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�پیشگفتار

انقــاب  پپیــروزی   از  پــس  به ویــژه  معاصــر،  دنیــای  تحــوالت  ســرعت 
اســامی، چنــان  شــتاب گرفتــه کــه نوســازی و به روزرســانِی تمــام نهادهــا، 
ازجملــه نهادهــای دینــی و فرهنگــی اجتنــاب ناپذیــر اســت. ازایــن رو بــا 
ــامی  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  اصــاح،  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 مشــکات و معضــات ملــی و فراملــی را فراهــم آورد.

دفتــر برنامه ریــزی و نظــارت راهبــردی، در راســتای تحقــق ایــن اولویــت، 
ضمــن ارج نهــادن بــه تاش 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 عاقه من ــال و ب ــد اعم ــاپ جدی چ

مدیریتحوزههایعلمیه
برنامهریزیونظارتراهبردی دفتر

مدیریتاندیشکده
فروردین1401شمسی
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مقدمه

در راســتای تقویــت و ارتقــای ســطح علمــی 
سیاســت های  و  علمیــه  حوزه هــای  تربیتــی  و 
شــورای عالــی و اجــرای مــاده 20 و بنــد الــف 
مــاده 16 مصوبــه 944 شــورای عالــی و بــه منظــور 
توانایی هــای  از  بیشــتر  چــه  هــر  بهره منــدی 
ــه صــورت ســازمانی،  اســاتید حوزه هــای علمیــه ب
تربیتــی  علمــی  گروه هــای  تشــکیل  آیین نامــه 

ــت. ــده اس ــن گردی تدوی





بخش اول

کلیات
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ماده1: تعاریف
علمیــه  مــدارس  آموزشــی:  واحدهــای   .1
ســطح یــک و دو تــا چهــار )ســطوح عالــی و خــارج( 
دوره هــای بلندمــدت و ســطح 2 و 3 دوره هــای 
مؤسســات  و  تخصصــی  مراکــز  و  کوتاه مــدت 
آمــوزش عالــی کــه دارای مجــوز رســمی فعالیــت، 

از شــورای گســترش هســتند.
دروس  خــارج:  و  عالــی  ســطوح  دروس   .2
ــه در  ــم ک ــه ق ــوزه علمی ــارج ح ــی و خ ــطوح عال س
ــت  ــز مدیری ــد مرک ــورد تأیی ــمی م ــای رس مدرس ه

می شــود. تدریــس  علمیــه،  حوزه هــای 
3. گــروه علمــی تربیتــی در واحدهای آموزشــی 
متشــکل از مدیــر، معاونــان تهذیــب، آمــوزش، 
پژوهــش و تعــدادی از اســاتید واجــد شــرایط واحــد 
آموزشــی اســت و در ســطوح عالــی و خــارج حــوزه 
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علمیــه قــم، متشــکل از جمعــی از اســاتید ســطوح 
عالــی و خــارج حســب مــورد اســت کــه برابــر 
ایــن  در  تعیین شــده  وظایــف  شــرح  و  مقــررات 

فعالیــت می نمایــد. آیین نامــه 
4. مدیــر گــروه: یــک نفــر از اعضــای گــروه 
ایــن  در  تعیین شــده  وظایــف  شــرح  برابــر  کــه 
دارد. برعهــده  را  گــروه  مســئولیت  آیین نامــه، 

5. دبیــر گــروه: یــک نفــر از اعضــای گــروه کــه 
برابــر شــرح وظایــف تعیین شــده در ایــن آیین نامــه 
پی گیــری  مســئولیت  و  نمــوده  وظیفــه  انجــام 

ــده دارد. ــروه را برعه ــات گ ــق مصوب تحق
6.  اســتاد:1 اســتاد حــوزه علمیــه کــه براســاس 
مصوبــه 944 شــورای عالــی حوزه هــای علمیــه، 
مراحــل جــذب و گزینــش او انجــام پذیرفتــه اســت و 
در واحدهــای آموزشــی تحــت برنامــه مرکــز مدیریت 
رســمی  مدرس هــای  در  یــا  علمیــه  حوزه هــای 

ــه تدریــس دارد. حــوزه علمیــه قــم اشــتغال ب

ــی  ــی فاضل ــه روحان ــوزۀ علمی ــتاد ح ــی: اس ــورای عال ــه944 ش 1 . ماده2مصوب
اســت کــه برخــوردار از توانایــی الزم جهــت تعلیــم و تربیــت طــاب علــوم دینــی 

ــد. ــه می باش ــای علمی ــاز حوزه ه ــورد نی ــوم م ــی از عل در یک
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متشــکل  مشــورتی:  تخصصــی  کمیتــه   .7
و  کارشناســان  و  گــروه  اعضــای  از  تعــدادی  از 
ــه  ــوده ک ــوزوی ب ــا غیرح ــوزوی ی ــران ح صاحب نظ
ــده دار  ــده و عه ــکیل ش ــروه، تش ــد گ ــا صاح دی ب
ــروه  ــر گ ــورد نظ ــات م ــی و تحقیق ــور کارشناس ام

ــت. اس
آیین نامــه گــروه علمــی تربیتــی  ایــن  8. در 

می شــود. نامیــده  گــروه  به اختصــار 

ماده 2: اهداف
1. ارتقــا و تقویــت علــوم حــوزوی، خصوصــًا در 

فقــه معاصــر؛
ــاماندهی دروس  ــرح س ــت ط ــت و تثبی 2. تقوی

ــاب؛ ــی ط ــت تحصیل ــارج و هدای خ
3. تقویــت و ارتقــای ســطح علمــی )آموزشــی، 

