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 هنځیرئیس پو پیشگفتار
باشد،  صر بوده و گام به گاِم پیشرفتهای معا تحصیالت عالی معیاری که پاسخگوی نیازمندیهای جامعه/بازار کار که بدون شک     

 یکی از اولویتهای مهم وزارت تحصیالت عالی جمهوری اسالمی افغانستان میباشد.
ف جامعه و قانونی در انکشا با ارایۀ خدمات تحصیلی معیاری در عرصۀ علوم شرعی در صدد آن است که شرعیات همچنان پوهنځی     

های خویش را موفقانه و به شکل درست آن انجام دهد و به و فعالیت و در  تحقق این اولیت مهم سهیم باشد  کرده نقش خود را ادا
 اهداف تعیین شده برسد.

اف تعیین چگونگی رسیدن به اهد است که پالن استراتیژیکمدت های درازریزیبرنامه مندرسیدن به اهداف نیاز است کهُپرواضح      
نجام امؤسسه تحصیالت عالی جهان نیز به خاطر  پوهنځی شرعیات .را میداشته باشد شده را نشان داده و حیثیت رهنما و راهبرد

اش پالن استراتیژیک را تدوین نموده و فعالیتهای خویش را با در نظرداشت چگونگی رسیدن به اهداف  و  فعالیتهای مثمر و مؤثر
 محتوای آن پیش میبرد.

ا در نظر ب در هماهنگی با پالن استراتیژیک مؤسسۀ تحصیالت عالی جهان  بوده و  این پالن پوهنځی شرعیات  پالن استراتیژیک     
 پوهنځی شرعیات   دوین گردیده است.تها و رسیدن به اهداف مشترک ها به غرض منظم شدن برنامهلشها و چاداشت امکانات، فرصت

صیلی )مؤسسه تحصیات عالی در چارچوب نهاد تح هـ..ش۱۳۹۲های عدلی در سال به منظور تربیۀ کارشناسان اسالمی، قضات و کدر
ان  را در مؤسسۀ تحصیالت عالی جهپوهنځی شرعیات  سال آیندۀ  پنج این پالن استراتیژیک فعالیتهای انکشافی .جهان( تأسیس گردید

با در نظرداشت امکانات و بودجۀ  (1404 - 1400زیر بناها، اداری و مدیریتی و محصالن  را بین سال های ) تحقیقی، بخش های علمی،
های خویش را با در نظرداشت محتوای در نظر دارد برنامه پوهنځی این مؤسسه در بر میگیرد. پوهنځی از سوی تخصیص یافته برای

 پالن استراتیژیک بهبود و انکشاف دهد. 
از سنجی و مؤسسۀ تحصیالت عالی جهان و  انجام نیپالن استراتیژیک  پالن استراتیژیک هذا را با در نظرداشتپوهنځی شرعیات      

 تهیه نموده است.  هانظر سنجی
ین پالن  زحمات پذیر اعضای کمیته فرعی تدوین و نظارت از تطبیق پالن استراتیژیک که در تدوین انا خستگیهای از تالش پایان در     

ریات سازنده اداری و محصالن عزیز که در تهیه پالن و نظر سنجی آن نظ از استادان محترم، کارمندان بخشهای زیادی را متقبل شدند،
ابل یاد آوری ق. ما را کمک کردند قلبًا سپاسگزاری مینماییمسازی این پالن ی که در غنیز همه اداراتشان را با ما شریک ساختند و ا

را  ک تمام سعی و تالش خویشتحصیالت عالی جهان متعهد است که در تطبیق این پالن استراتیژیمؤسسۀ پوهنځی شرعیات  است که
 .ددگر جامعه  شگوفاییجهت رفاه و  خدمتداده مصدر  جبه خر

 
 با احترام

 استاد سلیمان مرادی
 پوهنځی شرعیات رئیس
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 مفاهیم
 مهم و مرتبط به پالن استراتیژیک به شکل خلص ارایه می گردد:مفاهیم تعریف در این بخش 

گاهانه تهیه شده و برای رسیدن به هدف یا اهداف خاص ات برنامه: خاذ می برنامه به مجموعه اقدام های گفته می شود که بشکل آ
ت ، وظایف گردد. به عبارت دیگر ، برنامه ، نقشه راه برای بدست آوردن هدف یا اهدافی است که تخصیص منابع ضروری ، تقسیم اوقا

  وعمل کردهای دیگری را مشخص می کند.
ع باکدام مناب در تدوین برنامه باید به سواالت زیر جواب داد: چه چیزی ، باچه هدفی ، توسط چه کسی ، در کجا ، در چه مدت زمانی ،

 ، با چه تاثیری و چگونه انجام می شود؟
ارت شود. به عب استراتیژی طرحی است که براساس یک طرزتفکر و اندیشه برای رسیدن به اهداف پوهنتون تدوین می استراتیژی:

کل بهم  بهتر، استراتیژی طرحی جامع است که هدف ها ، پالیسی ها برنامه ها و زنجیره های عملیاتی یک پوهنتون را در قالب یک
 پیوسته باید دیگر ترکیب می کند.

ا یاهداف بخشها برنامه استراتیژیک عبارت از خالصه مراحل طرحه شده و اهداف کلی پوهنتون نسبت به  برنامه استراتیژیک:
 دیپارتمنت ها است که بصورت جامع تدوین می شود.

ه به عوامل برنامه ریزی استراتیژیک علم وهنر مجموعه از تصمیم ها واقدامهای مدیریتی است که با توج برنامه ریزی استراتیژیک:
 محیطی برای رسیدن به اهداف تدوین ، اجرا وارزیابی می شود.

یل عوامل نامه ریزی استراتیژیک ، تدوین است که شامل این دیدگاه ، ماموریت ، ارزشها ، اهداف ، تحلیکی از مراحل بر  تدوین :
 .محیطی )د اخلی وخارجی ( ، تعین حالت استراتیژیک ، انتخاب استراتیژی های ممکن ، تعین اولویت استراتیژی ها می شود

اف کوتاه مدت یژی می باشد که شامل تعین اولویت استراتیژیک ، تعین اهدمرحله دوم برنامه ریزی استراتیژیک ، اجرای استرات اجرا :
ری پوهنتونها ، ، برنامه عمل ساالنه ، تدوین بودیجه ، تجدید یا طراحی ساختار پوهنتون تدوین پالیسی های اجرایی ، انتخاب سبک رهب

 تخصیص منابع می شود.
ا و پالیسی های هنیاز به ایجاد یک میکانیزم برای تطبیق عملکرد پوهنتون با معیار مرحله سوم ، ارزیابی استراتیژی است که  ارزیابی:

 وزارت تحصیالت عالی می باشد.
مان یا چشم انداز، دیدگاه یا آرمان نمایی از مسیر آتی و خط سیر کار و بار پوهنتون ها را نشان می دهد. به عبارت دیگر ، ار دیدگاه :

واهد خآنچه که فرد یا پوهنتون می خواهد . در یک تعریف دیگر ، چیزهای که فرد یا پوهنتون می تصویر ذهنی یا جسمی است از 
 بشکل عینی و ملموس بدست آورد؛ بنحوی که در ذهن شنونده نیز تصویرواضح و روشن ایجاد می کند.

لت و فلسفه وجودی آن پوهنتون است مأموریت ، مقصود و دلیل وجود پوهنتون را بیان می کند. مأموریت نشان دهنده ع مأموریت :
که همان هدف نهایی پوهنتون را نشان می دهد. پس بیانیه مأموریت ، هویت یک پوهنتون را در قالب واژه ها بیان می کند. در یک 

رم پوهنتون تعریف دیگر ، مأموریت سندی است که یک پوهنتون را از سایر پوهنتون های مشابه متمایز می نماید. مأموریت ، از رأس ه
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نشآت گرفته و به تمام سطوح پوهنتون نفوذ میکند. بیانیه مأموریت ، باید روشن ، شفاف و به تمام سطوح پوهنتون قابل فهم بوده و 
 مورد قبول قرار گیرد.

تون است. وهنمنظور از تعیین اهداف ، تبدیل بیانیه مأموریت و دیدگاه استراتیژیک پوهنتون ، به مقاصد کاربردی و نتایج پ هدف:
 بطور کلی ، هدف عبارت از نقطه است که کوشش ها معطوف به رسیدن به آنها می شود.

پوهنتنون  اهداف ، باید دست یافتنی ، چالش برانگیز و دارای بعد زمانی باشد و مراحل و شیوۀ تحقق آنها نیز مشخص باشد؛ اهداف
 نباید زیاد باشد و باعث پخش شدن تمرکز پوهنتون گردد.

ا و مأموریت هارزشها، اصول اعتقادی پویا واساسی پوهنتنون است . ارزش ها ، بایدها و نباید های پوهنتون اند که آرمان  رزش ها:ا
صمیم برمبنای آنها تدوین می شود. بطور کلی ، ارزش های پوهنتون ، اصولی هستند که رهنمود های برای مسیر حرکت و رشد ، ت

 ارایه می کنند. گیری و رفتارها در پوهنتون
عوامل داخلی مؤلفه هایی هستند که مربوط به درون  (:InternalFvluayionMatrix(IFEMماتریکس تحلیل عومل داخلی) 

شوند  پوهنتون بوده و بر خالف عوامل خارجی زیر کنترول مدیریت سازمان می باشند و به دو دسته؛ قوت ها و ضعف ها تقسیم می
 عوامل داخلی تجزیه و تحلیل می شوند. که از طریق ماتریکس تحلیل

تجزیه و تحلیل محیط کالن پوهنتون   :ExternalFaclorsEvaluationMatrix (IFEM) ماتریکس تحلیل عوامل خارجی 
ین اساس، ، فرایند بررسی ، مشاهده و تفسیر فرصت ها و تهدیدهای ایجاد شده برای پوهنتون از سوی عوامل کالن محیطی است . برا

، اجتماعی ،  تون با توجه به تجزیه و تحلیل محیط کالن ، بین المللی و تحوالت در حیطه های مختلف اقتصادی ، سیاسی ، قانونیپوهن
ی مطالعه و فرهنگی ، فن آوری و بین الملل را زیر نظرگرفته و مورد کنکاش قرار می دهد که باتوجه به ماتریکس تحلیل عوامل خارج

 تجزیه و تحلیل می شود.
یکی از بزارهای مناسب برای تطبیق یا مقایسه مطالعه عوامل  :IFEM)InternalFvluayionMatrixعوامل داخلی وخارجی 

 ی سازد.داخلی و خارجی است که زمینه ساز تعین حالت استراتیژیک پوهنتون ها شده و راه را برای انتخاب مناسبتری ها مساعد م
 وتهدیدها  Opportunities فرصت ها   Weaknesses ضعف ها  nghthsStre مخفف سوات یعنی قوت ها : SWOTسوات 

Threats  استراتیژی است با استفاده از این تحلیل ، این امکان حاصل می شود که نخست ، است این روش ، یکی از ابزار های تدوین
خاذ نمود که قوت های سازمان را با فرصت به تجزیه و تحلیل محیط های داخلی و خارجی پرداخته و دوم تصمیم های استراتیژیکی ات

های محیطی متوازن سازد. نقطه قوت ، عبارت است از شایسته گی ممتازی که به وسیله آن، پوهنتون می تواند در زمینه هایی مانند 
به رقبا برترباشد. نوع منابع مالی ، تصویر مثبت ذهنی میان خریداران روابط مثبت با تامین کنند گان و مواردی از این دست نسبت 

نقطه ضعف ، نوع محدویت یا کمبود در منابع ، مهارت ها وامکانات توانایی است که بطور محسوس مانع عملکرد اثر بخش سازمان 
می شود . فرصت ، عبارت است از هر عامل خارجی که به سازمان در نایل شدن به مأموریتش کمک کند . به عبارت دیگر ، فرصت 

است که بهره گیری از آن ،سازمان را در جهت مثبت رشد خواهد داد واستفاده از آن مزایای قابل مالحظه ای برای  ظرفیت نهفته ای
سازمان خواهد داشت. و در نهایت تهدید، میزان موفقیت نامطلوبی در محیط خارجی سازمان است.مانند قدرت چانه زنی خریداران 
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و مواردی از این است که می توانند تهدید عمده ای در راه موفقیت سازمان  تکنالوژیهانی یا تأمین کنندگان کلیدی تغییرات عمده وناگ
. 

