
 

 

 دینی علوم مجازی المللی بین دانشگاه طراحی
یان ارتقای منظور به  سنین تمامی در برتر مبلغان و قار

 1)ایران( نرگس خواهان یزدی: هنویسند

 19/08/1396: پذیرش                           13/04/1396: دریافت

 چکیده
ا تحوالت که در جهان معاصر در زمینه فراگیری علوم به صورت مجازی به همزمان ب

های تدریس  آموزش علوم دینی نیز متفاوت شده است؛ لذا ملل وجود آمده است، روش
اسالمی سعی در تبادل اطالعات علوم دینی به منظور پرورش مبلغان دینی دارند. در این 

م دینی به منظور پرورش مبلغان در سطح مقاله ابتدا به ایجاد دانشگاه مجازی علو
سپس چگونگی ثبت نام استادان و نخبگان و نیز ارائه مدرک  شده وپرداخته  الملل بین
 تشویق جوانان سایر بالد به علوم دهدنتایج پژوهش نشان می .طرح شده استالمللی  بین

مایت از جویی در چاپ و رفت و آمد بین کشورها، حدینی در فضای مجازی، صرفه
افزاری سایر ملل اسالمی، استعدادیابی مبلغان سایر ملل و ساماندهی  تولیدات نرم

نخبگان علوم دینی، استفاده از استادان علوم دینی سایر ملل و آموزش مجازی به فراگیران، 
المللی مجازی علوم دینی از  مندان و برگزاری مسابقات بینعالقههای آزاد برای برگزاری دوره

 .مجازی علوم دینی برای مبلغان و قراء است المللی مرات دانشگاه بینث

 المللی مجازی آموزش علوم دینی، آموزش قاریان و مبلغان، دانشگاه بین اژگان کلیدی:و 

                                                           
، عضو هیئت علمی مؤسسه قرآنی شیفتگان وحی، گروه تفسیر عمومی کارشناس مهندسی نرم افزار، .1

   khahan1391@gmail.com، دانشکده تفسیر و علوم قرآن، قم، ایران
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 مقدمه
ای که باید آن را گمشده -بنا به تعابیر مقام معظم رهبری -وحدت حوزه و دانشگاه

فرهنگی کشور به عنوان پیکر واحد در  -لمییافت تا مجموعه نظام آموزشی و ع
راستای مصالح عالیه اسالمی قرار گیرد. وحدت حوزه و دانشگاه یعنی وحدت در 
هدف و هدف این است که همه به سمت ایجاد یک جامعه اسالمی پیشرفته 

 .مستقل، جامعه امام، جامعه پیشاهنگ و جامعه الگو حرکت نماید
فرهنگ علوم دینی به نقاط دوردست و تعمیم آن  از طرف دیگر، انتقال آموزش و

رهزینه است و بهره در میان همه کشورها از لحاظ رفت و آمد و هزینه های آموزشی پ 
 بردن از استادان سایر ملل و مباحثه حضوری، صرف زمان زیاد و دسترسی به کتاب

ت که با توجه و نرم افزارهای مورد نیاز فراگیران از همه کشورهای اسالمی دشوار اس
به این موارد، مقاله حاضر با هدف ایجاد دانشگاه مجازی قاریان و مبلغان جهت 

 ورود به عرصه بین الملل در نظر گرفته شده است.
در این دانشگاه مجازی، دروس مورد نیاز جهت تبلیغ دین به فراگیران آموزش 

گیرد تا ر میشود و حمایت از محصوالت آموزشی علوم دینی مدنظر قراداده می
سایر ملل نیز این محصوالت را داشته باشند؛ همچنین مسابقاتی در تمامی سنین و 

 شود.در تمامی علوم دینی از طریق سامانه این دانشگاه انجام می

 مبانی نظری پژوهش
دانشگاه مجازی محیط یادگیری مبتنی بر شبکه یا اینترنت است که امکان دسترسی 

 اریان و مبلغان و خدماتی که به صورت همزمان و غیر همزمانبه محتوای آموزشی به ق
 هایسازد. این دانشگاه فاقد ساختار فیزیکی بوده و بر فناوریشود را فراهم میارائه می

همچنین مبلغان و قاریان با رعایت شرط  جدید در عرصه ارتباطات تکیه دارد.
ثبت نام کنند. داوران نیز توانند در سامانه دانشگاه مهارت، در تمامی سنین می
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 هایای داوری، دورهافرادی از همه ملل اسالمی هستند که در سامانه ثبت نام میان دوره
 آموزشی سامانه و تولیدات نرم افزاری و داوری مسابقات قرآنی را بر عهده دارند.

 های دانشگاه مجازی شامل موارد زیر است:ترین ویژگیمهم
 ت و ارتباطات و مستلزم دسترسی به اینترنتمبتنی بر فناوری اطالعا -
های آموزشی در هر مکان و زمانی و در گستره امکان دسترسی به دوره -

 جغرافیایی از شهر تا کشور و قاره در قالبی انتخابی و منعطف
ظاهر شدن تمامی عناصر تشکیل دهنده محیط دانشگاه در کالس درس،  -

اجزای یک سامانه مبتنی بر  سازی به صورتسالن سخنرانی یا مرکز شبیه
 فناوری اطالعات

در دسترس عوامل و ذینفعان قرار گرفتن سخت افزار و نرم افزار به مثابه  -
 ترین عناصر آموزشیمهم

