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رئیس فعلی هیئت مدیره انجمن(دوره ششم) :دکتر عبداهلل توکلی
ضرورت تأسیس:
علم مدیریت در ایران نوجوان است و پژوهشهای بومی مدیریت در آن بسیار اندک است .بیشتر جنبه ترجمهای و صوری
دارد .ضرورت تشكیل انجمن مدیریت اسالمی با هدف تعمیق و توسعه مباحث مدیریت و سازمان در حوزهها و سامانبخشی
به امور آموزشی و پژوهشی مباحث مدیریتی ،منجر شد تا دانشآموختگان حوزوی علم مدیریت گرد هم آیند تا گامهای
الزم برای رسیدن به مدیریت اسالمی را طراحی و تدوین کنند.
اهداف(در قلمرو مدیریت اسالمی):
 .5تعمیق و توسعه مباحث تخصصی مدیریت اسالمی ؛
 .0تقویت و گسترش نظریهپردازی ،پرسش گری ،آزاداندیشی ،نقد و مناظره مبتنی بر آموزههای اسالمی؛
 .1ارتقاء شأن و منزلت علمی و معنوی پژوهشگران و استادان؛
 .4بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای تخصصی موجود؛
.1تقویت ارتباط میان عالمان برجسته و فضالی حوزه؛
 .0صیانت از سنت حوزوی در عرصه مدیریت اسالمی ؛
 .9شناسایی استعدادها و ذخایر حوزه.
وظایف و اختیارات:
 .5ارایه برنامههای راهبردی؛

 .0نیازسنجی علمی درزمینه مدیریت اسالمی ؛
 .1تشكیل نشست ها و همایش های علمی؛
 .4افزایش سطح دانش و مهارت اعضای انجمن از راه های مختلف؛
 .1تجلیل از پژوهشگران و استادان در زمینه فعالیت انجمن؛
 .0انتشار کتاب و نشریه علمی؛
 .9همكاری با انجمن ها و مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی در داخل و خارج از کشور؛
 .3همكاری با نهادهای اجرایی حوزوی و غیر حوزوی در راستای اهداف و وظایف انجمن؛
 .7زمینه سازی برای هماهنگی و همكاری مراکز علمی با یك دیگر؛
 .51همكاری با حوزه های علمیه.
ساختار انجمن:
هیئت مؤسس :آقایان
 .5علی اکبر بخشی  .0علی آقاپیروز  .1عبداله توکلی  .4سید ابوالفضل حسنی  .1ابوطالب خدمتی  .0مجتبی درودی  .9عباس
شفیعی  .3سید صمصامالدین قوامی  .7ابوالفضل گائینی .51امیرعلی لطفی  .55محسن منطقی  .50محمد مهدی نادری قمی.
مجامع عمومی( انتخاب هیئت مدیره و بازرسان)
ـ اولین مجمع عمومی

5134/0/00

ـ دومین مجمع عمومی

5130/1/07

ـ سومین مجمع عمومی

5133/0/04

 -چهارمین مجمع عمومی

5171/1/1

 -پنجمین مجمع عمومی

5170/4/0

 -ششمین مجمع عمومی

5174/7/0

هیئت مدیره :آقایان:
دوره اول .5 :عــلی آقا پیروز  .0عـــلی اکبر بخشی  .1امــیرعلی لطفی  .4مـــجدالدین مدرسزاده  .1محسن منطقی.
بازرسان .5 :سیدابوالفضل حسنی  .0حبیبا ..مكوندی.
دوره دوم .5 :علیاکبر بخشی  .0عبدا ..توکلی  .1حسن رضایی  .4مجدالدین مدرسزاده  .1محمدحسن جعفری.
بازرسان .5 :اسدا ..اخالقی  .0سیدقادر میرجعفری.
دوره سوم .5 :محمدمهدی نادری  .0قادرعلی واثق  .1محمدحسن جعفری  .4اسداله اخالقی  .1صادق استوار.