خارجی  سازمان با استفاده از نقاط قوت  داخلی می کوشد از فرصت هایدر قالب این استراتیژی ها ، ( :osاستراتیژی تهاجمی )
ارج  برای استراتیژی بهره برداری از فرصت های موجود در محیط خ(: هدف از owبهره برداری کند. استراتیژی های محافظه کارانه )

با استفاده  (: پوهنتون ها در اجرای این استراتیژی ها، می کوشند تاstتبدیل نقاط ضعف داخلی به قوت است استراتیژی های رقابتی)
( WTدافعی )از بین ببرند.استراتیژی های ت از نقاط قوت،اثرات ناشی از تهدید های موجود در محیط خارج را کاهش دهند یا آنها را

اخلی و د: سازمان های که این استراتیژی ها را به اجرا در می آورند ،حالت تدافعی به خود می گیرند وهدف کم کردن نقاط ضعف 
 پرهیز از تهدید های ناشی از محیط خارجی است.

با استفاده از :ategic Planning Matrix(QSPM) Quantitative Str ماتریکس برنامه ریزی استراتیژیک کمی 
ر هروش،گزینه های گوناگون استراتیژی ها شناسایی شده و در مرحله تطبیق،مورد ارزیابی قرار میگیرد. این ماتریکس برای 

یت بندی آنها، در و استراتیژی،تعیین اولویت می کند مدیران و برنامه ریزان سازمان، با توجه به جذابیت نسبی استراتیژی ها و تعیین اول
ورد مورد انتخاب بهترین استراتیژی، تصمیم گیری می نمایند.این روش، در مرحله تصمیم گیری به عنوان که چارچوب تحلیلی م

ند،مشخص کرد ااستفاده قرار میگیرد.با استفاده از این روش، می توان استراتیژی های گوناگون را که از جمله استراتیژی های مناسب 
 رین انها را انتخاب نمود.ومناسب ت
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 چارچوب برنامۀ استراتیژیک
 

 :استچارچوب برنامۀ استراتیژیک در سه مرحله مطرح گردیده

های قبلی، تعیین دیدگاه، مأموریت، ارزشها، ، فعالیتها و استراتیژیهنځیمرحلۀ تدوین: شامل معرفی مختصر  پو  .1

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

مدت، برنامۀ عمل، های ممکن، تعیین اولویتهای استراتیژیک، تعیین اهداف کوتاهمرحلۀ اجزا: شامل انتخاب استراتیژی .2

 و تخصیص منابع میشود. هنځیتدوین بودجه، ساختار پو 

 مرحلۀ ارزیابی. .3
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 برنامۀ استراتیژیکچارچوب نمودار 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 مرحلۀ تدوین

 های قبلی.، فعالیتها و استراتیژیهنځیمعرفی مختصر پو: مقدمه

 تعیین: دیدگاه، مأموریت، ارزشها و اهداف استراتیژیک

 یمطالعۀ عوامل محیطی و اولویتهای برنامۀ استراتیژیک وزارت تحصیالت عال

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

 اجرامرحلۀ 

 

 های ممکن؛انتخاب استراتیژی
 ها؛تعیین اولویت استراتیژی

 تعیین اولویت استراتیژیک؛
 مدتتعیین اهداف کوتاه

 

 برنامۀ عمل؛
 های مالی، مدیریت مخاطرهتدوین بودجه، برنامه

 ؛هنځیساختار پوتجدید 
 انتخاب سبک رهبری؛

 تخصیص منابع؛
 های اجرایی.تدوین پالیسی

 

 ارزیابیمرحلۀ 

 

 
 نظارت و ارزیابی برنامۀ استراتیژیک
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 فصل اول
 شرعیات هنځیشناخت و معرفی پو

 سبب ایجاد
های عدلی در سال و کدر ، کدرهای علمیقضات دعوتگران، کارشناسان اسالمی، علما، به منظور تربیۀ پوهنځی شرعیات      

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

 نشر فهم دقیق از مفاهیم عالی شریعت اسالمی و قوانین مکتوبه کشور؛ .1
 تحقیقات علمی در عرصۀ علوم شرعی جهت پیشرفت دانش شرعی؛فراهم سازی زمینه های  .2
ین مقدس د اتتربیه محصالن به مثابه شهروندان معتدل، مسئول و منتقد، دارای ظرفیت الزم و اندیشه های مبتنی بر اساس .3

 اسالم و تعهد اجتماعی، بردباری و احترام متقابل؛
دت، مطریق ارائه فرصت های تحصیلی باالتر، کورسهای کوتاه  تربیه کادر علمی و کارمندان اداری تحصیالت عالی از .4

 بازدید های متقابل و ایجاد فرهنگ آموختن مداوم؛
 ترک، تبادله مباحث و مقاالت علم.ها از طریق اجرای تحقیقات علمی مشپوهنځیتحکیم روابط اکادمیک با سایر   .5

 امکانات
  دکتورا، ماستر  و لیسانس؛استادان متعهد، مجرب، و متخصص با درجۀ تحصیلی 
 صنوف مجهز  با امکانات معاصر؛ 
  کی برای استفاده از وسایل معاصر در پروسۀ تدریس؛تکنالوژیامکانات 
 .  امکانات دسترسی محصالن به اینترنت پر سرعت و رایگان 
  جدا گانه برای طبقه اناث و ذکوردرسی داشتن صنوف 
 تخصصی و مکتبه های الکترونیکی. موجودیت کتابخانه مجهز با داشتن کتاب های 
 .موجودیت کمپیوترلب 
 رسی بهتر به وسایل ممد درسی.یت سیستم منظم برق جهت امکان دستموجود 
 ارایۀ دروس مطابق به روشهای نوین و معاصر 
 امکانات دسترسی محصالن به استادان 
 .تالش جهت فراهم کردن زمینۀ کار برای فارغ التحصیالن پوهنحی 
  های عملی و تطبیقی برای محصالن.امکانات کار 
 موجودیت کلینیک حقوقی. 
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 هـ . ش( 1400شرعیات )سال  هنځیچارت تشکیالتی پو
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 هنځیپو رئیس

 هنځیپو معاون

 آمر دیپارتمنت فقه و قانون

 استاد دایمی

 

 استاد دایمی استاد دایمی استاد دایمی

 تضمین کیفیتدیر م

 استاد دایمی

 اجرائیهمدیر  مدیر تدریسی

 آمر کتابخانه

 کارکن خدماتی کارکن خدماتی
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 حقایق و ارقام
 

 تعداد مجموعی محصلین 500
دو دیپارتمنت / یک دیپارتمنت 

 دهفارغ
 دیپارتمنت هاتعداد مجموعی  

 تعداد مجموعی  کارمندان اکادمیک تمام وقت  4

 تعداد مجموعی  کارمندان اکادمیک نیمه وقت  

 تعداد مجموعی  کارمندان اداری  3

 تعداد مجموعی  کارمندان تخنیکی خدماتی 3

 

 معلومات مفصل در مورد استادان
 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
مبتنی  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 دینی و های ارائههنځیهای دینی و شرعی، یکی از بهترین پو بر ارزشهای اسالمی و آموزه
طح معیاری را در سطح مؤسسه تحصیالت عالی جهان و جامعه اکادمیک در سشرعی باشد و جایگاه یک کانون علمی معتبر و 

 کشور کسب نماید.

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

گاه به دانش شرعی،  علمی، زمینۀ تدریس مؤثر و با کیفیت مضامین دینی و شرعی  را برای محصالن فراهم ساخته و جوانان آ
 طریق مصدر خدمت به جامعه گردد. اعتدال گرا، فعال و  وطن دوست را تربیت نماید تا از این

 ارزشها
 تحصیالت عالی با کیفیت؛ 
 تقویت وحدت ملی و رعایت ارزشهای اسالمی، اخالقی و کرامت انسانی؛ 
 میک؛آزادی اکاد 
 تطبیق عدالت، ادارۀ سالم، مؤثریت و کارایی؛ 
 انجام تحقیق معیاری، تدریس با کیفیت و شایسته ساالری؛ 
  و تعصب در محیط علمی و تحصیلی.جلوگیری از هر نوع تبعیض 

 اهداف استراتیژیک 
o اهداف عمومی 
 افزایش دسترسی به عدالت از طریق طرح یک سیستم آموزش عالی، شرعی و حقوقی؛ .1
 فراهم سازی زمینه های تحقیقات علمی در عرصۀ علوم شرعی جهت پیشرفت دانش شرعی؛ .2
 ده باشد؛نقادانه و انتقاد های سازنده مالک پذیرفته ش  ایجاد فضای اکادمیک که در آن بحث و تبادل نظر، پرسشهای .3
دین  تربیه محصالن به مثابه شهروندان معتدل، مسئول و منتقد، دارای ظرفیت الزم و اندیشه های مبتنی بر اساس .4

 مقدس اسالم و تعهد اجتماعی، بردباری و احترام متقابل؛
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یک سو تحقیقات در این ساحه پیشرفت نماید و از سوی انجام تحقیقات علمی در عرصهای  شرعی و حقوقی  تا از  .5
 دیگر نیازهای دینی و حقوقی جامعه بر آورده گردد؛

ه تربیه کادر علمی و کارمندان اداری تحصیالت عالی از طریق ارائه فرصت های تحصیلی باالتر، کورسهای کوتا .6
 مدت، بازدید های متقابل و ایجاد فرهنگ آموختن مداوم؛

 ی؛ها از طریق اجرای تحقیقات علمی مشترک، تبادله مباحث و مقاالت علمپوهنځیتحکیم روابط اکادمیک با سایر  .7
 .برای بهبود یافتن هرچه بیشتر آن پوهنځیانکشاف نصاب  .8

o اهداف خاص 
گاه، ماهر و خدمتپوهنځی شرعیات دارای مرام و اهداف خاص بوده که همانا تر و جامعه گزار برای مردم بیۀ کادر آ

 میباشد.
گردیده و  پوهنځی شرعیات در سیستم عدلی، قضایی و معارف کشور مصروف خدمت کادرهای تربیه شده توسط

 شند.پوهنځی را در حد امکان تحقق میبخ عمال برای انکشاف محلی، منطقوی، ملی و اجتماعی کار مینمایند و مرام
 اهداف ذیل نائل آیند: پوهنځی به های مختلفتوقع برده میشود فارغان رشته

