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حووَن  الي َي الصَّ َبادي ا عي َ
ُثو نَّ اْْلَْرَض َيري

َ
ْْكي أ

ن َبْعدي الذِّ ري مي
ُبو  1َوَلَقْد َكَتْبَنا ِفي الزَّ

 «خواهند شدام وارث )حکومت( زمين بندگان شايسته»در زبور بعد از ذکر )تورات( نوشتيم: 
 

ليَك  ي َذَٰ ذي
و  الَّ اّللَّ رو شِّ َ َباَدهو  ُيو يَن  عي ذي

وا الَّ وا آَمنو لو َحاتي  َوَعمي الي ْل  الصَّ ْم  َل  قو لوكو
َ
ْسأ
َ
ْجًرا َعَلْيهي  أ

َ
لَّ  أ َة  إي ْرَبَٰ  ِفي  اْْلََودَّ  َوَمْن  اْلقو

ْف  ْد  َحَسَنًة  َيْقََتي يَها َلهو  َنزي ْسًنا في نَّ   حو َ  إي وٌر  اّللَّ وٌرَشكو  2 َغفو
دهد! اند به آن نويد میاين همان چيزي است که خداوند بندگانش را که ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده

و هر کس کار  ؛«[يتمباهلنزديکانم ] دوست داشتنکنم جز من هيچ پاداشی از شما بر رسالتم درخواست نمی»بگو: 

 .افزاييم؛ چرا که خداوند آمرزنده و سپاسگزار استاش مینيکی انجام دهد، بر نيکی

 :قال النیب
ٌع » َناَشافي
َ
َم  أ َياَمةي  ََيْ ْرَبَعةي  اْلقي

َ
ْصَناف   ْلي

َ
وا أ بي  َوَلْوَجاءو

ُنو ذو ْهلي  بي
َ
ْنَيا أ ل   الدُّ

َر  َرجو يي ََنَ
َّيَّ رِّ ل   ذو

يي َماَلهو  َبَذَل  َوَرجو
َّيَّ رِّ ْنَد  ليذو  عي

يقي 
ل   َو  الضِّ

َحبَّ  َرجو
َ
يي أ

َّيَّ رِّ َساني  ذو
اللِّ ل   َو  َواْلَقْلبي  بي

جي  ِفي  َسَعى َرجو يي َحَوائي
َّيَّ رِّ وا ذو دو رِّ َذاطو ْو  إي

َ
وا أ دو رِّ  3؛«شو

، هرچند آغشته به گناه کرد چهار دسته شفاعت خواهم رايدر پيشگاه خدا بفرمود:  مکرم اسالم آوريامپ

ی که به هنگام نياز اشخاص ]دوم[و  کنندمی کمك يفرزندانم را به هر نحو که یکسان]اول[؛اهل دنيا باشند

 ]چهارم[و دارندمیفرزندانم را دوست  ،که با دل و زباني افراد ]سوم[کنند وبه آنان کمك مالی می فرزندانم

 نمايند.سروسامانی تالش میهنگام طرد شدن و بی  نمودن نياز فرزندانمبرطرفکه در  انیکس

 :رهرب معظم انقالب 

گذاري کنيم، پروري سرمايهي علم و فناوري و نخبهاعتقاد راسخ من اين است که اگر چنانچه بر روي مسئله

 1ايم.گذاري کردهترين کارها سرمايهاولويت حتماً در يکی از با
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 آرمان -1
دهی تمام قوای گیران برای جهتو تصمیمآرمان به عنوان معیاری روشنگر و چراغ هدایت مسئوالن 

 گیرد.سازمان به سمت آن، در صدر اهداف سازمان قرار می

 غایت متعالی و نهایت امید خود را آرمان،  سالله

 (عج) زمان امام واقعى منتظر تراز در يافته رشد سادات انساین سرمايه شبكه به دستياب

 .داندمی

 در  گروه انتخاب و سپس نبياد آلء، در ابتدا ،از خود آهنا پسرشد سادات  اصلی هایبرندهنفع
 هابرندهنفع ایصالزمینه  اهل بیت های قرآن و ارزشبر بستر  ساللهکه  است جامعه هنايت

ـ  است برخورداری از شبکه سرمایه انسانی سادات رشد یافته که همان ـ  به مطلوب

 کند. را فراهم می

 است.  الگو راح مدل وجلودار، راهرب، صاحب سبك، طبه آرمان،  هابرندهنفعدر ایصال  سالله 

 به  و ملزومات آن هاو به تمامی بایسته داندمین خود را بر عهدهتنها بخشی از الزامات ایصال  سالله

 پردازد.می جانبهمهه صورت
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 مأموریت -2

 بیانیه مأموریت -2-1

ساز ظهور حضرت زمینه ،ناب محمدی  اسالم معتقد و ملتزم به بخش،الهام ستا ایمجموعه سالله

 تربيت جامععرصه  دودر  و آنهارشد دادن سادات درجهت تعظيم و تکريم  با هدف، عصرولی

گیری بهره با هاي انسانیمديريت رشد شبکه سرمايهعرصه و  2و استعدادپروري 1شامل تربيت دينی

 ملیدر سطح برای خدمت دو سویه به سادات و به بنیاد آالء، گروه انتخاب و جامعه،  ،گریتصدیرویکرد از 

 .یابدموجودیت می

 ساللهعملیات فرآیند سطح صفر  -2-2

تربيت جامع و عرصه مديريت رشد عرصه مأموریتی مستقل شامل  عرصه اصلی دو، دارای سالله

ریزی عرصه از منظر برنامه دوهر  باشند. در تعاملتوانند با یکدیگر است که می شبکه سرمايه انسانی

 .توانند مخاطبان مستقل داشته باشندو می شوندگذاری مستقل میدارای اصالت هستند و هدف

عرصه اصلی مأموریتی  دو دهد.را نشان می ساللهمدل کالن سطح صفر فرآیندهای عملیاتی  1 شکل

های پشتیبان ویژه خود یا به صورت های خود، عرصهتوانند بسته به الزامات اهداف، راهبردها و برنامهمی

های اصلی قابل ریزی برای عرصههای پشتیبان مطلق نیستند و بر حسب برنامهمشترک داشته باشند. عرصه

                                                           
 رفتاری اخالقی، معرفتی، ابعاد در 1
 در ابعاد علمی مادی و معنوی 2

 . مدل کالن سطح صفر فرآيندهاي عملياتی سالله1 شکل
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 تغییرند.

