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�پیشگفتار

انقــاب  پییــروزی   از  پــس  به ویــژه  معاصــر،  دنیــای  تحــوالت  ســرعت 
اســامی، چنــان  شــتاب گرفتــه کــه نوســازی و به روزرســانِی تمــام نهادهــا، 
ازجملــه نهادهــای د�نــی و فرهنگــی اجتنــاب ناپذ�ــر اســت. ازایــن رو بــا 
ــامی  ــام اس ــه در نظ ــای علمی ــل حوزه ه ــگاه بی بد� ــش و جا� ــه نق ــه ب توج
و انتظاراتــی کــه از ایــن نهــاد مقــدس وجــود دارد، مد�ریــت حوزه هــای 
اســناد،  روزآمد ســازِی  و  ارتقــا  اصــاح،  تدویــن،  فرا�ندهــای  علمیــه 
ســاختارهای  و  نظام نامه هــا  برنامه هــا،  سیاســت ها،  مأموریت هــا، 
خــود را به ویــژه در دورۀ مد�ریــت حضــرت آ�ــت 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 ا�فــای 
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 مد�ری
ــرات و  ــۀ نظ ــد ارائ ــت. بی ترد� 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 پییش

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 جد� چ

مدیریتحوزههایعلمیه
برنامهریزیونظارتراهبردی دفتر

مدیریتاندیشکده
فروردین1401شمسی
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مقدمه
ــه اســتناد  مرکــز مدیریــت حوزه هــای علمیــه، ب
امــور  ســاماندهی  بــرای  و  باالدســتی  اســناد 
سیاســت های  و  اهــداف  تحقــق  و  پژوهشــگران 
طرح هــا،  کنــون  تــا  زمینــه،  ایــن  در  خــود 
ــت  ــرده اس ــع ک ــی را وض ــن و مقررات ــناد، قوانی اس
موجــود  وضعیــت  آنهــا  پایــه  بــر  می تــوان  کــه 
بــه  و  کــرده  متحــول  را  حــوزوی  پژوهشــگران 
ــن  ــانید. ای ــا رس ــی و ارتق ــی از تعال ــطح مطلوب س
اســناد، مســیر منطقــی و ســاختارمندی را نشــان 
ــه  ــادن در آن، ب ــا گام نه ــوان ب ــه می ت ــد ک می دهن
ســمت تعالــی و توســعه جایــگاه علمــی و معیشــتی 
پژوهشــگران حرکــت کــرد. افــزون بــر ایــن، بــا 
ــای  ــگران در عرصه ه ــت پژوهش ــم وضعی ــد دای رص
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ــای  ــار و فعالیت ه ــنجش آث ــی و س ــون علم گوناگ
آنــان در ایــن عرصه هــا، می تــوان بــه هدایــت و 
ــه و  ــان پرداخت ــی آن ــای علم ــی تالش ه جهت ده
از ایــن راه، مدیریــت کالن دانــش را در حوزه هــای 

ــت.  ــت گرف ــه دس ــه ب علمی
اگرچــه تاکنــون طرح هــا، اســناد، قوانیــن و 
مقــررات بســیاری در معاونــت پژوهــش حوزه هــای 
وضعیــت  شــدن  ســامان  بــه  بــرای  علمیــه، 
پژوهشــگران تصویــب و اجــرا شــده اســت؛ امــا 
راه هــای بســیاری در ایــن بــاره ناگشــوده مانــده و 
بارهــای بســیاری بــر زمیــن مانــده اســت. بــر ایــن 
اســاس، تدویــن و تصویــب طر ح هــای تحولــی، 
دیگــری،  تــازه  و  بــه روز  قوانیــن  و  آیین نامه هــا 

همچنــان، ضــروری بــه نظــر می رســد. 
برخــی  تنهــا  اســت،  آمــده  اینجــا  در  آنچــه 
حــوزوی  پژهشــگران  ویــژه  مقــررات  و  طرح هــا 
در  تاکنــون،   1396 ســال  از  غالبــًا  کــه  اســت 
معاونــت پژوهــش حوزه هــای علمیــه، تدویــن و 

تصویــب شــده اســت. 
طرح هــا،  و  دارد  ادامــه  همچنــان  راه  ایــن 
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ســاماندهی  بــرای  دیگــری،  قوانیــن  و  اســناد 
در  و  تدویــن  دســت  در  حــوزوی،  پژوهشــگران 

اســت.    تصویب خواهــی  مراحــل 





آییننامهرتبهبندی
پژوهشگرانحوزوی
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مقدمه

حوزه هــای  چشــم انداز  ســند  اســاس  بــر 
علمیــه در افــق 14041 و در راســتای تحقــق نظــام 
جامــع پژوهــش حوزه هــای علمیــه2 همچنیــن 
معاونــت  وظایــف  شــرح   123 بنــد  اســتناد  بــه 
شــورای  مصــوب  علمیــه  حوزه هــای  پژوهــش 
عالــی حوزه هــای علمیــه »آیین نامــه رتبه بنــدی 
پژوهشــگران حــوزوی« بــه شــرح ذیــل تدویــن 

. د می شــو

اســت،  مرتبــط  آیین نامــه  ایــن  موضــوع  بــه  کــه  ســند  از  بخش هایــی   .  1
عبارت انــد از:  بنــد 15 و 16 از اقــدام 4، راهبــرد کالن 1 بنــد 3 اهــداف کالن:

بنــد 15: »ایجــاد تــوازن و تناســب در تربیــت پژوهشــگران و اندیشــمندان و 
ــع  ــاز جوام ــورد نی ــوزوی م ــته های ح ــه رش ــته در هم ــی برجس ــر فرهنگ عناص

ــدف.« ه
بنــد 16: »گســترش پشــتیبانی و خدمات دهــی علمــی و پژوهشــی هدفمنــد بــه 

پژوهشــگران و اندیشــوران و فعــاالن فرهنگــی.«
ــع  ــام جام ــتقرار نظ ــش: »اس ــع پژوه ــام جام ــداف کالن نظ ــارم اه ــد چه 2 . بن
تأمیــن، تربیــت، ارتقــا و حمایــت منابــع انســانی پژوهشــی حوزه هــای علمیــه.«

3 . »برنامه ریزی برای ساماندهی امور پژوهشگران حوزه علمیه.«
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فصل اول: کلیات
ماده 1. اهداف

1. تعیین رتبه و جایگاه پژوهشگران حوزوی؛

ــام  ــوزه و نظ ــی ح ــای قانون ــتفاده از ظرفیت ه 2. اس

ــگران؛ ــتیبانی از پژوهش ــت و پش ــرای حمای ب

تثبیــت جایــگاه علمــی  و  ارتقــای وضعیــت   .3

پژوهشــگران.

ماده 2. سیاست ها

کید بر سنن علمی و پژوهشی حوزه ؛ 4. تأ

5. اهتمــام بــه ارتقــای انگیزه هــای علمی و پژوهشــی 

در میان پژوهشــگران و مســتعدان پژوهش؛

ارتقــای جایــگاه  6. تــاش در جهــت حفــظ و 

حــوزه. در  پژوهشــگری  و  تحقیــق 

ماده 3. تعاریف 

پژوهــش: عبــارت اســت از فراینــد تولیــد دانــش 

اصــالح   .2 نظریــه؛  تولیــد   .1 آن:  مصادیــق  و 
نظریــه؛ 3. تکمیــل نظریــه؛ 4. ارتقــای نظریــه؛ 5. 
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ــرد  ــه کارب ــه؛ 7. ارای ــه؛ 6. دفــاع از نظری نقــد نظری
پرســش هاي  تولیــد   .8 نظریــه؛  بــراي  جدیــد 

ــد.1 جدی
پژوهشــگر: در ایــن آیین نامــه بــه حوزویانــی گفته 

ــه دهــم )ســطح  ــر اتمــام پای می شــود کــه عــالوه ب
علمی پژوهشــی  اثــر  دو  حداقــل  دارای  ســه( ، 

منتشــر شــده باشــند. 
مدیریـــت  مرکـــز  در  کـــه  طالبـــی  حـــوزوی: 

ـــوده  ـــی ب ـــده آموزش ـــه دارای پرون ـــای علمی حوزه ه
یـــا اشـــتهار بـــه حـــوزوی بـــودن داشـــته باشـــند.
فاضــل حــوزوی: دارنــدگان شــش ســال ســابقه 

و  اســاتید  و  خــارج  درس  در  فعــال  تحصیلــی 
پژوهشــگرانی کــه صالحیــت علمــی آنــان بــه تأییــد 
شــورای اعطــای مجوزهــا و امتیازهــای علمــی 

ــد. ــیده باش رس
و  مجلـد  منسـجم،  نوشـته ای  پژوهشـی:  �کتـاب 

دارای حداقـل 49 صفحـه اسـت که با سـاماندهی 
مجموعـه ای از داده هـای علمی و نظریـات موجود 

1 4. معاونــت پژوهــش حوزه هــای علمیــه، ســند تعریــف پژوهــش و مصادیــق آن، 
ص7؛  فرهنــگ واژگان پژوهــش، واژه پژوهــش.
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ارائـه  بـه  یـا ترکیـب مبتکرانـه،  بـر اسـاس تحلیـل 
نظریـه یـا یافته هـای جدیـد علمـی، تقریـر و تبیین 
جدیـد از یـک نظریـه، اسـتدالل جدیـد بـرای یـک 

نظریـه و نقـد جامـع علمـی جدیـد می پـردازد.1
بــه  آیین نامــه،  ایــن  در  علمی پژوهشــی:  مقالــه 

مجــالت  در  کــه  می شــود  گفتــه  مقاله هــای 
ــر  ــنامه های علمــی منتش ــی و دانش علمی پژوهش
شــده باشــند یــا دو ســوم اعضــای کمیســیون 

علمــی آن را پژوهشــی بداننــد.
بــه  آیین نامــه،  ایــن  در  علمی ترویجــی:  مقالــه 

مجــالت  در  کــه  می شــود  گفتــه  مقاله هــای 
علمی ترویجــی و دانشــنامه های علمــی منتشــر 
شــده باشــند یــا دو ســوم اعضــای کمیســیون 

بداننــد. ترویجــی  را  آن  علمــی 
بــه  آیین نامــه،  ایــن  در  علمی تخصصــی:  مقالــه 

مقاله هایــی گفتــه می شــود کــه در مجــالت بــدون 
درجــه و دارای هیئــت تحریریــه علمــی منتشــر 

ــند.   ــده باش ش

»مقالــه  و  »تألیــف«  »کتــاب«،  تعریــف  از  تلفیقــی  تعریــف،  ایــن   .   1
اســت. پژوهــش  وازگان  فرهنــگ  در  علمی پژوهشــی« 
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ــه بیــان  تلخیــص �کتــاب: بازنویســی متــن کتــاب ب

ــا حفــظ محتــوای اصلــی آن. ــاه و ب کوت
ــن  ــی در ای ــاله علم ــور از رس ــی: منظ ــاله علم رس

ــوزه  ــار ح ــه و چه ــطح س ــه  س ــه، پایان نام آیین نام
تک نگاشــته هایی  بــه  بلکــه  نیســت؛  علمیــه 
ــب آن از  ــم مطال ــه حج ــود ک ــه می ش ــی گفت علم
یــک مقالــه علمــی بیشــتر و از یــک کتــاب علمــی 

ــد. ــر باش کمت
بــه  آیین نامــه  ایــن  در  تخصصــی:  �میتــه 

اســاس  بــر  کــه  می شــود  گفتــه  کمیته  هایــی 
تعییــن شــده،  اختیــارات  و  چارچــوب وظایــف 
وظیفــه بررســی و اظهــار نظــر در بــاره پرونــده 
متقاضیــان و تعییــن رتبــه پژوهشــی آنــان را بــر 

دارنــد.1 عهــده 
بــه  آیین نامــه  ایــن  در  علمــی:  �میســیون 

اســتناد  بــه  کــه  می شــود  گفتــه  کمیســیونی 
ــه  ــه رســیدگی ب ــوط، وظیف ــط و مقــررات مرب ضواب
پرونده هــای ارجاعــی از کمیتــه تخصصــی و اتخــاذ 
تصمیــم نهایــی در خصــوص احــراز صالحیــت 
ــت  ــای هیئ ــتخدامی اعض ــه اس ــده در »آیین نام ــه ش ــف ارائ ــاس از تعری 1 . اقتب

علمــی دانشــگا ها و ...« وزارت علــوم.
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پژوهشــی متقاضیــان و تأییــد رتبــه پژوهشــی آنــان 
را بــر عهــده دارد.1

فصل دوم: شرایط

و  پژوهشــی  پرونــده  تشــکیل  بــرای   .4 مــاده 

ذیــل  شــرایط  احــراز  پژوهشــگران،  رتبه بنــدی 
اســت: الزامــی 

یــت  1. داشــتن پرونــده در یکــی از مراکــز مدیر

علمیــه؛ حوزه هــای 

ــد،  ــوزوی ندارن ــده  ح ــه پرون ــی ک ــره1: طاب تبص

تأییــد اشــتهار بــه حــوزوی بودن آنــان در کمیســیون 

علمــی کافــی اســت.

