
گزارش رقــابـت نخبگـاین 
مسأله محور دین و حکمراین







بــه عنــوان مســیری  قــوه قضاییــه  تحــول  ســند 
قضایــی  حکمرانــی  ســاختار  بهبــود  بــرای 
راســتای  در  ســند  ایــن  اســت.  شــده  طراحــی 
در  قضایــی  عدالــت  بــه  روزافــزون  دســت یابی 
ی اســالمی شــامل مســائل و مشــکالت  جمهــور
بررســی های  اســاس  بــر  کــه  اســت  مختلفــی 

اســت.  آمــده  بدســت  دقیــق 
ضــرورت اســتفاده از منابــع دینی در فهم مســأله 
و تدویــن راهکارهــای عبــور از بحران هــا ایجــاب 
و  تحلیل گــر  عنــوان  بــه  یــان  حوزو کــه  می کنــد 
مســائل  حــل  فرآیندهــای  از  بخشــی  طراحــان 
مطروحــه قلمدادشــوند و ایــن بــدان معناســت 
کــه طــالب و دانشــجویان علــوم دینــی در فرآینــد 
ارائــه  و  آن  یشــه یابی  ر مشــکل،  شناســایی 

موثــر  حضــور  و  ینــی  نقش آفر بــه  بایــد  راهــکار 
بپردازنــد. میدانــی 

ی  همــکار بــا  حکمرانــی  و  دیــن  اندیشــکده 
در  قضاییــه  قــوه  راهبــردی  معاونــت 
بــا  دینــی  علــوم  طــالب  ی  آشناســاز راســتای 
تجهیــز  و  عرصــه  ایــن  بــه  ورود  ضرورت هــای 
ــل  ــیر ح ــاز در مس ــورد نی ــای م ــه مهارت ه ــان ب آن
حــل  نخبگانــی  یــداد  رو ی  برگــزار بــه  مســائل، 
یکــرد دینــی اقــدام کــرده  مســائل حکمرانــی بــا رو
یــداد در تابســتان  اســت کــه دومیــن دوره ایــن رو

گردیــد. برگــزار   1401
آنچــه در ســطور و صفحــات آتــی تقدیــم خواهــد 
شــد گزارشــی از فرآیندهــا و اقداماتــی اســت کــه 

یــداد انجــام گرفتــه اســت.   در ایــن رو

 مقدمه
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گــــــام اول 
آموزش مسأله یابی

پذیرش

• انتخاب و اثبات مشکل
• ریشه یابی مشکل

• تبیین صورت مســـألۀ فقهی مرتبط با 
مسألۀ  مورد نظر

• نشست هــای فـــقهی
• نـــگـــارش مــقـــــالـــه یـــــا یادداشت سیـــاستی

• ارزیابی

• توصیف مسأله
• تمرین گروهی

ی 
ّ
• حل نمودار عل

• ارزیابی

• تمرین گروهی 
• تکمیل کاربرگ راهکار

• ارزیابی

• بــــرگـــــزاری دوره هــــای 
آموزشی و نشست های 
مســأله محور در جهت 

حل مسأله

گـــام دوم
مسأله یابی چالش های 
مــــهـم قـــــوه قضـــایــیــه

گام چهارم
بررســـی راهــکــار هـــای 
مربوط به چالش های 

قــوه قـضـاییه

گام ششم
تشکیل هسـته 
مســــأله محـــور

گام سوم
آمـــــوزش ارائــــۀ
راهکار سیاستی

گام پنجم
پـــژوهـــش فــقـهی یـــا 
ارائه راهکار سیاستی

1
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3
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فعالیت رشکت کننداگن در رقابت

نفرساعتنفرساعتبرنامهنفر ساعتنفرساعتبرنامه

16 تیر9 تیر

110220  2کارگاه آموزش ارائه راهکار سیاستی1.5130195کارگاه مسأله محوری و حوزه علمیه
یشه یابی1.5130195کارگاه تجربه نوردی مهارت حل مسأله یابی ر 0.511055ارز

2130260کارگاه آموزش ویژگی های مسأله واقعی 
برگ ارائه  فعالیت گروهی و پر کردن کار
110440 4راهکار سیاستی در حضور استاد راهبر

17 تیر10 تیر

ی
ّ
110220 2تجربه نگاری یک راهکار خوب110385 3.5کارگاه مسأله یابی در قالب نمودار عل