 مأموریتی ابعاد -2-3

 تربیت جامععرصه  -2-3-1

 مخاطبان -2-3-1-1

 ،تالش برای سالله

  آموز مستعدسادات پسر دانش تربیتی و استعدادپروری نیازهایتأمین، 

  برای سادات منتخب مرد و زنی که در ابتدای  حرکت به سمت نقش مناسبالزامات نیازها و

 ،اندگیری اجتماعینقش

 ای هستند برای سادات منتخب مرد و زنی که دارای نقش اجتماعی و حرفه نیازها و الزامات و

 انداجتماعی های مختلفدر جایگاهعملکرد مؤثر 

 داند. وظیفه خود می را

 ، شاملاین مخاطبان مشخصات عمومی 

  بیت  اهلفرزندان مکرم، 

 گروهانو هم انسناز منظر استعداد و ظرفیت تربیتی؛ مستعد و باالتر از میانگین جامعه هم، 

 ،از منظر وضعیت اقتصادی؛ تمامی سطوح اقتصادی 

 ،ازمنظر ملیت و مذهب؛ ایرانی شیعه 

  های سیاسی مورد تأیید نظام جمهوری گرایش سیاسی خانواده و مخاطب؛ تمامی گرایش از منظرو

 ،اسالمی ایران

 هستند.

 و مخاطبان خاص آنها و قلمرو آنها خدمات -2-3-1-2

 شود.در قلمرو ملی ارائه می عرصه تربیت جامعخدمات 

ارائه  به مخاطبان 1شده در جدول خود را در قلمرو مشخصخدمات  سالله، تربیت جامععرصه در 

 دهد:می
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 تربيت جامععرصه اقدامات خدمات و . 1 جدول

 مخاطبان اقدامات خدمت

مدیریت اطالعات 

 های اجتماعینقش

موجود از های رصد، شناسایی و ثبت اطالعات شبکه

های کلیدی و مهم در آالء، ها و نقشها، جایگاهحرفه

گروه انتخاب و جامعه، سازوکارهای ارتباطی و 

جریان قدرت بین آنها، سازوکارهای اخذ تصمیمات 

 مهم و اجرای اقدامات تأثیرگذار بر کشور

ســــــادات مســــــتعد در  -

ــی و   ــدهای تربیتــ قرآینــ

 استعداد پروری

ــد    - ــتعد نیازمن ــادات مس س

یی و خارج از فرآینـد  شکوفا

رصد و بروزرسانی مستمر نیازهای مهارتی و  تربیتی و استعداد پروری

 های مؤثرارتباطی مرتبط با نقش

های تربیتی در ارزیابی و تحلیل فرآیندها و خروجی

های مؤثر و ارائه تطبیق با نیازهای مرتبط با نقش

 های بازخوردگزارش

رصد، شناسایی و 

 استعدادکشف 

 ساداتاطالعات  آمایش و رصد جامع
ســــــادات مســــــتعد در  -

ــی و   ــدهای تربیتــ قرآینــ

 استعداد پروری

ــد    - ــتعد نیازمن ــادات مس س

شکوفایی و خارج از فرآینـد  

 تربیتی و استعداد پروری

شناسایی و سنجش میزان سالمت، استعدادهای 

 هاها و مهارتدینی و تخصصی، ظرفیت

 تربیت دینی

متربیان در حیطه سالمت دینی و  حفاظت و پرورش

 روحی

سادات مستعد در قرآیندهای 

 تربیتی و استعداد پروری

 حفاظت و پرورش متربیان در حیطه سالمت جسمی

حفاظت و پرورش متربیان در حیطه سالمت 

 سیاسی و اجتماعی

 تربیت مربی

 پرورش استعداد

شده در ساحت پرورش استعداد متربیان گزینش

 و هنر فرهنگ

سادات مستعد در قرآیندهای 

 تربیتی و استعداد پروری

شده در ساحت علم پرورش استعداد متربیان گزینش

 و فناوری

شده در ساحت پرورش استعداد متربیان گزینش

 مدیریت

شده در ساحت پرورش استعداد متربیان گزینش

 سیاسی و اجتماعی

ساحت  شده درپرورش استعداد متربیان گزینش

 معنوی و دینی
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 مخاطبان اقدامات خدمت

 حمایت و پشتیبانی

کنترل و رصد دائم نیازهای مادی، معنوی، ارتباطی، 

 دانشی و انگیزشی مخاطبان

سادات مستعد در قرآیندهای 

 تربیتی و استعداد پروری

جانبه بر مسیر رشد مدیریت یکپارچه و همه

 مخاطبان 

حمایت و پشتیبانی برای تکمیل زنجیره رشد 

خارج شده از فرآیند تربیتی و پرورش  مخاطبان

 استعداد سالله

 دهی جهت

سادات مستعد نیازمند شکوفایی  شناسایی سادات مستعد نیازمند شکوفایی 

و خارج از فرآیند تربیتی و 

 استعداد پروری
دهی و به فعلیت رساندن سادات منتخب جهت

مستعد )خارج از فرآیند تربیتی و پرورش استعداد( 

 شکوفاسازی آنهاو 

 شناسایی نقش بهینه مخاطبین در شبکه یا جامعه
سادات مستعد در قرآیندهای 

 تربیتی و استعداد پروری

ایجاد شرایط مشابه با نقش در فرآیند پرورشی و 

تربیتی جهت کسب مهارت، ایجاده عالقه به نقش و 

 اعتماده به نفس در آن

سادات مستعد در قرآیندهای 

 استعداد پروریتربیتی و 

پشتیبانی از مخاطب برای قرارگیری در نقش پس از 

 فراغت از تربیت و پرورش استعداد

سادات مستعد در قرآیندهای 

 تربیتی و استعداد پروری

دهی به و جهت حمایت در بازیابی و اصالح نقش

 سمت نقش بهینه

ســــــادات مســــــتعد در  -

ــی و   ــدهای تربیتــ قرآینــ

 استعداد پروری

ــادات  - ــد  س ــتعد نیازمن مس

شکوفایی و خارج از فرآینـد  

 تربیتی و استعداد پروری

های ایجاد تعهد به اصول تربیتی، سازمان و شبکه

 متعلق به آن

ســــــادات مســــــتعد در  -

ــی و   ــدهای تربیتــ قرآینــ

 استعداد پروری

ــد    - ــتعد نیازمن ــادات مس س

شکوفایی و خارج از فرآینـد  

 تربیتی و استعداد پروری

 مادی،) پشتیبانی

 ارتباطاتی، معنوی،

 تحقق و تولید( دانشی

 ایده

سازی سازوکارهای تولید ایده، طرح طراحی و پیاده

های مستقر در شبکه های اجرایی در نقشحلو راه

 و انفرادی

ســــــادات مســــــتعد در  -

ــی و   ــدهای تربیتــ قرآینــ

 استعداد پروری

ــد    - ــتعد نیازمن ــادات مس س



 شماره مدرك :

 ساللهسند راهبردی 

 

 2شماره بازنگري : 
 22/60/97اريخ تهيه : ت

 03 از 11 صفحه
 

 