تأمین زیرساختی دانشگاهی مبتنی بر فناوری اطالعات؛ شامل عناصر  -
 ای مثل کالس درس، سالن سخنرانی و محوطه دانشگاهیپایه

گاه به یک سازمان آموزشی به منظور آموزش هنر و علم تبدیل شدن دانش -
: 1386، عطارانتفکر به دانشجویان در عصر ارتباطات و تمرین آن. )

73-53) 
مطلب مهم دیگر، آشنایی با مزایای دانشگاه مجازی علوم دینی است که در 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:تبیین این محسنات، می
 ن و زمانامکان آموزش فارغ از مکا .1

شهرها، انتقال آموزش رویه کالنهای ناخواسته و گسترش بیجلوگیری از مهاجرت
و فرهنگ علوم دینی به نقاط دورافتاده و تعمیم آن در میان همه اقشار جامعه، پر 

های بومی، کردن اوقات فراغت به نحو شایسته برای همه سنین، رواج پژوهش
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ش فراوان و تا حد حذف رفت و آمد های آموزشی، کاهکاهش تدریجی هزینه
های ناخواسته دانشجویان در های ناشی از غیبتفیزیکی به دانشگاه، کاهش زیان

های خوابگاهی دانشجویی از جمله مزایایی جلساتی از کالس درس و حذف هزینه
 این مورد است.

 ارتقای اثربخشی آموزش .2
دمنظوره تهیه شده و توسط گروه مجرب و چن 1محتوامحور آموزش خاصهای بسته

و پس از تأیید داوران، به عنوان  شودای عرضه میبا استفاده از فناوری چندرسانه
گیرد که سرعت آموزش به مدت قرار میهای کوتاهدروس نیمسال تحصیلی یا دوره

شود. پیشرفت تحصیلی دانشجویان قاریان با توجه به توانایی ایشان در نظر گرفته می
شود و بازخور آن به های رفتاری آموزش مرتبط، محک زده میهدف نیز در نیل به

شود. فرایند آموزش و محتوای آن در این نوع دانشجویان و استادان منتقل می
 دانشگاه، دارای پویایی مناسبی است.

 قابلیت پوشش متقاضیان روزافزون آموزش .3
بسیار بیشتری از های مجازی قابلیت پذیرش تعداد های اینترنتی و کالسدانشگاه

 دانشجویان و داوطلبین را دارا بوده و گستره پوشش آنها فارغ از مرزهای جغرافیایی است.
 های دیجیتالقابلیت دسترسی به کتابخانه .4

های یک عنوان کتاب یا نشریه محدود است و های سنتی، تعداد نسخهدر کتابخانه
های دیجیتال ر کتابخانهگیرندگان نیست؛ اما ددر بعضی موارد پاسخگوی امانت

های های دیجیتال بیشتر دانشگاهتوان به تمامی منابع دسترسی داشت. کتابخانهمی
 ها استفاده کنند.توانند از همه آنمجازی با یکدیگر پیوند اینترنتی دارند و دانشجویان می

 
                                                           
1. CBI 
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 روش ارائه آموزش مجازی
 مختلفی انجام شود؛ از جمله: ه صورتتواند بدر دانشگاه مجازی علوم دینی می قالب ارائه

که استادان و دانشجویان وارد اینترنت و محیط آموزشی  1نروش همزما .1
شوند. به عنوان مثال؛ قرائت قاریان برای استادان در واحد درسی می

 صوت و لحن و تجوید که به منظور شنیدن قرائت صحیح، ضرورت دارد.
ای مجازی به این صورت هدرصد از کالس ۷5که  2روش غیر همزمان .۲

گردد. این روش به ویژه برای دانشجویانی که در نقاط دیگری از برگزار می
 جهان دارای ساعات متفاوت یا مرکز آموزشی دیگری هستند، ارزشمند است.

 گردد.دی عرضه میهای جانبی نظیر سیکه از طریق حافظه 3CBTروش  .3
وجود در نرم افزارهای تولید های متوان با فناوریمحتوای دروس آن را می

 محتوا تهیه و ارائه کرد.
که مطالب و محتوای درسی را از طریق فناوری موجود در  4BTIروش  .4

 (Hopkins, 2004) دهد.شبکه به صورت تحت وب ارائه می
توان با هم ترکیب نمود و روش بهتری ارائه داد؛ به البته این دو روش اخیر را می

درصد موارد تحصیل را در بر  85ن یادگیرنده که حدود طوری که آموزش و تمری
موارد تحصیل را در بر  15و رفع اشکال ارزشیابی که حدود  CBTدارد، به صورت 
 (1388، آتشکانجام گیرد. ) IBTدارد، به صورت 

 

                                                           
1. Online 

2. Offline  

3. Computer-Based Training 

4. Internet-Based Training 
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 سازی دانشگاه مجازی علوم دینیپیاده
 یر نیز اهمیت دارد:سازی عالوه بر سخت افزار و نرم افزار، موارد زدر این پیاده

که طراحی برنامه نوآورانه مستلزم اتخاذ فلسفه مناسب است و دیگر آن .1
 های عملیاتی شدن مبانی فلسفی و نظری دانسته شود.شیوه

شناختی های روشسکوی ارائه محتوا توانایی پشتیبانی دروس با ویژگی .2
ت متفاوت را داشته باشد. به بیان دیگر، هر درس با توجه به ماهی

آن به صورتی ارائه شود که امکانات بحث گروهی انجام  شناختیمعرفت
دادن برخی تکالیف شفاهی در محیط مجازی، دسترسی به منابع دانش و 

بینی پیوندهای متعدد و تولید محتوای مشارکتی توسط اطالعات با پیش
 استادان و دانشجویان را فراهم سازد.