 فهم دقیق از مفاهیم عالی شریعت اسالمی و قوانین مکتوبه کشور؛ .1
استفاده از تجارب نظری و عملی به دست آمده در امر بهبود تدریس در مدارس، مکاتب و مؤسسات  .2

 تحصیالت عالی کشور؛
 ی کشور؛استفاده از تجارب نظری و عملی به دست آمده در امر بهبود سیستم عدلی و قضای .3
 کسب توانایی تحلیل و بررسی قضایای مختلف در پرتو شریعت اسالمی و قوانین نافذه کشور؛ .4
 کسب توانایی تحلیل و تفسیر درست مسائل در شریعت اسالمی و تحلیل و تفسیر معقول نصوص قانونی؛ .5
 .څارنوالیکسب مهارتهای عملی در عرصۀ قضاء  .6
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 وزارت تحصیالت عالیاولویتهای پالن ملی استراتیژیک 
 

 داری خوبحکومت
لی خواهد های ذیل را عمکه برنامه بودههداف جهت رسیدن به اشرعیات  هنځیداری خوب از جمله اولویاتهای مهم پو حکومت  

 نمود:

  ؛هنځیکارمندان اداری و کارکنان خدماتی و استادان پو ایجاد فضای اعتماد میان 
  ذب توسعۀ میزان ج بوجودآمدن عواید بر ای مؤسسه؛ از قبیل: انجام تحقیقات علمی،ایجاد فرصتهای مختلف جهت

 محصل، ارایۀ خدمات برای محصالن و عقد توأمیتها.
  لمیتوسط جذب کارمندان با سطح بلند ع هنځیایجاد یک سیستم منظم اداری جهت بهبود هرچه بهتر امور اداری پو 

 و ارتقای سطح علمی کارمندان اداری و استادان.
 ندان اداری، برای استادان، کارم توجه به مسایل جندر از طریق ایجاد سهولتها به طبقۀ ذکور  و اناث در ابعاد مختلف

 ؛کارکنان خدماتی و دانشجویان

  هرچه بهتر تحصیلیجامعه با ارایۀ خدمات  در هنځیتوجه جدی به بلندرفتن جایگاه پو.  
 

 رهبری و مدیریت
 .اش بشمار میرودشدهرهبری خوب و مدیریت سالم از جمله اساسات اصلی یک اداره در جهت رسیدن به اهداف پیشبینی  
شمول را ساالری و شیوۀ مدیریتی همهشایسته شرعیات با ایجاد رهبری سالم تالش میورزد تا در پیشبرد تمامی امور  هنځیپو 

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

 استقاللیت مالی
رساند و همچنان در رسیدن به اهدافش و تطبیق پالنهایش یاری میاستقاللیت مالی در یک نهاد اصل مهم میباشد و این امر نهاد را 

نهاد خصوصی میباشد، یک حصیالت عالی جهان از آنجایی که آمده میباشد. مؤسسۀ تثر از عواید بدستضامن استفادۀ مؤ 
 اتی مؤسسه میباشد.آمده از  محصالن یگانه مصدر عایدهای بدستاستقاللیت مالی میداشته باشد و فیس

ن مطابق به پال هنځیو تدوین پالن مالی پو  هنځیشرعیات همچنان در چارچوب مؤسسه صالحیت طرح بودجۀ پو  هنځیپو       
میتۀ کرا در جلسۀ شورای علمی/  هنځیشرعیات بودجۀ مورد نیاز پو  هنځینه پو سسه را میداشته باشد؛ چنانچه ساالمالی مؤ 

الن مالی پ هنځیمورد بحث قرار داده و  به مراجع مربوطۀ باال پیشنهاد مینماید و پس از تصویب آن، پو فرعی مالی و اداری 
 .ظیم مینمایدساالنۀ خود را تدوین نموده و برای تصویب نهایی به مراجع باال ارسال مینماید و مطابق به آن مصارف خود را تن
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نظارت صورت میشود،  هنځیو مصارف، ضمن اینکه از سوی کمیتۀ مالی و اداری پو شرعیات در بخش مالی  هنځیپو       
  .میداشته میباشد شفاف به مراجع باالی مربوطه ابدهیدهی و حسهمچنان ساالنه گزارش

 انکشاف موارد ذیل استفاده مینماید: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 
  مراقبتحفظ و 
 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 بخش کوچک هم که باشد، هنځیپو 

همه انواع قباحت فساد با امعه میباشد، افزون بر اینکه جدادن اعتماد از دست سیستم و عامِل  تخریب تمام دستگاه وسبب 
 آن در محیطهای اکادمیک که سازندۀ آیندۀ جامعه میباشد، شدیدتر است.

رزه و شرعیات بصورت جدی متعهد است که با تمام انواع فساد در همه بخشهای مربوطه مبارهبری پوهنځی بر این اساس 
 کند.مقابله 

  :شرعیات، بویژه در امور ذیل با فساد مبارزه کرده و شفافیت را تحقق میبخشد هنځیپو 

  تقرر استادان، کارمندان و کارکنان خدماتی 
 های درسی و آموزشی برای محصالنسازی زمینهفراهم 
 تأمین زمینۀ دسترسی به امکانات آموزشی 
 کنترول حاضری کارمندان 
 کنترول حاضری محصالن 
 کارمندان و محصالن رسیدگی به شکایات 
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 بودجه و موارد آن. حسابدهی مصارف 
 

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

 است.در برخی ادارات پدید آورده هم هایی رامعضله

تشریفات اداری که شدن آسانتر نماید و از طوالنی هنځیشرعیات تالش میورزد تا این پروسه را در سطح پو  هنځیپو     
مد تسلسل مراتب در اجراءات بصورت شفاف بینجاسبب سکتگی در اجرای امور میگردد، جلوگیری نماید تا از یک طرف 

 وبصورت شفاف مراجعین به مشکالت ز جانبی هم و از سویی امور به سهولت و بدون سکتگی بیمورد به پیش برود و ا
 به آسانی رسیدگی صورت گیرد.

 

 هاتفاهمنامه
نهادهای  های علمِی سازی تحقیقات و تجارب علمی با سایر  برنامه، شریکبهسازی روند تدریس در حوزۀ از آنجایی که    

شرعیات همچنان  هنځیهمیت میباشد، پو نهایت حایز اها و ایجاد توأمیتها امری ، عقد تفاهمنامهتحصیلی و ادارات دولتی
است که بموجب آن نموده های همکاری را عقدها تفاهمنامهینی، مدارس و دار العلومد -با برخی نهاهای آموزشی

 .استشرعیات و آن نهادها انجام یافته هنځیهای متقابل میان پو همکاری
های رنامهدینی، ب-ر نهادهای آموزشیها را با سایها/توأمیتتفاهنامه 15 شرعیات در نظر دارد تا پنج سال آینده  هنځیپو     

 .امضا نماید و ادارات دولتی مانندهمعلمی 
با سایر نهادها شریک شده و  شرعیات هنځیحقیقی پو ت-های علمیاین امر همچنان سبب خواهد شد که تا تجارب و یافته

در این خصوص هنځیتیجه رشد و انکشاف پو نکه در های سایر  نهادها مستفید خواهد گشت از یافته هنځیاز  سویی پو 
 تحقق خواهد یافت.

     در انکشاف جامعه هنځینقش پو
ر انکشاف علمی، سهمگیری دهای تأسیس نهادهای تحصیالت عالی و  ایجاد برنامهیکی از  اهداف عمدۀ  از آنجایی که

د را در خو  ا سهمشرعیات همیشه تالش داشته ت هنځی، بر این مبنا پو میباشد تحقیقی هایجامعه از طریق تولید علم و یافته
 این عرصه ایفا نماید.

 داشته باشد: ها مصمم است تا با بوسیلۀ موارد ذیل سهم عمدۀ خود را در انکشاف جامعهشرعیات همچنان در آیندههنځی پو 

 سازی زمینۀ  خدمات تحصیلی معیاریفراهم 
 گاهیبرگزاری برنامه  دهیهای آ
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 تدوین و نشر کتب 
  همایشهای علمی و فرهنگیتدویر 
 نویسیاندازی مسابقات علمی و مقالهراه 
 نشر مقاالت علمی مرتبط به مشکالت موجود در جامعه از  منظر دین مقدس اسالم 
  گاهیبه رسانه هنځیاعزام استادان پو  ف شرعی و فقهی.دهی به جامعه در مسایل مختلها بمنظور  آ

 

 نظارت و ارزیابی
برای کشف  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 نقاط 
های گوناگونی را در بخشهای مختلف: روند تدریس، رعیات به این اصل بارومند بوده و در طول سال ارزیابیش هنځیپو    

برای طرح پالن  جۀ را آنها، محصالن و ... انجام میدهد و پس از انجام ارزیابی، تحلیل و نتیاستادان، کارمندان اداری، برنامه
 بهبود با جهتهای مربوطه شریک میسازد. 

 مندتر بسازد.اصولرا و  آن   ها را حفظ نمودهشفافیت ارزیابیهمچنان ها شرعیات تالش میورزد تا در آینده هنځیپو      

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

مؤسسۀ  و از سویی باشداز آنجایی که پیشبرد فعالیتها و خدمات و  توسعۀ آن نیازمند عواید میاست؛ اما کشور  تأسیس گردیده
مؤسسه پوهنځی شرعیات  .درآمدی میباشد نیازمند منابِع لذا  یک نهاد تحصیلی خصوصی میباشد، تحصیالت عالی جهان

یداتی نماید که بعضی منابع عاآن، تالش میهای ودجۀ مؤسسه و رفع نیازمندیتحصیالت عالی جهان جهت سهمگیری در تمویل ب
 از موارد ذیل ایجاد نماید:را 

  هنځیحق الشمول در پو 
  هنځیفیس محصالن پو 
 توزیع دیپلوم و ترانسکریپت. 

