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�پیشگفتار

انقــالب  �پيــروزی   از  �ــس  به ویــژه  معاصــر،  دنيــای  تحــوالت  ســرعت 
اســالمی، چنــان  شــتاب گرفتــه كــه نوســازی و به روزرســانِی تمــام نهادهــا، 
ازجملــه نهادهــای دینــی و فرهنگــی اجتنــاب نا�ذیــر اســت. ازایــن رو بــا 
ــالمی  ــام اس ــه در نظ ــای علمي ــل حوزه ه ــگاه بی بدی ــش و جای ــه نق ــه ب توج
و انتظاراتــی كــه از ایــن نهــاد مقــدس وجــود دارد، مدیریــت حوزه هــای 
اســناد،  روزآمد ســازِی  و  ارتقــا  اصــالح،  تدویــن،  فرایندهــای  علميــه 
ســاختارهای  و  نظام نامه هــا  برنامه هــا،  سياســت 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، زمينۀ 
حضــور بيش ازپيــش حوزه هــای علميــه در ميــدان علــم و عمــل  و ایفــای 
نقــش مثبــت در حــل مشــکالت و معضــالت ملــی و فراملــی را فراهــم آورد.
دفتــر برنامه ریــزی و نظــارت راهبــردی، در راســتای تحقــق ایــن اولویــت، 
ضمــن ارج نهــادن بــه تالش هــا و زحمــات چندین ســاله ای كــه بــرای تهيــه 
مختلــف  مراکــز  و  دفاتــر  معاونت هــا،  توســط  طرح هــا  و  اســناد  ایــن 
ــع،  ــه تجمي ــبت ب ــت، نس ــه اس ــورت گرفت ــه ص ــای علمي ــت حوزه ه مدیری
ــرات و  ــۀ نظ ــد ارائ ــت. بی تردی ــرده اس ــدام ك ــا اق ــاپ آن ه ــازی و چ نهایی س
ــای  ــب ارتق ــوزوی موج ــران ح ــاتيد و صاحب نظ ــازندۀ اس ــنهادات س �پيش

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

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

مدیریتحوزههایعلمیه
برنامهریزیونظارتراهبردی دفتر

مدیریتاندیشکده
فروردین1401شمسی
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مقدمه
امام خمینی فرمودند: 

یــخ بــدون وجــود نخبــگان رشــد  هیــچ تمدنــی در طــول تار
نکرده اســت.1 

مقام معظم رهبری نیز می فرمایند: 
ــی  ــت علم ــی و از حرک ــه نخبگان ــاع از جامع ــده در دف بن

ــد.2  ــم آم ــاه نخواه ــس دارم، ذره ای کوت ــا نف ــور ت کش
ایــن  اســت؛  تبعیــض، عیــن عدالــت  اوقــات،  گاهــی 
بــرای نخبــگان، عیــن عــدل اســت.3 بــاز کــردن  حســاب 

معظم له در جمع نخبگان نیز فرمودند: 
مــا بــه افتخــار کــردن شــما، افتخــار می کنیــم و بــه 
ــما،  ــربلندی ش ــویم و س ــرافراز می ش ــما س ــرافرازی ش س
ــت.4 ــام اس ــه نظ ــدان ب ــه عالقمن ــت و هم ــربلندی مل س
نخبـگان وچهره هـای تبلیغـی به خاطـر خالقیت و 

1. کنفرانس تمدن اسالمی در اندیشه سیاسی امام خمینی&، ص93.
2 . دیدار نخبگان علمی جوان، 95/7/28.

