هواملدبّر

هایکوتاهمدتومیانمدت


برنامه
معاونتپژوهشدراستانها

مقدمه
استها ،برنامههاوفعالیتهایپژوهشیدرپرتوتقارب و همراستاییبیندستاندرکارانستاد و صف
تحقق بهینهسی 

حوزههای علمیهی
فعالیتهای پژوهشی در 

مدیریتهای این معاونت با استانها و مدارس ) وبا پایش و نظارت مستمر بر 

(
اموراستانها،

استانیوبرطرفکردنمشکالت وایجاد همافزایی الزممیسورمیگردد .درتحققاینمهم ،قائممقام
یشود را
یریتهای مختلف این معاونت انجام م 
یلهی مد 
استانها را که به وس 
یتهای این معاونت در عرصهی  
یهی فعال 
کل 
ینماید.برخیازاینوظایفبهصورتاستقاللیمتوجهاینبخشمی
مدیریتکردهوانسجامالزمرابینصفوستادبرقرارم 
شود که  :ایجاد شورای پژوهش به عنوان یگانه مراجع تصمیم سازپژوهشی در استانها ،تمشیت امور معاونانپژوهشی ،
ظرفیتشناسیووضعیتسنجیپژوهشیاستانها ،ایجاد بانکاطالعاتمعاونان پژوهشی،تقاضایمصوبهومادهواحدهاز
یتهاوتهیهگزارشازعملکردهای
شورایپژوهشمرکزبهمنظورتأمینمنابعششگانهپژوهشی،پایش،نظارتوارزیابیفعال 
یتهایاستانیو...
یتهادرفعال 
بولتناطالعرسانیسالیانهازمیزانموفق 

هابراساسشاخصههایمصوب،تهیه

پژوهشی 
استان
یربط معاونتدرامورپژوهشی و درعرصه
بابخشهای ذ 

ازاینجملهاندو بعضیدیگر ازکارکردهانیز درضمنهمکاری 
یهایآزاداندیشی
انجمنهای علمی ،کرس 

جشنوارهها،نشریات ،

تشکلهای علمی طالبواساتید،
راهاندازی  
هایی همچون  :
کتابخانهها ،زمینه سازی برای ایجاد مرکزوواحدهای پژوهشی ،همکاری در راهاندازی

و نشستهای علمی ،تمشیت برامور
یتهای
یتههای استانی آزاداندیشی  ،همکاری در جهت آموزش پژوهش به صورت مکتوب و مجازی با استفاده از ظرف 
کم 
یگاههایالکترونیکیو...معناومفهوممییابد.
ینهسازیبرایایجادپا 
نگارشیوفضاهایمجازی،زم 
اهداف:
.1

گسترشفرهنگومهارتهایپژوهشیدرمیاناساتید،طالبومدارساستانی؛

.2

بامدیران،معاونان،اساتیدوپژوهشگرانمدیریتهایاستانی؛

توسعهوتقویتتعاملستادی

.3

لآنهابهمرکزوذیربطانباهدفهمافزاییوگرهگشایی؛
ایازاستانهاوانتقالمسائ 


هایدوره

بازدید

.4

سوقدادنپژوهشهایحوزویبهسمتحلمشکالتواقعیجامعهوپشتیبانیازنظاماسالمیدرسطوحمحلی،

استانی،ملیوفراملی

1

سیاستها:
.1

برایحوزههایاستانیوشهرستانی

رعایتعدالتدرتوزیعامکاناتمرکز

.2

بهینهسازیاجرایتصمیماتمعاونتپژوهشدرحیطهاستانها؛
تسهیلو 

.3

اهتمامبههدایتبرنامههاوتولیداتپژوهشی؛جهتپاسخگوییبهمشکالتنظامجامعهوحوزههایعلمیه؛

.4

اهتمامبهاستقاللمدیریتهایاستانیدرجذبوهزینهکردمنابعمالیدربرنامههایپژوهشی؛

.5

اهتمامبهواسپاریاختیاراتدرانجامبرنامههایپژوهشیبهواحدهایصفی؛

.6

استانها؛
یتهایپژوهشی 
اهتمامبهشناساییاستعدادهاوتقویتظرف 

.7

یریتهایمعاونتپژوهشبرایپیشبرد
حوزههایعلمیه،بهویژهمد 
بابخشهایمختلفمرکزمدیریت 

همکاری
وظایفمحولهآناندراموراستانها.


برنامههایمعاونتپژوهشدراموراستانها

میشود.
برنامههایاینواحدبهدوصورتکوتاهمدتومیانمدتانجام 

برنامههاییهستندکهدرصورتتخصیصبودجهووجودسایرامکاناتوشرایط،درمدت
برنامههای کوتاهمدت؛   

مدتبرایانجامیکعملیاتمعیناست؛مانندبرنامهییکگردهمایی


هایکوتاه
ششماه تایکسالقابلانجاماست .
برنامه
و...
هاییهستندکهدرصورتتخصیصبودجهووجودسایرامکاناتوشرایط،انجامآنهااز

برنامههایمیانمدت؛ 
برنامه

زمانآغازبیشازششماهتایکسالبهدرازاخواهدکشیداماتالشبرایناستانشاءاهللنهایتادربازهزمانیسهسالهپایان
؛مانندفرهنگسازیدرجهتنهادینهسازیپژوهش بیناساتیدوطالبویاایجاد

پذیردویابخشهاییازآنتحققیابد 
تشکلهایپژوهشیاساتیدو...
هایکوتاهمدت


برنامه
الف:
.1
.2

براساسشاخصههایمصوب؛

پایش،نظارتوارزیابیعملکردها
بازدیدهایدورهایازمراکزوواحدهایآموزشی؛


.3

رتبهبندی پژوهشی مدیریت های استانی ؛
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.4

