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 مأموریت -1

 بیانیه مأموریت -1-1

تالش برای تأمین کلیه نیازهای دانشی امر خیر، نیاز به حل مسائل در حوزه خیر از  آالء پژوهشکده

خیر، نیاز به ایجاد ارتباط بین خبرگان و نخبگان دانشی و نیاز به محقق سازی دانش طریق اشاعه و کاربردی

لگوسازی، با هدف ا شود رادیده می آالء پژوهشکدههای متنوع مخاطبان و مولد دانش خیر که در طیف

 داند.وظیفه خود می بهینه سازی امر خیر جریان سازی و

 

 مخاطبان-1-1-1

 شامل:این مخاطبان 

 عموم مردم 

 امر خیربالقوه و بالفعل  گران، مرتبطین و کنشنفعالی 

 مراکز و مؤسسات خیریه 

 هاسمن 

 اساتید، محققان و دانشجوها 

 گذارانها، نهادها و مراکز حکومتی، مراکز نظارتی و سیاستدستگاه 

 های فکری و واحدهای تحقیق و توسعهها، گروهها، اندیشکدهها و پژوهشگاهمراکز علمی، دانشگاه 

 های اقتصادین و بنگاهفعالی 

 نهادهای به کارگیرنده دانش 

 هستند.

 و قلمرو آنها خدمات -1-1-2

سازی و تربیت محقق برای مخاطبان داخلی و دهی، پردازش، اشاعه، کاربردیخدمات رصد، تولید، سازمان

 شود.در قلمرو ملی انجام می

پذیرد، فراتر از صورت مینقاط دانشی خیر سازی و ایجاد ارتباط بین اقداماتی که برای کسب دانش، شبکه

 قلمرو ملی است.

به  1شده در جدول خود را در قلمرو مشخصخدمات  آالء پژوهشکده، دانش خیرمدیریت عرصه در 

 دهد:ارائه می مخاطبان



 شماره مدرك :

 1404افق –سند راهبردي 

 

 2شماره بازنگري : 
 02/04/98تاريخ تهيه : 

 16 از 5 صفحه
 

 

 خير مديريت دانشعرصه اقدامات خدمات و . 1 جدول

 اقدامات خدمت

انش رصد و ارزیابی د

 خیر

 ها، نیازها و مسائل دانشیشناسایی شکاف

 سنجش وضعیت کشور در دانش خیر و مقایسه با وضعیت جهانی

 ها و الزامات تولید یا کسب دانش خیرها، حوزهتعیین اولویت

 بندی افراد، اسناد و نهادهای دانشی امر خیر اعتبارسنجی، ارزیابی و رتبه

 کسب دانش خیر

 های دانش داخل و خارج از کشوربندی دانش خیر در اسناد و پایگاهبقهشناسایی و ط

 انتقال، ترجمه و یادگیری دانش خیر از سایر کشورها

 سازی دانش خیربومی

 های سایر کشورهاجذب نتایج پژوهش

 های سایرکشورها در حوزه خیرجذب نخبگان و دانشمندان و نتایج پژوهش

 تولید دانش خیر

 د مبانی نظری و دانش پایه و بنیادی در امر خیرایجا

 تولید دانش و انجام پژوهش

 سازی و مدیریت خیرهای علمی در حوزه ایجاد، پیادهتولید مدل

 تسهیل و رفع موانع تولید دانش خیر

 پشتیبانی و حمایت از ایجاد و حفظ نهادها، افراد و محققین در تولید دانش

 یردهی دانش خسازمان

 ثبت و حفظ دانش فیزیکی و الکترونیکی

 گذاری(سازی انواع اسناد دانشی )ایندکسنمایه

 های مستند، و استانداردسازی ادبیات دانش خیرتولید اصطالحنامه، فرهنگ، فهرست

 مدیریت اسناد و محتوای دانشی

 پذیرسازی دانش خیربندی و دسترسساختاردهی، طبقه
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 اقدامات خدمت

