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�پیشگفتار

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

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

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

مدیریتحوزههایعلمیه
برنامهریزیونظارتراهبردی دفتر

مدیریتاندیشکده
فروردین1401شمسی
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مقدمه
تســریع در حرکــت بالنــده حوزه هــای علمیــه براســاس 
تربیــت  اســامی،  نظــام  تــراز  علمیــه  حــوزه  دیــدگاه 
روحانیــون فاضــل، مجتهــد، مهــذب، آگاه بــه زمــان و 
ــث  ــه دروس و مباح ــی ب ــن تعمیق بخش ــد و همچنی کارآم
علمــی همــراه بــا نظــارت جــدی و پیگیــر ازجملــه امــوری 
ــوده اســت. ــزرگان حــوزوی ب اســت کــه دغدغــه زعمــا و ب
ازایــن رو، مدیریــت ســطوح عالــی و خــارج حــوزه  
علمیــه قــم، براســاس وظایــف خــود، در نظــر دارد بــه 
هدایــت علمــی ـ تربیتــی طــاب1 و نظــارت بــر فعالیت هــا 
و عملکــرد علمــی ـ تربیتــی آنــان بپــردازد. بدیــن منظــور 
طــرح »هدایــت علمــی ـ تربیتــی« طــاب ســطوح عالــی 
ــه  ــه در ادام ــرحی ک ــه ش ــم را ب ــه ق ــوزه علمی ــارج ح و خ

ــت. ــرده اس ــن ک ــده، تدوی آم
براســاس اهــداف و سیاســت های ایــن طــرح، طــاب 
ــب  ــوزه، در قال ــور در دروس آزاد ح ــا حض ــده ب پذیرفته ش

1. مــراد از هدایــت علمــی فعالیت هــای آموزشــی، پژوهشــی و آموزش هــای 
ــردی و مهارتــی اســت و منظــور از هدایــت تربیتــی رشــد طلبــه در چهــار  کارب
محــور معنوی-اخاقــی، سیاســی-اجتماعی، خانوادگــی و ســامت جســمی-

روانــی می باشــد.
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ــای  ــده و فعالیت ه ــاماندهی ش ــی س ــروه  علم ــگاه و گ پای
علمــی ـ تربیتــی آنــان زیــر نظــر اســاتید قــرار گرفتــه و در 

ــان اقــدام می شــود. ــرای پیشــرفت آن فراینــدی منظــم ب



فصل اول 

 کلیات و تعاریف
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ماده1: 
ــماره 96  ــه ش ــم جلس ــاس تصمی ــرح براس ــوان ط عن
تاریــخ  در  علمیــه،  حــوزه  عالــی  شــورای  ششــم  دوره 
نــگاه ویــژه مدیــر محتــرم حوزه هــای  و   1392/9/24

علمیــه، بــه »هدایــت علمــی ـ تربیتــی« نــام گرفــت.
ماده2:

تعاریــف و اصطاحــات خــاص »طــرح« بــه شــرح ذیــل 
می باشــد:

1. هدایــت علمــی ـ تربیتــی: فراینــدی اســت کــه در آن نســبت به 

راهنمایــی و مشــاوره علمــی و تربیتــی طــاب مشــمول طــرح 

ــی  ــی و تربیت ــای علم ــتعدادها و ظرفیت ه ــه اس ــه ب ــا توج ب

ــوزوی،  ــردی و ح ــداف ف ــه اه ــیدن ب ــور رس ــه منظ ــان، ب آن

ــود. ــدام می ش اق

2. پایــگاه هدایــت علمــی ـ تربیتــی: عبــارت اســت از مکان هایی 

ــا و  ــازی زمینه ه ــا فراهم س ــخص، ب ــاختاری مش ــا س ــه ب ک

ــردی  ــتعداد های ف ــکوفایی اس ــاندن و ش ــل به فعلیت رس عوام

ــرح  ــن ط ــداف ای ــت اه ــرده و در جه ــم ک ــاب را فراه ط

ــد. ــاش می کنن ت

3. اسـتاد مشـاور تربیتـی: استادی است دارای صاحیت های 
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یت  علمی متناسـب بـا مقاطـع و مهارت های مشـاوره و مدیر

تربیتـی کـه براسـاس شـرح وظایـف خـاص مذکـور در طـرح 

یـر نظـر مدیـر مجموعـه هدایـت علمـی ـ تربیتـی فعالیت  و ز

می کنـد.

دارای  اســت  اســتادی  علمــی:  مشــاور  اســتاد   .4

صاحیت هــای علمــی متناســب بــا مقاطــع و ســطوح 

ــاص  ــف خ ــرح وظای ــاس ش ــه براس ــاب ک ــی ط تحصیل

یــر نظــر مدیــر مجموعــه هدایــت علمــی  مذکــور در طــرح و ز

می کنــد. فعالیــت  تربیتــی  ـ 

5. فعالیــت کالســی: عبــارت اســت از فعالیت هــای آموزشــی 

از قبیــل پرســش و پاســخ، متن خوانــی، خاصه نویســی، 

ــم و  ــی و نظ یر نویس ــی، تقر ــی، خاصه گوی ــات درس تحقیق

ــر  ــا ه ــب ب ــه و کاس درس متناس ــه در مباحث ــاط طلب انضب

درس. ایــن فعالیــت توســط اســتاد مشــاور علمــی صــورت 

خواهــد گرفــت.

ــه راه حل هــای قابــل اطمینــان  6. پژوهــش:1 فراینــد رســیدن ب

یــق گــردآوری، تحلیــل  بــرای یــک مســئله یــا موضــوع، از طر

ــد.  ــزی و نظام من ی ــورت برنامه ر ــه ص ــا ب ــر داده ه و تغیی

یــس و تلمــذ  7. تقریــر:2 اثــری اســت کــه شــخص از تدر

1. پژوهش در درس خارج، باید به نظریه پردازی بیانجامد.
ــاب دوره اول و دوم  ــژه ط ــور ، وی ــر محتوامح ــیوه تقری ــی در دو ش 2. تقریر نویس
و تقریــر پژوهش محــور، ویــژه طــاب دوره ســوم و چهــارم درس خــارج خواهــد 

بــود.
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ــوای  ــد محت ــن و نق ــه تبیی ــد و ب ــگارش می کن ــتادش ن اس

بحــث درس خــارج اســتاد می پــردازد.

ــه  ــه ارائ ــه ب ــت ک ــه ای اس ــی:1 مقال ــی پژوهش ــه علم 8. مقال

ــن  ــر و تبیی ی ــه تقر ــی، ارائ ــد علم ــای جدی ــا یافته ه ــه ی ی نظر

ــک  ــرای ی ــد ب ــتدالل جدی ــه اس ــه، ارائ ی ــک نظر ــد از ی جدی

ــردازد و  ــد می پ ــی جدی ــع علم ــد جام ــه نق ــا ارائ ــه ی ی نظر

ــان را  ــد و مخاطب ــا می بخش ــش را ارتق ــی و دان گاه ــطح آ س

ــازد. ــنا می س ــد آش ــم جدی ــا مفاهی ب

ــی  ــه توانمندی های ــی:2 مجموع ــی پژوهش ــای علم 9. مهارت ه

ــب  ــی،  موج ــاور علم ــتاد مش ــخیص اس ــه تش ــه ب ــت ک اس

موفقیــت طلبــه در ُبعــد علمــی و پژوهشــی می شــود؛ از قبیــل 

ــه  ــی، روش مطالع ــع و لغت شناس ــی، منب کارگاه عبارت خوان

بــرای یادگیــری، تحقیــق و نــگارش علمــی و شــیوه های 

ــاوری در پژوهــش. اســتفاده از فن

10. مهارت هــای تربیتــی: مجموعــه توانمندی هایــی اســت کــه 

ــرد در ســبک زندگــی اســامی می شــود  موجــب موفقیــت ف

و او را بــرای زندگــی موفــق در جامعــه آمــاده می کنــد و 

ــی از  ــای اجتماع ــه مهارت ه ــردی ب ــای ف ــر مهارت ه افزون ب

ــاند.  ــز می رس ــرداری و... نی ــل همس قبی

معــاون  مدیــر،  از  متشــکل  پایــگاه:  علمــی  شــورای   .11

1. ماده 3 مصوب شماره 603 شورای عالی حوزه های علمیه سال 1387.
2. روش هــای عملیاتــی مهارت هــای علمــی و تربیتــی عبــارت اســت از مجموعــه 
و  علمــی  مهارت هــای  تقویــت  بــرای  کــه  قالب هایــی  و  ابزازهــا  روش هــا، 

ــس. ــد کارگاه و کنفران ــد ؛ مانن ــد ش ــزار خواه ــی برگ تربیت
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 آمــوزش، معــاون پژوهــش، معــاون تهذیــب، مســئول امــور 

اســاتید و چنــد نفــر از اســاتید ســطوح عالــی و خــارج 

ــف  ــرح وظای ــررات و ش ــاس مق ــه براس ــرح ک ــغول در ط مش

تربیتــی  ـ  پایــگاه طــرح هدایــت علمــی  تعیین شــده در 

می کننــد. فعالیــت 

12. گروه هــای علمــی طــالب ) محافــل علمــی(: عبــارت اســت 

از تشــکیل جلســه اســتاد مشــاور علمــی و تربیتــی بــا تعــداد 

ــب  ــی مطال ــد و بررس ــرای نق ــه ب ــاب ک ــخصی از ط مش

ــت  ــرح هدای ــه ط ــه در مجموع ــک هفت ــول ی ــده در ط ارائه ش

ــی تشــکیل خواهــد شــد.  علمــی ـ تربیت

ــی  ــد تخصص ــت از فراین ــارت اس ــنجی: عب 13. استعدادس

ــرح  ــاب در ط ــتعداد های ط ــایی اس ــرای شناس ــی ب و علم

ــی. ــی ـ تربیت ــت علم هدای

یــت ســطوح عالــی  14. مســئول طــرح: معــاون آمــوزش مدیر

ــه  ــت ک ــرح اس ــن ط ــئول ای ــم مس ــه ق ــوزه علمی ــارج ح و خ

ــه کارشــناس مســئول گروه هــای علمــی و  اجــرای طــرح را ب

توســعه فقــه معاصــر واگــذار کــرده اســت.

15. شــورای مدیــران طــرح: متشــکل اســت از معــاون آمــوزش 

یــت ســطوح عالــی و خــارج، کارشــناس مســئول  مدیر

ــت  ــگاه هدای ــران پای ــن از مدی ــج ت ــی و پن ــای علم گروه ه

ــی. ــی ـ تربیت علم

16. شــورای اســاتید طــرح: متشــکل اســت از معــاون آمــوزش 

یــت ســطوح عالــی و خــارج، کارشــناس مســئول  مدیر
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گروه هــای علمــی و پنــج تــن از اســاتید پایگاه هــای هدایــت 

ــی.  ــی ـ تربیت علم

17. شــورای اجرایــی مدیریــت ســطوح عالــی: متشــکل اســت 

ــر از  ــک نف ــی، ی ــطوح عال ــت س ی ــان مدیر ــر، معاون از مدی

ــگاه، یــک نفــر از اســاتید مشــاور علمــی و یــک  ــران پای مدی

ــی. ــاتید تربیت ــر از اس نف

ــا  ــه ت ــکل از س ــت متش ــی اس ــاتید: جمع ــی اس ــروه علم 18. گ

پنــج نفــر از اســاتید هــر رشــته کــه در  ســطح دو، ســه و چهــار 

بــا شــرح وظایــف معیــن در پایــگاه دایــر اســت. 

