جامعة العلوم والمعارف القرآنية

الوثيقة االستراتيجية لجامعة العلوم والمعارف القرآنية
الملحق رقم ( :)8الالئحة المصادق عليها في أوّل اجتماع لهيأة أمناء جامعة
العلوم والمعارف القرآنية بتأريخ  1397 / 12 / 8هـ ش.
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جميع الحقوق محفوظة لجامعة العلوم والمعارف القرآنية

ب تِبْياناً لِکلِّ شَيءٍ وَهُدَي وَرَحْمَةً وَبُشْرَي لِلْمُسْلِمِينَ" (سورة النحل،
قال تعالى" :وَ َنزَّلْنا عَلَيك الْکتا َ
اآلية )89

* ضرورة تدوين الوثيقة االستراتيجية وخطّة األفق المستقبلي
على ضوء التغييرات المتسارعة التي تشهدها المراكز المؤسّساتية في شتّى أرجاء العالم إبّان العصر الحديث
فإنّ استدامة بقاء كلٍّ منها منوط بالتخطيط الصحيح وبرنامج األفق المستقبلي وتشخيص الفرص المناسبة التي
يجب استثمارها ومكامن الخطر التي تهدّد كيانها.
لذا إن أريد لمؤسّسة ما أن تواكب في نشاطاتها التحوّالت التقنية واالجتماعية واالقتصادية على الصعيدين
المحلّي والدولي ،ال بدّ لها من العمل وفق رؤية استراتيجية شاملة واالعتماد على تخطيط مستقبلي مناسب
ينسجم مع متطلّبات البيئة االجتماعية التي تزاول نشاطاتها في رحابها من خالل تشخيص العوامل والتحوّالت
التي تكتنف نطاق عملها ،ومن هذا المنطلق ينبغي لها تحديد برنامج زمني مستقبلي وفق هذه العوامل وعلى
أساس التحوّالت التي تحدث وتشخيص كيفية التعامل معها بأسلوب ناجع.
ا لتخطيط االستراتيجي عبارة عن عملية تتقوّم على فهم صائب للبيئتين المحلّية والدولية للمؤسّسة ،ومن
ثمّ تشخيص الفرص المناسبة والمخاطر البيئية التي تهدّد كيانها وشتّى نقاط الضعف والقوّة على الصعيد المحلّي؛
لذا بإمكانها وضع أهدافها التي تطمح إلى تحقيقها وتدوين خطّة أفقها المستقبلي وسياساتها واستراتيجياتها
األساسية على ضوء تحديد الوضع المناسب الذي ينسجم مع المهام الموكلة إليها؛ وألجل تحقيق األهداف
المنشودة في رحاب هذا النمط من التخطيط يجب اختيار استراتيجيات خاصّة من بين مختلف الخيارات
المطروحة أمامها كي تتمكّن من تجاوز نقاط الضعف الكامنة فيها واستثمار الفرص المتاحة لها بأمثل شكل
ممكن ،كما يتاح لها اجتناب كلّ تهديد محدق بكيانها اعتماداً على رؤية مستقبلية تقدّمية ،ولـمّا تطبّق هذه
القواعد بشكل صائب سوف يتسنّى لها تحقيق أكبر فائدة من قابلياتها ومعرفة قدراتها الكامنة ،ناهيك عن
أنّها في هذه الحالة سوف تتجاوز األخطاء التي قد تقع بها وال تضط ّر ألن تؤدّى مهامّها من قبل البعض بشكل
ذوقي وإلى جانب كلّ ذلك تكون الفرصة متاحة لها التّخاذ القرارات المناسبة ووضع نظام منسجم وإجراء
مخطّطات ناجعة ،وفي نهاية المطاف تحقّق النجاح في المجال التنافسي.

هذه األسس باعتبارها أهمّ قواعد التطوّر المؤسّساتي ،تلعب دوراً مصيرياً في التخطيط على كافّة
المستويات قصيرة األمد ومتوسّطة األمد وبعيدة األمد ،ومن ثمّ تصوغها بأسلوب منتظم لتحقيق األهداف
المخطّط لها.
استناداً إلى ما ذكر فإنّ جامعة العلوم والمعارف القرآنية بصفتها جامعة قرآنية وباعتبارها المركز العلمي
الوحيد المتخصّص في مجال العلوم والمعارف القرآنية ،بادرت إلى تدوين وثيقتها االستراتيجية بهدف تنظيم
شؤون نشاطاتها ونشر رسالتها وتحقيق أهدافها على ضوء تشخيص ضرورة الواقع واستثمار القابليات العلمية
في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية اعتماداً على علوم العصر واألسس اإلدارية االستراتيجية المثالية.

