


مقام معظم رهربی) مدظله العالی(

پژوهش و تحقیق در نظام های آموزشی دنیا، رکن اساسی و مایه 

بقای آن است و شاخص رشد و یا عقب ماندگی هر مجموعه 

آموزشی و تحقیقی، به چگونگی و جایگاه پژوهش آن بر می گردد، 

از این رو برای تحول و پیرشفت در حوزه، باید به نظام پژوهشی آن 

عنایت ویژه بشود.
دیدار با  فضال و نخبگان حوزه علمیه قم، 74/9/14

حرضت امام خمینی) رحمة الله علیه(

كوشش منايند كه هر روز بر دقتها و بحث و نظرها و ابتكار و تحقيق ها 

افزوده شود؛ و فقه سنتى كه ارث سلف صالح است و انحراف از آن 

سست شدن اركان تحقيق و تدقيق است، محفوظ مباند وتحقيقات بر 

تحقيقات اضافه گردد.

صحيفه امام، ج 21، ص393.



نگاهی به وظایف، ساختار و تشکیالت معاونت پژوهش



بخش اول:

نگاهی به وظایف، ساختار و تشکیالت معاونت پژوهش
این معاونت تا قبل از مهر ماه سال 89 کار طراحی و بازبینی نظام های آموزشی- تربیتی و پژوهشی ، تعیین و تدوین متون درسی و کمک درسی  

و سازماندهی تحقیقات خواهران طلبه را برعهده داشته است، اما توجه به نیازهای پژوهشی خواهران دانش آموخته  علوم حوزوی و طالب به 

عمق بخشی آموخته های علمی، در ادامه  مسیر راه کسب علم ، ترویج و تبلیغ علوم اسالمی، معاونت پژوهش را برآن داشت تا با رویکردی جدید 

به مقوله پژوهش در جهت برنامه ریزی های عمیق و متقن و نیز  پویایی و گسرتش و حامیت از فعالیت های پژوهشی، در ماموریت و اهداف 

خود  تغییر ایجاد مناید . معاونت پژوهش در حال حارض، تحقق اهداف زیر را دنبال می کند:
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1 - طراحی ، تصویب  و اجرای نظام پژوهشی پاسخگو به مسائل علمی – پژوهشی زنان؛ 

2- پشتیبانی نظام آموزش پژوهش محور؛

3- جهت دهی به استعدادهای پژوهشی و تربیت پژوهشگران؛ 

4- ایجاد واحدهای پژوهشی به منظور نقش آفرینی در حوزه تولید دانش؛

5- انجام مطالعات بنیادی و توسعه ای در تعامل با مراکز و موسسات تحقیقاتی درون حوزوی و برون حوزوی.  

این معاونت با دارا بودن دفرت برنامه ریزی و ارزیابی پژوهشی ، سه مدیریت  و  شورای پژوهش، نسبت به انجام وظایف محوله فعالیت می 

کند. در ادامه رشح مخترصی از وظایف مجموعه های این معاونت بیان می شود .

دفتر برنامه ریزی و ارزیابی پژوهشی:
این دفرت در راستای تدوین سیاست ها، برنامه ریزی ، ساماندهی، نظارت  و ارزیابی فعالیت ها و امورکالن پژوهشی، فعالیت می مناید. عمده ترین 

وظایف آن عبارتند از: 

1-پیشنهاد  سیاست های کالن و برنامه های امور پژوهشی؛ 

2- مطالعه ،طراحی و بهینه سازی نظام جامع پژوهشی؛

3-نیازسنجی و تعیین اولویت های پژوهشی  حوزه های علمیه خواهران؛ 

4- تدوین برنامه های مربوط به فرهنگ سازی پژوهش، تولید دانش و کرسی های نظریه پردازی؛

5- تعیین شاخص ها و استانداردهای نظام پژوهش حوزه های علمیه خواهران؛

6- طراحی و استقرار نظام نظارت و ارزیابی بر برنامه ها و فعالیت های پژوهشی حوزه های علمیه خواهران در همه سطوح؛ 

7- تهیه ، تدوین و بررسی قوانین و مقررات ، آیین نامه ها و دستورالعمل های پژوهشی. 
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 مدیریت  امور پژوهشی واحدهای حوزوی:
 این مدیریت  اجراء  برنامه ها و نظارت بر امور پژوهشی در محدوده حوزه های علمیه خواهران را برای طالب شاغل به تحصيل،  بر عهده 

دارد. اهم وظایف آن عبارتند از:

پایان نامه های سطح   ، دو)کارشناسی(  پایانی سطح  تحقیقات  آموزشی طالب، شامل  دوره ی  پایان  پژوهش های  بر  نظارت  و  مدیریت   -1

سه)کارشناسی ارشد(، رساله های علمی سطح چهار)دکرتی(؛

2- غنی سازی برنامه آموزشی حوزه های علمیه خواهران با مولفه های پژوهشی؛

:  طرح های تحقیقاتی ،نشست های علمی، هامیش های علمی،  3- مدیریت و نظارت بر فعالیت های پژوهشی واحدهای حوزوی شامل 

كرسی های آزاد انديشی،كارگاه های مهارت افزايی و...؛  

4- مدیریت و حاميت از تاسيس و فعالیت تشكل های پژوهشی واحد های حوزوی مانند :حلقه ها،کانون ها و انجمن های پژوهشی و نظارت 

بر عملكرد آنها.

