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�پیشگفتار

انقــاب  �پیــروزی   از  �ــس  به ویــژه  معاصــر،  دنیــای  تحــوالت  ســرعت 
اســامی، چنــان  شــتاب گرفتــه کــه نوســازی و به روزرســانِی تمــام نهادهــا، 
ازجملــه نهادهــای دینــی و فرهنگــی اجتنــاب نا�ذیــر 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 �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 عاقه من ــال و ب ــد اعم ــاپ جدی چ

مدیریتحوزههایعلمیه
برنامهریزیونظارتراهبردی دفتر

مدیریتاندیشکده
فروردین1401شمسی
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پذیرش حوزه
تقویم پذیرش؛. 1

آزمون ورودی؛. 2

مشاوره ورودی؛. 3

میثاق تربیتی؛. 4

ثبت اطالعات ورودی.. 5

برنامه ریزی تحصیلی
تقویم آموزشی؛. 1

جداول درسی؛. 2

انتخاب عناوین درسی.. 3

ارزشیابی علمی
طرح و تصحیح امتحانات کتبی؛. 1

امتحانات شفاهی؛. 2

ممتحنین شفاهی؛. 3

امتحانات کتبی طالب غیرحضوری؛. 4

خدمات تحصیلی؛. 5

یت دسترسی ها به سامانه؛. 6 مدیر

ثبت و تأیید نمرات؛. 7

تطبیق نمرات؛. 8
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کمیسیون آموزش و پایش پرونده ها؛. 9

صدور گواهی؛. 10

ا نـتـقـاالت.. 11

استاد
جذب و گزینش؛. 1

یس و احراز صالحیت علمی؛. 2 تدر

معافیت دائم استاد سرباز؛. 3

گروه های علمی تربیتی؛. 4

کمیته های علمی؛. 5

احکام و صدور گواهی نقل و انتقاالت؛. 6

درس خارج؛. 7

رسمیت یافتن دروس خارج شهرستان ها؛. 8

تحصیل درس خارج در شهرستان ها.. 9

مراکز تخصصی
تأسیس، توسعه و برگزاری دوره ها؛. 1

طراحی رشته های تخصصی.. 2

دوره های آموزشی و دانش افزایی
اردوها و دوره   های تابستانی؛. 1

دانش افزایی و بهسازی اساتید؛. 2

دوره های تابستانی مکالمه عربی؛. 3
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دوره های تربیت استاد مکالمه عربی.. 4
1. تقویم پذیرش

)زمان بندی آغاز و پایان هر یک از مراحل پذیرش(

درصد پیشرفتوضعیت فعلیوضعیت سابق

تعیینزمانبندیتمامیمراحل
�ذیرشداوطلبانورودبهحوزه

درستادمرکزی

واسپاریمدیریتزمانبندی
مراحل�ذیرشواختیاردر
تقدموتأخراجرایهریک

آنهابهمدیریتهای از
استانیباتوجهبهشرایطو

اقتضائاتمنطقهای

%70

اقدامات بایستهنتایج حاصله

1(رضایتعمومیمدیریتهای
استانیازاختیارعملدر

برنامهریزیواجرا؛
2(امکانرعایتاقتضائات،
امکاناتوشرایطخاصهر

منطقهتوسطمدیریتهای
استانی؛

3(امکانمدیریتزمانبندیو
هریکازمراحل توسعهزماندر

�ذیرش

ساختسامانهای؛ 1.تکمیلوتوسعهزیر
ــرا ــزیواج ــدیبرنامهری ص ــددر ــپاریص 2.واس

ــه ــدارسعلمی ــتانیوم ــایاس ــهمدیریته ب
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2. آزمون ورودی 
)برگزاری آزمون در مراکز آزمون(

درصد وضعیت فعلیوضعیت سابق
پیشرفت

برگزاریآزمونورودیداوطلبان
بااعزامناظرینبهمراکزآزمون

توسطستاد سراسرکشور

واسپاریبرگزاری
آنبه آزمونونظارتبر

مدیریتهایاستانی
%100

اقداماتبایستهنتایجحاصله

1(اعتمادبهمدیریتهایاستانی
واحساسمسئولیتتوسط

ایشان؛
2(صرفهجوییقابلتوجهدر

هزینهحقمأموریتوحقوقو
اضافهکاریحداقل100نفرروز؛
3(صرفهجوییقابلتوجهدر
هزینهایابوذهابزمینیو

هواییوحقمأموریتوحقوق
رانندگانمرکزدرجابجاییناظرین

50منطقهکشور. حداقلدر

1.تولیدزیرساختسامانهای
مناسب؛

2.واسپاریطرحسؤالوبرگزاری
آزمونبهمدیریتاستانو

مدرسه.
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3. مشاوره ورودی
)انجام آزمون شخصیت و مصاحبه روان شناختی( 
4. میثاق تربیتی )برگزاری دوره 10  روزه تربیتی(

