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 دانشگاه معارف قرآن و عترت)ع(

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
 شمسی 1402برنامه پنج ساله منتهی به 

 انداز:چشم الف(

 شمسی 1402در افق « استان اصفهان در حوزه علوم اسالمیو تأثیرگذار دانشگاه ممتاز »یابی به جایگاه دست

 :هاسیاست ب(

 های ارزشمند مقام معظم رهبری و مراجع معظم تقلید در حوزه مسایل علمی و آموزشیاهتمام نسبت به اجرایی شدن توصیه ـ1

 های آموزشیالسالم در برنامهبیت علیهمهای قرآن کریم و سیره و معارف اهلهای علمی، آموزهـ توجه توأمان به یافته2

 تأکید بر تربیت مبلّغان و مروّجان فرهنگ اصیل دینی در ابعاد ملی و جهانی به عنوان هدف محوری دانشگاهـ 3

 های نسل سومهای حاکم بر دانشگاهنوآوری و کارآفرینی به عنوان ارزش بندی به پرورش خالقیت،پای ـ4

 و کارشناسان، مدیران های آموزشیروهها، گدانشكدهجایگاه تقویت گیری و تمرکززدایی در تصمیم ـ5

 های اجرایی و تدریسگرایی در واگذاری مسؤولیتتأکید توأمان بر تعهدگرایی و تخصص ـ6

 :اهدافج( 

 انگیزه و آشنا به مقتضیات زمانبانگر، خالق، شناس، آیندهپذیر، وظیفهمسؤولیتباسواد، تربیت دانشجویان مؤمن، متعهد، انقالبی،  ـ1

 های تبلیغی دینی در سطوح مختلفآموختگان برای انجام فعالیتهای الزم در دانشجویان و دانشها و توانمندیایجاد شایستگی ـ2

 های علمی و آموزشیها و مؤسسات آموزشی معتبر داخلی و خارجی به منظور توسعه فعالیتافزا با دانشگاهایجاد تعامل هم ـ3

 های تحصیلی دانشگاه در دو شیوه آموزشی حضوری و مجازیتوسعه هدفمند رشته تكمیلی وگسترش تحصیالت  ـ4

 های علمی و آموزشی دانشگاههای مجازی و توسعه خدمات غیرحضوری در حوزه فعالیتتقویت سامانه ـ5

 ی تحصیلی دانشگاههامحتوای رشتهرسانی سازی، کارآمدسازی و به روزسازی، اسالمیبومی ـ6

 گراییمأموریتو  گراییتخصصه با تأکید بر دانشگا ت آموزشیکیفیارتقای  ـ7

 :راهبردهاج( 

 آموختگان به دو شیوه حضوری و مجازیدانشجویان و دانش افزاییافزایی و مهارتهای آموزشی مكمل در جهت دانشبرگزاری دوره ـ1

 المللیآموختگان در برقراری ارتباطات بینآموزی به منظور توانمندسازی استادان، دانشجویان و دانشهای زبانگسترش دوره ـ2

 آموختگان در فضاهای واقعی و مجازیافزای بین استادان، دانشجویان و دانشت همتوسعه و تقویت تعامال ـ3

 های مختلف علمی و آموزشیآموختگان فعال در حوزهحمایت از دانشجویان ممتاز، استعدادهای برتر، نخبگان و دانش ـ4

 های معلمیای انجام وظایف و رسالتآموختگان و تقویت خودباوری آنان در راستبخشی به دانشجویان و دانشهویت ـ5

 آموختگاندانشکارگیری ی مختلف در راستای جذب و بههاتعامل با سازمان وهای تحقق دانشگاه کارآفرین توسعه زیرساخت ـ6

 دانشجوها و مراکز علمی معتبر داخلی و خارجی به منظور تبادل استاد و جذب با دانشگاه های دوجانبهنامهانعقاد تفاهم ـ7

 و... تاریخ، مدیریت شناسی، اقتصاد،تعلیم و تربیت، جامعه: جملهاز  های مختلف،حصیلی دانشگاه در حوزهتهای رشتهتوسعه  ـ8

 سازی و سهولت در اجراشفاف ،سازیروان سازی،یكپارچهرویكرد  با آموزشیهای نامهو آیین مقرراتبازنگری در نحوه اجرای  ـ9

 مخاطبان ارتقای رضایتمندیو  اجراییامور در جهت تسهیل عملیاتی بین بخشی روندهای گردش کارها و بازخوانی  ـ10

 آموختگان به کارشناسان آموزشیهای مجازی در راستای کاهش مراجعات حضوری دانشجویان و دانشتوسعه سامانه ـ11

 های آموزش مجازیمندان و مخاطبین دانشگاه از طریق سامانهعالقههای آموزش از راه دور برای عموم اجرای طرح ـ12

 ها با نیازهای جامعه و مخاطبانسازی برنامهها در راستای کاربردی کردن، به روزرسانی و متناسبرشته درسی تجدیدنظر در برنامه ـ13

 السالمبیت علیهمهای قرآن کریم و معارف اهلآموزه سازی دروس ازها به منظور غنیهای درسی کلیه رشتهبازنگری در سرفصل ـ14



 پرورمحور و خالقیتروز، کاربردی، مسألهمحور با محتواهای آموزشی بهجایگزینی محتواهای آموزشی سنتی و حافظه ـ15

 ی آموزشی دانشگاه به تناسب هر مقطع و رشته تحصیلیاستانداردهاروزرسانی تعاریف بازخوانی و به ـ16

 های انسانی دانشگاه در حوزه آموزش از طریق جذب نیروهای واجد شرایط و ارتقای کیفی نیروهای موجودتقویت سرمایه ـ17