* منهجية تدوين الوثيقة االستراتيجية واألنموذج العلمي المعتمد
أنموذج تحليل المضمون

هو واحد من المنهجيات المعتمدة في التخطيط االستراتيجي حيث

يتقوّم على تحديد نقاط القوّة
والمخاطر

ونقاط الضعف
 ،والحقيقة أنّ كلمة

والفرص المتاحة
هي المصطلح الداللي لكلّ هذه

الكلمات.
الخطوة األولى من مراحل التخطيط االستراتيجي هي تحديد رسالة الكيان المؤسّساتي وأهدافه ومهامّه،
وعلى أساسها يتمّ وضع االستراتيجية المناسبة مع بيئة نشاطاته اعتماداً على منهجية تحليل المضمون المشار
إليها أعاله ،فهذا النمط التحليلي يعيننا على تحليل واقع البيئة بكال نوعيها الداخلي والخارجي إلى جانب أنّه
يتيح لنا اتّخاذ قرارات استراتيجية تجعل مكامن قوّة الكيان المؤسّساتي منسجمة مع الفرص البيئية المتاحة؛
لذلك اعتمدنا عليه في تدوين هذه الوثيقة االستراتيجية.

* تعريف الوثائق العليا وأسس تدوينها
القرآن الكريم والسيرة الموثّقة للنبي محمّد (صلى اهلل عليه وآله) وأهل بيته الكرام ،كذلك القواعد
والمقرّرات والقوانين الوضعية في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية وتوصيات اإلمام الخميني (رحمه اهلل) والسيّد
القائد علي الخامنئي (حفظه اهلل) وآراؤهما؛ تعدّ على رأس الوثائق العليا المعتمدة في جامعة العلوم والمعارف
القرآنية.

وعلى ضوء الوثائق المشار إليها أعاله تمّ تدوين الوثيقة االستراتيجية للجامعة مع األخذ بعين االعتبار
مضامين الوثائق العليا األخرى مثل ما يلي:
 القانون التأسيسي لجامعة العلوم والمعارف القرآنية وثيقة التخطيط العلمي الشاملة في الجمهورية اإلسالمية الوثيقة األساسية لألنموذج اإلسالمي اإليراني للتنمية وثيقة الجامعة اإلسالمية ميثاق التنمية الثقافية القرآنية الالئحة القانونية الشاملة إلدارة الجامعات ومؤسّسات التعليم العالي في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية اللوائح القانونية المعمّمة من قبل وزارة التعليم العالي قانون دائرة األوقاف والشؤون الخيرية الخاصّ بالهيكلية المؤسّساتية والصالحيات لهذه الدائرة وثيقة التنمية االستراتيجية لتطوير النشاطات القرآنية في دائرة األوقاف والشؤون الخيريةبعد دراسة وتحليل مضامين هذه الوثائق بدقّة وإمعان ،تمّت دراسة وتحليل المعايير األساسية المرتبطة
بأهداف الجامعة ومهامّها.

* عملية تدوين الوثيقة االستراتيجية وأفقها المستقبلي
تمّ تدوين هذه الوثيقة االستراتيجية على ضوء استكشاف واقع الحال وتشخيص نقاط الضعف والقوّة
ومعرفة المخ اطر الكامنة والفرص المتاحة ،وبالطبع أخذنا بعين االعتبار نماذج مشابهة لها المطروحة ضمن
الوثائق العليا الخاصّة بالنظام العلمي في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،وفي هذا السياق قمنا بتنسيق المعطيات
وفق حسابات محلّية وتحليل عملية التدوين واألهداف والبنية المناسبة للجامعة في إطار خطّة األفق
المستقبلي  1404وضمن بيان الحكمة من تأسيس الجامعة ،حدّدنا مهامّها وأهدافها وسياساتها واستراتيجياتها
الشاملة.

* الوجهات المتّبعة في الوثيقة االستراتيجية
 ) 1االعتماد على األسس القرآنية (لكون الجامعة قرآنية) وسيرة النبي األكرم (صلى اهلل عليه وآله) وأهل
بيته األطهار (عليهم السالم) والقواعد والمقرّرات والقوانين الوضعية في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية إلى
جانب توصيات اإلمام الخميني (رحمه اهلل) والسيّد القائد علي الخامنئي (حفظه اهلل) وخطاباتهما.
 ) 2االهتمام بالقابليات الكامنة في المؤسّسات الوقفية على صعيد العلم والتقنية (باعتبار أنّ الجامعة
مؤسّسة وقفية).
 ) 3االعتماد على فهم صائب لواقع الحال من خالل تشخيص نقاط الضعف والقوّة ومعرفة الفرص المتاحة
والمخاطر الكامنة.
 ) 4االعتماد على منهجيات علمية معاصرة لتحليل المعطيات إلى جانب وضع خطّة أفق مستقبلي وتدوين
وثائق مرتبطة بالموضوع.
 ) 5دراسة وتحليل النماذج المشابهة في سائر الجامعات ومؤسّسات التعليم العالي التي هي من الطراز
األوّل في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية.