19. کانــون علمــی طــالب: تشــکلی درون واحــدی اســت کــه بــه 

فعالیــت علمــی طــاب در عرصــه علــوم دینــی و حــوزوی 

متناســب بــا پایــه تحصیلــی طلبــه بــا ضوابــط و شــرح 

ــردازد. ــرر می پ ــف مق وظای

20. حلقــه مشــاوران گــروه علمــی طــالب: گروهــی اســت 

مرکــب از اســتاد مشــاور علمــی، اســتاد مشــاور تربیتــی و در 

ــرای بررســی وضعیــت  صــورت امــکان اســتاد درســی کــه ب

ــود. ــکیل می ش ــاب تش ــی ط ــی و تربیت علم

21. دفتــر مدیــر: واحــدی اســت کــه بخشــی از وظایــف مدیــر 

را در زمینــه فعالیت هــای مطالعاتــی، آموزشــی،  پایــگاه 

ــده دارد. ــر عه ــی ب ــا اجرای ــی ی تحقیقات

ماده3:
اهداف طرح عبارت است از:
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ــی و  ــی، اجتماع ــی، فرهنگ ــوی، علم ــطح معن ــای  س 1. ارتق

ــاب؛ ــی ط ــی و انقاب ــش بصیرت بین

ــه  ــه فق ــر پای ــی ب ــی ـ تربیت ــت علم ــق دروس و هدای 2. تعمی

ــی و  ــای علم ــر و ارزش ه ــه معاص ــعه فق ــری و توس جواه

تربیتــی به یادگارمانــده از ســلف صالــح؛

3. افزایـش تـوان تحقیق در حد تحلیل و بررسـی و زمینه سـازی 

یه پـردازی در زمینـه  جهـت تدویـن آورده هـای علمـی و نظر

اسـامی؛  علوم 

4. اســتعداد ســنجی طــاب بــرای نیــل بــه اهــداف و 

نظــام؛ و  حــوزه  در  روحانیــت  یت  هــای  مامور

5. هدایــت طــاب مســتعد، متناســب بــا اســتعدادها و 

ــی و  ــر تحصیل ــطح باالت ــه س ــت ورود ب ــا جه عاقه مندی ه
ــی؛1 خدمت

رشــته های  در  تخصص گرایــی  بــرای  زمینه ســازی   .6

حــوزوی؛   مختلــف 

ــی  ــی و بصیرت ــی، تربیت ــی، مهارت ــد علم ــی از فراین یاب 7. ارز

طــاب بــا رویکــرد هدایت گــری.

ماده 4:
سیاســت های حاکــم بــر اجــرای طــرح عبــارت اســت 

از:
کیــد بــر آزادی انتخــاب درس، اســتاد و محــل تحصیــل  1. تأ

ــج عملــی آن  ــد خروجــی و نتای 1 . در تهیــه طــرح هدایــت علمــی - تربیتــی بای
در نظــر گرفتــه شــود و تعــداد طــاب فاضــل، محّقــق، مبّلــغ و کادر مــورد نیــاز 

ــد. ــه صــورت چشــم گیری افزایــش یاب حــوزه و غیرحــوزه ب
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در تمامــی دروس اعــم از دروس برنامــه آموزشــی و مشــاوره 

علمــی ـ تربیتــی؛

2. توجــه بــه تقویــت تعهــد دینــی و انقابــی براســاس دیدگاه های 

حضــرت امــام& و مقام معظــم رهبــری)دام ظله(؛  

برنامه هــای آموزشــی و متــون  از  بــر اســتفاده  کیــد  تأ  .3

مصــوب شــورای عالــی حــوزه؛

کید بر بهره گیری از روش های کارآمد آموزشی؛  4. تأ

ــه در  ــای علمی ــنت های حســنه حوزه ه ــت س 5. حفــظ و تقوی
تعلیــم، تربیــت و تبلیــغ؛1

6. تکیه بر آموزش موضوع محور و پژوهش محور؛

ــی  ــی برنامه هــای علمــی، تربیت ــو آوری و پویای ــر ن ــد ب کی 7. تأ

و پژوهشــی؛ 

ــرکت کننده  ــاب ش ــاتید و ط ــر از اس ــای فراگی 8. حمایت ه

ــرح؛  در ط

ــاب و  ــون ط ــتعدادهای گوناگ ــایی اس ــر شناس ــد ب کی 9. تأ

ــغ؛  ــل و تبلی ــد، تحصی ــیر رش ــان در مس ــت آن هدای

بــر برگــزاری امتحانــات عمومــی حــوزه2 و  کیــد  تأ  .10

ــرح  ــل ط ــات از مراح ــزاری امتحان ــیوه برگ ــازی ش یکسان س

ــی در  ــث اخاق ــرح مباح ــی، ط ــاق هفتگ ــنت درس اخ ــای س ــد احی 1. مانن
شــروع دروس، روابــط معنــوی و اخاقــی میــان اســتاد و طــاب، روابــط معنــوی 
و اخاقــی نســل قدیــم و جدیــد حــوزه، ارتبــاط مردمــی روحانیــون بــا طبقــات 
گوناگــون جامعــه، مباحثــه، تدریــس ضمــن تحصیــل ، تحقیــق، تقریرنویســی 

و... .
ــدی و  ــال اول و دوم و تجدی ــات نیم س ــی، امتحان ــات عموم ــور از امتحان 2. منظ

ــد. ــهریور می باش ــی ش ارتقای
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ــه طــرح  ــق مصوب ــاده درســی طب ــح در هــر م ســؤال، تصحی

ســاماندهی؛

و  آیین نامه هـــا  در  رویـــه  وحـــدت  و  اتحاد بخشـــی   .11

مصـــوب؛  دســـتورالعمل های 

12. صیانــت از شــأن و منزلــت طــاب نســل جــوان انقابــی 

و مدّرســان همــگام بــا نظــام و انقــاب اســامی.

ماده5:
ــارج  ــی و خ ــطوح عال ــرح« در س ــرای »ط ــرورت اج ض

حــوزه علمیــه قــم عبــارت اســت از:
الف( تربیتی:

1. ضـرورت پرداختـن به همـه سـاحت های اخاقـی و تربیتی 

طـاب از قبیل فـردی، اجتماعـی، خانوادگـی و بصیرتی؛

ــا و  ــه برنامه ه ــاق در هم ــت اخ ی ــه محور ــه ب ــزوم توج 2. ل

)عملکرد هــا(؛ اقدامــات 

3. لــزوم پــرورش شــخصیت جامــع و متــوازن طــاب در 

ــی؛ ــی و انقاب ــوی، بصیرت ــی، معن ــاد علم ابع

4. ضرورت توجه به سنت های پایدار اخاقی در حوزه؛

پــرورش  در  اســتاد  نقــش  بــه  مناســب  توجــه  لــزوم   .5

طــاب؛ اخاقــی  شــخصیت 

ــات  ــت و تعطی ــات فراغ ــازی اوق ــه غنی س ــه ب ــزوم توج 6. ل

بــرای بهــره وری بیشــتر تربیتــی و تبلیغــی طــاب؛

ــی و  ــاوره های تربیت ــم مش ــم و تحکی ــت، تعمی ــزوم تقوی 7. ل

ــی؛ تخصص
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ینی، هویت بخشـی  8. ضـرورت ایجـاد اعتمادبه نفس، امید آفر

و انگیـزش اخاقی طاب؛

ــام  ــرفت نظ ــت پیش ــد در جه ــان کار آم ــت مبلغ ــزوم تربی 9. ل

ــه؛ ــوزه علمی ــی ح تربیت

10. ضــرورت بصیرت افزایــی و شــبهه زدایی در زمینــه مســائل 

ــی؛ انقابی و سیاس

11. لــزوم آموزش هــای فرهنگــی ـ تبلیغــی طــاب بــرای 

ــف. ــع مختل ــغ در جوام ــی تبلی آمادگ

ب( علمی:

1. ضــرورت ســاماندهی و ارتقــای وضعیــت موجــود طــاب 

ســطوح عالــی و خــارج حــوزه علمیــه قــم در راســتای 

ــوزه؛ ــی ح ــورای عال ــات ش مصوب

2. لزوم به روزرسانی نظام ارزشیابی و مدارج حوزه ها؛

ــل  ــوزوی از قبی ــل ح ــنت های اصی ــه س ــه ب ــرورت توج 3. ض

پیش مطالعــه،  مباحثــه،  اســتاد محوری،  شــاگرد پروری، 

یر نویســی؛ تقر و  عمیق خوانــی 

اشــتغال  بــرای  یــزی  برنامه ر و  توجــه  ضــرورت   .4

دانش آموختــگان حــوزوی متناســب بــا نظــام آموزشــی 

حــوزه؛

5. ضــرورت ایجــاد پایگاه هــای علمــی ـ تربیتــی جهــت 

اجــرای برنامه هــای درســی مــدّون و تخصصــی؛

6. ضــرورت نگــرش جامــع بــه ســایر دانش هــا در کنــار توجــه 

الزم بــه فقــه و اصــول؛
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بــه ســمینارهای درســی، آموزشــی،  7. ضــرورت توجــه 

ــد  ــردازی و نق یه پ ــی، نظر ــی های آزاد اندیش ــی، کرس تحقیق

و مناظــره؛

و  پژوهشــی  آموزشــی،  فعالیت هــای  بــه  توجــه  لــزوم   .8

تحصیــل؛ دوران  در  طــاب  مهارت افزایــی 

ــکارات  ــرای ابت ــذاری ب ــام ارج گ ــه نظ ــه ب ــرورت توج 9. ض

ــی؛  علم

پژوهشــی  و  آموزشــی  یــزی  برنامه ر بــه  توجــه  لــزوم   .10

بــا دروس خــارج؛ متناســب 

ــرای  ــزی ب ی ــتعداد یابی و برنامه ر ــام اس ــاد نظ ــزوم ایج 11. ل

ــگان؛  ــرورش نخب پ

ــور در  ــوزش پژوهش مح ــام آم ــه نظ ــه ب ــرورت توج 12. ض

ــه. ــوزه علمی ح
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ماده6:
ارکان ستادی طرح به شرح ذیل می باشند:

1. شورای سیاست گذاری طرح هدایت علمی ـ تربیتی؛

یت سطوح عالی؛  2. شورای اجرایی مدیر

3. هیئــت اندیشــه ورزی طــرح هدایــت علمــیـ  تربیتــی )اتــاق 

؛ ) فکر

ــی و  ــطوح عال ــت س ی ــارت مدیر ــزی و نظ ی ــد برنامه ر 4. واح

خــارج حــوزه علمیــه قــم؛

5. شورای مدیران طرح؛

6. شورای اساتید طرح.

