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�پیشگفتار

انقــالب  �پیــروزی   از  �ــس  به ویــژه  معاصــر،  دنیــای  تحــوالت  ســرعت 
اســالمی، چنــان  شــتاب گرفتــه کــه 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 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 �پیش

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

روحیــه  و  خدمت رســانی  فرهنــگ  گســترش 
و  علمیــه  حوزه هــای  طــاب  میــان  جهــادی 
فعال ســازی و تقویــت طلبــه کارآمــد، مخلــص، 
اســام  ترویــج  در  تأثیرگــذار  و  مســئولیت پذیر 
تبلیــغ  جهــادی،  فعالیت هــای  طریــق  از  نــاب 
ــه محرومــان، نیازمنــدان  عملــی دیــن و خدمــت ب
قرآنــی  آموزه هــای  براســاس  آســیب دیدگان  و 
 رهبــری و   امــام مطالبــات  و  روایــی  و 
مأموریــت ذاتــی گروه هــای جهــادی در گام دوم 

انقــاب اســامی اســت.
ــا طــاب  مقــام معظــم رهبــری در دیــدار ب
 25 تاریــخ  در  کــه  تهــران  علمیــه  حوزه هــای 
این چنیــن  گردیــد،  برگــزار   1395 اردیبهشــت 

فرمودنــد: 
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ــومین  ــی، س ــت سیاس ــی و هدای ــت دین ــس از هدای ... پ

ــی  ــر و میدان ــور هدایت گ ــت، حض ــم روحانی ــۀ مه وظیف

ــت. ــی اس ــات اجتماع ــه  خدم در عرص

ــودن  ــه ب ــه  جدابافت ــۀ تافت ــر روحی ــادی را ب ــۀ جه روحی

ــه ی جهــادی یعنــی کار را بــرای  ترجیــح بدهیــد… روحّی

خــدا انجــام دادن، کار را وظیفــه  خوددانســتن، همــه  

نیروهــا را در راِه کاِر درســت به میــدان آوردن؛ ایــن روحیــه 

ــادی در  ــه  جه ــن روحی ــه ای ــرای این ک ــت. ب ــادی اس جه

ــادی  ــای جه ــان در اردوه ــود، حضورت ــت بش ــما تقوی ش

ــت.  ــوب اس ــی خ خیل

و  بیشــترین  نــه،  می شــود؛  تلــف  وقتمــان  نگوییــد 

بهتریــن اســتفاده از وقــت همیــن اســت. درســتان را 

بخوانیــد، پژوهش تــان را بکنیــد، کارتــان را بکنیــد، در 

اردوهــای جهــادی هــم کــه در دورۀ ســال، چنــد هفتــه ای 

انســان را مشــغول می کنــد، شــرکت کنیــد. ایــن شــما را 

بــا متــن مــردم آشــنا می کنــد. ایــن شــما را بــا مشــکالت 

ــئولین دور  ــم مس ــًا از چش ــه غالب ــه ک ــالت جامع و معض

می کنــد.  آشــنا  می مانــد، 

معظــم  مقــام  فرمایشــات  بــه  توجــه  بــا 
طــاب  نقش آفرینــی  لــزوم  و   رهبــری
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خدمت رســانی  عرصــه  در  علمیــه  حوزه هــای 
عرصه هــای  گســتردگی  بــه  نظــر  و  اجتماعــی 
خدمــت، ضــرورت ایجــاد بســتری بــرای شــکوفایی 
ظرفیت هــای حوزه هــای علمیــه مهــم و فــوری بــه 

می رســد. نظــر 

ماده 1: 
تعاریف 

ــه  ــدار ک ــد و والیت م ــن، معتق ــه مؤم ــر: طلب 1. جهادگ

ــازی  ــت خودس ــد در جه ــال و دغدغه من ــی فع نقش

و محرومیت زدایــی و خدمــت بــه مســلمانان آل 

ــان را دارد. ــتضعفان جه ــد و مس محم

ــاتید و  ــاب، اس ــه ای از ط ــادی: مجموع ــروه جه 2. گ

ــا  ــه ب ــتضعفان ک ــه مس ــت ب ــادۀ خدم ــان آم کارکن

ــه، در راســتای خودســازی  هماهنگــی حــوزه علمی

بــه  اقــدام  مقطعــی  طــور  بــه  دیــن،  تبلیــغ  و 

ــای  ــتضعاف و فعالیت ه ــع اس ــانی، رف خدمت رس

از  جهــادی  گــروه  یــک  می نماینــد.  جهــادی 

حداقــل ده عضــو تشــکیل می شــود.

ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــه اقدامات ـــادی: مجموع ـــت جه 3. فعالی
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ــدف  ــا هـ ــی بـ ــه و گروهـ ــورت داوطلبانـ ــه صـ بـ

ــوی  ــادی و معنـ ــانی مـ ــازی، خدمت رسـ خودسـ

و در ایـــام مختلـــف ســـال بـــر حســـب نیازهـــای 

ــرا  یـــزی و اجـ ــام اســـامی برنامه ر ــه و نظـ جامعـ

می گـــردد.

