ ــز فرهنگ مراک
شــورای اعطــای مجوزهــا و امتیازهــای علمــی 
و  تبلیغــی  فرهنگــی،  واحدهــای  »کمیســیون 
رســانه ای« بــا مشــخصات ذیــل در دبیرخانــه شــورا 

بــا مشــخصات ذیــل تأســیس می گــردد.

ماده 1: مفاهیم و تعاریف 
شــورا: بــه شــورای اعطــای مجوزهــا و امتیازهــای 

علمــی اطــاق می شــود.
فرهنگــی،  واحدهــای  کمیســیون: کمیســیون 

تبلیغــی و رســانه ای تابــع شــورای اعطــا.
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دبیرخانــه: دبیرخانــه شــورای اعطــای مجوزهــا و 

امتیازهــای علمــی.
واحــد )فرهنگــی، تبلیغــی، رســانه ای( حــوزوی: واحــدی 

اســت کــه مؤســس آن یــا یکــی از اعضــای هیئــت 
ــاد  ــک نه ــا ی ــوزوی ی ــل ح ــک فاض ــس آن ی مؤس
حــوزوی باشــد و در یکــی از عرصه هــای فرهنگــی، 

ــت دارد. ــانه ای فعالی ــی و رس تبلیغ
مجــوز: مــراد مجــوز صادرشــده از ســوی شــورای 

ــه دو صــورت موافقــت  اعطــای مجوزهاســت کــه ب
ــود. ــادر می ش ــی ص ــت قطع ــی و موافق اصول

ماده2: هدف
هدایــت، راهبــری، ســاماندهی و نظــارت بــر 
واحدهــای فرهنگــی، تبلیغــی و رســانه ای حوزوی. 

ماده 3: سیاست
1. اهتمــام بــه حفــظ شــأن و جایــگاه حــوزه در 

رســانه ای؛ و  تبلیغــی  فرهنگــی،  فعالیت هــای 

ــای  ــات و ظرفیت ه ــری از امکان ــتفاده حداکث 2. اس

انســانی و تشــکیالتی حــوزه؛ 
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ــیون  ــکیالت کمیس ــازی تش ــه چابک س ــام ب 3. اهتم

ــری؛ ــز و تصدی گ ــش تمرک و کاه

اثربخــش  و  نظام منــد  تعامــالت  توســعه   .4

ذی ربــط. نهادهــای  دیگــر  بــا  کمیســیون 

ماده4: وظایف کمیسیون
الزم  دســتورالعمل های  و  آیین نامه هــا  تدویــن   .1

)تأســیس، لغــو، نظــارت و... ( و پیشــنهاد بــه 

ــب؛ ــرای تصوی ــورا ب ش

ــدور  ــنهاد ص ــاز و پیش ــورد نی ــرایط م ــی ش 2. بررس

ــی و  ــی، تبلیغ ــای فرهنگ ــوز واحده ــو مج ــا لغ ی

ــب؛ ــرای تصوی ــورا ب ــه ش ــانه ای ب رس

3. پیشنهاد آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز برای 

انجام وظایف کمیسیون به شورا به منظور تصویب؛

یابــی و نظــارت بــر عملکــرد واحدهــای  4. ارز

مجــوز؛ دارای  حــوزوی 

5. تهیــه طــرح ســاماندهی واحدهــای فرهنگــی، 

ــورا؛ ــه ش ــانه ای ب ــی و رس تبلیغ

6. اظهــار نظــر کارشناســی در خصــوص امــور 

ارجاعــی شــورا؛
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موضوعــات  و  نیــاز  حســب  کمیســیون  تبصــره1: 