 مدیریت ساماندهی امور پژوهشی عمومی:
   این مدیریت در راستای هدایت انگیزه ها و استعدادهای پژوهشی بانوان پژوهشگر حوزوی، به ویژ ه دانش آموختگان،  به سمت نیازهای 

اساسی جامعه، مهمرتین وظایف ذیل را عهده دار است:

1- ساماندهی و آمایش نیروها و منابع انسانی بخش پژوهش دینی در محیط بانوان؛

2- ساماندهی، حامیت و راهنامیی بانوان پژوهشگر در راستای بهره برداری از فرصت ها ، امکانات و حامیت های پژوهشی؛

3- همکاری با مراجع ذی ربط جهت ایجاد هامهنگی در امور پژوهش های دینی کشور؛ 6
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4- برگزاری نشست ها، هامیش ها و هم اندیشی های علمی در سطوح استانی و ملی؛

5- مدیریت تاسیس و راه اندازی هسته ها و گروه های پژوهشی دانش آموختگان، مراکز پژوهشی، پژوهشکده ها، موسسات پژوهشی و 

پژوهشگاه ها با استفاده از ظرفیت های استانی و ملی؛

6- تجليل از واحدهای پژوهشی و پژوهشگران برتر حوزه های علمیه خواهران.

 مدیریت پشتیبانی پژوهشی:
این مدیریت در راستای پشتیبانی پژوهشی و غنی سازی منابع پژوهشی اعم از سخت افزاری و نرم افزاری، فعالیت می مناید. شاخص ترین 

وظایف آن عبارت است از:

1-  شناسایی، هدایت، حامیت و پشتیبانی از بانوان پژوهشگر، دانش پژوهان استعداد برتر و نخبه و اساتید پژوهشگر و ایجاد فرصت های 

مطالعاتی برای آنان؛

2- ساماندهی و نظارت بر امور مربوط به منشورات حوزه های علمیه خواهران – غیر از کتب درسی- از طریق شورای نرش؛

3- طراحي جهت افزایش توان پژوهشی و مدیریت پژوهش در حوزه های علمیه خواهران؛ 

4- ایجاد ارتباط و تعامل با دستگاه های علمی- پژوهشی در سطح استانی و ملی؛

5- مساعدت در جهت  ایجاد، توسعه، استانداردسازی و تامین منابع مکتوب و دیجیتال کتابخانه های واحدهای حوزوی، مرکز اسناد و پایگاه های 

اطالعاتی پژوهشی؛

67- اطالع رسانی در امور پژوهش، طراحی و مدیریت سامانه های پژوهشی و حامیت و پشتیبانی از واحدهای پژوهشی.
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نمایی از فعالیت های مستمر معاونت پژوهش



بخش دوم:

نمایی از فعالیت های مستمر معاونت پژوهش 

معاونت پژوهش در راستای انجام وظایف محوله تا کنون فعالیت های خود را در قالب محورهای زیر دنبال منوده است. در این نوشتار، 

توضیحات مخترصی در مورد هر یک از آنها بیان می شود .

1- برنامه ریزی و مدیریت امور پژوهشی:
1-1 –  شورای مدیران و مسئوالن معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران؛

2-1- شورا های علمی - پژوهشی مدیریت های استانی حوزه های علمیه خواهران؛

3-1- کارگروه های تخصصی پایان نامه های سطح سه )کارشناسی ارشد(معاونت پژوهش مرکز و کمیسیون های مدیریت های استانی؛

4-1- شورا های پژوهشی مدارس علمیه سطح دو)کارشناسی( خواهران؛
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2- تهیه و تدوین طرح ها ، برنامه ها و آیین نامه های پژوهشی:

3- ارتقاء فعالیت های پژوهشی:
1-3- نهضت آزاد اندیشی در حوزه های علمیه خواهران ؛

2-3-فراخوان جشنواره پژوهشی عالمه حلی )ره(؛

3-3-فراخوان جشنواره پژوهشی بانوی کرامت؛

4-3-فراخوان طرح علمی – پژوهشی رشد؛

5-3-فراخوان فعالیت ها و طرح های پژوهشی واحدهای حوزوی خواهران؛ 

4- ایجاد و گسترش تشکل های پژوهشی: 
1-4 – حلقه ها و کانون های پژوهشی مدارس علمیه سطح دو)کارشناسی( خواهران ؛

2-4- انجمن های پژوهشی مراکز و موسسات آموزش عالی حوزوی سطح سه )کارشناسی ارشد( خواهران؛

311-4- هسته های پژوهشی فارغ التحصیالن پژوهشگر؛
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 5- فرهنگ سازی پژوهشی: 
1-5 – گرامیداشت هفته پژوهش؛

2-5- گرامیداشت هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار؛

6- تسهیل ارتباطات و اطالع رسانی پژوهشی از طریق ایجاد سامانه های پژوهشی: 
1-6 - سامانه فراخوان های پژوهشی؛

2-6- سامانه پایان نامه های سطح سه )کارشناسی ارشد(؛

3-6- سامانه موضوعات کار شده پایان نامه های سطح سه )کارشناسی ارشد(؛

4-6-سامانه اطالعات کتاب شناختی کتابخانه های واحدهای حوزوی خواهران؛

5-6- سایت معاونت پژوهش؛

7-حمایت و پشتیبانی پژوهشی: 
1-7 – اعطای امتیاز به فعالیت های پژوهشی طالب در حال تحصیل با صدور کارنامه های پژوهشی؛

2-7- حامیت مادی و معنوی از آثار فاخر طالب و فارغ التحصیالن؛

2-7- شناسایی پژوهشگران و هم اندیشی پژوهشگران برتر؛

3-7-  پشتیبانی از کتابخانه های واحدهای حوزوی خواهران؛ 12
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1- برنامه ریزی و مدیریت امور پژوهشی:

1-1- شورای مدیران و مسئوالن معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران؛
این شورا، يكی از مهمرتین مراجع تصمیم گیری در امور پژوهشی می باشد که بر اساس همگرایی و هم افزایي اندیشه ها و تجربیات مدیریتی 

تشکیل می گردد و تصمیامت آن در عرصه فعالیت های پژوهشی،  بازتاب های مهمی خواهد داشت. جلسات این شورا با حضور مسئوالن و مدیران 

معاونت، به ریاست معاون پژوهش مرکز، به صورت هفتگی برگزار می گردد. در این شورا، مشكالت و مسائل مختلف پژوهشی مورد بحث و 

گفتگوی کارشناسی قرار می گريد و  براساس نظر اکرثیت اعضاء، تصویب و ابالغ می گردد.

