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�پیشگفتار

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

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

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

مدیریتحوزههایعلمیه
برنامهریزیونظارتراهبردی دفتر

مدیریتاندیشکده
فروردین1401شمسی
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مقدمه
نظــام مقــدس جمهــوری اســامی برآمــده از خیــزش 
ــام  ــرت ام ــری حض ــت و رهب ــا هدای ــن داران و ب ــه دی و مطالب
ــای  ــری علم ــا راهب ــه ای و ب ــام خامن ــی و ام خمین
اعــام، دوران نوینــی را در تاریــخ دینــی، اجتماعــی و سیاســی 
جهــان آغــاز نمــود، بــه گونــه ای کــه انســان دنیــازده گریختــه 
از دیــن بــا دمیــدن روح تــازه معنویــت نــاب، دوبــاره بــه آغــوش 
در  را  آخــرت خویــش  و  دنیــا  آمــال  و  بازگشــته  دیــن داری 

عبودیــت جســت وجو نمــود.
ایــن بارقــه امیــد، وظایــف ذاتــی روحانیــت را کــه در عصــر 
غیبــت پرچــم دار هدایــت انســان ها بــه ســوی کمــال مطلــق و 
نجــاح و فــاح و رســتگاری هســتند؛ مضاعــف نمــود تــا فــارغ 
ــند و  ــه دوش کش ــم را ب ــن مه ــی ای ــای جغرافیای از مرزبندی ه
ایــن مهــم بــا تشــکیل مدیریــت حوزه هــای علمیــه بــه عنــوان 
ــا  ــان پارس ــت اسام شناس ــم و تربی ــش تعلی ــی و نظام بخ متول
ــر  ــر خطی ــن ام ــکان داری ای ــا س ــرد ت ــاد ک ــع را ایج ــن توق ای

راهبــری را برعهــده گیــرد.                   
ــداوم رســالت  ــه در ت رســالت روحانیــت و حوزه هــای علمی
 انبیــا قــرار دارد. چنانچــه در حدیــث شــریف پیامبــر اســام
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 ــة االنبیــاء«،1 و اگــر رســالت انبیــا ــد، »العلمــاء ورث فرمودن
طبــق آیــات شــریف قــرآن هدایــت بــه ســوی توحیــد،2 تزکیــه 
ــق  ــوی تحق ــه س ــردم ب ــت م ــت،3 هدای ــی و حکم ــم وح و تعلی
ــه  ــل ب ــی و نی ــردی و اجتماع ــئون ف ــت4 و در ش ــط و عدال قس
حیــات طیبــه5 و کرامت هــای اخاقــی باشــد، حوزه هــای 

ــد. ــه عهــده دارن علمیــه و روحانیــت نیــز همیــن وظایــف را ب
 تحقــق ایــن رســالت بــدون ارتبــاط ســالم و قــوی محقــق 
نمــی شــود . پیامبــر مکــرم اســام بــه عنــوان الگــوی برتــر 
بشــریت؛ خــود بهتریــن نــوع ارتبــاط را بــا جامعــه برقــرار 
می نمــود. آن حضــرت، هنــر شــنود مؤثــر کــه امــروزه یکــی از 
مطالبــات از مدیــران ارشــد اســت را به خوبــی برخــوردار بــود. 
گــوش شــنوا بودن داعیــان، مصلحــان و حاکمــان، امــکان 
ــق و  ــاط عمی ــرای ارتب ــه ب ــطح جامع ــات از س ــت اطاع دریاف

ــازد. ــرار می س ــق برق دقی
 حوزه هــای علمیــه در دوران غیبــت همیشــه پناهــگاه 
مــردم بودنــد و ارتبــاط عمیــق خــود را بــا جامعــه برقــرار نمودند 
و تــا آن جــا کــه توانســته اند بــرای هدایــت حاکمــان و اســتفاده 
از ظرفیــت ســاطین در جهــت بســط عدالــت و تحقــق احــکام 
ــر  ــام و پیامب ــای عظ ــالت انبی ــد. رس ــوده ان ــاش نم ــی ت اله

1 . کنزالعمال، حدیث28679.
2 . اخاص، آیه2.

3 . جمعه، آِیه2.
4 . حدید، آِیه25.

5 . نحل، آیه97.
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مکــرم اســام آن چنــان کــه قــرآن کریــم می فرمایــد، انــذار 
و تبشــیر، ابــاغ و تعلیــم آموزه هــای وحیانــی و حکمــت، 
هدایــت مــردم بــه ســوی اقامــه قســط و عــدل و تحقــق حیــات 
ــة  ــاء ورث ــوزه »العلم ــاس آم ــر اس ــالت ب ــن رس ــت. ای ــه اس طیب
ــن در دوران  ــه معصومی ــن ائم ــاس فرامی ــاء« و براس االنبی
غیبــت بــر عهــده فقهــای شــیعه اســت. آنچــه امــروز بــه عنــوان 
محصــول  می شناســیم،  علمیــه  حــوزه  و  روحانیــت  نهــاد 
رابطــه تبعیــت مــردم از فقــه اهــل بیــت و رابطــه مکلــف و 
ــف  ــخص مکل ــن دو ش ــت بی ــه نخس ــن رابط ــت. ای ــد اس مجته
ــت  ــاد مرجعی ــه نه ــه رابط ــا ب ــت، بعده ــان یاف ــد جری و مجته
و جامعــه شــیعه تعمیــم یافــت و امــروزه نهــاد روحانیــت و 
حوزه هــای علمیــه شــکل ســازمانی و ســاختاری منســجم 
یافتــه اســت. پــس از انقــاب اســامی حوزه هــای علمیــه بــه 
ســطح جدیــدی از مناســبات بــا حاکمیــت، جامعــه، نخبــگان و 

