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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

نور مبين )آموزش ترجمه و مفاهيم قرآن کريم، ادعيه و متون ديني(
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(

مقدمه
هر چند خواندن قرآن کريم، حتي بدون دانستن معاني و تفکر 
و ترجمه کافي در آيات بسيار سفارش شده و عبادت فرض 
گرديده است، ليکن صرف خواندن، هدف اصلي نبوده، بلکه 
خواندن مقدمه فهم معاني و تدبر در آيات شريفه آن و فرا 

گرفتن دستور هاي الهي و عمل کردن به احکام آن است.
پروردگار توانا، قرآن کريم را به زبان عربي نازل نموده و قريب 
به اتفاق منابع معتبر اسالمي و تمامي ادعيه حيات بخش که 
او را قرآن صاعد مي خوانند و از ائمه معصومين )ع( ما است. 
نيز به زبان عربي بيان شده است، بدون شک استفاده بهينه از 
اين گنجينه هاي الهي، نيازمند فراگيري زبان عربي است. در 

همين راستا طرح حاضر تهيه گرديده است.

تدابير مقام معظم رهبري در راستاي فراگيري زبان عربي 
و ترجمه قرآن، ادعيه و متون ديني:

اي کاش عربي را مي فهميديد که يکي از کار هاي واجب   -
به نظر من، اين است که عربي را بايد به شکلي که انسان 

بتواند متون عربي را بفهمد همه بايد بدانند....

متون عربي رايج يعني قرآن، حديث، نهج البالغه، دعا،   -
دعاي کميل، دعاي ندبه، دعاي ابو حمزه ثمالي و صحيفه 
سجاديه، همه مردم عربي را بايد به اين قصد ياد بگيرند.

خدمتک  علي  »قو  نميداند  مي خواند،  را  کميل  دعاي   -
جوارحي و اشدد علي العزيمه جوانحي و هب لي الجد 
في خشيتک« يعني چه ! در حالي که اگر بداند اين کلمات 
يعني چه! اقاًل به قدر همان درس که شما مي خواهيد در 
مدرسه دين ياد بدهيد، همان چند جمله به خواننده اش 

ياد مي دهد.
با ترجمه هاي قرآن انس بگيريد: بعد از آنکه ترجمه و   -

مفاهيم آن را فهميديد آن وقت در آن تدبر کنيد.
همه به قرآن عشق مي ورزند و احترام مي کنند اما عده ي کمي 
همواره آن را تالوت و عده ي کمتري در آن تدبر مي کنند. 
براي رفع اين نقص که کاري ممکن و رواست، در گام اول 
بايد جوانان و نوجوانان را با متن و ترجمه قرآن آشنا کرد و از 
شربت گوارا و حيات بخش قرآن، به ذائقه ي آنان چيزي چشاند.

منظور
ايجاد روش يکنواخت و هماهنگ آموزش زبان عربي براي 
فهم قرآن کريم، احاديث، نهج البالغه و ادعيه به دانشجويان

محل اجراي فرايند: دانشکده پيرا پزشکي ارتش
نام دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسالمي ايران

گروه فرايندي: فعاليتهاي فرهنگي و امور تربيتي و اجتماعي
تاريخ اجراء )مدت اجراي فرايند(: از سال 1388 براي دانشجويان در چهار ترم اول تحصيلي براي هر دانشجو بر اساس سال ورود تحصيلي )آغاز 

دوره تحصيل دانشجو(
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هدف و اهداف اختصاصي
معظم  مقام  تدابير  اجراي  مناسب جهت  زمينه  ايجاد  الف( 
رهبري در رابطه با فهم متون رايج يعني قرآن، احاديث، 

نهج البالغه و ادعيه.
ب( انس کارکنان و دانشجويان با قرآن با قرائت آن و ترويج 

فرهنگ و معارف قرآن توسط آنان
ج( ايجاد توانايي در کارکنان و دانشجويان جهت استفاده از 
متون عربي رايج با هدف تدبر در قرآن کريم، احاديث، 

