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 آرمان -4
دهی تمام قوای گیران برای جهتآرمان به عنوان معیاری روشنگر و چراغ هدایت مسئوالن و تصمیم

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

 غایت متعالی و نهایت امید خود را آرمان،  خیر ماندگار

 های قرآن و اهل یبتای نیکواکر منطبق با ارزشجامعه

 .داندمی

 اهل بیت های قرآن و ارزشبر بستر  خیرماندگارکه  است جامعه خیرماندگار برنده اصلینفع 

را فراهم ـ  است حیات طیبهدر  نیکوکار بودنکه همان ـ  ایصال جامعه به مطلوبزمینه 

 کند. می

 است.  الگو راح مدل وجلودار، راهرب، صاحب سبک، طدر ایصال جامعه به آرمان،  خیرماندگار 

 و ملزومات  هاو به تمامی بایسته داندمین خود را بر عهدهتنها بخشی از الزامات ایصال  خیر ماندگار

 پردازد.می جانبهمهه به صورت آن
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 مأموریت -2

 بیانیه مأموریت -2-4

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

مدیریت در چهار عرصه  و سازي امر خيرسازي و بهينهالگوسازي، جريان با هدف، عصرحضرت ولی

رویکرد  های انسانی خیر باسازی خیر و پرورش سرمایهفرهنگسازی خیر، مدیریت پایش و بهینه، دانش خیر

گران بالقوه و بالفعل در حوزه خیر، مرتبطین و جامعه، فعاالن و کنش برای خدمت به ،راهبری محوری

 .یابدموجودیت می ملیمؤثرین حوزه خیر در سطح 

 خیر ماندگارعملیات فرآیند سطح صفر  -2-2

مديريت دانش خير،  هايعرصهمأموریتی مستقل شامل  اصلیعرصه  خیر ماندگار، دارای چهار

است که  هاي انسانی خيرسازي خير و پرورش سرمايهسازي خير، فرهنگمديريت پايش و بهينه

گذاری ریزی دارای اصالت هستند و هدفعرصه از منظر برنامه چهارهر  باشند. در تعاملتوانند با یکدیگر می

 .د مخاطبان مستقل داشته باشندتواننو می شوندمستقل می

چهار عرصه اصلی  دهد.را نشان می خیر ماندگارمدل کالن سطح صفر فرآیندهای عملیاتی  1 شکل

های پشتیبان ویژه خود یا به های خود، عرصهاهداف، راهبردها و برنامهتوانند بسته به الزامات مأموریتی می

های ریزی برای عرصههای پشتیبان مطلق نیستند و بر حسب برنامهصورت مشترک داشته باشند. عرصه

 اصلی قابل تغییرند.
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 مأموریتی ابعاد -2-3

 مدیریت دانش امر خیرعرصه  -2-3-4

 مخاطبان -2-3-4-4

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

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

 داند. را وظیفه خود میشود دیده می خیر ماندگارمخاطبان های متنوع طیفدر که  خیر دانش

 شامل:این مخاطبان 

 عموم مردم 

 امر خیربالقوه و بالفعل  گران، مرتبطین و کنشفعالین 

 مراکز و مؤسسات خیریه 

 هاسمن 

 اساتید، محققان و دانشجوها 

 خير ماندگار. مدل کالن سطح صفر فرآيندهاي عملياتی 1 شکل
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 گذارانسیاستها، نهادها و مراکز حکومتی، مراکز نظارتی و دستگاه 

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

 های اقتصادیفعالین و بنگاه 

 نهادهای به کارگیرنده دانش 

 هستند.

 و قلمرو آنها خدمات -2-3-4-2

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

 شود.در قلمرو ملی انجام می

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

 قلمرو ملی است.

به  1شده در جدول خود را در قلمرو مشخصخدمات  خیر ماندگار، دانش خیرمدیریت عرصه در 

 دهد:ارائه می مخاطبان

 خير مديريت دانشعرصه اقدامات خدمات و . 1 جدول

 اقدامات خدمت

رصد و ارزیابی دانش 

 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 پایگاهشناسایی و طبقه

 انتقال، ترجمه و یادگیری دانش خیر از سایر کشورها

 سازی دانش خیربومی

 سایر کشورهاهای جذب نتایج پژوهش

 های سایرکشورها در حوزه خیرجذب نخبگان و دانشمندان و نتایج پژوهش

 تولید دانش خیر

 ایجاد مبانی نظری و دانش پایه و بنیادی در امر خیر

 تولید دانش و انجام پژوهش

 سازی و مدیریت خیرهای علمی در حوزه ایجاد، پیادهتولید مدل

 دانش خیرتسهیل و رفع موانع تولید 

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

 دهی دانش خیرسازمان
 ثبت و حفظ دانش فیزیکی و الکترونیکی

 گذاری(سازی انواع اسناد دانشی )ایندکسنمایه
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 اقدامات خدمت

 خیرهای مستند، و استانداردسازی ادبیات دانش تولید اصطالحنامه، فرهنگ، فهرست

 مدیریت اسناد و محتوای دانشی

 پذیرسازی دانش خیربندی و دسترسساختاردهی، طبقه

 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

 خیراشاعه دانش 

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

 گذاری دانشها جهت در دسترسوجو با انواع قابلیتایجاد انواع موتورهای جست

 ایصال نیاز دانشی به دانش خیر

 اشاعه اطالعات و دانش رویدادهای علمی

 های موجودامر خیر و راهبری پایگاههای داده علمی و دانش ایجاد انواع پایگاه

 های علمی خیرایجاد یا پشتیبانی خبرگزاری

سازی دانش کاربردی

 خیر

 پشتیبانی اختراعات خیر

 تولید و اشاعه فناوری، سیستم و قواعد خیر

 کاربست دانش خیر در عملیات خیر

 آفرینی از دانش خیرارزش

 تربیت محقق

 محقق برای تولید دانش خیرشناسایی نیازها در حوزه 

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

 و مناسب

 تربیت محقق متناسب با نیازهای تولید دانش

 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، انجمنبرگزاری یا حمایت از ایجاد، برگزاری و توسعه گردهمایی

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

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

                                                           
ابع درسی، های ترویجی، اسالیدها، منهای علمی و پژوهشی، نوشتهنامهفرصت مطالعاتی، تفاهممجله،  مقاله، ،کتاب 1

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

 سایر اسناد متعارف
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 اصلی ارائه خدمت یکردرو -2-3-4-3

های دانشی رویکرد اصلی ارائه خدمت در عرصه مدیریت دانش خیر، راهبری بازیگران و مرتبطین عرصه

شوند و اری میگذگری پایههای خدمتی بدون متولی با کیفیت، با رویکرد تصدیحوزهاست. در این راستا 

 شود.گری کاسته میپس از کسب سطح معینی از کیفیت، از میزان تصدی

   عامل و پیشران قدرت راهبری، دانش، فناوری، اولین بودن و پیشتاز بودن خیر ماندگار خواهد بود.