ــد.  ــی وارد ش ــی و فرهنگ ــی ، اجتماع ــای مذهب نهاده
امــروزه و در گام دوم انقــاب از حوزه هــای علمیــه انتظــار 
ــرای  ــردازی ب ــش و نظریه پ ــه پژوه ــته ب ــش از گذش ــی رود بی م
حــل مســائل و چالش هــای نظــام اســامی بپــردازد و برنامه ای 
دقیــق و گســترده بــرای تأمیــن کادر علمــی و مدیریتــی نظــام 
داشــته باشــد و بــه تعامــل بــا جامعــه و هدایــت آن بپــردازد؛ بــه 
گونــه ای کــه نبــض اداره شــئون اخاقــی، اعتقــادی، فرهنگی 

و معنــوی جامعــه را بــه دســت گیرنــد.
ــار  ــه انتظ ــای علیم ــاب از حوزه ه ــه انق ــن ده در چهارمی
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ــا نظــام اســامی  ــر ارتبــاط وثیــق و کارآمــد ب مــی رود عــاوه ب
ــه  ــا عرص ــی ب ــای مذهب ــی و اقلیت ه ــه ایران ــران و جامع در ای
ــه  ــد و ب ــته باش ــازنده داش ــل س ــه و تعام ــز رابط ــل نی بین المل
ــان و  معرفــی اســام نــاب محمــدی بــرای نخبــگان جه
عمــوم مــردم بپــردازد. ایــن انتظــارات و مطالبــات موجــب 
ــازمان های  ــام و س ــف در نظ ــتگاه های مختل ــت دس ــده اس ش
ــکل های  ــود را در ش ــات خ ــه مطالب ــوم جامع ــاد و عم مردم نه
مختلــف بــه حــوزه علمیــه منعکــس نماینــد، بــه گونــه ای کــه 
تــا ابتــدای ســال 1400 بیــش از یک صــد تفاهم نامــه بــا 
ــرده  ــد ک ــاد منعق ــی و مردم نه ــف حاکمیت ــتگاه های مختل دس

ــت. اس

مأموریت
شناســایی، ایجــاد و گســترش ظرفیت هــا و ایفــای 

نقــش راهبــری در بسترســازی و ایجــاد ارتباطــات مؤثــر 

ــا و  ــایر نهاده ــه و س ــای علمی ــت حوزه ه ی ــان مدیر می

ارگان هــا، اعــم از دولتــی، خصوصــی، مردم نهــاد و ... 

در ســطح ملــی و بین المللــی براســاس شــرح وظایــف، 

فعالیت هــا و برنامه هــای حوزه هــای علمیــه و نیــز 

ــرای  ــه ب ــای علمی ــال حوزه ه ــور فع ــازی حض فراهم س

ــال  ــی و انتق ــی و تبلیغ ــی، فرهنگ ــش علم ــای نق ایف

 اندیشــه، دانــش و فرهنــگ اســام نــاب محمــدی

در عرصه هــای مختلــف ملــی و بین المللــی .
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چشم انداز 

ــق 1404  ــه در اف ــای علمی ــات حوزه ه ــام ارتباط نظ

ــت: ــی اس نظام

یان ســاز،  جر انقابــی،  هدف منــد،  پویــا،  فعــال، 

بسترســاز  و  تأثیرگــذار  گفتمان ســاز،  ســرآمد، 

ارتباطــات موفــق در عرصــه فعالیت هــای مختلــف 

ملــی و بین المللــی مرتبــط بــا حوزه هــای علمیــه، 

ــی در ســاحت های  نظــام، جامعــه و عرصه هــای جهان

آموزه هــای  بــر  مبتنــی  علمــی  و  فرهنگــی  دینــی، 

 ــت ــل بی ــب اه ــرآن و مکت ــاس ق ــامی براس اس

از  ارتباطــات  لحــاظ  بــه  علمیــه  افــق، حــوزه  ایــن  در 
اســت: برخــوردار  ذیــل  ویژگی هــای 

ســـرآمد و پیشـــرو در بسترســـازی روابـــط حوزه هـــای علمیـــه . 1

ـــرآن و  ـــارف ق ـــج مع ـــن و تروی ـــت تبیی ـــا در جه ـــایر نهاده ـــا س ب

ــای  ــدوی در عرصه هـ ــارف مهـ ــت و معـ ــل بیـ ــب اهـ مکتـ

مختلـــف؛

ــذار . 2 ــاز و تأثیرگ یان س ــال، جر ــد، فع ــور هدف من ــاز حض بسترس

ــی؛ ــی و خارج ــف داخل ــای مختل ــه در عرصه ه ــای علمی حوزه ه

فعــال و توان منــد در ایجــاد ارتباطــات مؤثــر دینــی و فرهنگــی در . 3

ســطح ملــی و بین المللــی؛

ــای . 4 ــد نیازه ــی و رص ــناخت عین ــرو در ش ــال و پیش ــد، فع توانمن

ــی؛ ــان ایران ــوع مخاطب ــی متن ــی و فرهنگ دین

متناســب . 5 ارائــه  در  توانمنــد  و  فعــال  انقابــی،  پیشــگام، 
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دســتاوردهای علمــی و فرهنگــی حوزه هــای علمیــه بــه مخاطبــان؛

ــا و . 6 ــا نهاده ــازنده ب ــل س ــته تعام ــت برجس ــوردار از ظرفی برخ

شــخصیت های علمــی، دینــی و فرهنگــی ملــی.

