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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
زمستان1400شمسی
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مقدمه
نظــر بــه نیــاز صاحبــان طــرح و ایده هــای نــو بــه حمایــت 
و پشــتیبانی در مســیر رســیدن بــه خوداتکایــی و فعالیــت مؤثــر 
و قــوی در عرصه هــای مختلــف پژوهشــی، تبلیغــی، فرهنگــی 
و تولیــد محصــوالت و خدمــات دینــی، ضــرورت طراحــی 
ــن  ــه همی ــت؛ ب ــان اس ــش نمای ــش از پی ــد، بی ــاِزکاری جدی س
منظــور، مدیــر محتــرم حوزه هــای علمیــه، طــرح ایجــاد »مرکــز 
نامــه35342/18   طــی  را  حــوزه«  دانش آموختــگان  رشــد 
ــن  ــا عناوی ــه آن ب ــوده و آیین نام ــاغ نم ــورخ 96/10/12  اب م

ــردد. ــم می گ ــه و تقدی ــل تهی ذی

ماده 1: تعاریف

مرکــز رشــد دانش آموختــگان حوزه هــای علمیــه: مرکــزی 

حــوزوی اســت کــه از صاحبــان طــرح و ایده هــای نــو در مســیر 
ــه  ــا ارائ ــی ب ــات دین ــوالت و خدم ــد محص ــی و تولی خوداتکای
خدمــات مــادی و معنــوی، حمایــت و پشــتیبانی می کنــد کــه 

ــه آن »مرکــز« گفتــه می شــود. ــن پــس ب از ای
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طــی  کــه  اســت  ســه ماهه  دوره ای  �ییش رشــد:   دوره 

ــده  ــرح و ای ــه ط ــتعدی ک ــای مس ــا گروه ه ــخاص ی ــه اش آن ب
محــوری مناســبی داشــته باشــند، امــا امتیــاز الزم جهــت 
ــاوره،  ــد، مش ــرده ان ــب نک ــد را کس ــه دوره رش ــتقیم ب ورود مس
ــورت  ــد در ص ــا می توانن ــود. گروه ه ــه می ش ــوزش و ... ارای آم
گــذر موفقیت آمیــز از ایــن دوره، بــه دوره رشــد وارد شــوند. 
مرکــز می توانــد طــول ایــن دوره را تــا شــش مــاه تمدیــد کنــد.
 دوره رشــد:  دوره ای اســت کــه واحــد متقاضی شایســتگی 

ــا کســب امتیــاز الزم احــراز  ــه ایــن دوره ب ــرای ورود ب خــود را ب
نمــوده و نیــازی بــه گذرانــدن دوره پیش رشــد نــدارد.

ایــن دوره، شــش مــاه تــا دو ســال اســت کــه طــی آن 
رشــدیافتگی  معیارهــای  بــه  مرکــز  در  حاضــر  واحدهــای 
وخوداتکایــی دســت می یابنــد و پــس از آن از مرکــز خــارج 
ــه  ــو ب ــی ن ــق خدمت ــا تحق ــئله ی ــل مس ــه ح ــوند و زمین می ش

ــت. ــده اس ــم آم ــه فراه ــا جامع ــام ی ــوزه، نظ ح
 ا�ــده حــوزوی : راه حلــی اســت کــه یــک حــوزوی در برابــر 
یــک مســئله یــا نیــاز بــه آن فکــر می کنــد و دارای ویژگی هــای 
خاقیــت، نــوآوری و منجــر بــه حــل مســئله، تولیــد محصــول 
مأموریت هــای  بــر  مبتنــی  و  می شــود  دینــی  خدمــت  و 

ــت. ــت اس روحانی
تبصــره 1: صاحبــان طــرح و ایــده نســبت بــه ثبــت و اخــذ 

ــدام  ــه اق ــای مربوط ــود، از نهاده ــت خ ــی فعالی ــوز قانون مج
ــود.  ــد نم خواهن
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ماده 2: اهداف

