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�پیشگفتار

انقــالب  پکیــروزی   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 پکیش

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
زمستان1400شمسی
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مقدمه

بــا عنایــت حضــرت حــق، ثمــره و بــرکات شــجره 
دانش آموختگانــی  علمیــه،  حوزه هــای  طیبــه 
و  ملــی  مختلــف  عرصه هــای  در  کــه  هســتند 
نظــام  و  عزیــز  اســام  خدمــت  در  بین المللــی 
می باشــند.  اســامی  جمهــوری  مقــدس 
بهره گیــری بیشــتر از ایشــان بــرای حــوزه، جامعــه 
و نظــام، ســرمایه ارزشــمندی اســت کــه دســتیابی 
و  کوتاه مــدت  صحیــح  برنامه ریــزی  بــا  آن  بــه 
ــر اســت. از مطالبــات جــدی  بلندمــدت امکان پذی
حــوزه  هم چنیــن  فعــال،  دانش آموختــگان 
علمیــه، تقویــت ارتبــاط و تعامــل دو ســویه اســت. 
ــن  ــا ای ــغله ها و محدودیت ه ــل مش ــه دلی ــروزه ب ام
ــخص  ــه مش ــت و برنام ــده اس ــگ ش ــل کم رن تعام
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و متمرکــزی بــرای ارتبــاط و تعامــل بیــن حــوزه 
ظرفیــت  از  اســتفاده  و  دانش آموختــگان  و 
بــا  لــذا  می خــورد.  چشــم  بــه  کمتــر  طرفیــن 
طلبگــی،  جمع هــای  و  کانون هــا  شــکل گیری 
ــگان،  ــوزه و دانش آموخت ــن ح ــل بی ــاط و تعام ارتب
می گیــرد.  انجــام  الزم  ســازمان دهی  و  تقویــت 
هماننــد  محوریت هایــی  بــا  دانش آموختــگان، 
عرصــه  ســکونت،  محــل  حــوزوی،  واحدهــای 
خدمــت، محــل تولــد و... می تواننــد گــرد هــم 
شــکل  را  کانون هــا  از  مختلفــی  انــواع  و  آینــد 
مدیریــت  مأموریــت  بــه  نظــر  ازایــن رو،  دهنــد، 
بــرای  علمیــه  حوزه هــای  دانش آموختــگان 
کانون هــای  تشــکیل  از  حمایــت  و  پشــتیبانی 
ــد  ــق بن ــرای تحق ــن ب ــگان، و هم چنی دانش آموخت
16 منشــور حوزه هــای علمیــه،1 »آیین نامــه جامــع 
از کانــون دانش آموختــگان  تأســیس و حمایــت 
حــوزوی« کــه شــامل انــواع کانون هاســت، تقدیــم 

می گــردد.

1 . 1- بند 16 اصول، سیاست ها و برنامه های کالن امور طالب و 
دانش آموختگان ابالغی آذرماه 1395 مدیر محترم حوزه های علمیه.
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ماده1:
سیاستها:

1. توجــه جــدی بــه رهنمودهــای مقــام معظــم 

)دامــت  تقلیــد  عظــام  مراجــع  و   رهبــری

برکاتهــم(؛

کیــد بــر رعایــت سیاســت ها و مصوبــات  2. تأ

ــه، مقــررات مرکــز  شــورای عالــی حوزه هــای علمی

ــررات  ــن و مق ــه و قوانی ــای علمی ــت حوزه ه ی مدیر

و  فعالیت هــا  تمامــی  در  کشــوری  موضوعــه 

ــون؛ ــات کان اقدام

3. پرهیــز از ورود اعضــا و کانــون در مســائل جناحی 

و اقتصــادی بــا عنــوان کانــون دانش آموختــگان؛

ــر میــان  ــه ارتقــای علمــی و ارتبــاط مؤث 4. اهتمــام ب

حــوزه و دانش آموختــگان؛

ماده2:
اهداف:

و  معنــوی  علمــی،  پیشــرفت های  اســتمرار   .1

حــوزوی؛  دانش آموختــگان  اخالقــی 
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2. دانش افزایی و ارتقای مهارت های دانش آموختگان 