ای آن به فناوری اطالعات و هاز آنجا که دانشگاه مجازی و کالس .3
ها و ابزارها و وسایل مورد نیاز ارتباطات پیشرفته بستگی دارد، پایگاه داده

ای انتخاب شوند که قابلیت اتکا و به روز آمده شدن دائمی را به گونه
های الزم از قبیل شبکه ارتباطی اینترنت داشته باشند؛ لذا زیرساخت

رسرعت با پهنای باند مناسب و  خطوط تلفن کافی قبل از آغاز برنامه، پ 
 تدبیر شود.

هاست؛ بروز اشکاالت فنی از موارد اجتناب ناپذیر در این قبیل برنامه .4
بنابراین طراحی یک نظام پشتیبانی فنی و تربیت گروه فنی برای نگهداری 

 و تعمیرات، ضرورت دارد.
ی باشد، در اگر کنترل کیفیت برای سازمان ارائه دهنده دارای اهمیت اساس .5

 عین حال توجه به نکات زیر الزم است:
یادگیری به صورت یک کل، مدنظر باشد؛ نه اینکه صرفًا  -فرایند یاددهی -

 مهندسی باشد. -ای پداگوژی یا فنیمسئله
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یادگیری بر عهده اعضای هیئت علمی  -رهبری و هدایت فرایند یاددهی -
 گذاشته شود.

در این برنامه مورد نظر قرار بگیرد توانمندسازی دانشجویان برای مشارکت  -
 تا بتوانند مسئولیت یادگیری خود را بر عهده گیرند.

برنامه آموزشی مدام سخت افزاری و نرم افزاری و چگونگی کار گروهی  -
 بینی و اجرا شود.برای همه متصدیان، پیش

زنجیره ارائه بازخورد برای همه مشارکت کنندگان فراهم شود تا همه از  -
 (113-134: 1386زاده، برنامه مطلع شوند. )ابراهیم اثربخشی

یت آموزش مجازی  1مدل ساختاری سامانه مدیر
این سامانه ناظر به دستگاهی است که امکان نمایش محتوای درسی، برقراری 
ارتباطات همزمان بین دانشجو و استاد، ارزشیابی و ردگیری فعالیت دانشجویان را 

رهای پایه جهت دسترسی کاربران کم تجربه در محیط فراهم نموده و مشتمل بر ابزا
 (D’Antoni, 2006) همزمان است.

های عملیاتی باید به طور کلی، سامانه مدیریت آموزش مجازی از منظر توانایی
 های زیر باشد:واجد ویژگی

ارائه منابع و مواد آموزشی در قالب محتوای آموزشی، تصاویر، ویدئو و  .1
 ع اطالعاتی غیر همزمان و نیز ارزشیابی از دانشجویانارجاعات به سایر مناب

ها توسط سازی کار گروهی و مشترک از طریق بارگذاری فایلفراهم .2
 ها و تاالرهای گفتگودانشجویان و ارتباط با یکدیگر در انجمن

کمک و حمایت از دانشجو با فراهم نمودن امکان ارتباط بین استاد و  .3

                                                           
1. VLE 
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بینی منابع کمکی شامل یکدیگر و نیز پیش دانشجو یا میان دانشجویان با
 ها و پاسخگویی سؤاالت متداولاطالعات مرتبط با دوره

فراهم نمودن ابزارهایی برای دانشجویان؛ مانند دفترچه تکالیف، سررسید  .4
 الکترونیکی و تقویم

ای با امکان های چندگزینهفراهم نمودن امکان خودآزمایی در قالب آزمون .5
 صحیح آنیبازخوردگیری و ت

های مختلف؛ شامل نامه ایجاد امکان ارتباط بین استاد و دانشجو به شیوه .6
 الکترونیکی، صفحات مباحثه، گفتگوی مجازی به صورت همزمان و غیر همزمان

 یا یک نفره و چند نفره و جمعی
 مدیریت و ردگیری فعالیت دانشجویان از طریق ارائه نام کاربری و کلمه عبور، .7

 رزشیابی و ردگیری چگونگی استفاده دانشجو از منابعتحلیل نتایج ا
ایجاد ظاهر مناسب برای محیط با قابلیت سفارشی و اختصاصی شدن از  .8

 گیری از رنگ آمیزی،طریق طراحی رابط کاربر سهل االستفاده و قابل درک و بهره
 تصاویر گرافیکی و لوگوی متنوع

های مختلف؛ روشفراهم نمودن امکان پیگیری دوره توسط دانشجو به  .9
 مانند مطالعه خطی و پیوسته یا غیر خطی با ساختار چندمسیری

به منظور بکارگیری بدون تداخل و مزاحم امکانات  قابلیت اعتمادسازی .10
 توسط کاربران نهایی از یادگیرندگان

امن بودن سامانه به منظور عدم امکان حذف یا تغییر سابقه آموزشی  .11
 در پرونده یادگیرنده توسط کاربران نامجاز پیشرفت تحصیلی و منابع مرتبط

پشتیبانی فرایند یادگیری؛ مانند تأمین منابع آموزشی بر مبنای وضعیت  .12
های جاری یادگیرنده، هدایت یادگیرنده در فرایند هماهنگ نمودن تاریخ