 سازي خیرمدیریت پایش و بهینه ةعرص -2-3-2

 مخاطبان -2-3-2-4

ها، ابزارها و قوانین های خیر، روشمرتبط با ماهیت، ساختار و عملکرد نظامتأمین نیازهای خیر ماندگار در 

 در حوزه خیر دارای مخاطبان زیر است: 

 گیران کالن و خرد گذاران و تصمیمها، نهادها قوا و مراکز حکومتی، مراکز نظارتی، سیاستدستگاه

 مرتبط با حوزه خیر

  سازی مناسب خیر در جامعهبر جاریبازیگران فردی، نهادی و غیر نهادی اثرگذار 

 ها و ابزارهای اجتماعیها، قواعد، قوانین، روشها، سیستمطراحان و مجریان نظام 

 امر خیر بالقوه و بالفعل گرانفعالین، مرتبطین و کنش 

 مؤسسات و مراکز خیریه 

 هاسمن 

 حدهای تحقیق و توسعههای فکری و واها، گروهها، اندیشکدهها و پژوهشگاهمراکز علمی، دانشگاه 

 های اقتصادیفعالین و بنگاه 

 هستند.

 و قلمرو آنها خدمات -2-3-2-2

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

شده در سازی خیر، خیر ماندگار خدمات خود را در قلمرو مشخصدر عرصه مدیریت مدیریت پایش و بهینه

 دهد:به مخاطبان ارائه می 2جدول 
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 خير ماندگار سازي خير درمديريت پايش و بهينهعرصه اقدامات  و . خدمات2 جدول

 اقدامات خدمت

مدیریت اطالعات امر 

 خیر

ها، مخاطبان، نیازها، وقایع شناسایی و ثبت اطالعات با اهمیت از افراد، نهادها، فعالیت

 و سایر موضوعات با اهمیت در حوزه خیر 

 گذاری اطالعات امر خیرسازماندهی و در دسترس

 بینانه و تجویزی از اطالعاتهای توصیفی، پیشارائه گزارش

 های اطالعاتی مرتبط با خیرشناسایی و راهبری پایگاه

 تولید محصوالت و خدمات اطالعاتی

 مدیریت اسناد و محتوای اطالعاتی امر خیر

گذاری اطالعات ها جهت در دسترسبا انواع قابلیت وجوایجاد انواع موتورهای جست

 خیر

 ایصال نیاز اطالعاتی به اطالعات

 اشاعه اطالعات رویدادهای خیر

 ایجاد خبرگزاری امر خیر

 ایجاد ارزش از اطالعات امر خیر

 سنجی اطالعات امر خیرصحت

 و قوانین و هاروش بهبود

 هانظام اصالح و ایجاد

 شناسایی قوانین مؤثر در امر خیر و بررسی نحوه تأثیر آنها 

گر تالش برای بهبود قوانین ناکارآمد یا غیربهینه و ایجاد شرایط اجرای قوانین تسهیل

 و کارآمد در حوزه خیر

شناسایی خألها، کمبودها و  نواقص قوانین و تالش برای رفع آنها در راستای بهبود و 

 توسعه امر خیر

تالش برای ایجاد نهادهای اختصاصی در بافت مدیریتی کشور جهت حفظ منافع امر 

 ایخیر در تصمیمات کشوری و منطقه

 ها، بروکراسی و ناکارآمدی از فرآیندهای توسعه امر خیر تالش برای کاهش پیچیدگی

 های مؤثر در امر خیر و بررسی نحوه تأثیر آنهاها و زیرنظامشناسایی نظام

سازی و توسعه امر خیر در عرصه های مؤثر در پیادهشناسایی نقاط کمبود نظام

 گذاری و اجراسیاست

گر، راهبر و گر، تسهیلهای مرتبط، مکمل، پشتیبان، ترویجایجاد و اصالح نظام

 گر امر خیرترمیم

 گذاری و اجرای امر خیر ، ابزار، رویکرد و فن در بهبود سیاستایجاد روش

 بهبود نظام حقوقی امر خیر

 های مؤثر در امر خیر سازی و یکنوا سازی نظامیکپارچه

 مندسازی امر خیر در کشورمندسازی و روشنظام

 تولید و اشاعه استاندارد، شاخص، پروتوکل، چارچوب و معیار در حوزه خیر بندی،رتبه اعتبارسنجی،
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 اقدامات خدمت

 بندی، ارزیابی و تعیین سطح ساختار و عملکرد در حوزه خیررتبهاعتبارسنجی،  خیر ارزیابی و نظارت

ها و سایر نمادهای عملکردی در ها، تقدیرنامهها، گواهیتعریف و اعطای جوایز، نشان

 حوزه خیر

 ایجاد فضای رقابت در کیفیت ساختار و عملکرد در امر خیر

 الگوسازی امر خیر

 عملکردی امر خیر برای ایجاد الگوهای ها در حوزهشناسایی اولویت

 های خیر ایجاد، شناسایی و ارائه الگوهای موفق و آزموده شده از افراد، نهادها و طرح

 های آزمایشی امر خیر راهبری و هدایت طرح

 های خیریه نمونهسازی برای تحقق مؤسسهزمینه

 تمهید نهادهای خیر

 های خیر بدون متولی و بانیدر حوزه گذاری اولیه نهادها و مراکز خیرپایه

همراهی و حمایت دانشی، مادی، ارتباطاتی، معنوی و نیروی انسانی از بانیان دارای 

 انگیزه برای ایجاد و توسعه امر خیر

تقویت نهادهای خیر با اهمیت که در معرض نابودی یا کاهش حوزه فعالیت و حجم 

 کار خیر قرار دارند.

