شماره مصوبه ،3421 :تاريخ مصوبه ،79/11/7 :تاريخ ثبت ،79/11/14 :شماره جلسه139 :
اصالح تبصره  3ماده  5آییننامه جذب و پذیرش و ساماندهی اساتید حوزههای علمیه ،موضوع مصوبه 499

تبصره  3ماده  5آییننامه جذب و پذیرش و ساماندهی اساتید حوزههای علمیه ،موضوع مصوبه  ،499به شرح ذیل اصالح گردید:
«تبصره  :1در مناطق محروم و در موارد ضروری و با تشخیص و نظارت کمیته اساتید مرکز مدیریت حوزههای علمیه ،رعایت بند
«ی» برای طالبی که توانمندی آنها در زمینه تدریس احراز شده است ،الزم نیست .نحوه تشکیل کمیته مذکور و اعضای آن
توسط مرکز مدیریت حوزههای علمیه پیشنهاد شده و به تأیید شورای عالی حوزههای علمیه خواهد رسید .همچنین عدم
رعایت بند مذکور در خصوص مناطق محروم ،بالمانع است».

شماره مصوبه ،1288 :تاريخ مصوبه ،79/31/31 :تاريخ ثبت ،79/04/09 :شماره جلسه165 :
اعطای مجوز صدور مدرک سطح  9به حوزه علمیه اصفهان

با درخواست اعطای مدرک علمی سطح  4حوزه ،توسط مدیریت حوزه علمیه اصفهان ،مشروط به بررسی و احراز شرایط و
ضوابط اعطای مدرک سطح  4در حوزه مذکور توسط معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزههای علمیه و تأیید شورای عالی
حوزههای علمیه ،موافقت گردید.

شماره مصوبه ،3473 :تاريخ مصوبه ،79/32/04 :تاريخ ثبت ،79/04/30 :شماره جلسه169 :
اصالح ماده  3و  6اساسنامه صندوق حمایت از پژوهشگران و واحدهای پژوهشی حوزوی و الحاق یک ماده به آن

الف :ماده  3و  6اساسنامه صندوق حمایت از پژوهشگران و واحدهای پژوهشی حوزوی به شرح ذیل اصالح گردید:
ماده  :3اهداف صندوق عبارتند از:
 .1زمینه سازی جهت توسعه و تقویت زیرساختهای پژوهشی؛
 .2پشتیبانی از ظرفیتهای مناسب تحقیقاتی برای پژوهشگران و واحدهای پژوهشی حوزوی؛
 .3کمک به انتشار پژوهشهای مورد نیاز حوزه ،جامعه و نظام اسالمی؛
 .9زمینه سازی و برنامه ریزی مناسب جهت افزایش توانمندی پژوهشگران و واحدهای پژوهشی حوزوی برای تولید علم و نظریه
پردازی؛

 .5زمینه سازی جهت افزایش مشارکت پژوهشگران و واحدهای پژوهشی حوزوی در گسترش مرزهای دانش؛
 .6صیانت از شأن و منزلت پژوهشگران؛
 .7جهتدهی پژوهشها در راستای رفع نیازهای پژوهشی حوزه ،جامعه و نظام اسالمی.
ماده  :6ترکیب هیأت امناء عبارت است از:
 .1مدیر حوزههای علمیه (رئیس هیئت امناء)؛
 .2مدیر حوزههای علمیه خواهران؛
 .3یک نفر از اعضای شورای عالی حوزههای علمیه به انتخاب شورای مذکور؛
 .9معاون پژوهش مرکز مدیریت حوزههای علمیه؛
 .5مسئول دبیرخانه شورای عالی حوزههای علمیه؛
 .6تولیت آستان قدس رضوی یا نماینده تام االختیار ایشان؛
 .7رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه یا نماینده تام االختیار ایشان؛
 .8رئیس مرکز خدمات حوزههای علمیه یا نماینده تام االختیار ایشان؛
 .4یک نفر از صاحب نظران در امر پژوهش به پیشنهاد معاون پژوهش مرکز مدیریت حوزههای علمیه و تأیید مدیر حوزههای
علمیه؛
 .11یک نفر از صاحب نظران در امر پژوهش به پیشنهاد معاون پژوهش مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران و تأیید مدیر
حوزههای علمیه خواهران؛
تبصره :اشخاص موضوع بند  4و  11با حکم رئیس هیئت امناء به مدت  3سال منصوب و تمدید عضویت آنان بالمانع است.
ب :یک ماده به اساسنامه مذکور تحت عنوان «ماده  1مکرر» الحاق گردید:
ماده  1مکرر :در این آئیننامه ،اصطالحات با تعاریف مشروح ذیل مورد نظر میباشد:
تعاریف:
صندوق :به مرکزی گفته میشود که ،از تولیدات علمی و پژوهشی حوزویان و واحدهای پژوهشی حوزوی سراسر کشور حمایت و
پشتیبانی مادی و معنوی میکند.
پژوهش :فرآیند تولید دانش بوده و مصادیق آن عبارت است از :تولید نظریه ،اصالح نظریه ،تکمیل نظریه ،ارتقای نظریه ،نقد نظریه ،دفاع
از نظریه ،ارائه کاربرد جدید برای نظریه ،تولید پرسشهای جدید.