راهاندازیشورایپژوهشمدیریتهایاستانی؛

.5

ارتقایتعاملهدفمندواحدهایصفیبانهادهایعلمیوپژوهشیدرسطوحملی،استانیومحلی؛

.6

گردهمآییمدیراناستانیومعاونانپژوهشیمدیریتهایاستانیبارویکردپژوهشی؛

برگزاری

.7

تهیهیبانکجامعاطالعاتپژوهشیاستانهاباهمکاریبخشهایمختلفمعاونت؛


.8

نامههایجذب،نصب،شرحوظایف،ارزیابیوعزلمعاونانپژوهشی؛
آیین 
اصالحوبروزآوری 

.9

برگزاریویدیوکنفرانس وارتباطتصویری وبرخطباهمکاریمدیرانستادیبهمنظورتبیینوتوجیهوهدایتبرنامهها
وفعالیتهایپژوهشی؛

.11

پستسازمانیمعاونینپژوهشیمدیریتهایاستانیوواحدهایآموزشی؛

بررسیواحرازشرایطبرایتصدی

.11

رسانیسالیانهازمیزانموفقیتهایپژوهشیدراستانها؛


تهیهبولتناطالع

.12

سازینشریاتمدرسهایواستانیوتشکلهایطلبگیباهمکاریمدیریتهایذیربط؛

مشارکتدر 
فعال

.13

یپژوهشوهفتهیکتابدرقالبهمکاریبامدیریتهایمعاونت؛


هاییمانندهفته

مناسبت
بهینهسازی

.14

برنامهوبودجهساالنهیاموراستانهاومدارسدرخصوصوظایفاستقاللیآن.

پیشنهاد
مواردیادشدهبرنامههاییهستندکه هم

ایازبرنامههایکوتاهمدتوجودخواهندداشت.


البتهدرهرزمانیمجموعه
اکنونموردتوجهقرارگرفتهاند.


برنامههایمیانمدت

ب:
.1

یژهیطالبواساتیداستانیباهمکاریمدیران
مدرسهیاینترنتیآموزشپژوهش،و 

زمینهسازیبرایتأسیس
ستادیمعاونتومرکزآموزشهایمهارتیوکاربردی؛

.2

هاوشهرستانهاواحیایموقعیت


یعلمیهبهاستان

فرهیختگانپژوهشیحوزه
پیشبینیمهاجرتمعکوس
بامحوریتپژوهشگرانبرتر؛

«مجتهدشهر»و«مجتهداستان»

.3

دهیکتابخانههایاستانیومدارس،احیاءتراث

یهینظامجامعکتابخانهها،پایشو 
سامان
همکاریدرتهیهته 
اسالمیباتجمیع،ترمیمونوسازیکتابهایخطی؛

.4

همکاریبامدیریتترویجدرراستایایجادتشکلهایپژوهشیاساتید؛

.5

مساعدتوانجامتمهیداتالزمبرایبرقراریتعاملمدیریتهایاستانیبامراکزونهادهایاستانیدرراستای
انجامپروژههایسفارشی،پیشنهادیو

ازمراکزهمسوبرای

جذببودجهیپژوهشیوتأمیننیازهایمادیومعنوی

مشارکتی؛
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.6

هایمیدانیدراستانهابهمنظورپیشگیریوکاهشازآسیبهای


اندازیگروهپژوهش
زمینهسازیبرای 
راه
اجتماعیو پشتیبانیهدفمندازنظاماسالمی؛

.7

موضوعشناسیپژوهشیمتناسببااقتضائاتبومیبهمنظورهدایتهرچه

همکاریوبرقراریترابطصفوستاددر
بیشترتحقیقاتوپایاننامههادرمسیرکاربردی؛

.8

نهسازیبرایهم
هایبرتراستانهاوزمی 


اندیشیپژوهشگرانوتشکل

برگزاریهم
همکاریوزمینهسازیبرای
همافزاییوانتقالتجاربشوراهابهیکدیگر؛
اندیشی ،

.9
.11

استانهابراساسطرحآمایشحوزه؛
همکاریدرآمایشوبروزآوریمنابعپژوهشی 
ریزیوپیشنهادجهتتأمینمنابعانسانیپژوهشیموردنیازحوزههایعلمیه درمدیریتپژوهش وارتقای


برنامه
مهارتآنها؛

سطحدانشو

.11

هاوگرایشهایگوناگون(قرآن،کالم،فقه ،اصول،


همایشپژوهشگرانبرتردررشته
زمینهسازیبرایبرگزاری
اخالقو)...؛

.12

زمینهسازی برای ایجاد پایگاههای الکترونیکی و انتشار تولیدات مجازی و الکترونیکی در راستای توسعه فرهنگ

پژوهشدراستانها؛


.13

سازیانقالبوتمدناسالمیازطریقبرپاییکرسیهایآزاداندیشیدراستانهایمختلف.


گفتمان
همکاریدر

مدتفعلیاستودرهرزمانبهحسبنیازهایمربوطهبرنامههایمیانمدتمناسبتعریف

لیستباالبرنامههایمیان

خواهدشد.
اموراستانهاومدارس»

مخاطبانواحد«
مدیرانحوزهیمعاونتپژوهشی

مدیرانومعاونانپژوهشیاستانها

مدیرانومعاونانپژوهشیورابطانپژوهشیمدارس
اساتیدوطالبپژوهشگراستانها



4

