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سال اول، پیش شماره 2، ويژه نامه آغاز سال تحصیلی 1391-92
حیطه فعالیت های فرهنگی و امور تربیتی و اجتماعی

طرح واليت
حجت االسالم والمسلمين عزت اله صالحي1، قربانعلي رضواني، دکتر مريم زنديان، مجتبي صادقي

رياست عقيدتي سياسي دانشگاه علوم پزشکي ارتش 1ـ 

مقدمه و بيان مسئله: )بيان اهميت، ضرورت و کاربرد 
انجام فرايند بر اساس نيازسنجي هاي انجام شده(

بنابر تاکيد مقام معظم رهبري در باال بردن آگاهي و بينش 
دانشجويان به ويژه دانشجويان نظامي نسبت به معارف اسالمي 
و مباحث سياسي و ايجاد کرسي هاي آزاد انديشي در دانشگاه ها، 
عقيدتي سياسي دانشگاه علوم پزشکي ارتش بر آن شد تا در 
رابطه با ارائه واحدهايي که در دروس معارف مصوب وزارت 

بهداشت لحاظ نگرديده شامل:
احکام مبتال به  -1

احکام و اخالق پزشکي  -2
نظام سياسي در اسالم  -3

مديريت در اسالم  -4
آنها را در قالب طرح واليت به دانشجويان ارائه نمايد.

هدف و اهداف اختصاصي
1- اجراي امور مربوط به رشد و گسترش فرهنگ و ارزش هاي 
اسالمي در دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسالمي 
ايران و يگان هاي تابعه را بر اساس اصول مشخص شده 
در قانون معيارها و ضوابط اسالم و تدابير و رهنمودهاي 
فرماندهي معظم کل قوا ابالغي ازسوي معاونت آموزش 

سازمان عقيدتي سياسي درسطوح مختلف درکليه رده هاي 
دانشگاه.

2- اجراي امور مربوط به آموزش و همچنين آموزش هاي 
علمي و تخصصي کارکنان، بويژه دانشجويان براساس 

سياست گذاري هاي يگان سازمان عقيدتي سياسي آجا.
3- انجام فعاليت هاي الزم در رابطه با رشد و گسترش فرهنگ 

و ارزش هاي اسالمي.
4- نظربه اينکه کارکنان تحت آموزش اين طرح درسنين جواني 
مي باشند، لذا نياز و ضرورت اين دوره ايجاب مي کند که 
داوطلبين با مسائل اوليه مباحث ديني و عقيدتي آشنايي 

بيشتر پيدا نمايند.

اهداف کاربردي
ارتقاء سطح دانش دانشجويان پيرامون احکام و مسائل   -1

شرعي به منظور عمل صحيح به تکاليف.
ارتقاء سطح دانش و توان دانشجويان در زمينه قرائت قرآن   -2

کريم
آشنايي دانشجويان با جايگاه و مرتبه زن در فرهنگ اسالم   -3

)ويژه دانشجويان دختر(.
آشنايي دانشجويان با احکام و اخالق پزشکي در اسالم و   -4

محل اجراي فرايند: دانشکده پيراپزشکي
نام دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکي ارتش

گروه فرايندي: فعاليتهاي فرهنگي و امور تربيتي و اجتماعي
کلیه گروه هاي آموزشي دانشکده شامل: علوم آزمايشگاهي، اتاق عمل، راديولوژي، هوشبري، فن آوري اطالعات سالمت و فوريت هاي پزشکي

تاريخ اجراء )مدت اجراي فرايند(:در سال 88 با عنوان طرح واليت شروع شده و ادامه دارد.
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وظايف انساني آنان در شغل مربوطه.
آشنايي با شيوه بکارگيري قوه عقالني جهت طي نمودن   -5

راه سعادت و کمال نهايي انسان.
آشنايي دانشجويان با نظام سياسي اسالم.  -6

روش اجراء
اجراي اين طرح باهمکاري وتعامل همه جانبه عقيدتي سياسي 
و معاونت آموزشي دانشگاه و دانشکده ها بامحورهاي زير 

انجام مي گيرد:
درس آموزش احکام مبتال به ميزان 1 واحد درترم اول تحصيلي 

دانشجويان.
درس آموزش اخالق و احکام پزشکان به ميزان 1 واحد در 

ترم چهارم تحصيلي دانشجويان.
درس مباحث سياسي به ميزان 2 واحد در ترم سوم و چهارم 

تحصيلي دانشجويان.
درس مديريت دراسالم به ميزان 1 واحد در ترم اول تحصيلي 

دانشجويان )در ترم توانمندسازي ارائه مي شود(.
مي شود  اخذ  هردرس  آزمون  ازدانشجويان  هرترم  درپايان 

ودرکارنامه عقيدتي سياسي آنان ثبت مي شود.

نتايج
پيامدهاي اجرا و محصول يا بروندادهاي فرايند

آگاهي دانشجويان درخصوص احکام ضروري مبتال به،   -1
به منظور عمل صحيح به تکاليف شرعي.

تقويت  و  اسالم  اعتقادي  اصول  به  دانشجويان  آگاهي   -2
پايه هاي اعتقادي خويش.

آشنايي با تاريخ اسالم و وقايع صدر اسالم.  -3
قرآن را به آساني مي خوانند وازمفاهيم آن بهره مند مي شوند.  -4

آشنا شدن کامل دانشجويان درخصوص برخورد مناسب   -5

با بيماران به منظور دوري از گناه.
در  دانشجويان  ازسوي  انطباق  طرح  کامل  رعايت   -6

بيمارستان ها.
آشنايي کامل با برخي از بايدها و نبايدهاي اخالقي متناسب   -7

با وظيفه و محيط.
آشنا شدن کامل دانشجويان نسبت به انقالب اسالمي،   -8

ارکان و اهداف حکومت اسالمي و مسائل روز.
ارزش هاي  به  نسبت  دانشجويان  باورهاي  يافتن  ارتقاء   -9
اسالمي  تربيت  و  زمينه رشد  فراهم ساختن  و  اخالقي 

متناسب با وظيفه و محيط.

سطح اثر گذاري )دانشگاه، کشوري، بين المللي(
 کشوري

نتيجه گيري شامل چالش ها و مشکالت اجرائي فرايند
 افزايش تعداد واحدهاي درسي معارف عالوه بر واحدهاي 

وزارتخانه

تائيديه هاي مربوطه و ارزشيابي فرايند
انجام  ارزشيابي  مي گيرد.  انجام  ارزشيابي  ترم  هر  پايان  در 
گرفته حاکي از رضايت باالي دانشجويان از طرح مزبور دارد 

)باالي %70(.

قابليت تعميم و اجراء در ساير مراکز آموزشي
دارد

جاري  برنامه هاي  در  فرآيند  اجراي  )استمرار  استمرار 
آموزشي(

از سال 88 تا کنون ادامه داشته است.
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