پژوهشــی( و تربیتــی طــاب؛
برنامه هـای  تدویـن  کارشناسـی  تقویـت   .4
بلندمـدت، میان مـدت و کوتاه مـدت ارتقای سـطح 

و طـاب؛ اسـاتید  و دانشـی  علمـی، مهارتـی 
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5. ارتقای کیفی فعالیت اساتید؛
6. تقویــت جایــگاه اســاتید در تولیــد علــم و 

نظریه پــردازی؛

ماده 3: اصول و ارزش های اساسی در 
فعالیت  گروه های علمی تربیتی

1. حاکمیت معارف قرآن و اهل  بیت^؛
کان  برنامه هــای  داشــتن  و  جامع نگــری   .2
ــز  ــی و مرک ــورای عال ــت های ش ــتای سیاس در راس

مدیریــت حوزه هــای علمیــه؛
3. تأکید بر فعالیت های گروهی؛

4. تخصص گرایــی در فعالیت هــای آموزشــی، 
تربیتــی و پژوهشــی؛

5. توجــه ویــژه بــه پژوهش هــای بنیــادی1 و 
راهبــردی2.

1  . پژوهش پایه؛
2. پژوهش کاربردی؛
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مــاده4: واحدهــای آموزشــی متناســب بــا تعــداد 

ــی،  ــد آموزش ــاتید واح ــی و اس ــواد درس ــاب، م ط
موظــف بــه تشــکیل یــک تــا پنــج گــروه بــه شــرح 

ــند: ــل می باش ذی
1. فقه و اصول؛

2. علوم قرآن و حدیث؛
3. کام و علوم عقلی؛

4. ادبیات عرب؛
5. دروس تخصصــی و مهارتــی )دروســی کــه 
ــد(. ــرار نمی گیرن ــده ق ــوان یادش ــار عن ــت چه تح
تبصــره1: واحدهــای آموزشــی متناســب با ســطح 

علمــی، مواد درســی و تعداد اســاتید واجد شــرایط 
خــود، اقــدام بــه تشــکیل گروه هــای یادشــده 
ــاتید  ــاب اس ــد نص ــد ح ــه فاق ــد و چنانچ می نماین
ــی،  ــطح علم ــا س ــب ب ــند، متناس ــده باش تعیین ش
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مــواد درســی و اســاتید واجــد شــرایط، بــرای چنــد 
ــد.  ــکیل می دهن ــروه تش ــک گ ــوق، ی ــوان ف عن

تبصــره2: در مراکــز تخصصــی، متناســب بــا هــر 

ــود. ــکیل می ش ــی تش ــی تربیت ــروه علم ــته ، گ رش
تربیتــی  علمــی  گروه هــای  اعضــای  مــاده5: 

آموزشــی: واحدهــای 
1. مدیر واحد آموزشی؛

2. معاون تهذیب، آموزش و پژوهش.
تبصــره1: واحدهــای آموزشــی کــه برابــر ضوابــط 

مربوطــه دارای یــک معــاون می باشــند، معــاون 
مربوطــه عضــو گــروه  علمــی تربیتــی اســت.

تبصــره2: عضویــت رســمی و ثابــت معاونــان، 

منــوط بــه داشــتن حکــم تدریــس اســت و چنانچــه 
فاقــد حکــم تدریــس باشــند، حســب موضــوع، در 

ــوند. ــوت می ش ــروه، دع ــه گ جلس
از اســاتید  تــا هفــت اســتاد  تعــداد ســه   .3

ذیــل: جــدول  برابــر  آموزشــی  واحدهــای 

از151تا200طلبهاز61تا150طلبهکمتراز60طلبهتعدادطالب

5تا7استاد4تا5استاد3تا4استادتعداداساتیدعضو
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تبصــره: واحدهــای آموزشــی کــه بیــش از 200 

بــا  100طلبــه،  هــر  مقابــل  در  دارنــد  طلبــه 
ــو  ــاتید عض ــه اس ــتاد ب ــک اس ــروه، ی ــد گ صاح دی

می شــود. اضافــه  گــروه 
ــاتید  ــن اس ــروه، از بی ــو گ ــاتید عض ــاده6: اس م

واجــد شــرایط منــدرج در مصوبــه 944 شــورای 
عالــی کــه در بیــن اســاتید از ســوابق علمــی و 
تجربــی الزم برخوردارنــد، بــا پیشــنهاد مدیــر و 
تأییــد شــورای واحــد آموزشــی انتخــاب شــده و 
حــوزه  در  و  اســتان  مدیریــت  بــه  اســتان ها  در 
ــنهاد  ــتاد پیش ــوزش س ــت آم ــه معاون ــم ب ــه ق علمی

. ند می شــو
ــر گــروه از بیــن اعضــای گــروه کــه  مــاده7: مدی

از ســطح علمــی و مدیریتــی الزم برخــوردار اســت 
و دبیــر گــروه از بیــن اعضــا، ترجیحــًا از بیــن 
معاونــان عضــو ثابــت گــروه، توســط اعضــا انتخــاب 
و از طریــق مدیــر واحــد آموزشــی در شهرســتان ها 
بــه مدیریــت اســتان و در قــم بــه معاونــت آمــوزش 

ــوند. ــنهاد می ش ــتاد، پیش س
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مــاده8: نحــوه صــدور احــکام مدیــران، دبیــران 

و ســایر اعضــای گروه هــای علمــی تربیتــی در 
مرحلــه اول تشــکیل گروه هــا، بــه شــرح ذیــل 