110220 2کارگاه توصیف مشکل
تبیین صورت مسأله های فقهی مرتبط 

110165 1.5با چالش های قوه قضاییه

ی 
ّ
فعالیت گروهی و پر کردن نمودار عل

یابی راهکار سیاستی110330 3در حضور استاد راهبر 0.511055ارز

11 تا 15 تیر

3330 نفر ساعتجمع کل یشه یابی با استفاده از مطالعه،  تقویت ر
پژوهش و مشاوره با کارشناسان و  

مربیان به صورت حضوری و مجازی
5110550 ساعت
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گزینــش  و  ثبت نــام  فرآینــد  اتمــام  از  پــس 
شــرکت کنندگان رویــداد بــر اســاس رزومه هــای 
یــخ 9 تیرمــاه 1401 فرآینــد علمــی  ارســالی، در تار
در   حکمرانــی  مســائل  حــل  نخبگانــی  رقابــت 
مدرســه علمیــه امــام کاظــم؟ع؟ آغــاز بــه کار کــرد.
و  حجت االســام  رقابــت  ایــن  افتتاحیــه  در 
شــورای  )رئیــس  یــان  انصار زهیــر  المســلمین 
و  حکمرانــی(  و  دیــن  اندیشــکده  علمــی 
حجت االســام و المســلمین محســن ابراهیمــی 
)رئیــس امــور فرهنگــی معاونــت منابــع انســانی و 
امــور فرهنگــی قــوه قضاییــه( و همچنیــن آقــای 
چــک  قانــون  پیگیــری  )مســئول  نــوری  محمــد 
ارائــه  بــه  ایــران(  تفکــر  کانون هــای  شــبکه  در 
مطالــب مقدماتــی مرتبــط بــا فرآیندهــای رویــداد 

پرداختنــد.

حجت االسالم زهیر انصاریان
رئیس شورای علمی اندیشکده دین و حکمرانی

در  یــادی  ز ظرفیت هــای  علمیــه  حــوزه 
ــده گرفتــه  راســتای حــل مســأله دارد کــه نادی
شــده  اســت؛ یــک طلبــه در طــول تحصیــل 
یــادی می آمــوزد کــه مــی  توانــد آن  ابزارهــای ز
را در مســیر حــل مســأله قــرار دهــد. ایــن مهــم 
کنــون بــه نحــو شایســته و بایســته محقــق  تا
نشــده اســت؛ یکــی از علــت هــای آن ایــن 
اســت کــه در طــول تحصیــل بــه طلبــه آموزش 

داده نشــده کــه چطــور آمــوزش خــود را در مســیر 
مســائل عینــی قرار دهــد. رویدادهــا و رقابت های 
کــه  مســأله محور ایــن امــکان را ایجــاد می کنــد 
ظرفیــت نخبــگان، در مســیری درســت کشــف و 
ــا  ــی خالقیت ه ــرد. طراح ــرار گی ــح ق در راه صحی
و راهکارهــای نوآورانــه در مســیری تولیــد می شــود 
کــه مــا بــه نخبــگان آزادی تفکــر بدهیــم، تــا خــود 
ــا اســتفاده از خالقیت هــا راهــکار  بیندیشــند و ب

را پیــدا کننــد.

مراسم افتتاحیه

زمان:  9 تیر   1401

مكان: مدرسه علمیه امام کاظم؟ع؟
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حجت االسالم محسن ابراهیمی
انســانی و  امــور فرهنگــی معاونــت منابــع  رئیــس 

امــور فرهنگــی قــوه قضاییــه
بــه همــت دوســتان مــا در  امــروز  کــه  رویــدادی 
ــا  ــزار می شــود ب ــی برگ اندیشــکده دیــن و حکمران
یــک فکــر و جهــت و اســتراتژی دقیــق در حــال 
کــه  مســأله هایی  حــل  بــرای  و  اســت  برگــزاری 
دســتگاه قضایــی بــه شــدت بــا آن درگیــر اســت، 
وجــود  رویدادهــا  این گونــه  برگــزاری  جــز  راهــی 