3 . دیدار جمعی از نخبگان، 71/8/3.
4  دیدار با مدال آوران المپیادهای علمی، 98/5/16.
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نبـوغ بیشـتر، تأثیـر به سـزایی در کیفیـت درک و ارائـه 
مفاهیـم دیـن و معـارف قـرآن و اهـل  بیـت  دارنـد؛ 
توجـه  مبلغـان  از  گـروه  ایـن  بـه  اسـت  الزم  بنابرایـن 
تبلیغـی  چهره هـای  و  نخبـگان  اداره  کـرد.  ویـژه ای 
معاونـت تبلیـغ و امـور فرهنگـی حوزه هـای علمیـه که 
وظیفـه پیگیـری امـور مربـوط بـه نخبـگان تبلیغـی را 
بـر عهـده دارد؛ شناسـایی و جـذب، آمـوزش و ارتقـا، 
سـاماندهی و اعـزام، نظـارت و ارزیابـی و معرفـی بـه 
دفتـر امـور نخبـگان حوزه هـای علمیـه بـرای حمایـت 
از آنـان را در قالـب طـرح پیش رو سـاماندهی می کند.

هدف كالن
چهره هــای  و  نخبــگان  ظرفیــت  از  اســتفاده 
باورهــای دینــی در اقشــار  بــرای تقویــت  تبلیغــی 

جامعــه. مختلــف 

اهداف خرد
ــه   رشــد و شــکوفایی حداکثــری اســتعدادهای  1. ایجــاد زمین

ــی؛ ــای تبلیغ ــگان و چهره ه نخب

و  شبکه ســازی  ســاماندهی،  جــذب،  شناســایی،   .2

تبلیغــی؛  چهره هــای  و  نخبــگان  به کارگیــری 
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3. صیانت از نخبگان و چهره های تبلیغی؛

4. حمایت از نخبگان و چهره های تبلیغی.

سیاست ها
ــاب و  ــن انق ــای امامی ــا و رهنموده ــه دیدگاه ه ــام ب 1. اهتم

ــم(؛ ــت  برکاته ــد )دام ــام تقلی ــع عظ مراج

2. اهتمــام بــه جــذب حداکثــری نخبــگان و چهره هــای 

ــی؛ تبلیغ

ــی و  ــه انقاب ــت روحی ــظ و تقوی ــاد، حف ــه ایج ــه ب 3. توج

ــامی؛  ــام اس ــه نظ ــبت ب ــد نس ــاس تعّه احس

4. اهتمــام بــه رشــد اخاقــی و معنــوی نخبــگان و چهره هــای 

؛ تبلیغی

ــای  ــگان و چهره ه ــت نخب ــظ و نگهداش ــه حف ــام ب 5. اهتم

ــان  ــه از ایش ــتفاده بهین ــا اس ــه ب ــای علمی ــی در حوزه ه تبلیغ

یت هــای تبلیغــی؛ بــرای مأمور

ــگان و  ــتقال نخب ــگاه و اس ــأن، جای ــظ ش ــر حف ــد ب کی 6. تأ

چهره هــای تبلیغــی حــوزه.

فرایند اجرایی
1. شناسایی و جذب 

الف( شناسایی:

بــه منظــور شناســایی دقیــق  نخبــگان و چهره هــای 
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ســطح  در  شناســایی  فراینــد  کشــور،  کل  تبلیغــی 
اجرایــی  و  و کشــور عملیاتــی  اســتان  شهرســتان، 

می شــود.
انجــام  زیــر  روش هــای  از  یکــی  بــه  شناســایی 

 : د می شــو
شــاخصه های  براســاس  ثبت نــام  و  عمومــی  اعــام   .1

مصــوب؛

ــت  ــد معاون ــی مانن ــر تبلیغ ــز معتب ــوی مراک ــی از س 2. معرف

ــات  ــازمان تبلیغ ــامی، س ــات اس ــر تبلیغ ــتان، دفت ــغ اس تبلی

ــه و...؛ ــه جمع ــامی، ائم اس

3. معرفی از سوی چهره های تبلیغی؛

4. اشتهار به نخبگی در تبلیغ.

ب( مصاحبه و جذب:
پــس از شناســایی اولیــه، مصاحبــه تخصصــی 
تبلیغــی از ســوی معاونــت تبلیــغ و امــور فرهنگــی 
حوزه هــای علمیــه انجــام و افــراد دارای صالحیــت 

می شــوند. جــذب 

2. آموزش و ارتقا
پــس از جــذب نخبــگان و چهره هــای تبلیغــی، 
ــی  ــی و تکمیل ــه دو صــورت مقدمات ــه آموزشــی ب برنام
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براســاس ســرفصل های مصــوب کمیته هــای مربوطــه 
اجــرا می گــردد.

