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هاي قرآنی دانشجویانارتقاي دانش و مهارت

تعمیق انس و ارتباط عاطفی دانشجویان با قرآن کریم

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

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

.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
حوزه مـی باشـد و در پـی فـراهم آوردن ایـن              این طرح پیشنهادي با رویکردي آموزشی در پی پاسخ به بخشی از انتظارات مطرح در این                 

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

مـوزش  آ(قرائت هـاي سـه گانـه   روشعنـوان کـالس  9هاي مـشهد در  در این طرح از دانشجویان تمامی مراکز آموزش عالی و دانشگاه       
، )ع(، صوت و لحن، مبانی موسیقی قرآنی، تدبر در قرآن، تدبر در سـیره معـصومین               2، تجوید 1، تجوید )روخوانی روانخوانی به سبک جدید    

در پایان به افرادي که موفق      . جلسه آموزشی برگزار خواهد شد     7ثبت نام به عمل آمده و        سبک زندگی اسالمی و آشنایی با فلسفه احکام       
الزم به ذکـر اسـت عـالوه مـشارکت اجرایـی مجموعـه جهاددانـشگاهی در                .ها شوند، گواهی پایان دوره اعطا خواهد شد       به گذراندن دوره  

فعالیت هاي قرآنی، مسئولیت پیگیري و برگزاري جلسات اختصاصی در مراکز علمی کاربردي جهاددانشگاهی در مشهد                شوراي هماهنگی   
.و کاشمر بر عهده سازمان دانشجویان گذاشته شده است
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