پژوهشگر :حوزویانی که عالوه بر اتمام پایه دهم (سطح سه) ،دارای حداقل دو اثر علمی – پژوهشی منتشر شده باشند و براساس آئیننامه
رتبهبندی پژوهشگران ،یکی از سه رتبه پژوهشی را به دست آورند.
واحد پژوهشی :منظور از واحدهای پژوهشی در این اساسنامه ،اعم از مراکز و موسسات پژوهشی ،پژوهشگاهها ،پژوهشکدهها ،انجمنها،
قطب های علمی و سایر ساختارهای مشابه حوزوی است که دارای اعتبارات رسمی و مصوب نیستند.
کمیته علمی :به گروهی گفته میشود که براساس وظایف و اختیارات خود ،اولویتها ،نوع و میزان حمایت از تولیدات علمی و
پژوهشی حوزویان و واحدهای پژوهشی حوزوی را تعیین میکنند.

شماره مصوبه ،3139 :تاريخ مصوبه ،79/30/47 :تاريخ ثبت ،79/30/13 :شماره جلسه390 :

اصالح تبصره  2و  3بند «و» ماده  6مصوبه 499

تبصره  2و  3بند«و» ماده  6آییننامه جذب ،پذیرش و ساماندهی اساتید حوزههای علمیه موضوع مصوبه  444به
شرح ذیل اصالح گردید.
تبصره  :2حداکثر  22درصد از دروس پایه  2 ،1و  3هر واحد آموزشی توسط اساتید موضوع این بند تدریس میشود.
تبصره  :3اساتید موضوع این بند ،حداکثر دو درس از دروس صرف ،نحو و تجوید را میتوانند تدریس کنند.

شماره مصوبه ،3139 :تاريخ مصوبه ،79/39/34 :تاريخ ثبت ،79/39/31 :شماره جلسه393 :

اصالح ماده  8آئین نامه جذب ،پذیرش و ساماندهی اساتید حوزههای علمیه ،موضوع مصوبه 499

1

احراز صالحیت علمی طالب متقاضی تدریس دروس پایههای  1تا  12در مدارس بلند مدت و کوتاه مدت (سفیران
هدایت) به شرح ذیل صورت میگیرد:
الف) احراز صالحیت علمی متقاضیان حکم تدریس دروس سطح  ،1سفیران هدایت(سطح دو سفیران) ،دروس غیر فقه و
اصول سطح دو و سه مدارس بلند مدت و سفیران هدایت(سطح سه سفیران) توسط هیئتهایی حداقل دو نفره  -که
اعضای آن با پیشنهاد معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزههای علمیه و تأیید مدیر حوزههای علمیه تعیین میگردد -صورت
میگیرد؛
تبصره :دستورالعمل اجرائی این بند حداکثر ظرف مدت یکماه پس از تاریخ ابالغ این مصوبه ،توسط معاونت آموزش مرکز
مدیریت حوزههای علمیه تهیه و پس از تأیید مدیر حوزههای علمیه به اطالع شورای عالی خواهد رسید.
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این ماده قبالً طی مصوبه  1221مورخه  49/24/11مورد اصالح قرار گرفته بود که با این مصوبه و اصالح مذکور ،مفاد مصوبه  1221ملغی میگردد.