ــف  ــته های مختل ــان رش ــث از کارشناس ــورد بح م

علمــی در قالــب کارگروه هــای تخصصــی اســتفاده 

ــرد. ــد ک خواه

ماده5: اعضای کمیسیون 
1. یک نفر از اعضای شورا )رئیس کمیسیون(؛

ــه انتخــاب رئیــس  ــک نفــر از فضــالی حــوزه ب 2. ی

ــر؛ ــوان دبی ــه عن کمیســیون، ب

3. معــاون تبلیــغ حوزه هــای علمیــه یــا یکــی از 

ــان؛ ــی از ایش ــه نمایندگ ــش ب مدیران

4. رئیس مرکز ارتباطات و بین الملل حوزه علمیه؛

5. معــاون فرهنگــی حوزه هــای علمیــه خواهــران یــا 

یکــی از مدیرانــش بــه نمایندگــی از ایشــان؛

از فضــال و صاحب نظــران حــوزه  نفــر  یــک   .6

رســانه و فضــای مجــازی بــه تعییــن شــورا؛

از فضــال و صاحب نظــران حــوزه  نفــر  یــک   .7

ــورا؛ ــن ش ــه تعیی ــی ب فرهنگ

از فضــال و صاحب نظــران حــوزه  نفــر  یــک   .8

ــورا. ــن ش ــه تعیی ــی ب تبلیغ
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حقیقــی  اعضــای  عضویــت  مــدت  تبصــره2: 

آن  تمدیــد  و  می باشــد  ســال  دو  کمیســیون، 

اســت.  بالمانــع 

ــدون  ــو ب ــان غیرعض ــوت از کارشناس ــره3: دع تبص

ــس  ــد رئی ــا تأیی ــیون ب ــات کمیس ــق رأی در جلس ح

ــت. ــع اس ــیون بالمان کمیس

تبصــره4: در جلســاتی کــه دســتور جلســه مرتبــط 

ــان  ــر از کارشناس ــد، دو نف ــران باش ــوزه خواه ــا ح ب

حــوزه خواهــران بــا حق رأی در جلســات کمیســیون 

ــد کــرد.  شــرکت خواهن

ماده6: رسمیت جلسه و مصوبات
جلســات کمیســیون بــا حضــور حداقــل شــش 
نفــر از اعضــا رســمیت می یابــد و اعتبــار مصوبــات 

جلســه منــوط بــه اکثریــت آرا خواهــد بــود.

ماده 7: وظایف و اختیارات رئیس کمیسیون
1. اداره جلسات کمیسیون؛

ــرای  ــورا ب ــه ش ــیون ب ــالم مصوبــات کمیس 2. اع

تصویــب؛
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3. امضــای صورت جلســات کمیســیون و ابــالغ 

ــات. مصوب

ماده8: وظایف و اختیارات دبیر کمیسیون
1. تهیـه پیش نویـس آیین نامه هـا و دسـتورالعمل های 

مورد نیاز برای بررسـی در کمیسـیون؛

یابــی فعالیت هــا و عملکــرد  2. تهیــه گــزارش ارز

بــه  گــزارش  ارائــه  و  مجــوز  دارای  واحدهــای 

کمیســیون؛

3. بررســی و کارشناســی شــرایط صــدور مجــوز بــه 

واحدهــای فرهنگــی، تبلیغــی و رســانه ای و گــزارش 

بــه کمیســیون؛

ــال  ــم و ارس ــیون، تنظی ــات کمیس ــزاری جلس 4. برگ

ــه؛ ــتور جلس دس

5. تهیــه صورت جلســات و پیش نویــس تصمیمــات 

و مصوبــات کمیســیون و ارســال بــه شــورا پــس از 

امضــای رئیــس؛

6. تهیــه، تنظیــم و پیشــنهاد بودجــه مــورد نیــاز 

کمیســیون بــه رئیــس؛

7. تهیه گزارش دوره ای و موردی عملکرد کمیسیون؛
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8. انجام سایر امور محوله از سوی رئیس.