اســت:
پــس از بررســی و تأییــد مدیریــت اســتان در 
ــه معاونــت آمــوزش ســتاد  شهرســتان ها، مراتــب ب
ــی  ــد نهای ــی و تأیی ــس از بررس ــود و پ ــام می ش اع
ــال  ــدت دو س ــرای م ــکام ب ــوزش، اح ــت آم معاون
بــا امضــای مدیــران اســتانی صــادر می شــود و 
ــال  ــتاد ارس ــوزش س ــت آم ــرای معاون ــر آن ب تصوی

می گــردد.
مــاده9: در مراحــل بعدی )پایــان مرحله اول »دو 

ــط  ــتان ها توس ــران در شهرس ــکام مدی ــال«( اح س
ارزیابــی  از  پــس  اســتان  علمیــه  حــوزه  مدیــر 
و  می شــود  صــادر  و  تمدیــد  مثبــت،  عملکــرد 
احــکام ســایر اعضــا و دبیــران در شهرســتان ها، 
پــس از ارزیابــی و تأییــد مدیریــت اســتان، توســط 
مدیــر رســمی1 واحــد آموزشــی تمدیــد و صــادر 
ــه  ــادره ب ــکام ص ــر اح ــزارش و تصوی ــود و گ می ش

1  . مدیر دارای مجوز و کد مدیریت از مرکز مدیریت حوزه های علمیه.
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معاونــت آمــوزش ســتاد ارســال می شــود.
ــر  ــد مدی ــی فاق ــد آموزش ــه واح ــره: چنانچ تبص

ــا در  ــایر اعض ــران و س ــکام دبی ــد، اح ــمی باش رس
ــادر  ــد و ص ــتان تمدی ــر اس ــط مدی ــتان ها توس اس

. د می شــو
مــاده10: عــزل و پذیــرش اســتعفای مدیــر و دبیــر 

گــروه پــس از صــدور رأی گــروه، الزم اســت بــه 
ــد. ــی برس ــد آموزش ــر واح ــد مدی تأیی

گــروه،  عضــو  اســاتید  از  یــک  هــر  مــاده11: 

حداکثــر می تواننــد عضــو دو کمیتــه تخصصــی 
باشــند، لکــن بــا تأییــد گــروه ، شــرکت در بیــش از 

دو کمیتــه بامانــع اســت.
ماده12: شرایط اعضا:

ــو  ــه عض ــی ک ــد آموزش ــان واح ــر و معاون 1. مدی
می شــوند،  مدرســه  تربیتــی  علمــی  گروه هــای 
مــدارس،  مدیریــت  آیین نامــه  برابــر  اســت  الزم 
عالــی  آمــوزش  مؤسســات  و  تخصصــی  مراکــز 
»مصوبــه 735 و 624 شــورای عالــی«، مراحــل 

ــد؛ ــه باش ــام گرفت ــا انج ــش آن ه ــذب و گزین ج
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2. اســاتید واحــد آموزشــی کــه عضــو گروه هــای 
علمــی تربیتــی می شــوند الزم اســت برابــر مصوبــه 
ــرش  ــذب، پذی ــه ج ــی )آیین نام ــورای عال 944 ش
ــل  ــه( مراح ــاتیدحوزه های علمی ــاماندهی اس و س
جــذب و گزینــش آن هــا انجــام گرفتــه باشــد و 
دارای مجــوز تدریــس حداقــل یــک درس از دروس 

مرتبــط بــا عنــوان گــروه باشــند؛
تبصــره1: اولویــت بــا اســاتیدی اســت کــه دارای 

شــرایط ذیــل هســتند:
ــت  ــس و فعالی ــابقه تدری ــوردار از س ــف( برخ ال

ــر؛ ــی باالت ــی و تربیت پژوهش
ب( تألیــف کتــاب یــا مقالــه علمــی مــورد تأییــد 

مراکــز مربوطــه؛
و  دانش افزایـــی  کارگاه هـــای  در  ج( شـــرکت 

تدریـــس؛ مهارت هـــای 
د( اشتغال تمام وقت در واحد آموزشی.

ــی  ــاورین تربیت ــاق و مش ــاتید اخ ــره2: اس تبص

عضــو  می تواننــد  هســتند،  مجــوز  دارای  کــه 
باشــند. تربیتــی  علمــی  گروه هــای 
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کار  بــه  نیــاز  هــر گــروه در صــورت  مــاده13: 

و  پژوهشــی  آموزشــی،  مباحــث  در  کارشناســی 
تربیتــی، می توانــد یــک یــا چنــد کمیتــه تخصصــی 

ــد. ــکیل ده ــورتی تش مش
مـاده14: اعضای کمیته تخصصـی که عضو گروه 

نمی باشـند بـا پیشـنهاد مدیـر گـروه و تأیید گـروه از 
بین اسـاتید مدرسـه و سـایر مـدارس و کارشناسـان 

حـوزوی یـا غیرحـوزوی انتخاب می شـوند.

وظایف گروه های واحدهای آموزشی

مــاده15: وظایــف گرو ه هــای علمــی تربیتــی 

واحدهــای آموزشــی در چهــار بخــش بــه شــرح 
ــت: ــل اس ذی

الف( برنامه ریزی، متون و محتوای درسی:

ــی،  ــی، پژوهش ــای آموزش ــا و طرح ه ــنهاد برنامه ه 1. پیش

تربیتــی و فرهنگــی تبلیغــی، براســاس سیاســت ها و 

خط مشــی های مصــوب در راســتای ارتقــای ســطح 

ــاب؛ ــی ط ــی و پژوهش ــی، تربیت علم
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بلندمــدت  برنامــه  پیشــنهاد  و  تهیــه  در  همــکاری   .2

کوتاه مــدت  و  )دوســاله(  میان مــدت  )پنج ســاله( 

ــی و  ــی، فرهنگ ــی، پژوهش ــی، تربیت ــاله( آموزش )یک س

ــی؛ ــد آموزش ــی واح تبلیغ

و  ضوابــط  دربــارۀ  اصاحــی  پیشــنهاد های  ارائــه   .3

تربیتــی،   پژوهشــی،  آموزشــی،  دســتورالعمل های 

تبلیغــی؛ و  فرهنگــی 

4. بررســی متــون و محتــوای درســی و ســرفصل ها و 

ارائــه پیشــنهادهای اصاحــی و تکمیلــی؛

5. بررســی و پیشــنهاد دروس اقتضایــی متناســب بــا نیــاز 

منطقــه و ســطح علمــی واحــد آموزشــی.