4. اردوی جهــادی: یکــی از مصادیــق بــارز فعالیــت 

ــا  ــه و ب ــورت داوطلبان ــه ص ــه ب ــت ک ــادی اس جه

تمرکــز بــر مناطــق مســتضعف بــا حضــور حداقــل 

و  یــزی  برنامه ر بــا  کــه  بــوده  شــرکت کننده  ده 

ــام  ــت انج ــدف، جه ــه ه ــی منطق ــایی قبل شناس

فعالیت هــای ذیــل اقــدام بــه ســفر حداقــل دو روزه 

یــد: می نما

قبیــل  از  محســوس:  و  یــدی  خدمــت  الــف( 

کشــاورزی،  تعمیراتــی،  و  عمرانــی  برنامه هــای 

و...؛ بهداشــتی  دامپزشــکی،  پزشــکی، 

تبلیغــی  برنامــه  پایــی  بر تبلیغــی:  فعالیــت  ب( 

ــه( و  ــردم منطق ــی )م ــب محل ــا مخاط ــب ب متناس

نشــر معــارف اســام از طــرق مختلــف؛

ج( فعالیــت تهذیبــی - فرهنگــی: بــا عنایــت بــه 

ــرکت کنندگان در اردو و  ــژه ش ــی وی ــائل اخاق مس
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بصیرت افزایــی و گفتمان ســازی مســائل مهــم و 

ــردی. کارب

ســتادی  جهــادی:  گروه هــای  هماهنگــی  دبیرخانــه   .5

اســت کــه با هــدف تقویــت روحیــه جهــادی و ایثار 

و همچنیــن نهادینه ســازی فعالیت هــای جهــادی و 

ــاتید  ــان و اس ــاب، کارکن ــان ط ــانی می خدمت رس

ــترش  ــه گس ــده و ب ــکیل ش ــه تش ــای علمی حوزه ه

ــادی  ــای جه ــری کان گروه ه ــاماندهی و راهب و س

ــردازد. ــه می پ ــوزه علمی ح

ــئوالن  ــع مس ــتان: جم ــادی اس ــای جه ــع گروه ه 6. مجم

ــا انتخــاب  گروه هــای جهــادی اســتان اســت کــه ب

ــز  ــر مرک ــوی مدی ــن و از س ــر آن تعیی ــا، دبی اعض

اســتان بــه عنــوان مســئول مجمــع گروه هــای 

ــع  ــن مجم ــود. ای ــوب می ش ــتان منص ــادی اس جه

بــه دنبــال هم افزایــی هرچــه بیشــتر گروه هــای 

ــت. ــی اس ــری و عملیات ــای فک ــادی در حوزه ه جه

از  بــه حــوادث غیرمترقبــه  7. ایــام بحرانــی و عــادی: 

ــی  ــای اجتماع ــز تهدید ه ــه و نی ــیل و زلزل ــل س قبی

ــه در  ــی ک ــقت های عموم ــا و مش ــل بیماری ه از قبی

ــام بحرانــی اطــاق  ایامــی از ســال رخ می دهــد، ای
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ــی  ــام بحران ــر ای ــه غی ــز ب ــادی نی ــام ع ــود. ای می ش

ــود. ــه می ش گفت

   ماده 2: 
اهداف

در  معصومیــن^  ائمــه  ســیره  از  تبعیــت   .1

ــه  ــانی ب ــق خدمت رس ی ــاب از طر ــام ن ــج اس تروی

ــرا؛  ــا فق ــینی ب ــم نش ــدان و ه نیازمن

ــم  ــام معظ ــی& و مق ــام خمین ــن ام ــق فرامی 2. تحق

رهبــری در خصــوص پشــتیبانی از حضــور 

حداکثــری جوانــان در ســازندگی مناطــق محــروم و 

اجتماعــی؛ خدمات رســانی 

3. ترویــج و تقویــت اخــاص، تقــوا، ایثــار، آشــنایی 

یــن کارگروهــی  ــا مســئولیت های اجتماعــی و تمر ب

و تشــکیاتی بیــن طــاب بــه صــورت عملــی؛

ــه  ــانی ب ــتضعاف و خدمت رس ــع اس ــه رف ــک ب 4. کم

مــردم در سراســر کشــور؛

ــه  ــا بدن ــوزه ب ــاب ح ــاط ط ــس و ارتب ــت ان 5. تقوی

ــه. جامع
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ماده 3:
 سیاست ها

ــازی  ــی و خودسـ ــای تهذیبـ ــر جنبه هـ ــد بـ کیـ 1. تأ

یـــزی فعالیت هـــای جهـــادی؛ طـــاب در برنامه ر

یــزی و اجــرای  2. حضــور فعاالنــه طــاب در برنامه ر

ــادی؛ ــای جه ــگام فعالیت ه به هن

3. رعایــت شــئونات حــوزوی و مقــررات مدرســه در 

ــی؛ ــات اجتماع ــادی و خدم ــای جه فعالیت ه

4. تأمین منابع مورد نیاز فعالیت ها با استفاده از ظرفیت های 

بیرونی در چارچوب سیاست های مرکز مدیریت؛

ــژه  ــا اقشــار مختلــف مــردم جامعــه به وی 5. تعامــل ب

ســایر مذاهــب دینــی.