3. رتبه بندی نخبگان
توان منــدی،  براســاس  نخبــگان  رتبه بنــدی   
انجــام  آن هــا  مخاطبــان  و  تخصصــی  موضــوع 

. د می شــو

الف( براساس توان مندی:
ــتان و  ــتان، اس ــطح شهرس ــغ )در س ــی در تبلی ــزان نخبگ 1. می

ــور(؛ کش

2. میزان خاقیت و نوآوری تبلیغی؛

یت تبلیغی؛ 3. توان و سابقه مدیر

4. مقبولیت، محبوبیت و گستره تأثیرگذاری در جامعه.

ب( براساس موضوع و مخاطب:
بــه منظــور رتبه بنــدی نخبــگان و اســتعدادهای 
برتــر از نظــر موضــوع فعالیــت و مخاطبــان آن هــا، 

می گــردد: تشــکیل  ذیــل  ُنه گانــۀ  کمیته هــای 
1. خطابه و منبر؛

2. کودک و نوجوان؛

3. جوان و دانشجو؛
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4. فرق و ادیان؛

5. هنر و رسانه؛

6. فضای مجازی؛

7. شعر و داستان؛

8. آسیب های اجتماعی؛

یت تبلیغ. 9. مدیر

ــط  ــوع، توس ــر موض ــی در ه ــاخصه های نخبگ  ش
مدیریــت مربوطــه در معاونــت تبلیــغ تدویــن و پــس از 

ــردد. ــالغ می گ ــغ، اب ــاون تبلی ــد مع تأیی

4. به کارگیری و اعزام نخبگانی
پــس از شناســایی، جــذب، آمــوزش و رتبه بنــدی، 
و  بلندمــدت  صــورت  دو  بــه  تبلیغــی  نخبــگان 
کوتاه مــدت بــرای تبلیــغ و نشــر معــارف ارزشــمند 
قــرآن و اهــل  بیــت به کارگیــری و اعــزام می شــوند.

ضوابــط  براســاس  بلندمــدت،  اعزام هــای  در 
کوتاه مــدت  اعزام هــای  در  و  بلندمــدت  هجــرت 
)مناســبت های ملــی ـ مذهبــی(، براســاس مــوارد 

می گــردد: اقــدام  ذیــل 
1. شناسایی منطقه تبلیغی؛

2. معرفی مبلغ نخبه به بانی یا دعوت کنندگان؛

3. هماهنگی و معرفی به ادارات، سازمان ها و نهادها؛
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4. تأمین مسکن، ایاب و ذهاب و حق التبلیغ.

5.  نظارت و ارزیابی
نظــارت و ارزیابــی توســط معــاون تبلیــغ اســتان از 

ــل انجــام می شــود: مســیرهای ذی
غ؛

ّ
1. بررسی گزارش مبل

2. نظر سنجی از سازمان ها و نهادهای دعوت کننده؛

3. نظر سنجی از مخاطبین؛

غ.
ّ
4. گفت وگو با مبل

 
6. حمایت 

ــور  ــز ام ــه مرک ــالح ب ــراد ذی ص ــی، اف ــد از ارزیاب بع
الزم  حمایت هــای  تــا  می شــوند  معرفــی  نخبــگان 
یادشــده  مرکــز  حمایتــی  دســتورالعمل  براســاس 

صــورت  پذیــرد.
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جدول حمایت ها 1
1. حمایت های عمومی

عنوانجزئیعنوانکلی

مشاورهای

)باهمکاریمرکزمشاوره

حوزههایعلمیه(

مراقبتهایتربیتیبامعرفیطالبنخبهبهاساتیداخالق

شناختهشده

برگزاریکارگاههایمهارتهایزندگی

اجرایبرنامههایآموزشی،تشویقیومشاورهازدواجوگسترش،

ترویجوتسهیلازدواجآسانومناسببهمنظورتحکیمبنیاد

خانوادهدرجامعهنخبگانی

مشاورهروانشناختی:�پیشگیریودرماناختالالتبالینیمانند:

افسردگیووسواس؛اختالالتشخصیتیمانند:اختاللشخصیت

وسواسیواختاللشخصیتخودشیفتهوکمالگراییافراطیو...