ب( واحد آموزشی:

ــاز،  1. پیشــنهاد رشــته  تخصصــی و گرایش هــای مــورد نی

متناســب بــا ســطح علمــی و امکانــات واحــد آموزشــی؛

یابی و ارزشـیابی روند آموزشـی، تربیتی، پژوهشـی،  2. ارز

فرهنگـی و تبلیغی واحد آموزشـی و شناسـایی آسـیب ها، 

مشـکات، کمبودها و ارائـه راهکارهای الزم؛

ــی  ــد آموزش ــی واح ــعه کّم ــنهاد توس ــی و پیش 3. بررس

ــان( ــی، میهم ــه، انتقال ــرش طلب )پذی
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ج( اعضای گروه های علمی تربیتی و اساتید:

1. پیشــنهاد برگــزاری دوره هــا و کارگاه هــای دانش افزایــی 

ــرای اســاتید؛ ــی ب و فرصت هــای مطالعات

2. بررسـی و ارائـه راهکارهـای ارتقـای سـطح توانمنـدی 

علمـی، تربیتـی و پژوهشـی اعضای گروه و سـایر اسـاتید؛

ــاز  ــورد نی ــی م ــی تربیت ــع علم ــی مناب ــی و معرف 3. بررس

ــاتید؛ ــایر اس ــروه و س ــای گ اعض

ــه کار   ب
ً
ــدا ــه جدی ــاتیدی ک ــه  اس ــاوره های الزم ب 4. مش

گرفتــه می شــوند؛

5. پیشنهاد برگزاری همایش ها و نشست های تخصصی؛

یه  نشــر اداره  و  راه انــدازی  جهــت  یــزی  برنامه ر  .6

ــط؛ ــع ذی رب ــب مراج ــس از  تصوی ــروه، پ ــی گ تخصص

ــی،  ــئواالت امتحان ــی س یاب ــرح و ارز ــارکت در ط 7. مش

و  شــفاهی  امتحــان  کم وکیــف  و  اوراق  تصحیــح 

مختلــف؛ آزمون هــای 

8. ارائــه مشــاوره های الزم بــه معــاون آمــوزش در تقســیم 

توانایی هــای  و  ضوابــط  برابــر  اســاتید  بیــن  دروس 

انجام گرفتــه؛ یابی  هــای  ارز و  اســاتید 
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د( طالب:

1. بررســی و تصویــب موضــوع و طرح نامــه پایان نامه هــا 

ــط  ــر ضواب ــد اســاتید راهنمــا، مشــاور و داور، براب و تأیی

ــه  ــده ب ــارات واگذارش ــه و اختی ــای مربوط و آیین نامه ه

واحدهــای آموزشــی؛

2. بررســی و تصویــب تحقیقــات کاســی و پایانــی 

ــام  ــای الزم و انج ــاوره و راهنمایی ه ــه مش ــاب و ارائ ط

یابی هــای مربوطــه؛ نظــارت و ارز

ــه  ــی ب ــه مشــاوره علمــی تربیت ــزی جهــت ارائ ی 3. برنامه ر

طــاب؛

علمــی  انجمن هــای  تشــکیل  جهــت  همــکاری   .4

ــان؛ ــه آن ــورت های الزم ب ــه مش ــاب و ارائ ــی ط تخصص

ــای  ــا و اردوه ــابقات، المپیاده ــزاری مس ــنهاد برگ 5. پیش

ــرای  ــی ب ــی و تبلیغ ــی، فرهنگ ــی، پژوهش ــی تربیت علم

طــاب و کاس هــا و برنامه هــای فوق العــاده بــرای آنــان 

و هماهنگ ســازی فعالیت هــای تربیتــی، آموزشــی و 

ــی؛ پژوهش

6. تدویــن برنامه هــا و فعالیت هــای ســاالنه گــروه و 
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ــاالنه آن. ــرد س ــی عملک یاب ارز

تخصصــی  کمیته هــای  وظایــف  مــاده16: 

؛ تی ر مشــو
ــق  ــتای تحق ــی در راس ــی تربیت ــای علم گروه ه
بــا  گــروه،  صاح دیــد  حســب  خــود،  وظایــف 
دعــوت از اســاتید و صاحب نظــران خــارج از گــروه، 
اقــدام بــه تشــکیل کمیتــه تخصصــی )متشــکل از 
تعــدادی از اعضــای گــروه و صاحب نظــران خــارج 
از گــروه( نمــوده تــا بــه صــورت تخصصــی نســبت 
بــه طرح هــا و برنامه هــای مربوطــه، کارشناســی 
ــری  ــت تصمیم گی ــج جه ــرد و نتای ــام پذی الزم انج

بــه گــروه ارائــه شــود.





