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خصوصیات بزرگی چون قناعت و شجاعت و صبر 
و زهد و طلب علم و عدم وابستگی به قدرت ها و 

مهم تر از همه احساس مسئولیت در برابر توده ها، 
روحانیت را زنده و پایدار و محبوب ساخته است 

نقش مؤثر خواهران طلبه در صیانت 
از ارزش ها و آرمان های انقالب

»آیت الله 
مجتهد  

شبستری«، 
در دیدار با  

خواهران طلبه 
و فرهیخته 

تبریز تشریح 
نمود:

ضرورت بازنگری در ساختار 
آموزشی حوزه  های علمیه خواهران

در مورد وضعیت فعلی آموزش و پژوهش در حوزه های علمیه خواهران، با توجه به زحمات زیادی که برای ارتقای 
سطح علمی طالب تاکنون کشیده شده است، در مجموع رشد مناسب و قابل قبولی است. ولی ضرورت دارد برای 
نتیجه گیری بهتر و مفیدتر برنامه ریزی های آموزشی در حوزه های علمیه خواهران، به صورت کاربردی تر ارائه گردد.

در جشنواره بین المللی بانو امین کسب شد

رتبه استاد راهنمای برگزیده 
توسط معاون پژوهش حوزه علمیه 

خواهران فاطمه الزهرا)س( شیراز
صفحه 5

حوزه های علمیه خواهران
مانعی برای ایجاد انحراف 

در جامعه هستند

تبلیغات دینی یاران و اصحاب 
پیامبر)ص( در صدر اسالم نشان دهند 

اهمیت کار فرهنگی است

امام جمعه  مهریز خواستار شد:

راه اندازی سطح 
سه در حوزه علمیه 

خواهران مهریز

جمعی از خواهران طلبه لبنانی با حضور در موسسه آموزش عالی 
تربیت مدرس حوزه های علمیه خواهران ضمن دیدار با مسئوالن 
این مرکز و بازدید از مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران کشور 

از نزدیک با فعالیت های حوزه های علمیه خواهران آشنا شدند.
در این بازدید مسئوالن حوزه های علمیه خواهران در نشستی، 
فرهنگی،  در عرصه های  علمیه خواهران  ظرفیت های حوزه های 

اجتماعی، سیاسی و... را تبیین نمودند.
در ادامه »حجت االسالم محمدرضا خوشخو« کارشناس بین الملل 
روایتی  به  اشاره  با  علمیه خواهران ضمن خوش آمدگویی  حوزه های 
از  ارائه گزارشی  زیارت حضرت معصومه)س( به  اهمیت  در خصوص 

فعالیت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران پرداخت.
در پایان نیز »خانم طالبی«، مدیر مؤسسه آموزش عالی تربیت مدرس 
حوزه های علمیه خواهران، گزارشی از فعالیت های این مؤسسه ارائه نمود.

دانشگاه باقرالعلوم)ع( از خواهران و برادران طلبه برای ترم پاییز 
1395 دوره آزاد زبان های عربی، فرانسه و آلمانی ثبت نام می نماید.
گذراندن  برادران  برای  دوره ها  این  در  پذیرش  از شرایط  است  گفتنی 
پایه ششم حوزه و برای خواهران گذراندن حداقل 90 واحد حوزوی است.
شایان ذکر است زمان و مکان ثبت نام از سوم تا 24 شهریور ماه 
1395 از ساعت 8 تا 12 صبح به پردیسان انتهای بلوار دانشگاه، 
برادران طبقه اول  باقرالعلوم)ع( مراجعه کنند که  ثبت نام  دانشگاه 

اتاق 103 و خواهران اتاق 110 خواهد بود.
کپی  جدید،   4*3 عکس  قطعه   3 نام نویسی  برای  الزم  مدارک 
طالب  همسران  برای  که  حوزوی  گواهی  شناسنامه،  صفحات  تمام 
برگه ارزیابی همسر به همراه کپی صفحه دوم شناسنامه الزامی است.
الزم به ذکر است منابع امتحانی رشته عربی به صورت آزمون کتبی سه 
سال دبیرستان است که در تاریخ 27 شهریورماه در دانشگاه باقرالعلوم)ع( 
برگزار خواهد شد و رشته های فرانسوی و آلمانی به صورت مصاحبه است  

و شروع کالس ها روز شنبه سوم مهرماه 1395 خواهد بود.

والمسلمین  »حجت االسالم 
حوزه های  مدیر  جمشیدی«، 
در  کشور،  خواهران  علمیه 
و  استانی  مدیران  اجالسیه 
معاونان ستادی حوزه های علمیه 
به  اشاره  با  مشهد،  در  خواهران 
رده های  میان  وحدت  ضرورت 
علمیه  حوزه های  مدیریتی 
نفع  به  انفکاک  و  فاصله  گفت: 
نبوده  علمیه  حوزه های  صالح  و 
انقالبیون  و  روحانیت  وحدت  و 
میان  مشترک  نشست های  در 
در  حوزوی  مدارس  مسئوالن 

استان ها ضرورتی بی بدیل است.
مدیر حوزه های علمیه خواهران 
کشور با  اشاره به اشتغال به تحصیل 
60 هزار در حوزه های علمیه خواهران 
گفت: حدود 90 هزار طلبه خواهر در سراسر 
کشور وجود دارند که از این تعداد 
دانش آموخته  هزار   80 بر  بالغ 
علمیه  حوزه های  مدارس  در 

خواهران فعالیت دارند.
بیان  با  مدرسین  جامعه  عضو 
این که فرصت ها و مأموریت های 
حوزه های  برای  جداگانه ای 
تبیین  و خواهران  برادران  علمیه 
ساخت:  خاطرنشان  شده است، 
بر  ما  اصلی  مأموریت  و  هدف 
طلبه،  خواهر  هر  که  است  این 
همسری شایسته و مادری خوب 

برای نسل آینده باشد.
والمسلمین  حجت االسالم 
فعالیت  به  اشاره  با  جمشیدی 

و  استاد  هزار   10 به  قریب 
حوزه های  در  مجرب  کادر 
برخی  گفت:  خواهران  علمیه 
حوزوی  مدیران  سیاست های 
شدن  محقق  که  است  نکاتی 
آن موجب شکوفایی حوزه های 

علمیه خواهران می شود.
علمیه  حوزه های  مدیر 
افزود: طی سه سال  خواهران 
بر  بالغ  پژوهش،  اخیر در حوزه 
با استادان  600 نشست علمی 
عنوان  تحت  خواهران  حوزه 
برگزار  آزاداندیشی  کرسی های 
خوبی  بازخورد های  که  شده 

داشته است.
عضو جامعه مدرسین با اشاره 
پژوهشگر  هزار   4 فعالیت  به 
 600 قالب  در  فارغ التحصیل 
 270 افزود:  پژوهشی  هسته 
کانون پژوهشی نیز در مدارس 
شاغالن  از  خواهران  علمیه 
امیدواریم  و  بوده  تحصیل  به 
بتوانیم  ساله  زمانی سه  بازه  در 

استان ها  پژوهشی  ظرفیت  از 
استفاده بیشتری داشته باشیم.

وی با اشاره به شبکه گسترده 
علمی، پژوهشی و آموزشی تحت 
شبکه  گفت:  کوثرنت  عنوان 
کوثرنت بزرگ ترین شبکه فضای 
عرصه  در  که  است  مجازی 
محتوای دینی و در قالب علمی 

پژوهشی فعالیت می کنند.
مدیر حوزه های علمیه خواهران 
کشور، ایجاد گروه های علمی، 
پژوهشی در حوزه های مختلف 
کشوری را از مزایای این شبکه 
خواند و اظهار نمود: این شبکه 
و  استادان  دراختیار  هم اکنون 
 80 که  می باشد  خواهر  طالب 
هزار نفر در آن مشغول فعالیت 

هستند.
حوزه  مدرسین  جامعه  عضو 
اهمیت  به  اشاره  با  علمیه 
اجتماعی  شبکه های  در  تبلیغ 
در  گفت:  مجازی  فضای  در 
پرتال فضای مجازی به 6 هزار 

طلبه آموزش داده شده که این 
پرتال ماهانه یک میلیون بازدید 
فناوری  بنابراین  دارد؛  کننده 
بسیار  ظرفیت  اطالعات 
گسترده و چشمگیری است که 
باید در خدمت حوزه های علمیه 

قرار بگیرد.
و المسلمین  حجت االسالم 
احداث  به  اشاره  با  جمشیدی 
علمیه  مدرسه   190 تکمیل  و 
خواهران در کشور و 176 پروژه 
در دست احداث اظهار داشت: 
سیاست ما در خصوص مدارس 
که  است  این  خواهران  علمیه 
آموزشی،  قطب  حوزه ها،  این 
فرهنگی و تبلیغی باشند که این 
تاکنون  شهرستان ها  در  تجربه 

موفق بوده است.
علمیه  حوزه های  مدیر 
خواهران کشور در پایان با بیان 
 150 حاضر  حال  در  که  این 
کشور  در  کریم  قرآن  کانون 
داریم که بیشتر طالب از همین 
حوزه  جذب  قرآن  کانون های 
انگیزه  امروزه  می شوند، گفت: 
طالب در زمینه های پژوهش، 
شده  تقویت  اجتهاد  و  تبلیغ 
ارتقای  باید  ما  طالب  و  است 
با  مطابق  دینیشان  غیرت 
برنامه هدفمند و راهبردی گام 
بردارند و در هر جریانی مطابق 
برنامه های  نظام  اقتضائات  با 

هدفمندی را طراحی نمایند.

مدیر حوزه های علمیه خواهران در جمع طالب خواهر مسجد 
سلیمان ضمن بیان فضائل حضرت معصومه)س(، حوزه های علمیه 

خواهران را از برکات وجودی کریمه  اهل بیت)علیهم السالم( دانست.
ضمن  جمشیدی«،  محمودرضا  والمسلمین  »حجت االسالم 
از  روایاتی  بیان  با  روز دختر  و  تبریک والدت حضرت معصومه)س( 
اظهار  معصومه)س(  حضرت   فضائل  مورد  در  اهل بیت )علیهم السالم( 
داشت: تفقه در دین و خدمت به اسالم، لبیک به ندای الهی است 
و این افتخار بزرگی است که نصیب هرکسی نمی شود. بر اساس 
روایتی، خداوند زمانی که برای بنده ای بهترین را بخواهد، فقاهت 

نعمت غافل  این  از  نباید  لذا  او عطا می کند،  به  را  و فهم در دین 
شویم و همیشه باید شکرگذار این نعمت بزرگ الهی باشیم.

آیه  براساس  کرد:  خاطرنشان  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
قرآن، خلقت موجودات برای معرفت الله است، یعنی ارزش انسان 
به  کردن  عمل  با  معرفت الله  و  می شود  مشخص  معرفت الله  با 

دستورات خدا و ائمه )علیهم السالم( حاصل می شود.
شایان ذکر است در ابتدای این نشست، »خانم سلیمانی« مدیر 
از  گزارشی  فاطمه معصومه)س(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه 

فعالیت های این مدرسه ارائه داد.

با  کشور  برادران  علمیه  حوزه های  مدیر  اعرافی«،  »آیت الله 
همت  به  که  بهشتی«  »عروسک های  جشن  مراسم  در  حضور 
مؤسسه آموزش عالی حوزوی خواهران میبد برگزار شده بود، جوایز 

دختران خردسال شرکت کننده در مراسم را  اهدا نمود.
عالی  آموزش  مؤسسه  کرامت،  دهه  با  همزمان  است،  گفتنی 
عنوان  با   باشکوهی  جشن  مراسم  یزد  میبد  خواهران  حوزوی 

»عروسک های بهشتی« برگزار نمود.
نمودن  محجبه  با  میبدی  خردسال  دختران  مراسم،  این  در 
عروسک های خود و تحویل آن به دبیرخانه، در این مسابقه شرکت 
نمودند که مؤسسه آموزش عالی حوزوی خواهران میبد جوایزی را 
حوزه های  مدیر  توسط  که  بود  نظرگرفته  در  شرکت کنندگان  برای 

علمیه برادران به دختران خردسال اهدا شد.

نشست معاونت آموزش حوزه های علمیه خواهران با مدیران و 
معاونان آموزش مدیریت های استانی در قم برگزارشد. 

حوزه های  آموزش  معاون  خالقی«،  »آقای  نشست  ابتدای  در 
علمیه خواهران به بیان اهداف برگزاری و برنامه های این نشست و 

گزارشی از دستاوردهای نشست سال قبل پرداخت.  
عملکرد  از  گزارشی  نشست،  برنامه های  از  یکی  گفت:  وی 
علمی  المپیاد  علمی،  جشنواره  خصوص  در  استانی  مدیریت های 
طالب و پذیرش سال 95 و معرفی استان های نمونه است. تا با بیان 
اشتراک گذاری و هم فکری،  به  و  استان ها  و طرح عوامل موفقیت 

بتوانیم شاهد موفقیت بیش از پیش مدارس علمیه باشیم.
افزود: همانگونه که  آموزش حوزه های علمیه خواهران  معاون 
برای ارزیابی علمی مهارتی استادان شاخص هایی تعیین شده است؛ 
تربیت  در  که  استادان  رفتاری  اخالقی  شاخص های  دیدیم  الزم 
منظور  به همین  نمائیم.  تدوین  نیز  را  دارد  مؤثری  نقش  طالب 
تعدادی  به  و  شد  برگزار  تربیت  و  اخالق  کارشناسان  با  جلساتی 
کارگروه های  در  شاخص  این  یافتیم.  دست  کلی  شاخص های  از 
قرار  بررسی  و  نقد  معرض  در  نشست،  این  حاشیه  در  چهارگانه، 
جلسات  در  مجددًا  کارگروه ها  از  حاصله  نتایج  خواهدگرفت. 

کارشناسی مورد بررسی و جمع بندی و تدوین نهایی قرار می گیرد. 
آقای خالقی از اهتمام و عزم  معاونت آموزش، بر تدوین نظام نامه 
جامع استادان سخن گفت و برگزاری با شکوه هفته معلم، به منظور 
تجلیل از مقام شامخ استادان را به عنوان یکی از موثرترین ارکان در 

تربیت طالب، و  مطالبه جدی معاونت آموزش مطرح نمود.

بازدید جمعی از خواهران طلبه لبنانی از مرکز 
مدیریت حوزه های علمیه خواهران

قابل توجه خواهران طلبه عالقه مند به فراگیری زبان های خارجی

دانشگاه باقرالعلوم برگزار می نماید
دوره های آزاد زبان های عربی، فرانسه و آلمانی

مدیر حوزه های علمیه خواهران خبر داد:

 فعالیت4 هزار بانوی پژوهشگر در ۶۰۰ هسته پژوهشی

حوزه های علمیه خواهران از برکات وجودی حضرت معصومه)س( است
»حجت االسالم والمسلین جمشیدی«، در دیدار طالب خواهر مسجدسلیمان مطرح نمود:

حضور مدیر حوزه های علمیه برادران 
در جشن »عروسک های بهشتی« 

نشست معاونت آموزش حوزه های علمیه 
خواهران با مدیران و معاونان آموزش 

مدیریت های استانی

مدیر حوزه های علمیه خواهران خبر داد:

 فعالیت 4هزار بانوی پژوهشگر 
در ۶۰۰ هسته پژوهشی

نشست معاونت آموزش حوزه های 
علمیه خواهران با مدیران و معاونان 

آموزش مدیریت های استانی

مسئول امور خواهران بسیج طالب و روحانیون 
سپاه محمد رسول الله)ص( خواستار شد:

فراهم نمودن زمینه 
فعالیت خواهران طلبه 

در مساجد

تحصیل ۱۶۰ بانوی طلبه 
در مدرسه علمیه خواهران 

فاطمیه)س( 

فراهم نمودن زمینه فعالیت 
خواهران طلبه در مساجد

 عضویت رد کاانل اخبار حوزه اهی علمیه خوارهان رد تلگرام

عالقه مندان عضویت در کانال اخبار حوزه های 
علمیه خواهران، که روی تلفن همراه خود نرم افزار 
تلگرام دارند، می توانند با استفاده از  تلفن همراه و 

 http://telegram.me/womenhc  پس از وارد کردن لینک
در مرورگر اینترنت به عضویت کانال دربیایند. 

  http://telegram.me/womenhc



مجازی  فضای  فرهنگ سازی  و  آموزش  اداره  رییس 
»من  کمپین  راه اندازی  از  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های 

یک دختر مسلمانم« خبر داد.
»آقای محمدتقی جلیلی«، گفت: همزمان با سالروز والدت 
با سعادت حضرت فاطمه معصومه)س( که به عنوان روز دختر 
نام گذاری شده، شبکه علمی کوثرنت و سامانه وبالگ نویسی 
دختر  یک  »من  کمپین  راه اندازی  به  اقدام  کوثربالگ 

مسلمانم« از طریق ایجاد هشتگ #دختر ـ مسلمان نمود.
مجازی  فضای  فرهنگ سازی  و  آموزش  اداره  رییس 
هدف  با  کمپین  این  افزود:  خواهران  علمیه  حوزه های 
بزرگوار  بانوی  این  شخصیتی  و  وجودی  ابعاد  به  پرداختن 
در  مسلمان  دختر  یک  واقعی  شخصیت  و  اسالم  جهان 
جامعه امروز، ایجاد شده است و در این راستا عالقه مندان به 
خصوص بانوان مسلمان و دختران جوان با مطالعه در تاریخ 
ابعاد  و  با شخصیت  زندگی و شخصیت حضرت معصومه)س( 
شخصیت  و  شایسته  الگوی  یک  عنوان  به  ایشان  وجودی 
این حرکت گامی  و  واقعی یک دختر مسلمان آشنا می شوند 
در جهت ایجاد زمینه آشنایی بیشتر دختران جوان با حضرت 

معصومه)س( از طریق فضای مجازی است.
برای  پیشنهادی  موضوعات  نمود:  عنوان  جلیلی  آقای 
شخصیت  و  زندگی  شامل  کمپین  این  در  محتوا  تولید 
در  حضور  برای  دختران  دغدغه های  معصومه)س(،  حضرت 
و  خودنمایی  حجاب،  عفاف)بهترین  و  حجاب  امروز،  جامعه 
حضرت  شخصیت  جهانی سازی  و  معاصرسازی  بدحجابی(، 
مسلمان،  دختر  ویژگی های  معاصر،  نسل  برای  معصومه)س( 
حرم  قم،  حرم  مسلمان،  دختر  یک  برای  الگو  بهترین 
معصومه)س(،  حضرت  برای  دلنوشته ای  اهل بیت)علیهم السالم(، 
اشاعه  و  تکریم  اهل بیت)علیهم السالم(، همچنین  کریمه  کرامات 
نام معصومه  به  نامگذاری دخترم  با  نام حضرت معصومه)س( 

و... است.
طریق  از  می توانند  مندان  عالقه  کرد:  تأکید  وی 
سامانه  و   kowsarnet.ir نشانی  به  کوثرنت  علمی  شبکه 
وبالگ نویسی کوثربالگ به نشانی kowsarblog.ir به این 

کمپین ملحق و از محتواهای تولید شده استفاده نمایند.
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مدیر کل امور زنان و خانواده 
حوزه  استاد  و  قم  استانداری 
بررسی  ضمن  خواهران  علمیه 
جامعه  در  زنان  اشتغال  بحث 
اشتغال  مسئله  امروز  گفت: 
مورد  موضوعات  از  بانوان 
به  اسالمی؛  حکومت  توجه 
ویژه ولی فقیه چه در زمان امام 
معظم  مقام  چه  و  خمینی)ره( 
این  و  بوده  رهبری)مدظله العالی( 
بزرگواران همواره در فرمایشات 
کلیدی  نکته  این  به  خویش 
درجه  در  که  فرموده اند  اشاره 
زن  عزت  و  کرامت  باید  اول 
وظایف  کنار  در  و  شده  حفظ 
و  همسرداری  خانه داری، 
تربیت فرزند، وظایف اجتماعی 

خود را انجام دهند.
ظهیری«،   معصومه  »خانم 
رهبر  خاص  طور  به  افزود: 
بارها  انقالب)مدظله العالی(  معظم 
خویش  حکیمانه  بیانات  در 
اشتغال  با  ما  که  فرموده اند 
که  آن  شرط  به  موافقیم؛  زنان 
اواًل از اختالط زن و مرد پرهیز 
زنان،  اولویت  آنکه  ثانیًا  و  شود 
و  خانواده  امور  به  پرداختن 

تربیت فرزندان باشد.
خانواده  و  زنان  امور  کل  مدیر 
کرد:  خاطرنشان  قم  استانداری 
معظم له  فرمایشات  شک  بدون 
بر  براساس نگاه اسالمی و مبتنی 
بیت)علیهم السالم(  اهل  سیره  و  مشی 
است که به طور ویژه این بزرگواران 
و  عفاف  مساله  به  اهتمام  لزوم  بر 

حجاب تأکید داشته اند.
خواهران  علمیه  حوزه  استاد 
حال  عین  در  داشت:  بیان 
بسیار الزم است که در خصوص 
ضرورت کارکردن زنان در بیرون 
آن،  حدود  و  چگونگی  خانه،  از 
اولویت ها  تشخیص  همچنین 
اجتماعی،  و  فردی  زندگی  در 
دختران  به  دبیرستان  دوران  از 
داده  الزم  آموزش های  جوان 
دوران  تا  حتی  مهم  این  و  شود 
دانشگاه و اشتغال نیز تداوم یابد.
همچنین  ظهیری  خانم 
رابطه  این  در  نمود:  تأکید 
نگاه  نباید  که  است  آن  مهم 
غیرکارشناسی  و  یکسونگرانه 
داشت؛  زنان  اشتغال  مساله  به 
چرا که این نوع نگاه و نگرش، 
توأم با به بار آمدن خسارت هایی 

برای فرد و جامعه است.
خواهران  علمیه  استاد حوزه  
این  به  باید  ما  شد:  یادآور 
توجه جدی داشته  واقعیت هم 
بانوان  کارگیری  به  که  باشیم 
هم  آن  مشاغل،  در  دختران  و 
به صورت بی رویه و در جاهایی 
باعث  ندارد،  وجود  نیازی  که 
برای  باید  و  می شود  آسیب 
پرهیز از دچار شدن به این گونه 
دینی  نگاه  اساس  بر  آسیب ها، 
و  پرداخت  امور  کارشناسی  به 

بعد تصمیم گیری کرد.
و خانواده  زنان  امور  مدیرکل 
پایان تصریح  در  استانداری قم 
در  زنان  اشتغال  کرد:  بحث 
و  تضعیف  باعث  نباید  جامعه 
کمرنگ شدن فرهنگ عفاف و 

حجاب شود.

استاد حوزه علمیه خواهران 
بررسی نمود:

کارشناس ارتباطات مرکز مدیریت 
در  خواهران  علمیه  حوزه های 
تجلیل  ستاد  نشست  نخستین 
عاشورایی  فرهنگ  خادمان  از 
رضا  حاج  »مرحوم  محوریت  با 
ساختمان  در  که  انصاریان« 
این که  بیان  با  شد  برگزار  خاتم 
به  که  افرادی  مواقع  برخی  در 
می شوند  معرفی  الگو  عنوان 
سویی  و  سمت  به  را  جامعه 
اظهار  برود،  نباید  که  می برند 
که  همکاری هایی  داشت: 
مرکز مدیریت حوزه های علمیه 
خواهران می تواند در این رابطه 

نخواهد  باشد کم  داشته  و حضور  نظر فکری  از 
بود.