اهداف اصلی: 
شتابدادنبهطرحهاوایدههادرجهتعملیاتیشدن؛. 1

ــو،. 2 ــاین ــاوایدهه ــلطرحه ــدتبدی یعدرفراین ــر ــهیلوتس تس

ــی. ــهمحصــوالتوخدمــاتدین ب

اهداف فرعی: 
ایجــادزمینــهخوداتکایــیورشــدیافتگیاشــخاصوگروههــای. 1

حوزوی؛

ــدوتوســعهمحصــوالتو. 2 ــاتولی ــنداریب ــجدی ــقوتروی تعمی

ــاحــوزهدیــن؛ خدمــاتمرتبــطب

افزایــشتوانمندیهــایاشــخاصوگروههــایحــوزویدر. 3

ــیواســامی. ــاتدین انجــامخدم

ماده 3: وظا�ف و اختیارات مرکز

ــرایط. 1 ــاسش ــایمتقاضــیبراس ــرشواحدهایه ــذبوپذی ج

ــطمرکــز؛ وضواب

ارایــهخدمــاتمــوردنیــازدرراســتایخوداتکاییورشــدیافتگی. 2

واحدهــایپذیرفتهشــده؛

ایجادزمینهارتباطوتعاملواحدهایحاضربامراکزمرتبط؛. 3
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یابیبرفعالیتهایواحدهایحاضر؛. 4 نظارتوارز

برنامههــای. 5 در نهادهــا و یــن خیر مشــارکت زمینــه ایجــاد

حمایتــیوخدماتــیمرکــزرشــد؛

ــشو. 6 ــایدان ــهمنظــورارتق ــهآمــوزشومشــاورههایالزمب ارائ

ــایحاضــر؛ ــازواحده ــوردنی ــایم مهارته

ــامرکــزرشــد. 7 ــطب ــرایجهتدهــیمراکــزعلمــیمرتب کمــکب

ــورد ــایم ــازواحده ــوردنی ــاتم ــقدرموضوع ــهســویتحقی ب

ــت؛ حمای

ایجــادفضــایمناســببــرایفعالیــتنخبــگانواســتعدادهای. 8

برتــر.

ماده 4:  سیاست ها

ــقو. 1 ــادرتعمی ــاوایدهه ــرحه ــیط ــزاناثربخش ــهمی ــهب توج

ــنداری؛ ــنودی ــوزهدی ــجح تروی

پرهیزازتصدیگریومداخلهمستقیم؛. 2

اهتمــامبــهخودکفایــیوخوداتکاشــدناشــخاصوگروههــای. 3

مــوردحمایــت؛

و. 4 حمایتــی برنامههــای در یــن خیر مشــارکت بــه اهتمــام

مرکــز. خدماتــی

اولویتبخشیبه:. 5

الــف( ایــده و طرح هایــی کــه در عرصــه مطالبــات رهبــری 
و مراجــع فعالیــت می کننــد.
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ب( ایـده و طرح هایـی کـه منجربـه به کارگیـری حداکثـری 
دانش آموختـگان حـوزه می شـود.

ج( ایــده و طــرح هایــی کــه فعالیــت آنــان بــه دیــن داری و 
خدمــات دینــی حداکثــری منجــر می شــود. 

د( ایــده و طــرح هایــی کــه گســتره تأثیرگــذاری آن در 
مناطــق مهــم ملــی و فراملــی باشــد.

ماده 5: خدمات و حما�ت ها

ــاز  ــورد نی ــات اداری م ــزات و امکان ــات اداری:  تجهی خدم

نظیــر رایانــه، تلفــن، اتــاق دفتــر تشــکل، ســالن جلســات و...؛
ـــورتی:  اســـتاد راهنمـــا، دوره هـــا  ـــی و  مش ـــات آموزش خدم

ـــی  ـــاز، دسترس ـــورد نی ـــاوره های م ـــی، مش ـــای آموزش و کارگاه ه
بـــه کتابخانه هـــا و مراکـــز اســـناد حمایـــت و پشـــتیبانی های 

ـــا؛ ـــات و نرم افزاره ـــک اطاع ـــی، بان حقوق
بـــه ســـازمان ها   خدمـــات اعتبـــاری و تأ�ییـــد : معرفـــی 

و مراکـــز حـــوزوی و غیرحوزوی،معرفـــی بـــه همایش هـــا و 
جشـــنواره ها؛

 خدمــات مالــی: معرفــی بــه مؤسســات مالــی و اعتبــاری، 

معرفــی بــه خیریــن و مراکــز امــور خیریــه، دفاتــر مراجــع، 
ــوآوری؛  ــکوفایی و ن ــدوق ش صن

