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علوم پزشکی سبزواردانشگاهقرآنی دانشجویان جدیدالورودمهارت هايارزیابی:عنوان فرآیند- 1
، محسن حیطهحسین تاج آبادي، نعمت اله شموسیدکترکاظم حسن پور،دکتر:صاحبان فرآیند و همکاران - 2

دانشگاه علوم پزشکی سبزوارکانون قرآن و عترت :محل اجراي فرآیند -3

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار:ه نام دانشگا-4

ابتداي هر سال تحصیلیدر علوم پزشکی سبزواردانشجویان جدیدالورود دانشگاهکلیه :گروه هدف فرآیند -5

فعالیتهاي فرهنگی و امور تربیتی و اجتماعی:حیطه فرآیند -6
: )مدت اجراي فرآیند به همراه جدول زمانبندي اجرا( تاریخ اجراء -7

90–91در سال تحصیلی جدول زمان بندي اجراي فرآیند ارزیابی قرآنی دانشجویان جدیدالورود

مجرينوع فعالیت زمان اجراردیف

1

1390آبان 

برگزاري جلسات ارزیابی شفاهی
گرفتن شرح حال و سوابق دانشجوي جدیدالورود نیمسال اول 

یابیتکمیل فرم استعداد
تشکیل شناسنامه قرآنی دانشجو

اهداي یک جلد قرآن مجید به هر کدام از دانشجویان

اساتید قرآنی با تأیید
کانون قرآن و عترت

2
حاصل از شرح سوابق افراد و ارزیابیبررسی نتایج

دانشگاه شوراي فرهنگیارائه گزارش به
و مدیر کارشناس قرآنی 
فرهنگی

3
بررسی نتایج در خصوص افراد واجد شرایط براي ثبت نام نیمسال دوم

کالس هاي ثبت نام درتعیین افرادي که حد نصاب الزم را کسب نکرده اند جهت
)توسط کانون قرآن و عترت(روخوانی و روانخوانی

کارشناس قرآنی و مدیر 
فرهنگی

4
یابی و تعیین نفرات برتر قرائت، ترتیل، حفظ و اذان و تواشیحاستعداد

به عنوان اعضاي اصلی شاخه دانشجویی کانون قرآن و مذکور افرادجلب همکاري
عترت

معاونت -کارشناس قرآنی
دانشجویی و نهاد رهبري

1390آذر 5
که حد نصاب الزم را برگزاري کالسهاي روانخوانی و روخوانی براي دانشجویانی

)همین جدول3ذکر شده در ردیف (کسب نکرده اند 
اساتید قرآنی با تأیید
کانون قرآن و عترت

1391آذر 6
برگزاري ارزیابی نهایی کالسهاي روانخوانی و روخوانی 

ارسال اسامی فراگیران قرآنی به آموزش دانشگاه جهت ثبت نام نیمسال بعدي
اس قرآنی و مدیر کارشن

فرهنگی

1391آذر و دي  7

برگزاري کالسهاي حفظ و قرائت و ترتیل و تواشیح با حضور اعضاي کانون قرآن 
وعترت و سایر دانشجویان

طالعات و توانمندي هاي قبلی دانشجویان برتر قرآنی قویت ات
جذب عالقمندان جدیدتشویق و 

ا تأییداساتید قرآنی ب
کانون قرآن و عترت
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:)هدف و اهداف اختصاصی( مقدمه-8

براي فهـم قـرآن   همچنینوبوده ش پزشکی یکی از برنامه هاي اساسی وزارت بهداشت، درمان و آموزتوسعه فرهنگ قرآنی از آنجاکه 
قـرآن  وانخـوانی  رهر فرد مسلمان وظایف نیز از جمله واست الزامی قرآن تالوت صحیح آیات مبارکه ،و عمل به دستورات نورانی آن 

