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 و روستایی روزیشرانه مدارس روشنا، طرح امین، طرح) میهعل هایحوزه توسط مدارس در روحانی واستقرار تامین .1

 ...و دبستانی پیش و کودک مهدهای مربی روحانی، دولتی نمونه ،«آسمانی سفیران» عشایری

 مدیران برای اندیشی وآزاد نوآوری مناظره، و نقد پردازی، نمریه هایکرسی، علمی همایش، تخصصی هاینشست برگزاری .5

 ویحوز فضالی و علما اتید،اس باحضور مظلمان و
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 مقدمه

جویانه، ترین عامل انتقال، بسط واعتالی فرهنگ با فرایندی تظالی کشور به عنوان مهم و عمومی رسمیتظلیم و تربیت  نما 

تری از حیات طیره بر اتظاملی، تدریجی، یکپارچه و مرتنی بر نما  مظیار اسالمی مسئولیت هدایت افراد جامظه را برای تحقق مر

. آوردهای مناسب تکوین و تظالی پیوسته هویت آنان را برای شکل گیری و پیشرفت جامظه اسالمی فراهم میعهده دارد و زمینه

 تظلیم و تربیت برای بهرود و اصالح نما  آموزشی با تدوین سند تحول بنیادین آموزش و پرورشبایسته و تالش وافر خوشرختانه 

نتایج حکیمانه مقا  مظمم رهرری مدظله الظالی  رهنمودهای الظین قرار دادنه بر فلسفه تظلیم و تربیت اسالمی، با نصببا تکی و

 ،بنیادین باتوجه به چارچوب نهادی و نما  اجرایی سندتحولمم است مص، در ادامهاست و مثرت و مفیدی بر جای گذاشته 

افزاری و سختپشتیرانی  ازسازمان یافته  مندیهبا بهرو تقویت رویکرد تربیت اسالمی را در آموزش و پرورش،  های ارتقازمینه

 فراهم نماید. ای اسالمیهبه عنوان متولی اصلی تریین، ترلیغ و نشر احکا  و ارزشهای علمیه حوزهافزاری نر 

حضور دهی سامانو  متقابلنهادینه سازی و تقویت همکاری برای و دبیرخانه آن، گامی اساسی  هاستاد همکاریتشکیل 

   بوده است. در عرصه تظلیم و تربیت رسمی عمومیمند و اثربخش روحانیون نما 

  موضوع 36-37 تحصیلی سال برای ستاد و مصوب شده های پیش بینیبه منمور ایجاد انسجا  در فرایند اجرای برنامه

مندی جهت اطالع و بهرههای استانی فظالیتراهنمای عمل وزارت،  عالی مقا  13 34/3/36 مورخ 13348 شماره بخشنامه

 گردد. همکاران محتر  تقدیم می

ها و فرایند فظالیت، هابرنامهها، اف، سیاستاهدها و مناطق را با های همکاری استانکمیتهاین مجموعه بتواند رود انتمار می

 شاءاهلل.انفراهم نماید. مورد انتمار نه را برای تحقق اهداف و زمینموده آشنا  اجرا
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 کلیّات :

 های استان/ شهرستان و منطقهو کمیتهها همکاری ستاد * 

 وقت مدیر ،بوشهری حسینی اهللآیت امضای به 1373 لسا در های علمیه،حوزه و پرورش و آموزش همکاری نامهتوافق اولین

 رسید.  پرورش و آموزش وقت وزیر ،ممفر آقای و قم علمیه حوزه

، های مظنوی، انسانی و تخصصی طرفینها در استفاده از ظرفیتنامه، به منمور نهادینه کردن همکاریبراساس این توافق

  شکل گرفت. «حوزه علمیه قم و آموزش و پرورش ستاد همکاری»

 و وزاری وقت آموزش و پرورش رسید.  حوزهان وقت مدیر امضای تر بهجامعهای نامهتوافقدر مراحل بظدی نیز 

 و آموزش علمیه به حوزه پیش از بیش توجه لزو  بر ایشان تاکید و قم به 1383 سال رهرری در مظمم مقا  سفربه دنرال 

 131335)بخشنامه شماره  جدید نامهتوافق براساس ستاد فظالیت جدید دوره. شد یجدید دوره وارد هاهمکاری مقوله ،پرورش

 و هابرنامه یافت، توسظه دستگاه دو همکاری دامنه توافقنامه،این  اساس بر  .شد شروع 1331 اردیرهشت از ،13/45/1334مورخ 

 منمور به تالش و هافظالیت از ارزیابی کالن، نمارت وظیفه و یافت افزایش ستاد اعضای شد، تظریف مشخص هایفظالیت

 . شد نهاده شودمی انتخاب اعضای ستاد اکثریت رای با که ستاد دبیر عهده بر مشکالت و موانع رفع و شناسایی

 ها،همکاری جدید نامهتوافق اجرای و 1334 آذرماه در پرورش و آموزش بنیادین تحول سند از رونمایی و تصویب زمانتقارن 

های استان، شهرستان تشکیل کمیته. شود تحول دنرالسند  محوریت با ستاد جدید هایبرنامه شد سرب که بود رارکیم اتفاقی

 شماره ابالغ بامربوط به آن  نامهآیین های استانی بود کهمند و حداکثری از ظرفیتراهکارهای استفاده نما  یکی ازو منطقه 

 وپرورش آموزش کل ادارات و علمیه هایحوزه به و ملحق، نامهتوافق بهپرورش  و آموزش وقت وزیر 1332 /13/43 مورخ 17518

 هر مرکز در(، 11/12/1333 تاریخ 216113و اصالحیه آن )موضوع بخشنامه شماره  نامهآیین این موجب بهگردید.  ابالغ هااستان

 نایب) استان پرورش و آموزش کل مدیر ،(کمیته رئیس) استان مرکز جمظه اما : نماینده ولیّ فقیه و ترکیب با ایکمیته استان،

 کل مدیر خواهران، علمیه حوزه مدیر برادران، علمیه حوزه مدیرو عضویت  ،(کمیته دبیر) فرهنگی و پرورشی مظاون ،(رئیس

 مظاونان ،تان()در صورت وجود شظره در اس اسالمی ترلیغات دفتر رئیسمدیر کل اوقاف و امور خیریه،  اسالمی، ترلیغات سازمان

 دو هدایت همکاری و مدیریت و تشکیل، آموزان دانش اسالمی هایانجمن اتحادیه مسئول کل، اداره متوسطه و ابتدایی آموزش

به بخشنامه شماره ، چگونگی تشکیل و اداره جلسات کمیتهبرای کسب آگاهی الز  از شرح وظایف و دارد.  عهده بر را دستگاه

  راجظه شود. م 11/12/33مورخ  216113
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 اسناد باال دستی  * 

مندرج در اسناد باالدستی نما   علمی، فرهنگی و تربیتی هایها و فظالیتها، برنامهاهداف، راهرردها، سیاستجا که از آن

شر اصول رسالت تریین، ترلیغ و ناست و برآمده از قرآن و سّنت مظصومین علیهم السال  تظلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران، 

اهداف مقرر در این اسناد و رسیدن به یابی به دستست، ا های علمیه نهاده شدهبرعهده حوزویان و حوزه های اسالمیارزش و

های تربیتی، فرهنگی و علمی با علما و اندشمندان ، مستلز  همکاری تنگاتنگ متولیان و مجریان برنامهمراتری از حیات طیره

  است. های علمیه حوزوی و حوزه

داللت عا . یظنی چتر اسال  بر  -1های علمیه به دو صورت است: داللت اسناد باالدستی بر ضرورت استفاده از ظرفیت حوزه

 -2. تأیید و تضمین این مهم، در صالحیت اندیشمندان حوزوی است. استتما  روح و جسم اسناد باالدستی گسترده شده 

 ای علمیه تصریح و تأکید شده است از جمله: هد، بر ضرورت حضور حوزههای مختلف اسنادر بخش ،اینعالوه بر 

 1141سند چشم انداز ـ ایران  .1

ی جمظی و ریزی شده و مدبرانهبا اتکال به قدرت الیزال الهی و در پرتو ایمان و عز  ملی و کوشش برنامهسند آمده:  این در

ایران کشوری است توسظه یافته با جایگاه اول  :داز بیست سالهانها و اصول قانون اساسی، در چشمدر مسیر تحقق آرمان

اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسالمی و انقالبی، الها  بخش در جهان اسال  و با تظامل سازنده و مؤثر در 

 .المللروابط بین

  :هایی خواهد داشتانداز چنین ویژگیچشم جامعه ایرانی در افق* 

های اسالمی، ملی و ظه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخالقی و ارزشتوس  -

مند از امنیت ها و بهرههای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانساالری دینی، عدالت اجتماعی، آزادیانقالبی، با تأکید بر مرد 

 . اجتماعی و قضایی

ی تظاون و سازگاری اجتماعی، مند، برخوردار از وجدان کاری، انضراط، روحیهپذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایتتفظال، مسئولی  -

 . متظهد به انقالب و نما  اسالمی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن

آسیای میانه، قفقاز، ی آسیای جنوب یغربی )شامل دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه -

افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسری خاورمیانه و کشورهای همسایه(، با تأکید بر جنرش نر 

 . سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل

مد، جامظه اخالقی، نواندیشی و ی کارآبخش، فظال و مؤثر در جهان اسال ، با تحکیم الگوی مرد  ساالری دینی، توسظهالها  -

 . (های اما  خمینی )رهای براساس تظالیم اسالمی و اندیشهپویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسالمی و منطقه
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برای پیشبرد اهداف در هر حوزهای که هدف آن سربلندی ملت ایران اسلامی است، نیاز به تهیه برنامهای جامع و کامل است تا هر مسئولی با پذیرش مسئولیت با استناد به این برنامهها اهداف مورد نظر را پیش ببرد.
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 کشور علمی جامع نقشه .2

نهادها  نهایت تالش  ها ی اجرایی وبا ابالغ نقشه جامع علمی کشور الز  است تا کلیه دستگاه"این نقشه آمده:  در مقدمه

خود را برای اجرای کامل برنامه بکار گیرند . امید است که با اجرای این نقشه زمینه و بستر الز  برای تحقق کامل اهداف نما  

 . "مقدس جمهوری اسالمی و انتمارات به حق مقا  مظمم رهرری از جامظه  علمی فراهم شود ان شاءاهلل 

ریزان و دست اندرکاران قرار های علمی و فرهنگی برنامهن سند باید مالک و مظیار همه فظالیتبا این مقدمه روشن است که ای

 ؛ فصل سو اولویت اول ، 1-22فصل دو   ؛1-1: اول فصل عرارتند از: های مرترط آن فصل است که بخش 5دارای  . این نقشهگیرد

؛ راهرردهای کالن توسظه علم و فناوری در کشوراز  2 ،1، 5، 6، 8، 3و  14هایراهررد :1-1فصل چهار  ؛ فصل سو   "ب"اولویت 

، 7، 8، 3، 14، 11، 12و  13از راهرردهای ملی؛ اقدا   1، 2، 3و  1از اقدامات ملی؛ راهرردهای  1از راهرردهای ملی؛ اقدا   1راهررد 

  از راهرردهای ملی.  1، 2، 3، 1و  5از راهرردهای ملی؛ راهررد  2و  31راهررد از اقدامات ملی؛  1، 2، 3، 1، 5، 6

 ابالغی مقام معظم رهبری کشور آموزش و پرورش نظام های کلی ایجاد تحول درسیاست .3
از  1؛ فرعی 5از ردیف  1، 2، 3و  6؛ فروع 1از ردیف  1، 2، 3، 1، 5، 6و  7؛ فروع 3از ردیف  1، 2، 1و  5؛ فروع 1و  2های ردیف

  . 14، 11و  12های ؛ ردیف6ردیف 

 پرورش   و آموزش بنیادین تحول سند .1

برای موفقیت در استقرار تظلیم و تربیت اسالمی به منمور  این سند، میثاق مشترک اجزای درونی حاکمیت و حاکمیت با مرد 

عملیاتی با استفاده از  ها باید در جهت تحقق اهداف کالن وها و فظالیتاست. همة برنامهرسیدن به مراتری از حیات طیره 

بخصوص فرهنگیان فرهیخه و فضالی عرصه تظلیم و تربیت باشد. لذا قاطره کنشگران  مندرج در سندراهکارهای اجرایی 

اهداف بلند آن همت مضاعف در جهت عملیاتی نمودن و تحقق آن،  با مطالظه مکرر و اشراف دقیق به همه ابظادحوزوی باید 

احیای تمدن های متظالی انقالب اسالمی ایران مانند تحقق آرمان» آمده است: لسند تحو در بخشی از  مقدمهشاءاهلل. یند. انانم

ها و کسب آمادگی برای برقراری عدالت و مظنویت در جهان در گرو عمیم اسالمی، حضور سازنده، فظال و پیشرو در میان ملت

حیات طیره، جامظه عدل جهانی و تمدن  آزاده و اخالقی است. تظلیم و تربیتی که تحقق بخش ،متقی ،های عالمتربیت انسان

در پرتو چنین سرمایه انسانی متظالی است که جامظه بشری آمادگی تحقق حکومت جهانی انسان کامل را  .اسالمی ایرانی باشد

 «. یافته و در سایه چنین حکومتی ظرفیت و استظدادهای بشر به شکوفایی و کمال خواهد رسید

ها، بایدها و نرایدهایی اساسی است که الز  است های ارزشی مندرج در بیانیه ارزشگزاره» ده:ها آمدر بخشی از بیانیه ارزش

گذاران و کارگزاران نما  ملتز  و ها بوده و همه سیاستهای نما  تظلیم و تربیت رسمی عمومی هماهنگ با آنتما  اجزا و مؤلفه

 .دها باشنپایرند به آن

السال ، و حضرات اهل بیت علیهم اهلل علیه و آله وسلّمصلیقرآن کریم و سنت پیامرر اکر  های ها براساس آموزهاین ارزش

و مقا  مظمم رهرری  قدس سرهقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، رهنمودهای رهرر کریر انقالب اسالمی حضرت اما  خمینی 

تحول نما  آموزشی تهیه و تدوین شده است و با  های کلیانداز بیست ساله و نقشه جامع علمی کشور و سیاستو سند چشم

شامل فلسفه تظلیم و تربیت، فلسفه تظلیم و تربیت رسمی عمومی و رهنامه نما  )مرانی نمری تحول بنیادین آموزش و پرورش 