نهج البالغه، ادعيه
د( ارتقاء بينش ديني کارکنان و دانشجويان در راستاي خود 

سازي اسالمي و تربيت کارکناني مکتبي
هـ( ايجاد توانايي ترجمه ترکيب هاي قرآني به شيوه تفکيکي 
)کلمه به کلمه( و همچنين مهارت کارکنان و دانشجويان 

در ترجمه آيات ساده قرآن
و( ايجاد زمينه مناسب براي هدايت فکري و عمل کارکنان و 
دانشجويان به رهنمودهاي قرآن در زندگي فردي، اجتماعي 

و آراسته شدن آنان به اخالق و تربيت قرآني

روش اجراء
الف( نحوه ارزيابي و سطح بندي

1 - انجام آزمون قرائت قرآن در حد روان خواني بدو ورود 
دانشجويان

2 - انجام آزمون زبان عربي )صرف، نحو، لغت( در سطح ديپلم
1-2: چنانچه در آزمون فوق دانشجوئي نتوانند حداقل 70% نمره 
کل آزمون را کسب نمايند، موظف به گذراندن حداقل2 واحد 
درسي زبان عربي تحت عنوان پيش نياز دانشگاهي مي باشند.

2-2: چنانچه پس از اتمام مهلت )3 ماه از زمان ورود به مرکز 
آموزش( مهارت و تسلط فردي در زمينه روانخواني قرآن 
به حد مورد انتظار نرسد با نظر شوراي آموزشي دانشگاه 
نسبت به بررسي موضوع و تعيين تکليف ايشان اقدام 

خواهد شد.

ب( آموزش ترجمه و مفاهيم قرآن کريم و ادعيه
1- کليه دانشجويان و ساير فراگيران آموزش هاي بدو ورود 
که داراي گواهينامه مهارت هاي روانخواني قرآن کريم 
بوده و موفق به کسب نمره قبولي )70 به باال( از آزمون 
کتبي زبان عربي )صرف، نحو و لغت( شده اند، به ميزان دو 
واحد درسي، درس آشنايي با ترجمه و مفاهيم قرآن کريم 
و ادعيه را در طول يک ترم تحصيلي در دوره آموزشي 

طي مي نمايند.
2- با آن دسته از دانشجويان و ساير فراگيران آموزش هاي 
بدو ورود که موفق به کسب گواهينامه روانخواني قرآن و 
اخذ حداقل نمره 70 در باال در آزمون نگردند، به ترتيب 

ذيل رفتار خواهد شد.
1-2: دادن مهلت جهت رسيدن به حد مطلوب روانخواني 
و شرکت در کالس تقويت رفع اشکال آزمون عربي به 
صورت فوق برنامه )خارج از برنامه آموزش روزانه و در 

اوقات فراغت( ترجيحًا به صورت داوطلبانه
2-2: در صورت اتمام مهلت و عدم توانايي و مهارت فرد در 
روانخواني قرآن، با نظر شوراي آموزش دانشگاه نسبت به 

بررسي موضوع و تعين تکليف ايشان اقدام خواهد شد.
3- شيوه صحيح برگزاري آزمون و آموزش روانخواني قرآن و 
زبان عربي به صورت جداگانه و با هماهنگي دفتر عقيدتي 
سياسي و نهاد نمايندگي نهاد ولي فقيه )مقام معظم رهبري( 

جهت اجرا ابالغ خواهد شد.
4- حسب مورد به منظور اجراي هر چه بهتر ترجمه و مفاهيم 
قرآن کريم و ادعيه، در فرصت مناسب با هماهنگي و 
قوا،  کل  معظم  فرماندهي  سياسي  عقيدتي  دفتر  دعوت 
کارگاه آموزشي جهت توجيه شيوه آموزش، محتوا و سر 