 پردازش دانش خیر

 های توصیفی از دیتا و متا دیتای اسناد دانشیتولید گزارش

 تحلیل محتوای اسناد دانشی امر خیر

 بینانههای پیشتولید گزارش

 های تجویزیتولید گزارش

 اشاعه دانش خیر

 های سخت و نرمو در فرمت 1اشاعه دانش خیر در قالب انواع اسناد دانشی

 گذاری دانشها جهت در دسترسبا انواع قابلیت وجوایجاد انواع موتورهای جست

 ایصال نیاز دانشی به دانش خیر

 اشاعه اطالعات و دانش رویدادهای علمی

 های موجودهای داده علمی و دانش امر خیر و راهبری پایگاهایجاد انواع پایگاه

 های علمی خیرایجاد یا پشتیبانی خبرگزاری

سازی دانش کاربردی

 خیر

 تیبانی اختراعات خیرپش

 تولید و اشاعه فناوری، سیستم و قواعد خیر

 کاربست دانش خیر در عملیات خیر

 آفرینی از دانش خیرارزش

 تربیت محقق

 شناسایی نیازها در حوزه محقق برای تولید دانش خیر

دهی به سمت جایگاه علمی مؤثر شناسایی استعدادها و عالیق محققین بالقوه و جهت

 و مناسب

 تربیت محقق متناسب با نیازهای تولید دانش

                                                           
ابع درسی، یدها، منهای ترویجی، اسالهای علمی و پژوهشی، نوشتهنامهفرصت مطالعاتی، تفاهممجله،  مقاله، ،کتاب 1

های سازمانی، تصویر، پوستر، بروشور، فایل، سندهای الکترونیکی و ، گزارشهای کارآموزیگزارشجزوات، مطالعات موردی، 

 سایر اسناد متعارف
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 اقدامات خدمت

 های دانشگاهی در حوزه خیرها و دورهایجاد رشته

 پشتیبانی از نهادها و مؤسسات تربیت محقق در حوزه خیر

ایجاد یا تسهیل همکاری 

 و مشارکت دانش

 های نخبگی از محققین و خبرگان دانش خیرسازی و مدیریت شبکهشبکه

ها، جوامع، ها، انجمناری یا حمایت از ایجاد، برگزاری و توسعه گردهماییبرگز

 ها، میزگردها و سایر رویدادهای علمی در حوزه خیر ها، سخنرانیها، باشگاهنشست

 تسهیل ارتباطات دانشی و ایجاد جریان پویا از دانش میان نقاط دانشی خیر
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 اندازچشم -2

گردد و سپس در ابعاد مأموریتی جانبه ارائه میصورت یک بیانیه همهبه  آالء پژوهشکدهانداز چشم

 گردد.می تبیین آالء پژوهشکده

 شمسی هجري 1404 سال افق در اندازچشمبیانیه  -2-1

حضرات  ، با استعانت از قدرت بیکران خداوند متعال و در پرتو عنایات ویژهءآال پژوهشکده

 د، انداز خو، در چشم)علیهم السالم(معصومین

های مدیریت دانش خیر، ترین مرجع ، پیشران و پیشتاز در عرصهاولین، برترین و جامع

 در کشور و با تأثیرگذاری  فراملیاشاعه و کاریردی سازی دانش امر خیر  ،تولید

***** 

 اندازچشم تبیین -2-2

آن به صورت های های مأموریتی و زیرعرصهدر هریک از عرصه 1404در افق  ءآال پژوهشکدهانداز چشم

  گردد.های چشم اندازی ترجمه می  به شاخصزیر 

 های؛با شاخصتوليد دانش، در زیرعرصه  -

o شده تولید علمی اسناد تعداد 

o شده تولید علمی اسناد تنوع 

o خیر امر دانش تولید هایموضوع و محورها تنوع 

o خیر امر شده بومی یا داده انتقال کسب، دانش حجم 

o شده تولید نشدا انتشار مراجع علمی سطح 

o ایحرفه مخاطبان توسط علمی تولیدات شده کسب امتیاز سطح 

o یافته توسعه هایمدل تعداد 

 ؛هایبا شاخصسازي دانش، اشاعه و کاربرديدر زیرعرصه  -

o خیر امر در شده کسب یا تولید دانش به ارجاعات تعداد 

o اندکرده برداریبهره تولیدی هایدانش از که مخاطبانی تعداد 

o اندنموده برداریبهره تولیدی هایدانش از که مخاطبانی کیفی و انشید سطح 

o اندنموده برداریبهره تولیدی هایدانش از که مخاطبانی تنوع سطح 

o خیر امر دانش نفوذ ضریب 

o خیر امر دانش از یافته توسعه قواعد یا هاسیستم ها،فناوری تعداد 

o یرخ امر حوزه هایدانش عرضه از حاصل ارزش میزان 
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 های:، با شاخصتربيت محقق امر خيردر زیرعرصه  -