  .باشدها میتظلیم و تربیت رسمی عمومی در جمهوری اسالمی ایران( سازگار و مستند به مضامین مندرج در آن
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 ز: یم و تربیت رسمی عمومی عبارتند اهای ارزشی نظام تعلزارهگ* 

و حضرت فاطمه  [اهلل علیه و آله وسلّمصلی] ای، هدایتی و تربیتی پیامرر اکر های قرآن کریم، نقش مظنوی، اسوهـ آموزه1

مداری در تما  و والیت [الشریفی فرجهاهلل تظاللعج]به ویژه اما  زمان  [السال علیهم]و ائمه مظصومین  [اهلل علیهاسال ]زهرا 

 (. ها برای تحقق جامظه عدل جهانی )جامظه مهدویساحت

های بنیادین مهدویت و انتمار که رمز هویت اسال  ناب و عامل حیات و بقای آن در عصر یغیرت است، به عنوان ـ آموزه2

 .ترین رسالت منتمران در عصر یغیرتمهم

 . ه، تظمیق عالقه و پیوند با انقالب اسالمی، قانون اساسی و والیت فقیهرّقدس ساما  خمینی ـ میراث نمری و عملی حضرت 3

ها شامل تظلیم و تربیت اعتقادی، عرادی و اخالقی، تظلیم و تربیت اجتماعی و ـ فرآیند تظلیم و تربیت در تما  ساحت1

ای، تظلیم و تربیت هنری، تظلیم و تربیت اقتصادی و حرفهسیاسی، تظلیم و تربیت زیستی و بدنی، تظلیم و تربیت زیراشناختی و 

های برگرفته از قرآن کریم، سنت حضرات مظصومین علیهم السال  علمی و فناورانه منطرق بر نما  مظیار اسالمی )مرانی و ارزش

 .که تظلیم و تربیت اعتقادی، عرادی و اخالقی در آن محوریت دارد (و عقل

های پایه ـ با تأکید بر خصوصیات مشترک اسالمی ـ ایرانی و انقالبی، در راستای تکوین و تگیسازی کسب شایسـ زمینه5

 .آموزان در ابظاد فردی، خانوادگی و اجتماعیتظالی پیوسته هویت دانش

 .(نمایی و مظنای گسترده، جامع و منسجم مظرفت )وحیانی، عقالنی، نقلی و تجربیمدار و واقعـ هویت شناخت6

ای امین و بصیر در فرآیند تظلیم و تربیت و مؤثرترین عنصر در تحقق کننده و اسوهمظلم )مربی( به عنوان هدایت ـ نقش7

 .های نما  تظلیم و تربیت رسمی عمومیمأموریت

 .های گوناگون عرادی ـ اخالقی، اعتقادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگیـ بصیرت و تظالی در زمینه8

ی انسان و کسب فضایل اخالقی از جمله: ایمان، تقوا، تولی و ترری، عمل صالح، خودباوری، روحیه ـ کرامت ذاتی و اکتساب3

 .ستیزی، علم، حکمت، عفت، شجاعت، عدالت، صداقت، ایثار و فداکاریمجاهدت، ظلم

، متولی فرآیند ترین نهاد تظلیم و تربیت رسمی عمومیوزارت آموزش و پرورش مهم» مقرر نموده: سند تحول بیانیه مأموریت

بخش جامظه اسالمی براساس نما  مظیار های تظلیم و تربیت، قوا  بخش فرهنگ عمومی و تظالیتظلیم و تربیت در همه ساحت

های های دولتی و یغیردولتی است. این نهاد مأموریت دارد با تأکید بر شایستگیاسالمی، با مشارکت خانواده، نهادها و سازمان

پایه )چهار دوره تحصیلی سه ساله( تحصیلی به مراتری از حیات  12آموزان در سنین الز  التظلیم طی بی دانشپایه، زمینه دستیا

مند، همگانی، عادالنه و الزامی در ساختاری کارآمد و طیره در ابظاد فردی، خانوادگی، اجتماعی و جهانی را به صورت نما 

  .«در نما  تظلیم و تربیت رسمی عمومی خواهد داشت اثربخش فراهم سازد. انجا  این مهم نقش زیرساختی

ای است از تحقق مراتب حیات طیره، کانون عرضه مدرسه جلوه»سند: از منمر  1141انداز مدرسه در افق چشمتصویر 

آنان  آموزان و تکوین و تظالی پیوسته هویتساز درک و اصالح موقظیت توسط دانشهای تظلیم و تربیتی، زمینهخدمات و فرصت

براساس نما  مظیار اسالمی، در چارچوب فلسفه و رهنامه نما  تظلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران که دارای 

 های زیر است: ویژگی
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  به ویژه »تجلی بخش فرهنگ یغنی اسالمی، انقالبی در روابط و مناسرات با خالق، جهان خلقت، خود و دیگران

ری، کرامت نفس، امانتداری، خودباوری، کارآمدی، کارآفرینی، پرهیز از اسراف و وابستگی به دنیا، پذیگرایی، مسئولیتتکلیف

گرایی، نقادی و نوآوری، استکرارستیزی، دفاع از محرومان و شناسی، نمم، جدیت، ایثارگری، قانونهمدلی، احترا ، اعتماد، وقت

 «.های انقالب اسالمیمستضظفان و ارزش

 آموزان نتخاب آگاهانه، عقالنی، مسئوالنه و اختیاری فرآیند زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی دانشآفرین در انقش

  براساس نما  مظیار اسالمی.

 .خودارزیاب، مسئول و پاسخگو نسرت به نمارت و ارزیابی بیرونی 

 رز و برخوردار از هویت جمظی.کننده نیازهای فردی و اجتماعی و محیط اخالقی، علمی، امن، سالم، بانشاط، مهروتأمین 

 ای با هویت یکپارچه توحیدی براساس نما  مظیار های حرفهبرخوردار از مربیان دارای فضائل اخالقی و شایستگی

 اسالمی.

 عبارتند از: سند  کالنگانه  8برخی از اهداف * 

وظایف در برابر خدا، خود، دیگران و  ها وـ تربیت انسانی موحد و مؤمن و مظتقد به مظاد و آشنا و متظهد به مسئولیت1

گرا و دوست، مهرورز، جمعستیز، جهادگر، شجاع و ایثارگر و وطنجو، ظلمخواه و صلحجو و عاقل، عدالتطریظت، حقیقت

مدار و منتمر و تالشگر در جهت تحقق حکومت عدل جهانی، با اراده و امیدوار، خودباور و دارای عزت اندیش، والیتجهانی

، امانتدار، دانا و توانا، پاکدامن و با حیاء، انتخابگر و آزادمنش، متظلق به اخالق اسالمی، خالق و کارآفرین و مقتصد و ماهر، نفس

 .پذیر و آماده ورود به زندگی شایسته فردی، خانوادگی و اجتماعی براساس نما  مظیار اسالمیمدار و نممسالم و بانشاط، قانون

تظلیم و تربیت رسمی عمومی و خانواده در رشد و تظالی کشور، بسط و اعتالی فرهنگ عمومی و  ارتقای نقش نما  ـ2

سازی برای اقتدار و مرجظیت علمی و تکوین تمدن اسالمی ـ ایرانی در راستای تحقق جامظه جهانی عدل مهدوی با تأکید زمینه

قی، وفاداری به نما  جمهوری اسالمی ایران، اعتقاد و التزا  های اخالالتزا  به ارزش بر تظمیق مظرفت و بصیرت دینی و سیاسی،

های ساالری دینی، تحکیم وحدت ملی، تقویت روحیه علمی، رعایت حقوق و مسئولیتعملی به اصل والیت مطلقه فقیه و مرد 

 .محیطیاجتماعی، ارتقای آداب و آیین زندگی متظالی، بهداشتی و زیست

 آمده:  گانه سند 11در راهبردهای * 

 ن(. های کالتما  هدف)ـ استقرار نما  تظلیم و تربیت رسمی عمومی براساس مرانی نمری و فلسفه تظلیم و تربیت اسالمی 1

)شامل برنامه درسی ملی، تربیت مظلم و تأمین منابع  هاـ ابتناء فرایند طراحی، تدوین و اجرای اسناد تحولی زیر نما 3

های ین و تخصیص منابع مالی، تأمین فضا، تجهیزات و فناوری ـ پژوهش و ارزشیابی( و برنامهانسانی، راهرری و مدیریت، تأم

و مفاد سند تحول راهرردی نما  تظلیم و تربیت رسمی  بر مرانی نمری و فلسفه تظلیم و تربیت اسالمیمدت مدت و میانکوتاه

 . عمومی

های مرترط به ویژه نهاد خانواده و با سایر نهادها و دستگاه ـ تظامل اثربخش و فظال نما  تظلیم و تربیت رسمی عمومی8

 . رسانه با تأکید بر کاهش مرزهای تظلیم و تربیت رسمی و یغیررسمی
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آموزان و مشارکت ـ ارتقاء مظرفت و بصیرت دینی، انقالبی و سیاسی برای رشد و تظالی مظنوی و اخالقی مظلمان و دانش11

 . برای ارتقاء مظنوی خانواده

  .ای فرهنگیانهای اعتقادی، تربیتی، علمی و حرفهها و توانمندیـ توسظه مستمر شایستگی13

های فراوانی را برای همکاری آموزش و پرورش راهکار است که فرصت 131هدف عملیاتی و  23شامل فصل ششم سند * 

 های علمیه ایجاد کرده است از جمله: با حوزه

 ؛ 3از هدف  1، 2، 6و  7؛ راهکار 2از هدف  2، 1، 5، 6و  8 رراهکا؛ 1هدف از  3و  1راهکار 

؛ راهکار 18از هدف  1؛ راهکار 16از هدف  2و  3؛ راهکار 15از هدف  1و  2؛ راهکار 11از هدف  1و  2؛ 1از هدف  1، 3و  6راهکار 

 . 23از هدف  1و راهکار  18از هدف  1

 تحول  سند راه نقشه و هانظام زیر مصوب برنامه .1
 توسعه کشور  ششم رنامهب .9

 نیروی تربیت نهاد ترینمهم مثابه به پرورش و آموزش جایگاه ارتقای - توسظه ششم برنامه 63 ماده الف بند از 3 ردیف

 با حاکمیتی امر عنوانبه آن بر نمارت و  هدایت و مصوب هایسیاست اجرای دارعهده انسانی و اجتماعی سرمایه مولد و انسانی

 اجرائی هایدستگاه یهمکار توسظه

 های علمیه راهبردها و راهکارهای حوزه اهداف، .9
 پژوهشی، ، آموزشی هایعرصه در توانمند و وارسته فقیهان ، عالمان متوازن و جامع تربیت و تامین :اهداف  1بند

 مدیریتی و ترلیغی،تهذیری

 و مطالظاتی و پژوهشی مراکز در علمیه هایحوزه فرهنگی – فکری هایفظالیت و هاپژوهش توسظه و مدیریت :راهررد 5 بند

    حوزه پیرامونی و حوزوی فرهنگی

  انسانی و اجتماعی علو  عرصه در حوزویان و حوزه اجتهادی و عالمانه حضور :راهررد 3114 بند

  رشپرو و آموزش فرایند عناصر و ارکان در علمیه حوزه یافته رسمیت حضور :عملیاتی اقدا  و راهکار123 بند

 در انسانی، – اسالمی علو  هایرشته در تحصیلی هایرساله و هانامه پیان از حمایت :عملیاتی اقدا  و راهکار216 بند

     جوامع و کشور نیازهای کردن برطرف راستای

  1379 سال بر تمرکز با پرورش و آموزش وزارت هایسیاست و راهبردها .8
 اصلی منابع انسانی، با تاکید بر طراحی و تدوین برنامه جامع نیروی انسانیهای . ساماندهی و بهسازی شاخص  311بند

  ؛های نوینآوریهای باز آموزی مظلمان با بهره گیری از فنتوسظه دوره .  315بند 

  ؛ایجاد همسویی و هم افزایی تظلیم و تربیت یغیر رسمی با آموزش و پرورش رسمی.  611بند 

 دینی و اخالقی دانش آموزان، با تاکید بر انس با قرآن و عترت؛  .  تظمیق و اعتالی  617بند 

 های اجتماعی آنان؛ها و ناهنجاری. ارتقاء سالمت روانی و جسمانی دانش آموزان و مقابله با آسیب 618بند 

ی فرهنگی و ها و نهادهاآموزشی و صنفی مظلمان ، سمن–های علمی تقویت تظامل و مشارکت}پژوهشی{ با انجمن.  111بند 

 های علمیه های دولتی و یغیر دولتی ملی و بین المللی ؛ خصوصا حوزهاجتماعی و دستگاه

HaMiD MalekI
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های تحصیلی، با تاکید بر توجه متوازن به ها و پایهدرسی، مرتنی بر اهداف مصوب دوره . بازنگری محتوای برنامه 611بند 

 های ششگانه تربیت؛ساحت

گیری از ظرفیت بخش ها ، در تدوین برنامه درسی و بهرههای علمیه و دانشگاهمان، حوزه.  توسظه مشارکت با مظل 615بند 

 .چاپ و توزیع مواد و منابع آموزشی یغیر دولتی در تولید،

 

 علمیه  هایحوزه مدیریت و پرورش و آموزش وزارت همکاری نامهتوافق .7

 هایدیدگاه مرنای بر علمیه هایو حوزه و پرورش آموزش هایهمکاری انداز سند جامع چشم تدوین: عرصه پژوهش 1بند

 باالدستی و اسناد رهرری مظمم مقا 

 وآموزشی بیتی تر حوزه در ایتوسظه بنیادی،کاربردی، مشترک پژوهشی هایپروژه انجا : عرصه پژوهش 1بند

-برنامه اعتراربخشی در درسی هایکتاب تالیف و ریزیبرنامه دفتر با علمیه حوزه همکاری: ریزیبرنامه و آموزش عرصه 3بند

 درسی های

 انسانی علو  حوزه در ویژه به درسی هایکتاب تدوین در همکاری: ریزیبرنامه و آموزش عرصه 1بند 

 پرورش و نیازآموزش مورد تربیتی و امورمذهری مشاور تامین: ترلیغ و تربیتی امور عرصه 1بند