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

 وزارت تحصیالت عالی کشور میباشد. اسالمی افغانستان و 
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نانچه چ؛ ایشان میباشدمؤسسۀ تحصیالت عالی جهان همچنان متعهد به تقویت بانوان و توانمندسازی شرعیات  هنځیپو      
 ادانِ را نسبت به ذکور برخوردار میباشند. همچنان در بخش است ین تعداد طبقۀ اناث بیشتر ،هنځیپو  در خصوص محصالن

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

  لند ببرد.به بیست درصد بتعداد استادان را از طبقۀ اناث جذب هـ . ش پالن دارد تا  1404شرعیات تا سال  هنځیپو      

 های علمیبرنامه
میباشد.  لمی، تحقیقی و تدریسیع-ارایۀ خدمات با کیفیت تحصیلی هر برنامۀ علمی منوط به هدف کلیدِی  ایجاد    
 خدمات تحصیلی در در راستای ارایۀهمچنان بمنظور تحقق این هدف کلیدی از  بدو تأسیس تا حال شرعیات  هنځیپو 

اسان اسالمی و دعوتگران برای جامعۀ اسالمی فعالیت تقدیم کارشن ،قضایی-حوزۀ علوم شرعی، تربیۀ کادرهای عدلی
 است.نموده

 و در زمینۀ رشد و  بمنظور تحقق این هدف اساسی اقدام به جذب کادر جوان و متخصص نمودهشرعیات هنځی پو      
 است.فعالیت کرده ها و تشویق به ادامۀ سطح تحصیلیدویر برنامهارتقای ظرفیت آنها از طریق ت

از  ار  هنځیپو  استاداناز به تعداد پنج تن شرعیات در پنج سال آینده در نظر دارد با کسب حمایت مؤسسه  هنځیپو    
های علمی مصمم است تا برنامه و برای ارتقای هرچه بیشتر ظرفیت اعضای کادر های تحصیلی برخوردار نمایدبورسیه
 مدت و درازمدت را انکشاف و توسعه دهد.کوتاه

ر دارد دیپارتمنت و تنظیم آن در نظ های علمیو بر نامه برای توسعۀ ارایۀ خدمات تحصیلیشرعیات  هنځیپو  همچنان     
 ده سازد.ثقافت اسالمی را ایجاد و دیپارتمنت تعلیمات اسالمی را فارغ

 گسترش تعداد اعضای کادر علمی 
تناسب موجوده کافی و مناسب بوده؛ قسمی که  دایمی و قراردادی از جهت کادر علمی هنځیهرچند تشکیالت پو     

اساس عزم  میباشد، بر این هنځی؛ اما از  آنجایی که جذب بیشتر محصالن در پالن پو میباشد 1/11میان استادان و محصالن 
 د.نجذب و مقرر گردبه سویۀ ماستر  و داکتر تن استاد  10هـ . ش به تعداد  1404تا سال بر این است 

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

تدوین  های شرعیات در کشور هنځینصاب تحصیلی را برای پو . از همین رو  وزارت محترم تحصیالت عالی میسازد
 است.نموده

 در سطحالی همچنان از بدو تأسیس متعهد به تطبیق نصاب تحصیلی تأییدشدۀ وزارت تحصیالت عشرعیات  هنځیپو         
ایجاد  هنځیرا در سطح پو  کمیتۀ بهبود و انکشاف نصاب تحصیلی ،است  و برای اینو نظارت مستمر از تطبیق آن بوده هنځیپو 

 است.نموده



17 
 

نظارت نموده و  برای اصالح و بصورت دوامدار از  تطبیق نصاب تأییدشدۀ وزارت تحصیالت  هنځیکمیتۀ نصاب پو     
مطابق  را در صد تغییرات و اصالحات 20است تا ها را اجازه دادههنځیپو  ،و برای این الیحۀ کریدیتن فعالیت مینماید انکشاف آ

 های کاری اعمال نماید.به نیازها و تقاضای حوزه
های شنامهپرساستادان و محصالن را در  این پروسۀ سهیم میسازد و با توزیع شرعیات در خصوص بروزسازی نصاب  هنځیپو        

ساختن این پروسه هدف از عملی شان را اخذ و پس از تحلیل در اعمال اصالحات و تغییرات استفاده مینماید.برایشان نظریات
 موارد ذیل میباشد:

 بررسی و ارزیابی نصاب موجود و تشخیص چالشها و نواقص آن؛ 
  کریکولم؛بررسی و ارزیابی مفردات و منابع درسی و تطابق آنها با 
 های کاری مربوط به رشته؛بررسی منابع جدید و بروز  و نیازهای موجوده در حوزه 
 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 
صالن شرعیات در نظر دارد تا در آینده در خصوص این پروسۀ عنایت بیشتر نموده و برای این مصمم است تا مح هنځیپو 

در عرصۀ  را های آموزشیرا برای اشتراک هرچه بیشتر  در این پروسه تشویق نموده و برای اعضای کمیتۀ نصاب دوره
 بهبود و انکشاف نصاب تدویر نماید.

 بروزسازی مواد درسی 
های علمی، نوسازی و تجدید مواد درسی مطابق با پیشرفتهای علمی، منابع جدید و یکی  از  عناصر مهم در بخش برنامه     

م از پالن استراتیژیک خود میشمارد و شرعیات این امر را جزء مه هنځیهای کاری میباشد. بهمین اساس پو مقتضیات حوزه
ن همچنان درنظر هرساله آن را مطابق با موارد ذکرشده تجدید و نوسازی مینماید و برای این نظریات استادان، محصالن، کارفرمایا

 گرفته میشود.
 هنځید، پو ر  عرصۀ پیشرفتهای علمی بازی میکنای دمعلوماتی در  این عصر نقش عمده تکنالوژیهمچنان از آنجایی که    

 کی معاصر باشد.تکنالوژیشرعیات این امر را مدنظر داشته و سعی نموده که صنوف درسی مجهز  با وسایل 
  تطبیق برنامۀ ارتقای کیفیت 

صورت بمیشود و  شرعیات شمرده هنځیتطبیق برنامۀ ارتقای کیفیت و انکشاف فعالیتهای آن یکی از اولویتهای کاری پو      
 عموم شامل موارد ذیل میگردد:

o تطبیق معیارهای ارتقای کیفیت و حصول اعتباردهی؛ 
o  تقویت فعالیت های کمیته ارتقای کیفیت در سطح پوهنځی؛ 
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o اعتبار دهی وزارت تحصیالت عالی؛    تطبیق لوایح و مقرره های ریاست ارتقای کیفیت و 
o  ارزیابی پروسه تدریس در سطح پوهنځی؛ 
o  گاهی دهی جهت ترویج فرهنگ ارتقای کیفیت؛  سازماندهی ورکشاپ های آ
o تربیۀ کادرهای علمی در عرصۀ علوم شرعی، کارشناسان اسالمی، دعوتگران و کادرهای عدلی و قضایی؛ 
o تخصصی استادان؛-ارتقای سطح دانش مسلکی 
o انکشاف فعالیتهای تحقیقی و برگزاری کنفرانسهای علمی؛ 
o های علمی؛سایر برنامه ایجاد توأمیتها با 

ادان، کارمندان اداری و کارکنان در عرصۀ ارتقای سطح دانش و مسلکی است هنځیشدۀ پو های پالنافزون بر این، برنامه     
 خدماتی قرار ذیل میباشد:

o مدت جهت ارتقای سطح تخصص؛های درازمدت و کوتاهکسب حمایت مؤسسه برای معرفی استادان به بورسیه 
o شان؛سلکی و علمیها جهت ارتقای ظرفیت مها و بورسیهایت مؤسسه برای معرفی کارمندان به ورکشاپکسب حم 
o دادن به جذب کارکنان باسواد؛کسب حمایت مؤسسه برای معرفی کارکنان خدماتی به کورسهای سوادآموزی و اولویت 
o های کاری؛ات حوزهتالش در عرصۀ نوسازی نصاب مطابق پیشرفتهای علمی، منابع بروز  و مقتضی 
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 ارتقای ظرفیت استادان، کارمندان و محصالن در یک نهاد تحصیلی و برنامۀ علمی از مهمترین فعالیتهایی  

یت را از شرعیات همیشه تالش داشته تا ارتقای ظرف هنځیعلمی میگردد. از این جهت پو  رشد و پیشرفت آن نهاد و برنامۀ
ای ظرفیت در ق ببخشد و در آینده هم متعهد به توسعۀ فعالیتها برای ارتقتحقطریق سیمینارها، ورکشاپها و نشستهای علمی 

 میباشد. هنځیسطح پو 

 ارزیابی و ارزشیابی اکادمیک 
 های متعدد در بخشهای مختلفشرعیات یک از اصول مهم شمرده شده و ساالنه ارزیابی هنځیارزیابی و ارزشیابی در پو    

های صنفی و سیمینارها، کارمندان از طریق ارزیابی؛ محصالن از طریق امتحانات، صورت میگیرد هنځیدر سطح پو 
مورد های خودی و دیپارتمنت از طریق ارزیابی اصالحی و ارزیابی ساالنه ساالنه، استادان از  طریق ارزیابی ارزیابی

بصورت منظم و  هنځیها در سطح پو شرعیات در آینده هم تالش میورزد تا روند ارزیابی هنځیارزیابی قرار میگیرند. پو 
 ها تشخیص میشود، فعالیتهای بیشتری صورت گیرد.در عرصۀ بهبود نقاط ضعفی که توسط ارزیابیپیش برود و به شفاف 
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 تحقیقات علمی 
های نهادهای تحصیلی بخاطر آن تأسیس و برنامهاست که عنصر مهمی  تحقیقات در پهلوی ارایۀ خدمات تحصیلی      

یتۀ شرعیات تحقیقات علمی را بخش مهمی از پالن خود شمرده و بخاطر آن کم هنځی. پو علمی بخاطر آن ایجاد میگردد
های روش مسئولیت تدویر سیمینارها و ورکشاپ هنځی، کمیتۀ تحقیقات پو استایجاد نموده هنځیتحقیقات را در سطح پو 

گاهی، تحقیق  ، کنترولحقیقتو محصالن، معرفی روشهای نوین جام کارهای تحقیقی برای استادان دهی چگونگی انآ
 را به عهده دارد. مقاالت و آثار تحقیقی استادان و سیمینارها، مقاالت و مونوگرافهای محصالن

ای انجام هرچه شر عیات تالش میورزد تا در آینده فعالیتهای کمیته را انکشاف داده و استادان و محصالن را بر  هنځیپو     
طح سجدیًدا در  بیشتر و بهتر تحقیقات علمی تشویق نماید. همچنان عزم بر این است که کمیتۀ تحقیقات علمی را که

  د.تر نمایاست، فعالدیپارتمنت فقه و قانون ایجاد نموده

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

 .درک این مسئولیت پیوسته تالش داشته تا این فعالیتها را بوجه احسن آن به پیش ببرد  با

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

 های کاری؛با درنظرداشت منابع جدید و مقتضیات حوزه هنځیسازی نصاب تحصیلی پو میعاری 
 تدویر ورکشاپها و سیمینارهای آموزشی برای استادان، کارمندان و محصالن؛ 
  برای استادان و محصالن؛ تحقیقیتدویر ورکشاپها و سیمینارهای 
 انجام فعالیتهای تحقیقی؛ 
 ایجاد دیپارتمنت ثقافت اسالمی؛ 
 سالمیساختن دیپارتمنت تعلمیات ادهفارغ. 

 سهمگیری استادان، کارمندان و محصالن 
 شان در انکشاف جامعه فعالیتهای ذیل را انجام داده و خواهند داد:با درک نقش هنځیاعضای کادر علمی و اداری پو 

 ؛تجلیل از روزهای ملی و بین المللی 
  مناسبتهای دینی؛بزرگداشت از 
 ر ا تبارز میدهد؛امعه جشان در انکشاف تدویر سیمینارها توسط استادان پیرامون موضوعات مختلفی که نقش 
 اشتراک استادان، کارمندان و محصالن در کنفرانسهای ملی و  بین المللی؛ 
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  شان در انکشاف جامعه نقشانجام تحقیقات توسط استادان، کارمندان و محصالن پیرامون موضوعات مختلفی که
 ر ا تبارز میدهد؛

 سازی نتایج تحقیقات با نهادها و ادارات؛شریک 
 های تلویزیونی پیرامون موضوعات مختلفی که ضرورت و نیاز اشتراک استادان، کارمندان و محصالن در برنامه

  .جامعه و مردم میباشد

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

مه بخشهای مختلف مربوط به هبه آن  درمحصالن داشته که  اس مؤسسه اکونتآییات در سیستم امشرع هنځیرو محصالن پو 
نکشاف و سیستم را اها را حمایت نموده هنځیاست در این عرصه پو  خودشان دسترسی دارند. مؤسسه تحصیالت عالی جهان قرار

 دهد.

