
شبکه سراسری علمی پژوهشی طالب خواهر 
ایجاد شد

مسئول دفتر فناوری اطالعات حوزه های علمیه خواهران کشور:

آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی: 

طالب خواهر استان 
کردستان مرابطان دین 

در این منطقه هستند

آیت اهلل العظمی جوادی آملی:

علمي که باعث غرور 
شود دشمن انسان است

گفتگو با مدیر پشتیباني پژوهشی حوزه های علمیه خواهران:

120 اثر قرآنی 
از بانوان طلبه آماده چاپ 

شده است

در گفتگو با مدیر امور پژوهشی 
واحدهای حوزوی مطرح شد:

تهیه بانک اطالعات تحقیقات 
پایانی بانوان طلبه  با اطالعات 

19هزار تحقیق

 ص . 6

 ص . 6

علمی  شبکه  پیاده سازی  و  طراحی  از  کشور  خواهران  علمیه  حوز ه های  اطالعات  فناوری  دفتر  مسئول 
پژوهشی طالب خواهر سراسر کشور با عنوان کوثرنت خبر داد.

 ص .10

 ص . 22

 ص . 2

شماره صد و نهم / نیمه دوم آذرماه سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی

آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی:

ساخت مدارس علمیه در نقاط 
مختلف کشور مقدمه گسترش 

فرهنگ اهل بیت)ع( است

 ص . 5 ص . 4  ص . 3

در نخستین جشنواره استانی عالمه حلی 
در همدان؛

بانوان طلبه 70 درصد جوایز 
جشنواره عالمه حلی همدان 

را کسب کردند

مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور:

طالب عائله نشان دار
 امام زمان)عج( 
در جامعه هستند

معاون پژوهش حوزه های علمیه 

خواهران خبر داد:

بانوان طلبه نقش خود 
را در تولید دانش دینی

 پیدا می کنند
جشنواره  نخستین  در  توانستند  طلبه  بانوان 
استانی عالمه حلی در همدان 70 درصد جوایز 

را از آن خود کنند.

کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
امام  نشان دار  عائله  را  علمیه  حوزه های  طالب 

زمان)عج( در جامعه دانست.

خواهران  علمیه  حوزه های  پژوهش  معاون 
کشور گفت: بانوان طلبه نقش خود را در تولید 

دانش دینی پیدا می کنند.

واقعیتی به نام »ما می توانیم« در 
زند،  می  موج  کشور  جوانان  روح 
تقویت  را  آفرین  نشاط  امواج  این 
رسیدن  پروردگار  یاری  به  تا  کنید 
قله های علمی و مرجع  به  کشور 
برپایی تمدن  ایران و  شدن علمی 

نوین اسالمی، تحقق یابد.
مقام معظم رهبری  ص .16
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اخبار مدارس
اعزام شماری از مبلغین مدرسه 

حضرت نرجس)س( جهرم به مدارس 
آموزش و پرورش  

حضرت  علمیه  مدرسه  مبلغین  از  ,شماری 
نرجس)س( جهرم به مدارس آموزش و پرورش 

اعزام شدند.
حضرت  علمیه  مدرسه  مدیر  قره خانی  طاهره 
از  شماری  اعزام  به  اشاره  با  جهرم  نرجس)س( 
مبلغین این مدرسه علمیه به آموزش و پرورش 
تصریح کرد: تعداد20 نفر از مبلغین این مدرسه 
علمیه جهت اجرای طرح حلقه های صالحین به 

مدارس آموزش و پرورش اعزام شدند.
صورت  به   92 مهرماه  از  طرح  این  افزود:  وی 
برگزار می شود و در آن در مورد قرآن،  هفتگی 
تفسیر، احکام و مباحث تربیتی و اخالقی بحث و 

تبادل نظر می شود.
از  نفر   10 تعداد  همچنین  داد:  ادامه  وی 
به  علمیه  مدرسه  این  دانش آموختگان 
بیان  نماز،  اقامه  جهت  دانشجویی  خوابگاه  های 

احکام شرعی و قرائت قرآن اعزام شدند.

اعزام شماری از مبلغین مدرسه 
فاطمه الزهرا)س( داراب به اردوی 

راهیان نور
علمیه  مدرسه  مبلغین  از  ,شماری 
نور  راهیان  اردوی  به  داراب  فاطمه الزهرا)س( 

دانش  آموزی اعزام شدند.
علمیه  مدرسه  مدیر  معصومی  زهرا 
فاطمه الزهرا)س( داراب با اشاره به اعزام شماری 
از مبلغین این مدرسه علمیه به اردو های راهیان 
اعزام ها  این  کرد:  تصریح  دانش آموزی  نور 
تبلیغ دین، حل مشکالت  برای  بهترین فرصت 
شهدا،  با  اموزان  دانش  بیشتر  آشنایی  و  جوانان 

اسالم و قرآن است.
مسائل  به  پاسخ گویی  روایتگری،  افزود:  وی 
شرعی، مشاوره، برگزاری مراسم نماز جماعت و 
قرائت ادعیه از جمله فعالیت های این مبلغین در 

این سفر بود. 

اعزام شماری از مبلغین مدرسه 
کوثر)س( آباده به مدارس آموزش 

و پرورش
کوثر)س(  علمیه  مدرسه  مبلغین  از  ,شماری 

آباده به مدارس آموزش و پرورش اعزام شدند.
حکیمه فرخی مدیر مدرسه علمیه کوثر )س( آباده 
از مبلغین این مدرسه  با اشاره به اعزام شماری 
تصریح  پرورش  و  آموزش  مدارس  به  علمیه 
کرد: تعداد 17 نفر از مبلغین این مدرسه علمیه 
و  آموزش  اداره  نماز  اقامه  مسئول  درخواست  با 

پرورش این شهر به مدارس اعزام شدند .
وی افزود: برگزاری نماز جماعت و پاسخ گوئی به 

نـویسی  وبـالگ  فـراخـوان 
سوی  از  دی   9 شکـوه  بـا  حمـاسـه 
مدیریت حوزه علمیه خواهران استان 

اصفهان اعالم شد.
حوزه  مدیر  ابطحی  سیدمهدی  حجت االسالم 
محورهای  اصفهان  استان  خواهران  علمیه 
به  توجه  ضرورت  را  شامل  مسابقه  موضوعی 
والیت مداری در حماسه 9 دی، رمـز ماندگاری 
حماسه   در  مردم  توده  حماسه  و  دی   9 حماسه 
9 دی عنوان کرد. وی مخاطبان این مسابقه را 
طالب حوزه های علمیه خواهران دانست و گفت: 
طالب مـی تـواننـد بـرای شـرکت در مسـابقـه 
با توجـه به مـوضـوعات مسـابقـه با قـرار دادن 
و  شخصـی  وبـالگ  در  پسـت  یـک  حـداقل 
یـا وبـالگ مـدرسـه  تـا 10 دی ماه و ارسال 
لینک مطلب در قسمت نظـرات  وبـالگ حوزه 
نشـانی به  اصفهـان  استـان  خواهران  علمیه 

  womenhc.com.www.mantaghe4
آخرین مهلت  در مسـابقـه شـرکت کننـد. وی 
را 10 دی عنوان کرد  ارسال مطلب در وبالگ 
جوائـز  ارسـالی  مطالب  بهتـرین  بـه  گفت:  و 

نفیـسی اهـدا خواهد شد.
را  فراخوان  این  برگزاری  از  هدف  وی 
بصیرت افزایی طالب و انعکاس گسترده و ترویج 
فرهنگ انقالب اسالمی ایران در فضای مجازی 

بیان کرد.

عمومی  مهارت های  کارگاه  اولین 
تدریس به همت مدیریت حوزه علمیه 

خواهران استان سمنان برگزار شد.
حوزه  مدیر  صابریان  علی رضا  حجت االسالم 
به  اشاره  با  سمنان  استان  خواهران  علمیه 
تدریس  عمومی  مهارت های  کارگاه  برگزاری 
در این استان تصریح کرد: این کارگاه به منظور 
واحد های  اساتید  تدریس  مهارت های  ایجاد 
آموزشی تابعه به مدت دو روز در مجتمع حوزوی 

الزهرا )س( سمنان برگزار شد .
وی افزود: این دوره با حضور حجت االسالم ولی 
هاشم پور کارشناس این کارگاه و شرکت 44 نفر 
از اساتید مجوز دار مشغول به تدریس برگزار شد.

اعالم فراخوان 
مسابقه وبالگ نویسی 9 دی 

از سوی حوزه علمیه 
خواهران اصفهان

برگزاری
کارگاه مهارت های 

عمومی تدریس
در استان سمنان

از  کشور  خواهران  علمیه  حوز ه های  اطالعات  فناوری  دفتر  مسئول 
طراحی و پیاده سازی شبکه علمی پژوهشی طالب خواهر سراسر کشور با 

عنوان کوثرنت خبر داد.
با  زاده  طائی  علی  دکتر  خواهران  علمیه  حوز ه های  مدیریت  مرکز  عمومی  روابط  گزارش  به 
به تحصیل و  اظهار داشت: طالب شاغل  پراکندگی مدارس علمیه در سطح کشور  به  اشاره 
ارتباط منسجمی در حوزه  و  دارند  فارغ التحصیل سراسر کشور در شهرهای مختلف سکونت 

ارتباطات عملی و پژوهشی میان این افراد وجود ندارد.
وی افزود: در سامانه جدید طراحی شده، طلبه خواهر، خود را در کنار ده ها هزار طلبه خواهر 
علمی  مختلف  زمینه های  در  و  کند  برقرار  مستقیم  ارتباط  آنها  با  می تواند  که  می بیند  دیگر 

پژوهشی با آنها تبادل نظر نماید و توانایی های خود را به اشتراک بگذارد.
مسئول دفتر فناوری اطالعات حوزه های علمیه خواهران با اشاره به امکانات این شبکه ادامه 
داد: شبکه کوثرنت ارتباط طلبه با طالب مرتبط را بر اساس میزان شباهت فعالیت های علمی 
پژوهشی آنها به صورت اتوماتیک فراهم می کند. برای مثال در هنگام انتخاب موضوع پایان نامه 
بر اساس موضوع انتخاب شده و در هنگام انتخاب واحد بر اساس درس انتخاب شده ارتباط 
طلبه با طالب مرتبط به صورت اتوماتیک ایجاد می شود و طالب می توانند گروه های تخصصی 

برای انجام امور مشترک علمی پژوهشی ایجاد کنند.
وی یکی دیگر از کارکردهای اساسی شبکه کوثرنت را تجمیع خدمات مربوط به طالب ذکر 
کرد و یادآور شد: در این راستا امکان ساخت وبالگ از طریق سامانه کوثر بالگ و ورود مستقیم 

به آن فراهم شده است که به وسیله آن تمام طالب صاحب وبالگ می شوند.
طائی زاده امکان ورود مستقیم طلبه به سامانه آموزشی، امکان ورود مستقیم طلبه به سامانه 
آموزش مجازی )ویژه طالب آموزش مجازی(، امکان ورود به سیستم فراخوان های پژوهشی و 
امکان مشاهده و ارتباط با تمام طالب هم مدرسه، هم کالس، ساکن در شهر و ... را از امکانات 

دیگری ذکر کرد که از طریق این سامانه فراهم شده است.
وی با اشاره به اینکه این سامانه در حال حاضر مرحله آزمایشی خود را می گذراند، اظهار داشت: 

به زودی شاهد رونمایی و بهره برداری از شبکه کوثرنت خواهیم بود.
اکثر سامانه هایی که  اینکه  بیان  با  فناوری اطالعات حوزه های علمیه خواهران  مسئول دفتر 
با هدف  است،  تهیه شده  علمیه خواهران  اطالعات حوزه های  فناوری  دفتر  از سوی  تاکنون 
تسهیل مدیریت، نظارت و راهبری امور طالب ایجاد شده است، یادآور شد: شبکه کوثر امکان 
تبادل اطالعات و افکار میان طالب خواهر را فراهم می سازد و خدمتی متمایز برای طالب و 

حاصل تمامی فعالیت های گذشته این دفتر در خصوص ارائه خدمات به طالب است.

مسئول دفتر فناوری اطالعات حوزه های علمیه خواهران کشور:

شبکه سراسری علمی پژوهشی طالب خواهر 
ایجاد شد



3

اخبار مدارس
سواالت دینی دانش آموزان از جمله فعالیت های 

مبلغین در مدارس بود . 