غنیسازیروابطزوجین،مشاورهتربیتفرزند،

مداخلهدربحرانطالق

اجرایبرنامههایآموزشیومشاورهایبرایخانوادههاینخبگانبه

منظورآگاهیومهارتآنانبرایتربیت،هدایت

وتعاملبافرزندانخود

مشاورهاخالقیوتهذیبی

مشاورهحقوقی

1. براساس جداول حمایتی مرکز امور نخبگان حوزه های علمیه.
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عنوانجزئیعنوانکلی

رفاهی

امور )باهمکاریمرکز

خدماتو طالب،مرکز

نهادهایحامیوخّیرین(

�ایشسالمتجسمانی

خدمتنظاموظیفهدرازایانجام�روژهها معافّیتهمهیابخشیاز

عرصههایمختلفتبلیغی وفعالیتهایاثرگذاردر

هدیهازدواجیاتهیهجهیزیهفرزنداننخبگان

جایزههایمقطعیو�ژوهانهمنطبقبر�ایش�پیشرفتمرحلهایو

اثرگذارنخبگان

اجرایاردوهایزیارتی–سیاحتی

ایجادفرصتفعالیتبراینخبگاندرعرصهنخبگیباایجاد

زمینههایآموزشی،�ژوهشیومهارتی سازوکارهایحمایتیدر

اعطایوامویژه

افزایشسقفخریدکاالهایاقساطی

وحوادثدرمسیرتبلیغ بیمهعمر

اعطایعیدیتکریماساتیدازطرفرهبرمعظمانقالب

تسهیلگری

)باهمکاریمدارجعلمی،

بینالمللو مرکزامور

نهادهایمربوطه(

تسهیلفرایند�ایاننامهنویسی

طراحیوایجادسازوکارقانونیوانگیزشیبرایاستفادهبیشترو

جامعهنخبگانیوچهرههایتبلیغیدرفرایندهایعلمی، وسیعتراز

آموزشی،فرهنگیومدیریتیحوزههایعلمیهوسایرنهادهای

کشور

تسهیلسازوکارهایمربوطبهسفرهایخارجینخبگانوچهرههای

تبلیغیمتناسبباحوزهتخّصصیایشان

تسهیلدسترسیآحادجامعهنخبگانوچهرههایتبلیغیبه

زیرساختهایمطالعاتیو�ژوهشیکشورازجملهسامانههای

اطالعرسانی،کپتابخانههایتخّصصیو...

شبکهسازیافرادوگروههاینخبهدرحوزههایتخّصصیبهمنظور

همافزاییوهمگرایی

طراحیواستقرارشبکهاطالعاتیموردنیازجامعهنخبگانیو

چهرههایتبلیغی

همافزایی

امور )توسطدفتر

نخبگان(

برگزاریکرسیهاینظریه�ردازی،نقد،مناظرهنخبگانوچهرههاو

برنامهریزیبرایتبدیلآنهابهمحلحضوروتعاملفکریگستردهتر

جامعهنخبگانی

برگزاریجلساتاخالقفرزانگی

برگزاریجلساتتبادلتجارب
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عنوانجزئیعنوانکلی