o محققین بودن مولد میزان و کشور سرتاسر در تولیدی دانش کیفیت و کمیت 

o امرخیر حوزه در یافتهپرورش محققین کیفیت و کمیت 

o خیر امر حوزه محققین اثربخشی سطح 

o یافتهرشپرو محققین هایتخصص با خیر امر تحقیقاتی مختلف هایحوزه پوشش میزان 

 های:، با شاخصهمکاري و مشارکت دانشی زیرعرصه در -

o خیر امر دانشمندان و محققین از نخبگانی هایشبکه کیفیت و کمیت  

o خیر امر نهادهای و ناالفع از شده تشکیل هایشبکه کیفیت و کمیت 

o مربوطه دانش و دانشی نیاز بین شده ایجاد تاالاتص کیفیت و کمیت 

o شده ایجاد هایشبکه ارتباطات و هاگره کیفیت و کمیت 

o ایجادشده هایمشارکت و هاهمکاری وسعت و پایایی میزان و عمر طول متوسط 

o دارند فعال عضویت دانشی هایشبکه در که کشور دانشمندان و محققان نخبگان، درصد 

o کشور اجتماعی هایشبکه سایر با خیر امر دانشی هایشبکه ارتباطات کیفیت 

o محیط به نسبت آنها نگهداری پویا و جدید هایشبکه ایجاد در توفیق میزان 

o تراکم عدم و تراکم یکنواختی و هارمونی)دانشی نیازهای به نسبت هاشبکه در تعادل میزان 

 (هاشبکه
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 راهبردها -3

 ي پیشرانراهبردها -3-1

 ایجاد علوم بر پایه فلسفه و حکمت اسالمی -

  های دانشی خیرحفظ و رشد پایگاه -

 های راهبردی و تأثیرگذارتوجه به دانش -

 حفظ جامعیت بسته خدماتی مدیریت دانش -

 در سطح ملی و فراملی آالء پژوهشکدهها و انتشارات ارتقای اعتبار پایگاه -

 آالء پژوهشکدههای ها و اختراعات در پایگاهایجاد اطمینان و اعتبار جهت ثبت دانش، نوآوری -

 و ارزیابی دانش خیرحمایت از ایجاد و رشد نهادهای تخصصی تولید  -

 تقویت تعامل میان علوم مرتبط با خیر با سایر علوم -

 های پژوهشی دانش خیرپرورش محقق با نیازها و حوزهسازی هماهنگ -

 محورسازی تولید دانش خیرمسئله -

 تنوع در اسناد دانشی و ابزارها و بسترهای اشاعه دانش -

 ت دانش بر اساس الزامات حوزه خیرمدیری ها، ساختارها و استانداردهایسازی نظامبومی -

 ای مرتبط با حوزه خیر در آموزش و پژوهشرشتههای میانتوسعه گرایش -

 پردازی، نقد و مناظره جهت تولید علوم خیرهای نظریهتقویت کرسی -

 دهی جریان استعدادیابی و هدایت تحصیلی برای جذب استعدادهای برتر در حوزه خیرجهت -

 های حوزه خیری، اعتباری و مالی از پژوهشایجاد نظام حمایت معنو -

 المللیهای علمی داخلی و بینمشارکت فعال در همایش -

 هاهای دانشی مرتبط با خیر در نهادها و سازمانحمایت از طرح -

 های بومی و محلی در حوزه خیرنگهداری، حفاظت، ارتقاء و بررسی دانش -

 تسهیل تبادل دانش خیر -

 حفظ یکپارچگی میان تولید و عرضه دانش، تربیت محقق و ارتباطات دانشی -

 سازی زبان علم برای انتشار دانش در سطح عمومی جامعهساده -

 هاها و سمنهای تحقیقاتی حوزه خیر و خیریهپشتیبانی از تعامل بخش -

 های انگیزشی برای پژوهشگرانایجاد نظام -

 ت زندگیبه کارگیری دانش خیر در ارتقاء کیفی -
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 های تحقیقاتی و پژوهشیارتقاء کارایی مالی در فعالیت -