بازرسان .5 :علی دهقان  .0سیدقادر میرجعفری.
دوره چهارم :علی اکبر بخشی ،مجتبی درودی ،عبداهلل توکلی  ،ابوالفضل گائینی  ،علی آقا پیروز ،سید ابوالفضل حسنی  ،محمد حسین
شیخی
بازرسان :علی دهقان ،صادق استوار
دوره پنجم :مجتبی درودی ،علی اکبر بخشی ،عبداهلل توکلی  ،ابوالفضل گائینی  ،علی آقا پیروز ،علی دهقان ،مهدی محمدی نسب.
بازرسان :وحید عوقی ،علی عسگری وزیری.
دوره ششم :وحیدعوقی ،محمدتقی نوروزی ،علی آقا پیروز ،عبداهلل توکلی ،مهدی محمدی نسب ،علی دهقان ،علی عسگری وزیری
بازرسان  :مهدی عابدی ،سید قادر میرجعفری
بخشهای انجمن:
 .5کمیته آموزش

مسئول :ابوطالب خدمتی

 .0کمیته پژوهش

مسئول :مجتبی درودی

.1کمیته ارتباطات

مسئول :علی دهقان

 .1بخش مالی

مسئول :محمد حسین شیخی

 .4بخش اجرایی

مسئول :غالمرضا مظلومی
اهم فعالیتها:

• نشست نقد کتاب «مدیریت در اسالم» در دو جلسه نوشته جمعی از محققان حوزه؛

34/4/ 11

• توافق و عقد قرارداد با سازمان حوزهها و مدارس علمیه خارج از کشور در خصوص بررسی عملكرد ده ساله آن سازمان.
• نشست علمی مدیریت در اسالم

30/0/15

سخنران :دکتر حسن عابدیجعفری

• نشست علمی متدولوژی در حوزه مطالعات مدیریتی سخنران :دکتر رضا نجاری

30/0/15

• نشست علمی مباحث متدولوژی در مطالعات سازمانی سخنران :دکترمیرزایی اهرنجانی

30/7/00

• نشست نقد کتاب مجموعه مباحثی از مدیریت در اسالم نویسنده :حجت االسالم و المسلمین دکتر نقیپورفر 39/0/00
• نشست علمی مدیریت با رویكرد اسالمی سخنرانان :آقایان دکترعادل آذرودکترعلینقی امیری
• نشست نقد کتاب مبانی مدیریت اسالمی نویسنده :دکتر رضا نجاری

39/1/ 11

39/7/00

• نشست علمی سیاستگذاری عدالتمحور وچالش های تئوریك سخنران:حجت االسالم و المسلمین دکتر محمدمهدی
نادری 33/51/59

• نشست علمی مدیریت استراتژیك با نگاهی به سیاستهای جمهوری اسالمی سخنران:دکترمجتبی لشگربلوکی 33/55/1
• نشست علمی روش تحقیق در مدیریت اسالمی

33/55/54

سخنران :آقای دکتر ابوالفضل گائینی

• نشست علمی تأثیرات جهانی شدن در خطمشی گذاری عمومی در جمهوری اسالمی ایران سخنران :دکتر سیدعلی
حسینی تاش 33/50/01
 کارگاه آموزشی مدیریت مسجد

آقای دکتر رسول عباسی

 نشست علمی سازمان روحانیت ولزوم تدوین بیانیه ماموریت
رهبری

37/0/11
سخنران :آیت اهلل عباس کعبی عضو خبرگان

37/1/0

• نشست علمی ویژگی ها وشاخص های مدیران از دیدگاه امام خمینی« ره» سخنران :حجت االسالم والمسلمین سید
ابوالفضل حسنی 37/4/0
• نشست علمی بررسی مبانی کارآفرینی در قرآن سخنران :حجت االسالم والمسلمین صادق استوار
• نشست علمی اخالق ومدیریت سخنران :حجت االسالم والمسلمین دکتر محمد مهدی نادری
• نشست علمی اخالق در سازمان

37/9/03

37/3/0

سخنران :آقای امیر حسین زاده

37/3/51

• نشست علمی فقه االداره سخنران :حجت االسالم والمسلمین سید صمصام الدین قوامی

37/51/3

• نشست علمی تبیین مبانی نظری توسعه اسالمی (بارویكرد سازمانی وتأکیدبر سند چشم انداز) سخنران :حجت االسالم
والمسلمین منصور اسدی

37/51/01

• نشست علمی ماورای مدیریت جنگ نرم

سخنران :استاد محمدعلی باقری

37/51/07

• نشست علمی راه کارهای غلبه برمقاومت در برابر تغییر از منظر امام علی (ع) سخنران :حجت االسالم والمسلمین اسداهلل
اخالقی 37/55/01
• نشست علمی نقدوبررسی فقه االداره سخنران  :حجت االسالم والمسلمین دکتر محمدحسن جعفری

37/50/4

• نشست علمی طراحی شاخص سنجش فساداداری با رویكرد دینی سخنران  :دکتر عبدا هلل توکلی