تبصــره5: اجــرای بندهــای 1 تــا 4 بــا هماهنگــی 

رئیــس کمیســیون می باشــد. 
ایــن آیین نامــه در 1 مقدمــه، 8 مــاده و 5 تبصــره 
 139۷/1۰/۰5 مــورخ  شــورا،   98 جلســه  در 
ــد  ــرا خواه ــخ الزم االج ــن تاری ــد و از ای ــب ش تصوی

ــود. ب





آیین نامه جامع ثبت
 و صدور مجوز 

واحدهای فرهنگی و
تبلیغی حوزوی
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مقدمه

و  تبلیغــی  فرهنگــی  واحدهــای  کمیســیون   
رســانه ای حــوزوی کــه بــه جهــت اختصــار در ایــن 
بــه  می شــود،  نامیــده  »کمیســیون«  آیین نامــه 
منظــور ســاماندهی، راهبــری و هدایــت واحدهــای 
ــی و  ــی تبلیغ ــه فرهنگ ــوزوی در عرص ــی ح فرهنگ
آیین نامــه جامــع ثبــت و صــدور مجــوز واحدهــای 
فرهنگــی تبلیغــی حــوزوی را بــه شــرح ذیــل تدوین 

نمــود.:

ماده 1: مفاهیم 
ــون   ــن کان ــوزوی: ای ــی ح ــی تبلیغ ــون فرهنگ 1. کان

تشــکلی اســت کــه توســط افــراد حقیقــی یــا 

ــن  ــاس ای ــرایط و براس ــد ش ــوزوی واج ــی ح حقوق

آیین نامــه تشــکیل می شــود و در یــک یــا چنــد 
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زمینــه مشــخص و محــدود در شهرســتان، بخــش، 

ــخصی  ــه مش ــا محل ــتا ی ــتان، روس ــا دهس ــهر ی ش

ــی  ــی و ترویج ــی، تبلیغ ــت فرهنگ ــهر، فعالی از ش

ــه  ــن آیین نام ــار در ای ــه به اختص ــد ک ــام می ده انج

کانــون نامیــده می شــود.

ــکیالتی  ــوزوی: تش ــی ح ــی تبلیغ ــز فرهنگ  2. مرک

اســت حــوزوی کــه بــا اهــداف و مقاصــد فرهنگــی 

تبلیغــی بــه مســئولیت اشــخاص حــوزوی حقیقــی 

ایــن  براســاس  و  شــرایط  واجــد  حقوقــی  یــا 

ــت  ــه فعالی ــود و در زمین ــی ش ــکیل م ــه تش آیین نام

فرهنگــی و تبلیغــی در عرصــه  اســتانی و ملــی 

خدمــات عمومــی ارائــه مــی دهــد کــه به اختصــار 

در ایــن آیین نامــه »مرکــز« نامیــده می شــود.

ــکیالتی  ــوزوی: تش ــی ح ــی تبلیغ ــه فرهنگ 3. مؤسس

اســت حــوزوی کــه بــا اهــداف و مقاصــد فرهنگــی 

تبلیغــی بــه مســئولیت اشــخاص حــوزوی حقیقــی 

ایــن  براســاس  و  شــرایط  واجــد  حقوقــی  یــا 

فعالیــت  تشــکیل می شــود و عــالوه  آیین نامــه 

عمومــی در حداقــل یــک و حداکثــر دو قلمــرو 

تخصصــی بــه فعالیــت فرهنگــی تبلیغــی می پــردازد 
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»مؤسســه«  آیین نامــه  ایــن  در  به اختصــار  کــه 

