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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



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

سیاست های کالن تعامالت پژوهشی حوزه های علمیه8



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

9 سیاست های کالن تعامالت پژوهشی حوزه های علمیه

مقدمه

نظــام  مدیریــت  اساســی  مســائل  از  یکــی 
ارتباطــات،  مدیریــت  بــه  مربــوط  پژوهــش، 
ایــن  در  کــه  اســت  همکاری هایــی  و  تعامــات 
ــی  ــش هویت ــم و پژوه ــد. عل ــاق می افت ــه اتف عرص
جمعــی دارد و فعالیت هــای پژوهشــی هنگامــی 
ــه  ــد ک ــت می یاب ــت و اهمی ــی هوی ــه علم در جامع
ــح  ــی صحی ــات علم ــات و تعام ــه ارتباط در چرخ
گاهــی  تعامــات  ایــن  گیــرد.  قــرار  منطقــی  و 
ــطح  ــی در س ــگر( و گاه ــراد )پژوهش ــطح اف در س
نهادهــا و مراکــز اتفــاق می افتــد. بــه طــور طبیعــی 
ایــن تعامــات، ماننــد هــر چیــز دیگــری در راســتا و 
خط مشــی هایی ســیر می کنــد کــه بیانگــر جهــت 
ــت.  ــداف اس ــه اه ــیدن ب ــاد در راه رس ــیر آن نه س
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جایــگاه  در  علمیــه  حوزه هــای  مدیریــت  مرکــز 
نهــاد سیاســت گذار و مدیریت کننــده کان علــم 
ــه  ــه ب ــا توج ــه، و ب ــای علمی ــش در حوزه ه و پژوه
ــش،  ــع پژوه ــام جام ــداف نظ ــماره 4 اه ــد1، ش بن
ــت گذار و  ــای سیاس ــا نهاده ــل ب ــر »تعام ــی ب مبن
ــا تدویــن  ــد دانــش«، قصــد دارد ب برنامه ریــز و  موّل
سیاســت های کان تعامــات علمــی پژوهشــی 
خــود، مســیر حرکــت خــود را در تعامــات بــا ایــن 

ــد.  ــخص کن ــا مش نهاده

تعاریف
1. سیاست

سیاســت بــه معنــای اصــل و قاعده ای اســت که 
کارگــزاران  مســیر  و جهت دهنــده  نشــان دهنده 
و  تصمیم گیــری  تصمیم ســازی،  فرایندهــای  در 
اجــرای تصمیمــات و معیــاری اســت روشــن بــرای 

کنتــرل عملیــات.

2. سیاست کالن

تدویــن سیاســت ها بــه منظــور تحقــق آرمان هــا 
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و اهــداف ســازمان صــورت می گیــرد و حــاوی 
اصولــی اســت کــه آرمان هــا را بــه مفاهیــم اجرایــی 
ــی  ــه  »بخش ــت ها ب ــن سیاس ــد. ای ــک می کن نزدی
سیاســت های  می شــود.  تقســیم  فرابخشــی«  و 
کان فرابخشــی بــوده و حرکــت چنــد بخــش از 

ــرد.1  ــر می گی ــام را درب ــک نظ ی

3. پژوهش

بــه معنــای پی جویــی،   لغــت »پژوهــش«  در 
جســت وجو و بازجســتن اســت.2 طبــق ســند واحد 
حوزه هــای  پژوهــش  معاونــت  استاندارد ســازی 
علمیــه، پژوهــش »فراینــد تولیــد دانــش اســت«.3 

4. تعامالت پژوهشی

مفاهیــم تعامــات، همکاری هــا و ارتباطــات 
علمــی پژوهشــی در معنــای عــام بــه جــای یکدیگر 
منابــع  برخــی  در  هرچنــد  می رونــد.  کار  بــه 

1. مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، سیاســت های کلــی اباغیــه مقــام معظــم 
رهبــری، 1395. 

2. ر.ک. لغت نامه دهخدا، ج4، ص5597.
3. مرکز مدیریت حوزه های علمیه، معاونت پژوهش، 1390.
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ســعی شــده معنــای خــاص و متمایــزی بــرای هــر 
ــاره  ــا درب ــود؛1 ام ــه ش ــر گرفت ــا درنظ ــک از آن ه ی

فرآینـد  از  اسـت  عبـارت  ارتباطـات،  علـم  منظـر  از  پژوهشـی  ارتباطـات   .1
ردوبدل کـردن دانـش و اطاعاتـی کـه اعضـای اجتمـاع علمی تولیـد می کنند. 
شـامل  عـام  معنـای  در  پژوهشـی  ارتباطـات  ص23(  علیدوسـتی،  )سـیروس 
ارتباطـات رسـمی و غیررسـمی پژوهـش اسـت. ارتباطـات غیررسـمی شـامل 
نامه هـای  فـردی،  بیـن  رودروی  گپ وگفت هـای  شـخصی،  ماقات هـای 
خصوصـی، شـرکت در گروه هـای بحـث و گفت وگـو و مبادله پیش چاپ هـا و ... 
اسـت. )علیدوسـتی، ص 23(. در تعریـف عـام، همـکاری علمـی و پژوهشـی از 
آشـنایی مختصـر بیـن محققـان و رایزنی مشـترک گرفته تا همکاری های وسـیع 
در طراحـی و اجـرا و انتشـار نتایـج پژوهش را می تـوان به نوعی همـکاری علمی 
تلقـی کـرد. )ملـک زاده، 1381( در معنـای خـاص، ارتباطـات علمی بـه معنای 
ردوبدل کـردن یـا جریـان اندیشـه ای میـان موّلـدان علـم اسـت؛ یعنـی فـردی 
اندیشـه ای را می پرورانـد و بـا کام یـا نوشـته خـود ناقـل اندیشـه میـان افـرادی 
دیگـر در درون یـک رشـته علمـی یـا ورای رشـته ای خـاص می شـود. )داورپناه، 
138۶( مفهـوم همـکاری علمـی )Scientific Collaboration( به معنای خاص، 
تنهـا شـامل فعالیـت پژوهشـی از طریـق تعامـات بیـن فـردی اسـت. همکاری 
علمـی زمانـی شـکل می گیـرد کـه دو یـا چنـد پژوهشـگر در انجام یـک پژوهش 
بـرای رسـیدن بـه هدف مشـترک و خلق دانش جدیـد همکاری کننـد. این معنا 
می توانـد متفـاوت از معنـای ارتباطـات پژوهشـی باشـد. طبـق برخـی اظهـار 
نظرهـا همـکاری علمـی جـزء ارتباطـات غیر رسـمی پژوهشـی قـرار می گیـرد. 
از  متفـاوت  رسـمی  ارتباطـات  براسـاس  جمعـی  دانـش  تولیـد  نظـر،  ایـن  در 
همـکاری انجـام شـده در قالـب یـک فعالیـت جمعـی اسـت. )لـودل، 2002، 
نقـل در حریرچـی، 1384( بنابرایـن همـکاری پژوهشـی در معنـای ارتباطـات 
غیر رسـمی )ارتباطات پژوهشـی مسـتقیم( کاربـرد دارد. ارتباطات غیر رسـمی 
شـامل: ماقات هـای شـخصی، گپ وگفت هـای رودروی بیـن فـردی، نامه های 
خصوصـی، شـرکت در گروه هـای بحـث وگفت وگـو و مبادلـه پیـش چاپ هـا و... 
اسـت. )علیدوسـتی، ص23(. بنابرایـن همکاری هـای علمـی اخـص از مفهـوم 
ارتباطـات علمـی اسـت. در تعریف فراگیر و عام، همکاری پژوهشـی از آشـنایی 
مختصـر بیـن محققـان و رایزنـی مشـترک گرفتـه تـا همکاری هـای وسـیعی در 
طراحـی و اجـرا و انتشـار و نتایـج پژوهـش را می توان بـه نوعی همـکاری علمی 
تلقـی کـرد. )ملـک زاده، 1381( تعامـات علمـی و پژوهشـی در معنـای خاص 
بـه معنـای کنش هـای متقابـل علمـی و پژوهشـی اسـت کـه شـامل همـکاری و 

