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 آمر دیپارتمنت پیشگفتار
صیالت ، یکی از اولویتهای مهم وزارت تحهای کاریپاسخگوی مقتضیات جامعه و حوزه معیاری و تحصیلی ارایۀ خدمات    

یۀ با ارا که بوده همیشه در تالش آن همچنانفقه و قانون  اساس دیپارتمنتبر این  عالی جمهوری اسالمی افغانستان میباشد.

و در  تحقق این اولیت مهم  کرده و قانونی در انکشاف جامعه نقش خود را ادا تحصیلی معیاری در عرصۀ علوم فقهی خدمات

 باشد.سهیم 

 پوهنځی شرعیات ریزی درازمدت میباشد و برای این امر دیپارتمنت فقه و قانونمقتضی برنامهرسیدن به اهداف  بدون شک     

اش پالن استراتیژیک را تدوین نموده و فعالیتهای خویش به خاطر انجام فعالیتهای مثمر و مؤثر و چگونگی رسیدن به اهداف

 را با در نظرداشت محتوای آن پیش میبرد.

ات، با در نظر داشت امکان شرعیات  هنځیپودر هماهنگی با پالن استراتیژیک  دیپارتمنت فقه و قانون پالن استراتیژیک     

دیپارتمنت فقه و قانون    ه است.ها و رسیدن به اهداف مشترک تدوین گردیدها به غرض منظم شدن برنامهها و چالشفرصت

رعیات مؤسسۀ ش هنځیپودر چارچوب  هـ..ش۱۳۹۲های عدلی در سال ، قضات و کدرعلوم فقهیمنظور تربیۀ کارشناسان ب

در  را  دیپارتمنت فقه و قانون سال آیندۀ  این پالن استراتیژیک فعالیتهای انکشافی پنج .گردید تحصیالت عالی جهان ایجاد

ا در نظرداشت امکانات ب( 1404 - 1400بناها، اداری و مدیریتی و محصالن  را بین سال های )زیر تحقیقی، بخش های علمی،

های در نظر دارد برنامه دیپارتمنت فقه و قانونمؤسسه در بر میگیرد.  از سوی شرعیات پوهنځی برایو بودجۀ تخصیص یافته 

 خویش را با در نظرداشت محتوای پالن استراتیژیک بهبود و انکشاف دهد. 

ی را که در تدوین این پالن  زحمات زیاد دیپارتمنت پالن استراتیژیکپذیر اعضای کمیتۀ نا خستگیهای از تالش پایان در     

شان را با ما شریک از استادان دیپارتمنت و محصالن عزیز که در تهیۀ پالن و نظرسنجی آن نظریات سازندۀ متقبل شدند،

 . قابل یاد آوری است کهسپاسگزاری مینماییم ما را کمک کردند،سازی این پالن ی که در غنیساختند و از همه ادارات

داده مصدر  جک تمام سعی و تالش خویش را به خر متعهد است که در تطبیق این پالن استراتیژی رتمنت فقه و قانوندیپا

 دد.گر جامعه  شگوفاییجهت رفاه و  خدمت

 

 با احترام

 استاد صالح الدین

 آمر دیپارتمنت فقه و قانون
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 مفاهیم
 به شکل خلص ارایه می گردد:مهم و مرتبط به پالن استراتیژیک مفاهیم تعریف در این بخش 

گاهانه تهیه شده و برای رسیدن به هدف یا اهداف خاص اتخاذ می گ برنامه: ردد. برنامه به مجموعه اقدام های گفته می شود که بشکل آ

وعمل  به عبارت دیگر ، برنامه ، نقشه راه برای بدست آوردن هدف یا اهدافی است که تخصیص منابع ضروری ، تقسیم اوقات ، وظایف

 کردهای دیگری را مشخص می کند. 

نابع مدر تدوین برنامه باید به سواالت زیر جواب داد: چه چیزی ، باچه هدفی ، توسط چه کسی ، در کجا ، در چه مدت زمانی ، باکدام 

 ، با چه تاثیری و چگونه انجام می شود؟

ای رسیدن به اهداف پوهنتون تدوین می شود. به عبارت استراتیژی طرحی است که براساس یک طرزتفکر و اندیشه بر  استراتیژی:

بهتر، استراتیژی طرحی جامع است که هدف ها ، پالیسی ها برنامه ها و زنجیره های عملیاتی یک پوهنتون را در قالب یک کل بهم 

 پیوسته باید دیگر ترکیب می کند.

ه شده و اهداف کلی پوهنتون نسبت به اهداف بخشها یا برنامه استراتیژیک عبارت از خالصه مراحل طرح برنامه استراتیژیک:

 دیپارتمنت ها است که بصورت جامع تدوین می شود.

مل برنامه ریزی استراتیژیک علم وهنر مجموعه از تصمیم ها واقدامهای مدیریتی است که با توجه به عوا برنامه ریزی استراتیژیک:

 بی می شود.محیطی برای رسیدن به اهداف تدوین ، اجرا وارزیا

محیطی  یکی از مراحل برنامه ریزی استراتیژیک ، تدوین است که شامل این دیدگاه ، ماموریت ، ارزشها ، اهداف ، تحلیل عوامل تدوین :

 )د اخلی وخارجی ( ، تعین حالت استراتیژیک ، انتخاب استراتیژی های ممکن ، تعین اولویت استراتیژی ها می شود.

مدت  امه ریزی استراتیژیک ، اجرای استراتیژی می باشد که شامل تعین اولویت استراتیژیک ، تعین اهداف کوتاهمرحله دوم برن اجرا :

ونها ، برنامه عمل ساالنه ، تدوین بودیجه ، تجدید یا طراحی ساختار پوهنتون تدوین پالیسی های اجرایی ، انتخاب سبک رهبری پوهنت

 ، تخصیص منابع می شود.

یسی های سوم ، ارزیابی استراتیژی است که نیاز به ایجاد یک میکانیزم برای تطبیق عملکرد پوهنتون با معیار ها و پال مرحله ارزیابی:

 وزارت تحصیالت عالی می باشد.

نداز، شم ادیدگاه یا آرمان نمایی از مسیر آتی و خط سیر کار و بار پوهنتون ها را نشان می دهد. به عبارت دیگر ، ارمان یا چ دیدگاه :

کل تصویر ذهنی یا جسمی است از آنچه که فرد یا پوهنتون می خواهد . در یک تعریف دیگر ، چیزهای که فرد یا پوهنتون می خواهد بش

 عینی و ملموس بدست آورد؛ بنحوی که در ذهن شنونده نیز تصویرواضح و روشن ایجاد می کند.

ه یان می کند. مأموریت نشان دهنده علت و فلسفه وجودی آن پوهنتون است کمأموریت ، مقصود و دلیل وجود پوهنتون را ب مأموریت :

ریف همان هدف نهایی پوهنتون را نشان می دهد. پس بیانیه مأموریت ، هویت یک پوهنتون را در قالب واژه ها بیان می کند. در یک تع

آت ایز می نماید. مأموریت ، از رأس هرم پوهنتون نشدیگر ، مأموریت سندی است که یک پوهنتون را از سایر پوهنتون های مشابه متم

ورد قبول گرفته و به تمام سطوح پوهنتون نفوذ میکند. بیانیه مأموریت ، باید روشن ، شفاف و به تمام سطوح پوهنتون قابل فهم بوده و م

 قرار گیرد.

. بطور تون ، به مقاصد کاربردی و نتایج پوهنتون استمنظور از تعیین اهداف ، تبدیل بیانیه مأموریت و دیدگاه استراتیژیک پوهن هدف:

 کلی ، هدف عبارت از نقطه است که کوشش ها معطوف به رسیدن به آنها می شود.
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اهداف ، باید دست یافتنی ، چالش برانگیز و دارای بعد زمانی باشد و مراحل و شیوۀ تحقق آنها نیز مشخص باشد؛ اهداف پوهنتنون 

 عث پخش شدن تمرکز پوهنتون گردد.نباید زیاد باشد و با

وریت ارزشها، اصول اعتقادی پویا واساسی پوهنتنون است . ارزش ها ، بایدها و نباید های پوهنتون اند که آرمان ها و مأم ارزش ها:

تصمیم  برمبنای آنها تدوین می شود. بطور کلی ، ارزش های پوهنتون ، اصولی هستند که رهنمود های برای مسیر حرکت و رشد ،

 گیری و رفتارها در پوهنتون ارایه می کنند.

عوامل داخلی مؤلفه هایی هستند که مربوط به درون  (:InternalFvluayionMatrix(IFEMماتریکس تحلیل عومل داخلی) 

 پوهنتون بوده و بر خالف عوامل خارجی زیر کنترول مدیریت سازمان می باشند و به دو دسته؛ قوت ها و ضعف ها تقسیم می شوند که

 از طریق ماتریکس تحلیل عوامل داخلی تجزیه و تحلیل می شوند.

تجزیه و تحلیل محیط کالن پوهنتون ، فرایند   :Ex (ternalFaclorsEvaluationMatrixIFEM) ماتریکس تحلیل عوامل خارجی 

بررسی ، مشاهده و تفسیر فرصت ها و تهدیدهای ایجاد شده برای پوهنتون از سوی عوامل کالن محیطی است . براین اساس، پوهنتون 

نگی مختلف اقتصادی ، سیاسی ، قانونی ، اجتماعی ، فره با توجه به تجزیه و تحلیل محیط کالن ، بین المللی و تحوالت در حیطه های

ه و ، فن آوری و بین الملل را زیر نظرگرفته و مورد کنکاش قرار می دهد که باتوجه به ماتریکس تحلیل عوامل خارجی مطالعه و تجزی

 تحلیل می شود.

ای تطبیق یا مقایسه مطالعه عوامل یکی از بزارهای مناسب بر  :IFEM)InternalFvluayionMatrixعوامل داخلی وخارجی 

 داخلی و خارجی است که زمینه ساز تعین حالت استراتیژیک پوهنتون ها شده و راه را برای انتخاب مناسبتری ها مساعد می سازد.