بر اساس سیاست کلی معاونت، تالش می شود تصمیم گیری ها به گونه ای باشد که از متركز امور پژوهشی در مركز، كاسته گردد و از اين رهگذر 

شاهد بالندگی و شکوفایی هر چه بیشرت امور پژوهشی در مديريت های استانی حوزه های علمیه خواهران باشیم.

2-1- شورا های علمی -  پژوهشی مدیریت های استانی حوزه های علمیه خواهران؛ 
این شوراها به منظور شناخت ظرفیت های پژوهشی پژوهشگران، شناسايی مراکز علمی – پژوهشی، برنامه ريزي هامیش های علمی و رقابت های 

علمی – پژوهشی، گسرتش فرهنگ پژوهش، زمینه سازی انتشار مقاالت و کتب پژوهشگران، ساماندهی و هامهنگ کردن فعالیت های پژوهشی و 

برنامه ریزی جهت تحول درامور پژوهشی مدیریت های استانی تشكيل می گردد. این شوراها از سال 89-90 به تدریج در استان های رسارس کشور 

راه اندازی شده اند. اکنون در بیشرت استان ها، شوراهای علمی – پژوهشی تشکیل شده و بر اساس آیین نامه و رشح وظایف ابالغی به فعالیت 

13مشغولند. این معاونت با هدف مترکز زدایی و واگذاری امور، در رشح وظایف این شوراها، بسیاری از امور پژوهشی را واگذار منوده است.
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3-1- کارگروه های تخصصی پایان نامه های سطح سه )کارشناسی ارشد( 
معاونت پژوهش مرکز و کمیسیون های مدیریت های استانی؛ 

سياست های پژوهشی و اهمیت رسمايه گذاری در بخش تحقيقات حوزوی ايجاب می كند امور محتوايی پايان نامه ها و رساله ها با دقت علمی 

مديريت شود. از اين رو امر بررسی موضوعات ، احراز صالحیت علمی اساتید راهنام و مشاور و بررسی طرحنامه های تفصیلی درکمیسیون هایی 

كه متناسب با رشته های رایج  حوزوی در مديريت های استانی تشكيل شده ، صورت می گريد. تاييد نهایی اين امور به عالوه تاييد اساتيد داور 

والبته تاييد اعضای كمیسيون های استانی نيز در کارگروه های تخصصی پایان نامه های معاونت پژوهش صورت می گريد.گفتنی است پايان نامه ها و 

رساله های علمی در مدارس علمیه خواهران ، مطابق ضوابط و مقررات مراجع باالدستی تدوين می شوند.

  4-1- شورا های پژوهشی مدارس علمیه سطح دو)کارشناسی( خواهران؛
مركز مديريت حوزه های علمیه خواهران جزو معدود مراكز علمی است كه طالب مدارس تحت پوشش آن در پايان سطح دو)كارشناسی( موظف 

به ارائه پايان نامه با عنوان »تحقيق پايانی« هستند. به لحاظ اهمیت آشنايي طالب با كيفیت انجام پژوهش های دينی و لزوم جديت و كيفیت كار 

، امور محتوايی تحقيق پايانی در شوراهای پژوهشی مدارس علمیه بررسی و تصويب می شود. اين شورا متشكل از معاون پژوهشی مدرسه و چهار 

نفر از اساتيد آشنا به امر پژوهش است. تصويب موضوع تحقيق ، تاييد صالحيت علمی استاد راهنام و تصويب طرح نامه بر عهده اين شوراست. 

الزم به ذکر است تحقیقات پایانی سطح دو )کارشناسی( توسط طلبه با هدایت یک استاد راهنام، تدوین می شود و سپس در جلسه دفاعیه، با 

حضور یک استاد داور، معاون پژوهش مدرسه علمیه و عموم طالب عالقمند مورد ارزیابی قرار می گیرد.
14
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2-  تهیه و تدوین طرح ها ، برنامه ها و آیین نامه های پژوهشی:

بی شک تهیه و تدوین سیاست ها، برنامه ها، طرح ها و نظارت و ارزیابی از مهمرتین ارکان نظام پژوهشی است.

 در این زمینه، فعالیت هایی که تا کنون انجام شده عبارت است از:

1- ایجاد زیر ساخت ها، تهیه و تدوین  رشح وظایف، سیاست ها و برنامه های معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران؛

2- تهیه، بازنگری، بررسی و تصویب آیین نامه های مورد نیاز در امور پژوهشی صف و ستاد؛ 

3- اصالح و تدوین برنامه های جدید در جهت بهسازی امور پژوهشی؛

4- بررسی و ارزیابی فعالیت های پژوهشی صف و ستاد؛ 

5- تهیه و تدوین طرح های کالن مانند :

الف: طرح تدوین نظام جامع پژوهش: شامل 7 خرده نظام »موضوعی-علمی«، »مدیریت«، «منابع«، 

»برنامه ای«، »تیپ بندی و قطب بندی«، »استاندارد و کنرتل کیفیت« و »ارزیابی و بازخورد گیری«؛

ب: طرح ایجاد شهرک پژوهشی  با محوریت حضور فعال طالب و فارغ التحصیالن حوزه های علمیه خواهران؛

ج: تدوین نظام بینشی حوزه های علمیه خواهران؛

د: طرح ایجاد مدرسه عالی پژوهش با رشته های مختلف تخصصی پژوهشی؛ 

ه: تدوین نقشه جامع علمی حوزه های علمیه خواهران؛

15و: طرح اجرای آمایش منابع بخش پژوهش.
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3- ارتقاء فعالیت های پژوهشی:

1-3- نهضت آزاد اندیشی در حوزه های علمیه خواهران؛
مقوله »آزادانديشی« يكی از مطالبات جدی مقام معظم رهربي حفظه الله تعالی از مجامع علمی حوزوی و 