 مخاطبان اقدامات خدمت

شکوفایی و خارج از فرآینـد  

 وریتربیتی و استعداد پر

های حلهای ایده و راهایجاد و مدیریت بانک

 مدیریتی و اجرایی

ســــــادات مســــــتعد در  -

ــی و   ــدهای تربیتــ قرآینــ

 استعداد پروری

ــد    - ــتعد نیازمن ــادات مس س

شکوفایی و خارج از فرآینـد  

 تربیتی و استعداد پروری

های سادات در حل ایجاد ساز و کار طرح ایده

 های مرتبطسازمانها، نهادها و مسائل در رسانه

ســــــادات مســــــتعد در  -

ــی و   ــدهای تربیتــ قرآینــ

 استعداد پروری

ــد    - ــتعد نیازمن ــادات مس س

شکوفایی و خارج از فرآینـد  

 تربیتی و استعداد پروری

حمایت مادی، معنوی، ارتباطی و دانشی در تحقق 

 های ساداتایده

ســــــادات مســــــتعد در  -

ــی و   ــدهای تربیتــ قرآینــ

 استعداد پروری

ــتعد   - ــادات مس ــد س نیازمن

شکوفایی و خارج از فرآینـد  

 تربیتی و استعداد پروری

حمایت مادی، معنوی، ارتباطی و دانشی در رشد 

 های خودسادات در نقش

ســــــادات مســــــتعد در  -

ــی و   ــدهای تربیتــ قرآینــ

 استعداد پروری

ــد    - ــتعد نیازمن ــادات مس س

شکوفایی و خارج از فرآینـد  

 تربیتی و استعداد پروری
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 اصلی ارائه خدمت یکردرو -2-3-1-3

گری و ارائه مستقیم خدمات از سوی سازمان به تصدی، تربیت جامعرویکرد اصلی ارائه خدمت در عرصه 

هایی که خود مأموریت اصلی نیستند و پشتیبان مخاطبان است. در پشتیبانی خدمات و در مورد حوزه

ای و راهبری بنا سپاری، قراردادهای پروژهبرونشوند، رویکردهایی مثل مشارکت، مأموریت اصلی محسوب می

 بر شرایط قابل استفاده است.

در جذب مخاطبان مستعد و حفظ جریان ورودی به نظام تربیتی و پرورش اصلی سازمان رویکرد 

   ها و نهادهای مشابه است.با سازمانمثبت استعداد، کامالً بر مبنای اصول رقابت 

و  طمینان از حفظ روحیه تعلق متربیان به سازمان، از رویکرد مرجعیت معنویسالله جهت ارتقاء معنوی و ا

 کند. استفاده میدر میان متربیان  تعلق به محتوا و روش تربیتی سالله

 سالله 1یاصول تربیت -2-3-1-4

 بر طبق مبانی تربیتی موجود تعریف شده است. این اصول عبارتند از:  ساللهاصول تربیتی 

 انسان اتفاق افتد.  تربیت ذیل ساحات وجودی .1

 تربیت با توجه به مرکز فرماندهی و انتخاب متربی )انتخاب محور( انجام پذیرد. .2

 گر بودن انسان شکل بگیرد. مختار و انتخاب .0

های اختصاصی منطبق با استعدادها و عالیق های عمومی الزامی در کنار برنامهتربیت بر مبنای برنامه .4

 پذیرد. متربی انجام می

تاکید بر مربی محوری در رابطه با مربی و متربی در عرصه تربیت و جلوگیری از اجرای هر سیاست و  .1

 برنامه نظری و عملی که این محوریت را مخدوش نماید. 

 . هستندتأکید بر خانواده، مربی و مشاور به عنوان ارکان تربیتی مرکز  .5

 دهد.تربیت در متن زندگی متربی رخ می .7

 گیرد.شخصیت، حریت و تفکر شکل میتربیت بر مبنای  .8

 تربیت مبتنی بر تفاوت روحیات فردی انجام می پذیرد. .1

 

 سرمایه انسانی مدیریت رشد شبکه ةعرص -2-3-2

 مخاطبان -2-3-2-1

در عرصه مدیریت رشد شبکه سرمایه انسانی، شبکه در معنای یک پدیده، افراد حاضر در شبکه، بنیاد 

 شوند.مخاطب سالله محسوب می شبکهبر از آالء، گروه انتخاب و جامعه بهره

                                                           
های تجویزی برآمده از مبانی و اهداف بوده که راهنمای فرآیند تربیت از مبدا تا هدف در عرصه عمل است. این اصول ناظر به اصول تربیت، گزاره 1

 بایدها و نبایدهای عملیات تربیت است.
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 سازی از شبکه

  یافته در فرآیندهای تربیتی و استعدادپروری سالله،پرورش مستعدسادات 

 اند و خارج از فرآیند تربیتی و استعدادپروری قرار و سادات مستعد مرد و زنی که نیازمند شکوفایی

 دارند،

  اند )با اولویت دوم نسبت به سادات انسانیسرمایه  غیر ساداتی که تکمیل کننده شبکهمستعد افراد

 و تحت شرایط معین(، 

 پذیرد.صورت می

 مشخصات عمومی این مخاطبان شامل ،

 گروهان،سنان و هماز منظر استعداد و ظرفیت تربیتی؛ مستعد و باالتر از میانگین جامعه هم 

 ،از منظر وضعیت اقتصادی؛ تمامی سطوح اقتصادی 

  ایرانی شیعه،ازمنظر ملیت و مذهب؛ 

 های سیاسی مورد تأیید نظام جمهوری و از منظر گرایش سیاسی خانواده و مخاطب؛ تمامی گرایش

 اسالمی ایران،

 هستند.

 و قلمرو آنها خدمات -2-3-2-2

 ها در این عرصه کشوری است.قلمرو کلیه خدمات و فعالیت

به  2شده در جدول خدمات خود را در قلمرو مشخص سالله، رشد شبکه سرمایه انسانیدر عرصه مدیریت 

 دهد:مخاطبان ارائه می
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 سالله دررشد شبکه سرمايه انسانی مديريت عرصه اقدامات  و . خدمات2 جدول