و بهره گیری از ظرفیت آنان؛

ــی  ــاط علمـ ــی و نشـ ــتمرار، پویایـ ــظ، اسـ 3. حفـ

و ایفـــای نقـــش معنـــوی، فرهنگـــی، سیاســـی و 

حـــوزوی؛ دانش آموختـــگان  اجتماعـــی 

4. ارتبـاط و تعامـل دانش آموختـگان بـا یکدیگر و با 

حوزه هـای علمیـه و بهره گیـری از ظرفیت ایشـان؛

5. پشــتیبانی از دانش آموختــگان متناســب بــا نیازهــا 

ــا؛ یت ه و مأمور

ــی  ــی، اجتماع ــای علم ــالم نیازه ــایی و اع 6. شناس

ــت  ی ــه مدیر ــالم ب ــوزه و اع ــه و ح ــی منطق و فرهنگ

ــه؛ ــئوالن مربوط ــوزه و مس ح

ماده3:
تعاریف:

دانش آموختــه: بــه آن دســته از طــاب و فضایــی 

گفتــه می شــود کــه یکــی از ســطوح تحصیلــی 1، 
2، 3 و باالتــر را گذرانــده یــا در یکــی از رشــته های 
حــوزه  کارکردهــای  بــا  )متناســب  تخصصــی 

ــد. ــده باش ــل ش ــه( فارغ التحصی علمی
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اســت  تشــکلی  صنفــی:  دانش آموختــگان  کانــون 

محوریــت  بــا  حــوزوی  دانش آموختــگان  از 
ــای  ــاس کارویژه ه ــه براس ــت، ک ــای خدم عرصه ه

می نماینــد. فعالیــت  روحانیــت 
ســـکونت:  محـــل  براســـاس  دانش آموختـــگان  کانـــون 

از دانش آموختـــگان حـــوزوی  تشـــکلی اســـت 
ـــه  ـــه علمی ـــت مدرس ـــا محوری ـــهر ب ـــک ش ـــاکن ی س
ـــد. ـــت می کنن ـــده و فعالی ـــم آم ـــرد ه ـــه گ ـــال ک فع
صـــدور  محـــل  براســـاس  دانش آموختـــگان  کانـــون 

)محـــل تولـــد(: تشـــکلی اســـت از دانش آموختـــگان 

و  تولـــد  محـــل  محوریـــت  بـــا  کـــه   حـــوزوی 
ــد،  ــم می آینـ ــرد هـ ــنامه گـ ــدور شناسـ ــل صـ محـ
شـــهرهایی  در  اســـت  منحصـــر  کانـــون  ایـــن 
کـــه قابلیـــت تأســـیس دارد و تجمـــع و تمرکـــز 
امکان پذیـــر  شـــهرها  آن  در  دانش آموختـــگان 

ــت. اسـ
ــورا از  ــط ش ــه توس ــت ک ــخصی اس ــورا:  ش دبیرش

میــان اعضــای شــورای کانــون بــه مــدت یــک ســال 
ــود. ــاب می ش انتخ

دبیــر کانــون: شــخصی اســت کــه توســط اعضــای 
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ــه  ــع ب ــای آن مجم ــان اعض ــون و از می ــع کان مجم
ــردد. ــاب می گ ــال انتخ ــدت دو س م

مجمــع:  مجموعــه اعضــای کانــون کــه براســاس 

فعالیــت  و  آمــده  هــم  گــرد  آیین نامــه  همیــن 
. می کننــد

آموزشــی،   .1( ســه گانه  گروه هــای  گــروه: 

پژوهشــی؛ 2. فرهنگــی، تبلیغــی؛ 3. خدمــات 
ــرد  ــکل می گی ــون ش ــر کان ــل ه ــی( در ذی اجتماع
و اعضــای هــر کانــون براســاس تخصــص، نــوع 
ــا،  ــن گروه ه ــی از ای ــدی در یک ــت و عاقه من فعالی

عضویــت یافتــه و بــه فعالیــت می پردازنــد.

ماده4:
مراحلتشکیلکانون:

1. ثبــت نــام و درخواســت تشــکیل کانــون براســاس 

ــامانه؛ ــه در س ــای مربوط فرم ه

ــت  ی ــط مدیر ــت توس ــد درخواس ــی و تأیی 2. بررس

ــتان؛ ــه اس ــوزه علمی ح

ــالب و  ــور ط ــز ام ــرف مرک ــوز از ط ــدور مج 3. ص

دانش آموختــگان؛
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4. تشــکیل اولیــن جلســه شــورای کانــون و انتخــاب 

دبیــر موقــت شــورا جهــت هماهنگی هــای الزم 

ــرای برگــزاری اولیــن جلســه مجمــع؛ ب

5. تشــکیل مجمــع و انتخــاب ســه نفــر بــرای 

شــورا؛ در  عضویــت 

ــب و  ــای منتخ ــا اعض ــورا ب ــه ش ــکیل جلس 6. تش

ــورا؛ ــمی ش ــر رس ــاب دبی انتخ

7. اعــالن تشــکیل کانــون بــه مرکــز امــور طــالب و 

ــه؛ ــای مربوط ــز و نهاده ــگان و مراک دانش آموخت

ماده5:
کانون: ساختار

کانون ها دارای ساختار ذیل می باشند:

  1. مجمع عمومی؛

  2. شورای کانون؛

  3. دبیر کانون.