»خانم الهی پور« افزود: بانوان فعالی که بیش 
و  می کنند  فعالیت  جریان  این  در  سال   50 از 
سخنرانی دارند و کتاب نوشته اند و طرح هایی را 
نیز دارند و افراد موفقی در زمینه فرهنگ عاشورا 
هستند و اثرات مثبت خوبی دارند برای تقدیر از 

آن ها معرفی خواهند شد.

مرکز  ارتباطات  کارشناس 
علمیه  حوزه های  مدیریت 
خواهران تصریح نمود: آشنایی 
با بانوانی که در فرهنگ عاشورا 
حضرت  مانند  بودند  مؤثر 
و  رباب)س(  حضرت  زینب)س(، 
از  می تواند  سکینه)س(  حضرت 
به  که  باشد  جمله فعالیت هایی 
عنوان فوق برنامه در کنار سایر 

برنامه ها قرار گیرد. 
برای  این که  بیان  با  وی 
شدن  همه گیر  و  گسترش 
بانوان  باید  عاشواریی  فرهنگ 
عاشورایی شناخته شوند، اظهار 
زن،  دامن  »از  می فرمایند:  راحل  امام  داشت: 

مرد به معراج می رود«.
خانم الهی پور در پایان گفت: زن نیمی از جامعه 
است و نیم دیگر را تربیت می کند، نگاهی که رهبر 
معظم انقالب)مدظله العالی( به زن و جایگاه زن در بحث 
تربیت دارند و هجمه وسیعی که دشمن نسبت به 
الگو  و  زن ها  این  دارد شناخت  جامعه  از  قشر  این 
کردن آنان برای جامعه بسیار مثبت و مفید است.

استان  خواهران  علمیه  حوزه  سرپرست  معارفه  و  تودیع  مراسم 
مرکزی برگزار شد.

در این مراسم که »آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی«، نماینده 
ولی فقیه در استان مرکزی و مسئوالن حوزه های علمیه خواهران 
کشور حضور داشتند، »حجت االسالم بنافی« به عنوان سرپرست 
و  زحمات  از  و  شد  معرفی  مرکزی  استان  خواهران  علمیه  حوزه 

خدمات »حجت االسالم زارع« نیز تقدیر به عمل آمد.
همچنین »حجت االسالم رسول ابراهیمیان«، معاون ارتباطات 
و امور حوزه  های علمیه خواهران نیز حکم انتصاب حجت االسالم 
بنافی به عنوان سرپرست حوزه علمیه خواهران استان مرکزی که 
جمشیدی«،  محمودرضا  والمسلمین  »حجت االسالم  امضای  به 

مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور رسیده بود را قرائت نمود.

متن این حکم بدین شرح است:
حجت االسالم و المسلمین جناب آقای بنافی)زید عزه(

سالم علیکم
با توجه به تجارب و تالش های ارزشمند شما در پیشبرد اهداف 
مقدس حوزه های علمیه، به موجب این حکم جنابعالی را از تاریخ 
95/5/13 به عنوان سرپرست حوزه علمیه خواهران استان مرکزی 

منصوب می نمایم.
حضرت  خاص  توجهات  و  الهی  الطاف  پرتو  در  است  امید 
ولی عصر)عجل الله تعالی فرجه الشریف( با عمل به کلیه ضوابط و مقررات مرکز 
معنوی  و  علمی  ارتقاء  زمینه  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت 

طالب مدارس علمیه خواهران تابعه را فراهم نمایید.
محمودرضا جمشیدی ـ مدیر حوزه های علمیه خواهران

حوزه  مجازی  فضای  فعال 
فعالیت  از  خواهران  علمیه 
تبلیغی ۷۰ هزار طلبه خواهر در 
عرصه وبالگ نویسی و فضای 

مجازی خبرداد.
کشتزارزادگان«،  »دکتر 
مدیریت  مرکز  از  نمایندگی  به 
در  خواهران  علمیه  حوزه های 
مجازی  فضای  فعاالن  دیدار 
و  ارتباطات  وزیر  با  حوزه 
یکی  گفت:  اطالعات  فناوری 
مرکز  شاخص  فعالیت های  از 
مدیریت حوزه علمیه خواهران، 
کوثرنت  سیستم  ایجاد 
بالگ  کوثر  و  نت  است؛کوثر 
جهت  بستری  ایجاد  برای 
عرصه  در  مسلمان  حضورزنان 
و در  ایجاد شد  فضای مجازی 
مطابق  سامانه ای  سیستم  این 
با نیازهای تبلیغی امکانات فنی 

وجود دارد.
شبکه  داشت:  اظهار  وی 
مرکز  این  در  که  هوشمندی 
 70 حضور  با  است  شده  ایجاد 
هزار عضو به فعالیت می  پردازد؛ 
در این عرصه یک مسیر وجود 
دارد که طالب با وبالگ نویسی 
آشنا می شوند که در این زمینه 
صورت  به  آموزشی  کارگاه های 
آنالین و حضوری برگزار شده و 

خواهد شد.
افزود:  کشتزارزادگان  دکتر 
اجتماعی  شبکه  یک  کوثرنت 
است که می توانیم آن را علمی 
رخدادهای  یعنی  بنامیم، 
بین  رابط  عامل  پژوهشی 
در  که  طالبی  هستند؛   افراد 
اساس  بر  دارند  حضور  آن 
مرتبط  هم  با  اشتراکاتشان 
این  موبایلی  نسخه  می شوند؛ 
قرار  دسترس  در  نیز  برنامه 
از  نفر  هزار   8 که  است  گرفته 

آن استفاده می  کنند.
 70 فعالیت  از  پایان  در  وی 
در  نویس  وبالگ  بانوی  هزار 

این سیستم خبرداد.

به منظور بزرگ داشت یاد و خاطره شهدای فاجعه 
منا، برای نخستین بار فراخوان همایش»شب شعر 
با  علمیه  حوزه های  فضالی  و  طالب  ویژه  منا« 
مشارکت مرکز مدیریت حوزهای علمیه خواهران 
معظم  مقام  بعثه  و  جامعةالمصطفی  برادران،  و 

رهبری)مدظله العالی(  برگزار می شود.
حاجی ابراهیمی«،  مسعود   »حجت االسالم 
مقام  بعثه  فرهنگی  محصوالت  و  برنامه  مدیر 
معظم رهبری)مدظله العالی( ضمن اعالم خبر برگزاری 
نخستین همایش»شب شعر منا« ویژه طالب و 
فضالی حوزه های علمیه سراسر کشور از تمامی 
طالب خواهر و برادر خواست تا در فراخوان این 

شب شعر شرکت نمایند.
 مدیر برنامه و محصوالت فرهنگی بعثه مقام 
این  برگزاری  از  هدف  رهبری)مدظله العالی(،  معظم 
شب شعر را لبیک به سخنان رهبر معظم انقالب 
اسالمی)مدظله العالی( مبنی بر این که نباید فاجعه منا 

فراموش شود، اعالم کرد.
وی افزود: موضوع این شب شعر آزاد است و 
طالب و فضالی حوزه های علمیه سراسر کشور 
www. می توانند تا آثار خود را به نشانی اینترنتی

honareasemani.ir ارسال نمایند.
وی گفت: جزئیات این برنامه از طریق پایگاه 
قابل  آسمانی  هنر  جشنواره  دبیرخانه  اینترنتی 

استفاده عالقه مندان می باشد.
گفت:  پایان  در  حاجی ابراهیمی  حجت االسالم 
میان  در  دیرباز  از  ادبیات  و  این که شعر  به  توجه  با 
دارد  طوالنی  سبقه  دین  بزرگان  و  علمیه  حوزهای 
عجین  طلبگی  فضای  با  ادبیات  و  شعر  مقوله  و 
شده است؛ از این رو از طالب، روحانیان کاروان های 
فعاالنه  حضور  با  می خواهیم  عتبات  و  عمره  حج، 
جای  به  فراخوان  این  در  را  ماندگاری  آثار  خود 

بگذارند تا این حادثه فراموش نشود.

مسئول امور خواهران بسیج 
طالب و روحانیون سپاه محمد 
خواستار  تهران  رسول الله)ص(  
حضور  زمینه  نمودن   فراهم 

خواهران طلبه در مساجد شد.
دمیرچی«،   ناهید  »خانم 
حضور  اهمیت  به  اشاره  با 
مسجد،  در  طلبه  خواهران 
در  می توانند  بانوان  گفت: 
و  علمی  مختلف  عرصه های 
به  مساجد  فضای  در  هنری 
آموزش بپردازند، اما در مساجد 
زمینه چنین فعالیت هایی فراهم 
بنابراین خوب است که  نیست، 
مسئله  این  به  امر،  مسئوالن 

توجه کافی داشته باشند.
و  ارزش  به  اشاره  با  وی 
طلبه  بانوان  حضور  اهمیت 
گفت:  مساجد،  در  مشاور  و 
برای  محلی  می تواند  مساجد 
باشد  خانوادگی  اختالفات  حل 
این  در  ماهر  کارشناسان  و 
به  را  الزم  آموزش های  زمینه 
خانواده ها و به ویژه بانوان ارائه 

دهند.
زنان  افزود:  دمیرچی  خانم 
خانواده  یک  از  مهمی  رکن 
آموزش های  اگر  که  هستند 
و  اخالق  چگونگی  کلیدی 
بگیرند  یاد  را  خانواده  در  رفتار 
تحت  آسان  بسیار  را  اطرافیان 
خود  اخالق  و  اعتقادات  تأثیر 

قرار خواهند داد.
مسئول امور خواهران بسیج 
طالب و روحانیون سپاه محمد 
بعد  گفت:  تهران  رسول الله)ص(  
دوران  در  اسالمی  انقالب  از 
پایگاه  مسجد  مقدس  دفاع 
همه  اجتماعی  حضور  اصلی 
بود،  زنان  ازجمله  جامعه  اقشار 
در  تجمع  با  آن ها  که  طوری 
فراوانی  همین مساجد خدمات 
را برای رزمندگان اسالم در خط 

مقدم ارسال می نمودند.
این  امروز  اگر  افزود:  وی 
باید  یافته  کاهش  حضور 
با برطرف  آسیب شناسی شود و 
نمودن آن ها عرصه حضور زنان 
و کودکان در مسجد را فراهم و 
حضور در مسجد را برای آن ها 

جذاب کنیم.
به  اشاره  با  دمیرچی  خانم 
گفت:  بانوان  فراوان  مشغله 
یکی از علل حضور کم زنان در 
مساجد این است که گرفتار کار 
شدند طوری که بعد از کار فقط 
منزل  به  تالش می کنند سریع 
این  نمایند  استراحت  و  رسیده 
کم توجهی  سبب  گرفتاری ها 

بانوان به مساجد می شود.
بسیج  خواهران  امور  مسئول 
محمد  سپاه  روحانیون  و  طالب 
ساخت:  رسول الله)ص(  خاطرنشان 
برای  طوری  باید  جماعت  ائمه 
برنامه ریزی  جوانان  و  نوجوانان 
کنند که آن ها را با اشتیاق به سوی 
مسجد جذب نمایند، در این رابطه 
بر  گاهی  از  که هر  است  شایسته 
و  نظارت  جماعات  ائمه  عملکرد 

ارزیابی صورت گیرد.
خانم دمیرچی در پایان خاطرنشان 
وظیفه  مردم  و  مسئوالن  ساخت: 
کنند  ادا  را  مسجد  حق  که  دارند 
و  مقدس  پدیده ای  به عنوان  مسجد 
عهده  بر  به ویژه  اسالم  در  برجسته 
حق  مذهبی  و  متدین  خانواده های 
بزرگی دارد و ادای حق آن بر همگان 

الزم و واجب است.

 مدیر اجرایی مرکز نشر هاجر 
از تولید نرم افزار فاطمی »آوای 

ریحان« خبر داد.
»آقای احمد شایانفر«، گفت:  
راستای  در  هاجر  نشر  مرکز 
ایفای رسالت خود در گسترش 
و  طالب  برای  دینی  الگوهای 
نرم افزار  جامعه،  افراد  عموم 
آوای ریحان را تولید و در اختیار 

عالقه مندان قرار داد.
که  نرم افزار  این  افزود:  وی 
روی  بر  نصب  قابل  به سهولت 
است،  ویندوز  عامل  سیستم 
بیان سیره  به  قالب سالنامه  در 
عالم  دو  بانوی  روایاِت  و  عملی 

حضرت صدیقه طاهر)س( می پردازد.
نشر  مرکز  اجرایی  مدیر 
نرم افزار  نمود:  تصریح  هاجر 
رایگان  به صورت  ریحان  آواری 
مرکز  سایت های  طریق  از  و 
و   )Hajar.whc.ir(هاجر نشر 
در  خواهران  علمیه  حوزه های 

دسترس عموم قرار دارد.
تقویم  سه  بودن  دارا  وی 
و  قمری  شمسی،  روزشمار 
و  رویدادها  نمایش  میالدی، 
وقایع ملی و مذهبی، ارائه اوقات 
و  شهر  انتخاب  قابلیت  با  شرعی 
مؤذن، قابلیت پخش اذان و دعا 
آیات  نمایش  خودکار،  بصورت 
ترجمه،  همراه  احادیث  و  قرآن 
فاطمی  روایات  و  سیره  نمایش 
احکام،  نمایش  سالنامه،  مطابق 
اعمال  و  اذکار  آیینی،  اشعار 
نمایش  به صورت روزانه،  عبادی 
سالمتی  و  بهداشتی  پیام های 
پخش  قابلیت  روزانه،  صورت  به 
ثبت  قابلیت  یادآور،  و  هشدار 
و  مناسبت  ثبت  روزانه،  یادداشت 
معرفی محصوالت نشر هاجر را از 
ویژگی های این نرم افزار برشمرد.

اطالعات  فناوری  مرکز  کارشناسان  تالش  با 
حوزه های علمیه خواهران جهت تسهیل دسترسی 
سیستم  امکانات  به  کشور  سراسر  خواهر  طالب 
و  تولید  آموزش،  اندرویدی  اپلیکیشن  آموزشی، 

جهت استفاده منتشر گردید.
برنامه  جامع،  کارنامه  ریزنمرات،  آموزشی،  پرونده  مشاهده  واحد،  انتخاب  گزارش،  این  براساس 
هفتگی، برنامه امتحانی و.. از جمله امکانات این نرم افزار است که طالب خواهر می توانند با نصب 

این نرم افزار به کلیه این امکانات دسترسی پیدا کنند.
گفتنی است امکان تنظیم یادآور برای کالس ها و آزمون ها نیز در این نرم افزارتعبیه شده است.

الزم به ذکر است طالب محترم از طریق این اپلیکیشن می توانند به اطالعات تمام سطوح تحصیلی 
خود دسترسی داشته باشند و همچنین امکان دانلود و نصب این اپلیکیشن از طریق اپلیکیشن کوثرنت 

فراهم گردیده است.

علمیه  حوزه های  آموزش  معاون  خالقی«،  محمود  »آقای 
خواهران کشور در حکمی »خانم افشار« را به عنوان مدیرکل امور 

آموزش عمومی حوزه های علمیه خواهران منصوب کرد.
متن این حکم بدین شرح است:

سرکار خانم افشار)زیدعزها(
سالم علیکم

به  نظر  الهی،  تاییدات  و  توفیق  آرزوی  و  احترام  تقدیم  با 
شایستگی های علمی، اخالقی و تجارب موفق و گران سنگ سرکار 
عالی در معاونت های آموزش و پژوهش، به عنوان »مدیرکل امور 

آموزش عمومی« منصوب می شوید.
امید است با اتکال به عنایات الهی، توجهات حضرت ولی عصر)ارواحنافداه(، 
سازمانی،  و  شخصی  ظرفیت های  و  استعدادها  همه  بکارگیری 
مشارکت  و  مجموعه  آن  دلسوز  و  متعهد  همکاران  با  مؤثر  تعامل 
استانی  مدیریت های  محترم  کارشناسان  و  همکاران  با  جدی 
و  برنامه ریزی  در  استان ها  و  علمیه  مدارس  سهم  تعیین  نیز  و 
فعالیت های آموزشی، در انجام وظایف محوله و خدمت به نوامیس 

امام عصر)عجل الله تعالی فرجه الشریف( موفق باشید.
فرصت را مغتنم شمرده و از تالش های خالصانه و مدیریت عالمانه 
»سرکار خانم داودی)زیدعزها(« که طی سنوات متمادی، سرپرستی امور 
لحاظ  به  و  می نمایم  قدردانی  داشته اند،  عهده  به  را  عمومی  آموزش 
تجربه طوالنی و موفق ایشان در آن اداره کل و نیز ارتباط وثیق امور 
مرتبط با دو اداره کل امور آموزش عمومی و تحصیالت تکمیلی و سابقه 
آن مجموعه  می رود  انتظار  ایشان  و  عالی  همکاری صمیمانه سرکار 
همچنان از همکاری های ارزشمند و نظرات صائب وی بهره مند باشد.
محمود خالقی ـ معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران

اعالم  از  خواهران  علمیه  حوزه های  پذیرش  و  سنجش  مدیر 
اسامی قبول شدگان نهایی داوطلبان مقطع سطح دو)کارشناسی( 

سال تحصیلی 96 ـ 95 خبر داد.
با  می توانند  داوطلبان  گفت:  شهیدی«،  »حجت االسالم 
پایگاه  وارد  دارند،  اختیار  در  که  پرونده ای  شماره  و  رهگیری  کد 

اطالع رسانی پذیرش شده و از وضعیت پذیرش خود مطلع شوند.
مدیر سنجش و پذیرش حوزه های علمیه خواهران، خاطرنشان 
و ضرایب معدل  امتیازات  براساس مجموع  نهایی  امتیاز  ساخت: 
از  داوطلبان  و  شده است  محاسبه  رفتاری  ـ  اخالقی  مصاحبه  و 

باالترین امتیاز طبق ظرفیت مدارس معرفی شده اند.
اساس  بر  مؤظف اند  قطعی  پذیرفته شدگان  تمامی  افزود:  وی 
زمان بندی مندرج در دفترچه جهت ثبت نام به مدارس علمیه محل 
جهت  پذیرفته شدگان  مراجعه  عدم  نمایند.  مراجعه  خود  پذیرش 
و  تلقی شده  از تحصیل  انصراف  منزله  به  مقرر  در موعد  ثبت نام، 

با رعایت سایر مقررات، افراد واجد شرایط جایگزین خواهند شد.

با مشارکت حوزه  های علمیه خواهران برگزار می شود

هماش »شب شعر منا«

مدیر سنجش و پذیرش حوزه های علمیه خواهران خبر داد:

اعالم نتایج نهایی سطح دو سال تحصیلی جدید
تولید و عرضه 

نرم افزار 
فاطمی 

»آوای ریحان« 
توسط مرکز 

نشر هاجر

همزمان با والدت حضرت معصومه)س( راه اندازی شد

کمپین »من یک دختر مسلمانم«

مسئول امور خواهران بسیج 
طالب و روحانیون سپاه محمد 

رسول الله)ص( خواستار شد:

فراهم نمودن زمینه 
فعالیت خواهران طلبه 

در مساجد

کارشناس مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران:

مسئله اشتغال زنانالزمه نهادینه شدن فرهنگ عاشورایی شناخت زنان عاشورایی است
در جامعه

وبالگ نویسی ۷۰ 
هزار بانوی طلبه در 

فضای مجازی

با حضور »آیت الله دری نجف آبادی« معرفی شد

سرپرست حوزه علمیه خواهران استان مرکزی

با حکم معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران منصوب شد

مدیرکل امور آموزش عمومی حوزه های علمیه خواهران

توسط مرکز فناوری و اطالعات حوزه های علمیه خواهران انجام شد

تولید و انتشار اپلیکیشن اندرویدی آموزش ویژه طالب خواهر
در نشست معاونت آموزش با مدیران و معاونان آموزش مدیریت های استانی ارایه شد

آموزش  تکمیلی حوزه  علمیه  خواهران کشور، در نشست معاونت  و تحصیالت  آموزش  مدیرکل 
از  گزارشی  قم،  در  استانی  مدیریت های  آموزش  معاونان  و  مدیران  با  خواهران  علمیه  حوزه های 

برگزاری هفت دوره المپیاد علمی حوزه های علمیه خواهران ارایه داد. 
»خانم داودی« در این نشست، گزارش های نموداری مقایسه ای از وضعیت امتیازات استان ها در هر 
سال،  به نمایش گذاشت و درصد رشد هر استان را در طی هفت سال گذشته به اطالع   حاضران رساند. 
مدیرکل آموزش و تحصیالت تکمیلی حوزه های علمیه خواهران کشور، طالب توانمند و مستعد را 
سرمایه های علمی حوزه های علمیه خواهران برشمرد و برنامه ریزی صحیح برای رشد و ارتقاء علمی 

طالب را ضروری دانست. 
این نشست، »حجت االسالم والمسلمین ابطحی«، مدیر حوزه های علمیه  پایان  گفتنی است در 
از عوامل موفقیت  به برخی  المپیادهای علمی،  برتر در عرصه  به عنوان استان  خواهران اصفهان، 

استان اشاره نمود. 

گزارش المپیاد علمی حوزه های علمیه خواهران 
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ارومیهآذربایجان غربی اصفهاناصفهانشهراستان شهراستان

پارسآباداردبیل شهراستان

خوروبیابانکاصفهان شهراستان

شهرضااصفهان شهراستان

فریدوناصفهان شهراستان

شاهینشهراصفهان شهراستان

گرمیاردبیل خمینیشهراصفهانشهراستان شهراستان

استان  دینی  فرهنگی  فرهیخته  و  طلبه  بانوان  از  جمعی 
آذربایجان شرقی با »ٱیت الله مجتهد شبستری« امام جمعه تبریز و 

عضو مجلس خبرگان رهبری  دیدار نمودند.
سنگین  وظیفه  به  اشاره  ضمن  دیدار  این  در  تبریز  جمعه  امام 
خواهران طلبه در صیانت از انقالب اسالمی در عرصه فعلی گفت: 
در هیچ دوره ای به اندازه این دوران وظیفه خواهران طلبه سنگین 
توسعه  در  خدمتی  می توانند  که  کسانی  مسئولیت  است،  نبوده 
فرهنگ غنی اهل بیت)علیهم السالم( در جامعه داشته باشند، در دوران 

کنونی بسیار سنگین و مهم است.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به وظایف زنان مسلمان 
»َوالُمؤِمنوَن  شریفه؛  آیه  طبق  داشت:  ابراز  فرهنگ،  ترویج  در 
یار  ولی،  ایمان  با  زنان  و  مردان  َبعٍض«  وِلیاُء 

َ
أ َبعُضُهم  َوالُمؤِمناُت 

و یاور یکدیگرند، اینان پنج صفت دارند »َیأُمروَن ِبالَمعروِف َوَینَهوَن 
َعِن الُمنَکِر« اولین صفت عبارتند از این که امر به معروف و نهی از 

منکر می کنند.
امام جمعه تبریز در بخش دیگری از سخنانش یکی از وظایف 
مهم بانوان طلبه و فرهیخته را امر به معروف و نهی از منکر برشمرد 
و افزود: امر به معروف و نهی از منکر در رأس همه امور قرار دارد، 
در هر زمانی برای عموم مسلمانان این وظیفه بوده است و این امر 
برای آن است که عالوه بر اصالح خویش به فکر اصالح جامعه 

باشند.
محیط های  در  فرهنگی  فعالیت  بر  تأکید  با  شبستری  آیت الله 
و  علمی  محیط های  در  که  طلبه ای  خواهران  داد:  ادامه  علمی، 
به  را  مردم  اعمالشان،  و  بیان  اخالق،  با  دارند  فعالیت   فرهنگی 
اسالم،  به  مردم  نمایند.تا  تشویق  شایسته  و  خوب  کارهای  انجام 

انقالب و ارزش های دینی جذب شوند.
معظم  مقام  این که  بیان  با  رهبری  خبرگان  مجلس  عضو 
تأیید  را  طلبه  و  فرهیخته  خواهران  تشکل  نیز  رهبری)مدظله العالی( 
فرموده اند، اظهار داشت: این امر به خاطر آن است که خواهران 

فرهیخته در جامعه بسیار تأثیرگذار هستند.
وی افزود: بانوان در طول انقالب همراه مردان در راهپیمایی ها 
شرکت نمودند و در دفاع مقدس و مراحل مختلف انقالب حضوری 

چشمگیر داشتند.
بانوان طلبه و فرهیخته در  بر حضور  تأکید  با  تبریز  امام جمعه 
مجالس وعظ و خطابه، خاطرنشان کرد: حفظ و حراست از کیان 
و  حفظ  در  نیز  خواهران  بلکه  نیست  برادران  وظیفه  تنها  اسالم 

حراست این نظام مقدس و انقالب وظیفه مهمی دارند.
یا  و  کم سواد  بانوان  سخنرانی  از  انتقاد  با  شبستری  آیت الله 
بی سواد در مجالس زنانه، تأکید کرد: تبلیغ دینی ما ضعیف است، 
بازار برخی زنان بی سواد در مجالس سخنرانی گرم است، باید بانوان 
فرهیخته در این مجالس حضور داشته و با سخنرانی های پرمحتوا 

در مسیر تبلیغ دین حرکت نمایند.
وی با بیان این که خواهران طلبه در صیانت از انقالب اسالمی 
اهداف  پیشبرد  راه  در  می توانند  بانوان  افزود:  دارند،  مؤثر  سهمی 

عالیه نظام مقدس جمهوری اسالمی کمک کنند.
امام جمعه تبریز در پایان بر شرکت هرچه بیشتر و باشکوه بانوان 

مؤمن و انقالبی در نماز جمعه تأکید نمود.