 علما با مظلمان و آموزاندانش ودیدار نشست  برای مقدمات کردن فراهم و کالن ریزیبرنامه: ترلیغ و تربیتی امور عرصه 2بند

 حوزه فضالی و

 پودمانی و مدت کوتاه آموزشی هایدوره اجرای و درسی ریزیبرنامه در مشارکت: ارتقا و توانمندسازیتربیت،  عرصه 3بند

 هایاندیشه مرانی) دبیران والیت طرح و فرهنگیان بصیرت طرح توسظه مانند انسانی سازی نیروی توانمند و تربیت برای

 اجرا در همکاری و( اسالمی

 انسانی منابع ارزیابی و نمارت هایشاخص ها،ارزش ها،مالک تظیین در حوزه مشارکت: ارزشیابی و نمارت عرصه1بند

 برانگیزانندگی، گرایی، کیفیت دینی، رویکرد با ارزشیابی و نمارت نما  طراحی در مشارکت: ارزشیابی و نمارت عرصه2بند

 وظایف با متناسب وریبهره و هاشایستگی سطح ارتقای و بهرود
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 راهنمای عمل

 ت اهی استانیربانهم اه و فعالی  
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  79-79سال  یهاعناوین اصلی  و اهداف برنامه* 

 هاعناوین اصلی برنامه 

 اسالمی تربیت و تظلیم هایساخت زیر توسظه و درسی ریزیبرنامه هش،پژو در علمیه هایحوزه ظرفیت از گیریبهره. 112

 علمیه هایحوزه ظرفیت از استفاده با آموزاندانش دینی باورهای تظمیق و ترلیغی و تربیتی هایفظالیت وسظه. ت113

 علمیه هایحوزه ظرفیت از استفاده با( شایغل روحانیون و مرلغان) انسانی منابع توانمندسازی و تربیت در مشارکت. 111

 هابرنامه کلی اهداف 

 اسالمی تربیت و تظلیم مرانی تظمیق و توسظه برای نیاز مورد و بنیادی مفاهیم بکارگیری و شناخت .1

 عترت و قرآن با انس بر تاکید با آموزان دانش مظنوی تظالی و اخالقی و دینی تربیت اعتالی و تظمیق .2

 تربیتی هایبرنامه وریبهره سطح مناسب ارتقای و بهرود و اهداف تحقق برای شرایط واجد و نمندتوا انسانی نیروی تربیت .3

 اسالمی مظیار نما  چارچوب در پرورشی و

 هابرنامه در کیفی اهداف 

  عمومی رسمی تربیت و تظلیم نما  در کارایی افزایش و اثربخشی ارتقای .1

 عمومی رسمی تربیت و تظلیم نما  در نوآوری و جدید هاییافته کاربست زمینه آوردن فراهم .2

 آموزشی هایبرنامه تدوین و محتوا تولید پژوهش، از مظنوی و مادی حمایت .3

 درسی محتوای و  برنامه تدوین در پرورش و آموزش و علمیه هایحوزه مشارکت توسظه .1

 درسی متون در آموزاندانش اخالقی و دینی تربیت اعتالی و تظمیق .5

   حوزوی کارشناسان و مرلغان ظرفیت از استفاده با اخالقی هایارزش و الهی احکا  دینی، مظارف ترلیغ .6

  آموزاندانش فراروی اخالقی و تربیتی هایوآفت هاآسیب با مقابله و دینی هویت تظالی و مذهری حس پرورش .7

 هاخانواده مظنوی یارتقا و آموزاندانش و مظلمان اخالقی و ویمظن تظالی و رشد برای دینی مظرفت و بصیرت یارتقا .8

 پرورش و نیازآموزش مورد تربیتی و امورمذهری مرلغان و مشاوران تامین .3

 عترت و قرآن، نماز با انس ،دینی باورهای تظمیق .14

 دینی مرلغان و مظلمان، مدیران اعتقادی و ایحرفه هایشایستگی تقویت .11

HaMiD MalekI
Highlight
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 دینی کارشناسان و مظلمان دینی و ایحرفه – تخصصی تربیت .12

 رسمی پرورش و آموزش با رسمی یغیر تربیت و تظلیم افزاییهم و همسویی ایجاد.13

 تربیتی  و فرهنگی هایفظالیت ارزیابی برای کیفی هایشاخص تدوین و سازی استاندارد.11

 دینی رویکرد با وظایف با متناسب وریبهره و هاشایستگی سطح . ارتقای15

 های  اجرای هر برنامهگام 

 باشد:   های  زیر مورد توجه میگا  ،های ذیل آنها و فظالیتبرنامهی به منمور تضمین کیفیت اجرا

 ها و اسناد قانونی و فرادستیگا  اول: مطالظه و بررسی زمینه

 گا  دو : تدوین فرایند و شیوه اجرا و سازکارهای نمارت و ارزیابی

 بینی منابع و اعترارات الز  سو : پیش گا 

 گا  چهار : اخذ مجوز و طی مراحل تصویب اجرای برنامه  

 های علمیه گا  پنجم: فراخوان و هماهنگی مشارکت حوزه

 گیری و نمارت بر فرایند اجرا و پیشرفت برنامه گا  ششم: پی

 : جمع آوری مستندات و ارزیابی برنامهگا  هفتم

 هاستاد همکاریکمیته و دبیرخانه ئه گزارش نهایی از اجرای برنامه به گا  هشتم: ارا

  سازوکار نظارت و ارزیابی برنامه 

 بینی شده است : ارزیابی زیر پیش سازکارهای نمارت و ،هارای برنامهجبه منمور حسن ا

 های نمارتی، نمرسنجی و ارزیابی استفاده از ابزارها، فر   .1

 بندی اجرا  ای برنامه براساس زمانبازدید و نمارت بر اجر  .2

 ای و نهایی از مجریان های نوبهگزارشدریافت آوری مستندات و معج  .3

 ها ها و پژوهشبرگزاری جلسات ارائه نتایج فظالیت  .1

  کمیته و دبیرخانه بررسی و تحلیل نتایج و ارائه گزارش نهایی از اجرای برنامه به   .5

  های استانیعناوین فعالیت  

های ستاد به برنامه وزارت، عالی مقا  13 34/3/36 مورخ 13348 فظالیت، موضوع بخشنامه شماره 21با  112، 113، 111های فردی

پیگیری و اجرا  منطقه و استان سطح در فظالیت ذیل 14 گانه،سه هایبرنامه ذیل فظالیت عنوان 21 ها اختصاص دارد. ازهمکاری

 . شد خواهد

 ها همکاری حوزه رهای استانی دپژوهش .1

 همکاری در ایجاد و توسظه مدارس علو  و مظارف اسالمی  .2
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، های دینی و ملیهای دینی دانش آموزی، مناسرتهای علمیه به )جلسات تخصصی، گفتمانحوزه اعزا  مرلغان با تجربه .3

 آموزی( دانش هایتبرنامه و هیأ فوق هایلیت فظا و اردوهای تربیتی

 و روستایی روزی شرانه مدارس روشنا، طرح امین، طرح) علمیه هایحوزه توسط مدارس در وحانیر استقرار و تامین .4

 ... (و دبستانی پیش و کودک مهدهای مربی روحانی و دولتی نمونه ،«آسمانی سفیران» عشایری

برای مدیران و  اندیشی نمریه پردازی، نقد و مناظره، نوآوری وآزاد هایوکرسی علمی وهمایش تخصصی نشست برگزاری .5

  ویحوز فضالی و مظلمان باحضور اساتید، علما

   حوزه فضالی و علما آموزان با دانش دیدار .6

 عمومی وظیفه نما  قالب در طالب از نفر  544 گیری بکار و جذب .7

 های علمیهعلمیه و بازدید از حوزه مدارس آموزشی نما  با آموزان آشنایی دانش .8

 پرورش و وزشآم در شایغل طالب توانمندسازی .9

های علمیه و آموزش و پرورش در مناطق و های همکاری حوزهو بهسازی عملکرد کمیته هانمارت و ارزیابی فظالیت .11

 هاشهرستان

 های استانیفعالیت راهنمای عمل 

ها و انهای همکاری استدرکمیتهمؤثر های علمیه و آموزش و پرورش و سایر نهادهای به منمور تسهیل فرایند مشارکت حوزه

الز  گردد. های استانی به شرح زیر ارائه میراهنمای عمل فظالیت ،هاایجاد انسجا  برای اجرای دقیق و موثر فظالیت مناطق و

، ها و انتمارات اعال  شده در هر فظالیتتوصیه وهای اجرایی، ساز وکارهای نمارت و ارزیابی به شرح فظالیت، گا  با توجه است

 و تالش الز  صورت گیرد.اقدا   هماهنگی،

 اجرایی بین ستاد و کمیته همکاری استان نامه توافقراهنمای تدوین برنامه استانی و مبادله   –الف 

 شرح فعالیت  

 موظف استانی کمیته ،11/12/33 مورخ 216113 شماره بخشنامه موضوع همکاری، کمیته نامهآیین 1 ماده یک بندمطابق 

 و استان ریزیبرنامه کمیته همکاری با ، مربوط هایبرگ نمون براساس 36-37 تحصیلی سال هایبرنامه تدوین به نسرت است

)نماینده محتر   رییس کمیته یامضااز  برنامه استان پس. نماید اقدا  ،استان کمیته همکاری جلسه در آن تایید و بررسیاز  پس

پوشه مشاور  به و از طریق اتوماسیون، رسمی نامه ستاد طی دبیر و وزیر مشاور یامضا و تایید بررسی، جهت ولیّ فقیه در استان(

 به 42/45/36مورخ  75136 شماره به استانی برنامه تدوین بخشنامه خواهد شد. ارسالهای علمیه وزیر در امور همکاری با حوزه

 .است گردیده ابالغ هااستان

  گام های اجرا 

 پیشنهادی و هایبرنامه های اعال  شده وسایررای هرکدا  از عناوین فظالیتب )برنامه ساالنه( 1ون برگ شماره تنمیم نم .1

 استان  همکاری کمیته ابتکاری

های علمیه و آموزش و ریزی آموزش و پرورش وکمیته همکاری حوزههای برنامه درکمیته برنامههماهنگی و تصویب فظالیت .2

 پرورش استان 
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 ط دبیر و رئیس کمیته همکاری استان توس 1های شماره تایید و امضای نمون برگ .3

فظالیت برای  بینی هرمشخص شدن حجم پیش از استان ( بظد های همکاریکمیته نامهتوافق) 2تنمیم نمون برگ شماره  .1

 های اعال  شده براساس شاخص 36-37سال تحصیلی 

ائب رئیس کمیته )مدیرکل آموزش و نتوسط  ( استان همکاری هایکمیته نامهتوافق) 2 شماره برگ تایید و امضای نمون .5

  (استان مرکز اما  جمظهرئیس کمیته )و  پرورش استان( 

 وزیر مشاور یامضا و تایید بررسی، ستاد جهت دبیرخانه به (  استان همکاری کمیته نامهتوافق) 2ارسال نمون برگ شماره  .6

  رسمی نامه طی ستاد دبیر و

نامه به استان جهت وافقابالغ ت ان توسط مشاور وزیر و دبیر ستاد همکاری وهای پیشنهادی استبررسی و تایید برنامه .7

 .اجرا و تامین اعترارات الز  از سوی ستاد

 

 ها توصیه 

ها و عملکرد سال تحصیلی های استان در حوزه همکاری، ظرفیت36-37های سال تحصیلی گذاری برنامهمرنای هدف -1

 خواهد بود. 36-35

آشنایی » و« های علمیهآموزان با علما و فضالی حوزهدیدار دانش»از برنامه دو   با عنوان  5 و 1در فظالیت شماره  -2

 رعایت کامل ضوابط و مقررات اردویی الزامی است. « های علمیهدانش آموزان با نما  آموزشی مدارس علمیه و بازدید از حوزه

، با اخذ مجوز و کد دوره «و پرورششایغل در آموزش  توانمندسازی طالب»از برنامه سو  با عنوان  1فظالیت شماره  -3

کلیه طالب  برای ریزی و آموزش نیروی انسانی ادارات کل اجرا خواهد شد. حجم فظالیت در این زمینهضمن خدمت از اداره برنامه

 بینی و درخواست گردد.  شایغل استان پیش

-ها، در همرادل تجربه و استفاده از ابتکارات و خالقیتبرای ت ،شودمجموعه برنامه استان که به دبیرخانه ارسال می -1

 های استانی در قالب نمایشگاه عرضه خواهد شد.اندیشی دبیران کمیته

ترتیری اتخاذ گردد   11/12/33مورخ  216113شرح وظایف کمیته استان، موضوع بخشنامه شماره  1طرق بند یک ماده  -5

های پیوست ( ای ) نمون برگتدوین برنامه ساالنه برابر فر  شماره یک و دو منطقه های تابع نسرت بهتا کلیه مناطق و شهرستان

 اقدا   مشابه استان بظمل آورند.

ارسال بموقع ، نسرت به 11/12/33مورخ  216113بخشنامه شماره  1ماده  7استان براساس بند  دبیر محتر  کمیته -6

 و تأخیر در ارائه گزارش دبیرخانه به ریاست عالی ستاد جلوگیری شود.ها اقدا  نماید تا از مکاترات بظدی فظالیت گزارش

« پروژه مهر»با موضوع  12/3/35مورخ  38338/144برگ ارزیابی ادارات کل از بخشنامه شماره نمون 11حسب بند  -7

 موارد زیر مورد انتمار است. 