ماده 4: 
حوزه های  فعالیت

1. رفــع اســتضعاف و ســازندگی عمرانــی و فرهنگــی 

ــوردار؛ ــق کم برخ مناط

ــی  ــیب های اجتماع ــش آس ــی در کاه ین 2. نقش آفر

و حاشیه نشــینی؛



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

طرح گروه های جهادی مدارس علمیه18

ــتضعف  ــار مس ــا اقش ــازنده ب ــر و س ــاط مؤث 3. ارتب

جامعــه ماننــد کــودکان کار، مددجویــان بهزیســتی، 

ــداد و...؛ ــه ام ــش کمیت ــت پوش ــای تح خانواره

4. حضــور به هنــگام و فعــال در حــوادث بحرانــی و 

غیرمترقبــه )بایــای طبیعــی و غیرطبیعــی( و مواقــع 

مــورد نیــاز؛

ســایر  جهــادی  فعالیت هــای  در  مشــارکت   .5

ــژه  ــادی )به وی ــغ جه
ّ
ــوان ُمبل ــا عن ــه ب ــار جامع اقش

گروه هــای جهــادی دانشــجویی و دانش آمــوزی(؛

بــه  ورود  نحــوه  جزئیــات  شــرح  توضیــح: 

حوزه هــای فعالیــت و کیفیــت انجــام هــر یــک، 
ــه ای اعــام  ــه صــورت دســتورالعمل های جداگان ب

خواهــد شــد.
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ماده 5: 
ساختار کالن مدیریت 

گروه های جهادی
توضیح: 

 دبیرخانــه هماهنگــی گروه هــای جهــادی 
ــت  ــوزه ریاس ــل ح ــاختاری ذی ــاظ س ــه لح ب
مدیریــت حوزه هــای علمیــه بــوده و توســط 
ــوب  ــن و منص ــت تعیی ــوزه ریاس ــر ح مدی

می گــردد. 
ــز  ــادی نی ــای جه ــع گروه ه ــر مجم  دبی
ــود،  ــوب می ش ــتان منص ــر اس ــرف مدی از ط
لکــن از ســوی مســئوالن گروه هــای جهــادی 
آن اســتان انتخــاب می گــردد. نحــوه انتخــاب 
ــتورالعملی  ــی دس ــات آن در ط ــایر جزئی و س

ــردد. ــن می گ ــه معی جداگان

ماده 6: 
شرایط اعضا و شورای گروه جهادی

تبصره1: شرایط عمومی شورای گروه جهادی:
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● گذراندن حداقل 2 پایه تحصیلی؛

● تاش گر در امور محوله؛

● دارابودن صاحیت علمی، اخاقی و سیاسی.

گــروه  اعضــای  عمومــی  شــرایط  تبصــره2: 

برنامه هــا(: در  )شــرکت کنندگان  جهــادی 
مشــارکت ســایر اعضــای گــروه جهــادی در 
ــه تأییــد مدیــر  ــه صــورت کلــی ب فعالیت هــا بایــد ب
مدرســه برســد. افــراد ذیــل پــس از موافقــت مدیــر 
مدرســه نســبت بــه اصــل حضــور در برنامه هــا، بــا 
ــام و  ــت ن ــه ثب ــدام ب ــد اق ــوان می توانن ــه فراخ ارائ

ــد.  ــارکت نماین مش
● طــاب در حــال تحصیــل مدرســه، کارکنــان 

یــس؛ شــاغل و اســاتید گرامــی در حــال تدر

● خانواده طاب و اساتید و همکاران مذکور؛

● دانش آموختگان مدرسه.

تبصــره3: ترجیحــات اختصاصــی مســئول گــروه 

جهادی:
شایســته اســت فــردی از میــان طــاب در حــال 
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تحصیــل یــا اســاتید مدرســه بــا لحــاظ اولویت های 
زیــر، انتخاب شــود:

● دارابودن روحیه جهادی؛

● دارابودن حسن شهرت و مقبولیت عمومی؛

یتی؛ ● دارابودن توان و شخصیت مدیر

● دارابــودن انگیــزه بــاال در خصــوص گســترش 

جهــادی؛ و  خدمت رســانی  فرهنــگ 

ــودن ســابقه شــرکت در اردوهــای جهــادی و  ● داراب

اجتماعــی. خدمات رســانی های 

ماده 7: 
تعداد گروه های جهادی

ــک  ــده در ی ــکیل ش ــادی تش ــروه جه ــداد گ تع
مدرســه بــا لحــاظ شــرایط زیــر بــه تشــخیص مدیــر 