 اقدامات خدمت

 سازیشبکه

رصد و تحلیل اطالعات قوای اجتماعی و اشراف اطالعاتی بر نیازهای شبکه برای 

 توسعه و تأثیرگذاری

 رصد و تحلیل اطالعات نیروی انسانی موجود و مورد نیاز جهت پوشش نیازهای شبکه

های ارتباطی آوری تسهیالت و مکانیزمها و ارتباطات(، فراهمها )گرهسازی شبکهمدل

 هابین گره

 هاریزی و هدایت شبکهگذاری، برنامههدف

 ایارتباطات برون شبکهای و شبکهاستانداردسازی و تعریف ضوابط درون

حفظ و نگهداری 

 هاشبکه

 هاهای شبکهپایش، نظارت و ارزیابی مستمر عملکرد و خروجی

زدا و اقدام به اصالح شناسایی نقاط تناقض، تعارض، زاویه، تنش و سایر مسائل ثبات

 آفرینیقبل از مشکل

ها و افراد از گرهها، ضوابط و راهبری عزل و نصب بروزرسانی مستمر ماهیت گره

 هاشبکه

ها، جوامع، ها، انجمنبرگزاری یا حمایت از ایجاد، برگزاری و توسعه گردهمایی

ها و سایر رویدادها جهت افزایش ها، میزگردها، جشنوارهها، سخنرانیها، باشگاهنشست

 ها ها، بازسازی ارتباطات، توسعه شبکه و مرور اهداف و برنامهعمر شبکه

ای و اقدام به مدیریت آنها، بر اطالعات ارتباطات غیر رسمی درون شبکه اشراف

ها و رفع اشراف بر اطالعات ارتباطات خارج از شبکه و تالش برای استفاده از فرصت

 تهدیدها

 حفظ و افزایش تعهد به سازمان سالله، بنیاد آالء و گروه انتخاب

 ی شبکهها و دستاوردهاسازی و اشاعه خروجینهادینه

 مراقبت بر ورود و خروج به و از شبکه

 هارشد شبکه

 ای افراد شبکهها، رشد تربیتی و پیشرفت حرفهایجاد شرایط توسعه مهارت

 ایجاد شرایط رشد عرضی و طولی مدیریت شده شبکه

 های اجتماعیایجاد شرایط توسعه ارتباطات با سایر شبکه
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 های اصلی ارائه خدمتروش -2-3-2-3

سازی، حفظ گری شبکهتصدیرشد شبکه سرمایه انسانی، صه مدیریت رویکرد اصلی ارائه خدمت در عر

 هاست.ها و رشد آنها با مشارکت فعال خود اعضای شبکهشبکه

 نمایند.ها خود مولد هستند و منابع مدیریت خود را تأمین میشبکه

 ساللهر عمومی از یتصو -2-4

ساز، پرور، جریانساز، نخبهپروری، انسانای فرهنگی، تربیتی، استعدادیابی، استعدادمجموعه سالله

های تربیتی، های مختلف اجتماعی، خانه رشد سادات مستعد و پیشتاز مدلرهبرساز، پر نفوذ در عرصه نقش

دار روش و مستقل، پرچم ها، غیر دولتیالگوی استعداد پروری، قابل اطمینان، متعهد، غیر وابسته به جریان

 و همیشه پویا در دیدگاه عمومی شناخته خواهد شد.  تربیتی اهل بیت 

 ساللههای ممتاز ویژگی -2-5

 اند از:در انجام مأموریت خود عبارت ساللههای ممتاز ویژگی

 ویژه سادات به عنوان مخاطبان و متربیان -

 ارائه ساختارها و عملکرد بر بستر امر اهل بیت  -

 های انسانیبر اساس نیازهای شبکه سرمایه فعالیت -

 های به فعلیت رسیدهکارگیری خروجیبنیاد آالء و گروه انتخاب به عنوان تضمین به -

 ساللههای و فعالیت خدمات جامعیت -

 نگاه جامع به مخاطبین -

 استعداد پرورش با مالزم دینی تربیت -

 علمی هایکننده مدلساز و بومیمدل -

 سالله رمز بقا و رشد -2-6

 در گرو: ساللهرمز بقاء و رشد 

 وجود سادات پسر مستعد -

 های آنها به پرورش و به فعلیت رسیدن استعدادها سادات و خانواده عمومی اقبال -

 در امر آموزش، تربیت و پرورش حمایت از سوی متولیان حکومت -

 رعایت اخالق در همه ابعاد -

 اقتصادی مولد منابع -

 موفقیت در مقابل رقبا -

 و عمل مطابق با شرایط روز و آینده ریزیبرنامه -

  ها و توسعه مستمر آنهاحفظ و نگهداری شبکه -
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 اندازچشم -3

 تبیین ساللهگردد و سپس در ابعاد مأموریتی جانبه ارائه میبه صورت یک بیانیه همه ساللهانداز چشم

 گردد.می

 شمسی هجری 1444 سال افق درسالله  اندازچشمبیانیه  -3-1

افق  در عصربا اتکال به قدرت الیزال الهی و در ظل توجهات حضرت ولیمرکز فرهنگی تربیتی سالله 

 :هجری شمسی 1434 اندازچشم

 4و پيشرو 3ماندگار ،2سازجريان 1محور،دانش

مَتبيان دهى و محايت پايدار و استعدادپروری  در پرورش، جهت تربيیت  هناد  ترينجامع و برترين 
 كشور، های مختلف علمى و ديین ساحتاثربخیش و رشد در  جهت

 كشور،در  1ذريه پيامرب اْكم از و مؤثر فعال يكپارچه،سرمايه انساین صاحب بزگَتين شبكه

  ،مرجع اول و غالب تأمنی سرمايه انساین مؤثر در نبياد آلء و گروه انتخابو 

 شاءاهلل.ان ؛ودخواهد بدر راستای تعظیم و تکریم سادات 

 

 

 

                                                           
 های خود را بر. این سازمان تمام فعالیتاستو نشر دانش  کارگیریبه داشت،، کسب، نگهپدیدآوریتوانایی با  یادگیرنده سازمانی محورسازمان دانش .1

 .سعی و خطااساس  برنه  ،دهداساس دانش انجام می

و ن امخاطب ماندۀدار و بر زمیناولویتدر فکر پوشش نیازهای  دائماًارزش جدید در آن بسیار مهم انگاشته شده و  پدیدآوردنکه  یسازمان .2

 کردن این نیازها است.سازی دیگران در راستای برآوردهسازی و همراهفرهنگ

 ضایتر اومتد ۀنتیج این امر ت را دارد.بلندمدد در عملکر ۀتوسع یا حفظ ناییاتورسانی دائمی به جامعه که سازمانی دارای منابع مالی پایدار و نفع .0

 از طرف جامعه پذیرفته شود. شود وجود و فعالیت سازمانکه باعث میاست حقوقی دارای تعامل  حقیقی واشخاص 

 رایج. هایها در کارایی و اثربخشی فعالیتگیرنده از دیگر سازمانو سبقت سازمانی الگو .4

 .شودیممصوب شورای عالی مرکز مشخص  «جذب نامهیینآ»معیارهای انتخاب مخاطب بر اساس  -1



 شماره مدرك :
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 اندازچشم تبیین -3-2

 تبیینهای آن به صورت زیر های مأموریتی و زیرعرصهدر هریک از عرصه 1434در افق  ساللهانداز چشم

 گردد.می

 تربیت جامععرصه انداز چشم -3-2-1

 ؛ تربيت جامععرصه در 

دهى و محايت پايدار مَتبيان و استعدادپروری  در پرورش، جهت تربيیت  ترين  هنادبرترين و  جامع
 های مختلف علمى و ديین در كشور،درساحت