اهداف کالن 
گســترش و تعمیــق ارتباطــات و حضــور فعــال، مؤثــر و برجســته . 1

حوزه هــای علمیــه در تعامــل بــا جامعــه، نظــام اســامی و عرصــه 

ــد  کی ــا تأ ــی ب ــی، فرهنگــی و تمدن بین المللــی در موضوعــات دین

بــر اندیشــه اســام نــاب محمــدی؛

ــایی . 2 ــان و شناس ــازی حوزوی ــت توانمندس ــازی در جه زمینه س

و  جهت دهــی  و  هــدف  مناطــق  ویژگی هــای  و  ظرفیت هــا 

ــه رصــد و پاالیــش برنامه هــا و فعالیت هــای حوزه هــای  اهتمــام ب

ــی  ــی، فرهنگ ــی، دین ــی علم ین ــازی و نقش آفر ــه و گفتمان س علمی

ــی؛ ــی و بین الملل ــطح مل در س

نیازهــای معنــوی، معرفتــی و علمــی و هم افزایــی، . 3 تأمیــن 

ــترک از امکانــات و توانمندی هــای  ــری مش ــری و بهره گی هم فک

ــی و  ــی، خصوص ــات دولت ــا و مؤسس ــه، نهاده ــای علمی حوزه ه

ــی. حاکمیت

ارزش های اساسی 
توجــه بــه همــه مبانــی و ارزش هــای اساســی منــدرج 
بــر  تأکیــد  بــا  علمیــه،  حوزه هــای  چشــم انداز  ســند  در 

ولویت هــا: ا
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ــت . 1 ــق ام ــت تحق ــاش در جه ــب و ت ی ــدت، تقر ــت وح تقوی

ــامی؛ ــده اس واح

ــایر . 2 ــا س ــی ب ــی و منطق ــل علم ــان و تعام ــگ گفتم ــعه فرهن توس

ــب؛ ــان و مذاه ادی

ــور . 3 ــل کش ــی داخ ــی فرهنگ ــای دین ــر نیازه ــخ گوبودن در براب پاس

کیــد و تکیــه بــر میــراث معنــوی و فرهنگــی اقــوام مختلــف؛ بــا تأ

4 . فراهم سازی زمینه ایفای نقش هدایت گرانه اسام ناب محمدی

و حوزه های علمیه در عرصه های حاکمیتی و اجتماعی؛

ظرفیت سـازی در جهـت مسـئولیت پذیری حوزه هـای علمیـه در . 5

برابـر مشـکات و آالم جامعـه بشـری)به ویژه امت اسـامی(؛

ــدام . 6 ــه و اق ــی مجاهدان ــه و تکلیف گرای ــی واقع بینان آرمان خواه

زمــان و مــکان شناســانه مبتنــی بــر فرهنــگ عاشــورایی و مهــدوی؛

و . 7 معروف گرایــی  جهــت  در  ینــی  ظرفیت آفر و  زمینه ســازی 

ــدی؛ ــاب محم ــام ن ــور اس ــر مح ــتیزی ب منکرس

بــر . 8 کیــد  تأ بــا  تبییــن و توســعه معــارف قــرآن و عتــرت، 

سیاســت؛ از  دیــن  تفکیک ناپذیــری 

امــام . 9 ســترگ  اندیشــه  از  مســتمر  بهره گیــری  بــه  اهتمــام 

دینــی؛ مرجعیــت  و   ای خامنــه  امــام  و   خمینــی

همــه . 10 بیــن  هم گرایــی  و  اســامی  امــت  بیــن  وحــدت 

یان هــای  طیف هــای مکتــب اهــل بیــت و فرقه هــا و جر

ــترکات؛ ــر مش ــد ب کی ــا تأ ــیعه ب ش

ــوت . 11 ــانی در دع ــی و انس ــی، اخاق ــای دین ــه ارزش ه ــه ب توج

ــدی؛ ــاب محم ــام ن ــه اس یت ب ــر بش
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فعالیت مبتنی بر عزت، حکمت، مصلحت و بصیرت.. 12

سیاست های کالن 
توجــه بــه سیاســت  های کان منــدرج در ســند چشــم انداز 

حوزه هــای علمیــه بــا تأکیــد بــر:
ــا منزلــت . 1 صیانــت از کرامــت انســانی و ارج گــذاری متناســب ب

ــان؛ معنــوی و علمــی حوزوی

اهتمــام جــدی بــه حفــظ، ترمیــم و بالندگــی ارزش هــا و . 2

حــوزه؛ صالــح  ســلف  کارآمــد  و  اصیــل  ســنت های 

یان هــای فکری-فرهنگــی در . 3 تــاش بــرای هدایــت نهادهــا و جر

ســطح ملــی و فراملــی؛

اهتمــام بــه شناســایی و جــذب اســتعدادهای برتــر و توجــه ویــژه . 4

بــه شکوفاســازی، تربیــت و ارتقــای نخبــگان حــوزوی؛ 

بــر . 5 کیــد  تأ و  سیاســت گذاری  و  راهبــری  در  تمرکزگرایــی 

اجــرا؛ در  مســئولیت ها  و  اختیــارات  واگــذاری 

ــزا در عرصه هــای . 6 ــر اتخــاذ رویکردهــای جامــع و هم اف ــد ب کی تأ

مختلــف کارکــردی؛

یابــی جامــع، فراگیــر، مســتمر و . 7 کیــد بــر نظــارت و ارز تأ

ــاح و  ــور اص ــه منظ ــا ب ــطوح و عرصه ه ــام س ــد در تم قانونمن

ــود؛ بهب

آرای . 8 و  جمعــی  خــرد  و  اندیشــه  مشــارکت،  از  بهره گیــری 

ــا  یزی ه ــی و برنامه ر ــوزوی، در طراح ــی و ح ــران داخل صاحب نظ

ــات؛ ــه ارتباط در عرص
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کیــد بــر عرضــه معــارف نــاب اســامی و مکتــب اهــل . 9 تأ