»آیت الله مجتهد  شبستری«، در دیدار با  خواهران طلبه تبریز تشریح نمود:

نقش مؤثر خواهران طلبه در صیانت 
از ارزش ها و آرمان های انقالب

خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون  جاهد«،  سارا  »خانم 
با  امام رضا)ع(  میالد  برگزاری جشن  از  پارس آباد،  الحجج)ع(  ثامن 

حضور طالب و استادان در این مدرسه خبر داد.
»خانم اطلس وهاب زاده« استاد حوزه و دانشگاه، در این مراسم 
سبک  از  درس  مهم ترین  را  انسانی  حرمت  حفظ  و  الهی  تقوای 

زندگی امام رضا)ع( برای شیعیان برشمرد.
وی افزود: اگر همین نکته را در زندگی روزمره خود پیاده کنیم 

قطعا زندگی ما به سیره این امام همام نزدیک تر خواهد بود.
این  اخالقی  خصوصیات  تبیین  ضمن  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
که  رضوی  زندگی  سبك  از  بهره برداری  به  را  طالب  بزرگوار،  امام 
با خانواده،  مجموعه رفتارها ، تعامالت و برخوردهای امام رضا)ع( 
افراد جامعه، زیردستان و حتی مسئوالن حکومتی را شامل می شود 

توصیه کرد. 
 خانم وهاب زاده با اشاره به شیوه زندگی این امام همام از جمله 
ساده زیستی و دوری از تجمالت و زرق و برق دنیا، فاصله زندگی 
بعضی مردم با سبک زندگی اسالمی را از معظالت امروزی جامعه 

دانست.
وی افزود: تبلیغ و ترویج سبك زندگی اسالمی امروزه خیلی مهم 

است.

در مدرسه علمیه خواهران ثامن الحجج)ع( پارس آباد بیان شد

تقوای الهی و حفظ حرمت انسانی؛ مهمترین 
درس از سبک زندگی امام رضا)ع(

مدرسه  طلبه  بانوان  جمع  در  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
علمیه خواهران زهرای مرضیه)س( اصفهان مهمترین رسالت حوزه 
علمیه خواهران را تربیت مادران و فرزندانی مهّذب برای ساختن 

خانواده ای اسالمی و در نهایت جامعه ای اسالمی دانست.
تشریح  ضمن  دیدار  این  در  صدرارحامی«،  اشرف  »خانم 
مرضیه)س(  زهرای  خواهران  علمیه  مدرسه  طالب  پیشرفت های 
آغاز  با  توانست  که  است  علمیه ای  مدارس  از  مدرسه  این  گفت: 
فعالت خود، به پیشرفت های بسیارخوب علمی و معنوی نائل شود.
ضرورت های  بیان  ضمن  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  وی 

شکل گیری حوزه های علمیه خواهران در کشور اظهار نمود:   
خارج  و  کشور  سطح  در  خواهران  دینی  آموزش  ساماندهی   -

کشور؛ 
آموزشی  برنامه های  یکسان سازی  برای  حوزه هایی  ایجاد   -
و  تجهیزات  انسانی،  نیروهای  آموزشی،  منابع  و  متون  شامل: 

شرایط آموزشی؛ 
- یکپارچه شدن حوزه های علمیه مختلف که منجر به امکان 

ادامه تحصیل طالب در حوزه ها و شهرهای دیگر می شود؛
- ارتقاء و یکسان سازی سطح علمی استادان 

علمیه  حوزه های  آموزشی  برنامه های  ساختن  نظام مند   -
خواهران از ضرورت های شکل گیری این حوزه ها می باشد.

تألیف  محتوایی  بحث  به  اشاره  با  پایان  در  صدرارحامی  خانم   
کتاب  توسط مؤلفان خواهر گفت: از حیث محتوا، مشکل خاصی 
وجود ندارد زیرا کارشناسان کتب درسی، خبره و توانمندی در بدنه 

حوزه های علمیه خواهران وجود دارد.

مدیر مدرسه علمیه خواهران زهرای مرضیه)س( عنوان نمود

ب 
ّ

تربیت مادران و فرزندانی مهذ
رسالت اصلی حوزه های علمیه خواهران است

در  آن  شاخصه های  و  »نفوذ  عنوان  با  روزه  سه  آموزشی  دوره 
واصول  فقه  آموزشی  مرکز  در  استادان  و  طالب  حضور  با  قرآن« 

خواهران النفیسه اصفهان برگزار شد.
حسینی«،  ابراهیم  سید  »حجت االسالم  آموزشی  دوره  این  در 
استاد حوزه و دانشگاه؛ معنویت و اعتماد به وعده های الهی را از 

مهترین شاخصه های زندگی مومن مجاهد برشمرد.
منظور  به  مجاهد  مؤمنان  توسط  جهادی  حرکت  لزوم  وی، 
عنصر های  از  یکی  را  دینی  جامعه  در  دشمن  نفوذ  از  جلوگیری 

کلیدی جامعه دینی عنوان نمود.
استاد حوزه و دانشگاه با بهره گیری از آیات نورانی قرآن کریم، خطبه ها 
و حکمت های نهج البالغه به بیان ویژگی های انسان های مؤمن پرداخت.

حجت االسالم حسینی سپس به تبیین و تشریح نفوذ و انواع مختلف 
آن اعم از نفوذ فرهنگی، اجتماعی، فردی، اقتصادی و سیاسی پرداخت.
وی در ادامه اقتصاد مقاومتی را یکی از مصادیق جهاد دانست 

و سپس به تشریح آیه 20 احقاف و نامه 45 نهج البالغه پرداخت.
بازگو نمودن  این بحث،ضمن  پایان  و دانشگاه، در  استاد حوزه 
تهدیدهای  خصوص  در  رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  فرمایش 
پاره  را  برجام  »اگر  فرمودند:  که  برجام  مورد  در  پی درپی دشمنان 
کردند ما آن را آتش می زنیم« به تشریح مصادیق حرکات دشمن در 

جامعه ایران در چند سال اخیر پرداخت.

مرکز آموزشی تخصصی فقه و اصول خواهران النفیسه بیان شد

 اعتماد به وعده های الهی؛ 
مهم ترین شاخصه های زندگی مومن

»خانم مهین کاغذچی« دانش آموخته 
سطح سه حوزه علمیه خواهران 
با  خود  پایان نامه  از  اصفهان 
حقوقی  فقهی  »مبانی  عنوان 

تغلیظ دیه« دفاع نمود.
این جلسه با داوری »حجت االسالم 
حمید الهی دوست« و با حضور استاد 
رضا  حبیب  »حجت االسالم  راهنما 
ارزانی« و معاون پژوهش مرکز تخصصی  
تفسیر و علوم قرآنی فاطمه الزهرا)س( 
اجتماعات  سالن  محل  در  اصفهان 
خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت 

استان اصفهان برگزار شد.
از  دفاع  در  کاغذچی  خانم 
فقه  در  گفت:  بیان  خود  پایان نامه 
برخی  منابع،  به  استناد  با  اسالمی 
رجب،  محرم،  مانند:  زمان ها 
برخی  و  ذی الحجه  و  ذی القعده 
مکان ها مانند: مسجدالحرام )مکه( 
که  هستند  ویژه ای  حرمت  دارای 
نشانه  درآن ها،  جنایت  ارتکاب 

حرمت شکنی دانسته شده است. 
در  رو  این  از  افزود:  وی 
قتل  جنایت  مرتکبان  مجازات 
شّدت  با  مکان ،  و  ایام  این  در 
در  می شود.  اعمال  بیشتری 
مجازات  قانون    555 ماده 
اسالمی نیز آمده است: چنانچه 

و  ماه ها  دراین  فوت  و  صدمه 
واقع  مکه  حرم  محدودۀ  در  یا 
خواه  عمدی  جنایت  خواه  شود 
دیه  بر  باشد، عالوه  غیرعمدی 
نفس، میزان ثلث دیه کامل به 
پرداختی  دیه  به  تشدید،  عنوان 
این در  و  می شود،  اضافه 
صورتی است که به پرداخت دیه 

به اولیای دم حکم شود. 
سایر  گفت:  کاغذچی  خانم 
مقدس  زمان های  و  مکان ها 
تغلیظ  این  مشمول  متبرک  و 
بر  جنایت  همچنین  نیست، 
اعضا، نه در ماه حرام و نه در مکه 
مکرمه موجب تغلیظ نمی شود. با 

رابطه  در  کریم،  قرآن  در  این که 
ندارد  وجود  نّصی  دیه،  تغلیظ  با 
اسالم  در  دیه  تغلیظ  حکم  اما 
) برای  و  بوده  امضایی  حکمی 
جلوگیری از جنگ و خونریزی و 
ایجاد نظم در عرف جنگی و...(، 
شناخته  رسمیت  به  اسالم  در 
شده است و در آیات 194 و217  
ماه های  از  توبه  سوره   5 و  بقره 

حرام یاد شده است.
سه  سطح  دانش آموخته 
اصفهان  خواهران  علمیه  حوزه 
به  توجه  عدم  افزود:  ادامه  در 
بر  اقدام  و  ماه ها  این  حرمت 
خالف توافقات، موجب معصیت 

مجازات  نتیجه  در  و  بیشتر 
همچنین  و  می گردد.  شدیدتر 
انسانی  به اصل کرامت  با توجه 
که از اصول اولیه اسالم و مورد 
زیادی  روایات  و  آیات  تأکید 
رابطه  شناخت  و  می باشد، 
دو  این  اشترک  و  حقوق  و  فقه 
جمله  از  مسائل  برخی  در  نظام 
قلمرو  در  وحدت  و  دیه  تغلیظ 
اجتماعی  مناسبات  به  مربوط 
چون  اهدافی  و  اقتصادی  و 
کرامت انسانی، آسایش، نظم و 
عدالت اجتماعی، امکان تعامل 
نظام  در  را  دانش  دو  این  بین 
حقوقی ایران میسر نموده است.
مبانی  پایان نامه  نویسنده 
در  دیه  تغلیظ  حقوقی  فقهی 
به  انسان  پس  گفت:  پایان 
واسطه انسان بودنش، صاحب 
حقوق مشترک اجتماعی است 
را  آن  باید  انسانی  جامعه  که 
حق  مانند  بشمارد؛  محترم 
حیات، حق آزادی، حق اختیار 
بین  تفاوتی  جهت  این  در  و... 
در  زیرا  ندارد.  وجود  انسان ها 
اسالم این حقوق در همه حال 
غیر  حق  عنوان  به  فرد  برای 

قابل سلب، ثابت می باشد.

 »خانم مهین کاغذچی« در حوزه علمیه خواهران اصفهان دفاع نمود

پایان نامه با عنوان »مبانی فقهی حقوقی تغلیظ دیه«

خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون  یوسفی«،  سمیه  »خانم 
امام  میالد  مناسبت  به  جشنی  مراسم  برگزاری  از  گرمی   ولیعصر)عج( 

رضا)ع( با شرکت طالب، استادان و کارکنان این مدرسه خبر داد.
در این مراسم »حجت االسالم حمید بهاری«، سرپرست سازمان 
والیت  و  امامت  عمیق  مقام  به  اشاره  با  گرمی  اسالمی  تبلیغات 
را  ائمه معصومان)علیهم السالم( انسان  به  نسبت  ادب  و  گفت: حرمت 

به مقام واال می رساند.
سرپرست سازمان تبلیغات اسالمی گرمی، با تأکید بر فرمایش 
امام رضا)ع( در خصوص خصلت های انسان های مؤمن افزود: ما 
باید با توسل به ائمه معصوم)علیهم السالم( خود را بیمه کنیم تا در دنیا 
و آخرت اهل نجات باشیم چرا که ائمه معصومین)علیهم السالم( همانند 

چراغی روشنگر راه انسان هستند.
عصری  چنین  در  کرد:  خاطرنشان  بهاری  حجت االسالم 
برخی  وجود  واسطه  به  مادر  و  پدر  توسط  فرزندان  تربیت   که 
سختی  به  آمده  وجود  به  جامعه  در  که  اجتماعی  ناهنجاری های 
انجام می شود، انسان باید با تمسک به فرمایشات اهل بیت)علیهم السالم(

خود و خانواده اش را نجات دهد.
گفتنی است در این مراسم، برنامه های متنوع دیگری از جمله: 
توسط  خوانی  شعر  و  فرهنگی  فعاالن  از  تجلیل  مولودی خوانی، 

طالب این مدرسه برگزار شد.

در مدرسه علمیه خواهران ولیعصر)عج( برگزار شد
جشن میالد امام رضا)ع(

زهرا)س( حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون 
خمینی شهر از برگزاری کارگاه آموزشی سه روزه با عنوان »شیوه های 
رنجبر«،  ابراهیم  استادان »حجت االسالم  با حضور  احکام«  بیان 
مسئول امور فرهنگی ستاد اقامه نماز  خمینی شهر و »خانم فخری 

سمندری« استاد حوزه و دانشگاه در این مدرسه خبر داد.
حجت االسالم رنجبر در نخستن جلسه از این کارگاه آموزشی ضمن 
تشریح  و  تبیین  در  مبلغان  انگیزه  افزایش  برای  شیوه هایی  تشریح 
آموزش احکام مبتالبه در جامعه اظهار داشت: شیوه های  و  احکام 
مذکور از جمله روش هایی است که لزوم به کارگیری آن ها باتوجه به 

نوع مخاطبان، سن و سطح علمی آن ها درنظرگرفته می شود. 
وی دربیان این شیوه ها، به روش های علمی، رمزی، قاعده ای، 
معمایی، مقایسه ای، طرح سؤال، جمع اشباه و نظایر غیرمستقیم  

نظارت و به روش بیان احکام همراه بامسائل اخالقی اشاره کرد.
تبیین  به  دوم  روز  در  نماز،  اقامه  ستاد  فرهنگی  امور  مسئول 
مختلف  مثال هایی  قالب  در  و  پرداخت  روش ها  این  از  هریک 

روش های به کارگیری آن هارا نیزآموزش داد.
از  یکی  که  قاعده ای  روش  آموزش  در  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
کامل ترین شیوه های بیان احکام است به هفت قاعده کلی در این 

زمینه اشاره نمود.
خانم سمندری سخنران این کارگاه آموزشی در این دوره ابتدا به 
اولین شرط قبولی اعمال عبادی که همان مسئله تقلید از مجتهد 

جامع شرایط اشاره نمود.
استاد حوزه و دانشگاه افزود: مسئله ضرورت تقلید از مجتهدین 

باید به عنوان یک اصل در جامعه مطرح شود. 
خانم سمندری درادامه سخنان خود به ذکر ویژگی های مراجع 
در شناسایی  را  اصلح  تقلید  مرجع  انتخاب  راه  و  نمود  اشاره  تقلید 

فرد، شهادت دو مرد عادل و شهرت در جامعه بیان نمود.
 استاد حوزه و دانشگاه در بخش پایانی سخنان خود در این دوره 
آموزشی ضمن تبیین کلی مسائل مربوط به وضو و غسل گفت: از 
آن جایی که بیشترین سؤاالتی که درحیطه احکام مطرح می شود 
بر  احکام  این  بر  تسلط  لذا  است،  و غسل  به وضو  مربوط  مسئله 

تمامی مبلغان ضروری به نظر می رسد.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت زهرا)س( تشریح شد

شیوه های بیان احکام

و  کارکنان  طلبه،  خواهران  از  نفر   40 حضور  با  روزه  یک  اردوی 
استادان مدرسه علمیه خواهران ریحانه النبی)س( خور و بیابانک به 
روستای ایراج، در محل اردوگاه تفریحی شهید فهمیده این روستا 

برگزار شد.
ورزش  النبی)س(،  ریحانه  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
صبحگاهی، برگزاری مسابقات علمی - فرهنگی، تقدیر از استادان 
برتر، اجرای مسابقات  قرآنی را از مهم ترین برنامه های اجرا شده در 

این اردو برشمرد.
»خانم فاطمه غالمرضایی«، ضمن ابراز خرسندی از برنامه های 
صورت گرفته در این اردو گفت: این اردو با مشارکت 80  درصدی 

طالب خواهر این مدرسه علمیه برگزار شد.
وی در پایان اظهار داشت: با برگزاری چنین برنامه هایی می توان 

روحیه نشاط و سرزندگی در طالب را افزایش داد. 

مدرسه علمیه خواهران ریحانه النبی)س( برگزار نمود

اردوی علمی - فرهنگی یک روزه
 خواهران طلبه به روستای ایراج

نشستی با  حضور طالب، استادان و مدیر مدرسه علمیه خواهران 
نرجس خاتون)س( شاهین شهر در این مدرسه برگزار شد.

در این نشست، »خانم فهیمه ربیعی«، گفت: امنیت اجتماعی 
کمترین  فرد  که  می شود  تعریف  جامعه ای  در  زندگی  معنای  به 

آسیب را طرف از افراد آن جامعه ببیند.
 مدیر مدرسه علمیه خواهران نرجس خاتون)س( با تأکید بر اهمیت 
و پیوستگی بحث حجاب در جامعه اسالمی گفت: آن چه در بطن 
حجاب نهفته است تنها به تهذیب درونی و خود فرد باز نمی گردد؛ 
حجاب یک مسائله مهم اجتماعی است که باید به تاثیرات مستقیم 
آن بر روی اجتماع و خانواده بررسی نمود و در این مسیر خانواده 

اولین محلی است که حجاب در آن ها شکل می گیرد.
وی تحکیم خانواده و امنیت اجتماعی را دو دستاورد برتر حجاب 

خواند.
ببرند  پی  حجاب  اهمیت  به  بانوان  اگر  افزود:  ربیعی  خانم 
عامل  یک  چشم  به  حجاب  به  و  می کنند  عمل  هوشمندانه تر 
تأمین کننده امنیت انسان و منشا قرب الهی نگاه می کنند، دیدگاه 
برده  از اجتماع  به سوی درک صحیح  صحیح در مورد حجاب ما 

و این امر باعث می شود تا جامعه ذاتا به سوی امنیت پیش برود.
به  را  حجاب  خاتون)س(  نرجس  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
عنوان عاملی همه جانبه در رفتار و منش انسانی در بین زن و مرد 

مطرح کرد.
وی افزود: حجاب تنها به معنی پوشش نیست، گاهی پوشیدگی 
تحریک  باعث  مهیج  رنگ های  از  استفاده  اما  می شود  حفظ 
می شود، این امر در بین زنان و مردان مشابه است و می بایست هر 

دو به حجاب خود اهمیت بدهند.
گفت:  و  خواند  اجتماعی  آوردگاهی  را  مجازی  فضاهای  وی 
فضاهای مجازی نیز بخشی از جامعه بوده و باید مسئله عفاف در 
آنها نیز رعایت شود، برخی ارتباطات فضای مجازی باعث از بین 

بردن تحکیم خانواده می شد.
نرجس  خواهران  علمیه  مدرسه  فعالیت های  مورد  در  ربیعی  خانم 
خاتون)س( در زمینه حجاب گفت: یکی از دغدغه های حوزه های علمیه 
خواهران بحث حجاب و عفاف است و این مدرسه نیز فعالیت هایی را در 

شاهین شهر در این زمینه انجام داده است که عبارت اند از:
خانم  کارمند  که  اداراتی  برای  بانوان  ویژه  همگانی  آموزش   -

دارند که این امر با اعزام مبلغ به این مراکز صورت می گیرد؛
- آموزش تخصصی ویژه دانش آموزان، در این طرح مبلغان و 
حوزویان در مدارس حضور پیدا می کنند و به تشریح و تبیین بحث 

حجاب در بین دانش آموزان می پردازنٰد
- اعزام مشاور به ستاد امر به معروف و نهی از منکر.

در مدرسه علمیه خواهران نرجس خاتون)س( مطرح شد

حجاب؛ مسئله مهم اجتماعی

با حضور »دکتر محسن  پایانی  نشست آسیب شناسی تحقیقات 
با حضور طالب مدرسه علمیه  دانشگاه  و  استاد حوزه  برقی کار«، 

خواهران معصومیه)س( شهرضا برگزار شد.
فرآیند  و  پژوهش  تشریح  به  ابتدا  نشست  این  در  برقی کار  دکتر 

فعالیت های پژوهشی پرداخت.
وی در ادامه ضمن  اشاره به چالش های فعالیت های تحقیقاتی 

به بررسی شیوه نامه و کلیات تحقیق پرداخت.
تحقیق  اصلی  متن  گفت:  پایان  در  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
می تواند در یک بخش و چند فصل باشد ولی باید مراقب بود که 

عنوان بخش با عنوان تحقیق یکسان نباشد. 

به همت مدرسه علمیه خواهران معصومیه)س( انجام شد 

آسیب شناسی تحقیقات پایانی

نشست پژوهشی ویژه دانش آموختگان، با عنوان »ضرورت اهمیت 
مطالعه برای طالب« در مدرسه علمیه الزهرا)س( فریدن برگزار شد.