ها برای ساالنه همکاری و تصویب برنامهدر فرصت تابستان، نشست کمیته همکاری استان و مناطق با محوریت تدوین  -8

 و موارد مدنمر در بازگشایی مدارس) پروژه مهر ( تشکیل گردد.  36-37سال تحصیلی 
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   همکاری استان ستاد و کمیتهنامه توافقراهنمای فعالیت های مندرج در  -ب

 هاهمکاری حوزه در پژوهش .1

 شرح فعالیت 

عمومی به عنوان یک فظالیت ماموریت گرا پیرامون مرانی ، رسالت ، اهداف و پژوهش در نما  تظلیم و تربیت رسمی و

درک و بهرود مستمر این نما  در چرخه تولید دانش کاربردی ، اشاعه وکاربست . ماموریت نما  تظلیم و تربیت استوار است

کاربردی مرتنی بر تظلیم و تربیت های مشترک  از طریق تولید دانش در حوزه همکاریها  گیرد. پژوهشها صورت میافتهی

بینی . پیش2ی پیوسته کیفیت  . توسظه، تحول و ارتقا1کند:  وظایف زیر را دنرال می ،های مرترط آناسالمی و انجا  فظالیت

 .های مقابله با آنهای تربیتی و راهخیص مسائل و چالشش. ت3وظیفه پیشگیرانه (  های پیش رو. )ها ، مسائل و بحرانچالش

  . . توسظه فرهنگ پژوهش از سطح ستاد تا سطح مدرسه1)وظیفه درمانی( 

های پژوهشی ادارات کل آموزش و پرورش بینی شده است که توسط کمیتهپژوهش استانی ( پیش 64ها )در حوزه همکاری

با فراهم سازی توان می ،استها وسیع دامنه نیازها و موضوعات پژوهشی در حوزه همکاری که گیرد. با توجه به اینانجا  می

حجم پژوهشی استان  ها استفاده کرد.های علمیه و دانشگاهحوزها  آموزش و پرورش، های درون نماز ظرفیتفرصت رقابت، 

 گردد. ( تظیین و اعال  می 2)نمون برگ شماره نامه وافقت درکمیته  و اعال  برابر درخواست

 های اجرا گام 

 تحقیقاتی از طریق اطالع رسانی به فرهنگیان و حوزویان فراخوان و مظرفی خطوط  .1

 . الز اعترارات  تخصیص منابع و .2

 استان پژوهشی های پژوهشی از سوی کمیتهبررسی و تصویب اولیه طرح .3

 انجا  مراحل و فرایند تحقیق و پژوهش و برگزاری جلسات ارائه و تایید کیفیت علمی و قرول آن .1

 ها و انتظارات  توصیه 

عناوینی پذیرفته . باشدمی حوزه و آموزش و پرورشمشترک های رسالت و ماموریت ، اهداف،مرانی، هااین پژوهش قلمرو .1

عمومی را  با موزشی نما  تظلیم و تربیت رسمی های تربیتی و  آهای پیشگیری و درمان بحرانها وکاربستشود که یافتهمی

 و آموزش و پرورش ارائه نماید.      استفاده از ظرفیت همکاری مشترک نهادهای حوزوی 

 های پژوهشی ادارات کل آموزش و پرورش هماهنگ شود. ها با کمیتهفرایند پژوهش ها، عناوین، اعترارات واولویت  .2

با اعال  . رستی استفاده شودبه دهای علمیه )مظلمان و روحانیون( درون آموزش و پرورش و حوزهاستانی های از ظرفیت. 3

 بین پژوهشگران  فراهم گردد.  فرصت رقابت بر اساس توانمندی علمی در ،پژوهشی فراخوان

نواحی و مدارس صورت گیرد و منابع و اطالعات  ،پژوهشگران در مناطق و های الز  برای همکاری با محققانهماهنگی. 1

 الز  براساس مقررات در اختیارآنان قرار گیرد.  

   نتیجه گردد. رل از اتما  سال مالی اعالروع و پایان انجا  گرفته و قندی شبها بر اساس زمانپژوهش. 5
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 (حوزوی پیش مدارس) اسالمی معارف و علوم مدارس توسعه و ایجاد در همکاری .2

 فعالیت شرح 

 فرهنگ هایعرصه در کادرسازی ،نوجوانان دینی هایآموزش کیفی یارتقا دینی، باورهای تظمیق، اسالمی مظارف مدارس

و مظارف  یغنی فرهنگ با جامظه نوپای نسل بیشتر چه هر وآشناسازی جوانان و نوجوانان بین در مظنویت گسترش جامظه، دینی

 ادامه برای تربیتی و علمی هایزمینه نمودن آماده ،نهایت در و( السال  علیهم) طهارت و عصمت بیتاهل و قرآنیوحیانی 

 مظارف و علو  هایدبیرستان  اندازیراه و تاسیس قانون. کندمی دنرال راه های علمیو حوزه عالی آموزش مراکز در تحصیل

 عالقمندان به، پرورش و آموزش عالی شورای  861اصالحیه و 677ات: جلس مصوب( یغیردولتی و وابسته ، دولتی) اسالمی

( ره) مطهری شهید عالی مدرسه سوی از اسالمی انقالب پیروزی از بظد بار اولین برایاین مدارس،  .است شده ابالغ تاسیس

اهلل از سوی جامظه الزهرا سال  «دیهُ» مدارس عنوان باواحدهای دیگری از این قریل مدارس  ادامه، در. شد اندازیراه و طراحی

 لتحصیلا فارغ آموزاندانش بین ازآموزان این مدارس اندازی گردید. دانشراه اسالمی ترلیغات سازمانبه وسیله « صدرا» وعلیها 

 علو  رشته یپلمالتحصیالن این مدارس، دشوند. فارغانتخاب می وگزینش، علمی آزمونمتوسطه دوره اول، پس از موفقیت در 

 اسالمی ترلیغات سازمان. دنریگمی های علمیه، در اولویت قرارکنند و برای ادامه تحصیل در حوزهدریافت می اسالمی ومظارف

 فرایند و شیوه . است نموده تاسیس را اسالمی مظارف مدارس سازمانه و تقویت این مدارس، حمایت، توسظ کشور به منمور

در بخش الگوهای این راهنمای عمل مظرفی شده  اسالمی ترلیغات سازمان به وابسته اسالمی مظارف و علو  دبیرستان تأسیس

   است.

 اجرا هایگام 

 مناطق  استان و کمیته یدر جلسات تخصصه مدرسایجاد و تشریح چگونگی  تریین .1

 گروهیهای رسانهوسایل ارتراطی و می موفق از طریق رسانی و مظرفی مدارس علو  و مظارف اسالاطالع .2

 . شورای عالی آموزش و پرورش   861 و اصالحیه 677ات ابالغ و تاکید مجدد مصوبه جلس .3

هدایت دانش آموزان  متوسطه و اول م دورههمکاری در مظرفی رشته علو   و مظارف اسالمی به دانش آموزان پایه نه .1

 .و مشاوراناز سوی مرلغان  مستظد

 . های تاسیس و گسترش مدارس علو  و مظارف اسالمیهای علمیه و نهادهای مرترط برای بررسی راههمکاری با حوزه .5
 

 انتظارات و هاتوصیه  

اهداف وکارکردهای آن  ، لو  و مظارف اسالمیدر جلسات کمیته همکاری  استان و مناطق نحوه ایجاد وتوسظه مدارس ع  .1

  به کار گرفته شود. گونه مدارس تریین و ظرفیت نهادهای حوزوی استان  و مناطق برای ایجاد این

، ترلیغ و موثرهای محلی شرکهطریق  مستند تلویزیونی تهیه و از، در استاناین مدارس های موفق از الگوها و نمونه. 2

 رسانی شود. اطالع

در قالب بروشور یا ابالیغیه اداری تهیه و  ،شورای عالی آموزش و پرورش  861و اصالحیه 677 اتنامه و مصوبه جلسشیوه. 3

 به نهادهای حوزوی و عالقمندان به تاسیس ارسال گردد. 

طق  به منا گزارشی از تظداد مدارس جدید التاسیس علو  و مظارف اسالمی در استان و 36-37در پایان سال تحصیلی . 1

  ارسال گردد.  هاستاد همکاری
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 ملی، و دینی هایمناسبت آموزی،دانش دینی هایگفتمان ، تخصصی جلسات بهوی حوز تجربه با مبلغان اعزام .3

 آموزیدانش هایهیات و برنامهفوق هایفعالیت و تربیتی اردوهای

 فعالیت شرح 

امری انکار ، مسائل اسال  و بیان مواعظ و ترلیغ امور دینی احکا  وحضور روحانیون و طالب برای تظلیم ضروریات  ضرورت 

ارتقا و قوا  فرهنگ دینی نسل بستر الز  و مناسب برای  ،روحانیون، مرلغان و کارشناسان دینی در مدارسفظالیت  .است ناپذیر

های ستاد تالش شده تا با هماهنگی رنامهنماید. در بمیمنتفی و یا تضظیف  جوان را فراهم کرده و زمینه هجو  فرهنگ بیگانه را

حضور و ایفای نقش در ، برای واجد شرایطمند، مستظد و عالقهربط حوزه علمیه و نهادهای حوزوی، از وجود مرلغان مرادی ذی

-رتمناس آموزی ودانش هایتأهی ،برنامهفوق هایفظالیت ،تربیتی اردوهای آموزی،دانش دینی هایگفتمان تخصصی، جلسات

 واجد شرایط به آموزش و پرورش برای اعزا  به مظرفی مرلغانو سازماندهی،  فراخوان، شناسایی،استفاده شود.  ملی و دینی های

برادران و خواهران، دفتر ترلیغات اسالمی حوزه فرهنگی حوزه علمیه  مدارس از سوی نهادهای حوزوی مانند مظاونت ترلیغ و

گیرد و ... انجا  میهای ترلیغی مرد  نهاد )دارای مجوز( ، اوقاف و امور خیریه و تشکلالمی استانعلمیه قم، اداره کل ترلیغات اس

نمایند. بینی شده اقدا  میهای پیشبرابر برنامه، . ادارات آموزش و پرورش و مدارس نیز نسرت به پذیرش و استفاده از مرلغان

از سوی مدیران مدارس  ،آموزانضور مرلغان بر تظمیق باورهای دینی دانشثرت فظالیت، ارزیابی عملکرد و سنجش میزان تاثیر ح

برابر جدول توزیع اعزا  به مدارس، نفر مرلغ برای  18444تظداد  ،36برنامه سال  گیرد . درانجا  می« سامانه همگا »و از طریق 

 بینی شده است.  استانی پیش

 اجرا هایگام 

 مناسرتی  به  مناطق و مدارسابالغ و توجیه شیوه اعزا  مرلغان  .1

 ساماندهی و هماهنگی با نهادهای حوزوی متولی اعزا  مرلغ .2

های های مذهری، همایش، هیئتملی، اردوها -مذهری مناسرت) ترلیغیهای و تنمیم برنامه و تقویم ظرفیتپیش بینی  .3

 تخصصی و جلسات گفتمان دینی دانش آموزان(

 ن واجد شرایطفراخوان، شناسایی و سازماندهی مرلغا .1

 و مجریان مرلغانبرای  یتوجیهبرگزاری جلسات  .5

 مدارس های پیش بینی شده فظالیت صدور ابالغ و اعزا  مرلغان برای .6

 های مدرسهدفترگزارش برنامههای اجرا شده در ثرت برنامه .7

 های مرلغیننمارت و ارزیابی فظالیت .8

 تهیه گزارش تفصیلی از اجرای برنامه .3
 

 راتانتظا و هاتوصیه   

فراخوان، »کار با تشکیل کمیته هماهنگی و حضور کلیه اعضای متولی اعزا  مرلغ به مدارس، در خصوص شیوه وگردش .1

 ابالغ گردد. مجری و همکار مناطق و مدارس ، تصمیم الز  اخذ و به «جذب، تربیت، توجیه، مظرفی و اعزا 

مدیران و کاربران شود. انجا  میسامانه همگا  از طریق  ،ثرت و گزارش فظالیت  مرلغین و نمارت و ارزیابیظملکردآنان .2

 .توجیه شوند ،چگونگی انجا  فرایند از طریق این سامانه به مدارس نسرت

تداو  فظالیت و اعزا  مجدد مرلغان منوط به موفقیت و تاثیرگذاری آنان در امر ترلیغ براساس ارزیابی مدرسه و حوزه  .3

دانش آموزان و شرکت کنندگان تکمیل  و مورد سوی  های نمرسنجی ازفر ، هر فظالیت ترلیغی باشد. در پایاناعزا  کننده می

 تحلیل و ارزیابی قرارگیرد. 

 . گرددبه کمیته همکاری استان و ستاد همکاری ارسال می ،در پایان هر سال برابر فر  مربوطها بندی گزارشجمع .1
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ای علمیه )طرح امین ، طرح روشنا ، مدارس شبانه روزی همدارس توسط حوزه در روحانی استقرار و تامین .1

 روحانی مربی مهدهای کودک و پیش دبستانی و... ( ، نمونه دولتی و«سفیران آسمانی»روستایی و عشایری 

 

 ّت شرح فعالی 

شده  ترلیغ تظیین محل در سال از سوی واحد اعزا  کننده حداقل به مدت یککه فرد واجد شرایطی است  ،روحانی مستقر

استقرار، وظیفه ترلیغ دینی و نشر احکا  و  طرح ضوابط رعایت با و شده توافق هایفظالیت انجا  و با تظهد بهاستقراریافته 

 هایبرنامهاست  موظف مستقر یگیرد. روحانبرعهده میپرورش  و آموزش مدارسدر ای سه روز( )حداقل هفتهمظارف اسالمی را 

 سخنرانی، دعا، جماعت، نماز برگزاری هایی نمیرفظالیتقالب  در آموزشی مراکزمدارس و  در را خودترلیغی و فرهنگی  –تربیتی 

 با اندیشیهم و مشاوره ارائه و پاسخ و پرسش مظرفت، و انس هایحلقه گفتمان، و مناظره جلسات برگزاری چهره، به چهره ترلیغ

  .نمایند متمرکز آموزاندانش هایخانواده

 ااجر هایگام 

 شیوه استقرار روحانی در مدارس تریین بررسی و. 1

 قوانین و ضوابط تنمیم برنامه روزانه روحانی مستقر برابر . 2

 توسط حوزه علمیه شناسایی، فراخوان و سازماندهی روحانیون واجد شرایط. 3

 ش و پرورشتوسط حوزه علمیه و اداره آموز آموزش و توجیه روحانیون مستقربرگزاری دوره و کارگاه . 1

 های علمیهتوسط حوزهمظرفی روحانی به آموزش و پرورش . 5

 صدور ابالغ و اعزا  روحانی به مدرسه توسط اداره آموزش و پرورش. 6

 های روحانی مستقر توسط مدیر مدرسه فصلی از فظالیت و ارائه گزارش ماهانه. 7

 و پرورش مناطق و نواحی های روحانیون توسط حوزه  و آموزشنمارت و ارزیابی فظالیت. 8

 ها و ستاد همکاریارائه گزارش ساالنه از اجرای برنامه به کمیته. 3

 انتظارات و هاتوصیه   

کار با تشکیل کمیته هماهنگی و حضور کلیه اعضای متولی استقرار روحانی در مدارس، در خصوص شیوه وگردش .1

 م الز  اخذ و به مناطق و مدارس مجری و همکار ابالغ گردد. ، تصمی«فراخوان، جذب، تربیت، توجیه، مظرفی و اعزا »

شود. مدیران و کاربران ثرت و گزارش فظالیت  مرلغین و نمارت و ارزیابیظملکردآنان، از طریق سامانه همگا  انجا  می .2

 مدارس نسرت به چگونگی انجا  فرایند از طریق این سامانه، توجیه شوند.