 پشتیبانراهبردهاي  -3-2

 راهبريراهبردهاي  -3-2-1

 تأکید بر دانش و اطالعات به عنوان مهمترین ابزار راهبری -

بینانه )در مقابل رویکرد منفعل( در شناسایی و استفاده از منابع افراد، اتخاذ رویکرد فعال و پیش -

 آالء پژوهشکدهدر جهت اهداف و راهبردهای  ها و نهادهاگروه

برداری بهینه از آنها در راستای تحقق ها و بهرههای ارتباطی از افراد در نهادها و ارگانایجاد شبکه -

 آالء پژوهشکدهاهداف 

های اجتماعی در میان مردم در راستای افزایش قدرت راهبری نهادها و ایجاد و تقویت پایگاه -

 هاارگان

 آالء پژوهشکدهزننده به اعتبار خیرخواهانه قطعی با عوامل آسیبمبارزه  -

های تأثیرگذار در راستای های فکری و سمنهای دینی، مذهبی، جریاناخذ تأیید و تأکید گروه -

 آالء پژوهشکدهافزایش ضریب نفوذ 

 سازی ابزارهای راهبریجهت فراهم آالء پژوهشکدهتالش در جهت توسعه منابع اقتصادی  -

و جلوگیری از  آالء پژوهشکدهریت سطح و عمق ایجاد همکاری با نهادها در راستای اهداف مدی -

 های خیر خاصپابندشدن و درگیری بیش از اندازه در نهادهای مشخص و حوزه

 پژوهشکدهجهت ایجاد اطمینان به  آالء پژوهشکدههای فعالیت رسانی و تبلیغ پیرامون حوزهاطالع  -

 راهبر رشد امور خیر در کشور به عنوان سازمان آالء

 جهانی و کشوری های مرتبط با خیر در سطحگیریتصمیم و نهادها مجامع، در مؤثر حضور -

کیفی در ارائه خدمات،  سطوح و های اجراروش اصول عمل، استانداردسازی عرصه به ورود -

 های مدیریتیها و روشمحصوالت، فعالیت

  آالء پژوهشکده استقالل و عدم وابستگی حفظ -

 حفظ مالکیت مادی و معنوی دستاوردها و امتیازها -

 همکاری جذب و هاارگان و نهادها افراد، اقبال عمومی به امر خیر در راهبری ظرفیت از گیریبهره -

 آالء پژوهشکده اهداف به نیل جهت در آنها

 افراد و هازمان، ساهاارگان نهادها، نفوذ و قدرت ایف و حیطهوظ ،اتاختیار ها،ظرفیت دقیق شناخت -

 آنها با زاویه ایجاد از جلوگیریافزا و برقراری تعامل مناسب و هم جهتبر خیر در  مؤثر

 های موجودگیری مؤثر از دیگر رسانهدر کنار بهره ءآال پژوهشکده ویژه و خاص رسانه ایجاد -
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 هایپدیده و هامناسبت در ءآال پژوهشکدههای ها، اهداف و ارزشآرمان موضع متناسب با اعالم -

 اجتماعی و انقالبی مختلف مذهبی،

گری در کلیه امور به جزء امور تصریحی در دهی به رویکرد راهبری نسبت به رویکرد تصدیاولویت -

 سند راهبردی

 پژوهشکدهمنابع اقتصادی  توزیع تا جذب فرآیند به مربوط اطالعات به آزاد دسترسی و سازی شفاف -

 آالء

 خألهای رفع وو مقطعی،  اولیه گذاریسرمایه جهت منابعی عنوان به بنیاد حمایتی منابع به نگاه -

 توسعه هایطرح و آالء پژوهشکده خدمات اعتباری

 ی اداری و مدیریت شهریهادستگاه و دولت حمایتی و اعتباری بندهای از گیریبهره و شناسایی -

 آالء هپژوهشکد اعتباری منابع به وارده وجوه بودن شرعی بر دائم مراقبت -

 معنویت و کرامت الزامات و شأن حفظ با آالء پژوهشکده خدمات و محصوالت فروش -

 هاي انسانیراهبردهاي مدیریت سرمایه -3-2-2

اهداف عالی و  تحقق در آالء پژوهشکده رسالت مبلغ و سفیرهای انسانی به عنوان نگاه به سرمایه -