ماده7:
اعضــای شــورای سیاســت گذاری هدایــت علمــی ـ 

ــند: ــل می باش ــرح ذی ــه ش ــی ب تربیت
1. قائم مقام مدیر حوزه های علمیه )رئیس شورا(؛

2. معاون آموزش؛ 

3. معاون تهذیب؛ 
4. معاون پژوهش؛ 1

1 . معــاون پژوهــش، در اباغیــه مدیــر محتــرم نیســت و بــه پیشــنهاد اتــاق فکــر 
افــزوده شــده اســت.
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5. معاون منابع انسانی و پشتیبانی؛

یزی و نظارت راهبردی؛ 6. مسئول دفتر  برنامه ر

7. مسئول دفتر هماهنگی امور مدارس قم؛
8. مسئول دفتر هماهنگی امور مراکز تخصصی؛1

9. مدیرسطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم؛

یــت ســطوح عالــی و خــارج حــوزه  10. معــاون آمــوزش مدیر

علمیــه قــم )دبیــر2 شــورا(؛

یت؛ 11. مسئول حوزه مدیر

12. ســایر معاونــان و مدیــران حــوزه حســب موضــوع و 

رأی. بــا حــق  تصمیم گیــری  در  مشــارکت 

ماده8:
وظایــف شــورای سیاســت گذاری هدایــت علمــی ـ 

ــت از: ــارت اس ــی عب تربیت
1. سیاست گذاری و هدف گذاری های کان؛

2. تصویب طرح ها، برنامه ها و آیین نامه های مرتبط؛

3. نظارت بر تمامی مراحل اجرای طرح در پایگاه های مربوطه؛

4. تفسیر آیین نامه در موارد اختاف.

ماده9:
اعضــای شــورای اجرایــی مدیریــت ســطوح عالــی بــه 

ــند: ــل می باش ــرح ذی ش

ــم  ــه ق ــوزه علمی ــای ح ــی مدیریت ه ــورای هماهنگ ــه ش ــه جلس ــرو مصوب 1 . پی
ــد. ــزوده ش ــورخ 1397/03/01 اف م

ــوزش  ــاون آم ــت گذاری، مع ــورای سیاس ــر ش ــر و دبی ــاق فک ــنهاد ات ــا پیش 2. ب
ــد. ــن ش ــر تعیی ــی دبی ــطوح عال ــت س مدیری
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1. مدیر سطوح عالی و خارج قم )رئیس شورا(؛

ــاون  ــارج قم)مع ــی و خ ــطوح عال ــت س ی ــان مدیر 2. معاون

ــورا(؛ ــر ش ــوزش ، دبی آم

3. مسئول دفتر امور اساتید سطوح عالی و خارج قم؛

4. یــک نفــر مدیــر پایگاه هــای هدایــت علمــی ـ تربیتــی با پیشــنهاد 

مســئول طــرح و تأییــد مدیــر محتــرم ســطوح عالــی و خــارج قم؛

5. یــک نفــر مشــاور علمــی پایگاه هــای هدایــت علمــی 

ــرم  ــر محت ــد مدی ــرح و تأیی ــئول ط ــنهاد مس ــا پیش ــی ب ـ تربیت

ــم؛ ــارج ق ــی و خ ــطوح عال س

6. یــک نفــر مشــاور تربیتــی پایگاه هــای هدایــت علمــی 

ــرم  ــر محت ــد مدی ــرح و تأیی ــئول ط ــنهاد مس ــا پیش ــی ب ـ تربیت

ــم. ــارج ق ــی و خ ــطوح عال س

ماده10:
ــی و  ــطوح عال ــت س ــی مدیری ــورای اجرای ــف ش وظای

ــت از: ــارت اس ــم عب ــارج ق خ
1. نصب، عزل و پذیرش استعفای مدیران پایگاه؛

2. تصویب فعالیت )اعطای مجوز( پایگاه و انحال آن؛

3. تصویــب آیین نامه هــا و دســتورالعمل های اجرایــی کــه 

در طــرح ذکــر نشــده اســت؛

4. تفسیر آیین نامه طرح؛ 

ماده11:
اعضــای هیئــت اندیشــه ورزی )اتــاق فکــر( طــرح 
هدایــت علمــی ـ تربیتــی بــه شــرح ذیــل می باشــند:
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یــت ســطوح عالــی و خــارج حــوزه  1. معــاون آمــوزش مدیر

علمیــه قــم )مســئول طــرح(؛

2. مسئول دفتر هماهنگی امور مدارس سطح یک قم؛ 

یــت ســطوح عالــی و خــارج حــوزه  3. معــاون تهذیــب مدیر

علمیــه قــم؛

یــت ســطوح عالــی و خــارج حــوزه  4.معــاون پژوهــش مدیر

علمیــه قــم؛

ــوزه  ــارج ح ــی و خ ــطوح عال ــت س ی ــغ مدیر ــاون تبلی 5. مع

ــم؛ ــه ق علمی

ــارج  ــی و خ ــطوح عال ــت س ی ــاتید مدیر ــور اس ــئول ام 6. مس

ــه قــم؛ حــوزه علمی

یزی آموزشی ستاد؛ 7. مدیر مطالعات و برنامه ر

8. یــک نفــر از مدیــران پایــگاه طــرح هدایــت علمــی ـ تربیتــی 

بــه پیشــنهاد شــورای مدیــران و تأییــد معــاون آمــوزش؛

9. یــک نفــر از اســاتید مشــاور تربیتــی پایــگاه طــرح هدایــت 

ــد  ــب و تأیی ــت تهذی ــنهاد معاون ــه پیش ــی ب ــی ـ تربیت علم

ــوزش؛  ــاون آم مع

10. یــک نفــر از اســاتید مشــاور علمــی پایــگاه طــرح هدایــت 

علمــی تربیتــی بــه پیشــنهاد شــورای اســاتید و تأییــد معــاون 

آمــوزش؛

11. مسئول مرکز استعداد  سنجی معاونت تهذیب؛

فقــه  توســعه  و  علمــی  گروه هــای  کارشناس مســئول   .12
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ــوزه  ــارج ح ــی و خ ــطوح عال ــوزش س ــت آم ــر معاون معاص

ــت(؛ ــر هیئ ــم )دبی ــه ق علمی

13. ســایر مســئوالن و مدیــران حــوزه حســب موضــوع و 

مشــارکت در تصمیم گیــری بــا حــق رأی.

 ماده12:
فکــر( طــرح  )اتــاق  اندیشــه ورزی  وظایــف هیئــت 
هدایــت علمــی ـ تربیتــی بــه شــرح ذیــل می باشــد:
بازنگــری،  باز بینــی،  ارائه شــده،  گزارش هــای  بررســی   .1

ــی؛  ــی ـ تربیت ــت علم ــرح هدای ــل ط ــاح و تکمی اص

2. تهیــه و تدویــن تمامــی آیین نامه هــا، دســتور العمل ها، 

مــورد  یابی هــای  ارز فراینــد  و  میثاق نامه هــا  منشــورات، 

ــاب؛1  ــاتید و ط ــاز اس نی

ــی  ــورای علم ــاتید؛ 2. ش ــی اس ــای علم ــاز :1.گروه ه ــورد نی ــای م 1. آیین نامه ه
پایــگاه؛ 3. شــورای مدیــران و اســاتید معــاون آمــوزش مدیریــت ســطوح عالــی؛ 
4. اســتاد مشــاور تربیتــی و علمــی؛ 5. حلقــه مشــاوران؛ 6.خاصه نویســی؛ 7. 
ــاب؛  ــی ط ــون علم ــنجی؛ 10. کان ــی؛ 9. استعداد س ــش؛ 8. تقریر نویس پژوه
11. مقالــه علمــی- پژوهشــی؛ 12. فعالیــت کاســی؛ 13. حدیث خوانــی؛ 
ــر پایــگاه؛ 15. ســطوح عالــی مدیریــت ســطوح عالــی؛  14.نصــب و عــزل مدی
16.شــهریه هدف منــد؛ 17. مهارت هــا و کارگاه هــا؛ 18. فارغ التحصیــان و 
اشــتغال )خدمتــی(؛ 19. بســیج؛ 20.کتابخانــه؛ 21. اردوهــا؛ 22. اتــاق رایانــه؛ 
23. نشســت ها و گرد همایی هــا؛ 24.ارزیابــی و نظــارت بــر طــرح؛ 25. انتقــال 
از یــک پایــگاه بــه پایــگاه دیگــر؛ 26.اســتاد راهنمــا و مشــاور پایان نامه هــا؛ 
27. اســاتید امتحــان شــفاهی پایــگاه؛ 28. جــذب و پذیــرش )کمیتــه جــذب و 
پذیــرش(؛ 29. آزمــون جامــع و مســابقات علمــی؛ 30. ممتازین و اســتعداد های 
برتــر؛ 31. امــور حفاظتــی و نگهبانــی؛ 32. بهداشــت، نظافــت و فضــای ســبز؛ 
33. ارائــه موضــوع پایان نامه هــا؛ 34. مــوارد خــاص؛ 35 . کمیســیون آمــوزش؛ 
و  مجــات  راه انــدازی   .37 پایگاه هــا؛  ظرفیت ســنجی  شــاخص های   .36
نشــریات علمــی؛ 38. بایگانــی پرونــده اســاتید و طــاب )دیجیتــال(؛ 39. 
طــرح جامــع تهذیبــی؛ 40. حضــور و غیاب)گــروه علمــی طلبــه(؛ 41. خدمــات 

رفاهــی اســاتید و طــاب؛ 42. تأســیس و انحــال پایــگاه.
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3. تعیین شاخص های ظرفیت سنجی پایگاه ها؛

ــرات  ــازمان نف ــازمانی و س ــاختار س ــی س ــنهاد طراح 4. پیش

ــرح؛  ــئول ط ــه مس ــا ب پایگاه ه

5. تدوین نظام تعهدات و وظایف اساتید و طاب؛1 

ــاتید  ــه اس ــهیات ب ــات و تس ــای خدم ــام اعط ــن نظ 6. تدوی

و طــاب شــامل کمک هزینــه تحصیلــی، خدمــات اردویــی 

ــی و ...؛ یارت ســیاحتی و ز

7. شــرکت در جلســات هیئــت اندیشــه ورز و ارائــه مشــاوره بــه 

ــئول طرح؛ مس

یابی و رتبه بندی پایگاه ها. 8. نظارت، ارز

ماده13:
وظایف واحد برنامه ریزی و نظارت عبارت است از:

ــرات  ــازمان نف ــت س ــاختار و رعای ــرای س ــر اج ــارت ب 1.نظ

ــگاه؛ ــوب در پای مص

ــه  ــگاه ب ــای پای ــک از واحد ه ــر ی ــام ه ــر اهتم ــارت ب 2.نظ

ــف؛ ــام وظای انج

3.طراحی آیین نامه ها و سامانه نظارتی؛

ــرد  ــای عملک ــاخص ها و معیار ه ــر ش ــارت ب ــی و نظ یاب 4.ارز

کادر پایــگاه؛

1. فــرم رزومــه مدبــر، معاونــان، گروه هــای علمــی و اســاتید مشــاور، فــرم 
تأســیس پایــگاه، تعهــد طــاب طــرح، فــرم تعییــن موضــوع پژوهــش، پذیــرش، 
استعداد ســنجی،  طــاب،  علمــی  کانــون  در  عضویــت  کانــون،  تشــکیل 
ارســال گزارش هــای مدیــر و معاونــان، فرم هــای ارزیابــی طــاب، فــرم تســویه 

ــات. ــورت جلس ــرم ص ــاب، ف حس
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یابی و نظارت بر برنامه ها و آیین نامه های اباغی؛ 5. ارز

6. نظارت بر عملکرد مالی پایگاه ها؛

7. رتبه بندی و تعیین تیپ پایگاه ها.