درصد وضعیت فعلیوضعیت سابق
پیشرفت

انجاممشاورهودورهمیثاقتربیتی
توسطستادبااعزاممشاورینو
اساتیدتوسطمعاونتتهذیببه

استانهاوجمعبندینتایجواطالعات
مربوطهتوسطستاد

واسپاریمشاورهو
دورهمیثاقتربیتی

بهمدیریتهای
استانی

%100

اقدامات بایستهنتایج حاصله

1(تربیتاساتیدومشاورینموردنیاز
درهمهاستانها؛

2(استقاللمدیریتهایاستانیو
احساسمسئولیت؛

هزینه 3(صرفهجوییقابلتوجهدر
حقمأموریتوحقوقحداقل200نفر
روز)اعزامچندروزهحداقلیکاستادو

ویکمشاوربههریکازاستانها(.

آسیبشناسیوبازنگریدر
مراحل�ذیرشومحورهای

آنهاوتلفیقبرخیمراحل
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5. ثبت اطالعات ورودی
)بررسی و ثبت اطالعات و نتایج مراحل پذیرش داوطلبان(

درصد وضعیت فعلیوضعیت سابق
پیشرفت

بررسیتمامیاطالعات،مدارک
وشرایط)راستیآزمایی(به

ستاد صورتمتمرکزدر

واسپاریبررسیمدارک
وشرایط)راستیآزمایی(

وثبتاطالعاتمربوطبه
مراحل�ذیرشدرسامانه

بهمدیریتاستان

%100

اقدامات بایستهنتایج حاصله

1(اعتمادبهمدیریتهای
استانیواحساسمسئولیت

توسطایشان؛
2(مدیریتبهترزمانوصرفه

جوئیدرزمان؛
3(تقلیلقابلتوجهزمان

کدتحصیلیداوطلبان. صدور

1.تکمیلوتوسعهزیرساخت
سامانهای؛

2.تقویتوثباتنیروهایکارآزموده
مدیریتهایاستانیوهمچنین در

آموزشایشان.
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6. تقویم آموزشی
 )زمان بندی آغاز و پایان هر نیم سال و سال تحصیلی؛ 

برگزاری امتحانات در هر دوره(

درصد وضعیت فعلیوضعیت سابق
پیشرفت

تعیینوابالغابتداوانتهایهر
نیمسالتحصیلیوآغاززمان

امتحاناتواعالم�ایانسالبه
ستاد صورتمتمرکزویکساناز

بهکلکشور

واسپاریزمانبندیهای
بهمدارسومراکز مزبور

حسبشرایط کشور
اقلیمیوجغرافیایی
منطقهوشرایطدیگر

مدرسه

%80

اقدامات بایستهنتایج حاصله

1(رضایتعمومیمدارساز
برنامهریزیسال اختیارعملدر

تحصیلی؛
2(رعایتشرایطخاصهر

منطقهدربرنامهریزی؛
3(بهرهمندیازآبوهوای

متناسبباتحصیلطالب؛
4(برنامهریزیمناسببرای

هر اوقاتفراغت،حسبنیاز
منطقه؛

5(اختیارطالبدرجابجاییو
انتقالوانتخاببرنامهمناسب
فرد تحصیلیحسبشرایطهر

یامنطقه.

1.�شتیبانیسامانههایحوزویاز
موسم حالاجرادر برنامههایدر
ایامتابستان؛

ً
تعطیالت،خصوصا

2.تشویقمدارسیکهایامتعطیلی
کمتریدارندوایامآموزشیو

درسبیشتریرابرایطالبخود
برنامهریزیکردهاند.
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7. جداول درسی )تعریف دروس 
در سامانه جهت انتخاب واحد طالب محترم و شرکت در امتحانات(

درصد وضعیت فعلیوضعیت سابق
پیشرفت

تعریفدرسهاتوسطستاددر
نیمسالتحصیلی)حداقل هر
انتخابدرسها(در وحداکپثر

سامانه

تعریفدرسهاوبرنامه
ریزیدرسیبارعایت

وهمنیاز �پیشنیاز
توسطمدارس

%90

اقدامات بایستهنتایج حاصله

برنامهریزی عملدر 1(اختیار
درسی؛

2(رعایتشرایطخاصحضور
اساتید اساتیدوبهرهمندیاز

توانمند؛
3(عدمتحمیلبرنامةدرسیبهکل

مدارسکشور؛
مدیریتمناسبزمانبندیارائة

دروس.