پرورش ترين نهاد تربيتی و برترين و جامع ،استعداد پروريو  دينی تربيتدر زیرعرصه  -

 های؛با شاخصهاي مختلف دينی و علمی، در ساحت کشور  استعداد

o ساالنهم جامعه در دینی تربیت و استعدادی امتیازهای تراز 

o استعدادپروری و دینی تربیت مدل کیفیت و تکامل سطح 

o هاینشان ها،رقابت جوایز، مسابقات،) فراملی یا ملی سطح در استعدادی دستاوردهای 

 ...(و افتخار

o یافتهتربیت کشوری تراز مربیان تعداد 

o مخاطبان تنوع گستره 

o استعدادی  هایساحت گستره 

بيشترين سهم در ميان نهادهاي مشابه در ، دهی به سمت نقش مؤثرجهتدر زیرعرصه  -

 ؛هایبا شاخصهاي مؤثر اجتماعی توسط متربيان در کشور، کسب جايگاه

o شده در میان نهادهای مشابههای مؤثر کسبسهم جایگاه 

o مؤثر هاینقش در شده نشانیجای هایخروجی درصد 

o خود هایشنق در افراد اثربخشی میزان 

o دهیجهت طریق از انسانی هایسرمایه شبکه نیازهای پوشش میزان 

o شده دهیجهت هاینقش با عالیق و هاتوانایی تطبیق میزان 

برترين نهاد ، ايده تحقق و توليد( دانشی ارتباطاتی، معنوي، مادي،) پشتيبانیدر زیرعرصه  -

با ، در کشور هاي اجتماعیجايگاهتربيتی و استعدادپروري در اثربخشی متربيان در 

 های:شاخص

o تولیدشده اختراعات و هانوآوری ها،طرح ها،ایده حجم 

o اندشده اجرا موفقیت با که شده پشتیبانی هایطرح و هاایده درصد 

o شده اجرا و تولید هایایده کمک به نیازها پوشش میزان و بودن جامع 
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o و مذهب و دین با انطباق کارایی، اثربخشی، هایشاخص منظر از تولیدشده هایایده کیفیت 

 زمانی و مکانی موقعیت با تناسب بودن، نگرآینده تأثیر، عمق بودن، اجرایی ملیت،

 

 عرصه مدیریت رشد شبکه سرمایه انسانیانداز چشم -3-2-2

 رشد شبکه سرمايه انسانی؛مديريت عرصه در 

 كشور،در  1ذريه پيامرب اْكم و مؤثر ازسرمايه انساین يكپارچه، فعال صاحب بزگَتين شبكه

 و مرجع اول و غالب تأمنی سرمايه انساین مؤثر در نبياد آلء و گروه انتخاب
 

 های:با شاخص

o شبکه از که آالء بنیاد و انتخاب گروه انسانی نیروی و مدیریتی بافت از درصد 

 اندسالله یافتگانپرورش

o سادات به خدمت ارائه در هاشبکه توفیق میزان 

o اخالق با هاشبکه خروجی و عملکرد انطباق میزان 

o موجود، ارجاعی غیر آنها، به ارجاعی) مسائل حل و پیشگیری در هاشبکه توفیق میزان 

 (آینده مسائل

o چابکی و عمل سرعت منظر از هاشبکه عملکرد کیفیت میزان 

o ایحرفه نیازهای و هاتخصص با انطباق در هاشبکه جامعیت و پوشش میزان 

o جامعه مؤثر هایشبکه سایر یا سالله هایشبکه ارتباطات کیفیت و ارتباطات میزان 

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

o استعدادپروری حوزه و تربیتی حوزه در ایجادشده هایشبکه کیفیت و کمیت 

o و کمیت ارتباطی، و اطالعاتی جریان حجم ارتباطات، تعداد ها،گره تعداد) هاشبکه اندازه 

 (مولد هایگره از ایجادشده هایشبکه کیفیت

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

 (هاشبکه تراکم

o هاشبکه عمر متوسط 

o هاشبکه دانشی و نسلی نهادی، و ارگانی جغرافیایی، گستره 
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 هاسیاست -4

 کند:های زیر را رعایت میها، سیاستها، اقدامات، ارتباطات و تالشریزی، در کلیه تصمیمات، برنامهسالله

 هاها و تکنیکها، برنامهمحور قراردادن تکریم و تعظیم سادات در کلیه امور، طرح -

  سیره اهل بیت  و یقرآناصول طبق ها ها و برنامهها، مبانی نظری، طرحطراحی و اجرای نظام -

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

 سالله مدیریت و خدمات

 ترویج خدمت به سادات و بزرگداشت آنها -

 ها، روابط و محتواممیزی مستمر اخالق در کلیه فعالیت -

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

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

استعدادپروری،  ،تربیتی هایفعالیت ابعاد تمامی میان و تعادل یهمساز ،همگنی تناسب، ایجاد -

 دهی، حمایت و مدیریت شبکهجهت

 و خارج از کشور در کشور نهادها با مأموریت مشابه سایر با دائم ارتباط و تعامل برقراری -

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

 هارسانی و انجام فعالیتعدم تبعیض جنسیتی، قومیتی، مذهبی و ملیتی در خدمت -

 ساللهونی و تقویت قوای در زادرون پیشرفت -

هـای جمهـوری   و سیاسـت موازین شرعی، قوانین ها جهت انطباق با مستمر فعالیتو ارزیابی بررسی  -

 ساللهو اسناد راهبردی  اسالمی ایران

زدگـی و حلـم و بردبـاری در انجـام     کـاری و سیاسـت  ، پرهیز از سیاسیدر امور گراییهدف بهتوجه  -

 وظایف

 مادی و معنوی سازمانحفظ و حراست از کلیه دستاوردهای  -

وحدت امت اسالمی با توجه ویژه به مشترکات، تبیین علمی اصول و مبانی اعتقـادی   اصولرعایت  -

 و اهانت به مقدسات سایر ادیان و مذاهب سازیتشیع و پرهیز از حاشیه
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 راهبردها -5

 گیرد.را به کار میراهبردهای زیر انداز، های خویش و دستیابی به چشمدر راستای انجام رسالت، سالله

 راهبردهای پیشران -5-1

 تربیت جامععرصه راهبردهای  -5-1-1

 پایه فلسفه و حکمت اسالمی تربیت و پرورش بر -

 راهبردی و تأثیرگذار هایمهارتتوجه به  -

 تربیتی و استعدادپروریحفظ جامعیت بسته خدماتی  -

، ند برگزاری همایشهای ترویجی و تبلیغی مانقرارگیری در محوریت تربیت سادات کشور با فعالیت -

