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�پیشگفتار

انقــاب  پپیــروزی   از  پــس  به ویــژه  معاصــر،  دنیــای  تحــوالت  ســرعت 
اســامی، چنــان  شــتاب گرفتــه کــه نوســازی و به روزرســانِی تمــام نهادهــا، 
ازجملــه نهادهــای دینــی و فرهنگــی اجتنــاب ناپذیــر اســت. ازایــن رو بــا 
ــامی  ــام اس ــه در نظ ــای علمی ــل حوزه ه ــگاه بی بدی ــش و جای ــه نق ــه ب توج
و انتظاراتــی کــه از ایــن نهــاد مقــدس وجــود دارد، مدیریــت حوزه هــای 
اســناد،  روزآمد ســازِی  و  ارتقــا  اصــاح،  تدویــن،  فرایندهــای  علمیــه 
ســاختارهای  و  نظام نامه هــا  برنامه هــا،  سیاســت ها،  مأموریت هــا، 
خــود را به ویــژه در دورۀ مدیریــت حضــرت آیــت اهلل اعرافــی، در اولویــت 
قــرار داده اســت تــا بتوانــد ضمــن تحقــق ایــن مطالبــات و انتظــارات، زمینۀ 
حضــور بیش ازپیــش حوزه هــای علمیــه در میــدان علــم و عمــل  و ایفــای 
نقــش مثبــت در حــل مشــکات و معضــات ملــی و فراملــی را فراهــم آورد.

دفتــر برنامه ریــزی و نظــارت راهبــردی، در راســتای تحقــق ایــن اولویــت، 
ضمــن ارج نهــادن بــه تاش هــا و زحمــات چندین ســاله ای کــه بــرای تهیــه 
مختلــف  مراکــز  و  دفاتــر  معاونت هــا،  توســط  طرح هــا  و  اســناد  ایــن 
ــع،  ــه تجمی ــبت ب ــت، نس ــه اس ــورت گرفت ــه ص ــای علمی ــت حوزه ه مدیری
ــرات و  ــۀ نظ ــد ارائ ــت. بی تردی ــرده اس ــدام ک ــا اق ــاپ آن ه ــازی و چ نهایی س
ــای  ــب ارتق ــوزوی موج ــران ح ــاتید و صاحب نظ ــازندۀ اس ــنهادات س پپیش

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

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

مدیریتحوزههایعلمیه
برنامهریزیونظارتراهبردی دفتر

مدیریتاندیشکده
فروردین1401شمسی
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مقدمه
حوزه هــای علمیــه و عالمــان دینــی بــا تمســک بــه پیامبــر 
ــن رســالت خــود را دعــوت و ارشــاد مــردم  اســام  مهم تری
دانســته و بــا حضــور در جامعــه از عقایــد و اخــاق آنــان 
حراســت و پاســداری و بــا هــر فســاد و منکــری کــه مانــع اجــرا 

ــد. ــارزه می کنن ــت، مب ــی اس ــای دین ــترش ارزش ه و گس
رســول خدا  بــا وجــود تمــام مشــکاتی کــه در ابتــدای 
رســالت الهــی خــود در مکــه داشــتند، از اعــزام مبّلــغ بــه ســایر 
ــش  ــه پی ــبتی ک ــای مناس ــد و در فرصت ه ــل نبودن ــاط غاف نق
ــف  ــق مختل ــه مناط ــن ب ــغ دی ــرای تبلی ــرادی را ب ــد، اف می آم
اعــزام می کردنــد و گاهــی خــود نیــز دشــواری ســفر را بــه 

ــدند. ــغ می ش ــده و مبّل ــان خری ج
ــِه َو َیْخَشــْوَنُه  ُغــوَن ِرســاالِت الَلّ ذیــَن ُیَبِلّ در آیــه شــریفه »اَلّ
ــغ را  ــام تبلی ــم انج ــرآن کری ــَه...«،1 ق ــدًا ِإاَلّ الَلّ َح

َ
ــْوَن أ َوال َیْخَش

ــِه ِفــی  َة الَلّ ــَنّ رســالت پیامبــران معرفــی می کنــد و بــا تعبیــر »ُس
ِذیــَن َخَلــْوا...«؛2 اشــاره می کنــد کــه تبلیــغ دیــن، ســنت  اَلّ

پیامبــران اســت.

. سوره احزاب آیه 39.  1

. سوره احزاب آیه 62.  2
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معاونــت تبلیــغ و امــور فرهنگــی حوزه هــای علمیــه در 
صــدد اســت بــا توجــه بــه نیازهــای جامعــه زمینــه اعــزام طاب 
و دانش آموختــگان حــوزه علمیــه را بــه مراکــز و مناطــق مــورد 

نیــاز بــرای انجــام تبلیــغ دیــن فراهــم آورد.
طــرح هجــرت بــه همیــن منظــور تدویــن گردیــده و امیــد 
و  طــاب  ظرفیــت  از  حداکثــری  اســتفاده  موجــب  اســت 

ــد. ــن باش ــغ دی ــوزه در تبلی ــای ح فض

تعاریف
هجـرت: بـه فعالیتـی گفتـه می شـود کـه در آن مبلّغ برای 

انجـام امـور تبلیغـی عمومـی یا تخصصـی به صورت مسـتمر 
یـا پاره وقـت بـه مناطق، اماکـن و مراکـز فرهنگی، آموزشـی، 
اقتصـادی، نظامـی و ... شـهرها و روسـتاهای تحـت اشـراف 

مدیریـت حوزه هـای علمیـه اعـزام می شـود.
ــه  ــود ک ــاق می ش ــی اط ــاب و روحانیون ــه ط ــان: ب غ

ّ
مبل

صاحیــت علمــی، عملــی و توانمنــدی تبلیغــی آنــان از ســوی 
ــد می باشــد. ــر حــوزوی، مــورد تأیی مراکــز معتب