های خیرین بالقوه و بالفعل به سمت فعالیت یا ایجاد خیریه در حوزه راهبری و هدایت

 داراولویت

 دهنده، مرکز رشد و کریدورهای خیر ایجاد شتاب

 های خیرها و طرحسازی و تسهیل تحقق ایدهزمینه
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ها گری و انجام مستقیم فعالیتسازی خیر، تصدیصه مدیریت پایش و بهینهرویکرد اصلی ارائه خدمت در عر

تر است، با رویکرد از مقیاس منابع و توان سازمان فرا اهداف آندستیابی به که هایی است. در این راستا حوزه

  شود.راهبری و با حفظ مالکیت و مرجعیت برای سازمان اقدام می

 دانش، فناوری، اولین بودن و پیشتاز بودن خیر ماندگار خواهد بود.  راهبری،  عامل و پیشران قدرتِ 

 سازي خیرفرهنگعرصه  -2-3-3

 مخاطبان -2-3-3-4

 عموم مردم 

 گیران، روحانیون، دانشمندان، هنرمندان، مؤثرین اجتماعی و فرهنگی )مانند سیاسیون، تصمیم

 ورزشکاران، قهرمانان(

 گذاران در امر آموزش و تربیت، سیاستگران آموزش و تربیت )مانند خانواده، متولیان کنش

 آموزان، مربیان، معلمان(آموزش و تربیت، دانش

 هارسانه 
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 های فرهنگی، ادبی و هنری در بخش دولتی و گران فرهنگ، ادب و هنر )مانند سازمانکنش

 خصوصی، متولیان امر فرهنگ، ادب، هنر و مذهب در جامعه(

 سازان و معتمدان اجتماعی و فرهنگیگفتمانسازان، نمادها، الگوها، رهبران، جریان 

 خدمات و قلمرو آنها -2-3-3-2

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

 دهد.را به مخاطبان خود ارائه می 6 جدول خدمات خیرماندگار، سازی خیرفرهنگدر عرصه 

 
 خير ماندگار خير درسازي عرصه فرهنگاقدامات و  خدمات. 3 جدول

 اقدامات خدمت

تولید ایده و محتوای 

 فرهنگی

 های خیرحلسازی سازوکارهای تولید ایده، طرح و راهطراحی و پیاده

 خیر و طرحهای ایده ایجاد و مدیریت بانک

گران و بازیگران فرهنگی و اجتماعی، برای رصد و شناسایی نیازهای محتوایی کنش

 های خیر ماندگار ترویج خیر و پیام

 تولید محتوای فرهنگی ترویجی مورد نیاز، متناسب با رسانه، زمینه و مخاطب

 ها و بازیگران فرهنگی در ایده و محتواحمایت و پشتیبانی محتوایی رسانه

سازی فعاالن شبکه

 فرهنگی

ها و مؤثرین های فرهنگی، رسانههای نخبگان و سازمانسازی و مدیریت شبکهشبکه

 اجتماعی در جهت ترویج خیر

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

 و سایر رویدادهای فرهنگی در حوزه خیر  ها، جشنوارهها، میزگردهاها، سخنرانیباشگاه

 های ترویجی خیرتسهیل ارتباطات و ایجاد جریان پویا از پیام

 های فرهنگی مرتبط با ترویج خیرپشتیبانی و حمایت از بقا و رشد شبکه

 های فعالین فرهنگ خیربخشی به شبکههویت

سازی، گفتمان

 سازی و ترویججریان

و جریان اجتماعی پیرامون خیر جهت اصالح نگرش و ایجاد انگیزه  ، گفتمانایجاد موج

 خیر

 رسانی و تبلیغات در حوزه خیرسازی، اطالعآگاه

 های مردمی و خودجوش خیر و مروج خیرپشتیبانی از حرکت 

 ای و فرهنگیورود ادبیات خیر به ادبیات رسانه

 پیرامون خیرها و افکار عمومی سازی و جلب توجه رسانهحساس

 حفظ نمادها، ایجاد نمادها و ترویج نمادهای خیر

 عمومی سازی دانش خیر در سطح جامعه
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سازی خیر، دو رویکرد باال به پایین و پایین به باال در رساندن پیام به مخاطبین و جامعه در عرصه فرهنگ

های ترویج خیر از نهادهای باالدست و میانی متولی باال به پایین، پیامگیرد. در رویکرد مورد استفاده قرار می

شود و خیر ماندگار، راهبری بازیگران فرهنگی کشور را برعهده فرهنگ، ادب و هنر به مخاطبین منتقل می

 گیرد.می

را در متن پیام ترویج خیر گری، در رویکرد پایین به باال، خیرماندگار با محوریت دادن به رویکرد تصدی

  نماید.جامعه و به صورت مستقیم به مخاطبان منتقل می

 خیر امر انسانی هايسرمایه پرورشعرصه  -2-3-1

 مخاطبان -2-3-1-4

 داوطلبین 

 خیرین 

 هاو سمن هاخیریه 

 گیران بخش خیرمدیران و تصمیم 

 نیروی انسانی بالقوه و بالفعل در حوزه خیر 

 نهادها و مراکز آموزشی مرتبط با خیر 

 قلمرو آنهاخدمات و  -2-3-1-2

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

 دهد.را به مخاطبان خود ارائه می 1های انسانی خیر، خیرماندگار خدمات جدول در عرصه پرورش سرمایه

 خير ماندگار سازي خير درعرصه فرهنگاقدامات و  خدمات .4 جدول

 اقدامات خدمت

 و توانمندسازی

 افزاییمهارت

 امر انسانی هایسرمایه

 خیر

 شناسایی نیازهای تخصصی مورد نیاز در امور خیر

 های خیرتأمین نیروی انسانی مورد نیاز در فعالیت

 های خیرافزایش مهارت و ارتقاء کیفیت دانش تخصصی در فعالیت

 های خیرهای عمومی جامعه در فعالیتافزایش مهارت

 سازیبهینه و مدیریت

 خیر امر آموزش نظام

 ایای خیر در مراکز مهارتی، فنی و حرفههای تخصصی، فنی و حرفهایجاد رشته

 افزایی نیروی خیرهای مهارتتولید و خلق دوره

راهبری، رایزنی و تعامل با نهادهای مرتبط با آموزش خیر جهت تحقق اهداف 

 افزایی و آموزشیمهارت
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 اقدامات خدمت

 های خیر و اقدام به بهبود و اصالح آنهابا فعالیتهای آموزشی مرتبط شناسایی نظام

های آموزشی مرتبط با خیر تکمیل آنها با ایجاد شناسایی خألهای موجود در نظام

 های منطبقنظام

افزایی در حوزه خیر و در دسترس تولید محصوالت و خدمات آموزشی و مهارت

 گذاری آنها

 تربیت مربی در حوزه خیر

 افزایی در حوزه خیرهای آموزشی و مهارتاصالح روشخلق یا 
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گری و راهبری های انسانی امر خیر ترکیبی از تصدیرویکرد اصلی ارائه خدمت در عرصه پرورش سرمایه

 نمایند.میهای بدون متولی و دارای اولویت، مخاطبان به صورت مستقیم خدمت دریافت خواهد بود. در حوزه

های نهادها و افراد متولی موجود در ارائه خدمت به مخاطبان اما ترجیح بر استفاده از منابع و ظرفیت

 است.