نــدارد.
بزرگــی در حــوزه در عرصــه جهــاد  بســیار  خــأ 
حــوزه  در  کــه  رونــدی  می شــود؛  حــس  علمــی 
را  آن  و  مــا عرضــه شــود  بــر  تــا مســأله  بشــینیم 
بــه  و  دهیــم  قــرار  دینــی  اســتنباط  فرآینــد  در 
کنــد؛ بلکــه بایــد  پاســخی برســیم، بایــد تغییــر 
ــایی  ــأله را شناس ــم و مس ــه برخیزی ــوزه علمی از ح
ســر  در  کــه  اجرایــی  مســیرهای  اتفاقــًا  و  کنیــم 
چالش هــای  و  علــل  و  مســائل  مشــکالت،  راه 
حکمرانــی وجــود دارد را پیــدا کــرده و بــرای آنهــا 
یم و حتــی مراقبت کنیم  راه حــل بیابیــم و یــا بســاز
کــه در مســیر اجــرا، از مســیر درســت منحــرف 

نشــود.

ــأله محوری و حوزه علمیه مس
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یکــی از راه هــای آشــنایی بهتــر و انگیــزه بخشــی 
مســأله  حــل  عرصــه  بــه  ورود  بــرای  طــالب  بــه 
برگــزاری کارگاه هــای تجربــه نــوردی اســت کــه در 
آن مخاطبیــن بــا یــک نمونــه موفــق حــل مســأله 
آشــنا شــده و  نســبت به ســختی ها و فرآیندهای 

گاهــی بهتــری کســب مــی کننــد.  پیــش رو آ

 تجربــه نــوردی نمونــه موفــق حــل مســأله 
)قانون چک(

بدیــن منظــور جلســه ای بــا حضــور جنــاب آقــای 
محمــد نــوری از کارشناســان شــبکه کانون هــای 
تفکــر ایــران برگــزار شــد کــه در آن مراحــل تدویــن 
و تصویــب قانــون جدیــد چــک بــه عنــوان یــک 
نمونــه موفــق حــل مســأله توســط ایــن مجموعــه، 

بررســی و تبییــن شــد.
مســئول پیگیــری قانــون چــک در 

شبکه کانون های تفکر ایران

    آقای محمد نوری
1
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 بخش اول

تبینی مسأله و ریشه یایب
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کارگاه های آموزیش

در ابتــدای ایــن گام کارگاه های آموزشــی با هدف 
ــا فرآیندهــای حــل مســأله و  آشناســازی طــالب ب
آماده ســازی آنــان بــرای بررســی مســائل مطروحــه 
در ســند تحــول قــوه قضاییــه در نظــر گرفتــه شــده 

اســت کــه در ســه عنــوان برگــزار گردیــد: 

کارگاه اول: آموزش ویژگی های مسأله واقعی
کــه  آموختنــد  کارگاه  ایــن  در  شــرکت کنندگان 
پدیده هــای  میــان  از  را  واقعــی  مســأله  چگونــه 
پدیده هــای  گاهــی  دهنــد.  تشــخیص  موجــود، 
از  پــس  امــا  هســتند؛  مســأله  ظاهــر  در  بیرونــی 
تطبیــق آن هــا بــا معیارهــای یــک مســأله واقعــی، 
عیــان می شــود کــه آن پدیــده، مســأله و مشــکل 
نیســت و در واقــع، یــک مســأله نما یــا نامســأله 
گاهــی ابعــاد مختلــف یــک  اســت؛ همچنیــن 
قــرار  بررســی  مــورد  خوبــی  بــه  واقعــی،  مســأله 
نمی گیــرد و منجــر بــه تجویــز نادرســت می گــردد.

کارگاه بــه دو دلیــل مهــم اســت: اول  پــس ایــن 
گــر بــدون تشــخیص دقیــق مســأله نما  اینکــه، ا
از مســأله واقعــی وارد عرصــه ارائــه راهــکار شــویم 
نــه تنهــا مشــکلی را حــل نمی کنیــم بلکــه باعــث 
ایجــاد مشــکل جدیــد هــم می شــویم. دوم اینکــه، 
شــویم،  میــدان  وارد  غلــط  تشــخیص  بــا  گــر  ا

مشــکل را حادتــر هــم می کنیــم.