اعــزام: بــه فرســتادن مبلغــان بــه صــورت کوتاه مــدت 

ــاز  ــورد نی ــق م ــی در مناط ــت تبلیغ ــرای فعالی ــدت ب ــا بلندم ی
می شــود. اطــاق 

دانش آموختـگان: طـاب و روحانیونی که یکی از سـطوح 

از  یکـی  در  و  گذرانـده  را  چهـار  یـا  سـه  دو،  یـک،  تحصیلـی 
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رشـته های تخصصـی )متناسـب بـا کارکردهـای حـوزه علمیه( 
دسـته بندی  ذیـل  سـطح  دو  در  و  شـده اند  فارغ التحصیـل 

می شـوند:
دانش آموختــگان آمــاده بــه خدمــت: طابــی کــه . 1

ــوزه  ــه ح ــان ب ــان ورودش ــال از زم ــده س ــل هج حداق
ــت  ــال اس ــصت س ــر از ش ــان کمت ــن آن ــته و س گذش
ــد  ــف گردیده ان ــی متوق ــطوح آموزش ــی از س و در یک
ــز  ــان متمرک ــای حوزوی ــک از مأموریت ه ــچ ی و در هی

ــتند. نیس
دانش آموختگان مشـغول به خدمت: دانش آموختگانی . 2

کـه حداقـل در یکـی از کارویژه های روحانیـت به صورت 
متمرکز مشـغول به خدمت می باشـند.

نمونــه  و  مصادیــق  روحانیــت:  تبلیغــی  کارویژه هــای 

فعالیت هــای تبلیغــی کــه طــاب و روحانیــون در عرصه هــای 
انجــام  علمیــه  حوزه هــای  مأموریــت  براســاس  مختلــف 

. هنــد می د

جامعه هدف
ایــن طــرح طــاب و دانش آموختــگان  جامعــه هــدف 
حوزه هــای علمیــه سراســر کشــور می باشــند کــه عبارتنــد از:

طالب مشغول به تحصیل؛. 1

دانش آموختگان آماده به خدمت؛. 2

دانش آموختگان مشغول به خدمت.. 3
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هدف کلی  
دانش آموختــگان  و  طــاب  به کارگیــری  و  ســاماندهی 
حوزه هــای علمیــه در مناطــق، اماکــن و مراکــز مــورد نیــاز 
بیــت و  اهــل  و  قــرآن  ترویــج معــارف  و  تبلیــغ  بــرای 
ارزش هــای انقــاب اســامی در قالــب کارویژه هــای تبلیغــی 

روحانیــت در راســتای ایجــاد تمــدن نویــن اســامی.

اهداف عملیاتی
شناسلایی، جلذب و رتبه بنلدی تبلیغی طلالب و دانش آموختگان . 1

علمیه؛ حوزه هلای 

شناسایی و طبقه بندی مناطق و فضاهای تبلیغی؛. 2

توانمندسللازی علمللی، مهارتللی و بصیرتللی مبلغللان متناسللب بللا . 3

عرصه هللای تبلیللغ در تللراز نظللام و تمللدن نویللن اسللالمی؛

فعال سازی و به کارگیری مبلغان در کارویژه های تبلیغی؛. 4

سراسللر . 5 در  مبلغللان  و  تبلیغللی  فعالیت هللای  شبکه سللازی 

کشللور؛

پشتیبانی مادی و معنوی از مبلغان؛. 6

یابی مبلغان.. 7 نظارت و ارز

سیاست ها
یم و اهل بیت؛. 1 یت معارف قرآن کر محور
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اهتمللام بلله فرمایشللات امامیللن انقللالب اسللالمی و مراجللع . 2

عظللام تقلیللد »دامللت برکاتهللم«؛

توجلله بلله اسللناد باالدسللتی نظللام اسللالمی به ویللژه بیانیلله گام . 3

دوم انقللالب و نقشلله مهندسللی فرهنگللی کشللور؛

توجلله بلله اسللناد باالدسللتی حوزه هللای علمیلله  به ویللژه نظللام . 4

جامللع تبلیللغ و طللرح آمایللش؛

در . 5 آینده پژوهللی  و  نیازسللنجی  آسیب شناسللی،  بلله  اهتمللام 

عرصلله تبلیللغ؛

توجلله بلله جایللگاه محللوری حللوزه در سللاماندهی و فعال سللازی . 6

طللالب و فضللال در عرصلله تبلیللغ؛

یان سللاز در راسللتای ایجللاد . 7 اهتمللام بلله تبلیللغ گفتمان سللاز و جر

تمللدن نویللن اسللالمی؛

توجه به ارزش ها و سنت های اصیل حوزه؛. 8

حفظ جایگاه و شئون حوزویان در ارائه خدمات و پشتیبانی؛. 9

اهتمام ویژه به مناطق و مخاطبان تأثیرگذار؛. 10

توجلله بلله مناطللق محللروم و در معللرض آسللیب های عقیدتللی . 11

و اجتماعللی؛

راسللتای . 12 در  حرکللت  و  تبلیللغ  مردمی مانللدن  بلله  اهتمللام 

آن؛ منابللع  پایدارسللازی 

توجه به جایگاه نخبگان و استعدادهای برتر در تبلیغ؛. 13

اهتمام  به فعالیت های گروهی، جهادی و انقالبی؛. 14

اهتمللام بلله تعامللل و همللکاری بللا سللایر نهادهللای مرتبللط بللا . 15

تبلیللغ و پرهیللز از ایجللاد اختللالف و تنللش.
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شورای سیاست گذاری 
ــت گذاری  ــورای سیاس ــرح، ش ــداف ط ــبرد اه ــرای پیش ب

ــود.  ــکیل می ش ــل تش ــف ذی ــا و وظای ــا اعض ــرت ب هج

اعضای شورا
معللاون تبلیللغ و امللور فرهنگللی حوزه هللای علمیلله )رئیللس . 1

شللورا(؛

یزی و نظارت راهبردی؛. 2 مسئول دفتر برنامه ر

مسئول مرکز امور طالب و دانش آموختگان؛. 3

مسئول دفتر منابع پایدار؛. 4

مدیران معاونت تبلیغ و امور فرهنگی؛. 5

معاون تبلیغ و ارتباطات استان قم؛. 6

مسئول مرکز آموزش های کاربردی و مهارتی؛. 7

یزی و نظارت معاونت تبلیغ.. 8 مسئول برنامه ر

تبصره: مدیر مسجد و هجرت دبیر شورا می باشد.