یــزی و نظــارت  تبصــره: کارشــناس مســئول واحــد برنامه ر

ــارت و  ــئول نظ ــم، مس ــارج ق ــی و خ ــطوح عال ــت س ی مدیر

ــود. ــد ب ــا خواه ــی پایگاه ه یاب ارز

ماده14:
اعضای شورای مدیران طرح عبارتند از: 

ــا  ــارج ی ــی و خ ــطوح عال ــت س ی ــوزش مدیر ــاون آم 1.مع

ــورا(؛ ــس ش ــان )رئی ــده ایش نماین

2.کارشناس مســئول هدایــت علمــی ـ تربیتــی )مجــری طــرح 

و دبیــر شــورا(؛

ــا  ــی ب ــی ـ تربیت ــت علم ــگاه هدای ــران پای ــن از مدی ــج ت 3.پن

ــوزش. ــاون آم ــد مع ــرح و تأیی ــری ط ــنهاد مج پیش

ماده15:
وظایف شورای مدیران طرح عبارت است از:
1.شرکت در جلسات و ارائه مشاوره به مجری طرح؛

بــه  مربوطــه  آیین نامه هــای  و  2.پیشــنهاد اصــاح طــرح 

فکــر(؛ اندیشــه ورز)اتاق  هیئــت 

3.بررسی آسیب ها، کاستی ها و ارائه راه کار مناسب.

ماده16:
اعضای شورای اساتید طرح عبارت است از:
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ــا  ــارج ی ــی و خ ــطوح عال ــت س ی ــوزش مدیر ــاون آم 1.مع

ــورا(؛ ــس ش ــان )رئی ــده ایش نماین

2.کارشناس مســئول هدایــت علمــی ـ تربیتــی )مجــری طــرح 

و دبیــر شــورا(؛ 

ــا  ــی ب ــی ـ تربیت ــت علم ــگاه هدای ــاتید پای ــن  از اس ــج ت 3.پن

ــوزش. ــاون آم ــد مع ــرح و تأیی ــری ط ــنهاد مج پیش

ماده17:
وظایف شورای اساتید طرح عبارت است از:
1.شرکت در جلسات و ارائه مشاوره به مجری طرح؛

بــه  مربــوط  آیین نامه  هــای  و  طــرح  اصــاح  2.پیشــنهاد 

موضوعــات علمــی ـ تربیتــی بــه هیئــت اندیشــه ورز؛    

ــاتید  ــش اس ــرای بخ ــتی ها در اج ــیب ها و کاس ــی آس 3.بررس

ــب. ــه راه کار مناس ــرح و ارائ ــی ط ــی ـ تربیت ــای علم و گروه ه



فصل سوم

، تشکیالت  ساختار
ح وظایف پایگاه و شر
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بخش اول
ساختار، تشکیالت و شرح وظایف )کادر پایگاه(

ماده18:
ــه  ــی ب ــی ـ تربیت ــت علم ــگاه هدای ــرات پای ــازمان نف س

ــد: ــل می باش ــرح ذی ش

مدیرطلبه
امورآموزشی

�ژوهشی

امورتهذیبیو

تبلیغی

اموراجرایی،

طالبو

�شتیبانی

مجموع

1تا19
�ایگاههاییکهطالبآنهاکمتراز20طلبهباشد�ایگاههدایت

علمیـتربیتیمحسوبنمیشوند.1
*

2**2011تا40

3*41111تا60

6111114تا100

10111215تا199

20012216تا299

30012227تا400

400بهباال
بهازایافزایشهر100طلبهیک�ستسازمانیبهتشخیصمدیر

�ایگاهاضافهمیشود.
*

تبصره: 
ــبات  ــر محاس ــازاد ب ــروی م ــذب نی ــرش و ج ــه پذی 1.هرگون

ــت. ــوع اس ــوق ممن ــدول ف ج
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2. کیفیــت حضــور کارکنــان در پایــگاه هدایــت علمــی ـ 

ــخیص  ــب تش ــررات، حس ــن و مق ــت قوانی ــا رعای ــی ب تربیت

مدیــر پایــگاه و بــا تأییــد معاونــت منابــع انســانی و پشــتیبانی 

تعییــن می شــود.

و  استاندارد سـازی  بـرای  نمایـد  تـاش  پایـگاه  مدیـر   .3

منسجم سـازی سـازمان نفـرات، حداقل هـا را رعایـت کنـد و 

کار بـدون منـت طلبگـی را بـا به کار گیـری طلبـه ترویـج دهـد.

ماده19:
کادر اجرایی پایگاه به تفکیک عبارت است از: 

1. مدیر پایگاه؛ 

2. دفتر مدیر؛ 

3. معاونان پایگاه؛

4. شورای علمی پایگاه؛

5. استاد مشاور تربیتی؛

6. استاد مشاور علمی؛

اســاتید،  تربیتــی  ـ  )گروه های علمــی  گروه های علمــی   .7

ــروه  ــاوران گ ــه مش ــاب، حلق ــی ط ــی ـ تربیت گروه های علم

ــون علمــی طــاب(.  ــی طــاب و کان علمــی تربیت

ماده20:
مدیــر پایــگاه طــرح هدایــت علمــی تربیتــی بایــد 

باشــد: ذیــل  دارای شــرایط 
1. التــزام عملــی بــه والیــت فقیــه و وفــاداری بــه نظــام مقدس 

ــامی؛ جمهوری اس
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دارابــودن  و  شــهرت  حســن  از  برخــورداری   .2

ــی  ــی  ـ انقاب ــی و بصیرت ــادی، اخاق ــای اعتق صاحیت ه

در راســتای فرمایشــات حضــرت امــام& )ره( و مقــام معظــم 

رهبری)حفظــه اللــه( بــه تأییــد امــور صیانتــی؛

3. اتمــام پایــه 10 کتبــی و شــفاهی و شــرکت حداقــل 4 ســال 

درس خــارج فقــه و اصــول بــه تأییــد معاونــت آمــوزش؛

ــمی در  ــس رس ی ــال تدر ــار س ــل چه ــابقه حداق 4. دارای س

ــوزش؛ ــت آم ــد معاون ــه تأیی ــم ب ــی ق ــطوح عال ــت س ی مدیر

5. دارابــودن تــوان و تجربــه کافــی در زمینه هــای علمــی، 

ــت  ــد معاون ــه تأیی ــگاه ب ــرای اداره پای ــی ب یت ــی و مدیر تربیت

ــب؛ تهذی

6. داشتن حداقل چهل و حد اکثر 65 سال؛

7. تلبس دائم به لباس مقدس روحانیت؛

8. متأهل بودن.

تبصره : 
1. در صــورت احــراز توانمندی هــای الزم توســط مســئول 

ــت. ــی نیس ــد6 الزام ــت بن ــرح رعای ط

ــر  ــم مدی ــرح و حک ــئول ط ــنهاد مس ــه پیش ــگاه ب ــر پای 2. مدی

ــدت دو  ــه م ــم ب ــه ق ــوزه علمی ــارج ح ــی و خ ــطوح عال س

ــد  ــوب خواه ــی منص ــورای اجرای ــد ش ــس از تأیی ــال، پ س

ــد.  ش

3. عــزل یــا پذیــرش اســتعفای مدیــر پایــگاه بــا نظــر شــورای 

یــت ســطوح عالــی خواهــد بــود. اجرایــی مدیر
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4. در صــورت صاحدیــد مدیــر ســطوح عالــی، تمدیــد 

ــت. ــع اس ــگاه بامان ــر پای ــم مدی حک

ماده21:
وظایف مدیر پایگاه عبارت است از: 

ــق  ــرای تحق ــود ب ــت خ ــاعی و هم ــی مس ــری تمام 1. به کارگی

اهــداف طــرح؛ 

ــطوح  ــت س ی ــی مدیر ــط اباغ ــات و ضواب ــرای مصوب 2. اج

ــم؛ ــه ق ــوزه علمی ــارج ح ــی و خ عال

ــر  ــارت ب ــگاه و نظ ــور پای ــی ام ــت تمام ــت و هدای ی 3. مدیر

ــی،  ــی، تبلیغ ــی، پژوهش ــی، تربیت ــرای امور آموزش ــن اج حس

بصیرتــی ـ انقابــی در راســتای فرمایشــات حضــرت امــام& 

و مقــام معظــم رهبری)دامــت برکاتــه( و اداری ـ مالــی و 

ــتیبانی؛  پش

4. پیشنهاد بودجه ساالنه پایگاه؛

ــی و  ــی ـ تربیت ــاور علم ــاتید مش ــرد اس ــر عملک ــارت ب 5. نظ

ــاب؛ ط

6. ارائه گزارش سه ماهه به مسئول طرح؛ 

یــزی و پیگیــری تشــکیل جلســات گــروه هم اندیشــی  7. برنامه ر

اســاتید علمــی ـ تربیتــی و طاب؛

ــه  ــی ب ــی ـ تربیت ــاور علم ــاتید مش ــی اس ــایی و معرف 8. شناس

ــگاه؛ ــاتید پای ــی اس ــروه علم گ

9. هماهنگــی بــرای برگــزاری کارگاه هــای مهارت افزایــی و 

ــاب؛ ــاتید و ط ــرای اس ــی ب تربیت
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10. نظــارت بــر جــذب و پذیــرش طــاب و نیــز اجــرای نظــام 

ــی مصوب؛  آموزش

11. فراهم نمــودن زمینــه ارتقــای ســطح علمــی ـ تربیتــی 

اســاتید مشــاور بــا برگــزاری کارگاه هــای دانش افزایــی و 

ــی؛ مهارت

12. نصـب و عـزل معاونـان و کارکنان پایگاه پـس از تأیید واحد 

یـت سـطوح عالی و خارج حـوزه علمیه قم؛ سـازمانی در مدیر

ــا و  ــردن فعالیت ه ــت تخصصی ک ــدی در جه ــت ج 13. حرک

پیشــگیری از تداخــل کاری؛ 

یت سطوح عالی و خارج؛ 14. ارتباط و هماهنگی با مدیر

ــذب  ــی و ج ــی و حقوق ــخاص حقیق ــا از اش ــول هدای 15. قب

ــررات  ــن و مق ــوب قوانی ــان در چارچ ــی آن ــای مال کمک ه

ــی؛ ــطوح عال ــت س ی ــس و مدیر ــه مؤس ــزارش ب ــا گ ــراه ب هم

ــخ گویی  ــرای پاس ــگاه ب ــب در پای ــم و مناس ــور منظ 16. حض

بــه نیازهــا و مراجعــات. 