2. ارائــه گواهــی مبنــی بــر اتمــام پایــه دهــم )ســطح 

ســه( ؛ 

تبصــره2: فضــای حــوزوی ملــزم بــه ارائــه گواهــی 

نمی باشــند. 

3. نداشتن منع اقدام در پرونده تحصیلی؛

ــک،  ــه ی ــگر رتب ــاز پژوهش ــل امتی ــب حداق 4. کس

1 . همان. 
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ــه. ــن آیین نام ــارم ای ــل چه ــت فص ــاده هش ــق م مطاب

فصل سوم: امتیازات

علمی پژوهشــی،  فعالیت هــای  و  آثــار   .5 مــاده 

علمی اجرایــی  علمی آموزشــی،  علمی ترویجــی، 
ــت،  ــس از دریاف ــگران، پ ــی پژوهش و علمی فرهنگ
بــر اســاس جدول هــای پنج گانــه زیــر بررســی و 

می شــود.  امتیازدهــی 

جدول1: آثار و فعالیت های علمی پژوهشی 

حدا�پثرامتیازنوعاثروفعالیت�ژوهشیردیف

15�پتاب�ژوهشی)بهازایهر�پتاب(1

10�پتابهایدورهایوچندجلدی)بهازایهرجلد(2

3
دائرهالمعارفها،دانشنامهها،تفاسیر،مسانید،شروح،اصطالحنامهها

ودرختوارههایعلومیاسامانههاینرمافزاری)بهازایهرجلد(
10

7مقالهعلمی�ژوهشی)بهازایهرمقاله(4

7مقالهدانشنامهاییادائرهالمعارفیتخصصی)بهازایهرمقاله(5

6
گزارشعلمیطرحهای�ژوهشیباتأیپیدمر�ز

سفارشدهنده)بهازایهرگزارش(

2داخلی

4استانییامنطقهای

7ملی
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حدا�پثرامتیازنوعاثروفعالیت�ژوهشیردیف

ارائه�رسینظریه�ردازی)بهازایهر�رسی(7

12ثبتنظریه

7نقدعلمی

7نوآوری

10رسالهعلمی)بهازایهرجلد(8

انتقادیدروسخارج)بهازایهرجلد(9 10تقریر

10تحشیهوتعلیق)بهازایهرجلد(10

10تصحیحانتقادی�پتابمعتبر)بهازایهرجلد(11

10شرحروایاتو�پتبمعتبر)بهازایهرجلد(12

5احیایآثاروتراثعلمی)بهازایهرجلد(13

14
تجدیدچاپ�پتابباحداقل30درصداصالحیااضافهدرمحتوایآن)به

ازایهر�پتاب(
5

جدول2: آثار و فعالیت های علمی ترویجی 
نوعاثروفعالیتعلمیترویجیردیف

حدا�پثر

امتیاز

لیفیترویجی)بهازایهر�پتاب(1 7�پتابتأ

2
لیفیترویجیباحداقل30درصداصالحیااضافهدر تجدیدچاپ�پتابتأ

محتوایآن)بهازایهر�پتاب(
5

3
فرهنگنامهها،�پتابشناسیهاوفهرستنگاریهاویامعادلآنهادر

نسخههایدیجیتال)بهازایهرجلد(
5

5ویرایشعلمی�پتاب)بهازایهر�پتاب(4
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وفعالیتعلمیترویجیردیف نوعاثر
حدا�پثر

امتیاز

7ترجمه�پتابتخصصی)بهازایهر�پتاب(5

لیف�پتاببهزبانعربی)بهازایهر�پتاب(6 10تأ

لیف�پتاببهزبانهایخارجی)بهازایهر�پتاب(7 7تأ

لیفمقالهبهزبانهایخارجی)بهازایهرمقاله(8 5تأ

انتقادیدروسخارج)بهازایهرسال(9 7تقریرغیر

5تولیدمحتوایعلمیتخصصیبراینرمافزارهایبرخطوبرونخط)ساالنه(10

5تلخیص�پتابعلمیمعتبر)بهازایهر�پتاب(11

5تدوینمجموعهمقاالتچاپییادیجیتال)بهازایهرمجموعه(12

13
طراحیمحتواییسامانههاینرمافزاریعلمی�ژوهشیوعلمیترویجی)برخط

وبرونخط()بهازایهرسامانه(
5

5تدوینشیوهنامههایعلمی)بهازایهرشیوهنامه(14

15

16

همایشهایملی برگزیدگیدر

وفراملیمعتبر)بهازایهربار

برگزیدگی(

�پتابسالحوزه،�پتابسالجمهوری

اسالمیوجشنوارهفارابی
5

همایشهایملیوفراملیمعتبر سایر

موردتأیپیدمعاونت�ژوهشحوزههای

علمیه

3

5مقالهعلمیمروری)بهازایهرمقاله(17

3مقالهعلمیترویجی)بهازایهرمقاله(18

3مقالهعلمیتخصصی)بهازایهرمقاله(19

5مقالهدانشنامهاییادائرهالمعارفیعمومی)بهازایهرمقاله(20
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نوعاثروفعالیتعلمیترویجیردیف
حدا�پثر

امتیاز

21
مجموعهمقاالتهمایشهایعلمیمعتبر)بهازای مقالهعلمیمندرجدر

هرمقاله(
2

22
همایشهایعلمیمعتبر)بهازایهر خالصهمقالهعلمیچاپشدهدر

خالصهمقاله(
1

23
مقاالتبرگزیدهجشنوارهعالمهحلی)سطحسه(وجشنوارهنشریاتحوزوی

)بهازایهرمقاله(
2

24

25

26

برگزاری�رسینظریه�ردازیونوآوری مشار�تدر

)بهازایهر�رسی(

4ناقد

3داور

2دبیر

27

28

29

30

برگزارینشستعلمی/�رسیهای مشار�تدر

نشست/�رسی( ترویجی)بهازایهر

3ارائهدهنده

2ناقد

1داور

1دبیر

31

32

33

برگزاری�رسیآزاداندیشی)بهازای مشار�تدر

هر�رسی(

3ارائهدهنده

2ناقد

1دبیر

4مدیریتتولیدوتوسعهسامانههایعلمی�ژوهشیوعلمیترویجی)ساالنه(34

7مدیر�روژهوطرح�ژوهشی)بهازایهرطرح(35

4ناظرعلمیطرح�ژوهشی)بهازایهرطرح(36

2دستیارطرح�ژوهشی)بهازایهرطرح(37

4ارزیابی�پتاب،مقالهعلمیوطرح�ژوهشی)بهازایهرارزیابی(38

تولیدنرمافزارهایچندرسانهایدینی)بهازایهرنرمافزار(39 4مشار�تدر
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وفعالیتعلمیترویجیردیف نوعاثر
حدا�پثر

امتیاز

4داشتننشانهایعلمیملییابینالمللی)بهازایهرنشان(40

3احرازرتبه�ژوهشگرنمونهاستانییاملی)بهازایهررتبه(41

42

43

44

تدوینمتوندرسیمرا�زآموزشیمعتبر)به

ازایهرمتن(

5د�پتری

3�ارشناسیارشد

2�ارشناسی

2سخنرانیعلمی)بهازایهرسخنرانی(45

جدول3: فعالیت های علمی آموزشی 
نوعفعالیتهایعلمیآموزشیردیف

حدا�پثر

امتیاز

1

علوماسالمیباتأیپیدومجوزرسمیمر�ز تدریسخارجفقهواصولوسایر

مدیریتحوزههایعلمیه)بهازایهرعنواندرسیدرهرسالازحداقلهر

هفتهیکدرستا�نجدرس(

15

2

مدیریتحوزههای تدریسدروسسطحچهارباتأیپیدومجوزرسمیمر�ز

عنواندرسیدرهرسالازحداقلهرهفتهیکدرستا علمیه)بهازایهر

�نجدرس(

10

3

مدیریتحوزههای تدریسدروسسطحسهباتأیپیدومجوزرسمیمر�ز

عنواندرسیدرهرسالازحداقلهرهفتهیکدرستا علمیه)بهازایهر

�نجدرس(

6

4

مدیریتحوزههای تدریسدروسسطحدوباتأیپیدومجوزرسمیمر�ز

عنواندرسیدرهرسالازحداقلهرهفتهیکدرستا علمیه)بهازایهر

�نجدرس(

5

5

تدریسدروسسطحیکباتأیپیدومجوزرسمیمر�زمدیریتحوزههای

علمیه)بهازایهرعنواندرسیدرهرسالازحداقلهرهفتهیکدرستا

�نجدرس(

4

6
تدریسمسائلمستحدثهیامسئلهجدیددرسطحچهاروخارج)بهازایهر

عنواندرسیدرهرسالازحداقلهرهفتهیکدرستا�نجدرس(
10

7
دانشگاههاومرا�زتخصصی)به تدریسرشتههایعلمیمقطعد�پتریدر

عنواندرسیدرهرسالازحداقلهرهفتهیکدرستا�نجدرس( ازایهر
8
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نوعفعالیتهایعلمیآموزشیردیف
حدا�پثر

امتیاز

8

دانشگاههاومرا�ز تدریسرشتههایعلمیمقطع�ارشناسیارشددر

تخصصی)بهازایهرعنواندرسیدرهرسالازحداقلهرهفتهیکدرس

تا�نجدرس(

4

9
دانشگاههاومرا�زتخصصی تدریسرشتههایعلمیمقطع�ارشناسیدر

عنواندرسیدرهرسالازحداقلهرهفتهیکدرستا�نجدرس( )بهازایهر
2

10

11

راهنماییومشاوره�ایاننامهسطحچهار)بهازایهر

�ایاننامه(

4استادراهنما

3استادمشاور

12

13

راهنماییومشاوره�ایاننامهسطحسه)بهازایهر

�ایاننامه(

2استادراهنما

1استادمشاور

14

15

راهنماییومشاوره�ایاننامهد�پتری)بهازایهر

�ایاننامه(

3استادراهنما

2استادمشاور

16

17

راهنماییومشاوره�ایاننامه�ارشناسیارشد)بهازای

هر�ایاننامه(

1استادراهنما

5/استادمشاور

�ایاننامه(18 �ایاننامههایحوزویودانشگاهی)بهازایهر 1استادداور

1تدریسدورههاو�ارگاههایمهارتی�ژوهشی)بهازایهردورهیا�ارگاه(19

دانشگاهها)بهازایهرعنواندرسیدرهرسال(20 2تدریسدروسمعارفدر

1تدریسدروساسالمیدرحوزه)بهازایهرعنواندرسیدرهرسال(21

22
زمینهمتونآموزشی،برنامهریزیتحصیلی،و....)به �ارشناسآموزشیدر

سال( عنواندرسیدرهر ازایهر
1

جدول4: فعالیت های علمی اجرایی
نوعفعالیتعلمیاجراییردیف

حدا�پثر

امتیاز

1

2

3

4

سالبرایفصلنامهودو نشریاتعلمی)بهازایهر سردبیر

سالبرایدوفصلنامه(

4علمی�ژوهشی

3علمیترویجی

2علمیتخصصی

1علمیفرهنگی

5

6

عضویتهیئتتحریریهنشریاتعلمی)بهازایهرسالبرای

فصلنامهودوسالبرایدوفصلنامه(

2علمی�ژوهشی

1علمیترویجی

نمایشگاه(7 3برپایینمایشگاههای�ژوهشیاستانی،ملیوبینالمللی)بهازایهر

�پتابخانه(8 4طراحیوراهاندازی�پتابخانهتخصصیدیجیتالیاحقیقی)بهازایهر
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نوعفعالیتعلمیاجراییردیف
حدا�پثر

امتیاز

3مدیریت�پتابخانهتخصصی)بهازایهر�پتابخانه(9

10
طراحیوایجادرشتههاومیانرشتههایعلمیجدیدوگرایشهاینو)بهازایهر

رشته(
4

11

12

13

طراحی،راهاندازیوبرگزاری�ارگاههایتربیتی، مشار�تدر

آموزشیو�ژوهشی)بهازایهر�ارگاه(

1راهاندازی

4تدریس

2طراحی

14
طراحیومدیریتمؤسسات،مرا�ز،واحدهایتحقیقاتی،انجمنهاوقطبهای

علمیحوزوی)بهازایهرطرحیامدیریتساالنه(
4

15

16
دبیریهمایشهایعلمیمعتبر)بهازایهردوره(

3ملی

4بینالمللی

17
تصدیوزارتعلوم،آموزشو�رورش،اطالعات،ارشاد،دادگستریومعاونانفناوری،

علمیوفرهنگیرؤسایقوا)بهازایهرسال(
5

4نمایندگیمجلسشورایاسالمیومجلسخبرگانرهبری)بهازایهردوره(18

19

ریاستیااعضایشورایعالیانقالبفرهنگی،شوراینگهبانقانوناساسی،شورای

الگویاسالمیایرانی�پیشرفتوشورایعالیفضایمجازی)بهازایهر عالیمر�ز

سال(

4

20
ریاستیاقائممقامدانشگاهها،مؤسساتآموزشعالی،فرهنگستانهاو�ارکهای

علموفناوری)بهازایهرسال(
4

21
معاونتدانشگاهها،مؤسساتآموزشعالی،فرهنگستانهاو�ارکهایعلمو

فناوری)بهازایهرسال(
3

22
ریاستیاقائممقام�ژوهشگاهها،�ژوهشکدههاوواحدهای�ژوهشیمستقل)به

ازایهرسال(
3

2معاونت�ژوهشگاهها،�ژوهشکدههاوواحدهای�ژوهشیمستقل)بهازایهرسال(23

24
اعضایهیئتعلمیآموزشییا�ژوهشیومدیرانگروههایعلمیآموزشییا

�ژوهشی)ساالنه(
2

7مدیریتحوزههایعلمیهسراسر�شور)ساالنه(25

5معاونتستادمر�زیحوزههایعلمیه)ساالنه(26
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نوعفعالیتعلمیاجراییردیف
حدا�پثر