مدرســه می باشــد.
ــای  ــی گروه ه ــتیبانی و حمایت ــف پش ــدم تضعی ● ع

ــه؛ ــر آن مدرس ــادی دیگ جه

ــک  ــر ی ــه حداکث ــه مدرس ــاه طلب ــر پنج ــه ازای ه ● ب

ــود. ــه ش ــر گرفت ــادی در نظ ــروه جه گ
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تبصــره: اصــل گــروه جهــادی مدرســه ثابــت بوده 

و از نــام و مهــر اختصاصــی برخــوردار اســت؛ ولــی 
اعضــا و مســئوالن آن در طــی دوره هــای مختلــف 
ــان  ــام تحصیات ش ــس از اتم ــد و پ ــر می کنن تغیی
در مدرســه، می تواننــد گروهــی مســتقل تشــکیل 

دهنــد.

ماده 8:
شرح وظایف و اختیارات

الف( دبیرخانه هماهنگی گروه های جهادی: 

1. سیاست گذاری، نظام مندسازی و هدف دارنمودن 

در  طاب  خدمت رسانی  و  جهادی  فعالیت های 

کشور؛

گروه هــای  و  فعالیت هــا  یابــی  ارز و  نظــارت   .2

ــادی و  ــورت م ــه ص ــان ب ــت از آن ــادی و حمای جه

ــوی؛ معن

3. رایزنــی کان بــا ســایر بخش هــای داخلــی و 

خارجــی حوزه هــای علمیــه بــه منظــور جــذب 

ــاز؛ ــورد نی ــات م ــع و امکان مناب

ــرای  ــوای الزم ب ــد محت ــن و تولی ــش، تدوی 4. پژوه
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ارتقــا و ترویــج فعالیت هــای جهــادی؛

یــزی کان فرهنگــی، تربیتــی، تبلیغــی  5. برنامه ر

ارائــه  و  جهــادی  فعالیت هــای  عملیاتــی  و 

آن هــا؛  اجــرای  بــرای  مناســب  راهکاری هــای 

6. تشــکیل بانــک اطاعــات گروه هــا و فعــاالن 

؛ آن هــا  ســامان دهی  و  جهــادی  فعالیت هــای 

فضــای  در  تعاملــی  بســتر  و  ســامانه  ایجــاد   .7

مجــازی بــه منظــور هم افزایــی بیشــتر گروه هــای 

جهــادی سراســر کشــور؛

ــورد  ــوازم م ــی از ل ــن بخش ــتیبانی کان و تأمی 8. پش

ــکان. ــورت ام ــادی در ص ــای جه ــاز گروه ه نی

ب(  مجمع گروه های جهادی استان:

1. برگــزاری جلســات بــا حضــور مســئوالن گروه هــای 

جهــادی مــدارس حوزه هــای علمیــه اســتان؛

خصــوص  در  تصمیــم  اتخــاذ  و  بررســی   .2

ینــی گروه هــای جهــادی در ایــام بحرانــی  نقش آفر

اســتان؛ ســطح 

بازه هــای  در  مشــترک  عملیاتــی  ســتاد  ایجــاد   .3

زمانــی خــاص و مــورد نیــاز؛
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4. تعامــل کان بــا ســایر اقشــار دیگــر، در خصــوص 

ــای  ــادی در بازه ه ــای جه ــه گروه ه ــاب ب ــزام ط اع

ــوروز؛ تابســتان و ن

ــی  ــای آموزش ــزاری دوره ه ــرای برگ ــزی ب ی 5. برنامه ر

و توانمندســازی طــاب حوزه هــای علمیــه بــه 

ــه ای(؛ ــز )مدرس ــز و غیرمتمرک ــورت متمرک ص

ــنواره ها  ــا، جش ــزاری همایش ه ــزی و برگ ی 6. برنامه ر

و نشســت های علمــی تخصصــی؛

ــادی  ــای جه ــی فعالیت ه ــی و کیف ــترش کم 7. گس

ــتان؛  ــدارس اس ــاب و م ــطح ط در س

گسترش  در  احتمالی  مشکات  و  موانع  رصد   .8

فرهنگ خدمت رسانی و جهادی در سطح مدارس؛

فعالیت هــای  الگوســازی  و  فرهنگ ســازی   .9

جهــادی میــان طــاب و مــدارس اســتان؛

ــر  ــه مدی ــوردی ب ــی و م ــای فصل ــه گزارش ه 10. ارائ

ــای  ــی گروه ه ــه هماهنگ ــتان و دبیرخان ــوزه اس ح

ــادی. جه

ج( مدیر مدرسه:

1. انتخاب مسئول گروه جهادی مدرسه؛
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تصویــب  و  هدایــت  مشــی،  خــط  تعییــن   .2