ها، جذب ها و نشانهای رقابتی کشوری، تعریف گواهیو برنامه گردهمایی، جشنواره، تعریف جایزه

 همکاری و تأیید سادات بزرگ، مراجع و علماء و تبلیغ دستاوردها 

 ها برای سپردن فرزندان بهبرای نظام تربیتی جهت آسودگی خاطر خانوادهایجاد اطمینان و اعتبار  -

 سالله

 حمایت مادی و معنوی و کمک به تأمین زندگی متربی جهت تمرکز بر تربیت و پرورش استعداد -

واگذاری آموزش عمومی به نهادهای بیرونی و تمرکز سازمان بر آموزش مبتنی بر یادگیری و تربیت  -

 دینی

 تربیت در تناسب با الزامات فعالیت در شبکه -

می )مثل دوران قبل و بعد از بلوغ( و روحیات متربی در های شخصیتی و فردی، جستوجه به ویژگی -

 های تربیتیتعریف روش

 ها به عنوان یکی از ارکان تربیت و پرورش استعداد متربیانورود و مشارکت خانواده -

 هاهای تربیتی و پرورش استعداد خانوادهرشد فکری و افزایش مهارت -

های آموزشی و پرورشی شی سالله با سایر نظامایجاد سازگاری حداکثری میان نظام تربیتی و پرور -

 که متربی در آنها حضور دارد.

 تأکید بر ایجاد شرایط یادگیری نسبت به آموزش و انتقال مستقیم محتوا -

 تربیت و پرورش هدفمند و متناسب با غایت مد نظر متربی -

 تربیتی و پرورشی یو ابزارها محتواتنوع در  -

 تربیتی و پرورشی استانداردهای ها، ساختارها وسازی نظامبومی -

 در تربیت و پرورشای رشتهمیان افزایی چندگانه وتوجه به مهارت -

 بروزرسانی دائمی محتوای آموزش -
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حفظ جریان ورودی فرآیند تربیت دینی و استعداد پروری با کشف دائمی استعدادها، ترمیم  -

آیند، شناسایی و رفع عوامل ریزش های بین مقطعی، افزایش انگیزش ماندگاری متربیان در فرریزش

 و توسعه جامعه ورودی فرآیند

گذار و ناظر آموزشی و تربیتی و اخذ کلیه های حکومتی، سیاستتعامل مستمر با نهادها و سازمان -

 مجوزها و تأمین کلیه استانداردها

نفعان و رسانی آزاد در مورد فرآیندها به کلیه ذیسازی کلیه فرآیندهای تربیتی و اطالعشفاف -

 هاخانواده

 بروزرسانی و توسعه مستمر مدل تربیتی و پرورش استعداد -

 گر از دیگران در میان متربیانمبارزه با متفاوت انگاری خود از سایر جامعه و نگرش مطالبه -

 مرتبط هبه الگوهای اخالقی و رفتاری جامعنخبگان سادات  شدنبدیلت -

 یافزارنرمی و افزارسختفضای تربیتی آموزشی استاندارد همراه با تجهیزات و امکانات گیری از بهره -

 روزبه

یابی، حفظ و توسعه جایگاه پژوهشی ممتاز در مراکز پژوهشی تربیتی و افزایش تولیدات علمی دست -

 مرتبط

 دهی از درون فرآیندهای تربیتیآغاز فرآیندهای جهت -

 دهی شدهمخاطبان جهتحفظ و تقویت ارتباط سالله با  -

 های اجتماعی در فرآیندهای تربیتیهای مخاطبان در نقشاستفاده از ظرفیت -

 های خودسازی مخاطبان در نقشتالش برای شبکه -

 و پشتیبان توانمند از آنها هابه عنوان مرجع قابل اعتماد طرح ایدهبرای مخاطبان سالله تصویر ترسیم  -

 هاها و ایدهسازی طرحیان در پیادهگیری از شبکه سالله و مترببهره -

 گذاری بین آنها برای پشتیبانی اجراها در اولویتها و طرحتوجه به میزان راهبردی بودن و اثربخشی ایده -

 سرمایه انسانی مدیریت رشد شبکه عرصهراهبردهای  -5-1-2

 هابخشی به شبکههویت -

 بکهحفظ تناسب میان قدرت کنترل شبکه از سوی سازمان با اندازه ش -

 خودکنترلی شبکه به جای کنترل از بیرون -

 یافتگان نظام تربیت دینی و پرورش استعداد ساللهسازی از پرورشاولویت شبکه -

 سازیها و پوشا بودن آنها در شبکهها، میزان راهبردی بودن جایگاهتأکید بر مکمل بودن نقش -

 تعریف سازوکارهای ترمیم شبکه -
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 نفعان شبکهء و گروه انتخاب در میان ذیرعایت اولویت خدمت به بنیاد آال -

 هاایجاد سازوکار خدمت سادات به سادات از طریق شبکه -

گذاری و راهبری و نظارت حفظ جایگاه سیاستانتقال مدیریت، حفظ و رشد شبکه به خود شبکه و  -

 برای سالله

 پشتیبانراهبردهای  -5-2

 مدیریت منابعراهبردهای  -5-2-1

 عنوان منبع راهبردیدانش و اطالعات به تأکید بر  -

 بینانه )در مقابل رویکرد منفعل( در شناسایی و استفاده از منابعاتخاذ رویکرد فعال و پیش -

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

 ساللهاهداف 

 سالله تأمین منافعم در راستای افزایش قدرت های اجتماعی در میان مردایجاد و تقویت پایگاه -

 ساللهزننده به اعتبار خیرخواهانه مبارزه قطعی با عوامل آسیب -

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

 ساللهافزایش ضریب نفوذ 

 ساللهتالش در جهت توسعه منابع اقتصادی  -

 ساللهح و عمق ایجاد همکاری با نهادها در راستای اهداف مدیریت سط -

-   

 جهانی و کشوری در سطح ساداتهای مرتبط با گیریتصمیم 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

 دولت و نهادها ها،گروه افراد، به سالله استقالل و عدم وابستگی حفظ -

 هابرداری و توسعه شبکهبهرهدر  ساداتاقبال عمومی به  ظرفیت از گیریبهره -

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

 آنها با زاویه ایجاد از جلوگیریافزا و برقراری تعامل مناسب و هم جهتدر  های ساللهشبکهبر  مؤثر

 های موجودگیری مؤثر از دیگر رسانهدر کنار بهره سادات ویژه و خاص رسانه ایجاد -

مختلف  هایپدیده و هامناسبت در ساللههای ها، اهداف و ارزشآرمان موضع متناسب با اعالم -

 اجتماعی و انقالبی مذهبی،

 ساللهمنابع اقتصادی  توزیع تا جذب فرآیند به مربوط اطالعات به آزاد دسترسی و سازی شفاف -
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، وجوهات مدیریت شهری ی اداری،هادستگاه و دولت حمایتی و اعتباری بندهای از گیریبهره و شناسایی -