  Threatsوتهدیدها  Opportunities فرصت ها   Weaknesses ضعف ها  Strenghths مخفف سوات یعنی قوت ها : SWOTسوات 

یه و استراتیژی است با استفاده از این تحلیل ، این امکان حاصل می شود که نخست ، به تجزاست این روش ، یکی از ابزار های تدوین 

تحلیل محیط های داخلی و خارجی پرداخته و دوم تصمیم های استراتیژیکی اتخاذ نمود که قوت های سازمان را با فرصت های محیطی 

ع مالی ت ، عبارت است از شایسته گی ممتازی که به وسیله آن، پوهنتون می تواند در زمینه هایی مانند نوع منابمتوازن سازد. نقطه قو

وع ن، تصویر مثبت ذهنی میان خریداران روابط مثبت با تامین کنند گان و مواردی از این دست نسبت به رقبا برترباشد. نقطه ضعف ، 

وامکانات توانایی است که بطور محسوس مانع عملکرد اثر بخش سازمان می شود . فرصت ،  محدویت یا کمبود در منابع ، مهارت ها

عبارت است از هر عامل خارجی که به سازمان در نایل شدن به مأموریتش کمک کند . به عبارت دیگر ، فرصت ظرفیت نهفته ای است 

. و ه از آن مزایای قابل مالحظه ای برای سازمان خواهد داشتکه بهره گیری از آن ،سازمان را در جهت مثبت رشد خواهد داد واستفاد

در نهایت تهدید، میزان موفقیت نامطلوبی در محیط خارجی سازمان است.مانند قدرت چانه زنی خریداران یا تأمین کنندگان کلیدی 

 موفقیت سازمان .و مواردی از این است که می توانند تهدید عمده ای در راه  تکنالوژیتغییرات عمده وناگهانی 

سازمان با استفاده از نقاط قوت  داخلی می کوشد از فرصت های خارجی در قالب این استراتیژی ها ، ( :osاستراتیژی تهاجمی )

ی (: هدف از استراتیژی بهره برداری از فرصت های موجود در محیط خارج  براowبهره برداری کند. استراتیژی های محافظه کارانه )

اده (: پوهنتون ها در اجرای این استراتیژی ها، می کوشند تا با استفstضعف داخلی به قوت است استراتیژی های رقابتی) تبدیل نقاط

( : WTاز نقاط قوت،اثرات ناشی از تهدید های موجود در محیط خارج را کاهش دهند یا آنها را از بین ببرند.استراتیژی های تدافعی )

هیز ها را به اجرا در می آورند ،حالت تدافعی به خود می گیرند وهدف کم کردن نقاط ضعف داخلی و پر  سازمان های که این استراتیژی

 از تهدید های ناشی از محیط خارجی است.

با استفاده از روش،گزینه های :Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) ماتریکس برنامه ریزی استراتیژیک کمی 

ها شناسایی شده و در مرحله تطبیق،مورد ارزیابی قرار میگیرد. این ماتریکس برای هر استراتیژی،تعیین اولویت  گوناگون استراتیژی
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می کند مدیران و برنامه ریزان سازمان، با توجه به جذابیت نسبی استراتیژی ها و تعیین اولویت بندی آنها، در مورد انتخاب بهترین 

ین روش، در مرحله تصمیم گیری به عنوان که چارچوب تحلیلی مورد استفاده قرار میگیرد.با استراتیژی، تصمیم گیری می نمایند.ا

استفاده از این روش، می توان استراتیژی های گوناگون را که از جمله استراتیژی های مناسب اند،مشخص کرد ومناسب ترین انها را 

 انتخاب نمود.

 

 چارچوب برنامۀ استراتیژیک
 

 :استاستراتیژیک در سه مرحله مطرح گردیدهچارچوب برنامۀ 

های قبلی، تعیین دیدگاه، فعالیتها و استراتیژی و دیپارتمنت، هنځیمرحلۀ تدوین: شامل معرفی مختصر  پو .1

 تحلیل عوامل محیطی و اولویاتهای وزارت محترم تحصیالت عالی. مأموریت، ارزشها، اهداف استراتیژیک،

مدت، برنامۀ های ممکن، تعیین اولویتهای استراتیژیک، تعیین اهداف کوتاهاتیژیمرحلۀ اجزا: شامل انتخاب استر  .2

 و تخصیص منابع میشود. هنځیعمل، تدوین بودجه، ساختار پو

 مرحلۀ ارزیابی. .3
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 چارچوب برنامۀ استراتیژیکنمودار 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 مرحلۀ تدوین

 های قبلیو دیپارتمنت، فعالیتها و استراتیژی هنځیمعرفی مختصر پو: مقدمه

 تعیین: دیدگاه، مأموریت، ارزشها و اهداف استراتیژیک

 یمطالعۀ عوامل محیطی و اولویتهای برنامۀ استراتیژیک وزارت تحصیالت عال

 :اولویتهای استراتیژیک تحصیالت عالی قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدهاعوامل محیطی: 
 عالی، زیرساختها حکومتداری، علمی و اکادمیک، دسترسی به تحصیالت 

 اجرامرحلۀ 

 

 های ممکن؛انتخاب استراتیژی
 ها؛تعیین اولویت استراتیژی

 تعیین اولویت استراتیژیک؛
 مدتتعیین اهداف کوتاه

 

 برنامۀ عمل؛
 های مالی، مدیریت مخاطرهتدوین بودجه، برنامه

 ؛هنځیتجدید ساختار پو
 انتخاب سبک رهبری؛

 تخصیص منابع؛
 های اجرایی.پالیسیتدوین 

 

 ارزیابیمرحلۀ 

 

 
 نظارت و ارزیابی برنامۀ استراتیژیک
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 فصل اول
 و دیپارتمنت فقه و قانون شرعیات هنځیشناخت و معرفی پو

 

 شرعیات هنځیپومعرفی بخش اول: 
  سبب ایجاد

های عدلی در سال و کدر ، کدرهای علمیقضات دعوتگران، کارشناسان اسالمی، علما، به منظور تربیۀ شرعیاتپوهنځی       

 است.هگردید ی )مؤسسه تحصیات عالی جهان( ایجاددر چارچوب نهاد تحصیل هـ..ش۱۳۹۲

 شرعیات هنځیدیدگاه پو

شرعیات مؤسسۀ تحصیالت عالی جهان مصمم است تا در پنج سال آینده با تولید و گسترش علم و تربیت جوانان  پوهنځی

کنندۀ خدمات علمی در زمینۀ علوم های ارائههنځیهای دینی و شرعی، یکی از بهترین پومبتنی بر ارزشهای اسالمی و آموزه

معیاری را در سطح مؤسسه تحصیالت عالی جهان و جامعه اکادمیک دینی و شرعی باشد و جایگاه یک کانون علمی معتبر و 

 در سطح کشور کسب نماید.

 شرعیات هنځیمأموریت پو

شرعیات مؤسسۀ تحصیالت عالی جهان متعهد است که با استخدام استادان متخصص و مجرب و با جذب کادرهای  هنځیپو

 را برای محصالن فراهم ساخته و جوانان آگاه به دانش شرعی،علمی، زمینۀ تدریس مؤثر و با کیفیت مضامین دینی و شرعی  

 اعتدال گرا، فعال و  وطن دوست را تربیت نماید تا از این طریق مصدر خدمت به جامعه گردد.

 شرعیات هنځیاهداف پو

 نشر فهم دقیق از مفاهیم عالی شریعت اسالمی و قوانین مکتوبه کشور؛ .1

 در عرصۀ علوم شرعی جهت پیشرفت دانش شرعی؛فراهم سازی زمینه های تحقیقات علمی  .2

 اتتربیه محصالن به مثابه شهروندان معتدل، مسئول و منتقد، دارای ظرفیت الزم و اندیشه های مبتنی بر اساس .3

 دین مقدس اسالم و تعهد اجتماعی، بردباری و احترام متقابل؛

رصت های تحصیلی باالتر، کورسهای کوتاه تربیه کادر علمی و کارمندان اداری تحصیالت عالی از طریق ارائه ف .4

 مدت، بازدید های متقابل و ایجاد فرهنگ آموختن مداوم؛

ترک، تبادله مباحث و مقاالت ها از طریق اجرای تحقیقات علمی مشپوهنځیتحکیم روابط اکادمیک با سایر   .5

 علم.
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 دیپارتمنت فقه و قانون بخش دوم:
 معرفی دیپارتمنت فقه و قانون

دیپارتمنت فقه و قانون در چارچوب پوهنځی شرعیات مؤسسۀ تحصیالت عالی جهان بمنظورتربیۀ کارشناسان فقه اسالمی و 

هــ . ش ایجاد گردید و با جذب کادرهای متخصص و متعهد برای تربیۀ  1392علوم قانونی،  قضات وکدرهای عدلی در سال 

 فرزندان جامعه فعالیت خود را آغاز نمود.

الت عالی یپارتمنت فقه و قانون از آوان ایجاد در تالش بوده تا با تطبیق کریکولم و مفردات تأییدشدۀ وزارت محترم تحصید     

های کاری، پاسخگوی نیازمندیهای جامعه بوده و در پیشرفت وطن از این کانال سهم و تنظیم نصاب مطابق به مقتضیات حوزه

های شرعیات را با هماهنگی کمیتۀ نصاب هنځیهای فقه و قانون سایر پوبهای دیپارتمنتخود را ایفا نماید و برای این امر نصا

است. همچنان برای شرعیات مطالعه نموده و نصاب دیپارتمنت را برای بهبود  و انکشاف آن مقارنه و مقایسه نموده هنځیپو

 است.غان انجام دادهدگان و فار کننهایی از اهل تخصص، استخدامانکشاف و بهبود هر چه بهتر آن نظرخواهی

است که عالوه بر تجدید نظر بر پروگرامها ومفردات درسی در ابعاد علمی دیپارتمنت فقه و قانون پوهنځی شرعیات توانسته    

دیگر نیز برای بهبود کیفیت تدریس وتحقیق در حوزۀ فقه اسالمی و علوم قانونی و کسب مهارتهای فقهی وحقوقی کارهای 

ط موثری را انجام دهد وهم برخی کارهای مفید دیگر را در دستور کار خود داشته باشد که  در صورت مساعدشدن شرای مفید و

 500استاد )اکثریت ماستر و داکتر( و  40به اجرای آن اقدام کند.   دیپارتمنت فقه و قانون پوهنځی شرعیات اکنون دارای  

  محصل میباشد.
 

 امکانات دیپارتمنت 
 درسی به سایزهای مختلف؛ جداگانۀ مستقل وصنف 20 -

 کتابخانۀ مجهز با کتب علوم فقهی و حقوقی؛ -

 ساعته و غیره 24( انترنت LCDابزار و تجهیزات مدرن درسی از قبیل پروجکتور ) -

 تاالر کنفرانس مجهز.  -

 مرکز تحقیقاتی کمپیوتری و انترنیتی -

 طرف معاونت محصالن برای شان توزیع می گردد.تمامی محصلین دیپارتمنت دارای کارت هویت بوده که از  -

 از بدو تاسیس تا حال آثار علمی و تحقیقی متعددی از استادان دیپارتمنت چاپ و نشر گردیده است.  -
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 دیپارتمنت فقه و قانونچارت تشکیالتی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استاد دایمی

 آمر دیپارتمنت فقه و قانون

 استاد دایمی دایمیاستاد  استاد دایمی استاد دایمی
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 حقایق و ارقام
 

 تعداد مجموعی محصلین 500

  استادان دایمیتعداد مجموعی   7

  استادان قراردادیتعداد مجموعی   33

1  تعداد مجموعی  کارمندان اداری  

 

 استادانمعلومات مفصل در مورد 
 استادان داکتر تعداد 4

 تعداد استادان ماستر 28

 تعداد استادان در جریان ماستری 2

 تعداد استادان لیسانس  3

 تعداد کل  کاندیدان معاون  استاد 1

 مجموعه 39
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 دومفصل 
 هاتدوین استراتیژی

 دیدگاه
تحقیقی و تدریسی در چارچوب پوهنځی شرعیات مؤسسۀ دیپارتمنت فقه و قانون برای حصول بهترین جایگاه علمی، 

 تحصیالت عالی جهان تالش میورزد تا یک بخش عالی تربیوی، علمی، تحقیقی درعرصۀ علوم فقهی و قانونی باشد.