سرپرســت اداره کل راهبردنــگاری 
معاونت راهبردی قوه قضائیه

   دکتر محمد طاهری  نژاد
2

                 کارشناس معاونت راهبردی قوه 
                  قضاییه

    آقای علیرضا سیفی
3

                 مدیر شبکه کانون های تفکر ایران
                )ایتان(

    دکتر اصغر عیوضی
زمان:  9و 10  تیر   1401 1

مكان: مدرسه علمیه امام کاظم؟ع؟
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ی
ّ

کارگاه دوم:  مسأله یابی در قالب نمودار عل
مشــکل،  یــک  اصلــی  یشــه های  ر بــه  رســیدن 
اســت.  مهــارت حــل مســأله  بخــش  مهم تریــن 
یشــۀ مشــکل اســت. پــس مســأله یابی بــا  مســأله، ر
یــک ســؤال آغــاز می شــود: »چــرا چنیــن مشــکلی 

دارد؟«.  وجــود 
مســأله یابی،  کارگاه   در  منظــور  بدیــن   
یشــه اصلــی هــر  شــرکت کنندگان بــا شناســایی ر
مشــکل آشــنا خواهنــد شــد تــا از ایــن طریــق بــرای 

شــوند. آمــاده  راهــکار  ارائــه  یعنــی  بعــد  گام 

کارگاه سوم:  توصیف مشکل 
) تبیین مسائل سند راهربدی قوه قضاییه( 

و  مســأله  شــناخت  آمــوزش  اتمــام  از  پــس 
مســائل  بــا  شــرکت کنندگان  آن،  یشــه یابی  ر
مهم تریــن  از  یکــی  کــه  رویــداد  ایــن  اصلــی 
چالش هــای قوه قضاییــه هســتند آشــنا شــدند 
تــا آموخته هــای خــود را در راســتای حــل مســائل 
کمیــت را درگیــر  واقعــی و عینــی کــه جامعــه و حا

کننــد. پیــاده  اســت،  کــرده 
کارشناســان معاونــت راهبــردی   ، بدیــن منظــور

ــه تبییــن  ــه در کارگاه هــای تعاملــی، ب ــوه قضایی ق
تــا  پرداختنــد  آن هــا  تأثیــرات  و  مســائل  اصــل 
ایــن  ماهیــت  و  اهمیــت  بــا  شــرکت کنندگان 
ادامــه،  در  شــوند.  آشــنا  بیشــتر  مشــکالت 
گروه هــای شــرکت کننده بــر اســاس آموزش هایــی 
یشــه یابی  کــه در کارگاه هــای قبــل دیده انــد بــه ر
تکمیــل  و  مطرح شــده  مســائل  تدقیــق  و 
پرداختنــد. بخــش  ایــن  رقابتــی  کاربرگ هــای 
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مســائلی کــه در ایــن رقابــت علمــی مــورد بررســی 
: گرفتنــد؛ عبارت انــد از

1. ارتقای اعتبار اسناد رسمی  
امــوال  مالکیت هــای  از  توجهــی  قابــل  درصــد 
، بــه صــورت ســند رســمی  کشــور غیرمنقــول در 
عــادی  صــورت  بــه  بلکــه  نیســت؛  شــده  ثبــت 
می گیــرد.  انجــام  حکومــت  نظــارت  بــدون  و 
مشــکالتی چــون انباشــت پرونده هــا در دســتگاه 
قضایــی، ازبین رفتــن امنیــت مالــکان دارای ســند 
رســمی، ورود ســودجویان و دالالن بــه بــازار ملــک و 
ترویــج خریــد و فروش هــای عــادی و گاه در مقابــل 
اســناد رســمی، روانه شــدن ســرمایه ها بــه ســمت 
کارهــای غیرمولــد، ازبین رفتــن کنتــرل دولــت بــر 
معامــالت امــوال غیرمنقــول و بی اثرشــدن برخــی 
تنهــا  رســمی،  اســناد  از  حمایت کننــده  قوانیــن 
گوشــه ای از ایــن مشــکالت اســت کــه پرداختــن به 
میــزان اعتبــار اســناد رســمی به ویــژه از دیــدگاه فقــه 

را ضــروری می کنــد.
قبــل از انقــالب اســالمی، رونــد حقوقــی در کشــور 
ایــران بــه ســمت الزامــی کــردن ثبــت اســناد پیــش 
می رفــت؛ امــا پــس از انقــالب، شــورای نگهبــان 
از  پیــش  مصــوب  قوانیــن  پاالیــش  راســتای  در 