این  در  دانشگاه  و  حوزه  استاد  جعفری«،  »حجت االسالم 
نشست گفت: اگر طلبه بتواند فکر و اندیشه خود را اصالح کند 

می تواند پیشرفت های خوبی داشته باشد.
کند  خودسازی  اول  مرحله  در  باید  مبلغ  و  طلبه  افزود:  وی   
تا بتواند پاسخگوی خوبی برای مردم باشد و کسی می تواند این 
خود  توانایی  تمام  تا  باشد  داشته  دین  درد  که  دهد  انجام  را  کار 
راه  این  را در  نهایت تالش  و  به کار گیرد  تبلیغ دین  را در جهت 
انجام دهد تا جامعه را از فساد نجات دهد و جامعه ای را بسازد که 

پذیرای امام زمان)عج( باشد.
 حجت االسالم جعفری در پایان گفت: یک طلبه باید هدف خود 
تا  را مشخص نماید و برای خود برنامه ریزی بلندمدت داشته باشد 
بتواند وارد جامعه گردد و وظیفه خود را به عنوان یک طلبه و مبلغ 
به نحو احسن انجام دهد، همچنین طالب باید مدام درحال مطالعه 
باشند تا از لحاظ علمی بر مسایل وشبهات تسلط کافی داشته باشند.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( فریدن بررسی شد

ضرورت اهمیت مطالعه برای طالب
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حضور  با  خانواده،  تحکیم  مهارت های  آموزشی  کارگاه 
به همت  دانشگاه  و  استاد حوزه  »حجت االسالم مهران غالمی« 

مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه)س( فالورجان برگزار شد. 
تعریف  ضمن  آموزشی  کارگاه  این  در  غالمی  حجت االسالم 
شدن  خدا  مانند  انسان،  خلقت  از  هدف  گفت:  آسمانی  خانواده 
است یعنی در صفات عینًا مانند خدا باشیم. و محیط خانواده یک 
شأن و شئون ما نسبت به خدا را نشان می دهد و بهترین بستر برای 

رسیدن به این هدف مقدس خانواده است. 
وی افزود: خانواده اساسًا قداست دارد و قداست اولیه خانواده 

مبتنی بر خدا محوری است. 
بناهای  بنای همه  زیر  را  خانواده  نهاد  دانشگاه،  و  استاد حوزه 

مقدس، ارزشمند و محترم در اسالم دانست.
حجت االسالم غالمی عوامل تحکیم خانواده را به تفاهم زن و 

شوهر با یکدیگر و اطاعت پذیری فرزندان از والدین برشمرد.

به همت مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه)س( برگزار شد

کارگاه آموزشی »مهارت های تحکیم خانواده«

سلسه جلسات پژوهشی با عنوان »شیوه مقاله نویسی به سبک 
تخصصی  مرکز  در  استادان  و  طالب  حضور  با  پژوهشی«  علمی 
تفسیر و علوم قرآنی ام االئمه)س( نجف آباد با حضور »آقای احسان 

علی اکبری«، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان برگزار شد.
الهیات،  حوزه  در  گفت:  نشست  این  در  علی اکبری  آقای 
برای  است؛  تحلیلی  و  توصیفی  روش  به  نویسنده  یک  تحقیقات 
روش های  و  کتاب  به  پایبند  باید  باشیم  خوبی  پژوهشگر  این که 
تحقیق نباشیم، بلکه مقاله ها و نوشته های دیگران را زیاد مطالعه 

کنید؛ زیرا از این طریق می توان به روش مناسبی دست یافت. 
علوم  روان شناسی،  اجتماعی،  علوم  در حوزه  تنها  افزود:  وی 
تربیتی، علوم سیاسی که باید به روش های کمی وکیفی انجام گیرد 

در این زمینه نیاز به خواندن کتاب های روش تحقیق است.
معرفی  به  ادامه  در  اصفهان  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
و  کتاب ها  همایش ها،  پایان نامه ها،  مورد  در  مختلف  سایت های 

روش ورود و چگونگی استفاده از این سایت ها پرداخت.
وی افزود: خواندن هر نشریه ای فایده ندارد، نشریاتی که  شکل 
مورد  را  است  اعتبار علمی  دارای  و  رعایت می کنند  را  نظم  و  کار 

مطالعه و ارزیابی قرار دهید. 
آقای اکبری درادامه به اشکاالت و نکات شکلی و محتوایی مقاله های 

طالب، چگونگی نوشتن عنوان مقاله و نگارش مقاله پرداخت.
عضو هیئت علمی دانگشاه اصفهان ارکان یک مقاله را، چکیده 

و مقدمه دانست.
 وی افزود: در چکیده نویسی سه اصل مهم است که باید رعایت گردد:

1. سؤال مورد پژوهش؛
2. ضرورت انجام تحقیق؛ 

3. نوآوری و دیدگاه نگارنده. 
شکلی  ساختار  یا  چارت  نمود:  تصریح  پایان  در  اکبری  آقای 
مقاله نشان از ذهن منطقی و نظم نویسنده در نوشتن دارد؛ پس در 

نگارش مقاله دقت الزم داشته باشید.

در مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی خواهران ام االئمه)س( تشریح شد

شیوه مقاله نویسی به سبک علمی پژوهشی

با  طالب  ویژه  نفس«  »معرفت  عنوان  با  خودشناسی  نشست 
حضور »خانم شکرالهی«، در مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی 

ام االئمه)س( نجف آباد برگزار شد.
 مدیر مرکز تخصصی ام ا الئمه)س( در این نشست ضمن اشاره به کالم 
سودمند ترین  گفت:  ربه«  عرف  فقد  نفسه  عرف  »من  علی)ع(  حضرت 
نیز  خداشناس  شد  خودشناس  هرکس  است،  نفس  معرفت  معرفت، 

می  شود؛ البته با انواع براهین اثبات خدا هیچ کس به خدا نمی  رسد. 
حقیقت  ندارد،  انسان  حقیقت  در  نقشی  هیچ  تن  افزود:  وی 
انسان روح وی است،که یکی از ویژگی   های انسان ویژگی فرازمانی 

و فرامکانی او می باشد.
گاه، هوشیار و بیداراست؛  خانم شکرالهی گفت: روح انسان همیشه آ
مکان  و  زمان  از  فراتر  انسان  روح  که  است  خارق العاده  ویژگی  همین 
می  تواند حرکت کند این همان طی االرض است که  بسیاری از علما و 

عرفا با استفاده از همین نکته شروع به تهذیب نفس خویش می  کنند.

نشست خودشناسی با عنوان »معرفت نفس«

پایانی دو نفر از طالب مدرسه علمیه  اولین جلسه دفاعیه تحقیق 
خواهران فاطمه الزهرا)س( ورزنه در سالن مدیریت حوزه علمیه خواهران 

اصفهان  با حضور مدیر و تعدادی از طالب این مدرسه برگزار شد.
با داوری »آقای برقی کار« برگزار شد خانم ها  در این جلسه که 
تحقیقات  از  دفاع  به  ترتیب  «به  شاکری  »زهرا  و  فاضلی«  »زهرا 
پایانی خود با موضوعات »رابطه حب اهل بیت)علیهم السالم( و ایمان« و 

»سیمای برزخیان از منظر آیات و روایات«پرداختند.

به همت مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار شد

اولین جلسه دفاعیه تحقیق پایانی

مدرسه  در  دانش آموختگان  و  طالب  ویژه  عقاید  آموزش  دوره 
علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( ویالشهر برگزار شد.

خصوص  در  الزهرا)س(  فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
برگزاری دوره آموزش عقاید گفت: این دوره از زمستان 1394 آغاز 

شده و در حال حاضر به صورت یک جلسه در هفته ادامه دارد.
»خانم بهالو« مباحث مطرح شده در این دوره را براهین خداشناسی 
شامل: برهان نظم، برهان حرکت، برهان حدوث، برهان صدیقین، 

برهان وجوب و امکان و برهان فطرت عنوان نمود.
مدیر مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( افزود: در این دوره 
به مباحث خداشناسی، اوصاف خدا شامل  قدرت، علم و حیات و 

شبهات مربوط به صفات پرداخته می شود.

مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار نمود

دوره آموزش عقاید ویژه طالب و دانش آموختگان

برگزاری  از  ایالم  زهرا)س(  فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
فعالیت های  ارتقای  »راهکارهای  عنوان  با  پژوهشی  نشست 

پژوهشی« در این مدرسه خبر داد.
»خانم سیده  فاطمه موسوی مقدم« گفت: در این نشست  استادان 

به ارائه راهکارهایی برای ارتقای سطح پژوهشی طالب پرداختند.
مدیر مدرسه علمیه خواهران فاطمه زهرا)س( افزود: داشتن بینش 
علمی و جامع نسبت به اهمیت فرایند و نیازمندی های پژوهشی، 
کنترل و رفع آسیب های روان شناختی، مدیریتی، اجرایی و... برای 
مهارتی،  اطالعات  متناسب  ارائه  طالب،  پژوهش  بهتر  عملکرد 
تجربه شناسایی و ارائه کلیه خدمات پژوهشی به استادان مدارس و 
طالب از مهم ترین مباحث مطرح شده در این نشست بوده است.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه زهرا)س( تشریح شد

راهکارهای ارتقا فعالیت های پژوهشی

مدیر مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( دهلران از برگزاری کارگاه 
آموزشی دوروزه با عنوان »روش های تبلیغ ویژه مبلغان« با حضور»آقای 

سیدعلی موسوی« استاد حوزه و دانشگاه در این مدرسه خبر داد.
ارتقای  منظور  به  مدرسه  این  افزود:  امیدی«  فرشته  »خانم   
مناسب  بستر  نمودن  فراهم  در  سعی  و  مبلغان  تبلیغی  و  علمی 
علمی  برای استفاده بیشتر مبلغان و ائمه جماعت مدارس استان، 

اقدام به برگزاری این کارگاه آموزشی  نموده است.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( برگزار شد

کارگاه آموزشی »روش های تبلیغ ویژه مبلغان«

ماهری«،  معصومه  »خانم 
علمیه  مدرسه  آموزش  معاون 
در  زینب)س(  حضرت  خواهران 
گفت وگویی به تشریح فعالیت های 
مدرسه  این  پژوهشی  و  آموزشی 
تقدیم  ذیال    که  پرداخت.  علمیه  

شما خوانندگان گرامی می گردد:

سوال،  اولین  عنوان  به 
تعداد  چه  امسال  بفرمایید 
طالب خواهر و در چه سطحی 
خواهران  علمیه  مدرسه  در 
پذیرش  زینب)س(  حضرت 

شده اند؟
:امسال برای سال تحصیلی 
اول  پایه  در  نفر   30 جدید 
پذیرش داشتیم. طالب خواهر 
که  خاصی  شرایط  دلیل  به 
و  پاره وقت  بخش  دو  در  دارند 
تحصیل  به  مشغول  تمام وقت 
این  تعداد کل طالب  هستند.  
جدید  تحصیلی  سال  در  حوزه 

حدود 160 نفر می باشند.
مدت  در  وقت  تمام  طالب 
پاره وقت در  5 سال، و طالب 
الی 7 سال موظف اند   6 مدت 
گذرانده  را  درسی  واحد   190
برای  دهند.  ارائه  پایان نامه  و 
وقت شرایط سنی  تمام  طالب 
حداکثر 35 سال لحاظ می شود 
 8 ساعت  از  هفته  در  روز   5 و 
کالس  در  باید   14 الی  صبح 

درس حضور داشته باشند.
به دلیل برخی  برخی طالب 
پاره وقت  بخش  در  شرایط 
مشغول تحصیل شده و با توجه 
 3 شده  انتخاب  واحدهای  به 
الی 4 روز در هفته کالس دارند. 
شرایط  پاره وقت  طالب  برای 
افرادی  این رو  از  سنی نداریم، 
یا  و  دکتری،  مقطع  دارای  که 
این  در  بودند  بازنشسته  کارمند 
مقطع پذیرش شدند. اما در هر 
حال همه طالب از نظر کیفیت 
و مقدار دروسی که باید بخوانند 

یکسان هستند.

و  آموزش  فعلی  وضع    
علمیه  حوزه های  در  را  پژوهش 
ارزیابی  چگونه  خواهران 
وضعیت  این  آیا  می کنید؟ 
جواب گوی  می تواند  کنونی 

نیازهای جامعه دینی ما باشد؟ 
فعلی  وضعیت  مورد  در   :
آموزش و پژوهش در حوزه های 
به  توجه  با  خواهران،  علمیه 
زحمات زیادی که برای ارتقای 
تاکنون  طالب  علمی  سطح 
کشیده شده است، در مجموع، 

قبول  قابل  و  مناسب  رشد، 
برای  دارد  ضرورت  ولی  است. 
مفیدتر  و  بهتر  نتیجه گیری 
در  آموزشی  برنامه ریزی های 
خواهران،  علمیه  حوزه های 
ارائه  کاربردی تر  به صورت 

گردد.
که  وظیفه ای  به  توجه  با 
مؤمن،  نسل  تربیت  در  بانوان 
جامعه  در  انقالبی  و  متهد 
مقدار  می رسد  نظر  به  دارند، 
حوزه  در  که  درسی  واحدهای 
می شود  ارائه  خواهران  علمیه 
کاهش  هدفمند  به صورت  باید 
انجام  در  بتوانند  بانوان  تا  یابد 

وظایف خود بهتر عمل نمایند.
دومین بحثی که در ساختار 
علمیه  حوزه های  آموزشی 
خواهران وجود دارد، این است 
در  تخصصی  گرایش های  که 
سطح  درسی  واحدهای  برخی 
2 مانند اصول، فقه استداللی، 
با  همزمان  منطق  و  فلسفه 
کاهش تعداد واحدهای درسی، 
دورس  این  با  آشنایی  به صرف 
بحث های  و  گردد،  محدود 
 3 سطح  در  آن   تخصصی 
در  تدریس  شود.  و  مطرح 
بیشتر دروس عمومی  سطح 2 
زیرا  بگنجانند،  را  کاربردی تر  و 
سطح  که  طلبه هایی  معمواًل 
به  توجه  با  می گذرانند  را   2
فقط  دارند  که  محدودیت هایی 
می توانند  مبّلغ  یک  عنوان  به 
و  کنند.  نقش  ایفای  جامعه  در 
اتمام  به  را  کسانی که سطح 3 
در  تدریس  مجوز  رسانده اند 

حوزه را دارند.
که   2 سطح  طالب  بنابراین 
جامعه  در  مبّلغ  یک  عنوان  به 

مسائل  با  بیشتر  دارند،  حضور 
اعتقادی  شبهات  و  شرعی 
مواجه هستند. از این رو پیشنهاد 
با  همزمان  که  است  این  ما 
کاهش تعداد واحدهای دروس 
متون  روی  بیشتر  تخصصی، 
کاربردی تر  و  عمومی  دروس 
و  تفسیر  اخالق،  احکام،  مانند 
است  جامعه  مبتالبه  که  عقاید 
تمرکز گردد، و چنانچه این کار 
مطالب  پذیرش  پذیرد،  انجام 
توسط طالب بیشتر  و سهل تر 
می گردد، و تسلط شان به متون 
درسی مضاعف خواهد شد و به 
جامعه  اولیه  نیازهای  آن،  تبع 

نیز تأمین خواهد شد.

حوزه  در  را  پژوهش  جایگاه 
چگونه ارزیابی می نمایید؟

شعار  که  است  سالی  چند   :
آموزش  علمیه،  حوزه های 
این  از  است،  پژوهش محور 
ولی  است.  تقدیر  قابل  جهت 
و  است،  بسیار  کار  جای  هنوز 
یکی از پیشنهاداتی که می توان 
علمی  سطح  ارتقای  جهت  در 
تجهیز  داد  ارائه  پژوهشی  و 
کتابخانه های  تخصصی 
و  خواهران  علمیه  حوزه های 
و  طالب  بین  در  انگیزه  ایجاد 
کمک های  وسیله  به  استادان 
تامین  جهت  معنوی  و  مالی 
تحقیقات  انجام  هزینه های 
مقدماتی،  پژوهش های  از  اعم 
و  نویسی  پایان نامه  تألیف کتاب، 
هزینه  کمک  پرداخت  همچنین 
نیازهای  و  معیشت  تأمین  برای 

زندگی شان است.

 آیا شرایط و مقدمات انجام 

مجهز  مانند  پژوهشی  کارهای 
بودن کتابخانه و... در  مدرسه 
حضرت  خواهران  علمیه 
فراهم  طالب  برای  زینب)س( 

است؟
علمیه  مدرسه  کتابخانه 
زینب)س(،  حضرت  خواهران 
تا  دیگر  مدارس  به  نسبت 
حدودی مجهزتر است و طالب 
تهیه  برای  تحقیقات  انجام  در 
کتب  و  امکانات  از  پایان نامه 
تخصصی مورد نیازشان بهرمند 
هنوز  این حال  با  ولی  هستند، 
مالی  حمایت های  با  دارد  جا 
لحاظ  به  کتابخانه  این  مناسب 
و  سخت افزاری  نرم افزاری، 
تهیه کتب، بیشتر تجهیز گردد 
دلیل  به  پژوهشگر  طالب  تا 
تخصصی  کتاب های  فقدان 
قرآنی  موضوعات  با  به ویژه 
و  علمی  پروژه های  انجام  در 

پژوهشی دچار مشکل نشوند.

در  را  استادان  نقش 
چگونه  طالب  علمی  پیشرفت 

ارزیابی می کنید؟
علمیه  مدرسه  استادان 
با  زینب)س(  حضرت  خواهران 
توجه به حساسیتی که مؤسس 
نسبت  مدرسه  محترم  مدیر  و 
طی  دارند،  استادان  جذب  به 
با در نظر  یک گزینش دقیق و 
اخالقی  علمی،  رتبه  گرفتن 
)عالوه  بودن  والیت مدار  و 
مدیریت  مرکز  که  گزینشی  بر 
استادان  جذب  برای  خواهران 
انتخاب  می دهند(  انجام 
می شوند. از این رو استادان این 
مدرسه، از استادان خوب حوزه 

به شمار می روند.
در  موضوع  این  همچنین 
نظرخواهی که از طالب در هر 
استادان  ترم تحصیلی در مورد 
تسلط  مؤید  می شود،  انجام 
و  درسی  متون  بر  آنان  علمی 

پژوهشی است.

مراسم   بفرمایید  پایان  در 
این  جدید  تحصیلی  سال  آغاز 
برگزار  تاریخی  چه  مدرسه 

خواهد شد؟
مدرسه  افتتاحیه  مراسم   :
حضرت  خواهران  علمیه 
زینب)س( هفته آخر شهریور ماه 
و همزمان با عیدسعید غدیرخم 
مدیریت،  مؤسس،  حضور  با 
طالب،  استادان،  معاونان، 
جدیدالورود  طالب  به ویژه 

برگزار خواهد شد.

معاون آموزش مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س(  مطرح نمود:

ضرورت بازنگری در ساختار آموزشی حوزه  های علمیه خواهران

همت  به  »آالء«  علمی-پژوهشی  دوفصل نامه  شماره  چهارمین 
معاونت پژوهش مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( زنجان و با همکاری 
اختیار عالقه مندان در دیگر مدارس  و در  استادان، منتشر  و  طالب 

علمیه خواهران استان، مراکز و ارگان های فرهنگی قرار گرفت.
از  »تغذیه  روایات«،  و  آیات  دیدگاه  از  روزی  و  »رزق  است،  گفتنی 
»انواع  قرآن«،  دیدگاه  از  غیبی  »امدادهای  روایات«،  و  قرآن  دیدگاه 
وسواس و درمان آن از دیدگاه قرآن و روایات«، »برکات شب و سحر 
از دیدگاه قرآن و روایات« و »عفت از دیدگاه قرآن« از جمله مقاالتی 
الزهرا)س(  است که توسط طالب و استادان مدرسه علمیه خواهران 
نگارش گردیده و در این شماره از نشریه به زیور طبع آراسته  شده است.

مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( منتشر نمود

چهارمین شماره 
دوفصل نامه علمی- پژوهشی »آالء« 

از  تعدادی  سمنان،  خواهران  علمیه  حوزه  مدیریت  همت  به 
خواهران  علمیه  مدارس  فرهنگی  و  پژوهش  آموزش،  معاونان 

استان از کتابخانه مرکزی این شهر بازدید نمودند.
امور  مدیرکل  شاه حسینی«،  »آقای  بازدید،  این  در  است  گفتنی 
انجام  فعالیت های  تشریح  ضمن  سمنان  استان  کتابخانه های 
منابع  تعداد  لحاظ  از  کتابخانه  این  گفت:  کتابخانه  این  در  شده 
بسیار غنی می باشد  و جزو شش کتابخانه مرکزی کشور است که 
دارای بخش های مختلفی از جمله: بخش مخزن)با سیستم باز(، 
سالن های مرجع و دایره المعارف ها، سالن های دیداری و شنیداری، 
سالن اختصاصی کودک، بخش نشریات ادواری، آثار مؤلفان استان 
سمنان، تاالر بزرگ مؤلفان و همچنین نسخه های خطی می باشد.            

به همت مدیریت حوزه علمیه خواهران سمنان برگزار شد

بازدید معاونان مدارس علمیه خواهران سمنان 
از کتابخانه مرکزی

نشست  سمنان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیریت  همت  به 
در  تابعه  مدارس  فرهنگی  و  پژوهش  آموزش،  معاونان  تخصصی 

کتابخانه مرکزی سمنان برگزار شد.
خواهران  علمیه  حوزه  مدیر  صابریان«،  علیرضا  »حجت االسالم 
سمنان در این نشست گفت:  خداوند متعال به ما توفیق داده که در 
این مسیر گام برداریم و یک طلبه را تربیت نمایم. محصول و خروجی 
حوزه های علمیه خواهران ، طلبه موفق است. که بدین شیوه می توان 

برای ایجاد جامعه توحیدی قدم های بزرگ برداشت.
مدیر حوزه های علمیه خواهران سمنان در پایان گفت: خواهران 
طلبه سنگربانان جبهه عفاف و پاکی هستند. تربیت سربازانی الیق 
تربیت  وظیفه  لذا  دارد؛  الیق  مادرانی  به  نیاز  زمان)عج(  امام  برای 

سربازان امام زمان)عج( برعهده خواهران طلبه است.

سمنان،  استان  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت  همت  به 
نشست توجیهی معاونان پژوهش مدارس علمیه خواهران سمنان 

در محل مدیریت حوزه برگزار شد. 
حوزه  پژوهش  معاون  نظری فر«  جلسه»خانم  این  ابتدای  در 
و  اهمیت  خصوص  در  مطالبی  بیان  به  سمنان  خواهران  علمیه 

ضرورت پژوهش در جامعه کنونی پرداخت.
اتمام  از  پس  خواهر  طالب  از  توجهی  قابل  درصد  افزود:  وی 
تبلیغ  و  آموزش  امر  به  و  شده  جامعه  وارد  مستقیمًا  دو،  سطح 

می پردازند.
به  باید  گفت:  سمنان  خواهران  علمیه  حوزه  پژوهش  معاون 
به  را  توانمندی هایشان  این طالب، سطح  آمد ساختن  کار  منظور 
حدی برسانیم که بتوانند در هر شرایطی به زندگی علمی خود ادامه 
داده و هیچ گاه در علم آموزی حتی پس از دانش آموختگی، متوقف 

نشوند.

خانم نظری فر در رابطه با تعامل و درخواست ادارات و ارگان های 
به  پژوهشی  موضوعات  سفارش  منظور  به  دولتی  غیر  و  دولتی 
حوزه های علمیه خواهران، از معاونان پژوهش مدارس خواست تا 
در ساماندهی و توانمندسازی علمی طالب تالشی مضاعف داشته  

باشند تا بتوانند در این عرصه به صورت جدی وارد شوند.
پژوهشگر  طالب  درصدی   50 مشارکت  رشد  به  اشاره  با  وی 
نسبت به دوره پیشین، گفت: در هر یک از فراخوان های پژوهشی 
با توجه به موقعیت سمنان، انتظار می رود هر ساله عالوه بر رشد 
کمی و کیفی آثار، شاهد حضور طالب سمنان در میان رتبه های 

برگزیده کشوری باشیم.        