ــود. ــی ش ــده م نامی

ــکیالتی  ــوزوی: تش ــی ح ــی تبلیغ ــع فرهنگ 4. مجتم

مســئولیت  بــا  چندمنظــوره  و  حــوزوی  اســت 

ــد  ــوزوی واج ــی ح ــا حقوق ــی ی ــخاص حقیق اش

شــرایط و براســاس ایــن آیین نامــه تشــکیل می شــود 

و در حداقــل ســه زمینــه فعالیــت فرهنگــی و تبلیغی 

در عرصــه ملــی و بین المللــی خدمــات عمومــی و 

ــن  ــار در ای ــه به اختص ــد ک ــه می ده ــی ارائ تخصص

ــود. ــی ش ــده م ــع« نامی ــه »مجتم آیین نام

5. بنیــاد فرهنگــی تبلیغــی حــوزوی: تشــکیالتی 

اســت حــوزوی که بــا مســئولیت اشــخاص حقیقی 

یــا حقوقــی حــوزوی واجــد شــرایط و براســاس این 

آیین نامــه تشــکیل می شــود و حداقــل در یــک 

موضــوع خــاص در زمینــه فعالیــت کالن  فرهنگــی 

ــات  ــی خدم ــی و بین الملل ــه مل ــی در عرص تبلیغ

ــد. ــی ده ــه م ــی ارائ ــوق  تخصص ــی و ف تخصص

6. شــورای اعطــا: عبــارت اســت از شــورای اعطــای 

ــی  ــورای عال ــع ش ــی تاب ــازات علم ــا و امتی مجوزه

حــوزه .
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ماده 2: شرایط
الف ( کانون؛ شرایط کلی تأسیس

● دارای مؤسس یا هیئت مؤسس؛ 

● معرفی مدیر مسئول؛

● دارای حداقــل ســه نفــر عضــو فعــال  بــا حداقــل 

مــدرک ســطح یــک حــوزه؛ 

● داشتن حداقل امکانات متناسب با فعالیت کانون؛

● تقاضای تأسیس از سوی افراد واجد شرایط؛

شــرایط مؤسســیا هیئــت مؤســس: مؤســس یــا هیئــت 
مؤســس کانــون بایــد دارای شــرایط زیــر باشــند: 

● دارای تحصیــالت حــوزوی )دارای پرونــده فعــال 

در یکــی از مراکــز حــوزوی(؛

● حداقل دارای مدرک سطح1 حوزه؛

● تابعیت جمهوری اسالمی ایران؛

● صالحیت اخالقی و سیاسی؛ 

● داشــتن کارت پایــان خدمــت وظیفــه عمومــی یــا 

معافیــت تحصیلــی؛

ــت از  ــدم محرومی ــی و ع ــت عموم ● دارای صالحی

حقــوق اجتماعــی.
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شرایط مدیر مسئول

● حداقل دارای مدرک تحصیلی سطح2 باشد؛ 

● دارای دو ســال ســابقه فعالیــت فرهنگــی و تبلیغــی 

ــای  ــا  اعض ــر ی ــون در مدی ــت کان ــا فعالی ــط ب مرتب

ــره الزامــی اســت؛ هیئــت مدی

●داشتن حداقل 22 سال تمام؛ 

● تابعیت جمهوری اسالمی ایران؛

ــی  ــوابق فرهنگ ــی و س ــت مهارت ــودن صالحی ● داراب

ــه  ــون ب ــا موضــوع فعالیــت کان تبلیغــی متناســب ب

ــیون؛  ــخیص کمیس تش

● صالحیت اخالقی و سیاسی؛ 

● داشــتن کارت پایــان خدمــت وظیفــه عمومــی یــا 

معافیــت تحصیلــی؛

ــت از  ــدم محرومی ــی و ع ــت عموم ● دارای صالحی

حقــوق اجتماعــی.

ب(  مرکز

شرایط کلی تأسیس

● دارای هیئت مؤسس؛
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●  معرفی  مدیر مسئول؛

● دارای حداقل سه نفر عضو فعال؛

ــرایط  ــد ش ــراد واج ــوی اف ــیس از س ــای تأس ● تقاض

ــس(؛ )مؤس

● داشتن امکانات متناسب با فعالیت مرکز.