یــب بیــن مذاهــب اســامی و  بیــت، بــا حفــظ وحــدت و تقر

ــامی؛ ــت اس ــه  ام ــح عالی ــت مصال رعای

ــرای ایجــاد هماهنگــی در سیاســت گذاری و . 10 تــاش مســتمر ب

یزی هــای کان داخلــی و بین المللــی؛ برنامه ر

ظرفیت هــای . 11 و  فرصت هــا  از  بهره منــدی  بــر  کیــد  تأ

شــخصیت ها و نهادهــای فعــال دینــی، فرهنگــی و علمــی ج. ا. ا 

ــوزه؛ ــتقال ح ــگاه و اس ــظ جای ــا حف ب

ــای . 12 ــازمان ها و نهاده ــا س ــکاری ب ــل و هم ــه تعام ــام ب اهتم

ــظ  ــا حف ــی ب ــی و علم ــی، فرهنگ ــه دین ــال در عرص ــوزوی فع ح

ــی؛ ــارات قانون ــف و اختی ــت  وظای ــت و رعای ــدم دخال ع

ــا . 13 ــری از توانمندی ه ــاد و بهره گی ــایی، ایج ــه شناس ــام ب اهتم

نیروهــای  اخاقــی  و  تخصصــی  علمــی،  صاحیت هــای  و 

حــوزوی، متناســب بــا فعالیــت در عرصه هــای مختلــف داخلــی 

ــی؛ و خارج

در . 14 ج.ا.ا  نظــام  مصالــح  و  مقــررات  قوانیــن،  رعایــت 

بــر عــزت، مصلحــت،  کیــد  تأ بــا  ارتباطــات  و  فعالیت هــا 

بصیــرت؛ و  حکمــت 

ــه و . 15 ــای علمی ــترده حوزه ه ــای گس یت ه ــه مأمور ــژه ب ــه وی توج

اهتمــام بــه تصــدی اجرایــی برخــی فعالیت هــای ضــروری دینــی 

و فرهنگــی و حــوزوی فاقــد متولــی خــاص در راســتای رســالت 

حــوزه؛

ــا و . 16 ــه ابزاره ــد از هم ــتمر و روزآم ــری مس ــه بهره گی ــام ب اهتم
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ــای  ــی برنامه ه ــزاری در طراح ــخت افزاری و نرم اف ــای س قالب ه

حــوزه و اجــرای آن بــا حفــظ ســنت های اصیــل و کارآمــد 

ــوزوی؛ ح

ــا، . 17 ــا، فعالیت ه ــتمر برنامه ه ــش مس ــد و پای ــه رص ــام ب  اهتم

ــوزه. ــای ح یت ه ــا مأمور ــط ب ــای مرتب ــخصیت ها و نهاده ش

نقش محوری مدیریت حوزه های علمیه
ــد،  ــت می کنن ــددی فعالی ــوزوی متع ــای ح ــه نهاده اگرچ
امــا بــه دالیــل متعــددی، مدیریــت حوزه هــای علمیــه نهــادی 
روحانیــت  نهــاد  تفاهم نامه هــای  تنظیــم  بــرای  محــوری 
تلقــی  بــا ســازمان ها و نهادهــای داخــل و خــارج کشــور 

می شــود، برخــی از ایــن دالیــل عبارتنــد از:
الــف( مدیریــت حوزه هــای علمیــه، نهــادی حــوزوی اســت 

کــه در رأس آن شــورای عالــی حــوزه علمیــه بــه نمایندگــی از 
مراجــع عظــام تقلیــد اســت؛

انتخــاب  واســطه  بــه  علمیــه  حوزه هــای  مدیریــت  ب( 

ــه  ــای علمی ــان حوزه ه ــه مدرس ــوی جامع ــی از س ــورای عال ش
بــه عنــوان نهــادی اصیــل و مرجــع حــوزوی، اشــراف و نظــارت 

ــراه دارد؛ ــه هم ــز ب ــرم را نی ــه محت آن جامع
معاهــدات  اصلــی حــوزوی طــرف  و  رســمی  نهــاد  ج( 

رســمی نظــام اســت؛
د( مدیریـت علمـی، تربیتی، پژوهشـی، فرهنگی، تبلیغی، 

رسـانه ای و بین المللـی نهاد روحانیت را بـر عهده دارد.
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ــور  ــه را مح ــای علمی ــت حوزه ه ــوان مدیری ــن می ت بنابرای
همــه نهادهــای حــوزوی و مســئول اصلــی در تدبیــر ارتباطــات 

ــا نهادهــای ملــی و بین المللــی دانســت. ب
ــش  ــه روز افزای ــه روزب ــای علمی ــارات از حوزه ه ــم انتظ حج
نهادهــای  و  ســازمان ها  از  گســترده ای  شــبکه  و  می یابــد 
ــب  ــد کس ــی نیازمن ــی و بین الملل ــی، مردم ــی و دولت حاکمیت
اطاعــات و همــکاری بــا حوزه هــای علمیــه هســتند. مدیریــت 
حوزه هــای علمیــه، بــه عنــوان قلــب و محــور ارتباطــات و 
برخــوردار از مشــروعیت ارتباطــی مــورد توجــه طرف هــای 
ــددی  ــای متع ــز، نهاده ــن مرک ــر ای ــاوه ب ــت، ع ــددی اس متع
ــم  ــه ق ــوزه علمی ــش، در ح ــوزش و پژوه ــغ، آم ــوزه تبلی در ح
ــا  ــی آن ه ــبت ارتباط ــت نس ــه الزم اس ــد ک ــت می نماین فعالی
ــا مرکــز مدیریــت مشــخص گــردد. از یــک ســو ظرفیت هــای  ب
ــه  ــا مدرس ــامل صده ــم ش ــه ق ــوزه علمی ــود در ح ــراوان موج ف
علمیــه، مراکــز متعــدد تخصصــی، انجمن هــای علمــی مراکــز 
و پژوهشــکده های وابســته و همچنیــن نهادهــای گســترده 
ــت های  ــر درخواس ــوی دیگ ــوزوی و از س ــتقل ح ــوی مس و ق
ــی،  ــی و غیردولت ــازمان های دولت ــا و س ــراوان نهاده ــیار ف بس
و  داخلــی  عرصــه  در  علمــی  مؤسســات  و  دانشــگاه ها 
بین المللــی نیازمنــد یــک شــبکه ارتباطــی قــوی و کآرامــد 
اســت تــا بتوانــد جریــان تولیــد و انتقــال اطاعــات را از حــوزه 
بــه مجموعه هــای حــوزوی، جامعــه، نظــام و بین الملــل و 

ــد. ــت نمای ــت و مدیری ــس هدای بالعک
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دارای  ارتباطــی،  شــبکه  ایــن  موجــود  وضعیــت  در 
آســیب هایی اســت. در مــواردی مرکــز مدیریــت برخــوردار 
از ارتبــاط مســتقیم اســت. امــا امکانــات تخصصــی بــرای 
ــا  ــاط ب ــن ارتب ــدارد. گاه ای ــار ن ــی را در اختی ــخ گویی علم پاس
واســطه نهادهــای پیرامونــی برقــرار اســت و مرکــز مدیریــت از 
ــد و گاه کًا رابطــه و  تاش هــای انجام گرفتــه اطــاع نمــی یاب
کانــال ارتباطــی بیــن حــوزه علمیــه و مخاطــب وجــود نــدارد.