اعزام شماري از مبلغان مدرسه 
الزهرا)س( پلدختر به مدارس 

آموزش و پرورش
الزهرا)س(  علمیه  مدرسه  مبلغان  از  ,شماري 
پلدختر به مدارس آموزش و پرورش و روستاها 
مدیر  آزاد بخت  اعظم  شدند.  اعزام  شهر  این 
مدرسه علمیه الزهرا)س( پلدختر با اشاره به اعزام 
شماری از مبلغان این مدرسه علمیه به مدارس 
این  کرد:  تصریح  روستاها  و  پروش  و  آموزش 
اعزام ها با توجه به ضرورت و نیاز مبرم مدارس 
سطح شهر و روستاهای این شهر به مبلغان حوزه 
علمیه خواهران برگزار شد. وی افزود: برگزاری 
و  شرعی  سؤاالت  به  پاسخ گویی  جماعت ،  نماز 
پاسخ به شبهات از جمله فعالیت های مبلغان در 

این اعزام ها بود.

بازدید شماری از طالب مدرسه 
الزهرا)س( پلدختر از مرکز نگهداری 

دختران بی سرپرست 
الزهرا)س(  علمیه  مدرسه  طالب  از  ,شماری 
بی  سرپرست  دختران  نگهداری  مرکز  از  پلدختر 
بازدید کردند. یوسفی فرد معاون فرهنگی مدرسه 
بازدید طالب  اشاره  با  پلدختر  الزهرا)س(  علمیه 
دختران  نگهداری  مرکز  از  علمیه  مدرسه  این 
بی سرپرست تصریح کرد: این دیدار با حضور 17 
نفر از طالب و مسئوالن این مدرسه بر گزار شد.

وی افزود: این دیدار با هدف تعامل و همدردی با 
دختران بی سرپرست این مرکز برگزار شد.

بازدید شماری از طالب مدرسه 
ریحانه الرسول )س( یزد از خانه 

سالمندان 
علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاونت  همت  ,به 
و  طالب  از  شماری  یزد  ریحانه الرسول)س( 
سالمندان  خانه  از  علمیه  مدرسه  این  مسئولین 
اشکذري  ذبحي  فخرالسادات  کردند.  بازدید 
با  یزد  ریحانه الرسول)س(  علمیه  مدرسه  مدیر 
اشاره به بازدید شماری از طالب و مسئولین این 
مدرسه علمیه از خانه سالمندان تصریح کرد: این 
دیدار با حضور 15 نفر از طالب و مسئولین این 
مدرسه برگزار شد. وی افزود: هدف از برگزاری 
این برنامه ابراز همدردی طالب و مسئولین این 

مدرسه علمیه با سالمندان بود.

نشست معاون پژوهش حوزه های 
علمیه خواهران با کارکنان حوزه 

خواهران استان مرکزی
,معاون پژوهش حوزه های علمیه خواهران در 

جایگاه  موضوع  با  اخالقی  نشست 
علمیه  مدرسه  در  آموزی  علم  و  علم 

فاطمیه)س( یاسوج برگزار شد.
حجت االسالم محمد جواد جعفری مهر مدیر حوزه 
در  بویر احمد  و  کهکلویه  استان  خواهران  علمیه 
و  علم  عظمت  و  جایگاه  مورد  در  نشست  این 

علم آموزی در اسالم به ایراد سخن پرداخت.
وی با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم)ص( تصریح 
کرد: فرد عاقل و دارای خرد برای کسب علم باید 
به چهار نکته استماع و گوش دادن، حفظ ، عمل 

کردن و نشر دادن آن علم عمل کند.
وی به آداب و زی طلبگی اشاره کرد و ادامه داد: 
سعی کنید تا جوان هستید خصلت های نیکو را در 
خود ملکه کنید و در غیر این صورت خصلت های 
ناصحیح در درونتان ریشه می کنند و جداشدنی 
نخواهند بود. جعفری مهر با تاکید بر حق استاد، 
پدر و مادر گفت: عمل کردن به دانسته ها و تذکر 
را باید اول از خودمان آغاز کنیم سپس درخانواده 
را  آسایش  افزود:  وی  دهیم.  گسترش  جامعه  و 
می توان با مال و پول  به دست آورد ولی آرامش 
محاسبه  و  حساب کشی  با  امر  این  بلکه  نه،  را 

نفس به دست خواهد آمد.

علمیه  حوزه  تبلیغ  کار گروه  جلسه 
خواهران استان کهگلویه و بویر احمد 

برگزار شد.
حجت االسالم محمد جواد جعفری مهر مدیر حوزه 
علمیه خواهران استان کهگلویه و بویر احمد در 
ارتقاء  جهت  برنامه ریزی  مورد  در  کارگروه  این 

تبلیغی دانش آموختگان به ایراد سخن پرداخت.
وی افزود: الزم است شناسنامه کامل و جامعی 
نوع  و  تهیه  استان  دانش آموختگان  تمامی  از 

فعالیت های ایشان مشخص شود.
وی ادامه داد: از دیگر برنامه های کارگروه تبلیغ 
توانمندی های  و  استعدادها  باید شناسائی  استان 

دانش آموختگان باشد.  

برگزاری نشست 
جایگاه علم در 

مدرسه فاطمیه)س( 
یاسوج

برگزاری کارگروه 

تبلیغ حوزه علمیه 

خواهران استان 

کهگلویه و بویر احمد

بانوان طلبه توانستند در نخستین جشنواره استانی عالمه حلی در همدان 
70 درصد جوایز را از آن خود کنند.

این  اختتامیه  مراسم  در  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز  عمومی  روابط  گزارش  به 
دبیر  اسماعیل نیا  جواد  حجت االسالم  شد،  برگزار  همدان  شهر  انصار  سالن  در  که  جشنواره 
جشنواره عالمه حلی در سخنانی با اشاره به اینکه امسال نخستین جشنواره استانی عالمه حلی 
همدان برگزار شد، اظهار داشت: با وجود این 376 اثر به دبیرخانه جشنواره عالمه حلی استان 

همدان ارسال شد که 148 اثر از میان آنها به بانوان طلبه تعلق داشت.
 14 خواهر  طالب  داد:  ادامه  جشنواره  این  در  طلبه  بانوان  چشمگیر  حضور  به  اشاره  با  وی 
از 20 عنوان برگزیده و شایسته تقدیر یعنی 70 درصد جوایز این جشنواره را به خود  عنوان 
استانی عالمه  برگزاری جشنواره های  به  اشاره  با  دبیر جشنواره عالمه حلی  دادند.  اختصاص 
حلی در سال های اخیر، تصریح کرد: این امر موجب افزایش قابل مالحظه آثار ارائه شده به 

این جشنواره شده است.
وی با اشاره به اینکه بانوان طلبه استان همدان در سال گذشته 67 اثر به جشنواره عالمه حلی 

ارائه کردند، ادامه داد: تعداد این آثار در سال جاری به 148 اثر رسیده است.
حجت االسالم اسماعیل نیا با اشاره به اینکه جشنواره استانی عالمه حلی در شش استان دیگر 
نیز برگزار می شود، اظهار امیدواری کرد تا پایان دی ماه شاهد اتمام فعالیت جشنواره های عالمه 

حلی در این استان ها باشیم. 
شاهد  پژوهش  نیاز  مورد  اعتبار  تخصیص  و  مناسب  برنامه ریزی  با  امیدواریم  گفت:  وی 

موفقیت های بیشتر خواهران طلبه در همه استان ها باشیم.
در این مراسم همچنین حجت االسالم علی عماد معاون پژوهش حوزه های علمیه برادران و 
رئیس شورای سیاست گذاری جشنواره عالمه حلی در مورد جایگاه پژوهش در حوزه های علمیه 

به ایراد سخن پرداخت.

در نخستین جشنواره استانی عالمه حلی در همدان؛

بانوان طلبه 70 درصد جوایز جشنواره
 عالمه حلی همدان را کسب کردند

علمیه  مدارس  رابطین خبری  با حضور  مطبوعاتی  نشریه نویسی  کارگاه 
خواهران استان البرز در محل این مدیریت برگزار شد.

کارگاه  برگزاری  به  اشاره  با  البرز  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر  بنی  احمدی  ابوالفضل 
نشریه نویسی مطبوعاتی در این استان تصریح کرد: این کارگاه با هدف ارتقاء مهارت رابطین 
خبری در خبر نویسی و تقویت نگرش طالب در زمینه رسانه مکتوب و مطبوعات جهت استفاده 

از ظرفیت های معنوی و علمی مدارس علمیه خواهران برگزار شد.
مورد  در  و  مطبوعات  کارشناس  کورانی  زهرا  تدریس  با  روزه  یک  کارگاه  این  افزود:  وی 
نشریه  در  غیرکالمی  المان های  جایگاه  و  صفحات  محتوای  آرایی،  صفحه  سرفصل های 

مطبوعاتی برگزار شد.

برگزاری کارگاه نشریه نویسی مطبوعاتی در استان البرز
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به  استان مرکزی  جمع کارکنان حوزه خواهران 

ایراد سخن پرداخت.
کارکنان  زحمات  از  تقدیر  خالقی ضمن  محمود 
مدیریت حوزه علمیه خواهران استان مرکزی در 
تعامل  قدرت  مدارس،  کمی  سطح  ارتقاء  زمینه 
استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر  همکاری  و 
مجموعه  این  پیشرفت  در  مهم  ابزار  از  یکی  را 

عنوان کرد.
وی فعالیت های پژوهشی استان مرکزی را بسیار 
به  افزود:  و  کرد  ارزیابی  باال  سطح  در  و  خوب 
جهت  در  موجود  ظرفیت های  تمام  کارگیری 
پیشبرد امور پژوهش از امتیازات این استان است.

در  استان  مدیریت  درخواست  به  اشاره  با  وی 
استان  این  در  پژوهشکده  تاسیس  خصوص 
خاطر نشان ساخت: استان مرکزی پیشرفت بسیار 
خوبی در چند سال اخیر داشته است و از این نظر 

جزو استان های نمونه کشور است.

برگزاری جلسه دفاع از تحقیق پایانی 
در مدرسه فاطمیه)س( پاکدشت

علمیه  مدرسه  پژوهش  معاونت  همت  ,به 
تحقیقات  از  دفاع  جلسه  پاکدشت  فاطمیه)س( 
پایانی دو نفر از طالب این مدرسه علمیه برگزار 

شد.
زهرا وفایی نژاد مدیر مدرسه علمیه فاطمیه)س( 
از  دفاع  جلسه  برگزاری  به  اشاره  با  پاکدشت 
تصریح  علمیه  مدرسه  این  در  پایانی  تحقیقات 
به  نیکو برش  فرزانه  حضور  با  جلسه  این  کرد: 

عنوان استاد داور برگزار شد.
وی افزود: در این جلسه از تحقیقات پایانی لیال 
نقش  و  سیاسی  فتنه  بررسی  موضوع  با  اسدی 
با آن و صدیقه عاشوری  والیت فقیه در مقابله 
و  جوانان  فرهنگی  بصیرت افزایی  موضوع  با 
ملیحه  راهنمایی  به  آن  به  رسیدن  راه کارهای 

حاجیان دفاع شد.

برگزاری جلسه دفاع از تحقیقات 
پایانی در مدرسه الزهرا)س( ری 

از  شماری  پایانی  تحقیقات  از  دفاع  ,جلسه 
طالب مدرسه علمیه الزهرا)س( ری برگزار شد.

علمیه  مدرسه  پژوهش  معاون  وحیدی  معصومه 
الزهرا)س( ری با اشاره به برگزاری جلسه دفاع 
از تحقیقات پایانی در این مدرسه علمیه تصریح 
کرد: این جلسه با حضور حجت االسالم محفوظی 

به عنوان استاد داور  برگزار شد. 
وی افزود: در این جلسه از تحقیقات پایانی عادله 
نوروز  زینب  قرآن،  در  حزن  موضوع  با  رمضانی 
نفاق برای حکومت  آفات و خسارات  با موضوع 
آب  موضوع  با  اسالمی، شمسی سادات سجادی 
شریف زاده  صدیقه  قرآن،  در  آن  شگفتی های  و 
با موضوع مسجد در جامعه اسالمی از دید آیات 

مراسم تودیع و معارفه مدیر مدرسه 
علمیه بنت الرسول)س( الشتر با حضور 
شماری از مسئولین این شهر برگزار شد.

جمعه  امام  موسوی  سیدسجاد  حجت االسالم 
رفیع  جایگاه  به  اشاره  با  جلسه  این  در  الشتر 
تصریح  جامعه  در  خواهران  علمیه  حوزه های 
اصل  یک  مهذب  و  مستعد  تربیت طالب  کرد: 
و برای تقویت دین ضروری است. وی در ادامه 
در مورد توجه به مباحث اخالقی و تربیتی طالب 

حوزه های علمیه به ایراد سخن پرداخت.
حجت االسالم سید نواب حسنی مدیر حوزه علمیه 
با  این نشست  ادامه  لرستان در  استان  خواهران 
علمیه  حوزه های  خطیر  و  سنگین  رسالت  اشاره 
ضمن  باید  طالب  گفت:  جامعه  در  خواهران 
تالش و کوشش در یادگیری علوم حوزوی، به 
تهذیب نفس و رعایت زی طلبگی توجه جدی 
داشته باشند تا بتوانند در جامعه تاثیر گذار باشند.