جهــادی  گروه هــای  پیش بینی شــده  برنامه هــای 

مدرســه؛

3. تســهیل در امــور اداری و پشــتیبانی فعالیت هــای 

جهــادی مدرســه؛

مــوردی  و  فصلــی  گزارش هــای  ارائــه   .4

اســتان.  یــت  مدیر بــه  جهــادی  فعالیت هــای 

د( شورای گروه جهادی:

1. فراگیرســازی گفتمــان جهــادی در ســطح مدرســه 

و مخاطبــان؛

2. تعییـــن حوزه هـــا و عرصه هـــای فعالیـــت گـــروه 

ـــای  ـــت اعض ـــوان و ظرفی ـــه ت ـــه ب ـــا توج ـــادی ب جه

آن؛

و  تبلیغــی  تربیتــی،  فرهنگــی،  یــزی  برنامه ر  .3

عملیاتــی فعالیت هــای جهــادی و ارائــه آن بــه 

مدیــر مدرســه؛

4. جــذب حداکثــری مخاطبــان و گســترش فرهنــگ 

ــه جهــادی. خدمت رســانی و روحی
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ه( اعضای شورای گروه جهادی:

 مسئول گروه جهادی:
ــی از  ــاری و تحلیل ــای آم ــه گزارش ه ــه و ارائ 1. تهی

ــه؛ ــر مدرس ــه مدی ــده ب ــای انجام ش فعالیت ه

2. جــذب منابــع نقــدی و غیرنقــدی مجموعه هــای 

یــن ؛ حمایت کننــده و تشــکیل مجمــع خیر

3. تشکیل جلسات شورای گروه جهادی مدرسه؛

4. حضــور در جلســات شــورای مجمــع گروه هــای 

و  تعامــل ســازنده  برقــراری  و  اســتان  جهــادی 

ــان. ــا آن ــری ب حداکث

 مسئول فرهنگی:
1. تهیــه و آماده ســازی محتواهــای فرهنگــی و تبلیغــی 

مناســب فعالیت هــای جهــادی مدرســه )ویــژه 

ــدف(؛ ــب ه ــرکت کننده و مخاط ــب ش مخاط

2. تبلیغــات و فضاســازی عمومــی متناســب در 

محیــط تحصیلــی؛

3. تهیــه گــزارش، پوشــش رســانه ای و اطاع رســانی 

ــا؛  ــه خبرگزاری ه ــادی ب ــروه جه ــای گ فعالیت ه
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ــای  ــار و برنامه ه ــانی اخب ــتر اطاع رس ــاد بس 4. ایج

گــروه بــه طــاب مدرســه و مخاطبــان گــروه.

 مسئول خدمت رسانی:
ــت  ــوردار دارای اولوی ــق کم برخ ــایی مناط 1. شناس

ــت در  ــای خدم ــا و عرصه ه ــدی پروژه ه و جمع بن

پیش بینی شــده؛ فعالیت هــای 

یـزی اجرایـی فعالیت هـای خدمت رسـانی  2. برنامه ر

در  مـردم  بـه  خدمـت  ارائـه  بـرای  میدانـی  و  یـدی 

فعالیـت. گوناگـون  حوزه هـای 

 مسئول نیروی انسانی:
بانک اطاعات مناطق کم برخوردار مورد  1. تشکیل 

هدف، طاب جهادگر و به روزرسانی و افزایش آن؛

عملیاتــی  ســوابق  ثبــت  و  تجربه نــگاری   .2

گروه هــای  همــکاری  و  جهــادی  فعالیت هــای 

طــاب؛ بــا  غیرحــوزوی  جهــادی 

ــوزوی  ــادی غیرح ــای جه ــا گروه ه ــی ب 3. هماهنگ

بــه منظــور اعــزام طــاب عاقه منــد و مســتعد بــه 

اردوهــای جهــادی؛
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نیــاز  مــورد  و  آموزشــی  دوره هــای  برگــزاری   .4

گــروه. اعضــای 

 مسئول پشتیبانی و مالی:
و  مالــی  حمایت هــای  وصــول  و  پیگیــری   .1

یــن و مجموعه های  امکاناتــی از ســایر نهادهــا، خیر

حمایت کننــده؛

ــای  ــروه و فعالیت ه ــاز گ ــای نی ــی و احص 2. بررس

ــات  ــز امکان ــال و تجهی ــور انتق ــه منظ ــادی ب جه

ــان؛ ــه آن ــود ب موج

3. ارائه گزارش از وضعیت امکانات و بودجه های در 

یعی به صورت فصلی، موردی و ساالنه؛ اختیار و توز

4. انجام تسویه حساب های الزم با مراجع ذیربط.