مجدد مرلغان منوط به موفقیت و تاثیرگذاری آنان در امر ترلیغ براساس ارزیابی مدرسه و حوزه  تداو  فظالیت و اعزا  .3

های نمرسنجی از سوی دانش آموزان و شرکت کنندگان تکمیل  و باشد. در پایان هر فظالیت ترلیغی، فر اعزا  کننده می

 مورد تحلیل و ارزیابی قرارگیرد. 

 گردد.هر سال برابر فر  مربوط، به کمیته همکاری استان و ستاد همکاری ارسال میها در پایان بندی گزارشجمع .1
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 برای اندیشی آزاد و نوآوری مناظره، و نقد پردازی،نظریه هایوکرسی علمی همایش، تخصصی نشست برگزاری .1

 علمیه هایحوزه فضالی و علما اساتید، حضور با معلمان و مدیران

 فعالیت شرح 

 مراحث گسترش و تظمیق نمر، ترادل به روزافزون نیاز ابظاد و مولفه های نما  تظلیم و تربیت اسالمی و گستردگی با توجه به

 ضروری امری علمی هاینشست برگزاری اسالمی، کردروی نما  تربیت رسمی عمومی با زمینه در نو هایاندیشه ویژهبه علمی

های نمریه پردازی ، نقد و مناظره و نوآوری وآزاد اندیشی با هدف  نشست های تخصصی و همایش های علمی و کرسی .است

علو  تربیتی با رویکرد اسالمی و در ابظاد مختلف نما  تظلیم و تربیت رسمی و عمومی،  حوزه در جدید هایویافته ارائه مراحث

تنی بر مظارف اسالمی و در قلمرو تربیت کمک به شناسایی موانع و محدودیت های آن و ارائه راهررد ها و راهکار های اجرایی مر

 علمی، تریین، اطالعات ترادل اعتقادی ، عرادی و اخالقی ، شناسایی فرصت های تربیتی مرتنی بر آموزه های اسالمی و افزایش

ه همین و مظلمان و مدیران مدارس برگزار می گردد. ب علمیه های حوزه فضالی و علما ،با حضور اساتید  هاداده اصالح و نقد

و مظلمان و مدیران  علمیه های حوزه فضالی و علما ،نشست تخصصی و هم اندیشی با حضور اساتید  354منمور برگزاری تظداد 

 مدارس برابر جدول توزیظی زیر برای استان ها پیش بینی شده است. 

 اجرا های گام 

 اندیشی د و مناظره ، نوآوری وآزادتریین روش برگزاری همایش ها،  نشست ها وکرسی های  نمریه پردازی ، نق .1

 بررسی موضوعات و محور های مورد بحث و هم اندیشی در کارکروه های تخصصی ستاد   .2

 شناسایی و مظرفی اساتید و فضالی حوزه های علمیه استان ها جهت بهره مندی در نشست ها و برنامه های مرترط. 3

 و همایش های استان برابر زمانرندی ارسال گزارش محتوایی و اجرایی برگزاری نشست ها. 1

 بررسی و تحلیل محتوایی و اثر بخشی برگزاری جلسات در کمیته های همکاری استان ها. 5

 انتشارکاربست یافته ها و تظمیم نوآورها در برنامه های آموزشی و پرورشی مدارس. 6
 

 انتظارات و ها توصیه   

پرورشی و فرهنگی و با همکاری حوزه  زیر نمر مظاونت همکاری استانکمیته  سوی از الزاماً علمی نشست های تخصصی و .1

 را  می گردد.جهای علمیه استان برنامه ریزی  و ا

اندیشی ( ، موضوعات و محور  تظیین روش و قالب برگزاری ) همایش ،  نشست وکرسی نمریه پردازی ، نقد و مناظره ،آزاد   .2

اب و مظرفی اساتید و فضالی حوزه های علمیه استان و دعوت از مظلمان و مدیران های مورد بحث و هم اندیشی ، شناسایی، انتخ

 توسط کارگروه علمی زیر نمر کمیته همکاری انجا  گیرد. 

به منمور حفظ ارزش علمی و تحقق اهداف مورد نمر توجه به مظیارهای برگزاری نشست های علمی مورد تاکید بوده و . 3

 .برسد کارگروه علمی تأیید ، به مراحث فهرست و چکیده ، نشست سخنرانان  میعل توانایی و بایستی صالحیت

 نشست توسط برگزاری از قرل هفته یک کمدست رسانی ،اطالع هایپایگاه در بویژه مربوطه طرق از نشست برگزاری. 1

 مربوط اعال  گردد.  کارگروه همکاری با مظاونت پرورشی

 اختیار در نشست شروع از قرل و تکثیر کارگروه طریق از و آماده سخنران توسط ثبح محور های وچکیده است ضروری. 5

 .گیرد قرار حضّار
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 از پس هفته یک حداکثر تا نشست را نمرخواهی و نتیجه علمی محتوای و روند از گزارشی است موظف کارگروه علمی . 6

 .دهد قرار کمیته اختیار در نشست برگزاری

 سایت در نشست، برگزاری از پس هفته دو تا حداکثر نیز و حلقه وصل نشریه جاری شماره رد باید هانشست گزارش. 7

 .گردد ستاد همکاری درج خرری

پس از  بررسی و تحلیل محتوایی و اثر بخشی برگزاری نشست های تخصصی  در کمیته همکاری استان نسرت به . 8

 .آموزشی و پرورشی مدارس اقدا  گرددانتشارکاربست یافته ها و تظمیم نوآورها در برنامه های 
 

 علمیه های حوزه فضالی و علما با آموزان دانش دیدار .9

 فعالیت شرح 

نقش الگویی عالمان دینی در هدایت نسل جوان  به عنوان اسوه های علم و ایمان ازجایگاه بلند و برحسته ای  برخوردار 

رد های رفتاری و اخالقی دانش آموزان راهی برای رهایی از است. فیض بردن از مظنویات و تهذیب به عنوان یکی از رویک

فشارهای مماهرسرک زندگی مادی است که موجب بی حوصلگی نسل نو وجوان شده است . دستگیری و توجه دادن جوانان به 

یی شخصیت های مظنوی و روحانی و آشنایی با مجاهدت، زندگی، رفتار وحرفهایشان می تواند به آنان آرامش و روشنا

برخشدودلهایشان را نورانی کند. این فظالیت تالش می کند با فراهم کردن زمینه دیداروتقویت ارتراط نزدیک وصمیمانه دانش 

علمیه پیوند آنان را با اسوه های  علمی و مظنوی عمیق ترکرده وآنان را در مسیر  های فضالی حوزه و آموزان با روحانیون، علماء

هزار نفر از دانش آموزان  254تمند قرار دهد. دراین فظالیت واقدا  سرآمد پیش بینی شده است دانش اندوزی وزندگی سظاد

دوره های متوسطه )پایه نهم و باالتر ( با علما و فضالی حوزه های علمیه دیدار و نشست صمیمی داشته باشند.که توزیع استانی 

 ارائه می گردد. جداگانه آن 

 اجرا های گام 

 به استان ها و مناطق علمیه های حوزه فضالی و علما با آموزاندانش نگی دیدارتریین روش  هماه .1

 برنامه ریزی برگزاری دیدار ها از سوی کمیته های همکاری استانی و شهرستانی حوزه و آموزش و پرورش .2

 فضالی مورد نمر  و علما برگزاری نشست ها و دیدار ها با .3

 های حوزه  و آموزش و پرورش انظکاس خرری و تصویری دیدار ها در رسانه .1

 تهیه و ارسال گزارش تفصیلی از دیدارهاارزیابی بررسی نتایج و تاثیرات اجرای برنامه در ستاد و کمیته های همکاری .5
 

 انتظارات و ها توصیه   

 ر نمر مظاونتکمیته های همکاری زی سوی از در استان و مناطق الزاماً علمیه های حوزه فضالی و علما با آموزاندانش دیدار .1

 پرورشی و فرهنگی و با همکاری حوزه های علمیه استان برنامه ریزی  و احرا  گردد.

 آیات و حجج، علماءو فضالی شاخص حوزه های علمیه ازسوی کمیته همکاری شناسایی و تظیین شوند . .2

اطران و آثار و نتایج مورد مسئولین اجرایی ، آقایان علما و فضالی مد نمر را نسرت به اهمیت ، اهداف ، جایگاه مخ .3

 انتمار برنامه نشست صمیمی و دیدار  توجیه نمایند.    

کلیه مسئولین و کارشناسان اجرایی، مدیران مدارس آموزش و پرورش به اهمیت و فرایند اجرا توجیه شده وتمهیدات الز   .1

 راهم گردد. برای شرفیابی محترمانه دانش آموزان به محضر علماءو فضالی حوزه های علمیه ف

 با نمر سنجی مکتوب از مخاطران و مجریان میزان اثر بخشی برنامه بررسی و تحلیل و گزارش گردد.         .5



24 
 

 عمومی وظیفه نظام قالب در طالب از نفر 144 گیری بکار و جذب  .9

 فعالیت شرح 

طق محرو  در راستای مصوبه طرح خدمت وظیفه روحانیون حوزه های علمیه با هدف تحقق عدالت آموزشی و تربیتی در منا

فرماندهی مظمم کل قوا مرنی بر تسری خدمت وظیفه روحانیون به آموزش و پرورش جهت امور فرهنگی و تربیتی در چارچوب 

مقررات مصوب انجا  می گیرد.  در این طرح روحانیون مشمول با دارا بودن کد فظال در مرکز مدیریت حوزه های علمیه، داشتن 

می و تحصیلی حوزه های علمیه ، برخورداری از توانایی جسمی الز  ، تظهد بر انجا  ماموریت های محوله در حداقل سطح  عل

طول خدمت و پرهیز از انجا  اعمال خالف شئون روحانیت، برای انجا  فظالیت های پرورشی و فرهنگی در مناطق محرو  و 

نفر از روحانیون  544تظداد  36-37می شوند. در سال تحصیلی  مدارس خاص و شرانه روزی آموزش و پرورش جذب و بکار گرفته

مشمول در طرح مذکور برابر دستورالظمل اجرایی مشترک وزارت آموزش و پرورش و مرکز مدیریت حوزه های علمیه از سوی 

 ادارات کل آموزش و پرورش استان ها جذب خواهند شد.  

 

 اجرا های گام 

  به جذب و بکارگیری طالب در قالب نما  وظیفه عمومیدستورالظمل مربوط و توجیه  ابالغ .1

 اطالع رسانی و جذب داوطلران از سوی ادارات کل آموزش و پرورش  .2

   پشتیرانی اداری از سوی حوزه های علمیه .3
 

 انتظارات و ها توصیه   

ارات کل آموزش و مسئولیت اجرای طرح در وزارت آموزش و پرورش با اداره کل امور اداری و تشکیالت می باشد و اد .1

 پرورش بر اساس سهمیه تخصیصی و حسب ظرفیت اقدا  به جذب خواهند کرد . 

خدمت وظیفه طالب وروحانیون خارج از بحث سربازی متظارف بوده و نیازی به ارسال دفترچه اعزا  به سازمان وظیفه  .2

گزینش ، افراد پذیرفته شده را جهت صدور عمومی ناجا نمی باشد. لذا  ادارات کل آموزش و پرورش استان ها پس از جذب و 

 د کرد . نحکم اعزا  به مدیریت حوزه علمیه استان مظرفی خواه

ادارات کل آموزش و پرورش پس از دریافت حکم اعزا  از مدیریت حوزه علمیه استان ، شروع به خدمت وگزارش سه  .3

 اعال  خواهد کرد.  ماهه طالب مشمول را برابرفر  های مربوطه به حوزه علمیه محل خدمت 

از سوی کمیته همکاری استان، هماهنگی الز  برای اطالع رسانی کامل طرح براساس دستورالظمل اجرایی مربوطه در بین  .1

خدمت »روحانیون و طالب حوزه های علمیه صورت گیرد. به همین منمور چکیده و نکات برجسته دستور الظمل اجرایی طرح 

حاوی شرایط ، ضوابط ، مدت و محل خدمت، حقوق و مزایا وسایر « یه در آموزش و پرورش وظیفه روحانیون حوزه های علم

 مقررات جذب در قالب های مختلف اطالع رسانی  و از سوی کمیته پی گیری شود. 

صدور هرگونه گواهی و پشتیرانی اداری برای جذب و ثرت نا  داوطلرین  از سوی مدیریت حوزه های علمیه در استان ها  .5

 جا  خواهدشد.  ان
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 علمیه های حوزه از بازدید و علمیه مدارس آموزشی نظام با  آموزان دانش آشنایی .8

 فعالیت شرح 

حوزه های علمیه قوا  اصلی و ستون مهم نما  جمهوری اسالمی ومرکز مظرفتی دنیای اسال   محل پرورش و تربیت علمای 

رگان علم و اخالق توانسته است سه وظیفه مهم هدایت فکری و دینی حامظه ، دین و فقاهت هستند. حوزه های علمیه با وجود بز

 نما  با  آموزان دانش هدایت و بصیرت افزایی ، راهنمایی و حضور در عرصه های خدمات اجتماعی برعهده بگیرد.آشنایی

 یسر خواهد کرد: علمیه آثارو نتایج شناختی و رفتاری زیر را م های حوزه از بازدید و علمیه مدارس آموزشی

 « فقه ، علو  عقلی ، تفسیر و حدیث » آشنایی با هویت حوزه های علمیه وتربیت یافتگان و برجستگان درعلو  دینی  .1

شناخت کارکرد حوزه های علمیه در ترلیغ دین ، شناخت و پاسخگویی به سئواالت وشرهات دینی دانش آموزان و نسل  .2

 جوان  

 موزشی و شرایط تحصیل در حوزه های علمیه آشنایی دانش آموزان با نما  آ .3

شناسایی دانش آموزان دارای استظداد های برتر ومشاوره ، آشناسازی و هدایت آنها برای ورود به عرصه طلرگی و تحصیل  .1

 در مدارس علمیه 

ه های متوسطه)از هزار نفر از دانش آموزه دور 254بر اساس حجم فظالیت ابالیغی تظداد  پیش بینی شده است در این فظالیت 

 نهم تا دوازدهم( از مدارس حوزه های علمیه بازدید کرده و با نما  آموزشی مدارس علمیه آشنا شوند.  