توانمندسازی

)باهمکاریمرکز

آموزشهایکاربردی

حوزهومراکزرشدو

نوآوریو...(

برگزاریدورههاوکارگاههایدانشافزاییومهارتافزاییبرای

استعدادهایبرتر

تعریفجایزههایویژهمتناسبباشرایطحوزههایعلمیهدر

ی(برایتشویقو
ّ

عرصههایمختلف)همچونجایزهعالمهحل

افزایشانگیزهجامعهنخبگانی

نخبگانبهعنواناستاددورههایآموزشی استفادهاز

تسهیلفعالیتهایجامعه ایجادسازوکارهایتشویقیبهمنظور

بهویژهمناطقکمبرخوردار نخبگانیدرهمهمناطقکشور

2. حمایت های اختصاصی

چهرههانخبگانحمایتعرصهردیف

1

تبلیغ

ارائهبستههایتبلیغیمناسب

2
مناسببرایورودنخبگانوچهرههادر ایجادبستر

تصمیماتوبرنامهریزیهایتبلیغیحوزه

ارتباطیبیننخبگانوچهرههایتبلیغی3 ایجادبستر

4
ساماندهیوتوسعهگروههایتبلیغینخبگان،رصد

دائمیو�شتیبانیهدفمندومرحلهایازآنها

حمایتهایمادیبراساسفعالیتنخبگانوچهرهها5
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شاخصه های عمومی نخبگان و چهره های تبلیغی

مالحظاتامتیازمکپتسبهامتیازنهاییعنوانردیف

1
والیتمداری،انقالبیگریو

سالمتسیاسی
8

6خوشروییوحسنمعاشرت2

3
انگیزهزیاددرفعالیتهای

تبلیغی
6

4
داشتنحداقلیکیاز

مهارتهایتبلیغی
6

4نظموانضباط5

6
زهد،سادهزیستیوعدم

دلبستگیبهدنیا
4

بهتقواواخالص7 4اشتهار

8
آراستگیظاهری،رعایتذی

طلبگی
2

40جمعامتیازات
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شاخصه های اختصاصی نخبگان و 
چهره های تبلیغی

  خطابه و منبر

عنوانردیف
امتیاز

نهایی
مالحظاتامتیازمکپتسبه

1

ش(
رو

را)
اج

3انتخابموضوعومسئلهیابی

3زاویهدیدوتناسببامخاطب2

6ایجادانگیزه3

4
اقناعاندیشه)اجرایروشهاو

اسلوبهایاقناعاندیشه(
6

5

تحریکاحساس)اجرایروشهاو

اسلوبهایتحریکاحساس،سرعت

وفرصت،اوجوفرود،هماهنگی

محتوابالحنوحرکاتبدن(

6

6رفتارسازی)ارائهتوصیهرفتاری(6

6گریزوروضه7

8

وا
حت

م

3خطبه

آیاتوروایات9 9استفادهمناسباز

3�رهیزاز�راکپندهگویی10

3نقطهاوجتأثیرگذاری11

6تنوعموادسخنوچینش12

60جمعامتیازات
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  كودک و نوجوان