ماده 9: 
بازه زمانی فعالیت ها 

الــف( ایــام عــادی )بــا تأکیــد بــر برگــزاری اردوهــای جهــادی-

تبلیغی(:

گروه هــای  فعالیــت  برنامه ریــزی  اســت  الزم 
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بازه هــای فراغــت  ایــام عــادی، در  جهــادی در 
تحصیلــی و ایــام تبلیغــی صــورت گیــرد. ســایر 
بــه  جهــادی  گــروه  یــک  فعالیــت  حوزه هــای 
تشــخیص شــورای گروه جهــادی قابــل برنامه ریزی 
و انجــام اســت. نســبت بــه حــوزه فعالیــت اردوهای 
ــب ترین  ــوردار، مناس ــق کم برخ ــادی در مناط جه
ــرم و  ــه اول مح ــام ده ــی آن، ای ــرای برپای ــه ب گزین
ــت  ــوروز اس ــتان و ن ــی دروس در تابس ــام تعطیل ای
کــه معمــواًل بیــن پنــج تــا ده روز برگــزار می گــردد.

در این ایام به چند گونه اقدام می شود:
1. بــازه تعطیــات پایــان هفتــه و ایــام تبلیغــی محرم: 

اعــزام گروهــی طــاب بــه طــور مســتقل در قالــب 

گروه هــای مدرســه ای بــه مناطــق کم برخــوردار 

حوزه هــا؛ 

2. بــازه تابســتان و نــوروز: عــاوه بــر حالــت گروهی 

ــه  ــوردی ب ــزام م ــه ای، اع ــب مدرس ــاب در قال ط

ــوزی و  ــجویی، دانش آم ــادی دانش ــای جه گروه ه

ــغ جهــادی یــا شــرکت کننده 
ّ
محــات بــه عنــوان مبل

کــه در ضمــن فعالیت هــای عمرانــی و تبلیغــی 

بــرای اهالــی بــا مخاطــب دانشــجو و جــوان 
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ــد. ــذار باش ــط و اثرگ ــز مرتب ــرکت کننده در اردو نی ش

ب( ایام بحرانی:

حســب نیــاز به وجودآمــده در ایــام بحرانــی، 
مجموعه هــای  عنــوان  بــه  جهــادی  گروه هــای 
ــد  ــن و متعه ــت مؤم ــر ظرفی ــی ب ــوش مبتن خودج
انقابــی، اقــدام بــه واکنــش ســریع در میــدان 
رو،  پیــش  حــوادث  بــه  نســبت  می نماینــد. 
بــه  جهــادی  گروه هــای  هماهنگــی  دبیرخانــه 
جهــادی  گروه هــای  مجمــع  و  کان  صــورت 
اقــدام  خــود،  اســتانی  حیطــه  در  اســتان  هــر 
و  عملیاتــی  برنامه ریــزی  و  تصمیم گیــری  بــه 

می نمایــد. قرارگاهــی 
و  مــاده   9 مقدمــه،  یــک  در  آیین نامــه  ایــن 
ــر  ــاغ مدی ــد و اب ــس از تأیی ــم و پ ــره تنظی 4 تبص

می باشــد. الزم االجــرا  علمیــه،  حوزه هــای 



بخش دوم

نظامجامعهماهنگی
گروههایجهادی
حوزههایعلمیه
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مأموریت
و  فرهنگ ســازی  راهبــری،  سیاســت گذاری، 
ــادی  ــای جه ــی فعالیت ه ــی و کیف ــترش کم گس
شبکه ســازی،  رویکــرد  بــا  علمیــه  حوزه هــای  
توان مندســازی، حمایــت و پشــتیبانی و ترویــج 
روحیــه جهــادی و انقابــی در عرصــه خدمــات 

اجتماعــی.

چشم انداز

ــادی  ــای جه ــی گرو ه ه ــع هماهنگ ــام جام نظ

حوزه هــای علمیــه در افــق 1404: 

نظامــی اســت متعالــی، الهام بخــش، منســجم، 

رویکــرد  بــا  کارآمــد  و  مرجــع  پیشــگام، 

داوطلبانــه، مؤمنانــه، پویــا در جهــت تقویــت و 

گســترش کمــی و کیفــی جهــاد خدمت رســانی 

ــه خدمــات اجتماعــی مــادی و  ــه منظــور ارائ ب
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معنــوی به هنــگام در جامعــه و ترویــج فرهنــگ 

جهــادی و تعمیــق معنویــت میــان حوزویــان و 

خانواده هــا.

بــه لحــاظ  ایــن افــق حوزه هــای علمیــه  در 
جهــادی(  )حرکت هــای  جهــادی  گروه هــای 
ــر  ــای زی ــوردار از ویژگی ه ــه برخ ــای علمی حوزه ه

اســت:
1. پاســخ گویی به هنــگام بــه نیاز هــای گروه هــای 

ــی و 
ّ
جهــادی حوزه هــای علمیــه  در ســطح مل

ــی؛
ّ
فرامل

2. بهره منــدی حداکثــری  از ظرفیت هــای فرهنگــی، 

جهــاد  عرصــه  در  علمیــه  حوزه هــای  تبلیغــی 

ــانی. ــت رس خدم

اهداف کالن
یــان حرکت هــای  1. حفــظ و گســترش روزافــزون جر

ــای  ــادی حوزه ه ــای جه ــق گروه ه ی ــادی از طر جه

؛ علمیه

نســبت  حوزویــان  جامعــه  گاهی بخشــی  آ  .2

و  فرهنگ ســازی  جهــادی،  فعالیت هــای  بــه 
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ــانی؛ ــت رس ــاد خدم ــه جه ــازی در عرص گفتمان س