لزوم  به  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
از  استفاده  جهت  ساماندهی  و  برنامه ریزی 
ظرفیت های موجود در حوزه های علمیه خواهران 
رشد  و  ارتقاء  جهت  طلبه  خواهران  نقش  و 

وضعیت فرهنگی جامعه تاکید کرد.
حجت االسالم حسنی در پایان این مراسم ضمن 
تقدیر از بیرانوند، صادری را به عنوان مدیر جدید 
مدرسه علمیه بنت الرسول)س( الشتر معرفی کرد.

با  مفتاح  طرح  آموزشی  دوره 
ائمه  و  مبلغین  ویژه  نماز  محوریت 
علمیه  مدرسه  در  مدارس  جماعات 
حضرت  رقیه )س( برازجان برگزار شد .

مرکز  کارشناس  آرزومندی  حجت  االسالم 
تخصصی نماز قم در این دوره با اشاره به اهداف 
طرح مفتاح و اهمیت آثار قبولی نماز تصریح کرد :  
از  یکی  و  خدا  از  غفلت  بشریت  درد  بزرگترین 

بهترین راه های درمان آن نماز است .
وی افزود : اصالح نماز مقبول مایه خلوص قلب 

و جواز ورود به ملکوت است .

برگزاری 

مراسم تودیع و 

معارفه مدیر مدرسه 

بنت الرسول)س( الشتر

برگزاری  دوره 
آموزشی طرح مفتاح 
در مدرسه حضرت 
رقیه )س( برازجان

مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور طالب حوزه های علمیه را عائله 
نشان دار امام زمان)عج( در جامعه دانست.

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران حجت االسالم و المسلمین 
ویژه  طلیعه حضور  همایش  در  کشور  خواهران  علمیه  حوزه هاي  مدیر  جمشیدي  محمود رضا 
طالب خواهر جدیدالورود استان کردستان که در جوار مسجد مقدس جمکران برگزار شد، با 
اشاره به ورود و تحصیل طالب در حوزه هاي علمیه تصریح کرد: این از لطف و عنایات خداوند 
است که نگاه و راه شما را به سمت خود جلب کرده است. وي افزود: خداوند متعال اگر بنده اي 
را در دنیا مورد عنایت خود قرار دهد توفیق درک علوم اسالمي را که همان دیانت است به 
او عطا مي کند. وی تمام دنیا را عائله امام زمان)عج( عنوان کرد و ادامه داد: طالب حوزه های 
علمیه عائله نشان دار امام زمان)عج( هستند. مدیر حوزه هاي علمیه خواهران با اشاره به روایتی 
از حضرت علی)ع( در مورد فراگیری علوم اسالمی گفت: خداوند اگر برای بنده ای بهترین را 
بخواهد به او قدرت فهم دین را می آموزد. وی با اشاره به تقسیم بندی انسان ها برای رسیدن 
به سعادت در دنیا و آخرت اظهار داشت: کسانی که می خواهند در دنیا و آخرت سعادتمند باشند 

باید یا فقیه باشند یا متعلم و یا در مسیر تعلیم. 
حجت االسالم و المسلمین جمشیدي به ارزش عالم در جامعه اشاره کرد و افزود: خداوند به 

واسطه عالم نعمت را در آن جامعه افزایش می دهد.
به نقش خواهران طلبه در گسترش حجاب و عفاف در جامعه تصریح کرد: در  اشاره  با  وی 

روزگاری که حجاب و عفاف از جامعه ای رخت برمی بندد حفظ حجاب ارزشمند تر خواهد بود.
مدیر حوزه هاي علمیه خواهران شناخت مسیر زندگی را بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: نیت 
در طلبگی باید به خاطر رضای خداوند باشد و این امر در شناسایی مسیر درست زندگی بسیار 
تاثیر گذار است. وی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم گفت: خداوند در دنیا از انسان آنچه را طلب 

می کند که ظرفیت آن را به او عطا کرده باشد.

مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور:

طالب عائله نشان دار امام زمان)عج( 
در جامعه هستند

جلسه تودیع و معارفه مدیر مدرسه علمیه حضرت حکیمه)س( سپاهان شهر 
برگزار شد.

حجت االسالم سید مهدی ابطحی مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان در این مراسم در 
مورد نکات اخالقی ، شرایط طلبگی، اهمیت دادن به مستحبات و اخالق در خانواده به ایراد 
سخن پرداخت. حجت االسالم عسگری موسس مدرسه علمیه حضرت حکیمه)س( سپاهان شهر 
در ادامه این مراسم با اشاره به ارزش علم و علم آموزی تصریح کرد: برای پیشبرد هر چه بهتر 

اهداف حوزه های علمیه نیاز به همکاری مسئوالن و طالب مدارس علمیه است.
در ادامه این مراسم از زحمات رمضانیان تقدیر شد و فالحیان به عنوان مدیر جدید مدرسه علمیه 

حضرت حکیمه)س( سپاهان شهر معرفی شد.

برگزاری جلسه تودیع و معارفه مدیر
 مدرسه حضرت حکیمه)س( سپاهان شهر
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و روایات و زهرا نورمحمدی با موضوع راه های 

فقرزدایی از دید اسالم دفاع شد.

برگزاری دوره آشنایی با 
روش های حفظ قرآن در مدرسه 

ریحانه الرسول)س( قشم
قرآن  حفظ  شیوه های  با  آشنایی  دوره  ,اولین 
قشم  ر یحانه الرسول)س(  علمیه  مدرسه  در 
علمیه  مدرسه  مدیر  خدیجه غالمي  شد.  برگزار 
برگزاری  به  اشاره  با  قشم  ریحانه الرسول)س( 
این  در  قرآن  حفظ  روش های  با  آشنایی  دوره 
روزه  دو  دوره  این  کرد:  تصریح  علمیه  مدرسه 
کارشناس  معماریانی  حجت االسالم  حضور  با 
موسسه قرآنی زالل وحی خراسان رضوی برگزار 
شد.وی افزود: در این دوره طالب با جدید ترین 
اصول و شیوه های حفظ قرآن کریم ، روانشناسی 
قرآن کریم ، راهکارهای حفظ و هندسه مفهومی 

قرآن کریم آشنا شدند.

برگزاری کارگاه آموزش پژوهش در 
مدرسه حضرت نرگس)س( جهرم 

در  پژوهش  آثار  موضوع  با  آموزشی  ,کارگاه 
مدرسه علمیه حضرت نرگس)س( جهرم برگزار 
استاد  عارفیان  عبدالحمید  شد.حجت االسالم 
تعریفی  ارائه  با  این نشست  دانشگاه در  و  حوزه 
از پژوهش تصریح کرد: پژوهش عبارت است از 
کاربرد روش علمی برای حل یک مسئله که در 
این تعریف ابتدا باید مسئله ایجاد شود و پس آن 

مسئله طبق روش علمی حل شود.
و  کرد  اشاره  پیامبر اکرم)ص(  از  روایتی  به  وی 
افزود: اگر مومنی پیش از مرگ برگه ای از علم 
خود به جای گذارد همین یک برگ روز قیامت 

میان او و آتش جهنم مانع  خواهد شد.

برگزاری کارگاه آموزشی فن خطابه 
در مدرسه الزهرا)س( پلدختر 

علمیه  مدرسه  در  خطابه  فن  آموزشی  ,کارگاه 
آزاد بخت  اعظم  شد.  برگزار  پلدختر  الزهرا)س( 
اشاره  با  پلدختر  الزهرا)س(  علمیه  مدرسه  مدیر 
این  در  خطابه  فن  آموزشی  کارگاه  برگزاری  به 
با هدف  این کارگاه  مدرسه علمیه تصریح کرد: 
سخنرانی  و  تبلیغ  شیوه های  در  مهارت افزایی 
در  شهر  عمومی  مراکز  به  اعزام  برای  طالب 
ماه های محرم و صفر برگزار شد. وی افزود: این 
کارگاه دو روز ه با تدریس حجت االسالم قربانی 

کارشناس امور تبلیغ برگزار شد.

برگزاری کارگاه آموزشی 
مهارت های مطالعه و خالصه نویسی در 

مدرسه صدیقه کبری )س( بهار
علمیه  مدرسه  پژوهش  معاونت  همت  ,به 

معاون پژوهش حوزه های علمیه خواهران کشور گفت: بانوان طلبه نقش خود را در تولید دانش دینی پیدا می کنند.
به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران محمود خالقی در کنفرانس خبری اصحاب رسانه به مناسبت هفته پژوهش با 
اشاره به اینکه تنها حدود 17 سال از تشکیل مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران می گذرد، افزود: بانوان طلبه با انگیزه و نشاط خود، ضعف ها و 

عقب ماندگی ها را جبران می کنند.
وی افزود: در این زمینه تاکنون شاهد رشد چشمگیر پژوهش در حوزه های علمیه خواهران بوده ایم.

معاون پژوهش حوزه های علمیه خواهران با اشاره به اینکه در نظام فعلی آموزشی حوزه های علمیه خواهران، مقطع سطح چهار )دکتری( تاکنون 
راه اندازی نشده است و تنها چند سال از آغاز فارغ التحصیلی طالب در مقطع سطح سه )کارشناسی ارشد( می گذرد، افزود: با وجود این، تحقیقات و 

پژوهش های بانوان طلبه از سطح کیفی مطلوبی برخوردار است و آنان در جشنواره های پژوهشی رتبه های قابل توجهی کسب کرده اند.
وی با بیان اینکه تعداد زیادی از مدارس علمیه خواهران نوپا هستند و به همین دلیل با کمبود منابع علمی و نیروی انسانی مواجه اند، ادامه داد: با 

وجود این کمبودها شاهد انگیزه و پشت کار مناسب طالب در عرصه فعالیت های پژوهشی هستیم.
خالقی با اشاره به اینکه پژوهش های بانوان طلبه هم در نظام آموزشی و هم خارج از نظام آموزشی در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: در نظام 
آموزشی، طالب در پایان سطح دو )کارشناسی( موظف به ارائه تحقیق پایانی و در پایان مقطع تحصیلی سطح سه )کارشناسی ارشد( موظف به ارائه 

پایان نامه  هستند.
وی با اشاره به آمار تحقیقات پایانی و پایان نامه های مصوب و دفاع شده طالب گفت: از سال 82 تا فروردین سال 92، 18هزار و 343 موضوع تحقیق 

پایانی به تصویب رسیده و 14هزار و 124 دفاع شده است که میانگین امتیاز این تحقیقات 18.30 بوده است.
معاون پژوهش حوزه های علمیه خواهران با اشاره به آمار پراکندگی موضوعات تحقیقات پایانی طالب اضافه کرد: بیشترین موضوعات به قرآن و 

حدیث با 32 درصد، اجتماعی با 21 درصد و اخالق و تربیت با 11 درصد اختصاص دارد.
وی تعداد موضوعات مصوب پایان نامه های بانوان طلبه از سال 84 تا آذرماه سال جاری را هزار و 348 موضوع ذکر کرد و گفت: از این میان 394 

پایان نامه دفاع شده است که میانگین امتیاز آنها 17.30 بوده است.
خالقی بیشترین پراکندگی موضوعات مصوب پایان نامه ها را شامل 52 درصد تفسیر، 22 درصد سیره معصومین و 7 درصد فقه و حقوق دانست.