مدل سطوح ارتباطات مدیریت حوزه های علمیه
الف( سطح ارتباطات درونی مدیریت حوزه های علمیه:

ارتبــاط بــا مــدارس و مراکــز تخصصــی ، انجمن هــا وگروه هــای . 1

و...؛ جهادی 

ارتباط با نهادهای حوزوی؛. 2

ارتباط با عموم جامعه روحانیت و خانواده های آنان؛. 3

ارتباط با اندیشمندان و نخبگان حوزوی.. 4

بــا  علمیــه  مدیریــت حوزه هــای  ارتباطــات  ب( ســطح 

نظــام اســامی:
ارتباط با نهاد رهبری؛. 1

ارتباط با قوای سه گانه؛. 2

ارتباط با مجامع و شوراهای نظام؛. 3

ارتباط با نیروهای مسلح.. 4

بــا  علمیــه  حوزه هــای  مدیریــت  ارتباطــات  ســطح  ج( 

اســامی: جامعــه 
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ارتباط با عموم مردم؛. 1

ارتباط با نخبگان دانشگاهی و روشنفکران؛. 2

ارتباط با سازمان های مدنی و مردم نهاد؛. 3

ارتباط با رسانه ها و شبکه های مجازی.. 4

حوزه هــای  مدیریــت  بین المللــی  ارتباطــات  ســطح  د( 

ــه: علمی
ارتباط با روحانیت و حوزه های علمیه خارج کشور؛. 1

ارتباط با نخبگان جوامع شیعه خارج کشور؛. 2

ارتباط با نهادهای علمی مذهبی اهل سنت خارج کشور؛. 3

ارتبــاط بــا اندیشــمندان و نخبــگان جوامــع اهــل ســنت خــارج . 4

کشــور؛

ارتبــاط بــا نهادهــا و شــخصیت های ادیــان دیگــر خــارج . 5

کشــور.

اهداف ساماندهی تفاهم نامه ها
گــردآوری تفاهم نامه هــای موجــود در بخش هــای مختلــف . 1

حوزه هــای علمیــه؛

یابی و نظارت بـر وضعیت اجرایی شـدن تفاهم نامه های . 2 رصـد، ارز

امضاشده؛

ظرفیت هــای . 3 و  امضاشــده  تفاهم نامه هــای  اطاع رســانی 

قانونــی فراهم آمــده در ســطح ســتاد بــه تمامــی واحدهــای 

حــوزوی بــرای بهره بــرداری قانونمنــد و بهینــه وظایــف؛   

و . 4 بلندمــدت  برنامه هــای  و  کان  سیاســت های  تدویــن 
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میان مــدت حوزه هــای علمیــه بــا اســتفاده از ظرفیــت ایــن 

ــرای  ــه ب ــای علمی ــف حوزه ه ــتاد و ص ــطح س ــا در س تفاهم نامه ه

ــطوح؛          ــی س ــه در تمام ــره وری بهین به

شناسایی موانع پیش روی اجرایی سازی تفاهم نامه ها؛. 5

ارائه راهکارهای فعال سازی.. 6

الگوی تفاهم نامه ها
ــکلی  ــای ش ــا و قالب ه ــد صورت ه ــا می توانن تفاهم نامه ه
مختلفــی داشــته باشــند کــه بــه طــور معمــول هــر تفاهم نامــه 

براســاس محورهــای ذیــل منعقــد می گــردد:
الف(مقدمه )شامل طرفین تفاهم نامه(؛

ب(موضوع تفاهم نامه و همکاری ها؛

ج(محورهای همکاری؛

د( روش اجرایــی تفاهم نامــه )شــامل نماینــده طرفیــن 

ــه( ــم نام تفاه
هـ(ضمانت اجرای تفاهم نامه ها؛

و(مدت اعتبار تفاهم نامه؛

ز( امضاء؛

 کمیته تفاهم نامه ها و نمایندگان
 مدیریت حوزه علمیه

الف( اهداف کمیته

1. سیاســت گذاری و تعییــن خط مشــی ها و اصــول حاکــم بــر 
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یــت حوزه هــای علمیــه و بررســی انطبــاق  تفاهم نامه هــای مدیر

ــا اســناد باالدســتی؛ آن هــا ب

انسجام بخشــی،  تفاهم نامه هــا،  انعقــاد  فراینــد  بهینه ســازی   .2

یــت  وحــدت رویــه و هماهنگــی بیــن تمــام واحدهــای مدیر

علمیــه؛ حوزه هــای 

یابی و نظارت بر حسن اجرای تفاهم نامه ها؛ 3. ارز

یــزی، ســازمان دهی، هدایــت، نظــارت و  4. توجــه بــه برنامه ر

ــا و  ــوزه در نهاده ــدگان ح ــای نماین ــد فعالیت ه ــی هدف من یاب ارز

ســازمان ها.

