s
 )1وظایف مسئوالن مراکز( مسئوالن دفاتر نهاد در دانشگاهها)

 .1فراهمآوری زیرساختهای الزم جهت تأسیس مرکز و حمایت مادی و معنوی جهتت حفت ارتقتای
جایگاه مرکز در دانشگاه
 .2معرفی و پیشبرد اهداف حوزه در سطح دانشگاه و سایر مخاطبان
 .3شناسایی و پیشنهاد مدیر به ستاد مرکزی حوزه و نیز نظارت و ارتقای وی در تعامل با حوزه
 .4مشاوره و هدایت مدیر مرکز در برنامهریزیهای بومی مرکز و نظارت بر حسن انجام وظایف
 .5ریاست شورای جذب و گزینش معرفتجویان جدیدالورود مرکز
 .6ریاست شورای جذب و ارزیابی اساتید و جلسات هماندیشی اساتید
 .7نقشآفرینی بعنوان مربی هسته تربیتی دبیران برتر گروههای جهاد علمیفرهنگی
وظایف مسئوالن استانی دفاتر نهاد
 .1تشکیل شورای استانی نهاد جهت تقویت حوزه ،ظرفیتسازی ،بومیسازی سیاستها ،ارزیابی و رفع
موانع
 .2رصد و ظرفیتسنجی جهت راه اندازی حوزه علوم اسالمی اساتید دانشگاهها
 .3حضور مؤثر در شورای جذب معرفتجویان و فعالسازی تمامی دفاتر و ظرفیتتهتای دانشتگاهی در
جهت شناسایی فعاالنه و جذب هدفمند
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 )2وظایف مدیران مراکزحوزه

مدیریت و راهبری:
 .1تالش در جهت تلقی و ترویج مأموریت ،اهداف و ارزشهای حتاکم بتر حتوزه در ستطح دانشتگاه و
دانشجویان :آرمان دانشگاه اسالمی و تمدن استالمی  -وحتدت عملتی حتوزه و دانشتگاه -روحیتهی
جهادی و مأموریتگرایی -گفتمان انقالب اسالمی -شاگردپروری در سته ستاحت عقالنتی ،معنتوی و
انقالبی -آموزش تربیتمحور
 .2تالش در جهت رشد مستمر فکری ،علمی ،معنوی و مهارتی جهت هدایت و رهبری معرفتجویان و
فعاالن فرهنگی
 .3تدوین برنامه ساالنه مرکز براساس سیاستهای ابالغی و با هماهنگی مسئول مرکز
 .4ارتباط مستمر با ستاد مرکزی جهت دریافت برنامه و سیاستهای کالن و هماهنگی محتوایی
 .5جذب منابع و امکانات و مدیریت بهینه فرایند اداری و مالی براساس صرفه و صالح مرکز
 .6تشکیل هستههای فکری و هیأت اندیشهورز از استادان و معرفتجویان
 .7جذب و ارتقای مستمر کارشناسان مرکز براساس اسناد و اندیشههای راهبردی
 .7تشکیل و هدایت شورای معرفتجویان مرکز و نظارت تربیتی بر عملکرد ایشان
 .8مستندسازی تجارب و اطالعات مرکز و ارائه گزارش از دستاوردها و موانع پیشرو به ستتاد مرکتزی
حوزه
مدیریت تربیتی و فرهنگی:
 .9جذب مربیان مجرب و توانمند خواهر و برادر جهت تشکیل هستههای تربیتی و نظارت جهت تعتالی
هستهها
 11تشکیل هسته تربیتی برادران براساس ارکان سهگانه تعلتم ،تزکیته و ختدمت جهتادی و نظتارت و
هدایت رشد جامع معرفتجویان
 .11ارتباط مؤثر با استاد راهنمای مربیان حتوزه و استتفاده از ستیر تربیتتی و قواعتد و اصتول تربیتتی
ترسیمی جهت اعتالی امور تربیتی مرکز و رفع خألها و آسیبها
 .12سازماندهی و هدایت گروههای جهاد علمی فرهنگی و معرفتجویان در مأموریتانقالبی
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 .13ساماندهی و بکارگیری دانشآموختگان در عرصههای خدمت
 .14مدیریت فرایند جذب فعال و هدفمند و تشکیل شورای جذب معرفتجویان
 .15تشکیل و هدایت شورای معرفتجویان مرکز و نظارت تربیتی بر عملکرد آنان
مدیریت آموزشی:
 .16برنامهریزی دقیق آموزشی و برگزاری دروس حضوری ،مجازی ،آزاد و مشارکتی
 .17ارزشیابی مستمر از اثربخشی دروس ،استادان و معرفتجویان
 .18شناسایی و جذب استادان شاگردپرور و توجیه و نظارت بر حسن انجام شاگردپروری
 .19تشکیل جلسات شورای جذب استادان با هماهنگی مسئول نهاد و هتماندیشتی استتادان در جهتت
انجام مأموریت حوزه
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 )3وظایف مربیان مراکز