تبصــره: امکانــات متناســب بــا نــوع فعالیــت مرکز 

کارگــروه  مصــوب  دســتورالعمل های  براســاس 
تعییــن مــی شــود. 

شرایط  هیئت مؤسس

● حداقــل دارای ســه نفــر عضــو حــوزوی  بــا مدرک 

تحصیلــی ســطح2 حوزه؛

یتــی در عرصــه فرهنگی  ● دارای ســابقه فعالیــت مدیر

؛ تبلیغی 

● حداقل سن 22 سال؛

● انجــام خدمــت وظیفــه عمومــی یــا معافیــت دائــم 

یــا معافیــت تحصیلــی بــرای آقایــان؛

ــت از  ــدم محرومی ــی و ع ــت عموم ● دارای صالحی

حقــوق اجتماعــی.

تبصــره:  حداکثــر یک ســوم از اعضــای هیئــت 
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و  شــاخص  چهره هــای  از  می تواننــد  مؤســس 
ذی نفــوذ و خیریــن باشــند.

شرایط مدیر مسئول

● دارای  حداقل مدرک تحصیلی سطح2 حوزه؛

●  حداقل سن 22 سال؛

یتی  ● دارای حداقــل پنــج ســال ســابقه فعالیــت مدیر

مؤثــر در عرصــه فرهنگــی تبلیغی؛

● انجــام خدمــت وظیفــه عمومــی یــا معافیــت دائــم 

یــا معافیــت تحصیلــی بــرای آقایــان؛

ــت از  ــدم محرومی ــی و ع ــت عموم ● دارای صالحی

حقــوق اجتماعــی؛

شرایط اعضا

● دارای حداقل مدرک سطح2 حوزه؛  

● داشتن حداقل 22 سال تمام؛ 

ــت از  ــدم محرومی ــی و ع ــت عموم ● دارای صالحی

حقــوق اجتماعــی؛

● دارای ســابقه فعالیــت در عرصــه فرهنگــی تبلیغــی 

از مراکــز ذی صــالح باشــند.
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 ج( مؤسسه 

شرایط کلی تأسیس

● دارای هیئت مؤسس؛

●  معرفی  مدیر مسئول؛

● دارای حداقل پنج عضو فعال؛

ــرایط  ــد ش ــراد واج ــوی اف ــیس از س ــای تأس ● تقاض

ــس(؛ )مؤس

● داشتن امکانات متناسب با فعالیت مؤسسه.

نــوع فعالیــت  بــا  امکانــات متناســب  تبصــره: 

مصــوب  دســتورالعمل های  براســاس  مؤسســه 
کارگــروه تعییــن مــی شــود.

شرایط  هیئت مؤسس )افراد حقیقی(

● حداقــل دارای ســه نفــر عضــو حــوزوی  بــا مدرک 

تحصیلــی ســطح2 حوزه؛

● حداقل سن 27 سال؛

● صالحیــت علمــی وتجــارب کافی)حداقــل دوازده 

مــاه ســابقه مؤثــر( متناســب بــا موضــوع مؤسســه؛

●  انجــام خدمــت وظیفــه عمومــی یــا معافیــت دائم 
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یــا معافیــت تحصیلــی بــرای آقایان؛

ــت از  ــدم محرومی ــی و ع ــت عموم ● دارای صالحی

حقــوق اجتماعــی.

شرایط افراد  حقوقی

مرکــز  تأســیس  متقاضــی  حقوقــی  افــراد 
فرهنگــی و تبلیغــی )هیئــت مؤســس( بایــد  دارای 

شــرایط زیــر باشــند:
● از مراکز حوزوی یا وابسته به آن ها باشد؛

● داشــتن امکانــات کافــی و متناســب بــا نــوع 

مؤسســه؛ فعالیــت 

● شرایط مدیر مسئول:

● دارای حداقل  مدرک سطح2 حوزه؛ 

●  حداقل سن 27 سال؛

ــل دوازده  ــی )حداق یت ــی و مدیر ــت علم ● صالحی

ــه؛ ــوع مؤسس ــا موض ــب ب ــر( متناس ــابقه مؤث ــاه س م

● انجــام خدمــت وظیفــه عمومــی یــا معافیــت دائــم 

یــا معافیــت تحصیلــی بــرای آقایــان؛

ــت از  ــدم محرومی ــی و ع ــت عموم ● دارای صالحی

حقــوق اجتماعــی.
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شرایط اعضا

ــا  ــر ی ــوزوی و باالت ــطح3 ح ــالت س ● دارای تحصی

دارای تحصیــالت ســطح2 حــوزوی و کارشناســی 

ارشــد مرتبــط بــا موضــوع تخصصــی مؤسســه؛

تبصــره: حداقــل تعــداد اعضــای فعــال بــرای 

ســطح3  نفــر  پنــج  تک منظــوره   مؤسســات 
می باشــد و در مؤسســات دومنظــوره الزم اســت دو 
نفــر ســطح3  مرتبــط بــا موضــوع بــه اعضــای فعــال 

ــود. ــه ش اضاف
● حداقل سن 27 سال؛

ــت از  ــدم محرومی ــی و ع ــت عموم ● دارای صالحی

حقــوق اجتماعــی.

د( مجتمع

شرایط کلی تأسیس

● دارای هیئت مؤسس؛

● دارای  هیئت امنا؛

● معرفی  مدیر مسئول؛

● دارای  حداقــل ســه نفــر عضــو فعــال ســطح3 بــه 
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بــاال بــه ازای هــر گــروه تخصصــی؛

● دارای حداقل سه زمینه فعالیت تخصصی؛

ــرایط  ــد ش ــراد واج ــوی اف ــیس از س ــای تأس ● تقاض

ــان(؛ )مؤسس

● داشتن امکانات متناسب با فعالیت مجتمع.

تبصــره: امکانــات متناســب بــا نــوع فعالیــت 

مصــوب  دســتورالعمل های  براســاس  مجتمــع 
کارگــروه تعییــن مــی شــود. 

شرایط  هیئت مؤسس

ــر از  ــل دو نف ــه حداق ــند ک ــر باش ــج نف ــل پن ● حداق

آن هــا دارای تخصــص در حــوزه فعالیــت مجتمــع 

باشــد؛

● دارای مدرک تحصیلی سطح3 حوزه؛

● حداقل سن 27 سال؛

یــا تجــارب  ● صالحیــت علمــی و تخصصــی 

ــب  ــر( متناس ــابقه مؤث ــاه س ــل دوازده م کافی)حداق

ــع؛ ــوع مجتم ــا موض ب

●  انجــام خدمــت وظیفــه عمومــی یــا معافیــت دائم 

یــا معافیــت تحصیلــی بــرای آقایان؛
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ــت از  ــدم محرومی ــی و ع ــت عموم ● دارای صالحی

حقــوق اجتماعــی.

شرایط مدیر مسئول

● دارای سطح4 حوزه؛ 

● حداقل سن 27 سال؛

● صالحیت علمی و تخصصی و تجارب کافی)حداقل 

دوازده ماه سابقه مؤثر( متناسب با موضوع مجتمع؛

●  انجــام خدمــت وظیفــه عمومــی یــا معافیــت دائم 

یــا معافیــت تحصیلــی بــرای آقایان؛

ــت از  ــدم محرومی ــی و ع ــت عموم ● دارای صالحی

حقــوق اجتماعــی؛

شرایط هیئت امنا

●حداقـل پنـج نفر که سـه نفـر آن هـا دارای تخصص 

مرتبـط بـا فعالیت مجتمع باشـند؛ 

● حداقل سن 27 سال؛

تجــارب  و  تخصصــی  و  علمــی  صالحیــت   ●

ــب  ــر( متناس ــابقه مؤث ــاه س ــل دوازده م کافی)حداق

ــع؛ ــوع مجتم ــا موض ب



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

243 مجموعه طرح های تحولی مرکز ارتباطات و بین  الملل حوزه های علمیه

● انجــام خدمــت وظیفــه عمومــی یــا معافیــت دائــم 

یــا معافیــت تحصیلــی بــرای آقایــان؛

ــت از  ــدم محرومی ــی و ع ــت عموم ● دارای صالحی

حقــوق اجتماعــی.