* المعايير المعتمدة في الجامعة
 ) 1القرآن الكريم هو البنية األساسية للنشاطات العلمية والبحثية والثقافة واإلدارية.
 ) 2اعتماد المؤسّسات الوقفية في ترويج مختلف األنشطة وتعاليم الوحي ومن ثمّ ترسيخها.
 ) 3التمسّك بمبدأ والية الفقيه ومبادئ الثورة اإلسالمية.
 ) 4الحفاظ على كرامة اإلنسان استناداً إلى تعاليم الوحي.
 ) 5السير على نهج الحقيقة والعقل ورؤى ثاقبة وأسس علمية واتّخاذ مسلكاً ح ّراً.
 ) 6احترام العلم باعتباره ذا قيمة عليا إلى جانب احترام العلماء والحقوق والمبادئ األخالقية على صعيد
إنتاج العلم وتحقيق إنجازات علمية.
 ) 7حرّية الرأي وتبادل األفكار وطرح خطاب بنّاء في بيئة أخالقية توحّد الصفّ بناءً على مبدأ الجدال
بالتي هي أحسن.

 ) 8اعتماد العلوم اإلنسانية المتقوّمة على تعاليم الوحي.
 ) 9االرتكاز على األخالق وتقديم المصالح العامّة على المصالح الشخصية والفئوية ،كذلك ترسيخ روح
التعاون والمشاركة وتحمّل المسؤولية.
 ) 10العمل وفق مبدأ العدل وتوفير فرص عادلة علمية وثقافية وإدارية.

* مهامّ الجامعة
 ) 1تأهيل كفاءات بشرية ملتزمة ومتدينة وكفوءة عملياً وتربوياً في مجال العلوم والمعارف القرآنية ضمن
مختلف التخصّصات :القراءة ،الحفظ ،التحكيم ،التدريس ،البحث العلمي ،التبليغ ،التفسير .وذلك وفقاً للمعايير
المعتمدة في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية.
 ) 2النهوض بواقع الشخصية اإلنسانية كي تعيش في رحاب تعاليم القرآن الكريم من خالل تنميتها وتربيتها
بأسلوب صائب وتهذيبها وتعليمها.
 ) 3إنتاج العلم وتوسيع نطاقه وإنشاء مصادر مرجعية علمية على صعيد علوم الوحي.
 ) 5التعاون وتبادل المعلومات مع مختلف مراكز العلوم والبحث العلمي ،في داخل الجمهورية اإلسالمية
وخارجها.
 ) 6إقامة كراسي علمية بحثية وجلسات تنظير وحرّية الفكر في مجال العلوم والمعارف القرآنية.
 ) 7استكشاف الشبهات القرآنية وطرح ردود عليها على الصعيدين المحلّي والعالمي.
 ) 8توسيع نطاق النشاطات العلمية والتربوية في نطاق العلوم والمعارف القرآنية على المستوى العالمي.
 ) 9تقديم خدمات علمية وثقافية للمراكز والمؤسّسات الثقافية والدينية في داخل الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية وخارجها في مضمار العلوم والمعارف القرآنية.
 ) 10الرقي بالمستويين العلمي والثقافي في المجتمع على صعيد العلوم والمعارف القرآنية.
 ) 11القيام بنشاطات تعليمية وبحثية تطبيقية بخصوص الوقف والشؤون الخيرية والبقاع المقدّسة.
 ) 12النهوض بواقع الوقف على صعيد إنتاج العلم والتقنية على أساس البنود  7 - 5من النظام الشامل
المقرّر للعلم والتقنية وفق بالغ السيّد القائد.

جامعة العلوم والمعارف القرآنية في خطّة األفق المستقبلي  1404هي جامعة قرآنية رائدة في التعليم
والبحث العلمي وترويج ثقافة الوحي ،كما أنّها مؤسّسة وقفية ذات مکانة مؤثّرة على المستويين المحلّي
والعالمي ،حيث تهدف إلى تأهيل كوادر قرآنية وعلماء ومبدعين وناشطين وخبراء وثوريين استناداً إلى
المعايير المعتمدة في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية بمحورية التنظير وإيجاد نظام معتمد وإنتاج العلم وتنمية
العلوم اإلنسانية وإجراء دراسات في فروع علمية مشتركة مستلهمة من مبادئ الوحي على ضوء وجهة
فکرية متقوّمة على اإليمان بأداء الواجب وتلبية المتطلّبات وتنمية المهارات وتوفير فرص العمل وتطوير
واقع الحال والرقي الحضاري.