ارتباطـات پژوهشـی دو سـویه می گـردد.
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حدومرزگذاشــتن بیــن آن هــا اتفــاق نظــر جامعــی 
ــدارد و در بســیاری از مــوارد تعاریف شــان  وجــود ن
همپوشــانی  دارنــد. مــراد از تعامــات پژوهشــی 
ــاط،  ــه ارتب ــت از هرگون ــارت اس ــند، عب ــن س در ای
همــکاری و تعامــل بیــن کنشــگران عرصه هــای 
کاربســت  و  اشــاعه  )تولیــد،  پژوهــش  مختلــف 
دانــش(. طبیعتــًا ایــن تعامــات پژوهشــی در ابعــاد 

و محورهــای مختلفــی روی می دهــد.
ابعاد و محورهای تعامل پژوهشی شامل:

1. روش ها و کانال های ارتباط پژوهشی؛ 

2.  نوع کنشگران و مخاطبان )متعاملین(؛

3. ساحات و زمینه های تعامالت پژوهشی. 

1.ُبعدروشهاوشیوهها:

 انــواع روش هــا و شــیوه های ارتباطــات علمــی 
عبارت انــد از:

 الف(  به لحاظ کانال ها و بسترهای تعامل: 
علمــی،  )انجمن هــای  شــفاهی  1.کانال هــای 

کنفراس هــا، ســخنرانی، گفت وگــوی حضــوری 

...(؛  و 
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نامه نــگاری،  )هم تألیفــی،  کتبــی  کانال هــای   .2

ــاالت و...(؛  ــب، مق ــادالت کت مب

ــای  ــان ها، پایگاه ه ــی )پیام رس ــترهای دیجیتال 3. بس

و...(. اطالعاتی 

ب( بــه لحــاظ شــیوه عملیــات و اجــرا: اجــرای 
پــروژه مشــترک، تبــادل اســتاد و دانشــجو، توســعه 
فــن آوری،  و  علــم  زیر ســاخت های  مشــترک 
اشــاعه  توان مندســازی،  مشــترک  آموزش هــای 

نتایــج علــم و ...(.
ج( به لحاظ سطح تعامل: 

1. تعامالت رسمی؛ 

2. تعامالت غیررسمی.

2.بعدکنشگرانومتعاملین:

شــاخه های  بــه  پژوهــش  عرصــه  کنشــگران 
می شــوند: تقســیم  ذیــل 
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ان
گر

ش
�پن

فردی

گروهی)نهادی(

درونگروهی

برونگروهی

استانی

ملی

فراملی

دروندینی

بروندینی

سیاستگذار)ستادی(

برنامهریز)ستادی(

ددانش)صفی(
ّ

مول

و...

                     
3.بعدساحاتوزمینههایارتباطاتعلمی:

مســائل و موضوعــات علمــی و فکــری بــه عنوان 
زمینه هــای  و  علمــی  تعامــات  اصلــی  مســئله 
فرهنگــی، اجتماعــی ،  اقتصــادی و ... بــه عنــوان 
مطــرح  پژوهشــی  تعامــات  پیرامونــی  مســائل 

ــتند. هس

5. سیاست های کالن تعامالت پژوهشی

تعامــات  کان  سیاســت های  از  منظــور 
پژوهشــی، مجموعــه سیاســت ها و اصــول کلــی 
ــز  ــی مرک ــات پژوهش ــای تعام ــر فراینده ــم ب حاک
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تولیــد،  مســیر  در  علمیــه  حوزه هــای  مدیریــت 
اشــاعه و کاربســت دانــش.