 بازنگری و مالقات گروهی
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ل ارتباط تعاملی میان یادگیرنده و سیستم به منظور خودآزمایی و ارسا .13
پاسخ امتحانات از طریق ابزارهای مناسب و نیز ارتباط تعاملی میان 

تصویری، کنفرانس تخته سیاه،  -های صوتییادگیرنده و آموزگار در قالب
 چت و انجمن

 های بصری و ظاهر مناسب داشتن رابط کاربرانجذاب و خوشایند بودن جلوه .14
و وضعیت فعلی شفافیت به منظور اشراف یادگیرندگان بر سوابق تحصیلی  .15

 خود با سایر یادگیرندگان در فرایند یادگیری
 ساختارمند بودن به منظور سرعت در دسترسی به اطالعات مورد درخواست؛ .16

شامل منابع آموزشی، مواد آموزشی، خدمات ارتباطی، عناوین امتحانی و 
 اطالعات تولید شده توسط سامانه به مثابه راهنمای بازخوردها

ردها برای توانایی استفاده از مواد آموزشی بر مبنای  پشتیبانی استاندا .17
  2SCROMیا  1LMSاستانداردهایی مانند 

 در دسترس بودن برای یادگیرندگان بر اساس امکانات و مقدورات آنها .18
مستقل بودن از زیرساخت به منظور قابلیت اجرا داشتن بر روی طیف  .19

 (Mueller and Strohmeier, 2010)ها ای از سیستم عاملگسترده
های آن بیان شد، ترین ذینفعان فرایندی این سامانه که ویژگیاز طرف دیگر، مهم

قاریان و مبلغان و استادان علوم دینی و البته عموم مسلمانان و کسانی که تمایل به 
 باشد.آشنایی با دین اسالم دارند، می

 محتوای آموزشی .أ
های حضوری که ف کالساست که بر خالمطلب مهمی محتوای آموزشی سامانه 

                                                           
1. Learning Management System 

2. Shareable Content Object Reference Model 
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مطالب در قالب کتاب، جزوه، فایل کامپیوتری و اطالعات تکمیلی و بعد از 
شود، در آموزش مجازی تمامی توضیحات ارائه شده توسط به دانشجو ارائه می

 (D’Antoni, 2006)شود. دروس در فضای مجازی تهیه و ارائه می
درس مرتبط  CBIبندی ای بستههتوان فایلهمچنین به همراه مطالب استاد، می

کاری تیمی است؛ در یک گروه  CBIبا دانشجو را ارائه داد. کار تهیه یک بسته 
CBI  کارشناسانی شامل استاد درس با سابقه تألیف منبع درس، متخصص علوم

 (138۲، فیضینویس شرکت دارند. )و برنامه CBIتربیتی، فناور آموزشی، طراحی 
 انواع محتوای مجازی .ب

 تواند شامل محتوای زیر باشد:واع محتوای مجازی میان
 (PDF, WORD, HTML)متنی  -
 (Wma, Wave, Mp3)صوتی  -
 ,Power Point, Microsoft Flash, Adobe Presenter)اسالید صوتی  -

Adobe Captivate) 
 (Mov, Mp4, Avi, Wmv, 3gp, Mpegویدئویی ) -
 (Microsoft Flash)پویانمایی  -
http://94.182.218.18/Portal/PublicKnowledge/E- ( (.FSWها )سایر برنامه -

Learning/ELearning.aspx( 
محتوای علوم دینی نیز با توجه به استانداردهای جهانی تولید محتوا در قالب 

 گیرد؛شود و توسط هیئت داوران مورد بررسی قرار میرگذاری مینرم افزار در سامانه با
البته در صورتی که دارای استانداردهای آموزشی مطلوب باشد، در سامانه بارگذاری 

شود تا عموم مخاطبین که به صورت مجازی قصد شرکت در دانشگاه را دارند، از می
 محصوالت علوم دینی استفاده کنند.

واند به عنوان کتاب کار الکترونیکی تولید شود و تهمچنین، محتوا می
کنند، بتوانند در فضای مجازی به مطالعه ها شرکت میدانشجویانی که در این دوره

http://94.182.218.18/Portal/PublicKnowledge/E-Learning/ELearning.aspx
http://94.182.218.18/Portal/PublicKnowledge/E-Learning/ELearning.aspx
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کتاب پرداخته و سؤاالت کتاب را پاسخ دهند و همانند کتاب کار چاپی عمل کنند. 
دینی در  این روش به ویژه برای کودکان و نوجوانان جهت مفاهیم و تفسیر علوم

 قالب داستان و شعر، کاربرد دارد.
 فرایند تولید محتوا .ج

شود، اطالعات آموزشی توسط استاد درس مربوطه در اختیار گروه قرار داده می
خروجی بعد از بازبینی نهایی توسط گروه کنترل کیفیت در اختیار استاد جهت تأیید 

ران سامانه در بخش مربوطه شود و بعد از تأیید توسط هیئت داونهایی قرار داده می
 شود.قرار داده می

های درگیر در فرایند تولید محتوا همراه با وظایف بندی کلی، گروهدر یک دسته
 شود:هر گروه، در ادامه تبیین می

تولید محتوای دروس دیجیتال و در اختیار قرار دادن گروه تولید محتوا؛  -
 ها و سایرها، ایدها، تمرینهصدای استاد، متون، تصاویر، نمودارها، جدول