ب ( وظایف کمیته

ــا . 1 ــاد تفاهم نامه ه ــه انعق ــر ب ــت های کان ناظ ــب سیاس تصوی

ــا؛ ــور نمایندگی ه ــا و ام ــازمان ها و نهاده ــا س ب

تشـخیص اولویت های انعقـاد تفاهم نامه هـا با سـازمان ها و نهادها . 2

و اولویـت نمایندگی ها براسـاس ظرفیت های موجـود طرفین؛

پیشــنهاد و تصویــب ضوابــط و دســتورالعمل ها و مقــررات . 3

ــط؛ مرتب

ــا انعقــاد تفاهم نامه هــا و . 4 ــط ب بررســی مســائل و مشــکات مرتب

امــور نمایندگی هــا و ارائــه راهکارهــای مناســب؛

تعییــن ســطوح و محــدوده تعامــل و همــکاری در حیطــه . 5

وظایــف بــا ســایر نهادهــا؛

بررسی و نهایی سازی تفاهم نامه ها و تعیین نمایندگی ها؛. 6

و . 7 مصــوب  تفاهم نامه هــای  در  تغییــر  پیشــنهاد  و  اصــاح 

؛ گی هــا یند نما
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ــنهاد . 8 ــار و پیش ــد اعتب ــام موع ــس از اتم ــا پ ــی تفاهم نامه ه بازبین

آن؛ تمدید 

ــا . 9 ــت نمایندگی ه ــا و فعالی ــرای تفاهم نامه ه ــن اج ــی حس یاب ارز

براســاس گزارش هــای پیشــرفت امــور تفاهم نامه هــا؛

تصمیم گیــری در خصــوص الحــاق ســایر نهادهــای حــوزوی . 10

نمایندگی هــا. و  تفاهم نامه هــا  در 

 اصول و سیاست های حاکم
 بر تنظیم تفاهم نامه ها

ــورای . 1 ــات ش ــتی و مصوب ــناد باالدس ــه اس ــه ب ــام و توج اهتم

ــم  ــند چش ــر س ــه نظی ــای علمی ــت حوزه ه ی ــوزه و مدیر ــی ح عال

ــاله و... در  ــه پنج س ــرزمینی و برنام ــش س ــا، آمای ــداز، راهبرده ان

تفاهم نامه هــا؛ پیشــبرد  و  انعقــاد 

رعایــت قوانیــن، مقــررات و مصالــح نظــام جمهــوری اســامی . 2

ــات و  ــی در تعام ــح عموم ــی و مصال ــت مل ــر امنی ــران نظی ای

ارتباطــات ملــی و بین المللــی؛

حفظ و حراست از جایگاه و شأن رفیع حوزه های علمیه؛. 3

و . 4 نهادهــا  و  حــوزه  میــان  ســطوح  هم تــرازی  بــه  توجــه 

تفاهم نامه هــا؛ انعقــاد  در  دیگــر  ســازمان های 

مراعــات اولویت هــا در انعقــاد تفاهم نامه هــا بــا نهادهــا و . 5

ســازمان ها؛

ــرای . 6 ــازمانی ب ــای س ــه بخش ه ــان هم ــه می ــدت روی ــاذ وح اتخ

انعقــاد و پیگیــری تفاهم نامه هــا؛
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ــا و . 7 ــا نهاده ــوزه ب ــر ح ــی مؤث ین ــات و نقش آفر ــترش ارتباط گس

ــی  ــتانی، مل ــای اس ــری از ظرفیت ه ــت بهره گی ــازمان ها در جه س

بین المللــی؛ و 

اهتمـام بـه ایجـاد ظرفیت هـای حمایتـی به ویـژه بـرای نخبـگان، . 8

اسـتعدادهای برتـر و ممتـازان در چارچوب کارویژه هـای روحانیت؛

کیــد بــر اتخــاذ رویکردهــای جامــع و هم افــزا در کارکردهــای . 9 تأ

ــه؛ ــای علمی ــوع حوزه ه ــف و متن مختل

یابی تفاهم برنامه ها؛. 10 اهتمام به رصد، نظارت و ارز

مجموعــه . 11 و  اســتانی  نیازهــای  و  ظرفیت هــا  بــه  اهتمــام 

حــوزوی؛ نهادهــای 

اصول و سیاست های حاکم بر نمایندگی حوزه:1
ــت . 1 ــه رعای ــه ب ــام و توج ــتی و اهتم ــناد باالدس ــر اس ــراف ب اش

ــه  ــرزمینی، برنام ــش س ــم انداز، آمای ــند چش ــتی) س ــناد باالدس اس

ــا  ــل ب ــه در تعام ــای علمی ــع( حوزه ه ــات جام ــاله، نظام پنج س

نهادهــا و ســازمان ها؛

ــخصیت های . 2 ــص ش ــدی و تخص ــگاه و توانمن ــه جای ــه ب توج

ــی؛ ــی و حقوق حقیق

حفـظ و حراسـت از اسـتقال، جایـگاه و شـأن رفیـع حوزه هـای . 3

؛ علمیه

حوزه هــای . 4 بــرای  ظرفیت ســازی  و  ظرفیت یابــی  بــه  توجــه 

1. نماینــده بــه فــردی حقیقــی یــا حقوقــی اطــاق می شــود کــه از ســوی 
حــوزه علمیــه در ســازمان یــا موضوعــی خــاص بــه ســمت نمایندگــی منصــوب 

می شــود.
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علمیــه در نهادهــا و ســازمان های دیگــر و بهره گیــری مؤثــر از 