 مأموریت
ها در خصوص دیپارتمنت فقه و قانون سعی میکند که از طریق تدریس معیاری، تحقیقات علمی و انکشاف توانایی

دیدگاه و  با استفاده از تکنالوژی معاصر به و تحقیق، تدریس نوینهای  هیری از مصادر فقهی و قانونی با شیوگبهره

م نمودن فارغان الیق با تطبیق کریکولوم استندرد درجهت تقدیتالش میورزد  همچنانانداز خویش نایل آید.  چشم

 وخوب در آینده به جامعه، مطابق نیاز زمان پاسخگو باشد.

 ارزشها
 کیفیت در ارایۀ تحصیالت عالی؛ 

 تقویت وحدت ملی و رعایت ارزشهای اسالمی، اخالقی و کرامت انسانی؛ 

 میک؛آزادی اکاد 

  تحقیق معیاری؛ 

  تدریس مطابق روشهای نوین؛ 

  شایسته ساالری؛ 

 .جلوگیری از هر نوع تبعیض و تعصب در محیط علمی و تحصیلی 

 اهداف استراتیژیک 
 به عدالت از طریق طرح یک سیستم آموزش عالی، شرعی و حقوقی؛افزایش دسترسی  .1

فراهم سازی زمینه های تحقیقات علمی در عرصۀ فقه اسالمی و علوم قانونی جهت پیشرفت دانش شرعی  .2

 و قانونی؛

 ایجاد فضای اکادمیک در سطح دیپارتمنت؛ .3

رای ظرفیت الزم و اندیشه های تربیه محصالن دیپارتمنت به مثابه شهروندان معتدل، مسئول و منتقد، دا .4

 مبتنی بر اساس دین مقدس اسالم و تعهد اجتماعی، بردباری و احترام متقابل؛

های علوم فقهی و حقوقی  تا از یک سو تحقیقات در این ساحه پیشرفت انجام تحقیقات علمی در عرصه .5

 نماید و از سوی دیگر نیازهای دینی و حقوقی جامعه بر آورده گردد؛

 مستمّر نصاب دیپارتمنت برای بهبود یافتن هرچه بیشتر آن؛انکشاف  .6
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 فهم دقیق محصالن دیپارتمنت از مفاهیم عالی شریعت اسالمی و قوانین مکتوبه کشور؛ .7

 استفاده از تجارب نظری و عملی به دست آمده در امر بهبود سیستم عدلی و قضایی کشور؛ .8

ف در پرتو شریعت اسالمی و قوانین نافذه کشور تقویت محصالن در زمینۀ تحلیل و بررسی قضایای مختل .9

 و تحلیل و تفسیر معقول نصوص قانونی؛

 و تسوید قوانین جدید. څارنوالیتقویت محصالن در عرصۀ حصول مهارتهای عملی در عرصۀ قضاء  .10
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 اولویتهای پالن ملی استراتیژیک وزارت تحصیالت عالی
 

 داری خوبحکومت
های ذیل که برنامه بودهه اهداف بجهت رسیدن  دیپارتمنت فقه و قانونداری خوب از جمله اولویاتهای مهم حکومت  

 را عملی خواهد نمود:

  ؛هنځیکارمندان اداری استادان پوایجاد فضای اعتماد میان 

  توسعۀ میزان  علمی،ایجاد فرصتهای مختلف جهت بوجودآمدن عواید بر ای مؤسسه؛ از قبیل: انجام تحقیقات

 دیپارتمنت.جذب محصل، ارایۀ خدمات برای محصالن 

  دیپارتمنت.ایجاد یک سیستم منظم اداری جهت بهبود هرچه بهتر امور اداری 

 دان برای استادان، کارمن توجه به مسایل جندر از طریق ایجاد سهولتها به طبقۀ ذکور  و اناث در ابعاد مختلف

 ؛دانشجویانو 

  در عرصۀ علوم  هرچه بهتر تحصیلینزد جامعه با ارایۀ خدمات  بلندرفتن جایگاه دیپارتمنتتوجه جدی به

  .فقهی و قانونی

 

 رهبری و مدیریت
اش بشمار شدهرهبری خوب و مدیریت سالم از جمله اساسات اصلی یک اداره در جهت رسیدن به اهداف پیشبینی  

شیوۀ  ساالری وشایسته با ایجاد رهبری سالم تالش میورزد تا در پیشبرد تمامی امور  دیپارتمنت فقه و قانون .میرود

 برد.امور را به بهترین وجه به پیش ب را اصل قرار داده و شمولمدیریتی همه

 استقاللیت مالی
ساند پالنهایش یاری میر در رسیدن به اهدافش و تطبیق استقاللیت مالی در یک نهاد اصل مهم میباشد و این امر نهاد را 

یک نهاد ت عالی جهان از آنجایی که مؤسسۀ تحصیال آمده میباشد.ثر از عواید بدستو همچنان ضامن استفادۀ مؤ

یگانه مصدر عایداتی مؤسسه  آمده از  محصالنهای بدستخصوصی میباشد، استقاللیت مالی میداشته باشد و فیس

 میباشد.

همچنان در چارچوب مؤسسه  )که دیپارتمنت فقه و قانون در چوکات آن فعالیت مینماید( شرعیات هنځیپو      

سسه را میداشته باشد؛ چنانچه مطابق به پالن مالی مؤ هنځیو تدوین پالن مالی پو هنځیصالحیت طرح بودجۀ پو

مورد بحث لی و اداری را در جلسۀ شورای علمی/ کمیتۀ فرعی ما هنځیشرعیات بودجۀ مورد نیاز پو هنځیساالنه پو

ن نموده پالن مالی ساالنۀ خود را تدوی هنځیقرار داده و  به مراجع مربوطۀ باال پیشنهاد مینماید و پس از تصویب آن، پو

در بخشهای مختلف؛ بخصوص  و برای تصویب نهایی به مراجع باال ارسال مینماید و مطابق به آن مصارف خود را

 .مینمایدتنظیم  دیپارتمنت فقه و قانون
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نظارت صورت  هنځیو مصارف، ضمن اینکه از سوی کمیتۀ مالی و اداری پوشرعیات در بخش مالی  هنځیپو      

  .میداشته میباشد شفاف به مراجع باالی مربوطه دهی و حسابدهیهمچنان ساالنه گزارشمیشود، 

 موارد ذیل استفاده مینماید:انکشاف تمویل و برای خود را  به شدهدادهشرعیات بودجۀ اختصاص هنځیپو

 تحقیقات 

 آموزش و ارتقای ظرفیت 

 ستاژ  و کارهای تطبیقی 

 تجهیزات 

 سیمینارها و محافل اکادیمی و علمی 

 معاشات 

 تسهیالت 

 حفظ و مراقبت 

 های انکشافی برنامه 

 و سایر موارد. 
 

 مبارزه با فساد
شرعیات باورمند به این است که تحقق فساد؛ ولو که کوچک/اندک بوده و در یک  هنځیپودیپارتمنت فقه و قانون 

دادن اعتماد جامعه میباشد، از دست سیستم و عامل   تخریب تمام دستگاه وسبب  بخش کوچک هم که باشد،

یدتر قباحت فساد با همه انواع آن در محیطهای اکادمیک که سازندۀ آیندۀ جامعه میباشد، شدافزون بر اینکه 

 است.

 کند.بصورت جدی متعهد است که با تمام انواع فساد مبارزه و مقابله  دیپارتمنت فقه و قانونبر این اساس 

  :بویژه در امور ذیل با فساد مبارزه کرده و شفافیت را تحقق میبخشد دیپارتمنت فقه و قانون

 تقرر استادان 

 دیپارتمنت های درسی و آموزشی برای محصالنسازی زمینهفراهم 

 تأمین زمینۀ دسترسی به امکانات آموزشی 

  استادانکنترول حاضری 

 کنترول حاضری محصالن 

 

 بروکراسی اداری
شده است، این شیوه ضمن اینکه ویژگیهای خود را بروکراسی اداری امروزه در بسیاری ادارات در دنیا پذیرفته    

 است.در برخی ادارات پدید آورده هم هایی رادارد، معضله
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تشریفات شدن آسانتر نماید و از طوالنی دیپارتمنتتالش میورزد تا این پروسه را در سطح  دیپارتمنت فقه و قانون    

تسلسل مراتب در اجراءات بصورت اداری که سبب سکتگی در اجرای امور میگردد، جلوگیری نماید تا از یک طرف 

 مراجعینبه مشکالت شفاف بینجامد و از سویی امور به سهولت و بدون سکتگی بیمورد به پیش برود و از جانبی هم 

 بصورت شفاف و به آسانی رسیدگی صورت گیرد.
 

 هاتفاهمنامه
 های علمی  ایر  برنامهعلمی با سسازی تحقیقات و تجارب ، شریکبهسازی روند تدریس در حوزۀ از آنجایی که    

 هنځیها و ایجاد توأمیتها امری نهایت حایز اهمیت میباشد، پو، عقد تفاهمنامهنهادهای تحصیلی و ادارات دولتی

های همکاری را عقد ها تفاهمنامهینی، مدارس و دار العلومد -شرعیات همچنان با برخی نهاهای آموزشی

و در نتیجه  استام یافتهشرعیات و آن نهادها انج هنځیای متقابل میان پوهاست که بموجب آن همکارینموده

 است.های فراوانی بردهدیپارتمنت فقه و قانون از بهره

با سایر ، نځیهو پو را از آدرس دیپارتمنت یهایتفاهنمامه در نظر دارد تا پنج سال آینده  دیپارتمنت فقه و قانون    

حقیقی ت-های علمیین امر همچنان سبب خواهد شد که تا تجارب و یافتهادینی انعقاد نماید. -نهادهای آموزشی

های سایر  نهادها مستفید خواهد از یافته دیپارتمنتبا سایر نهادها شریک شده و از  سویی  دیپارتمنت فقه و قانون

 تحقق خواهد یافت.ن خصوص ای دیپارتمنت درکه در نتیجه رشد و انکشاف گشت 

     در انکشاف جامعه نقش دیپارتمنت
های علمی، سهمگیری در تأسیس نهادهای تحصیالت عالی و  ایجاد برنامهیکی از  اهداف عمدۀ  از آنجایی که

تالش  همیشه دیپارتمنت فقه و قانون، بر این مبنا میباشد تحقیقی هایانکشاف جامعه از طریق تولید علم و یافته

 د را در این عرصه ایفا نماید.خو داشته تا سهم

ها مصمم است تا با بوسیلۀ موارد ذیل سهم عمدۀ خود را در انکشاف همچنان در آیندهدیپارتمنت فقه و قانون 

 داشته باشد: جامعه

 سازی زمینۀ  خدمات تحصیلی معیاریفراهم 

 دهیهای آگاهیبرگزاری برنامه 

  کتبتدوین 

 نویسیاندازی مسابقات علمی و مقالهراه 

  فقه اسالمی و قانون افغانستاننشر مقاالت علمی مرتبط به مشکالت موجود در جامعه از  منظر 

 دهی به جامعه ها بمنظور  آگاهیبه رسانهشرعیات  هنځیبه همکاری ریاست پو اعزام استادان دیپارتمنت

 در مسایل مختلف شرعی و فقهی.
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 ارزیابینظارت و 
برای  های مستمّر که ارزیابیتنها ارایۀ خدمات و  سایر فعالیتها در بهبود امور بسنده نمیباشد؛ بلُپرواضح است که     

 امری حتمی و الزمی میباشد. و تدوین پالن برای بهبود آن ی فعالیتهاهاکاستیقوت و ضعف، ویژگیها و کشف نقاط 

های گوناگونی را در بخشهای مختلف: روند به این اصل بارومند بوده و در طول سال ارزیابی دیپارتمنت فقه و قانون   

با  محصالن و ... انجام میدهد و پس از انجام ارزیابی، تحلیل و نتیجۀ را آن برای طرح پالن بهبودتدریس، استادان، 

ها را شفافیت ارزیابیهمچنان ها ر آیندهتالش میورزد تا د دیپارتمنت فقه و قانون جهتهای مربوطه شریک میسازد.