 (D’Antoni, 2006). موارد آموزشی مورد نیاز در اختیار گروه سازنده
گروه کنترل کیفیت؛ نظارت بر صحت علمی، کیفی و ویرایشی مطالب به  -

 منظور ارتقای کیفیت و حذف خطاهای دیجیتالی در دروس تولید شده
العات مورد نیاز و سازی اطگروه استادان و اعضای هیئت علمی؛ آماده -

 ضبط صدای استاد توسط استاد
ریزی تولید؛ نظارت، سیاستگذاری و ارائه بهترین گروه مدیریت و برنامه -

روش جهت انجام فرایند تولید و نیز ایجاد ارتباط استاد با گروه تولید 
 (1388، فرباستانتوسط مدیریت. )

یان .د  ثبت نام داوران، مبلغان و قار
 کنند؛ به عنوان مثال،امی، افراد رزومه خود را در سامانه بارگذاری میدر این شیوه ثبت ن
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 شوند؛متقاضیان داوری پس از تأیید احراز صالحیت، به عنوان داور پذیرفته می
همچنین افرادی که مایل هستند به عنوان داور ثبت نام کنند، دوره تربیت داور را ثبت 

به داوری بپردازند که نیازمند گذراندن توانند نموده و پس از گذراندن دوره، می
 مشخص شده در دوره تربیت داور است. نیازهایپیش

توانند در این سامانه ثبت نام کنند و متقاضیان قرائت نیز در تمامی سنین می
های متقاضیان نیز بر عهده سامانه قرار دارد. در این سامانه، مسئولیت برگزاری دوره

ساماندهی شده و سپس برای هر گروه، آموزش مورد نیاز را افراد در گروه سنی مجزا 
کنند و پس از قبولی، به شرکت مدت یا دانشگاهی طی میهای کوتاهدر قالب دوره

 شود.کنندگان مدارک بین المللی اعطا می
همچنین متقاضیان تبلیغ، رزومه خود را در سامانه بارگزاری کرده و پس از احراز 

؛ اما در شوندکشورها جهت تبلیغ دین اسالم، گسیل می شرایط الزم، به سایر
هایی که سامانه برای مبلغین مندی، در دورهصورت عدم احراز شرایط در عین عالقه

 شوند.در نظر گرفته است، شرکت کرده و پس از دریافت مدرک به سایر کشورها فرستاده می

 های قرآنی نظام آموزش و پرورشفعالیت
های حوزه قرآن در نظام آموزش و پرورش با رویکرد برخی فعالیتدر این قسمت به 

 شود:آماری پرداخته می
با مصوبه شورای عالی آموزش و  1377این مرکز در سال القرآن: دار مرکز  -

 650سال به  10اندازی شد و در مدتی کمتر از پرورش در سراسر کشور راه
ن، فعالیت آن کمرنگ در پی ایجاد مدارس قرآ 1388مرکز رسید. در سال 

مرکز  720فعالیت آن گسترش یافت و هم اکنون به  1392شد؛ اما در سال 
 توسعه یافته است.

طرح نور )نهضت ملی حفظ قرآن کریم(: در پی بیانات مقام معظم رهبری  -
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به منظور اجرا در  1390میلیون حافظ، این طرح در سال  10مبنی بر پرورش 
کشور ابالغ شد. طرح نور در تمامی مدارس  تمامی مدارس داخل و خارج از

 میلیون 4اندازی آن تاکنون، تعداد شود و از ابتدای راهابتدایی و متوسط اجرا می
هزار نفر قرآن آموز فرهنگی ثبت  993هزار نفر قرآن آموز دانش آموز و  9و 

 اند.نام و موفق به گذراندن دوره آن شده
گیری و انس با قرآن یم(: به منظور بهرهطرح نورباران )حفظ موضوعی قرآن کر -

در مقطع  1393به صورت آزمونه و در سال  1392کریم، این طرح در سال 
ها اجرا شد و بالغ بر یک در تمامی مقاطع و پایه 1394متوسطه و در سال 

 هزار دانش آموز در این طرح شرکت کردند. 200میلیون و 
شود که دانش آموزان مستعد و یمدرسه قرآن: به آن دسته مدارسی اطالق م -

مند عالوه بر برنامه درسی و ساعات مقرر، در جدول برنامه درسی عالقه
های قرآنی ای به آموزشهای مختلف تحصیلی به صورت ویژهها و رشتهدوره
 مدرسه قرآنی در کشور فعال هستند. 2200پردازند. در حال حاضر، تعداد می

ئت(: در پی بیانات مقام معظم رهبری نسبت محافل تالوت نور )استماع قرا -
به برگزاری محافل انس با قرآن کریم و به منظور شکوفایی استعدادها و 
تشویق دانش آموزان برای گسترش فرهنگ قرائت و تالوت قرآن، این برنامه 

 تدوین شد.
با  1392های همخوانی قرآن کریم: این طرح در سطح مدارس و از سال گروه -

امه آغاز شد و دانش آموزان منتخب در بین مدارس و مراکز ارسال بخشن
الکریم سراسر کشور شناسایی و جهت اجرای همخوانی به محافل  دار القرآن

 شوند.و مجالس معرفی می
طرح آموزش عملی نماز: در این برنامه آموزگان دوره ابتدایی، اوقاتی از برنامه  -
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ید، متنوع و سودمند به آموزش های مفگیری از روشروزانه خود را با بهره
عملی نمایز اختصاص داده و با آموزش افعال و اذکار نماز، تأثیر بیشتری بر 