وی با اشاره به پژوهش های بانوان طلبه خارج از برنامه درسی اظهار داشت: یکی از عرصه های ارائه پژوهش، جشنواره عالمه حلی است که به صورت 
مشترک میان بانوان و برادران طلبه برگزار می شود. این جشنواره ابتدا صرفا در یک مرحله سراسری برگزار می شد اما اکنون و در آستانه برگزاری 
ششمین سال برگزاری مرحله سراسری جشنواره عالمه حلی، شاهد برگزاری مرحله استانی در استان های همدان، کرمان، قم، فارس، خراسان رضوی، 

اصفهان و تهران بوده ایم.
معاون پژوهش حوزه های علمیه خواهران از رشد 32 درصدی تعداد بانوان طلبه شرکت کننده در ششمین جشنواره عالمه حلی نسبت به جشنواره 
پنجم خبر داد و گفت: در سال گذشته 2هزار و 488 بانوی طلبه در این جشنواره شرکت کردند اما این آمار در سال جاری به حدود 3هزار و 700 

نفر رسیده است.
وی یادآور شد: جشنواره عالمه حلی آثار طالب را در چهار قالب کتاب، پایان نامه سطح سه، تحقیق پایانی سطح دو و مقاله مورد ارزیابی قرار می دهد 

و در سال گذشته بانوان 37 عنوان برتر را از مجموع 75 عنوان برتر به خود اختصاص دادند.
خالقی جشنواره بانوی کرامت را یکی دیگر از عرصه های ارائه آثار پژوهشی بانوان طلبه ذکر کرد و گفت: این جشنواره به بانوان طلبه دارای بیش از 
31 سال سن اختصاص دارد و در آن عالوه بر کتاب، پایان نامه، تحقیق پایانی و مقاله، نشریات پژوهشی و پژوهش های درسی سطح سه نیز مورد 
ارزیابی قرار می گیرد. در سال جاری 2هزار و 230 اثر در این جشنواره شرکت داده شده است که نسبت به سال گذشته با 33 درصد رشد مواجه است.

وی با اشاره به اینکه در طرح علمی پژوهشی رشد طالب با تشکیل گروه های 5نفره به انجام تحقیقات مبتنی به نیازهای جامعه به شیوه پیمایشی و 
کتابخانه ای می پردازند، تصریح کرد: چکیده تحقیقات هر دوره از اجرای این طرح در قالب کتابی جامع تهیه و منتشر می شود.

معاون پژوهش حوزه های علمیه خواهران با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه ایجاد و گسترش تشکل های پژوهشی ویژه طالب در حال 
تحصیل و فارغ التحصیل اظهار داشت: در این زمینه در مدارس علمیه سطح دو ویژه طالب شاغل به تحصیل، تاکنون 79 کانون پژوهشی تشکیل 
شده است که 2هزار طلبه در آنها عضو هستند و این کانون ها تاکنون 213 مقاله گروهی ارائه کرده اند. در میان مدارس علمیه سطح سه نیز تاکنون 

26 کانون پژوهشی با 500 عضو تشکیل شده است که تاکنون 46 مقاله از سوی آنها ارائه شده است.
وی تعداد هسته های پژوهشی تشکیل شده ویژه طالب فارغ التحصیل را 235 هسته ذکر کرد و گفت: در این هسته ها هزار و 806 طلبه عضو هستند 

و این هسته ها تا کنون 20 مقاله و 40 کتاب ارائه کرده اند.

معاون پژوهش 
حوزه های علمیه خواهران 

خبر داد:

بانوان طلبه نقش 

خود را در تولید 

دانش دینی

 پیدا می کنند
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اخبار مدارس
صدیقه کبری)س( شهرستان بهار کارگاه آموزشی 
مهارت های مطالعه و خالصه نویسی برگزار شد.

اسفندیاری مقدم عضو هیئت علمی  دکترعلیرضا 
همدان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  پژوهش  معاون  و 
در  موفقیت  عوامل  به  اشاره  با  نشست  این  در 
هدف  باید  مطالعه  :برای  کرد:  تصریح  مطالعه 

تعیین کنیم.
وی افزود: نوع مطالعه باید موثر و مولد باشد و 
مطالعه مولد منجر به یادگیری فعال می شود که 

نتیجه ای مهم در فرآیند مطالعه است.
همدان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  پژوهش  معاون 
مکمل،  و  مستند  منسجم،  باید  مطالعه  گفت: 

منظم، هدفمند منتقدانه و موشکافانه باشد.

برگزاری کارگاه روش نویسندگی در 
مدرسه الزهرا)س( هندیجان

نویسندگی  کارگاه  کتاب  هفته  با  ,همزمان 
الزهرا)س(  علمیه  مدرسه  در  یادگیری  روش  و 

هندیجان برگزار شد.
الزهرا)س(  علمیه  مدرسه  مدیر  یاقوتی  شهین 
روش  کارگاه  برگزاری  به  اشاره  با  هندیجان 
این  کرد:  تصریح  یادگیری  روش  و  نویسندگی 
ادبیات  ارشد  کارشناس  عنانات  با حضور  کارگاه 

برگزار شد.
وی افزود: هدف از برگزاری این کارگاه آموزش 
فن نویسندگی و روش های صحیح مطالعه برای 

طالب بود.
وی ادامه داد: در این کارگاه روش های صحیح 
روش های  و  خالصه نویسی    شیوه های  مطالعه  ، 

تند خوانی تدریس شد.

افتتاح پایگاه بسیج طالب مدرسه 
حضرت آمنه)س( قم 

پایگاه  افتتاح  مراسم  بسیج  هفته  با  ,هم زمان 
بسیج طالب مدرسه علمیه حضرت آمنه)س( قم 

برگزار شد.
تیپ  فرمانده  طیبی فر  حسین  حجت االسالم 
با  این مراسم  امام صادق)ع( قم در  مستقل 83 
اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در مورد بسیج 
تصریح کرد: بسیجی باید زینبی باشد و با عهد و 

پیمان الهی صادقانه برخورد کند. 
وی علت عدم شرکت شماری از یاران رسول اهلل 
به  وفای  عدم  پیامبر )ص(  جنازه   تشییع  در  را 

پیمان الهی عنوان کرد.
تشکیل  فرمان  با  خمینی)ره(  امام  افزود:  وی 
بسیج ، این نهاد را از تفرق و چند دستگی خارج 

کرد.
قم  صادق)ع(  امام   83 مستقل  تیپ  فرمانده 
خطاب به طالب اظهار امیدواری کرد با تشکیل 
حلقه های صالحین این مرکز یکی از فعال ترین 

پایگا ه های بسیج کشور باشد. 

را  علمي  شیعیان  تقلید  مرجع 
شود،  عجب  و  کبر  غرور،  باعث  که 

دشمن انسان عنوان کرد.
مدیریت  مرکز  عمومی  روابط  گزارش  به 
عبداهلل  آیت اهلل  خواهران  علمیه  حوزه های 
از جمله  اقشار مختلف  دیدار  در  آملی  جوادی 
طالب جدیدالورود حوزه علمیه خواهران استان 
شده  ذکر  خصوصیات  به  اشاره  با  کردستان 
انسان در قرآن کریم تصریح کرد: ذات  برای 
اقدس الهي خصوصیاتی براي انسان در قرآن 
هیچ  براي  را  خصوصیات  آن  که  است  قائل 

موجود دیگری قائل نیست.
خداوند  که  خصوصیاتی  جمله  از  افزود:  وی 
برای انسان قائل شده است این است که تنها 
مسافري که از عالم خاک شروع مي کند و تا 
لقاي الهي بار مي یابد و مورد خطاب خداست، 

انسان است. 
خدا  از  موجودات  همه  گرچه  داد:  ادامه  وی 
هیچ  اما  برمي گردند  خدا  طرف  به  و  هستند 

است  نقطه  دورترین  که  خاک  از  موجودي 
هستي  رتبه  عالي ترین  به  تا  نمي کند  شروع 
دیگر  ویژگی  به  شیعیان  تقلید  مرجع  برسد. 
و  کرد  اشاره  کریم  قرآن  منظر  از  انسان 
خاطر نشان ساخت: خصوصیت دیگري که جز 
انسان در هیچ موجود دیگري مطرح نیست این 
است که در درون انسان دشمني به نام هوا و 

هوس وجود دارد. 
ادامه داد: تنها موجودي  آیت اهلل جوادی آملی 
و  اوسط  جهاد  اصغر،  جهاد  میدان  سه  در  که 

جهاد اکبر باید بجنگد انسان است.
میدان  سه  در  پیروزی  برای  داد:  ادامه  وی 
و سرمایه گذاري  باید تالش، کوشش  جهادي 
مقصد  به  برای  خداوند  و  داد  انجام  بسیاری  
را  زمین  همه  و  سماوات  همه  انسان  رسیدن 

مسخر انسان قرار داده است.
وی افزود:  هیچ چیزي در عالم نیست که علم 
انسان نتواند به آن برسد و از آن بهره برداري 
و  اندیشه  ادراک،  نیروي  خداوند  که  چرا  کند 

آنها را  بتواند  انسان  تا  انسان داد  به  را  انگیزه 
تحت قدرت خود در بیاورد. 

اقدس  ذات  داشت:  اظهار  شیعان  تقلید  مرجع 
الهي کل نظام را میدان موفقیت انسان قرار داد 
و مهم ترین و برجسته ترین فرشته ها را مامور 

تدبیر کار انسان کرد.
هوس  و  هوا  مانند  درونی  دشمنان  به  وی   
اشاره کرد و ادامه داد: اهل بیت)ع( به ما دستور 
بیروني  دشمن  از  که  همان طوري  داده اند 
ما  درون  در  مي جنگیم  او  با  و  داریم  هراس 
هم چنین دشمني وجود دارد که در برابر آنها 

مجاهدت کنیم.
غرور،  باعث  که  علمي  آن  کرد:  تصریح  وی 
کبر و عجب است دشمن انسان است هر چند 

ظاهرا کمال و دوست ما است.
آیت اهلل جوادی آملی با اشاره به تالش انسان 
افزود:  و  کرد  اشاره  سعادت  به  رسیدن  برای 
انسان باید با ارزیابی، دشمن باطنی و بیرونی 

خود را شناسایی کند.

آیت اهلل العظمی جوادی آملی:

علمي که باعث 
غرور شود دشمن انسان 

است

آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی: 

طالب خواهر استان 

کردستان مرابطان دین 

در این منطقه هستند
تقلید شیعیان گفت: طالب  مرجع 
استان  خواهران  علمیه  حوزه های 
این  در  دین  مرابطان  را  کردستان 

منطقه دانست.
مدیریت  مرکز  عمومی  روابط  گزارش  به 
العظمی  آیت اهلل  خواهران  علمیه  حوزه های 
در  شیعیان  تقلید  مرجع  شیرازی  مکارم  ناصر 
دیدار طالب حوزه های علمیه خواهران استان 
کردستان با اشاره به فعالیت های این حوزه های 
ایجاد شده  علمیه تصریح کرد: نهضت علمی 
استان  در  خواهران  علمیه  حوزه های  در 

کردستان جهاد فی سبیل اهلل است.
وی با اشاره به حدیثی از حضرت علی)ع( در 

مورد باز شدن راه بهشت برای کسانی که در 
و  بال  مالئکه  افزود:  هستند  علم آموزی  راه 
را برای کسانی که در راه علم آموزی  پر خود 
هستند، فرش می کنند و تمام موجودات هستی 

برای آنان طلب مغفرت می کنند.
بسیار  علم  جویندگان  مقام  داد:  ادامه  وی 
کسی  هر  نصیب  توفیق  این  و  است  برجسته 
این مسیر قرار  نمی شود و شما طالب که در 

گرفته اید باید قدر خود را بدانید.
آیت اهلل مکارم شیرازی استان کردستان را یک 
منطقه مهم ارزیابی کرد و خاطر نشان ساخت: 
شما طالب مرابطان دین در این منطقه هستند.

وی با بیان اینکه طالب خواهر در این منطقه 

اهل  و  اسالم  مکتب  و  عقیدتی  مرزداران 
بیت)ع( هستند، خاطرنشان کرد: افزود: طالب 
خواهر مبلغ حوزه های علمیه کردستان نسبت 
تبلیغ  کشور  مناطق  دیگر  در  که  کسانی  به 

می کنند برتری دارند. 
وی ضمن ارائه توصیه هایی خطاب به طالب 
خدا،  یاد  وقت،  اول  نماز  اقامه  گفت:  خواهر 
کمک به بندگان خدا و اجتناب از مجالس گناه 

را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهید.  
علوم  فراگیری  افزود:  شیرازی  مکارم  آیت اهلل 
که  است  مسئله ای  جوانی  دوران  در  اسالمی 
بدانید و شکرگذار  را  باید قدر آن  شما طالب 

آن باشید.
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برگزاری مراسم تودیع و معارفه 
موسس مدرسه علمیه الزهرا)س( 

فریدن
معارفه مؤسس مدرسه علمیه  و  تودیع  ,جلسه 
برگزار  علمیه  مدرسه  این  در  فریدن  الزهرا)س( 

شد.
حوزه  مدیر  ابطحی  سید مهدی  حجت االسالم 
نشست  این  در  اصفهان  استان  خواهران  علمیه 
برقراری  در  خمینی)ره(  امام  نقش  به  اشاره  با 
خمینی)ره(  امام  کرد:  تصریح  اسالمی  حکومت 
با تمام وجود برای برقراری حکومت دینی تالش 

کرد .
وی ادامه داد: طالب و روحانیون باید با تالش 
شبانه روزی خود ادامه دهنده راه امام خمینی)ره( 

که سنبل روحانیت است، باشند. 
الزم به ذکر است در پایان این مراسم از زحمات 
حجت االسالم  و  تقدیر  کرامتی  حجت االسالم 
علمیه  مدرسه  جدید  مؤسس  عنوان  به  طیبی 

الزهرا)س( فریدن معرفی شد.