امتیاز

مستقلحوزههایعلمیه)ساالنه(27 4مدیریتارشددفاترومرا�ز

مستقلحوزههایعلمیه)ساالنه(28 3معاونتدفاترومرا�ز

29
مدیریتو�ارشناسمسئولیستادیومسئولیتواحدهایمستقلحوزههای

علمیه)ساالنه(
3

5مدیریتحوزههایعلمیهاستانی)ساالنه(30

4معاونتحوزههایعلمیهاستانی)ساالنه(31

تخصصی،مدارسومؤسساتآموزشیحوزوی)ساالنه(32 4ریاستمرا�ز

تخصصی،مدارسومؤسساتآموزشیحوزوی)ساالنه(33 3معاونتمرا�ز

3مدیریتهایحوزویدرخارجاز�شور)ساالنه(34

35

هنریورسانهای،فرهنگی حوزویشاملریاستیامعاونتمرا�ز مدیریتهایغیر

وتبلیغی،مجازیوفناوری،انجمنهاوتشکلهایمردمی،ستادهاودبیرخانهها

)ساالنه(

3

36
شورایعالیحوزههایعلمیهوشورایمر�زیجامعهمدرسینحوزه عضویتدر

علمیهقم)ساالنه(
3

شورایگسترشوشورایاعطایمجوزها)ساالنه(37 3عضویتدر

38
�میتههاو�میسیونهایشورایگسترشوشورایاعطایمجوزها عضویتدر

)ساالنه(
2

2عضویتدرشورایطرحوبرنامهحوزههایعلمیه)ساالنه(39

2عضویتدرشوراهایتخصصیمعاونتهاومرا�زستادیحوزه)ساالنه(40

شورایعالیحوزههایعلمیهمرا�زاستانی)ساالنه(41 3عضویتدر
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نوعفعالیتعلمیاجراییردیف
حدا�پثر

امتیاز

42
شوراها،�میسیونهاو�میتههایرسمیشورایعالیحوزهو سایر عضویتدر

حوزویعلمیهیاوزارتخانههایی�هجزءوظایفسازمانیفردنباشد)ساالنه( مرا�ز
2

جدول 5: فعالیت های علمی فرهنگی 
امتیازنوعفعالیتهایعلمیفرهنگیردیف

10امامتجمعهوجماعات)ساالنه(1

2
ــازمانهاو ــلح،س ــایمس ــا،نیروه ــی،وزارتخانهه ــزعلم مرا� ــهدر ــیفقی ــیول نمایندگ

ــاالنه( ــا)س نهاده
5

3

4
تبلیغدورهایومناسبتی)بهازایهردورهیامناسبت(

2داخل

5خارج

3تبلیغطرحهجرت)ساالنه(5

6

7
روحانیمستقر)ساالنه(

2داخل

5خارج

3روحانیمربی�رورشیدرآموزشو�رورش)ساالنه(8

3مشاورهو�ارشناسیدراموردینیوفرهنگی)ساالنه(9

10

ــا ــتی ــانی،مدیری ــبیه،امدادرس ــورحس ــه،ام ــورخیری ــایام ــیدرعرصهه ــالاجتماع فع

ــیو... ــیومذهب ــایدین ــتهیئته ــایمردمنهــاد،مدیری ــاورتگروههــاوانجمنه مش

)بــهازایهــرســالدرهــرعرصــه(

2

عرصههایقضایی)بهازایهرسالدرهرعرصه(11 2فعالدر

12
نویســندگی، گویندگــی، اجــرا، مشــاوره، عرصههــای در رســانهای و هنــری فعــال

عرصــه( هــر در ســال هــر ازای )بــه ... و رســانه مباشــرت یــا مدیریــت
2

3روحانیعقیدتیسیاسیدرنیروهاینظامیوانتظامی)ساالنه(13

اعزامدرهرسال(14 3روحانی�اروانهایزیارتی)بهازایهر

حوزههایعلمیه)ساالنه(15 اخالقی،تربیتیوروانشناختیدر 5استادومشاور

3تبلیغتخصصی)بهازایهرسالودرهرعنوان(16

فعالیت هـای  و  آثـار  تمامـی   :6 مـاده 

علمی آموزشـی،  علمی ترویجـی،  علمی پژوهشـی، 
در  متقاضـی  علمی فرهنگـی  و  علمی اجرایـی 
اولیـن مراجعـه قابـل بررسـی و امتیازدهـی اسـت. 
در عیـن حـال الزم اسـت حـد اقـل 20 درصـد آثـار 
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متعلـق بـه 5 سـال منتهـی به زمـان اولیـن مراجعه 
باشـد. پژوهشـی  پرونـده  تشـکیل  بـرای 

یــا  فعالیــت علمی پژوهشــی  یــا  اثــر  مــاده 7:  

علمی ترویجــی کــه بــا کمــک دو یــا چنــد نفــر 
ــک  ــر ی ــه ه ــت، چنانچ ــده اس ــرا ش ــگارش و اج ن
ســهم خــود را تعییــن کــرده باشــند امتیــاز مربــوط 
بــه نســبت اعــالم شــده تقســیم می شــود. در غیــر 
ــدول  ــق ج ــده طب ــب ش ــاز کس ــورت امتی ــن ص ای

ــد: ــد ش ــع خواه ــر توزی زی
تعدادنفرات

مربوط سهمهریکازنفراتازامتیاز

سایرنفراتنفراول

ـ1٪100

2٪85٪45

3٪75٪40

35٪70٪4وبیشتر

فصل چهارم: رتبه بندی

ماده 8.  پژوهشــگران بر اســاس امتیازهای کسب 

علمی پژوهشــی،  فعالیت هــای  و  آثــار  از  شــده 
ــی و  ــی، علمی اجرای ــی، علمی آموزش علمی ترویج
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ــه ســه رتبــه تقســیم می شــوند: علمی فرهنگــی، ب
گفتــه  پژوهشــگرانی  بــه  یــک:  رتبــه  پژوهشــگر 

مجمــوع  از  امتیــاز   40 حداقــل  کــه  می شــود 
ــه دســت آورده باشــند.  امتیــازات پنــج جــدول را ب
از ایــن امتیــاز، حداقــل 25 امتیــاز بایــد از جــدول 

ــد. ــک باش ی
گفتــه  پژوهشــگرانی  بــه  دو:  رتبــه  پژوهشــگر 

می شــود کــه حداقــل در یــک دوره پنــج ســاله 
ــل  ــگری، حداق ــک پژوهش ــه ی ــراز رتب ــس از اح پ
ــدول را  ــج ج ــازات پن ــوع امتی ــاز از مجم 100 امتی
ــل  ــاز، حداق ــن امتی ــند. از ای ــت آورده باش ــه دس ب

70 امتیــاز بایــد از جــدول یــک باشــد. 
گفتــه  پژوهشــگرانی  بــه  ســه:  رتبــه  پژوهشــگر 

می شــود کــه حداقــل در یــک دوره پنــج ســاله 
پــس از احــراز رتبــه دو پژوهشــگری، حداقــل 120 
امتیــاز از مجمــوع امتیــازات پنــج جــدول را بــه 
ــل 80  ــاز، حداق ــن امتی ــند. از ای ــت آورده باش دس

ــد. ــک باش ــدول ی ــد از ج ــاز بای امتی
مــاده 9. ارتقــای رتبــه پژوهشــگر، پــس از دریافت 

اولیــن رتبــه از ســه رتبــه مذکــور، منــوط بــه تکمیــل 
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امتیــازات هــر رتبــه و مشــروط بــه مــرور زمــان پنــج 
ســال خواهــد بــود. از ایــن رو، بــرای ارتقــا از رتبــه 
یــک بــه رتبــه دو و از رتبــه دو بــه رتبــه ســه، گذشــت 

پنــج ســال الزامــی اســت.
مــاده 10. در صورتــی کــه پژوهشــگر نتوانــد در 

پنــج  ســال، ارتقــای رتبــه )از یــک بــه دو و از دو بــه 
ــت داده  ــه او مهل ــر ب ــال دیگ ــج س ــد، پن ــه( بیاب س
می شــود. اگــر در ایــن مــدت ارتقــا نیافــت، پرونــده 
متوقــف  ســپس  و  فعــال  نیمــه  او  پژوهشــگری 

ــد. ــد ش خواه
اعــالم  و  پژوهشــگری  رتبــه  ابــالغ   .11 مــاده 

امتیــازات پژوهشــی، در حیطــه اختیــارات معــاون 
پژوهــش اســت.

مــاده 12. مرجــع رســیدگی بــه هرگونــه اعتــراض 

آیین نامــه  ایــن  مــواد  خصــوص  در  ابهــام  یــا 
می باشــد. علمــی  کمیســیون 



العملاجرایی دستور
شناسایی،ارزیابیورتبهبندی

پژوهشگرانحوزوی





شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

35 ساماندهی پژوهشگران حوزوی

مقدمه

بــه  علمیــه،  حوزه هــای  پژوهــش  معاونــت 
پژوهشــگران  رتبه بنــدی  »آیین نامــه  اســتناد 
حــوزوی« و بنــد 12 شــرح وظایــف خــود، مصــوب 
»دســتور  علمیــه،  حوزه هــای  عالــی  شــورای 
ــدی  ــی و رتبه بن ــایی، ارزیاب ــی شناس ــل اجرای العم
پژوهشــگران حــوزوی« را تدویــن کــرده کــه بــه 

ــت. ــل اس ــرح ذی ش

فصل اول: کلیات

ماده 1. تعاریف 

پژوهــش: عبــارت اســت از فراینــد تولیــد دانــش 

اصــالح   .2 نظریــه؛  تولیــد   .1 آن:  مصادیــق  و 
نظریــه؛ 3. تکمیــل نظریــه؛ 4. ارتقــای نظریــه؛ 5. 
ــرد  ــه کارب ــه؛ 7. ارای ــه؛ 6. دفــاع از نظری نقــد نظری



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

ساماندهی پژوهشگران حوزوی36

پرســش هاي  تولیــد   .8 نظریــه؛  بــراي  جدیــد 
ــد.1 جدی

بــه  العمــل  دســتور  ایــن  در  پژوهشــگر: 

ــام  ــر اتم ــالوه ب ــه ع ــود ک ــه می ش ــی گفت حوزویان
ــر  ــل دو اث ــه( ، دارای حداق ــطح س ــم )س ــه ده پای

باشــند.  شــده  منتشــر  علمی پژوهشــی 
مدیریــت  مرکــز  در  کــه  طالبــی  حــوزوی: 

ــوده  ــی ب ــده آموزش ــه دارای پرون ــای علمی حوزه ه
یــا اشــتهار بــه حــوزوی بــودن داشــته باشــند.

فاضــل حــوزوی: دارنــدگان شــش ســال ســابقه 

و  اســاتید  و  خــارج  درس  در  فعــال  تحصیلــی 
پژوهشــگرانی کــه صالحیــت علمــی آنــان بــه تأییــد 
شــورای اعطــای مجوزهــا و امتیازهــای علمــی 

ــد. ــیده باش رس
مجلــد  منســجم،  نوشــته ای  پژوهشــی:  �کتــاب 

بــا  کــه  اســت  صفحــه   49 حداقــل  دارای  و 
ســاماندهی مجموعــه ای از داده هــای علمــی و 
ــب  ــا ترکی ــل ی ــاس تحلی ــر اس ــود ب ــات موج نظری

1  . معاونــت پژوهــش حوزه هــای علمیــه، ســند تعریــف پژوهــش و مصادیــق آن، 
ص7؛  فرهنــگ واژگان پژوهــش، واژه پژوهــش.