 چشم انداز

 ی مرتبطنیروی انسان مهارتی علمی و ،معنوی دائمی ارتقاء -

 صرف اشتغال نه و آالء پژوهشکده نیروی انسانی مرتبطدر بین خیر  داوطلبانه رویکرد ترویج -

 نیروی انسانی مرتبط در خدمت انگیزه دائمی تقویت -

  موجود هایآسیب و فرسایش رفع برای ریزیبرنامه و نظارت -

و  تحصیالت ، سن،اهقومیت ها،تخصص در زن و مرد افتخاری داوطلبین از هدفمند گیریبهره -

 های متنوع خدمتبه تناسب جایگاه مختلف اجتماعی حوسط

 های انسانیها در حوزه مدیریت سرمایهها و سیاستریزیبرنامه به قرآن هایآموزه واردکردن -

 انسانی منابع معنوی وجسمی  ،روحی فکری، نشاطو افزایش  سالمت ارتقای -

 ریزيراهبردهاي مدیریت و برنامه -3-2-3

 و اهداف به دستیابی برای آالء پژوهشکدهبین کارکنان، و مرتبطین به  مشترک اعتقاد و اورب ایجاد -

 اندازچشم

 توانمند و چابک مدیریتی نظام به دستیابی تا آالء پژوهشکده مدیرتی نظام مستمر تحول -

 رد فرعی کارهای سپاریبرون و اصلی مأموریتحوزه  در آالء پژوهشکده هایظرفیت تمرکزبخشی به -

 وریمنابع و ارتقاء بهره در جوییصرفه جهت
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 به ترسریع حرکت و منابع بهینه صرف و تغییرات برابر در پذیرانعطاف تشکیالت و سیستم ایجاد -

 اهداف سمت

 و جدید تهدیدهای و هافرصت شناسایی تغییرات، کشف جهت خارجی و داخلی محیط دائمی رصد -

 ازمانس ضعف و قوت نقاط به نسبت شناخت ایجاد

 در کنار شفافیت و ارائه اطالعات غیرامنیتی اقتصادی و سازمانی اطالعات از حراست -

 سازمان به تخصص و دانش جریان ورود زمینه ایجاد و راهبردی نگاه علمی، مدیریت -

 جهت دربه هم پیوسته  کل یک عنوان به آالء پژوهشکده ارکان تمامی مدیریت و سیستمی نگاه حفظ -

 آالء پژوهشکده زانداچشم به نیل

 اطالعات گذاریاشتراکبه  و جمعی گیریتصمیم ،گروهی کار به تعهد -

 فرآیندها مستمر بهبود نظام استقرار -

 اجتماعی و معنوی هایسرمایه تقویت و حفظ شناسایی، -

 مرتبط کاری هایحوزه در سازمشاور و تصمیم تخصصی هایگروه تشکیل -

 علمی و بومی هایبرنامه اساس بر بیرونی و درونی هایتوانایی تجمیع و افزایش شناسایی، -

 سازمان هایبرنامه و هافعالیت دائم پایش و نظارت -

 فیزیکی حفاظت بر تعهد -

 ریزیها در حوزه مدیریت و برنامهها و سیاستریزیبرنامه به قرآن هایآموزه واردکردن -

انداز تحقق اهداف و چشم جهت در اعتمادسازی و نفوذانذی و نفعانذی با تعامالت توسعه -

 آالء پژوهشکده
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 هاسیاست -4

های زیر را ها، سیاستها، اقدامات، ارتباطات و تالشریزی، در کلیه تصمیمات، برنامهآالء پژوهشکده

 کند:رعایت می

 علیهم السالمها طبق قرآن و سیره اهل بیت ها و برنامهها، مبانی نظری، طرحطراحی و اجرای نظام -

 کلیه ارائه در)و نه پشتیبان صرف(  پیشران عامل عنوان به ارتباطات و اطالعات فناوری از گیریبهره -

 آالء پژوهشکده مدیریت و خدمات

 رصد مستمر متغیرهای محیطی، نیازها و ابزارها و عمل طبق اقتضائات زمانی -

ها و فعالیت ارتقاء جایگاه اجتماعی امر خیر و معرفی آن به عنوان امر مترقی اجتماعی در کلیه -