 اجرا های گام 

  علمیه مرکز استان و شهرستان ها در کمیته همکاری استان  های حوزه از برنامه ریزی فظالیت بازدید .1

 علمیه برای بازدید دانش آموزان  انجا  تمهیدات و هماهنگی با مدارس حوزه های .2

تهیه اطالعات الز  از )پیشینه، قدمت تاریخی، علماء، اساتید و شخصیت های برجسته  ، نما  و برنامه های آموزشی ،  .3

 درسی  و نحوه تحصیل درمدارس دینی( در قالب های مختلف بروشور ، پوستر ، کتابچه و ...  برای آشنایی دانش آموزان  

 تفصیلی ازبازدید ها و نحوه آشنا سازی از سوی رابط کمیته  همکاری استان و مناطق  تهیه گزارش .1

 انظکاس خرری و تصویری بازدید ها  .5

 ارزیابی بررسی نتایج و تاثیرات اجرای برنامه در استان و ستاد .6

 

 انتظارات و ها توصیه   

 آشنایی، ایجاد زمینهحصیل و تدریس حوزوی و ها، اصول و فنون تهای آموزش و پرورش، استفاده از روشرسالتیکی از  .1

دانش آموزان اجرای این فظالیت،  با. حوزه های علمیه استادامه تحصیل در و عالقمند به  جذب و هدایت دانش آموزان مستظد

 .  نمایندساختار آموزشی و نحوه تحصیل در حوزه های علمیه آشنا ، علو  دینیمدارس با را 

رای برنامه و تراکم دانش آموزان الز  است مدیران مدارس علمیه در نشست مشترکی نسرت به با توجه به گستردگی اج .2

 برنامه و اهداف آن و آمادگی الز  قرلی توجیه شوند. 

 جنره های مشارکت فظال دانش آموزان در بازدید از برنامه های مدارس علمیه توجه شوند . از جمله )بازدید از امکانات .3

، نشست صمیمی  با  اساتید و شخصیت های برجسته ، دیدار و گفتگو با طالب و  و فرهنگی ورفاهیفضاهای آموزشی  و

روحانیون مشغول به تحصیل ، حضور در جلسه توجیهی آشنایی با نما  و برنامه های آموزشی ودرسی که توسط مدیریت 

 مدرسه ارائه می گردد.   

 کننده تاثرات برنامه بررسی و گزارش گردد. با نمر سنجی از مربیان و دانش آموزان  بازدید  .1
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 پرورش و آموزش در شاغل طالب سازی توانمند.7

 فعالیت شرح 

ن شایغل در آموزش و پرورش بظنوان منابع پایدار و در اختیار آموزش و پرورش یکی از فرصت های واستفاده از وجود روحانی

 باید همه تغییرات، سرعت و علم رشد شتاب به توجه از طرفی با مطلوب برای نما  تظلیم وتربیت رسمی وعمومی کشور است و

 و ترلیغ و آموزش در فظال طالب و پرورش و آموزش در شایغل روحانیون  ، دینی مظلمان. دهند رشد جدید شرایط با را خود

 قطظا. باشند می آنآمد روز اطالعات و تخصص نیازمند گیرند می عهده بر که ای وظیفه برای تربیت و تظلیم عرصه مدیران

 لذا. بود خواهد اهداف به دستیابی برای بزرگ مانظی تربیتی و آموزشی های روش و الگوها به نسرت کمرودآگاهی یا فقدان

 انسانی منابع نگرش و مهارتی ، دانشی های قابلیت تواند می انسانی منابع سازی وتوانمند تربیت برای آموزشی های دوره اجرای

نفر ازطالب شایغل جمظا  2744در این فظالیت تظداد . دهد افزایش را پرورش و آموزش در فظال و شایغل طالب  لهجم از نمر مورد

ساعت حضوری( شرکت خواهند کرد . حجم فظالیت  16ساعت یغیر حضوری و  16ساعته)  32نفر ساعت در دوره  61844به مدت 

 هر استان برابر جدول پیوست مشخض شده است.   

 رااج های گام 

 «پرورش و آموزش در شایغل طالب سازی توانمند»درخواست برگزاری دوره  .1

 مرکز برنامه ریزی منابع انسانی   ltmsهماهنگی تخصیص کد دوره آموزشی در سامانه  .2

تدوین مشخصات فنی دوره آموزشی و تظیین) زمان ، مکان، منابع، سرفصل ها ،  محتوا، مدرسین ، مجریان ، مخاطران  .3

 و...( 

 لواز  و ابزار و بسته های آموزشی و فر  های مورد نیاز دوره  تهیه .1

 هماهنگی الز  با حوزه های علمیه برای همکاری در اجرای دوره .5

 پرورش  برای دوره  و آموزش در شایغل دعوت از طالب .6

 هماهنگی برگزاری دوره/ آموزشی  .7

 هماهنگی صدور گواهی حضور و پایان دوره .8

 آموزشی مستند سازی فظالیت های دوره .3
 

 انتظارات و ها توصیه 

 نسرت به شناسایی اولیه کلیه طالب شایغل در استان و مناطق و نواحی اقدا  گردد.  .1

پرورش هماهنگی و تمهیدات الز  با بخش برنامه ریزی نیروی  و آموزش در شایغل طالب سازی برای برگزاری دوره توانمند .2

 انسانی استان به عمل آید. 

  های آموزشی دوره نسرت به شناسایی مدرسین مجرب از حوزه و آموزش و پرورش اقدا  گردد. برابر محتوا و سرفصل  .3

 گزارش اچرای دوره های توانمند سازی به همراه تحلیل نتایج به ستاد ارسال گردد.  .1
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 وپرورش درمناطق و وآموزش علمیه های حوزه همکاری عملکردکمیته های بهسازی هاو فعالیت نظارت وارزیابی .14

 شهرستان ها 

 فعالیت شرح 

های مظین  به مظنی بخشی از فرایند استقرار و تضمین کیفیت در  شاخص و ها مالک ها بر پایه تظیین فظالیت ارزیابی و نمارت

نمارت و ارزیابی و توجه به بهرود وارتقای برای این که برنامه های ستاد همکاری حوزه های علمیه و آموزش و پرورش است 

گی ها موجب بهسازی عملکرد وبهره وری مناسب کمیته های همکاری حوزه و آموزش و پرورش در سراسر کشور و سطح شایست

در سال جاری با توجه بیش از پیش حوزه های  برانگیختگی عوامل دست اندرکار و اجرای مطلوب فرایندها و برنامه ها می شود.

ا و تحقق اهداف، روش های متنوع نمارتی مدنمر قرارگرفته است که از نمارتی ستاد نسرت به تحرک پویایی در اجرای فظالیت ه

سوی مظاونت  امور استان ها و مدیریت ارزیابی عملکرد پی گیری می گردد. دریافت گزارش های نوبه ای و مرحله ای بر اساس 

ی استان ها و مناطق ، انجا  بازدید روش خود ارزیابی ، ارزیابی عوامل عملکردی ، رفتاری و مدیریتی دبیران وکمیته های همکار

های میدانی گروه  بهرودکیفیت از اجرای فظالیت ها ، برگزاری همایش ها وکارگاه های تخصصی بهرود فرایند های عملیاتی و 

برای می باشد. استان ها الز  است همسو با برنامه های ستاد گا  های اجرایی زیررا  و ارزیابی اجرایی ازجمله روش های نمارتی

که در سطح مناطق و نواحی و مدارس انجا  می شود ، مورد  ینمارت و ارزیابی عملکرد کمیته های همکاری مناطق وفظالیت های

 عمل قرار دهند.   

 اجرا های گام 

 تظیین شاخص های کمی و کیفی برای نمارت و ارزیابی فظالیت های کمیته همکاری حوزه و آموزش و پرورش استان ها  .1

   ها و چک لیست های نمارت و ارزیابی فظالیت های هر برنامه به پیوست شیوه نامه  فر  ها تکمیل  تهیه فر .2

 برگزاری کارگاه آموزشی و توجیهی ویژه دبیران و رابطین کمیته های همکاری .3

 تهیه برنامه زمانرندی ماموریت بازدید از استان ها   .1

 لیت ها به استان ها و مناطق اعزا  گروه های نمارت و ارزیابی برنامه ها و فظا .5

 دریافت گزارش های نمارت و ارزیابی  عملکرد از فظالیت ها  و اقدامات استان ها  .6

 جمع آوری اطالعات مورد نیاز برای  بررسی تحقق اهداف و سنجش  کارایی و اثر بخشی  برنامه ها و فظالیت ها .7

 موزش و پرورشجمظرندی و ارائه گزارش به ستاد عالی همکاری های حوزه و آ .8
 

 

 

 

 انتظارات و ها توصیه  

شاخص های کمی و کیفی برای نمارت و ارزیابی همه ساله بر اساس فظالیت های ذیل برنامه ساالنه تظیین ودر قالب ابزار ها  .1

 و چک لیست های نمارت و ارزیابی به کمیته ها ابالغ خواهد شد. 

ها ومدارس گروه بهرودکیفیت کمیته همکاری استان با عضویت  به منمورنمارت وارزیابی فظالیت های مناطق وشهرستان .2

نمایندگان آموزش و پرورش ، مدیریت حوزه علمیه برادران و خواهران و سایر نهاد های مرترط حوزوی عضوکمیته استان  

ه استان گزارش  تشکیل و نسرت به بازدید و کنترل کیفیت فظالیت ها ی کمیته های همکاری مناطق و مدارس اقدا  و به کمیت

 نمایند. 

دبیر کمیته در پایان هر سه ماهه نسرت به جمظرندی و تحلیل گزارش های گروه بهرود کیفیت اقدا  و به مظاونت امور  .3

 استان های ستاد ارسال می نماید. 

رهای الز  است دبیران و رابطین کمیته همکاری مناطق نسرت به جایگاه گروه های بهرود کیفیت و شاخص ها و محو .1

 ارزیابی عملکرد و فظالیت ها توجیه شوند . 
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در طول سال برابر اعال  و هماهنگی قرلی، مظاونین و مدیران دبیرخانه ستاد همکاری، از فظالیت ها و عملکرد استان ها  .5

برنامه ریزی  بازدید خواهند داشت الز  است کمیته استان همواره آمادگی الز  برای استقرال وهمکاری با گروه اعزامی ستاد و

الز  برای تشکیل جلسات با اعضای کمیته استان و مناطق ،شورای مظاونین اداره آموزش و پرورش، نشست با ائمه جمظه ، 

 علمای بالد ، مرلغین ، روحانیون  و بازدید از مدارس را داشته باشند.

ستان و مدیریت حوزه علمیه استان منظکس نتایج بازدید گروه اعزامی ستاد بظد از ماموریت به مدیرکل آموزش و پرورش ا .6

خواهد شد. کمیته استان موظف است در مهلت مقرر نسرت به انجا  توصیه ها و رفع نواقص و نارساییها اعال  شده اقدا  و نتایج 

 را تا مهلت مقرر به ستاد اعال  نمایند.   

ها امری  فظالیت و ها برنامه  بخشی اثر و یکارای  سنجش و اهداف تحقق بررسی  برای نیاز مورد اطالعات آوری جمع .7

اجتناب ناپذیر است ، توصیه می شود دبیر محتر  کمیته نسرت به ارسال بموقع گزارش فظالیت ها و پاسخ به مکاترات توجه و 

 اقدا  الز  مرذول بدارند. 

اد و کمیته استان در فایل های الز  است سوابق ، مستندات و مکاترات هر کدا  از فظالیت های ذیل تفاهم نامه بین ست .8

جداگانه حفظ و نگهداری شود. مستندات ذیل هر فظالیت در بازدید های نمارت میدانی و ارزیابی عملکرد کمیته ها مورد توجه 

 خواهد بود.   

ها و در پایان هر سال نتایج ارزیابی عملکرد و رتره بندی کمیته های همکاری استان ها براساس مستندات و نمون برگ  .3

 ابزار های نمارتی اعال  خواهد شد. استان های موفق و برتر به نحو شایسته مورد تقدیر و تشویق قرار خواهند گرفت.    