 های مختلف معاونت آموزشی و تحصیالت تكمیلیهای جذب و ارتقای نیروی انسانی مورد نیاز در بخشتعیین مالک ـ18

 ها و مقاطع تحصیلیویان در کلیه رشتهبهبود نسبت اعضای هیأت علمی به دانشج ـ19

 های علمی و آموزشیتدوین نظام جامع نظارت و ارزیابی در ابعاد گوناگون با هدف تضمین کیفیت فعالیت ـ20

 :های اجراییشیوهد( 

 های تحصیلیها در کلیه مقاطع و رشتههای جذب دانشجو به منظور افزایش کمی و ارتقای کیفی ورودیبازنگری در شیوه ـ1

 ها و مؤسسات آموزشی طرف قراردادبا همكاری دانشگاه های مشترکاجرای دورهجذب دانشجو در مقطع دکتری از طریق  ـ2

 ها و مؤسسات آموزشی طرف قراردادارشد و کارشناسی به شیوه مجازی با همكاری دانشگاهجذب دانشجو در مقاطع کارشناسی ـ3

 ر کشورهاها و مؤسسات آموزشی طرف قرارداد در سایجذب دانشجوی خارجی در مقاطع مختلف با مشارکت دانشگاه ـ4

 المللی دانشگاههای شاخص علمی داخل و استادان خارجی در راستای تقویت شهرت ملی و بینگیری از همكاری چهرهبهره ـ5

 آموختگانهای مجازی برای استادان، دانشجویان و دانشرسانی در شبكههای آموزشی و اطالعها و کانالاندازی گروهراه ـ6

 های مختلف تحصیلیهای آموزشی در جهت برگزاری مسابقات علمی در حوزه تخصصی رشتهها و گروهدانشكدهسازی فعال ـ7

 های علمی و آموزشیها و تشكلها، گروهآموختگان فعال در انجمنهای تشویقی متنوع برای دانشجویان و دانشاجرای طرح ـ7

با رویكرد تقویت پیوند وری و ـبر اساس اصل تقاضامحای رشتهنمیاهای درسی تدوین برنامه تهای آموزشی در جهها و گروهدانشكده سازیفعال ـ9
 علوم اسالمیهای تحصیلی دانشگاهی با بین رشته

 های کمی و کیفی مرتبط با فرایند آموزشهای آموزشی تخصصی در راستای بهبود و ارتقای شاخصطراحی و اجرای کارگاه ـ10

 های کیفی متناسب با هر رشته تحصیلیبه روزرسانی تعاریف شاخص های آموزشی در جهتها و گروهانشكدهد سازیفعال ـ11

 های معتبر علمیها و شیوهبا استفاده از جدیدترین نظریهبازنگری و اصالح ساختار و فرایندهای نظارت و ارزیابی  ـ12

 های علمی و آموزشیراستای ارتقاء و تضمین کیفیت فعالیتهای نظارت و ارزیابی در اجرای مستمر برنامه ـ13

 به تناسب نیاز هر گروه آموزشی استخدام اعضای هیأت علمی واجد شرایط ـ14

 های هر درسهای ارزشیابی با اهداف و ویژگیهای تدریس و شیوهسازی روشهای آموزشی در جهت متناسبسازی گروهفعال ـ15

 ریزی درسی هر رشته تحصیلیگویی به مسایل آموزشی استادان و دانشجویان و برنامهپاسخ های آموزشی در جهتگروه سازیفعال ـ16

 های نوین تدریس و ارزشیابیدر زمینه روشاستادان های آموزشی برای برگزاری کارگاه ـ17

 وزشیهای آمنامهآیین در زمینه مقررات وکارشناسان مدیران و های آموزشی برای برگزاری کارگاه ـ18

 وزشیآم هایتقویت رویكرد مشارکتی و تیمی در فعالیتدر جهت کارشناسان مدیران و  استادان،های آموزشی برای برگزاری کارگاه ـ19

 مدارسدر دانشجویان رشته علوم قرآن و حدیث انجام کارآموزی نامه همكاری با سازمان آموزش و پرورش به منظور انعقاد تفاهم ـ20

 هادادگاه فقه و مبانی حقوق در های حقوق وهدانشجویان رشتانجام کارآموزی نامه همكاری با سازمان دادگستری به منظور انعقاد تفاهم ـ21

 های مشاورهها در کلینیکدانشجویان این رشتهانجام کارآموزی شناسی و مشاوره به منظور نامه همكاری با نظام روانانعقاد تفاهم ـ22

 ر مورد نیازهای هوشمند، در صورت تأمین اعتباو ایجاد کالس آموزشیها به وسایل کمککالسکلیه تجهیز  ـ23

ی و ـافزایدف دانشـمدت به صورت خودگردان با هاهـی کوتـای آموزشـهی در جهت برگزاری دورهـای آموزشـها و گروهـهدانشكده ازیـسفعال ـ24
 آموزی، از قبیل:مهارت

 حضوریآموختگان به صورت های آموزش مكالمه زبان عربی و انگلیسی برای کلیه دانشجویان و دانشدوره ـ24ـ1

 آموختگان به صورت حضوری و مجازیهای آموزش مترجمی زبان عربی و انگلیسی برای کلیه دانشجویان و دانشدوره ـ24ـ2

 فقه و مبانی حقوق به صورت حضوری و مجازیهای حقوق و آموختگان رشتههای آموزش سردفتری و دفتریاری برای دانشجویان و دانشدوره ـ24ـ3

 فقه و مبانی حقوق به صورت حضوری و مجازی های حقوق وآموختگان رشتهیاری و تنظیم پرونده برای دانشجویان و دانشیلهای آموزش وکدوره ـ24ـ4