 بخش انس با خدا برای دانش آموزانکودکان گذاشته و این اوقات را به لحظات فرح
 (mums.ac.ir/elearning/fa/ecoursehttp://www.) کنند.تبدیل می

در کنار این مراکز قرآنی، نهادهای مختلفی نیز به حوزه تبلیغ دین در داخل و خارج 
 شود:پردازند که تنها به دو نمونه اشاره میاز کشور می

معاونت تحقیق و امور فرهنگی: برخی اهداف این حوزه عبارت است از ارائه  -
وهای حوزوی به منظور حضور کارشناسانه های کاربردی به نیرآموزش

های بلندمدت تبلیغی در سطوح مختلف جامعه و نظام، اعزام مبلغان در دوره
مدت برای داخل و خارج از کشور، حمایت سازمانی از مبلغان و و کوتاه

. ساماندهی نیروهای غیر روحانی در عرصه تبلیغ؛ مانند مداحان و مبلغات
(http://mobaleghan.com/page/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_9632) 

برنامه سیمای سمت خدا: این برنامه با حضور کارشناسان مذهبی و اجرای  -
 رود.های جذاب در حوزه تبلیغات دینی در داخل کشور به شمار میزنده از برنامه

 ی علوم دینیهادوره
هایی برای همه مخاطبین داخلی و خارجی در نظر گرفته شده در این سامانه، دوره

 ها به صورت زیر است:بندی دورهاست که دسته
 سال: آموزش در قالب شعر و داستان 3-6گروه سنی  -
 سال: آموزش در قالب مفاهیم قرآنی و قرائت 7-12گروه سنی  -
 تحصیل در سطوح دانشگاهی سال به باال: ادامه 12گروه سنی  -
 مدت: برای عموم مردمهای کوتاهدوره -

های این سامانه از طرف دیگر، مدارک بین المللی برای افرادی که در دوره
؛ البته به شودکنند، بر اساس سطح آموزش به فراگیران صادر میشرکت می

http://www.mums.ac.ir/elearning/fa/ecourse
http://mobaleghan.com/page/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_9632
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قرار بگیرد نیز شود و مورد تأیید هیئت داوران محصوالتی که در سامانه بازگذاری می
شود، چرا که هر محصولی باید استانداردها و مدرک بین المللی محصول داده می

 مجوزهای داخلی کشور تولید کننده و مجوز عرضه در حوزه بین الملل را دارا باشد.
 شود:در ادامه به معرفی برخی از مدارک علوم دینی در کشور پرداخته می

قرآن کریم: ساماندهی و تعیین جایگاه و  ارزیابی قاریان و مدرسان قرائت -
های نظری و عملی و به تعبیر رتبه قاریان و مدرسان قرآن بر اساس مهارت

ای از ضوابط مقام معظم رهبری، تعیین حد قاری بر اساس مجموعه
شود. در همین راستا مراحل رشد و ارتقای قراء مشخص شده، ارزیابی می

چه ران قرآنی کشور به سمت آن و آندهی کاو معلمین و تشویق و جهت
ها و امتیازاتی که آل این عرصه است و در ادامه، مقرر کردن حمایتایده

های مختلف به رسانی دستگاهبرای برگزیدگان این حوزه و تسهیل خدمت
 ها قابل بیان است.قراء، ذیل عنوان ضرورت

(ttp://www.isna.ir/news/96010300649h) 
 توسط سازمان دار القرآن الکریم:اعطای مدرک در حوزه مدارک آموزش عمومی  -

خوانی، ترجمه های قرائت قرآن، روخوانی، روانآموزش عمومی در حوزه
های نسیم حیات، بینات، و مفاهیم سطح یک و دو، تفسیر شامل طرح

های حفظ اجزای قرآن شامل طرح تبیان و بیان و مدارک رشته حفظ
 چندگانه، حفظ نیروهای مسلح، معافی و ارتقای کارکنان دولت است. 

اعطای مدرک در حوزه مدارک آموزش تخصصی توسط سازمان دار القرآن  -
خوانی، های مختلفی از جمله روخوانی، رواناین حوزه شامل رشتهالکریم: 

، حفظ و تربیت معلم ترجمه و مفاهیم، تجوید، صوت و لحن، تفسیر
به صورت مدرک معلمی و مدرسی است. منظور از مدرسی،  دبستانیپیش

 دهند.آموزش کسانی است که روش تدریس این دروس را به معلمان آموزش می

http://www.isna.ir/news/96010300649
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اعطای مدرک در حوزه تربیت ممتحن توسط سازمان دار القرآن الکریم:  -
های شفاهی نیاز نهای تربیت معلم به افرادی جهت برگزاری آموزدر دوره

ها طراحی شده است که دوره تربیت کادری متخصص برای آن در استان
های روش تدریس و قرائت که نیاز به اعزام افراد از مرکز جهت اخذ آزمون

 شوند.نباشد؛ این افراد با عنوان ممتحن شناخته می
 توسط سازمان دار القرآن الکریم داوری قرآناعطای مدرک در حوزه  -
 ی مدرک تخصصی حافظان قرآن کریم توسط سازمان دار القرآن الکریم:اعطا -

این مدرک همراه با امضای رئیس سازمان تبلیغات اسالمی و وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی بوده و به پنج رده تقسیم شده و معادل مدارک، کاردانی، 
کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا است و در ادارات دولتی قابل 