                 راهبر  معاونت راهبردی قوه 
                  قضاییه

    آقای امیر بادپا
2

                 راهبر  معاونت راهبردی قوه 
                  قضاییه

    آقای میرساجد موسوی
1 

                 راهبر  معاونت راهبردی قوه 
                  قضاییه

    آقای میرساجد موسوی
1 

                 راهبر  معاونت راهبردی قوه 
                  قضاییه

    آقای میرساجد موسوی
1 

انقــالب از جهــت انطبــاق بــا شــرع، بــا تغییــر رویــه 
بی اعتبــاری  اسنـــــاد،  ثبــت  اختیاری کــردن  و 
مطلــق اســناد عــادی را خــالف شــرع دانســت و 

ــت. ــم اس ک ــون حا کن ــدگاه تا ــن دی ای
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2. فرآینــد رســیدگی بــه دعــوای اعســار از هزینــه 
دادریس

توســط  شــده  مطــرح  دعــوای  بــه  رســیدگی 
پرداخــت  تــوان  دلیــل  هــر  بــه  کــه  اشــخاصی 
هزینــه دادرســی را ندارنــد از شــروط تأمیــن امنیــت 
در   ، اعســار ادعــای  اســت.  قضایــی شــهروندان 
قالــب دادخواســت بــه دادگاه تقدیــم می شــود و 
پــس از بررســی توســط مقام قضایــی، در خصوص 

وضعیــت تمکــن مدعی اتخاذ تصمیم می شــود و 
ایــن تصمیــم قابــل اعتــراض اســت. هرچنــد وجود 
ــرورت در  ــک ض ــی ی ــه دادرس ــار از هزین ــاد اعس نه
راســتای تحقق دادرســی عادالنه اســت، اما شــیوه 
، مــردم و قــوه  فعلــی رســیدگی بــه ادعــای اعســار
قضاییــه را بــا مشــکالتی مواجــه ســاخته اســت. 
تعداد باالی پرونده های اعســار از هزینه دادرســی 
یکــی از ایــن مســائل اســت چنانکــه در پنــج ســال 

                 کارشناس  معاونت راهبردی قوه 
                  قضاییه

    دکتر امیرکیا عامری
1 

اخیــر بــه طــور میانگیــن هر ســال بیش از دویســت 
ــه اعســار از هزینــه  ــوط ب ــده مرب و پنجــاه هــزار پرون
می شــود.  اضافــه  قضاییــه  قــوه  پرونده هــای  بــه 
تشــخیص دقیــق  امــکان  از ســوی دیگــر عــدم 
وضعیــت تمکــن مالــی اشــخاص مدعــی اعســار 
توســط قاضــی و همچنیــن طــرح دعــاوی واهــی 
از امــکان تقدیــم دادخواســت  و ســوء اســتفاده 
اعســار از هزینــه دادرســی بــه منظــور ایجــاد اطالــه 
در فراینــد دادرســی از دیگــر مشــکالتی اســت کــه 
رســیدگی عادالنــه و امنیــت قضایــی شــهروندان را 

ــت. ــدوش ســاخته اس مخ
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3. رسیدگی قضایی به دعوای انحصار وراثت
ــن  ــب قوانی ــال از تصوی ــود س ــدود ن ــت ح ــا گذش ب
مرتبــط بــا فراینــد انحصــار وراثــت و عــدم بــه روز 
رســانی ایــن قوانیــن تجدیدنظــر در ایــن فراینــد 
صــدور  در  زائــد  فرایندهــای  اســت.  ضــروری 
گواهــی انحصــار وراثــت، ورثــه متوفــی، ذینفعــان 
قانونــی و البتــه قــوه قضاییــه را بــا مصائــب متعــدد 
مواجــه ســاخته اســت. در حــال حاضــر لــزوم ارائــه 
بــه  مراجعــه  و  فراینــد  شــروع  بــرای  دادخواســت 
نهادهــای متعــدد از جملــه ســازمان ثبــت احــوال، 
شــورای حــل اختالف، دفتر خدمــات الکترونیک 
قضایــی و دفتــر اســناد رســمی عــالوه بــر تضییــع 
ــی  ــکالت جانب ــردم، مش ــت م ــالف وق ــوق و ات حق
اســت.در همیــن  نیــز موجــب شــده  را  دیگــری 

                 کارشناس  معاونت راهبردی قوه 
                  قضاییه

  دکتر علی نیکبخت
1 

راســتا بــه نظــر می رســد از طریــق بازطراحــی فراینــد 
از  اســتفاده  و  وراثــت  انحصــار  گواهــی  صــدور 
ظرفیــت ســازمان ثبــت احــوال در کنــار مرکــز آمــار 
و فنــاوری اطالعــات قــوه قضاییــه، عــالوه بــر بهبود 

بنیادیــن وضعیــت فعلی، برخی مشــکالت تبعی 
انحصــار  گواهــی  کنونــی صــدور  از روش  ناشــی 

وراثــت مرتفــع می گــردد.