برگزاریکارگاهدانشافزاییبرای
ومدارس معاونانآموزشیمراکز

جهتارتقایسطحتواناییو
تسلطبهضوابطآموزشی
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8. انتخاب عناوین درسی
 )قابلیت انتخاب دروس از عناوین بدیل(

درصد وضعیت فعلیوضعیت سابق
پیشرفت

محدودیتدرانتخاب
کپتابهایدرسیبدون

امکانجایگزینی

یکاز واسپاریحقانتخابهر
کپتابهایبدیلحتیجایگزین
منابعجدیدباهماهنگیستاد

80%

اقدامات بایستهنتایج حاصله

1(ایجادنشاطعلمیو
اهمیتدادنبهسالیق

علمیاساتیدوطالب؛
2(اهمیتدادنبهسایر

کپتبحوزوی؛
3(رفعکاستیهای

موجوددرمحتواهاو
عناوینرایج.

اهتمامویژهنسبتبهموضوعارتقای
سطحعلمیاساتیدو�شتیبانیوحمایت

ازبرگزاریکارگاههایدانشافزاییدر
خصوصدروسجدیدومنابعبدیل
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9. طرح و تصحیح امتحانات کتبی
)طرح و تصحیح امتحانات کتبی پایان نیمسال اول و دوم و دورۀ تابستانی(

درصد وضعیت فعلیوضعیت سابق
پیشرفت

طرحسئواالتوتصحیحاوراق
امتحانی)نیمسالدوم(توسط

قم مدیریتدر معاونتآموزشمرکز

واسپاریطرحسئوال
وتصحیحاوراق

امتحانیبهاستاد
درسمربوطه)با

نظارتمدیریتهای
مدارس استانی(در

کشور

%60

اقدامات بایستهنتایج حاصله

1(طرحوتصحیحسؤاالتواوراق
امتحانیتوسطاستادرسمیدارای

حکمتدریسنسبتبهدرسیکهآنرا
تدریسمیکپند؛

2(باالرفتندرصدقبولی،حذف
ارزیابیتحصیلیطالب؛ نواقصدر

تکمیل�ایهوسطحو 3(باالرفتنآمار
اقدامطالببهاخذمدرکتحصیلی؛

4(کاهشاسترسدرامتحانات
طرحشدهتوسطاستادمدّرس

هماندرس؛
5(کاهشاعتراضاتطالب.

اهتمامویژهو�شتیبانیاز
برگزاریکارگاهدانشافزایی

موضوعطرحو اساتیددر
تصحیحجهترسیدنبه

وضعیتاستاندارد



شورای عالی
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17 طرح واسپاری برنامه ها به مدیریت های استانی

10. امتحانات شفاهی 
)اخذ امتحان شفاهی از دروس معّین، 

در پایه های 3، 6، 8  و10 در کنار امتحانات کتبی(

درصد وضعیت فعلیوضعیت سابق
پیشرفت

برگزاریامتحانشفاهی:
در�ایۀ3توسطاستان؛

�ایههای8،6و10توسط در
معاونتآموزشستادویااعزام

هیئتبهاستان.

واسپاریامتحان
شفاهی:

�ایۀ3بهمدرسه؛ در
�ایۀ6بهمدیریت در

استان؛
�ایۀ8بهمدیریت در

اکپثر استان)در
استانها(؛

�ایۀ10بهاستانهای در
دارایسطح3بااحراز

شرایط.

%90

اقدامات بایستهنتایج حاصله

1(تکمیلناقصیدرسشفاهیدر
ارزیابیتحصیلیطالب؛

قبولی 2(باالرفتنسیدرصدآمار
�ایههایدارایامتحانشفاهی؛ در
تکمیلسطوحو 3(باالرفتنآمار

اقدامبرایاخذمدرک؛
4(کاهشاسترسطالببهدلیل

جلسه حضوراساتیداستانیدر
آزمون؛

5(رضایتطالببهدلیلحضور
حینتحصیلدر ذهنمباحثدر

�ایۀمربوطه.

ضرورتاختصاصردیفبودجهو
حمایتمالیازبرگزاریآزمونهای
مدارسومدیریتهای شفاهیدر

استانیباتوجهبهاستقبالخوب
از ازایناقدام)اینبودجه،کمتر

هزینهاعزامهیئتبهاستانهایا
آمدنطالببهقمجهتشرکتدر

آزمونهایشفاهیمیباشد(.



شورای عالی
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مركز مديريت
حوزه های علميه

طرح واسپاری برنامه ها به مدیریت های استانی18

11. ممتحنین شفاهی
 )مجوز اخذ امتحان شفاهی به اساتید دارای شرایط و حسن 

سابقه و مسلط به فن انجام مصاحبه(

درصد وضعیت فعلیوضعیت سابق
پیشرفت

اخذامتحانشفاهیتوسطسی
قم استادممتحنمستقردر

واسپاریاخذامتحان
شفاهی،توسط

استادبه 323نفر
مدیریتهایاستانی

%60

اقدامات بایستهنتایج حاصله

قبولیطالببه 1(باالرفتنآمار
سیدرصد بیشاز

جلسه 2(کاهشاسترسطالبدر
اساتید آزمونبهدلیلحضور

خودشان؛
3(باالرفتنروحیهاساتیدبااخذ
سطح حکمممتحنشفاهیدر

استان؛
4(صرفهجوییدرهزینههای

برگزاریامتحانشفاهینسبت
بهوضعیتسابق)اعزاماستاداز

معاونتآموزشستاد(.