 مندتر بسازد.اصولرا آن  وحفظ نموده 

 کسب عواید
که مؤسسۀ تحصیالت عالی جهان به هدف ارایۀ خدمات تحصیلی برای فرزندان وطن و سهمگیری در رشد و هرچند     

و از  د میباشدتوسعۀ آن نیازمند عوای از آنجایی که پیشبرد فعالیتها و خدمات و است؛ اما ترقی کشور  تأسیس گردیده

 .درآمدی میباشد نیازمند منابع  لذا  یک نهاد تحصیلی خصوصی میباشد، مؤسسۀ تحصیالت عالی جهان سویی

آن، های ودجۀ مؤسسه و رفع نیازمندیجهت سهمگیری در تمویل ب پوهنځی شرعیاتدیپارتمنت فقه و قانون در چوکات 

 از موارد ذیل ایجاد نماید:نماید که بعضی منابع عایداتی را تالش می

 هنځیحق الشمول در پو 

  دیپارتمنتفیس محصالن 

 برای فارغان دیپارتمنت توزیع دیپلوم و ترانسکریپت 

 رعایت جندر
 تقویت بانوان یکی از اهداف عمدۀ حکومت د، به همین منظور نیکی از دوپایۀ بنای یک جامعه میباش زنان      

 وزارت تحصیالت عالی کشور میباشد. جمهوری اسالمی افغانستان و 

؛ چنانچه در خصوص همچنان متعهد به تقویت بانوان و توانمندسازی ایشان میباشد دیپارتمنت فقه و قانون     

 را نسبت به ذکور برخوردار میباشند. همچنان در بخش استادان ین تعداد طبقۀ اناث بیشتر دیپارتمنت، محصالن

 ، دارای یک استاد و یک معاون استاد از طبقۀ اناث میباشد.دیپارتمنت

درصد  به بیستتعداد استادان را از طبقۀ اناث جذب هـ . ش پالن دارد تا  1404تا سال  دیپارتمنت فقه و قانون     

  بلند ببرد.

 های علمیبرنامه
 لمی، تحقیقی و تدریسیع-ارایۀ خدمات با کیفیت تحصیلی هر برنامۀ علمی منوط به هدف کلیدی   ایجاد    

تحقق این هدف کلیدی از  بدو همچنان بمنظور  شرعیات هنځیدیپارتمنت فقه و قانون در چارچوب پومیباشد. 

برای جامعۀ  ضاییق-کادرهای عدلی، تربیۀ فقهیدر راستای ارایۀ خدمات تحصیلی در حوزۀ علوم تا حال  ایجاد

 است.اسالمی فعالیت نموده
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ۀ و در زمین  بمنظور تحقق این هدف اساسی اقدام به جذب کادر جوان و متخصص نموده دیپارتمنت فقه و قانون     

 است.فعالیت کرده حصیلیتها و تشویق به ادامۀ سطح رشد و ارتقای ظرفیت آنها از طریق تدویر برنامه

 به تعدادبا کسب حمایت مؤسسه و  هنځیبا همکاری پو در پنج سال آینده در نظر دارد دیپارتمنت فقه و قانون   

تقای هرچه بیشتر ظرفیت اعضای و برای ار  های تحصیلی برخوردار نمایداز بورسیه را دیپارتمنت استاداناز تن  سه

 کشاف و توسعه دهد.ان مدت و درازمدت راهای کوتاهکادر علمی مصمم است تا برنامه

 گسترش تعداد اعضای کادر علمی 
تناسب کافی و مناسب بوده؛ قسمی که  دایمی و قراردادی از جهت کادر علمی هرچند تشکیالت دیپارتمنت    

 ی که جذب بیشتر محصالن در پالن دیپارتمنت؛ اما از  آنجایمیباشد 1/11موجوده میان استادان و محصالن 

 جذببه سویۀ ماستر  و داکتر تن استاد  5هـ . ش به تعداد  1404تا سال میباشد، بر این اساس عزم بر این است 

 د.نو مقرر گرد

 انکشاف و بازنگری نصاب تحصیلی 
یابی به دیدگاه و اهداف ر ا برای برنامۀ علمی دست موجودیت نصاب درسی معیاری یکی از عناصر مهمی است که

های هنځیپوهای دیپارتمنتنصاب تحصیلی را برای وزارت محترم تحصیالت عالی . از همین رو ممکن میسازد

 است.تدوین نموده شرعیات در کشور 

رت متعهد به تطبیق نصاب تحصیلی تأییدشدۀ وزا همچنان از بدو ایجادشرعیات  هنځیپودیپارتمنت فقه و قانون         

 . استظارت مستمر از تطبیق آن بودهو ن در سطح دیپارتمنتتحصیالت عالی 

بصورت دوامدار از  تطبیق نصاب ایجاد نموده که این کمیته  هنځیرا در سطح پو کمیتۀ نصاب شرعیات هنځیپو

ۀ و برای این الیحن فعالیت مینماید برای اصالح و انکشاف آ در دیپارتمنت نظارت نموده وتأییدشدۀ وزارت تحصیالت 

های کاری بق به نیازها و تقاضای حوزهمطا را در صد تغییرات و اصالحات 20است تا اجازه دادهها را هنځیپو ،کریدیت

 اعمال نماید.

ازد استادان و محصالن را در  این پروسۀ سهیم میس دیپارتمنت در خصوص بروزسازی نصاب دیپارتمنت فقه و قانون       

 غییرات استفاده مینماید.و پس از تحلیل در اعمال اصالحات و ت شان را اخذهای برایشان نظریاتو با توزیع پرسشنامه

 ساختن این پروسه موارد ذیل میباشد:هدف از عملی

 بررسی و ارزیابی نصاب موجود و تشخیص چالشها و نواقص آن؛ 

 بررسی و ارزیابی مفردات و منابع درسی و تطابق آنها با کریکولم؛ 

 ؛وط به رشتۀ فقه و قانونهای کاری مربه در حوزهوجودبررسی منابع جدید و بروز  و نیازهای م 

 درج مضامین کاربردی و مورد نیاز ؛ 

   محورساختن تحصیالت عالی؛تحقیق اعمال اصالحات با رویکرد 

 تهیۀ مواد درسی با استفاده از منابع بروز؛ 

 .تشخیص انتظارات محصالن در خصوص کیفیت نصاب 



17 
 

ست در نظر دارد تا در آینده در خصوص این پروسۀ عنایت بیشتر نموده و برای این مصمم ا دیپارتمنت فقه و قانون

 نماید.محصالن را برای اشتراک هرچه بیشتر  در این پروسه تشویق استادان و تا 

 بروزسازی مواد درسی 
یشرفتهای علمی، منابع جدید مواد درسی مطابق با پهای علمی، نوسازی و تیکی  از  عناصر مهم در بخش برنامه     

ر را جزء مهم از پالن این ام دیپارتمنت فقه و قانونهای کاری میباشد. بهمین اساس جدید و مقتضیات حوزه

استراتیژیک خود میشمارد و هرساله آن را مطابق با موارد ذکرشده تجدید و نوسازی مینماید و برای این نظریات 

 نظر گرفته میشود.استادان، محصالن، کارفرمایان همچنان در 

ای در  عرصۀ پیشرفتهای علمی بازی میکند، معلوماتی در  این عصر نقش عمده تکنالوژیهمچنان از آنجایی که    

کی تکنالوژیمجهز  با وسایل  دیپارتمنت شرعیات این امر را مدنظر داشته و سعی نموده که صنوف درسی هنځیپو

 معاصر باشد.

  تطبیق برنامۀ ارتقای کیفیت 
ه شمرد دیپارتمنت فقه و قانوندر تطبیق برنامۀ ارتقای کیفیت و انکشاف فعالیتهای آن یکی از اولویتهای کاری      

 میشود و بصورت عموم شامل موارد ذیل میگردد:

o ؛در سطح دیپارتمنت تطبیق معیارهای ارتقای کیفیت و حصول اعتباردهی 

o اعتبار دهی وزارت تحصیالت عالی؛    تطبیق لوایح و مقرره های ریاست ارتقای کیفیت و 

o  دیپارتمنت؛ارزیابی پروسه تدریس در سطح  

o تربیۀ کادرهای علمی در عرصۀ علوم شرعی، کارشناسان اسالمی، دعوتگران و کادرهای عدلی و قضایی؛ 

o تخصصی استادان؛-ارتقای سطح دانش مسلکی 

o حقیقی و برگزاری کنفرانسهای علمی.انکشاف فعالیتهای ت 

 قرار ذیل میباشد:ن دادر عرصۀ ارتقای سطح دانش و مسلکی استا دیپارتمنتشدۀ های پالنفزون بر این، برنامها     

o مدت جهت های درازمدت و کوتاهحمایت مؤسسه برای معرفی استادان به بورسیه هنځیهمکاری پو کسب

 ارتقای سطح تخصص؛

o  های کاری؛علمی، منابع بروز  و مقتضیات حوزهمطابق پیشرفتهای دیپارتمنت تالش در عرصۀ نوسازی نصاب 

o استفاده از تکنالوژی در ابعاد مختلف، جهت بهبود روند تدریس؛ 

o .توجه به بخش اداری جهت ارایۀ هرچه بیشتر خدمات و جلوگیری از فساد و بروکراسی 

 های ارتقای ظرفیتمساعدسازی برنامه 
ست که ضامن تحصیلی و برنامۀ علمی از مهمترین فعالیتهاییو محصالن در یک نهاد ارتقای ظرفیت استادان   

قای همیشه تالش داشته تا ارت دیپارتمنت فقه و قانونعلمی میگردد. از این جهت  رشد و پیشرفت آن نهاد و برنامۀ

 ایتهتحقق ببخشد و در آینده هم متعهد به توسعۀ فعالظرفیت را از طریق سیمینارها، ورکشاپها و نشستهای علمی 

 میباشد. برای ارتقای ظرفیت در سطح دیپارتمنت
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 ارزیابی و ارزشیابی اکادمیک 
های متعدد در یک از اصول مهم شمرده شده و ساالنه ارزیابی دیپارتمنت فقه و قانونارزیابی و ارزشیابی در    

صنفی و های ارزیابی؛ محصالن از طریق امتحانات، صورت میگیرد در سطح دیپارتمنت بخشهای مختلف

مورد های خودی و دیپارتمنت از طریق ارزیابی اصالحی و ارزیابی ساالنه ، استادان از  طریق ارزیابیسیمینارها

بصورت  ها در سطح دیپارتمنترزد تا روند ارزیابیدر آینده هم تالش میو بی قرار میگیرند. این دیپارتمنتارزیا

ها تشخیص میشود، فعالیتهای ضعفی که توسط ارزیابیدر عرصۀ بهبود نقاط پیش برود و به منظم و شفاف 

 بیشتری صورت گیرد.