برگزاری نشست توجیهی معاونان پژوهش 
مدارس علمیه سمنان

برگزاری نشست تخصصی معاونان آموزش، 
پژوهش و فرهنگی مدارس علمیه سمنان
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از  جنت شهر  الزهرا)س(  فاطمه  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر   
عنوان  با  کرامت  دهه  در  مقدس  مشهد  زیارتی  اردوی  برگزاری 

»ضیافت مهر« خبر داد. 
گفت:  مهر«  »ضیاف  طرح  خصوص  در  کشتکار«  زیبا  »خانم 
با توجه به اهمیت اردوهای زیارتی و نقش آن در باالبردن بینش 
معنوی و ارتقای روحیه نشاط معنوی در بین طالب، مدرسه علمیه 
خواهران فاطمه زهرا)س( به مدت یک هفته اردوی زیارتی با عنوان 

»ضیافت مهر« ویژه طالب را در مشهد مقدس برگزار نمود. 
این  در  افزود:  فاطمه الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر 
و  الرضا)ع(  موسی  بن  علی  امام  مطهر  مرقد  زیارت  بر  عالوه  اردو 
زیارت قبور شهدا، برنامه های فرهنگی از جمله: دلنوشته، برگزاری 
یادواره مدافعان  مراسمات مذهبی و جلسات عرفانی،  شرکت در 

حرم و... برگزار شد.    

طرح »ضیافت مهر«

میالد  مناسبت  به  نرگس)س(،  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه 
برای  باشکوهی  جشن  دختر،  روز  و  معصومه)س(  فاطمه  حضرت 

دختران سطح شهر برگزار نمود.
نرگس)س(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون 
اولین بار  برای  مراسم  این  گفت:  مراسم  این  خصوص  در  جهرم، 
به صورت گسترده برای دختران و بانوان سطح شهر، با همکاری 
و  دختران  از  نفر   2000 به  قریب  برای  مختلف،  ارگان  های 

خانم  های سطح شهر برگزار شد.
»خانم مریم بنایی«، افزود: غرفه  های مختلف حجاب و عفاف، 
آموزش دوخت و برش چادر به صورت رایگان در کنار غرفه فروش 
چادر، صنایع دستی دختران، غرفه کتاب و... بخشی از این مراسم 

بود که با استقبال گسترده مدعوین روبرو شد.
وی با اشاره به این که در این مراسم عالوه بر برگزاری برنامه  های 
متنوع و جدید برای مخاطبان اظهار داشت: مهم ترین بخش این 
سال   13 زیر  دختران  نمودن  سر  به  چادر  نمادین  مراسم  جشن، 
بندگی  تاج  که  شد  انجام  مادرانشان  توسط  که  بود  شهر  سطح 

حجاب را بر سر دختران خود نهادند.
نرگس)س(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون 
افزود: سخنرانی »خانم قره خانی«، مدیر مدرسه علمیه خواهران 
بستن،  شال  مسابقه  اجرای  خوانی،  مولودی  نرگس)س(،  حضرت 
و هدبند  از جمله ساق دست  و عفاف  اهدای محصوالت حجاب 
به دختران حاضر در مراسم از دیگر برنامه  های متنوع این مراسم 

شاد و باشکوه بود.
خانم بنایی در پایان اظهار داشت: امید است که این گونه مراسم 
همانند دیگر برنامه  های مذهبی مانند مراسم شیرخوارگان حسینی 
و... در سطح کشور فراگیر و نهادینه شود تا همه ساله به صورت 

گسترده در سراسر کشور اجرا گردد.

جشن بزرگ »حریم آفتاب«

درجمع  فارس،  استان  خواهران  علمیه  حوزه  فرهنگی  معاون 
خواهران طلبه استان فارس با بیان این که حجاب میراث انبیا و 
ملل مختلف و قانونی مطابق با فطرت پاک انسانی است، گفت: 

حجاب ثمره درختی است که ریشه آن حیا و عفاف باشد.
»خانم سیده رقیه علوی«، با اشاره به این که از نظر دین مبین 
اسالم، حجاب به معنای پرده نشینی و انزوا نیست افزود:حجاب 
در  زنان  سازنده  و  سالم  اجتماعی  فعالیت های  مجوز  و  عامل 

عرصه های مختلف جامعه بدون نگاه جنسیتی به آنان است.
استاد حوزه و دانشگاه، با اشاره به حضور زنان و بانوان محجبه 
عرصه های  در  ایران  اسالمی  جمهوری  در  مسلمان  و  شیعه 
انقالب اسالمی، زنان و  پیروزی  از  مختلف اجتماعی گفت: پس 
بانوان محجبه در عرصه های مختلف جامعه اعم از: فعالیت های 
اجتماعی، فرهنگی، پزشکی، ورزشی و...  نقش و حضوری فعال 
بین المللی  در عرصه های  آنان  به موفقیت های  دارند که می توان 
اشاره نمود که با حجاب و پوشش کامل اسالمی برای خود و نظام 

مقدس افتخار آفرینی می نمایند.
تصریح  فارس  استان  خوهران  علمیه  حوزه  فرهنگی  معاون 
نمود: حجاب قانونی است، مطابق با فطرت پاک انسانی که به دور 
از هیاهوهای تبلیغاتی رسانه های معاند غربی در همه انسان های 
سالم  زندگی  دنیال  به  و  امنیت  و  آرامش  طالب  که  فطرت  پاک 

هستند، وجود دارد.
وی با بیان این که حجاب باید به مطالبه آحاد مردم جامعه تبدیل 
شود، خاطر نشان ساخت: حجاب نه تنها شامل زنان، بلکه شامل 

مردان نیز می شود.
خانم علوی افزود: منظور از حجاب، عالوه بر پوشش ظاهری و 
رعایت موازین و قوانین اسالمی، به معنای باطنی آن یعنی داشتن 

حیا و عفاف است که هم در زنان و هم درمردان باید رعایت شود.
فارس،  استان  خواهران  علمیه  حوزه  فرهنگی  معاون 
فرهنگ سازی و آماده نمودن بسترهای مناسب به صورت تدریجی 
با هجمه های دشمنان و استکبار در مورد حجاب  و  برای مبارزه 

عفاف را موثر بیان نمود.
وی افزود:به صورت تدریجی و با فرهنگ سازی و ارائه الگوهای 
از  را  جوانان  و  نوجوانان  می توان  لباس  و  مد  اسالمی  ایرانی- 
هجمه های تبلیغاتی و پرزرق و برق دشمنان حفظ نمود و آنان را با 

ارزش های اصیل ایرانی و اسالمی آشنا ساخت.
استاد حوزه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به کانال های 
فضای  در  اجتماعی  شبکه های  نامحدود  فضای  و  ماهواره ای 
مجازی گفت: متأسفانه شبکه های ماهواره ای و فضای مجازی به 
ویژه شبکه های اجتماعی در 24 ساعت شبانه روز، با تبلیغات مد و 
لباس در طرح ها و رنگ های مختلف که از جذابیت های خاصی 
مورد  را  فرزندانمان  می باشد،  برخوردار  جوانان  از  برخی  برای  نیز 
از  تبلیغات و هجمه ها  این  برابر  باید در  لذا ما  هدف قرار داده اند، 
فضای مجازی برای هدایت، روشنگری جوانان خودمان استفاده 

نمود.
خانم علوی، همچنین با اشاره به حضور هنرمندان و ورزش کاران 
مجازی  فضای  در  جامعه  جوانان  و  نوجوانان  الگوهای  عنوان  به 
فضای  در  همسرانشان  حتی  و  ورزش کاران  هنرمندان،  گفت: 
مجازی می توانند با تبلیغ و به نمایش گذاشتن عکس ها و مطالبی 
ایرانی-اسالمی است، مخاطبان  اصیل  فرهنگ  نشان دهنده  که 
بی شمار خود را با فرهنگ ناب و اصیل ایرانی و اسالمی آشنا سازند.
پایان   در  فارس،  استان  خواهران  علمیه  حوزه  فرهنگی  معاون 
ضمن اشاره به نقش حوزه های علمیه در ترویج فرهنگ حجاب و 
عفاف در جامعه گفت: طالب و مبلغان محجبه حوزه های علمیه 
خواهران با حضور خود در پیکره جامعه ضمن به نمایش گذاشتن 
پوشش کامل اسالمی می توانند به عنوان سفیران حجاب و عفاف 
آشنا  اسالمی  ایرانی  کامل  پوشش  با  را  زنان   و  بانوان  جامعه،  در 
تنها  نه  به آن ها نشان دهند که حجاب  سازند و به صورت عملی 
ارزش  یک  بلکه   نمی باشد  جامعه  در  آنان  حضور  و  فعالیت  مانع 

محسوب می شود و به زن امنیت و آرامش هدیه می دهد.

معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران فارس 

حجاب ثمره درختی است 
که ریشه آن حیا و عفاف است 

معاونت پژوهش حوزه علمیه  خواهران فاطمه الزهرا)س(شیراز، 
حائز رتبه استاد راهنمای برگزیده جشنواره پژوهشی بین المللی بانو 

امین شد.
گفتنی است جشنواره بین المللی بانو امین، در راستای اهتمام به 
گسترش فعالیت پژوهشی بانوان و باهدف ایجاد رقابت سالم علمی 
در عرصه مطالعات اسالمی، فعالیت خود را از اردیبهشت ماه  94 

آغاز نمود و در اولین مرحله   1707 اثربه جشنواره ارسال شد.
و تحقیقات  ارسال گردید  این جشنواره  به  اثر  گفتنی است150 

پژوهشی خواهران طلبه نیز دراین برنامه شرکت داده شد.

در جشنواره بین المللی بانو امین کسب شد

رتبه استاد راهنمای برگزیده 
توسط معاون پژوهش حوزه علمیه 

خواهران فاطمه الزهرا)س( شیراز

معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان فارس از برگزاری 
پایان نامه یکی از طالب غیرحضوری سطح سه به  جلسه دفاع از 

صورت ویدئو کنفرانس در این حوزه خبر داد.
خواهران  علمیه  حوزه  پژوهش  معاون  صدیق«،  مدینه  »خانم 
فارس گفت: جلسه دفاعیه »خانم آذر کاشفی« از طالب گرایش 
تفسیر و علوم قرآنی، ورودی سال 89 مؤسسه آموزش عالی حوزوی 
از  برائت در حج  با عنوان »نقش و جایگاه  ریحانه النبی)س( شیراز، 
رستمیان«  »حجت االسالم  راهنمایی  با  حدیث«  و  قرآن  دیدگاه 

برگزار شد.
وی افزود: مشاور این پایان نامه »حجت االسالم جعفر انواری«   

و داوری آن را »حجت االسالم حمید عارفیان« بر عهده داشتند.
در  شیراز  فارس  استان  خواهران  علمیه  حوزه  پژوهش  معاون 

پایان گفت:این پایان نامه با رتبه عالی پذیرفته شد.

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه

نشست مشترک حوزه علمیه خواهران استان فارس با مسئوالن 
با  استان  دادگستری  وقوع جرم  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاونت 
حضور »آقای اصغر زارع پور«، کارشناس اداره فرهنگی اجتماعی  
استان  دادگستری  جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاونت 
فارس، » آقای مصطفی دهقانی«، کارشناس کانون های فرهنگی 
هنری مساجد فارس، » حجت االسالم یوسف متوسلیان« معاونت 
تبلیغ و آموزش های کاربردی،  »آقای صالح ابراهیمی نیا«، مسئول 
آمار و برنامه ریزی حوزه علمیه برادران استان فارس و »خانم سیده 
تبلیغی حوزه  علمیه خواهران فارس  رقیه علوی« معاون فرهنگی 

برگزار شد.
بر اساس این گزارش حاضرین در جلسه به تعیین اولویت خود 
و جرایم خاصه خشونت، طالق،  آسیب ها  از  پیشگیری  زمینه  در 
فضای مجازی و اعتیاد پرداخته و کارگاه آموزشی مورد نیاز خود را 

در زمینه مربوطه اعالم کردند.
و  تعداد  مورد  در  توضیحاتی  نشست  این  در  علوی،  خانم 

فعالیت های مدارس علمیه خواهران در استان ارائه نمود.

 معاون فرهنگی تبلیغی حوزه علمیه خواهران فارس در ادامه، 
با اشاره به فعالیت های دانش آموختگان حوزه های علمیه خواهران 
در استان، خواستار استفاده بیشتر مسئوالن از این ظرفیت عظیم 
در موضوعاتی مانند پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی شد. 
به  خشونت ها  متأسفانه،  این که  به  توجه  با  افزود:  علوی  خانم 
ویژه خشونت خانگی در سطح جامعه رو به افزایش است، خواستار 
موضوع  با  خواهران  علمیه  حوزه  برای  آموزشی  کارگاه  برگزاری 

پیشگیری از خشونت های خانگی هستیم.
از  یک  هر  شد  مقرر  نشست،  این  پایان  در  است  گفتنی 
معرفی  را  خود  هدف  گروه های  جلسه،  در  حاضر  دستگاه های 
استان  دادگستری  جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاونت  و 
فارس نیز براساس نیازسنجی انجام شده کارگاه مورد نیاز را برگزار 
و عالوه بر ارائه بسته آموزشی متناسب با دوره، گواهی آموزشی نیز 

صادر نماید.

نشست مشترک حوزه علمیه خواهران استان 
فارس با مسئوالن دادگستری  فارس

به همت مدرسه علمیه خواهران حضرت نرگس)س( برگزار شد

جنتشهرفارس شهراستان

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار نمود

از  آبیک،  زینبیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون 
برگزاری نشستی با موضوع »تأثیر خانواده در تربیت صحیح فرزندان« 
»حجت االسالم  سخنرانی  و  آن ها  خانواده های  و  طالب  حضور  با 

زهرایی«، کارشناس مسائل خانواده در این مدرسه خبر داد.
حجت االسالم زهرایی در این نشست، ضمن بیان انواع خانواده 
در قرآن گفت: در دسته اول همه اعضای خانواده عنصر مطلوب 
مطلوب  عنصر  مرد  دوم  دسته  اهل بیت)علیهم السالم(،  مانند  هستند. 
و زن عنصر نامطلوب است مانند حضرت نوح)ع(، دسته سوم زن 
عنصر مطلوب و مرد نامطلوب است مانند فرعون و دسته چهارم 

همه اعضای خانواده عناصری نامطلوب هستند مانند ابولهب.
تأثیر خانواده در تربیت صحیح فرزندان  با اشاره به   وی سپس 
کیفیت  والدین،  روان شناختی  سازگاری  عامل:  سه  نمود:  اظهار 
بر  آن ها،  تربیت  شیوه  و  والدگری  نوع  و  زناشویی  رضایت مندی 

شخصیت فرزندان بسیار اثرگذار هستند.
کارشناس مباحث خانواده در ادامه با اشاره به ویژگی های والدین 
سخت گیر، گفت: انتظار بیش از توان بچه ها، استفاده از تنبیه بدنی 
و کنترل بیش از حد فرزندان از خصوصیات این والدین است که 

باعث می شود فرزندانی پرخاشگر، منزوی و کینه ای پرورش یابند.
حجت االسالم زهرایی در پایان این نشست، ضمن معرفی والدین اقتدارگر 
متعادل  در عین کنترل  والدین  این  والد گری گفت:  نوع  بهترین  به عنوان 

فرزندان، انعطاف الزم را در مقابل اشتباهات فرزندان نشان می دهند.

در مدرسه علمیه  خواهران زینبیه)س( تشریح شد

تأثیر خانواده در تربیت صحیح فرزندان

از  آبیک،  زینبیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون 
برگزاری دوره آموزشی »آی، سی، دی، ال« کامپیوتر در ایام تابستان 

به مدت 32 ساعت برای طالب عالقه مند، در این مدرسه خبر داد.
را  دوره  این  برگزاری  از  هدف  موسوی«،  مریم السادات  »خانم 

افزایش توانمندی طالب در استفاده از رایانه عنوان نمود.
این  افزود:  زینبیه)س(   علمیه خواهران  فرهنگی مدرسه  معاون 
شد،  برگزار  آبیک  حرفه ای  و  فنی  سازمان  هماهنگی  با  که  دوره 
طالب با شرکت در آزمون مخصوص، مدرک »آی،سی،دی،ال« 

را از سازمان فنی و حرفه ای دریافت خواهند نمود. 

برگزاری دوره آموزشی 
»آی، سی، دی، ال« کامپیوتر

به همت مدرسه علمیه خواهران زینبیه)س( آبیک و با همکاری 
سپاه پاسداران این شهر، کارگاه آموزشی یک روزه با حضور 105 

نفر از طالب و بسیجیان و »استاد علوی«  برگزار شد.
»خانم مریم السادات موسوی«، معاون فرهنگی مدرسه زینبیه)س(، 
هدف از برگزاری این دوره را افزایش اطالعات سرگروه  ها و انتخاب 

سرگروه  های جدید بر اساس آزمون گرفته شده عنوان نمود.
توصیف  ضمن  دانشگاه،  و  حوزه  مدرس  و  مبلغ  علوی،  استاد 
فرد بسیجی گفت: بسیجی کسی است که مسیر را به هر جهت 
با  واالیش  هدف  به  می  خواهد  که  است  کسی  بسیجی  نمی  رود 

رفعت و مهربانی برسد.
بسیاری  اهمیت  از  بسیجی  برای  که  اولین چیزی  افزود:  وی 
برخوردار است، اخالص در گفتار و عمل است بسیجی باید در نظر 
داشته باشد که خداوند همیشه ناظر اوست پس نباید به فکر تقدیر 

و تشکر بنده  های خدا باشد.
اسالم)ص(  پیامبر  گفت:  اسالم)ص(  پیامبر  از  حدیثی  بیان  با  وی 
خطاب به امام علی)ع( می  فرمایند: ای علی اگر تو یک نفر را هدایت 
کنی یک جامعه را نجات داده ای، پس بسیجی با توجه به این سخن 
که  کاری  انجام می  دهد  ارزشمندی  کار  که چه  بداند  باید  پیامبر)ص( 

بسیجی انجام می  دهد با هیچ معیار مادی ای سنجیده نمی  شود.
استاد علوی با تأکید بر نقش سازنده و تاثیرگزار بسیجی در جامعه 
باید بیشتر از  گفت: کسی که به عنوان بسیجی شناخته می  شود 
بقیه شئونات را رعایت نماید، باید بیشتر از سایرین مواظب اعمال 
خود باشد، چرا که مردم بسیجی را به عنوان الگوی رفتاری در نظر 

می گیرند و پذیرش اشتباه را از جانب فرد بسیجی نمی  پذیرند.
استاد حوزه و دانشگاه افزود: بسیج شجره طیبه است یعنی این که 
بسیجی ریشه دار است، بسیجی که حرف می زند پشتیبان دینی، روایی 
و قرآنی دارد و سخنی که حساب شده باشد تأثیرگزار خواهد بود، شجره 
است،  ثمربخش  و هم  است  ریشه دار  و  ثابت  یعنی هم خودش  طیبه 
این به این معناست که بسیجی نه تحت تاثیر گروه یا حزب خاصی قرار 

می گیرد نه اعمال و کارهایش از روی تعصبات خاص فرقه ای است.
زندگی  سبک  کالس  های  دوره،  این  ادامه  در  است  گفتنی 
و  لطفی«،  فاطمه  »خانم  با حضور  به شبهات  پاسخ  و شیوه  های 
کالس احکام با حضور »خانم مریم حبیبی«، کالس سیره سیاسی 
اهل بیت)علیهم السالم( با حضور »خانم مریم السادات موسوی« و کالس 
مخاطب شناسی با حضور »حجت االسالم محمد محمدحسینی« 

برگزار شد و در انتهای دوره، آزمونی برگزار گردید.

برگزاری کارگاه آموزشی 
سرگروه های حلقه های صالحین

قزوین  صادق)ع(  امام  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون 
حضور  با  عملی  صورت  به  احکام  آموزش  د وره های  برگزاری  از 
»حجت االسالم سیدقریشی« و »خانم کیالها«  در جمع مبلغان و 

دانش آموختگان این مدرسه خبر داد.
این کالس ها  برگزاری  از  زلیخا چگینی«  گفت: هدف  »خانم 
باال بردن سطح علمی و توانمند سازی مبلغان در خصوص فراگیری 

احکام است.
وی افزود: برای هر مبلغی الزم است که با فنون و روش ها و 
مهارت های بیان احکام آشنا شده تا بتواند در ابالغ احکام دین به 

مخاطبان بخصوص در فضای مجازی موفق باشد.
و  بودن  آشنا  آموزشی،  دوره  این  در  حجت االسالم سیدقریشی 
درست ارائه نمودن مباحث احکام را در خور فهم و درک مخاطبان 

از اهداف اول و مهم در امر تبلیغ دانست.
 وی در ادامه به بیان احکام نماز و روش های نوین اجرای آن با 
توجه به مخاطب شناسی افراد پرداخت و در ادامه مبحث غسل و 

کفن میت را تشریح نمود.
بیان  خوب  و  احکام  فراگیری  کیالها،  خانم  دوره  این  پایان  در 
نمودن آن را توسط مبلغان، یک مهارت دانست و در ادامه به بیان 

مباحث ویژه بانوان پرداخت.

در مدرسه علمیه خواهران امام صادق)ع( برگزار شد

 دوره آموزشی عملی احکام

مدیر مدرسه علمیه خواهران کوثر از برگزاری مصاحبه سطح 2 
طالب حوزه های علمیه خواهران قزوین خبر داد.

این  از  هدف  مدرسه  این  طالب  جمع  در  چیتسازان«  »خانم 
مشخص  و  رفتاری  و  اخالقی  صالحیت های  احراز  را  مصاحبه 

نمودن انگیزه داوطلبان برای ادامه تحصیل برشمرد. 
به خصوصیات خواهران طلبه در جامعه  اشاره  با  ادامه  وی در 
اسالمی گفت: به برکت  نظام مقدس جمهوری اسالمی و رهبری 
علمیه  حوزه های  امروز  رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  حکیمانه 
خواهران نه تنها در استان بلکه در سراسر کشور از حضور طالب و 

استادان توانمند برخوردار هستند.
خانم چیتسازان افزود: باید از این فرصت و بستری که به برکت 
مقام  حمایت های  و  راحل  امام  و  شهدا  خون  و  اسالمی  انقالب 

معظم رهبری)مدظله العالی( فراهم شده به خوبی استفاده نماییم.
 مدیر مدرسه علمیه خواهران کوثر، ضمن تشریح نقش اصلی و 
تاثیرگذار طالب مدارس علمیه خواهران در جامعه اسالمی گفت: 
طالب مدارس علمیه خواهران باید در احیاء و سنت حسنه امر به 

معروف و  نهی  از منکر بیش از همیشه  تالش  نمایند.
برگزاری مصاحبه  ورودی طالب سطح 2  به  وی ضمن اشاره 
 235 شوندگان  مصاحبه  نمود:  اظهار  خواهران  علمیه  حوزه های 
نفر هستند که به مدت یک ماه از این  داوطلبان توسط استادان 
حوزه علمیه خواهران مصاحبه شفاهی صورت گرفته خواهد شد که 
از این  تعداد 90 نفر به عنوان افراد پذیرش نهایی در دوره حضوری، 
نیمه حضوری و پاره وقت مشغول فراگیری دروس حوزوی خواهند 

شد.

»حجت االسالم رضا کاظم لو«، 
مدیر حوزه های علمیه خواهران 
حوزه  مدیر  با  دیدار  در  قزوین 
شهر،  این  برادران  علمیه 
انقالبی بودن و انقالبی ماندن 
تأکید  را مورد  حوزه های علمیه 

قرار داد.
که  می شود  گفته  حوزه هایی  به  انقالبی  حوزه های  افزود:  وی 
انقالب اسالمی،  ارکان  ناب محمدی)ص(،  به مبانی اسالم  معتقد 
مسیر  در  و  فقیه  والیت  ایران،  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون 
اهداف عالیه حضرت امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 

باشد.
علمیه  حوزه های  قزوین،  استان  خواهران  علمیه  مدیرحوزه 
جمهوری  مقدس  نظام  واالی  ارزش های  مدافع  را  خواهران 

اسالمی ایران و عامل جلوگیری از انحراف دانست.
 حجت االسالم کاظم لو گفت: حوزه های علمیه خواهران پیگیر 
انحراف  از  پیشگیری  و  اسالمی  انقالب  ارزش های  تحقق  و  اجرا 

هستند چرا که این مهم از ضروریات حوزه علمیه خواهران است.
وی در پایان به نقش آفرینی حوزه های علمیه در جهان اسالم 
در  علمیه  حوزه های  فرهنگی  نقش  امروز  داشت:  اظهار  و  اشاره 
تقویت بسیج، ترویج فرهنگ جهاد و شهادت برکسی پوشیده نیست 

که باید این مسیر تدام داشته باشد.