3. همراهــی و هــم دردی حوزویــان بــا عمــوم مــردم و 

نظــام در عرصــه جهــاد خدمت رســانی؛

4. حمایــت و پشــتیبانی، تقویت، توســعه و گســترش 

ــی و 
ّ
گروه هــای جهــادی حــوزوی در عرصــه مل

ــی؛
ّ
فرامل

گروه هـــای  هدف مندنمـــودن  و  نظام منـــد   .5

ــوزوی؛ ــادی حـ جهـ

ــازی  ــات و شبکه س ــات و تعام ــت ارتباط 6. تقوی

ــوزوی؛ ــادی ح ــای جه گروه ه

7. توســعه مطالعــات در عرصه جهاد خدمت رســانی 

و حرکت هــای جهــادی حوزویان؛

و  جهــادی  فعالیت هــای  خدمــات،  ارتقــای   .8

بــه  حــوزوی  جهــادی  گروه هــای  اجتماعــی 

جامعــه؛

ــانی  ــروی انس ــی نی ــای تخصص ــای مهارت ه 9. ارتق

مرتبــط؛

و  اطاعاتــی  بانک هــای  توســعه   و  تأمیــن   .10

؛ نه ها ما ســا

11. تقویت فرهنگ و روحیه جهادی و انقابی؛
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ــگاه و تقویــت گروه هــای جهــادی  12. ارتقــای جای

ــه؛ ــای علمی حوزه ه

فرهنگـــی  ظرفیت هـــای  از  بهره گیـــری   .13

تبلیغـــی؛

ــایر  ــوزه  و س ــادی در ح ــرد جه ــعه رویک 14. توس

یــت؛ مدیر تخصصــی  بخش هــای 

اخاقـــی،  فضایـــل  گســـترش  و  ارتقـــا   .15

ـــی  ـــاط روح ـــوزوی، نش ـــامی و ح ـــای اس ارزش ه

و خانواده هـــا؛ میـــان طـــاب، حوزویـــان 

ارزش های اساسی 
1.توجــه بــه مبانــی و ارزش هــای اساســی منــدرج در 

ــد  کی ــا تأ ــه، ب ــای علمی ــم انداز حوزه ه ــند چش س

بــر:

ــای  ــه و رهنموده ــه اندیش ــه ب ــف( توج ال
ــم  ــام معظ ــی+ و مق ــام خمین ــرت ام حض
رهبــری و مراجــع عظــام تقلیــد)دام 

ــم(؛ عزه
ب( محوریــت تهذیــب، تزکیــه، اخــاق و 

معنویــت در تمامــی شــئون؛
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در  قانون مــداری  و  انضبــاط  و  نظــم  ج( 
تمامــی شــئون؛

د( پاسخ گوبودن و مسئولیت پذیری؛
ــ ( ســعه صــدر، نقدپذیــری، خیرخواهــی و  ه

تعــاون؛
و  عدالت محــوری  انســانی،  کرامــت  و( 

او؛ رســتگاری  و  فــاح  بــرای  کوشــش 
ز( حفــظ ســنت های ســلف صالــح در جهــاد 

خدمت رســانی؛
ح( خوداتکایی و خودباوری؛

ترویــج  و  تعامــل  گفتمــان،  فرهنــگ  ط( 
جهــادی؛ فرهنــگ 

2.  تولیــد فکــر و انجــام پژوهــش در عرصه هــای 

خدمت رســانی؛ جهــاد 

3. عقانیت و خرد جمعی در تصمیم گیری ها؛

4. تخصص و نگاه کارشناسی در امور؛

هم افزایـــی  و  یکپارچگـــی  انســـجام،   .5

؛ نی ما ز ن ســـا و ر د

6. داوطلبانه و مؤمنانه؛
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سیاست های کالن
ــند  ــدرج در س ــت های کان من ــه سیاس ــه ب 1. توج

ــر:  ــد ب کی ــا تأ ــه، ب ــای علمی ــم انداز حوزه ه چش

الــف( اهتمــام جــدی بــر تحقــق اندیشــه ها و 
رهنمودهــای امــام راحــل& و مقــام معظــم 
و  منویــات  از  بهره منــدی  و   رهبــری

ــم(؛ ــع عظام)مدظله ــات مراج فرمایش
 ب( صیانــت از کرامــت انســانی و ارج گــذاری 
و علمــی  بــا منزلــت معنــوی  متناســب 

حوزویــان؛
ج( اهتمـــام جـــدی بـــه حفـــظ، ترمیـــم و 
بالندگـــی ارزش هـــا و ســـنت های اصیـــل و 