برگزاری مسابقات قرآنی در مدرسه 
حضرت زهرا)س( خمینی شهر

در  مختلف  بخش های   در  قرآنی  ,مسابقات 
خمینی شهر  زهرا)س(  حضرت  علمیه  مدرسه 

برگزار شد.
زهرا)س(  حضرت  علمیه  مدرسه  مدیر  دباغ 
خمینی شهر با اشاره به برگزاری مسابقات قرآنی 
در این مدرسه علمیه تصریح کرد: این مسابقات 
با هدف ایجاد انس با قرآن کریم و ارتقاء علمی 

و معنوی طالب برگزار شد.
وی افزود: این مسابقات شامل حفظ 10 جزء ، 
15 جزء ،30 جزء، ترتیل، قرائت و تفسیر سوره 

اسرا برگزار شد.

برگزاری نشست اخالق در خانواده 
در مدرسه الراضیه)س( اسدآباد

علمیه  مدرسه  در  خانواده  در  اخالق  ,نشست 
الراضیه )س( اسدآباد همدان برگزار شد.  

نهاد  مسئول  رضوی راد  محمد  حجت االسالم 
انصار الحسین)ع(  سپاه  در  فقیه  ولی  نمایندگی 
ویژگی های  مورد  در  نشست  این  در  همدان 

خانواده اسالمی به ایراد سخن پرداخت.
جامعه  در  رکن  اصلی ترین  را  خانواده  نهاد  وی 
عنوان کرد و افزود: موضوع خانواده را می توان از 
سه محور هدف تشکیل خانواده، آرامش روانی و 
آسیب ها و عوامل فروپاشی خانواده مورد بررسی 

قرار داد.
در  خانواده  تشکیل  از  هدف  داد:  ادامه  وی 
و  فساد  از  پیشگیری  روانی،  آرامش  اسالم  دین 

سازندگی اخالق است.
سپاه  در  فقیه  ولی  نمایندگی  نهاد  مسئول 

از  قبل  بایسته های  آموزشی  کارگاه 
مدرسه  در  موجود  معضالت  و  ازدواج 
علمیه فاطمه الزهرا)س( تنکابن برگزار شد.

کارگاه  این  در  کارشناس مشاور  امیری فر  زینب 
از  یکی  ازدواج  سن  رفتن  باال  داشت:  اظهار 

معضالت مهم جوامع بشری است.
وی افزود: در جوامع گذشته پسران و دختران با 
رسیدن به سن بلوغ یا کمی بعد از آن اقدام به 
جامعه یک  در  ماندن  و مجرد  ازدواج می کردند 

نقص اجتماعی به حساب می آمد.
وی ادامه داد: با پیچیده  تر شدن  جوامع و ایجاد 
اجتماعی  ذائقه  کاذب ،  انگیزه  های  و  خواسته ها 
تغییر یافت و این امر باعث روی گرداندن جوانان 
بزرگی  مانع  را  امر  این  جوانان  و  شد  ازدواج  از 

برای پیشرفت خود تلقی می کنند.
سن  در  ازدواج  مشکالت  به  مشاور  کارشناس 
ازدواج  سن  رفتن  باال  افزود:  و  کرد  اشاره  باال 
مشکالتی همچون افسردگی، از بین رفتن نشاط 
انتخاب  در  زیاد  وسواس  به  ابتال  جوانان،   در 
ازدواج  و  بزرگ  فرزندان  مشکل آفرینی  همسر ، 
به  نگرانی  و  اضطراب  افزایش  خانه ،  در  نکرده 
ویژه در دختران  و افزایش انحرافات را به وجود 
امیری فر گفت: دین اسالم دینی است  می آورد. 
که در آن به امر مقدس ازدواج بسیار تاکید شده 
است تا جایی که آن را یک سنت حسنه عنوان 

می کند.

برگزاری کارگاه 
بایسته های قبل از ازدواج 

و معضالت موجود در 
مدرسه فاطمه الزهرا)س( 

تنکابن

شانزدهمین  در  حضور  با  خواهران  علمیه  حوزه هاي  مدیریت  مرکز 
نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک )الکامپ( دستاوردهاي 

خود را در حوزه فناوري اطالعات عرضه کرد.
به گزارش روابط عمومي مرکز مدیریت حوزه هاي علمیه خواهران، دکتر علي طائي زاده مسئول 
به  توجه  با  داشت:  اظهار  خواهران  علمیه  حوزه هاي  مدیریت  مرکز  اطالعات  فناوري  دفتر 
فعالیت هاي چندسال اخیر دفتر فناوري اطالعات مرکز مدیریت حوزه هاي علمیه خواهران، به 
ویژه در بخش آموزش مجازی، این دفتر برای عرضه محصوالت و توانمندیهای خود در این 

بخش برای پنجمین سال در این نمایشگاه حاضر شد.
وی نمایشگاه الکامپ را بزرگ ترین اجتماع موسسات فناوری اطالعات دانست و افزود: از مهم 
ترین نکات قابل توجه در الکامپ امسال حضور دفتر فناوری اطالعات به صورت تخصصی در 

حوزه راه کارهای آموزش مجازی در این نمایشگاه بود.
مهم ترین محصول  خواهران  علمیه  حوزه هاي  مدیریت  مرکز  اطالعات  فناوري  دفتر  مسئول 
عرضه شده در غرفه دفتر فناوري اطالعات مرکز مدیریت حوزه هاي علمیه خواهران را نرم افزار 
جامع آموزش مجازی دانست و اظهار داشت: این نرم افزار هم اکنون در اختیار بخش آموزش 
قرآن و حدیث و بخش فرهنگی  دانشگاه  مجازی مرکز مدیریت حوزه هاي علمیه خواهران، 
مراکز  در  متقاضیان  تمام  به  ارائه  آماده  اکنون  هم  و  است  گرفته  قرار  االنبیا،  خاتم  قرارگاه 

آموزشی و موسسات علمی است.
طائی زاده افزود: با استفاده از این سامانه، تمام ابزارهای مورد نیاز برای راه اندازی یک سیستم 

آموزش مجازی در قالب یک راهکار جامع ساماندهی می شود. 
وی بخش های مختلف این بسته را شامل سیستم مدیریت یادگیری)LMS(، کالس آن الین 

و آف الین دروس و اتوماسیون تولید محتوا ذکر کرد.
مسئول دفتر فناوري اطالعات مرکز مدیریت حوزه هاي علمیه خواهران گفت: نمایشگاه الکامپ 
بزرگ ترین نمایشگاه فناوري اطالعات و ابزارهاي نرم افزاري، سخت افزاري و شبکه اي در سطح 
کشور است که امسال از 14 تا 17 آذرماه در محل دائمي نمایشگاه هاي بین المللي تهران برپا 

و غرفه مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سالن 41B غرفه 4128 دایر شده است.

مسئول دفتر فناوري اطالعات مرکز مدیریت حوزه هاي علمیه خواهران خبر داد:

حضور مرکز مدیریت حوزه هاي علمیه 
خواهران در نمایشگاه الکامپ

علمیه  مدارس  کاربران  و  آموزش  معاونان  ویژه  مهارت افزایی  کارگاه 
سطح دو و سه مدارس علمیه خواهران  استان خوزستان برگزار شد.

منیژه صرخه معاون آموزش حوزه علمیه خواهران استان خوزستان با اشاره به برگزاری کارگاه 
مهارت افزایي معاونان آموزش مدارس علمیه خواهران استان خوزستان تصریح کرد: این کارگاه 
ارتقاء بهره وری در سامانه آموزش  با هدف  از معاونان و کاربران  نفر  با حضور 50  یک روزه 

برگزار شد .
وی افزود: در این کارگاه نحوه کار با سامانه  های آموزش ، پذیرش ، دیدگاه و مواردی از آیین نامه 

که مورد سوال مدعوین بود آموزش و پاسخ داده شد .

برگزاری کارگاه مهارت افزایی معاونان آموزش 
مدارس علمیه خواهران استان خوزستان 

علمیه  مدارس  مشاوران  نشست 
خواهران استان کهگلویه و بویراحمد 
علمیه  حوزه  مدیریت  محل  در 

خواهران این استان برگزار شد.
عشرت کریمي نژاد معاون فرهنگی تربیتی حوزه 
در  بویراحمد  و  کهگلویه  استان  خواهران  علمیه 
فرهنگی  برنامه های  تشریح  ضمن  نشست  این 
مشاورین  گسترده  فعالیت  بر  تاکید  مورد  در 
مدارس علمیه به ایراد سخن پرداخت. وی افزود: 
حرکت و تکاپوی علمی و اخالقی برای طالب، 
آسیب شناسی در مدرسه، رفع مشکالت طالب، 
تعامل سازنده با طالب و کادر مدارس جهت رفع 
مشکالت علمی و اخالقی مدارس باید از جمله 

فعالیت های مشاورین در مدارس باشد.

برگزاری نشست 
مشاوران مدارس علمیه 

خواهران استان کهگلویه 
و بویراحمد
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خانواده  انصار الحسین)ع( همدان عوامل تحکیم 
را محبت و مهربانی، تربیت دینی، رعایت حقوق 
مسایل  تامین  برای  تالش  و  زوجین  متقابل 

اقتصادی برشمرد.
علمیه  مدرسه  مدیر  آراسته  ضحاکي  منیره 
الراضیه )س( اسدآباد با اشاره به برگزاری نشست 
اخالق در خانواده در این مدرسه علمیه تصریح 
با  و  طالب  مادران  حضور  با  نشست  این  کرد: 
اسالمی،  زندگی  سبک  با  طالب  آشنایی  هدف 
آشنایی با حقوق فرزندان بر پدر و مادر و درک 

متقابل فرزندان و اولیاء برگزار شد.

برگزاری نشست اخالقی 
در مدرسه الزهرا)س( گرگان 

با حضور امام جمعه
با موضوع ویژگی های دعای  ,نشست اخالقی 
الزهرا)س(  علمیه  مدرسه  در  االخالق  مکارم 

گرگان برگزار شد.
نماینده ولی فقیه  نور مفیدی  آیت اهلل سید کاظم 
امام جمعه شهر گرگان در  استان گلستان و  در 
این نشست با اشاره به حقیقت و ماهیت انسان 
از منظر قرآن تصریح کرد: با توجه به آیات بسیار 
جز  چیزی  انسان  حقیقت  که  می شود  فهمیده 
به  رسیدن  با  انسان  و  نیست  بندگی  و  عبودیت 
خواهد  پیدا  را   خود  اصلی  جایگاه  حقیقت ،  این 

کرد.
وی افزود: در تکالیف عبادی باید جنبه بندگی در 
انسان تقویت شود و انسان به این حقیقت برسد 

که هرچه هست از او و به سوی اوست.
وی ادامه داد: یکی از درس هایی که می توان از 
بیشتر  امام حسین )ع( گرفت و در صحنه کربال 
جلوه کرد بندگی خداوند است چرا که وی مظهر 

عبودیت در برابر ذات اقدس الهی است.
نماینده ولی فقیه در استان گلستان گفت: صرف 
بندگی زبانی برای رسیدن به سعادت کافی نیست 

بلکه بندگی باید در رفتار و عمل تجلی کند.

برگزاری نشست اخالقی در مدرسه 
الزهرا)س( محمودآباد با حضور 

دادستان ویژه روحانیت
معروف  به  امر  موضوع  با  اخالقی  ,نشست 
الزهرا)س(  علمیه  مدرسه  در  منکر  از  نهی  و 

محمودآباد برگزار شد.
حجت االسالم محمد مجتهد زاده دادستان دادگاه 
ویژه روحانیت مازندران در این نشست با اشاره به 
مدیریت امر به معروف و نهی از منکر در جامعه 
ارزش های  شدن  رنگ  کم  علت  کرد:  تصریح 
اجتماعی هچون حجاب و عفاف، کم رنگ شدن 

حیای اجتماعی است.
وی افزود: حیای اجتماعی با نظارت آحاد جامعه 
ضروریات  از  یکی  نظارت  و  می شود  حفظ 

شهادت  بزرگداشت  مراسم 
علمیه  مدرسه  در  رقیه )س(  حضرت 

الراضیه)س( اسدآباد برگزار شد.
حجت االسالم سید موسی حسینی مجد امام جمعه 
اسد آباد در این نشست با اشاره به روایتی از امام 
انسانی  آن  از  خیر،  همه  کرد:  تصریح  سجاد)ع( 
است که از نفس اماره خود صیانت کند و بر او 

مسلط شود.
بشناسد  را  خود  جایگاه  اگر  انسان  افزود:  وی 
حرکت  انسانی  شاخصه های  و  کرامت   به سوی 
اهداف  به  کرده  پیدا  که  شناختی  با  و  می  کند 
عالیه دست پیدا می کند. وی ادامه داد: افرادی در 
این عالم بوده و هستند که ظاهرشان مثل عموم 
مردم است اما وجودشان ملکوتی و مقدس است 

و با عالم غیب مرتبط هستند.
وی رمز موفقیت این افراد را چیره شدن بر نفس 
اماره، فرمانبرداری از خدای سبحان و سربلندی 

در امتحان های سخت الهی عنوان کرد.