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

37 ساماندهی پژوهشگران حوزوی

ــد  ــای جدی ــا یافته ه ــه ی ــه نظری ــه ارائ ــه، ب مبتکران
علمــی، تقریــر و تبییــن جدیــد از یــک نظریــه، 
ــه و نقــد جامــع  ــرای یــک نظری ــد ب اســتدالل جدی

می پــردازد.1 جدیــد  علمــی 
مقالــه علمی پژوهشــی: در ایــن دســتور العمــل، 

بــه مقاله هــای گفتــه می شــود کــه در مجــالت 
ــا دانشــنامه های علمــی منتشــر  علمی پژوهشــی ی
شــده باشــند یا دو ســوم اعضــای کمیتــه تخصصی 

آن را پژوهشــی بداننــد.
العمــل،  ایــن دســتور  در  مقالــه علمی ترویجــی: 

بــه مقاله هــای گفتــه می شــود کــه در مجــالت 
علمی ترویجــی و دانشــنامه های علمــی منتشــر 
شــده باشــند یا دو ســوم اعضــای کمیتــه تخصصی 

ــد. ــی بدانن آن را ترویج
ــل،  ــتور العم ــن دس ــی:  در ای ــه علمی تخصص مقال

بــه مقاله هایــی گفتــه می شــود کــه در مجــالت 
و دارای هیئــت تحریریــه علمــی  بــدون درجــه 

ــند.   ــده باش ــر ش منتش

»مقالــه  و  »تألیــف«  »کتــاب«،  تعریــف  از  تلفیقــی  تعریــف،  ایــن   .   1
اســت. پژوهــش  وازگان  فرهنــگ  در  علمی پژوهشــی« 
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ــه بیــان  تلخیــص �کتــاب: بازنویســی متــن کتــاب ب

ــا حفــظ محتــوای اصلــی آن. ــاه و ب کوت
ــن  ــی در ای ــاله علم ــور از رس ــی: منظ ــاله علم رس

دســتور العمــل، پایان نامــه  ســطح ســه و چهــار 
حــوزه علمیــه نیســت؛ بلکــه بــه تک نگاشــته هایی 
ــب آن از  ــم مطال ــه حج ــود ک ــه می ش ــی گفت علم
یــک مقالــه علمــی بیشــتر و از یــک کتــاب علمــی 

ــر باشــد. کمت
)کاغــذی  نشــریه ای  معتبــر:  علمــی  نشــریه 

درجــه  دارای  کــه  اســت  الکترونیکــی(  یــا 
شــوراي  از  علمی ترویجــی  یــا  علمی پژوهشــی 
حوزه هــاي  عالــی  شــورای  مجوزهــاي  اعطــاي 

باشــد. بهداشــت  و  علــوم  وزارت  یــا  علمیــه 
بــه  العمــل  ایــن دســتور  �میتــه تخصصــی: در 

کمیته  هایــی گفتــه می شــود کــه در چارچــوب 
وظایــف و اختیــارات تعییــن شــده، وظیفــه بررســی 
و اظهــار نظــر در بــاره پرونــده متقاضیــان و تعییــن 

ــد.1 ــده دارن ــر عه ــان را ب ــی آن ــه پژوهش رتب

ــت  ــای هیئ ــتخدامی اعض ــه اس ــده در »آیین نام ــه ش ــف ارائ ــاس از تعری 1 . اقتب
علمــی دانشــگا ها و ...« وزارت علــوم.
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�میســیون علمــی: در ایــن دســتور العمــل بــه 

اســتناد  بــه  کــه  می شــود  گفتــه  کمیســیونی 
ــه  ــه رســیدگی ب ــوط، وظیف ــط و مقــررات مرب ضواب
پرونده هــای ارجاعــی از کمیتــه تخصصــی و اتخــاذ 
تصمیــم نهایــی در خصــوص احــراز صالحیــت 
پژوهشــی متقاضیــان و تأییــد رتبــه پژوهشــی آنــان 

ــده دارد.1 ــر عه را ب

فصل دوم: شناسایی 

مــاده 2: شناســایی پژوهشــگران بــا یکــی از راه هــای 

ــر انجــام می شــود: زی
یــق رســانه های مجــازی  1. فراخــوان ثبــت نــام از طر

و مکتــوب یا ســامانه پژوهشــگران حــوزوی؛

2. درخواســت از مراکــز، مؤسســات، واحدهــای 

ــی؛ ــز تخصص ــی و مراک پژوهش

اطاعاتــی  بانک هــای  داده هــای  از  اســتفاده   .3

موجــود؛

حــوزوی  برگزیــدگان  لیســت  از  بهره منــدی   .4

1 . همان. 
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معتبــر؛  علمــی  جشــنواره های  و  همایش هــا 

ــه  ــنواره عام ــوزه، جش ــال ح ــاب س ــد کت همانن

حلــی، کتــاب ســال جمهوری اســامی و جشــنواره 

ــی. فاراب

ماده 3: شرایط

داشــتن  پژوهشــی  پرونــده  تشــکیل  بــرای 
اســت: الزامــی  زیــر  شــرایط 

یــت  1. داشــتن پرونــده در یکــی از مراکــز مدیر

علمیــه؛ حوزه هــای 

2. ارائــه گواهــی مبنــی بــر اتمــام پایــه دهــم از مرکــز 

ــه؛  ــای علمی ــت حوزه ه ی مدیر

ــی  ــد گواه ــا فاق ــده ی ــد پرون ــالب فاق ــره: ط تبص

ــت  ــه معاون ــه1 ب ــدارک مثبت ــه م ــا ارائ ــم، ب ــه ده پای
علمــی،  کمیســیون  در  آن  تأییــد  و  پژوهــش 

دهنــد. پرونــده  تشــکیل  می تواننــد 
3. نداشتن منع اقدام در پرونده تحصیلی؛

4. ارائــه اثــر یــا فعالیــت علمی پژوهشــی بــر اســاس 

1  . ماننــد گواهــی اشــتهار بــه فاضــل حــوزوی بــودن از شــورای اعطــای مجوزهــا 
و امتیازهــای علمــی، گواهــی برگزیدگــی در جشــنواره سراســری عالمــه حلــی 
ــه  ــطح س ــام س ــر اتم ــی ب ــی مبن ــطوح عال ــاتید س ــر از اس ــه نف ــد س )ره( و تأیی

حــوزه.
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جــدول یــک فصــل ســوم )مــاده 5( آیین نامــه 

رتبه بنــدی پژوهشــگران؛

5. تکمیــل فرم هــای مربــوط و ارائــه اصــل یــا فایــل 

مســتندات و مــدارک مــورد نیــاز.

ماده 4: احراز شرایط

بــرای احــراز شــرایط تشــکیل پرونده پژوهشــی، 
ــر  ــی در دفت ــدارک متقاض ــتندات و م ــوع مس مجم
امــور پژوهشــگران معاونــت پژوهــش حوزه هــای 
ــل بــرای  علمیــه بررســی و پــس از تأییــد و تکمی
ــای  ــه کمیته ه ــی ب ــه پژوهش ــن رتب ــی و تعیی ارزیاب

ــود.  ــال می ش ــی ارس تخصص
پرونــده  مــدارک  و  اســناد  چنانچــه   :1 تبصــره 

ــک  ــر ی ــد، حداکث ــص باش ــی ناق ــی متقاض پژوهش
مــاه فرصــت خواهــد داشــت کــه آن را تکمیــل 
ــی و از  ــده بایگان ــورت، پرون ــن ص ــر ای ــد. در غی کن
ــی و  ــرای ارزیاب ــی ب ــه تخصص ــه کمیت ــال آن ب ارس

ــد.    ــد ش ــت خواه ــه ممانع ــن رتب تعیی
تبصــره 2: عناویــن آثــار و فعالیت هــای پژوهشــی، 

آموزشــی، ترویجــی، اجرایــی و فرهنگــی متقاضــی 
بایــد بــر اســاس نمون برگ هــای متخــذ از جــداول 
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پژوهشــگران  رتبه بنــدی  آیین نامــه  پنج گانــه 
تکمیــل و ارائــه شــود. 

ــناد و  ــار و اس ــل آث ــا فای ــل ی ــه اص ــره 3: ارائ تبص

ــی و  ــرای ارزیاب ــا، ب ــه فعالیت ه ــوط ب ــدارک مرب م
رتبه بنــدی ضــروری اســت.

فصل سوم: ارزیابی و رتبه بندی

ماده 5: کمیته تخصصی

ــی،  ــی متقاض ــده پژوهش ــل پرون ــس از تکمی پ
بــرای  او  علمی پژوهشــی  فعالیت هــای  و  آثــار 
کمیتــه  بــه  پژوهشــی  رتبــه  تعییــن  و  ارزیابــی 
عناویــن،  می شــود.  ارســال  مربــوط  تخصصــی 
ــه شــرح  اعضــا و وظایــف کمیته هــای تخصصــی ب

ــت. ــر اس ــواد زی م
ماده 6: عناوین کمیته

1. کمیته تخصصی فقه، اصول و حقوق؛

2. کمیته تخصصی تفسیر و علوم قرآن؛

3. کمیته تخصصی حدیث و علوم حدیث؛

4. کمیته تخصصی منطق و فلسفه؛
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5. کمیته تخصصی کام؛

6. کمیته تخصصی اخاق و عرفان؛

یخ و سیره؛ 7. کمیته تخصصی تار

8. کمیته تخصصی روان شناسی و علوم تربیتی؛

یت؛ 9. کمیته تخصصی اقتصاد و مدیر

10. کمیته تخصصی علوم سیاسی؛

11. کمیته تخصصی ادیان و مذاهب؛

12. کمیته تخصصی زبان، ادبیات و هنر؛

13. کمیته تخصصی جامعه شناسی؛

14. کمیته تخصصی مطالعات راهبردی.

و  جدیـد  تخصصـی  کمیتـه  تأسـیس   :1 تبصـره 

ادغـام یـا حـذف آن با پیشـنهاد مدیـر مراکـز و امور 
پژوهشـی و تأییـد معـاون پژوهـش انجـام می شـود.
بــا  مرتبــط  فعالیت هــای  و  آثــار   :2 تبصــره 

ــی و  ــوط ارزیاب ــروه مرب ــاف، در گ ــفه های مض فلس
در صــورت نیــاز از کارشناســان گــروه فلســفه نیــز 

می شــود. دعــوت 
بــه  مربــوط  فعالیت هــای  و  آثــار   :3 تبصــره 

دانش هــای بینارشــته ای، در گــروه مشــترکی از 
می شــوند. ارزیابــی  مرتبــط  رشــته های 
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فعالیت هــای  و  آثــار  ارزیابــی  بــرای  تبصــره 4: 

ــا موضوعــات نرم افــزاری، از کارشناســان  مرتبــط ب
ــود. ــوت می ش ــوزه دع ــاوری ح ــز فن مرک

بــا  مرتبــط  فعالیت هــای  و  آثــار   :5 تبصــره 

تصحیــح، ترجمــه و موســوعه نگاری، در کمیتــه 
ــان  ــاز از کارشناس ــورت نی ــی و در ص ــوط ارزیاب مرب

نیــز دعــوت می شــود. کمیتــه ادبیــات 
ماده 7: اعضای کمیته

هــر کمیتــه متشــکل از هفــت عضــو، بــا ترکیــب 
زیــر، اســت: 

ــده وی؛  ــا نماین ــی ی ــور پژوهش ــز و ام ــر مراک 1. مدی

ــه( ــس کمیت )رئی

2. کارشــناس مســئول امــور پژوهشــگران )دبیــر 

ــه(  کمیت

ــران دارای  ــگران و صاحب نظ ــر از پژوهش ــج نف 3. پن

تخصــص الزم.

ــر  ــنهاد مدی ــا پیش ــا ب ــای کمیته ه ــره 1: اعض تبص

مراکــز و امــور پژوهشــی و بــا حکــم معــاون پژوهــش 
ــاب  ــوند. انتخ ــوب می ش ــال منص ــدت دو س ــه م ب

مجــدد آنهــا بالمانــع اســت.
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تبصــره 2:  یــک نفــر از افــراد موضــوع بنــد ســه، از 

میــان اعضــای انجمــن مربــوط و بــه نمایندگــی از 
انجمــن انتخــاب می شــود.

ماده 8: وظایف کمیته

ــای  ــار و فعالیت ه ــدارک، آث ــناد، م ــی اس 1. بررس

ــی؛ ــی متقاض ــی و اجرای ــی، علم پژوهش

2. تأییــد یــا رد انتســاب و اصالــت آثــار، فعالیت هــا، 

اســناد و مــدارک و تطبیــق آنها بــا قوانیــن و مقررات 

ــی  یاب ــت ارز ــژه جه ــای وی ــن کمیته ه مربوط؛تعیی

ــی و  ــای علم ــار و فعالیت ه ــی آث ــی و علم محتوای

پژوهشــی متقاضــی در صــورت نیــاز؛

ــان  ــای متقاضی ــار و فعالیت ه ــه آث ــی ب 3. امتیازده

ــاده 5  ــدرج در م ــه من ــداول پنج گان ــاس ج ــر اس ب

فصــل ســوم »آیین نامــه رتبه بنــدی پژوهشــگران 

ــوزوی«؛  ح

یابــی  4. تکمیــل فرم هــا و کاربرگ هــای ویــژه ارز

آثــار و فعالیت هــا؛

5. تعییــن دســتور جلســات کمیتــه و تکمیــل صورت 

جلســات آن. )وظیفــه دبیر(

ــی  ــه تخصص ــی کمیت ــه داخل ــره 1: آیین نام  تبص
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شــیوه  جلســات،  تشــکیل  نحــوه  شــامل 
ــر  ــای حاض ــاب اعض ــد نص ــن ح ــری، تعیی رأی گی
بــر  و...  رأی گیــری  و  جهــت تشــکیل جلســات 
اســاس چارچــوب  مقــررات و ضوابــط کلــی مرکــز 
مدیریــت حوزه هــای علمیــه، در مدیریــت مراکــز و 
امــور پژوهشــی تدویــن و پــس از تأییــد کمیســیون 
علمــی، بــا ابــالغ معــاون پژوهــش الزم االجــرا 