کارآمـــد تبلیغـــی ســـلف صالـــح حـــوزه؛
د( اهتمـام بر تقویت سـلوک معنـوی و ارتباط 

احسـن گروه های جهـادی حوزوی بـا مردم؛
ـــرداری  ـــت در بهره ب ـــمندی و مراقب هـــ ( هوش
ـــای  ـــری و فناوری ه ـــارب بش ـــوم و تج از عل
ــت  ــظ هویـ ــر حفـ ــد بـ ــا تأکیـ ــن بـ نویـ

ـــای علمیـــه؛ حوزه ه



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

39 طرح گروه های جهادی مدارس علمیه

و( تقویت نظام اسامی؛
ــت  ــگاه روحانی ــه جای ــی ب ز( محوریت بخش

ــادی؛ ــی و جه ــای اجتماع در فعالیت ه
در  مســاجد  بــه  محوریت بخشــی  ح( 

جهــادی؛ فعالیت هــای 
ــری،  ــای فک ــام ظرفیت ه ــتفاده از تم ط( اس
انســانی در شــئون خدمــات  فرهنگــی و 

ــی؛ اجتماع
ــاد  ــای جه ــردن در عرصه ه ــال عمل ک ی( فّع

خدمت رســانی؛
ک( هوشــمندی و مراقبــت در بهره بــرداری 
ــای  ــری و فناوری ه ــارب بش ــوم و تج از عل
ــت  ــظ هوی ــر حف ــد ب ــا تأکی ــر ب ــن و هن نوی

ــی؛ دین
جهــادی  و  انقابــی  روحیــه  تقویــت  ل( 

خانواده هــا؛ و  حوزویــان 
م( تأکید بر عّزت نفس و کرامت انسانی؛ 

گروه هــای  نقش آفرینــی  افزایــش  ن( 
عرصــه  در  علمیــه  حوزه هــای  جهــادی 

خدمت رســانی؛ جهــاد 
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ع( تــاش مســتمر در جهــت ایجــاد هماهنگی 
برنامه ریزی هــای  و  سیاســت گذاری  در 
ــاد  ــی و جه ــات اجتماع ــه خدم کان در عرص

خدمت رســانی؛
ف( تأکیــد بــر عرضــه معــارف نــاب اســامی 
ــاد  ــه جه ــت^، در عرص ــل بی ــب اه و مکت

خدمت رســانی؛

راهبردهای عملیاتی

هدف کالن شماره1: 

حفـظ و گسـترش روزافزون  جریـان حرکت های 
جهـادی از طریـق گروه هـای جهـادی حوزه هـای 

. علمیه

هدف کالن شماره 2: 

نســـبت  حوزویـــان  جامعـــه  آگاهی بخشـــی 
و  فرهنگ ســـازی  جهـــادی،  فعالیت هـــای  بـــه 
ـــانی. ـــاد خدمت رس ـــه جه ـــازی در عرص گفتمان س
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هدف کالن شماره 3: 

حمایت و پشتیبانی، تقویت، توسعه و گسترش 
گروه های جهادی حوزوی در عرصه مّلی و فرا مّلی.

هدف کالن شماره 4: 

گروه هــای  هدف مندنمــودن  و  نظام منــد 
حــوزوی. جهــادی 

هدف کالن شماره 5: 

تقویــت ارتباطــات و تعامــات و شبکه ســازی 
گروه هــای جهــادی حــوزوی.

هدف کالن شماره 6: 

جهــاد  عرصــه  در  مطالعــات  توســعه 
ــان. ــادی حوزوی ــای جه ــانی و حرکت ه خدمت رس

هدف کالن شماره 7: 

و  جهـادی  فعالیت هـای  خدمـات،  ارتقـای 
اجتماعـی گروه هـای جهـادی حـوزوی بـه جامعه؛
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هدف کالن شماره 8: 

ارتقــای مهارت هــای تخصصــی نیــروی انســانی 
. مرتبط

هدف کالن شماره 9: 

و  اطاعاتــی  بانک هــای  توســعه  و  تأمیــن 
. نه ها ما ســا

هدف کالن شماره 10: 

تقویت فرهنگ و روحیه جهادی و انقابی.

هدف کالن شماره11: 

ــادی  ــای جه ــت گروه ه ــگاه و تقوی ــای جای ارتق
حوزه هــای علمیــه.

هدف کالن شماره12: 

بهره گیری از ظرفیت های فرهنگی، تبلیغی.
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هدف کالن شماره13: 

توســعه رویکــرد جهــادی در  حــوزه  و ســایر 
مدیریــت. تخصصــی  بخش هــای 

هدف کالن شماره14: 

ارتقــا و گســترش فضایــل  اخاقــی، ارزش هــای 
اســامی و حــوزوی، نشــاط روحــی میــان طــاب، 

ــا . ــان و خانواده ه حوزوی