وظایف و اختیارات شورا
تعیین سیاست ها، راهبردها و خط مشی های هجرت؛. 1

برنامه هللای کوتاه مللدت، میان مللدت و . 2 تصویللب طرح هللا و 

بلندمللدت هجللرت؛

پیگیری برای تأمین بودجه مورد نیاز هجرت؛. 3

نظارت بر اجرای برنامه های مصوب؛ . 4
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نظارت بر عملکرد شوراهای هماهنگی استانی؛. 5

ارائه گزارش های دوره ای و موردی به مراجع باالدستی.. 6

تبصللره: مصوبللات شللورا بللا تأییللد مدیللر حوزه هللای علمیلله 

الزم االجللرا اسللت.

شوراهای هماهنگی استانی

ــه منظــور ایجــاد هماهنگــی بیــن مجموعه هــای مرتبــط  ب
ــتانی  ــی اس ــورای هماهنگ ــرت، ش ــرح هج ــرای ط ــرای اج ب
در مراکــز اســتان ها بــا اعضــا، وظایــف و اختیــارات ذیــل 

می شــود.  راه انــدازی 

اعضای شورا
نماینده ولی فقیه )رئیس شورا(؛. 1

مدیر حوزه علمیه برادران )جانشین رئیس(؛. 2

معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه علمیه )دبیر شورا(؛. 3

مدیر کل تبلیغات اسالمی؛. 4

مدیر حوزه علمیه خواهران؛. 5

یه؛. 6 مدیر کل اوقاف و امور خیر

یت حوزه علمیه؛. 7 یزی و پشتیبانی مرکز مدیر معاون برنامه ر

مسئول امور طالب و دانش آموختگان؛. 8

مسئول موقوفات و منابع پایدار.. 9
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وظایف شورا
یللزی بللرای شناسللایی طللالب و فضللالی بومللی اسللتان . 1 برنامه ر

سللاکن در قللم، مشللهد، اصفهللان و ... و فعال سللازی آن هللا در 

امللور تبلیغللی اسللتان؛

تعیین اولویت های اعزام؛. 2

یللزی و پی گیللری بللرای تأمیللن بخشللی از هزینه هللای . 3 برنامه ر

روحانیللون اعزامللی، سللاخت خانلله عالللم، تأمیللن مسللکن و... 

بللا مشللارکت اسللتانداری، مراکللز صنعتللی، کارخانه هللا، اصنللاف، 

مراکللز تجللاری و اقتصللادی، فرمانداری هللا، بخشللداری ها و 

یللن و...؛ خّیر

بررسی مشکالت مبلغان و تالش جهت رفع آن ها؛. 4

بررسللی شللکایات مردمللی از مبلغللان و تصمیم گیللری دربللارۀ . 5

آن؛

نظلارت بر اجلرای آیین نامه هلا و دسلتورالعمل های ابالغ شلده از . 6

ستاد؛

ارائله گزارش هلای دوره ای و ملوردی از عملکلرد هجلرت اسلتان . 7

سلتاد.  به 

عملیات اجرایی هجرت
اول: فضایابی

در ایــن مرحلــه، فضاهــای تبلیغــی شناســایی و رتبه بنــدی 
می شــود؛ منظــور از فضاهــای تبلیغــی، تمــام مناطــق، مراکــز 
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ــام  ــرای انج ــغ ب ــری مبّل و اماکنــی اســت کــه قابلیــت به کارگی
فعالیت هــای فرهنگــی- تبلیغــی را داشــته باشــد. ماننــد:

مسللاجد و سللایر اماکللن مذهبللی نظیللر حسللینیه ها، بقللاع . 1

متبرکلله، هیئللات مذهبللی و ...؛ 

مناطق فاقد روحانی، آسیب پذیر و حاشیه شهرها؛. 2

مراکلز فرهنگلی )کتابخانله، دارالقلرآن، فرهنگ سلرا، مجتمع های . 3

فرهنگلی، کانلون فرهنگی، پایگاه بسلیج و ...(؛

پللرورش، . 4 و  آمللوزش  )مللدارس  آموزشللی  و  علمللی  مراکللز 

دانشللگاه ها، مؤسسللات و آموزشللکده ها، انجمن هللای اسللالمی، 

خوابگاه هللای دانش آمللوزی و دانشللگاهی، مهدکودک هللا و...(؛

مراکز اقتصادی )تولیدی، تجاری، صنعتی(؛. 5

مراکز اداری )سازمان ها و نهادها(؛. 6

خانلله . 7 درمانللگاه،  )بیمارسللتان،  درمانللی  خدماتللی  مراکللز 

...(؛ و  بهداشللت 

مراکز نظامی و انتظامی )پادگان، پاسگاه، سایت و...(؛. 8

مراکللز تأدیبللی و تربیتللی )کمپ هللای تللرک اعتیللاد و کانون هللای . 9

اصللالح و تربیت(؛

یحلی )بوسلتان ها، اردوگاه هلا، جنگل ها، . 10 یسلتی، تفر مراکلز تور

یاهلا و رودخانه هلا، مناطق باسلتانی و...(؛ سلاحل در

اماکن ورزشی )استادیوم، باشگاه، سالن ورزشی و ...(؛. 11

دادسراها و مراکز قضایی؛. 12

زندان ها؛. 13

پایانه ها )مسافربری، باربری، کشتیرانی، فرودگاه، راه آهن و...(؛. 14
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پاالیشگاه ها )گاز، نفت، پتروشیمی(؛. 15

نمایشگاه های فرهنگی )موقت، دائم، داخلی، بین المللی(؛. 16

مجتمع های مسکونی؛. 17

مناطق عشایری؛. 18

محیط های هنری و رسانه ای؛. 19

محیط های تبلیغی مجازی و بازی های رایانه ای )Game(؛. 20

آرامستان ها؛. 21

و... .. 22

دوم: جذب و پذیرش
الف( جذب

برای جذب مبلغان اقدامات ذیل صورت می گیرد:
یللق فضللای مجللازی، . 1 اطالع رسللانی بلله جامعلله هللدف از طر

یات و ...؛ رسللانه ها، نشللر

یللق . 2 ثبللت نللام طللالب و دانش آموختللگان بللرای تبلیللغ از طر

سللامانه تبلیللغ حللوزه.