هم زمان با ایام سالگرد شهادت شهید 
با  شهـدا  یادواره  مراسم  طهرانی مقدم 
این شهید در  مدرسه  حضور خانواده 

علمیه نورالزهرا)س( تهران برگزار شد.
حجت االسالم زحمت کش مسئول نمایندگی ولی 
فقیه در سپاه حضرت محمد)ص( در این مراسم 
به واقعه کربال و شباهت های آن با کربالی ایران 
اشاره کرد و دلیل ماندگاری نام شهدا را اخالص 
طهرانی  شهید  همرزم  نامی  کرد.سردار  عنوان 
در  مراسم  این  ادامه  در  دانشگاه  استاد  و  مقدم 
مورد ابعاد وجودی شهدا و والیت پذیری آنها به 

ایراد پرداخت. 
شهید  فرزند  مقدم  طهرانی  زینب  همچنین 
این مراسم گفت: خود ما پدر  طهرانی مقدم در 
را خیلی کم زیارت می کردیم اما بعد از شهادت 
معظم  مقـام  و  همرزمان  حرف های  از  ایشان 

رهبری  پدر را بیشتر شناختیم. 

برگزاری مراسم 
شهادت حضرت 

رقیه )س( در مدرسه 
الراضیه)س( اسدآباد
 با حضور امام جمعه

برگزاری 
مراسم یادواره 

شهدا در مدرسه 
نور الزهرا)س( تهران

رئیس شوراي سیاست گذاري 
خواهران  علمیه  حوزه هاي 
در  را  پژوهش  امر  از  استقبال 
علمیه  حوزه های  طالب  بین 

خواهران فراوان برشمرد.
به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت 
اهلل  آیت  خواهران  علمیه  حوزه های 
و  معاون  دیدار  در  مقتدایی  مرتضی 
حوزه های  پژوهش  معاونت  مدیران 
علمیه خواهران با اشاره به فعالیت های 
کرد:  تصریح  خواهر  طالب  پژوهش 
باید بتوانیم در حوزه های علمیه در امر 
پژوهش و تحکیم آن فعالیت های بیشتری انجام دهیم. عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: 
ایجاد  امر پژوهش در بین طالب حوزه های علمیه خواهران فراوان است. وی به  از  استقبال 
ارزیابی  با  باید  داشت:  اظهار  و  اشاره کرد  علمیه خواهران  در حوزه های  پژوهشی  هسته های 
برطرف کنیم.  را  موانع و مشکالت  بتوانیم  پژوهشی طالب  فعالیت های هسته های  انجام  در 
کرد:  تصریح  خواهران  علمیه  حوزه های  در  آزاد اندیشی  برگزاری کرسی های  به  اشاره  با  وی 
خروجی های این نشست ها باید در جامعه تاثیرگذار و چشمگیر باشد. عضو جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم با اشاره به مشکالت بودجه در امر پژوهش گفت: اولویت ها در بودجه حوزه علمیه 

خواهران باید در امر پژوهش، فرهنگی و تبلیغ باشد. 
رئیس شوراي سیاست گذاري حوزه هاي علمیه خواهران نیاز سنجی در امر تبلیغ را بین طالب 
خواهر بسیار مهم ارزیابی کرد. وی با اشاره به تالش های مسئولین حوزه های علمیه خواهران 
تصریح کرد: وجود خواهران طلبه در هر نقطه از کشور همچون ستاره درخشان و اثر گذار است.

و  فعالیت  نشست  این  ادامه  در  خواهران  علمیه  حوزه های  پژوهش  معاون  خالقی  محمود 
هماهنگی را در بین مسئولین این معاونت در کل کشور بسیار خوب ارزیابی کرد.

با  گفت:  خواهران  علمیه  حوزه های  طالب  بین  در  پژوهشی  ظرفت های  به  اشاره  با  وی 
عمل  در  و  داد  افزایش  را  پژوهشی  فعالیت های  شتاب  می توان  مسئولین  بیشتر  حمایت های 

کارهای شایسته انجام داد.
همچنین حجت االسالم علی اکبر حصاری مسئول دفتر برنامه ریزی و ارزیابی پژوهشی حوزه های 
علمیه خواهران به ایجاد زیر ساخت های پژوهشی اشاره کرد و اظهار داشت: باید مقدمات الزم 

برای سازماندهی فازغ التحصیالن حوزه علمیه خواهران انجام شود. 
وی افزود: حوزه پژوهش بهترین بستر برای فعالیت و توانمندی های طالب حوزه های علمیه 
خواهران سراسر  علمیه  مدارس  در  پژوهشی  به ظرفیت های  است. وی  مدارس  در  خواهران 
تاثیر گذار  بسیار  استان ها می تواند  در  پژوهشی  مراکز  راه اندازی  داد:  ادامه  و  اشاره کرد  کشور 
داشت:  اظهار  خواهران  علمیه  حوزه های  پژوهشی  ارزیابی  و  برنامه ریزی  دفتر  مسئول  باشد. 
مسیر توسعه عمرانی باید به سمت توسعه ساختارها و بکارگیری خواهران فارغ التحصیل باشد. 
وی ادامه داد: یکی از سیاست های راهبردی حوزه های علمیه خواهران ایجاد نهادها برای انجام 

وظایف طلبگی است.
علمیه  حوزه های  عمومي  پژوهش های  امور  ساماندهي  مدیر  اسماعیل نیا  جواد  حجت االسالم 
خواهران در ادامه این نشست با اشاره به برگزاری جشنواره عالمه حلی تصریح کرد: مشارکت 

خواهران طلبه در برگزاری این جشنواره ها بسیار خیره کننده است.
وی افزود: استقبال طالب خواهر از جشنواره عالمه حلی، نشانگر عالقه و ظرفیت های پژوهشی 

در حوزه های علمیه خواهران است.
وی به شرکت طالب خواهر در ششمین دوره جشنواره عالمه حلی اشاره کرد و گفت: در حال 
حاضر بالغ بر سه هزار اثر به دبیر خانه این جشنواره ارسال شده است که پیش بینی می شود این 

تعداد به چهار هزار اثر برسد.
را  طلبه  خواهران  حضور  خواهران  علمیه  حوزه های  عمومي  پژوهشی  امور  ساماندهي  مدیر 
در تمام عرصه ها موفقیت آمیز عنوان کرد و افزود: 100 گروه علمي در مدارس سراسر کشور 
تشکیل  مورد  در  پایان  در  هستند.وي  پژوهشي  فعالیت های  مشغول  که  است  شده  تشکیل 

شوراهاي علمي پژوهشي در 25 استان کشور توضیحاتی ارائه کرد.

رئیس شوراي سیاست گذاري حوزه هاي علمیه خواهران:

استقبال از پژوهش در بین بانوان طلبه 
فراوان است
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مدیریت است که این نظارت به معنی تخریب و 
نکته گیری نیست  بلکه به معنای کنترل و هدایت 

است.

برگزاری نشست اخالقی در مدرسه 
حضرت زهرا)س( خمینی شهر

 با حضور امام جمعه
علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاونت  همت  ,به 
حضرت زهرا)س( خمیني شهر نشست اخالقی در 

این مدرسه علمیه برگزار شد.
حجت االسالم رحیمی امام جمعه خمینی شهر در 
این نشست با اشاره به موانع ارتکاب گناه تصریح 
گناهان  ارتکاب  از  مانع  را  انسان  آنچه  کرد : 
می کند این است که بداند خداوند در همه حال او 

را مشاهده می کند.
وی به آثار حسادت و کینه در دل مومن اشاره 
باعث  کینه  و  حسادت  صفت  دو  افزود:  و  کرد 

می شود تا ایمان از دل بنده مومن خارج شود.
گفت:  به طالب  خطاب  خمینی شهر  جمعه  امام 
مسیر  در  طلبه  یک  موفقیت  عوامل  از  یکی 
کتب  مطالعه  به  نسبت  ویژه   اهتمام  طلبگی 

غیر درسی است.

برگزاری نشست اخالقی در مدرسه 
کوثر)س( علی آباد کتول 

با حضور امام جمعه
طالب  و  اساتید  حضور  با  اخالقی  ,نشست 
با  و  کتول  علی آباد  کوثر)س(  علمیه  مدرسه 

سخنرانی امام جمعه این شهر برگزار شد.
جمعه  امام  موسوی  مهدی  سید  حجت االسالم 
استفاده  مورد  در  نشست  این  در  کتول  علی آباد 

از فرصت ها در زندگی به ایراد سخن پرداخت.
در  حاضر  حال  در  که  وضعیتی  افزود:  وی 
جمهوری اسالمی حاکم است به هیچ عنوان با 

زمان قبل از انقالب قابل مقایسه نیست .
وی ادامه داد: قبل از انقالب امکان اینکه خانم ها 
همه دروس حوزوی را بیاموزند وجود نداشت ولی 
جامعه  در  زمینه  این  برکت خون شهدا  به  حاال 

فراهم شده است .
امام جمعه علی آباد کتول با اشاره به اینکه رسالت 
اظهار داشت : خانم ها  است  بانوان طلبه سنگین 
عالوه بر اینکه باید به وظیفه خود آشنا باشند بار 

سنگین تبلیغ را هم به دوش می کشند .
باید  تحصیل کرده  و  عالمه  نیروهای  گفت:  وی 
عالوه بر تحصیل علم ، تهذیب عمل را هم سر 

لوحه کار خود قرار دهند .

برگزاری نشست اهمیت مطالعه و 
انس با کتاب در مدرسه الزهرا)س( 

هندیجان 
با  کتاب  با  انس  و  مطالعه  اهمیت  ,نشست 

اولین جلسه کارگروه تبلیغ مدارس 
محل  در  قم  استان  خواهران  علمیه 
مدیریت حوزه علمیه خواهران استان 

تهران برگزار شد .
حوزه  مدیر  ابراهیمیان  رسول  حجت االسالم 
علمیه خواهران استان قم در این جلسه با اشاره 
به مباحث ضروری در حوزه های علمیه خواهران 
تصریح کرد: یکی از مباحث مهم و ضروری در 

حوزه های علمیه تبلیغ و ترویج دین است.
در  تبلیغی  فعالیت های  ساماندهی  افزود:  وی 
این  تشکیل  هدف  مهم ترین  علمیه  مدارس 
کار گروه است و برنامه ریزی ها باید طوری تنظیم 
تبلیغی در حوزه های علمیه  تا استعدادهای  شود 

شکوفا شود .
مدیر حوزه علمیه خواهران استان قم ادامه داد: 
باید در  مبلغان و هر کاری که  اعزام  تبلیغ،  امر 
اول در  جامعه شکل گیرد الزم است در مرحله 
امر  این  موفقیت  علت  که  پذیرد  انجام  مدارس 

ارتباط مستقیم مدارس و جامعه است .

علمیه  مدرسه  اساتید  نشست 
رئیس  حضور  با  دزفول  الزهرا )س( 

دانشکده اصول دین برگزار شد. 
اصول  دانشکده  رئیس  عطار زاده  حجت االسالم 
دین دزفول در این نشست با اشاره فعالیت های 
فرهنگی در جامعه تصریح کرد: کار فرهنگی دیر 
بازده است اما ثمرات شیرین آن در آینده پدیدار 

می شود.
وی به رسوخ دشمن در خانه ها اشاره کرد و اظهار 
داشت: تنها محل تربیت صحیح اسالمی مدارس 

علمیه است.
لزوم  به  دزفول  دین  اصول  دانشکده  رئیس 
کرد  تاکید  اساتید  اطالعات  تبادل  و  همفکری 
خود  علمی  موقعیت  به  نباید  اساتید  ما  گفت:  و 

مغرور شویم، چرا که تکبر آفت علم است. 
وي افزود: عالوه بر آموزش طالب باید به نکات 
آیین  خانواده ها،  با  برخورد  نوع  مانند  تربیتی 
همسرداری و خانه داری برای طالب توجه کرد.