ــت. اس
تبصــره 2: معاونــت پژوهــش می توانــد وظایــف 

کمیته هــای تخصصــی را برحســب شــرایط و در 
ــذار  ــوزوی واگ ــز ح ــر مراک ــه دیگ ــاز، ب ــورت نی ص

ــد. کن
ماده 9: کمیسیون علمی

بــه منظــور بررســی و اظهــار نظــر نهایــی در 
خصــوص پرونــده پژوهشــی متقاضیــان و ارزیابــی 
آنــان،  رتبه بنــدی  بــرای  امتیــازات الزم  تأییــد  و 
کمیســیون علمــی بــا اعضــا و وظایــف زیــر در 

می شــود:  تشــکیل  پژوهــش  معاونــت 
ماده 10: اعضای کمیسیون 

ــا  ــو، ب ــج عض ــکل از پن ــی متش ــیون علم کمیس
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ــت:  ــر، اس ــب زی ترکی
1. معــاون پژوهــش حوزه هــای علمیــه؛ )رئیــس 

کمیســیون(

2. مدیر مراکز و امور پژوهشی؛ )دبیر کمیسیون(

3. ســه نفــر از پژوهشــگران و کارشناســان متخصــص 

بــه پیشــنهاد مدیــر کل امــور پژوهشــی و تأییــد 

ــش. ــاون پژوه مع

تبصــره 1: اعضــای کمیســیون علمــی با پیشــنهاد 

ــاون  ــم مع ــا حک ــی و ب ــور پژوهش ــز و ام ــر مراک مدی
ــوند.  ــوب می ش ــال منص ــدت دو س ــه م ــش ب پژوه

انتخــاب مجــدد آنهــا بالمانــع اســت.
تبصــره 2: کمیســیون علمــی می توانــد در مــوارد 

ــاد  ــان و ایج ــویق متقاضی ــور تش ــه منظ ــاص، ب خ
و  آثــار  مجمــوع  در  را  ویــژه ای  امتیــاز  انگیــزه، 

ــد. ــا کن ــان اعط ــه آن ــا ب فعالیت ه
در  می توانــد  علمــی  کمیســیون   :3 تبصــره 

صــورت نیــاز، ارزیابی پرونــده پژوهشــی متقاضیان 
ــوط  ــه کارشناســان مرب ــان را ب و تأییــد امتیــازات آن
ارجــاع دهــد یــا در صــورت نیــاز از اعضــای کمیتــه 
ــوط در جلســات دعــوت کند.مــاده  تخصصــی مرب
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ــیون ــف کمیس 11: وظای
ــی  ــای ارجاع ــوص پرونده ه ــر در خص ــار نظ 1. اظه

ــی؛ ــای تخصص از کمیته ه

ــان و  ــده متقاضی ــب ش ــای کس ــی امتیازه یاب 2. ارز

ــان؛ ــی آن ــه پژوهش ــی رتب ــد نهای تأیی

3. رسیدگی به اعتراضات و شکایات متقاضیان؛

امــور  انجــام  و  مســتمر  گزارش هــای  ارائــه   .6

محــول.

تبصــره 1: در صــورت اعتــراض مکتــوب هــر یک از 

متقاضیــان بــه رأی کمیتــه تخصصــی، کمیســیون 
ــی،  ــه اعتراض ــناد و ادل ــی اس ــس از بررس ــی پ علم
ــراض، رأی و  ــخ اعت ــاه از تاری ــک م ــا ی ــر ت ــد اکث ح
ــد  ــادر خواه ــوص ص ــن خص ــی را در ای ــر نهای نظ
کــرد. ایــن کمیســیون، تنهــا مرجــع رســیدگی بــه 
ــوده و رأی حداقــل ســه نفــر  اعتــراض متقاضــی ب
از اعضــای آن، در رد یــا تأییــد اعتــراض متقاضــی، 

کافــی اســت. 
حــق  یک بــار  فقــط  متقاضــی  هــر   :2 تبصــره 

دارد. اعتــراض 
ــره 3: آیین نامــه داخلــی کمیســیون علمــی  تبص



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

49 ساماندهی پژوهشگران حوزوی

شــامل نحــوه تشــکیل جلســات، شــیوه رأی گیری، 
جهــت  حاضــر  اعضــای  نصــاب  حــد  تعییــن 
تشــکیل جلســات و رأی گیــری و دیگــر موضوعــات 
مربــوط، بــر اســاس چارچــوب  مقــررات و ضوابــط 
کلــی مرکــز مدیریــت حوزه هــای علمیــه، در اولیــن 
جلســه اعضــای کمیســیون تدویــن می شــود و 
پــس از تأییــد معــاون پژوهــش الزم االجــرا اســت.





طرحاجرایی
شناساییوارزیابیپژوهشگران
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مقدمه

و  علمــی  نظــام  اســتمرار  و  شــکل گیری 
پژوهشــی حــوزه، مرهــون تالش هــای خالصانــه 
عالمــان و پژوهشــگرانی اســت کــه بــا تألیــف و 
تدویــن آثــار و فعالیت هــای علمــی و پژوهشــی 
و  درنورویــده   را  علمــی  عرصه هــای  اثرگــذار، 
مرزهــای دانــش دینــی را فزونــی ببخشــیده اند. 
ایــن  فعالیت هــای  و  آثــار  ارزیابــی  و  شناســایی 
ــتیبانی از  ــت و پش ــد و حمای ــانی کارام ــع انس مناب
ــی  ــام علم ــی نظ ــداری و پویای ــن پای ــان، ضام ایش

حــوزه و دوام و قــوام آن خواهــد بــود. 
بدیــن منظــور، معاونــت پژوهــش حوزه هــای 
علمیــه، بــا اســتناد بــه اســناد باالدســتی و در 
چارچــوب ضوابــط و مقــررات موجــود، بــه ویــژه بند 
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ــدی  ــه رتبه بن ــود،1 »آیین نام ــف خ ــرح وظای 12 ش
پژوهشــگران حــوزوی«2 و »دســتور العمــل اجرایــی 
پژوهشــگران  رتبه بنــدی  و  ارزیابــی  شناســایی، 
ــی  ــایی و ارزیاب ــی شناس ــرح اجرای ــوزوی«3 »ط ح
ــر  ــات زی ــخصات و مختص ــا مش ــگران« را ب پژوهش

پیشــنهاد می کنــد. 

تعاریف
اتمــام  بــر  عــالوه  کــه  حوزویانــی  پژوهشــگر: 

ــر  ــل دو اث ــه( ، دارای حداق ــطح س ــم )س ــه ده پای
بــر  یــا  باشــند  شــده  منتشــر  علمی پژوهشــی 
ــی  ــگران، یک ــدی پژوهش ــه رتبه بن ــاس آیین نام اس

از ســه رتبــه پژوهشــی را بــه دســت آورنــد.4
فعــال پژوهشــی: حوزویــان دارای اثــر و فعالیــت 

1 . »برنامه ریــزی بــرای ســامان دهی امــور پژوهشــگران حــوزه علمیــه«، مصــوب 
شــورای عالــی حوزه هــای علمیــه.

تاریــخ  علمیــه،  حوزه هــای  پژوهــش  شــورای  هشــتم  جلســه  مصــوب    .  2
.1396 /8 /24

3 . مصوب جلسه نهم شورای پژوهش حوزه های علمیه، تاریخ 1396/9/8.
ــتم  ــه هش ــوب جلس ــگران«، مص ــدی پژوهش ــه رتبه بن ــاس از: »آیین نام 4 . اقتب
شــورای پژوهــش حوزه هــای علمیــه، 1396/8/24؛ فرهنــگ واژگان پژوهــش، 
ــای  ــی حوزه ه ــورای عال ــل از: ش ــه نق ــه؛ ب ــای علمی ــش حوزه ه ــت پژوه معاون
ــوزوی،  ــی ح ــای پژوهش ــیس واحده ــوز تاس ــدور مج ــه ص ــن نام ــه، آیی علمی

ــی، 1387. ــای علم ــای مجوز ه ــورای اعط ــوب ش 602 ش مص



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

55 ساماندهی پژوهشگران حوزوی

پژوهشــِی کمتــر از رتبــه یــک پژوهشــگری؛ شــامل 
پژوهشــیاران، پژو هش آمــوزان و نوپژوهــان. 

در  کــه  می شــود  گفتــه  طالبــی  بــه  حــوزوی: 

ــده  ــه دارای پرون ــای علمی ــت حوزه ه ــز مدیری مرک
آموزشــی بــوده یــا اشــتهار بــه حــوزوی بــودن 

داشــته باشــند.
فاضــل حــوزوی: دارنــدگان شــش ســال ســابقه 

و  اســاتید  یــا  فعــال در درس خــارج  تحصیلــی 
پژوهشــگرانی کــه صالحیــت علمــی آنــان بــه تأییــد 
شــورای اعطــای مجوزهــا و امتیازهــای علمــی 

ــد. ــیده باش رس
فعالیــت   عرضــه  قالــب  علمی پژوهشــی:  اثــر 

 پژوهشــی اســت کــه غالبــًا بــه شــکل کتــاب، مقاله، 
رســاله علمــی یــا طــرح پژوهشــی ارائــه می شــود. 
مصادیــق اثــر پژوهشــی در جــدول یــک آیین نامــه 

ــت.  ــده اس ــوزوی آم ــگران ح ــدی پژوهش رتبه بن
�میتــه ارزیابــی: کمیتــه   ای تخصصــی متشــکل 

در  کــه  علمــی  کارشناســان  و  صاحب نظــران  از 
ــاس  ــر اس ــود و ب ــکیل می ش ــش تش ــت پژوه معاون
وظایــف و اختیــارات خــود، آثــار و فعالیت هــای 
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و  ارزیابــی  را  حوزویــان  پژوهشــی  و  علمــی 
می کنــد. امتیازدهــی 

ارزیــاب: صاحب نظــر و کارشــناس علمــی عضــو 

ــنجش  ــارت س ــی و مه ــه توانای ــی ک ــه  ارزیاب کمیت
و احــراز شــاخص های علمــی تعییــن شــده در 
ارزیابــی آثــار پژوهشــی را دارد و حداقــل دارای 
ســطح چهــار حــوزه یــا دکتــرای تخصصــی اســت.

اهداف 
ــاالن  ــگران و فع ــاماندهی پژوهش ــایی و س 1. شناس

ــش؛  ــه پژوه عرص

ــازی  ــی و توان مندس ــطح علمی پژوهش ــای س 2. ارتق

پژوهشگران؛

بــه  رســمی  علمی پژوهشــی  رتبــه  اعطــای   .3

؛  ن وهشــگرا پژ

حمایت هـــای  از  پژوهشـــگران  بهره منـــدی   .4

ــتی  ــادی و معنـــوی و بهبـــود وضعیـــت معیشـ مـ

آنـــان؛

ینــی و تقویــت روحیــه پژوهشــی در  5. انگیزه آفر

ــگران؛ ــان پژوهش می
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ــمت  ــه س ــگران ب ــازماندهی پژوهش ــت و س 6. هدای

ــی. ــود پژوهش ــای موج ــا و نیازه اولویت ه

ضرورت ها
1. پشتیبانی از تولیدات و فعالیت های علمی پژوهشی 

پژوهشگران حوزوی؛

2. بزرگداشــت جایــگاه علمــی پژوهشــگران حوزوی 

و صیانــت از شــأن و منزلــت آنان؛ 

3. بهســازی و ارتقــای وضعیــت علمــی  و پژوهشــی 

پژوهشــگران؛

ــرای  ــی ب ــب تحقیقات ــای مناس ــاد ظرفیت ه 4. ایج

ــگران؛  پژوهش

فرصت هــای  از  پژوهشــگران  بهرمندســازی   .5

خارجــی؛ و  داخلــی  مطالعاتــی  و  علمــی 

یـــان اســـتخدام  6. تســـهیل و روان ســـازی جر

نهادهـــا،  در  پژوهشـــگران  به کارگیـــری  و 

و  علمـــی  مؤسســـات  و  مراکـــز  ســـازمان ها، 

کشـــور؛ تحقیقـــی 

7. بهبود سطح معیشت پژوهشگران حوزوی.
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شناسایی
وضعیــت  ســاماندهی  بــرای  گام  نخســتین 
پژوهشــگران، رصــد و شناســایی واجــدان شــرایط 
پژوهشــگری از میــان حوزیــان دارای اثــر و فعالیــت 
چنــد  در  کار،  ایــن  اســت.  پژوهشــی  و  علمــی 
مرحلــه بــه انجــام می رســد کــه عبارت انــد از:

مراحل شناسایی
ــی  ــوابق علم ــخصات و س ــل مش ــت و تکمی 1. ثب

ــتفاده از  ــا اس ــوزوی ب ــگران ح ــی پژوهش و پژوهش

ــد  ــود؛ مانن ــی موج ــای اطاعات ــای بانک ه داده ه

بانک هــای اطاعاتــی مرکــز فنــاوری حــوزه، مرکــز 

خدمــات حــوزه، انجمن هــای علمــی حــوزه، 

کتــاب ســال حــوزه، جشــنواره عامــه حلــی، مرکــز 

تحقیقاتــی نــور، کتــاب ســال جمهــوری اســامی و 

ــی.  ــنواره فاراب جش

مراکــز،  از  پژوهشــگر  معرفــی  درخواســت   .2

مؤسســات، واحدهــای پژوهشــی، مراکــز تخصصی 

حــوزه؛ اســتانی  یت هــای  مدیر و 
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ــاری  ــوری و خوداظه ــام حض ــت ن ــه و ثب 3. مراجع

یافــت امتیاز پژوهشــی اســکان،  متقاضیــان بــرای در

ــه  ــی ب ــی و معرف ــدارج علم ــگری م ــراز پژوهش اح

مراکــز.