مدیر حوزه های علمیه خواهران قزوین: 

حوزه های علمیه خواهران
مانعی برای ایجاد انحراف در جامعه هستند

احیای فریضه امر به معروف در جامعه
مدیرمدرسه علمیه خواهران کوثر خواستار شد
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فهرجکرمان شهراستان

کرمانکرمان شهراستان
بندرترکمنگلستان شهراستان

دوره مقدماتی مهارت های بیان تفسیر با همکاری ستاد مرکزی 
تفسیر قم و مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( آران و بیدگل 
درمرکز تخصصی تفسیر و  علوم قرآن زینب کبری)س( برگزار گردید. 
حضرت  تخصصی  مرکز  مدیر  حسنارودی«،  محبوبه  »خانم 
زینب کبری)س( هدف از برگزاری این دوره را ترویج فرهنگ قرآنی، 
کسب مهارت های شیوه های بیان تفسیر در تمامی مقاطع، ایجاد 
زمینه و تالش در جهت مهجوریت زدایی از قرآن و تربیت نیروهای 

متخصص قرآنی دانست.

در مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن زینب کبری)س( تشریح شد

مهارت های بیان تفسیر

طالب مدرسه علمیه خواهران حضرت فاطمه الزهرا)س( آران و 
بیدگل از مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم 

دیدار نمودند.
ضمن  پاک طینت«،  »حجت االسالم  نشست  این  ابتدای  در 
خیرمقدم به طالب در مورد فعالیت   ها و اهداف مرکز مطالعات و 

پاسخگویی به شبهات توضیحاتی ارائه نمود.
سراغی«،  »حجت  االسالم  بازدید،  این  ادامه  در  است  گفتنی   
معاون پژوهش مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه 
قم در زمینه نحوه پاسخگویی به شبهات مطالبی بیان نمود و بعد 
جریان های  عقاید  »بررسی  عنوان  با  پژوهشی  نشستی  نیز  آن  از 

تکفیری« با سخنرانی »حجت االسالم طبسی« آغاز شد.
را  تکفیری  جریان   های  عقاید  علت  طبسی  حجت االسالم 
رسوبات جاهلی، دشمنی، بغض و کینه نسبت به اهل بیت)علیهم السالم( 

دانست.
استاد حوزه و دانشگاه افزود: اعتقادات تکفیری ها از همین دو 
عامل نشآت می  گیرد که موجب آن شده تا معاد، برزخ و توسل را 
قبول نداشته باشند. زیرا تکفیری ها ایدئولوژی خود را از بنی مروان 

گرفته اند.
حجت االسالم طبسی در ادامه این نشست به معرفی چند منبع 

در زمینه موضوع  مورد بحث پرداخت.
طلبه  خواهران  سؤاالت  به  نشست  این  پایان  در  است،  گفتنی 

درخصوص فرقه های انحرافی - تکفیری پاسخ داده شد.

بازدید طالب مدرسه علمیه خواهران حضرت 
فاطمه الزهرا)س( از مرکز مطالعات و پاسخگویی 

به شبهات حوزه علمیه قم

کارگاه آموزشی مبلغان با هدف اعزام مبلغ به مدارس آموزش و پرورش 
در مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( آران و بیدگل برگزار شد.

این کارگاه، طی 10 جلسه  در سه مقطع ابتدایی، متوسطه اول و 
متوسطه دوم با حضور استادان مجرب برگزار گردید.

در این دوره افراد براساس توانایی، استعداد و تشخیص مشاور 
انتخاب شدند و آموزش های الزم علمی و عملی از جمله مهارت 
مشاوره، پاسخ به شبهات، احکام دانش آموزی، روش سخنرانی و 

کالس داری را در این دوره کسب نمودند.

مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( برگزار نمود

کارگاه آموزشی مبلغان

قمقم شهراستان

به همت مدرسه علمیه خواهران حضرت معصومه)س( قم، جشن 
»خانم  سخنرانی  با  دختر  روز  گرامیداشت  و  کرامت  دهه  بزرگ 
محقق« استاد و مبلغ حوزه و دانشگاه در جمع طالب و استادان 

این مدرسه برگزار گردید.
کرامات  و  فضائل  به  اشاره  با  مراسم،   این  در  محقق  خانم 
حضرت معصومه)س( گفت: عرض ادب و ارادت به ساحت مقدس 
متفاوتی می تواند  و کالم های  بیان  قالب  در  حضرت معصومه)س( 
عرضه شود و کرامات و عنایات ایشان بسیار فراوان است و شامل 

خاص و عام می شود.
الزم به ذکر است در این مراسم، طی تعاملی که با اداره آموزش 
و پرورش شهر جعفریه به عمل آمد، از 5 نفر از دختران نمونه شهر 
که در زمینه های حجاب و عفاف، فعالیت های قرآنی، فعالیت های 

فرهنگی، تعامل با بسیج و ... برتر بودند، تقدیر به عمل آمد.

مدرسه علمیه خواهران حضرت معصومه)س( برگزار نمود

جشن بزرگ دهه کرامت

از  قروه  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون 
معصومه)س(  فاطمه  حضرت  والدت  مناسبت  به  نشستی  برگزاری 

و روز دختر، با حضور طالب و استادان در این مدرسه خبر داد.
دانشگاه  و  حوزه  استاد  فرهنگیان«  عباسعلی  »حجت االسالم 
سوره  دوم  آیه  در  متعال  خداوند  گفت:  نشست  این  سخنران 
را  وحیات  »مرگ  فرماید:  می  و  دارد  احسن  به عمل  اشاره  ملک 
انجام  احسن  عمل  کدامتان  که  بیازماییم  را  شما  تا  کرده ام  خلق 
می دهید.« منظور از عمل احسن در این آیه کیفیت عمل است نه 
کثرت عمل، چرا که خداوند بهتر عمل نمودن را قبول می کند نه 

بیشتر عمل نمودن را.
»به  می فرماید:  که  رضا)ع(است  امام  از  حدیثی  در  افزود:  وی 
بهشت  وارد  شیعیان  تمام  معصومه)س(  حضرت  خواهرم  شفاعت 
فاطمه  حضرت  اهل بیت)علیهم السالم(  کریمه  سن  درباره  می شوند.« 
گفتند  بعضی  که  است  اقوالی  ایشان  وفات  زمان  در  معصومه)س( 
27سال وعده ای هم گفتند18سال داشته اند،جای تعجب نیست 
دختری که در سن کم به مقام شفاعت می رسد از طریق توجه و 
عمل و چگونگی عمل کردن است که به این مقام نایل می گردد. 

چرا که با کیفیت عمل کرده است.
استاد حوزه و دانشگاه در پایان گفت: طالب باید اهل بیت)علیهم السالم( را 

الگویی برای خویش قرار دهند.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بیان شد

ائمه اطهار)علیهم السالم(؛ الگویی برای طالب

خواهران  علمیه  مدارس  تبلیغی  ـ  فرهنگی  معاونت  همت  به 
فاطمیه)س( ریگان و معصومیه)س( فهرج دوره یک روزه مقدماتی و 

تکمیلی فرهنگ سازی فضای مجازی برگزار شد.
از  نفر  با حضور دو  تئوری و کارگاهی و  این دوره در دو کالس 
در  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز  از  اعزامی  استادان 
مدرسه علمیه خواهران معصومیه)س( فهرج ویژه 70 نفر از طالب و 

استادان خواهر برگزار گردید.
معصومیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  هاشمی«،  »خانم 
فهرج هدف از برگزاری این دوره را آشنایی بیشتر طالب با فضای 
کوثرنت  شبکه  و  مجازی  فضای  در  تبلیغی  امور  انجام  و  مجازی 

اعالم نمود.

با حضور طالب خواهر ریگان و فهرج برگزار شد

دوره مقدماتی و تکمیلی فضای مجازی

فهرج   معصومیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون 
و  فاضل«  »خانم  حضور  با  احکام  بیان  آموزش  دوره  برگزاری  از 
»خانم ضیائی« با همکاری مؤسسه خیریه ناصرین اصفهان در این 

مدرسه خبر داد. 
احکام  آموزش  شیوه های  آموزشی  دوره  این  در  است  گفتنی 
آموزش داده  به فراگیران  بانوان و وضو  نماز، روزه، احکام  مانند: 

شد.

دوره آموزش بیان احکام

از  نفر  حضور700  با  مجازی  فضای  فرهنگ سازی  دوره های 
استادان، مبلغان، طالب و کارکنان مدارس علمیه خواهران استان 
با همکاری معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران کرمان، به میزبانی 
مدارس علمیه خواهران حضرت زینب)س( و مشارکت مؤسسه آموزش 
عالی حوزوی فاطمیه کرمان، فاطمیه زرند، حضرت زینب کبری)س(، 
کهنوج،  فاطمیه  شهربابک،  الزهرا)س(  رفسنجان،  النبی)س(  ریحانه 

فاطمه الزهرا)س( بم و معصومیه)س( فهرج برگزار شد.
 استادان این دوره ها مباحث مربوط به آشنایی با ابزارهای فضای 
مجازی و آموزش مقدماتی وبالگ نویسی در کوثر بالگ، آموزش 
کوثربالگ،  در  حرفه ای  وبالگ نویسی  تکنیک های  و  تکمیلی 
آسیب شناسی وبالگ نویسی دینی، فرصت ها و تهدیدهای فضای 
بیان  شرکت کنندگان  برای  را  کوثرنت  شبکه  آموزش  و  مجازی 

نمودند.

به همت حوزه علمیه خواهران کرمان برگزار شد

دوره های فرهنگ سازی فضای مجازی

مربی  تربیت  آموزشی  دوره 
طرح توان افزایی و ارتقاء تاب آوری 
اجتماعی زنان و خانواده با مشارکت 
خانواده  بنیان  تحکیم  انجمن 
امور  کل  اداره  و  مودت  میثاق 
بانوان و خانواده استانداری کرمان 
در مدرسه علمیه خواهران حضرت 

زینب)س( این شهر برگزار شد.
ارتباط  برقراری  همدلی،  گاهی،  خودآ مهارت های  است  گفتنی 
خالق،  تفکر  تصمیم گیری،  مسئله،  حل  فردی،  بین  روابط  موثر، 
تفکر انتقادی، مقابله با استرس و کنترل خشم با هدف پیشگیری از 
تعارضات خانوادگی نزاع دسته جمعی و افزایش فرهنگ شهروندی، 
از  محیطی   زیست  مسائل  مدیریت  و  شهری  امور  در  مشارکت 

مهمترین مباحث مطرح شده در این نشست بوده است.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( تشریح شد

توان افزایی و ارتقا تاب آوری 
اجتماعی زنان و خانواده

جلسه دفاع از پایان نامه سه نفر از طالب با حضور »حجت االسالم 
خواهران  علمیه  مدرسه  در  دانشگاه،  و  حوزه  استاد  اسماعیلی« 

نرجسیه کرمانشاه برگزار شد.
 در این جلسه »خانم سلمه امجدیان« با راهنمایی »خانم سمیه 
انسان  اعمال  »بازخورد  موضوع  با  خود  پایان نامه  از  کماسی« 

ازمنظر آیات وروایات« دفاع نمود.
در ادامه »خانم طیبه مرادی رضوان« با راهنمایی »خانم صغری 
تربیت  اعتقادی  »موانع  موضوع  با  خود  پایان نامه  از  محبی پور« 

دینی وراه کارهای مقابله با آن از دیدگاه قرآن« دفاع نمود.
با راهنمایی »خانم  پروین کماسی«  این جلسه »خانم  پایان   در 
امام  علمی  »سیره  موضوع  با  خود  پایان نامه  از  شریفی«  مهوش 

محمدباقر)ع(« به دفاع پرداخت.

در مدرسه علمیه خواهران نرجسیه برگزار شد

جلسه دفاع از پایان نامه

دوره تربیت مربیان راویان فتح و دفاع مقدس با حضور طالب 
خامنه ای )مدظله العالی( امام  خواهران  علمیه  مدرسه  در  استادان  و 

کرمانشاه برگزار شد.
گفتنی است کالس های تشریحی این دوره در اردوگاه »شهید 

باهنر« کرمانشاه برگزار شد . 
از  یادگارانی  و  سرداران  دوره،  این  متعدد  جلسات  در  همچنین 
ابوالفضل  »سردار  مانند:  مقدس  دفاع  سال  هشت  سال های 
مسجدی«، مسئول روایت گری و یادمان سپاه، »سردار عظیمی«، 
دکتر  »سردار  و  طالبی«  »سردار  اشرف،  نجف  قرارگاه  فرمانده 
محترم  مسوالن  همچنین  و  مقدس  دفاع  فرماندهان  از  ویسی« 
نبی  سپاه  مقدس  دفاع  ارزش های  و  آثار  نشر  و  حفظ  سازمان 
و  دفاع مقدس  ابعاد مختلف  و شرح  تبیین  به  کرمانشاه  اکرم)ص( 

بایسته های روایت گری پرداختند.
عملیاتی  و شرح  بازدید  روز سوم  برنامه های  است  ذکر  به  الزم 
مناطق از جمله یادمان و تنگه مرصاد، بازی دراز و منطقه عملیاتی 
مطلع الفجر گیالنغرب، یادمان »شهید بهشتی«، توسط راویان و 

رزمندگان با سابقه این مناطق بوده است. 

مدرسه علمیه خواهران امام خامنه ای )مدظله العالی(کرمانشاه برگزار نمود

دوره تربیت مربیان راویان فتح و دفاع مقدس

و  با موضوع »ضوابط تحصیل قرآنی  نشست علمی- پژوهشی 
استاد  ابوترابی«،  محمود  »حجت االسالم  سخنرانی  با  مهدوی« 
حوزه و دانشگاه در جمع طالب و استادان مدرسه علمیه فاطمه 

الزهرا)س( بندرترکمن برگزار شد.
مذهب،  گفت:  نشست  این  در  ابوترابی  حجت االسالم 
فرهنگ  و  مادی  فرهنگ  فن آوری،  و  اجتماعی  سازمان های 
سیاسی و  عناصر تشکیل دهنده فرهنگ می باشند. لذا قرآن تمام 

این محورها را مورد بحث قرار داده  است.
 وی افزود: فرهنگ مهدوی یعنی فرهنگی که ما معتقدیم منجی  
آخرالزمان، فرزند نهم امام حسین)ع( و آخرین وصی پیامبر)ص( است 
که از نسل حضرت زهرا)س( و هم نام حضرت محمد)ص( می باشد و 
عمر ایشان تا زمانی است که حق تعالی تعیین نموده است. شیوه، 
اندیشه و تبلیغ حضرت مهدی)عج( همچون تبلیغ جدش پیامبر)ص( 
است و برگرفته از قرآن می باشد. فرهنگ نیز  نشأت گرفته از فکر 
و اندیشه فرهنگ مهدوی است. لذا باید ضوابط آن را رعایت نمود.
استاد حوزه و دانشگاه اظهار داشت: اولین ضابطه در بحث علم 
و یادگیری دانش، شناخت حق تعالی است که همان معرفت الجبار 
باید  که  است  نیاز  انسان  وجود  تمام  یعنی  معرفت الجبار  دارد.  نام 

جبران شود.
قرآن،  آیات  طبق  این که  بیان  با  ابوترابی  حجت االسالم 
ساخت:  نشان  خاطر  است،  عبودیت  نشانه های  از  شب زنده داری 
عصاره معرفت در فرهنگ دینی، عبودیت و عبادت است. عبودیت 
یعنی انسان به این شناخت برسد که همه هستی از خداوند است. 
با یک  همچنین »شهید مطهری« گفته است؛ همه چیز در عالم 
سرمایه قابل تحسین است. خداوند در نظام خلقت عبودیت را آفرید. 
وی با استناد به آیاتی از قرآن اظهار داشت: خداوند تعلیم دهنده 
مطلق است و علم ازلی از اوست. وجود تعلیم دهنده برای انسان 
نقش  علمیه  حوزه های  استادان  اساس  این  بر  است.  ضروری 
باید به واسطه های  ایفا می کنند. لذا ما  تعلیم طالب  زیادی را در 

تعلیم خصوصًا والدین توجه داشته باشیم.
مدرس حوزه تصریح نمود: از شرایط تحصیل، باال بردن افق دید 
علمی می باشد. چرا که خداوند هر آنچه انسان نمی دانست را به او 
آموخت. در نتیجه عرصه های تحصیل در دنیا؛ رسیدن به آخرت، 

ملک، ملکوت و غیب می باشد.
متعلم  شرایط  بیان  ضمن  ادامه  در  ابوترابی  حجت االسالم 
تصریح کرد: طالب در زمینه تحصیل علم باید علم به قوانین حق 
تعالی داشته باشد. فرهنگ مهدوی تاسی از حضرت زهرا)س( را به 
دنبال دارد که این تاسی بعد از ظهور حضرت حجت بیشتر خواهد 
شد. لذا وظیفه طالب این است که مردم را با فکر محمدی و کتاب 

خدا آشنا کرده و پرورش دهند.
وی در پایان به بیان ضابطه های تحصیل برای اقتدا به فرهنگ 
مهدوی پرداخت و عنوان کرد: پرورش مردم به فرهنگ محمدی و 
کتاب خدا، تالش برای برچیدن فرهنگ جاهلی)مسائل خرافی(، 
امام  زمان  در  که  دانش  شکوفاسازی  باطل،  تأویل  به  ابتال  عدم 

عصر به اوج خود می رسد، از جمله این ضابطه هاست.

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( بررسی شد

ضوابط تحصیل قرآنی و مهدوی

دانش آموزان،  فراغت  اوقات  و  تابستان  فصل  آغاز  با  همزمان 
اردوی  برگزاری  به  اقدام  رامیان  سعدیه  خواهران  علمیه  مدرسه 

جهادی در روستای ویرو کرد.
»خانم شمسی طاهری«، مدیر مدرسه علمیه خواهران سعدیه 
گفت: در این اردو که با حضور چند تن از طالب مبلغ و کارکنان 
مدرسه برگزار شد، برنامه های فرهنگی و هنری از جمله؛ روخوانی 
قرآنی  قصه های  و  احکام  بیان  نقاشی،  قرآن کریم،  روان خوانی  و 
ویژه کودکان و نوجوانان، بیان احکام و مسائل شرعی ویژه بانوان، 
مختلفی  بزرگساالن  برای  مشاوره  و  اخالق  و  کریم  قرآن  تفسیر 

برگزار شد.
وی همچنین دیدار با اعضای شورا و دهیاری روستا و آشنایی 
با مشکالت موجود در روستا و دیدار با اولیای دانش آموزان و ارائه 
کمک های مالی به خانواده های نیازمند را از دیگر برنامه های این 

اردوی جهادی عنوان کرد.
مدیر این مدرسه با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
مجموعه  یک  در  متشرع  و  متدین  مؤمن،  جوان  یک  »حضور 
قرآن  آیه  مجسم  مظهر  که  مردم،  بین  جوانان،  بین  در  روستایی 
است؛ آن ها را به دین، به انقالب، به معنویت سوق می دهد.)کونوا 
دعاه الناس بغیر السنتکم(...« هدف از برگزاری این اردو را آشنایی 

با مبانی دینی، تعمیق باورهای دینی و نیاز جامعه دانست. 

به همت مدرسه علمیه خواهران سعدیه برگزار شد

 اردوی جهادی استادان و طالب

به مناسبت تجدیدعهد با آرمان های امام خمینی)ره(، نمایشگاهی 
در راستای معرفی آثار، اندیشه ها و سیره امام خمینی)ره( در مدرسه 

علمیه خواهران بنت الهدی علی آبادکتول برگزار شد. 
»خانم کشیر«، مدیرمدرسه علمیه خواهران شهیده بنت الهدی 
و  طالب  آشنایی  را  نمایشگاه  این  برگزاری  از  هدف  علی آبادکتول 

مبلغان با اندیشه های حضرت امام خمینی)ره( بیان نمود.
وی  افزود: امام)ره( شخصیتی ، بی نظیر در تاریخ معاصر است و 
کم تر کسی مانند ایشان می تواند از چنین جایگاهی از نظر علمی و 

معنوی در دوران معاصر برخوردار باشد.
  مدیر مدرسه علمیه  خواهران شهیده بنت الهدی در پایان اظهار 
و  ایشان  آثار  مطالعه  با  که  است  ما طالب  امروز وظیفه   : داشت 
معرفی آنها به دیگران بتوانیم با اندیشه های ناب آن امام عزیز انس 

گرفته و در جهت حفظ آرمان های انقالب اسالمی گام برداریم.

علیآبادکتولگلستان شهراستان

فاضلآبادگلستان شهراستان

در مدرسه علمیه خواهران شهیده بنت الهدی عنوان شد

امام خمینی)ره(؛ 
شخصیتی بی نظیر در تاریخ معاصر

نشست اخالقی با عنوان »خودشناسی، مقدمه خداشناسی« با 
حضور طالب و استادان مدرسه علمیه خواهران خاتم األوصیا)عج( 

فاضل آباد، برگزار شد.
این  در  خانواده  مسائل  کارشناس  احمدی«،  غالمرضا  »آقای 
نشست با بیان این که خودشناسی همان تصاویر ذهنی و یافته های 
بدست  خود  از  انسان  حال  به  تا  کودکی  زمان  از  که  است  حسی 
آورده، گفت: برای این که خودمان را بسازیم ابتدا باید نیاز، توانایی، 
امکانات، نقش  و وظیفه خود را بشناسیم. اگر انسان ذهن خود را 

کنترل کند، خودشناس است. 
را  انسان  مادی  بخش  ذهن  افزود:  خانواده  مسائل  کارشناس 
بتواند خود  تا  پرورش دهد  را  باید عقل  انسان  شامل می شود پس 
از  بسیاری  آورد،  بدست  را  خود  انسان  که  زمانی  و  آورد  بدست  را 

مشکالت زندگی برایش حل خواهد شد.
آقای احمدی در پایان گفت: اگر انسان به خودشناسی برسد، 
تأثیر نمی پذیرد  از محیط  نائل خواهد شد و  به مقام حضرت آسیه 
ولی اگر بنده  ذهنش شد، نمی تواند منطقی باشد و خوب درک کند 

و بفهمد.  