37/50/55

• نشست علمی جایگاه خانواده درسیاست گذاری نظام اسالمی حجت االسالم و المسلمین دکتر نقی پورفر

71/0/07

• نشست علمی مروری بر رویكردهای موجود در مدیریت اسالمی سخنران :حجت االسالم والمسلمین محمدمهدی میرباقری
71/1/1
• نشست علمی مدیریت تبلیغ و ارتباطات سخنران :حجت االسالم والمسلمین مجدالدین مدرس زاده
• کارگاه آموزشی مدیریت زمان سخنران :حجت االسالم والمسلمین دکتر ابوطالب خدمتی
• نشست علمی مدیریت فرهنگی سخنران :حجت االسالم والمسلمین سیدمحمدمحسن دعائی

71/51/03
75/1/55
75/1/01

• نشست علمی تبیین مدیریت کل جامعه(حوزه سازمانها ورشته مدیریت) سخنران :دکتر فروزنده ،معاون پارلمانی رئیس
جمهور 75/3/59
• نشست علمی سبك رهبری در مدیریت اسالمی سخنران  :حجت االسالم والمسلمین دکتر علی آقا پیروز

70/0/53

• نشست علمی بصیرت در تصمیم گیری سازمانی سخنران  :حجت االسالم والمسلمین دکتر محسن منطقی

70/1/3

نشست علمی اصل وحدت به عنوان شاخص غالب در تمام فعالیت های مدیریت سخنران :دکتر علی رضائیان 70/4/0
 نشست علمی سالمت کارکنان بارویكرد اسالمی سخنران  :حجت االسالم والمسلمین محمدحسین شیخی 71/0/51
 نشست علمی ،تخصصی بررسی تأثیر نهادینه سازی فرهنگ اسالمی بر ارتقای سالمت اداری سخنران :جناب آقای وحید
عوقی 71/9/04
 نشست علمی ،تخصصی ویژگی ها و شاخص های جامعه پیشرفته از منظر قرآن و حدیث سخنران  :حجت االسالم
71/55/3

والمسلمین دکترعسكری وزیری

 نشست نقد وبررسی کتاب فرهنگ سازمانی مبتنی بر آموزه های اسالمی حجت االسالم والمسلمین دکتر علی عسكری
وزیری 74/51/ 9
 نشست بررسی عملكرد کارگروه مدیریت شورای تحول وارتقای علوم انسانی شورای عالی انقالب فرهنگی را با سخنرانی
آقای دکتر بهروز درّی وناقدین آقایان حجت االسالم والمسلمین دکتر ولی اهلل نقی پورفرودکتر عبداهلل توکلی 74/51/54
 نشست آسیب شناسی برنامه ریزی استراتژیك در سازمان های حوزوی حسین پرکان ونقد دکتر محمدرضا احمدی
74/51/05
 نشست ارایة الگویی برای برنامة استراتژیك در سازمان های حوزوی حسین پرکان ونقد دکتر محمدرضا احمدی
74/51/03
 نشست ماهیت وویژگی های اساسی مدیریت از منظر اسالم سخنران حجت االسالم دکترعلی اکبر بخشی  ،دبیرعلمی
حجت االسالم دکترعلی دهقان 74/55/1
 نشست مدیریت دینی درنهج البالغه سخنران دکترعلی نقی امیری وناقد:حجت االسالم دکترپیروز 74/55/50
 میزگرد علمی مروری بر ویژگی های مدیریت ازدیدگاه اسالم سخنران حجت االسالم دکترعلی اکبر بخشی،ناقدین
دکترعبداهلل توکلی ،دکتر ابوالفضل گائیینی ،دکتر محمدرضا احمدی ،دبیر علمی :حجت االسالم دکترعلی دهقان
74/55/57
 نشست علمی اصل وحدت وهماهنگی در نظام اسالمی

سخنران حجت االسالم دکترولی اهلل نقی پورفر ،ناقد دکتر

محمداسماعیل رستمی نیا ،دبیر علمی دکتر مهدی محمدی نسب

74/55/00

 کرسی ترویجی سالمت کارکنان و ایمنی محیط کار بارویكرد اسالمی سخنران :حجت االسالم دکترمحمدحسین
شیخی ،ناقدین دکتر علی رضاییان ،حجت االسالم دکتر پیروز ،مدیرکرسی  :حجت االسالم دکتر مجتبی درودی
74/55/07
 نشست علمی را ه کارهای اصالح فرهنگ سازمانی با رویكرد اسالمی سخنران عابدی ناقد نوروزی دبیر عوقی
74/50/1
 کرسی ترویجی برنامه ریزی منابع انسانی با رویكرد اسالمی