* األهداف النوعية في خطّة األفق المستقبلي 1404
 ) 1تحسين واقع النظام اإلداري العلمي والثقافي والتنفيذي ،ومراحل صناعة القرار واتّخاذه ،كذلك مراحل
اإلشراف وتقييم األداء.
 ) 2الرقي بمستوى التعليم والبحث العلمي وتوسيع نطاقيهما في مجال الدراسات في الفروع المشتركة
الخاصّة بالعلوم والمعارف القرآنية.
 ) 3تأسيس مركز مرجعي علمي في مجال الفروع العلمية المشتركة والعامّة والبحوث الخاصّة بالعلوم
والمعارف القرآنية.
 ) 4التأكيد على البنية التحتية والتخطيط المبرمج وتنظيم مختلف النشاطات على ضوء الوثائق
االستراتيجية.
 ) 5النهوض بواقع التعاون العلمي مع مختلف المراكز والمؤسّسات التعليمية والبحثية في داخل الجمهورية
اإلسالمية وخارجها.
 ) 6ترسيخ المرتكزات األساسية في النظام التعليمي وتوسيع نطاق أركانه والعمل على رفع مستوى تأثيره،
ووضع خطط مبرمجة شاملة في شتّى المجاالت العلمية والهندسية والثقافية ،وعلى صعيد الحضارة اإلسالمية
الحديثة.
 ) 7الرقي بواقع اإلنتاج وتحديث علوم ومهارات منتسبي الجامعة كي تواكب العصر.

 ) 8العمل على تأسيس وتنمية مصادر ثابتة في مجال الوقف والشؤون الخيرية ،واستثمار سائر القابليات
الموجودة.
 ) 9تنظيم شؤون المصادر وإدارة شؤونها بأسلوب ناجع إلى جانب االلتزام بمبدأ الشفافية في التنفيذ.
 ) 10توسيع نطاق النظام اإللكتروني في مختلف المراحل العلمية والتنفيذية في الجامعة.
 ) 11العمل ترسيخ الدوافع لدى أعضاء هيئة التدريس والمنتسبين والطلبة ،وترسيخ الشعور بالمسؤولية
والتبعية للمؤسّسة لديهم.
 ) 12توسيع نطاق النظام التعليمي والبحثي في الجامعة واستثماره بشكل أمثل وتطويره على أساس تقنية
المعلومات والتعليم اإللكتروني وتقنية االتّصاالت الحديثة.
 ) 13تنمية األرضية المناسبة للتعليم البحثي والناجع الذي يزيد من مهارة الفرد ويخلق تحوّل في شخصيته
العلمية.
 ) 14حرّية الفكر ونقد اآلراء والتنظير وإنتاج العلم بهدف توسيع نطاق العلوم القرآنية.
 ) 15تنظيم عملية استقطاب األساتذة بشكل مناسب والرقي بالمستوى النوعي ألعضاء هيأة التدريس
وتحسين واقع هرمية تسلسلهم.
 ) 16تنظيم شؤون قبول الطلبة تناسباً مع معايير الجامعة وأهدافها.
 ) 17النهوض بمستوى الخدمات التعليمية والبحثية والثقافية والرفاهية.
 ) 18ت أهيل الطالب ليصبح ملمّاً بالعلوم القرآنية وعالماً ومبدعاً ومؤثّراً وبصيراً وثورياً وفق معايير
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية.
 ) 19ترسيخ المعتقدات اإلسالمية واإليمان باهلل تعالى واألنس بالقرآن الكريم وأهل البيت (ع).
 ) 20صياغة الخطاب الثقافي وخطاب القيم الثورية والدفاع المقدّس.
 ) 21تأصيل ثقافة العفاف والحجاب وترسيخ دعائم األسرة والترويج لنمط الحياة اإلسالمية اإليرانية.
 ) 2الترويج للتعقّل والثقة بالنفس وتقبّل المسؤولية وروح المودّة والتعاون ،كذلك العمل على إيجاد أجواء
مناسبة تغرس األمل في النفوس وتزيد من النشاط والنظم واالنضباط.