در مدرسه علمیه خواهران خاتم األوصیا)عج( تشریح شد

خود شناسی،  مقدمه خداشناسی
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بروجردلرستان شهراستان

خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
مدیران،  جمع  در  گلستان 
استادان  فرهنگی،  معاونان 
گفت:  مدارس  برتر  مبلغان  و 
از  کارگزارانی  اسالم  صدر  در 
دین  تبلیغ  به  پیامبر)ص(  جانب 
از  نشان  این  و  می پرداختند 

اهمیت کار فرهنگی دارد.
ایوب  »حجت االسالم 
مقام  این که  بیان  با  وردانی« 
از  رهبری)مدظله العالی(  معظم 
مباحث  گذشته  سال های 
و  فرهنگی  تهاجم  فرهنگی، 
مطرح  را  فرهنگی  شبیخون 
نشست های  گفت:  فرمودند، 
و  برگزار  کشور  در  زیادی 
شده  بیان  فراوانی  سخنان 
جلو  سمت  به  هرچه  است، 
می رویم، مشکالت و چالش ها 
ازدواج،  خانواده،  مباحث  در 

طالق و... بیشتر می شود.
دشمنان  دشمنِی  افزود:  وی 
از صدر اسالم و زمان پیامبر)ص( 
داشته  وجود  همواره  تاکنون 
است. حمله دشمن به مقدسات 
دین بهترین راه و روش آنان برای 
نیز  اکنون  می باشد.  دشمنی 
دشمنان با لباس دین و با فریاد 

پیامبر)ص(  نام  با  و  اکبر«  »الله 
عملیات های  ائمه)علیهم السالم(  و 
و  می دهند  انجام  تروریستی 
چهره دین را مخدوش می کنند.

خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
وقتی  داشت:  اظهار  گلستان 
درست  جامعه ای  فرهنگ 
مسائل  از  یک  هیچ  نباشد، 
صحیح  جامعه  مشکالت  و 
مسائل  بین  اتصال  و  نمی شود 

فرهنگی ایجاد نمی شود.
حجت االسالم وردانی گفت: 
بصورت  جنگ  اگرچه  امروزه 
شده  ضعیف  شدت  به  نظامی 
قوی تر  فرهنگی  جنگ  اما 

شده و موفقیت آنان در مسائل 
فرهنگ  به  حمله  از  فرهنگی 
در  است.  شده  حاصل  ملت ها 
همیشه  نمی توانیم  ما  نتیجه 
باید  بلکه  باشیم  دفاع  حال  در 
جلوتر از دشمن حرکت کنیم. از 
این رو، قرارگاه های فرهنگی به 
پیدا  نمود  این شرایط  در  شدت 

می کند.
وی ضمن بیان وجه شباهت 
زمان  در  عملیاتی  قرارگاه های 
فرهنگی  قرارگاه های  با  جنگ 
هم اکنون بیان نمود: گروه های 
ساماندهی  و  تخصصی 
نیروهای فرهنگی که در زمان 

در  اکنون  بودند،  فعال  جنگ 
مصداق  نیز  علمیه  حوزه های 
زمان  سربازهای  می کند.  پیدا 
جنگ، امروزه طالب حوزه های 
جمعیت  امروزه  هستند.  علمیه 
فضال  و  طالب  از  عظیمی 
مشغول  علمیه  حوزه های  در 

تحصیل هستند. 
خدمات  مرکز  مدیر 
گلستان  علمیه  حوزه های 
افزود: برخی ادارات و نهادها از 
علمیه  حوزه های  ظرفیت های 
اما  می کنند  استفاده  خواهران 
هماهنگ  و  منسجم  بصورت 
این  شدن  اجرایی  با  نمی باشد. 
در  هماهنگ  نظام  یک  طرح، 
حوزه  ظرفیت های  از  استفاده 
بوجود  نیز ساماندهی طالب  و 

می آید. 
در  وردانی   حجت االسالم 
قرارگاه ها  این  گفت:  پایان 
نیروی  تربیت  پیرامون  باید 
متخصص در رشته های سبک 
و...  عفاف  و  حجاب  زندگی، 
برنامه ریزی  و  بررسی  را  مسائل 
نمایند. طالب نیز باید در درجه 
ارتباط  در  علمی  مراکز  با  اول 

باشند. 

مدیر حوزه علمیه خواهران گلستان:

تبلیغات دینی یاران و اصحاب پیامبر)ص( در صدر اسالم نشان دهند اهمیت کار فرهنگی است

سومین جلسه کانون کتابداران مدارس علمیه خواهران گلستان 
با حضور طالب و استادان مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( گرگان 

برگزار شد. 
این  و دانشگاه در خصوص  استاد حوزه  »خانم مریم رضایی«، 
جلسه گفت: نشست کتابخوان، کالس فهرست نویسی موضوعی، 
از  کتابخانه  تجهیز  قرعه کشی صندوق  و   bpاشکال رفع  کالس 

جمله محورهای این جلسه بود.
وی افزود: در ابتدای جلسه »خانم دوستی دیلم« کتابدار مدرسه 
شیخ  معانی االخبار  کتاب  معرفی  به  فاضل آباد  خواهران  علمیه 

صدوق پرداخت.
استاد حوزه و دانشگاه اظهار داشت: ساختار کتاب معانی االخبار، 
شامل 5 موضوع تفسیری، فقهی، اخالقی، تاریخی و کالمی است 
البته  و  است  تفسیری  احادیث  زمینه  در  آن  احادیث  بیشترین  که 
اسماء  نام  معانی  شامل  کتاب  این  در  شده  ذکر  معانی  بیشترین 

الهی، نام ائمه)علیهم السالم( و معانی حروف مقطعه و... است. 
خانم رضایی در پایان گفت: همچنین در ادامه جلسه، کالس 
مسئول  سیدین«،  »خانم  حضور  با  موضوعی  فهرست نویسی 
کتابخانه دانشگاه آزاد اسالمی گرگان و کالس رفع اشکال bp  با 

حضور »خانم کابوسی« برگزار شد. 

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار شد

جلسه کانون کتابداران مدارس علمیه خواهران
فعالیت های  گلستان،  خواهران  علمیه  حوزه  فرهنگی  معاون 
انجام  شده توسط خواهران مبلغه در ایام ماه مبارک رمضان را در 

جلسه ای تشریح نمود.
شده  انجام  فعالیت های  بیان  ضمن  کابوسی«،  لیال  »خانم 
در  گفت:  گلستان  استان  در   خواهران  علمیه  مدارس  فرهنگی 
ماه مبارک رمضان امسال مبلغان خواهر استان نیز به سهم خود 
و  تالش  اهل بیت)علیهم السالم(  مکتب  و  قرآنی  معارف  نشر  جهت  در 

فعالیت داشته اند.
معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران گلستان افزود: 431 نفر 
به  پاسخگویی  قرائت قرآن،  استان گلستان در جلسات  از مبلغان 
سؤاالت شرعی، بیان نکات احکام، تفسیر قرآن و اخالق حضور 

فعال داشتند.
خانم کابوسی افزود: 10 نفر از مبلغان این استان در شب های 
قدر و مصلی های نماز جمعه جهت پاسخگویی به سؤاالت شرعی 

حضور یافتند.
اقدام  استان  از مدارس  تعدادی  پایان گفت: همچنین  در  وی 
به همراه  فرهنگی  مانور  اجرای  و  قرآن  با  انس  برپایی محافل  به 
برجسته،  و  ممتاز  قاریان  توسط  قرآن  قرائت  برنامه های  اجرای 

سخنرانی، مشاوره و برپایی غرفه کودک و...نمودند.

در حوزه علمیه خواهران گلستان  تشریح شد

فعالیت های خواهران طلبه در ماه مبارک رمضان

معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران گلستان از برگزاری آزمون 
دوره تخصصی تربیت مربی فیض نور در این حوزه خبر داد.

»خانم لیال کابوسی«،  گفت: این آزمون با شرکت بیش از 150 
نفر از مبلغان و استادان به صورت آنالین برگزار گردید.

مسیحیت،  وهابیت،  رشته:  شش  در  دوره  این  افزود:  وی 
هدف  با  باستان گرایی  و  زرتشت  تصوف،  عرفان ها،  شبه  بهائیت، 
در  شبهات  و  سؤاالت  به  پاسخگویی  جهت  توانمند  مربِی  تربیت 
سطح جامعه نسبت به ادیان، فرق و مذاهب موجود در منطقه و 
پیشگیری از گسترش آنها در جامعه، با حضور استادان، مبلغان و 

مربیان فیض نور برگزار گردید. 

برگزاری  دوره تخصصی تربیت مربی فیض نور

نشست فرهنگی با عنوان »رسانه؛ اصلی ترین عامل تاثیرگذار بر 
سبک زندگی« در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( گرگان برگزار شد.
»حجت االسالم عباس آبادی«، استاد حوزه و دانشگاه در جمع 
طالب این مدرسه رسانه را اصلی ترین عامل تاثیرگذار در قرن اخیر، 

بر سبک زندگی دانست. 
وی افزود: رسانه انواع متعددی دارد که از جمله آن می توان به 
رسانه ملی همچون تلویزیون، رسانه بین المللی مانند اینترنت و نیز 

شبکه های مجازی اشاره کرد. 
استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به آسیب های فرهنگی موجود در جامعه 
گفت: از مهم ترین آسیب های فرهنگی جامعه ما مسئله بد حجابی است.

آسیب های  مهم ترین  از  افزود:  عباس آبادی  حجت االسالم 
شبکه های مجازی، وجود شبکه های مجازی مخرب است که با 
کنترل خود  مورد  را  فرد  دقیقًا  برنامه ریزی شده،  و  دقیق  طراحی 

قرار می دهند.
به  دینی  علوم  طالب  گفت:  پایان  در  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
عنوان مبلغان اسالم باید در این عرصه فعاالنه تالش نمایند و با 
کاهی بخشی از مزایای  توجه به نقش الگویی خود بتوانند ضمن آ
پی  در  ابزار  این  که  آسیب هایی  با  را  مردم  اجتماعی،  شبکه های 
دارد، آشنا نمایند تا بتوانند به سالمت اجتماعی کشور کمک کنند.

رسانه؛ اصلی ترین عامل تاثیرگذار بر سبک زندگی 

کارکنان مدرسه علمیه خواهران محدثه)س(  و  استادان  طالب، 
بیت  در  مجتبی)ع(  حسن  امام  میالد  جشن  مراسم  در  بروجرد، 

»آیت الله العظمی نجفی بروجردی )ره(« شرکت نمودند.

به همت طالب مدرسه علمیه خواهران محدثه)س( برگزار شد

دیدار طالب مدرسه علمیه خواهران محدثه 
با بیت آیت الله العظمی نجفی بروجردی)ره(

مراسم  به همت مدرسسه علمیه خواهران محدثه)س( بروجورد، 
این  استادان  و  طالب  حضور  با  رضا)ع(  امام  میالد  بزرگ  جشن 

مدرسه در بیت »آیت الله العظمی نجفی بروجردی« برگزار شد.
 گفتنی است در این جشن عالوه بر طالب و خانواده طالب از 
عموم بانوان دعوت به عمل آمد و با استقبال پرشور بانوان مواجه 
این جشن  بروجرد در  بانوان شهرستان  از  نفر  از هزار  و بیش  شد 

شرکت نمودند.

برگزاری مراسم جشن بزرگ میالد امام رضا)ع(

در  قرآن  جلسات  محدثه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  همت  به 
بیت »آیت الله العظمی نجفی بروجردی)ره(« برگزار شد.

برگزاری جلسات قرآن کریم

از مدارس علمیه خواهران  مدیر حوزه  علمیه خواهران  لرستان 
زهرا)س(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  الیگودرز،   فاطمیه)س( 
دورود، مدرسه علمیه خواهران محدثه)س( بروجرد و پروژه  در حال 

احداث مدرسه علمیه خواهران نجمیه)س( ازنا  بازدید نمود. 
گفتنی است در  بازدید مدیر حوزه علمیه خواهران لرستان از مدرسه 
تازه  خوابگاه  امکانات  و  فضا  دورود  زهرا)س(  حضرت  خواهران  علمیه 

تأسیس مدرسه مذکور جهت پذیرش طالب سطح سه بررسی شد. 
همچنین در بازدید از مدرسه علمیه خواهران محدثه)س( بروجرد امور 
مربوط به معاونان بررسی و از مدرسه علمیه خواهران محدثه)س()قدیمی( 

جهت پذیرش طالب با مدرک تحصیلی سیکل بازدید به عمل آمد. 

به همت حوزه علمیه خواهران لرستان برگزارشد

بازدید مدیر حوزه  علمیه خواهران  لرستان
از مدارس علمیه خواهران

اعزام خواهران  از  لرستان  استان  علمیه  فرهنگی حوزه  معاون 
مبلغ و طالب مدارس علمیه این استان به نهادها و دستگاه های 

اجرایی- فرهنگی استان در قالب طرح قرارگاه فرهنگی خبر داد.
»خانم سمیه عزیزی« با اعالم این خبر گفت: با انعقاد تفاهم نامه 
همکاری حوزه علمیه خواهران استان لرستان و نهادهای اجرایی 
برنامه های  در  حضور  با  مبلغان  و  طالب  استان،  این  فرهنگی 
تبلیغی این نهادها با عنوان طرح قرارگاه فرهنگی به تبلیغ و تبیین 

آموزه های دینی در بین مخاطبان می پردازند.
وی با اشاره به این که هم اکنون فراخوان طرح قرارگاه فرهنگی 
به مدارس علمیه خواهران استان لرستان ابالغ شده افزود: در این 
آموزشی مدارس علمیه  و کارکنان علمی -  اساتید  طرح مدیران، 
خواهران نسبت به معرفی طالب و مبلغان مستعد و دارای فن بیان 

در این طرح اقدام خواهند نمود.
با اشاره به  معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران استان لرستان 
این که در این طرح که برای سال تحصیلی آینده با آموزش خواهران 
مبلغ در برنامه ها و گفتمان های مشاوره ای نهادهای فرهنگی برگزار 
خواهد شد بیان داشت: حضور اثرگذار خواهران مبلغ در برنامه های 
آسیب های  از  پیشگیری  در  می تواند  اجتماعی  و  فرهنگی  دینی، 
دینی  بصیرت  و  بینش  ارتقای  موجبات  و  باشد  اثرگذار  اجتماعی 

فرهنگی مخاطبان در زمینه مسائل فرهنگی را بدنبال داشته باشد.
برگزاری  قرآن،  آموزش  چهره،  به  چهره  مشاوره  عزیزی،  خانم 
کارگاه های آموزشی تربیت فرزند و فرزند پروری، راه های تقویت بنیان 
خانواده و همچنین پیشگیری از آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد 
را از مهم ترین برنامه های حضور مبلغان در بین بانوان جامعه برشمرد.
امروز  گفت:  دشمن  فرهنگی  تهاجم  به  اشاره  با  پایان  در  وی 
دشمنان اسالم و انقالب تمام سعی خود را برای مخدوش نمودن 
و  گرفته اند  کار  به  ایرانی  زندگی اسالمی-  و سبک  خانواده  بنیان 
برای مقابله با این ناتوی فرهنگی باید اطالعات الزم به خانواده ها 

و جوانان انتقال داد.

اجرای طرح قرارگاه فرهنگی

معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران لرستان از اعالم نتایج 
پذیرفته شدگان سطح دو حوزه های علمیه استان خبر داد.

»خانم اکرم مهرابی« گفت: در استان لرستان 12 مدرسه علمیه 
خواهران در سطح دو و سه مشغول فعالیت هستند.

وی با اشاره به فعالیت 9 مدرسه علمیه خواهران در سطح دو، 
از  و پس  اعالم شده  نفر  این مدارس 30  پذیرش  افزود: ظرفیت 
برگزاری مصاحبه و گزینش داوطلبان، 70 طلبه خواهر در مدارس 

علمیه سطح دو لرستان پذیرش شده است.
معاون فرهنگی حوزه های علمیه خواهران لرستان ضمن اشاره 
به  ورود  اولیه  داوطلبان  گفت:  سطح  در  مدرسه  سه  فعالیت  به 
مدارس علمیه سطح سه استان بین 130 تا 140 نفر بوده و از این 

تعداد 80 نفر در آزمون ورودی شرکت نمودند.
در  سه  سطح  پذیرفته شدگان  نهایی  نتایج  این که  بیان  با  وی 
استان لرستان 11 شهریور ماه اعالم گردیده، خاطرنشان ساخت: 

در نهایت 60 طلبه در این مقطع پذیرش شده اند.
خانم مهرابی یادآور شد: پذیرفته شدگان در سطح سه در رشته های 

فقه و اصول، تفسیر علوم قرآنی و کالم مشغول تحصیل می شوند.
علمیه  مدارس  در  سه  سطح  پذیرفته شدگان  داد:  ادامه  وی 
و  حضوری  صورت  به  دورود  و  بروجرد  خرم آباد،  معصومیه 

غیرحضوری دروس حوزوی را فرا می گیرند.
معاون فرهنگی حوزه های علمیه خواهران لرستان عنوان کرد: 
سال تحصیلی جدید در مدارس علمیه خواهران لرستان همزمان با 

سراسر کشور و در نیمه دوم شهریور ماه آغاز می شود.
طلبه   400 و  هزار  یک  از  بیش  هم اکنون  است،  ذکر  شایان 
مدارس  در  تحصیل  مشغول  حوزوی  سه  و  دو  سطح  در  خواهر 
این  پذیرش طالب جدیدالورود  با  و  لرستان هستند  استان  علمیه 

آمار به بیش از یک هزار و 700 طلبه می رسد.

اعالم نتایج پذیرفته شدگان سطح دو 
حوزه های علمیه خواهران لرستان

برگزاری  از  لرستان  خواهران  علمیه  حوزه  فرهنگی  معاون 
دوره های تخصصی تبلیغ ویژه طالب سراسر کشور خبر داد.

»خانم سمیه عزیزی«، با اشاره به اهمیت مسأله تبلیغ در بین 
مدیریت  مرکز  سوی  از  تبلیغ  تخصصی  دوره های  گفت:  طالب 
کشور  سراسر  خواهر  طالب  برای  قم  خواهران  علمیه  حوزه های 

برگزار می شود.
وی محوریت برگزاری دوره تخصصی تبلیغ را فضای مجازی و 
رسانه، جمعیت، روایتگری سیره شهدا، جبهه و جنگ عنوان نمود.
معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران لرستان با اشاره به برگزاری 
علمیه  حوزه های  و  بسیج  سازمان  همکاری  با  تبلیغ  آموزشی  دوره 
خواهران گفت: ظرفیت شرکت طالب لرستانی در این دوره، از سوی 

مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران شش نفر اعالم شده است.
تبلیغ  آموزشی  دوره  در  طالب  شرکت  شرایط  شد:  یادآور  وی 
داشتن سابقه تبلیغ، دارا بودن مدرک حوزوی، گذراندن دوره های 

مرتبط با موضوعات تبلیغی و داشتن تجربه در زمینه تبلیغ است.
گفتنی است، 12 مدرسه علمیه خواهران در سطح دو و سه با ظرفیت 

بیش از هزار و 400 طلبه در استان لرستان مشغول فعالیت هستند.

معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران لرستان خبر داد

برگزاری دوره های تخصصی تبلیغ

خرمآبادلرستان شهراستان

آملمازندران شهراستان

از  خرم آباد  فاطمیه)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  آموزش  معاون 
تحصیل ۱۶۰ خواهر طلبه سطح ۲ در این مدرسه خبر داد.

»خانم صغری باقری« با اشاره به این که تعداد ۱۰۵ متقاضی ورود 
به این مدرسه، مورد سنجش و مصاحبه های عملی و اخالقی قرار 
می گیرند، گفت: تعداد ۳۵ نفر از این خواهران  پس از مصاحبه عملی 
روانشناسی  و  احکام  اجتماعی،  اخالقی،  زمینه های  در  موفقیت  و 
مهرماه  و  شد  خواهند  فاطمیه)س(   خواهران  علمیه  مدرسه  جذب 

امسال تحصیل حوزوی خود را در این مدرسه آغاز خواهند نمود.
وی افزود: با پذیرش ورودی های جدید، در سال تحصیلی جدید 

آمار طالب این مدرسه به ۱۹۵ نفر خواهد رسید.
معاون آموزش مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س(  با اشاره به اینکه 
شده اند،  فارغ التحصیل  مدرسه  این  از  طلبه    ۱۵۰ از  بیش  تاکنون 
این  از فارغ التحصیالن و  طالب در حال تحصیل  نفر  گفت: ۲۰۰ 

مدرسه، در حال تبلیغ آموزه های دینی در سطح جامعه هستند.
به  مدرسه  این  طالب  پاسخگویی  از  پایان  در  باقری  خانم 

سئواالت شرعی بانوان خبر داد.

معاون آموزش مدرسه علمیه خواهران  فاطمیه)س( خبر داد 

تحصیل ۱۶۰ بانوی طلبه 
در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه)س( 

در مراسمی با حضور امام جمعه، فرماندار، رئیس اداره آموزش 
علمیه  حوزه  از  نمایندگانی  عمومی،  کتابخانه  مسئول  پرورش،  و 
برادارن و سپاه پاسداران، استادان حوزه، طالب و کارکنان مدرسه 
»آیت الله  کتابخانه  خبرنگاران  و  فاطمه الزهرا)س(  خواهران  علمیه 

یوسفیان« در ساختمان جدید این مدرسه افتتاح شد.
»آقای سیدقاسم حامدی«، مؤسس و عضو هیئت امنا مدرسه 
علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( در این مراسم گفت: این مدرسه 
در سال 1369 تأسیس شد که جزو اولین مدارس علمیه خواهران 
در سطح استان مازندران بود و تاکنون 350 نفر از خواهران طلبه 

از این مدرسه فارغ التحصیل شده اند.
و  بیت القرآن  مکتب القرآن،  مانند  قرآنی  مؤسسات  افزود:  وی 
اولین  اداره می شود، همچنین  این مدرسه  توسط  مکتب الرضا)ع( 
به  نیز  آمل  دخترانه  مدارس  سطح  در  خواهر  جماعت  ائمه  گروه 

همت خواهران طلبه این مدرسه پایه گذاری شده است.
مؤسس و عضو هیئت امنا مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( 
فاطمه الزهرا)س(  خوهران  علمیه  مدرسه  جدید  ساختمان  گفت: 
پنج  در  اسدی«   خانواده »شهید حمیدرضا  توسط  اهدایی  زمین  در 
به علت اهدای 7000 جلد کتاب  نیز  و کتابخانه آن  بنا شده  طبقه 
از کتابخانه »مرحوم آیت الله یوسفیان« به نام ایشان نام گذاری شده 
است. که هم اکنون این کتابخانه دارای حدود 15000 جلد کتاب به 
زبان های فارسی، عربی و انگلیسی می باشد که از این جهت یکی از 

رتبه های برتر کتابخانه حوزه های علمیه خواهران را داراست.
حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  گفت:  پایان  در  حامدی  آقای 
فاطمه الزهرا)س(  در نظر دارد در آینده ای نزدیک مقطع تحصیلی 
نماید و همچنین مقطع تحصیلی عمومی  راه اندازی  را  سطح سه 
خواهران  برای  نیز  را  سیکل  مقطع  از  ورودی  ساله   7 دو؛  سطح 

سطح شهر جهت اشتغال به تحصیالت حوزوی فراهم نماید.

در مدرسه خواهران حضرت فاطمه الزهرا)س( افتتاح شد

کتابخانه »آیت الله یوسفیان«

شماری از طالب مرکز تخصصی زینب کبری)س( تنکابن همراه با 
طالب، استادان و کارکنان مدرسه علمیه خواهران شهید مطهری)ره( 

در اردوی زیارتی - فرهنگی به مشهد مقدس اعزام شدند.
کبری)س(  زینب  تخصصی  مرکز  کبری طبری«، سرپرست  »خانم 
گفت: برنامه های فرهنگی این اردو ختم صلوات، ختم قرآن،  مشاوره 
عمومی و خصوصی  طالب، آموزش نحوه تبلیغ طالب در جلسات 
خانگی، مهارت افزایی طالب در زندگی گروهی، شرکت در نمازهای 
جامعه،  زیارت  قدس،  آستان  سخنرانی های  و  مطهر  حرم  جماعت 

دعای کمیل ، دعای ندبه و سایر برنامه های فرهنگی حرم برشمرد. 