دانشگاهي بوده و هست كه به هر دليل تاكنون به درستي محقق نشده است ؛ طوری كه گله مندی ايشان از عدم 

تحقق این مهم در جلسات عمومی ،چندين بار ابراز شده است. معاونت پژوهش برای هموار ساخنت مسري آزاد انديشی 

و تثبيت فرهنگ آن، در سال 91 برنامه فراگري» آیین آغاز نهضت آزاد اندیشی در حوزه های علمیه خواهران« را در واحدهای 

حوزوی تحت پوشش اجرا كرد. در اين سال ، 47 کرسی آزاد اندیشی در واحدهای حوزوی منتخب در استان های رسارسکشور با محوریت موضوعات 

قرآنی برگزار شد. چاپ چکیده مباحث کرسی های برگزار شده در هر سال، در دستور کار معاونت پژوهش قرار دارد.

در سال92 ، نظامنامه كرسی های آزاد انديشی تدوين شد تا به مناسبت هفته پژوهش در اختيار واحدهای حوزوی خواهران قرار گريد. در اين نظامنامه 

به بيان اهداف ، سياست ها و راهربدها ، الگوها ، نحوه مديريت و چگونگي نرش نتايج ودستاوردهای كرسی ها پرداخته شده است. همچنني در اين سال 

، انجام برخی امور محتوايی و نظارت بر كرسی های آزاد انديشی به شوراهای علمی-پژوهشی مدیریت های استانی واگذار می شود.
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2-3- فراخوان جشنواره پژوهشی عالمه حلی )ره(؛ 
جشنواره پژوهشی عالمه حلی هر ساله به منظور تقويت انگيزه پژوهشی، شناسايی نخبگان، پاسداشت 

تالش علمی طالب جوان حوزه های علمیه)کمرت از 31 سال( و ایجاد مشوق های الزم برای ارتقاء سطح 

پژوهشی آنان در رقابتی مساوی با برادران طلبه، به صورت رصفا فردی برگزار می شود. استقبال طالب از 

این جشنواره نشان می دهد ظرفیت و عالقه مندی به پژوهش در حوزه های علمیه خواهران وجود دارد 

و اگر برنامه ریزی و هدف گذاری دقیق و جامعی صورت گريد، این جشنواره می تواند مثرات بسیاری را در 

پی داشته باشد.ناگفته مناند با تصویب شورای سیاستگذاری فراخوان مذکور، اين جشنواره در استان های 

خراسان، اصفهان و تهران به صورت مستقل برگزار شده است . مقاالت و تحقیقات برگزیده مدرسه ای به 

مرحله استانی و برترین های آن آثار، به مرحله کشوری راه خواهند یافت. اینک سیاستگذاران جشنواره 

در پی تعمیم جشنواره های استانی می باشند. این جشنواره در 4 قالب »کتاب«، »پایان نامه ها سطح 

سه)کارشناسی ارشد(«، »تحقیقات پایانی سطح دو)کارشناسی(« و »مقاله« برگزار می شود.در راستای 

مهارت افزایی و ارزش گذاری به تک تک آثار وصولی، نتایج هر اثر با ذکر محاسن و معایب برای صاحبان 

17آثار ارسال می گردد.
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3-3- فراخوان جشنواره پژوهشی بانوی کرامت؛ 
به منظور شناسایی، ارزش گذاری، ثبت و ضبط، چاپ و معرفی آثار برتر در سه مرحله مدرسه ای ، استانی و کشوری، هم چنني استفاده از این 

دستاوردها در پایگاه های اطالع رسانی و تجلیل از طالب و پژوهشگران برتر، این معاونت هر ساله فراخوان جشنواره پژوهشی بانوی کرامت را، در 

6 قالب »کتاب«، » پایان نامه سطح سه)کارشناسی ارشد(«، »تحقیقات پایانی سطح دو)کارشناسی(«، »مقاله«، »نرشیه پژوهشی« و »پژوهش درسی 

سطح سه«، برای افراد باالی 31 سال، به صورت فردی و گروهی برگزار می کند و پس از ارزیابی اجاملی و تفصیلی و 

داوری ، نتایج آن در سه مرحله مزبور اعالم می گردد. در راستای مهارت افزایی و ارزش گذاری به تک تک آثار 

وصولی، نتایج هر اثر با ذکر محاسن و معایب برای صاحبان آثار ارسال می گردد.

4-3- فراخوان طرح علمی - پژوهشی رشد؛
طرح علمی- پژوهشی رشد ، هر سال ، به منظور ترغيب وتشويق طالب خواهر به انجام پژوهش 

رصفا گروهی وهامهنگ سازی تحقيقات با نيازهای جامعه و رضورت پاسخگویی به آنها با دو 

شیوه کتابخانه ای و پیامیشی برگزار می شود .در این مسابقه، افراد پس از ثبت نام در گروه های 

5 نفره، زیر نظر یک استاد راهنام و با هدایت شورای  علمی – پژوهشی استان، نسبت به انتخاب 

موضوع  و انجام کار تحقیقی اقدام می منایند.برخي از اهداف این مسابقه عبارت اند از : »آموزش 



ضمن تحقیق )آموزش ضمن تحصیل و پژوهش(«، »آشنایی طالب با تحقیق ها و روش های جدیدپژوهشی«، »آشنایی با موضوع ها و شبهه های مطرح 

شده در استان«، »آشنایی با گونه های پژوهشی نهادهای پژوهشی و مراکز متقاضی استانی«، »توامنند سازی پژوهشگران واحدهای حوزوی در انجام 

دادن تحقیقات مورد نیاز نهادهای متقاضی استان در سال های آینده«. چکیده تحقیقات هر دوره، در قالب  کتابی جامع تهیه و چاپ می گردد و 