 تحقیقات علمی 
است که نهادهای تحصیلی بخاطر آن تأسیس و عنصر مهمی  تحقیقات در پهلوی ارایۀ خدمات تحصیلی      

لمی را بخش مهمی از پالن خود تحقیقات ع فقه و قانون دیپارتمنت. های علمی بخاطر آن ایجاد میگرددبرنامه

 .استایجاد نموده دیپارتمنتشمرده و بخاطر آن کمیتۀ تحقیقات را در سطح 

 تالش میورزد تا در آینده فعالیتهای کمیته را انکشاف داده و استادان و محصالن دیپارتمنت فقه و قانون    

  .علمی تشویق نمایدرا برای انجام هرچه بیشتر و بهتر تحقیقات دیپارتمنت 

 فعالیتهای اکادمیک 
. فعالیتهای اکادمیک همچنان بخش مهمی از اهداف و مسئولیتهای یک برنامۀ علمی را تشکیل میدهد

ش درک این مسئولیت پیوسته تالش داشته تا این فعالیتها را بوجه احسن آن به پی با دیپارتمنت فقه و قانون

 .ببرد 

 اش موارد ذیل را در نظر دارد:در چارچوب فعالیتهای علمی دیپارتمنت همچنان 

 های کاری؛با درنظرداشت منابع جدید و مقتضیات حوزه دیپارتمنتسازی نصاب میعاری -

 محصالن؛ آموزشی برای استادان و تدویر ورکشاپها و سیمینارهای -

 برای استادان و محصالن؛ تحقیقیتدویر ورکشاپها و سیمینارهای  -

 لیتهای تحقیقی.انجام فعا -
 

 و محصالن سهمگیری استادان 
 شان در انکشاف جامعه فعالیتهای ذیل را انجام داده و خواهند داد:با درک نقش اعضای کادر علمی دیپارتمنت

 ؛تجلیل از روزهای ملی و بین المللی 

 بزرگداشت از مناسبتهای دینی؛ 

 ر ا تبارز امعه جشان در انکشاف تدویر سیمینارها توسط استادان پیرامون موضوعات مختلفی که نقش

 میدهد؛

  محصالن در کنفرانسهای ملی و  بین المللی؛اشتراک استادان 
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 شان در انکشاف جامعه و محصالن پیرامون موضوعات مختلفی که نقش م تحقیقات توسط استادان انجا

 ر ا تبارز میدهد؛

 سازی نتایج تحقیقات با نهادها و ادارات؛شریک 

 های تلویزیونی پیرامون موضوعات مختلفی که ضرورت و نیاز جامعه محصالن در برنامه اشتراک استادان و

  .و مردم میباشد

 دسترسی به تکنالوژی معلوماتی 
میشود. الیتها شمرده فعو شفافیت بهبود  جهان بخشی مهمی از  وسایل تسریع،ایست که امروزه در پدیده تکنالوژی    

مه بخشهای هبه در آن  ته کهداش اس مؤسسه اکونتآیدر سیستم ام دیپارتمنت فقه و قانوناز همین رو محصالن 

و  هاهنځیمختلف مربوط به خودشان دسترسی دارند. مؤسسه تحصیالت عالی جهان قرار است در این عرصه پو

 تم را انکشاف دهد.و سیسرا حمایت نموده  هادیپارتمنت

 سایتویب 
سایت یب، وی دیپارتمنت و سایر موارددوامدار از امور تدریسی، اداری، فعالیتهادهی شرعیات بخاطر آگاهی هنځیپو    

 مشخص دارد که از طریق آن استادان و محصالن میتوانند به موارد مذکور دسترسی داشته باشند.

 تدابیر ذیل را عملی نماید:سایت شرعیات در نظر دارد برای تقویت و غنامندی ویب هنځیپو    

 الن؛رفع هر چه بیشتر نیازمندیهای استادان، کارمندان و محصسایت به هدف تقویت هرچه بیشتر ویب 

 ها و نشریات؛رسانیسازی اطالعمنظم 

 هاکمیته، دیپارتمنت و هنځینشر هرچه بیشتر موضوعات مربوط به پو. 

 دسترسی به تحصیالن عالی و حمایت محصالن
لمی تقویت سطح ع تواناساختن فرزندان وطن به جوهر دانش و شرعیات متعهد به هنځیپو دیپارتمنت فقه و قانون 

دانش و  را برای تقویت سطح یهای مختلفزمینه و قانونی میباشد  و بدین منظور  محصالن خود در عرصۀ علوم فقهی

 .  استارتقای ظرفیت محصالن مساعد ساخته

تالش میورزد موارد ذیل را متحقق و در خصوص دسترسی به تحصیالت عالی و ارایۀ خدمات تحصیلی به فرزندان وطن 

 سازد:

 جذب بیشتر محصالن؛ -

 ؛دیپارتمنت سازی هرچه بیشتر  سیرهای علمی برای محصالنزمینه -

 معیاری؛ تحصیالتهرچه بهتر  سازی زمینۀ فراهم -

 حقیقی؛ت-های علمیخدمات تحصیلی و سایر برنامهافزایش دستری طبقۀ اناث به  -

 باشند. دادن محصالنی که با زیور دانش و اخالق مزّینفارغ -
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 هنځیبا اصول و ارزشهای پو دیپارتمنت آشنایی محصالن جدیدالشمول 
معارفه برگزار نموده و در آن ضمن با ورود محصالن جدید الشمول برایشان محفل  شرعیات در هر سمستر هنځیپو    

شان، در مورد اهمیت تحصیل، قانون تحصیالت عالی، سیستم کریدیت، اهمیت و تبریکی موفقیتآمدگویی خوش

 معلومات ارایه میگردد. و دیپارتمنت هنځیپو روسۀ تضمین کیفیت و معرفی مؤسسه،رشتۀ تحصیلی،پ

 کتابخانۀ الکترونیکی 
سازی پروسۀ تحصیالت و تحقیقات، موجودیت اشت پیشرفتهای معاصر  و اهمیت تسریع و  آسانبا درنظرد         

شرعیات به این مهم توجه خاص داشته  هنځیوپ. بر این اساس های الکترونیکی دارای اهمیت فراوان میباشدکتابخانه

اف را بدسترس استادان، کارمندان و محصالن قرار دیهای پیو همچنان مکتبه «قلم« »الشاملة»های و کتابخانه

 است.داده

در بخش علوم و  هنځیالکترونیکی پو بخش کتابخانۀ خصوص انکشافنظر دارد تا در دیپارتمنت فقه و قانون در     

 در بخش بطور فعال سهیم باشد. و سافتهای جدید و بروز منابع فقهی

 مدتهای آموزشی کوتاهایجاد برنامه 
تدویر سایر بدون شک تنها تطبیق نصاب تحصیلی برای ارتقای سطح دانش محصالن کافی نبوده و نیازمند          

در خصوص این امر توجه جدی صورت ت عیاشر  هنځیپو از سوی های آموزشی مطابق نیاز میباشد. بنا بر اینبرنامه

است و در آینده هم پالن است های علم تفسیر، میراث و تجوید را برگزار نمودهدوره دیپارتمنت و برای محصالن گرفته

 های آموزشی برگزار گردد.هم دوره و حقوقی سایر بخشهای علوم فقهیشده و در خصوص ها توسعه دادهکه این دوره

 زیربناها
چنانچه و اضح است،پروسۀ تحصیل و تحقیق نیازمند یک محیط وسیع و سالم میباشد که در آن موقعیت هر بخش       

آنچه هدف دارند محقق  و امور را به پیش برده استادان، کارمندان و محصالن در یک محیط مساعد  معین بوده و 

 بسازند.

شرعیات دفاتر و صنوف  هنځیپوبرای و  ین منظور استامؤسسۀ تحصیالت عالی جهان دارای تعمیر مساعد برای      

 رای دیپارتمنت فقه و قانون یک دفتر موجود میباشد.باست و همچنان ناسب و مجهز اختصاص داده شدهم

 د:عملی بساز  مؤسسهت حمای و هنځیبا همکاری پوموارد ذیل را  در نظر دارد که در آینده دیپارتمنت فقه  و قانون    

  اختصاص دفتر وسیعتر برای دیپارتمنت؛درخواست 

 در خصوص جذب بیشتر محصالن؛بر اساس پالن آینده  تخصیص بیشتر صنوف درسی 

 های آناست اختصاص یک اتاق جلسات برای تدویر جلسات شورای دیپارتمنت و کمیتهدرخو. 
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 فصل سوم
 تحلیل عوامل محیطی

تورهای که روی ت گرفته شده و فکهای مشخص روی دساستراتیژیبرای رسیدن به اهداف استراتیژیک نیاز  است تا   

 آن تأثیرگذار میباشد، همچنان واضح گردد.

در این فصل نخست به شناسایی و تحلیل انتظارات ذینفعان و در گام دوم به تحلیل عوامل محیطی داخلی و خارجی    

 است.پرداخته شده

 شناسایی و تحلیل انتظارات ذینفعان
ت ظارااز عوامل مهمی که سبب ایجاد تحول مثبت و بهبود وضعیت یک برنامۀ علمی میباشد، درک نیازها و انت یکی      

 رگذاریبا ذینفعان متعددی در تعامل بوده و اث دیپارتمنت فقه و قانونذینفعان و تشخیص طرق پاسخگویی به آن است. 

سب انتظارات ذینفعان در خصوص بازدهی مناو آنها قابل انکار نیست؛ از همین رو  و اثرپذیری متقابل میان دیپارتمنت

 .های روی دست گرفته شودها و برنامهبرنامه باید مدنظر گرفته شده و برای آن استراتیژی

 ه:با واحدهای متعددی در تعامل است؛ از جمل ارایۀ خدمات تحصیلی انجام امور در راستای دیپارتمنت فقه و قانون   

 وزارت تحصیالت عالی؛ 

 اعضای کادر علمی؛ 

 محصالن؛ 

 فارغ التحصیالن؛ 

 مانند دولتی و خصوصی؛های همبرنامه 

 کننده.ادارات استخدام 

 است:در سه محیط نمایش داده شده دیپارتمنتدر شکل ذیل ذینفعان    

 

 

 

 

 

 

 
 

 محیط کالن
عوامل سیاسی؛ 

عوامل اقتصادی؛ 

عوامل فرهنگی؛ 

عوامل اجتماعی؛ 

.عوامل تکنالوژیکی 

 رقابتیمحیط 

مراجعان؛ 

رقبا؛ 

 بخشهای اداری

 مافوق

 نهادهای مختلف

 دولتی و غیر دولتی

 محیط داخلی

منابع مالی؛ 

نیروی انسانی؛ 

 آموزش و

 تحقیق؛

مدیریت؛ 

 استراتیژی

 جاری.
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 طیف تقسیم میشوند: از جهت اثرگذاری به دو  دیپارتمنتان عذینف

 ذینفعان داخلی که دارای اثر مستقیم میباشند؛ -1

 ذینفعان خارجی که داری غیر مستقیم میباشند. -2

 و انتظارات ذینفعان توقعات
توقعات و  در این بخش بحث شد، چنانچه در قبل در خصوص واحدها و جهاتی که از ذینفعان شمرده میشوند      