ب( پذیرش

شرایط پذیرش:

مبلغانــی در ایــن طــرح پذیــرش می شــوند کــه دارای 
شــرایط ذیــل باشــند:

صالحیت علمی و مهارتی متناسب با نوع اعزام؛. 1

صالحیت اعتقادی، اخالقی، سیاسی و اجتماعی؛. 2

گذراندن دوره آموزشی بدو تبلیغ.. 3



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

19 طرح جامع هجرت حوزه های علمیه

مراحل پذیرش:

تشکیل پرونده تبلیغی در سامانه تبلیغ؛. 1

انجللام مصاحبلله عمومللی و تخصصللی بللرای تعییللن سللطح . 2

للغ، متناسللب بللا عرصه هللای تبلیللغ؛
ّ
مبل

استعالم از مرکز امور صیانتی حوزه.. 3

سوم: اعزام و به کارگیری مبلغان
انواع اعزام و به کارگیری مبلغان:

اعزام عمومی و تخصصی
الف( اعزام عمومی:

ــه دارای  ــود ک ــاق می ش ــی اط ــزام مبلغان ــه اع ــف: ب تعری
مهارت هــای عمومــِی تبلیــغ بــوده و بــرای انجــام فعالیت هــای 

ــه کار گرفتــه می شــوند.  عمومــِی تبلیــغ ب
شرایط:

داشتن حداقل سطح یک علمی حوزه؛. 1

توان تبلیغ متناسب با محل اعزام؛. 2

ملبس بودن به لباس مقدس روحانیت در محل تبلیغ؛. 3

تعهد به انجام شرح وظایف و دستورالعمل های ابالغی.. 4

ب( اعزام تخصصی:

بــرای  کــه  اطــاق می گــردد  اعزام هایــی  بــه  تعریــف: 
محیــط، موضــوع یــا مخاطــب خاصــی انجــام می شــود و 

مبّلــغ در آن مــورد بایــد دارای تخصــص کافــی باشــد.
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شرایط:

حداقل مدرک علمی سطح 2 حوزه؛. 1

گواهی گذراندن دوره آموزش تخصصی؛. 2

قبولی در مصاحبه تخصصی؛. 3

داشتن توانمندی های علمی و مهارتی متناسب با تخصص.. 4

نمونه های اعزام تخصصی:

اعزام دانش آموزی )مدارس امین(؛. 1

غ به مراکز آموزش عالی؛. 2
ّ
اعزام مبل

یه )فرق و ادیان(؛. 3 اعزام مبلغان خیرالبر

اعزام به مناطق آسیب پذیر )طرح نسیم رحمت(؛. 4

اعزام  مددکار دینی؛. 5

اعزام روحانی خانواده؛. 6

للغ بلله مراکللز تأدیبللی و تربیتللی )کمپ هللای تللرک . 7
ّ
اعللزام مبل

اعتیللاد و کانون هللای اصللالح و تربیللت(؛

غ به زندان ها؛. 8
ّ
اعزام مبل

اعزام برای اصناف و اقشار خاص؛. 9

یست؛. 10 غ تور
ّ
اعزام مبل

اعزام به اماکن ورزشی )استادیوم، سالن ورزشی و ...(؛. 11

و . 12 )بیمارسللتان ها  درمانللی  مراکللز  بلله  للغ 
ّ
مبل اعللزام 

؛ ) ه هللا نگا ما ر د

اعللزام بلله مراکللز نظامللی و انتظامللی )پادگان هللا، پاسللگاه ها، . 13

سللایت های نظامللی، شللهرک های نظامللی و ...(؛

تبلیغ در محیط ها و فضاهای هنری، رسانه ای و مجازی.. 14
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بلندمدت و کوتاه مدت
الف( اعزام بلندمدت:

تعریــف: اعــزام بلندمــدت بــه فعالیتــی گفتــه می شــود کــه 
ــرای انجــام امــور  ــه مــدت حداقــل یــک ســال ب ــغ ب در آن مبّل
تبلیغــی بــه صــورت مســتمر بــه یــک منطقــه تبلیغــی هجــرت 

کنــد.
شرایط اعزام بلندمدت:

مدرک سطح 2 علمی حوزه؛. 1

تبصللره: طالبللی کلله مللدرک تحصیلللی سللطح 1 را اخللذ کرده انللد؛ 

ولللی در دروس سللطح 2 حللوزه ناقصللی دارنللد، بلله شللرط قبولللی 

در مصاحبلله علمللی و دارابللودن تللوان تبلیغللی در حللد سللطح 2، 

بللا سللپردن تعهللد بللرای رفللع نواقللص تحصیلللی خللود، می تواننللد 

اعللزام شللوند.

توان تبلیغ متناسب با محل اعزام؛. 1

تعهد به ماندن حداقل یک سال در محل تبلیغ؛. 2

حداقل سن 22 سال؛. 3

تأهل و سکونت با خانواده در محل تبلیغ؛. 4

ملبس بودن دائمی به لباس مقدس روحانیت؛. 5

تعهد به انجام وظایف و دستورالعمل های ابالغی.. 6

ب( اعزام کوتاه مدت:

تعریــف: بــه فعالیتــی گفتــه می شــود کــه در آن مبّلــغ 

کمتــر از یــک ســال بــه مناطــق، مراکــز و اماکنــی کــه قابلیــت 
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انجــام فعالیت هــای فرهنگــی- تبلیغــی داشــته باشــد، اعــزام 
می گــردد.