تبصــره1: خدمات یادشــده براســاس وضعیــت حداقلی، در 

ــات بیشــتر  ــع و امکان نظــر گرفتــه شــده اســت؛ چنانچــه مناب
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و دیگــری در اختیــار مرکــز قــرار گیــرد نســبت بــه ارائــه آن بــه 
ــود. ــد نم ــدام خواه ــی اق ــای متقاض واحده

ماده 6:  برخی از اولویت های �ذ�رش

ــزرگان. 1 ــریومراجــعوب ــاترهب ــهمطالب ــیکــهدرزمین گروههای

ــد؛ ــتمیکنن ــوزهفعالی ح

گروههایــیکــهبــهبهکارگیــریحداکثــریدانشآموختــگان. 2

ــوند؛ ــرمیش ــوزهمنج ح

ــی. 3 ــاتدین ــنداریوخدم ــهدی ــانب ــتآن ــهفعالی ــیک گروههای

ــود؛ ــرمیش ــریمنج حداکث

ــورداریاز. 4 ــهوبرخ ــدهخاقان ــرحوای ــهدارایط ــیک گروههای

مراکــزوجامعــههــدفمســتعدباشــند؛

ــتدار. 5 ــیواولوی ــیوفرامل ــممل ــقمه ــهدرمناط ــیک گروههای

ــد؛ فعالیــتکنن

گروههاییکهحامیوپشتیبانغیرازمرکزرشدندارند.. 6

ماده 7:  ساختار �ییشنهادی

مرکــز در گام نخســت بــه صــورت آزمایشــی در اســتان های 
برخــوردار همچــون قــم راه انــدازی می گــردد و در صــورت 
ــه ســایر اســتان ها وجــود دارد. زمینــه، امــکان گســترش آن ب
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شورایسیاستگذاری
)مسئولمرکزامورطالبودانشآموختگان(

مدیرمرکز گروهاساتید

وکارشناسان

کارشناسپذیرش
وارزیابی

کارشناسپشتیبانی
وخدمات

گروههایتخصصی

ماده 8:  اعضای  شورای سیاست گذاری
        

 شــورای سیاســت گذاری در گام نخســت، همــان اعضــای 
ــد. ــگان می باش ــیون دانش آموخت کمس

ماده 9:  وظا�ف و اختیارات شورای 
سیاست گذاری

تصویببرنامههایبلندمدتومیانمدتمرکز؛. 1

سیاستگذاریکانمرکز؛. 2

پیشنهادمدیرمرکزبهمدیرحوزههایعلمیه؛. 3
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تصویباساسنامه،آییننامهودستورالعملهایمرکز؛. 4

سیاستگذاریتأمینبودجهپایداربرایمرکز؛. 5

تصویببودجهساالنهوتفصیلیمرکز؛. 6

اصاحاساسنامهیاانحالمرکز؛. 7

تعیینمناطقوموضوعاتمهمواولویتدار.. 8

 ماده 10: وظا�ف و اختیارات شورای
اساتید و کارشناسان

پیشنهادبرنامههایبلندمدتومیانمدتبهمدیر؛. 1

پیشنهادبودجهساالنهوتفصیلیبهمدیر؛. 2

تدوینآییننامههاوشیوهنامههایمرکز؛. 3

تصمیمگیــریدربــارۀجــذبوپذیــرشواحدهــایارجاعشــده. 4

ــورا؛ بهش

پیشنهادلیستجدیدداورانوراهنمایانبهشورایسیاستگذاری. 5

درهرششماه.