فصل دروس برگزار مي گردد.
5- بر اساس روش هاي مختلف آموزش ترجمه و مفاهيم قرآن 
کريم و در جهت تکميل زنجيره آموزش، الزم است براي 
اين دوره 5 ساله، از يک جلد قرآن کريم و يک دوره کتاب 
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حجت االسالم والمسلمین عزت اله صالحي و همكاران 39نور مبین )آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن كريم، ادعیه و متون ديني(

آموزش ترجمه و مفاهيم قرآن کريم )سه جلدي( که داراي 
ويژگي هاي مناسب آموزشي مي باشد و اهداف مورد نظر 

طرح را محقق مي نمايد، بهره برداري شود.
الزم به ذکر است کالس هاي مربوط به اين طرح در ابتداي 

صبح از ساعت 7 الي 8 برگزار مي گردد.

نتايج
پيامدهاي اجرا و محصول يا بروندادهاي فرايند

1- روانخواني صحيح قرآن کريم توسط دانشجويان
2- تدبر دانشجويان در مفاهيم و معاني قرآن کريم

3- کسب مهارت و توانايي الزم در ترجمه و مفاهيم قرآن 
کريم و متون ديني

4- تربيت دانشجويان حافظ قرآن کريم
5- تربيت دانشجويان داراي توانايي قرائت، صوت و لحن 

قرآن کريم
6- کسب مهارت الزم توسط دانشجويان جهت شرکت در 

مسابقات قرآني
7- تحقق بخشي از منويات و تدابير مقام معظم فرماندهي کل 

قوا )مد ظله( در خصوص آشنايي با زبان قرآن
8- ايجاد زمينة اُنس دانشجويان با قرآن کريم

9- توسعه و تعميق فرهنگ قرآني در زندگي فردي و اجتماعي 
دانشجويان و کارکنان.

سطح اثر گذاري )دانشگاه، کشوري، بين المللي(
با توجه به شرکت دانشجويان و پس از فارغ التحصيلي آنها 
به عنوان پرسنل ارتش در مسابقات بين المللي حفظ و قرائت 

قرآن کريم، سطح اثر گذاري اين طرح بين المللي مي باشد.

انطباق سياست هاي باالدستي )فرايند تا چه حد کشور را 
با هدف مرجعيت علمي در منطقه نزديک مي کند.(

به طور حتم تاثير معنوي انس با قرآن سبب تعالي و تزکيه شده و 

علم با تزکيه مي تواند کشور را به مرجعيت علمي نزديک نمايد.
نتيجه گيري شامل چالش ها و مشکالت اجرائي فرايند:

1- يکسان نبودن مهارت و توانايي هاي قرآني دانشجويان 
در بدو ورود

2- کمبود زمان در جهت برنامه ريزي مناسب با توجه به برنامه 
درسي هفتگي دانشجويان

3- کمبود نيروي انساني متخصص جهت آموزش دانشجويان 
در شروع طرح

4- هزينه بر بودن طرح

معرفي فرايند در نشريات علمي يا ارائه کار در مجامع 
علمي

در دومين جشنواره سراسري حديث اجا که در 19 و 20   -
تير ماه به ميزباني سازمان عقيدتي سياسي برگزار گرديد 
در مقطع دانشجويان آجا، سرکار خانم خديجه علي اکبر 

حائز رتبه اول گرديد.
برگزاري حداقل يک محفل انس با قرآن کريم در هر فصل با   -
دعوت از قاريان و حافظان بين اللملي قرآن کريم، به منظور 
ايجاد الفت و انس و همچنين فضاي معنوي در يگان از 
قبيل دعوت از استاد طوسي، استاد منصوري، استاد فردي 
ودر خرداد ماه سال جاري با همکاري حوزة علميه اصفهان 
نمايشگاه قرآني امسال برگزار گرديد. در اين نمايشگاه 
که با استقبال کارکنان و مالقات کنندگان بيمارستان 501 
روبرو گرديد تعداد حدوداً 1200 نفر بازديد بعمل آورده و 
نرم افزار هاي قرآني با تخفيف 70 درصد به فروش رسيد.