 شرعیات هنځیسایت پوویب 
گاهی هنځیپو      سایت ، ویبهنځیدوامدار از امور تدریسی، اداری، فعالیتها و سایر موارد مربوط به پو دهی شرعیات بخاطر آ

 موارد مذکور دسترسی داشته باشند.مشخص دارد که از طریق آن استادان و محصالن میتوانند به 
 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 
 ها، دیپارتمنت و کمیتههنځیر موضوعات مربوط به پو نشر هرچه بیشت. 

 دسترسی به تحصیالن عالی و حمایت محصالن
تقویت سطح علمی محصالن خود در عرصۀ علوم  تواناساختن فرزندان وطن به جوهر دانش و شرعیات متعهد به هنځیپو   

صالن مساعد را برای تقویت سطح دانش و ارتقای ظرفیت مح یهای مختلفزمینه شرعی و قانونی میباشد  و بدین منظور 
 .  استساخته

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

 جذب بیشتر محصالن؛ 
 سازی هرچه بیشتر  سیرهای علمی برای محصالن؛زمینه 
 معیاری؛ تحصیالتهرچه بهتر  سازی زمینۀ فراهم 
  حقیقی؛ت-های علمیخدمات تحصیلی و سایر برنامهافزایش دستری طبقۀ اناث به 
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 دادن محصالنی که با زیور دانش و اخالق مزّین باشند.فارغ 

 هنځیآشنایی محصالن جدیدالشمول با اصول و ارزشهای پو 
 معارفه برگزار نموده و در آن ضمنشرعیات در هر سمستر  با ورود محصالن جدید الشمول برایشان محفل  هنځیپو     

شتۀ ر شان، در مورد اهمیت تحصیل، قانون تحصیالت عالی، سیستم کریدیت، اهمیت و تبریکی موفقیتآمدگویی خوش
 گردد.معلومات ارایه می هنځیتحصیلی،پروسۀ تضمین کیفیت و معرفی مؤسسه و پو 

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

« الشاملة»های شرعیات به این مهم توجه خاص داشته و کتابخانه هنځی. بر این اساس پو الکترونیکی دارای اهمیت فراوان میباشد
 است.صالن قرار دادهاف را بدسترس استادان، کارمندان و محدیهای پیو همچنان مکتبه «قلم»

بروز  والکترونیکی را انکشاف داده و کتب و سافتهای جدید  شرعیات در نظر دارد تا در آینده بخش کتابخانۀ هنځیپو     
 سترس استادان، کارمندان و محصالن قرار دهد.بد

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

های علم شرعیات در خصوص این امر توجه جدی داشته و برای محصالن دوره هنځیآموزشی مطابق نیاز میباشد. بنا بر این پو 
شده و در خصوص سایر ها توسعه دادهاست و در آینده هم پالن است که این دورهتفسیر، میراث و تجوید را برگزار نموده

 های آموزشی برگزار گردد.بخشها هم دوره

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

 آنچه هدف دارند محقق بسازند. و امور را به پیش برده استادان، کارمندان و محصالن در یک محیط مساعد  بوده و 
اسب و شرعیات دفاتر و صنوف من هنځیپو برای و  ین منظور استامؤسسۀ تحصیالت عالی جهان دارای تعمیر مساعد برای      

 است.مجهز اختصاص داده شده
 د:عملی بساز  ت مؤسسه و تخصیص امکانات توسط آنبه حمایموارد ذیل را  شرعیات در نظر دارد که در آینده هنځیپو     

  شرعیات؛ هنځیدرخواست ایجاد کتابخانۀ مستقل برای پو 
  ش را ساختن این بخدهفارغ هنځیکه پو از مؤسسه، درخواست دفتر مجهز و مستقل برای دیپارتمنت تعلیمات اسالمی

  در پالن دارد؛ 
 ن ایجاد این بخش را در پال هنځیکه پو  از مؤسسه، درخواست دفتر مجهز و مستقل برای دیپارتمنت ثقافت اسالمی

 دارد؛  
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 در خصوص جذب بیشتر محصالن؛بر اساس پالن آینده  تخصیص بیشتر صنوف درسی 
 هنځیدر سطح پو  ها درخواست اختصاص یک اتاق جلسه از مؤسسه برای تدویر جلسات شوراها و کمیته. 
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 فصل سوم
 تحلیل عوامل محیطی

تورهای که روی آن کفگرفته شده و های مشخص روی دست استراتیژیبرای رسیدن به اهداف استراتیژیک نیاز  است تا   
 تأثیرگذار میباشد، همچنان واضح گردد.

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

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

پذیری شرعیات با ذینفعان متعددی در تعامل بوده و اثرگذاری و اثر  هنځیذینفعان و تشخیص طرق پاسخگویی به آن است. پو 
د مدنظر بازدهی مناسب برنامه بای انتظارات ذینفعان در خصوصو آنها قابل انکار نیست؛ از همین رو  هنځیمتقابل میان پو 

 .های روی دست گرفته شودها و برنامهگرفته شده و برای آن استراتیژی
 با واحدهای متعددی در تعامل است؛ از جمله: ارایۀ خدمات تحصیلی انجام امور شرعیات در راستای هنځیپو    

 وزارت تحصیالت عالی؛ 
 اعضای کادر علمی؛ 
 خدماتی؛ کارمندان اداری و کارکنان 
 محصالن؛ 
 فارغ التحصیالن؛ 
 مانند دولتی و خصوصی؛های همبرنامه 
 کننده.ادارات استخدام 

 است:شرعیات در سه محیط نمایش داده شده هنځیدر شکل ذیل ذینفعان پو    

 

 

 

 

 

 

 محیط کالن

عوامل سیاسی؛ 

عوامل اقتصادی؛ 

عوامل فرهنگی؛ 

عوامل اجتماعی؛ 

.عوامل تکنالوژیکی 

 محیط رقابتی

مراجعان؛ 

رقبا؛ 

بخشهای اداری مافوق 

 نهادهای مختلف
 دولتیدولتی و غیر 

 محیط داخلی

منابع مالی؛ 

نیروی انسانی؛ 

آموزش و تحقیق؛ 

مدیریت؛ 

.استراتیژی جاری 



24 
 

 طیف تقسیم میشوند: شرعیات از جهت اثرگذاری به دو  هنځیان پو عذینف

 میباشند؛ذینفعان داخلی که دارای اثر مستقیم  -1
 ذینفعان خارجی که داری غیر مستقیم میباشند. -2

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

 :بیان میشودهر بخش 
 :انتظارات و توقعات وزارت محترم تحصیالت عالی 

 قوانین، لوایح و مقررات؛رعایت  -
 های بزرگ کشوری؛حرکت در جهت استراتیژی -
 وزارت محترم تحصیالت عالی. شده در پالن استراتیژیکتعییندستیابی به اهداف  -
 :انتظارات و توقعات هیأت رهبری مؤسسه 

 رعایت مقررات و طرز العملها؛ -
 حرکت در جهت پالن استراتیژیک مؤسسه؛ -
که مؤسسه برای ها و امکاناتی تالش در جهت تولید علم، ارایۀ خدمات تحصیلی معیاری با استفاده از زمینه -

 است؛فراهم نموده هنځیپو 
 ؛شرعی و قانونیارتقای کیفیت تحصیلی و تربیۀ نیروهای متعهد و متخصص در عرصۀ علوم  -
 محورسازی تحصیالت عالی.تحقیق -
 علمی: انتظارات و توقعات اعضای کادر 

 ها و امکانات برای تحقیقات علمی در عرصۀ علوم شرعی و قانونی؛سازی زمینهفراهم -
 محورسازی برنامه؛تحقیق -
 ؛های تحصیلی برای ارتقای سطح تحصیلیرهنمایی و معرفی به بورسیه -
 های ارتقای ظر فیت.تدویر برنامه -
  هنځیکارمندان اداری پو انتظارات و توقعات: 

 های کاریشان؛آموزشی ارتقای ظرفیت در حوزه هایدورهبرگزاری  -
 سازی سهمگیری در انکشاف جامعه؛زمینه -
 ها برای بهبود امور مربوطه.ها و رهنماییارایۀ مشاوره -
 :انتظارات و توقعات محصالن 
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 سازی زمینۀ تحصیالت عالی معیاری؛فراهم -
 ایشان در این عرصه؛ سازی امکانات تحقیقات و حمایۀفراهم -
 مدت و درازمدت؛های کوتاهسازی بورسیهزمینه -
 های روانی و  آموزشی؛ارایۀ خدمات در بخشهای مشاوره -
 های نوین تدریس؛شیوهتطبیق  -
 های کاری؛با مقتضیات حوزه هنځی کریکولم پو سازی هر چه بیشتر مناسب -
 .و سیرهای علمی بیقیکارهای تط هایههای بیشتر در عرصسازی زمینهفراهم -
  و توقعات فارغ التحصیالنانتظارات: 

 های جذب در ادارات دولتی و خصوصی؛زمینه سازیفراهم -
 ها برای ادامۀ تحصیالت؛بورسیهسازی زمینه -
 .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؛ -
 های استفاده از امکانات یکدیگر.سازی زمینهفراهم -
  کننده:و توقعات ادارات استخدامانتظارات 

 ی؛قانون-تطبیقی مضامین شرعی 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
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 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؛ 
  نهادهای دولتی و خصوصی؛توزیع ناعادالنۀ فرصتها برای تمامی 
 های علمی در سطح کشور؛نبود مبادالت علمی میان برنامه 
 تطبیق ناکامل نظام مکافات و مجازات؛ 
 محورنبودن نظام تحصیالت عالی؛تحقیق 
 ای مقررات آموزشی.شرعیات در چارچوب آن فعالیت میکند، در تدوین و اجر  هنځینبودن مؤسسۀ که پو مستقل 

 

 محیط اقتصادی (2
 فرصتها: -الف 
 گذاری در بخشهای خصوصی؛وجود سرمایه 
 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 
  بجای فعالیتهای مبتنی بر نوآوری و تحقیق؛توسعۀ فعالیتهای تجاری 
  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 
 ؛پیشرفت کشورها به ارزش علم و پژوهش در باورمندی فرهنگی خانواده 
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 .تمایل نهادها و مراکز متعدد به جذب جوانان متخصص و مسلکی 
 

 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 
 هنځیتناسب میان مفردات درسی مکاتب و پیشنیازهای پو  عدم. 