شرایط اعزام کوتاه مدت:

داشتن حداقل سطح 1 علمی حوزه؛. 1

توان تبلیغ متناسب با محل اعزام؛. 2

ملبس بودن به لباس مقدس روحانیت؛. 3

تعهد به انجام وظایف و دستورالعمل های ابالغی.. 4

مناسبت های تبلیغی:

انجــام  ذیــل  مناســبت های  در  کوتاه مــدت  اعــزام 
: د می شــو

محرم الحرام: به مدت 13روز؛. 1

صفرالمظفر: در دو دهه؛. 2

ایام فاطمیه: در دو دهه؛. 3

رمضان المبارک:30 روز؛. 4

ایام تابستان: 45 روز؛. 5

ایام پیروزی انقالب اسالمی: 10 روز؛. 6

ایام نوروز: 10 روز؛. 7

روزهای پنجشنبه و جمعه؛. 8

ایللام رحلللت بنیان گللذار جمهللوری اسللالمی ایللران حضللرت . 9

امللام خمینللی؛

 مناسبت های اضطراری و بحرانی )مانند زلزله و ...(؛. 10

ایام تبلیغات انتخابات؛. 11

هفته وحدت؛. 12
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هفته دفاع مقدس؛. 13

راهیان نور؛. 14

اعیاد و شهادات ائمه؛. 15

دهه های والیت، کرامت و بصیرت؛ . 16

و... .. 17

تمام وقت ، پاره وقت و ساعتی
الف( اعزام تمام وقت:

ــرای انجــام  ــغ ب ــه اعزامــی گفتــه می شــود کــه در آن مبّل ب
ــک  ــه ی ــبانه روز( ب ــت )ش ــام وق ــورت تم ــه ص ــی ب ــور تبلیغ ام
منطقــه تبلیغــی هجــرت می کنــد و حداقــل 7 ســاعت فعالیــت 

ــر و تحــت برنامــه دارد. مؤث
ب( اعزام پاره وقت: 

ــام  ــرای انج ــغ ب ــه درآن مبّل ــود ک ــه می ش ــی گفت ــه اعزام ب
امــور تبلیغــی بــه صــورت پــاره وقــت )نیمــی از شــبانه روز( بــه 
ــاعت  ــل 4 س ــد و حداق ــرت می کن ــی هج ــه تبلیغ ــک منطق ی
ــوع اعــزام  ــن ن ــط ای ــر و تحــت برنامــه دارد. ضواب فعالیــت مؤث
هماننــد ضوابــط و شــرایط هجــرت بلندمــدت اســت؛ امــا بــه 
ــغ  ــل تبلی ــبانه روز را در مح ــی از ش ــغ نیم ــه مبّل ــل این ک دلی
حضــور و فعالیــت داشــته 50 درصــد از مزایــای هجــرت بــه او 

تعلــق می گیــرد.
ج( اعزام ساعتی: 

ــرای انجــام  ــغ ب ــه اعزامــی گفتــه می شــود کــه در آن مبّل ب
امــور تبلیغــی به صــورت ســاعتی )کمتر از 4 ســاعت در شــبانه 
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روز( در یــک منطقــه بــا فضــای تبلیغــی فعــال می شــود.

فردی و گروهی
الف( اعزام فردی: 

در اعــزام فــردی، مبّلــغ بــدون مشــارکت مبلغــان دیگــر و بــا 
برنامــه مشــخص در اماکــن و مراکــز انجــام وظیفــه می کنــد.

ب( اعزام گروهی: 

در اعــزام گروهــی، جمعــی از طــاب و فضــای حــوزه 
ــه،  ــخص در منطق ــه مش ــدف و برنام ــا ه ــروه و ب ــکیل گ ــا تش ب
ــی  ــا تخصص ــی ی ــغ عموم ــه تبلی ــاص ب ــای خ ــا فض ــوع ی موض

می پردازنــد.
شرایط اختصاصی:

سطح یک علمی حوزوی برای گروه های عمومی؛. 1

سطح دو علمی حوزوی برای گروه های تخصصی.. 2

شهری و روستایی

الف( اعزام شهری: 

داوطلبانــی کــه عــاوه بــر داشــتن شــرایط تبلیــغ عمومــی 
اعــزام  شــهری  مناطــق  بــه  باشــند  ذیــل  شــرایط  دارای 

: ند می شــو
داشتن سطح 2 علمی و تبلیغی؛. 1

تبصللره: بللرای اعللزام بلندمللدت بلله شللهرها داشللتن سللطح 3 علمللی 

و تبلیغللی الزم اسللت.

داشتن تخصص در یکی از عرصه های تبلیغ تخصصی؛. 1
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یت فرهنگی؛. 2 توان مدیر

روابط عمومی باال؛ . 3

توانایی تبلیغ در فضای مجازی.. 4

اولویت هــای مناطــق شــهری: بــرای اعــزام روحانیــون بــه 
مناطــق شــهری، مــوارد ذیــل در اولویــت قــرار دارد:

مناطق آسیب پذیر و کم برخوردار شهری؛. 1

مناطق فرقه نشین؛. 2

مدارس امین نوع یک؛. 3

مدارس سمپاد؛. 4

کمپ های ترک اعتیاد.. 5

اولویت هــای مبلغــان اعزامــی: در اعــزام بــه شــهرها افــراد 
ذیــل در اولویــت قــرار می گیرنــد:

اساتید حوزه های علمیه؛. 1

مبلغان برتر استانی و کشوری؛. 2

نخبگان تبلیغی؛. 3

معاونان تبلیغ شهرستان با سابقه 3 سال تبلیغ؛. 4

مبلغان با سابقه تبلیغی 5 سال؛. 5

فارغ  التحصیالن رشته های تخصصی؛. 6

اعضای گروه های تبلیغی با سابقه 3 سال فعالیت گروهی.. 7

ب( اعزام روستایی:

تعریــف: در ایــن اعــزام، داوطلبانــی کــه شــرایط عمومــی 

ــی  ــه مناطــق روســتایی فاقــد روحان اعــزام را داشــته باشــند ب
فرســتاده می شــوند.
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ــق  ــه مناط ــون ب ــزام روحانی ــرای اع ــزام: ب ــای اع اولویت ه
مــورد نیــاز روســتایی، مــوارد ذیــل در اولویــت قــرار می گیــرد:

مناطق محروم؛. 1

مناطق دارای آسیب های شدید اخالقی، فرهنگی و اجتماعی؛. 2

یان هللای . 3 مناطللق مللورد تهاجللم عقیدتللی فللرق، ادیللان و جر

انحرافللی؛

مدارس آموزش  و پرورش؛ )مدارس امین، شبانه روزی(؛. 4

مناطق دارای توان تأمین مسکن و پشتیبانی از مبلغ.. 5

چهارم: پشتیبانی
و  آن  ویژگــی روحانیــت شــیعه مردمی بــودن  مهم تریــن 
ــن  ــوده و همی ــخ ب ــول تاری ــا در ط ــه دولت ه ــتگی ب ــدم وابس ع
امــر حریــت آنــان را در برخــورد بــا دین ســتیزی و تحریــف 
گــران تضمیــن نمــوده اســت. ازایــن رو الزم اســت بــا روش های 
مختلــف ارتبــاط روحانیــون بــا مــردم حفــظ گــردد. یکــی 
از عواملــی کــه در ایــن راســتا نقــش بســزایی دارد، تأمیــن 
ــکان  ــه ام ــواردی ک ــت. در م ــردم اس ــود م ــط خ ــان توس مبلغ
تأمیــن مبّلــغ از طــرف مــردم وجــود نــدارد، مــوارد ذیــل اعمــال 

می گــردد:
1. پرداخت کمک هزینه متناسب با محل مأموریت

ــرح  ــه ش ــغ ب ــه تبلی ــن هزین ــر تأمی ــی از نظ ــق تبلیغ مناط
ذیــل تقســیم می شــوند:
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الف( مناطق محروم: 

ــی و  ــر مال ــل فق ــه دلی ــه ب ــود ک ــه می ش ــی گفت ــه مناطق ب
یــا عــدم فرهنــگ کمــک بــه روحانــی، امــکان تأمیــن مبّلــغ از 
طــرف مــردم محــل وجــود نــدارد. در ایــن مناطــق حق التبلیــغ 
ــورای  ــتورالعمل ش ــاس دس ــه براس ــای علمی ــرف حوزه ه از ط

ــردد. ــت می گ ــی پرداخ عال
ب( مناطق نیمه برخوردار:

 بــه مناطقــی گفتــه می شــود کــه بــا داشــتن بعضــی 
از  بخشــی  تأمیــن  توانایــی  برخــورداری،  شــاخص های  از 
هزینه هــای مبّلــغ را دارا هســتند. در ایــن مناطــق حداکثــر تــا 
50 درصــد حق الزحمــه تبلیغــی بــه مبلغــان تعلــق می گیــرد.
بــا توجــه بــه تــوان نســبی منطقــه در حمایــت از مبلغــان، 
بــرای رســیدن بــه خودکفایــی، ســتاد ســاالنه 10 تــا 20 درصــد 
ــش  ــزان کاه ــد. می ــش می ده ــغ را کاه ــود از مبّل ــت خ حمای
ــه شــرایط منطقــه توســط  ــا توجــه ب ــر حقــوق ب ســاالنه و تغیی

ــرد. ــام می گی ــتاد انج ــد س ــتان و تأیی ــت اس معاون
ت ( مناطق برخوردار: 

مناطقـی اسـت کـه امـکان تأمیـن مالـی مبّلـغ را دارنـد و در 
غ  صورت عدم تأمین از سـوی مدیریت حوزه، منطقه خالی از مبّلّ
نمی مانـد. در ایـن مناطق به غیر از حقوق و اجاره مسـکن، سـایر 

امتیـازات و خدمـات هجـرت بـه مبلغان تعلـق می گیرد.
2. تأمین مسکن

تأمیــن مســکن نخســتین نیــاز مبلغــان اعزامــی بــه مناطــق 
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تبلیغــی اســت؛ ازایــن رو برحســب شــرایط و اولویت هــا مــوارد 
ذیــل اعمــال می گــردد:

الف( اسکان در خانه عالم: 

اولـی آن اسـت کـه مبلغـان در خانـه عالـم سـاکن  اصـل 
شـوند. در مناطقـی کـه خانه عالم وجـود ندارد، می تـوان برای  

سـاخت آن از راه هـای زیـر بـرای جـذب بودجـه اقـدام کـرد:
ین؛. 1 کمک های مردمی و خیر

شوراهای اسالمی شهر و روستا؛. 2

سازمان تبلیغات اسالمی؛. 3

یه؛. 4 سازمان اوقاف و امور خیر

بنیاد مستضعفان؛. 5

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی؛. 6

ستاد اجرایی فرمان امام؛. 7

ائمه محترم جمعه.. 8

تبصللره: خانه هایللی کلله بللا پیگیللری حللوزه سللاخته می شللود، بایللد 

وقللف و تولیللت آن بلله عهللده حللوزه علمیلله قللرار گیللرد.

ب( رهن و اجاره

ــورت نبللود خانلله عالللم و تأمین نشللدن هزینلله منللزل از . 1 در ص
طللرف مللردم، اجللاره منللزل براسللاس ضوابللط و تعرفلله شللورای 

عالللی حللوزه پرداخللت می گللردد.