6. نهاد پژوهشی

نهــاد، نظام یا ســازمان تحقیقاتی، »مجموعه ای 
تصمیم گیری هــا،  اهــداف،  از  نظام یافتــه 
سیاســت گذاری ها، برنامه ریزی هــا و ســاماندهی 
ــات  ــر تحقیق ــارت ب ــت و نظ ــی، هدای ــز اجرای مراک
ــی و  ــات علم ــات و خدم ــری تحقیق ــای مج نهاده

ــی راد، 1381( ــت«. )قانع ــی اس فن
طبــق تعریــف واحــد استانداردســازی معاونــت 
پژوهشــی  پژوهــش حوزه هــای علمیــه، »نظــام 
از  هماهنــگ  و  منســجم  اســت  مجموعــه ای 
تولیــد  و  پژوهــش  فراینــد  در  مؤثــر  مؤلفه هــای 
ــا،  ــت ها، برنامه ه ــداف، سیاس ــد: اه ــش مانن دان
مقــررات و تصمیمــات، منابــع انســانی و مالــی، 
ســاختارها و محصــوالت پژوهشــی« 1 اســت.2نهاد و 
1. فرهنــگ واژگان پژوهشــی، مرکــز مدیریــت حوزه هــای علمیــه، معاونــت 

پژوهــش، نســخه داخلــی، 1397.
2. بنــا بــه برخــی دیدگاه هــا و نهادهــا، برخــاف  ســازمان ها و مؤسســات، دارای 
ــوده و  محــل و مــکان خاصــی نیســتند و در سراســر جامعــه  ســاری و جــاری ب
ــای  ــت و کارکرده ــراوان اس ــام ف ــازمان دارای دوام و انتظ ــد. س ــت دارن عمومی
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نظــام پژوهشــی از حیــث ســطوح وظایــف بــه خرده 
نظامــات یــا نهادهایــی چــون نهــاد سیاســت گذار، 

ــد تقســیم می شــود. ــز و  موّل برنامه ری

6.1. نهادهای سیاست گذار پژوهشی

ــی  نهادهــای سیاســت گذار پژوهشــی، نهادهای
تولیــد  زمینــه  در  کــه سیاســت گذاری  هســتند 
برعهــده  کان  ســطح  در  را  فنــاوری  و  علــم 
دارنــد. متأســفانه حیطــه مســئولیت و فعالیــت 
نهادهــای سیاســت گذار در حــوزه علــم و فنــاوری، 
ــوز در  ــر هن ــا یکدیگ ــان ب ــا و تعاماتش مرزبندی ه
ــت.  ــده اس ــن نش ــجم معی ــام منس ــک نظ ــب ی قال
در  متعــددی  سیاســتگذار  مــوازی  نهادهــای 
زمینــه علــم و فنــاوری در کشــور وجــود دارنــد؛ بــه 
طــور خــاص شــورای عتــف و ســتاد نقشــه جامــع 
علمــی و حتــی در مجمــع تشــخیص مصلحــت 
اجتماعــی معینــی را عهــده دار می باشــد. شــرکت، باشــگاه ها، بنگاه هــای 
مؤسســه های  و  ســازمان ها  جملــه  از  اداره  و  آموزشــگاه ها  حرفــه ای، 
اجتماعــی بــه شــمار می رونــد. ســازمان ها، عمومــًا وابســته بــه نهادهــای 
اجتماعــی هســتند. نهادهــای اجتماعــی، عهــده دار کارکردهــای مهــم حیاتــی 
انســانی هســتند، کــه بــه  صــورت پویش هــای )Process( پیچیــده درآمده انــد. 
بنابرایــن ســازمان های اجتماعــی مهــم، بــه منزلــه وســایل یــا عوامــل و عناصــر 

ــتند. ــی هس ــای اجتماع نهاده



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

سیاست های کالن تعامالت پژوهشی حوزه های علمیه18

نظــام و معاونــت علــم و فنــاوری ریاســت جمهوری 
نیــز گاهــی سیاســت گذاری صــورت می گیــرد. 
واژه  و  مفهــوم  یــک  سیاســت گذاری  هرچنــد 
مدیریتــی اســت کــه در هــر ســطحی قابــل تعریــف 
و  کان  ســطح  در  سیاســت گذاری  امــا  اســت؛ 
ملــی  تعریفــی مشــخص دارد. در ســطح  ملــی 
تنهــا مرجــع سیاســت گذار و اعــام سیاســت های 
کشــور، رهبــری نظــام اســت. غیــر از شــورای 
عالــی انقــاب فرهنگــی کــه در حــوزه فرهنــگ 
و علــم مســئول سیاســت گذاری اســت؛ آن هــم 
ــا  ــه ب ــه ک ــی فقی ــام ول ــه مق ــاب ب ــت انتص ــه عل ب
اختیــارات تفویــض خــاص از طــرف ایشــان ایجــاد 
شــده اســت، نهادهــای دیگــر یــا وظایــف مشــورتی 
ــر  ــرا را ب ــزی و اج ــی و برنامه ری ــا هماهنگ ــد ی دارن

ــد. ــده دارن عه

6.2. نهادهای برنامه ریز پژوهشی

نهادهایــی  پژوهشــی،  برنامه ریــز  نهادهــای 
ــد  ــه تولی ــزی کان در  زمین ــه برنامه ری ــتند ک هس
علــم، فنــاوری و نــوآوری در راســتای اهــداف و 
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ــی  ــع علم ــه جام ــام و نقش ــت های کان نظ سیاس
برنامه ریــزی  از  مــراد  دارنــد.  برعهــده  را  کشــور 
معنــای عــام آن اســت و شــامل مدیریــت پژوهــش 
و  امکانــات  بســیج  )برنامه ریــزی، ســازماندهی، 
منابــع، کنتــرل و نظــارت( می شــود. در ایــران، 
مهم تریــن  فنــاوری،  و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت 
اجــرای  بــرای  هماهنگــی  و  برنامه ریــزی  نهــاد 
انقــاب  عالــی  شــورای  کان  سیاســت های 
فنـــاوری  و  علمــی  معاونــت  اســت.  فرهنگــی 
ــگان، وزارت  ــی نخب ــاد مل ــوری و بنی ــیس جمه رئـ
وزارت  پزشــکی،  آمـــوزش  و  درمــان  بهداشــت، 
آمــوزش و پــرورش، فرهنگســـتان های کشـــور، 
جهـــاد دانشــگاهی، مرکــز همکاری هــای فنــاوری 
ــوری، ســایر وزارتخانه هــا  ــوآوری ریاســت جمهـ و ن
ــاوری، وزارت  ــی و فنـ ــات علمـ ــا و مؤسسـ و نهاده
و  و ارشــــاد اســــامی  دفــاع، وزارت فرهنــــگ 
ســــایر نهادهــــا و دســتگاه های فرهنگــی کشــور، 
نقشــه  برنامه ریــزی  و  فرهنگ ســازی  فراینــد  در 
آن  کان  سیاســت های  و  اهــداف  و  علمــی 
طبــق مصوبــات شــورای عـــالی انقــاب فرهنگــی 
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می نماینــد. همــکاری 
عیــن  در  حــوزه  پژوهشــی  علمــی  نهــاد 
کشــور  علمــی  نهــاد  ارکان  از  یکــی  اســتقال، 
محســوب می گــردد و طبــق نقشــه جامــع علمــی 
کشــور، اصلی تریــن و مهم تریــن نهــاد مســئول 
ارزشــی  علــوم  تولیــد  و  برنامه ریــزی  بخــش  در 
و معرفتــی اســت.1 طبــق نقشــه جامــع علمــی 
کشــور، حــوزه علمیــه عــاوه بــر آن، مبانــی، اصول 
و جهت گیــری علــوم طبیعــی را نیــز برعهــده دارد، 
و نقــش هویت ســاز و جهت دهنــده بــر ســایر علــوم 
را دارد.2 و در ایــن مقیــاس بایــد بــه برنامه ریــزی یــا 
ــه  ــد؛ چراک ــدام نمای ــوا اق ــد محت ــه تولی ــل ب حداق
دیــن ناظــر و حاکــم بــر معرفت هــای گوناگــون 
ــر علــم، شــمول و احاطــه دارد.3  بشــری اســت و ب
ــرای  ــه ب ــای علمی ــی حوزه ه ــورای عال ــد ش هرچن
حوزه هــای علمیــه نقــش سیاســت گذاری ایفــا 
ــا سیاســت گذاری کان  می کنــد، امــا در نســبت ب
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی، نقــش برنامه ریــز 