 (http://arzyabi.shora.ir) باشد.ده میاستفا

 مسابقات علوم دینی
مسابقات علوم دینی با هدف تعیین بهترین قاری، انتخاب قاریان برتر جهت تشکیل 
گروه قرآنی، بزرگداشت روز خاص، ترویج و توسعه و گسترش علوم دینی در فضای 

 گردد.سابقات بین المللی برگزار میمجازی و شرکت در م
مندی از سطح مهارتی و از جمله شرایط شرکت کنندگان در این مسابقات، بهره

ها و نفرات است که بودجه توانایی متقاضیان شرکت در مسابقه و سن و تعداد گروه
آن در مسابقات رسمی به صورت مصوب شده و در مسابقات غیر رسمی از طریق 

مندان به مباحث قرآنی یا اعضای شرکت کننده در ها و عالقهننهادها، سازما
های شود. همچنین مکان و زمان برگزاری مسابقات در زمانمسابقات تأمین می

اعالم شده در طول سال و به صورت مجازی و یا در مرحله نیمه نهایی به صورت 
 گردد.مجازی برگزار می

http://arzyabi.shora.ir/
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ر مسابقات دینی از طریق سامانه امکانات و تجهیزات الزم به منظور شرکت د
شود و داوران مسابقه نیز کارشناسان حوزه علوم اطالع رسانی مسابقات تأمین می

شوند و یا داورانی دینی هستند که در سطوح مختلف سنی توسط سامانه پذیرفته می
 های مربوطه را از طریق سامانه، طی کرده باشند.هستند که دوره

شود، قات قرآنی که در نظام آموزش و پرورش اجرا میترین مساباز جمله مهم
 توان به موارد زیر اشاره کرد:می

میلیون  4مسابقات قرآن دانش آموزی: این مسابقات با شرکت بیش از  -
شود و های قرائت، حفظ، مفاهیم و تفسیر برگزار میدانش آموز و در رشته

 گیرد.های پرورشی قرار میدر زمره فعالیت
در  1395قرآن فرهنگیان: این مسابقات برای اولین بار در سال مسابقات  -

های حفظ قرائت قرآن کریم فرهنگی در رشته 256مشهد و با حضور 
 رود.های تحولی این حوزه به شمار میبرگزار شد؛ مسابقاتی که از فعالیت

مسابقات بین المللی دانش آموزی: این مسابقات در سطح دانش آموزان  -
و از جمله رویدادهای مهم وزارت آموزش و پرورش است جهان اسالم 

که تاکنون چهار دوره آن در دو رشته حفظ و قرائت برگزار شده و دوره 
 شود.برگزار می 1396سال تأخیر احیا شده و در سال  20پنجم نیز پس از 

مسابقات اذان، احکام و انشای نماز دانش آموزی: این مسابقات در چهار مرحله  -
ای، استانی و کشوری و با حضور دانش آموزان پسر و دختر هی، منطقهآموزشگا

گردد و همه ساله بیش از دوره متوسطه دوم و مسابقات اذان، ویژه پسران برگزار می
 کنند.میلیون نفر در سطح مدرسه تا مرحله کشوری، در این مسابقات شرکت می 2
(http://www.mums.ac.ir/elearning/fa/ecourse) 

 با رویکردهای مسابقه تقلیدی از قرائت شرکت کنندگان برنامهبرنامه اسرا: این  -
 های سیمای شبکه قرآن است.از برنامه

http://www.mums.ac.ir/elearning/fa/ecourse
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 ای مسابقاتمطالعه موردی: جدول دوره
 که سابقات قرآنیترین اشکال برگزاری میکی از منصفانهدر انتهای این پژوهش، 

 شود.تبیین می آنبا توجه به اهمیت ای است، جدول دوره
 توان به موارد زیر اشاره کرد:از جمله مزایای این روش می

 بندی تمامی شرکت کنندگان در پایان مسابقهمشخص شدن رتبه -
 طوالنی بودن فصل مسابقات -
 مسابقهمندی از انگیزه تمرین میان شرکت کنندگان در طول فصل بهره -
 بندی و از پیش تعیین شدن برنامه دقیق مسابقهزمان -

در ادامه و به منظور فهم بهتر این روش از مسابقه، در قالب یک مثال مسابقه 
ای زوج باشد، مراحل ها در جدول دورهعینی که تعداد شرکت کنندگان یا گروه

 شود:ترسیم و اجرا تشریح می
باشد، اولین دوره مسابقات به صورت  8اگر تعداد شرکت کنندگان برابر با  -

 زیر خواهد بود:

 
 اول مسابقه دور :1 نمودار

 

( با هم 5و6(، )4و7(، )3و8(، )1و2های )بر این اساس در اولین دوره، شماره
 دهند:مسابقه می



 83/  طراحی دانشگاه بین المللی مجازی علوم دینی...