ب) احراز صالحیت علمی متقاضیان حکم تدریس دروس فقه و اصول سطوح عالی حوزه (سطح دو و سه -اعم از آزاد و
تحت برنامه ،)-دروس فقه و اصول سفیران هدایت سطح سه و دروس فقه و اصول مراکز تخصصی حوزوی توسط هیئت-
هایی -که اعضای آن توسط معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزههای علمیه پیشنهاد و به تأیید مدیر حوزههای علمیه می-
رسند -صورت میگیرد.
ج) احراز صالحیت علمی اساتیدی که مشغول به تدریس دروس فقه و اصول سطوح عالی بوده یا سابقه تدریس دروس
مذکور را دارند و متقاضی حکم تدریس میباشند ،توسط هیئتهایی سه نفره -که اعضای آن توسط مدیر حوزههای علمیه
پیشنهاد و به تأیید شورای عالی میرسند -صورت میگیرد .چنانچه هیئتهای موضوع این بند با بررسی سوابق علمی،
آموزشی استاد متقاضی ،وی را واجد صالحیت علمی برای تدریس دروس فقه و اصول سطوح عالی بدانند ،مراتب را جهت
صدور حکم تدریس به معاونت آموزش اعالم مینمایند .در غیر اینصورت احراز صالحیت افراد متقاضی موضوع این بند
توسط هیئتهای موضوع بند ب صورت خواهد گرفت.
تبصره  :1دستورالعمل اجرایی بندهای ب و ج با همکاری معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزههای علمیه و دبیرخانه شورای
عالی حداکثر ظرف  44روز پس از تاریخ ابالغ این مصوبه تهیه و جهت تصویب به شورای عالی ارائه خواهد شد؛
تبصره  :2متقاضیان تدریس فلسفه در مقاطع و سطوح مختلف حوزه های علمیه با تأیید مجمع عالی حکمت اسالمی نیز احراز
صالحیت علمی میشوند.2

شماره مصوبه ،3137 :تاريخ مصوبه ،79/39/31 :تاريخ ثبت ،79/39/32 :شماره جلسه( 49 :کار گروه)
نظام جامع فناوری اطالعات حوزههای علمیه

 مأموریت

سیاست گذاری  ،مدیریت یکپارچه  ،فرهنگ سازی ،تامین و تقویت زیرساخت ها و توسعه کاربری فناوری اطالعات ،در
راستای تحقق سند چشمانداز حوزه های علمیه.
 چشمانداز
نظام فناوری اطالعات حوزه های علمیه در افق  1414نظامی است:
پیشرو ،نوآور ،کارآمد ،فراگیر ،پاسخگو و راهبر در بهرهگیری از خدمات نوین فناوری اطالعات .

نظام فناوری اطالعات حوزه های علمیه در این افق برخوردار از ویژگیهای زیر است:

 .1برخوردار از نظام مدیریتی توانمند ،فعال ،روزآمد و آینده نگر؛
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این تبصره مأخوذ از مصوبه  114شورای عالی میباشد ،که به جهت تجمیع مصوبات با موضوع واحد به این مصوبه در قالب تبصره اضافه گردید.

 .2دارای نیروی انسانی متعهد ،آشنا به فناوری روز و توانمند و خالق در نیل به اهداف مرکز مدیریت حوزههای
علمیه؛
 .3برخوردار از مخاطبان دارای سطح مناسب سواد رسانه ای و آشنا با فناوری( ،اعم از اساتید ،فضال،
طالب،کارمندان حوزههای علمیه و سایر مخاطبان)؛
 .4توانمند در جذب  ،پرورش و بکارگیری ایدههای فناورانه نو؛
 .5دارای زیرساختهای سخت افزاری و شبکه ای متمرکز ،پایدار و امن؛
 .6دارای سامانههای نرم افزاری یکپارچه و مبتنی بر فناوری های روز؛
 .7برخوردار از برنامه جامع امنیت فناوری اطالعات؛
 .8مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی.3
 اهداف کالن

ایجاد وتوسعه زیرساخت ها و سامانههای فناورانه به منظور:
 .1ارتقای بهره وری سازمانی
 .2ارتقای کیفیت خدماترسانی حوزه به طالب ،اساتید ،پژوهشگران ،مبلغان و سایر مخاطبان
 .3مدیریت یکپارچه و نظاممند جریان دادههای سازمانی و اطالعات علمی
 ارزشهای اساسی

 .1توجه به همه مبانی و ارزشهای اساسی مندرج در سند چشمانداز با اولویت:
 .1-1توجه به توحید باوری ،خدا محوری و محوریت ثقلین ،قرآن و اهل بیت علیهم السالم در تفقه و تبیین دین؛
 .2-1توجه به اندیشهها و رهنمودهای حضرت امام خمینی قدس سره و مقام معظم رهبری مدظله العالی و بهرهمندی از
منویات و فرمایشات مراجع عظام تقلید مدظلهم؛
 . 3-1حمایت و پشتیبانی از والیت مطلقه فقیه ،ولی فقیه زمان و نظام مقدس جمهوری اسالمی؛
 .4-1پاسخگو بودن در برابر نیازهای دینی مخاطبان و جامعه؛
 . 5-1نظم و انضباط و قانون مداری در همه شئون فردی ،سازمانی و اجتماعی؛
 .6-1سعه صدر ،نقد پذیری ،خیرخواهی و تعاون؛
 .2امانتداری و حفظ حریم خصوصی مخاطبان؛

 -3با رعایت موازین شرع و شئونات حوزوی.