 

 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؛ 
 الکترونیکی؛ هایرشد 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 

 

 تحلیل عوامل محیط داخلی
 :استحید گردیدهو نظریات تو  ها توزیع گردیدپرسشنامهدر تحلیل عوامل محیط داخلی، بر اساس شاخصهای ذیل       

 تحقیقات -
 مدیریت -
 خدمات تحصیلی -
 های انکشافیبرنامه -
 های علمیبرنامه -
 منابع بشری )کادری و اداری( -
 امکانات -

 :که استجدول ذیل ترتیب گردیده تحلیل عوامل محیط داخلی جهت
 ؛استنمایش داده شده هادر ستون اول در قالب قوتها و ضعف یکعوامل استراتیژ   -
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است که وزنی ماتریکس عوامل استراتیژیک با در نظرداشت اهمیت عامل از صفر الی یک تعیین شدهضریب  -
 ؛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

 0.385 3.5 0.11 ادراۀ سالم، فعال و مؤثر  .1
 0.36 4 0.09 خدمات تحصیلی معیاری  .2
 0.228 3.6 0.08 موجودیت کادر علمی متخصص و ورزیده  .3
 0.2 4 0.05 پذیر و فعالموجودیت کارمندان اداری مسئولیت  .4
 0.2 4 0.05 هنځیسطح پو های فعال در موجودیت کمیته  .5

6.  
ده نبودن دیپارتمنت عدم موجودیت برنامۀ ماستری و فارغ
 تعلیمات اسالمی

0.03 1 0.03 

 0.06 2 0.03 عدم موجودیت دیپارتمنت ثقافت اسالمی  .7
 0.15 3 0.05 های ارتقای ظرفیت برای استادان و کارمندانموجودیت برنامه  .8
 0.15 3 0.05 موزشیآ-دینیها با مراکز تفاهمنامه  .9
 0.24 4 0.06 های تضمین کیفیتتطبیق برنامه  .10
 0.15 3 0.05 فعالیتهای تحقیقی  .11
 0.15 3 0.05 برگزاری سیمینارهای علمی  .12
 0.08 2 0.04  هنځیعدم موجودیت سالون مستقل برای محکمۀ تمثیلی در پو   .13
 0.15 3 0.05 موجودیت کمپیوترلب و وسایل تکنالوژی  .14
 0.24 4 0.06 تطبیق روشهای نوین تدریس  .15
 0.15 3 0.05 موجودیت کتابخانۀ الکترونیکی  .16
 0.2 4 0.05 موجودیت کتابخانۀ فزیکی  .17
 0.15 3 0.05 شورای نخبگان بودن انجمن محصالن وفعال  .18

 3.273  1 همجموع
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 تحلیل و ارزیابی عوامل محیط خارجی
ظر نمستخدمین، نظریات مؤسسین و هیأت امنا و فرصتها و چالشهای سطح مؤسسه در نظریات در تحلیل عوامل خارجی       

  است:توضیح گردیدهبه شرح ذیل  هنځیگرفته شده و توسط اعضای کمیتۀ پالن استراتیژیک پو 
 است؛نمایش داده شده فرصتها و تهدیدهادر ستون اول در قالب  امل بیرونیعو   -
است که استراتیژیک با در نظرداشت اهمیت عامل از صفر الی یک تعیین شدهضریب وزنی ماتریکس عوامل  -

 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

 0.8 4 0.20 عالقمندی حکومت و مردم به تحصیالت در زمینۀ علوم شرعی   .1
 0.6 4 0.15 اهتمام مؤسسه به حمایت تحصیالت علوم شرعی  .2

3.  
سطح وزارت تحصیالت عالی و  موجودیت پالن استراتیژیک در 

 مؤسسه
0.15 3 0.45 

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

 توسعه در بخش علوم شرعی و علوم قانونی
0.10 3 0.3 

 0.4 4 0.10 یموجودیت جوانان با استعداد و عالقمند به علوم شرعی و قانون  .5

6.  
موجودیت افراد و کدرهای متخصص در عرصۀ علوم شرعی در 

 جامعه
0.10 4 0.4 

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

 شرعی
0.06 2 0.12 

 0.07 1 0.07 گرایش به تعلیمات سنتی در  عرصۀ علوم شرعی  .8
 0.07 1 0.07 های علوم فقهی در جامعهبودن روحیۀ تحقیق در عرصهپایین  .9

 3.21  1 مجموعه

 

 مقایسۀ عوامل داخلی و خارجی و تعیین استراتیژی
 :هدف از مقایسۀ عوامل بهبود موارد نقاط ضعف و کاهش اثرات تهدیدات میباشد       
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 تحلیل سوات

 عوامل داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عوامل خارجی

 

 ( :Sقوتها )

 ؛ادراۀ سالم، فعال و مؤثر. 1

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

 ؛متخصص و ورزیده
موجودیت کارمندان اداری  .4

 ؛پذیر و فعالمسئولیت
های فعال موجودیت کمیته .5

 ؛هنځیدر سطح پو 
های ارتقای موجودیت برنامه .6

ظرفیت برای استادان و 
 ؛کارمندان

های تضمین تطبیق برنامه .7
 ؛کیفیت

 ؛فعالیتهای تحقیقی .8
 ؛برگزاری سیمینارهای علمی .9
موجودیت کمپیوترلب و  .10

 ؛وسایل تکنالوژی
موجودیت کتابخانۀ  .11

 ؛الکترونیکی
 ؛تطبیق روشهای نوین تدریس .12
 ؛موجودیت کتابخانۀ فزیکی .13
بودن انجمن محصالن و فعال .14

 ؛شورای نخبگان
-ها با مراکز دینیتفاهمنامه .15

 ؛آموزشی

 ( :Wضعفها )

عدم موجودیت برنامۀ ماستری  .1
ده نبودن دیپارتمنت و فارغ

 ؛تعلیمات اسالمی
عدم موجودیت دیپارتمنت  .2

 ؛ثقافت اسالمی
سالون مستقل عدم موجودیت  .3

برای محکمۀ تمثیلی در 
 .هنځیپو 
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 : (Oفرصتها )

عالقمندی حکومت و مردم به . 1
 ؛تحصیالت در زمینۀ علوم شرعی

اهتمام مؤسسه به حمایت تحصیالت . 2
 ؛ علوم شرعی

موجودیت پالن استراتیژیک در  . 3
وزارت تحصیالت عالی و سطح 

 ؛مؤسسه

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

 ؛در بخش علوم شرعی و علوم قانونی

موجودیت جوانان با استعداد و . 5
 ؛عالقمند به علوم شرعی و قانونی

موجودیت افراد و کدرهای . 6
متخصص در عرصۀ علوم شرعی در 

 .جامعه

 : (SO) وضعیت تهاجمی

 (S1از طریق  ) (O2کسب ) .1
 (S2( از طریق )O5کسب ) .2

 (S15و )
( S2از طریق ) (O6کسب ) .3

 (S6و )

 : (SO) کاروضعیت محافظه

از طریق  (W2( و )W1رفع ) .1

(O2) ( وO5) 

  (O2( از طریق )W3رفع ) .2

 : (Tتهدیدها )

کمبود منابع علمی و درسی  .1
به زبان دری و پشتو در 

 ؛عرصۀ علوم شرعی
گرایش به تعلیمات سنتی در   .2

 ؛عرصۀ علوم شرعی

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

 : (ST) وضعیت رقابتی

 (S5و ) (S3( از طریق )T1رفع ) -1
 (S6و ) (S2) از طریق  (T2رفع ) -2
 (S8( از طریق )T3رفع ) -3

 : (ST) تدافعیوضعیت 

( برای W1توجه به ) -1
 (T2از ) جلوگیری

( برای مواجهه W3توجه به ) -2
  (T3با )
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 های تهاجمیاستراتیژی
 در این استراتیژی سعی میشود که با استفاده از نقاط قوت داخلی از فرصتهای بیرونی بهره جست:      

 شرعیات با استفاده از ادارۀ سالم و فعال خود اهتمام و حمایت مؤسسه را بیشتر کسب نماید. هنځیپو  -1
استعداد جوانان جامعه که شایق علوم  ازینی د-ها با مراکز آموزشیو ایجاد تفاهنامهبا ارایۀ خدمات تحصیلی معیاری  -2

به  هاعلومدینی و دارال-و مراکز آموزشی  شرعی میباشند، بهتر استفاده میگردد و سبب میشود تا عالقمندی مردم
 تحصیل در عرصۀ علوم شرعی بیشتر گردد.ادامۀ 

 یت منتج به جذب هرچههای ارتقای ظرفبه ارایۀ خدمات تحصیلی معیاری و موجودیت برنامه هنځیمتعهدبودن پو  -3
 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      

ا تهمکاری مؤسسه مصمم است با درنظرداشت عالقۀ جوانان به علوم اسالمی و با حمایت و شرعیات  هنځیپو  -1
شرعیات  هنځیده ساخته و دیپارتمنت ثقافت اسالمی را در چوکات پو دیپارتمنت تعلیمات اسالمی را فارغ

 ایجاد نماید.
 توسعه یابد. هنځیانات در سطح پو مندی از حمایتهای مؤسسه امکهمچنان قرار است با بهره -2

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

های نصاب و تحقیقات با استفاده از کادر علمی متخصص و ورزیدۀ خود و همچنان توسط کمیتهشرعیات  هنځیپو  -1
 کشاف دهد.ان به زبان دری و پشتورا مواد درسی و علمی علوم شرعی  تالش میورزد تا

دریس، نتایج روشهای روشهای تدر عرصۀ های ارتقای ظرفیت شرعیات با ارایۀ تحصیالت معیاری و برنامه هنځیپو  -2
  رساند.میل نوین را تبارز داده و روشهای سنتی را در عرصۀ تدریس علوم شرعی به حد اق

 در عرصۀ علومنشر و ترویج روحیۀ تحقیق با فعالیتهای تحقیقی تالش میورزد تا  شرعیات توسط انکشاف هنځیپو  -3
 شرعی و فقهی در جامعۀ اکادمیک اثرگذار باشد. 

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

یورزد تا مسعی ساختن دیپارتمنت تعلیمات اسالمی دهفارغایجاد دیپارتمنت ثقافت اسالمی و شرعیات با  هنځیپو  -1
 گرایش به روشهای سنتی را در زمینۀ علوم شرعی بکاهد.
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ر جامعه دسهم بارزی در باالبردن روحیۀ تحقیق عملی و کاربردی  شرعیات با توسعۀ امکانات تالش میورزد تا هنځیپو   -2
 داشته باشد. 

 نتایج مقایسه
نقاط  در مسیر کاهش شرعیات در حالت تهاجمی قرار داشته و هنځیپو  کاستراتیژیموقعیت با مقایسۀ عوامل ظاهر گردید که 

  ضعف و همچنان کاهش اثرات تهدیدات در حرکت است.
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 فصل چهارم
 های ممکنانتخاب استراتیژی

 

تعیین  رتیب اولویتهابا تبر اساس نظریات اعضای کمیتۀ پالن استراتیژیک،  های ذیل، استراتیژیتحلیل عوامل محیطی پس از     
 :گرددمی

 دسترسی به تحصیالت عالی  -1
افزایش کمیت محصالن؛ 
افزایش دسترسی طبقۀ اناث به تحصیالت در عرصۀ علوم شرعی؛ 
تقویت نصاب بازارمحور 

 ی و تحقیقیملارتقای بخشهای ع -2
 تقویت و انکشاف مواد درسی؛ 
  اکادمیک؛آزادی 
 طرح برای ارتقا و بهبود کیفیت تدریس؛ 
 استخدام استادان به درجۀ ماستر و داکتر؛ 
 ارتقای ظرفیت اعضای کادر علمی. 

 حکومتداری خوب -3
 ایجاد شفافیت؛ 
 افزایش روحیۀ پاسخگویی؛ 
 کاهش هرچه بیشتر بروکراسی. 