1.اختصاصردیفبودجهخاص
استانیبرایممتحنینشفاهیو

حقالزحمهخاصبرایایشان؛
ویژهبرای 2.اختصاصامتیاز

طرححمایت. اساتیدممتحندر
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19 طرح واسپاری برنامه ها به مدیریت های استانی

12. امتحانات کتبی طالب غیرحضوری 
)برگزاری امتحانات کتبی طالب شاغل، مبلغ و نحوه شرکت طالب غیرحضوری قم(

درصد وضعیت فعلیوضعیت سابق
پیشرفت

قمبه برگزاریامتحاناتکپتبیدر
صورتمتمرکز

واسپاریبرگزاری
امتحاناتبه

مدیریتهایاستانی؛
اجازهشرکتدر

امتحاناتاستانیبه
طالبقم.

%100

اقدامات بایستهنتایج حاصله

1(صرفهجوییدرهزینههای
برگزاریامتحاناتغیرحضوریقم

ازجهتتأمیناسکانطالبدرایام
امتحانات؛

2(صرفهجوییدرهزینههای
طالبغیرحضوریقمساکندر

شهرستانها.

ــــــ
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طرح واسپاری برنامه ها به مدیریت های استانی20

13.مدیریتدسترسیهابهسامانه)مدیریتدسترسیبهسامانهثبتاطالعاتآموزشی
)نجاح(وتعیینزمانبندیهایخاصجهتانتخابواحد،حذفواضافه،ورودنمره،

رسیدگیبهاعتراضات،ویرایشو...(

درصد وضعیت فعلیوضعیت سابق
پیشرفت

مدیریتدسترسیبهسامانهنجاح
توسطستاد

واسپاریمدیریت
دسترسیهابه

مدیریتهایاستانی
%80

اقدامات بایستهنتایج حاصله

1(باالرفتنسرعتعملوکمشدن
درصدخطادرثبتوضبط

اطالعات؛
2(عدماسترسدرتصحیحوثبت

نمراتورسیدگیمناسببه
اعتراضاتطالب؛

3(نقشنظارتیمدیریتهای
استانینسبتبهمدارستحت

اشراف؛
4(رعایتشرایطخاصاقلیمیو

جغرافیاییمدارسواستانها؛
بهارتباطمدارسبا 5(عدمنیاز

جاری. ستاددرامور

انجام�شتیبانیویژهازسرورهای
�شتیبانیکپنندهسامانههای

موسمهایانتخاب آموزشی،در
واحد،امتحانات،ورودنمره،

انتقاالتو...بهدلیلحجمزیاد
ورودیاطالعاتآموزشی

درصورتامکان،تدارکسرور
اختصاصیبرایسامانههای

مربوطه.
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14. ثبت و تأیید نمرات 
)ثبت نمرات امتحانات کتبی و شفاهی در سامانه

 ارزیابی جهت ارائه سوابق تحصیلی(

درصد وضعیت فعلیوضعیت سابق
پیشرفت

ثبتنمرات محدودیتزمانیدر
وبهروزرسانینمراتارسالیاز
مدارسکشور،توسطمعاونت

یکیادومرحله( آموزشستاد)در
درهرنوبتامتحانیونشستن

نمراتدرسامانهارزیابی

برداشتهشدن
محدودیتزمانثبت

رسانی نمراتوبهروز
هوشمندنمراتدر

ساعت24هرروز،�س
ثبتنمراتتوسط از

مدرسه

%80

اقدامات بایستهنتایج حاصله

1(تسریعدرثبتوضبطاطالعاتو
نمراتآموزشی؛

2(حذفمراجعاتغیرضروری؛
3(کاهشدرصدخطا؛

واخذمدرک 4(تسریعدرصدور
علمی؛

5(حذفاموراجراییِصرفاز
ستاد؛

6(ایجادتقسیمکاربینمدارسو
مدیریتهایاستانی.

طراحیوجانماییسرورهای
برنامههای �شتیبانیکپنندهاز
آموزشیبهصورتمستقلو

مجزاباتوجهبهاهمیتورودنمره


ً
وقطعیمکررسامانه،خصوصا

موسمامتحانی در



شورای عالی
حوزه های علميه
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طرح واسپاری برنامه ها به مدیریت های استانی22

15. تطبیق نمرات )تطبیق دروس، نمرات و سوابق تحصیلی در جابه جایی طالب 
بین برنامه  های آموزشی حوزه یا انتقال از مراکز 

یا دانشگاه های خاص)مانند: مراکز مدیریت اصفهان و خراسان، 
دانشگاه امام صادق، عالی شهید مطهری، دانشگاه رضوی( 

درصد وضعیت فعلیوضعیت سابق
پیشرفت

انجامهمۀتطبیقهابهصورت
دستیوکارشناسیفردبهفرد

ستاد در

واسپاریتطبیقدروس
توسطمدارسمبداء

ومقصدبهصورت
سامانهای

%80

اقدامات بایستهنتایج حاصله

1(حذفمراجعاتحضوری؛
2(اعمالقانونورعایتضوابط

بهصورتهوشمند؛
3(کاهشدرصدخطایانسانی؛

4(ثبتوضبطدقیقمراحل
سامانه؛ اجراییدر

جعلواعمال 5(جلوگیریاز
سلیقه.