 خیر ماندگارر عمومی از یتصو -2-1

اولین و بزرگترین دانشگاه خیر، راهبر  ،مرجع علم و عمل خیر، مجموعه گستراننده خیر خیر ماندگار

در میان مخاطبان خود شناخته  ساز، حامی خیر و جریانخیر، کلینیک خیربنیان رشد خیر، رسانه دانش

 شود.می

 خیر ماندگارهاي ممتاز ویژگی -2-5

 اند از:در انجام مأموریت خود عبارت خیر ماندگارهای ممتاز ویژگی

 ورود دانش به علم مدیریت خیر -

 های نویناولین بودن و ورود به عرصه -

 ارائه ساختارها و عملکرد بر بستر امر اهل بیت  -

 های خیر جاریوجود تجربه در حوزه -

 خیر ماندگارهای و فعالیت خدمات جامعیت -

 مخاطبین جامع پوشش -

 نگاه جامع به مخاطبین -

 گریراهبری به جای تصدی اصالت و محوریت -

 خیر ماندگار رمز بقا و رشد -2-6

 در گرو: خیر ماندگاررمز بقاء و رشد 
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 به خیر و نیکوکاری عمومی اقبال -

 غیر سیاسی بودن امر خیر -

 حمایت از سوی متولیان حکومت -

 رعایت اخالق در همه ابعاد -

 خیر اقتصادی مولد منابع -

 خَیرین با اخالص -

 تطبیق با نیاز و شرایط روز -

 خیرینزنجیره ارزش رشد  -3

را در یک  خیرین بالقوه و بالفعل، در رشد خیرین خودبا تأکید بر اهمیت رسالت تربیتی  خیر ماندگار

 دهد:های زیر قرار میزنجیره تکاملی تربیت و رشد با حلقه

 

  . زنجيره ارزش رشد خيرين2 شکل

  

ها به زنجیره ارزش ورود کند و درجاتی از ارزش را بسته به حلقه نهایی توانند از هریک از حلقهمی خَیِر

 خروج کسب کند.

 

 

اصالح نگرش ايجاد انگيزش
آموزش و ايجاد  

مهارت

تار پشتیبانی بروز رف
خیر

مديريت رفتار خير
ر نهادينه سازي رفتا

خير

مراقبت و 
بهینه سازی

شبکه سازی خیر
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 اندازچشم -1

خیر گردد و سپس در ابعاد مأموریتی جانبه ارائه میبه صورت یک بیانیه همه خیر ماندگارانداز چشم

 گردد.می تبیین ماندگار

 شمسی هجري 4141 سال افق در اندازچشمبیانیه  -1-4

، حضرات معصومین ی، با استعانت از قدرت بیکران خداوند متعال و در پرتو عنایات ویژهخیر ماندگار

 انداز خود، در چشم

های مديريت دانش خری، مديريت ترين مرجع ، پیشران و پیشتاز در عرصهاولنی، برترين و جامع
های انساین خری در كشور و با سازی خری، فرهنگسازی خری و پرورش سرمايهپايش و هبینه

 تأثریگذاری  فراملی
***** 

 در سطح كشور،   های خریی خری و ایجاد و پشتیباین از جريانالگوهای پیشتاز در اجرا و ارائه
 ، با شعار

ری جامع و َخری دانش  نبیانخي
 شاءاهلل.ان ؛ودخواهد ب

 اندازچشم تبیین -1-2

های آن به صورت زیر های مأموریتی و زیرعرصهدر هریک از عرصه 1101در افق  خیر ماندگارانداز چشم

 گردد.می تبیین

 عرصه مدیریت دانش خیرانداز چشم -1-2-4

 مديريت دانش خير؛ عرصه در 

 مرجعیت دانش ُبیم امر خری
  

 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 
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o شده تولید دانش 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 دانشی 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 خیر امر حوزه هایدانش عرضه از حاصل ارزش میزان 

 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 یافتهپرورش 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 فعاالن از شده تشکیل هایشبکه کیفیت و کمیت 

o مربوطه دانش و دانشی نیاز بین شده ایجاد اتصاالت 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 یرسا با خیر امر دانشی هایشبکه ارتباطات کیفیت 

o محیط به نسبت آنها پویانگهداری 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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 سازي خیرمدیریت پایش و بهینهانداز چشم -1-2-2

 ؛سازي خيربهينهمديريت پايش و عرصه در 

 خری امر مشاوره و اطالعات مرجع
 

 های:، با شاخصمديريت اطالعات امر خيردر زیر عرصه  -

o خیرین، مانند اطالعاتی موضوعات با) اطالعاتی هایبانک اطالعاتی پوشش عمق و وسعت 

 ...( و نیازها آنها، وضعیت و هاخیریه

o موضوعات، تعداد چون منظرهایی از اطالعاتی هایبانک داده ساختار کیفیت و کمیت 

 ... و اطالعاتی فیلدهای رکوردها،

o بااهمیت مختلف منظرهای از اطالعاتی هایبانک به ارجاعات و مخاطبان گستره 

o اطالعات طریق از مخاطبان برای شده ایجاد مطلوبیت سطح 

o خیر امر اطالعات جامعه در اطالعاتی نفوذ ضریب 

o امرخیر اطالعات به ایجادی دسترسی( کیفیت و کمیت) سطح 

o خیر امر اطالعات مدیریت سیستم تجویزی و بینانهپیش توصیفی، اطالعات کیفیت و کمیت 

o اطالعات بروزبودن و صحت دقت، سطح 

 های:، با شاخصهاها و قوانين و ايجاد و اصالح نظامبهبود روشدر زیرعرصه  -

o خیر امر تسهیل در شدهتصویب و شناسایی مؤثر قوانین تعداد 

o خیر امر حقوقی نظام تکامل سطح 

o خیر امر حوزه فرآیندهای اثربخشی و کارایی 

o کالن و خرد سطح در امرخیر مدیریت در اصالحی ضوابط و هاروش ها،رویه تعداد 

o خیر در مؤثر هاینظام در سیستمی موجود خألهای پوشش سطح 

o خیر در مؤثر هاینظام عملکرد و ساختار پویایی و کیفیت میزان 

o خیر در مؤثر هاینظام در سازمان اثربخشی و شدگیشناخته سطح  

o خیر در مؤثر هاینظام پیوستگیهم به و یکپارچگی هارمونی، سطح 

o کشور در امرخیر کردن مندنظام در توفیق میزان 

 های:، با شاخصخير ارزيابی و نظارت بندي،رتبه اعتبارسنجی، زیرعرصهدر  -

o خیر امر در شده اشاعه و تدوین هایپروتوکول و هاشاخص استانداردها، میزان 

o از سازمان ارزیابی و نظارت اعتبارسنجی، بندی،رتبه نظام به واردشده مخاطبان گستره 

 مختلف منظرهای

o صادرشده کیفیتی هایحکم و هالیسانس جوایز، ها،نشان ها،تأییدیه ها،گواهی تعداد 

o هایارزیابی و اعتبارسنجی هایگزارش به مختلف هایبخش ارجاعات و استنادات تعداد 

 خیر امر در سازمان
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o و اعتبارسنجی نظام از که حاکمیتی غیر و حاکمیتی نهادهای و هاارگان اهمیت سطح 