شرایط اعضا

ه نفر عضو فعال دارای تخصص؛
ُ
● حداقل ن

سـه  از  بیـش  مجتمـع  کـه  صورتـی  در  تبصـره: 

کارویـژه تخصصـی داشـته باشـد بایـد بـه ازای هـر 
کارویـژه تخصصی، سـه نفر عضـو متخصص مرتبط 

بـا همـان کارویـژه بـه تعـداد اعضـا اضافـه شـود.
● دارای مــدرک تحصیلــی ســطح3 حــوزه مرتبــط بــا 

نــوع فعالیــت یــا مــدرک ســطح2 حــوزه بــه همــراه 

ــا  ــط ب ــگاهی  مرتب ــد دانش ــی ارش ــدرک کارشناس م

موضــوع فعالیــت کارویــژه؛

● صالحیــت علمــی و تخصصــی متناســب بــا 

موضــوع مجتمــع؛

ــت از  ــدم محرومی ــی و ع ــت عموم ● دارای صالحی

حقــوق اجتماعــی.
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ه  ( بنیاد

شرایط کلی تأسیس

●  دارای مؤسس؛

● دارای  هیئت امناء؛

●  معرفی  مدیر مسئول؛

● دارای  حداقل پنج نفر عضو فعال سطح4 به باال؛

● داشتن امکانات متناسب با فعالیت بنیاد.

شرایط مؤسس یا هیأت مؤسس

● دارای سطح علمی اجتهاد؛

● صالحیــت علمــی و تخصصــی متناســب بــا 

موضــوع بنیــاد؛

● انجــام خدمــت وظیفــه عمومــی یــا معافیــت دائــم 

یــا معافیــت تحصیلــی بــرای آقایــان؛

ــت از  ــدم محرومی ــی و ع ــت عموم ● دارای صالحی

حقــوق اجتماعــی.

شرایط مدیر مسئول

● حداقل دارای سطح4 حوزه؛
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● حداقل سن سی سال؛

● صالحیــت علمــی و تخصصــی متناســب بــا 

موضــوع بنیــاد؛

یــت موفــق در  پنــج ســال ســابقه مدیر دارای   ●

باشــد؛ بنیــاد  فعالیــت  بــا  مرتبــط  فعالیت هــای 

● انجــام خدمــت وظیفــه عمومــی یــا معافیــت دائــم 

یــا معافیــت تحصیلــی بــرای آقایــان؛

ــت از  ــدم محرومی ــی و ع ــت عموم ● دارای صالحی

حقــوق اجتماعــی.

شرایط اعضا

● حداقل اعضا  پنج نفر؛

● دارای مدرک تحصیلی حوزوی سطح4؛

ــی  ــطح علم ــا دارای س ــر از اعض ــک نف ــل ی ● حداق

ــد؛ ــاد باش اجته

● شرایط هیئت امنا؛

ــاتید  ــوزه )اس ــالی ح ــر از فض ــت نف ــل هف ●حداق

ــوزه(؛ ــی ح ــطوح عال س

ــا  ــط ب ــص مرتب ــو متخص ــر عض ــه نف ــل س ●  حداق

ــاد. ــت بنی فعالی
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ماده 3: مدارک مورد نیاز )عمومی و 
اختصاصی(

الف( مدارک عمومی

● تکمیل فرم های الزم؛

● مدارک هویتی )شناسنامه و کارت ملی(؛

● دو قطعه عکس 4*3؛

● کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا تحصیلی؛

از  آن  معــادل  یــا  تحصیلــی  مــدرک  یــن  آخر  ●

علمیــه؛ حوزه هــای  و  آموزشــی  مؤسســات 

● ارائه سوابق مرتبط با فعالیت.