 

 برخی فعالیت های نیازمند مشارکت کمیته همکاری استان  -ج

 عمومی و رسمی تربیت و تعلیم موضوع با حوزویان 1و3 سطح های نامه پایان از حمایت .1

 فعالیت شرح 

 دریافت برای خود، تحصیلی رشته به مربوط خاص موضوعی و طالب در دانشجویان است که نوشتاری رساله یا نامهپایان

 یا و کارآموزی حاصل تجربی، پژوهشی ارائه موضوعی، استدالل شامل نامهپایان .میکنند تدوین و پژوهش تحصیلی مدرک

 تدوین و نگارش اساتید انجا  و راهنمایی با دانشجویا طلره است که تحصیلی دوران در شدهآموخته هایدرس از ایعصاره

 ساله چهار دوره در 1 سطح رساله و ساله سه دوره در 3 سطح طالب علمی ، پایان نامه یا رسالهدر حوزه های علمیه  .شودمی

 سال پایان در آن اتما  و 3 حسط رساله تدوین به موظف سو  و دو  اول، پایه طالب طول مدت تحصیل ارائه می شود. تمامی

باشند.  می خارج هفتم سال تا آن اتما  و 1 سطح رساله تدوین به موظف باال به چهار  پایه خارج هستند، همچنین؛ طالب سو 

 از ، سپس( یغیره و طرح تدوین اساتید، انتخاب موضوع، انتخاب) آن مختلف مراحل انجا  نا  رساله و دانش پژوهان فرایند ثرت

 تا) مجله در چاپ جهت رساله از ای مقاله ارائه به موظف رساله تدوین پایان از پس طی می کنندو 1یا  3سطح رساله از عدفا

 عناوین مختلف پیرامون موضوع باستاد همکاری بهره مند می شوند ،که  حمایت مزایای . لذا رساله هایی از.باشند می( اجتهاد

 14از  36رسیده باشد . در برنامه سال  پژوهشگاه مطالظات آموزش و پرورش به تایید انجا  و عمومی و رسمی تربیت و تظلیم

 54حوزه های علمیه براساس شرایط علمی الز  هر کدا  حداکثر تا سقف  1و3عنوان پایان نامه یا رساله برتر طالب سطوح 

 میلیون ریال از سوی ستاد همکاری مورد حمایت قرار می گیرد.  
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 گام های اجرا 

از سوی ستاد و فراخوان از   1و 3اعال  اولویت ها ، موضوعات و شرایط حمایت پژوهشی ازپایان نامه ها و رساله های سطح  .1

 طریق اطالع رسانی به حوزویان 

حوزوی و تایید عنوان و کیفیت علمی آنها از سوی پژوهشگاه مطالظات  1 و 3 پذیرش رساله ها و پایان نامه های سطح .2

 شآموزش و پرور

 حوزویان 1 و 3 تخصیص منابع و اعترار الز  حمایت از پایان نامه های سطح .3

 ستاد در علمی هیئت حضور با توسط محقق و های پایان نامهو یافته ارائه نتایج برگزاری جلسه .1

 مستخرج از آنها توسط ستاد مقاله های جمع آوری پایان نامه ها و .5

  مجالت علمی و تخصصی آموزش و پرورش و حوزه  و ستاد چاپ مقاله های مستخرج از پایان نامه ها در .6

 توصیه ها و انتظارات 

خودداری شود. عمومی باشد   و رسمی تربیت و ازپذیرش و ارسال پایان نامه ها و رساله هایی که خارج از موضوع تظلیم  .1

اربست هایی را ارائه نماید که بتواند عناوینی پذیرفته می شوند که در موضوع تظلیم و تربیت رسمی عمومی بوده و یافته ها وک

درارتقای کیفیت و تظمیق تربیت دینی  دانش آموزان و پیش بینی چالش ها ، مسائل ورفع  بحران های تربیتی پیش رو مورد 

 استفاده قرار گیرد. 

وبا اعال   حوزه های علمیه در مرکز استان و شهرستان ها انجا  گرفته  1و 3اطالع رسانی مناسب بین طالب سطوح  .2

 فراخوان فرصت رقابت بر اساس توانمندی علمی دربین طالب  فراهم گردد. 

کمیته های پژوهشی فرایند بررسی ، پذیرش و ارسال پایان نامه ها و رساله های ارائه شده از سوی طالب  با هماهنگی  .3

 ( به ستاد همکاری ارسال گردد.    1336ادارات کل آموزش و پرورش استان اقدا  و تا مهلت مقرر ) تا پایان آذر ماه 

 فایل آن  به همراه  از مستخرج یا پایان نامه دفاع شده و مقاله جهت حمایت الز  ، بایستی یک نسخه مجلد از رساله .1

(WORD و PDF)  آن جهت ارسال به پژوهشگاه تظلیم و تربیت  ارائه گردد. 

ر با هماهنگی پژوهشکده تظلیم و تربیت آموزش و پرورش در سه اقدامات مربوط به قرول وحمایت از پایان نامه های برت .5

 } نیازمند تهیه فر  گزارش (ماهه چهار  انجا  ونتیجه حداکثر تا پایان اسفند ماه به استان و فرد ذینفع ابالغ خواهد شد.  

 

 دینی مراجع با شاخص آموزان دانش و مبلغان ، نمونه معلمان دیدار هماهنگی .2

 فعالیت شرح 

ظریر واالی مقا  مظمم رهرری ، مراجع دینی قله های علمی ، مظنوی و تهذیب حوزه های علمیه محسوب می شوند. به ت

مراجع عما  از برکات مهم الهی برای این کشور هستند . رهرران دینی به دلیل شخصیت اثر گذر و سازنده خود پیوسته در جمع 

ل و تقوی و پرهیزگاریخویش را به مشا  جویندگان حقیقت می رسانند. امت عطر افشانی می کنندو رایحه دالویز علم و عم

دینی آثار مظنوی بسیار خوبی برای تربیت نسل جوان و تقویت  مراجع با شاخص آموزان دانش و مرلغان ، نمونه مظلمان دیدار

ت عما  همه ساله از سوی انگیزه پیشگامان عرصه تظلیم و تربیت اسالمی خواهد داشت. سنت حسنه دیدار با مراجع و آیا

 و مرلغان ، دبیرخانه ستاد همکاری حوزه و آموزش و پرورش اجرا می شود .  باز به مدد الهی این تجدید دیدار با حضور مظلمان

 نمونه و شاخص با توجه به هماهنگی الز  و کا  های اجرایی زیر انجا  خواهد شد.   آموزان دانش
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 اجرا های گام 

به آموزش و پرورش و حوزه های علمیه  مراجع دینی و آیات عما   مظلمان وطالب نمونه با ریزی  دیدار تریین روش برنامه

 استان ها 

 هماهنگی با ستاد بزرگداشت هفته مظلم  برای هماهنگی حضور مظلمان نمونه از استان ها 

 هماهنگی با دفتر وزارتی برای حضور مقا  عالی وزارت

 ای علمیه برای حضور طالب نمونه و منتخب فظال در مدارسهماهنگی با مدیریت حوزه ه

 مراجع دینی و آیات عما  انجا  تمهیدات الز  و هماهنگی با بیوت و دفاتر

 برگزاری مراسم دیداردر بیوت مراجع عالیقدر

 انظکاس خرری و تصویری دیدار ها از رسانه های ملی و استانی و فضاهای مجازی حوزه و آموزش و پرورش

 ه گزارش تفصیلی از دیدارهاتهی

 ارزیابی بررسی نتایج و تاثیرات اجرای برنامه

 انتظارات و ها توصیه   

شاخص در  آموزان دانش و مرلغان ، نمونه با هماهنگی مرادی ذیربط و براساس شاخص های ارزیابی فهرستی از مظلمان .1

 ینی و... ( تهیه و آماده داشته باشید. عرصه ترلیغ و ترویج تربیت دینی )نماز ، قرآن ، عترت،کفتمان های د

 به محض دعوت مقدمات و اقدامات الز  برای اعزا  افراد شاخص به عمل آورید.  .2

 آثارو برکات وتاثیرات مظنوی دیدار ها را از زبان و نگاه شرکت کنندگان جمظرندی و به ستاد منظکس نمایید.   .3

 

 پرورش و درآموزش فعال طالب به مشاوره فنون و اصول آموزش .3

 فعالیت شرح 

درمدارس وآموزشگاه ها  «شایغل و اعزامی از نهاد های حوزوی»روحانیون و طالب فظال اعم از طالب  برای افزایش توفیقات

 و تخصص نیازمند و ارائه مشاوره دینی و پاسخ به مسائل مورد نیازو مرتال به دانش آموزان و اولیای آنان  درامرآموزش، ترلیغ

 می پرورش و درآموزش فظال طالب به مشاوره فنون و اصول آموزش دوره اجرای لذا. باشد امر مشاوره تربیتی می دانش الز  در

 افزایش را پرورش و درآموزش وفظال شایغل طالب جمله از نمر مورد انسانی منابع نگرش و مهارتی ، دانشی های قابلیت تواند

ساعته  21نفر ساعت در دوره  3644و برگزیده واجد شرایط جمظا به مدت نفر ازطالب فظال  144در این فظالیت تظداد . دهد

    شرکت خواهند کرد . حجم فظالیت هر استان برابر جدول پیوست مشخض شده است.

 اجرا های گام 

 « مشاوره فنون و اصول آموزش» درخواست برگزاری دوره  .1

 ریزی منابع انسانی مرکز برنامه   ltmsهماهنگی تخصیص کد دوره آموزشی در سامانه  .2
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تدوین مشخصات فنی دوره آموزشی و تظیین) زمان ، مکان، منابع، سرفصل ها ،  محتوا، مدرسین ، مجریان ، مخاطران  .3

 و...( 

 تهیه لواز  و ابزار و بسته های آموزشی و فر  های مورد نیاز دوره  .1

 هماهنگی الز  با حوزه های علمیه برای همکاری در اجرای دوره .5

 پرورش  برای دوره  و آموزش در شایغل طالب دعوت از .6

 هماهنگی برگزاری دوره/ آموزشی  .7

 هماهنگی صدور گواهی حضور و پایان دوره .8

 مستند سازی فظالیت های دوره آموزشی .3

 

 انتظارات و ها توصیه  

  نسرت به شناسایی اولیه و انتخاب داوطلرین واجد شرایط از بین طالب شایغل و فظال  استان اقدا  گردد. .1

پرورش هماهنگی و تمهیدات الز  با بخش  و درآموزش فظال طالب به مشاوره فنون و اصول برای برگزاری دوره آموزش .2

 برنامه ریزی نیروی انسانی استان به عمل آید. 

 برابر محتوا و سرفصل های آموزشی دوره نسرت به شناسایی مدرسین مجرب از حوزه و آموزش و پرورش اقدا  گردد.  .3
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 نمون ربگ اه
براساس راهنمای تنظیم و تکمیل آن که در ذیل و یا در بخشنامه های استانی فعالیت های ی  ن برگ هانمو :نمون برگ ها

  مربوطه اعالم شده است مورد استفاده قرار می گیرد.  
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 باسمه تعالی                                  پیوست شماره یک                                            

 6971-79عناوین  برنامه های استانی و منطقه ای کمیته های همکاری  در سال تحصیلی 
 سطح اجرا هازیر فعالیت مستندات عنوان برنامه ردیف کل

112 

 گیری از ظرفیتبهره

های علمیه در حوزه

ریزی پژوهش، برنامه

درسی و توسظه 

ی تظلیم و هازیرساخت

 تربیت اسالمی

های کلی ابالیغی مقا  مظمم سیاست 6-1بند

 رهرری؛

راهرردها و  6-5و  1-1های: و بند 2هدف 

 ؛36های سال سیاست

سند تحول  23-1و  15-5، 7-3راهکارهای:

 بنیادین

توافق نامه حوزه های علمیه و آموزش و 

محور های همکاری توافق  1و بند 1پرورش:بند

 نامه

عرصه  1صه آموزش و برنامه ریزی، بندعر 3بند

 آموزش و برنامه ریزی

 « 2شماره » پژوهش در حوزه همکاری ها  .1
 استانی

همکاری در ایجاد و توسظه مدارس پیش حوزوی )مدارس  .2

 « 7شماره » علو  و مظارف اسالمی( 

 استانی

 منطقه ای

113 

های تربیتی توسظه فظالیت

و ترلیغی و تظمیق باورهای 

آموزان، با دانشدینی 

استفاده از ظرفیت 

 های علمیهحوزه

های کلی ابالیغی : سیاست5-3و  5-1های: بند

 مقا  مظمم رهرری

راهرردها و  6-7و 1-1های: و بند 2هدف 

 ؛36های سال سیاست

سند تحول  23-1و  7-2، 2-1، 1-1راهکارهای: 

 بنیادین.

توافق نامه حوزه های علمیه و آموزش و 

 عرصه امور تربیتی و ترلیغ 1پرورش:بند

 عرصه امور تربیتی و ترلیغ 2بند

اعزا  مرلغان با تجربه حوزه های علمیه به )جلسات تخصصی  .3

، گفتمان های دینی دانش آموزی ، مناسرت های دینی و ملی ، 

اردوهای تربیتی وفظا لیت های فوق برنامه و هیات های دانش 

 «1شماره»آموزی( 

 استانی

 منطقه ای

امین واستقرارروحانی در مدارس توسط حوزه های علمیه  ) ت .1

طرح امین ، طرح روشنا، مدارس شرانه روزی روستایی و عشایری 

مربی مهد های -، نمونه دولتی و روحانی« سفیران آسمانی»

 «2شماره » کودک و پیش دبستانی و... ( 

 استانی

 منطقه ای

ی نمریه برگزاری نشست تخصصی وهمایش علمی وکرسی ها .5

پردازی ، نقد و مناظره ، نوآوری و آزاد اندیشی برای مدیران و 

شماره »مظلمان باحضور اساتید ، علما و فضالی حوزه های علمیه 

3» 

 اسنانی

دیدار دانش آموزان با علما و فضالی حوزه های  .6

 «1شماره»علمیه

استانی منطقه 

 ای

عمومی برابر جذب و بکار گیری طالب در قالب نما  وظیفه  .7

 «6شماره »سهمیه تظیین شده 
 استانی

آشنایی دانش آموزان  با نما  آموزشی مدارس علمیه و  .8

 «7شماره »بازدید از حوزه های علمیه 

استانی منطقه 

 ای

111 

مشارکت در تربیت و 

توانمندسازی منابع 

انسانی )مرلغان و 

روحانیون شایغل( با 

استفاده از ظرفیت 

 های علمیهحوزه

های کلی سیاست 6-1و  5-6، 3-1های: بند

 ابالیغی مقا  مظمم رهرری

راهرردها و  3-5و  3-1و بندهای:  1هدف 

 ؛36های سال سیاست

 سند تحول بنیادین. 11-14و  8-6راهکارهای:

توافق نامه حوزه های علمیه و آموزش و 

 -عرصه توانمند سازی و ارتقاء 3پرورش:بند

 یارزشیاب و عرصه نمارت1بند

 ارزشیابی و عرصه نمارت2بند

 «1شماره»توانمند سازی طالب شایغل در آموزش و پرورش  .3
 استانی

های نمارت و ارزیابی فظالیت هاو بهسازی عملکرد کمیته .14

ها های علمیه و آموزش و پرورش در استانهمکاری حوزه

 «6شماره»

 استانی
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 باسمه تعالی

 تر از امکانات است.ریزی مهمبرنامهظرافت و دقت در لی علیه السالم : قال ع

  کلی برنامهعنوان 

  عنوان فظالیت

 مستندات برنامه

 سند تحول بنیادین توافقنامه همکاری سیاست ها شماره برنامه

    

 اهداف

  کیفی

  کمی

           

 اقدامات

 نوع اقدا 

 

 زمان اجرا

سه ماهه 

 اول

سه ماهه 

 دو 

سه ماهه 

 سو 

سه ماهه 

 هار چ

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

             

             

             

             

             

             

             

             

1شماره  برگنمون  
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 شاخص

 37-36پیش بینی  در سال 35- 36عملکرد در سال 35-36پیش بینی  در سال عنوان شاخص

    سند

اعترار مورد 

 نیاز)ریال(
  محل تامین اعترار 

 مجری

 همکار اصلی

 