* االستراتيجيات والسبُل المساعدة على تحقيق أهداف خطّة األفق المستقبلي 1404
 االستراتيجية األولى :ترقية النظام التعليمي للجامعةفيما يلي نذكر السبُل الكفيلة بترقية النظام التعليمي للجامعة:
 ) 1وضع آليات خاصّة الستقطاب الطلبة النخبة وذوي القابليات والكفاءة.
 ) 2استقطاب طلبة أجانب وإقامة دورات تعليمية مشتركة مع الجامعات األجنبية.
 ) 3تطوير البنى التحتية واألجواء التعليمية كي تبلغ المستوى القياسي المطلوب.
 ) 4توفير جوانب تخصّصية في النظام التعليمي للجامعة.
 ) 5تغيير منهج التعليم التحفيظي إلى منهج إدراكي عملي إبداعي اعتماداً على أساليب البحث العلمي.
 ) 6صياغة المبادئ التربوية في النظام التعليمي للجامعة كي تتناسق سيرة الطالب مع التعاليم القرآنية.
 ) 7استقاط أعضاء هيأة تدريس ذوي قابليات علمية وبحثية من ضمن خرّيجي الحوزات العلمية
والجامعات تناسباً مع حاجة الجامعة على الصعيد التخصّصي.
 ) 8الرقي بمستوى أعضاء هيأة التدريس وتحسين واقع هرمية تسلسلهم وفق المعايير القياسية المعتبرة.
 ) 9استدعاء أساتذة أكفّاء من الحوزة العلمية والجامعات.
 ) 10إقامة دورات علمية ورفع كفاءات األساتذة وتطوير مهاراتهم.
 ) 11إعادة النظر في عملية تقييم األساتذة والطلبة ،وإصالح الهيكلية المتّبعة في هذا المجال.
 ) 12إعادة النظر في اللوائح المصادق عليها والمراحل التعليمية وإصالحها.
 ) 13إصالح البرامج وعناوين الدروس ومضامينها وكافّة النصوص التعليمية ،ومن ثمّ تحديثها وإنتاج ما
تقتضيه الحاجة منها على أساس مبدأ الفائدة العملية وتنمية المهارات العلمية والتربية األخالقية.
 ) 14العمل على إيجاد تنوّع في الدورات التعليمية وإقامتها وفق أهداف محدّدة.
 ) 15استثمار التقنيات والمناهج الحديثة على صعيد التعليم والتدريس والتقييم.
 ) 16تطوير الدراسات العليا تناسباً مع الخطّة العلمية الشاملة في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية.
 ) 17إيجاد فروع وتخصّصات مستقلّة ومشتركة جديدة.

 ) 18االعتماد على قابليات تعليمية حرّة وإلكترونية.
 ) 19إنشاء مؤسّسة تشرف على المدارس الخاصّة (الربحية) التابعة للجامعة.

االستراتيجية الثانية :تطوير نظام البحث العلمي وتوسيع نطاق الثقافة البحثية في الجامعة
فيما يلي نذكر السبُل الكفيلة بتطوير نظام البحث العلمي وتوسيع نطاق الثقافة البحثية في الجامعة:
 ) 1توجيه عملية البحث العلمي نحو أهداف محدّدة والعمل على تطويره بشكل متواصل.
 ) 2دعم النتاجات العلمية والنشاطات البحثية ألعضاء هيأة التدريس والطلبة أيضاً.
 ) 3زيادة صالحيات النشاطات البحثية في الكليات التابعة للجامعة ودعمها وتطويرها بهدف إيجاد تمركز
على هذا الصعيد.
 ) 4دعم حضور أعضاء هيأة التدريس والطلبة في المؤتمرات العلمية المحلّية والعالمية المعتبرة.
 ) 5العمل الدائب على ترسيخ أولويات البحث العلمي ودعم البحوث العلمية التي تتمحور مواضيعها حول
مبدأ التعليم المبني على حلّ المشكالت والبحوث ذات الطابع العملي.
 ) 6تأسيس منتدى خاصّ للباحثين الشباب في الجامعة بهدف تنمية وجهة البحث العلمي لديهم وإيجاد
حماس علمي على صعيد النشاطات الطالبية الجماعية.
 ) 7توفير فرص مناسبة للدراسات واللقاءات العلمية على الصعيدين المحلّي والدولي.
 ) 8توفير فرص دراسية مناسبة ألساتذة وطلبة البلدان األجنبية.
 ) 9تطوير المجالت العلمية المحكمة والمجالت العامّة.
 ) 10توفير المصادر المكتبية لمكتبات الكليات وتطويرها نوعياً ألجل النهوض بواقع المكتبات التخصّصية
في العلوم والمعارف القرآنية.
 ) 11تأسيس مكتبة إلكترونية وتوسيع نطاق الخدمات اإللكترونية.
 ) 12توسيع نطاق االطّالع على المصادر والمراكز العلمية المعتبرة.
 ) 13تنظيم شؤون الرسائل الجامعية الراجحة ونشرها.

 ) 14دعم عملية الطباعة والنشر ،وتحسين واقعها وواقع النتاجات العلمية في الجامعة على الصعيدين
المحلّي والعالمي.