1. شورای عالی انقاب فرهنگی، نقشه جامع علمی کشور، ص20.
2. همان.

. ر.ک: عبدالله جوادی آملی، شریعت در آینه معرفت، ص45-30.  3
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و  و سیاســت هایش در محــدوده وظایــف  را دارد 
ــت. ــودش اس ــای خ برنامه ه

د دانش
ّ

6.3. نهادهای  مول

ــتند  ــی هس ــش، نهادهای ــد دان ــای  موّل  نهاده
و  کان  برنامه هــای  و  سیاســت ها  ذیــل  کــه 
می پردازنــد.  دانــش  تولیــد  بــه  صرفــًا  عمومــی 
ــت گذاری  ــه سیاس ــود ب ــیر خ ــن مس ــد در ای هرچن
خــود  وظایــف  اجــرای  حــد  در  برنامه ریــزی  و 
نهادهــای  ایــن  از  برخــی  می کننــد.  اقــدام 
ــت  ــمی فعالی ــی و رس ــای قانون ــل نهاده ــد، ذی موّل
ان  و  بــه صــورت غیررســمی  برخــی  می کننــد؛ 
جــی او؛ برخــی برون حــوزوی هســتند و برخــی 
و  درون مذهبــی هســتند  برخــی  درون حــوزوی؛ 
و  هســتند  ملــی  برخــی  برون مذهبــی؛  برخــی 

برخــی فراملــی و ... . 
نهادهای  موّلد دانش شامل:

● انجمن های علمی؛

● اندیشکده ها؛

● باشگاه پژوهشگران؛
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● قطب های علمی؛

● کانون های تفکر؛

● کانون های علمی؛

● گروه های پژوهشی؛

● واحدهای فناوری؛

● هسته های علمی؛

● مراکز پژوهشی؛

● پژوهشکده ها؛

● پژوهشگاه ها؛

● مؤسسه های پژوهشی.

پژوهشـی  تعامـالت  کالن  سیاسـت های 

حوزه های علمیـه با نهادهای سیاسـت گذار، 

اسـت  عبـارت  دانـش،  ـد 
ّ
مول و   یـز  برنامه ر

فرایندهـای  بـر  حاکـم  قواعـد  و  اصـول  از 

یـت حوزه های  تعامالت پژوهشـی مرکز مدیر

یز  علمیـه بـا نهادهـای سیاسـت گذار، برنامه ر

ـد دانـش .
ّ
و  مول
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ضرورت
1. ارتباطــات، فراینــدی اســت کــه فعالیت هــای 

یق  فــردی و گروهــی بــرای افزایــش اثربخشــی، از طر

ــی  ــه اثربخش ــن الزم ــود. بنابرای ــگ می ش آن هماهن

ــه  ــداف آن- ب ــق اه ــای تحق ــه معن ــازمانی –ب ــر س ه

اثربخشــی نظــام ارتباطــات و تعامــالت آن بســتگی 

دارد.

 در انــزوای آزمایشــگاه ها 
ً
2. در گذشــته علــم اساســا

مــورد توجــه قــرار می گرفــت، دانشــمندان در نهایــت 

ــتند،  ــرار داش ــی ق ــر محیط ــر و تأث ــی و تأثی گمنام

 بــا انگیــزه 
ً
 رویکــرد فــردی و صرفــا

ً
تحقیقــات کامــال

حقیقت جویــی و ارضــای حــس کنجــکاوی انجــام 

می گرفــت. پــس از انقــالب صنعتــی و تغییــر و 

تحــول در روندهــای زندگــی بشــر و همگانی شــدن 

علــم، ارتباطــات علمــی بعــد کالن اجتماعــی 

گرفــت و علــم بــه مثابــه یــک نهــاد اجتماعــی مــورد 

ــم  ــران عل ــان و مدی ــه جامعه شناس ــه و مطالع توج

 رشــد علــم 
ً
قــرار گرفــت. در نــگاه امــروزی، اساســا

منــوط بــه ارتباطــات گســترده علمی اســت و علم در 
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جامعــه ای کــه دانشــمندان و نهادهــای وابســته به آن 

یک  بــا یکدیگــر ارتبــاط متقابــل و همــکاری و تشــر

 عــدم توجــه 
ً
مســاعی دارنــد رشــد می کنــد. طبیعتــا

یــت ایــن بخــش از پیوندهــای اجتماعــی،  بــه مدیر

ــر  ــزای مؤث ــی از اج ــن جزئ ــای نادیده گرفت ــه معن ب

ــدون  ــه ب ــر این ک ــود، و مهم ت ــی می ش ــه تلق جامع

ــش،  ــن بخ ــی گذاری ای ــت گذاری و خط مش سیاس

ــی رو  ــالت علم ــت و تعام ــی در حرک ــه علم جامع

ــای  ــات و رویکرده ــر از گرایش ــود متأث ــد خ ــه رش ب

الگوهــای   
ً
بعضــا یــا  غیرصحیــح  و  ســلیقه ای 

دیکته شــده قــرار می گیرنــد.