  کنندمی تأیید را آن یا کنندمی استفاده سازمان ارزیابی

o خیر امر گرانکنش عملکرد و ساختار بهبود در ارزیابی و اعتبارسنجی نظام تأثیر سطح 

 های:، با شاخصخير امر الگوسازي زیرعرصهدر  -

o شده الگوسازی خیر هایحوزه تنوع 

o هااولویت با شده ارائه الگوهای انطباق میزان 

o ( و الگو نهاد الگو، مدل الگو، روش الگو، نظام الگو، افراد) الگو هایمصداق تنوع... 

o ایارائه الگوهای از کنندگانپیروی در شده حاصل توفیق میزان 

o سازمان برای الگوها مالکیت حفظ در توفیق میزان 

o الگوها نفوذ گستره 

 های:، با شاخصخير نهادهاي تمهيد زیرعرصهدر  -

o تمهید از ناشی شده ایجاد خیر نهادهای تعداد 

o ماندگارشده و رسیده فعلیت به خیر جدید هایعرصه تعداد 

o خیر فعل به خیر هایانگیزه و هانیت تبدیل سطح 

o جامعه عموم در خیر فعل شدن گیرهمه سطح 

o تمهید از ناشی( کیفی و کمی) یافته توسعه خیر نهادهای تعداد 

o شده ایجاد خیر هایطرح تعداد 

o شده ارائه موضوعی هایمشاوره تعداد 

 

 فرهنگسازي خیرانداز چشم -1-2-3

 فرهنگسازي خير،عرصه در 

 سازی امر خریفرهنگگری وتلید محتوا در حوزه پردازی و هدايتمرجعیت ايهد

 
 های:با شاخص، فرهنگی محتواي و ايده توليدزيرعرصه در  -

o امرخیر حوزه در شده اشاعه هاینوآوری و هاطرح ها،ایده حجم  

o اندشده نهادینه جامعه در که تولیدشده محتوای و هاایده درصد 

o شده تولید محتوای و هاایده کمک به فرهنگی نیازهای پوشش میزان و بودن جامع 

o و دین با انطباق کارایی، اثربخشی، هایشاخص منظر از تولیدشده محتوای و هاایده کیفیت 

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

o محتوا و ایده تولید هایساحت موضوعی تنوع  

 های:با شاخص ،فرهنگی فعاالن سازيشبکهزيرعرصه در  -

o خیر امر نهادهای و فعاالن از شده تشکیل هایشبکه تعداد 

o خیر امر ترویج هایشبکه طریق از ترویجی هایپیام عمق و گستره 
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o ایجادشده هایمشارکت و هاهمکاری پایایی میزان و عمر طول متوسط 

o دارند عضویت امرخیر ترویج هایشبکه در که کشور فرهنگی فعاالن درصد 

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

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

o هاشبکه تراکم عدم و تراکم یکنواختی و هارمونی تعادل، میزان 

o شبکه هایگره مؤثربودن و اهمیت سطح 

 های:، با شاخصترويج  و سازيجريان سازي،گفتمانزيرعرصه در  -

o خیر امر کنندهترویج اجتماعی هایموج تولید نرخ 

o هانگرش در شده ایجاد مثبت اصالح سطح 

o امرخیر در مشارکت انگیره ایجاد در توفیق میزان 

o مختلف قشرهای در فرهنگ به شده منتج خیر هایگفتمان و هاجریان ها،موج تعداد 

o خیر هایگفتمان و هاجریان ها،موج وسعت و پایداری میزان 

o خیر ترویج پیام کنندهدریافت مخاطبین گستره 

o پیام مبدأ در ابتدایی اهداف با ترویج نتایج انطباق میزان 

o (س) بیت اهل مکتب و دینی هایشاخص با منطبق خیر پیام انتقال در توفیق میزان 

o خیر ترویج از حاصل پیام منشأ با جامعه در خیر رفتاری مصادیق تعداد 

o کشور بالفعل حقیقی خیرین تعداد 

 

 هاي انسانی خیرپرورش سرمایهانداز چشم -1-2-1

هاي انسانی خير،پرورش سرمايهعرصه در   

 

 پرورش هاینظام سازیهبینه و خری ام نیاز مورد انساین هایسرمايه پرورش پیشتاز مرجع
 

 های:، با شاخصانسانی امر خيرهاي افزايی سرمايهتوانمندسازي و مهارتزيرعرصه در  -

o خیر امر حوزه تخصصی هایرشته التحصیالنفارغ تعداد 

o خیر امر تخصصی هایدوره آموزانمهارت تعداد 

o خیر امر تخصصی هایدوره جامعیت میزان 

o اجرایی هایحوزه در دیده آموزش نیروهای عملکرد اثربخشی میزان 

o خیر امر پرورش و آموزش مخاطبان اجتماعی جایگاه سطح 

o خیر امر گرکنش مراکز و نهادها در انسانی هایسرمایه تخصصی نیازهای پوشش سطح 

o تخصصی هایدوره اجرایی و محتوایی کیفیت سطح 
 های:، با شاخصخير امر آموزش نظام سازيبهينه و مديريتزيرعرصه در  -
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o خیر امر در ایجادشده تخصصی هایرشته تعداد 

o خیر امر حوزه در تولیدی هایدوره تعداد 

o خیر امر در افزاییمهارت و آموزش هاینظام اصالح به منتج هایتالش تعداد 

o امر با مرتبط نظارتی و اجرایی هاینظام ذیل شده اجرا و ایجاد آموزشی هاینظام تعداد 

 خیر

o خیر امر هاینظام عملکرد میانگین 

o خیر امر در آموزشی تولیدات افزایش میزان 

o خیر امر تخصصی آموزش مربیان افزایش میزان 

o خیر امر آموزشی ابزارهای توسعه میزان 

o خیر امر حوزه در آموزش به گرانکنش دسترسی عدالت و سطح 
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 هاسیاست -5

های زیر را رعایت ها، سیاستها، اقدامات، ارتباطات و تالشریزی، در کلیه تصمیمات، برنامهخیر ماندگار

 کند:می

  طبق قرآن و سیره اهل بیت 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 -

 خیر ماندگار مدیریت و خدمات

 اقتضائات زمانیرصد مستمر متغیرهای محیطی، نیازها و ابزارها و عمل طبق  -

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

 پندار امر خیرهای دونمبارزه با نگاه

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

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

 رعایت الزامات حرکت به سمت توسعه پایدار  -

 در حوزه راهبری خیر در قالب خدمات راهبریتقاضامحوری؛ پوشش نیازها  -

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

 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 ،همگنی تناسب، ایجاد -

 خیر ماندگاردر  و تربیتی

 خیر ماندگارهای خدمات و برنامه در مخاطبان جمعیتی نسبت از متناسب و هدفمند نسبتی حفظ -