 
 

 محل تامین اعترار

 درصد دستگاه درصد     دستگاه

 

 
 

 

 

 

 

 شیوه  ارزیابی

 

 

 

 

 (استان....................  مورخ................  شماره بخشنامه) وزارت عالی مقام 34/3/79 مورخ 17748 بخشنامه موضوع* 

 امضای رییس کمیته:                            کمیته:                                                                                                                       امضای دبیر 

پیشنهادی  های برنامهو هرکدام از  2برای هرکدام از فعالیت های ده گانه مندرج در نمون برگ  شماره  1توضیح:  نمون برگ شماره 

 تنظیم و تکمیل خواهد شد.  کمیته استان  ابتکاری و

 

 

 

 

2شماره  برگنمون  
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 باسمه تعالی

 دهی. جامان آگاهی و ریزی برنامه بدون را کاری اینکه از باش حذر بر و بده انجام عقل و علم روی از دادی، انجام را کاری هرگاه: فرمایند می پیامبر اعظم صل اهلل علیه و آله و سلم

 71-79ها درسال تحصیلی های استان  ............................  با دبیرخانه ستاد همکاریتفاهم نامه کمیته همکاری

کد 

 فظالیت

عملکرد سال  شاخص فظالیت ها برنامه کلی

 35-36تحصیلی 

بینی سال پیش

 36-37تحصیلی 

های حوزه گیری از ظرفیتبهره 112

ریزی برنامهعلمیه در پژوهش، 

های درسی و توسظه زیرساخت

 تظلیم و تربیت اسالمی

   تظداد « 2شماره » پژوهش در حوزه همکاری ها  .1

همکاری در ایجاد و توسظه مدارس پیش حوزوی )مدارس علو  و  .2

 « 7شماره » مظارف اسالمی( 

   مدرسه

 و تربیتی هایفظالیت توسظه 113

 دینی باورهای تظمیق ترلیغی و

 از استفاده آموزان بادانش

 علمیه هایحوزه ظرفیت

اعزا  مرلغان با تجربه حوزه های علمیه به )جلسات تخصصی ،  .3

گفتمان های دینی دانش آموزی ، مناسرت های دینی و ملی ، اردوهای 

 «1شماره»تربیتی وفظا لیت های فوق برنامه و هیات های دانش آموزی( 

   نفر

دارس توسط حوزه های علمیه  ) طرح تامین واستقرارروحانی در م .1

سفیران »امین ، طرح روشنا، مدارس شرانه روزی روستایی و عشایری 

مربی مهد های کودک و پیش دبستانی -، نمونه دولتی و روحانی« آسمانی

 و... (

 «2شماره »  .5

   نفر

برگزاری نشست تخصصی وهمایش علمی وکرسی های نمریه پردازی  .6

وری و آزاد اندیشی برای مدیران و مظلمان باحضور ، نقد و مناظره ، نوآ

 «3شماره »اساتید ، علما و فضالی حوزه های علمیه 

   نشست

   نفر «1شماره»دیدار دانش آموزان با علما و فضالی حوزه های علمیه .7

جذب و بکار گیری طالب در قالب نما  وظیفه عمومی برابر سهمیه  .8

 «6شماره »تظیین شده 

   نفر

آشنایی دانش آموزان  با نما  آموزشی مدارس علمیه و بازدید از  .3

 «7شماره »حوزه های علمیه 

   نفر

مشارکت درتربیت  111

 توانمندسازی

منابع انسانی )مرلغان و 

روحانیون شایغل( با استفاده از 

 های علمیهظرفیت حوزه

   نفر «1شماره»توانمند سازی طالب شایغل در آموزش و پرورش  .14

های رت و ارزیابی فظالیت هاو بهسازی عملکرد کمیتهنما .11

 «6شماره»ها های علمیه و آموزش و پرورش در استانهمکاری حوزه

   منطقه

 پیشنهادی های برنامه سایر *

 همکاری کمیته ابتکاری و

 استان

12.     

13.     

11.     

15.     

 امضای مشاور وزیر                                 امضای امام جمعه و    و      امضای مدیر کل آموزش و پرورش   

 و دبیر ستاد                                      رئیس کمیته همکاری                      نایب رئیس کمیته همکاری           
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 71-79استان ها  در سال تحصیلیپیش بینی حجم فعالیت های کمیته های همکاری حوزه های علمیه و آموزش و پرورش 
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6 

ن آذربایجا

 شرقی
          

2 

آذربایجان 

 غربی
          

           اردبیل 9

           اصفهان 4

           البرز 5

           ایالم 1

           بوشهر 9

8 

چهارمحال 

 و بختیاری
          

7 

خراسان 

 جنوبی
          

61 

خراسان 

 رضوی
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66 

خراسان 

 شمالی
          

           خوزستان 62

           زنجان 69

           سمنان 64

65 

سیستان و 

 بلوچستان
          

           تهرانشهر  61

69 

شهرستان 

 های تهران
          

           فارس 68

           قزوین 67
           قم 21

           کردستان 26

           کرمان 22
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           هکرمانشا 29

24 

و  کهکیلویه

 بویر احمد
          

           گلستان 25

           گیالن 21

           لرستان 29

           مازندران 28

           مرکزی 27
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 تعاریف ، مفاهیم و الگواه
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 و مفاهیم تعاریف .1

 پژوهشی های پروژه انجا   تربیت، و تظلیم هایعرصه در موجود مشکالت حل برای ممکن هایراهکار بهترین : یافتنپژوهش

 تربیتی حوزه در وهشیپژ رویکرد گسترش.است پیرامونی مفاهیم از ترروشن شناختی به رسیدن برای منسجم فظالیتی با ،

 و پویایی تواند می فرایندها استقرار و استمرار ویا ابداع برای «ای توسظه»و«کاربردی» ،«بنیادی» های پژوهش برپایه وآموزشی،

 .برخشد توسظه تربیتی مقاطع و سطوح همه در را الز  نشاط

نریاء، ائمه، علما، متفکران، دانایان و مصلحان ترلیغ یکی از مسائل اساسی حیات اجتماعی و یکی از اهداف مقدس ا: تبلیغ

است. ترلیغ دینی یظنی رساندن حقایق دین به اذهان و دلهای مخاطران به طوری که بدون آن دچار خسارت خواهند شد. 

دهند که  مرلغان،  علما و روحانیون هستندکه با درک وظیفه الهی و انسانی، دلها و ذهن های انسان هایی را مورد خطاب قرار می

 دچار عد  علم ، شک یا جهالتند . 

حضور روحانیون و طالب برای تظلیم ضروریات و مسائل اولیه اسال  و بیان مواعظ و ترلیغ امور  : مناسبتی در مدارس مبلغان

ینه ارتقای دینی در بین مخاطران عا  و خاص  امری انکار ناپذیراست وجود روحانیون ، مرلغان و کارشناسان دینی در مدارس زم

و قوا  فرهنگ دینی نسل جوان را فراهم کرده و زمینه هجو  فرهنگ بیگانه را خنثی  می نماید. در برنامه های ستاد تالش شده 

است تا با هماهنگی مرادی ذیربط حوزه های علمیه و نهاد های حوزوی ، از وجود مرلغان واجد شرایط توانمندومهذب برای 

 هیات و برنامه فوق های لیت وفظا تربیتی اردوهای ، آموزی دانش دینی های گفتمان ، تخصصی اتحضور و ایفای نقش در جلس

 استفاده شود.   ملی و دینی های مناسرت آموزی و دانش های

روحانیت برای برادران ( که از  مقدس لراس به دائم روحانی مستقر فرد واجد شرایطی است )شرط تلرس:  روحانی مستقر

 توافق فظالیتهای انجا  ترلیغ تظیین شده استقراریافته و با تظهد به محل سال در زا  کننده حداقل به مدت یکسوی واحد اع

 پرورش )حداقل و آموزش استقرار، وظیفه ترلیغ دینی و نشر احکا  و مظارف اسالمی را در مدارس طرح ضوابط رعایت وبا شده

 نوجوان و جوان نسل محوریت با را خود دینی و ترلیغی های برنامه موظفند رمستق برعهده می گیرد. روحانیون روز( سه ای هفته

 ،برگزاری چهره به چهره ،ترلیغ سخنرانی ، دعا ، جماعت نماز برگزاری هایی نمیر درفظالیت امین مدارس و آموزشی مراکز در

 آموزان دانش های خانواده با اندیشی هم و مشاوره ارائه و پاسخ و پرسش ، مظرفت و انس های ،حلقه گفتمان و مناظره جلسات

 سیاسی بینش داشتن و فقیه والیت به عملی ، التزا (1 سطح حداقل)  مظتررحوزوی تحصیلی مدرک داشتن .نمایند متمرکز

 سن ترلیغ و حداقل منشور کامل مفاد اجرای موثر، تظهد اجتماعی روابط و ترلیغی توان شهرت،داشتن حسن و صحیح اجتماعی

 سال از دیگر شرایط طرح استقرار می باشد.  54 داکثرح و 25

 دفتر و علمیه های حوزه کاربردی های آموزش و ترلیغ مظاونت ، مدت بلند هجرت طرح براساس : فعالیت های طرح هجرت

 و جوان نسل محوریت با را خود دینی و ترلیغی های برنامه کرده موظف را مستقر روحانیون قم علمیه حوزه اسالمی ترلیغات

 ،برگزاری چهره به چهره ،ترلیغ سخنرانی ، دعا ، جماعت نماز برگزاری های درفظالیت امین مدارس و آموزشی مراکز در نوجوان

 آموزان دانش های خانواده با اندیشی هم و مشاوره ارائه و پاسخ و پرسش ، مظرفت و انس های ،حلقه گفتمان و مناظره جلسات

 .نمایند متمرکز
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 الگوها .2

حوزه های علمیه و نهاد های حوزوی وظیفه تربیت ، سازماندهی و اعزا  مرلغان و کارشتاسان دینی را از  مبلغ: اعزاموه نح

میان طالب و روحانیون برعهده دارند . مظاونت ترلیغ و آموزش های کاربردی حوزه های علمیه ، دفتر ترلیغات اسالمی حوزه 

مرلغ به اقصی نقاط کشور هستندکه در قالب طرح های هجرت کوتاه مدت و بلند مدت علمیه قم و ... عمده ترین مرجع اعزا  

 ازطریق سامانه های سماوات و سمتا اقدا  می نمایند. 

 های حوزه کاربردی های آموزش و ترلیغ این سامانه ارتراطات و اطالعات جامع مرلغین، زیر نمر مظاونت : سامانه سماوات

  جهت هجرت کوتاه مدت و بلند مدت طالب و روحانیون جهت ترلیغ دین را عهده دار می باشد. علمیه اداره می شود واعزا

طالب عالقمند جهت تشکیل پرونده ،ثرت وگزارش )فظالیت های ترلیغی (هجرت بلند مدت خود به این سامانه مراجظه می 

 نمایند. 

قم اداره می شود. و  علمیه حوزه اسالمی نمر دفترترلیغات این سامانه جهت اعزا  مرلغ به اقصی نقاط کشور زیر سامانه سمتا:

خدماتی شامل  تشکیل پرونده ترلیغی طالب ، عضویت در سایت ، پی گیری حکم، درخواست کاربری برای نهاد های مرترط و ... 

 ارائه می دهد.  

 فرایند جذب و اعزام و بکارگیری روحانی مستقر از سوی سازمان تبلیغات اسالمی :

. ارائه مدارک الز  وتکمیل فر  های 2.مراجظه حضوری متقاضی به اداره امور فرهنگی اداره کل ترلیغات اسالمی استان 1 

. اعال  نتیجه و صدور مچوز به متقاضی 5. انجا  مصاحره و گزینش 1. تشکیل پرونده و اعال  زمان مصاحره حضوری 3مربوطه  

. ارسال قرارداد به سازمان ترلیغات اسالمی کشور برای 7داره کل ترلیغات اسالمی . تظیین محل خدمت و عقد قرارداد توسط ا6

.  ثرت 14. استقرار روحانی در محل خدمت تظیین شده 3. ابالغ رسمی قرارداد به روحانی مستقر 8بررسی و تایید نهایی 

 در صورت تایید و رضایت. ادامه فظالیت 12. ارزیابی ماهانه روحانی مستقر 11مشخصات در سامانه ترلیغی  

 اسالمی ترلیغات سازمان  :اسالمی تبلیغات سازمان به وابسته اسالمی معارف و علوم دبیرستان تأسیس فرایند و یشیوه

 فرایند و یشیوه.  است نموده تاسیس را  اسالمی مظارف مدارس سازمان صدرا های دبیرستان اداره و ایجاد کشور به منمور

 تحویل و تنمیم. 1: باشد می ذیل شرح به اسالمی ترلیغات سازمان به وابسته اسالمی مظارف و و عل دبیرستان تأسیس

 ساختمان، تامین شرط به درخواست بررسی. 2  اسالمی ترلیغات کل ادارات به  موسسین  توسط مدرسه تاسیس درخواست

. 3  مظارفی مجرب مظلمان و اساتید حضور مکان،ا مدرسه از مناسب مالی پشتیرانی امکان ، آموزی دانش جمظیت بودن مناسب

کشور به شورای عالی آموزش و پرورش برای بررسی و صدور  اسالمی مظارف مدارس سازمان سوی ارجاع درخواست تاسیس از

 . استان اسالمی ترلیغات و پرورش و آموزش ادارات کل به مدرسه تاسیس موافقت و ابالغ شرایط احراز . اعال 1مجوز تاسیس 

 ثرت الظمل دستور و رشته این آموزان دانش تحصیل ادامه نحوه ، آموزشی محتوای با آشنایی ، تاسیس شرایط بر همچنین، عالوه

 . است شده اعال  سازمان این سوی از نیز آموزان دانش نا 
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مومنین و نهاد های علمی و  اسالمی،  افزایش آشنایی عالقمندان از بین مظارف و علو  ایجاد و راه اندازی مدارس برای توسظه

مذهری  به تاسیس این گونه مدارس که به عنوان مدارش پیش حوزوی تلقی شده و زمینه جذب و هدایت دانش آموزان مستظد 

 باشد.  به حوزه های علمیه و تحصیل در علو  دینی را فراهم می آورد گا  های اجرایی زیر مورد توجه می