4. فراخــوان ثبــت نــام یــا تکمیــل اطاعــات موجــود 

یــا  مکتــوب  و  مجــازی  رســانه های  یــق  طر از 

ــوزوی؛ ــگران ح ــامانه پژوهش س

5. شناســایی و راســتی آزمایی نویســندگان حــوزوی 

اســتنادی  پایگاه هــای  از  اســتفاده  بــا  مقــاالت 

یات. ــر نش

تشکیل پرونده 
پــس از شناســایی حوزیــان دارای اثــر و فعالیــت 
پرونــده  تشــکیل  بــه  نوبــت  علمی پژوهشــی، 
پژوهشــی بــرای آنــان می رســد. ایــن کار، بــا احــراز 
ــد: ــام می رس ــه انج ــر ب ــل زی ــی مراح ــرایط و ط ش

شرایط

یــت  1. داشــتن پرونــده در یکــی از مراکــز مدیر

ــوزوی؛ ــل ح ــه فض ــتهار ب ــا اش ــه ی ــای علمی حوزه ه

2. ارائــه گواهــی مبنــی بــر اتمــام پایــه دهــم از مرکــز 
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ــب  ــادل متناس ــا مع ــه ی ــای علمی ــت حوزه ه ی مدیر

ــگاه؛ آن از دانش

3. داشــتن اثــر چــاپ شــده در قالــب کتــاب و 

مقالــه؛

4. نداشتن منع اقدام در پرونده تحصیلی. 

مراحل

1. تکمیــل فرم هــای مربــوط در ســامانه یــا بــه 

صــورت دســتی؛

2. ارائــه اصــل یــا فایــل مســتندات و مــدارک پرونــده 

یــا بارگــذاری آنها در ســامانه؛

ــه  ــداول پنج گان ــق ج ــا طب ــار و فعالیت ه ــه آث 3. ارائ

پژوهشــگران  رتبه بنــدی  »آیین نامــه   5 مــاده 

حــوزوی«؛

فعالیت هــای  و  آثــار  پرونــده  بررســی   .4

ــدارک  ــتندات و م ــوع مس ــی و مجم علمی پژوهش

؛ ضــی متقا

5. ارجــاع پرونــده بــه متقاضــی بــرای تکمیــل 

ــاه؛ ــک م ــا ی ــر ت ــدارک حداکث ــناد و م ــص اس نواق

ــل  ــورت تکمی ــی در ص ــده متقاض ــی پرون 6. بایگان

ــرایط؛ ــدن ش ــراز نش ــا اح ــدن ی نش
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ــرای  ــوط ب ــی مرب ــه علم ــه کمیت ــده ب ــاع پرون 7. ارج

یابــی و تعییــن میــزان امتیــاز یــا رتبــه پژوهشــی در  ارز

صــورت احــراز شــرایط.

ارزیابی

ارزیابــی آثــار و فعالیت هــای علمی پژوهشــی 
از  آنــان،  امتیــاز  میــزان  تعییــن  و  متقاضیــان 
در  بخــش  ایــن  مأموریت هــای  اصلی تریــن 
ســاماندهی امــور پژوهشــگران حــوزوی اســت. 

می شــود: اجــرا  کمیتــه  دو  در  کار،  ایــن 

کمیته های ارزیابی
کمیته داخلی 

ــی  ــارب علم ــوان و تج ــر ت ــه ب ــا تکی ــه، ب ــن کمیت ای

ــکیل  ــت تش ــی معاون ــان داخل ــران و کارشناس مدی

می شــود و متصــدی تعییــن حداقــل امتیــازات، 

آثــار،  اصالــت  و  انتســاب  صحــت  احــراز 

ــا  ــا ب ــق آنه ــدارک و تطبی ــناد و م س
َ
ــا، ا فعالیت ه

قوانیــن و مقــررات مربــوط اســت.

ــر  ــه داخلــی، متشــکل از مدی تبصــره: اعضــای کمیت

کارشناس مســئول  پژوهشــی،  امــور  و  مراکــز 
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پژوهشــگران ســتاد و کارشناس مســئول مراکــز و 

ــود.  ــد ب ــف خواه ــی ص ــور پژوهش ام

کمیته های تخصصی

ایــن کمیته هــا، بــا حضــور اســاتید صاحب نظــر 

ــت  ــن معاون ــان ای ــی و کارشناس ــته علم ــان رش هم

تشــکیل و در آنهــا، محتــوا و ســاختار آثــار و 

بــه  متقاضــی  علمی پژوهشــی  فعالیت هــای 

نهایــی می شــود.  امتیازدهــی  یابــی و  ارز دقــت 

ــای  ــک از کمیته ه ــر ی ــی ه یاب ــات ارز ــج جلس نتای

»صورت جلســه  فــرم  قالــب  در  نخصصــی، 

پژوهشــگران«،  فعالیت هــای  و  آثــار  یابــی  ارز

ــت و  ــی، ثب ــه تخصص ــای کمیت ــای اعض ــا امض ب

می شــود. گــزارش 

ــاده  ــاس م ــر اس ــا، ب ــن کمیته ه ــای ای ــره: اعض تبص

یابی  هفتــم »دســتور العمــل اجرایــی شناســایی، ارز

ــد از:  ــوزوی« عبارت ان ــگران ح ــدی پژوهش و رتبه بن

ــئول  ــی، کارشناس مس ــور پژوهش ــز و ام ــر مراک مدی

ــران  ــگران و صاحب نظ ــگران، پژوهش ــور پژوهش ام

دارای تخصــص الزم.
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مراحل ارزیابی
و  آثــار  ارزیابــی  بــرای  اجرایــی  مراحــل 
دو  در  متقاضیــان  علمی پژوهشــی  فعالیت هــای 

از:  عبارت انــد  شــده،  یــاد  کمیتــه 
1. طراحی فرم های مربوط؛ 

2. تدوین آیین نامه های اجرایی؛ 

3. تکمیــل پرونــده متقاضــی و آماده ســازی آن بــرای 

یابی؛ ارز

و  تخصصــی  کمیته هــای  جلســات  برگــزاری   .4

داخلــی؛

5. تعیین رتبه و وضعیت پژوهشی متقاضی؛

یابی به مراجع مربوط؛  6. اعام نتایج ارز

7. تنظیم صورت جلسات و گزارش های مربوط.  
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فرایند نموداری شناسایی، تشکیل پرونده 
و ارزیابی پژوهشگران حوزوی
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عوامل اجرایی 
ترکیــب پیشــنهادی بــرای عوامــل اجرایــی ایــن 
طــرح، دســت کــم هشــت نفــر پیشــبینی می شــود 

ــد از:  ــه عبارت ان ک
1. مدیر طرح، یک نفر؛

2. دبیر اجرایی، یک نفر؛

یاب علمی، سه نفر؛ 3. صاحب نظر و ارز

4. مجری طرح، دو نفر؛ 

5. ناظر علمی، یک نفر.





طرحتأسیس
سامانهپژوهشگرانحوزوی

تحتوب





شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

69 ساماندهی پژوهشگران حوزوی

مقدمه

بانک هــای  و  ســامانه ها  ایجــاد  امــروزه 
اطالعاتــی در عرصه هــای علمــی، بــه ضرورتــی 
اصلــی و اساســی در مراکــز علمــی و پژوهشــی 
ضــرورت،  ایــن  تحقــق  اســت.  شــده  تبدیــل 
ــهولت  ــرعت  و س ــی، س ــم در نظم بخش ــی مه گام
ــود و  ــد ب ــی خواه ــای علم ــه داده ه ــت یابی ب دس
نقشــی اساســی در ســاماندهی اطالعــات علمــی 
ــد 12  ــتناد بن ــه اس ــن، ب ــت. بنابرای ــد داش خواه
حوزه هــای  پژوهــش  معاونــت  وظایــف  شــرح 
ــی و  ــرورت طراح ــت و ض ــه اهمی ــر ب ــه1 و نظ علمی
راه انــدازی ســامانه جامــع اطالعــات پژوهشــگران 
ــتادی  ــش س ــه نق ــه ب ــا توج ــن، ب ــوزوی همچنی ح

1 . برنامه  ریزی برای ساماندهی امور پژوهشگران حوزه علمیه. 
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ــه  ــای علمی ــش حوزه ه ــت پژوه ــت معاون و مرجعی
و  پژوهشــگران  علمــی  تشــخیص صالحیــت  در 
معرفــی آنهــا، »طرح تأســیس ســامانه پژوهشــگران 
ــا مشــخصات ذیــل، تدویــن  حــوزوی تحــت وب« ب

می شــود.

تعاریف

پژوهــش: فراینــد تولیــد دانــش و مصادیــق آن 

ــه،  ــالح نظری ــه، اص ــد نظری ــت از: تولی ــارت اس عب
تکمیــل نظریــه، ارتقــای نظریــه، نقــد نظریــه، دفاع 
از نظریــه، ارائــه کاربــرد جدیــد بــراي نظریــه، تولید 

پرســش هاي جدیــد.1
پژوهشــگر: حوزویانــی کــه عــالوه بــر اتمــام 
ــر  ــل دو اث ــه( ، دارای حداق ــطح س ــم )س ــه ده پای
بــر  یــا  باشــند  شــده  منتشــر  علمی پژوهشــی 
ــی  ــگران، یک ــدی پژوهش ــه رتبه بن ــاس آیین نام اس

پژوهــش  معاونــت  آن،  مصادیــق  و  پژوهــش  تعریــف  ســند  از:  اقتبــاس   .  1
پژوهــش  معاونــت  پژوهــش،  واژگان  فرهنــگ  ص7؛   علمیــه،  حوزه هــای 

پژوهــش.  واژه  علمیــه،  حوزه هــای 
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ــد.1 ــت آورن ــه دس ــی را ب ــه پژوهش ــه رتب از س
فعــال پژوهشــی: حوزویــان دارای اثــر و فعالیــت 
پژوهشــِی کمتــر از رتبــه یــک پژوهشــگری؛ شــامل 

ــان.  ــوزان و نوپژوه ــیاران، پژو هش آم پژوهش
حــوزوی: طالبــی گفتــه کــه در مرکــز مدیریــت 
ــوده  ــی ب ــده آموزش ــه دارای پرون ــای علمی حوزه ه

یــا اشــتهار بــه حــوزوی بــودن داشــته باشــند.
فاضــل حــوزوی: دارنــدگان شــش ســال ســابقه 
و  اســاتید  یــا  فعــال در درس خــارج  تحصیلــی 
پژوهشــگرانی کــه صالحیــت علمــی آنــان بــه تأییــد 
شــورای اعطــای مجوزهــا و امتیازهــای علمــی 

ــد. ــیده باش رس
اثــر علمی پژوهشــی: قالــب عرضــه فعالیــت  
 پژوهشــی اســت کــه غالبــًا بــه شــکل کتــاب، مقاله، 
رســاله علمــی یــا طــرح پژوهشــی ارائــه می شــود. 
مصادیــق اثــر پژوهشــی در جــدول یــک آیین نامــه 

ــت.  ــده اس ــگران آم ــدی پژوهش رتبه بن
ــتم  ــه هش ــوب جلس ــگران«، مص ــدی پژوهش ــه رتبه بن ــاس از: »آیین نام 1 . اقتب
شــورای پژوهــش حوزه هــای علمیــه، 1396/8/24؛ فرهنــگ واژگان پژوهــش، 
ــای  ــی حوزه ه ــورای عال ــل از: ش ــه نق ــه؛ ب ــای علمی ــش حوزه ه ــت پژوه معاون
ــوزوی،  ــی ح ــای پژوهش ــیس واحده ــوز تاس ــدور مج ــه ص ــن نام ــه، آیی علمی

ــی، 1387. ــای علم ــای مجوز ه ــورای اعط ــوب ش 602 ش مص
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ارزیـاب: صاحب نظـر و کارشـناس علمـی عضـو 
کمیتـه  ارزیابـی کـه توانایـی و مهـارت سـنجش و 
احـراز شـاخص های علمی تعیین شـده در ارزیابی 
آثـار پژوهشـی را دارد و حداقـل دارای سـطح چهار 

حـوزه یـا دکتـرای تخصصی اسـت.
از  متشــکل  کمیتــه   ای  تخصصــی:  کمیتــه 
در  کــه  علمــی  کارشناســان  و  صاحب نظــران 
ــاس  ــر اس ــود و ب ــکیل می ش ــش تش ــت پژوه معاون
وظایــف و اختیــارات خــود، آثــار و فعالیت هــای 
و  ارزیابــی  را  حوزویــان  پژوهشــی  و  علمــی 

می کنــد. امتیازدهــی 
کمیســیون علمــی: کمیســیونی کــه بــه اســتناد 
ــه  ــه رســیدگی ب ــوط، وظیف ــط و مقــررات مرب ضواب
پرونده هــای ارجاعــی از کمیتــه تخصصــی و اتخــاذ 
تصمیــم نهایــی در خصــوص احــراز صالحیــت 
پژوهشــی متقاضیــان و تأییــد رتبــه پژوهشــی آنــان 

