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�پیشگفتار

انقــالب  پپیــروزی   از  پــس  به ویــژه  معاصــر،  دنیــای  تحــوالت  ســرعت 
اســالمی، چنــان  شــتاب گرفتــه کــه نوســازی و به روزرســانِی تمــام نهادهــا، 
ازجملــه نهادهــای دینــی و فرهنگــی اجتنــاب ناپذیــر اســت. ازایــن رو بــا 
ــالمی  ــام اس ــه در نظ ــای علمی ــل حوزه ه ــگاه بی بدی ــش و جای ــه نق ــه ب توج
و انتظاراتــی کــه از ایــن نهــاد مقــدس وجــود دارد، مدیریــت حوزه هــای 
اســناد،  روزآمد ســازِی  و  ارتقــا  اصــالح،  تدویــن،  فرایندهــای  علمیــه 
ســاختارهای  و  نظام نامه هــا  برنامه هــا،  سیاســت ها،  مأموریت هــا، 
خــود را به ویــژه در دورۀ مدیریــت حضــرت آیــت اهلل اعرافــی، در اولویــت 
قــرار داده اســت تــا بتوانــد ضمــن تحقــق ایــن مطالبــات و انتظــارات، زمینۀ 
حضــور بیش ازپیــش حوزه هــای علمیــه در میــدان علــم و عمــل  و ایفــای 
نقــش مثبــت در حــل مشــکالت و معضــالت ملــی و فراملــی را فراهــم آورد.
دفتــر برنامه ریــزی و نظــارت راهبــردی، در راســتای تحقــق ایــن اولویــت، 
ضمــن ارج نهــادن بــه تالش هــا و زحمــات چندین ســاله ای کــه بــرای تهیــه 
مختلــف  مراکــز  و  دفاتــر  معاونت هــا،  توســط  طرح هــا  و  اســناد  ایــن 
ــع،  ــه تجمی ــبت ب ــت، نس ــه اس ــورت گرفت ــه ص ــای علمی ــت حوزه ه مدیری
ــرات و  ــۀ نظ ــد ارائ ــت. بی تردی ــرده اس ــدام ک ــا اق ــاپ آن ه ــازی و چ نهایی س
ــای  ــب ارتق ــوزوی موج ــران ح ــاتید و صاحب نظ ــازندۀ اس ــنهادات س پپیش

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

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

مدیریتحوزههایعلمیه
برنامهریزیونظارتراهبردی دفتر

مدیریتاندیشکده
فروردین1401شمسی
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مقدمه

متــن  مترقی تریــن  عنــوان  بــه  کریــم  قــرآن 
زندگــی  و  دیــن  دســتورهای  بیان گــر  آســمانی 
انســان ها و رهنمون کــردن آنــان بــه ســوی ســعادت 
و کمــال بــوده و بــرای هدایــت انســان ها بــه ســوی 
ــن  ــی از کلیدی تری ــد. در یک ــدن می باش بهترین ش
دســتورهای الهــی خداونــد مــردم را بــه فهــم دیــن 
ــی  ــوم و گروه ــر ق ــرای ه ــت و ب ــرده اس ــوت ک دع
ــذار  ــن و ان ــناخت دی ــرای ش ــر ب ــک نف ــاب ی انتخ
مــردم همــان قــوم دســتور داده اســت. تبلیــغ دیــن 
اصــل  مترقی تریــن  و  کلیدی تریــن  جایــگاه  در 
یادشــده اســت کــه مــردم بــرای شــناخت معــارف 
ــن  ــرای ای ــرادی را ب ــد اف ــی بای ــی دین ــی و مبان اله