 :بیان میشودهر بخش انتظارات 

 :انتظارات و توقعات وزارت محترم تحصیالت عالی 

 رعایت قوانین، لوایح و مقررات؛ -

 های بزرگ کشوری؛حرکت در جهت استراتیژی -

 وزارت محترم تحصیالت عالی. شده در پالن استراتیژیکتعییندستیابی به اهداف  -

 هنځیو ریاست پو انتظارات و توقعات هیأت رهبری مؤسسه: 

 رعایت مقررات و طرز العملها؛ -

 ؛هنځیو پو حرکت در جهت پالن استراتیژیک مؤسسه -

که مؤسسه ها و امکاناتی تالش در جهت تولید علم، ارایۀ خدمات تحصیلی معیاری با استفاده از زمینه -

 است؛فراهم نموده هاها و دیپارتمنتهنځیبرای پو

 ؛فقهی و حقوقیارتقای کیفیت تحصیلی و تربیۀ نیروهای متعهد و متخصص در عرصۀ علوم  -

 محورسازی تحصیالت عالی.تحقیق -

 :انتظارات و توقعات اعضای کادر علمی 

 فقهی و حقوقی؛ها و امکانات برای تحقیقات علمی در عرصۀ علوم سازی زمینهفراهم -

 محورسازی برنامه؛تحقیق -

 ارتقای ظر فیت.های تدویر برنامه -

 :انتظارات و توقعات محصالن 

 سازی زمینۀ تحصیالت عالی معیاری؛فراهم -

 ایشان در این عرصه؛ تحقیقات و حمایۀسازی امکانات فراهم -

 مدت و درازمدت؛های کوتاهسازی بورسیهزمینه -

 های نوین تدریس؛تطبیق شیوه -

 های کاری؛با مقتضیات حوزه  کریکولم دیپارتمنتسازی هر چه بیشتر مناسب -

 .و سیرهای علمی کارهای تطبیقی هایههای بیشتر در عرصسازی زمینهفراهم -

  توقعات فارغ التحصیالنو انتظارات: 

 های جذب در ادارات دولتی و خصوصی؛زمینه سازیفراهم -
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 .های جذب فارغ التحصیالن الیق در بخشهای مختلف مؤسسهسازی زمینهفراهم -

 مانند:های همانتظارات و توقعات سایر برنامه 

 مشارکت در انجام تحقیقات علمی؛ -

 افزایش میزان تبادالت علمی؛ -

  کننده:توقعات ادارات استخدامانتظارات و 

 قانونی؛-تطبیقی مضامین فقهی هایدر  عرصهارتقای ظرفیت محصالن  -

 های کاری؛تالش بیشتر در عرصۀ بروزسازی نصاب با مقتضیات حوزه -

 بلندبردن ظرفیت محصالن در عرصۀ تحقیق. -

 PESTبندی شناخت محیط خارجی در قالب فرصتها و تهدیدها به روش جمع
 ارایه میشود: PESTشده در چارچوب مدل آمده از تحلیالت انجامدر این بخش نتایج بدست      

 Pمحیط سیاسی  -

 Eمحیط اقتصادی  -

 Sهنگی محیط اجتماعی فر  -

 Tکی تکنالوژیمحیط  -
 

 قانونی-سیاسی محیط (1

 فرصتها: - الف

 اهتمام حکومت و عالقمندی جامعه به تحصیالت عالی؛ 

 تحصیالت عالی؛پالن وزات وجود استراتیژیک 

 تصویب قانون جدید تحصیالت عالی با رویکرد افزایش فعالیتهای علمی و ارتقای ظرفیت استادان؛ 

 تهدیدها: - ب

 های دولتی؛فساد اداری در دستگاه 

 تعدیل زودهنگام لوایح و مقررات که عامل پراکندگی در روند اجراءات میگردد؛ 

 ی دولتی و خصوصی؛توزیع ناعادالنۀ فرصتها برای تمامی نهادها 

 های علمی در سطح کشور؛نبود مبادالت علمی میان برنامه 

 محورنبودن نظام تحصیالت عالی؛تحقیق 

 ین و اجرای شرعیات در چارچوب آن فعالیت میکند، در تدو هنځیپودیپارتمنت نبودن مؤسسۀ که مستقل

 مقررات آموزشی.
 

 محیط اقتصادی (2

 فرصتها: -الف 

 در بخشهای خصوصی؛گذاری وجود سرمایه 
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 ها و تحقیقات عایداتی؛موجودیت پروژه 

 های علمی؛توانایی علمی محققین موجود  در مؤسسات و برنامه 

 .نیازمندی مراکز و نهادهای دولتی و خصوصی به تحقیقات 
 

 تهدیدها: -ب 

 بنیاد؛نبود شرکتهای دانش 

  تحقیق؛توسعۀ فعالیتهای تجاری بجای فعالیتهای مبتنی بر نوآوری و 

  اقتصاد کشور به کمکهای خارجی.وابستگی 
 

 اجتماعی فرهنگیمحیط  (3

 فرصتها: -الف 

 ؛عالقه به تحصیالت عالی در میان جوانان جامعه 

 ؛افزایش اعتماد جامعه 

 ؛موجودیت جوانان با استعداد 

 ؛ورها به ارزش علم و پژوهش در پیشرفت کشباورمندی فرهنگی خانواده 

  متعدد به جذب جوانان متخصص و مسلکی.تمایل نهادها و مراکز 
 

 تهدیدها: -ب 

 ؛ضعف اعتماد به محققان داخلی 

  ؛های آموزشیگیری یافتهضعف در بکار 

 ؛های علوم فقهی و حقوقیتراکم تقاضا برای شمولیت در رشته 

 ؛فقدان زیرساختهای فرهنگی برای حمایت از مالکیت فرهنگی 

 دیپارتمنتشنیازهای عدم تناسب میان مفردات درسی مکاتب و پی. 
 

 کیتکنالوژیمحیط  (4

 فرصتها: -الف 

 گسترش فضای مجازی و امکان استفاده از آن در تحقیق و پژوهش؛ 

 وجود منابع علمی و مدیریتی قابل دسترس در شبکۀ جهانی؛ 

 های الکترونیکی؛رشد امکانات ارتباطات بین المللی سریع با هزینۀ کم از طریق شبکه 

 رسانی.برای اطالع تکنالوژیگیری از امکان بهره 

 تهدیدها: – ب

 نبود زیرساختهای الزم برای استفادۀ کافی و مؤثر از تکنالوژی در کشور؛ 

 .کمبود احساس نیاز به تحقیق و توسعه 
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 تحلیل عوامل محیط داخلی
 :استدیدهو نظریات توحید گر  گردیدها توزیع در تحلیل عوامل محیط داخلی، بر اساس شاخصهای ذیل پرسشنامه      

 تحقیقات -

 مدیریت -

 خدمات تحصیلی -

 های انکشافیبرنامه -

 های علمیبرنامه -

 منابع بشری -

 امکانات -

 :که استجدول ذیل ترتیب گردیده تحلیل عوامل محیط داخلی جهت

 ؛استنمایش داده شده هادر ستون اول در قالب قوتها و ضعف یکعوامل استراتیژ  -

است ماتریکس عوامل استراتیژیک با در نظرداشت اهمیت عامل از صفر الی یک تعیین شدهوزنی ضریب  -

 ؛که مجموع آن از یک تجاوز نمیکند

 است:نظر به رتبۀ آن تعیین شده 1و  2و برای ضعفها  3و  4وزنی برای قوتها امتیاز  -

 
 جدول ارزیابی عوامل داخلی

 ضریب وزنی قوتها / ضعفها شماره
امتیاز 
 وزنی

 ضریب وزنی

 0.6 4 0.15 خدمات تحصیلی معیاری  .1

 0.432 3.6 0.12 موجودیت کادر علمی متخصص و ورزیده  .2

 0.18 3 0.06 تمنتهای فعال در سطح دیپار موجودیت کمیته  .3

 0.03 1 0.03 کمبود کارمند برای دیپارتمنت  .4

 0.03 1 0.03 دفتر وسیع برای دیپارتمنتعدم موجودیت   .5

 0.24 3 0.08 تادان اسهای ارتقای ظرفیت برای موجودیت برنامه  .6

 0.32 4 0.08 های تضمین کیفیتتطبیق برنامه  .7

 0.24 3 0.08 فعالیتهای تحقیقی  .8

 0.21 3 0.07 برگزاری سیمینارهای علمی  .9

 0.06 2 0.03  ون مستقل برای محکمۀ تمثیلیعدم موجودیت سال  .10

 0.21 3 0.07 تکنالوژیموجودیت کمپیوترلب و وسایل   .11

 0.32 4 0.08 تطبیق روشهای نوین تدریس  .12
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 0.18 3 0.06 هنځیدر سطح پو موجودیت کتابخانۀ الکترونیکی  .13

 0.24 4 0.06 هنځیدر سطح پو موجودیت کتابخانۀ فزیکی  .14

 3.292  1 همجموع

 

 تحلیل و ارزیابی عوامل محیط خارجی
مستخدمین، نظریات مؤسسین و هیأت امنا و فرصتها و چالشهای سطح مؤسسه نظریات در تحلیل عوامل خارجی       

  است:توضیح گردیدهبه شرح ذیل  وسط اعضای کمیتۀ پالن استراتیژیکدر نظر گرفته شده و ت

 است؛نمایش داده شده فرصتها و تهدیدهادر ستون اول در قالب  امل بیرونیعو  -

است در نظرداشت اهمیت عامل از صفر الی یک تعیین شدهضریب وزنی ماتریکس عوامل استراتیژیک با  -

 که مجموع آن از یک تجاوز نمیکند؛

 است:نظر به رتبۀ آن تعیین شده 1و  2 و برای تهدیدها 3و  4 رای فرصتهاامتیاز وزنی ب -

-  
 خارجیجدول ارزیابی عوامل 

 امتیاز وزنی ضریب وزنی تهدیدها/  فرصتها شماره
ضریب 
 وزنی

1.  
دم به تحصیالت در زمینۀ علوم فقهی و حکومت و مر عالقمندی 

  حقوقی
0.20 4 0.8 

 0.6 4 0.15 فقهی و حقوقیاهتمام مؤسسه به حمایت تحصیالت علوم   .2

3.  
سطح  وزارت تحصیالت عالی، موجودیت پالن استراتیژیک در 

 هنځیو پو مؤسسه
0.15 3 0.45 

4.  
تحقیق و ه نیاز ارگانهای عدلی و قضایی و سایر مراکز علمی ب

 و علوم قانونی توسعه در بخش علوم فقهی
0.10 3 0.3 

 0.4 4 0.10 و قانونی ا استعداد و عالقمند به علوم فقهیموجودیت جوانان ب  .5

6.  
در  و کدرهای متخصص در عرصۀ علوم فقهیموجودیت افراد 

 جامعه
0.10 4 0.4 

7.  
کمبود منابع علمی و درسی به زبان دری و پشتو در عرصۀ علوم 

 فقهی
0.06 2 0.12 

 0.07 1 0.07 گرایش به تعلیمات سنتی در  عرصۀ علوم شرعی  .8

 0.07 1 0.07 ی در جامعههای علوم فقهبودن روحیۀ تحقیق در عرصهپایین  .9

 3.21  1 مجموعه
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 مقایسۀ عوامل داخلی و خارجی و تعیین استراتیژی
 :هدف از مقایسۀ عوامل بهبود موارد نقاط ضعف و کاهش اثرات تهدیدات       