بخش سوم

تعداد و اعضای
 گروه های علمی تربیتی
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الف( تعداد گروه ها، اعضا و شرایط آنان
و  مــاده17: اقســام گروه هــای ســطوح عالــی 

دروس خــارج حــوزه علمیــه قــم عبــارت اســت از:
1. فقه و اصول؛

2. علوم قرآن و حدیث؛
3. کام و علوم عقلی؛

ــه  ــت س ــه تح ــی ک ــی )دروس 4. دروس تخصص
ــد(. ــرار نمی گیرن ــده ق ــوان یادش عن

مــاده18: اســاتید عضــو گروه های علمــی تربیتی 

ــر  ــت براب ــارج، الزم اس ــی و دروس خ ــطوح عال س
و  جــذب  مراحــل  عالــی  شــورای   944 مصوبــه 
گزینــش آن هــا انجــام گرفتــه باشــد و دارای مجــوز 
ــا  ــط ب ــک درس از دروس مرتب ــل ی ــس حداق تدری
عنــوان گــروه باشــند و در مدرس هــای رســمی 
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حــوزه علمیــه قــم اشــتغال بــه تدریــس داشــته یــا 
ــای  ــت حوزه ه ــز مدیری ــد مرک ــورد تأیی ــز م در مراک

ــند. ــته باش ــش داش ــه پژوه ــتغال ب ــه، اش علمی
تبصــره1: اولویــت بــا اســاتیدی اســت کــه دارای 

شــرایط ذیــل هســتند.
ــت  ــس و فعالی ــابقه تدری ــوردار از س ــف( برخ ال

ــر؛ ــی باالت ــی و تربیت پژوهش
ب( تألیــف کتــاب یــا مقالــه علمــی مــورد تأییــد 

مراکــز مربوطــه؛
و  دانش افزایــی  کارگاه هــای  در  شــرکت  ج( 

تدریــس؛ مهارت هــای 
د( اشتغال تمام وقت.

تبصــره2: اســاتید اخــاق و مشــاورین تربیتی که 

دارای مجــوز هســتند، می تواننــد حســب مــورد 
ــند. ــی باش ــی تربیت ــای علم ــو گروه ه عض

مـــاده19: گروه هـــای ســـطوح عالـــی و دروس 

خـــارج، متشـــکل از حداقـــل پنـــج و حداکثـــر 
هشـــت اســـتاد می باشـــد که توســـط مدیریت 
ســـطوح عالـــی و خارج حـــوزه علمیه قـــم برابر 
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آیین نامـــه گروه های علمـــی تربیتـــی انتخاب و 
به معاونت آموزش ســـتاد، پیشـــنهاد می شـــوند 
و پـــس از تأیید اعضا، توســـط معاونـــت آموزش 
 ســـتاد، گروه ها در اولین جلســـه، از میان اعضا، 
یک نفـــر را بـــه عنـــوان مدیـــر و یک نفـــر را به 
 عنـــوان دبیر انتخـــاب نموده و جهـــت معرفی به 
 معاونـــت آموزش ســـتاد، بـــه مدیریت ســـطوح 
عالـــی و خـــارج حـــوزه علمیـــه قم پیشـــنهاد 

می نماینـــد.
مــاده20: نحــوه صــدور احــکام مدیــران، دبیــران 

و ســایر اعضــای گروه هــای علمــی تربیتــی در 
مرحلــه اول تشــکیل گروه هــا، بــه شــرح ذیــل 

ــت: اس
پــس از بررســی و تأییــد مدیریــت ســطوح عالــی 
ــت  ــه معاون ــب ب ــم، مرات ــه ق ــوزه علمی ــارج ح و خ
آمــوزش ســتاد اعــام می شــود و معاونــت آمــوزش 
ــران  ــکام مدی ــی، اح ــد نهای ــی و تأیی ــس از بررس پ
را بــا امضــای مدیــر محتــرم حوزه هــای علمیــه 
و احــکام دبیــران و ســایر اعضــا را، بــا امضــای 
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معــاون آمــوزش ســتاد، بــرای مــدت دو ســال صادر 
ابــاغ می نمایــد و در مراحــل بعــدی )پایــان  و 
ــط  ــران توس ــکام مدی ــال«( اح ــه اول »دو س مرحل
ــود  ــادر می ش ــد و ص ــتاد، تمدی ــوزش س ــاون آم مع
و احــکام ســایر اعضــا و دبیــران و اعضــای جدیــد، 
پــس از تأییــد معاونــت آمــوزش ســتاد، توســط 
ــم  ــه ق ــوزه علمی ــارج ح ــی و خ ــطوح عال ــر س مدی

تمدیــد و صــادر می شــود.
تبصــره: عــزل یــا پذیــرش اســتعفای مدیــر و 

ــر گــروه پــس از صــدور رأی گــروه، الزم اســت  دبی
ــد. ــم برس ــی ق ــطوح عال ــت س ــد مدیری ــه تأیی ب

مــاده21: مدیریــت ســطوح عالــی و خــارج حــوزه 

علمیــه قــم جهــت اعمــال نظارت هــای الزم، یــک 
ــه عنــوان نماینــده  نفــر از اســاتید عضــو گــروه را ب

خــود تعییــن و بــه گــروه معرفــی می نمایــد.
مدیریــت  مرکــز  معاونیــن  شــورای  مــاده22: 

حوزه هــای علمیــه، متناســب بــا گســتره طــرح 
هدایــت تحصیلــی و پژوهش هــا و مباحــث علمــی 
و  ذی ربــط  معاونت هــای  نیــاز  مــورد  تربیتــی  و 
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ــًا  ــارج خصوص ــاماندهی دروس خ ــا س ــب ب متناس
در فقــه معاصــر، تعــداد گروه هــای علمــی تربیتــی 
ــم  ــه ق ــوزه علمی ــارج ح ــی و دروس خ ــطوح عال س
ــم  ــی ق ــطوح عال ــت س ــنهاد مدیری ــس از پیش را پ
و  تعییــن می نمایــد  آمــوزش،  معاونــت  تأییــد  و 
دروس  و  عالــی  ســطوح  مدیریــت  آن  براســاس 
خــارج حــوزه علمیــه قــم، گروه هــا را تشــکیل 