ـــی  ـــای علم ـــت رونده ـــل وضعی ـــه و تحلی 3. مطالع

ـــی  ـــالت علم ـــه  تعام ـــت ک ـــی از آن اس ـــوزه حاک ح

حـــوزه، تحـــت تأثیـــر روندهـــای عمومـــی آن 

یســـت فـــردی و انزوایـــی و دوری از جامعـــه و  )ز

ـــالت  ـــه تعام ـــا ب ـــی و اکتف ـــه درون گرای ـــت( ب حکوم

ــا  ــد و نه تنهـ ــدود انجامیـ ــی محـ ــردی و گروهـ فـ

نتوانســـت متناســـب و هماهنـــگ بـــا روندهـــای 

ــش  ــی پیـ ــی علمـ ــبات و تعامالتـ ــعه مناسـ توسـ

بـــرود، بـــه چالش هـــا و عقب گردهـــای بســـیاری 
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ــی  ــن درون گرایـ ــل ایـ ــد. حاصـ ــار شـ ــز دچـ نیـ

ــه  ــندگی بـ ــه بسـ ــر بـ ــی منجـ ــالت علمـ در تعامـ

پژوهش هـــای فـــردی، عـــدم پاســـخ گویی بـــه 

ـــتگی  ـــه، وابس ـــی جامع ـــکالت علم ـــائل و مش مس

و عـــدم رشـــد و پویایـــی اقتصـــاد پژوهشـــی، 

بدنـــه  از  مختلـــف  علـــوم  فاصله گرفتـــن 

ـــی  ـــای علم ـــتقرار در نهاده ـــه و اس ـــای علمی حوزه ه

ـــه  ـــه ب ـــوزه علمی ـــتر ح ـــه بیش ـــه هرچ ـــر و فاصل دیگ

لحـــاظ فکـــری و فرهنگـــی بـــا نهادهـــای دیگـــر 

ـــت  ـــد. عل ـــا ش ـــذاری در آن ه ـــدم تأثیرگ ـــی و ع علم

یخـــی  اصلـــی این گونـــه مســـائل، روندهـــای تار

ـــع،  ـــه تب ـــار و ب ـــکام جب ـــلطه ح ـــی از س ـــری ناش قه

سیاســـت های تقیـــه ای و حداقلـــی و درون گرایـــی 

ــای  ــه حوزه هـ ــون کـ ــا اکنـ ــود. امـ ــان بـ حوزویـ

علمیـــه وارد فضـــا و رویکـــرد جدیـــد اجتماعـــی 

و حکومتـــی شـــده اســـت، انتظـــار دیگـــری بـــه 

ــات  ــت ارتباطـ یـ ــت گذاری و مدیر ــاظ سیاسـ لحـ

علمـــی و پژوهـــش از آن مـــی رود؛ و آن بازنگـــری 

در  به طوری کـــه  اســـت؛  سیاســـت  ایـــن  در 

سیاســـت های جدیـــد تعامـــالت پژوهشـــی، نـــه 
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تنهـــا بایـــد تمامـــی کمبودهـــای گذشـــته جبـــران 

ـــی  ـــد تمدن ـــای بلن ـــد در مقیاس ه ـــه بای ـــود، بلک ش

گام بـــردارد.        

بــه  کشــور  در  مختلفــی  مراکــز  و  نهادهــا   .4

ــت گذاری،  ــه سیاس ــه ب ــای علمی ــوازات حوزه ه م

هــر  می پردازنــد.  علــم  تولیــد  و  یــزی  برنامه ر

ــن نهادهــا مقاصــد و اهــداف  ــک از ای ــد هــر ی چن

ــن  ــل پرداخت ــه دلی ــا ب ــد، ام ــال می کنن ــود را دنب خ

بــه موضــوع واحــد، خواســته یــا ناخواســته در 

ــد  ــرار خواهن ــر ق ــا یکدیگ ــکاری ب ــات و هم ارتباط

گرفــت؛ لــذا بــدون داشــتن اصــول و ضوابــط 

اساســی در مواجهــه و تعامــل بــا یکدیگــر، ممکــن 

ــر خــالف اهــداف و مقاصــد نهــاد مــورد  اســت ب

ــد. ــق کنن ی ــی طر ــر ط نظ

ــور  ــا ظه ــا ب ــور م ــش در کش ــم و دان ــت عل 5. نهض

ــد در قالــب انقــالب  ــروز نظــام اســالمی هرچن و ب

فرهنگــی و ضــرورت هماهنگــی دیــن و علــم 

ــق  ــم دقی ــتن فه ــل نداش ــه دلی ــا ب ــد، ام ــال ش دنب

اســالم و عــدم تولیــد محتواهــای اســالمی بــه 

ــگاه اســالم  ــوان در همــه زمینه هــا ن ــه ای کــه بت  گون
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ــی و دانش هــای  ــگاه تجرب  ن
ً
را غالــب کــرد، عمــال

ــه  ــن روی ــرد. ای ــدا ک ــیطره پی  س
ً
ــا  و کیف

ً
ــا روز، کّم

ــز  ــه نی ــراد جامع ــی اف ــوی زندگ ــبک و الگ ــه س ب

امتــداد پیــدا کــرد. فنــون و ابزارهــا و در یــک 

ــن فضــا و  ــر ای ــا تحــت تأثی ــی م ــه، دانــش فن جمل

ــن  ــدا کــرد.  ای ــداد پی ــد و توســعه و امت ــی تولی مبان

ــر و  ــن ناظ ــی دی ــور کل ــه   ط ــه ب ــت ک ــی اس در حال

ــت  ــری اس ــون بش ــای گوناگ ــر معرفت ه ــم ب حاک

ــا  ــون کــه ب ــر علــم، شــمول و احاطــه دارد. اکن و ب

ــیاری   در بس
ً
ــا یب ــالمی، تقر ــای اس ــدت علم مجاه

جهت گیری هــا  بشــر،  معرفتــی  حیطه هــای  از 

و الگوهــای اســالمی کشــف و اســتنباط شــده 

ــری  ــش بش ــای دان ــی رود فراینده ــار م ــت، انتظ اس

یســتی، مبتنــی بــر آموزه هــای  و الگوهــای عملــی ز

دینــی شــکل گرفتــه تــا جامعــه از ســردرگمی و 

گسســت رابطــه بیــن دانــش موجــود بــا گزاره هــای 

ــا  ــازی ی ــان تمدن س ــن هم ــد. ای ــات یاب ــی نج دین

تدویــن الگوهــا، بازخوانــی روش هــا و اجــرای 

خدمــات و ســاخت محصــوالت بــر مبنــا و اصــول 

 گام برداشــتن در 
ً
و حاکمیــت اســالم اســت. طبیعتــا
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ایــن مقیــاس جــز بــا توســعه همــکاری و مســاعدت 

یــت  و توســعه  تمامــی نهادهــای درگیــر در مدیر

علــم صــورت نمی گیــرد.  