فایل آن بر روی سایت معاونت بارگذاری می شود تا نهادها و مراکز هم سو از این ظرفیت در سطح استانی و ملی بهره برده و راه تعامل حاصل 

شود.این فراخوان نیز در 3 مرحله مدرسه ای، استانی و کشوری ارزیابی و از گروه های برتر تقدیر می شود

5-3- فراخوان  فعالیت ها و طرح های پژوهشی واحدهای حوزوی خواهران؛
به منظور ایجاد انگیزه و نشاط علمی در بني طالب و شکوفایی استعدادهای آنها و نیز ترغیب و تشویق واحدهای حوزوی خواهران به 

انجام فعالیت های پژوهشی، هر ساله فراخوان طرح ها و فعالیت های پژوهشی، در قالب های »هامیش علمی« ، »نشست علمی« ، »دوره های 

آموزشی مهارت افزایی پژوهشی« و »طرح پژوهشی« اعالم می گردد تا پس از بررسی  و تصویب نهایی توسط شورای علمی – پژوهشی مدیریت 

استانی، نسبت به مساعدت واحدها در زمینه مورد نظر اقدام شود.

به منظور هامهنگی بیشرت  دراجرای فعالیت ها، این معاونت پیش نویس آیین نامه های »هامیش علمی « ، »نشست علمی – پژوهشی« ، » 

19دوره های آموزشی مهارت افزایی« و »طرح های تحقیقاتی« مرتبط با واحدهای حوزوی را تهیه كرده و در نوبت تصويب خواهي قرار داده است.
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4- ایجاد و گسترش تشکل های پژوهشی: 

1-4- حلقه ها و کانون های پژوهشی مدارس علمیه 
سطح دو)کارشناسی( خواهران؛

 به منظور ترويج فرهنگ پژوهش ، تربيت نريوهای مستعد وعالقمند به تحقيق و ارتقاي 

فعالیت های پژوهشی حوزه های علمیه خواهران و نیز ایجاد بسرت مناسب برای مهارت افزایی طالب 

سطح دو)کارشناسی( که متایل دارند دانش ، مهارت و کارآیی خود را فراتر از میزان معمول در نظام 

آموزشی این مقطع تقویت كنند ، حلقه ها و كانون های پژوهشی در مدارس علمیه سطح دو راه اندازی 

شده است . انجام فعالیت های پژوهشی ، برگزاری سیرهای مطالعاتی ، اجرای کارگاه های مهارتی ، بخشی از 

برنامه های این تشكل است.صدور مجوز راه اندازی كانون بر عهده شوراهای علمی – پژوهشی مستقر در 

مديريت های استانی است.بخشی از برنامه های قابل اجرا از سوی معاونت پژوهش مركز مديريت به استان ها 

ابالغ می شود اما راه برای برنامه ريزی های خالقانه متناسب با ظرفيت و نياز استان در اين تشكل ها باز است 

وتصويب اينگونه فعالیت ها توسط شوراهای علمی پژوهشی استان ها انجام می شود. الزم به ذکر است صدور 

مجوز راه اندازی کانون ها در مدارس علمیه سطح دو، بر اساس آیین نامه، تابع حداقل رشایط و امکانات است 

که در صورت فراهم نبودن این امکانات، طالب در قالب حلقه های پژوهشی به فعالیت می پردازند.
20
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2-4- انجمن های پژوهشی  مراکز و موسسات آموزش عالی  حوزوی سطح سه )کارشناسی ارشد( خواهران؛
به منظور ترويج فرهنگ پژوهش ، تربيت نريوهای مستعد وعالقمند به تحقيق و ارتقای فعالیت های پژوهشی حوزه های علمیه خواهران و نیز 

ایجاد بسرت مناسب برای مهارت افزایی طالب سطح سه)کارشناسی ارشد( که متایل دارند دانش ، مهارت و کارآیی خود را فراتر از میزان معمول در 

نظام آموزشی این مقطع تقویت كنند ، انجمن های پژوهشی در موسسات و مراکز آموزش عالی سطح سه راه اندازی شده است . انجام فعالیت های 

پژوهشی ، طرح های تحقیقاتی ، برگزاری سیرهای مطالعاتی ، اجرای کارگاه های مهارتی ، بخشی از برنامه های این انجمن هاست.صدور مجوز 

راه اندازی انجمن های پژوهشی بر عهده شوراهای علمی – پژوهشی مستقر در مديريت های استانی است.بخشی از برنامه های قابل اجرا از سوی 

معاونت پژوهش مركز مديريت به استان ها ابالغ می شود اما راه برای برنامه ريزی های خالقانه متناسب با ظرفيت ونياز استان در اين تشكل ها باز 

است وتصويب اينگونه فعالیت ها توسط شوراهای علمی پژوهشی استان ها انجام می شود.

3-4- هسته های پژوهشی فارغ التحصیالن پژوهشگر
هسته های پژوهشی به منظور فعال سازی فارغ التحصیالن حوزوی در فعالیت های پژوهشی ، زمینه سازی برای شکل گیری واحد های پژوهشی 

،پاسخ گویی به نیاز فارغ التحصیالن پژوهشگر در استمرار انجام فعالیت های پژوهشی ،بهره گیری از توامنندی علمی پژوهشی فارغ التحصیالن در گسرتش 

فعالیت های پژوهشی مدارس علمیه و جذب و متمرکز منودن استعدادهای پژوهشی فارغ التحصیالن  دارای مدرک علمی سطح دو و باالتر  که دارای 

روحیه پژوهشگری می باشند،  تشکیل می گردد.تشکیل هسته های پژوهشی اين امكان را فراهم آورده تا اعضای هسته ها با حداقل5 نفر و حداکرث10 نفر با 

حضور یک استاد راهنامی مجرب به فعالیتهای تحقیقی و پژوهشی  بپردازند . این هسته ها از سال 89-90 در واحدهای حوزی خواهران راه اندازی شده اند.
21
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5- فرهنگ سازی پژوهشی:

1-5- گرامیداشت هفته پژوهش؛ 
پژوهش  داشت  گرامی  هفته  است،  آذر   25 که  پژوهش  روز  با  مقارن  ساله  هر 

در  پژوهشی  نشاط  بروز  و  برای شورافزايی  مناسب  فرصتي  کشور،  با رسارس  هامهنگ 

میان واحدهای حوزوی، اساتید،کادر، طالب و فارغ التحصیالن به شامر می آيد. این معاونت 

از سال 88 توجهی ویژه به این هفته داشته و متناسب با شعار محوری و نامگذاری که برای 

این ایام برمی گزیند، برنامه های متنوع و منسجمی در ستاد و صف داشته است. این معاونت هر 

ساله بسته پژوهشی متنوعی از فعالیت های انجام شده ی خود در طول یک سال- از هفته پژوهش تا هفته 

پژوهش سال بعد- به صورت مکتوب و دیجیتال تهیه و آن را در اختیار واحدهای حوزوی قرار می دهد. سال 90 ، شعار 

راهربدی »هرطلبه؛ یک پژوهشگر« برگزیده شد که تحقق آن نیاز به زمانی چندین ساله دارد. این معاونت هر ساله ضمن هدایت واحدهای 

حوزوی به انجام برنامه های بهینه، خود نیز با انجام برنامه های متنوعی از جمله دیدار با مراجع، مسئولین و بزرگان حوزه های علمیه، نشست 

خربی با اصحاب رسانه، برگزاری هامیش، نشست و منایشگاه، رومنایی از تازه های نرش و امکانات الکرتونیکی و ... سعی در پاسداشت و گرامی 

داشت این هفته دارد.



2-5- گرامیداشت هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار؛ 
ارائه  با  پژوهش  معاونت  ساله  هر  است.  شده  نامگذاری  کتابدار«  و  کتابخوانی  »کتاب،  هفته  ماه،  آبان  آخر  هفته 

برنامه هایی این هفته را گرامی  می دارد. اهم برنامه هایی که در واحدهای حوزوی رسارس کشور برگزار می شود عبارتند 

از: برگزاری جلسه با حضور کتابداران واحدهای حوزوی، تجلیل از کتابداران برتر استانی، برپایی منایشگاه های تخصصی 

به  کتاب، تالش در جهت تشویق طالب  برگزاری سلسله نشست های تخصصی  کتابخوانی،  برگزاری مسابقه  کتاب حوزه، 

وقف و هدیه کتاب به کتابخانه های واحدهای حوزوی، آشناسازی طالب با منابع موجود و تازه های کتاب در کتابخانه ها با 

همراهی اساتید، ارتقای سطح آشنایی طالب در جهت استفاده بهینه از کتابخانه ها، برگزاری کارگاه های آموزشی در قالب: 

مرجع شناسی، شیوه های مطالعه، نقد ادبی، نویسندگی، کتابداری.
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6-تسهیل ارتباطات و اطالع رسانی پژوهش از طریق 
ایجاد سایت و سامانه های پژوهشی: 

امروزه اکرث مراکز علمی، فضای مجازی را به عنوان ابزاری بسیار مهم در امر آموزش، 

پژوهش و تبلیغات، به خدمت گرفته اند. با استفاده از این ابزار در بسیاری از بخش ها؛ چه 

مادی )هزینه و انرژی( و چه معنوی )منابع انسانی( رصفه جویی می شود.با نگاهی به پرونده  

فناوری اطالعات و ارتباطات )ICT( مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، به  وضوح 

مشاهده می شود که این مرکز نیز از پیشگامان، در به خدمت گرفنت فضای مجازی است. به 

تبع موضوع فوق، معاونت پژوهش نیز بر آن شده است تا با استفاده از این امکانات، بخش 

اعظمی از فعالیت های خود را در این فضا انعکاس دهد و چه بسا بخشی از امور را از این 

طریق پیگیری کند.



1-6-سامانه فراخوان های پژوهشی؛   
این سامانه در اردیبهشت ماه سال 1391 در هامیش رسارسی معاونان پژوهش واحدهای حوزوی، توسط مدیر محرتم مرکز و مسئولین مرکز، رسام 

رومنایی شد. اين معاونت  با استفاده از این سامانه می تواند  کلیه فرآیند های مربوط به فراخوان های،] جشنواره بانوی کرامت )در6 قالب »کتب«، 

»مقاالت«، »تحقیقات پایانی«، »پایان نامه ها«، »تحقیقات درسی سطح سه« و »نرشیات پژوهشی«[، ]جشنواره عالمه حلی)در 4 قالب »کتب«، »مقاالت« 

»تحقیقات پایانی« و »پایان نامه ها«[، و ] طرح علمی – پژوهشی رشد[  را سامان دهد و رصفه جویی بسیار زیادی را در هزینه ها فراهم مناید.

از طريق این نرم افزار کلیه مراحل انتخاب فراخوان، ثبت نام ، ارسال، تایید رشکت کنندگان، ارزیابی های مقدماتی و پیرشفته ،داوری، اعالم نتایج و 

گزارش گیری های پیرشفته و تخصصی انجام می شود. این سامانه قابلیت انجام فراخوان ها را به صورت 3 مرحله ای »مدرسه ای«، »استانی« و »کشوری« 

، دارا می باشد. دقت و حساسیت در تهیه این سامانه، آن را در زمره بهرتين سامانه های فراخوان دستاوردها و فعالیت های پژوهشی قرار داده است.

امید است با پشتیبانی مطلوب و رفع نواقص احتاملی در آینده ای نزدیک دیگر فراخوان ها نیز از طریق این سامانه انجام گیرد.آدرس اینرتنتی 

این سامانه  http://research.whc.ir می باشد.