االستراتيجية الثالثة :العمل على زيادة النتاجات العلمية والبحثية التطبيقية ألجل تلبية متطلّبات المجتمع
فيما يلي نذكر السبُل الكفيلة بزيادة النتاجات العلمية والبحثية التطبيقية ألجل تلبية متطلّبات المجتمع:
 ) 1تأسيس مجاميع بحثية وفكرية ولجان علمية لألساتذة ودعمها.
 ) 2دعم الدراسات والبحوث التطبيقية.
 ) 3توجيه الدراسات والبحوث العلمية التي تدوّن من قبل أعضاء هيأة التدريس والطلبة نحو إنتاج علمي
تطبيقي متقوّم على مبدأ التعليم المبني على حلّ المشكالت.
 ) 4التأكيد على تدوين دراسات وبحوث علمية بعيدة األمد على المبادئ االستراتيجية للجامعة.
 ) 5إقامة مؤتمرات علمية وبحثية بالتعاون مع المؤسّسات التعليمية والبحثية.
 ) 5إقامة مؤتمرات علمية بحثية بالتعاون مع المؤسّسات التعليمية والبحثية.
 ) 6إقامة كراسي بحوث علمية عامّة وفكرية ونقدية وتنظيرية.

االستراتيجية الرابعة :تطوير التعاون العلمي المشترك على الصعيدين المحلّي والعالمي
فيما يلي نذكر السبُل الكفيلة بتطوير التعاون العلمي المشترك على الصعيدين المحلّي والعالمي:
 ) 1العمل بشكل فاعل ألجل تحقيق األهداف القرآنية التي دعا إليها قائد الثورة اإلسالمية ضمن وثيقة
الخطوة الثانية في الثورة اإلسالمية اإليرانية.
 ) 2العمل بشكل فاعل ألجل تحقيق األهداف القرآنية المدوّنة في وثيقة أنموذج التطور اإلسالمي اإليراني.
 ) 3توسيع نطاق التعاون وإبرام اتّفاقيات مع المراكز التعليمية والبحثية التابعة لمختلف المؤسّسات في
داخل البالد وخارجها.
 ) 4التخطيط إلقامة دورات في التنمية العلمية والتطوير المهاري على الصعيدين المحلّي والدولي بالتعاون
مع الكليات الوطنية والخارجية.

االستراتيجية الخامسة :العمل على ترسيخ النشاطات الثقافية والطالبية ،وتنظيمها وتقديم الدعم لها
فيما يلي نذكر السبُل الكفيلة بترسيخ النشاطات الثقافية والطالبية ،وتنظيمها وتقديم الدعم لها:
 ) 1تمهيد األرضية المناسبة إليجاد بيئة روحية وأخالقية تغرس األمل والنشاط في النفوس.
 ) 2تقوية وجهات النظر وترسيخ المعتقدات الدينية بهدف بناء شخصية الطالب وصقل هويته.
 ) 3النهوض بمستوى القابليات الفردية والمهارات االجتماعية.
 ) 4تقوية الروح الثورية والجهادية لدى الطلبة.
 ) 5تحويل كليات العلوم القرآنية إلى مراكز قرآنية ثقافية فاعلة ومؤثّرة.
 ) 6تمكين الكليات من استثمار قابليات البقاع المباركة والمساجد والوقفيات في رحاب الترويج للثقافة
القرآنية.
 ) 7دعم المواكب الدينية الطالبية وتوسيع نطاق نشاطاتها.
 ) 8تقوية التشكيالت واللجان الطالبية.
 ) 9توسيع نطاق النشاطات القرآنية والثقافية خارج نطاق المنهج الدراسي.
 ) 10تقديم الدعم الالزم إلقامة دورات قرآنية لتالوة آي الذكر الحكيم وتجويدها وحفظها والتدبّر فيها
وتفسيرها وتبليغ المعارف القيّمة فيها.
 ) 11تقديم الدعم الالزم إلقامة محافل طالبية بمحورية القرآن الكريم ومعارف أهل البيت (ع).
 ) 12تمهيد األرضية المناسبة إلقامة سفرات دينية وعلمية وسياحية ،وسفرات خاصّة لإلعمار والبناء.
 ) 13وضع منهج منتظم لشؤون الخرّيجين.
 ) 14النهوض بمستوى السالمة البدنية والنفسية للطلبة.