 
 مسابقهدور دوم  :2 نمودار

 

 دهند:( با هم مسابقه می4و5(، )3و6(، )2و7(، )1و8های )شمارهدوم،  دوردر 

 
 مسابقهدور سوم  :3 نمودار

 

 دهند:( با هم مسابقه می3و4(، )2و5(، )6و8(، )1و7های )شماره سوم، دوردر 

 
 مسابقهدور چهارم  :4 نمودار

 

 دهند:( با هم مسابقه می2و3(، )4و8(، )5و7(، )1و6های )شماره چهارم، دوردر 
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 مسابقهدور پنجم  :5 نمودار

 

 دهند:( با هم مسابقه می2و8(، )3و7(، )4و6(، )1و5های )شماره پنجم، دوردر 

 
 مسابقهدور ششم  :6 نمودار

 

 دهند:( با هم مسابقه می7و8(، )2و6(، )3و5(، )1و4های )در دور ششم، شماره

 
 مسابقهدور هفتم  :7 نمودار

 

 دهند:( با هم مسابقه می6و7(، )5و8(، )2و4(، )1و3های )، شمارههفتمدر دور 
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برای ثبت نتیجه  ق محاسبه نتیجه مسابقات نیز به این صورت است کهطری
شود. در این جدول که در زیر نمایش داده شده، ای ترسیم میمسابقات، جدول ویژه

مربوط به شرکت  نام شرکت کننده در ستون افقی و عمودی جدول ثبت شده و خانه
 شود.کننده هاشور زده می

 : جدول ویژه مسابقات1 جدول

 
از طرف دیگر، به منظور تعیین پیشرفت شرکت کنندگان، بعد از هر مسابقه 

شود تا از نظر کارشناسان، نقاط قوت و ضعف خود را ای برای افراد صادر میکارنامه
 .برای آمادگی بیشتر در مسابقات بعدی بشناسد
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های پس از روش ثبت امتیازات نیز به این صورت است که در مسابقات، دوره
شود و به نتایج گزاری هر دوره و نتایج هر دور مسابقه طبق قرارداد مشخص میبر

گیرد؛ به عنوان مثال در هر کسب شده توسط شرکت کنندگان، امتیازاتی تعلق می
 1و امتیاز  16-18برای نمرات  2، امتیاز 18-20برای نمرات  3مسابقه، مفاهیم امتیاز 

 است.  14-16برای نمرات 
های شرکت کننده، جدولی برای ثبت و با توجه به تعداد گروهبر این اساس 

هایی است و در هر ستون، موضوع شود که دارای ستونامتیازات در نظر گرفته می
شود و ترتیب آن به صورت ها از سمت راست نامگذاری میشود. این ستوندرج می

 زیر است:
 : ثبت امتیازات2جدول 

 ردیف
 اسامی 

 شرکت کنندگان
اد تعد

 مسابقه
تعداد امتیازات 

 قابل قبول
امتیازات غیر 

 قابل قبول
جمع 

 امتیازات
      

 شود.رتبه با ردیف شرکت کنندگان در اولین ستون جدول ثبت می .1
شود که ممکن است پس از اسامی شرکت کنندگان در ستون دوم وارد می .2

ی برگزاری هر دور و کسب امتیازات مربوط به شرکت کنندگان، جابجای
 صورت گیرد.

 شود.ستون سوم جدول به تعداد مسابقات مربوط میدر  .3
 شود.ستون چهارم تعداد امتیازات قابل قبول وارد میدر  .4
 شود.در ستون پنجم تعداد امتیازات غیر قابل قبول وارد می .5
 ( 31: 1391، شود. )میرزادهدر ستون ششم، جمع امتیازات هر گروه ثبت می .6
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 گیرینتیجه
 توان به موارد زیر اشاره کرد:این پژوهش، میاز نتایج 

مدیران مرکز، استادان و مشاوران  بهارائه آموزش نیروی انسانی مورد نیاز  -
در زمینه فناوری اطالعات  و عوامل اجرایی مراکز مجری آموزش مجازی

ها و فنون ریزی در آموزش مجازی، روشو ارتباطات، مدیریت و برنامه
 هایاشکال و پیشرفت تحصیلی فراگیران و نیز روش های رفعکار در کالس
 امانهاستفاده از س

های آموزشی ها و رسانهگیری مطلوب از فناوریارائه الگوی مناسب بهره -
 سازی منابع آموزش مراکز علمیبه منظور غنی

تعریف نیازهای فراگیران و فراهم نمودن زمینه و شرایط الزم و تعریف  -
های گیری از شیوهرآورده کردن نیازهای آنها با بهرهمنابع الزم به منظور ب
 متنوع آموزش مجازی

های خودآموز بر اساس نیاز سازی کتابرشد و گسترش تألیف و آماده -
 آموزشی مراکز مجری و ارتقای کیفیت محتوای آموزشی آنها

 اندازیهای محلی متصل به اینترنت و راهایجاد بستر ارتباطی مناسب شبکه -
 ها مطابق با استانداردهای متعارفدهمرکز دا

جذف نیروی انسانی مجرب و آشنا با نگهداری ساماندهی نرم افزارها و  -
 ایهای داده با محتوای چندرسانهپایگاه

، طراحی و تولید سامانه نرم افزارهای موجود شامل سامانه تولید محتوای الکترونیک -
 زش مجازیسامانه مدیریت دوره مجازی و سامانه مدیریت آمو

های های دیداری و سامانهتولید محتوای الکترونیکی با تکیه بر رسانه -
تعاملی با توجه به شناخت فراگیران سامانه در انطباق با استانداردها و 
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الگوهای قابل قبول و آشنایی با استانداردهای آموزش الکترونیکی و توجه 
 به روند تغییرات آن

ر تمامی مراحل ثبت نام، مسابقات، طراحی کمیته برگزاری مسابقات د -
 داوری و کارنامه مسابقات

 صدور مدارک بین المللی و تهیه نرم افزارهای علوم دینی -
 ساماندهی مبلغان جهت اعزام تبلیغی به کشورهای مقصد. -
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