ــد. ــز کنن ــم تجهی مه
ــه عنــوان پرچــم داران  حوزه هــای علمیــه نیــز ب



ــن مهــم را ســرلوحه کار  ــن، ای نهضــت تفقــه در دی
خویــش قــرار داده و تــاش می کننــد طــاب علــوم 
دینــی را بــرای امــر مقــدس تبلیــغ تجهیــز نماینــد. 
بــرای رســیدن بــه کمــال مطلــوب در امــور مختلــف 
تبلیغــی نیــاز بــه تشــکل هایی دارد کــه همــه تحــت 
یــک برنامــه حمایــت و پشــتیبانی شــوند. بنابرایــن 
ایجــاد و راه انــدازی انجمن هــای علمــی و اجرایــی 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــم ب ــی مه ــی گام ــی تبلیغ فرهنگ
ــه آن،  ــل ب ــرای نی ــه ب ــت ک ــدس اس ــر مق ــن ام ای
ــم  ــت بتوانی ــد اس ــردد. امی ــه می گ ــر ارائ ــرح زی ط
ــغ  ــاماندهی تبلی ــی در س ــرای آن، گام مهم ــا اج ب
و پشــتیبانی فکــری، محتوایــی از مبّلغــان سراســر 

کشــور صــورت گیــرد.
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فصل اول: کلیات
ماده1:

بــه منظــور جهت دهــی بــه روحانیــون فّعــال 
مجموعه هــای  نهادهــا،  ســازمان ها،  عرصــه  در 
دینــی،  فرهنــگ  عرصــه  فّعــاالن  اجتماعــی، 
نیروهــای  هنرمنــدان،  جهــادی،  گروه هــای 
 ... و  اجتماعــی  مختلــف  اقشــار  فرهنگــی 
انجمن هــای فرهنگــی، تبلیغــی و هنــری تشــکیل 
اســاس نامه  ایــن  در  پــس  ایــن  از  کــه  شــده 

می شــود. نامیــده  »انجمــن« 
ماده2:

انجمــن، نهــادی حــوزوی اســت کــه بــا کســب 
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مجــوز از شــورای تخصصــی تبلیــغ و تحــت نظــارت 
ــای  ــی، در زمینه ه ــور فرهنگ ــغ و ام ــت تبلی معاون

ــد. ــت می کن ــری فعالی ــی و هن ــی، تبلیغ فرهنگ
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فصل دوم: اهداف و سیاست ها

ماده3:

اهداف انجمن ها به شرح ذیل می باشد:
1. تعمیق و توسعه مباحث تخصصی؛

ــی،  ــش گری، آزاداندیش ــردازی، پرس یه پ ــترش نظر ــت و گس 2. تقوی

ــات و  ــامی در موضوع ــای اس ــر آموزه ه ــی ب ــره مبتن ــد و مناظ نق

مباحــث مرتبــط؛

3. بهره برداری بهینه از ظرفیت های تخصصی؛

ــان نیروهــای مجــرب و توانمنــد و اســتفاده از  4. ایجــاد ارتبــاط می

ــی؛ ــای تخصص ــت فعالیت ه ــتای تقوی ــان در راس ــوان آن ت

5. شناسایی استعدادها و ذخایر فرهنگی، تبلیغی و هنری.
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ماده4: 

سیاستها:
یــم و روایــات اهــل  1. حرکــت در راســتای آیــات نورانــی قــرآن کر

بیــت^؛

2. توجــه بــه فرامیــن حضــرت امــام راحــل&  و منویــات رهبرمعظم 

ــه العالی(؛ انقاب)مدظل

یان های سیاسی؛ 3. عدم وابستگی به احزاب و جر

4. حرکــت در راســتای هم افزایــی و هماهنگــی بیشــتر در امــور 

ــان؛ غ
ّ
ــی و مبل تبلیغ

5. توجه به نگاه توأمان اجرایی و فکری؛

ــری و  ــای فک ــا و لجنه ه ــی فعالیت ه ــغ در تمام ــت تبلی ی 6. محور

اجرایــی؛

7. اســتفاده حداکثــری از تمامــی ظرفیت هــای فکــری و تخصصــی 

تبلیغــی حوزه هــای علمیــه.
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فصل سوم: وظایف و اختیارات