االستراتيجية السادسة :توسيع نطاق النظام اإلداري للبرامج العملية والتخطيط وتعيين الميزانية المالية
فيما يلي نذكر السبُل الكفيلة بتوسيع نطاق النظام اإلداري للمكوّنات العملية والتخطيط وتعيين الميزانية
المالية:
 ) 1تأسيس مجاميع عمل مشترك ومجالس استشارية من أعضاء هيأة التدريس والخبراء والنخب الطالبية
ألجل المشاركة في صناعة القرار واتّخاذه.
 ) 2المرونة وعدم التمحور حول نقطة واحدة على ضوء زيادة فاعلية الخدمات والتسريع في تقديمها
والرقي بجودتها.
 ) 3التخطيط المالي وتخصيص المبالغ المالية على أساس عملي وبالتأكيد على البرامج ذات األولوية.
 ) 4التطوير المتواصل للمراكز التي تتكفّل بمهمّة اإلشراف والرقابة وأمنية المعلومات.
 ) 5التخطيط للبرامج العملية وتدوينها وتوثيقها.
 ) 6تأسيس نظام حوسبة سحابية موحّد وتحديثه وفقاً للمعطيات الحديثة ،واستثمار قابلية تقنية المعلومات
بهدف إصالح البرامج العملية.
 ) 7تحديث األنظمة الحاسوبية واإللكترونية في مجال تقنية المعلومات.
 ) 8تأسيس شبكة خاصّة إلدارة العلم وتدوينه والمشاركة في التجارب المؤسّساتية.
 ) 9القيام بنشاطات في خارج نطاق الجامعة من قبل بعض الفروع التابعة لها على أساس منهج تحقّق
الفائدة.
 ) 10النزاهة االقتصادية واالستثمار األمثل للمصادر.

االستراتيجية السابعة :إدارة المصادر البشرية والنهوض بواقع استثمارها والتطوير اإلداري
فيما يلي نذكر السبُل الكفيلة بإدارة المصادر البشرية والنهوض بواقع استثمارها والتطوير اإلداري:
 ) 1ترقية النظام اإلداري للمصادر البشرية على أساس مبدأ رفع مستوى استثمارها.
 ) 2تحسين واقع البنية المؤسّساتية وبيان المهامّ والوظائف على أساس مضمون الوثيقة االستراتيجية
للجامعة.

 ) 3تدوين برنامج تقوية للمصادر البشرية والتعليم المتواصل حين خدمة المنتسبين.
 ) 4تدوين نظام شامل لتعيين المنتسبين وتقييم النشاطات العملية وترقية الكفاءات المهنية والتشجيع
المهني ،منهج خاصّ بالعقوبات.
 ) 5وضع نظام خاصّ للمشاركة والتالحم الفكري والتنظير وتأهيل الكوادر ضمن الهيكل التنفيذي للجامعة.
 ) 6العمل وفق مبدأ اختيار األصلح على صعيد تعيين المنتسبين والترفيعات اإلدارية وتعيين المسؤولين.
 ) 7صياغة اللوائح الخاصّة بإدارة الجامعة والمصادر البشرية والمالية والتعاملية.
 ) 8االلتزام بمبدأ العدل والشفافية في نظام دفع الرواتب والمستحقات والمخصّصات المالية والخدمات
الرفاهية.
 ) 9إصالح عملية تسجيل الوثائق والتداوالت المالية على أساس منظومات إلكترونية.
 ) 10تغيير العمليات اإلدارية الورقية وحذف البيروقراطية اإلدارية ،واللجوء إلى نظام إداري ذكي وفق
منظومات خاصّة.
 ) 11الحذر من اإلسراف والتبذير ،وترسيخ مبدأ االقتصاد في االستهالك في جميع شؤون الجامعة.

االستراتيجية الثامنة :تأسيس مصادر وتطويرها وتنويعها
فيما يلي نذكر السبُل الكفيلة بتأسيس مصادر وتطويرها وتنويعها:
 ) 1تأسيس مصادر وقفية ثابتة وتوسيع نطاقها.
 ) 2تأسيس مصادر داخلية خاصّة لكليات العلوم القرآنية وتوسيع نطاقها.
 ) 3تشجيع أصحاب الموقوفات وأعمال الب ّر على مسألة الوقف ودعم النشاطات التعليمية والبحثية
والثقافية والعمرانية في الجامعة.
 ) 4الترويج للموقوفات المشتركة واستثمار القابليات الكامنة فيها.
 ) 5إيجاد مؤسّسة خاصّة ألصحاب الموقوفات وأعمال الب ّر الداعمين للجامعة.

االستراتيجية التاسعة :استثمار الفرص المتاحة والقابليات بشکل أمثل
فيما يلي نذكر السبُل الكفيلة باستثمار الفرص المتاحة والقابليات بشكل أمثل:
 ) 1استثمار القابلية الكامنة في االعتقادات القرآنية لجميع أبناء المجتمع.
 ) 2العمل وفق توجيهات قائد الثورة اإلسالمية ومراجع التقليد ،ودعم الشخصيات المرموقة قرآنياً وعلمياً
وثقافياً.
 ) 3استثمار القابليات المادّية والمعنوية لدائرة األوقاف والشؤون الخيرية إلى أقصى حدّ ممكن.
 ) 4االستفادة من القابليات القرآنية للمتخصّصين في مختلف المجاالت القرآنية في البالد على ضوء
الترويج السم الجامعة.
 ) 5استثمار القابليات الكامنة في الوثيقة الخاصّة بتوسيع نطاق الثقافة القرآنية.
 ) 6االستثمار األمثل للقابليات الكامنة في المحافظات والمناطق المحيطة بها.
 ) 7استثمار قابليات الطلبة المتخرّجين.