 آموزش الکترونیکی -4
 ایجاد ویدیوهای آموزشی؛ 
 تدویر کورسهای آنالین؛ 
 .انکشاف بخشهای مختلف آموزشهای الکترونیکی 

 سازی علومکاربردی -5
  اکل اجتماعی؛برای حل مش الگور های علوم شرعی و حقوقی منحیثدادن تحقیقات در زمینهقرار 
 ؛های کاریمطابق نیازهای جامعه و حوزه تجدید مداوم نصاب درسی 
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 کاری؛های های عملی با درنظرداشت نیازهای حوزهافزایش برنامه 
  یک نهاد مؤثر علمی و تحقیقی در جامعه.منحیث  هنځیارتقای جایگاه پو 

 نقش در انکشاف  جامعه -6
 حمایت و تشویق هرچه بیشتر استادان به سهمگیری در انکشاف جامعه؛ 
 حمایت و تشویق هرچه بیشتر محصالن به سهمگیری در انکشاف جامعه؛ 
 در انکشاف جامعه؛ حمایت و تشویق هرچه بیشتر کارمندان به سهمگیری 
 ها برای ایفای نقش در انکشاف جامعه.سازیزمینه 

 ارتقا و بهبود بخشهای مالی و اداری -7
  ؛هنځیافزایش سقف بودجۀ پو 
 سهمگیری در افزایش درآمد مؤسسه؛ 
 انکشاف مدیریت و رهبری؛ 
 جذب قوای بشری فعال و متعهد؛ 
 پذیری میان کارمندان.تقویت روحیۀ همکاری و مسئولیت 

 ایجاد توأمیتها -8
 ها؛لعلومدینی و دار ا-ها با مراکز آموزشیانکشاف انعقاد تفاهنامه 
 های شرعیات خصوصی و دولتی؛هنځیها با پو ایجاد توأمیت 
 ها.ها و توأمیتافزایش مؤثریت تفاهمنامه 
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 (QSPMها بر اساس )بندی استراتیژیاولویت

 
 هااستراتیژی          

 

 عوامل اصلی

 استراتیژی پنجم استراتیژی چهارم استراتیژی سوم استراتیژی دوم استراتیژی اول

ضریب 
 اهمیت

ضریب 
 جذابیت

 نمره
ضریب 
 اهمیت

ضریب 
 جذابیت

 نمره
ضریب 
 اهمیت

ضریب 
 جذابیت

 نمره
ضریب 
 اهمیت

ضریب 
 جذابیت

 نمره
ضریب 
 اهمیت

ضریب 
 جذابیت

 نمره

 قوتها و ضعفها

ادراۀ سالم، فعال و 
 مؤثر

0.11 3.5 0.385  3 0.33  3 0.33  3 0.33  2 0.22 

خدمات تحصیلی 
 معیاری

0.09 4 0.36  4 0.36  4 0.36  4 0.36  3 0.36 

موجودیت کادر 
علمی متخصص و 

 ورزیده
0.08 3.6 0.228  3.6 0.28  3 0.24  3 0.24  2 0.16 

موجودیت کارمندان 
پذیر اداری مسئولیت

 و فعال
0.05 4 0.2  4 0.2  3 0.15  3 0.15  3 0.15 

های موجودیت کمیته
فعال در سطح 

 هنځیپو 
0.05 4 0.2  4 0.2  4 0.2  3 0.15  4 0.2 

عدم موجودیت 
برنامۀ ماستری و 

ده نبودن فارغ
دیپارتمنت تعلیمات 

 اسالمی

0.03 1 0.03  2 0.06  2 0.06  1 0.03  1 0.03 

عدم موجودیت 
دیپارتمنت ثقافت 

 اسالمی
0.03 2 0.06  2 0.06  2 0.06  1 0.03  1 0.03 

های موجودیت برنامه
ارتقای ظرفیت برای 
 استادان و کارمندان

0.05 3 0.15  3 0.15  3 0.15  4 0.2  3 0.15 

ها با مراکز تفاهمنامه
 یآموزش-دینی

0.05 3 0.15  3 0.15  3 0.15  3 0.15  3 0.15 
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های تطبیق برنامه
 تضمین کیفیت

0.06 4 0.24  4 0.24  4 0.24  4 0.24  4 0.24 

 0.15 3  0.25 4  0.25 4  0.25 4  0.15 3 0.05 فعالیتهای تحقیقی

سیمینارهای برگزاری 
 علمی

0.05 3 
0.15  3 0.15  4 0.2  3 0.15  3 0.15 

موجودیت عدم 
سالون مستقل برای 
محکمۀ تمثیلی در 

  هنځیپو 

0.04 2 0.08  1 0.04  1 0.04  1 0.04  1 0.04 

موجودیت 
کمپیوترلب و وسایل 

 تکنالوژی
0.05 3 0.15  3 0.15  3 0.15  1 0.05  1 0.05 

تطبیق روشهای نوین 
 تدریس

0.06 4 0.24  4 0.24  4 0.24  3 0.18  3 0.18 

کتابخانۀ موجودیت 
 الکترونیکی

0.05 3 0.15  3 0.15  4 0.2  3 0.15  3 0.15 

موجودیت کتابخانۀ 
 فزیکی

0.05 4 0.2  4 0.2  4 0.2  3 0.15  3 0.15 

بودن انجمن فعال
محصالن و شورای 

 نخبگان
0.05 3 0.15  3 0.15  3 0.15  3 0.15  3 0.15 

 فرصتها / تهدیدها

عالقمندی حکومت 
و مردم به تحصیالت 
 در زمینۀ علوم شرعی 

0.20 4 0.8  4 0.8  3 0.6  3 0.6  4 0.8 

اهتمام مؤسسه به 
حمایت تحصیالت 

 علوم شرعی
0.15 4 0.6  4 0.6  3 0.45  3 0.45  3 0.45 

موجودیت پالن 
استراتیژیک در  
وزارت تحصیالت 
 عالی و سطح مؤسسه

0.15 3 0.45  4 0.6  4 0.6  4 0.6  3 0.45 

نیاز ارگانهای عدلی و 
قضایی و سایر مراکز 

علمی به تحقیق و 
0.10 3 0.3  3 0.3  3 0.3  3 0.3  3 0.3 
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توسعه در بخش علوم 
 شرعی و علوم قانونی
موجودیت جوانان با 

استعداد و عالقمند به 
 علوم شرعی و قانونی

0.10 4 0.4  3 0.3  4 0.4  4 0.4  3 0.3 

موجودیت افراد و 
کدرهای متخصص 

در عرصۀ علوم 
 شرعی در جامعه

0.10 4 0.4  4 0.4  3 0.3  3 0.3  3 0.3 

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

 شرعی

0.06 2 0.12  2 0.12  2 0.12  1 0.06  1 0.06 

گرایش به تعلیمات 
سنتی در  عرصۀ 

 علوم شرعی
0.07 1 0.07  2 0.14  1 0.07  1 0.07  1 0.07 

بودن روحیۀ پایین
های تحقیق در عرصه

 علوم فقهی در جامعه
0.07 1 0.07  2 0.14  2 0.14  1 0.07  1 0.07 

 5.51   5.31   6.35   6.76   6.483  2 مجموعه
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 با درنظرداشت اولویتهای آن هاژیریزی برای استراتیبرنامه
 برنامه استراتیژی بخشها شماره

دسترسی به   .1
 تحصیالت عالی

 افزایش کمیت محصالن؛ 
   افزایش دسترسی طبقۀ اناث به

 تحصیالت در عرصۀ علوم شرعی؛
  تقویت نصاب بازارمحور 

بر اساس  هنځیمیت محصالن پو کبرنامۀ عمل افزایش  -
 های کارینیازمندیهای جامعه و حوزه

افزایش دسترسی طبقۀ اناث به تحصیالت در برنامۀ عمل  -
 عرصۀ علوم شرعی؛

یازسنجی ساالنه برای تقویت نبازنگری ساالنۀ کریکولم و  -
 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؛
  ارتقای ظرفیت اعضای کادر

 علمی
  بخش تحقیقاتانکشاف 

 هنځیع و مواد درسی پو مناباندازی طرح برای تقویت راه -
روزسازی پالیسی آزادی اکادمیک، تطبیق هر چه بیشتر ب -

 آزادیهای اکادمیک و نظارت از آن
 ل کسب تصدیقنامۀ کیفیت و اعتباردهیبرنامۀ عم -
رنامۀ عمل جذب کادرهای با تحصیالت عالی ماستر و ب -

 داکتر
بخشهای های ارتقای ظرفیت استادان در ر مستمر برنامهتدوی -

 میتودولوژی تدریس و تحقیق
جهیز کمیتۀ تحقیقات / ایجاد واحد کتب درسی و علمی / ت -

تبر ایجاد مدیریت تحقیقات / برقراری ارتباط با ژورنالهای مع
 بین المللی برای نشر تحقیقات

حکومتداری   .3
 خوب

 ایجاد شفافیت؛ 
 افزایش روحیۀ پاسخگویی؛ 
 .کاهش هرچه بیشتر بروکراسی 

 گیری مستمر از بخشهامقررات، نظارت و گزارش تطبیق -
  دهی به مسئوالنبرنامۀ عملی گزارش -
 کاغذپرانی کاهش تشریفات اداری و -

آموزشهای   .4
 الکترونیکی

 ایجاد ویدیوهای آموزشی؛ 
 تدویر کورسهای آنالین؛ 
 خشهای مختلف انکشاف ب

آموزشهای الکترونیکی و کمیتۀ 
 آموزش الکترونیکی

تهیۀ ویدیوهای آموزشی موثق با درنظرداشت  تولید و -
 ماهیت مضامین

یازسنجی ارتقای ظرفیت محصالن و تدویر کورسهای ن -
 مدت و درازمدت مطابق آنکوتاه

 کشاف آموزشهای الکترونیکیبرنامۀ عمل ان -
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سازی کاربردی  .5
 علوم

 های قراردادن تحقیقات در زمینه
علوم شرعی و حقوقی منحیث 

 مشاکل اجتماعی؛برای حل الگو 
  تجدید مداوم نصاب درسی مطابق

 های کاری؛نیازهای جامعه و حوزه
 های عملی با افزایش برنامه

های درنظرداشت نیازهای حوزه
 کاری؛

  منحیث  هنځیارتقای جایگاه پو
یک نهاد مؤثر علمی و تحقیقی 

 در جامعه.

 لمی عساختن تحقیقات ریزی برای کاربردیبرنامه -
نیازهای  ی بازنگری کریکولم در تناسب بابرنامۀ عمل -

 و نیازسنجی در این عرصه های کاریمقتضیات حوزه
 ارهای عملی با درنظرداشت نوعیت مضامینکافزایش  -
ه رنامۀ عمل برای بهبود و ارتقای فعالیتها برای کسب جایگاب -

 یک نهاد مؤثر علمی و تحقیقی در جامعه.

نقش در   .6
 انکشاف جامعه

  تشویق هرچه بیشتر حمایت و
استادان به سهمگیری در انکشاف 

 جامعه؛
  حمایت و تشویق هرچه بیشتر

محصالن به سهمگیری در 
 انکشاف جامعه؛

  حمایت و تشویق هرچه بیشتر
کارمندان به سهمگیری در 

 انکشاف جامعه؛
 ها برای ایفای نقش در سازیزمینه

 انکشاف جامعه.