ماده5:

وظایف و اختیارات انجمن ها عبارت اند از:
1. ارائه برنامه های راهبردی؛

2. نیازسنجی علمی در زمینه های مرتبط؛

فّعــاالن  از  تجلیــل  و  همایش هــا  و  نشســت ها  تشــکیل   .3

تخصصــی؛ عرصه هــای 

ــات  ــان در موضوع ــارت حوزوی ــش و مه ــطح دان ــش س 4. افزای

انجمن هــا؛ تخصصــی 

یه؛ 5. تولید محصوالت تخصصی مانند کتاب و نشر

6. همکاری با انجمن ها و مراکز علمی در حوزه و دانشگاه؛
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ــوزوی، در  ــوزوی و غیرح ــی ح ــای اجرای ــا نهاده ــکاری ب 7. هم

ــن. ــف انجم ــداف و وظای ــتای اه راس
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فصل چهارم: شرایط و انواع عضویت

ماده6:

ــرح  ــه ش ــن، ب ــای انجم ــی اعض ــرایط عموم ش
ــت: ــر اس زی

ــران و  ــامی ای ــوری اس ــام جمه ــه نظ ــی ب ــزام عمل ــاد و الت 1. اعتق

ــه؛ ــت  فقی والی

2. پذیرش اساس نامه انجمن؛

3. نداشتن سابقه محکومیت کیفری؛

گروه هــای  در  عضویــت  ســابقه  عــدم  و  شــهرت  حســن   .4

غیرقانونــی و محــارب بــا نظــام؛



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

طرح انجمن های فرهنگی، تبلیغی و هنری18

5. داشتن تعهد و تخصص مرتبط با انجمن.

ماده7:

اصلــی،  عضویــت  نــوع  ســه  دارای  انجمــن 
اســت. افتخــاری  و  مدعــو 

ماده8:

از  عبارت انــد  انجمــن،  اصلــی  اعضــای 
کســانی کــه دارای مــدرک ســطح ســه حــوزوی یــا 
ــه و تخصــص  ــا از نظــر تجرب کارشناســی ارشــد  و ی
ــند. ــد باش ــی ارش ــه و کارشناس ــطح س ــد س در ح

تبصره:

1. از مجمــوع اعضــای اصلــی حــوزوی انجمــن، یک چهــارم 

اعضــا، بایــد دارای مــدرک ســطح چهــار حــوزه یــا در حــد ســطح 

چهــار باشــند.

ــه  ــی در زمین ــه کاف ــد دارای تخصــص و تجرب ــراد مذکــور، بای 2. اف

موضــوع فعالیــت انجمــن باشــند.

ماده9:

اعضــای مدعــو عبارت انــد از کســانی کــه دارای 
حداقــل مــدرک ســطح دو حــوزوی یــا کارشناســی 
زمینــه  بــا  هم خــوان  تخصصــی  گرایــش  دارای 

فعالیــت انجمــن باشــند.
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ماده10:

شــخصیت های غیــر ایرانــی حــوزوی کــه مقــام 
علمــی آنــان در موضــوع انجمــن محــرز اســت 
می تواننــد بــه عضویــت افتخــاری انجمــن درآینــد.
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فصل پنجم: چارت تشکیالتی 
و سازمان نفرات انجمن

ماده11: 

انجمنهایفکری:
1. مطالعات و پژوهش های تبلیغی؛

2. آسیب شناسی های اجتماعی، فرهنگی و دینی؛

3. تولید روش های نوین تبلیغی.

ماده12: 

انجمنهایتبلیغی:
غان برتر؛

ّ
1. مبل
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2. گروه های جهادی؛

3. فضای مجازی؛

4. آموزش و پرورش؛

5. هجرت کوتاه مدت و بلندمدت؛

غان آزاد؛
ّ
6.  مبل

7. روحانیون مدافع حرم.