برگزاری جلسه 
کارگروه تبلیغ حوزه 

علمیه خواهران
 استان قم 

برگزاری نشست 
اساتید مدرسه 

الزهرا)س( دزفول با 
حضور رئیس دانشکده 

اصول دین

علمیه  حوزه های  مدیر 
آغاز  با  همزمان  خواهران 
صادر  پیامی  پژوهش  هفته 

کرد.
مرکز  عمومی  روابط  گزارش  به 
خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت 
المسلمین  و  حجت االسالم  پیام  متن 
شرح  این  به  جمشیدی  محمودرضا 

است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

َسُنِریِهْم آَیاتَِنا ِفي اْلَفاِق َوِفي أَنُْفِسِهْم 
َیْکِف  أََولَْم  الَْحقُّ  َُّه  أَن لَُهْم  َیَتَبیََّن  َحتَّی 
َُّه َعلَی ُکلِّ َشٍي َشِهیٌد فصلت:53    به زودی نشانه های خود را در افقها ] ی گوناگون [   بَِربَِّک أَن
و در دلهایشان به آنها نشان می دهیم تا برایشان روشن گردد که او خود حق است. آیا کافی 

نیست که پروردگارت خود شاهد هر چیزی است؟
متعالی ترین تکاپوی همیشگی بشر، کشف حقیقت و شناخت راز و رمزهای هستی بوده و خواهد 
بود. ارزشمندترین ارمغان و میراث گذشتگان و سلف صالح، هدایت کردن انسان ها به سوی 
حقایق هستی و درک و فهم و واکاوی معارف عظیم الهی است؛ که از سوی پیامبران بزرگ 
تبیین و تبلیغ گردیده است. این تکاپوهای مقدس، هزاران هزار انسان شیفته کشف و وصال به 
حق را از حیرت و گمراهی و سرگشتگی رهانیده و به سرچشمه حقیقت رسانده است؛ اما صد 
البته دریای بیکران معارف الهی که در همه عوالم هستی نهاده شده، آن قدر وسیع و گسترده 
است که حقایق کشف شده در برابر گهرهای دست نیافته را، بسیار ناچیز می نماید. از این رو 
اگر همه حقیقت پژوهان حوزوی کمر همت بربندند تا با همت واال و جهد و جد و اراده راسخ، 
به کشف و استنباط معارف نورانی الهی دست یابند و هر یک سهم بزرگ و پر برکتی در این 

راه ایفا نمایند، ره به گزاف نسپرده اند.
در این میان، حوزه های علمیه خواهران که افتخار دارد هزاران دانش آموخته مکتب اهل بیت 
علیهم السالم را از بین بانوان میهن اسالمی در دامن خود بپروراند و اندیشه و استعداد و قلم 
آنان را در راه گسترش اندیشه دینی به فعلیت برساند، اکنون باید در این تکاپوی مقدس، رسالت 
تاریخی خود را در ایفای سهم و نقش شایسته، عهده دار بشود و با خدا محوری و خود باوری، 
با همت مضاعف و سرعتی  باقی است،  تا رسیدن به قلّه کمال و تعالی  فاصله زیادی را که 
و  سخت افزاری  الزم  ظرفیت های  ایجاد  سمت  به  حرکت  با  مهم،  این  نماید.  طی  دوچندان 
فرهیخته  و  فاضل  خواهران  مشارکت  با  پژوهشی  نهادهای  و  مراکز  ایجاد  نرم افزاری، جهت 

دست یافتنی است.
 از این رو در جهت ایجاد آمادگی های کامل در بین خواهران و در راستای تحقق شعار راهبردی 
»هر طلبه، یک پژوهشگر« که از سال 1390، توسط معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های 
علمیه خواهران، انتخاب شده و هر ساله بخشی از تمهیدات آن در قالب شعار محوری سال 
پی گیری می شود، سال گذشته شعار محوری »گسترش فرهنگ پژوهش« با محوریت انجام 
برگزاری  و  فرهنگ سازی  استمرار  بر  تاکید  با  امسال  و  برگزیده شد  اندیشی  آزاد  کرسی های 
کرسی های آزاداندیشی در تمامی مدارس علمیه خواهران، »پژوهشگری نوین« به عنوان شعار 
محوری برگزیده شده، تا خواهران طلبه به همه جنبه ها، مزایا، قابلیت ها و کارآمدی ابزارها و 
روش های نوین پژوهشی، خصوصًا بهره گیری از امکانات دیجیتال و فضای مجازی و سایبری 
در پیگیری اهداف و طرح ها و برنامه های پژوهشی، توجه ویژه داشته و همه این امکانات را 
به کار گیرند. طبعًا مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، مدیریت های استانی، مسئوالن، 
کاربست  جهت  در  را  خود  مساعی  همه  خواهران،  علمیه  مدارس  مدیران  و  امنا  هیئت های 
امکانات و لوازم پژوهشی نوین در جهت رونق تمام عیار فعالیت های پژوهشی خواهران طلبه 
به کار خواهند برد؛ چرا که بالندگی و شکوفایی استعدادها در فضای آزاداندیشانه حوزه ها، به 

حمایت دلگرم کننده متولیان امر، نیاز دارد. 
در این میان از عموم صاحب نظران و فرهیختگان حوزوی عالقه مند به گسترش و نشر معارف 
انتظار داریم مرکز مدیریت حوزه  های علمیه خواهران را صمیمانه و  اهل بیت علیهم السالم 

متعهدانه یاری رسانند.

همزمان با هفته پژوهش صادر شد:

پیام مدیر حوزه های علمیه خواهران
 به مناسبت هفته پژوهش
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در  هندیجان  کتابخانه های  کتابداران  حضور 

مدرسه الزهرا)س( این شهر برگزار شد.
حجت االسالم شمیل پور امام جمعه هندیجان در 
خصوص  در  مقدمه ای  ارائه  ضمن  نشست  این 
کتاب خوانی  و  کتاب  با  انس  و  مطالعه  اهمیت 
به  عالقمندان  و  جوانان  جذب  کرد:  تصریح 
کتابخانه ها و تشویق به کتابخوانی  از اصلی ترین 

ویژگی های کتابداران است.
وی به بررسی انواع علم از نظر اسالم اشاره کرد 
و در مورد اهمیت مباحثه و تاثیر آن در یادگیری 

به ایراد سخن پرداخت.

برگزاری نشست آسیب شناسی در 
حوزه های علمیه در موسسه آموزش 
عالی حوزوی فاطمیه)س( دامغان 

علمیه  حوزه های  در  آسیب شناسی  ,نشست 
فاطمیه)س(  حوزوی  عالی  آموزش  موسسه  در 

دامغان برگزار شد.
عالی  آموزش  موسسه  مدیر  امام وردی  نسرین 
نشست  این  در  دامغان  فاطمیه)س(  حوزوی 
نوع  برخورد،  رفتار،  گفت:  طالب  به  خطاب 
از طالب  یک  هر  گفتن  نحوه سخن  و  نگرش 
سبب جذابیت بیشتر علوم دینی در جامعه خواهد 

شد.
آموزه های  اساس  بر  را  دینی  علوم  دروس  وی 
تصریح  و  دانست  زندگی  درس  بهترین  دینی، 
کرد: طالب علوم دینی سفیران حوزه در جامعه 

هستند.
فاطمه سادا ترابی معان آموزش موسسه آموزش 
این  ادامه  در  دامغان  فاطمیه)س(  عالی حوزوی 
دنیوی  انگیزه های  در  شدن  محدود  نشست 
به  توجه  و  اشتغال  تحصیلی،  مدرک  همچون 
بازار کار را علت بی رغبتی بعضی طالب به ادامه 

تحصیل در سطوح باالتر عنوان کرد.
محیط  یک  حوزه  درس  کالس  داد:  ادامه  وی 
معنوی است که موجب همدلی، تقویت روحیه و 

شادابی طالب و اساتید می شود.

برگزاری نشست آسیب های 
طلبگی برای طالب مدرسه حضرت 

زینب)س( کرمان
طالب  شرکت  با  طلبگی  آسیب های  ,نشست 
پایه اول و دوم مدرسه علمیه حضرت زینب)س( 

کرمان برگزار شد.
حجت االسالم سید مهدی حسینی معاون آموزش 
حوزه های علمیه خواهران در این نشست با اشاره 
و  افراط  کرد:  تصریح  طلبگی  آسیب های  به  
تفریط ، مدرک گرایی و مردمی نبودن از مهم ترین 

آسیب های طلبگی است.
وی یکی دیگر از از آسیب های بزرگ طلبگی را 
مایوس شدن از ادامه مسیر عنوان کرد و افزود: 

مختلف  عرصه های  در  توانسته اند  که  می برد  بهره  پژوهشگری  بااستعداد  بانوان  از  خواهران  علمیه  حوزه های 
پژوهشی توانایی خود را به نمایش بگذارند. اما این استعدادها نیازمند پشتیبانی و هدایت مستمر است. بخشی از این 
کار در مدیریت پشتیبانی پژوهشی حوزه های علمیه خواهران انجام می گیرد. در گفتگویی که می خوانید برخی از 
اقدامات معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران در همین راستا از زبان حسین اسحاقی مدیر ساماندهی امور 

پژوهشی حوزه های علمیه خواهران بیان شده است.
ـ در راستای ساماندهی و هدایت استعدادهای برتر نخبگان حوزههای علمیه چه اقداماتی مد نظرتان است؟

در ارتباط با ساماندهی نخبگان و استعدادهای برتر نیاز به اقدامات ذیل داریم: الف(تهیه آییننامهها و دستورالعملهای همخوان با حوزههای خواهران 
با استعانت از مصوبات شورای عالی، شورای سیاستگذاری و هیأت امنای مرکز نخبگان؛ ب( شناسایی استعدادها و ظرفیتها؛ ج( ساماندهی و تیپبندی 
آنها؛ د( مهارت افزایی؛ ه(حمایت و پشتیبانی مادی و معنوی؛ و( معرفی نخبگان به مجامع علمی؛ ز( استفاده بهینه از توانمندی آنان در عرصههای 

آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، تربیتی و مدیریتی.
ـ راههای برقراری تعامل و ارتباط سازنده پژوهشگران با مراکز و نهادها را چگونه میبینید؟ 

گام اول تعامل در اثر ایجاد و تقویت معرفت افزایی و شناخت نسبت به یکدیگر است. سعی ما بر این است که ابتدا نخبگان و استعدادهای برتر را 
به مراکز و نهادهای مختلف بشناسانیم و در مقابل، این نهادها و مراکز را به خواهران معرفی نماییم تا بر اساس عالیق، سالیق و همسویی علمی- 

پژوهشی، تعامل مورد نظر محقق شود.
ـ در راستای نشرآثار محققان و مولفان  چه اقداماتی صورت گرفته است؟

در این راستا شواری نشر با حضور چهرههای شاخص و مقبول این حوزه، شکل گرفته و تعدادی از آثار نیز بررسی و مورد تأیید قرار گرفته است. 
إن شاهلل به زودی با تأمین بودجه کافی، این آثار خلعت طبع خواهند پوشید و جامعه علمی- پژوهشی کشور از سطح علمی و توانمندی پژوهشی 

خواهران مطلع خواهد شد.
ـ آیا روند فعالیتهای پژوهشی طالب  نسبت به سال گذشته آسانتر شده است؟

در پرتو مساعی الزم برای نهادینهسازی فرهنگ هر طلبه یک پژوهشگر،  همچنین عطف توجه بیشتر مسئولین به مقوله پژوهش و ایجاد سازو کارها 
و مهارتافزایی بیشتر پژوهشگران، روند رو به رشد در حوزههای علمیه خواهران دیده میشود.

ـ در باره منشورات و نشریات حوزه خواهران چه اقداماتی انجام گرفته است؟ 
قدمهای اولیه برداشته شده و طی فراخوانی نشریات استانی تجمیع و در صدد بررسی و کیفیت شناسی آنها هستیم. نشریه قرآن پژوهی »آیت« نیز با 
بهرهگیری از مقاالت خواهران طلبه تهیه شده است. در استانهای کرمان، آذربایجان شرقی، مازندران و سمنان نیز نشریه قرآنی در حال تهیه میباشد. 