می دهــد.
و  فعالیــت  بــر  نظــارت  مســئولیت  مــاده23: 

ــور  ــه ام ــیدگی ب ــا و رس ــات گروه ه ــکیل جلس تش
مدیریــت  عهــده  بــه  گروه هــا،  مالــی  و  اداری 
علمیــه  حــوزه  خــارج  دروس  و  عالــی  ســطوح 
بــر  عالــی  نظــارت  و  هدایــت  و  می باشــد  قــم 
فعالیــت کیفــی گروه هــا، حســب مــورد بــه عهــده 
ــز  ــش مرک ــب و پژوه ــوزش، تهذی ــای آم معاونت ه

اســت. علمیــه  حوزه هــای  مدیریــت 
ــره: اداره ای تحــت عنــوان اداره گروه هــای  تبص

علمــی تربیتــی ســطوح عالــی و دروس خــارج 
حــوزه علمیــه قــم در مدیریــت ســطوح عالــی قــم 
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تشــکیل می شــود کــه عهــده دار وظایــف مربوطــه 
می باشــد.

ب( وظایف
مــاده24: وظایــف گروه هــای علمــی تربیتــی 

ســطوح عالــی و دروس خــارج حــوزه علمیــه قــم: 
ــای  ــه ارتق ــوط ب ــای مرب ــا و طرح ه ــنهاد برنامه ه 1. پیش

ســطح آموزشــی، پژوهشــی، تربیتــی، فرهنگــی و تبلیغــی 

خط مشــی های  و  سیاســت ها  براســاس  طــاب، 

ــوب؛  مص

ــام  ــده و انج ــات تعیین ش ــاس موضوع ــس براس ی 2. تدر

ــاز؛ ــورد نی ــای م پژوهش ه

3. همــکاری بــا مراکــز ذی ربــط در تأییــد موضــوع 

و  طــاب  پایان نامه هــای  یابــی  ارز و  پایان نامه هــا 

ــا،  ــتاد راهنم ــوان اس ــه عن ــاب ب ــت انتخ ــی جه آمادگ

داور؛ و  مشــاور 

4. پیشــنهاد برگــزاری دوره هــا و کارگاه هــای دانش افزایــی 

بــرای اســاتید؛

5. پیشنهاد برگزاری همایش ها و نشست های تخصصی؛
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تربیتــی،  آموزشــی،  رونــد  ارزشــیابی  و  یابــی  ارز  .6

ــیب ها،  ــایی آس ــی و شناس ــی و تبلیغ ــی، فرهنگ پژوهش

مشــکات، کمبودهــا و ارائــه راهکارهــای الزم؛

ــح  ــی، تصحی ــئواالت امتحان ــی س یاب ــارکت در ارز 7. مش

آزمون هــای  و  شــفاهی  امتحــان  کم وکیــف  و  اوراق 

ــف؛ مختل

علمــی  انجمن هــای  تشــکیل  جهــت  همــکاری   .8

ــان؛ ــه آن ــورت های الزم ب ــه مش ــاب و ارائ ــی ط تخصص

ارائــه  و  ســرفصل ها  و  درســی  متــون  بررســی   .9

پیشــنهادهای اصاحــی و تکمیلــی، حســب درخواســت 

مســئوالن ذی ربــط؛

10. تدویــن برنامه هــا و فعالیت هــای ســاالنه گــروه و 

ــاالنه آن. ــرد س ــی عملک یاب ارز
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مــاده25: وظایــف مدیــران گروه هــای علمــی 

تربیتــی واحدهــای آموزشــی و ســطوح عالــی و 
خــارج: دروس 

ــوی  ــی از س ــای اباغ ــت ها و راهبرده ــرای سیاس 1. اج

ــه؛ ــای علمی ــت حوزه ه ی ــز مدیر مرک

ــا و  ــاغ برنامه ه ــروه و اب ــای گ ــر فعالیت ه ــارت ب 2. نظ

وظایــف اعضــای گــروه و تقســیم کار بیــن اعضــا؛

3. برآورد و پیشنهاد بودجه ساالنه گروه؛

فعالیــت  محدودیت هــای  و  مشــکات  شناســایی   .4

گــروه و ارائــه راهکارهــای اصاحــی؛

5. اداره جلســات و تأییــد و ابــاغ دســتور جلســات 

ــروه؛ گ

یابــی عملکــرد اعضــای گــروه و اعــام نتیجــه بــه  6. ارز
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یــت ســطوح عالــی و  یــت واحــد آموزشــی و مدیر مدیر

دروس خــارج حــوزه علمیــه قــم حســب مــورد؛

7. تــاش در جهــت تهیــه و به روزکــردن منابــع و امکانــات 

یات، منابــع الکترونیکی،  مــورد نیــاز گــروه )کتــاب، نشــر

یــت واحدهــای  یــق مدیر امکانــات رایانــه ای( از طر

ــارج  ــی و دروس خ ــطوح عال ــت س ی ــی و مدیر آموزش

ــه قــم حســب مــورد؛ حــوزه علمی

8. انجــام کلیــه مکاتبــات رســمی گــروه بــا واحــد 

ــوزه  ــارج ح ــی و خ ــطوح عال ــت س ی ــا مدیر ــی ی آموزش

ــورد؛  ــب م ــم حس ــه ق علمی

9. تهیه گزارش فعالیت های گروه و ارائه آن به مدیر واحد 

یت سطوح عالی و خارج حسب  مورد؛ آموزشی و مدیر

10. تشکیل منظم جلسات گروه؛

و  وظایــف  از  بخشــی  می تواننــد  گــروه  مدیــران   .11

ــد. ــض نماین ــروه تفوی ــران گ ــه دبی ــود را ب ــارات خ اختی

مــاده26: وظایــف دبیــران گروه هــای علمــی 

تربیتــی واحدهــای آموزشــی و ســطوح عالــی و 
قــم: خــارج  دروس 

ــال  ــروه و ارس ــای گ ــه اعض ــانی ب ــوت و اطاع رس 1. دع

پی گیــری  و  مربوطــه  بخش نامه هــای  و  مصوبــات 
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ــات؛ مصوب