 14



ی
ّ

فعالیت تیمی و حل نمودار عل

بــا اتمــام کارگاه هــای آموزشــی 110 نفــر از طــالب 
شــرکت کننده در قالب  27 تیم به صورت گروهی 
ــا راهبــری کارشناســان معاونــت راهبــردی قــوه  و ب
قضاییــه بــه تکمیــل کاربرگ های مســأله شناســی 

پرداختنــد.

                 راهبر  اندیشکده دین و حکمرانی

    حجت االسالم محمدعلی زحمت کش
8

                 راهبر  معاونت راهبردی قوه 
                  قضاییه

    آقای میرساجد موسوی
3

                 راهبر  معاونت راهبردی قوه 
                  قضاییه

    آقای سینا آطاهریان
5

                 راهبر  معاونت راهبردی قوه 
                  قضاییه

    آقای امیر بادپا
4

                 راهبر  اندیشکده دین و حکمرانی
    حجت االسالم مجتبی گوهری مهر

7

                 راهبر  معاونت راهبردی قوه 
                  قضاییه

    آقای حسین خادمی
6

                 کارشناس  معاونت راهبردی قوه 
                  قضاییه

    دکتر علی نیکبخت
1 

                 کارشناس  معاونت راهبردی قوه 
                  قضاییه

    دکتر امیرکیا عامری
2 

زمان:   10 الی 16   تیر   1401
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در طــول هفتــه تیم هــا بــه فعالیــت تیمــی ادامــه 
داده و بــا اســتفاده از اســاتید راهبــر )بــه صــورت 
خــود  برگ هــای  کار تکمیــل  بــه  مجــازی( 

پرداختنــد. 
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ارزیابی ریشه یابی

زمان:   16   تیر   1401

ســاعت  نیــم  مــدت  بــه  تیــم  هــر  روز  ایــن  در 
یکــی  بــا  مرتبــط  کــه  خــود  یشــه یابی  ر بــرگ  کار
اســاتید  از  نفــر  دو  بــه  را  بــود  مســأله  ســه  از 
بــر  و  کــرده  ارائــه  قضاییــه  قــوه  کارشناســان  و 
اســاس نمــرات داوران تیم هــای برتــر ایــن مرحلــه 

شــدند. انتخــاب 
یابــی تیم هــا  ی بــه ارز گــروه داور داوران در ســه 

پرداختنــد:
• گروه 1: آقایان علی نیکبخت و حسین باقرلو 
• گروه 2: آقایان میرساجد موسوی و امیر بادپا
• گروه3: آقایان امیرکیا عامری و حسین خادمی 
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ی ارائه شده توسط رشکت کنندگان
ّ

نمونه درخت واره عل
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 بخش دوم

ارائه راهاکر
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ارائه راهکار سیاسیت

زمان:   16   تیر   1401

در مرحلــه آخــر از مهــارت حــل مســئله، آمــوزش 
هــای الزم بــرای طراحــی راهــکار داده شــد.

نفعــان  ذی  جایــگاه  آموزشــی،  کارگاه  ایــن  در 
مختلــف بــرای عملیاتــی کــردن راهــکار و نحــوه
راهــکار  بهتــر  اجــرای  بــرای  آنــان  درنظرگرفتــن 

شــد. داده  آمــوزش 
کــه چگونــه راه  طــالب در ایــن محلــه آموختنــد 
حلــی ناظــر بــه مســئله ارائــه دهند.ایــن بخــش در 

دو مرحلــه طراحــی و اجرایــی شــد:

الف:  کارگاه آموزیش ارائه راهکار 
جهــت آشــنایی شــرکت کنندگان بــا شــیوه ارائــه 
حضــور  بــا  آموزشــی  کارگاه  سیاســتی،  راهــکار 
آقای امیرحســین حاجــی زاده کارشــناس معاونت 
ایــن  در  کــه  شــد  برگــزار  قضاییــه  قــوه  راهبــردی 
کارگاه تعاملــی، چند نمونــه راهکار در موضوعات 
مختلف بررســی و نحوه تدوین راهکار سیاســتی 

آمــوزش داده شــد.