2-6-سامانه پایان نامه های سطح سه)کارشناسی ارشد(؛
این سامانه در آذر ماه سال91 رسام رومنایی شد و آغاز به کار کرد. این اولین سامانه تحت وب کشوری است که قابلیت انجام کلیه فرآیندها و مراحل مربوط 

به تدوین و نگارش پایان نامه ، از مرحله پيشنهاد موضوع تا دفاعيه را داراست. دقت ، رسعت و رصفه جویی قابل توجه در هزینه ها، نتيجه بهره مندي از اين 

ابزار و امکان گرفنت انواع گزارش های كمی و كيفی جزو ديگر قابلیت های این سامانه است. آدرس اینرتنتی این سامانه   http://payanname.whc.ir می باشد.
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3-6-سامانه موضوعات کار شده پایان نامه های سطح سه 
)کارشناسی ارشد(؛

معاونت پژوهش به منظور اطالع رسانی به محققان ، دانش پژوهان و عالقمندان ، فهرست 

موضوعايت كه در مركز مديريت حوزه های علمیه خواهران به پايان نامه سطح سه)كارشناسی 

ارشد( يا رساله علمی سطح چهار)دكرتا( تبديل شده اند ، دراين سامانه به منايش گذاشته است.  

پژوهش های  انجام   ، علمیه خواهران  مديريت حوزه های  مركز  مقررات  اساس  بر  است  گفتنی 

موازی و تكراری برای طالب واحدهای حوزوی تحت پوشش ممنوع است؛مگر اينكه نوآوری قابل 

توجهی در پژوهش منود يابد. 

آدرس اینرتنتی این سامانه duplicatesearch.php ا/http://www.womenhc.net/library2 می باشد

4-6-سامانه اطالعات کتاب شناختی کتابخانه های واحدهای حوزوی خواهران؛
  کتابخانه ها، به عنوان پایگاه های اطالعاتی با ارزش ، نقش بسیار مهمی را در گردآوری ، سازماندهی و 

اشاعه محتواهای علمی دارند. با توجه به تغییر رفتار اطالع یابی کاربران در دسرتسی به اطالعات از قالب 

فیزیکی به دیجیتالی، و استفاده روزافزون از دنیای وب، کتابخانه ها نیز راهی به جز حضور در محیط 

وب ندارند. از این رو، نسل جدیدی از کتابخانه ها شکل گرفته که قادر به ارائه اطالعات کتابشناختی، اشیاء 



دیجیتالی و نیز خدمات کتابخانه ای دیجیتالی با استفاده از فناوری های نوین است.كتابخانه های وابسته به حوزه های علمیه خواهران كه از 

نرم افزار كاوش استفاده می كنند ،چند سايل است كه به منظور دستيايب به اهداف زير، تحت وب قرار گرفته اند:

  يکپارچه سازی اطالعات کتابشناختی و کاهش خطا در فهرستنویسی منابع، حذف حجم کاری مازاد فهرستنویسی و افزایش رسعت ورود 

منابع جدید به مخزن کتابخانه های مدارس، حذف فرایند بررسی دیتای نرم افزار کاوش کتابخانه های واحدهای حوزوی، عملی ساخنت طرح 

امانت بین کتابخانه ای ، آماده سازی زمینه جهت ایجاد »کتابخانه دیجیتال حوزه های علمیه خواهران« در آینده ی نزدیک و جلوگیری از کار با 

نرم افزار کاوش به صورت جزیره ای و کاهش هزینه های نگهداری و پشتیبانی.

تا پایان آذر ماه 1392، اطالعات كتابشناختي 110 كتابخانه واحد حوزوی خواهران پس از بررسی دیتای نرم افزار 

کاوش، در اين سامانه به آدرس اینرتنتی http://lib.whc.ir بارگذاری شده است و به مرور بر اين اطالعات 

افزوده می شود.  

5-6- سایت معاونت پژوهش؛
یا گروه -در همه  از مهمرتین مسائل در برنامه ریزی برای رشد و تعالی فرد  بديهي است، 

زمینه ها- دست یابی به اطالعات مربوط به آن فعالیت است. با توجه به رسعت رشد و گسرتش 

علوم و لزوم آگاهي از دگرگونی ها و پیرشفت ها به نظر می رسد اطالع گیری و اطالع رسانی، 

27امری مهم، رضوری و تعیین  کننده باشد.از اين رو، معاونت پژوهش به منظور تحقق اهداف 
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کالن مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، در زمینه تهیه و انعکاس  اخبار پژوهشی تالش ویژه ای كرده است.

لزوم اطالع گیری و اطالع رسانی اخبار پژوهشی و دسرتسی آسان به ابزار های پژوهشی، معاونت پژوهش را برآن داشت تا سایت معاونت را 

به آدرس اینرتنتی http://pooyesh.whc.ir تقویت منوده و توجه ویژه به آن داشته باشد.

7-حمایت و پشتیبانی پژوهشی:

1-7 - اعطای امتیاز به فعالیت های پژوهشی طالب در حال تحصیل با صدور کارنامه های پژوهشی؛
کارنامه پژوهشی طالب، برای متام پایه های تحصیلی سطوح دو)کارشناسی( و سه )کارشناسی ارشد( طراحی و ابالغ شده است. این کارنامه ها، 

پرونده هایی است که يکايک تالش های پژوهشی طلبه، در آن ثبت می گردد. بدين سان، پژوهش در هر مرتبه و ترازي که باشد، هويت می يابد و نيز  

همه طالب احساس می کنند که در اين زمینه داراي نقش اساسی و مسؤوليت بنيادين هستند. همچنني از آن جا که برای حضور طالب در مقاطع 

تحصيلی باالتر، کارنامه های پژوهشی ممتاز، دارای امتیاز می باشد، واحدهای حوزوی و طالب وظيفه و تعهد می يابند که برای ثبت اين تالش ها در 

همه دوره تحصيل، با جديت اهتامم ورزند. کارنامه های پژوهشی، در سه محور »اخالق و رفتار پژوهشی«، »پژوهش فراگري« و »پژوهش ویژه« ، 