ماده22:
وظایف دفتر مدیر پایگاه عبارت است از:

ــه  ــی ب ــگاه و معرف ــاوران پای ــاتید و مش ــور اس ــری ام 1. پیگی

مربوطــه؛ معاونت هــای 

2. تشکیل پرونده مشاوران علمی و تربیتی و حفظ سوابق آنان؛

3. پیگیری و برگزاری اردوها، کارگاه ها، نشست ها، همایش ها 

و گرد همایی ها؛

4. مکاتبات و هماهنگی جلسات و امور دفتری؛ 
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5. پاسخ گویی به مراجعات و ارباب رجوع؛

6. رسیدگی به امور طاب و دانش آموختگان؛

7. انجام وظایف محوله از سوی مدیر پایگاه.

تبصــره: پایگاه هایــی کــه دفتــر مدیــر ندارنــد، وظایــف دفتــری 

بــر عهــده معاونــت اجرایــی اســت.

ماده23:
شرایط جذب معاونان پایگاه عبارت است از: 

ــای  ــودن صاحیت ه ــهرت و داراب ــن ش ــورداری از حس 1. برخ

اعتقــادیـ  اخاقــی و بصیرتی  ـ انقابی در راســتای فرمایشــات 

حضــرت امــام& و مقــام معظــم رهبــری )حفظــه اللــه(؛

2. التــزام عملــی بــه والیــت فقیــه و وفــاداری بــه نظــام مقدس 

ــامی؛ جمهوری اس

3. داشتن حداقل 25 و حداکثر 50 سال؛

4. داشتن حداقل مدرک سطح3 یا اتمام پایه10؛

5. تلبس دائم به لباس مقدس روحانیت؛ 

6. توانمندی الزم در انجام وظایف محوله.

تبصره :
1. در صــورت احــراز توانمندی هــای الزم توســط مســئول 

ــت. ــی نیس ــد3 الزام ــت بن ــرح رعای ط

رســمی  تحصیلــی  مــدرک  متقاضــی،  درصورتی کــه   .2

ــل  ــی وی حداق ــب علم ــد مرات ــد، بای ــته باش ــوزوی نداش ح

ــا مــدرک تحصیلــی مــورد نظــر از ســوی معاونــت  معــادل ب

ــود. ــخیص داده ش ــوزش تش آم
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3. معــاون پژوهــش پایــگاه بایــد دوره هــای مهارتــیـ   پژوهشــی 

و دانش افزایــی را گذرانــده باشــد.

4. تمامــی معاونــان بایــد بــه تأییــد واحد هــای ســازمانی 

ــند. ــی برس ــطوح عال ــت س ی ــه مدیر ــوط ب مرب

ــدس  ــاس مق ــه لب ــس ب ــت ملب ــی الزم نیس ــاون اجرای 5. مع

ــد. ــت باش روحانی

ماده24:
وظایف معاون آموزش پایگاه عبارت است از:

1. تنظیــم و اجــرای برنامه هــای آموزشــی و جلســات مشــاوره 

ــه؛ ــای مربوط ــات و آیین نامه ه ــق مصوب مطاب

2. تشــکیل پرونــده طــاب و حفــظ ســوابق آموزشــی و 

گزینشــی طــاب؛

3. انتخاب دروس و ورود نمرات در سامانه؛

4. اعمــال حضــور و غیــاب مشــاوره علمــی ـ تربیتــی و 

کارگاه هــا در ســامانه؛

ــی و  ــدت آموزش ــای کوتاه م ــرای دوره ه ــزی و اج ی 5. برنامه ر

اردو هــای علمــی؛ 

6. ارائه گزارش های موردی و دوره ای از فعالیت های آموزشی؛

7. انجام وظایف محوله از سوی مدیر پایگاه.

ماده25:
وظایف معاون پژوهش پایگاه عبارت است از:

1. اجــرای برنامه هــا، فعالیت هــا و مهارت هــای پژوهشــی 

مطابــق مصوبــات و آیین نامه هــا؛
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2. شناســایی اســتعداد های برتــر پژوهشــی و گســترش فرهنــگ 

پژوهــش میان طــاب و اســاتید؛

یابــی عملکــرد پژوهشــی طــاب و اســاتید و  3. نظــارت و ارز

ارائــه گــزارش بــه مدیــر پایــگاه؛

4. فراهم سازی خدمات پژوهشی برای اساتید و طاب؛

5. پیشــنهاد اولویت هــای پژوهشــی پایــگاه بــه اســاتید و 

ــاب؛ ط

یــت امــور کتابخانــه و بانــک اطاعاتــی و نرم افزار هــای  6. مدیر

علمــی  ـ پژوهشــی و مهارتی؛

7. نظارت بر تشکیل و گسترش کانون های علمی طاب؛

فعالیت هــای   از  دوره ای  و  مــوردی  گزارش هــای  ارائــه   .8

ــگاه؛ ــی پای پژوهش

9. انجام وظایف محوله از سوی مدیر پایگاه.

ــف  ــد، وظای ــی ندارن ــاون پژوهش ــه مع ــی ک ــره: پایگاه های تبص

ــرد. ــام می گی ــوزش انج ــت آم ــط معاون ــت توس ــن معاون ای

ماده26:
وظایف معاون تهذیب پایگاه عبارت است از:

تربیتــی  مهارت هــای  و  فعالیت هــا  برنامه هــا،  اجــرای   .1

آیین نامه هــا؛ و  مصوبــات  مطابــق 

یزی امور تهذیبی و فرهنگی با همکاری سایر بخش ها؛  2. برنامه ر

3. اجرای طرح جامع تهذیبی سطوح عالی؛

یــزی بــرای گســترش و تعمیــق ارزش هــای اســامی  4. برنامه ر

و انقابــی در همــه ســطوح؛
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فعالیت هــای   از  دوره ای  و  مــوردی  گزارش هــای  ارائــه   .5

ــگاه؛  ــی پای تهذیب

6. انجام وظایف محوله از سوی مدیر پایگاه.

ماده 27 (
وظایف معاون تبلیغ و امور فرهنگی عبارت است از:

ــی و  ــبت های مذهب ــی در مناس ــای فرهنگ ــرای برنامه ه 1. اج

ملــی در پایــگاه؛

2. برگزاری دوره های آموزشی  ـ  تبلیغی ویژه طاب؛

3. پیگیــری اجــرای برنامه هــای تبلیغــی در چارچــوب ضوابــط 

مقررات؛ و 

4. پیگیری اجرای طرح های اباغی )طرح بّینات و ...(؛

ــر  ــارت ب ــغ و نظ ــاب در تبلی ــاماندهی ط ــایی و س 5. شناس

ــرای آن؛ ــن اج ُحس

ــی  ــی  و اجتماع ــی، سیاس ــای فرهنگ ــر فعالیت ه ــارت ب 6. نظ

طــاب در پایــگاه؛

ــدازی گروه هــای  7. ســاماندهی امــور تبلیغــی طــاب و راه ان

تبلیغــی در قالــب کانون هــای علمــی طــاب؛ 

8. برگــزاری اردو هــای فرهنگــی و خانوادگــی اســاتید، طــاب 

و کارکنــان پایــگاه؛

9. نظارت و تعامل با بسیج پایگاه؛ 

10. ارائــه گزارش هــای مــوردی و دوره ای از فعالیت هــای 

ــگاه؛ ــی پای تبلیغ

11. انجام وظایف محوله از سوی مدیر پایگاه.
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تبصــره : پایگاه هایــی کــه معــاون تبلیــغ و امــور فرهنگــی 

ندارنــد، وظایــف ایــن معاونــت بــه عهــده معاونــت تهذیــب 

ــت.  اس

ماده28:
ــارت  ــتیبانی عب ــی و پش ــور اجرای ــاون ام ــف مع  وظای

ــت از: اس
1. انجام امور اداری و مالی پایگاه؛

یــزی بــه منظــور بهینه ســازی مصــرف و تعدیــل  2. برنامه ر

هزینه هــای جــاری؛

3. پیگیری امور عمرانی، تجهیز و نوسازی پایگاه؛

حق الزحمــه  کار پــردازی  فعالیت هــای  تمامــی  4.انجــام 

مشــاوران و گروه هــای علمــی  ـ تربیتــی؛

5. تهیه شناسنامه پایگاه و آمار اموال؛

6. انجام تمامی امور پشتیبانی پایگاه؛ 

7. رسیدگی به مسائل تغذیه و سامت جسمی طاب؛

8. اداره امور حفاظتی و نگهبانی پایگاه؛

9. انجام امور خدماتی و رفاهی اساتید؛ 

10. ایجــاد خدمــات مربــوط بــه بهداشــت، نظافــت و فضــای 

ــبز پایگاه؛ س

11. انجام امور مربوط به تربیت بدنی و امور فوق برنامه؛

12. ارائــه گزارش هــای مــوردی و دوره ای از فعالیت هــای 

ــگاه؛ ــتیبانی پای ــی و پش اجرای

13. انجام وظایف محوله از سوی مدیر پایگاه.
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ماده29:
اعضای شورای علمی پایگاه عبارتند از:

1. مدیر پایگاه؛ 

2. معاونان پایگاه؛ 

3. یک نفر از اساتید مشاور تربیتی پایگاه؛

4. دو نفر از اساتید علمی پایگاه.

ماده30:
وظایف شورای علمی پایگاه عبارت است از:

1. تأیید مشاور علمی پایگاه؛

2. تعیین شاخص های جذب و پذیرش؛

3. ارائــه تقویــم برگــزاری کارگاه هــا ، نشســت ها و گرد همایی هــا 

بــه دفتــر مدیــر بــرای اجرا؛

ــان  ــرش از می ــذب و پذی ــه ج ــکیل کمیت ــا تش ــرش ی 4. پذی

کارشــناس ها؛  و  اســاتید 

5. نظارت بر پیشرفت تحصیلی گروه های علمی طاب؛ 

بــه  تربیتــی  علمــی  ـ  مهارت هــای  برگــزاری  پیشــنهاد   .6

ــه؛  ــر پای ــاز ه ــب نی تناس

7. نظارت بر روند اجرای آیین نامه های مربوطه؛

8. تصمیم گیــری در خصــوص تــداوم یــا توقــف فعالیــت 

ــگاه. ــاوران پای مش

ماده31:
ــارت  ــی عب ــاور تربیت ــتاد مش ــری اس ــرایط به کارگی ش

ــت از: اس
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1. داشــتن صاحیت هــای عمومــی ـ اخاقــی بــه تأییــد 

ــوزه؛ ــی ح ــور صیانت ام

2. تأییدیه معاونت تهذیب سطوح عالی و خارج؛

ــاتید  ــامانه اس ــال در س ــی فّع ــتاد تربیت ــد اس ــودن ک 3. داراب

ــی؛  ــطوح عال س

4. دارای مهــارت الزم در زمینــه تربیــت علمــی، معنــوی، 

اخاقــی، بصیرتــی، سیاســی و تــوان ارائــه مشــاوره تخصصــی؛

5. توانایــی الزم در زمینــه استعداد ســنجی، آسیب شناســی 

ــاب. ــری ط ــی و هدایت گ روان

ماده32:
شرح وظایف استاد مشاور تربیتی عبارت است از:

یابــی رشــد طلبــه در محورهــای معنــوی، اخاقــی،  1. ارز

بصیرتــی، سیاســی، اجتماعــی، خانوادگی، ســامت جســمی، 

ــی و تبلیغــی؛ روان

ــه  ــاس آیین نام ــی براس ــای تربیت ــاوره در زمینه ه ــه مش 2. ارائ

ــی؛ ــطوح عال ــب س ــت تهذی ــی معاون اباغ

ــز  ــه مرک ــاس آیین نام ــه براس ــنجی طلب ــل استعداد س 3. تکمی

ــان؛ ــری آن ــاص و هدایتگ ــد خ ــی فراین ــنجی ط استعداد س

4. برقــراری جلســات فــردی و گروهــی بــا طــاب بــه منظــور 

برقــراری ارتبــاط عاطفــی و روحــی؛

ــرای  ــری ب ــرای هم فک ــی ب ــاور علم ــاتید مش ــا اس ــاط ب 5. ارتب

ارتقــای طــاب؛ 

6. شــرکت در جلســات حلقــه مشــاوران گــروه علمــی و 
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تربیتــی؛

ــای  ــاس آموزه ه ــی براس ــای تربیت ــزاری کارگاه  مهارت ه 7. برگ

دینــی و ســبک زندگــی اســامی؛

8. نیاز ســنجی و پیشــنهاد شــرکت طــاب در مهارت هــای 

ــی؛ تربیت

9. انجام وظایف محوله از سوی مدیر پایگاه.