ــان  ــئوالن و کارشناس ــکل از مس ــورا متش ــن ش ــره1: ای تبص

ــد. ــت می نمای ــز فعالی ــر مرک ــر مدی ــر نظ ــز و زی ــی مرک تخصص

ماده 11: مد�ر
مدیر مرکز رشد، مسئول مرکز امور طاب و دانش آموختگان 

می باشد.
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ماده 12: وظا�ف و اختیارات مد�ر

ــرحســناجــرای. 1 ــزونظــارتب ــورمرک ــتام ــتوهدای ی مدیر

کلیــهفعالیتهــایآن؛

یزیواقدامبرایحفظوتوسعهمنابعمرکز؛. 2 برنامهر

تعیینکارشناسانمسئولمرکز؛. 3

حکمانتصاباساتیدراهنمایواحدها؛. 4

ارائهگزارشعملکردساالنهمرکزبهشورایسیاستگذاریمرکز.. 5

ماده 13: وظا�ف کادر مرکز

یـــزی،اقـــدامونظـــارت. 1 یابـــی:برنامهر واحـــدپذیـــرشوارز

بـــرفعالیـــتواحدهـــا،شناســـاییوجـــذباعضـــای

تواناییهـــایداوطلبـــاِنعضویـــت، یابـــی ارز بالقـــوه،

یابـــیعملکـــردواحدهـــای پذیـــرشاعضـــایجدیـــد،ارز

مـــوردحمایـــت.

ــه. 2 ــاتب ــهخدم ــات:نیازســنجیوارائ واحــدپشــتیبانیوخدم

ــه، ــوردرآییننام ــاتمذک ــهخدم ــده،ارائ ــایپذیرفتهش واحده

ــتیبانی ــا،پش ــهواحده ــاتب ــعهخدم ــتتوس ــزیجه ی ــهر برنام

ــوراداریمجتمــع، ــریام ــا،پیگی ــیواحده ــیوثبت ــورحقوق ام

و اخبــار اطاعرســانی مراجعــان، راهنمایــی و پاســخگویی
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اطاعــاتمجتمــعوواحدهــا،ارتبــاطبــاســایرمراکــزوافــراد،

شــرکتدرنمایشــگاههاوجشــنوارههاوماننــدآن.

ــا،. 3 ــاوایدهه ــیطرحه یاب ــیوارز ــایتخصصــی:بررس گروهه

ــدیافتگی،داوری ــدرش ــرفراین ــارتب ــاورهونظ ــی،مش راهنمای

در شــرکت متقاضیــان، بــا مصاحبــه ایدههــا، و طرحهــا

ــان. ــاتیدوکارشناس ــورایاس ــاتش جلس

 ماده 14: مراحل �ذ�رش تا رشد�افتگی 
واحد متقاضی

الف(  تشکیل پرونده و پذیرش:

تکمیلپرسشنامهاجمالیتوسطنمایندهواحدمتقاضی؛. 1

پذیرشاولیهوتحویلمدارک؛. 2

ــوابق. 3 ــاتوس ــکاطاع ــیدربان ــوابقمتقاض ــتعامازس اس

ــه؛ ــداولی ــیوتأیی ــیوفرهنگ ــی،مهارت آموزش

پذیرشاولیه:. 4

و  بررســی  تفصیلــی   پرســش نامه  تکمیــل  الــف( 
ارزیابــی؛

ب( رد درخواست  خروج
ب( بررسی و ارزیابی:

بررسیدرخواستبراساسمستنداتتوسطگروهداوری؛. 1

انجاممصاحبهحضوری؛. 2

امتیازبندی:. 3
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الف( امتیاز 70 به باال   مستقیم به دوره رشد 
ب( امتیاز 50 تا 69    دوره پیش رشد

ج(  امتیاز زیر 50  رد درخواست و خروج
ج ( دوره پپیش رشد:

ورود به دوره پیش رشد  معرفی به مشاور  
ارائه خدمات مربوطه   ارزیابی پس از دوره

 پیش رشد   کسب امتیاز الزم 
الف( بله  معرفی به دوره رشد

ب( خیر  رد درخواست و خروج
د ( دوره رشد: 

تعییناستادراهنما؛. 1

ارائهخدمات؛. 2

نظارتبرمراحلرشد؛. 3

یابی.. 4 ارز

الــف( عــدم تأییــد   عــدم رشــدیافتگی  ارجــاع 
ــتمرار دوره  ــان اس ــان و ارزیاب ــروه کارشناس ــه گ ــده  ب پرون

ــد رش
 از حد اقل به حداکثر    ارزیابی و بقیه مراحل

ب( تأیید   رشدیافتگی و خوداتکایی
تبصــره1:  درصــورت اعتــراض واحــد متقاضــی، پرونــده بــه 

ــف  ــن تکلی ــا تعیی ــود ت ــاع داده می ش ــان ارج ــروه کارشناس گ
گــردد.