فناوری،باتعاملبیشتربا مرکز
مدیریتاصفهانوخراسان مراکز

و...،هماهنگیسامانهایبیشتری
ایجادنماید.
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16. کمیسیون آموزش و پایش پرونده ها 
)بررسی و تصمیم گیری در خصوص افت تحصیلی، انفصال و یا منع از تحصیل طلبه 

و رصد وضعیت طالب از نظر رشد و افت تحصیلی(

درصد وضعیت فعلیوضعیت سابق
پیشرفت

بررسی�روندههایتحصیلی
طالبدارایافتتحصیلیو

ستاد اتخاذتصمیمدر

واسپاریبررسی�روندهها
کمیسیونآموزش در

مدرسهومدیریتاستانی
بهمیزانهشتاددرصد

%40

اقدامات بایستهنتایج حاصله

1(بررسیساالنه3500
مدارس، �روندهآموزشیدر

مدیریتهایاستانیومعاونت
آموزشستاد؛

2(مشخصشدنوضعیت
طالبدارایافتویافاصلۀ

تحصیلی؛
3(ایجادفرصتدوبارهبرای
احیای�روندهآموزشیطالب

بابرنامهریزیآموزشیدرسو
میزاننواقصیواخذتعهدازاو.

اختصاصردیفبودجهخاص
نسبتبهتشکیلجلسات

مدارس، کمیسیونآموزشدر
برگزاری استانهاوحمایتویژهاز
جلساتکمیسیونآموزشستاد

)هماکپنون،اینجلساتبهصورت
هفتگیبرگزارمیشود(.



شورای عالی
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مركز مديريت
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طرح واسپاری برنامه ها به مدیریت های استانی24

17. صدور گواهی 
)تأیید سوابق و سطوح تحصیلی طالب محترم برای ارائه آن 

به نهادها یا ارگان های مختلف، در طول تحصیل(

درصد وضعیت فعلیوضعیت سابق
پیشرفت

فیزیکیو گواهیباحضور صدور
ستاد درخواستطلبهدر

حذفمراجعهحضوری
وانجامصدورگواهیبه

صورتهوشمند)آنالینو
آفالین(ازطریقسامانه

%90

اقدامات بایستهنتایج حاصله

1(حذفمراجعاتحضوری؛
2(حذفامکانجعلیاصدور

گواهیمغایرباوضعیت
تحصیلیطلبهبهدلیل

هوشمندشدنفرایندصدور
گواهیوبررسیوضعیت

تحصیلیطلبه؛
3(کمشدندرصدخطا؛

4(باالرفتنسرعتعملو
حصولنتیجه؛

5(همکاریباسایرسازمانها
وادارات،جهتبهرهمندیاز

گواهیهایهوشمند.

برنامهها تعمیماینبرنامهبهسایر
کهقابلیتهوشمندشدنوحذف

مراجعهحضوریبهصورتگسترده
مدرکعلمی رادارندمانندصدور



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

25 طرح واسپاری برنامه ها به مدیریت های استانی

18. ا نـتـقـاالت
 )انجام انتقال طالب متقاضی جابه جایی مدرسه و 

محل تحصیل با موافقت مدارس و مراکز مبدأ و مقصد(

درصد وضعیت فعلیوضعیت سابق
پیشرفت

بهصورت انجامهمهامور
دستیومراجعهحضوریدر

ستاد

انجامهمۀمراحلاعماز
درخواستطلبه،مدرسه

مبدأواعالمنظر ومرکز
مساعدیامخالفمقصد،از
به طریقسامانه،بدوننیاز

مراجعهحضوری

%80

اقدامات بایستهنتایج حاصله

1(حذفمراجعاتحضوری؛
2(نظارتدقیقبر

جابهجاییهایانجامشدهبین
مدارس؛

بررسی 3(مدیریتمناسبدر
شرایطبهصورتهوشمند.