سخنران حجت االسالم دکتر محمدرضا رحیمی ،ناقدین

دکتر علی رضاییان ،دکتر محمدتقی نوروزی مدیرکرسی  :حجت االسالم دکتر مجتبی درودی 74/50/0
• پیاده سازی و ویراستاری سلسله نشست های علمی ،تخصصی برگزار شده توسط انجمن وچاپ آن در 0جلد.
• کارگاه های اصول و مبانی مدیریت ،رفتار سازمانی ،منابع انسانی برای معاونت آموزش حوزه های علمیه خواهران.
• کارگاه آموزشی مدیریت پژوهش،مدیرت فرهنگی ،مدیریت زمان ،مدیریت برنامهریزی برای معاونین پژوهشی مدارس
حوزه علمیه قم.
• تهیه و تدوین و تصویب آییننامه برگزاری نشست های علمی.
 تهیه و تدوین و تصویب آییننامه کمیته ها وانتخاب اعضا
 برگزاری جلسات آسیبشناسی انجمن و ارائه راه کارهای کارشناسی و عملی.
• برگزاری جلسه اعضای هیئتمدیره و مسئولین با مدیر محترم وقت حوزه علمیه حجت االسالم والمسلمین جناب آقای
بوشهری و توافق همكاری و مشارکت در زمینه تدوین پایاننامههای حوزه مدیریت اسالمی.
• برگزاری جلسه اعضای هیئتمدیره و مسئولین کمیتهها با هیئت مروجان مدیریت اسالمی جهت عقد قرارداد همكاریهای
علمی ـ پژوهشی.
• برگزاری جلسه اعضای هیئتمدیره و مسئولین کمیتهها با حضرت آیتاهلل مقتدایی مدیر محترم حوزه علمیه قم.
• شرکت در همایش روششناسی تحقیق در رهبری و مدیریت اسالمی هیئت مروجان رهبری و مدیریت اسالمی درتهران.
• شرکت در دوره آموزشی ،پژوهشی مدیریت اسالمی مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع) تهران درسطح
پژوهشگروارایه سخنرانی.
• بررسی کارشناسی ،ارزیابی واظهار نظر طرح نامه و سرفصلهای پیشنهادی تأسیس رشته مدیریت اسالمی ازسوی شورای
اسالمی شدن دانشگاه هاومراکزآموزشی.
• طراحی دورههای آموزشی مدیریت با نگرش اسالمی (کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت).
• شناسایی و تهیه شناسنامه سایتهای مدیریت اسالمی به زبان انگلیسی.

• برگزاری کارگاه ضمن خدمت در مورد مباحث مدیریتی به تقاضای هسته گزینش آموزش و پروش.
• تشكیل پرونده علمی پیرامون موضوع «منابع انسانی» در رشته مدیریت.
• اجرای طرحها و پروژههای تحقیقاتی با عناوین:طرح نامه منشور تحول حوزه ـ طرح گردآوری و طبقهبندی آثار مكتوب
با سرفصلهای آموزشی ،کاربردی مدیریت تبلیغ ـ زمان ـ مسجد ـ اردو و ارتباطات
• تهیه طرحهای تحقیقاتی و مقاالت زیر به درخواست موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی.
ـ طرح تبیین حكمرانی اسالمی .
ـ طرح بررسی چگونگی استحكام نهاد خانواده بارویكرداسالمی.
ـ طرح بررسی حفظ وکرامت و تأمین معیشت کارکنان بر اساس منابع اسالمی.
ـ طرح تبیین الگوی توسعه اداری ،اسالمی.
ـ ارایه مولفه های طرح تهیه الگوی توسعه اسالمی ایرانی.
ـ طرح بررسی و ارایه راهكارهای تحقق الگوی توسعه اسالمی ایرانی.
ومقاالت بررسی نقش نظارت و اصالح نظام اداری ،مدیریت بازار کار ،سرمایه و پول ،نقش عناصر ارزشی در توسعه ،تأمین
کرامت و معیشت کارکنان ،ساختار نظام تصمیمسازی در یك الگوی اسالمی ،تبیین معیارهای تصمیمگیری با رویكرد
موعودگرا ،بررسی جایگاه شایستهساالری در اصالح نظام اداری از دیدگاه امام علی(ع) ،بررسی نقش نظارت در اصالح نظام
اداری ،نقش مسئولیتهای اخالقی و اجتماعی سازمانهای دولتی در بهبود کیفیت زندگی اجتماعی از دیدگاه اسالم ،ایجاد
وجدان کاری از نظر امام علی (ع) ،ارزش عقل و اهمیت مدیریت در اسالم ـ الگویی از تعارض سازمانی در فرهنگ اسالمی،
جایگاه انسانشناسی در سازمان و مدیریت ،ارزشیابی شایستگی کارکنان ،درآمدی بر بحث مدیریت اسالمی ،معیارهای
استخدام نیروی انسانی ،آموزش کارکنان از دیدگاه اسالم ،توکل در مدیریت ،ارزشیابی عملكرد از دیدگاه اسالم اسالم و
برنامهریزی ـ مدیریت در اسالم ،مدیریت با زیرساخت فرهنگی ارزشیهای اسالمی.
• تهیه طرح تحول حوزه و طرح پرورش مدیرجهت مدیریت تحول حوزه.
• فراخوان سرفصلنویسی از صاحبنظران برای طراحی دروس دورهها و برگزاری کالسها وکارگاه های آموزشی با
عناوین زیر:
ـ مدیریت زمان
ـ مدیریت مسجد
ـ مدیریت هیأتهای مذهبی
ـ مدیریت اردوها