از آن جللا کلله در بیشللتر مناطللق اجللاره منللزل همللراه بللا پرداخللت . 2

یللت  ودیعلله امکان پذیللر اسللت، ودیعلله مسللکن در اختیللار  مدیر

حللوزه علمیلله اسللتان قللرار می گیللرد و نماینللده مدیللر طللرف 



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

29 طرح جامع هجرت حوزه های علمیه

قللرارداد بللا موجللر خواهللد بللود.

ج( ارائه تسهیالت برای خرید و ساخت مسکن

ــکن  ــد مس ــا خری ــاخت ی ــه س ــل ب ــان تمای ــی از مبلغ بعض
شــخصی در منطقــه تبلیغــی دارنــد، متناســب بــا شــرایط 
منطقــه و امکانــات حــوزه، می تــوان بــه دو صــورت ذیــل 
ــکن  ــن مس ــرای تأمی ــهیاتی را ب ــوزه تس ــط ح ــاس ضواب براس

ــرد. ــه ک ــغ ارائ مبّل
اعطای تسهیالت بالعوض؛. 1

عرضه تسهیالت بانکی )وام(.. 2

د( تأمیــن مســکن توســط ســازمان ها و نهادهــای به کارگیرنــده 

مبلغــان

ــه ســازمان ها و نهادهــا  تأمیــن مســکن مبلغــان اعزامــی ب
ــده  ــازمان به کارگیرن ــده س ــر عه ــی ب ــی و درمان ــز نظام و مراک

می باشــد.

3. کمک هزینه تبلیغی
بـه منظـور رشـد و ارتقـای تبلیـغ و ترغیب طـاب و فضای 
حوزه هـای علمیـه بـه این امر مقدس، براسـاس مصوبه شـماره 
992 شـورای عالـی حوزه هـای علمیه شـهریه ای تحـت عنوان 

کمـک هزینـه تبلیغی پرداخت می شـود:
کمک هزینه به کسانی تعلق می گیرد که:  

یافت . 1 یه در در حللال حاضللر از دفاتللر مراجللع عظللام تقلیللد، شللهر

می کننللد؛
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حداقل فعالیت تبلیغی را داشته باشند.. 2

4. سایر حمایت ها

سرویس دهی برای حمل اثاثیه به محل تبلیغ؛. 1

معرفی برای استفاده از طرح کفیل؛. 2

امکان گذراندن دوره سربازی و اخذ پایان خدمت؛. 3

معرفی به مرکز خدمات، دفتر تبلیغات و... برای اخذ وام؛. 4

معرفی برای استفاده از منازل شهرک مهدیه.. 5

جدول حمایت و پشتیبانی

اعزامبهروستا،بلندمدت،تماموقت

سایرمزایا هزینهبار تأمینمسکن حقوق مناطق

کامل محروم

50درصد نیمهبرخوردار

مردمی مردمی برخوردار

اعزامبهروستا،بلندمدت،�ارهوقت

سایرمزایا هزینهبار تأمینمسکن حقوق مناطق

50درصد محروم

مردمی مردمی
برخوردارونیمه

برخوردار

اعزامبهروستا،بلندمدت

سایرمزایا هزینهبار تأمینمسکن حقوق مناطق

- -
براساسساعت

فعالیت
کلیهمناطق

اعزامبهشهر،بلندمدت،تماموقت

سایرمزایا هزینهبار تأمینمسکن حقوق مناطق

کامل محروم
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50درصد نیمهبرخوردار
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پنجم: آموزش
هــدف: ارتقــای ســطح علمــی، بصیرتــی و مهارت هــای 

ــان . ــی مبلغ تبلیغ
نظــام آموزشــی مبّلغــان: بــرای آماده ســازی مبلغــان بــرای 
ــاب و  ــراز انق ــی در ت ــف تبلیغ ــای مختل ــت در کارویژه ه فعالی
ــف آموزشــی،  ــن اســامی، دوره هــای مختل ایجــاد تمــدن نوی

برگــزار می گــردد.
در نظــام آموزشــی مبّلغــان، آموزش هایــی مطابــق نیــاز 
مبّلــغ و مناطــق تبلیغــی برنامه ریــزی و اجــرا می شــود کــه 

عبارتنــد از:
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الــف( آموزش هــای پایــه: ادامــه تحصیــل در سیســتم 
حــوزوی بــه دو شــیوه حضــوری و غیرحضــوری براســاس 

می گــردد. اجــرا  حــوزه  آمــوزش  معاونــت  برنامه ریــزی 
تبلیــغ   2 ســطح  تبلیــغ:  تخصصــی  آموزش هــای  ب( 
»تربیــت راهنمــا« و ســطح 3 تبلیــغ »مبّلغــان ویــژه« بــه صورت 
آموزش هــای  مرکــز  برنامه ریــزی  براســاس  غیرحضــوری 

تخصصــی تبلیــغ ارائــه می گــردد.
ج( آموزش های عمومی- کاربردی تبلیغ شامل:

دوره های آموزشی َبدو تبلیغ؛	 
دوره آموزشی ضمن خدمت.	 