فناوری تعاملکارشناسیمرکز
اطالعاتبامراکزمدیریتاصفهانو
آنهادر خراسانجهتورودجدیتر

خصوصانتقالهوشمند
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طرح واسپاری برنامه ها به مدیریت های استانی26

19. جذب و گزینش
 )نیازسنجی، جذب و گزینش اساتید(

درصد وضعیت فعلیوضعیت سابق
پیشرفت

انجامکلیهمراحلجذبو
گزینشاساتیدبهصورت

قم متمرکزدر

واسپاریکلیهمراحل
جذبوگزینشاساتیدبه

مدیریتهایاستانی
%70

اقدامات بایستهنتایج حاصله

1(تسریعوتسهیلدرانجامامور
مربوطبهاساتید؛

مراجعهاساتیداز 2(جلوگیریاز
شهرستانهابهقم؛

3(تقویتجایگاهمدیریتهای
استانی؛

هزینهها. 4(صرفهجوییدر

ایجادسامانهجامعنیازسنجی،
جذبوگزینشاساتید

اســـاتید
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20. تدریس و احراز صالحیت علمی اساتید

درصد وضعیت فعلیوضعیت سابق
پیشرفت

احرازشرایطداوطلبان
تدریسوصالحیتعلمی

ستاد اساتیددر

ابالغدستورالعملجهت
واسپاریآنبهمدیریتهای

استانی
%30

اقدامات بایستهنتایج حاصله

1(تسریعوتسهیلدرانجام
امورمربوطبهاساتید؛

2(جلوگیریازمراجعهاساتید
ازشهرستانهابهقم؛

3(صرفهجوییدرهزینههاو
جلوگیریازهدررفتفرصت

اساتید؛
4(تقویتبنیهعلمی

استانها؛
5(ایجادزمینهوانگیزهالزم

جهترغبتوماندگاری
اساتیددراستانها.

ایجادسامانهجامعثبتناماز
داوطلبانتدریس
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21. معافیت دائم استاد سرباز 
)اجرای طرح معافیت دائم اساتید )استاد سرباز(

درصد وضعیت فعلیوضعیت سابق
پیشرفت

اجرایی انجامتماممراحلامور
ستاد طرحمعافیتاساتیددر

واسپاریتمامیامور
اجراییطرحمعافیت

دائماساتیدبه
مدیریتهایاستانی

%100

اقدامات بایستهنتایج حاصله

1(حذفواسطهبودنستادو
توسطمدیریتهای انجامامور

استانی؛
اساتید. امور 2(تسهیلدر

ــــــ



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

29 طرح واسپاری برنامه ها به مدیریت های استانی

22. گروه های علمی تربیتی
 )تشکیل گروه های علمی تربیتی، احراز شرایط و صدور احکام اعضای گروه ها(

درصد وضعیت فعلیوضعیت سابق
پیشرفت

فاقد�پیشینه

1.واسپاریتشکیل
گروههایعلمیتربیتی
وصدوراحکامآنهابه

مدیریتهایاستانی؛
شرایطاعضاو 2.احراز

مدیرانگروههایعلمی
تربیتیوتأیپیدآنهادر

ستاد.

%60

اقدامات بایستهنتایج حاصله

1(تشکیلگروههایعلمیتربیتی
واحدهایآموزشی؛ دراکپثر

2(استفادهازنظراتکارشناسی
مسائلآموزشی، اساتیددر

تربیتیو�ژوهشیمدارسعلمیه؛
3(ارتقایسطحعلمیوتربیتی

مدارسعلمیه.

تخصیصبودجهالزمجهتتوجیه
وفعالسازیگروههایعلمی

تربیتیدرواحدهایآموزشی
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طرح واسپاری برنامه ها به مدیریت های استانی30

23. کمیته های علمی 
)تشکیل کمیته های علمی به منظور تسهیل و ارتقای کیفی و کمی سطح علمی 

طالب(

درصد وضعیت فعلیوضعیت سابق
پیشرفت

تشکیلکمیتههایعلمی
ستاد بهصورتمتمرکزدر

1.واگذاریکمیتهعلمیبه12
مرکزتخصصیدارایشرایط؛

2.واگذاریکمیتهعلمیسطح
سهبهاستانخوزستان.

اقدامات بایستهنتایج حاصله

1(ارتقایسطحکیفی
واحدهایآموزشی؛

2(تسهیلفرایندتصویب
موضوعات؛

ظرفیت 3(استفادهاز
واحدهایآموزشی؛

4(جهتدهی�ایاننامهها
بهسمت�اسخگوییبه
مشکالتوچالشهای

منطقهای؛
5(جهتدهی�ایاننامهها

بهسمت�اسخگوییبه
مشکالتوچالشهای

دانشیخاص؛
6(افزایشمدارکصادر
سطوحعالیو شدهدر

ارتقایعلمیحوزه.