ماده6:
انواعکانون:

1. کانون صنفی؛
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2. کانون براساس محل سکونت؛

3. کانون براساس محل صدور.

ماده7:
اعضایشورایکانون:

نــوع  بــا  متناســب  کانــون  اعضــای شــورای 
ــدد  ــورت تع ــود و در ص ــد ب ــاوت خواه ــون متف کان
کانون هــا، شــورای واحــد مرکــزی بــا عضویــت 

می گــردد: تشــکیل  ذیــل  افــراد 
1. امام جمعه؛

2. مدیر حوزه علمیه؛

یه؛ 3. مسئول اوقاف و امور خیر

4. مسئول سازمان تبلیغات؛

ــاب  ــا انتخ ــون ب ــر کان ــار ه ــده تام االختی 5. نماین

ــورا. ش

الف(کانونصنفی:

1. امــام جمعــه اســتان/ شهرســتان، در جایــگاه 

ــان؛ ــده ایش ــا نماین ــورا ی ــئول ش مس

2. مدیر حوزه علمیه استان/ شهرستان؛
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3. مسئول مربوطه صنف یا اصناف؛

4. مسئول امور طالب ودانش آموختگان استان؛

5. سه  نفر به انتخاب مجمع عمومی کانون.

ب(کانونبراساسمحلسکونت:

1. امــام جمعــه یــا نماینــده ایشــان بــه عنوان مســئول 

شورا؛

2. مدیران مدارس علمیه شهر؛

3. رئیس اداره تبلیغات اسالمی شهر؛

4. رئیس اداره اوقاف شهر؛

5. سه نفر به انتخاب مجمع عمومی کانون.

اساسمحلصدور: ج(کانونبر

1. امــام جمعــه یــا نماینــده ایشــان در جایــگاه 

مســئول شــورا؛

2. مجمع نمایندگان طالب و فضالی شهر؛

3. مســئول امــور طــالب و دانش آموختــگان اســتان 

یــا نماینــده ایشــان؛

4. دو نفر به انتخاب مجمع عمومی کانون.
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ماده8:
وظایفواختیاراتشورایکانون:

و  ســاالنه  مــوردی،  برنامه هــای  تصویــب   .1

آن؛ اجــرای  حســن  بــر  نظــارت  و  بلندمــدت 

2. تشــکیل حداقــل یــک جلســه فصلــی بــه منظــور 

ــف؛ ــام وظای ــزی و انج ی برنامه ر

تأمیــن  و ســامان دهی منابــع مالــی، جلــب   .3

مالــی؛ کمک هــای  و  هدایــا 

4. تصویب گروه های مورد نیاز؛

5. انتخــاب دبیــر بــرای شــورای کانــون و نظــارت بــر 

ــان؛ عملکرد ایش

6. ارائــه گزارش هــای منظــم دوره ای از اقدامــات 

یــت حــوزه  انجام شــده بــه مجمــع عمومــی و مدیر

علمیــه اســتان؛

ماده9:
دبیر:

الــف( دبیرشــورا: شــخصی اســت کــه از میــان 

اعضــای شــورای کانــون بــه مــدت یــک ســال 
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می شــود. انتخــاب  شــورا  توســط 
میــان  از  کــه  اســت  شــخصی  ب( دبیــر کانــون: 

اعضــای مجمــع کانــون بــه مــدت دو ســال توســط 
اعضــای مجمــع کانــون انتخــاب می گــردد.

تبصــره 1: هــر کانــون یــک دبیــر دارد و در صــورت 

تعــدد کانون هــا و تشــکیل شــورای واحــد مرکــزی 
ــر دبیــری کانــون، دبیــر شــورا نیــز  کانــون، عاوه ب

وجــود دارد. 