ــده دارد. ــر عه را ب

اهداف 
حوزه هــای  پژوهشــگران  رصــد  و  شناســایی   .1
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آنــان؛ فعالیت هــای علمــی  و  آثــار  و  علمیــه 

اطاعــات  ویرایــش  و  به روزرســانی  امــکان   .2

توســط خــود پژوهشــگر؛

و  پژوهشــگر  اطاعــات  یابــی  ارز و  بررســی   .3

پژوهــش؛ معاونــت  در  آنهــا  تأییــد  و  تکمیــل 

4. رتبه بنــدی پژوهشــگران حــوزوی بــر اســاس 

جــداول امتیــازی؛

5. دسترســی آســان جامعــه علمــی کشــور بــه 

بــه  حــوزوی  پژوهشــگران  علمــی  اطاعــات 

ترکیبــی؛ و  ســاده  صــورت 

بــرای  ســامانه  داده هــای  از  بهره بــرداری   .6

در  کان  سیاســت گذاری های  و  یــزی  برنامه ر

پژوهشــگران؛ امــور 

ــت و  ــرای حمای ــامانه ب ــات س ــتفاده از اطاع 7. اس

ــوزوی؛ ــگران ح ــتیبانی از پژوهش پش

8.  اطاع رســانی از وضعیــت پژوهشــگران حــوزوی 

عرصه هــای  در  آنــان  فعالیت هــای  و  آثــار  و 

گوناگــون علمــی، پژوهشــی، آموزشــی، اجرایــی و 

ــی. فرهنگ
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ضرورت ها
یـان شناسـایی، تشـکیل  1. تسـهیل و روان سـازی جر

یابـی و رتبه بنـدی پژوهشـگران حـوزوی؛ پرونـده، ارز

ــزی و  ی ــرای برنامه ر ینی ب ــترآفر ــازی و بس 2. زمینه س

سیاســت گذاری های کان در امــور پژوهشــگران 

حــوزوی؛

3. بهســازی و ارتقــای وضعیــت علمــی  و معیشــتی 

پژوهشــگران حــوزوی؛

پژوهشــگران  به کارگیــری  یــان  4. روان ســازی جر

ــور؛ ــی کش ــی و تحقیق ــام علم ــوزوی در نظ ح

5. هدایــت پژوهشــگران حــوزوی بــه ســمت نیازهــا 

ــام.  ــه و نظ ــای جامع و اولویت ه

عناصر و ویژگی ها
منظــور از عناصــر و ویژگی هــای ســامانه در ایــن 
طــرح، مجموعــه ای از نیازهــا، الزامــات، امکانــات 
ــدی  ــدازی و بهره من ــرای راه ان ــروری ب ــج ض و نتای
از ســامانه جامــع و کامــل پژوهشــگران حــوزوی 

ــد از:  ــا عبارت ان ــم آنه ــه اه ــت ک اس
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الف. شناسایی و تشکیل پرونده

ایــن  بخش هــای  اصلی تریــن  و  مهم تریــن  از 
بــرای  زیربنایــی  مســتحکم  کــه  اســت  ســامانه 
بخش هــای بعــدی بــه شــمار می آیــد. مدیریــت 
ــن  ــردی، تعیی ــخصات ف ــت مش ــش، در ثب ــن بخ ای
گرایش هــای علمــی و بارگــزاری مــدارک، آثــار و 
فعالیت هــا، بــر عهــده خــود متقاضــی اســت؛ امــا 
بررســی و تأییــد آنهــا در امــور پژوهشــگران معاونــت 

ــد.  ــد ش ــام خواه انج
ســرفصل های اصلــی ایــن بخــش بــه شــرح 

ــت: ــل اس ذی
1. ثبت مشخصات فردی؛

2. تعیین گرایش های علمی؛

پژوهشــی،  فعالیت هــای  و  آثــار  ســوابق  درج   .3
آموزشــی، فرهنگــی و اجرایــی؛1

4. بارگزاری مدارک، اسناد و متن آثار؛

5. بررسـی و تأییـد یا رد مـدارک، آثـار و فعالیت های 

متقاضی؛

6. اصاح و تکمیل نواقص مدارک، آثار و فعالیت ها؛

1 . فیلدهــای اصلــی و فرعــی هــر یــک از ســه ســرفصل ایــن بخــش در ادامــه ایــن 
طــرح آمده اســت.



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

ساماندهی پژوهشگران حوزوی76

7. تأیید نهایی پرونده متقاضی در بخش مربوط.

ب. ارزیابی و رتبه بندی 

ــای  ــی، در کمیته ه ــای متقاض ــار و فعالیت ه آث
تخصصــی معاونــت پژوهــش ارزیابــی و بــر اســاس 
جــداول آیین نامــه رتبه بنــدی پژوهشــگران، بــه 
هــر یــک از آنهــا امتیــاز داده می شــود. پــس از 
کســب حداقــل امتیــاز الزم، پرونــده متقاضــی 
بــه کمیســیون علمــی ارجــاع و ســرانجام رتبــه 

ــد.  ــد ش ــن خواه ــگر تعیی ــی پژوهش پژوهش
بخــش  عهــده  بــر  کار،  ایــن  مدیریــت 
پژوهشــگران معاونــت پژوهــش بــوده و گــذر از 
ــر در  ــل زی ــبینی مراح ــی و پیش ــد طراح آن نیازمن

اســت: ســامانه 
فعالیت هــای  آثــار و  ارســال  فراینــد  تســهیل   .1

یافــت  متقاضــی بــه کمیته هــای تخصصــی و در

کمیته هــا؛ از  آنهــا 

بــا  تخصصــی  کمیته هــای  بخــش  طراحــی   .2

امــکان دسترســی اعضــای کمیته هــا بــه متــن آثــار 

متقاضــی؛ فعالیت هــای  و 

3. امــکان دسترســی اعضــای کمیته هــای تخصصــی 
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العمل هــا،  دســتور  آیین نامه هــا،  قوانیــن،  بــه 

یابــی و صورتجلســات؛  فرم هــای ارز

4. پیشــبینی فراینــد امتیازدهــی بــه آثــار و فعالیت هــا 

ــی؛ ــای تخصص در کمیته ه

5. تســهیل فراینــد ارســال پرونــده متقاضــی بــه 

علمــی؛ کمیســیون 

ــکان  ــا ام ــی ب ــیون علم ــش کمیس ــی بخ 6. طراح

پرونده هــای  بــه  دسترســی اعضــای کمیســیون 

تخصصــی؛  کمیته هــای  از  ارجاعــی 

7. امــکان دسترســی اعضــای کمیســیون های علمــی 

العمل هــا،  دســتور  آیین نامه هــا،  قوانیــن،  بــه 

یابــی و صورتجلســات؛ فرم هــای ارز

8. پیشبینی فرایند صدور گواهی رتبه پژوهشی؛

فراینــد  از  متقاضــی  اطــاع و رصــد  امــکان   .9

خــود؛ پرونــده  رتبه بنــدی  و  یابــی  ارز

10. پیــش بینــی فراینــد ثبــت اعتــراض متقاضــی بــه 

یابــی و رتبه بنــدی و چگونگــی پاســخ بــه  نتایــج ارز

آن.

ج. امکانات اصلی )خروجی ها(  

امکانــات  مجموعــه  شــامل  بخــش،  ایــن 



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

ساماندهی پژوهشگران حوزوی78

اساســی اســت کــه بایــد بــرای ســامانه جامــع 
ــی،  ــه عبارت ــود؛ ب ــه ش ــر گرفت ــگران در نظ پژوهش
داده هایــی  و  خروجی هــا  گزارش هــا،  شــامل 
اســت کــه بتــوان از ایــن ســامانه اســتحصال کــرده 

و بــه دســت آورد؛ از جملــه:
ــار و  ــدگان آث ــندگان و دارن ــار نویس ــتخراج آم 1. اس

فعالیت هــای علمــی؛

2. دسترســی بــه اطاعــات و آمــار کل فعــاالن 

پژوهشــگران؛ و  پژوهشــی 

3. ارائه آمار و اطاعات پژوهشگران رتبه یک تا سه؛

ــگران در  ــی پژوهش ــار علم ــت آث ــش فهرس 4. نمای

ــی؛ ــرح و کرس ــه، ط ــاب، مقال ــب کت قال

ــش   ــته و گرای ــص ، رش ــان، تخص ــتحصال زب 5. اس

ــگران؛ ــی پژوهش علم

پراکندگــی  و  جغرافیــا  آوردن  دســت  بــه   .6

ــتان،  ــهر، اس ــطح، ش ــوزوی در س ــگران ح پژوهش

جهــان؛ و  کشــور 

فعالیت هــا و ســمت های  7. شناســایی عناویــن 

عرصه هــای  در  پژوهشــگران  اجرایــی  و  علمــی 

گوناگــون؛
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ــی در  ــا و فن ــت وجوهای پوی ــواع جس ــی ان 8. طراح

ــان. ــای آن ــار و فعالیت ه ــگران و آث ــه  پژوهش زمین

د. امکانات جانبی

از  از امکانــات جانبــی، مجموعــه ای  منظــور 
برنامه هــا، اطالعــات و موضوعــات مرتبــط بــا حوزه 
ــامانه  ــش از س ــن بخ ــه در ای ــت ک ــگران اس پژوهش
ــن  ــم ای ــد. اه ــد ش ــذاری خواه ــگران بارگ پژوهش

از: عبارت انــد  امکانــات 
بهره منـدی  چگونگـی  بـه  بخـش،  ایـن  راهنمـا:   .1

متقاضـی از سـامانه جامع پژوهشـگران می پـردازد و 

شـامل فراینـد ثبت نـام، تشـکیل پرونـده، بارگـزاری 

اسـناد و مـدارک و متـن آثـار و فعالیت هـا اسـت.  

2. قوانیــن: در ایــن بخــش، مجموعــه ای از قوانیــن، 

دســتور  اســاس نامه ها،  آیین نامه هــا،  مقــررات، 

امــور  بــه  مربــوط  بخش نامه هــای  و  العمل هــا 

ــد.  ــد ش ــی خواه ــگران جانمای پژوهش

3. اخبــار: ایــن بخــش، بــه ارائــه رویدادهــای 

ــگران  ــور پژوهش ــا ام ــط ب ــی مرتب ــی و پژوهش علم

ــی و  ــای علم ــواع همایش ه ــل ان ــردازد؛ از قبی می پ

ــه. ــوان مقال ــی و فراخ پژوهش
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4. یادداشــت ها: بــه منظــور بهرمنــدی از پیشــنهادها 

و  پژوهشــگران  اصاحــی  دیدگاه هــای  و 

ــان  ــویه می ــاط دوس ــراری ارتب ــران و برق صاحب نظ

ــان امــر پژوهــش، ایــن بخــش  پژوهشــگران و متولی

پیــش بینــی می شــود.

ه. پپیوندهای مرتبط

برخــی  بــا  ســامانه  ایــن  ارتبــاط  دلیــل  بــه 
ســامانه های همســو در مرکــز مدیریــت و ســایر 
مراکــز بیرونــی، الزم اســت تمهیــدات ایجــاد لینــک 
و پیونــد بــا ایــن ســامانه ها پشــبینی شــود؛ از 

جملــه: 
ــه در  ــا حــوزه کتــاب و مقال 1. ســامانه های مرتبــط ب

حــوزه و نظــام؛

یات علمی؛ 2. سامانه های مرتبط با نشر

ــگاه اســتنادی جهــان اســام و ســایر  3. ســامانه پای

ســامانه های اســتنادی؛

4. سامانه مرکز خدمات؛

5. سامانه معاونت آموزش حوزه؛

6. بانک اطاعات کتاب سال حوزه؛

7. بانک اطاعات جشنواره عامه حلی؛
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8. بانــک اطاعــات جشــنواره فارابــی و کتــاب ســال 

ــامی؛ جمهوری اس

و. فیلدهای اصلی و فرعی

و  نیازهــا  مجموعــه  بخــش،  ایــن  از  منظــور 
ــش  ــار بخ ــن چه ــامانه در ای ــروری س ــات ض ملزوم

اســت: 
1. شناسایی و تشکیل پرونده؛

2. بارگزاری اسناد و آثار؛

کمیته هــای  در  پژوهشــگر  پرونــده  یابــی  ارز  .3

؛ تخصصــی

4. تأییــد و تعییــن رتبــه پژوهشــی در کمیســیون 

علمــی. 