 ، سطح فرهنگی و اجتماعی و ...سن قومیت، ملیت، جنسیت، چون هاییدر شاخص

 متولیان خیر در کشور 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 فعالیتیض جنسیتی، قومیتی، مذهبی و ملیتی در خدمتعدم تبع -

 خیر ماندگارو تقویت قوای درونی  زادرون پیشرفت -

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

 خیر ماندگارو اسناد راهبردی  اسالمی ایران

 زدگی و حلم و بردباری در انجام وظایفکاری و سیاست، پرهیز از سیاسیدر امور گراییهدف بهتوجه  -

، تبیین علمی اصول و مبانی اعتقادی مشترکات توجه ویژه بهوحدت امت اسالمی با اصول رعایت  - -

 سازی و اهانت به مقدسات سایر ادیان و مذاهبتشیع و پرهیز از حاشیه
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 راهبردها -6

راهبردهای زیر را به کار انداز، های خویش و دستیابی به چشمدر راستای انجام رسالت، خیر ماندگار

 گیرد.می

 راهبردهاي پیشران -6-4

 مدیریت دانش امر خیرعرصه راهبردهاي  -6-4-4

 ایجاد علوم بر پایه فلسفه و حکمت اسالمی -

  در خیرماندگار های دانشی خیرحفظ و رشد پایگاه -

 تأثیرگذارهای راهبردی و توجه به دانش -

 حفظ جامعیت بسته خدماتی مدیریت دانش -

 ها و انتشارات خیرماندگار در سطح ملی و فراملیارتقای اعتبار پایگاه -

 های خیر ماندگارها و اختراعات در پایگاهایجاد اطمینان و اعتبار جهت ثبت دانش، نوآوری -

 حمایت از ایجاد و رشد نهادهای تخصصی تولید و ارزیابی دانش خیر -

 قویت تعامل میان علوم مرتبط با خیر با سایر علومت -

 های پژوهشی دانش خیرپرورش محقق با نیازها و حوزهسازی هماهنگ -

 محورسازی تولید دانش خیرمسئله -

 تنوع در اسناد دانشی و ابزارها و بسترهای اشاعه دانش -

 مدیریت دانش بر اساس الزامات حوزه خیر 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 خیرت معنوی، اعتباری و مالی از پژوهشایجاد نظام حمای -

 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 -

 تولید و عرضه دانش، تربیت محقق و ارتباطات دانشیحفظ یکپارچگی میان  -

 سازی زبان علم برای انتشار دانش در سطح عمومی جامعهساده -

 هاها و سمنهای تحقیقاتی حوزه خیر و خیریهپشتیبانی از تعامل بخش -
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 های انگیزشی برای پژوهشگرانایجاد نظام -

 به کارگیری دانش خیر در ارتقاء کیفیت زندگی -

 های تحقیقاتی و پژوهشیایی مالی در فعالیتارتقاء کار -

 حمایت از بازارسازی برای محصوالت علمی و دانشی حوزه خیر -

 سازي خیرمدیریت پایش و بهینهعرصه راهبردهاي  -6-4-2

 های اطالعاتی خیر در خیرماندگار حفظ و رشد پایگاه -

 توجه به اطالعات راهبردی و تأثیرگذار -

 پوشش اطالعات توجه به عمق اطالعات در کنار وسعت -

 حفظ جامعیت بسته خدمات اطالعاتی -

 ایجاد زیرساخت برای هوشمندسازی خدمات اطالعاتی -

 های خیرماندگار در سطح ملی و فراملیها و سامانهارتقای اعتبار پایگاه -

 های اطالعاتی خیرایجاد اطمینان و اعتبار نسبت به پایگاه -

طالعاتی به عنوان راهبرد رقابتی با نهادها و مراکز تمایز، جامعیت، دقت، و سرعت در ارائه خدمات ا -

 با مأموریت مشابه

تسهیم اطالعات، استفاده از مشارکت مخاطبین در گردآوری و ثبت اطالعات و قائل شدن اولویت  -

 1بازهای منبعبرای سامانه

ها خیریه ، اتوماسیون و بسترهای الکترونیک درجدید و پیشرفته توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات -

 هاو سمن

 دار بر زمین ماندهدهی امور خیریه اولویتسامان -

 های خیرسازی نظام تضمین کیفیت فعالیتاستقرار و نهادینه -

های اطالعاتی خیر در نهادها و مراکز مختلف در ها و سامانهو اتصال پایگاه سازیتأکید بر یکپارچه -

 ارتباط با خیر

 تخصصی ارزیاب در حوزه خیر و مرجعیت در این زمینهحفظ رویکرد رقابتی با نهادهای  -

های ساختاری، های فساد در عملیات خیر با اصالحها و زمینهپیشگیری و مقابله با بداخالقی -

 سیستمی، تربیتی و قانونی

 اشراف بر جریان اطالعات امر خیر کشور -

 ایجاد ارزش از اطالعات خیر -

                                                           
1 Open Source 
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 اضای خدماتتسهیل و کارآمدسازی فرآیندهای عرضه و تق -

گر ها و سایر نهادهای کنشها، سمنکاهش حجم، اندازه و ساختار ستادی مجموعه مراکز، خیریه -

 خیر

 رسانیجلوگیری از پیامدهای منفی اطالع -

 ها و ابزارهای اطالعاتیها، سامانهسازی پایگاهتقویت، توسعه و ایمن -

ذار و مجری جهت تسهیل دستیابی به گهای قانوننفوذ در دستگاههای تعاملی و ذیایجاد شبکه -

 هااهداف اصالح قوانین و نظام

 های اصالح قوانینتقویت بنیه دانش حقوقی در سازمان جهت کسب امتیاز در رایزنی -

 های نهفته در قوانین و مقرراتشناسایی ظرفیت -

 ها و فنون مذاکرهارتقاء مهارت -

 های انتخاباتیعرصهورود دادن موضوع خیر در شعارهای حزبی، ائتالفی و  -

 ایجاد و توسعه دانش سیستمی در سازمان -

مدت و ناظر بر افراد و های کوتاهحلهای پایا و ناظر بر سیستم در مقابل راهحلتأکید بر ارائه راه -

 هامنابع در اصالح نظام

 حمایت از نهادهای تخصصی فعال در زمینه اصالح نظام خیر در کشور -

 های خیر و داوطلبانههای فعالیتا و تکنیکهبروز بودن در عرصه روش -

 حفظ استقالل، اعتبار، دقت، سرعت، کیفیت و جامعیت نظام اعتبارسنجی و ارزیاب خیر -

بنیان های خیریه کشور به رویکردهای پژوهشی و دانشتغییر رویکردهای سنتی ناکارآمد در مؤسسه -