ماده33:
شــرایط به کارگیــری اســتاد مشــاور علمــی عبــارت 

اســت از:
1. داشــتن صاحیت هــای عمومــی ـ اخاقــی طبــق آیین نامــه 

امــور اســاتید ســطوح عالی؛

یــس در دروس مرتبــط بــا ســطح و  2. داشــتن مجــوز تدر

ــاب؛ ــی ط ــع تحصیل مقط

ــمی در آن  ــس رس ی ــابقه تدر ــال س ــل دو س ــتن حداق 3. داش

ــی؛   ـ تربیت ــی   ــگاه علم ــی پای ــروه علم ــه از گ ــا تأییدی درس ی

4. توانمنــدی و مهــارت الزم در زمینــه هدایــت علمــی ـ تربیتی 

طــاب و هدایتگــری براســاس استعداد ســنجی طلبــه؛ 

ــل  ــی از قبی ــای پژوهش ــدی الزم در زمینه ه ــتن توانمن 5. داش

معــاون  تأییــد  بــه   ... و  تحقیــق، خاصه نویســی  روش 

ــم؛ ــارج ق ــی و خ ــطوح عال ــت س ی ــش مدیر پژوه

6. تأیید نهایی توسط گروه علمی پایگاه.

تبصره: 
ــامانه  ــت در س ــی الزم اس ــی  ـ تربیت ــاور علم ــاتید مش 1. اس
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ــتادی  ــال و کــد اس ــده فّع ــی دارای پرون ــاتید ســطوح عال اس

ــند؛ باش

ــتاد  ــرایط اس ــی ش ــطوح عال ــاتید س ــی از اس ــه یک 2. چنانچ

باشــد، می توانــد  را داشــته  تربیتــی  یــا  مشــاور علمــی 

نســبت بــه هدایــت علمــی ـ تربیتــی طــاب کاس خــود بــا 

ــد. ــدام نمای ــال اق ــای فّع ــی از پایگاه ه ــی یک هماهنگ

ماده34:
شرح وظایف استاد مشاور علمی عبارت است از:

ــی و ارتقــای طــاب در ُبعــد آموزشــی، پژوهشــی و  یاب 1. ارز

ــی؛  ــردی و مهارت ــای کارب آموزش ه

ــاس  ــی براس ــای علم ــاب در زمینه ه ــه ط ــاوره ب ــه مش 2. ارائ

ــی؛  ــه اباغ آیین نام

3. تکمیــل استعداد  ســنجی طــاب براســاس آیین نامــه مرکــز 

استعداد ســنجی طــی فراینــد خــاص و هدایــت آنــان؛

4. برگــزاری جلســات فــردی و گروهــی بــا طــاب بــه منظــور 

برقــراری ارتبــاط علمــی؛ 

ــری و  ــت هم فک ــی جه ــاور تربیت ــاتید مش ــا اس ــاط ب 5. ارتب

ــات  ــرکت در جلس ــاب و ش ــای ط ــرای ارتق ــی ب هماهنگ

ــاتید؛ ــی اس ــروه علم گ

یابــی تحقیقــات درســی و پژوهشــی طــاب  6. راهنمایــی و ارز

براســاس آیین نامــه اباغــی؛

7. نیاز ســنجی و پیشــنهاد شــرکت طــاب در مهارت هــای 

ــی؛  ــی و دانش افزای ــی، پژوهش علم



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

51 طرح هدایت علمی ــ تربیتی

8. شــرکت در دوره هــای آموزشــی اســاتید و مشــارکت فّعــال 

ــگاه؛ ــی پای ــای علم در گروه ه

9. ارزشـیابی طـاب در زمینـه آموخته های علمـی در یک هفته 

و پاسـخ به پرسـش های آنـان در قالب فعالیت های کاسـی؛

ــه،  ــل مباحث ــم از قبی ــد تعلی ــر فرآین ــی ب یاب ــارت و ارز 10. نظ

ــاب و... ؛ ــور و غی حض

یــرات طــاب درس خارج   یابــی مقــاالت علمــی و تقر 11. ارز

طبــق دســتور العمل مصاحبــه درس خــارج.

ماده35:
گروه های علمی پایگاه عبارت است از:

1. گروه های علمی ـ تربیتی اساتید؛

2. گروه های علمی ـ تربیتی طاب؛

ین گروه علمی ـ تربیتی طاب؛ 3. حلقه مشاور

4. کانون علمی طاب. 

ماده36:
گروه هــای علمــی ـ تربیتــی اســاتید ) گــروه فقــه، 
اصــول، فلســفه، حدیــث، تربیتــی، پژوهشــی و مهارتــی( 
از بیــن اســاتید هــر رشــته ســه تــا پنــج نفــر بــرای عضویــت 
ــر  ــد مدی ــس از تأیی ــاب و پ ــاتید انتخ ــی اس ــروه علم در گ

ــگاه گــروه شــکل خواهــد گرفــت. پای
ماده37:

 وظایــف گــروه علمــی ـ تربیتــی اســاتید عبــارت اســت 
از:
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ــی  ــای علم ــرای ارتق ــب ب ــی متناس ــه درس ــنهاد برنام 1. پیش

ــاب؛  ط

2. شناسایی و پیشنهاد اساتید مشاور به مدیر پایگاه؛

یابــی عملکــرد مشــاوران و ارائــه گــزارش بــه  3. بررســی و ارز

مدیــر پایــگاه؛

4. بررسـی و اظهـار نظـر دربـاره متون درسـی و کمک درسـی و 

یـزی بـرای تدویـن  روش هـای آموزشـی و  پژوهشـی و برنامه  ر

منابـع درسـی و کمک درسـی مـورد نیـاز منطبـق بـا قوانین؛ 

ــع  ــانی مناب ــه و به روزرس ــوص تهی ــنهاد در خص ــه پیش 5. ارائ

ــع  یات و مناب ــر ــاب، نش ــل کت ــاز از قبی ــورد نی ــات م و امکان

ــی؛  الکترونیک

6. تصویـب طـرح و تأییـد موضـوع پایان نامه طـاب )چنانچه 

اعضـای گـروه علمـی شـرایط گـروه علمی مـدارج براسـاس 

مصوبـه 1079 را داشـته باشـند، پس از تأیید شـورای مدارک 

می تواننـد دراین زمینـه تصمیـم بگیرنـد(؛ 

بــه  طــاب  تشــویق  و  انگیزه بخشــی  فرهنگ ســازی،   .7

تولیــد آثــار پژوهشــی در قالــب پایان نامــه، کتــاب، مقــاالت، 

همایش هــا و نشســت های تخصصــی علمــی؛ 

8. شرکت در جلسات حداقل هر دو هفته یک بار؛

ــئولیت  ــه مس ــروه ک ــر گ ــوان دبی ــه عن ــر ب ــک نف ــاب ی 9. انتخ

ــت؛ ــد داش ــده خواه ــه عه ــات را ب ــکیل و اداره جلس تش

ــی  ــای دانش افزای ــا و کارگاه ه ــزاری دوره ه ــنهاد برگ 10. پیش

ــا  ــی، همایش ه ــی و تربیت ــت های علم ــاتید و نشس ــرای اس ب
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ــاالنه؛  ــای س ــا و فعالیت ه ــن برنامه ه و تدوی

ــه  ــا پای ــب ب ــی متناس ــه علم ــدازی مجل ــنهاد راه ان 11. پیش

تحصیلــی و همــکاری در تأمیــن محتــوای علمــی آن.

ــد  ــه تأیی ــد ب ــات گروه هــای علمــی اســاتید بای تبصــره: مصوب

مدیــر پایــگاه رســانده و ســپس اجــرا شــود.

ماده38:
ــارت  ــاب عب ــی ط ــی ـ تربیت ــای علم ــف گروه ه وظای

ــت از: اس
ــر  ی ــاماندهی و ز ــره س ــا ده نف ــج ت ــای پن ــاب در گروه ه 1. ط

ــد؛   ــت می کنن ــی فعالی ــی و تربیت ــاور علم ــتاد مش ــر اس نظ

ــوده  ــاب نم ــاب انتخ ــن ط ــده از بی ــک نماین ــروه ی ــر گ 2. ه

ــه  ــبت ب ــگاه نس ــر پای ــاور و مدی ــاتید مش ــی اس ــا هماهنگ و ب

ــد؛ ــدام می کن ــه اق ــاس آیین نام ــف براس وظای

3. هــر طلبــه موظــف اســت در هــر هفتــه حداقــل در دو 

ــد؛ ــرکت کن ــی ش ــه تربیت ــک جلس ــی و ی ــه علم جلس

ــی  یاب ــه ارز ــرفت طلب ــی، پیش ــی ـ تربیت ــات علم 4. در جلس

قــرار می گیــرد. 

تبصــره: تعــداد طــاب در گروه هــای علمــی ـ تربیتــی 

بــا پیشــنهاد مشــاور و تأییــد مدیــر پایــگاه حداکثــر تــا 20 
نفــر قابــل تغییــر اســت.

ماده39:
وظایــف حلقــه مشــاوران گــروه علمــی ـ تربیتــی طاب 

ــت از: عبارت اس
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ــرای  ــاب ب ــی ط ــی و تربیت ــد علم ــی رش یاب ــی و ارز 1. بررس

ــگاه؛ ــر پای ــه مدی ــه ب ارائ

ــور در  ــدم حض ــورت ع ــاب در ص ــکات ط ــری مش 2. پیگی

ــاوره و... ؛ ــات مش درس و جلس

3. پیشــنهاد ادامــه یــا عــدم ادامــه حضــور طــاب در طــرح بــه 

ــر پایگاه؛ مدی

4. ارجاع طلبه به استعداد سنجی یا مراکز مشاوره؛ 

5. تعامــل بــا طلبــه در خــارج از پایــگاه از قبیــل همراهی کــردن 

بــا طلبــه در اردوهــا و... ؛

6. توجه به مسائل خانوادگی طاب.