1390آذر و دي 8
مشخص نمودن نفرات برتر جهت حضور در کالسهاي پیشرفته

)91اردیبهشت (آمادگی جهت شرکت در جشنواره قرآنی دانشجویان 
استاد مربوطه و کارشناس 

قرآنی

1390اسفند 9

برگزاري جلسات ارزیابی شفاهی
گرفتن شرح حال و سوابق دانشجوي جدیدالورود نیمسال اول 

تکمیل فرم استعدادیابی
اهداي یک جلد قرآن مجید به هر کدام از دانشجویان

اساتید قرآنی با تأیید
کانون قرآن و عترت

1390اسفند 10
بررسی نتایج

خصوص افراد واجد شرایط براي ثبت نام نیمسال ارائه گزارش به آموزش دانشگاه در 
دوم 

کارشناس قرآنی و مدیر 
فرهنگی

1390اسفند 11
بررسی نتایج

تعیین افرادي که حد نصاب الزم را کسب نکرده اند جهت گذراندن کالس هاي 
.روخوانی و روانخوانی که توسط کانون قرآن و عترت برگزاري می گردد

رآنی و مدیر کارشناس ق
فرهنگی

1390اسفند 12
استعدادیابی و تعیین نفرات برتر قرائت، ترتیل، حفظ و اذان و تواشیح

عضویت این افراد به عنوان اعضاي اصلی شاخه دانشجویی کانون قرآن و عترت
معاونت -کارشناس قرآنی

دانشجویی و نهاد رهبري

1391اردیبهشت 13
زاري کالسهاي روانخوانی و روخوانی براي دانشجویانی که حد نصاب الزم را برگ

)همین جدول3ذکر شده در ردیف (کسب نکرده اند 
اساتید قرآنی با تأیید
کانون قرآن و عترت

1391اردیبهشت 14
برگزاري ارزیابی نهایی کالسهاي روانخوانی و روخوانی 

ن قرآنی به آموزش دانشگاه جهت ثبت نام نیمسال بعديارسال اسامی فراگیرا
کارشناس قرآنی و مدیر 

فرهنگی

1391خرداد 15

برگزاري کالسهاي حفظ و قرائت و ترتیل و تواشیح با حضور اعضاي کانون قرآن 
وعترت و سایر دانشجویان

و تشویقتحکیم اطالعات و توانمندي هاي قبلی دانشجویان برتر قرآنی
جذب عالقمندان جدید

اساتید قرآنی با تأیید
کانون قرآن و عترت

1391خرداد 16
کارشناس فرهنگی و 1390نظرسنجی از کلیه دانشجویان ورودي مهر و بهمن ارزشیابی طرح با انجام 

کارشناس قرآنی

1391شهریور 17
تشکیل جلسات راهبردي قرآن کریم

تدوین راهبردهاي آتی و انجام مداخالت کیفی برنامه
کارشناس قرآنی با حضور 

مدیران فرهنگی، نهاد 
رهبري و مدرسین دوره ها

1391آبان 18

جهت نفرات برتر کارگاه پژوهش هاي طب و دین اجراي برنامه هاي تکمیلی مانند
ه تحقیقات دانشجویی و شاخه دانشجویی مرکز دریافت پروپوزال ها و ارسال به کمیت

قرآن پژوهی و طب       

کانون قرآن و عترت با 
همکاري مرکز قرآن 

پژوهی و طب و کمیته 
تحقیقات دانشجویی
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یی که در راسـتاي  این ضرورت در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی به لحاظ جایگاه ارزشمند آنان و تاثیر بسزااز سوي دیگر.است
بـه همـین منظـور و در راسـتاي تحقـق      دو چندان اسـت ،باشدترویج و تعمیق فرهنگ غنی و انسان ساز قرآن کریم می تواند داشته 

بـه منظـور ارزیـابی    دانشـگاه  قرآنی کشور در دانشجویان دانشگاههاي علوم پزشکی، کانون قرآن و عترت فرهنگاهداف منشور توسعه
آمـوزش هـاي روخـوانی و روانخـوانی قـرآن و      و شناسایی توانمندي ها و نیازهاي قرآنی آنان براي قرآنی دانشجویان مهارتهايمیزان 

ارتقاي سطح دانش و توانمندیهاي قرآنی دانشجویان، طرح ارزیابی قرآنی را ویژه دانشجویان جدیدالورود در هر نیم سال تحصیلی اجرا
.نمایدمی