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

آ�یین نامه مرکز رشد20

ماده 15: شرا�ط عمومی ورود به مرکز رشد

دانشآموختهحوزهبودنارکانواحدمتقاضی؛. 1

ارائــه. 2 و خوداتکایــی بــرای مناســب کاری برنامــه داشــتن

دینــی؛ خدمــت و محصــول

ــالتو. 3 ــوبرس ــولدرچارچ ــلقب ــیقاب ــرحاجمال ــتنط داش

حــوزه؛ سیاســتهای

ــرای. 4 ــرایاج ــازب ــوردنی ــارتم ــدیومه ــورداریازتوانمن برخ

طــرح؛

حضوردستکمیکنیرویتماموقتدرواحد؛. 5

گاهــیازچگونگــیارائــهاثربخــشمحصــولیــاخدمــتبــه. 6 آ

مراکــزوجامعــههــدف.

تبصــره 1. عــاوه بــر شــرایط یادشــده، درصورتی کــه واحــد 

ــر از 50  ــاز کمت ــرش امتی ــی و پذی ــه ارزیاب ــی در مرحل متقاض
ــه  ــد و درصورتی ک ــد ش ــت آن رد خواه ــد، درخواس ــب کن کس
»پیش رشــد«  دوره  وارد  نمایــد،  کســب   69 تــا   50 امتیــاز 
ــژه دوره  ــرایط وی ــودن ش ــن داراب ــه ضم ــود و درصورتی ک می ش
رشــد )مــاده 16(، امتیــاز 70 بــه بــاال کســب کنــد وارد »دوره 

رشــد« خواهــد شــد.
تبصــره 2. درصورتی کــه واحــد متقاضــی فاقــد هرکــدام از 

ایــن شــرایط باشــد و بــه دالیلــی چــون خاقانه بــودن طــرح یــا 
برخــورداری از مراکــز و جامعــه هــدف بســیار مســتعد، امــکان 
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پذیــرش موقــت واحــد متقاضــی بــه شــرط تأمیــن شــرایط در 
مــدت معلــوم )حداکثــر ســه مــاه( وجــود دارد.

ماده 16: شرا�ط ویژه �ذ�رش در دوره رشد

گذراندندورهپیشرشددرمرکز؛. 1

کسبامتیازالزمبرایورودبهدورهرشد؛. 2

برخــورداریازشــخصیتحقوقــیمســتقلورســمیدرقالــب. 3

ــده؛ ــهثبتش ــکمؤسس ی

حضوردستکمیکنیرویتماموقتدرواحد.. 4

تبصــره 1. درصورتی کــه واحــد بتوانــد شایســتگی خــود 

ــرش در  ــرایط پذی ــد و ش ــت کن ــد را ثاب ــه دوره رش ــرای ورود ب ب
ــر،  ــت مدی ــورت موافق ــد، در ص ــته باش ــد را داش دوره پیش رش

ــدارد. ــز را ن ــد در مرک ــدن دوره پیش رش ــه گذران ــازی ب نی

ماده 17: مقررات مالی

مرکــز رشــد از نظــر مقــررات مالــی مشــمول آیین نامــه 
می باشــد. علمیــه  حوزه هــای  معاماتــی  و  مالــی 

ماده 18: منابع مالی
منابع مالی مرکز رشد عبارت اند از:



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

آ�یین نامه مرکز رشد22

بودجــهســاالنهمرکــزرشــدکــهازمحــلاعتبــاراتمرکــز. 1

میگــردد؛ تأمیــن علمیــه، حوزههــای یــت مدیر

مراکــزحــوزوینظیــر:مرکــزخدمــات،دفتــرتبلیغاتاســامی،. 2

مرکــزمدیریتحــوزهخواهــران،جامعــةالمصطفــیو...،

سازمانهاومراکزدولتی؛. 3

ین؛. 4 کمکهایخیر

دفاترمراجععظام.. 5

ــده  ــب گردی ــم و تصوی ــره تنظی ــاده و 7 تبص ــه در 18 م ــن آیپین نام ای

اســت.