2. تهیــه دســتور جلســه گــروه بــا هماهنگــی مدیــر گــروه 

ــرای  ــال آن ب ــروه و ارس ــات گ ــورت جلس ــم ص و تنظی

ــروه؛ ــای گ اعض

یــق  3. تهیــه و تنظیــم گزارشــات مــورد نیــاز گــروه، از طر

مراجــع ذی ربــط؛

ــد  ــان واج ــتادان و کارشناس ــی اس ــایی و معرف 4. شناس

آن هــا در  بــه منظــور عضویــت  بــه گــروه  شــرایط 

تخصصــی؛ کمیته هــای 

ــروه و  ــه گ ــوط ب ــکات مرب ــا و مش ــایی نیازه 5. شناس

ــروه؛ ــر گ ــه مدی ــزارش آن ب گ

ــا  ــه ب ــای مربوط ــا و برنامه ه ــس طرح ه ــه پیش نوی 6. تهی

ــت  ی ــی و مدیر ــد آموزش ــای واح ــی معاونت ه هماهنگ

ــه  ــورد و ارائ ــب م ــارج، حس ــی و دروس خ ــطوح عال س

بــه مدیــر گــروه؛

7. تنظیم برنامه ها و جلسات گروه؛

ــای  ــروه و کمیته ه ــن گ ــای الزم بی ــام هماهنگی ه 8. انج

هماهنگــی  بــا  مرتبــط،  انجمن هــای  و  تخصصــی 

یــت  مدیر و  آموزشــی  واحــد  در  مربوطــه  معاونــت 

ســطوح عالــی و دروس خــارج حســب مــورد؛
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ــپ و ارســال  ــی از قبیــل تای ــره: امــور اجرای تبص

مکاتبــات و تنظیــم و نشــر نشــریات تخصصــی و... 
ــه در  ــت مربوط ــی معاون ــای اجرای ــق نیروه از طری
واحدهــای آموزشــی و مدیریــت ســطوح عالــی 
ــام  ــورد انج ــب م ــم، حس ــه ق ــوزه علمی ــارج ح و خ

می پذیــرد.
مــاده27: وظایف اســاتید عضــو گروه های علمی 

تربیتــی واحدهــای آموزشــی و ســطوح عالــی و 
ــارج: دروس خ

یــس موظفــی و ســایر وظایــف منــدرج در مــاده 15  1. تدر
مصوبــه 944 شــورای عالــی حوزه هــای علمیــه؛1

2. انجــام پژوهــش و امــوری کــه برابــر مصوبــات گــروه، 

ــردد؛ ــن می گ تعیی

تحقیقــات  و  کتــب  مقــاالت،  طرح هــا،  یابــی  ارز  .3

پایان نامه هــا؛ و  طــاب  پایانــی  و  کاســی 

ــت از:  ــارت اس ــاتید عب ــف اس ــی: وظای ــورای عال ــه 944 ش ــاده 15 مصوب 1. م
ــرفصل های  ــی و س ــون درس ــاس مت ــس براس ــه و تدری ــف محول ــام وظای 1. انج
ــر در  ــام نظ ــاب؛ 3. اع ــوی ط ــی و معن ــت اخاق ــاد و تربی ــوب؛ 2. ارش مص
خصــوص متــون درســی و ســرفصل های مصــوب؛ 4. طراحــی ســؤاالت و 
ــرکت در  ــزوم؛ 6. ش ــورت ل ــاب در ص ــان از ط ــذ امتح ــح اوراق؛ 5. اخ تصحی
دوره هــای آموزشــی اســاتید در صــورت لــزوم؛ 7. مشــارکت و حضــور فعــال در 
گــروه آموزشــی؛ 8. ارائــۀ مشــاورۀ علمــی بــه طــاب؛ 9. راهنمایــی و ارزیابــی 

ــاب. ــی ط ــات درس تحقیق
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4. مشــاوره آموزشــی، تربیتــی، پژوهشــی فرهنگــی تبلیغــی 

بــه طــاب؛

5. همــکاری بــا کمیته هــای تخصصــی و انجــام وظایــف 

محولــه از جانــب گــروه؛

مــاده28: وظایــف اختصاصــی اســاتید عضــو 

خــارج: دروس  و  عالــی  ســطوح  گروه هــای 
هدایــت  برنامــه  بــا  مرتبــط  فعالیت هــای  انجــام   .1

؛ تحصیلــی

 
ً
یــس براســاس موضوعــات تعیین شــده خصوصــا 2. تدر

در فقــه معاصــر؛

3. انجــام فعالیت هــای پژوهشــی متناســب بــا نیــاز 

حــوزه و طــرح تحــول؛

مــاده29: گروه هــای علمــی تربیتــی واحدهــای 

و دروس خــارج الزم  آموزشــی و ســطوح عالــی 
برگــزار  یــک جلســه  اســت حداقــل در هرمــاه 
نماینــد و جلســات بــا حضــور حداقــل دو ســوم 
ــات گــروه  ــای گــروه، رســمیت دارد و مصوب اعض
بــا نصــف بــه  عــاوه یــک از کل اعضــای گــروه، بــه 