ظرفیت هــا؛

اهتمــام بــه وحــدت رویــه در تعامــات و ارتباطــات نماینــدگان . 5

حــوزه بــا نهادهــا و ســازمان ها؛

اهتمـام بـه تأثیرگـذاری در تصمیم سـازی ها و تصمیم گیری هـا در . 6

یت هـای کان حوزه؛ یـت کان کشـوری متناسـب با مأمور مدیر

کیـد بـر ارائـه نظـرات و پیشـنهادات سـنجیده بـا رویکرد هـای . 7 تأ

عالمانـه، انقابـی و مبتنـی بـر آموزه هـای دینـی؛

اهتمــام بــه آسیب شناســی رصــد موانــع و مشــکات ارتباطــات . 8

و همکاری هــای حــوزه بــا ســازمان ها و نهادهــا و تــاش جهــت 

رفــع آن هــا؛

یــزی، ســازماندهی، هدایــت، نظــارت و . 9 توجــه بــه برنامه ر

ــدازی  ــدگان حــوزه و راه ان ــد فعالیت هــای نماین ــی هدف من یاب ارز

ــی؛ ــز نمایندگ ــه متمرک دبیرخان

اهتمــام بــه مستندســازی ســوابق و مســتندات مرتبــط بــا . 10

حیطــه نمایندگــی و ارائــه گــزارش فصلــی و مــوردی؛

ــت . 11 ــاد و تقوی ــرای انعق ــی ب ــری و هم افزای ــه هم فک ــام ب اهتم

ــه؛ ــای علمی ــای حوزه ه ــا و قرارداده ــا، توافق نامه ه ــه ه تفاهم نام

ــای . 12 ــدگان حوزه ه ــوی نماین ــادی و معن ــت م ــه حمای اهتمــام ب

علمیــه؛

اهتمــام بــه هماهنگــی و هم افزایــی نماینــدگان بــا بخش هــای . 13

یــت حوزه هــای علمیــه و توجــه بــه نیازهــا و  مرتبــط در مدیر

درخواســت ها؛
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اهتمــام بــه تعامــات و پاســخ گویی به موقــع واحدهــای . 14

ــوزه. ــائل ح ــری مس ــت پیگی ــدگان جه ــا نماین ــتادی ب س

مراحل تنظیم تفاهم نامه
مرحله اول( مرحله تنظیم تفاهم نامه

طبـــق . 1 حـــوزه،  نماینـــدگان  و  تفاهم نامه هـــا  کمیتـــه 

اولویت هـــای مصـــوب، مســـئول تنظیـــم هـــر تفاهم نامـــه را 

ــد؛ ــن نمایـ تعییـ

ــئول . 2 ــه مس ــه را ب ــه کمیت ــل، مصوب ــات و بین المل ــز ارتباط مرک

تنظیــم تفاهم نامــه ابــاغ می کنــد؛

مســئول تنظیــم تفاهم نامــه، اقدامــات ذیــل را انجــام داده و . 3

نتیجــه نهایــی را پــس از طــی مراحــل ذیــل بــه مرکــز ارتباطــات 

و بین الملــل ارســال می نمایــد:

ــم و  ــرف تفاه ــاد ط ــناد باالدســتی نه ــه اس ــف( مطالع ال
مشــترک؛ ظرفیت هــای  شــناخت 

ب( مشورت با کارشناسان ذیربط؛
ج( رایزنی اولیه با مسئوالن نهاد طرف تفاهم؛

د( تنظیم پیش نویس تفاهم نامه با نگاهی فرابخشی؛
ــی را از منظــر  یافت 4. مرکــز ارتباطــات و بین الملــل، پیش نویــس در

یــر بررســی و اصاحــات الزم را پــس از طــی  شــاخص های ز

ــد: ــال می کن ــل اعم ــل ذی مراح

مصوبــات  حســب  تفاهم نامــه  اولویــت  بررســی  الــف( 

کمیتــه؛
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ب( جامعیــت تفاهم نامــه و شــمول آن بــر ظرفیت هــا و 

ــتادی؛ ــای س ــه واحده ــات هم اقتضائ
مصــوب  )قالــب  تفاهم نامــه  الگــوی  رعایــت  ج( 

تفاهم نامه هــا و هم چنیــن نحــوه نــگارش متــن تفاهــم نامــه(؛
بــا  آن  هم تــرازی  و  تفاهم نامــه  ســطح  بــه  توجــه  د( 

علمیــه ؛ حوزه هــای  مدیریــت  ســاختارهای 
5. مرکــز ارتباطــات و بین الملــل پــس از اعمــال ماحظــات 

کارشناســی، پیش نویــس اصاحــی را بــه واحدهــای ســتادی مرکــز 

یــت ارســال کــرده و نظــرات کارشناســی آن هــا را جمــع آوری و  مدیر

پــس از اعمــال نظــرات آن هــا، پیش نویــس اصاحــی را بــه مســئول 

ــد؛ ــال می کن ــم ارس ــم تفاه تنظی

6. مســئول تنظیــم تفاهم نامــه بعــد از رایزنــی بــا طــرف تفاهم نامــه، 

ــه مرکــز ارتباطــات و بین الملــل  متــن نهایــی تفاهم نامــه را تهیــه و ب

ارســال می نمایــد تــا در دســتور کار کمیتــه تفاهم نامــه قــرار گیــرد؛

ــرده و  ــب ک ــی و تصوی ــی را بررس ــن نهای ــه مت ــه تفاهم نام 7. کمیت

مســئول پیگیــری تفاهم نامــه را تعییــن می نمایــد.
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مرحله دوم( مرحله امضا و ابالغ تفاهم نامه 

ــه را . 1 ــی تفاهم نام ــس نهای ــل پیش نوی ــات و بین المل ــز ارتباط مرک

یــت ارســال می نمایــد؛ در دو نســخه بــرای امضــا بــه حــوزه مدیر

ــر را فراهــم . 2 ــت مقدمــات امضــای تفاهم نامــه مدی ی حــوزه مدیر

ــا نهــاد طــرف تفاهــم  نمــوده و حســب مــورد، جلســه مشــترک ب
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ــد؛ ــزار می نمای ــه برگ ــای تفاهم نام ــرای امض ب

ــه . 3 ــده تفاهم نام ــخه امضاش ــا، نس ــس از امض ــت پ ی ــوزه مدیر ح

را بــه دبیرخانــه و ســپس بــه مرکــز ارتباطــات و بین الملــل ارســال 

می نمایــد؛

مرکــز ارتباطــات و بین الملــل نســخه امضاشــده را بــه واحدهــای . 4

ــه،  ــری تفاهم نام ــئول پیگی ــه مس ــرده و ب ــانی ک ــتادی اطاع رس س

بــرای شــروع فراینــد اجــرا، ابــاع می نمایــد.
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مرحله سوم( مرحله �پیگیری تفاهم نامه