براســاس  آموزش هــا  آموزش هــا:  اجــرای  شــیوه  
ــوری  ــوری، غیرحض ــورت حض ــه ص ــی ب ــای اباغ آیین نامه ه

می شــود.  برگــزار  مجــازی،  و 
ــی  ــای تخصص ــی: آموزش ه ــای تخصص ــواع آموزش ه  ان
مبلغــان بــه تناســب نیازهــای منطقــه ای و مخاطبــان، در 

محورهــای زیــر انجــام می شــود:
فرق و ادیان؛. 1

دانش آموزی و دانشجویی؛ . 2

مددکاری دینی؛. 3

فضای مجازی؛. 4

مشاوره؛. 5

آسیب های اجتماعی؛. 6

بازار، اصناف و اماکن تجاری و ... .. 7
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ششم: وظایف مبلغان
بــه تناســب نــوع اعــزام، منطقــه، مخاطبــان و شــرایط 
طرح هــای  و  آیین نامه هــا  در  مبلغــان  وظایــف  مختلــف، 
اجرایــی مناســب تدویــن و پــس از تصویــب در شــورای هجرت، 
ــی از  ــردد. برخ ــاغ می گ ــه اب ــای علمی ــر حوزه ه ــط مدی توس

ــد از: ــان عبارتن ــف مبلغ وظای
امامت جماعت؛. 1

انجام سخنرانی؛. 2

تبلیغ چهره به چهره؛. 3

برگزاری جلسات پرسش و پاسخ؛. 4

تبلیغ در مهد و پیش دبستانی؛. 5

تبلیغ دانش آموزی؛. 6

تبلیغ دانشجویی؛. 7

مددکاری دینی؛. 8

اصالح و تربیت بزهکاران در محیط زندان؛. 9

یارتی؛. 10 اجرای اردوهای جهادی، فرهنگی و ز

تبلیغ بالینی؛. 11

پیگیری برای رفع آسیب های اجتماعی؛. 12

مواجهه فرهنگی و تبلیغی مناسب با پیروان فرق و ادیان؛. 13

ارائه مشاوره های دینی؛. 14

راه اندازی گروه های امربه معروف و نهی ازمنکر؛. 15

رصد فکری و فرهنگی منطقه تبلیغی؛. 16
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برگزاری کالس های قرآنی، اعتقادی، احکام و ...؛. 17

یارت؛. 18 اجرای مراسم دعا و ز

اجرای مراسم جشن و عزای اهل بیت؛. 19

راه اندازی کانون های فرهنگی تربیتی؛. 20

یت فرهنگی منطقه تبلیغی؛. 21 مدیر

رسیدگی به افراد و گروه های مستمند، ضعیف و نیازمند؛. 22

پیگیری حل اختالفات قومی، قبیله ای و ...؛. 23

پیگیری ازدواج جوانان؛. 24

بحران هللا . 25 و  حللوادث  در  مردمللی  گروه هللای  فعال سللازی 

)مثللل سللیل، زلزللله و ...(؛

تبلیغ در فضای مجازی؛. 26

راه اندازی و فعال سازی مسجد طراز؛. 27

یت فعالیت های انقالبی در منطقه تبلیغی؛. 28 مدیر

ایجاد حلقه های انس و معرفت برای جوانان و نوجوانان؛. 29

فعال سازی جوانان در راستای بیانیه گام دوم انقالب؛. 30

اجرای مسابقات فرهنگی؛. 31

هفتم: نظارت و ارزیابی
جهــت افزایــش بهــره وری و ارتقــای ســطح کیفــی مبلغــان 
و تبلیغــات دینــی، صیانــت از حریــم روحانیــت و جایــگاه 
ــف  ــاط ضع ــردن نق ــرف ک ــوت و برط ــاط ق ــت نق ــغ، تقوی تبلی
مبلغــان، شناســایی افــراد موفــق و تشــویق آنــان و به کارگیــری 
ــف و  ــای ضعی ــذف نیروه ــی و ح ــر تبلیغ ــای بهت در موقعیت ه
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ــا  ــن ارزیابی ه ــود. در ای ــام می ش ــی انج ــد، ارزیابی های ناکارآم
آموزش هــای  تذکــر،  از  پــس  ضعیــف،  افــراد  بــه  نســبت 
الزم ارائــه می گــردد، یــا بــه مناطــق دیگــر و متناســب بــا 
ــاح،  ــدم اص ــورت ع ــوند و در ص ــا می ش ــان جابه ج جایگاهش

ــود.  ــدام می ش ــرح اق ــان از ط ــروج آن ــه خ ــبت ب نس
عملکــرد  ارزیابــی  بــرای  ارزیابــی:  و  نظــارت  مراحــل 

می شــود: اجــرا  ذیــل  مراحــل  اعزامــی  روحانیــون 
الف ( دریافت گزارش عملکرد ماهانه مبلغان؛

ب ( ارزیابی سه ماهه؛
 معاونــان تبلیــغ شهرســتان موظف انــد هــر ســه مــاه 
ــل آورده و  ــه عم ــی ب ــغ ارزیاب ــل تبلی ــان در مح ــار از مبلغ یک ب

نتیجــه آن را در ســامانه تبلیــغ ثبــت نماینــد.
ج ( ارزیابی یک ساله؛

ــت  ــف اس ــرت موظ ــده هج ــتان و نماین ــغ اس ــاون تبلی  مع
ــغ  ــل تبلی ــان در مح ــار از مبلغ ــک ب ــال ی ــول س ــل در ط حداق
ــد. ــت نماین ــامانه ثب ــه را در س ــل آورده و نتیج ــه عم ــد ب بازدی

د ( ارزیابی ستاد از معاونین تبلیغ استان ها؛
ســتاد ســالی دو مرتبــه از معاونــان اســتان ها و بــه صــورت 
مــوردی از روحانیــان هجــرت بازدیــد بــه عمــل مــی آورد. 
مبلغــان بعــد از ارزیابــی عملکــرد، براســاس ســاعات عملکــرد 
از فعالیت هایشــان  نتایــج حاصــل  و  تبلیغــی مفیــد در روز 
بــه ســه گــروه، خیلــی فعــال، فعــال و نیمه فعــال تقســیم 
ــرد  ــت ف ــدم موفقی ــودن و ع ــورت نیمه فعال ب ــوند. در ص می ش
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ــود: ــال می ش ــان اعم ــه ایش ــبت ب ــل نس ــوارد ذی ــی، م اعزام
الف( مشورت دادن؛  

ب( تذکردادن؛  

ج( آموزش؛

د( معرفی به شورای هجرت.

در شــورای هجــرت نســبت بــه جابه جایــی، تعلیــق یــا لغــو 
ــود.  ــری می ش ــم تصمیم گی حک