 گیریترین جهتبه مثابه اصلی

 های نظام اعتبارسنجی سازمانمندیرسانی و ترویج تواناطالع -

 های حکومتی برای نظام اعتبارسنجی خیر ماندگارجذب حمایت نهادها و ارگان -

 های عمومی و تخصصی منظم در نظام اعتبارسنجی خیر ماندگارانتشار گزارش -

 های سنجش اعتبارها و روشسازی شاخصشفاف -

 المللی در نظام اعتبارسنجیایجاد انطباق با استانداردها و فرآیندهای سنجش بین -

 تبلیغ و ترویج الگوهای ارائه شده -

 دهی به الگوهای موجود در خیر جاریتمرکز و اولویت -

 های عملحراست از الگوها؛ حفظ مالکیت و جلوگیری و مقابله با تخریب الگو در عرصه -

 ها، اقتضائات و ضروریات خیر برای ایجاد الگورعایت اولویت -

 ها و نهادهارویج سایر الگوهای موفق از خیر ایجادشده در سایر خیریهحمایت، تبلیغ و ت -
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 های خیر مورد تمهیدها و انگیزهپیگیری مستقیم یا غیر مستقیم تا ثمردهی نیت -

 ها، اقتضائات و ضروریات خیر برای تمهید خیررعایت اولویت  -

 سازی امر خیر وینهادینهایجاد نظام قدم به قدم و هدایت مستمر خَیِر از لحظه نیت تا  -

 گریتأکید بر حفظ استقالل نهاد تمهید شده و مراقبت از سازمان به عدم ورود به عرصه تصدی -

 فرهنگسازي خیر عرصهراهبردهاي  -6-4-3

ها در مورد خیر، ایجاد انگیزه برای فعالیت در حوزه خیر، تولید و ترویج محتوا جهت اصالح نگرش -

رسانی گفتمان و جریان خیر، تبدیل خیر به فرهنگ فعال و اطالعآموزش عمومی رفتار خیر، ایجاد 

 پیرامون خیر

 های فردمحور غیر مفیداصالح باورها و نگرش -

پذیری و مشارکت عوامل و نهادهای دولتی و حکومتی سهیم و مؤثر در امر خیر و ارتقاء مسئولیت -

 ها و اشکال اجرایی آنتأکید بر لزوم تعهد به تحول در روش

 د دغدغه مشترک و استفاده از مشارکت عمومی در تولید ایده و محتوای خیرایجا -

های مجازی، ناشرین و سایر نهادهای سازی برای ورود فعال و پایا مطبوعات، صداوسیما، پایگاهزمینه -

 فرهنگی به عرصه امر خیر

 اعتقادی و مذهبی قومیتی، فردی، هایویژگی با متناسب محتوا انتقال ابزار و محتوا انتخاب -

 مخاطبان

 هاهای مربوط به امر خیر در مقام مقایسه با سایر حرفهارتقاء منزلت حرفه -

 سریع نشر جهت مردم مقبول و برجسته هایشخصیت ،مخاطبان بین ارتباطی هایشبکه از استفاده -

 پیام وسیع و

 حضور فعال در فضای مجازی -

 نیازمندان های منتج به جذب منابع خیر برایتوجه ویژه به ایده -

 سازی پایداربرای فرهنگ تربیتی پایگاه اولین عنوان به خانواده تأکید بر محوریت -

و لحاظ  مخاطبان گیرایی متفاوت سطوح و عمومی فرهنگ سواد، سطح ها، متناسب باطراحی برنامه -

 پیام انتقال در محتوا و ابزار انتخاب درکردن آن 

 زندگی متن در مرتبط با خیر دینی هایگزاره کردن کاربردی -

 پیام خیر ابالغ برای هنری فاخر آثار تولید بر تأکید با استعدادها معرفی و پرورش جذب، شناسایی، -

 مخاطبین نیازهای با متناسب و بینانهواقع ،کاربردی هایپژوهش پایه بر فرهنگی هایفعالیت انجام -

 خیر ماندگار
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 نیرومند تبلیغی حوزه علمیه و مبلغین مدارس علمیهتوجه ویژه به استفاده از بازوی  -

 ملی و مذهبی مروج خیر هایمناسبتاحیا، بزرگداشت و ترویج  -

های تولید، پردازش و انتشار محتوای ترین ابزارها و روششناسایی و استفاده از بروزترین و مدرن -

 فرهنگی

 خالقیت در جلب، جذب، نگهداشت و توسعه مخاطبین -

 های اجتماعیحل اساسی و مؤثر برای حل بسیاری از آسیبمفهوم خیر به عنوان راه ارائه فلسفه و -

 های محدودگسترش حوزه نفوذ معنایی خیر و جلوگیری از تحدید کارایی آن به حوزه -

 ترویج الگوهای موفق خیر -

های ارسالی و ارائه پاسخ صحیح و به ایجاد سازوکار مناسب جهت رصد واکنش مخاطبین به پیام -

 موقع

 ایجاد سازوکار مدیریت تولید و اشاعه ایده خیر -

های نخبگان فرهنگی و خیر و ایجاد قدرت تأثیرگذاری در تصمیمات مرتبط بخشی به شبکههویت -

 با خیر در کشور

 های ایجادیهای مناسب در شبکهمند سازی حضور و تعریف نقشهدف -

 حضور و فعالیت در آنها هایها و بازآفرینی انگیزهمراقبت و نگهداری از شبکه -

 تسهیل شرایط حضور در شبکه جهت توسعه عمومی -

ها و سایر مراکز های کوچک و بزرگ ساخته شد توسط مردم، نهادها، سمنحضور فعال در شبکه -

 جهت ترویج خیر

 شناسایی مسائل عمده اجتماعی روز و ارائه راهکارهای مبتنی بر خیر -

 و قابل فهم عمومی ترویج دانش فعالیت خیر به زبان ساده -

 های داوطلبانهترویج فرهنگ فعالیت -

 های تاریخی و معاصر فعال در عرصه خیرترویج الگوها، مفاخر و شخصیت -

 های مختلف خیرسازی، نمادسازی و تِم سازی در حوزهسازی، اصطالحواژه -

 انتشار اخبار خیر -

 رعایت اصل تکرار، استمرار و اصرار در انتقال پیام به مخاطبان -

 

 

 پرورش سرمایه انسانی خیر عرصهراهبردهاي  -6-4-1

 سرمایه انسانی خیر محور کردن پرورشنیازمحور و مسئله -
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 ایتعامل سازنده با مراکز آموزش عالی و فنی و حرفه -

 سازی و اعتبار بخشی به شاخه آموزشی امر خیررسمی -

کارآفرینی اجتماعی، مدیریت های داوطلبانه، حمایت از نهادسازی در زمینه آموزش تخصصی مهارت -