می رســد. تصویــب 
مــاده30: گروه هــای علمــی تربیتــی واحدهــای 
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خــارج  دروس  و  عالــی  ســطوح  و  آموزشــی 
می تواننــد در مباحــث تخصصــی خــاص، اســاتید 
و صاحب نظــران خــارج از گــروه را، جهــت شــرکت 

ــد. ــوت نماین ــروه دع ــات گ در جلس



بخش پنجم

حق الزحمه گروه های
 علمی تربیتی
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مـاده31: پرداخت حق الزحمه اعضای گروه های 

علمـی تربیتی واحدهای آموزشـی:
مســاعدت  پرداخــت  آیین نامــه  برابــر  الــف( 
ماهیانــه، اســاتید دروس تمام وقــت و نیمه وقــت 
ســطح یــک، موظفنــد عاوه بــر تدریــس موظفــی، 
روزانــه یــک ســاعت و اســاتید تمام وقــت دروس 
ســطح 2 و 3، دو ســاعت و نیمه وقــت ســطح 2 
و 3 یــک ســاعت جهــت انجــام امــور آموزشــی، 
ــته  ــتغال داش ــه اش ــی در مدرس ــی و تربیت پژوهش
باشــند، لــذا ســاعات شــرکت اســاتید در جلســات 
گــروه  و ســاعاتی کــه حســب مصوبــات گــروه، 
ــه  ــی مدرس ــی و تربیت ــی، پژوهش ــور آموزش ــه ام ب
اشــتغال دارنــد، جــزء ســاعات مصــوب حضــور 

آنــان در مدرســه محســوب می شــود؛
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ب( اســاتید ســاعتی، در صــورت حضــور فعــال 
بــا گــروه،  در گــروه، ســاعات همــکاری آن هــا 
حداکثــر بــه مــدت 20 ســاعت در مــاه بــه ســاعات 

می شــود.  اضافــه  تدریس شــان 
ج( حق الزحمــه کارشناســان مدعــو خــارج از 
ــی  ــئول واحدآموزش ــط مس ــی، توس ــد آموزش واح

تأمیــن می شــود؛
گروه هــای  اســاتید  حق الزحمــه  مــاده32: 

ــارج و  ــی و دروس خ ــطوح عال ــی س ــی تربیت علم
مراکــز تخصصــی و مؤسســات آمــوزش عالــی: 
تربیتــی  علمــی  گروه هــای  حق الزحمــه 
ــم  ــه ق ــوزه علمی ــارج ح ــی و دروس خ ــطوح عال س
و مراکــز تخصصــی و مؤسســات آمــوزش عالــی 
معاونــت  توســط  کــه  آیین نامــه ای  براســاس 
آمــوزش حوزه هــای علمیــه تدویــن و بــه تأییــد 
پرداخــت  می رســد  علمیــه  حوزه هــای  مدیــر 

. د می شــو



بخش ششم

برگزاری گردهمایی های 
گروه های علمی تربیتی 
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الف( واحدهای آموزشی:
مــاده33: گردهمایی هــای گروه هــا متشــکل 

ــای  ــی واحده ــی تربیت ــای علم ــای گروه ه از اعض
ــه شــرح  آموزشــی، کارشناســان و صاحب نظــران ب

ــود. ــزار می ش ــل برگ ذی
ــی  ــی تربیت ــای علم ــای گروه ه ــی اعض ــف( گردهمای ال

ــال  ــر س ــل در ه ــتان حداق ــر اس ــی ه ــای آموزش واحده

ــه؛ ــک مرتب ی

تربیتــی  علمــی  گروه هــای  مدیــران  گردهمایــی  ب( 

ــا دو  ــک ی ــل ی ــتان حداق ــر اس ــی ه ــای آموزش واحده

مرتبــه در ســال؛

ج( نشســت مشــترک تخصصــی تعــدادی از مدیــران 

گروه هــای علمــی تربیتــی کلیــه اســتان ها در ســال؛
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ب( سطوح عالی و دروس خارج؛
گردهمایــی مدیــران گروه هــای علمــی تربیتــی 
بــار در ســال برگــزار می شــود و گردهمایــی  دو 
ــک  ــی ی ــی و تربیت ــای علم ــای گروه ه ــه اعض کلی

ــود. ــزار می ش ــال برگ ــار در س ب
ــزاری و  ــوه برگ ــی نح ــه اجرای ــاده34: آیین نام م

توســط  فوق الذکــر،  گردهمایی هــای  اهــداف 
معاونــت آمــوزش تدویــن می شــود و بــه اســتحضار 

مدیــر محتــرم حوزه هــای علمیــه می رســد. 
ــطح  ــای س ــت و ارتق ــتای تقوی ــاده35: در راس م

تربیتــی،  علمــی  گروه هــای  فعالیــت  کیفــی 
دســتورالعمل اجرایــی ارزیابــی عملکــرد گروه هــای 
علمــی تربیتــی، توســط معاونــت آمــوزش تدویــن 
تربیتــی  علمــی  گروه هــای  ســاالنه  و  می شــود 
و  اســتانی  مدیریت هــای  توســط  مــورد  حســب 
مدیریــت ســطوح عالــی و خــارج، مــورد نظــارت و 

ارزیابــی الزم قــرار می گیرنــد.
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ــاده  ــه، 35 م ــک مقدم ــه در ی ــن آیین نام ای
ــخ 96/8/8  ی ــم و در تار ــره تنظی و 13 تبص
ــه  ــای علمی ــرم حوزه ه ــر محت ــد مدی ــه تأیی ب

ــید. رس