 پندار امر خیرهای دونمبارزه با نگاه

 ها و نهادهای خیریهانگاری به مؤسسهانگاری به جای نگاه مکملسازی نگاه ضروریجایگزین -

 خدمت ارائه در سازمانی تمایل، سلیقه و اقتضائات جای به مخاطبان نیاز بر تأکید -

 رعایت الزامات حرکت به سمت توسعه پایدار  -

 ری؛ پوشش نیازها در حوزه راهبری خیر در قالب خدمات راهبریتقاضامحو -

ها و خدمات راهبری، فراتر از نیاز موجود و معرفی محوری؛ انتشار دانش، اطالعات، الگوها، پیامعرضه -

 های جدیدعرصه

  فعالیتی هایعرصه تمامی در اسالمی و عقالنیت دینی ضوابط و اصول رعایت به تعهد -

اصالح مدیریت، فرهنگی  ،دانشی هایفعالیت ابعاد تمامی میان و تعادل یهمساز نی،همگ تناسب، ایجاد -

 آالء پژوهشکدهو تربیتی در 

 متولیان خیر در کشور با دائم ارتباط و تعامل برقراری -

 نفعانها و بازخوردها از انواع مخاطبان و ذیایجاد سازوکارهای ثبت و استفاده از پیشنهادها، توصیه -

 هارسانی و انجام فعالیتجنسیتی، قومیتی، مذهبی و ملیتی در خدمتعدم تبعیض  -

 آالء پژوهشکدهزا و تقویت قوای درونی درون پیشرفت -

هتای جمهتوری   و سیاستت موازین شرعی، قوانین ها جهت انطباق با مستمر فعالیتو ارزیابی بررسی  -

 آالء پژوهشکدهاسالمی ایران و اسناد راهبردی 

زدگتی و حلتم و بردبتاری در انجتام     کتاری و سیاستت  در امور، پرهیز از سیاسی گراییهدف بهتوجه  -

 وظایف

عتقادی تبیین علمی اصول و مبانی ارعایت اصول وحدت امت اسالمی با توجه ویژه به مشترکات،  - -

 سازی و اهانت به مقدسات سایر ادیان و مذاهبتشیع و پرهیز از حاشیه
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 هارزشا -5

مقدس ی و نظام اثناعشر به اصول تشیعو التزام عملی  الم ناب محمدی اسبه مبانی فکری اعتقاد  -

 جمهوری اسالمی ایران 

کسب آمادگی ظهور  منظوربهها یتفعالنگرش آخرت گرایانه بر مبنای سبقت در خیرات در تمامی  -

 و رسیدن به هدف غایی قرب و رضای خدا علیه السالم عسکریالحسنبنحضرت حجت

 جهان درعلیهم السالم  اطهار ائمه عملی و علمی ن و سیرهمروج معارف قرآ -

متعهد به جریان یافتن خیر و نه تعهد به مطرح شدن سازمان یا انتفاع مادی یا غیر مادی از  -

 هافعالیت

 معیار قراردادن قانون -

 ها و تالش جهت رفع نواقصپذیر در قبال پذیرش اشتباهمسئولیت -

 عمومی اعتماد لبج در اخالقی اصول رعایت به مقید -

جویی، نقدپذیری، پذیری، مشارکتمسئولیت ری بر اساس تعهد و تخصص،االس یستهشامعتقد به  -

 صداقت و تقید به رعایت اصول اخالقی 

 هایصحیح مخاطب و نیازهای او و ویژگی بر شناختبا تکیه  نیازمند حفظ و ارتقای کرامت مردم -

  انسان فطری

ی خدمات برجسته و با حفظ و مفتخر به ارائه و اسرار و حقوق مردمداری و حفاظت اموال امانت -

 حرمت و احترام

ها و گیری بهینه از منابع، امکانات و فرصتبا اعمال مدیریت اسالمی در بهره وربهرهنگر و یندهآ -

 آالء پژوهشکدهکارکنان و  ارتقای سطح دانش و بینش و منش

  لعم و تصمیم در گرا تعقل و محور اندیشه -

 وظایف و عمل بهتکلیف ادای به  معتقدمطلوب و  هاییجهپیگیر ، پایدار و ساعی در تحصیل نت -
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