اهداف
تعامـــالت  هدفمند ســـازی  و  نهادینه ســـازی   .1

ـــا  ـــه ب ـــای علمی ـــت حوزه ه ی ـــز مدیر ـــی مرک پژوهش

ـــش در  ـــد دان
ّ
ـــت گذار و مول ـــای سیاس ـــر نهاده دیگ

جهـــت اهـــداف و چشـــم اندازهای حـــوزوی؛

ارتقــای ســطح تعامــالت  2. رشــد، گســترش و 

ــا  ــه ب ــای علمی ــت حوزه ه ی ــز مدیر ــی مرک پژوهش

ــش در  ــد دان
ّ
ــت گذار و مول ــای سیاس ــر نهاده دیگ

ســطوح و ســاحات مختلــف؛

پژوهــش  تعامــالت  سیاســت  های  بازنگــری   .3

ــارات  ــا و انتظ ــاس رونده ــه براس ــای علمی حوزه ه

جدیــد از حوزه هــای علمیــه.
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منطق تنظیم سند 
1. مفاد سیاسـت ها شـامل اصـول،1 چهارچوب ها،2 

خط مشـی ها3 و  جهت گیری های4 کالن و فرابخشـی 

اسـت؛ که سیاسـت های جزئی و دسـتورالعمل های 

آن باید نگاشـته شـود و نیازمند طراحـی برنامه عمل 

در اسـتقرار کلیـه ضوابـط و مقررات و سیاسـت های 

است.  پژوهشی 

2. مفــاد سیاســت های تعامــالت پژوهشــی، اصــول 

ــر  ــم ب ــر و حاک ــه ناظ ــتند ک ــی هس ــد عام و قواع

ــوده  ــی ب ــالت پژوهش ــای تعام ــا و برنامه ه راهبرده

ــه  ــیدن ب ــا را در راه رس ــام م ــای ع و جهت گیری ه

ــی  ــالت علمی-پژوهش ــای تعام ــداف و منظوره اه

 
ً
طبیعتــا سیاســت ها  ایــن  می کننــد.  مشــخص 

ــات  ــام ارتباط ــف نظ ــاد مختل ــا و ابع ــه محوره ب

و تعامــالت نظــام پژوهشــی مــا بــا متعاملیــن 

ــوض  ــه ع ــت ک ــی  اس ــر مبان ــق ب ــده منطب ــادی و پذیرفته ش ــای بنی 1  . گزاره ه
ــت. ــکان نیس ــان و م ــع زم ــود و تاب نمی ش

2. چارچوب، تعیین محدوده ها و شرایط و ابعاد یک موضوع است.
ــرایط  ــع ش ــه تاب ــت ک ــی( اس ــائل )پالس ــل مس ــرای ح ــری ب ــوع تصمیم گی 3. ن

ــت. ــر اس ــل تغیی ــکان قاب ــان و م ــاظ زم ــه لح ــوده و ب ب
4. به جهت گیری به سمت و سوی فعالیت ها گفته می شود.
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ــد 
ّ
مول و  یــز  برنامه ر سیاســت گذار،  )نهادهــای 

دانــش( مربــوط می شــود.

روش و فرایند
فراینــد تدویــن سیاســت های کان تعامــات 

ــد از:  ــی عبارتن پژوهش
باالدســتی  اســناد  مطالعــه  و  گــردآوری  الــف( 

)ملــی و حــوزوی( و مشــابه، بــرای دریافــت اهــداف 
ــوزه.  ــی ح ــات پژوهش ــات تعام و غای

مجموعــه اســنادی کــه در تدویــن سیاســت های 
کان تعاملــی بــه  طــور مســتقیم و غیرمســتقیم 

مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت، عبارتنــد از:
1. ســند چشــم انداز بیســت ســاله کشــور، ابالغــی 

مقــام معظــم رهبــری.

عالــی  شــورای  حــوزه،  چشــم انداز  ســند   .2

علمیــه. حوزه هــای 

3. ســند راهبــردی کشــور در امــور نخبــگان )مصوب 

شــورای عالــی انقــالب فرهنگی(. 

ــی  ــت های کل ــداف و سیاس ــول، اه ــی، اص 4. مبان

مرکــز  خواهــران،  علمیــه  حوزه هــای  پژوهــش 
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ــران.   ــه خواه ــوزه علمی ــت ح ی مدیر

ــه،  ــای علمی ــوزه ه ــت ح ی ــز مدیر ــور مرک 5. منش

یــت حوزه هــای علمیــه. مرکــز مدیر

ــورای  ــه، ش ــای علمی ــع حوزه ه ــای جام 6. نظام ه

ــه. ــای علمی ــی حوزه ه عال

7. نقشــه جامــع علمــی کشــور، شــورای عالــی 

انقــالب فرهنگــی.