:اهداف کلی
از ابتداي شروع به تحصیل آناندر بین دانشجویان دانشگاهقرآنیتوسعه فرهنگ

:اهداف اختصاصی
جدیدالوروددانشجویان مهارتهاي قرآنی میزان تعیین .1
و استعدادهاي دانشجویان در زمینه قرائت، ترتیل، حفظ، اذان و تواشیحشناسایی توانمندي ها.2
کالس هاي روان خوانی و روخوانی، تجوید، حفظ و تالوتریزي دقیق ترشناسایی نیازهاي قرآنی دانشجویان جهت برنامه .3
قرآنی به عنوان بخشی از فرآیند تحصیل با لینک کردن دانشجو به اداره آموزشگسترش  فرهنگ .4
توانمند و عالقمند در شاخه دانشجویی کانون قرآن و عترتجلب مشارکت دانشجویان .5
شرکت گسترده تر در جشنواره هاي قرآنی دانشجویانزمینه سازي جهت رونق امور قرآنی و .6
توسعه پژوهش هاي قرآنی اولیه از طریق کمیته تحقیقات دانشجویی و شاخه دانشجویی مرکز قرآن پژوهی و طب.7

):A4صفحه 3حداکثر در ( ي فرآیندروش اجرا-9
با اطالع رسانی به نمایندگان گروه هـاي  1390در آبان ماه فرآیند ارزیابی قرآنی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 
هبه کانون قران و عترت دانشگاه مراجعه نمـود خاصروزیک دانشجویی به شرح زیر شروع شد، به گونه اي که دانشجویان هر رشته در 

کارشناس یا مربی مربوطـه انجـام  ارزیابی مهارتهاي قرآنی وي توسط فرم استعدادیابی و شناسنامه قرآنی، ه ، شناسنامو ضمن تکمیل 
:شد