مالحظاتامتیازمکپتسبهامتیازنهاییعنوانردیف

10شادابیونشاطبخشی1

10مدیریتکالس2

10نوآوریوخالقیت3

4
�رســشهای بــه �اســخگویی

ی ز مــو آ نش ا د
10

8توانکالسداری5

6

ارتباطــی ابزارهــای  از اســتفاده

)فضــایمجــازی،�ــاور�وینــت،ویدئــو

و...( �روژکپتــور

6

7
ورزش، )هنــر، دوم زبــان دارابــودن

دانشــگاهی( تحصیــالت  رســانه،
6

60جمعامتیازات
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  فرق و ادیان

امتیازنهاییعنوانردیف
امتیاز

مکپتسبه
مالحظات

1
تخصصوتوانمندیدریکیاچند

رشتهادیانومذاهب
8

2
قدرت�اسخگوییبهشبهاتو

ایجادسؤالعلیهطرفمقابل
8

3
قدرتمناظرهتأثیرگذارباسران

فرقوادیان
8

4
داشتنایدهوطرحبرایمقابلهبا

گسترشفعالیتفرقههاوادیان
6

5
اشرافاطالعاتیازجریانفرقو

ادیانمنطقهتبلیغی
6

6
لیفات)کپتاب،مقالهوآثارصوتی تأ

وتصویری(درزمینهفرقوادیان
6

7

فعالسازیوسازماندهی

گروههایمردمیدرمواجههبا

فرقوادیان

6

8
ابداعواجرایروشهایمؤثردر

مواجههبا�پیروانفرقوادیان
6

9
ابزارهاینویندر استفادهاز

مواجههبا�پیروانفرقوادیان
6

60جمعامتیازات
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  هنر و رسانه

مالحظاتامتیازمکپتسبهامتیازنهاییعنوانردیف

10تولیدآثارهنریورسانهای1

2
تدوینمقالهیا�ایاننامههنرییا

رسانهای
10

3
جشنوارههایملی داوریدر

وبینالمللی
10

10مدرکهنریورسانهای4

5
جشنوارههایملییابین کسبرتبهدر

المللیهنریورسانهای
8

6تدریسدروسهنریورسانهای6

7

سخنرانیدرسمینارهاوهمایشهای

ملییااستانیباموضوعاتهنریو

رسانهای

6

60امتیازات
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  فضای مجازی

مالحظاتامتیازمکپتسبهامتیازنهاییعنوانردیف

1
تخصص،مهارتوتوانمدیریتیدر

موضوعفضایمجازی
10

2
خالقیت،نوآوریوایده�ردازیدرباره

فضایمجازی
10

3
تدوینکپتاب،مقالهیا�ایاننامهدر

موضوعفضایمجازی
10

4
تحصیالتومدرکمرتبطبارسانهو

فضایمجازی
10

8تأثیرگذاریومرجعیتدرفضایمجازی5

6تدریسمباحثفضایمجازی6

بازیهایرایانهای7 6آشناییوتسلطبر

60امتیازات
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  آسیب های اجتماعی

مالحظاتامتیازمکپتسبهامتیازنهاییعنوانردیف

1
داشتنتخصصدریکیازآسیبهای

اجتماعی
10

10خالقیتونوآوری2

3
توانمشاورهوارتباطتخصصیبا

آسیبدیدگان
10

4
لیفکپتاب،مقالهیا�ایاننامهدر تأ

موضوعآسیبهایاجتماعی
8

8توانحلمشکالتواختالفات5

6

قدرت�اسخگوییبهسؤاالتو

شبهاتمربوطبهآسیبهای

اجتماعی

8

6آشناییبامددکاریدینی7

60امتیازات
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  شعر و داستان

مالحظاتامتیازمکپتسبهامتیازنهاییعنوانردیف

12تولیدشعروداستان1

2
تولیدونشرمقالهعلمیدر

موضوعشعروداستان
8

3
موضوعات تدوین�ایاننامهدر

مرتبط
8

4
کسبرتبهدرجشنوارههایشعر

وداستان
8

5
دارایمدارکدورههایشعرو

داستان
6

6
تدریسموضوعاتمرتبطباشعرو

حوزهیادانشگاه داستاندر
6

7
برگزارینمایشگاههنریورسانهای

درموضوعشعروداستان
4

8
جشنوارههادر داوریآثاردر

موضوعشعروداستان
8

60امتیازات
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  جوان و دانشجو

مالحظاتامتیازمکپتسبهامتیازنهاییعنوانردیف

1
آشناییباویژگیها،نیازهاوادبیات

دانشجویان
10

2
تواناییتعاملوارتباطمؤثرباجوانانو

دانشجویان
10

3
داشتنمدرکعلمیموردتوجه

دانشجویان
10

4
�اسخگوییبهسؤاالتوشبهات

دانشجویان
10

10مدیریتکالسوجلساتدانشجویی5

ابزارهایارتباطیروزدنیا6 10تواناستفادهاز

60امتیازات
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 شاخصه های اختصاصی مدیران گروه های تبلیغی

مالحظاتامتیازمکپتسبهامتیازنهاییعنوانردیف

1
سعهصدر،اخالصو

خستگینا�ذیری
10

2
نیروسازی،جانشین�روریو

تیمسازی
8

3
عملکردتشکیالتیوداشتنطرحو

برنامهدرکارها
8

4
شجاعتدرتصمیمگیریو

ریسک�ذیری
8

7حرکتبههنگامواقدامبهموقع5

6

توانمندیدرجذبمنابعمالی

ازخّیرین،سازمانهاونهادهای

دولتی،عموممردمو...

7

6تنوعوگسترهفعالیتهایتبلیغی7

6روابطعمومیباال8

60امتیازات