ـ مدیریت برنامهریزی آموزشی
ـ مدیریت تبلیغ
• فراخوان عمومی مقاله در سطح اعضای انجمن و ارزیابی مقاالت ارایه شده در محورهای چهارگانه زیر:
ـ مبانی و مباحث اساسی در مدیریت اسالمی.
ـ وظایف مدیریت با رویكرد اسالمی.
ـ مدیریت منابع انسانی با رویكرد اسالمی.
ـ ارزش های اسالمی در حوزه رفتار سازمانی
• شناسایی  514روحانی و طلبه فارغالتحصیل ،استاد و دانشجوی رشته مدیریت در سطح کشور وتكمیل فرم ومدارک اعضا.
• ثبت انجمن مدیریت اسالمی در سازمان ثبت اسناد کل کشوربه شماره .5597
• اخذ مجوز انتشار نشریه برای انجمن و رتبه علمی پژوهشی «در مراحل پایانی».
• تهیه و تدوین و انتشار خالصه نشستهای علمی ،تخصصی انجمن مدیریت اسالمی دردوجلد.
• تهیه و تدوین وانتشار نشست های برگزار شده توسط انجمن در قالب دی وی دی بین اعضا.
• تهیه و انتشار منابع ومقاالت مدیریتی در قالب دی وی دی بین اعضا.
• انجام طرح ممیزی دانش مدیریت به سفارش معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری.
• انجام طرح ممیزی گزارش دوساالنه مدیریت و به روز رسانی طرح قبلی .
• انجام طرح پژوهشی نیاز سنجی مدیریت اسالمی (.درحال اجرا)
• انجام طرح پژوهشی مطالعات روش شناسی علوم( .درحال اجرا)
• بروزرسانی سایت انجمن مدیریت اسالمی ( ) www. Soim. ir
• شناسایی قریب به  5111عنوان کتاب یا مقاله در حوزه مدیریت اسالمی و جمعآوریآنها.
• تهیه لیست سایت ها ومجالت مدیریتی.
• برگزاری کارگاه مبانی مدیریت در مدرسه معصومیه.
• همكاری با شورای اسالمی شدن دانشگاهها در خصوص تأسیس رشتههای مدیریت اسالمی.
•همكاری با پژوهشكده مدیریت اسالمی زیر نظر شورای عالی انقالب فرهنگی در قالب ارایه وتدوین وطراحی نقشه راه
جامع مدیریت اسالمی.
• همكاری با پژوهشگاه فرهنگ واندیشه وپژوهشگاه حوزه ودانشگاه ومؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی در قالب
برگزاری نشست های علمی.



همكاری با دبیرخانة حوزوی مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در قالب برگزاری نشست ومقاله.



همكاری با سازمان بازرسی ناجا درقالب ارایة مقاله وشرکت در همایش .



سفارش وتدوین چهار مقاله با عناوین:
 .5بررسی و تحلیل موانع سازمانی پیشرفت و تحول؛ راه کارهای غلبه بر آنها با استفاده از سیره قرآنی حضرت
موسی(ع)
 .0ویژگی ها و شاخص های جامعه پیشرفته از منظر قرآن و حدیث
 .1زیرساخت فرهنگی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و استلزامات تحقق آن
 .4تبیین نقش نظارت و ارزیابی اصالح گرایانه در پیشرفت از منظر قرآن و حدیث