 .3حفاظت از حقوق معنوی و منافع مادی پدیدآورندگان و ناشران اطالعات علمی؛
 .9تأکید بر حفظ و اشاعه ارزشها و سنتهای حوزوی بویژه در بهرهبرداری از فناوریهای نوین؛
 .5روزآمدی و آیندهنگری مبتنی بر پایش و نیازسنجی به هنگام و مستمر.
 سیاستهای کالن

 -1توجه به سیاست های کالن مندرج در سند چشم انداز حوزه های علمیه با تاکید بر:
 .1-1اهتمام جدی بر تحقق اندیشهها و رهنمودهای امام راحل

قدس سره

و مقام معظم رهبری

دامظلهالعالی

و بهره

مندی از منویات و فرمایشات مراجع عظام مدظلهم؛
 .2-1هوشمندی و مراقبت در بهرهبرداری از علوم و تجارب بشری و فناوریهای نوین با تاکید بر حفظ هویت
حوزههای علمیه؛
 .3-1تاکید بر اتخاذ رویکردهای جامع و هم افزا در عرصههای مختلف کارکردی؛
 -2تاکید بر صرفه جویی و تالش مستمر برای بهرهوری
 -3تاکید بر تمرکز در توسعه زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری و اتخاذ رویکردهای جامع و هم افزا
 -4اهتمام به حفظ امنیت همهجانبه زیرساخت های ارتباطی و سامانههای نرم افزاری.
 -5تاکید بر بهره برداری حداکثری از سامانه های فناورانه در تمام سطوح سازمانی
 راهبردهای عملیاتی
هدف ( )1ایجاد وتوسعه زیرساختها و سامانههای فناورانه به منظور ارتقای بهرهوری سازمانی

 .1همکاری در بازنگری و بهینه سازی مستمر فرایندهای کاری بر اساس اقتضائات و قابلیتهای فناورانه؛
 .2طراحی و تولید سامانه های متناسب با فرایندهای کاری طراحی شده؛
 .3آموزش و فرهنگ سازی در راستای توانمندسازی نیروهای سازمانی جهت بهره گیری از سامانه های فناورانه؛
 .4تجهیز و به روزرسانی زیرساخت های شبکه ای و تجهیزات سخت افزاری متناسب با نیازهای سازمان؛
 .5ایجاد شبکه ارتباطی امن ،جامع و یکپارچه بین مدارس و واحدهای مختلف حوزوی در سراسر کشور.
هدف ( : )2ایجاد وتوسعه زیرساختها و سامانههای فناورانه به منظور ارتقای کیفیت خدماترسانی حوزه به اعاظم علماء،
روحانیون ،اساتید ،پژوهشگران ،مبلغان ،طالب و سایر مخاطبان

 .1بررسی نیاز مخاطبان و سنجش مداوم رضایتمندی ایشان در طراحی و به روزرسانی سامانههای فناورانه؛
 .2یکپارچهسازی سامانههای ارائه کننده خدمات؛
 .3راه اندازی و توسعه پیشخوانهای حضوری ،برخط و ارتباطی؛

 .4عرضه سامانهها و خدمات در بنسازه (پلتفرم) رایج.
هدف ( : )3ایجاد وتوسعه زیرساختها و سامانههای فناورانه به منظور مدیریت یکپارچه و نظاممند جریان دادههای سازمانی و
محتواهای علمی

 .1طراحی و ایجاد بانک یکپارچه و جامع اطالعات حوزههای علمیه با قابلیت رهگیری ،پایشپذیری ،نسخهبندی و
تحلیلپذیری اطالعات؛
 .2نیاز سنجی ،تحلیل و ایجاد سامانههای مورد نیاز جهت گردآوری ،طبقهبندی و عرضه محتوای علمی حوزوی؛
 .3تدوین و اجرای برنامه امنیت نگهداری اطالعات ،جلوگیری از نشت آن و برقراری پایداری حداکثری سامانهها؛
 .4طراحی و راه اندازی مرکز داده سازمانی متناسب با چشم انداز فعالیتهای فناورانه حوزه؛
همکاری در تحلیل و استقرار نظام جامع آماری با بخشهای ذیربط.