ماده13: 

انجمنهایهمراهانتبلیغی:
1. مداحان؛

2. متدینین فّعال؛

3. هیئت های مذهبی؛

4. بسیجیان؛

غان؛
ّ
5. مبل

غان؛
ّ
6. همسران مبل

ین؛ 7. خیر

8. گروه های مردمی؛

9. پزشکان روحانی.

ماده14: 

انجمنهایهنرورسانه:
1. نویسندگان؛
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2. شعرا؛

3. هنرهای تجسمی؛

4. هنرهای نمایشی؛

5. کارشناسان دینی صدا و سیما؛

6. نرم افزار و بازی های رایانه ای.

ماده15: 

انجمنهایاصنافواقشار:
1. معلمان و اولیای مدارس؛

2. دانشگاهیان؛

3. ورزشکاران؛

4. کارگران؛

5. اصناف؛

6. کارمندان؛

7. مدیران سازمان ها و نهادها.

ماده16: 

انجمنهایفرقوادیان:
1. اهل سنت؛

2. مسیحیت؛

3. زرتشت و باستان گرایی؛

4. صوفیه؛
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5. اهل حق؛

6. بهائیت؛

7. عرفان های نوظهور.

ماده17: 

انجمنهایاداراتوسازمانها:
1. آموزش و پرورش؛

2. دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی؛

3. نماینــدگان مقــام معظــم رهبری)مدظلــه العالــی( در ســازمان ها 

و نهادهــا؛

4. نیروهای مسلح )سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، ارتش(.
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فصل ششم: بودجه و اعتبارات

ماده18:

منابع مالی انجمن، عبارت اند از:
یت حوزه های علمیه؛ 1. مرکز مدیر

2. درآمدهــای ناشــی از ارائــه خدمــات علمــی، آموزشــی، تبلیغــی 

و مشــاوره ای؛

3. سایر کمک ها.

ماده19:

در  انجمــن،  درآمدهــای  و  عوایــد  تمامــی 
ــود. ــه می ش ــخص هزین ــف مش ــا و وظای فعالیت ه

ماده20:
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ســاختمانی بــا ظرفیــت مناســب بایــد تهیــه 
گــردد.
ماده21:

ــی  ــی و غیرمال ــای مال ــدارک و پرونده ه ــۀ م هم
ــر  ــل دفت ــن، در مح ــای انجم ــا فعالیت ه ــط ب مرتب
مرکــزی آن، نگــه داری و در هنــگام مراجعــه مراجــع 

ــان قــرار می گیــرد. ــار آن ذی صــاح، در اختی
ماده22:

تمامــی اســناد مالــی و غیرمالــی تعهــدآور و 
معتبــر  رئیــس  امضــای  بــا  رســمی،  نامه هــای 

اســت.
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فصل هفتم: سازمان نفرات

ماده23:

ستادفکریوتصمیمگیریانجمنها:

تعدادشرحردیف

1مدیرانجمنها1

1کارشناسمسئول2

1کارشناسانجمنها3

2کارشناساموردفتری4

1کارشناساموردفتری5

ماده24: 

نیروهایاجرایی)صف(انجمنها:
بــرای هــر کــدام از انجمن هــا یــک دبیــر اجرایی 
نیمه وقــت  صــورت  بــه  کــه  می شــود  انتخــاب 

ــرد. ــد ک ــت خواه فعالی
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فصل هشتم: ارزیابی و نظارت

ماده 25:

ســاالنه  بایــد  انجمن هــا  ایــن  از  هرکــدام 
ــغ  ــاون تبلی ــه مع ــود ب ــای خ ــی از فعالیت ه گزارش

و امــور فرهنگــی ارائــه نماینــد.
ماده26:

ــود را  ــوالت خ ــال محص ــر س ــد ه ــا بای انجمن ه
ارائــه کننــد.

ماده27:

نظارت و ارزیابی مستمر از انجمن ها توسط تیم 
ارزیاب معاونت تبلیغ و امور فرهنگی انجام می شود.