 تحلیل سوات
 عوامل داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عوامل خارجی

 

 ( :Sقوتها )

 ؛ادراۀ سالم، فعال و مؤثر. 1

 ؛خدمات تحصیلی معیاری .2
 ؛موجودیت کادر علمی .3

 ؛متخصص و ورزیده
های فعال موجودیت کمیته .4

 دیپارتمنت؛در سطح 
های ارتقای موجودیت برنامه .5

ظرفیت برای استادان و 
 ؛کارمندان

های تضمین تطبیق برنامه .6
 ؛کیفیت

 ؛فعالیتهای تحقیقی .7
 ؛برگزاری سیمینارهای علمی .8
موجودیت کمپیوترلب و  .9

 ؛وسایل تکنالوژی
 ؛تطبیق روشهای نوین تدریس .10
موجودیت کتابخانۀ  .11

در سطح  الکترونیکی
 ؛هنځیپو 

 موجودیت کتابخانۀ فزیکی .12
 .هنځیدر سطح پو 

 ( :Wضعفها )

کمبود کارمند برای  .1
 دیپارتمنت؛

دفتر وسیع عدم موجودیت   .2
 برای دیپارتمنت؛

ت سالون عدم موجودی .3
 ؛مستقل برای محکمۀ تمثیلی

 : (SO) کاروضعیت محافظه : (SO) وضعیت تهاجمی : (Oفرصتها )
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دم به عالقمندی حکومت و مر . 1
فقهی و تحصیالت در زمینۀ علوم 

 ؛حقوقی

مؤسسه به حمایت تحصیالت اهتمام . 2
 ؛ فقهی و حقوقی علوم

اتیژیک در  موجودیت پالن استر . 3
 سطح مؤسسه، وزارت تحصیالت عالی

 ؛هنځیو در سطح پو 

نیاز ارگانهای عدلی و قضایی و . 4
به تحقیق و توسعه سایر مراکز علمی 

 ؛ی و علوم قانونیفقهدر بخش علوم 

ا استعداد و موجودیت جوانان ب. 5
 ؛و قانونی فقهی عالقمند به علوم

موجودیت افراد و کدرهای . 6
در  فقهیعرصۀ علوم متخصص در 

 .جامعه

 ( S2( از طریق )O5کسب ) .1
( S2( از طریق )O6کسب ) .2

 (S5)و 

( از طریق W3( و )W2رفع ) .1

(O2)  

 : (Tتهدیدها )

کمبود منابع علمی و درسی  .1
بان دری و پشتو در به ز

 ؛فقهی عرصۀ علوم
تعلیمات سنتی در   گرایش به .2

 ؛فقهیعرصۀ علوم 

بودن روحیۀ تحقیق در پایین .3
های علوم فقهی در عرصه
 .جامعه

 : (ST) وضعیت رقابتی

 (S3( از طریق )T1رفع ) -1
 (S5( و )S2( از طریق  )T2رفع ) -2
 (S7( از طریق )T3رفع ) -3

 : (ST) وضعیت تدافعی

 (W3و ) (W2توجه به ) -1
 (T3برای جلوگیری از )
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 های تهاجمیاستراتیژی
 در این استراتیژی سعی میشود که با استفاده از نقاط قوت داخلی از فرصتهای بیرونی بهره جست:      

از استعداد جوانان جامعه که شایق علوم شرعی میباشند، بهتر استفاده با ارایۀ خدمات تحصیلی معیاری  -1

تحصیل در عرصۀ ادامۀ به  هاینی و دارالعلومد-و مراکز آموزشی  میگردد و سبب میشود تا عالقمندی مردم

 بیشتر گردد. علوم فقهی و حقوقی

های ارتقای ظرفیت منتج به جذب به ارایۀ خدمات تحصیلی معیاری و موجودیت برنامه متعهدبودن دیپارتمنت -2

 هرچه بیشتر کدرهای متخصص موجود در جامعه میگردد.

 کارانهمحافظه هایاستراتیژی
 استراتیژی تالش میشود تا با استفاده از فرصتهای بیرونی، نقاط ضعف داخلی بهبود یابد: در این      

توسعه  حمایتهای مؤسسه امکانات در خصوص امکانات دیپارتمنتمندی از قرار است با بهره دیپارتمنت فقه و قانون

 بخشد.بوجود آورده؛ بخصوص دفتر دیپارتمنت را توسعه 

 رقابتی هایاستراتیژی
 در این استراتیژی سعی میشود تا با استفاده از نقاط قوت از اثرات تهدیدات بیرونی کاسته شود:      

 مواد درسی و علمی تالش میورزد تابا استفاده از کادر علمی متخصص و ورزیدۀ خود  دیپارتمنت فقه و قانون -1

 انکشاف دهد.به زبان دری را علوم شرعی 

وشهای تدریس، نتایج ر در عرصۀ های ارتقای ظرفیت با ارایۀ تحصیالت معیاری و برنامه دیپارتمنت فقه و قانون -2

  رساند.عرصۀ تدریس علوم شرعی به حد اقل میروشهای نوین را تبارز داده و روشهای سنتی را در 

در نشر و ترویج روحیۀ تحقیق با فعالیتهای تحقیقی تالش میورزد تا  توسط انکشاف دیپارتمنت فقه و قانون -3

 عرصۀ علوم فقهی در جامعۀ اکادمیک اثرگذار باشد. 

 

 تدافعی هایاستراتیژی
 در این استراتیژی تالش میگردد تا با توجه به رفع نقاط ضعف موجوده از تهدیدات جلوگیری گردد:

ی و سهم بارزی در باالبردن روحیۀ تحقیق عمل امکانات  با توسعۀ بر این اساس دیپارتمنت فقه و قانون سعی میورزد تا

 کاربردی در جامعه داشته باشد. 

 

 نتایج مقایسه
ر در مسی در حالت تهاجمی قرار داشته و دیپارتمنت فقه و قانون کاستراتیژیموقعیت با مقایسۀ عوامل ظاهر گردید که 

  کاهش نقاط ضعف و همچنان کاهش اثرات تهدیدات در حرکت است.
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 چهارمفصل 
 های ممکنانتخاب استراتیژی

 

رتیب با تبر اساس نظریات اعضای کمیتۀ پالن استراتیژیک،  های ذیل، استراتیژیتحلیل عوامل محیطی پس از     

 :تعیین میگردد اولویتها

 دسترسی به تحصیالت عالی  -1
  افزایش کمیت محصالن؛ 

   ؛فقهی و حقوقیافزایش دسترسی طبقۀ اناث به تحصیالت در عرصۀ علوم 

  تقویت نصاب بازارمحور 
 

 ارتقای بخشهای علمی و تحقیقی -2
 تقویت و انکشاف مواد درسی؛ 

 آزادی اکادمیک؛ 

 طرح برای ارتقا و بهبود کیفیت تدریس؛ 

 استخدام استادان به درجۀ ماستر و داکتر؛ 

 ارتقای ظرفیت اعضای کادر علمی. 

 حکومتداری خوب -3
 ایجاد شفافیت؛ 

  پاسخگویی؛افزایش روحیۀ 

 کاهش هرچه بیشتر بروکراسی. 

 آموزش الکترونیکی -4
 ایجاد ویدیوهای آموزشی؛ 

 .تدویر صنوف آنالین 

 سازی علومکاربردی -5
  برای حل مشاکل اجتماعی؛الگو و حقوقی منحیث  های علوم فقهین تحقیقات در زمینهدادقرار 

 ؛های کاریمطابق نیازهای جامعه و حوزه تجدید مداوم نصاب درسی 

 های کاری؛های عملی با درنظرداشت نیازهای حوزهافزایش برنامه 

 شرعیات هنځیدر چارچوب پو مؤثر علمی و تحقیقی در جامعه یک بخشمنحیث  ارتقای جایگاه دیپارتمنت. 
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 نقش در انکشاف  جامعه -6
 حمایت و تشویق هرچه بیشتر استادان به سهمگیری در انکشاف جامعه؛ 

  محصالن به سهمگیری در انکشاف جامعه؛حمایت و تشویق هرچه بیشتر 

 ها برای ایفای نقش در انکشاف جامعه.سازیزمینه 

 مالی و اداری هایارتقا و بهبود زمینه -7
 سهمگیری در افزایش درآمد مؤسسه؛ 

 در سطح دیپارتمنت. انکشاف مدیریت و رهبری 

 

 با درنظرداشت اولویتهای آن هاژیریزی برای استراتیبرنامه
 برنامه استراتیژی بخشها شماره

دسترسی به   .1
 تحصیالت عالی

 افزایش کمیت محصالن؛ 

  ناث به افزایش دسترسی طبقۀ ا

 ؛تحصیالت در عرصۀ علوم فقهی

  تقویت نصاب بازارمحور 

بر  برنامۀ عمل افزایش کمیت محصالن دیپارتمنت -

 های کاریاساس نیازمندیهای جامعه و حوزه

ناث به طبقۀ اافزایش دسترسی برنامۀ عمل  -

 ؛تحصیالت در عرصۀ علوم فقهی

ازنگری ساالنۀ کریکولم و نیازسنجی ساالنه برای ب -

 تقویت آن

ارتقای بخشهای   .2
 علمی و تحقیقی

 تقویت و انکشاف مواد درسی؛ 

 آزادی اکادمیک؛ 

  طرح برای ارتقا و بهبود کیفیت

 تدریس؛

  استخدام استادان به درجۀ ماستر و

 داکتر؛

  اعضای کادر علمیارتقای ظرفیت 

  فعالیتهای تحقیقیانکشاف 

مواد درسی  ی تقویت منابع واندازی طرح براراه -

 دیپارتمنت

 ر آزادیهای اکادمیکهر چه بیشت تطبیق -

ۀ عمل کسب تصدیقنامۀ کیفیت و برنام -

 هنځیتوسط پو اعتباردهی

رنامۀ عمل جذب کادرهای با تحصیالت عالی ب -

 ماستر و داکتر

های ارتقای ظرفیت استادان مستمر برنامهتدویر  -

 در بخشهای میتودولوژی تدریس و تحقیق

 برنامۀ عمل برای توسعۀ فعالیتهای تحقیقی -

حکومتداری   .3
 خوب

 ایجاد شفافیت؛ 

 افزایش روحیۀ پاسخگویی؛ 

 .کاهش هرچه بیشتر بروکراسی 

 گیری تطبیق مقررات، نظارت و گزارش -

  مسئوالندهی به برنامۀ عملی گزارش -

 ری و کاغذپرانیکاهش تشریفات ادا -
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آموزشهای   .4
 الکترونیکی

 ایجاد ویدیوهای آموزشی؛ 

 آنالین؛ تدویر صنفهای 

تهیۀ ویدیوهای آموزشی موثق با  تولید و -

 درنظرداشت ماهیت مضامین

رتقای ظرفیت محصالن و تدویر نیازسنجی ا -

 مطابق آنصنوف 

سازی کاربردی  .5
 علوم

 های علوم تحقیقات در زمینهن قرارداد

برای الگو و حقوقی منحیث  فقهی

 حل مشاکل اجتماعی؛

  تجدید مداوم نصاب درسی مطابق

 های کاری؛نیازهای جامعه و حوزه

 های عملی با افزایش برنامه

های درنظرداشت نیازهای حوزه

 کاری؛

 منحیث یک  ارتقای جایگاه دیپارتمنت

بخش مؤثر علمی و تحقیقی در جامعه 

 شرعیات هنځیدر چارچوب پو

 ساختن تحقیقات علمی ریزی برای کاربردیبرنامه -

رنامۀ عملی بازنگری کریکولم در تناسب با ب -

ر دو نیازسنجی  های کارینیازهای مقتضیات حوزه

 این عرصه

ایش کارهای عملی با درنظرداشت نوعیت افز  -

 مضامین

رای عمل برای بهبود و ارتقای فعالیتها ب برنامۀ -

کسب جایگاه یک نهاد مؤثر علمی و تحقیقی در 

 جامعه.