ب: فعالیت تیمی با راهربی کارشناسان 
فعالیــت  در  شــرکت کننده  تیم هــای  ادامــه  در 
تیمــی، تحــت نظــر راهبــران معاونــت راهبــردی قوه 
قضاییــه، مشــغول بــه پــر کــردن کاربــرگ راهــکار 

شــدند.
نفــر  مجمــوع 440  در  تیــم  قالــب 27  در  نفــر   110

داشــته اند. زمینــه  ایــن  در  فعالیــت  ســاعت 
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ارزیابی راهکار سیاسیت

زمان:   17   تیر   1401

در  تیم هــا  توســط  شــده  آمــاده  کاربرگ هــای 
ی مــورد بررســی و نقــد اســاتید  جلســات داور
گرفــت. هــر تیــم بــه مــدت نیــم ســاعت  قــرار 
از  نفــر  دو  بــه  را  خــود  پیشــنهادی  راهــکار 
تبییــن  قضاییــه  قــوه  کارشناســان  و  اســاتید 
امتیــازات  تجمیــع  بــا  نهایــت  در  نمودنــد. 
یــده بخــش اول  ایــن دو مرحلــه،  تیم هــای برگز

گردیــد. تعییــن  یــداد  رو
یابــی  ارز بــه  ی  داور گــروه  چهــار  در  داوران 

پرداختنــد: تیم هــا 
• گروه 1: آقایان محمد طاهری نژاد و 

امیرحسین حاجی زاده 
• گروه 2: آقایان میرساجد موسوی و امیر بادپا 

• گروه3: آقایان علیرضا سیفی و آقای امیرکیا 
عامری 

• گروه 4: آقایان حسین باقرلو و حسین خادمی
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 بخش سوم

پژوهش فقهی
 یا ارائه راهاکر سیاسیت
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زمان:   18   تیر   تا 31 مرداد 1401

در ایــن بخــش از رقابــت، طــالب بــا اســتفاده از 
حوزه هــای  در  ســال ها  طــی  کــه  اندوخته هایــی 
پیرامــون  بتواننــد  بایــد  کرده انــد  کســب  علمیــه 
یــک مســأله واقعــی اقــدام بــه تدویــن یــک ســند 

سیاســتی یــا یــک پژوهــش فقهــی کننــد. 
ــر اســاس انتخــاب خــود یکــی  شــرکت کنندگان ب
نهایــی  محصــول  ارائــه  بــرای  را  زیــر  روش  دو  از 
انتخــاب می کننــد. آن هــا یــک مــاه بــرای خروجــی 

نهایــی فرصــت خواهنــد داشــت.

2. تدوین سند سیاسیت
در ایــن مســیر شــرکت کنندگان پــس از طــی کــردن 
سیاســتی  اســناد  تدویــن  بــا  الزم،  آموزش هــای 
تــالش می کننــد راهــکار پیشــنهادی خــود بــرای 
ــه یــک  مســائل منتخــب قــوه قضاییــه را تبدیــل ب

ســند اجرایــی کننــد.
اســناد تدویــن شــده توســط شــرکت کنندگان در 
ــه نهایــی هــر  نهایــت، پــس از ارزیابــی علمــی، رتب

تیــم را مشــخص می کنــد.

1. پژوهش فقهی
مســائل منتخــب از ســند تحــول قــوه قضاییــه کــه 
در ایــن رویــداد مــورد بررســی طــالب قــرار می گیرنــد 
شــرکت کنندگان  هســتند.  فقهــی  ابعــاد  دارای 
می تواننــد در خصــوص ابعــاد فقهــی ایــن مســائل 
ــا تاثیرگــذار در  ــه راهــکار هســتند و ی ــا ناظــر ب کــه ی
حــل، اقــدام بــه انجــام یــک پژوهــش فقهــی کننــد.