هرچه بیشتر استادان در  سهمگیری برنامۀ عمل جهت -
 انکشاف جامعه؛

رنامۀ عمل جهت سهمگیری هرچه بیشتر محصالن در ب -
 انکشاف جامعه؛

رنامۀ عمل جهت سهمگیری هرچه بیشتر کارمندان در ب -
 انکشاف جامعه؛

 انکشاف میکانیزم سهمگیری در انکشاف جامعه. وتطبیق  -

7.  
ارتقا و بهبود 

بخشهای مالی و 
 اداری

 ؛هنځیبودجۀ پو  افزایش سقف 
  سهمگیری در افزایش درآمد

 مؤسسه؛
 انکشاف مدیریت و رهبری؛ 
 جذب قوای بشری فعال و متعهد؛ 
  تقویت روحیۀ همکاری و

 پذیری میان کارمندان.مسئولیت

 ر اساس پالن مالی مؤسسههای ساالنه بجهطرح بود -
 افزایش جذب محصالن -
 فرایند مدیریت و رهبریبرنامۀ عملی  -
 ریزی منابع بشریبرنامه -
 های مدیریتیهبود زیرسیستمببرنامۀ عملی  -

 هاایجاد توأمیت  .8
 ها با مراکز انکشاف انعقاد تفاهنامه

 ها؛ینی و دار العلومد-آموزشی
 ها؛ینی و دار العلومد-ها با مراکز آموزشیتفاهنمامهافزایش  -
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 های هنځیها با پو ایجاد توأمیت
 شرعیات خصوصی و دولتی؛

 ها و افزایش مؤثریت تفاهمنامه
 ها.توأمیت

های شرعیات خصوصی و هنځیها با پو ایجاد ساالنۀ توأمیت -
 دولتی؛

 ها.ها و توأمیتمۀ عمل افزایش مؤثریت تفاهمنامهبرنا -
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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 ضعف، موارد شرعیات اهداف کوتاه هنځیپو      

 ذیل برمیشمارد:

ن پروسۀ تدوی تاشرعیات در نظردارد  هنځیپو و توسعۀ ساحۀ تطبیق روشهای نوین تدریس:  انکشاف مواد درسی -1
 های کاری توسعه دهد.مقتضیات جامعه و حوزه کتب درسی و بروزرسانی مواد درسی را مطابق به مفردات جدید و

 در نظردارد تا پوهنځیواحد تحقیقات شرعیات با ایجاد مدیریت تحقیقات و  هنځیپو انکشاف عرصۀ تحقیقات:  -2
 فعالیتهای تحقیقی را تسهیل و انکشاف دهد.

 شرعیات برای حصول اعتبار اکادمیک فعالیتهای این بخش را توسعه هنځیپو فعالیتهای تضمین کیفیت: توسعۀ  -3
 های مختلفی را در این عرصه پالن مینماید.میبخشد و برنامه

 

 مدتاهداف دراز تعیین
، شرعیات در نظر دارد تا برای تحقق رسالت و مسئولیتش در عرصۀ نشر علوم اسالمی هنځیپو افزایش سطح جذب:  -1

 جذب محصالن را با ارایۀ امکانات بیشتر، تطبیق پروسۀ آموزش معیاری و تبلیغات افزایش دهد.

رحلۀ مشرعیات متعهد است تا با تطبیق معاییر اعتبار اکادمیک  هنځیپو  حفظ کیفیت و ارتقای هر چه بیشتر آن: -2

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

 هنځیر این است که پس از حصول اعتبار اکادمیک، پو قرار ب اندازی برنامۀ ماستری در بخش فقه  وقانون:راه -3

 اندازی نماید.شرعیات برنامۀ ماستری را در بخش فقه و قانون راه

میرود، و عزم  تحصیلی بشمار-نصاب درسی از عناصر مهم فعالیتهای یک نهاد علمی انکشاف بخش نصاب درسی: -4

های رنوتبر این است که در این راستا فعالیتهای انکشافی که مهمترین آن ایجاد واحد تدوین کتب درسی و تبدیل لکچ

 به کتب درسی میباشد، صورت یابد.درسی 
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ات در طی سالهای اخیر اقدام به تطبیق شرعی هنځیپو  :هنځیسازی روشهای نوین آموزشی در سطح پو نهادینه -5

ی سالهای است و متعهد بر این است که در طنموده محوری()تدریس مبتنی بر نتیجه و محصل روشهای نوین تدریس

  آینده این روشها نهادینه گردد.

ندی به شرعیات با باورم هنځیارکان مهم فعالیتهای یک نهاد علمی میباشد، پو تحقیقات از  :تحقیقات عرصۀتوسعۀ  -6

  رصه را در نظر دارد.ع های متعدد انکشافی و ارتقای ظرفیتی در ایناین امر برنامه

ی در دنیای معاصر استفاده از تکنالوژی در امر آموزش و پژوهش ضرورت :عرصۀ آموزشهای الکترونیکیتوسعۀ  -7

ف کمیتۀ با ایجاد مواد درسی الکترونیکی و انکشاو در این عرصه برنامه از این قرار است که غیر قابل انکار است 

 ها اعمال گردد.، در این زمینه توسعهآموزش الکترونیکی

گیری مستمر از بخشها، برنامۀ عملی تطبیق مقررات، نظارت و گزارش :ارتقا و بهبود رهبریت و حکومتداری -8

 ه قرار میداشته باشد.در این زمین هنځیدر برنامۀ پو  کاهش تشریفات اداری و کاغذپرانیو دهی به مسئوالن گزارش

 در جامعۀ اکادمیک کشور در جایگاه بلند از لحاظ مؤثریت در انکشاف جامعه هنځیقرارگرفتن پو  -9

های  و گسترش روابط علمی و فرهنگی با نهاد های مرتبط داخلی و خارجی دیگر با امضای تفاهم نامهتقویت  -10

 مستقل و جداگانه

 .هنځیافزایش دفاتر مدیریت اجرائیه، بخش اجرائی تضمین کیفیت و تخصیص اتاق جلسات پو  توسعۀ محیط کاری: -11

 شرعیات هنځیپو به منظور تبدیل  یمهم انسانی و غیر انسانافزایش و استفاده از منابع ها: ر منابع انسانی و زیرساختا -12

 و ایجاد محیط تحصیلی مطلوب و بهینه. ملی و در سطح محلی هاهنځیپو ترین ثرترین و معیاریؤ ه یکی از مب

 .برنامه های تقویتی برای کارمندانهای آموزشی و فراهم سازی فرصت -13
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 هنځیپوبودجوی پالن 

 زمینه بخش شماره
مصارف 
 تخمینی

 زمان تطبیق
مرجع 
 تمویل

 مالحظات

 زیر بنا  .1
الون توسعۀ دفتر دیپارتمنت فقه و قانون،  واحدهای علمی... اتاق جلسات و س

  مؤسسه 4031 - 1400 250.000 مستقل برای محکمۀ تمثیلی

  مؤسسه 4041 - 1400 3.000000 تسهیالت آموزشی / تسهیالت اکادمیک / تسهیالت کاری تسهیالت و امکانات   .2

 حفظ و مراقبت   .3
؛ از قبیل تجهیزات تخنیکی، هنځیحفظ و مراقبت تسهیالت و امکانات پو 

  مؤسسه 4041 - 1400 700.000 وسایل آموزشی و ...

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

  مؤسسه 4041 - 1400 300.000 تحقیقات مشرک و...(

 ارتقای ظرفیت  .5
های ارتقای ظرفیت استادان، کارمندان و محصالن )سیمینارها، ورکشاپها، سیر 

  مؤسسه 4041 - 1400 500.000 ها و...(علمی، کورسها، بورسیه

  مؤسسه 4041 - 1400 300.000 جذب کادر علمی و اداری نیروی بشری  .6

  مؤسسه 4041 - 1400 500.000 درسی-علمیمقاالت علمی، تدوین و نشر کتب  تحقیقات  .7

8.  
تدریس، آموزش و 

 نصاب
  مؤسسه 4041 - 1400 500.000 و ارتقای کیفیت آموزش سازی، انکشاف، توسعهظرفیت

9.  
بهبود و ارتقای 

 کیفیت
  مؤسسه 4041 - 1400 300.000 ا و بهبود کیفیت در همه ابعادها و پروسۀ ارتقبرنامه

  6350.000 مجموعه
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 فصل ششم
 ارزیابی استراتیژی و نتایج تطبیق پالن استراتیژیک

 

 ارزیابی استراتیژی
شدۀ پالن استراتیژیک کمیتۀ پالن استراتیژیک را ریزیجهت ارزیابی و نظارت از تطبیق فعالیتهای برنامهشرعیات  هنځیپو    

ه از تطبیق و پیشرفت فعالیتها بوده ک هنځیاز پنج نفر از اعضای کادر علمی ورزیدۀ پو  است. این کمیته متشکلایجاد نموده
اشد، بخصوص مواردی که در پالن استراتیژیک درج میب هنځیهمچنان امکانات پو  بطور ساالنه نظارت و ارزیابی مینمایند.
 مدنظر گرفته میشود. هنځیو و نقاط قوت و ضعف آن در پالنهای پ توسط این کمیته هرساله ارزیابی میگردد

 نتایج تطبیق پالن استراتیژیک
، ناسب تحصیلی ایجاد میگرددرفع گردیده و یک محیط م هنځیهای موجوده در پو با تطبیق مدبرانه و موفقانۀ این پالن کمبودی

 که میتوانیم بعضی نتایج متوقعه را قرار ذیل برشماریم: 

 ؛افزایش خواهد یافتفرصتهای مناسب تحصیلی برای محصالن  -1
 ؛ورزیده را به جامعه تقدیم نماید شرعیات بر اساس رسالت خویش قادر خواهد بود تا کدرهای متخصص و هنځیپو  -2
 های کاری؛پاسخ مثبت به نیازهای جامعه و مقتضیات حوزه -3
 سسه؛اسهام در افزایش سطح عواید مؤ  -4
 .هنځیابعاد مختلف پو  چشمگیر درانکشاف  -5
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 تصویب پالن استراتیژیکتأیید و 
 

 هنځیفیصلۀ کمیتۀ پالن استراتیژیک پو   
( 10) تدوین و ثبت پروتوکول شمارۀ توسط اعضای کمیتۀ پالن استراتیژیکشرعیات  هنځیپالن استراتیژیک پو     

  ه میباشد.کمیت 20/12/1399 مؤرخ
   

 امضای اعضای کمیته   

 استاد فیض الله فایز -1

 الدین استاد صالح  -2

 استاد محمد عارف مدنی -3

 استاد معراج الدین نایل -4

 هنځیپو شورای علمیفیصلۀ 
 تصویب گردید. هنځیشورای علمی پو  12/1399/ 26( مؤرخ 19شرعیات در جلسۀ ) هنځیپو  پالن استراتیژیک 

 استاد سلیمان مرادی
 شرعیات هنځیپو  رئیس

 
 

 مؤسسه شورای علمیفیصلۀ 
 تصویب گردید. شورای علمی مؤسسه 3/1400/ 23  رخ ( مؤ 4شرعیات در جلسۀ ) هنځیپالن استراتیژیک پو  

 دکتور محمد سالم حمیدی
معاون  امور علمی مؤسسۀ تحصیالت عالی جهان
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