ماده40:
کانــون علمــی طــاب متشــکل از یــک اســتاد درســی 
یــا مشــاور بــا حداقــل پنــج نفــر طلبــه فّعــال علمــی پایــگاه 
اســت کــه بــرای زمینه ســازی مشــارکت طــاب زیــر نظــر 

معــاون پژوهــش فعالیــت می کننــد. 
ماده41:

وظایف کانون علمی طاب عبارت است از: 
ــد  ــوزوی مانن ــوم ح ــته های عل ــی از رش ــه یک ــن ب 1. پرداخت

ــفه،  ــال، فلس ــیر، رج ــول، تفس ــه، اص ــق، فق ــات، منط ادبی

تبلیغــی،  پژوهشــی،  فعالیــت علمــی،  بــا  و...  اخــاق 

آموزشــی و تربیتــی؛ 

ــکاری  ــی و هم ــه کار  گروه ــردن روحی ــت و نهادینه ک 2. تقوی

ــی و... ؛ ــی، تبلیغ ــی، پژوهش علم
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3. زمینه ســازی بــرای برگــزاری کرســی های آزاد اندیشــی و 

یه پــر دازی؛  نظر

ــان  ــی در می ــد علم ــر و نق ــوان تفک ــای ت ــرای ارتق ــاش ب 4. ت

ــاب؛  ط

ــت  ی ــات و مدیر ــکیل جلس ــرای تش ــده ب 5. انتخــاب نماین

ــه؛ ــن مربوط ــات و قوانی ــاس مصوب ــون براس کان

زمینــه  ایجــاد  و  فعالیت هــای علمــی مســتمر  انجــام   .6

توانایــی نســبی در پژوهــش.

تبصره :
ــود  ــو ش ــد عض ــون می توان ــر در دو کان ــه حداکث ــر طلب 1. ه

و عضویــت طــاب بایــد متناســب بــا پایــه تحصیلــی آنــان 

باشــد؛

 علمــی اســت 
ً
لی صرفــا

ّ
2. کانــون علمــی طــاب تشــک

و اعضــای آن بــه نــام کانــون، حــق هیچ گونــه فعالیــت 

ــی و  ــزاب سیاس ــه اح ــتگی ب ــا وابس ــادی ی ــی و اقتص سیاس

ــد. ــادی را ندارن ــای اقتص ــروه ه گ

3. مــدت فعالیــت کانــون دو ســاله اســت و در صــورت 

صاح دیــد مدیــر، قابــل تمدیــد اســت.
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 بخش دوم
تأسیس و انحالل پایگاه 

 ماده42:
ــطوح  ــدارس س ــی در م ــی ـ تربیت ــت علم ــرح هدای ط
عالــی )خوابگاهــی(، مــدارس ســطح1، مراکــز تخصصی، 
مراکــز پیرامونــی و َمدرس هــا )حتــی در کاس درس( 

قابــل اجــرا اســت.
ماده43:

تأســیس پایــگاه توســط اشــخاص حقیقــی و حقوقــی 
ــط و  ــاس ضواب ــرح و براس ــئول ط ــت مس ــا موافق ــا ب تنه

آیین نامه هــای مصــوب مجــاز اســت. 
ماده44:

 شرایط اعطای مجوز پایگاه عبارت است از:
ــا در  ــار ی ــال در اختی ــه س ــل س ــگاه حداق ــاختمان پای 1. س

ــد؛ ــگاه باش ــر پای ــا مدی ــئول ی ــاره مس اج

2. داشــتن حداقــل یــک اتاق دفتــری، چهــار مــدرس، کتابخانه، 

ســالن مطالعــه و ســرویس بهداشــتی به میــزان نیاز؛ 
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3. تجهیز به سیستم رایانه و وسایل آموزشی و کمک آموزشی؛

4. تأمین امکانات اولیه آموزشی و اداری.

تبصره: 

1. برگــزاری دروس اصلــی در طــرح هدایــت علمــی  ـ تربیتــی 

منــوط بــه موافقــت مســئول طــرح اســت؛

ــدام  ــرح اق ــئول ط ــت مس ــا موافق ــه ای ب ــه مدرس 2. چنانچ

ــات و  ــای امکان ــد اعط ــد، نمی توان ــزاری درس نمای ــه برگ ب

ــی از  ــور در درس خاص ــه حض ــرح را ب ــن ط ــازات در ای امتی

ــد؛ ــروط کن ــه مش ــی آن مدرس دروس اصل

ــه  ــگاه ب ــه کادر پای ــاری و حق الزحم ــای ج ــن هزینه ه 3. تأمی

عهــده مســئول یــا مدیــر پایــگاه اســت.

ماده45:
ــال  ــف و انح ــث توق ــر باع ــرایط زی ــی از ش ــروز برخ ب

ــود: ــی ش ــگاه م پای
1. رعایت نشــدن ضوابــط و شــرایط منــدرج در طــرح و آیین نامه هــای 

اباغی؛

2. تأمین نشدن کیفیت آموزشی و تربیتی؛

3. نبود کادر مناسب علمی و اجرایی؛

4. تأمین نشدن هزینه های مناسب مالی؛

5. تقاضای مسئول یا مدیر پایگاه به توقف و انحال آن.

ماده46:
 در صــورت انحــال پایــگاه، مســئول یــا مدیــر پایــگاه 

موظــف اســت اقدامــات ذیــل را انجــام دهــد:
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ــال  ــان س ــا پای ــاب را ت ــه ط ــوط ب ــدات مرب ــی تعه 1. تمام

ــاند؛ ــام برس ــه اتم ــوب ب ــو مطل ــه نح ــی ب تحصیل

ــر منقــول را کــه از  ــازات و امــوال منقــول و غی 2. تمامــی امتی

ــرده  ــذب ک ــگاه ج ــرای پای ــوزوی ب ــوزوی و غیرح ــع ح مناب

ــد؛ ــرار ده ــی ق ــطوح عال ــت س ی ــار مدیر ــت را در اختی اس

3. تمامــی تعهــدات خــود را در برابــر نهادهــای حــوزوی 

از  و غیرحــوزوی و اشــخاص حقوقــی و حقیقــی اعــم 

گروه هــای علمــی و کارمنــدان خــود، انجــام دهــد. 



فصل چهارم

شرایط جذب و
 گزینش طالب
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ماده47:
افزون بــر  طــاب  گزینــش  و  جــذب  شــرایط 
اســت: ذیــل  شــرح  بــه  عمومــی  صاحیت هــای 

یت سطوح عالی و خارج؛ 1. داشتن پرونده فّعال در مدیر

2. نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل؛

3. قبولــی بــا حداقــل نمــره معــدل 14 و نداشــتن ناقصــی از 

ســطح قبلــی؛ 

4. شرکت در مصاحبه و کسب امتیاز الزم؛

ــی در  ــت کاف ــاص وق ــال و اختص ــور فّع ــه حض ــد ب 5. تعه

پایــگاه؛ برنامه هــای 

6. حداکثــر ســن ســی ســال بــرای ســطح دو و ســه و 35 ســال 

ــرای درس خارج.  ب

به  است،  ناقص  آنان  درسی  پایه  که  طابی  تبصره: 
سال  شروع  تا  نواقص  تکمیل  بر  مبنی  کتبی  تعهد  شرط 

تحصیلی، می توانند در این طرح ثبت نام کنند.



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

طرح هدایت علمی ــ تربیتی62

ماده48:
 ظرفیــت پذیــرش در هــر ســال توســط شــورای علمــی 

ــردد. ــام می گ ــخص و اع ــگاه مش پای
ماده49:

طلبــه موظــف اســت حداقــل دو هفتــه قبــل از شــروع 
ســال تحصیلــی بــرای پذیــرش بــه پایــگاه مراجعــه کنــد.

ــا دو هفتــه  ــا عــذر موجــه، ت تبصــره: پذیــرش طلبــه ب
ــت. ــع اس ــی بامان ــال تحصیل ــروع س ــس از ش پ



فصل پنجم

ح و  مزایای طر
محل تأمین مزایا و بودجه
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ماده50:
مزایای طرح عبارت است از: 

1. اعمــال پنــج نمــره بــرای فعالیــت درســی، پژوهــش و کارگاه 
مهارت افزایــی طبــق آییــن نامــه اباغــی؛1

2. بهرمنــدی از پنــج نمــره مقالــه علمــی پژوهشــی و نیــز چهــار 
یرات بــرای درس خــارج ؛2 نمــره تقر

ــال و  ــی3 در دروس رج ــره حدیث خوان ــه نم ــتفاده از س 3. اس
ــارج؛4 ــه درس خ ــطح 2 و 3 و مصاحب ــه س درای

ــگاه  ــی پای ــاور علم ــاتید مش ــدی از اس ــت در بهره من 4. اولوی

ــی؛ ــدارج علم ــط م ــق ضواب ــطح3 طب ــه س ــه پایان نام در ارائ

ــز و  ــارت مرک ــا نظ ــگاه ب ــفاهی در پای ــان ش ــزاری امتح 5. برگ

ســال  علمیــه  حوزه هــای  جــاری  برنامــه  آموزشــی  آیین نامــه  مــاده10   .1
مدیریت هــای  محتــرم  مدیــران  بــه  ابــاغ   17 صفحــه   96-97 تحصیلــی 
اســتانی مــورخ 1396/06/08 شــماره 18103/13 و بنــد 4 جلســه 96 دوره 

ششــم شــورای عالــی مــورخ 1392/9/24. 
2. ماده 4 و 10 مصوبه 1054 مورخه 96/2/31.

3 . حدیث خوانــی بــا موضوعــات اخاقــی و تربیتــی و بــا اســتفاده از منابــع 
ــی و  ــطوح عال ــرم س ــر محت ــد مدی ــب و تأیی ــت تهذی ــنهاد معاون ــه پیش ــر ب معتب

ــد. ــد ش ــزار خواه ــم برگ ــه ق ــوزه علمی ــارج ح خ
4. مصوبه 903 و دستور مدیر وقت حوزه های علمیه.
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ــگاه؛1 ــر پای ــی ه ــاور علم ــاتید مش ــتفاده از اس اس

6. برگــزاری کارگاه مهارت افزایــی و اســتفاده از دو نمــره آن در 
امتحــان شــفاهی طبــق ضوابــط امتحانــات شــفاهی؛2

یس؛  7. ثبت سابقه مشاوره و تأیید آن به عنوان سابقه تدر

8. محاســبه چهــار ســال ســابقه مشــاوره بــه عنــوان گذرانــدن 

خدمــت ســربازی؛

ــرح  ــب ط ــی در قال ــه تحصیل ــک هزین ــورداری از کم 9. برخ

یه و مزایــای هدف منــد؛  شــهر

10. افزایــش امتیــاز شــهرک مهدیــه بــه ازای هــر ســال حضــور 

مســتمر طبــق مــاده 56 و 58 ایــن طــرح، دو امتیــاز.