نقش در   .6
 انکشاف جامعه

  حمایت و تشویق هرچه بیشتر

استادان به سهمگیری در انکشاف 

 جامعه؛

  حمایت و تشویق هرچه بیشتر

محصالن به سهمگیری در انکشاف 

 جامعه؛

 ها برای ایفای نقش در سازیزمینه

 انکشاف جامعه.

هرچه بیشتر  سهمگیری جهتبرنامۀ عمل  -

 استادان در انکشاف جامعه؛

رنامۀ عمل جهت سهمگیری هرچه بیشتر ب -

 محصالن در انکشاف جامعه؛

بیق و انکشاف میکانیزم سهمگیری در انکشاف تط -

 جامعه.

7.  
ارتقا و بهبود 

مالی  هایزمینه
 و اداری

 سهمگیری در افزایش درآمد مؤسسه؛ 

 در سطح  انکشاف مدیریت و رهبری

 .دیپارتمنت

 افزایش جذب محصالن -

 فرایند مدیریت و رهبریبرنامۀ عملی  -

 های مدیریتیلی بهبود زیرسیستمبرنامۀ عم -
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 پنجم فصل
 اجرای استراتیژی

 

 مدتتعیین اهداف کوتاه
مدت خود را بر اساس دیدگاه و مأموریتش و همچنان بر اساس نقاط قوت و اهداف کوتاه دیپارتمنت فقه و قانون     

 ضعف، موارد ذیل برمیشمارد:

پروسۀ  تادر نظردارد  دیپارتمنت فقه و قانونو توسعۀ ساحۀ تطبیق روشهای نوین تدریس:  انکشاف مواد درسی -1

های کاری مقتضیات جامعه و حوزه جدید و تدوین کتب درسی و بروزرسانی مواد درسی را مطابق به مفردات

 توسعه دهد.

سازی زمینۀ تحقیقات برای ف عرصۀ تحقیقات: دیپارتمنت فقه و قانون عازم است تا با تشویق و فراهمانکشا -2

  ببار میاورد. دیپارتمنت توسعه فعالیتهای تحقیقی اعضای کادر علمی، در عرصۀ

 هنځیبرای پوبرای حصول اعتبار اکادمیک  فقه و قانوندیپارتمنت فعالیتهای تضمین کیفیت: توسعۀ  -3

های مختلفی را در این عرصه پالن توسعه میبخشد و برنامه در سطح دیپارتمنت فعالیتهای این بخش را

 مینماید.

 

 مدتاهداف دراز تعیین
عرصۀ نشر مسئولیتش در در نظر دارد تا برای تحقق رسالت و  دیپارتمنت فقه و قانونافزایش سطح جذب:  -1

تطبیق پروسۀ آموزش معیاری و تبلیغات  و بیشتر جذب محصالن را با ارایۀ خدمات، علوم فقهی و حقوقی

 افزایش دهد.

 متعهد است تا با تطبیق معاییر اعتبار دیپارتمنت فقه و قانون حفظ کیفیت و ارتقای هر چه بیشتر آن: -2

 ریزی داشته باشد.اکادمیک مرحلۀ سوم را گذشتانده و برای حفظ آن برنامه

میرود،  تحصیلی بشمار-نصاب درسی از عناصر مهم فعالیتهای یک نهاد علمی انکشاف بخش نصاب درسی: -3

به کتب های درسی ن تبدیل لکچرنوتو عزم بر این است که در این راستا فعالیتهای انکشافی که مهمترین آ

 درسی میباشد، صورت یابد.
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در طی سالهای اخیر  دیپارتمنت فقه و قانون :ازی روشهای نوین آموزشی در سطح دیپارتمنتسنهادینه -4

است و متعهد بر این نموده محوری()تدریس مبتنی بر نتیجه و محصل اقدام به تطبیق روشهای نوین تدریس

  سالهای آینده این روشها نهادینه گردد.است که در طی 

 با دیپارتمنت فقه و قانونتحقیقات از ارکان مهم فعالیتهای یک نهاد علمی میباشد،  :تحقیقات عرصۀتوسعۀ  -5

  در نظر دارد. عرصه در این های متعددی راندی به این امر برنامهباورم

در دنیای معاصر استفاده از تکنالوژی در امر آموزش و پژوهش  :عرصۀ آموزشهای الکترونیکیتوسعۀ  -6

  وبا ایجاد مواد درسی الکترونیکی و در این عرصه برنامه از این قرار است که ضرورتی غیر قابل انکار است 

 ها اعمال گردد.در این زمینه توسعهصنوف آنالین 

ی ، برنامۀ عملگیری مستمرگزارش ظارت وتطبیق مقررات، ن :ارتقا و بهبود رهبریت و حکومتداری -7

مینه قرار میداشته در این ز در برنامۀ دیپارتمنت کاهش تشریفات اداری و کاغذپرانیو دهی به مسئوالن گزارش

 باشد.

 .در جامعۀ اکادمیک کشور در جایگاه بلند از لحاظ مؤثریت در انکشاف جامعه قرارگرفتن دیپارتمنت -8

 با درخواست دفتر وسیع توسعۀ محیط کاری -9

به منظور تبدیل  یافزایش و استفاده از منابع مهم انسانی و غیر انسانها: ر منابع انسانی و زیرساختا -10

جاد محیط و ای در سطح محلی و ملی هادیپارتمنتترین ه یکی از مؤثرترین و معیاریب دیپارتمنت فقه و قانون

 تحصیلی مطلوب و بهینه.
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 دیپارتمنتپالن بودجوی 

 زمینه بخش شماره
مصارف 
 تخمینی

 زمان تطبیق
مرجع 
 تمویل

 مالحظات

 زیر بنا  .1
ق توسعۀ دفتر دیپارتمنت فقه و قانون، ایجاد واحدهای علمی... اتا

  مؤسسه 4031 - 1400 150.000 جلسات و سالون مستقل برای محکمۀ تمثیلی

تسهیالت و   .2
 امکانات 

  مؤسسه 4041 - 1400 2.000000 اکادمیک / تسهیالت کاریتسهیالت آموزشی / تسهیالت 

 حفظ و مراقبت   .3
؛ از قبیل تجهیزات حفظ و مراقبت تسهیالت و امکانات دیپارتمنت
  مؤسسه 4041 - 1400 400.000 تخنیکی، وسایل آموزشی و ...

 توأمیت  .4
ها )سیمینارها، ورکشاپها، سیرهای ها و توأمیتهای تفاهمنامههزینه

  مؤسسه 4041 - 1400 150.000 علمی، تحقیقات مشرک و...(

 ارتقای ظرفیت  .5
ا، ارتقای ظرفیت استادان، کارمندان و محصالن )سیمینارها، ورکشاپه

  مؤسسه 4041 - 1400 250.000 ها و...(سیرهای علمی، کورسها، بورسیه

  مؤسسه 4041 - 1400 200.000 جذب کادر علمی و اداری نیروی بشری  .6

  مؤسسه 4041 - 1400 300.000 رسید-مقاالت علمی، تدوین و نشر کتب علمی تحقیقات  .7

تدریس، آموزش و   .8
 نصاب

  مؤسسه 4041 - 1400 400.000 قای کیفیت آموزشتوسعه و ارت سازی، انکشاف،ظرفیت

بهبود و ارتقای   .9
 کیفیت

  مؤسسه 4041 - 1400 200.000 ها و پروسۀ ارتقا و بهبود کیفیت در همه ابعادبرنامه

  4050.000 مجموعه

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

 فصل ششم
 ارزیابی استراتیژی و نتایج تطبیق پالن استراتیژیک

 

 ارزیابی استراتیژی
شدۀ پالن استراتیژیک کمیتۀ پالن ریزیجهت ارزیابی و نظارت از تطبیق فعالیتهای برنامه دیپارتمنت فقه و قانون   

وده که از تطبیق و ب از اعضای کادر علمی ورزیدۀ دیپارتمنت است. این کمیته متشکلنمودهاستراتیژیک را ایجاد 

بخصوص مواردی که در پالن  همچنان امکانات دیپارتمنت پیشرفت فعالیتها بطور ساالنه نظارت و ارزیابی مینمایند.

 و ضعف آن در پالنهای دیپارتمنتنقاط قوت  و استراتیژیک درج میباشد، توسط این کمیته هرساله ارزیابی میگردد

 مدنظر گرفته میشود.

 نتایج تطبیق پالن استراتیژیک
ناسب تحصیلی رفع گردیده و یک محیط م دیپارتمنتهای موجوده در با تطبیق مدبرانه و موفقانۀ این پالن کمبودی

 ، که میتوانیم بعضی نتایج متوقعه را قرار ذیل برشماریم: ایجاد میگردد

 ؛مناسب تحصیلی برای محصالن افزایش خواهد یافتفرصتهای  -1

ورزیده را به جامعه  بر اساس رسالت خویش قادر خواهد بود تا کدرهای متخصص و دیپارتمنت فقه و قانون -2

 تقدیم نماید؛

 های کاری؛پاسخ مثبت به نیازهای جامعه و مقتضیات حوزه -3

 سسه؛اسهام در افزایش سطح عواید مؤ -4

 .سطح دیپارتمنت در چشمگیرو توسعۀ انکشاف  -5
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 تأیید و تصویب پالن استراتیژیک
 

 دیپارتمنتفیصلۀ کمیتۀ پالن استراتیژیک    
( 7) تدوین و ثبت پروتوکول شمارۀ توسط اعضای کمیتۀ پالن استراتیژیک دیپارتمنت فقه و قانونپالن استراتیژیک     

  ه میباشد.کمیت 23/12/1399  مؤرخ  
   

 

 الله فایزفیض استاد    

 رئیس کمیتۀ پالن استراتیژیک دیپارتمنت

 

 

 

 دیپارتمنتشورای فیصلۀ 

 تصویب گردید. دیپارتمنتشورای  12/1399 /24( مؤرخ  14در جلسۀ ) دیپارتمنت فقه و قانون پالن استراتیژیک 

 صالح الدیناستاد 

 آمر دیپارتمنت فقه و قانون

 

 

 

 هنځیپو شورای علمیفیصلۀ 
 تصویب گردید. هنځیشورای علمی پو 12/1399/ 26رخ  ( مؤ19در جلسۀ ) دیپارتمنت فقه و قانونپالن استراتیژیک  

 استاد سلیمان مرادی

 شرعیات هنځیرئیس پو
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