ب( مدارک اختصاصی

● ســند مالکیــت یــا اجاره نامــه مــکان فعالیــت 

ــه؛ ــز، مؤسس ــا = مرک ــورد تقاض ــد م واح

ــل  ــدت )حداق ــاره بلندم ــا اج ــت ی ــند مالکی ● س

ــاد. ــع، بنی ــاله( = مجتم ــار س چه

ماده 4: مقررات عمومی
ــت  ــود را از دس ــرایط خ ــئول ش ــر مس ــرگاه مدی 1. ه
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دهــد یــا اســتعفا یــا فــوت کنــد، مؤســس یــا 

ــه  ــه دبیرخان ــد موضــوع را ب هیئــت مؤســس موظفن

ــرد  ــد و در مــدت دو مــاه ف کمیســیون گــزارش دهن

ــد.  ــی کنن ــیون معرف ــه کمیس ــرایطی را ب ــد ش واج

ــواز  ــد ج ــیون می توان ــورت کمیس ــن ص ــر ای در غی

ــد. ــو کن ــا لغ ــق ی ــده را معل صادرش

تبصــره1: تــا زمانــی کــه صاحیــت مدیــر مســئول 

او  مســئولیت های  نرســیده،  تأییــد  بــه  جدیــد 
برعهــده مؤســس یــا هیئــت مؤســس خواهــد بــود.
تبصــره2: اعــام نظــر کمیســیون مبنــی بــر تأییــد 

ــک  ــدت ی ــد در م ــد بای ــئول جدی ــر مس ــا رد مدی ی
ــه  ــد ب ــئول جدی ــر مس ــی مدی ــخ معرف ــاه از تاری م

ــود.  ــاغ ش ــر اب ــورد نظ ــد م واح
2. واحدهــای فرهنگــی تبلیغــی و رســانه ای موظفنــد 

مناســبی  نشــان های  و  نام هــا  به کارگیــری  بــا 

کــه ســایر مراکــز و واحدهــای  فرهنگــی تبلیغــی و 

رســانه ای دیگــر ثبــت نکــرده باشــند، در محصوالت 

خــود نــام  و عنــوان واحــد، شــماره ثبــت و مجــوز 

تأســیس و نشــانی واحــد را در محــل مناســبی درج 

نماینــد.
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3. واحدهــای فرهنگــی و تبلیغــی و رســانه ای  پــس 

ــس،  ــت مؤس ــا هیئ ــس ی ــت مؤس ــد صالحی از تأیی

ــدور  ــاس نامه و ص ــب اس ــئول و تصوی ــر مس مدی

مجــوز بایــد نســبت بــه ثبــت آن در اداره ثبــت 

شــرکت ها اقــدام نمایــد و اســاس نامه ممهــور 

بــه مهــر اداره کل ثبــت شــرکت ها و مؤسســات 

غیــر تجــاری را بــا ذکــر شــماره ثبــت بــه دبیرخانــه 

ــد.  ــه  نماین ــیون ارائ کمیس

وظایــف،  از  بخشــی  می توانــد  کمیســیون   .4

ایــن  ضوابــط  از  بخشــی  اجــرای  و  اختیــارات 

آیین نامــه را حســب مــورد بــه کارگــروه، مراکــز 

نمایــد. اســتان ها محــول  یــا  قــم  در  حــوزوی 

 8 و  مــاده   4 و  مقدمــه   1 در  آیین نامــه  ایــن 
تبصــره در جلســه شــانزدهم کمیســیون مــورخ 

گردیــد. تصویــب   98/9/25