مسـئول پیگیـری حسـب مندرجـات تفاهم نامـه، بـرای تشـکیل . 1

سـتاد یـا کارگروه مشـترک اقـدام نماید و بـا توجیه و مشـارکت دفتر 

یـزی، برنامـه عملیاتـی ذیل تفاهم نامه )حسـب مـورد برنامه  برنامه ر

کوتاه مـدت یک سـاله، سه سـاله یـا پنج سـاله( را تنظیـم کـرده و بـه 

مرکـز ارتباطـات و بین الملـل ارسـال می نماید؛

مرکـز ارتباطـات و بین الملـل بـه منظـور اجرایی کـردن تفاهم نامـه . 2

بـه رؤسـای دو  تفاهم نامـه  بـه معرفـی نماینـدگان طرفیـن  نسـبت 

اقـدام می نمایـد؛ مجموعـه 

مرکـز ارتباطـات و بین الملل برنامه عملیاتی را در دسـتور کار کمیته . 3

قـرار داده و پـس از تصویـب کمیتـه، برنامه عملیاتی مصـوب را برای 

ابـاغ بـه مدیر محترم حـوزه ارسـال می نماید؛

رونــد . 4 و  اقدامــات  گــزارش  تفاهم نامــه،  پیگیــری  مســئول 

ــه مرکــز  پیشــرفت تفاهم نامــه را طبــق برنامــه عملیاتــی اباغــی، ب

می نمایــد؛ ارســال  بین الملــل  و  ارتباطــات 

مرکــز ارتباطــات و بین الملــل گزارشــات اخذشــده را بــه صــورت . 5

شــش ماهــه جمع بنــدی کــرده و در کمیتــه مطــرح می نمایــد؛

از . 6 بهره گیــری  بــا  و  دوره ای  شــکل  بــه  تفاهم نامــه  کمیتــه 

را  تفاهم نامه هــا  عملیاتــی  رونــد  ماهــه،  شــش  گزارش هــای 

یابــی نمــوده و نظــرات خــود را بــه واحدهــای ســتادی ذی ربــط  ارز

و مســئول پیگیــری تفاهم نامــه تذکــر و در صــورت نیــاز بــه مدیــر 

حوزه هــای علمیــه منتقــل می کنــد؛
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ــاد و . 7 ــت انعق ــی از وضعی ــل گزارش ــات و بین المل ــز ارتباط مرک

ــر  ــرای مدی ــه و ب ــال تهی ــر س ــان ه ــا در پای ــری تفاهم نامه ه پیگی

ــد؛ ــال نمای ــوزه ارس ح

ــه . 8 ــوط ب ــور مرب ــری ام یع در پیگی ــر ــهیل و تس ــور تس ــه منظ ب

ــات و  ــز ارتباط ــه مرک ــی ب ــوزوی رابط ــد ح ــر واح ــا ه تفاهم نامه ه

می نمایــد. معرفــی  بین الملــل 
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فرایند انعقاد توافق نامه یا قرارداد همکاری ذیل 
تفاهم نامه های ستادی:

الف( ظرفیت شناسی و تمهید مقدمات؛

ــذ  ــرای اخ ــل ب ــات و بین المل ــز ارتباط ــه مرک ــنهاد ب ــه پیش ب( ارائ

ــکاری؛ ــرارداد هم ــا ق ــه ی ــاد توافق نام ــوز انعق مج

ج( تهیــه پیش نویــس اولیــه توافق نامــه و ارســال بــه مرکــز ارتباطــات 

و بین الملــل بــرای بررســی و تأییــد؛

ــی  ــخه اصل ــک نس ــال ی ــرارداد و ارس ــا ق ــه ی ــای توافق نام د( امض

بــه مرکــز ارتباطــات و بین الملــل بــرای ثبــت، مستندســازی و 

تفاهم نامه هــا. ســامانه  در  بارگــذاری 

 اسناد همکاری استانی مستقل

 فرایند انعقاد تفاهم نامه های مستقل استانی
ظرفیت شناسی و تمهید مقدمات؛. 1

ــات . 2 ــز ارتباط ــوی مرک ــه از س ــات ک ــه اطاع ــرم اولی ــل ف تکمی

می گــردد؛  ابــاغ 

ــاد . 3 ــرای انعق ــل ب ــات و بین المل ــز ارتباط ــه مرک ــنهاد ب ــه پیش ارائ

تفاهم نامــه مســتقل؛

ــات . 4 ــز ارتباط ــتقل از مرک ــه مس ــاد تفاهم نام ــوز انعق ــن مج گرفت
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ــتاد  ــه در س ــور تفاهم نام ــت مح ــورت معاون ــا مش ــل ب و بین المل
ــزی؛1 مرک

مرکــز . 5 بــه  ارســال  و  تفاهم نامــه  اولیــه  پیش نویــس  تهیــه 

تأییــد؛ و  بررســی  بــرای  بین الملــل  و  ارتباطــات 

ــخه . 6 ــک نس ــال ی ــتانی و ارس ــتقل اس ــه مس ــای تفاهم نام امض

ــرای ثبــت،  ــه مرکــز ارتباطــات و بین الملــل ب اصلــی تفاهم نامــه ب

مستندســازی و بارگــذاری در ســامانه تفاهم نامه هــا.

ــات و  ــز ارتباط ــوز از مرک ــب مج ــرارداد کس ــه و ق ــاد توافق نام ــه انعق ــبت ب . نس  1
ــه  ــرح در کمیت ــه ط ــازی ب ــد و نی ــت می کن ــه کفای ــای علمی ــل حوزه ه بین المل

نمی باشــد. نماینــدگان  و  تفاهم نامه هــا 
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