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سازمان دانشجویانکانون فعالیت هاي قرآنی:مجري طرح

گامی به سوي آسمان:عنوان طرح

اجتماعت و سیاسعلم و اندیشه کتاب و کتابخوانیقرآنودین:سرفصل فعالیت

فوق برنامهگردشگري علمی فرهنگیمحرومیت زداییهنروادب

:چکیده طرح 
اساتید علوم قرآنی:مهمان مدعو نفر از عالقه مندان200براي حدود کالس آموزشی: نوع برنامه
دانشگاه هاي مشهد:کان اجرا منیم سال تحصیلی جاري:زمان اجرا 

:اهداف طرح 
ا این کتاب مقدسبآنانانسزمینهساختنمتن و معناي قرآن و فراهمدانشجویان باآشناسازي

آن به دانشجویاناعتقاديمعارفوکریمقرآنمفاهیمازآموزش برخی
ریمکقرآنارتقاي فرهنگی و تصحیح رفتار دانشجویان مطابق با آموزه هاي

:خالصه طرح
پرورش نیروي انسانی که عالوه بر علوم روز و فنون تخصصی الزم، از بینش اسالمی و رفتار دینی برخوردار باشد از اهداف فرهنگی اصـلی                

ایفـا  در این میان جایگاه قرآن و نقشی که میتواند در تحقق انـسان الگـوي مـا         . باشدنظام جمهوري اسالمی و انقالب فرهنگی بوده و می        
کند، برکسی پوشیده نیست اما متاسفانه در صحنه واقع مورد غفلت واقع شده و بایسته است مجددا بـه محوریـت تمـامی فعالیـت هـاي                           

.فرهنگی قرار گرفته و همانگونه که رهبري نظام قرآن مجید را کتاب انقالب تعبیر کرده اند باید به متن اصلی فعالیت هاي ما تبدیل شود
این حوزه مـی باشـد و در پـی فـراهم آوردن ایـن               نهادي با رویکردي آموزشی در پی پاسخ به بخشی از انتظارات مطرح در            این طرح پیش  

بتوانند قرآن را به سهولت و فصاحت تالوت نموده و ضمن آشنایی اجمالی با معـانی آیـات     دانشگاه ها نیز  زمینه است که فارغ التحصیالن      
.درك مفاهیم واالي آن به آموزه هاي این کتاب مقدس عمل کرده و التزام به آن را از دیگران مطالبه کنندبتوانند در معانی غور کرده، با 

تواشیح، (، نغمات )روخوانی، روانخوانی، تجوید، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل(تالوتاین طرح مبتنی بر چندین دوره آموزشی در سه محور
کـه پـس از   تعریف شده اسـت )سبک زندگی، تدبر موضوعی، آیات االحکام و پژوهش(مه و تدبر ترج)ابتهال، مبانی موسیقی قرآن و اذان 

ثبت نام از دانشجویان عالقه مند از طریق پورتال کمیته قرآن و عتـرت شـوراي همـاهنگی فعالیـت هـاي قرآنـی دانـشگاه هـاي اسـتان                              
)ir.KQE.www (  الزم به ذکر است شرکت در ایـن  .و به صورت مشترك با دانشگاه هاي مشهد برگزار خواهد شد           صورت خواهد گرفت

.کالس ها رایگان بوده و حق الزحمه اساتید آن توسط دانشگاه ها تامین می شود
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