ماده10:
شورا: وظایفواختیاراتدبیر

1. اجرای مصوبات شورای کانون؛

در  نهادهــا  و  مراکــز  بــا  و همــکاری  ارتبــاط   .2

ــون؛ ــای کان ــف و برنامه ه ــداف  و وظای ــتای اه راس

مشارکت  جذب  و  اجرایی  مسئولیت های  یع  توز  .3

اعضا در فعالیت ها و تحقق برنامه های کانون؛

4. ارائــه گــزارش دوره ای و ســاالنه از فعالیت هــا بــه 

شــورای کانــون؛  

5. تهیــه و تنظیــم و پیشــنهاد برنامه هــا و بودجــه 

ــون. ــورای کان ــه ش ــدت ب ــاالنه  و بلندم ــوردی،  س م
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ماده11:
وظایفواختیاراتدبیرکانون:

1. اجرای مصوبات شورای کانون؛

2. تشکیل کمیته ها و گروه های مورد نیاز؛

ــزاری  ــق برگ ی ــع از طر ــای مجم ــی اعض 3. توان افزای

ارائــه  آموزشــی،  کالس هــای  و  کارگاه  دوره، 

فرهنگــی؛ بســته های 

4. ارتبــاط و همــکاری بــا  مراکــز و نهادهــا در 

ــون؛  ــای کان ــه ه ــف و  برنام ــداف، وظای ــتای اه راس

جــذب  و  اجرایــی  مســئولیت های  یــع  توز  .5

تحقــق  و  فعالیت هــا  در  اعضــا  مشــارکت 

کانــون؛ برنامه هــای 

6. ارائــه گــزارش دوره ای و ســاالنه از فعالیت هــا بــه 

شــورای کانــون؛

7. تهیـــه و تنظیـــم و پیشـــنهاد برنامه هـــا و بودجـــه 

مـــوردی، ســـاالنه و بلندمـــدت بـــه شـــورای 

ــون؛ کانـ

ـــا،  ـــه نیازه ـــخ ب ـــون و پاس ـــامانه کان ـــت س ی 8. مدیر

ـــامانه؛ ـــن س ـــا در ای ـــای اعض ـــنهادها و انتقاده پیش
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9. برگــزاری جلســات مجمــع عمومــی حداقــل 

ــال؛ ــار در س دوب

ــق  ی ــون از طر ــای کان ــت اعض ــراز صالحی 10. اح

حــوزوی. ســامانه های 

تبصره 2:  نحوه حضور دبیر در محل کانون و میزان 

حق الزحمه  و منابع آن را شورا تعیین می کند.

ماده12:
مجمععمومی:

ــت  ــل بیس ــکل از حداق ــی متش ــع عموم مجم
ــگان  ــر از دانش آموخت ــیصد  نف ــر س ــر و حداکث نف
ــه  ــن آیین نام ــرایط ای ــق ش ــه طب ــت ک ــوزوی اس ح
ــش از  ــه بی ــا ب ــیدن اعض ــا رس ــوند. ب ــو می ش عض
ــود  ــون دوم وج ــکیل کان ــکان تش ــر، ام ــیصد نف س

ــت. ــد داش خواه
ــون  ــدازی کان ــتان راه ان ــر شهرس ــره 3: در ه تبص

فقــط براســاس محــل ســکونت و بــا محوریــت 
مدرســه فعــال می باشــد، ولــی در مراکــز اســتان ها 
و مناطــق ویــژه دارای مدیریــت حــوزه، امــکان 

تعــدد کانون هــا وجــود دارد.
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ماده13:
شرایطاعضایمجمععمومی:

ــت  ی ــز مدیر ــی مرک ــا ارتباط ــمی ی ــد رس 1.  دارای ک

حوزه هــای علمیــه؛

2. اتمــام ســطح یــک حــوزه یــا تحصیــالت حوزوی 

معادل، حســب تشــخیص شــورا؛

3. دارای زی طلبگی و رعایت شئونات روحانیت؛

مقــدس  نظــام  بــه  التــزام عملــی  و  اعتقــاد   .4

ــوری  ــی جمه ــون اساس ــالمی و قان ــوری اس جمه

اســالمی؛

5. عدم سوءپیشینه.