تبصره:

ــه،  ــر مباحث ــتمل ب ــال مش ــم س ــر نی ــی در ه ــت درس 1. فعالی

و  داخلــی  کاســی)امتحان  ارزشــیابی  درســی،  تحقیــق 

انضبــاط درســی،   و  نظــم  پاســخ شــفاهی(،  و  پرســش 

مشــاوره و... اســت؛

2. در هــر نیم ســال بــرای هــر یــک از جلســات فعالیــت درســی 

شــانزده جلســه تشــکیل و بــه  ازای هر جلســه حضــور 1.25 

امتیــاز بــرای نمــره نظــم و انضبــاط محاســبه خواهد شــد؛

3. تعــداد جلســات برگــزاری کارگاهــی در هــر نیم ســال 

هشــت جلســه اســت کــه بــه  ازای هــر جلســه حضــور 2.5 

ــت؛ ــد یاف ــاص خواه ــره کارگاه اختص ــه نم ــاز ب امتی

1 . ماده 28 و 29 مصوبه 1054 و نیز مصوبه 44.
2. ماده 11 مصوبه 1054.
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ــامانه  ــگاه در س ــر پای ــط مدی ــا، توس ــد فعالیت ه ــا تأیی 4. ب

ــه  ــا چنانچ ــت، ام ــد یاف ــش خواه ــد افزای یه هدف من ــهر ش

ــرکت  ــات آن ش ــط در جلس ــق ضواب ــاه طب ــر م ــاب در ه ط

ننماینــد و حضــور فعــال و مستمرشــان تأییــد نگــردد، مزایــای 

مذکــور قطــع و تــا ســال آینــده طبــق ضوابــط وصــل نخواهد 

شــد.

ماده51:
محــل تأمیــن مزایــا و بودجــه طــرح از قــرار ذیــل 

: شــد می با
ــز  ــی مرک ــه تخصیص ــق بودج ــه کادر طب ــن حق الزحم 1. تأمی

یــت حــوزه علمیــه قــم؛  مدیر

2. تأمیــن حق الجلســه گروه هــای علمــی و نشســت ها از 

ــم؛ ــه ق ــوزه علمی ــت ح ی ــز مدیر ــی مرک ــه تخصیص بودج

ــی  ــی، آموزش ــی، پژوهش ــای فرهنگ ــه برنامه ه ــن بودج 3. تأمی

و تجهیــز کتابخانــه و َمدرس هــا طبــق برنامــه مصــوب مرکــز 

ــه؛  ــای علمی ــت حوزه ه ی مدیر

ــه  ــک هزین ــاور و کم ــاتید مش ــس اس ی ــری حق التدر 4. پیگی

ــد. ــای هدف من یه و مزای ــهر ــرح ش ــاب از ط ــی ط تحصیل

ــد،  ــهریه هدف من ــق ش ــدم تحق ــورت ع ــره: در ص تبص

ــرای تأمیــن حق التدریــس اســاتید  ــد ب مرکــز مدیریــت بای
مشــاور، تأمیــن اعتبــار کنــد.





فصل ششم

ح ضوابط آموزشی طر
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ماده52:
 ایــن طــرح در دو دوره ســطح عالــی )پایــه 7 تــا 10( و 

دوره خــارج اجــرا می شــود.
ماده53:

ــه آموزشــی  ــق برنام ــن طــرح مطاب ــه آموزشــی ای برنام
ــت.1 ــی اس ــورای عال ــوب ش ــارج مص ــی و خ ــطوح عال س

ماده54:
طلبــه موظــف اســت طبــق ضوابــط و شــرایط ســطوح 
عالــی و خــارج قــم، بــرای انتخــاب دروس، مشــاور علمــی 
پژوهشــی، طبــق  و  فعالیت هــای کاســی  و  تربیتــی  ـ 
جــدول پیوســتی از طریــق ســایت معاونــت آمــوزش، پنــل 

شــخصی اقــدام نمایــد.
ماده55:

 انتخــاب حداقــل 480 ســاعت درس بــه گونــه ای کــه 

1 . مصوبــه شــماره 6 و13 شــورای عالــی اســتان قــم جلســه 8 و1691 و جلســه 
شــماره 231 مــورخ 90/9/27 و مصوبــه 44 شــورای عالــی.
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ــرکت  ــی ش ــه درس اصل ــل در س ــر روز حداق ــه در ه طلب
کنــد.

ماده56:
طاب موظفند در هر نیم سال حداقل دو جلسه1مشاوره 
کارگاه   یا  پژوهشی  موضوع  یک  و  تربیتی  و  علمی 

مهارت افزایی انتخاب و در برنامه های آن حضور یابند. 
تبصــره: طلبــه می توانــد حداقــل هشــتاد ســاعت 

از فعالیت هــای مشــاوره و مهارت هــا را در طــول ســال 
و  فراغــت  اوقــات  بــرای  را  و چهــل ســاعت  تحصیلــی 
تعطیــات )اعــم از تعطیــات طــول ســال و تابســتان( 
ــی و  ــاور علم ــخیص مش ــه و تش ــب پای ــه تناس ــاب و ب انتخ

برنامه هــای آن شــرکت کنــد.  تربیتــی در جلســات و 
ماده57:

ــل  ــرح ذی ــه ش ــرح ب ــاب در ط ــی ط ــای ارزیاب محوره
مــی باشــد: 

1. رشد علمی متناسب با اهداف و سیاست های طرح؛

ــت  ــی در جه ــوی و بصیرت ــی، معن ــی، اخاق ــد تربیت 2. رش

ــامی؛  ــی اس ــبک زندگ س

علمــی-  فعالیت هــای  و  برنامه هــا  در  منظــم  حضــور   .3

طــرح. در  یزی شــده  برنامه ر تربیتــی 

1 . مصوبــه شــورای عالــی جلســه 81 مــورخ 92/6/3: از برگــزاری کاس هــای 
ــر  ــل در نظ ــاعت کام ــک س ــه، ی ــر جلس ــاعت ه ــز و س ــاعته پرهی ــی دو س درس

گرفتــه شــود.
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تبصره:

یابی هــای فــوق کارنامــه علمــی  ـ تربیتــی  1. بــا اســتفاده از ارز

تنظیــم خواهــد شــد؛

یــت پایــگاه، طلبــه در محورهــای  یــزی مدیر 2. مطابــق برنامه ر

یابــی خواهــد شــد. درصورتی کــه موفــق بــه اخــذ  فــوق، ارز

امتیــاز الزم نشــود، ادامــه حضــور او در طــرح بــه تشــخیص 

شــورای علمــی پایــگاه خواهــد بــود.    

ماده58:
 عناوین ارزشیابی در طرح به شرح ذیل می باشد: 

1. میــزان حضــور درجلســات درســی، مشــاوره علمــی ـ 

تربیتــی، مباحثــه و فعالیت هــای مــورد نیــاز؛ 

ــای  ــی و مهارت ه ــی، پژوهش ــات درس ــت در تحقیق 2. موفقی

علمــی ـ تربیتــی؛ 

3. قبولی در امتحانات کتبی و شفاهی حوزه.

تبصره: 

برای اسـتفاده از امتیازات فعالیت کاسی، کارگاه های 
در  طـاب  حضـور  اسـت  الزم  پژوهشـی  و   مهارت افزایـی 
درس آزاد تأییـد شـود. بنابرایـن چنانچـه موفـق به شـرکت 
در امتحـان نشـدند یـا در آن نمـره قبولـی نگرفتنـد، سـال 

بعـد بایـد طبـق ضوابـط اقـدام کنند.
ماده59:

ــر  ــان ه ــت در پای ــف اس ــگاه موظ ــوزش پای ــاون آم مع
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ــوزه،   ــی ح ــات عموم ــزاری امتحان ــل از برگ ــال و قب نیم س
ــات  ــرکت در جلس ــی، ش ــی، پژوهش ــت کاس ــره فعالی نم
مشــاور تربیتــی و کارگاه هــا را در پنــل طــاب ثبــت نمایــد. 

ماده60:
ــل  ــرح ذی ــه ش ــی ب ــیابی تحصیل ــبه ارزش ــوه محاس نح

مــی باشــد: 
ــه ارزش  ــی و کارگاه 20 ب ــی، پژوهش ــت کاس ــره فعالی 1. نم

ــد؛  50 درص

2. نمره امتحان اصلی 20 به ارزش 50 درصد.

ماده61:
ثبــت فعالیت کاســی، پژوهشــی،  در مــواردی کــه 
شــرکت در جلســات مشــاور تربیتــی و کارگاه هــا، موجــب 
کســر نمــره اصلــی طلبــه در امتحانــات عمومــی حــوزه و 
متمرکــز طــاب شــود، مدیــر پایــگاه می توانــد ایــن نمــره 
ــی را  ــره نهای ــامانه نم ــورت، س ــن ص ــد و در ای را درج نکن
فقــط از نمــره اصلــی محاســبه خواهــد کــرد و ادامــه 
ــی  ــورای علم ــر ش ــه نظ ــوط ب ــرح من ــه در ط ــور طلب حض

ــود.  ــد ب ــگاه خواه پای
ماده62:

طــرح نظــام جامــع تهذیبــی حوزه هــای علمیــه کــه در 
راســتای پیگیــری مطالبــات مقــام معظــم رهبــری )حفظــه 
ــه و  ــه برنام ــر ارائ ــد ب ــا تأکی ــت، ب ــده اس ــن ش ــه( تدوی الل
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ــاب، در  ــدن ط ــذب و متخلق ش ــرای مه ــی ب ــکار عمل راه
پایــگاه اجــرا خواهــد شــد. 1 

ماده63:
 ورود طلبــه بــه ایــن طــرح بــا استعداد   ســنجی شــروع 
و اســتمرار آن تــا فارغ التحصیلی طــاب بــا اســتاد مشــاور 

علمــی و تربیتــی خواهــد بــود. 
ماده64:

 طــرح بّینــات )همــکاری حوزه هــای علمیــه و مســاجد 
و مراکــز دینــی( کــه در راســتای پیگیــری مطالبــات مقــام 
معظــم رهبــری )حفظــه اللــه( تهیــه شــده اســت، در 
پایــگاه هدایــت علمــی- تربیتــی توســط معاونــت تبلیــغ و 

امــور فرهنگــی پایــگاه اجــرا خواهــد شــد.2
این طرح با 6 فصل، 64 ماده، 36 تبصره و 2 پیوسـت 
)چـارت پایـگاه و طـرح شـهریه هدف منـد( خـرداد 1397 
در هیئـت اندیشـه ورزی طـرح هدایـت علمـی - تربیتـی 
مدیریـت سـطوح عالـی و خـارج حـوزه علمیه قـم تدوین و 
بـرای تصویب بـه شـوارای سیاسـت گذاری ارسـال گردید. 

1 . جلسه شماره 73 دوره ششم شورای عالی 92/3/26.
2 . جلسه شماره 75 دوره ششم شورای عالی 92/4/7.
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توجــه: بــرای تکمیل شــدن ایــن طــرح الزم اســت 
آیین نامــه(  چهــل  )حــدود  نیــاز  مــورد  آیین نامه هــای 
ــای  ــه پایگاه ه ــرا ب ــت اج ــرح جه ــت ط ــه پیوس ــه و ب تهی

ــردد. ــاغ گ ــد، اب ــورد تأیی م
ــتاد  ــند اس ــر باش ــت نف ــر از بیس ــاب کمت ــه ط چنانچ
درس اصلــی مــی توانــد طبــق تبصــره شــماره2 مــاده33 

ــد. ــدام نمای ــه اق ــن آیین نام ای