ــن  ــه ای ــش، در ادام ــن بخ ــتر ای ــات بیش جزئی
ــد. ــد ش ــت خواه ــرح پیوس ط

ز. نتایج و انتظارات

افــزون بــر آنچــه گفتــه شــد، برخــی نتایجــی کــه 
ــی رود،  ــار م ــوزوی انتظ ــگران ح ــامانه پژوهش از س

بدیــن شــرح اســت:
1. امـکان نمایـش تمامـی اطاعـات پژوهشـگران به 

یسـی )ترکیبـی(؛ صـورت سـاده )تک فیلـدی( و ماتر



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

ساماندهی پژوهشگران حوزوی82

ــات  ــه اطاع ــه هم ــی ب ــی ترکیب ــت دسترس 2. قابلی

منــدرج در جــداول پنج گانــه رتبه بنــدی؛ 

ــگری  ــه پژوهش ــد ک ــت ش ــه درخواس ــال: چنانچ مث

دارای ســطح چهــار بــا معــدل 19 بــه بــاال و 

مســلط بــه زبــان عربــی و دارای چهــار مقالــه 

علمی ترویجــی  مقالــه  دو  و  علمی پژوهشــی 

بــا  و  اســامی  کام  و  فقــه  تخصــص  دارای  و 

ــال  ــج س ــگاه و پن ــت دانش ی ــال مدیر ــابقه دو س س

ــی  ــی معرف ــار فرهنگ ــوزه و دارای آث ــس در ح ی تدر

ــر اســاس اطاعــات  ــد ب ــد بتوان شــود، ســامانه بای

موجــود، جســت وجوی الزم را انجــام داده و افــراد 

ــد. ــی کن ــتی معرف ــخصات درخواس ــا مش را ب

ــز و  ی ــا ر ــرفته و کام ــت وجوی پیش ــکان جس 3. ام

یــت امــور پژوهشــگران؛  ــرای مدیر ــی ب ــی و ترکیب جزئ

یت  4. اختصــاص صفحــه ویژه پژوهشــگر و بــا مدیر

خــود او بــرای درج رزومــه علمــی متعــارف و 

برخــی اطاعــات خــاص همــراه نمایــش ســه اثــر 

آخــر؛ دسترســی بــه ایــن صفحــه بایــد بــرای خــود 

ــات او،  ــی اطاع ــش تمام ــکان نمای ــا ام ــر، ب کارب

ــدود و  ــات مح ــا اطاع ــدگان ب ــرای مراجعه کنن و ب
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مشــخص پیشــبینی شــده باشــد؛

یــن آثــار علمــی پژوهشــگران بــا بــازه  5. نمایــش آخر

زمانــی شــش ماه و البتــه بــه روز در صفحــه اول 

ــه صــورت خــودکار؛ ســامانه و ب

ــورت  ــه ص ــگران ب ــری از پژوهش ــکان آمارگی 6. ام

تک فیلــدی و بــر اســاس هــر یــک از فیلدهــای فــرم 

ثبــت نــام یــا بــه صــورت ترکیبــی؛

پژوهشــگرانی  آثــار  در  جســت وجو  امــکان   .7

ــا  ــک از فیلده ــر ی ــر ه ــا در آخ ــات آنه ــه اطاع ک

پیشــبینی و توســط پژوهشــگر تکمیــل شــده بــا 

نمایــش جلــد و فایــل آن؛

ــا  ــامانه ب ــات س ــت لینــک مجموعــه اطاع 8. قابلی

ســامانه های دیگــر؛

9. پیشــبینی امــکان ارســال پیامــک خــودکار بــه هــر 

یــت آن؛ یــک از پژوهشــگران بــا قابلیــت مدیر

بــه روز نشــده  10. مشــخص شــدن اطاعــات 

ــا  ــی ب ــاری و الزام ــی اختی ــازه زمان ــامانه در دو ب س

ــژه. ــت وی ــا عام ــا ب ــاص ی ــای خ رنگ ه

ح. عوامل اجرایی 

ترکیــب پیشــنهادی بــرای عوامــل اجرایــی ایــن 
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ــبینی  ــر پیش ــج نف ــدازی، پن ــس از راه ان ــامانه، پ س
می شــود کــه عبارت انــد از: 

1. مدیر سامانه، یک نفر؛

2. دبیر اجرایی سامانه، یک نفر؛

3. کارشناس و مجری سامانه، سه نفر.

پپیوست ها

الف. فرایند متنی سامانه 

1. شناسایی

خوداظهاری متقاضی

معرفی مراکز و مؤسسات

معرفی معاونت پژوهش

2. تکمیل فرم شناسایی

مشخصات فردی

گرایش های علمی و تخصص ها

اسناد و مدارک

آثار و فعالیت ها

علمی پژوهشی

علمی ترویجی

علمی آموزشی
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علمی اجرایی

علمی فرهنگی

3. بررسی فرم شناسایی در معاونت

تأیید مشخصات، اسناد و آثار

برگشت فرم برای تکمیل مشخصات، اسناد و آثار

اصالح نواقص مشخصات، اسناد و آثار

ارسال آثار متقاضی به کمیته های تخصصی

4. ارزیابی آثار و فعالیت ها

ــرای  ــی ب ــای ارزیاب ــار و فرم ه ــناد و آث ــازی اس آماده س

ــی ــای تخصص کمیته ه

اعضــای  و  ارزیابــان  بــه  آثــار  و  اســناد  ارســال 

تخصصــی  کمیته هــای 

کمیته هــای  از  آثــار  و  اســناد  دریافــت  پیگیــری 

تخصصــی

تکمیل نواقص احتمالی

دریافت نتایج ارزیابی از کمیته های تخصصی

تجمیع امتیازات کمیته های تخصصی

ــای  ــار و فعالیت ه ــی آث ــات ارزیاب ــل صورتجلس تکمی

متقاضــی در کمیته هــای تخصصــی

کمیته هــای  امتیــازات  و  ارزیابــی  نتایــج  ارســال 
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بــه کمیســیون علمــی تخصصــی 

5. رتبه بندی 

ــی در  ــای تخصص ــی کمیته ه ــج ارزیاب ــا رد نتای ــد ی تأیی

کمیســیون علمــی

تعیین رتبه پژوهشی متقاضی در کمیسیون علمی

بررسی اعتراض های احتمالی متقاضیان

تأیید و تعیین نهایی رتبه پژوهشگر

صدور گواهی پژوهشگری

6. حمایت و هدایت

شناسایی و معرفی ظرفیت های حمایتی موجود؛

معیشــتی،  بــه  حمایت هــا  طبقه بنــدی  و  تقســیم 

علمــی، حقوقــی و ...؛

تخصیص حمایت ها بر اساس رتبه  پژوهشی؛

ــا و  ــمت نیازه ــه س ــگران ب ــودهی پژوهش ــت و س هدای

اولویت هــا.
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ب. فرایند نموداری
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           ماده واحده مرحله اول اعطای 
کمک هزینه پژوهشی به پژوهشگران، 
پژوهش یاران و پژوهش آموزان حوزوی

ماده واحده:

کمک هزینــه  اعطــای  اول  مرحلــه   

ــاران و  ــگران، پژوهش ی ــه پژوهش ــی ب پژوهش

حــوزوی پژوهش آمــوزان 

الــف. پژوهشــگران: بــا کســب حداقــل 

25 امتیــاز از جــدول شــماره یــک آثــار 

مصــوب  پژوهشــی،  فعالیت هــای  و 

پژوهشــگران  رتبه بنــدی  »آیین نامــه  در 

حــوزوی«، از 30 درصــد ردیــف دوم جدول 

ــد  ــای هدفمن ــی ارتق ــرح اجرای ــاده 4 »ط م

می شــوند.   برخــوردار  حوزویــان«  یه  شــهر

در  پژوهش آمــوزان:  و  پژوهش یــاران  ب. 

صــورت کســب 11 امتیــاز از »آیین نامــه 

»آیین نامــه  و  پژوهش یــاران«  رتبه بنــدی 
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ــد  ــوزان«، از 30 درص ــدی پژوهش آم رتبه بن

از ردیــف دوم جــدول مــاده 4 »طــرح اجرایی 

حوزویــان«  یه  شــهر هدفمنــد  ارتقــای 

می شــوند.   برخــوردار 

ــده، در  ــاده واح ــن م ــای ای ــتور العمل ه دس

ــه  ــه تهی ــای علمی ــش حوزه ه ــت پژوه معاون

ــل  ــورا قاب ــرم ش ــس محت ــد رئی ــس از تأیی و پ

اجــرا خواهــد بــود.

تعاریف
�مک هزینـه پژوهشـی: بخشی از کمک هزینه های 

طـالب اسـت کـه پـس از کسـب امتیـازات الزم از 
شـرایط،  احـراز  و  پژوهشـی  فعالیت هـای  و  آثـار 
شـد.  خواهـد  پرداخـت  حـوزوی  پژوهشـگران  بـه 
اعطـای کمک هزینـه پژوهشـی،  بر اسـاس تصمیم 
در  علمیـه  حوزه هـای  عالـی  شـورای   64 شـماره 
بـر »طـرح اجرایـی  تاریـخ 1395/10/12 مبنـی 
موقـت ارتقـای هدفمند شـهریه حوزویان«، شـامل 
حداکثـر 60% شـهریه هـر پایـه اسـت که بـه میزان 

شـهریه پژوهشـگران حـوزوی اضافـه می شـود.
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پژوهشــگر: بــه حوزویانــی گفتــه می شــود کــه 

ــه( ، دارای  ــطح س ــم )س ــه ده ــام پای ــر اتم ــالوه ب ع
ــا  ــده ی ــر ش ــی منتش ــر علمی پژوهش ــل دو اث حداق
پژوهشــگران  رتبه بنــدی  »آیین نامــه  اســاس  بــر 
پژوهشــی  رتبــه  ســه  از  یکــی  دارای  حــوزوی« 

ــند. باش
فعالیــت   عرضــه  قالــب  علمی پژوهشــی:  اثــر 

ــکل  ــه ش ــواًل ب ــه معم ــگر ک ــی پژوهش علمی پژوهش
کتــاب، مقالــه، رســاله علمــی و یــا طــرح پژوهشــی 
اســت. فهرســت آثــار و فعالیت هــای پژوهشــی، در 
ــگران  ــدی پژوهش ــه رتبه بن ــک »آیین نام ــدول ی ج

ــت. ــده اس ــوزوی«، آم ح
پژوهش یــار: بــه طالب مقاطــع 2، 3 و 4 تحصیلی 

حــوزه اطــالق می شــود کــه پــس از یادگیــری 
ــاب  ــن کت ــف و تدوی ــه تألی ــش ب ــای پژوه مهارت ه
ــی  ــا علم ــی ی ــی ترویج ــار علم ــد آث ــه و تولی و مقال

مــروری می پردازنــد.  
پژوهش آمــوز: بــه طــالب مقطــع یــک تحصیلــی 

ــری  ــا یادگی ــان ب ــه همزم ــود ک ــه می ش ــوزه گفت ح
بــه  پژوهــش،  روش هــای  و  فنــون  مهارت هــا، 
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تمرینــی  پژوهشــی  فعالیت هــای  و  آثــار  تولیــد 
می پردازنــد.

مدیریــت  مرکــز  در  کــه  طالبــی  حــوزوی: 

ــوده  ــی ب ــده آموزش ــه دارای پرون ــای علمی حوزه ه
یــا اشــتهار بــه حــوزوی بــودن داشــته باشــند.
فاضــل حــوزوی: دارنــدگان شــش ســال ســابقه 

و  اســاتید  و  خــارج  درس  در  فعــال  تحصیلــی 
پژوهشــگرانی کــه صالحیــت علمــی آنــان بــه تأییــد 
شــورای اعطــای مجوزهــا و امتیازهــای علمــی 

ــد. ــیده باش رس
�میتــه ارزیابــی: بــه کمیتــه   ای گفتــه می شــود 

ــار  ــود، آث ــارات خ ــف و اختی ــاس وظای ــر اس ــه ب ک
حوزویــان  پژوهشــی  و  علمــی  فعالیت هــای  و 
اعطــای  میــزان  و  امتیازدهــی  ارزیابــی،  را 
ــد. ــن می کن ــان را تعیی ــی آن ــه پژوهش کمک هزین

ضرورت
سیاســت های  و  اهــداف  تحقــق  ضــرورت 
ارتقــای وضعیــت و  بــاره  حوزه هــای علمیــه در 
جایــگاه پژوهشــگران حــوزوی و فعال ســازی نقــش 



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

ساماندهی پژوهشگران حوزوی92

ــد  ــوزه، نیازمن ــی ح ــه علم ــان در نقش ــی آن اساس
اســت  عاجلــی  عملیاتــی  تصمیم هــای  اتخــاذ 
کــه یکــی از آنهــا، اهتمــام بــه بهبــود وضعیــت 
معیشــتی پژوهشــگران اســت. اجــرای »مرحلــه 
اول اعطــای کمک هزینــه پژوهشــی بــه حوزویــان« 
نخســتین گام بــرای حرکــت بــه ســمت بهبــود 
وضعیــت معیشــتی پژوهشــگران و تحقــق ایــن 

ضــرورت اســت.
اهداف

ــی  ــی و پژوهش ــگاه علم ــر از جای ــل و تقدی 1. تجلی

ــی و  ــت علم ــازی وضعی ــا و بهس ــان و ارتق حوزوی

ــان؛ ــی آن پژوهش

ــی  ــای پژوهش ــای انگیزه ه ــه و ارتق ــت روحی 2. تقوی

در میــان حوزویــان؛

ــای  ــی و فعالیت ه ــدات پژوهش ــتیبانی از تولی 3.  پش

علمــی حوزویــان؛

4. بزرگداشــت جایــگاه علمــی حوزویــان و صیانــت 

از شــأن و منزلــت آنــان؛

5.  بهبود وضعیت معیشتی و مادی حوزویان.