 های مرتبط با حوزه خیرها و تخصصها و خیریهسمن

 بروزرسانی دائمی محتوای آموزش -

 مدتهای کوتاهتر بلندمدت در کنار دورههای آموزشی و پرورشی تخصصیتوجه به دوره -

 های انسانی خیرهای پرورش سرمایهمحوری در روشحفظ نگاه دانش -

 ها در محتوای پرورشی خیرای خیر، معنویت و اعتقاد به ارزشخالقیت، اخالق حرفهتأکید بر توسعه  -

سازی مدیران و بازیگران خیر نسبت به اهمیت آموزش و انجام فعالیت به سازی و حساسهشیاری -

 ای در زمینه خیرصورت حرفه

 های روز جهت توسعه آموزش در حوزه خیراستفاده از فناوری -

 های آموزشها، ابزارها و شکلروش تنوع در رویکردها، -

 های خحیر و داوطلبانهآموزی در میدان عمل فعالیتانتقال مراحل مهارت -

 صرف« آموزش»در کنار رویکرد « ایجاد شرایط یادگیری»توجه به رویکرد  -

  های دانشگاهی مرتبط با خیر بخشی به رشتهاعتباربخشی و هویت -

نشان، گواهینامه و مدال به نیروی انسانی مشغول در ایجاد رقابت، تعریف و اعطای جوایز،  -

 هاهای داوطلبانه یا به کار گرفته شده در خیریهفعالیت

 های آموزشی و مهارتی در زمینه خیرازی و ثبت رسمی دورهاستانداردس -

 های خیرها و فعالیتپاسخگویی سریع و مناسب به نیازهای مهارتی خیریه -

ی در ابعاد جغرافیایی وسیع جهت ایجاد شرایط دسترسی آسان و اشاعه و تکثیر محتوای آموزش -

 عادالنه

 های مرتبط با امر خیر به منظور جذب استعدادهای برتر در آنهامندسازی حرفهنظام -

 افزایی در زمینه خیرمند سازی و هدفمندسازی آموزش و مهارتنظام  -

 موزشیگیری از مبانی علمی دینی در تدوین محتوای آتوجه به بهره -

 رسانی رویدادهای آموزشی در زمینه خیراطالع -

 های مرتبط با خیرایجاد انگیزه برای تحصیل استعدادهای برتر در زمینه -

 حوزه آموزش خیر از کشورهای دیگر جذب اساتید و نخبگان -

 های آموزشی امور خیریهسازی نظامبومی -

 حوزه خیرهای نظارت و ارزیابی بر آموزش در ایجاد و تکمیل نظام -
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 های آموزشی موجود به اهمیت آموزش علوم مرتبط با خیرارتقاء نگاه مدیران نظام -

 پشتیبانراهبردهاي  -6-2

 راهبريراهبردهاي  -6-2-4

 تأکید بر دانش و اطالعات به عنوان مهمترین ابزار راهبری -

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

 ها و نهادها در جهت اهداف و راهبردهای خیر ماندگارگروه

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

 اهداف خیر ماندگار

ا و های اجتماعی در میان مردم در راستای افزایش قدرت راهبری نهادهایجاد و تقویت پایگاه -

 هاارگان

 زننده به اعتبار خیرخواهانه خیرماندگارمبارزه قطعی با عوامل آسیب -

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

 افزایش ضریب نفوذ خیر ماندگار

 ای راهبریسازی ابزارهتالش در جهت توسعه منابع اقتصادی خیر ماندگار جهت فراهم -

مدیریت سطح و عمق ایجاد همکاری با نهادها در راستای اهداف خیرماندگار و جلوگیری از  -

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

های فعالیت خیرماندگار جهت ایجاد اطمینان به خیرماندگار به رسانی و تبلیغ پیرامون حوزهاطالع  -

 سازمان راهبر رشد امور خیر در کشورعنوان 

 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

 دولت و نهادها ها،گروه افراد، به ماندگار خیر 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 -

 خیر ماندگار اهداف به نیل جهت در آنها

 افراد و ها، سازمانهاارگان نهادها، نفوذ و قدرت هایف و حیطوظ ،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 رسانهخیر ماندگار در کنار بهره ویژه و خاص رسانه ایجاد -

-  
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مختلف  هایپدیده و هامناسبت های خیر ماندگار درارزشها، اهداف و آرمان موضع متناسب با اعالم -

 اجتماعی و انقالبی مذهبی،

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

 سند راهبردی

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

 خیرماندگار

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

 توسعه هایطرح و خیر ماندگار خدمات اعتباری

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

 خیر ماندگار اعتباری منابع به وارده وجوه بودن شرعی بر دائم مراقبت -

 معنویت و کرامت الزامات و شأن حفظ با خیر ماندگار خدمات و محصوالت فروش -

 هاي انسانیراهبردهاي مدیریت سرمایه -6-2-2

 طیبه حیات تحقق در خیر ماندگار رسالت مبلغ و سفیرهای انسانی به عنوان نگاه به سرمایه -

 کارکنان مهارتی علمی و ،معنوی دائمی ارتقاء -

 صرف اشتغال نه و خیر ماندگاردر بین کارکنان خیر  داوطلبانه رویکرد ترویج -

 کارکنان در خدمت انگیزه دائمی تقویت -

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

 خیر ماندگار 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 ،تجربهصاحب  مدیران از استفاده

 خیر ماندگار کارکنان میان از الیق مدیران انتصاباولویت  -

 خیر ماندگارسازی برای دوام و بقاء کارکنان در محیط زمینه -

 کارها در خودکنترلی روحیه تقویت -

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

 ماندگار

 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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 ریزيراهبردهاي مدیریت و برنامه -6-2-3

 و اهداف به دستیابی برای ماندگارخیر بین کارکنان، و مرتبطین به  مشترک اعتقاد و باور ایجاد -

 اندازچشم

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

 در فرعی کارهای سپاریبرون و اصلی مأموریتحوزه  در خیر ماندگار هایظرفیت تمرکزبخشی به -

 وریمنابع و ارتقاء بهره در جوییصرفه جهت

 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

 خیر ماندگارترین 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 -

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

 خیر ماندگار اندازچشم به

 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 برنامهسیاستها و ریزیبرنامه به قرآن هایآموزه واردکردن -

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

 ماندگار
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 هاارزش -7

ی و نظام اثناعشر به اصول تشیعو التزام عملی  اسالم ناب محمدی به مبانی فکری اعتقاد  -

 جمهوری اسالمی ایران مقدس 

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 مروج معارف قرآن و سیره -

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

 هافعالیت

 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  -

 قید به رعایت اصول اخالقی صداقت و ت

 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 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 -

 خیر ماندگارکارکنان 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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