8. آیین نامــه تشــکیل شــورای تخصصــی تحــول 

ــالب  ــی انق ــورای عال ــانی، ش ــوم انس ــای عل و ارتق

ــورخ1388. ــی، م فرهنگ

ــای  ــی حوزه ه ــورای عال ــات ش ــه مصوب 9. مجموع

ــه. ــای علمی ــی حوزه ه ــورای عال ــه، ش علمی

مقــام معظــم  ابالغیــه  کلــی  10. سیاســت های 

نظــام،  رهبــری، مجمــع تشــخیص مصلحــت 

.1 3 9 5

ب( دریافــت اهــداف و منظورهــای تعامــات 

پژوهشــی موجــود در اســناد باالدســتی: هــدف 
ــذاری  ــات، اثرگ ــات و تعام ــی ارتباط ــی و اصل کل
ــت یابی  ــا دس ــی ی ــران1  و اثربخش ــر دیگ ــوذ ب و نف

1  . مدیریت در اسام، علی آقاپیروز، ص177.
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هرچــه ســریعتر بــه اهــداف ســازمان اســت. طبــق 
ــی  ــات پژوهش ــات و تعام ــتی، ارتباط ــنا باالدس اس
منظورهــا  بدیــن  به تفصیــل  علمیــه  حوزه هــای 
صــورت می گیــرد. ایــن اهــداف  و منظورهــا در 
ــای  ــا نهاده ــی ب ــات پژوهش ــطوح تعام ــی س تمام

پژوهشــی قابــل پی گیــری اســت.

مفاداهدافومنظورهایتعامالت�ژوهشی

�ایهارزشهایتوحیدیوبازفراوریوبومیسازی نهادینهسازیفرهنگتولیدعلمبر .1

�ایۀآموزههایوحیانی. علومانسانیبر

�مکبهتقریبمذاهباسالمی،همگراییادیانابراهیمیوتشکیلامتواحده .2

اسالمی.

�پیشبرددیپپلماسیعلمیدرراستایتحققآرمانمهدویت،آرمانهایانقالباسالمیو .3

تمدننویناسالمی.

�اسداشتوترویجتاریخوتمدناسالمیوآثارومیراثدانشمنداناسالمیو .4

سنتهایاصیل�ژوهشیحوزوی.

نقشآفرینیموثردرمدیریتتحوالتعلمی،فرهنگی،اجتماعیوسیاسی�شور .5

رویاروییبافعالیتهایدگراندیشانۀجریانهایفکریمعاندنظاماسالمیومهار .6

�پیامدهایسوءفرهنگیشبکههایاجتماعیمخربومعاند.

شناختمسائلونیازهایصادقوموجهواولویتدار�ژوهشیروزوآیندهنهادهای .7

حوزویوغیرحوزویو�اسخگوییبهآنها.

مشار�تدرارائۀالگوهایایرانی-اسالمی�پیشرفت،نظاماتجامع)درابعادگوناگون(و .8

سبکزندگیاسالمی.

همسوسازیوهمافزاییفعالیتهاوتجمیعظرفیتهای�ژوهشیحوزویونهادهای .9

ظرفیتهایموجود وحوزههایعلمیهبابهرهمندیاز دستیابیبهاهدافعلمی�شور همراستادر

)امکاناتوتجهیزاتوزیرساختهاینهادهایعلمیو�ژوهشی(.

دستیابیبهآخریناطالعاتعلمیو�ژوهشیوبهدستگرفتننبضتحوالتعلمیو .10

مدیریتیکپارچهعلمواطالعاتعلمی�شور. تأثیرگذاریدر

ددانش.
ّ

�مکعلمیبهنهادهایمختلفسیاستگذاروبرنامهریزومول .11

وآزاداندیشیدربیننهادهای�ژوهشی. تقویتفرهنگتبادلآرا،تضاربافکار .12
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و  مراکـز  ظرفیت هـای  و  سـاختار  مطالعـه  ج( 

نهادهـای سیاسـت گذار، برنامه ریـز و موّلـد دانـش 
از آن جـا کـه تعامـات  بـرای تعامـات پژوهشـی: 
می بایسـت  دارنـد،  دوطرفـه  ماهیتـی  پژوهشـی 
عـاوه بـر شـناخت اهـداف و راهبردهـای تعامات 
پژوهشـی نظـام حـوزه، ظرفیت هـا و نقـاط تعاملـی 
نهادهـای متعامـل شناسـایی و اسـتخراج شـوند و 

بدیـن وسـیله اهـداف تعاملـی تکمیـل گردنـد.
نهادهــای سیاســت گذار و برنامه ریــز و موّلــد 

ــامل: ــه ش ــورد مطالع ــش م دان
1. شورای عالی انقالب فرهنگی؛

و  فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت   .2

ــاوری  ــم و فن ــت عل ــای آن ) معاون یرمجموعه ه ز

ــز  ــف، مرک ــورای عت ــت جمهوری، ش یاس ــاد ر نه

جهــاد  کشــور،  علمــی  سیاســت  تحقیقــات 

مــدارک  و  اطالعــات  پژوهشــگاه  دانشــگاهی، 

داک((؛ )ایــران 

3. دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم؛

4. مجلــس شــورای اســالمی و مرکــز پژوهش هــای 

مجلــس شــورای اســالمی؛
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5. مجمــع تشــخیص مصلحــت و مرکــز تحقیقــات 

اســتراتژیک مجمــع تشــخیص مصلحــت؛

6. مرکــز تحقیقــات صــدا و ســیمای جمهــوری 

ــران؛ ــالمی ای اس

7. مرکز آمار ایران؛

8. مراکز رشد واحدهای فناور علوم انسانی؛

9. مرکز تحقیقات نیروهای مسلح؛

علــوم  عرصــه  در  فعــال  پژوهشــگاه های   .10

اســالمی.

کان  سیاســت های  مضامیــن  اســتخراج  د( 

تعاملــی: اســناد باالدســتی، در خصــوص تعامــات 
ــی هایی  ــت ها و خط مش ــه سیاس ــر چ ــی ب پژوهش
در ارتبــاط بــا هــر یــک از نهادهــای پژوهشــی تأکید 
ــیدن  ــیر رس ــت هایی را در مس ــه سیاس ــد؟ چ دارن
ــای تعامــات پژوهشــی از  بــه اهــداف و منظوره
آن هــا اســتخراج کــرد؟ ایــن تأکیدهــا ممکن اســت 
ــن  ــا ممک ــد ی ــگران باش ــوع کنش ــه ن ــر ب ــًا ناظ صرف
اســت ناظــر بــه بعــدی از تعامــات پژوهشــی، 
ماننــد روش هــا و زمینه هــای تعامــل در ارتبــاط بــا 

هــر یــک از نهادهــا باشــد.
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هــ ( جمــع آوری نظــرات و اســتعام از مدیــران 