جدول فعالیت هاي مرتبط با ارزیابی مهارت هاي قرآنی دانشجویان

تعداد وروديرشتهردیف
دانشجو

نفرات معرفی 
شده به 
آموزش 

درمرحله اول

نفرات معرفی 
شده براي 
گذراندن 

کالس

نفرات داراي 
استعدادهاي 
برتر قرآنی

روز و تاریخ 
نام مربیارزیابی

90128208311/8/90پرستاري1
-حسین تاج آبادي-علی رحیمی مقدم

سکینه -مریم محسن آبادي-امیرکسکنی
مریم مفتوحیان-جمال آبادي

بهداشت 2
90122184212/8/90عمومی

-حسین تاج آبادي-علی رحیمی مقدم
سکینه -مریم محسن آبادي-امیرکسکنی

مریم مفتوحیان-مال آباديج

90128271220/8/90پزشکی3
-حسین تاج آبادي-علی رحیمی مقدم

سکینه -مریم محسن آبادي-امیرکسکنی
مریم مفتوحیان-جمال آبادي



مین جشنواره آموزشی شهید مطهريشش

٤

90132266318/8/90اتاق عمل4
-حسین تاج آبادي-علی رحیمی مقدم

سکینه -مریم محسن آبادي-امیرکسکنی
مریم مفتوحیان-جمال آبادي

علوم 5
90124204225/8/90آزمایشگاهی

-حسین تاج آبادي-علی رحیمی مقدم
سکینه -مریم محسن آبادي-امیرکسکنی

مریم مفتوحیان-جمال آبادي

بهداشت 6
90126206130/8/90محیط

-حسین تاج آبادي-علی رحیمی مقدم
سکینه -مریم محسن آبادي-امیرکسکنی

مریم مفتوحیان-جمال آبادي

9012520527/8/90مامایی7
-حسین تاج آبادي-علی رحیمی مقدم

سکینه -مریم محسن آبادي-امیرکسکنی
مریم مفتوحیان-جمال آبادي

ارشد 8
9011613328/8/90پرستاري

-حسین تاج آبادي-علی رحیمی مقدم
سکینه -مریم محسن آبادي-امیرکسکنی

فتوحیانمریم م-جمال آبادي

9022824429/12/90هوشبري9
-حسین تاج آبادي-علی رحیمی مقدم

سکینه -مریم محسن آبادي-امیرکسکنی
مریم مفتوحیان-جمال آبادي

فوریت هاي 10
90230228311/12/90پزشکی

-حسین تاج آبادي-علی رحیمی مقدم
سکینه -مریم محسن آبادي-امیرکسکنی

توحیانمریم مف-جمال آبادي

بهداشت 11
90228235413/12/90حرفه اي

-حسین تاج آبادي-علی رحیمی مقدم
سکینه -مریم محسن آبادي-امیرکسکنی

مریم مفتوحیان-جمال آبادي
نی ، پنج آیه از آیـات نـورا  )که پیوست می باشد(مربیان مربوطه، پس از تکمیل شناسنامه قرآنی اخذ سوابق آنان در فعالیت هاي قرآنی

مرحلـه  در ایـن  .قرآن کریم را به دانشجو پیشنهاد کرده و دانشجو پس از تالوت آن ها نظرات مربی مربوطه را شفاها دریافت می نمـود 
شـایان  . روخوانی صحیح یا ترتیل، روان خوانی و توجه حرکات کوتاه، کشیده، حروف ناخوانا، وقف و ابتدا و تجوید مـدنظر مـی باشـد   

مجید نیز در این مرحله اهدا مـی شـود کـه در ایـن دوره دانشـجویی بسـیار مـورد نیـاز         .. انشجو یک جلد کالم اذکر است که به هر د
اداره آموزش جهت ثبت نام پس از اتمام مرحله اولیه ارزیابی، گواهی نفرات توانمند با امضاي کارشناس قرآنی و مدیر فرهنگی به .است

آموزش تهیه و تنظـیم  لیست نفرات نیازمند در ادامه )ز این گواهی به پیوست می باشدکه نمونه اي ا(نیمسال بعدي ارسال می گردد
تا نسبت به برگزاري کالس هاي روخوانی و روان خوانی با همکـاري سـازمان تبلیغـات    گرفته شده و در اختیار مدیریت فرهنگی قرار 

سـاعت  30حضور یافته و پس از گذراندن حدود در این کالس ها افراد معرفی شده.اسالمی و زیر نظر کانون قرآن و عترت اقدام نماید
سپس شـرکت کننـدگان نمـره بدسـت آمـده را طـی       .ترتیل و روان خوانی، مورد ارزیابی مجدد قرار می گیرندآموزش مفاهیم پایه در 

.گواهی مجددي به اداره آموزش برده و ثبت نام نیمسال بعدي خود را قطعی می نمایند
کنندگان در این کالس ها و افرادي که در مرحله اول نمره باالیی دریافت نمایند، تعدادي به عنوان عضو فعـال شـاخه   از میان شرکت

دانشجویی کانون قرآن و عترت معرفی شده و به عنوان سرپرست گروه هاي اذان و تواشیح، قرائت، ترتیل یا حفظ شروع همکاري مـی  
کالس هاي تکمیلی و پیشرفته جهـت  دوره ها و ی دانشگاه موظف به زمینه سازي و تشکیل همچنین این عده و کارشناس قرآن.نمایند

.شرکت کنندگان در جشنواره قرآنی دانشجویان می باشند که زیر نظر مدیریت فرهنگی دانشگاه برگزار می گردد
هی و طب و نیـز بـه کمیتـه تحقیقـات     توسعه پژوهش هاي قرآنی، افراد عالقمند به شاخه دانشجویی مرکز قرآن پژوبمنظورهمچنین 

دانشجویی معرفی می شوند تا پس از گذراندن کارگاه هاي مقدماتی روش تحقیق و آشنایی با تحقیقات اسـالمی و ارتبـاط آن هـا بـا     
.طب، در کنار اساتید توانمند فعالیت نمایند
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:نتایج و پیامدهاي اجراي فرآیند -10
:نتایج بدست آمده 