گرفتنردیفبودجهبهمنظور نظر 1.در
نظارتوبررسیعملکردکمیتههاباتوجه

سراسرکشور؛ بهگسترشدر
2.تخصیصبودجهبرایحمایتاز

واحدهایآموزشی�پیوسته؛
ستاد 3.تأمیننیرویانسانیکافیدر

جهتهمکاریهاونظارتهاباکمیتههای
استانها؛

4.تشکیلکمیتههایاضطراریبرای
اساتیدمتقاضیتدوین�ایاننامهورساله

علمی؛
5.معرفیطالببومیدارایشرایط

کمیتههایعلمیاستانها؛ عضویتدر
6.برگزاریجلساتتوجیهیبامدیران

خصوص استانیواحدهایآموزشیدر
دستورالعملتشکیلکمیتههایعلمی.
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31 طرح واسپاری برنامه ها به مدیریت های استانی

24. احکام و صدور گواهی نقل و انتقاالت 
)صدور و تمدید احکام اساتید و صدور گواهی 

جهت نقل و انتقاالت و... اساتید محترم(

درصد وضعیت فعلیوضعیت سابق
پیشرفت

صدوروتمدیداحکاماساتیدو
گواهیهایدرخواستیبا صدور

مراجعهحضوریبهستاد

و واسپاریصدور
تمدیداحکاماساتیدو
گواهیهایموردیبه

مدیریتهایاستانی

%100

اقدامات بایستهنتایج حاصله

1(تسریعوتسهیلدرانجامامور
مربوطبهاساتید؛

2(جلوگیریازمراجعهاساتیداز
شهرستانهابهقم؛

هزینهها. 3(صرفهجوییدر

ایجادسامانهجامعبانکاطالعات
اساتید



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
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طرح واسپاری برنامه ها به مدیریت های استانی32

25. رسمیت یافتن دروس خارج شهرستان ها
)نیازسنجی، جذب، پذیرش و احراز شرایط اساتید دروس خارج(

درصد وضعیت فعلیوضعیت سابق
پیشرفت

قم درانحصار

واسپاریانجامنیازسنجی،
شرایط جذب،�ذیرشواحراز

اساتیددروسخارجبه
مدیریتهایاستانی

%70

اقدامات بایستهنتایج حاصله

1(تسریعوتسهیلدرانجام
امورمربوطبهاساتیددروس

خارج؛
2(صرفهجوییدرهزینهها؛

3(تقویتبنیهعلمی
استانها؛

4(ایجادزمینهوانگیزهالزم
جهترغبتوماندگاری

اساتیددراستانها؛
5(بهرهمندیطالب

دروسخارج شرکتکپنندهدر
ازمزایایمربوطه.

اختصاصبودجهالزمجهتاعزامفضالیحوزه
علمیهقمبهاستانها
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26. تحصیل درس خارج در شهرستان ها
 )ادامه تحصیل طالب پس از اتمام پایه 10، 

در درس خارج رسمی حوزه شهرستان ها(

درصد وضعیت فعلیوضعیت سابق
پیشرفت

درانحصارقم،رسمیت
نداشتندروسخارج

شهرستانها

واسپاریوتوسعهدروس
خارجبهاستانها،رسمی

35درس شدنبیشاز
خارجدرشهرستانها

%50

اقدامات بایستهنتایج حاصله

1(جلوگیریازهجرتطالب
بهقمجهتادامۀتحصیلدر

مقطعدرسخارج؛
2(حمایتازحضورطالبو

فراهمشدنفرصتتبلیغدر
شهرستانها؛

ونشاطعلمی 3(ایجادشور
دربینطالبفارغالتحصیل

سطوح؛
4(تشویقطالببهرسیدن

بهمدارجعلمیسطحچهارو
مرتبهاجتهاد؛

5(ارائهخدمات،شهریه،
طالب بیمه،اخذامتحاناز

شرکتکپنندهدرایندروس.

اساتید مناسبوحمایتاز ایجادبستر
درسخارججهتهجرتوبرپایی

سایرشهرستانها؛ کرسیتدریسدر
طالبدرس تشویقوحمایتویژهاز

خارجشهرستانها؛
وراهاندازی جهتحضور ایجادبستر
کمیتههایعلمیسطحچهارجهت

اخذموضوعودفاع�ایاننامهدر
سطحچهار.



شورای عالی
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طرح واسپاری برنامه ها به مدیریت های استانی34

27. تأسیس، توسعه و برگزاری دوره )تأسیس و توسعه »ایجاد شعبه« مراکز 
تخصصی و برگزاری دوره رشته های تخصصی( 

درصد وضعیت فعلیوضعیت سابق
پیشرفت

انجامکلیهاموربهصورت
دبیرخانهمراکز متمرکزدر

تخصصیستاد

اجرایی واسپاریمدیریتامور
بهمدیریتهایاستانیاز

قبیل:تشکیل�رونده،انجام
صیانتیو استعالمات،امور

بررسیکارشناسیدرشورای
آموزشاستانی

اقدامات بایستهنتایج حاصله

بهصورت 1(ساماندهیامور
متمرکز؛

2(ورودهمهاطالعاتبه
سامانهنجاح.