متناسب با سطوح تحصیلی طالب، سازمان يافته است. تدوين کارنامه های پژوهشی، اهدافی همچون»فراهم ساخنت زمینه رقابت و هاموردي علمی 

میان طالب پژوهنده«، »برانگيخنت نشاط و شور پژوهشی در حوزه های علمیه خواهران«، »زمینه سازی برای کشف و پرورش چهره های پژوهشگر« 

و »بالندگي و توان افزايی پژوهشی طالب« را پی می گريد.
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2-7- شناسایی پژوهشگران و هم اندیشی پژوهشگران برتر؛
نظر به شناسایی، هدايت، ساماندهي و بهره گريی از توامنندی های علمی و پژوهشی استعدادهای برتر 

حوزه  های علمیه خواهران و بهره مندی از این نیروی عظيم فكری، کاربرگ شناسایی پژوهشگران طراحی و 

هر ساله جهت تکمیل توسط طالب واجد رشایط، به کلیه واحدهای حوزوی اعالم می گردد.در طراحی این 

کاربرگ به شاخص های پژوهشی توجه بیشرتی شد تا بتوان نسبت به شناسايی طالبی که زمینه های پژوهشی 

قوی تری دارند اقدام منود. در این طرح، پژوهشگران رده بندی می شوند تا نسبت به حضور آنان در برنامه های 

مختلف اعم از هامیش، هم اندیشی، کارگاه های علمی و ... متناسب با امتيازاتشان برنامه ريزي های الزم صورت 

گريد. امید است در آینده نزدیک با راه اندازی »سامانه بانوان طلبه پژوهشگر« به این مهم بیشرت اهتامم ورزیم.

همچنین از آنجا که اساساً با هم اندیشی ها و گفت و گو های چهره به چهره، بسیاری از ابهامات مرتفع 

می شود و انتقال تجارب به خوبی صورت می پذيرد و از یافته های جدید پژوهشی و روش های روز آمد سخن 

به میان می آید و نقطه مشرتک حرکت به سوی ارتقای کمی و کیفی پژوهش ترسیم می گردد.این معاونت پس 

از شناسایی برترین ها و استعدادهای برتر پژوهشی، متناسب با گرایش های رشته علوم اسالمی و انسانی، به 

صورت دوساالنه » هم اندیشی پژوهشگران برتر« را در دستور کار قرار داده است.در این هم اندیشی تعدادی 

از مسئولین مرکز و اساتید حوزه و دانشگاه به ارائه بحث می پردازند که مجموع این مباحث در قالب نرم 

افزاری تولید و به واحدهای حوزوی ارسال می گردد



3-7 - حمایت مادی و معنوی از آثار فاخر طالب و فارغ التحصیالن؛
یکی از برنامه های معاونت پژوهش ، حامیت ، تشویق و تجلیل از آثار برگزیده طالب است. این 

معاونت به منظور ایجاد انگیزه و تشویق طالب ازآغازین راه تحقیق و پژوهش، با چاپ چکیده آثار 

برگزیده و شایسته تقدیر فراخوان ها، از صاحبان آثار حامیت مادی و معنوی می مناید. در همین راستا 

با  همکاری مرکز نرش هاجر وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، اقدام به چاپ کتب 

»چکیده پایان نامه های سطح سه)کارشناسی ارشد(«، »چکیده تحقیقات پایانی سطح دو )کارشناسی(« و 

»چکیده مقاالت« منوده است.

 همچنین  معاونت پژوهش به منظور حامیت مادی و معنوی از مولفین و آثار فاخر، جهت صدور مجوز 

چاپ و نرش كتب و نرشيات علمی و اسالمی، شورای نرش را تشکیل داده است. بررسی و انجام كارشناسی الزم نسبت 

به محتواي علمی مطالب آماده نرش، اعم از صحت، اتقان و به روز بودن آن به وسیله شورای نرش مرکز مدیریت 

حوزه های علمیه خوهران انجام می شود. كليه كتب و نرشياتی كه از جهت محتوا به تصويب و تأييد اين شورا برسد 

و مجوز نرش آن صادر گردد با توجه به امکانات و رشایط مرکز نرش هاجر، قابل چاپ و نرش خواهد بود.
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4-7-  پشتیبانی از کتابخانه های واحدهای حوزوی خواهران؛
مكتوب  منابع  از  مجموعه هایی  با  خواهران  حوزوی  واحدهای  كتابخانه های 

و  ديجيتالی، وظيفه فراهم آوردن زمینه رشد و ارتقاي سطح علمی پژوهشی طالب 

این  و پژوهشگران حوزوی را در زمینه های مختلف تحقيقات دينی، برعهده دارند. 

معاونت منابع مرجع و کمک درسی را در گرایش های مختلف به واحدهای حوزوی 

ابالغ منوده است. معاونت پژوهش هر ساله با هزینه کرد بخشی از اعتبارت خود و 

فراهم منودن زمینه اهداء منابع مورد نیاز در تعامل با مراکز و نهادهای هم سو، در 

تامین منابع سخت افزاری و نرم افزاری کتابخانه ها اقدام می مناید. اقدامات اولیه جهت 

تیپ بندی و ساماندهی کتابخانه ها بر اساس منابع استاندارد در دو عرصه عمومی و 

تخصصی صورت گرفته است. در نظر است با مکانیزه کردن امور کتابخانه ها با سامانه 

کاوش تحت وب و تالش برای ارتقای آن از طریق راه اندازی کامل نرم افزار کاوش پروانه 

امور کتابخانه ها را بهرت راهربی مناید.
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قم- انتهای بلوار امین، نبش میدان ارتش،کوی یکم الغدیر، صندوق پستی  3713955695
تلفن دفرت معاونت :   365-32144205-025   منابر دفرت معاونت :  025-32603078

  http://pooyesh.whc.ir  : سایت
  Pajohesh@whc.ir  : پست الکرتونیک