به همت مرکز تخصصی زینب کبری)س( برگزار شد

اردوی زیارتی – فرهنگی مشهد مقدس



صاحب امتیاز: مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران
مدیر مسئول: علی موالیی

رسدبیر و مدیر اجرایی: علی جامل نیک
نشانی: 

 قم، بلوار امین، نبش کوچه 51، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران
http://whc.ir :تلفن:  02532144150  نشانی الکرتونیکی

نشرهی  خبری - اطالع رسانی     مرکز   مدرییت   حوزه اهی  علمیه خوارهان

اخبار نیب الملل http://kowsarnews.irنمای حوزه8 پانزدهم شهریور  1395نشریه خبری - اطالع رسانی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران شماره  173  

بندرعباسهرمزگان شهراستان اراکمرکزی بافقیزدشهراستان میبدیزدشهراستان شهراستان
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بهابادیزد شهراستان

مهریزیزد شهراستان

نام کتاب:
مصادیق و مراتب حقوق در اسالم 

نویسنده: کبری جاوید
ناشر: 

مرکز نشر هاجر
قطع: رقعی

چاپ: احسان
شمارگان: 1000 نسخه
قیمت: 68/000 ریال

مرکز پخش:
02537842544
02537842543

نام کتاب:
نظم آهنگ قرآن 

نویسنده: ام البنین خالقیان
ناشر: 

مرکز نشر هاجر
قطع: رقعی

چاپ: احسان
شمارگان: 1000 نسخه
قیمت: 32/000 ریال

مرکز پخش:
02537842544
02537842543

نام کتاب:
مهاجرت علمی

نویسنده: منیره سادات 
کامرانی و سکینه قنبرپورگروی

ناشر: مرکز نشر هاجر
قطع: رقعی

چاپ: احسان
شمارگان: 1000 نسخه
قیمت: 38/000 ریال

مرکز پخش:
02537842544
02537842543

حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  سیکل  واحد  فرهنگی  معاون 
زینب)س( یزد از برگزاری اولین دوره آموزشی افسران جوان جنگ 

نرم باحضور طالب مقطع سیکل در این مدرسه خبر داد.
اولین  افزود:  خبر  این  بیان  ضمن  منتظری«  خدیجه  »خانم 
جلسه این دوره که با حضور »خانم فاطمه السادات رشیدنیا« استاد 
اخالق و مربی بصیرتی - اعتقادی برگزارشد، زندگی مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( تا سن هفت سالگی و تربیت ایشان زیر سایه پدری 

با تقوا و اهل علم مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در اولین دوره آموزشی افسران جوان جنگ نرم به تعریف 
جنگ نرم، ویژگی های آن، ابزار و تفاوت آن با جنگ سخت پرداخته شد.

دوره آموزشی افسران جوان جنگ نرم

دومین نشست سبک زندگی اسالمی با حضور »حجت االسالم 
آتشین صدف« در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( یزد بر گزار شد. 
حجت االسالم آتشین صدف ضمن تعریف اعتماد به نفس گفت:  
خود  همیشگی،  پیروزی  مطلق،  توانایی  معنی  به  نفس  به  اعتماد 
شیفتگی و خودخواهی، نترسیدن، کمک نگرفتن از دیگران نیست. 

وی در ادامه ضمن بیان نشانه های نداشتن اعتماد به نفس گفت: تحقیر، 
بی توجهی تمسخر، سرزنش، عیب جویی، مقایسه، کمال گرایی افراطی، فقر 

و محرومیت و شکست از نشانه های عدم اعتماد به نفس است. 
خویشتن،  منصفانه  ارزیابی  پایان،  در  دانشگاه   و  حوزه  استاد 
مثبت  رفتاری  که  افرادی  رفتار  از  تقلید  مثبت،  درونی  گفتگوی 
از  نهراسیدن  خود،  از  پایین تر  افرادی  با  خود  مقایسه  دارند، 
بی اعتنایی دیگران و توجه به ذکر، رحمت و قدرت خدا را از راه های 

افزایش اعتماد به نفس برشمرد. 

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( تشریح شد
سبک زندگی اسالمی

مبلغان   و  دانش آموختگان  ویژه  شناسی  امام  آموزشی  دوره    
مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( یزد برگزار شد.

زینب)س(   حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون 
مبانی  مقدماتی)یکساله(،  مرحله   درسه  آموزشی  دوره  این  گفت: 
)دوساله( وتخصصی )یکساله( باحضور 20 نفر از مبلغان و طالب 
حوزه برگزار می شود و در پایان این دوره از شرکت کنندگان امتحان 

گرفته می شود و به پذیرفته شدگان مدرک معتبر اعطا خواهدشد. 
»خانم خاتم الحسینی« هدف از برگزاری این دوره را ارتقاء سطح 
علمی و معرفتی مبلغان و تربیت مربی و مبلغ توانا در جهت تبلیغ و 

آموزش در سطح جامعه بیان نمود.

مدرسه علمیه خواهران حضرت زینب)س( برگزار نمود

دوره آموزشی امام شناسی  

با  جشنی  دختر،  روز  و  معصومه)س(  حضرت  میالد  مناسبت  به 
عالی  آموزش  مؤسسه  سالن  در  بهشتی«  »عروسک های  عنوان 

حوزوی خواهران میبد برگزار شد.
در این جشن دختران 8 الی 12 سال انجمن عطرهای ماندگار 
دعوت شده بودند که از میان 170 نفر 50 نفر از دختران میبدی، 
عروسک های خود را محجبه نموده و به انجمن عطرهای ماندگار 
در  حجاب  برتر  نماد  عنوان  به  عروسک ها  این  که  نمودند  هدیه 

معرض دید شرکت کنندگان این مراسم قرار گرفت.

مؤسسه آموزش عالی حوزوی خواهران میبد برگزار نمود

جشن »عروسک های بهشتی«

عالی  آموزش  مؤسسه   3 پذیرش طالب سطح  جلسه مصاحبه 
میرخلیلی«،  »حجت االسالم   حضور  با  میبد  خواهران  حوزوی 
»حجت االسالم زارعی زاده« و »حجت االسالم اخالقی« و هشت 

نفر از خواهران طلبه برگزار شد.
در این جلسه هر طلبه حدود 30 دقیقه به سؤاالت تخصصی و 

عمومی ارائه شده توسط استادان پاسخ  داد.

برگزاری مصاحبه پذیرش طالب سطح3

به  اشاره  با  مهریز  الزهرا)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  مؤسس 
راه اندازی  این شهرستان،  قدمت ۳۰ ساله تحصیالت حوزوی در 
سطح سه تحصیالت حوزوی ویژه بانوان مهریزی را خواستار شد.

و  تودیع  مراسم  در  برهان«،  علی  والمسلمین  »حجت االسالم 
معارفه مدیر مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( مهریز، قصد قربت را 

یکی از ضروریات تحصیل علوم حوزوی برشمرد.
وی افزود: طالب علوم دینی باید عالوه بر علم آموزی، شئونات 

زندگی آنان رنگ خدایی بگیرد.
حجت االسالم والمسلمین برهان در ادامه با ذکر روایات اسالمی 
گفت: دین مقدس اسالم پشتوانه الهی دارد و آدمیان بر فطرتی الهی 

و یگانه پرستی آفریده شده اند که هماهنگی با قرآن و حدیث دارد.
اشاره  ضمن  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  مهریز  جمعه  امام 
کثرت  به  توجه  با  الزهرا)س( گفت:  خواهران  علمیه  مدرسه  قدمت 
طلبه  بانوان  درخواست  و  شهرستان  حوزوی  فارغ التحصیالن 
سطح  مقطع  است  الزم  خود،  زندگی  محل  در  تحصیل  ادامه  به 

سه)کارشناسیی ارشد( در این مدرسه راه اندازی شود.
گفتنی است، مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( با مدیریت خانم 
تاکنون  و  نمود  فعالیت  به  آغاز  سال1368  در  زارع زاده«  »پوران 

بیش از 100 طلبه و مبلغ از این مدرسه فارغ التحصیل شده اند.

مؤسس مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( خواستار شد

راه اندازی سطح سه در 
حوزه علمیه خواهران مهریز

خدیجه)س(  حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون 
از برگزاری نشستی درباره »بررسی دیدگاه های مقام معظم  بهاباد 

رهبری)مدظله العالی(« درباره انتخابات خبر داد.
»خانم محمدی« با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری)مدظله العالی(، 
رهبری)مدظله العالی(،  معظم  مقام  که  نفوذی  مسئله  براساس  افزود: 
که  بکوشیم  دارند،  تأکید  آن  به  نسبت  و  بودن  هوشیار  بر  بسیار 
چراکه  نماییم؛  انتخاب  را  اصلح  فرد  انتخاباتی  نامزدهای  بین  از 
دشمنان این نظام انگلیس و آمریکا در این انتخابات به خود جرأت 

دادند و برای مردم ایران لیست تعیین کرده اند.
در  مردم  پرشور  حضور  انتخاب،  از  مهم تر  گفت:  پایان  در  وی 
این عرصه است که به فرموده مقام معظم رهبری)مدظله العالی(، هرچه 
و  نظام  استحکام  نماید،  شرکت  انتخابات  در  بیشتری  جمعیت 
ملت های  چشم  در  ایران  ملت  و  رفت  خواهد  باالتر  کشور  اعتبار 

دیگر آبرو و در چشم دشمنانش ابهت پیدا می کند.

در مدرسه علمیه خواهران حضرت خدیجه)س( بررسی شد

دیدگاه های مقام معظم رهبری)مدظله العالی( درباره انتخابات

زن،  هفته  و  زهرا)س(  حضرت  سعادت  با  والدت  مناسبت  به 
مسابقات ورزشی با همکاری امور بانوان فرمانداری بهاباد، در سالن 

ورزشی امام علی)ع( این شهر برگزارشد. 
حضرت  خواهران  علمیه  مدرسه  مدیر  شفیعی«،  ام البنین  »خانم 
خدیجه)س(، »خانم زهرا محمدی«، معاون فرهنگی مدرسه، »خانم زهرا 
از استادان این مدرسه، »خانم مریم حداد«، مسئول بسیج  قاضیان«، 
فرمانداری  بانوان  امور  مسئول  گرانمایه«،  »خانم  و  بهاباد،  خواهران 

شهرستان و جمعی از طالب این مدرسه باهم به رقابت پرداختند.

برگزاری مسابقات ورزشی دارت و تیراندازی

به مناسبت هفته جهانی عفاف و حجاب تجمعی با حضور امام 
یزد و  جمعه، فرماندار، فرمانده سپاه، مدیر حوزه علمیه خواهران 
جمعی از طالب و بسیجیان مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بافق 

در محل بیت الرضا)ع( این شهر برگزار شد.
ضمن  بافق،  جمعه  امام  سلیمانی«  »حجت االسالم  مراسم  این  در 
این  اهمیت  بر  تأکید  و  حجاب  و  عفاف  جهانی  هفته  گرامی داشت 
موضوع در تمام اعصار گفت: محور اول در بحث عفاف و حجاب مسئله 
کشف حجاب توسط رضاشاه در سال 1314 است، که با هدف مقابله 

با پیامد تحریم تنباکو توسط آیت الله میرزای شیرازی)ره( صورت گرفت.
وی گفت: انگلستان به دنبال تحریم تنباکو فهمید که مرجعیت 
برای  لذا  براندازد،  را  انگلستان  اقتصاد  می تواند  شیعه  رهبری  و 
متزلزل نمودن جایگاه مرجعیت با روی کار آوردن رضاشاه که فردی 
بی سواد و ظالم بود دست به اقداماتی از جمله: یک شکل نمودن 

لباس مردان و برداشتن حجاب )چادر( از سر بانوان مسلمان بود.
را  حجابم  من  دلنوشته  ایستگاه  همایش  این  در  است  گفتنی 
دیگر  از  بسیجی  دانش آموزان  از  و همخوانی جمعی  دارم  دوست 
زیاد  بسیار  استقبال  مورد  که  بود  عظیم  تجمع  این  برنامه های 

جوانان قرار گرفت.

مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( برگزار نمود

تجمع با شکوه عفاف و حجاب

دوره شبهه شناسی ویژه ماه محرم  با حضور طالب و استادان 
در مرکز تخصصی فقه و اصول فاطمه الزهرا)س( اردکان برگزار شد.
در  دانشگاه  و  حوزه  استاد  طالب پور«  حمید  »حجت االسالم   
اولین جلسه به شرح و توضیح شبهه والیت حضرت امیر)ع( و علت 
را  باره  این  تاریخی در  پرداخت و نوشته های  برکنار نکردن معاویه 

شرح و توضیح داد.
گفتنی است این دوره که  با استقبال طالب همراه بود، جهت 

آماده سازی طالب در ماه محرم الحرام برگزار گردید.

مرکز تخصصی فقه و اصول فاطمه الزهرا)س( برگزار نمود

دوره  شبهه شناسی ویژه ماه محرم

الزهرا)س(  فاطمة  و اصول  فقه  معاون فرهنگی مرکز تخصصی 
اردکان  از برگزاری دوره مقدماتی تربیت مبلغ با حضور طالب سه 

مدرسه علمیه اردکان خبر داد .
فقه  تخصصی  مرکز  فرهنگی   معاون  شیری«  مریم  »خانم 
در  شده  مطرح  مباحث  درباره  اردکان   فاطمة الزهرا)س(  اصول  و 
»استاد  حضور  با  جلسه   5 در  مخاطب شناسی  گفت:   دوره  این 
دهقان«، کالس روش سخنرانی دینی در 6 جلسه با حضور »استاد 
سعیدی پناه«، کالس تربیت فرزند و روابط زناشویی در 6 جلسه با 

حضور »استاد صحرایی« برگزار گردید.
شایان ذکر است در پایان دوره به شرکت کنندگان مدرک این دوره 

اعطاء خواهد شد. 

دوره مقدماتی تربیت مبلغ  اردکان

معاون فرهنگی مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( بندرعباس از 
برگزاری کارگروه مقدماتی سیر مطالعاتی مهدویت با حضور »خانم 

زینب عطاللهی« استاد حوزه و دانشگاه در این مدرسه خبر داد.
خانم عطاللهی در این کارگاه، ضمن تشریح ارتباط با گام های سیر 
و سلوک مهدویت گفت: از جمله گام های خیلی مهمی که ما را در 

مسیر سلوک مهدویت یاری می نماید شناخت امام زمان)عج( است.  
با ضرورت مباحث مهدویت و  ارتباط  استاد حوزه و دانشگاه در 
امام زمان)عج( جلوه  به یک زندگی مهدوی اظهار داشت:  رسیدن 
امام  باید  برای شناخت خداوند  جالل و جمال خداوند است پس 

زمان)عج( را شناخت، امام زمان)عج( چراغ راه ما انسان ها است.
زمان)عج(  امام  شناخت  مراحل  با  ارتباط  در  عطاللهی  خانم 
نیست،  تبارشناسی  فقط  زمان)عج(  امام  شناخت  گفت:  خاطر 
اخالق شناسی،  مقام شناسی،  تاریخ شناسی،  چهره شناسی،  بلکه 
و  دشمن شناسی،  عصر)عج(،  امام  غیبت  زمان  در  حجت شناسی 

شناخت فسادها و فتنه ها در دوران معاصر می باشد.

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا)س( تشریح شد

مهدویت و رسیدن به یک زندگی مهدوی

الزهرا)س( خواهران  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون  همت  به 
بندرعباس و با همکاری موسسه عالی فاطمه معصومه)س( نشست 
با حضور »خانم  تبلیغی طالب  برای حضور  آمادگی  و  هم اندیشی 

مریم جعفری« استاد حوزه و دانشگاه در این مدرسه برگزار شد.
»خانم جعفری« ضمن  اشاره به اهمیت بحث تبلیغ گفت: آن چه 
که در امر تبلیغ برای مبلغ مهم است و موجب پیوند مبلغ با مردم 
می شود توجه به قانون گیرنده های هدایت است که خداوند در آیه 
179 سوره اعراف بیان داشته. خداوند  در این آیه ابزار هدایت را 
مشخص فرموده و دلیل گمراهی انسان ها را استفاده نکردن از این 

گیرنده ها و یا استفاده نابجا از آن ها برشمرده است.
طلبه  رسالت  تبیین  ضمن  ادامه  در  دانشگاه  و  حوزه  استاد   
تبلیغ و هدایت  به  باید  تنها  نه  در هدایت جامعه گفت: یک طلبه 
باشد  امر هدایت مردم هم کوشا  در  باید  بلکه  بپردازد  خانواده اش 
و از سختی ها نترسد، حرکت کند، از لحاظ علمی رشد پیدا نماید، 
وظیفه  باشد،  افتخار  یک  برایش  تبلیغ  امر  و  کند   آسیب شناسی 
تألیف،  تبلیغ،  به  خود  روزمره  زندگی  کنار  در  و  بداند  خود  شرعی 

تدریس، تحقیق بپردازد .

نشست آمادگی برای حضور تبلیغی طالب

علمیه  مدرسه  پژوهش  معاون 
خواهران الزهرا)س( بندرعباس از برگزاری 
»بررسی  عنوان  با  پژوهشی  نشست 
استادان  حضور  با  پژوهشی«  مشکالت 
مشکالت  بررسی  هدف  با  و  راهنما 
پژوهشی طالب در روند انجام تحقیقات 

پایانی در این مدرسه خبر داد.
نشست  این  در  دانشگاه  و  حوزه  استاد  جعفری«  مریم  خانم   «
ضمن بررسی علت به وجود آمدن مشکالت پژوهشی در امر تالیف 
و تحقیقات علمی گفت: از مشکالت پژوهشی می توان به ضعف 
نبودن  روز  به  کرسی ها،  بودن  کارشناسی  عدم  طالب،  نوشتاری 

فعالیت های پژوهشی اشاره کرد.
گفتنی است از جمله پیشنهادهای ارائه شده توسط استادان در 
استادان  به روزنمودن  نویسندگی  دوره های  برگزاری  نشست،  این 
راهنما، برگزاری دوره های فوریتی نباشد بلکه همراه با برنامه ریزی 
با توجه به رشته تخصصی تعیین شوند، مشخص  باشد، استادان 
توسط  مقاله  ارائه  به  الزام  برتر،  استادان  شاخصه های  نمودن 

طالب پایه 4 و5 و ... بود.

نشست پژوهشی با استادان راهنما

دوره  برگزاری سومین  از  هرمزگان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
این  کوثر)س(  خواهران  علمیه  مدرسه  همکاری  با  معرفت  ضیافت 

شهر با حضور »حجت االسالم مجید جعفرپور « خبر داد. 
هدف  مهم ترین  گفت:  عبادی زاده«،  محمد  »حجت االسالم 
و  اخالقی  اعتقادی،  ارتقای سطح  تشکیل دوره ضیافت معرفت، 
و احساس حضور  امام  راستای شناخت صحیح  در  علمی طالب 
امام در همه شئونات زندگی شخصی و اجتماعی افراد و همچنین 

پاسخ به شبهات در این زمینه دانست. 
تقویت  دوره  این  تشکیل  هدف  مهم ترین  گفت:  پایان  در  وی 
بنیه های اعتقادی، علمی، فرهنگی و پژوهشی، طالب در راستای 

خودسازی و امر تبلیغ است.

 مدرسه علمیه خواهران کوثر)س( برگزار نمود

سومین دوره ضیافت معرفت

مراسم جشن دهه کرامت  با حضور طالب و استادان در مدرسه 
علمیه خواهران نرجسیه)س( اراک برگزار شد.

»خانم راستین فر«، استاد حوزه و دانشگاه، در این مراسم گفت: 
در فضیلت زیارت حضرت معصومه)س( آمده است که امام رضا)ع( 
امام  همچنین  و  زارنی«  کمن  بقم  معصومه  زار  »من  فرمودند: 
جواد)ع( فرمودند:»کسی که عمه ام را در قم زیارت کند بهشت بر 

او واجب می شود«. 

امتحانات آموزش مجازی طالب  عمومی و تکمیلی در محل 
مدیریت حوزه علمیه خواهران استان مرکزی برگزار شد.

»خانم وکیلی«، معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران استان 
مرکزی هدف از این همکاری را فراهم آوردن شرایط جهت اسکان 
ساوه،  اراک،  )شهرستان های  مرکزی  استان  طالب  حضور  و 
امتحانات  در  زرندیه، کمیجان، خمین محالت(  تفرش،  خنداب، 

بیان نمود.

در حوزه علمیه خواهران استان مرکزی برگزارشد

امتحانات آموزش مجازی طالب عمومی و تکمیلی

گزینشی  مصاحبه   برگزاری  مرکزی  استان  آموزش  معاونت 
داوطلبان ورود  به حوزه علمیه خواهران استان مرکزی خبرداد.

علمیه  مدرسه  دوازده  در  افزود:  خبر  این  اعالم  با  وکیلی«  »خانم 
خواهران استان مرکزی با تعداد 800 نفر داوطلبان مصاحبه انجام شد.
وی افزود: نتایج نهایی پذیرفته شدگان از طریق وبگاه مرکز مدیریت 

حوزه های علمیه خواهران به نشانی www.whc.ir اعالم گردید.

مصاحبه گزینش در دوازده
مدرسه علمیه خواهران استان مرکزی

کارگاه آموزشی-مهارتی» مبانی وقواعد تربیت اسالمی فرزندان« 
باحضور »حجت االسالم عباسی« استاد حوزه و دانشگاه در حوزه 

علمیه خواهران استان مرکزی برگزار گردید.
وراثت،  رشد:  مثلث  اجزای  به  اشاره  با  عباسی  حجت االسالم 

محیط و شخصیت به توضیح هریك از موارد پرداخت.
وی افزود:  دو اصل در برخورد با فرزندان مدنظر قرار می گیرد: 
1. اصل تغافل که تا شش سالگی مورد استفاده قرار گیرد؛ 2. اصل 
پاسخ های  ارائه  و  الهی  صفات  با  فرزندان  نمودن  آشنا  که  جواب 

منطقی است و از شش سالگی به بعد بایداز آن استفاده نمود.
وی گفت: ارائه پاسخ منطقی در هر سن باید مطابق فهم کودك 
بوده و از سوی دیگر او را وادار به کنجکاوی و جستجوی بیشتر نماید.

تشریح مبانی و قواعد اسالمی تربیت فرزندان

در مدرسه علمیه خواهران نرجسیه)س( برگزار شد

مراسم جشن دهه کرامت  

آفتاب«  »معصومیت  همایش 
استادان  و  طالب  حضور  با 
مدرسه علمیه خواهران فاطمه 

الزهرا)س( ساوه برگزار شد.
استاد  فریدونی«،  »خانم 
حوزه و دانشگاه  در این همایش
اسالم  در  دخترانه  هویت  الگوهای  شاخص ترین  از  یکی  گفت:   
عنوان  به  فضیلت  با  بانوی  این  سیره  است.  معصومه)س(  حضرت 
هویت  حفظ  و  شناخت  جهت  در  می تواند  معنا  تمام  الگوی  یک 

دخترانه، سرمشقی برای بانوان جامعه باشد.
وی افزود: اگر دختران هویت خودشان را به موقع نشناسند و 
از الماس وجودی خود محافظت نکنند به شدت آسیب می بینند. 
لذا ضرورت ایجاب می کند الگوی کاملی برای معرفی و شناسایی 

هویت دخترانه معرفی گردد.
سیره  پیرامون  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  فریدونی  خانم 
فردی، خانوادگی و اجتماعی حضرت معصومه)س( مطالبی را بیان 
قرار  بررسی  و  تحلیل  مورد  را  بزرگوار  بانوی  این  زندگانی  و  نمودند 

دادند و در پایان به سواالت حاضرین پاسخ داد.

مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا)س( برگزار نمود

همایش معصومیت آفتاب