به منظور آمادگي بيشتر متسابقين در مسابقات سراسري   -
قرآن کريم آجا، چندين مرحله اردوي آموزش قرآن کريم 
با دعوت از اساتيد قراني ويژه دانشجويان و کارکنان برگزار 

شده است.
مرحله مقدماتي دهمين دوره مسابقات قرآن کريم ويژه   -
دانشکده  و  پزشکي  علوم  دانشگاه  مذکر  دانشجويان 
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پرستاري، با حضور بيش از 100 نفر از دانشجويان در 
رشته هاي قرائت، تحقيق و ترتيل، حفظ، اذان، ترجمه، 
و تفسير در آذرماه با دعوت از داوران ممتار قرآن کريم 
برگزار شد که نفرات برتر به مسابقات سراسري راه پيدا 

نمودند.
مسابقات نهايي قرآن کريم ويژه دانشجويان مونث دانشکده   -
پرستاري با حضور بيش از 100 نفر در محل ان دانشکده 
برگزار شد و در مراسم اختتاميه از تمامي شرکت کنندگان 

تقدير به عمل آمد.
-  تشکيل کالس هاي تخصصي قرآن کريم ويژه دانشجويان:
کالس ويژه حفظ براي دانشجويان برادر دانشگاه علوم   -1

پزشکي
دانشکده  دانشجحويان خواهر  براي  ويژه حفظ  کالس   -2

پرستاري
دانشکده  برادر  دانشجويان  ويژه  لحن  و  کالس صوت   -3

پرستاري در محل خوابگاه غزالي
اعزام دانشجويان جهت بازديد از موزه قرآن کريم  -

اعزام دانشجويان به نمايشگاه بين المللي قران کريم در   -
ماه مبارک رمضان و برگزاري يک نشست تخصصي قرآن 
کريم در ان محل و برپايي سفره افطاري در نمايشگاه و 

اهداء بسته هاي فرهنگي به دانشجويان
ثبت نام از کارکنان و دانشجويان جهت شرکت در مسابقات   -

حديث که در اسفند ماه برگزار خواهد شد.
ثبت نام از دانشجويان جهت شرکت در سومين جشنواره   -

مطالعات قرآني دانشجويان کشور که در اول اسفند ماه به 
طور سراسري برگزار خواهد شد.

تائيديه هاي مربوطه و ارزشيابي فرايند
در پايان هر ترم از کليه دانشجويان آزمون مربوطه در سطوح 
مختلف به عمل مي آيد. در صورت اخذ نمره باالتر از 10، 
دانشجو در ترم آتي در سطح باالتر و در صورت عدم اخذ 
نمره بايستي مجددا همان سطح در ترم آتي اخذ شود.نمرات 
حاصل از آزمون هاي طرح نور مبين در معدل علمي دانشجو 
تاثيري نداشته اما شرط فارغ التحصيلي دانشجو گذراندن چهار 
سطح مربوطه در 4 ترم يا بيشتر مي باشد. ارزشيابي فرايند در 
پايان هر ترم از دانشجويان بعمل مي آيد. در آخرين ارزيابي 
به عمل آمده بيش از 80% دانشجويان از طرح مزبور ابراز 

رضايت نموده اند.

قابليت تعميم و اجراء در ساير مراکز آموزشي
در صورت همکاري گروه معارف اسالمي دانشگاه ها و برنامه 
ريزي مناسب، اين طرح قابليت اجرا در تمامي دانشگاهها را 

دارد.

جاري  برنامه هاي  در  فرآيند  اجراي  )استمرار  استمرار 
آموزشي(

به ياري خدا اين طرح پس از ارزشيابي و مشخص کردن نقاط 
ضعف و قوت، بصورت مستمر ادامه خواهد يافت.
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