 شرعی و سهم سادات

 مشارکت شبکه در تأمین منابع سالله -

 سالله اعتباری منابع به وارده وجوه بودن شرعی بر دائم مراقبت -

 معنویت وسادات  کرامت الزامات و شأن حفظ با سالله خدمات و محصوالت فروش -

 های تربیتی و استعدادپروریهای فعالیتهای متمکن سادات در تأمین هزینهمشارکت خانواده -

 های انسانیراهبردهای مدیریت سرمایه -5-2-2

 طیبه حیات تحقق در سالله رسالت غمبل و سفیرهای انسانی به عنوان نگاه به سرمایه -

 کارکنان مهارتی علمی و ،معنوی دائمی ارتقاء -

 نگاه به پرورش مربی در فرآیندهای تربیتی و پرورش استعداد -

 گیرانه بر رفتار مربیان و ممیزی مستمر آنهاحفاظت و مراقبت سخت -

 صرف اشتغال نه و ساللهدر بین کارکنان  روحیه خدمت به سادات ترویج -

 کارکنان در خدمت انگیزه دائمی تقویت -

 خدمت محیط در موجود هایآسیب و فرسایش رفع برای ریزیبرنامه و نظارت -

 سالله رسالت تحقق در آنها بهینه عملکرد برای کارکنان اجتماعی و معیشتی هایدغدغه رفع -

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

 های متنوع خدمتبه تناسب جایگاه مختلف اجتماعی حوسط

 و سازمان گیریشکل و رشد دوران در پردازایده و نشاط با پذیر، ریسک جوان، مدیران از استفاده -

 ثبات و بلوغ دوران در ،صاحب تجربه مدیران از استفاده

 سالله کارکنان میان از الیق مدیران انتصاباولویت  -

 ساللهسازی برای دوام و بقاء کارکنان در محیط زمینه -

 کارها در خودکنترلی روحیه تقویت -

 سالله اسناد و متعالی اهداف به نسبت کارکنان ایمان و تعهد افزایش و سازمانی کار فرهنگ اعتالی -

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

 انسانی منابع معنوی وجسمی  ،روحی فکری، نشاطو افزایش  کار محیط سالمت ارتقای -
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 ریزیراهبردهای مدیریت و برنامه -5-2-3

 اندازچشم و اهداف به دستیابی برای ساللهبین کارکنان، و مرتبطین به  مشترک اعتقاد و باور ایجاد -

 توانمند و چابک مدیریتی نظام به دستیابی تا سالله اداری نظام مستمر تحول -

 جهت در فرعی کارهای سپاریبرون و اصلی مأموریتحوزه  در سالله هایظرفیت تمرکزبخشی به -

 وریمنابع و ارتقاء بهره در جوییصرفه

های مؤثر اجتماعی و توسعه نفوذ های رقابتی در جذب سادات مستعد، کسب جایگاهاتخاذ تکنیک -

 شبکه

 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 -

 سازمان ضعف و قوت نقاط به نسبت شناخت ایجاد

 ساللهترین سطوح اداری های مدیریتی در عالیتصویب و تشکیل کارگروه پیگیری ،طرح -

 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 -

 هاعرصه تمامی در دانش مدیریت -

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

 سالله اندازچشم

 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 -

 سازمان هایبرنامه و هافعالیت دائم پایش و نظارت -

 فیزیکی حفاظت بر تعهد -

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

 ساللهانداز تحقق اهداف و چشم جهت در اعتمادسازی و نفوذانذی و نفعانذی با تعامالت توسعه -
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 هاارزش -6

 به اصول تشیعو التزام عملی  اسالم ناب محمدی  مبانی فکریثقلین و و التزام عملی به  اعتقاد -

 جمهوری اسالمی ایران مقدس ی و نظام اثناعشر

 معنوی و مادی امکانات همه بسیج و وجود تمام باتالش و  الهی امانت متربیان به عنواناز تلقی  -

 آوری زمینه رشد آنانبرای فراهم

که خداوند بر ما  است موهبتی الهی به منزله و صدیقه طاهره  خدمت به سالله نبی اکرم  -

 عطا فرموده و نسبت به آن خود را مسئول می دانیم.

 زدگی و به کاربستن علم و حلم در انجام وظایفاعتقاد به اعتدال در امور فرهنگی، پرهیز از سیاست -

هنگ مهاجم )بخصوص صهیونیزم، معتقد به رسالت فرهنگی در ایجاد فرهنگ پویا و لزوم مقابله با فر -

 های کاربردی و واقع بینانههای دینی و پژوهشوهابیت و...( مبتنی بر آموزه

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

 و رسیدن به هدف غایی قرب و رضای خدا  عسکریالحسنبنحضرت حجت

 جهان در اطهار ائمه عملی و علمی قرآن و سیرهمروج معارف  -

و نه تعهد به مطرح شدن سازمان یا رساندن سادات به جایگاه گرامی واقعی خود در جامعه متعهد به  -

 هااز فعالیتصرف انتفاع مادی یا غیر مادی 

 معیار قراردادن قانون -

 ها و تالش جهت رفع نواقصپذیر در قبال پذیرش اشتباهمسئولیت -

 عمومی اعتماد جلب در اخالقی اصول رعایت به مقید -

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

 صداقت و تقید به رعایت اصول اخالقی 

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

  انسان فطری

ی خدمات برجسته و با حفظ و مفتخر به ارائه داری و حفاظت اموال و اسرار و حقوق مردمامانت -

 حرمت و احترام

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

 ساللهکارکنان و  ارتقای سطح دانش و بینش و منش

  عمل 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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 رویکردهای ارائه ارزش -7

 گریرویکرد تصدی -7-1

های تعریف شده برای مخاطبان، با صرف منابع متعلق به سالله، به صورت در این رویکرد ارائه ارزش

 پذیرد. واسطه ارزش به آن و ذیل مدیریت مستقیم سالله صورت میارتباط مستقیم با مخاطب و تحویل بی

 رویکرد راهبری -7-2

تری از مخاطبان، یازها در دامنه وسیعتر نمرکز تربیتی و استعدادپروری سالله، به منظور پوشش گسترده

دهد ـ از رویکرد راهبری نیز گری ـ که به صورت مستقیم به مخاطبان خدمت میعالوه بر رویکرد تصدی

 آورد.رسانی دیگران به مخاطبان را فراهم میگیرد و بستر خدمتبهره می

ها، اند از افراد، گروهند و عبارتدر رویکرد راهبری مخاطبان سالله غیر از مخاطبان نهایی سازمان هست

توان منابع ها، نهادهای خصوصی و دولتی و سایر مراجع مؤثر در انجام مأموریت سالله که میمراکز، سازمان