االستراتيجية العاشرة :اإلشراف على نوعية األداء الجامعي وتقييمه
فيما يلي نذكر السبُل الكفيلة باإلشراف على نوعية األداء الجامعي وتقييمه:
 ) 1التخطيط لنظام مستقر وتحديد مراحل تكوينه ،وتقييم األداء المتقوّم على بيان المهامّ المصادق عليها.
 ) 2تأسيس فرق علمية تخصّصية لإلشراف والتقييم.
 ) 3تأسيس نظام مستق ّر وبمستوى المسؤولية ومتناسقاً مع طبيعة األداء.
 ) 4وضع منهجية خاصّة الستالم التقارير والشكاوى وتحليلها.
 ) 5وضع أطر نظام خاصّ للتقيم والتفتيش الدوريين.

االستراتيجية الحادية عشرة :توسيع النطاق اإلعالمي والعالقات العامّة
فيما يلي نذكر السبُل الكفيلة بتوسيع النطاق اإلعالمي والعالقات العامّة:

 ) 1توسيع نطاق التعاون اإلعالمي واالتّصاالت الفاعلة مع المؤسّسات والدوائر العامّة والمراكز اإلعالمية
المختصّة باإلعالم المدوّن والمقابالت واإلعالم المسموع المحلّي والدولي.
 ) 2تقوية منظومة االتّصاالت واإلعالم الجامعي.
 ) 3التبليغ للجامعة والرقي بمقامها والترويج السمها على الصعيدين المحلّي والدولي.
 ) 4الترويج للمعطيات العلمية والتنفيذية والتربوية في الجامعة.
 ) 5ممارسة نشاط إعالمي منهجي الستقطاب الطلبة.
 ) 6القيام بنشاطات تبليغية بغية كسب دعم من شخصيات ومؤسّسات على المستويين المادّي والمعنوي.

االستراتيجية الثانية عشرة :توسيع نطاق الخدمات الرفاهية والمعيشية
فيما يلي نذكر السبُل الكفيلة بتوسيع نطاق الخدمات الرفاهية والمعيشية:
 ) 1ترقية الواقع المعيشي وزيادة الخدمات الرفاهية ألعضاء هيأة التدريس ومنتسبي الجامعة.
 ) 2ترقية مستوى الخدمات التي تقدّم على مستوى التغذية واألقسام الداخلية والرفاهية للطالب.
 ) 3المواظبة على استدامة السالمة العامّة وخدمات الضمان ألعضاء هيأة التدريس ومنتسبي الجامعة.
 ) 4تأسيس نظام خدمات ثقافية وتعليمية ورفاهية لعوائل أعضاء هيأة التدريس ومنتسبي الجامعة.
 ) 5استثمار القابليات واإلمكانيات الرفاهية لدائرة األوقاف والشؤون الخيرية.

ومن اهلل التوفيق وعليه التكالن

مع الشکر والتقدير ألعضاء المجلس االستشاري االستراتيجي في الجامعة المحترمين:
 سماحة الشيخ الدكتور سيد محمّد نقيب  /رئيس الجامعة سماحة الشيخ الدكتور سيد أحمد سجادي جزي  /عميد كلية العلوم القرآنية في أصفهان حضرة الدكتور رضا أماني  /مدير شؤون البحث العلمي في الجامعة سماحة الشيخ الدكتور محمّد فاتحي  /مدير شؤون التنمية اإلدارية والمصادر في الجامعة سماحة الشيخ الدكتور علي قاسمي  /مدير الشؤون الثقافية في الجامعة حضرة الدكتور علي رضا كاون  /مدير شؤون الطلبة في الجامعة سماحة الشيخ الدكتور علي محمّدي آشناني  /عميد كلية العلوم القرآنية في طهران حضرة الدكتور هادي نصيري  /عضو هيأة التدريس في الجامعة وعضو شورى الجامعة حضرة الدكتور حميد كمانكش  /عميد كلية العلوم القرآنية في زاهدان سماحة الشيخ الدكتور مرتضى رضواني زاده  /مدير شؤون رئاسة الجامعة والعالقات العامّة والشؤونالدولية
 حضرة السيد مجتبى قاسمي  /مدير شؤون التخطيط االستراتيجي واإلحصاء وتقنية المعلومات حضرة السيد حميد رضا إبراهيمي  /عضو شورى الجامعة والنائب السابق لدائرة التنمية اإلداريةومصادر الجامعة

جامعة العلوم والمعارف القرآنية
دارئرة التخطيط االستراتيجي واإلحصاء وتقنية المعلومات
بهمن  /اسفند  1397هـ ش