ـــــــــ
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28. طراحی رشته های تخصصی 

درصد وضعیت فعلیوضعیت سابق
پیشرفت

طراحیرشتهبهصورتفردی
ویاگروهیوبررسیآندر

کمیتهآموزشستاد

واسپاریتدویناولیهرشته
بهگروهعلمیتربیتیهر

واحدتخصصیوارجاعآنبه
کمیسیونمراکزتخصصی

ستاد

%80

اقدامات بایستهنتایج حاصله

500 1(شرکتفعاالنه�پیشاز
استاددرطراحیرشتههای

تخصصی؛
2(تخصصیشدنوارتقای

سطحکیفیرشتهها؛
3(فعالشدنواحدهای

آموزشیتخصصیدراین
زمینه؛

فرایند 3(تسریعوتسهیلدر
طراحیوتدوینرشته.

برگزاریدورههایآموزشیبرایاساتید
دراینخصوص
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29. اردوها و دوره   های تابستانی
 )برگزاری اردوهای دورۀ تابستانه طالب سراسر کشور جهت ارتقای تحصیلی با 

تعریف دروس خاص و برنامۀ درسی مشخص(

درصد وضعیت فعلیوضعیت سابق
پیشرفت

برگزاریاردوهایآموزشیتابستانه
وثبتوضبطاطالعاتمربوطهبه

توسطستاد صورتمتمرکز

واسپاریتعریفیک
دورهاردویآموزشی

تابستانهتوسطهر
مدرسه)و�شتیبانی

ونظارتتوسط
ستاد(

%80

اقدامات بایستهنتایج حاصله

1(کاهشتعطیلیهاوتبدیلاوقات
فراغتبهایامدرسی؛

2(ایجادفرصتجبراننواقصیو
تحصیلارتقاییبرایطالب؛

بین 3(ایجادتنوعونشاطعلمیدر
طالب؛

4(آشناییطالببافضاهایجدید
آموزشی؛

5(کسبتجربهاساتیدمدرس،در
اردوها؛

6(تشویقطالبمستعدوبرتر
حوزوی؛

7(ایجادفرصتمناسببرایاجرای
فوقبرنامههایحوزوی.

حمایتویژهمالیستاداز
اردوها؛

تشویقمسئولینبرگزارکپننده
اردوهاکهبهصورتجهادی،

تابستانخودوخانوادهرابرای
حوزههزینهمیکپنند.

برگزاریاردویتشویقی
طالببرتر، مشهدبرایتقدیراز

اساتیدشایستهومسئولین
برگزارکپنندهاردوهابهمدت

سهروز.
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30. دانش افزایی و به سازی اساتید
 )برگزاری کارگاه های دانش افزایی و مهارت افزایی اساتید محترم(

درصد پیشرفتوضعیت فعلیوضعیت سابق

برگزاریکارگاههای
دانشافزاییبهصورت

متمرکزتوسطستاد

واسپاریبرگزاری
کارگاههای

دانشافزاییبه
مدیریتهایاستانی

%90

اقدامات بایستهنتایج حاصله

1(اجرایگارکاهای
دانشافزاییدراستانها؛
2(ارتقایدانشیومهارتی

اساتیدشرکتکپنندهدر
کارگاهها؛

هزینهها. 3(صرفهجوییدر

تأمینبوجهالزمجهتاجرایکامل
آیپیننامهدانشافزاییومهارتی

اساتید
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31. دوره های تابستانی مکالمه عربی 
)برگزاری دوره های تابستانی مکالمه عربی مدارس علمیه

 سراسر کشور»تابستان 99«(

درصد وضعیت فعلیوضعیت سابق
پیشرفت

برگزاریدورههایتابستانیتوسط
ستاد مرکززبانحوزهدر

واسپاریدورههای
تابستانیوانجام

مدارس در بیشترامور
%90

اقدامات بایستهنتایج حاصله

بهدلیلشرایطکروناییمتأسفانه
دورههایتابستانیدربسیاریاز

نشدهوبههمین استانهابرگزار
دلیلهنوزارزیابیدقیقازوضعیت

اینواسپارینمیتوانارائهداد.

امکانثبتنمرهمکالمهدر
سامانهنجاح
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32. دوره های تربیت استاد مکالمه عربی
 )برگزاری دوره  های آموزش زبان از سال 1398در مدرسه 

امام خمینی ازگل شهر تهران(

درصد وضعیت فعلیوضعیت سابق
پیشرفت

درانحصارستادوقم

واسپاریبرگزاری
دورههایتربیتاستاد

مکالمهعربیبه
استانهایواجدشرایط

)ماننداستانتهران،
مدرسهامامخمینی

ازگل(

%100

اقدامات بایستهنتایج حاصله

1(باالرفتنسرعت�ذیرش،
اطالعرسانیومدیریتبهتر

اجرایدوره؛
2(دربهمن98دورهبسیار

40متقاضی خوبیبرگزارشدواز
32نفرمجازبهشرکتشدهو
22نفرقبولشدند.متأسفانه

سال99بهدلیلشرایط در
نشد. کروناییدورهایبرگزار

ـــــ