لی خیسئوالردیف
نظري نامناسبنامناسب

خیلی مناسبندارم
مناسب

%27%35%5%7-- )در نیمسال اول تحصیل(زمان اجراي فرآیند 1
%32%20%3%13-- .هدیه قرآنی که به دانشجویان داده شده است2
%13%65-- %1-- برخورد کارشناسان و مربیان قرآنی3
%10%22%12%9-- کیفیت برگزاري آزمون ارزیابی4
%15%18%13%5%3پیگیري کانون و قرآن عترت در خصوص تکمیل فرآیند5
%11%39%6%8%2میزان اثرگذاري این فرآیند بر دانش قرآنی دانشجویان6
%8%19%9%3%5میزان اثرگذاري این فرآیند بر انگیزه دانشجویان7
%16%25%4%6%11نشجویانمیزان اثرگذاري این فرآیند بر آینده دا8

مهارتهاي قرآنی دانشجویان میزان افزایش  ) الف
و عضویت آنان در کانون قرآن و عترتقرآنی دانشگاهتوانمند شناسایی دانشجویان ) ب
دانشگاهدر فعالیتهاي قرآنی توسعه ) ج
رکز قرآن پژوهی و طبپژوهش هاي قرآنی در کمیته تحقیقات دانشجویی و شاخه دانشجویی متوسعه) د

کشوري :سطح اثرگذاري - 11
اجراي این فرآیند در سطوح مختلف آموزشی و پژوهشی و فرهنگی اثرگذار بوده است و با درگیر نمودن دانشجویان با توجه به اینکه

هاي پژوهشی و ارتباط قرآن و در سبک زندگی قرآنی و توجه بیش از پیش به جنبه هاي تالوت و معانی قرآن کریم، آنان را به زمینه 
.می باشد کل کشورلذا این فرآیند قابل تعمیم به طب عالقمندتر می سازد

:نتیجه گیري شامل چالش ها و مشکالت اجرائی فرآیند -12

:چالش ها
استمرار آن نیازمند شجویان، علیرغم لینک شدن این فرآیند با اداره آموزش و شرط موفقیت در این ارزیابی براي ثبت نام نیمسال بعدي دان- 1

کمبود  بودجه .هماهنگی بیشتري است 
در دانشگاه هاي علوم پزشکی، پیشنهاد می شود در بین دروس معارف، درسی نیز به عنوان آشنایی بیشتر و تدبر در قرآن ارائه گردد، به ویژه - 2

.پیدا کندارتباط معارف دینی و پزشکی در قالب پژوهش هاي بنیادي و کاربردي توسعه 
.ي شرکت کنندگان باشدکه موجب افزایش انگیزه برانیز مورد تشویقات بهتري قرار گیرند) در سطح کشور یا دانشگاه(نفرات برتر قرآنی - 3
بودجه هاي قرآنی جوابگوي بخشی از نیازهاي آموزش می باشد و جهت ارائه دوره هاي آموزشی به صورت حرفه اي تر الزم است که - 4

.شگاه و وزارت متبوع در این زمینه توجه بیشتري مبذول نمایندمسئولین دان
در بیشتري سیستم پیگیري و پایش دانشجویان نیازمند داشتن کارشناسانتامین نیروي انسانی مورد نیاز معاونت دانشجویی فرهنگی زیرا - 5

.کانون قرآن و عترت می باشد



مین جشنواره آموزشی شهید مطهريشش
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:نقاط قوت
دانشگاه از اجراي فراینداونت به ویژه ریاست و معحمایت مسئولین .1
و عضویت آنان در شاخه دانشجویی کانون قرآن و عترتقرآنی دانشگاهتوانمند شناسایی دانشجویان .2
ارتقاي سطح دانش و توانمندیهاي قرآنی دانشجویان.3
استفاده از دانشجویان نخبه قرآنی در برگزاري کالسهاي آموزشی.4
نیازمند به آموزشترم تحصیلی ویژه دانشجویان برنامه ریزي آموزش قرآن کریم در طول .5
رونق مباحث قرآنی به ویژه در موضوعات پژوهشی.6