بــرای افزایــش علمیــت و ابتــکار ایــن پژوهش هــا 
تیم هــای شــرکت کننده از راهنمایــی و مدیریــت 
خواهنــد  بهره منــد  حــوزوی  برجســته  اســاتید 
شــد تــا در مســیر تدویــن پژوهــش فقهــی خــود، 
ضمــن اســتفاده از نظــرات ایــن اســاتید، اصالــت 
روشــمندی فقهی را حفظ کرده و راهکاری را ارائه 
دهنــد کــه عــالوه بــر قــدرت تحلیــل کامل مشــکل، 
توانایــی اســتدالل فقهــی قابــل قبــول علمــی را نیــز 

داشــته باشــد.
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بیان چالش فقهی مسأله ها

یــان   ایــن بخــش بــا ارائــۀ حجــت االســالم انصار
دیــن  اندیشــکده  علمــی  شــورای  )رئیــس 
مرحلــه،  ایــن  در  شــد.  آغــاز  حکمرانــی(  و 
مهــم  مســائل  در  موجــود  فقهــی  چالش هــای 
توســط  قبــل  مراحــل  در  کــه   قضاییــه  قــوه 
بــه  بودنــد،  شــده  ریشــه یابی  شــرکت کنندگان 
صــورت اجمالــی بیــان شــد تــا شــرکت کنندگان 
بــه جنبــۀ فقهــی مســأله آشــنا شــوند و  بــرای حــل 
ــد. ــره ببرن ــود به ــی خ ــای فقه ــأله از اندوخته ه  مس

زمان:   17   تیر   1401
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مشاروه و راهربی اختصایص تیم ها 

رویــداد  در  شــرکت کنندگان  اینکــه  از  پــس 
در   خــود  سیاســتی  ســند  و  فقهــی   تحقیقــات 
موضوعــات منتخــب را تکمیــل کردنــد، جلســاتی 
تیــم  هــر  اختصاصــی  راهبــری  و  مشــاوره  بــرای 
بــرای آنهــا در نظــر گرفتــه شــد تــا یافته هــای فقهــی 
و راهکارهــای سیاســتی خــود را بــا اســاتید مــورد 

بررســی قــرار دهنــد.
حجت االســام و المســلمین  مصطفــی جالــی 
وحجت االســام و المســلمین محمــد جــواد تاکــی  

اســاتید مشــاور در ایــن بخــش بودنــد.

زمان:   26 مرداد و  4 شهریور   1401

مكان: مرکز نوآوری های اجتماعی مبتدا
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کارگاه سیاست نامه نوییس

نظــام  اصــالح  سیاســت پژوهی،  از  هــدف 
حکمرانــی و رویه هــای سیاســت گذاری اســت. 
ایــن هــدف متوقــف بــر فهــم درســت از مســأله و 
طراحــی راه حل مناســب اســت. سیاســت نامه که 
خروجــی نهایــی سیاســت پژوهی اســت، بــدون 
ارائــه تحلیــل درســت از مســأله و بررســی گام هــای 
طراحــی سیاســت، منشــأ اصــالح قــرار نمی گیــرد. 
کارگاه سیاست نامه نویســی یک دوره فشــرده برای 

ــت. ــوق اس ــل ف ــن مراح ــری و تمری یادگی
 سرفصل های کارگاه:

 •  مسأله شناسی تحلیلی
 •  طراحی سیاست

 •  تحلیل حقوقی و ذی ربطان
 •  برآورد بودجه

•  مدل اجرا و ارزیابی

زمان:   27 مرداد و 10 شهریور   1401

مكان: مرکز نوآوری های اجتماعی مبتدا
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گعده  در باب الزامات علمی نقش آفریین در سند  تحول قوه قضاییه
گعــده فقهــی بــا موضــوع الزامــات علمــی نقــش 
آفرینــی در ســند تحــول قوه قضاییه، اعتبار اســناد 
عــادی و ظرفیــت ســنجی اعتبــار ســامانه های 
و  حجت االســام  حضــور  بــا  مالکیــت    احــراز 
المســلمین  مصطفــی جالــی،  حجت االســام و 
المســلمین محمــد جــواد تاکــی و حجت االســام 
یــان و جمعــی از طــالب  و المســلمین زهیــر انصار

شــرکت کننده در موضــوع ســند برگــزار شــد.

زمان:   28 مرداد   1401

مكان: مرکز نوآوری های اجتماعی مبتدا
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همراهان رویداد
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آدرس: قم؛ بلوار محمد امین؟ص؟؛ خیابان 
ک 18 گلستان؛ پال