ماده14:
وظایفاعضایمجمععمومی:

ــط  ــور مرتب ــتای ام ــف در راس ــنهادهای مختل 1. پیش

ــا؛ ــا کانون ه ب

2. حضور فعال در جلسات کانون و گروه ها؛  

ــع  ــه مجم ــی ب ــوارد ارجاع ــر در م ــه نظ ــه نقط 3. ارائ

ــی؛ عموم



شورای عالی
حوزه های علميه

مركز مديريت
حوزه های علميه

23 طرح تأسیس کانون دانش آموختگان

ــون  و  ــر کان ــورا  و دبی ــای ش ــتماع گزارش ه 4. اس

ــنهادها. ــه پیش ارائ

ماده15:
گروهها:

     در راســتای اســتفاده از ظرفیــت اعضــای 
از  یکــی  در  حداقــل  بایــد  عضــو  هــر  کانــون، 
ــه فعالیــت داشــته باشــد. ایــن  گروه هــای ســه گان
و عایــق  زمینه هــا   ، بنابــر ظرفیت هــا  گروه هــا 
بومــی هــر کانــون ، متنــوع خواهــد بــود. چنانچــه 
ــه فعالیتــی اشــتغال  ــون ب تعــدادی از اعضــای کان
داشــته باشــند کــه در گروه هــای ذیــل  نمی گنجــد 
پیشــنهاد  را  آن  بــا  متناســب  گــروه   می تواننــد 

ــردد. ــکیل گ ــد، تش ــس از تأیی ــد و پ دهن
 

الف(انواعگروهها:

1. گـروه  علمی و پژوهشـی: متشـکل از دانش آموختگانی 

اسـت کـه در عرصه های آموزشـی و پژوهشـی فعال 

یـا عالقه مند هسـتند.

2. گـروه فرهنگی و تبلیغی: متشـکل از دانش آموختگانی 
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اسـت کـه در عرصه هـای فرهنگـی تبلیغـی فعـال یـا 

هسـتند. عالقه مند 

3. گـروه خدمات اجتماعی: متشکل از دانش آموختگانی 

اسـت کـه در عرصه هـای خدمـات اجتماعـی فعال 

یـا عالقه مند هسـتند.

ب(شرایطگروهها:

1 . بــرای تشــکیل گــروه حداقــل حضــور پنــج نفــر از 

اعضــا ضــروری می باشــد. 

ــار  ــک ب ــاه ی ــر دو م ــورت ه ــه ص ــات ب 2 . جلس

ــورت  ــه ص ــاز ب ــورت نی ــردد و در ص ــزار می گ برگ

ماهانــه هــم قابلیــت برگــزاری دارد.

ماده16:
حمایت،پشتیبانیونظارت:

الف(مجموعههایپشتیبانیککننده:

ائمــه جمعــه شــهرهای مــورد نظــر و مرکــز امــور 
طــاب و دانش آموختــگان و مدیریــت اســتان ها 
ــوب  ــط، در چهارچ ــای مرتب ــازمان ها و نهاده و س
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حوزه هــای  مدیریــت  مرکــز  قوانیــن  و  مقــررات 
پشــتیبانی های  و  حمایــت  کانون هــا  از  علمیــه 

می نماینــد. را  الزم 

ب(انواعحمایتهاوپشتیبانیها:

1 . تســهیل در امــور مربــوط بــه آمــوزش و پژوهــش 

ــگان(؛  ــالب و دانش آموخت ــور ط ــز ام )مرک

ــور  ــز ام ــه )مرک ــاخت فناوران یرس ــدازی ز 2 . راه ان

دانش آموختــگان(؛ و  طــالب 

ــه مــادی و معنــوی )ائمــه جمعــه و  3 . تأمیــن هزین

ــن(؛ ی خیر

کانــون  جلســات  هماهنگــی  و  برگــزاری   .  4

اســتان(؛ علمیــه  حــوزه  یــت  )مدیر

ج(نحوهنظارت:

حســن  و  کانــون  فعالیت هــای  بــر  نظــارت 
اجــرای آن براســاس آیین نامــه و دســتورالعمل های 
کانــون بــر عهــده مدیریــت حــوزه علمیــه اســتان ها 

می باشــد.
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ماده17:
انحالل:

انصــراف اعضــا و درخواســت انحــال از طــرف 
شــورای کانــون بــه مدیریــت حــوزه علمیــه اســتان 
دانش آموختــگان  و  امورطــاب  مرکــز  تأییــد  و 

می باشــد.
تبصــره 4: در صــورت انحــال، تمامــی امــوال 

کانــون بــا تصویــب شــورا در اختیــار مدیریــت حوزه 
ــام جمعــه قرارخواهــد  ــر ام ــا دفت ــه اســتان ی علمی

گرفــت.
ماده18:

ــط  ــره توس ــاده و 4  تبص ــا 18 م ــن آیین نامه ب ای
کمیســیون دانش آموختــگان بررســی و تصویــب 
شــده اســت و پــس از ابــاغ توســط مدیــر محتــرم 

ــود. ــد ب ــرا خواه ــل اج ــه، قاب ــای علمی حوزه ه