 .1شناخت دقیق مأموریت و اهداف حوزه و تالش در جهت تحکیم رویکرد تربیتی در برنامههای مراکز
 .2تشکیل هسته تربیتی از بدو حضور معرفتجویان در حوزه بر اساس ارکتان ستهگانته تعلتم ،تزکیته،
خدمت جهادی و نظارت و هدایت
 .3نظارت و هدایت گروههای جهاد علمیفرهنگی براساس برنامهها و سیاستهای ابالغی
 .4ارائه مشاوره تربیتی فردی و جمعی به عموم معرفتجویان خصوصاً اعضای هسته تربیتی
 .5مشارکت در شناسایی ،جذب و مصاحبهی معرفتجویان جدید الورود
 .6ارتباط و هماهنگی مستمر با ستاد مرکزی جهت دریافت و پیگیری برنامهها و سیاستتهتا و اتختا
رویکرد مناسب در هدایت تربیتی مرکز
 .7مستندسازی روند برنامههای تربیتی مرکز و ارسال گزارش ماهانه به امور مربیان حوزه
 .8آسیبشناسی مستمر هسته تربیتی و تالش در جهت رفع موانتع بتا استتفاده از رهنمودهتای استتاد
راهنمای مربیان حوزه و سیر مباحث تربیتی ایشان
 )4وظایف استادان مراکز

 .1شناخت دقیق مأموریت حوزه و تالش در جهت تربیت معرفت جویان بر استاس مأموریتت انقالبتی
خویش
 .2تدریس تربیت محور و شاگردپروری در سه بعد تربیت عقالنی ،معنوی و انقالبی
 .3ارزیابی مستمر کیفی و کمی و ثبت نتایج در سامانه آموزشی
 .4خالقیت و نوآوری در تدریس و استفاده از روش ها و ابزارهای کارآمد و روزآمد
 .5ایجاد توانمندی پاسخ به شبهات و دفاع نظام مند از دین در معرفت جویان
 .6ارائه نظام اندیشه دینی و نگرش جامع به دین در معرفت جویان حوزه
 .7شرکت فعال در جلسات هم اندیشی استادان حوزه و هم افزایی در جهت تعالی حوزه
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 )5وظایف کارشناسان مراکز

 .1تالش در جهت شناخت دقیق مأموریت و گفتمان حوزه و اجرای آن در تمام مراحل فعالیت
 .2حضور فعال در مرکز و پاسخگویی به مراجعات
 .3تبلیغ و اطالع رسانی جهت جذب عمومی حوزه
 .4ارتباط با نخبگان ،فعاالن و تشکل ها و اجرای دقیق فرآیند شناسایی فعال و جذب هدفمند
 .5ثبت نام و تشکیل پرونده معرفت جویان
 .6انجتتام کلی ته امورآموزشتی معرفتتت جویتان از قبیتل ثبتتت حضتتور و غیتاب ،برگتتزاری امتحانتتات،
صدورگواهی تحصیلی و پایان تحصیل
 .7انجام کلیه امور مربوط به استادان از قبیل تشکیل پرونده و بارگتذاری متدار ،،بته امضتا رستاندن
قرارداد ،دریافت و ثبت نمرات در سامانه
 .8معرفی معرفت جویان به مربی مرکز و ایفای نقش در تشکیل و اداره هسته تربیتی مرکز
 .9تالش در جهت تشکیل گروه های جهاد علمی و فرهنگی و فعالیت معرفت جویان در عرصته هتای
اولویت دار نظام
 .11مشارکت فعال در تشکیل شورای مرکز و استفاده از ظرفیت آنان در اداره و تعالی امور مرکز
 .11انجام امور اداری ،مالی و پشتیبانی مرکز و تالش در جهت جذب منابع جدید بتر استاس صترفه و
صالح حوزه
 .12اداره سایت مرکز ،مستند سازی فعالیت ها و اطالع رسانی مستمر از فعالیت های مرکتز بته روابت
عمومی حوزه
 .13انجام امور محوله از سوی مدیر محترم مرکز و معاونت های ستتادی و ارائته گتزارش مستتمر بته
مافوق
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 )6وظایف شورای معرفتجویان مراکز

 .1نقش آفرینی جهت مشارکت حداکثری معرفت جویان در تحقق مأموریت حوزه
 .2همفکری و همکاری با ارکان مرکز در اجرای فعالیت های جاری به ویژه اجرای برنامه جذب فعال با
استفاده از ظرفیت سایر معرفتجویان
 .3ایفای نقش در خصوص اولویت بندی و سطح بندی نظام مسائل براستاس گترایشهتا و نیتازهتای
معرفتجویان و تالش در جهت رفع آن ها از طریق تعامل با سایر ارکان مرکز
 .4نقشآفرینی مؤثر در ارتباطگیری با تشکلها ،انجمنهای علمی و تتالش بترای معرفتی مأموریتت
دانشجوی تراز انقالب اسالمی و حوزه علوم اسالمی دانشگاهیان
 .5تالش در جهت سازماندهی معرفتجویان در قالب هستههای تربیتی با هماهنگی مربی مرکز
 .6راهاندازی گروههای جهاد علمی فرهنگی و پیگیری ایجاد و فعالسازی دبیرخانه فعالیتهای جهادی
مرکز بر اساس منشور جهاد علمی فرهنگی
 .7معرفی نخبگان جهاد علمی و فرهنگی به قرارگاه جهاد علمی فرهنگی جهت انعکاس دستتاوردهای
مرکز در سطح کشور
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