 های آنها را نیز در جهت پوشش نیازهای مخاطبان نهایی به کار گرفت.و پتانسیل

این  2 شکلگیرند. جیره ارزش راهبری قرار میدر رویکرد راهبری، هریک از مخاطبان نیز به مرور در زن

 دهد.زنجیره را نشان می

 

 . زنجيره ارزش رشد مخاطبين در رويکرد راهبري2 شکل

 اند از:راهبری در این رویکرد عبارت ابزارهای

 دانش مدیریت -

 ترویج و سازیفرهنگ -

اصالح نگرش ايجاد انگيزش
آموزش و ايجاد  

مهارت

بروز  پشتيبانی
رفتار خير

رفتار مديريت
خير

نهادينه سازي 
رفتار خير

مراقبت و بهينه 
سازي

شبکه سازي خير
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 مدیریت اصالح -

 انسانی نیروی تربیت -

 افزاییهم و تعامل برقراری -

 خالقیت و ایده پشتیبانی و مدیریت الگو، توسعه سازی،جریان جدید، هایعرصه معرفی -

 رشد موانع رفع و تسهیل -

 سازیگفتمان -

 

  



 شماره مدرك :

 ساللهسند راهبردی 

 

 2شماره بازنگري : 
 22/60/97اريخ تهيه : ت

 03 از 28 صفحه
 

 

 هاپیوست

 تعریف اصطالحات و تشریح مفاهیم :1پیوست 

 که اساسنامه از بعد تابعه مراکز و بنیاد باالدستی سند ترینمهم و ترینکالن از است عبارت راهبردي: سند

 .سازدمی مشخص را هاآن هایفعالیت و تابعه مراکز و بنیاد چارچوب و رویکرد هویت،

 ارائه خود مستقیم صورت به مرکز یا بنیاد مخاطب نیاز رفع برای آن در که است کالن رویکردی :راهبري

 رسانی خدمت برای( هاسازمان و هاگروه افراد،) جامعه پیکره توان از بلکه. کندنمی نهایی مخاطب به خدمت

 خیر، رفتار بروز پشتیبانی مهارت، ایجاد و آموزش انگیزش، ایجاد نگرش، اصالح) مشخص فرآیندی در

 به. شودمی استفاده( خیر سازیشبکه و سازیبهینه و مراقبت خیر، رفتار سازینهادینه خیر، رفتار مدیریت

 .یابدمی بیشتری وسعت و عمق مخاطبین از نیاز رفع ترتیب این

 خود مستقیم صورت به مرکز یا بنیاد مخاطب نیاز رفع برای آن در که است کالن رویکردی :گريتصدي

 این به. ندارد قرار نهایی مخاطب و مرکز یا بنیاد بین میانی مخاطبان و کندمی نهایی مخاطب به خدمت ارائه

 بر پیگیری و اجرا خدمت ارائه نهایت در و خدمت ارائه سازیمدل و ریزیبرنامه منبع، تأمین وظیفه که معنا

 .است مرکز و بنیاد عهده

های حالیکه هر دو طرف به دنبال اهداف و منفعتها و افراد در اشتراک منابع با سایر نهادها،گروه مشارکت:

 کنند.خود هستند و از طریق اشتراک منابع یکدیگر را تکمیل می

ها و افراد در ایجاد یک محصول یا تأثیر مشترک به همکاری یا تعامل با سایر نهادها، گروه: افزايیهم

 بیشتر است. های مستقل در حالت عدم همکاری،ای که نتیجه از جمع خروجیگونه

 تقاضای یا خواسته نیاز، رفع برای سازمان که مشخص هایویژگی با است گروهی یا فرد :اصلی برندهنفع

 یا آرمانی وضعیت به موجود وضعیت از نهایی مخاطب رساندن خواهان سازمان واقع در. گیردمی شکل آن

 .است مسیر بهترین طریق از غایی نقطه

 خود، برنده اصلینفع نیاز رفع برای سازمان که مشخص هایویژگی با است گروهی یا فرد :ميانی مخاطب

 .دهدمی ارائه آن به را خدماتی

 ایمشخصه کیفیت این(. اصلی برندهنفع) نهایی مخاطب غایی نقطه عنوان به است کیفیتی آرمان :آرمان

 انسانی اختیارات حوزه در اما نیست دستیافتنی لزوماً. شودمی آرزو نهایی مخاطب برای که است دنیوی

 ستاره عنوان به گیری قرار آن اصلی کارکرد. بودن جنس از نه یا شدن چگونه نه و است شدن جنس از. است
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 و نیست مکانی و زمانی حد دارای. هاستفعالیت تمامی و هاگیریتصمیم برای معیار ترینکالن و راهنما

 را سازمان وجودی و ماهیتی نقطه اولین و است ابعادی دارای. است دینی و انسانی هایارزش با آمیخته

 .دهدمی تشکیل

 های منتسب به آن.ها به عنوان انسان است به همراه همگی صفتمنظور از جامعه مجموعه انسان جامعه:

 رسانیم.می نقطه هدفبرنده را به وظیفه باید به نتیجه منتهی شود و نفع ايصال:

 تر.تر و پیشرفتههای مشابه برتر و در طی مسیر سریعنسبت به نهاد جلودار:

ها، تابع دیگران نیست و خود مطلوب را تعریف پیرو نیست. به این معنا که در کشف مسیرها و روش راهبر:

 کند.و خود مسیر دستیابی به آن را معلوم می

دیگران به سبک ما های اثربخش عمل توسط ما ایجاد شده است و ها و سبکاکثریت روشصاحب سبك: 

 کنند.عمل می

ابزاری مدیریتی است به معنای کوچک شده یک پدیده یا حقیقت دنیای واقعی برای تسلط بهتر بر  مدل:

 همه ابعاد آن.

 نمونه موفق اجراشده از یک مدل. الگو:

به عبارت دیگر  های مختلفی را بر عهده بگیرد.برنده به آرمان، نقشتواند در ایصال نفعنهاد می جانبه:همه

هایی از کار یا تمام کارهای الزم را بر عهده بگیرد. در حالتی که نهاد تمامی کارهای الزم را تواند بخشیمی

 پردازد.جانبه میها و الزامات به صورت همهشود نهاد به تمامی بایستهگیرد گفته میخود بر عهده می

 یک حاوی مأموریت. است آرمان به رسیدن برای راهبرد ترینکالن سازمان یک مأموریت :مأموريتبيانيه 

 در مجموعه یک که نقشی یا و وجودی فلسفه یعنی شودمی یاد رسالت عنوانبه آن از که است اصلی مفهوم

 را مخاطب آن از نیازهایی موردنظر، خدمات ارائه و آن ایفای با تا گرفتهبرعهده خود، نهایی مخاطب قبال

 .سازد برآورده

 ساز برای دیگران و تأثیرگذار بر آنها.انگیزه بخش:الهام
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