و  مســئله  ایــن  بــا  درگیــر  دســت اندرکاران  و 
از مضامیــن سیاســت ها  یــک  دســته بندی هــر 

پیش گفتــه. منطــق  طبــق 
گفت وگــوی  و  کانونــی  گــروه  تشــکیل  و( 

ــازمانی و  ــراد درون س ــری( اف ــارش فک ــی )ب گروه
متخصصــان و کارشناســان بیرونــی بــرای تنظیــم و 
تنقیــح و بومی ســازی سیاســت ها و اعتبارســنجی 

ــا.  آن ه
ز( جمع بنــدی سیاســت ها و ارائــه سیاســت های 

کان، عــام و شــامل تعامــات پژوهشــی: در تدوین 
سیاســت ها در ابتــدا سیاســت های مربــوط بــه 
زیرشــاخه های هــر یــک از نهادهــای پژوهشــی 
بــه  دانــش(  موّلــد  و  برنامه ریــز  )سیاســت گذار، 
صــورت جزئــی، جداگانــه و خــرد احصــا گردیدنــد، 
ســپس همــۀ سیاســت های خــرد زیرمجموعــۀ هــر 
یــک از نهادهــا جمع بنــدی و در نهایــت بــه صــورت 

ــده اند. ــه ش ــام ارائ کان و ع



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

سیاست های کالن تعامالت پژوهشی حوزه های علمیه36

مفادسیاستهایتعامالت�ژوهشیمحورها

عام

بــا �ژوهشــی تعامــالت هوشــمندانه توســعه بــه اهتمــام .1

ــر ــظب ــنتحف ــفضم ــریمختل ــایفک ــالیقونحلهه ــاتوس گرایش

حــوزوی. اصیــل ارزشهــای و اهــداف

عام

2.تأکیــدبــراندیشــههایامامیــنانقــالب)حضــرتامــام&ومقــام

معظــمرهبــری(وتوجــهبــهرهنمودهــای

مراجععظام)مدظلهم(.

عام
و اخــالق موضوعــه، قوانیــن و شــرعی حــدود محوریــت .3

حــوزوی. شــئونات

4.التزامو�ایبندیبهسیاستهای�النعلمی�شور.عام

عام
نهادهــای بــا �ژوهشــی تعامــالت روانســازی بــه اهتمــام .5

. هشــی و �ژ

د-درونحوزوی
ّ

ساستگذارومول

6.توجــهویــژهبــهفعالیتهــای�ژوهشــیمرتبــطبــاتاریــخوتمــدن

ســنتهای و اســالمی دانشمنــدان میــراث و آثــار و اســالمی

ــوزوی. ــیح ــل�ژوهش اصی

د
ّ

سیاستگذاربرنامهریزومول
7.اولویتبخشــیبــهنهادهــای�پیشــران�ژوهشــی)مرجعیــتو

ــی. ــالت�ژوهش ــی(درتعام ــگانعلم نخب

سیاستگذاروبرنامهریز
دیپپلماســیعلمــیوتعامــالت 8.اهتمــامبــهمشــار�تفعــالدر

ــالمی. ــاماس ــدافنظ ــبرداه �پیش ــرزیدر برونم

ــد
ّ

مول  و برنامهریــز سیاســتگذار،

حــوزوی بــرون

بــا علمیــه حوزههــاى موثــر و نظاممنــد همــکارى ارتقــاى .9

�شــور. فنــاوری علــم ّدر تحــول راهبــری ســتادهای

د
ّ

برنامهریزومول

10.توســعهوتعمیــقوارتقــایهمــکاریبــانهادهــای�ژوهشــیدر

مبنــایســندالگــویاســالمیایرانــی�پیشــرفتوبیانیــهگامدوم

ــالب. انق

د
ّّّ

برنامهریزومول
تعامــالت فضــایمجــازیدر 11.اهتمــامبــهتوســعهوبهرهگیــریاز

علمــی.

د
ّ

برنامهریزومول
ــی ــایعلم ــاو�انونه ــا،قطبه انجمنه ــالدر ــار�تفع 12.مش

مشــترکمیــانحــوزهونهادهــایعلمــیدیگــر.

د
ّ

برنامهریزومول
اولویتهــای و نیازهــا شناســایی شــبکه در جــدی حضــور .13

�شــور. �ژوهشــی

د
ّ

برنامهریزومول
تقویــت و آزاداندیشــی تعمیــق و توســعه بــه  جــدی توجــه .14

افــکار. و آرا تضــارب و تبــادل فرهنــگ

د-برونحوزوی
ّ

برنامهریزومول
ــاوریو ــم،فن ــهعل ــتیکپارچ ــذاردرمدیری ــالواثرگ ــورفع 15.حض

ــور. ــی�ش ــاتعلم اطالع



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

37 سیاست های کالن تعامالت پژوهشی حوزه های علمیه

د
ّ

برنامهریزیومول

و �ژوهــش اقتصــاد �ویایــی و اســتقالل ســمت بــه حر�ــت .16

خدمــات ارائــه و شناســایی بــا �ژوهشــی �ایــدار منابــع ایجــاد

تجاریســازی و �اربردیســازی و �ژوهشــی فعالیتهــای و

تولیــداتعلمــی،بجــایجلــبحمایتهــایمالــیصــرفازدیگــران.

د-فراملی
ّ

مول

اندیشــوران بــا آرا تبــادل و علمــی تعامــالت روانســازی .17

ــی ــایعلم ــاونوآوریه ــاتوایدهه ــتفادهازنظری ــیواس بینالملل

آنهــا.

د-فراملی
ّ

مول

حضــور بــا برونمــرزی �ژوهشــی تعامــالت توســعه .18

دینشناســی، د�ارتمانهــای و مراکــز در محــوری و فعــال

مرتبــط د�ارتمانهــای دیگــر و شیعهشناســی اسالمشناســی،

المللــی بیــن معتبــر فرهنگــی و علمــی مراکــز و دانشــگاهها در

علــم. تولیــد جهانــی عرصــه در تأثیرگــزار

د-استانی
ّ

مول

بــا �ژوهشــی همکاریهــای و تعامــالت تســهیل و توســعه .19

ابعــاد در شهرســتانی و اســتانی ســطح در �ژوهشــی نهادهــای

. مختلــف