امید میرود که با تهیه شمارگانی از نشریات قرآنی بتوانیم توانایی خواهران را به منصه ظهور برسانیم.
زمینه سازی برای اخذ مجوز برای چند نشریه حوزه خواهران نیز در برنامه کاری این مدیریت است تا مرجعی دائمی برای ارائه مطالب علمی پژوهشی 

خواهران گردند.
ـ خواهران پژوهشگر چه انتظاری از مرکز در راستای حمایت مادی و معنوی از خود دارند؟

انتظارات در عرصة تأسیس پژوهشکده و پژوهشگاه در حال  اما برآوردن این  از آنها نیز صائب میباشد  انتظارات خواهران متفاوت است. بسیاری 
حاضر میسور نیست، مگر اینکه در کالن نگری و تصمیم سازی ستادی به طور جد به این امر توجه شود و بودجه و امکانات برای محقق شدن این 

خواستهها تحقق یابد.
ـ چگونه میتوان از نیروی بالقوه در راستای تولید علم و پژوهش استفاده کرد؟

میتوان با پژوهش محورکردن آموزش و برپایی نشستهای علمی و کرسیهای آزاد اندیشی که از سال گذشته در حوزههای خواهران آغاز گردیده، 
همچنین ایجاد فرصتهای مطالعاتی و زمینهسازی برای ارایه محصوالت فکری به صورت شفاهی و در نشریات مختلف و نقد و بررسی آنها، به 
بالندگی و تولید علم نزدیک شد. نظر به وجود استعدادهای برتر و در کنار آن اهتمام جدی به دانش اندوزی و تهذیب، این مهم دور از دسترس نیست.

ـ در خصوص تهیه منابع مکتوب در سال جدید چه اقداماتی را انجام داده اید؟
با توجه به استاني بودن بودجه کتابخانه و عدم امکان خرید مستقیم، تنها تهیة منابع از طریق دریافت کتابهاي اهدایي میباشد. امسال با رایزنیهاي 
صورت گرفته با سایر نهادها توانستیم بالغ بر11هزار نسخه کتاب  براي کتابخانهها تهیه و با همکاري مرکز نشر هاجر ارسال نماییم، همچنین در 

حال پي گیري دریافت منابع بیشتري از نهادها و مراکز مختلف میباشیم.
ـ در باره فعالسازی کتابخانه مرکز و برقراری ارتباط با همکاران چه برنامهای در پیش دارید.

گفتگو با مدیر پشتیباني 
پژوهشی حوزه های علمیه خواهران:

120 اثر قرآنی 

از بانوان طلبه 

آماده چاپ شده 

است
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اخبار مدارس
برای اینکه از اقناع، آموزش، تبلیغ دین و پذیرش 
آن توسط مردم مایوس نشوید باید با کم سوادی 
خود مبارزه کنید و در مثلث اعتقادات، احکام و 
اخالقیات بسیار قوی باشید .وی ادامه داد: برای 
و خصیصه  باشید  مردمی  باید  عمومی  مقبولیت 
مردمی بودن باید همراه با اخالص در عمل باشد.

برگزاری نشست بررسی راهکارهای 
جذب قشر جوان به نماز توسط 

مدرسه الزهرا)س( هندیجان
هندیجان  الزهرا)س(  علمیه  مدرسه  ,به همت 
این شهر  اداره آموزش و پرورش  با همکاری  و 
نشست بررسی راهکارهای علمی و عملی جذب 

بهتر قشر جوان به نماز برگزار شد.
جمعه  امام  شمیل پور  علی  حجت االسالم 
اهمیت  مورد  در  نشست  این  در  هندیجان 
پرورش  و  آموزش  مدارس  در  نماز  برگزاری 
طالب  به  خطاب  پرداخت.وی  سخن  ایراد  به 
دین  مبلغان  و  طالب  گفت:  علمیه  حوزه های 

ادامه دهنده راه انبیا و اولیای الهی هستند.
وی افزود: طالب و مبلغان با تبلیغ عالمانه باید 
حامی این مرز و بوم و عقاید مردم به ویژه قشر 

جوان جامعه باشند.

برگزاری نشست بزرگداشت مقام 
شیخ مفید در مدرسه حضرت 

زینب کبری)س( تهران
همت  به  مفید  شیخ  مقام  بزرگداشت  ,نشست 
کبری)س(تهران  زینب  حضرت  علمیه  مدرسه 

برگزار شد.
اشرف صفری استاد روش تحقیق در این نشست 
کرد:  تصریح  مفید  شیخ  مقام  بزرگداشت  ضمن 
شیخ مفید یک نقطه عطف در تاریخ شیعه و به 
داده  علمی صورت  رنسانس  بزرگان یک  اعتبار 

است که این اتفاق کمتر در تاریخ رخ می دهد.
وی افزود: تالیفات شیخ مفید قریب 200 کتاب 
ما  دست  به  آنها  از  کتاب   20 تنها  که  می باشد 
رسیده و از این باب در حق ایشان جفا شده است .

وی آثار شیخ مفید را به دلیل درجه علمی، وثاقت 
اصول  و  فقه  و   اسالم  تاریخ  و  حدیث  در  کالم 
به اذعان علمای اهل سنت، منبعی برای علمای 

بعدی، مولفین و نویسندگان عنوان کرد.
صفری به حوزه نگهداری برخی از این آثار اشاره 
مناظرات  باب  در  خطی  اثر  یک  گفت :  و  کرد 
فی المجلس  از شیخ مفید در موزه آستان قدس 
رضوی مشهد مقدس وجود دارد که هنوز به طبع 

آراسته نشده است.

برگزاری نشست بسیجی  و بصیرت در 
مدرسه حضرت زینب )س( یزد

و  بسیجی  نشست  بسیج  هفته  با  زمان  ,هم 

خوشبختانه خرید و تکمیل کتابخانه مرکزي از ابتداي سال با خرید منابع از نمایشگاه کتاب شروع شده است. براي همکاران نیز اقداماتي از قبیل 
معرفي به سایر کتابخانهها ، اطالع رساني منابع جدید، امکان عضویت، ایجاد فضاي مناسب براي مطالعه، امکان تهیه مقاالت تخصصي و امکان 

بهره برداری از سامانه تحت وب انجام شده است. 
ـ در ارتباط با تجهیز کتابخانههای مدارس از حیث سخت افزاری و نرم افزاری چه تمهیداتی را اندیشیدهاید؟

گزارشي از امکانات سختافزاري و نرم افزاري کتابخانهها تهیه و به مسئولین منعکس گردیده است. خرید و ارتقاء نرم افزار کتابخانهاي کاوش، بروز 
رساني اطالعات کتابشناخي 110 کتابخانه بر روي وب، بررسي دیتا کتابشناختي مدارس و ارسال مشکالت آنها، معرفي کتابخانه ها با حجم اطالعات 

باال به پایگاه  کتابخانه هاي جامع از دیگر فعالیت ها در راستای تجهیز کتابخانه های مدارس است.
ـ جذابترین برنامههای هفته کتاب در سال جاری چه بوده است؟

برگزاری نمایشگاه کتاب در برخی استانها با همکاری دفتر تبلغات و مرکز نشر هاجر، همچنین نشستهای تخصصی کتابداران از بهترین برنامههای 
برگزار شده در هفته کتاب بود. 

ـ تفاوتهای برنامههای هفته کتاب سال نسبت به سالهای گذشته 92 رابیان فرمایید؟
برگزاري کارگاههاي کتابداري و تجلیل از کتابداران با همراه با معرفی کتابداران برتر هر استان از اهم تفاوتهای هفته کتاب سال 92 نسبت به 

سالهای گذشته است.
ـ با کدام یک از نهادها مراکز و موسسات در راستای تامین منابع مکتوب و یا دیجیتالی همکاری داشته اید؟

همکاری خوبی با مرکز خدمات حوزه، نهاد کتابخانههاي عمومي، وزارت ارشاد اسالمي، دفتر تبلیغات و بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس صورت 
گرفته است. در این راستا کتاب های گوناگونی تهیه و برای تجهیز کتابخانههای مرکز و مدارس ارسال گریده است. معرفی طالب برای بهره مندی 

از منابع دیگر کتابخانهها نیز در تعامل با این مراکز انجام شده است.
ـ در خصوص سامانههای به کار گرفته شده در یکسان سازی و به روز رسانی کتابخانههای مدارس  چه اقداماتی انجام گرفته است؟

در حال حاضر 97 درصد از کتابخانهها به نرم افزار کتابداري مجهز شده اند و بروز رساني آنها به کاوش 2006 نیز همچنان در حال انجام است. 
اطالعات کتابخانههای مدارس پس از بررسي بر روی سامانه تحت وب بارگذاری میشود. در حال حاضر اطالعات 110 کتابخانه بر روی این سامانه  
قرار دارند که به تدریج در حال تکمیل هست. همچنین تهیه فهرستگان مشترک در دست اقدام میباشد. فهرستنویسي متمرکز و تهیه جزوه تصویري 
ارتباط کتابخانههاي حوزوي در حوزه دیجیتال، امانت،  آینده نزدیک،  با تکمیل کامل سامانه کاوش تحت وب در  اقدامات است.  از دیگر  کاوش 

فهرستنویسي متمرکز و کنترل منابع فعال میگردد.
ـ در جهت شناسایی استعداد های برتر تا کنون چه اقداماتی انجام گرفته  است و چه برنامههایی پیشرو دارید. 

در خصوص شناسایی استعدادهای برتر مرحله اول آن به انجام رسیده و تعدادی از خواهران فرهیخته انتخاب شدند. در این راستا 2 هم اندیشی 
برگزار شده که در هم اندیشی دوم، نگارش حدود 150 موضوع قرآنی به قرآن پژوهان محول گردیده است. تا کنون بیش از 120 اثر قرآنی آماده 
چاپ شده است که امیدواریم با توجه مسئولین حوزه ها به زودی این آثار به نحو مطلوبی به چاپ برسد. ایجاد این فرصت های پژوهشی برای دیگر 

پژوهشگران با گرایشهای کالمی، فقهی، تاریخی و ... نیز عنایت بیش از پیش را می طلبد.

معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان تهران از برگزاری 180 برنامه به مناسبت هفته پژوهش در سطح استان 
تهران خبر داد. 

حسین خسروي با اشاره به تشکیل ستاد بزرگداشت هفته پژوهش در استان تهران تصریح کرد: امسال سعی شده است در برنامه ها رویکرد هدایت 
پژوهشگران با استفاده از فناوری های نوین در انجام فرآیند پژوهش تقویت شود. 

وی دو محور اصلی برنامه ریزی ستاد را ساماندهی فعالیت واحدهای آموزشی و برنامه های معاونت پژوهش دانست و از رشد سه برابری برنامه های 
هفته پژوهش در مقایسه با سال گذشته خبر داد.

معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان تهران ادامه داد: در هفته پژوهش مجموعا 180 برنامه در دوازده قالب مختلف در سطح استان برگزار شد.
وی افزود: امسال در مقایسه با سال گذشته که 60 برنامه برگزار شد، رشدی سه برابری را در برنامه های پژوهشی حوزه های علمیه خواهران شاهد 

بوده ایم. 
خسروی با اشاره به آغاز به کار پایگاه اطالع رسانی معاونت پژوهش استان تهران تصریح کرد: این پایگاه اطالع  رسانی با هدف پوشش اخبار این 

معاونت، حمایت و انتشار فعالیت های پژوهشی طالب و اساتید به نشانی pajuhesh.whctehran.ir راه اندازی شد.
وی اظهار داشت: با راه اندازی این پایگاه شاهد پویایی بیش از پیش فعالیت های پژوهشی حوزه علمیه خواهران استان تهران خواهیم بود.

معاون پژوهش حوزه علمیه 
خواهران استان تهران خبر داد:

برگزاری 180 برنامه
 در هفته پژوهش
 در حوزه علمیه 

خواهران 
استان تهران
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اخبار مدارس
بصیرت در مدرسه علمیه حضرت زینب )س( یزد 

برگزار شد.
آزادگان جنگ تحمیلی در این نشست  از  ابویی 
امام  وفادار  یار  را  مقدس  دفاع  بسیجیان 
معتقدم  بنده  افزود:  و  کرد  عنوان  خمینی)ره( 
مشمول  خمینی )ره(  امام  زمان  در  بسیجیان  که 
رضایت امام بودند و آنها از همه زیبایی های دنیا 
دل بریدند و گوش به فرمان ولی فقیه شان شدند .

وی با اشاره به سوره توبه تصریح کرد: این سوره 
سیمای کاملی از مجاهدین را معرفی کرده است 
و طالب باید در این سوره تدبر کنند چرا که این 

سوره مجاهدپرور است.
نظامی  جهاد  تنها  جهاد  از  منظور  افزود:  وی 
و  طالب  شما  اصلی  وظیفه  امروز  بلکه  نیست 

همه جوانان ما جهاد علمی و فرهنگی است. 
ابویی اظهار داشت: طبق آیه 155 سوره مبارکه 
راه ها  انواع  با  را  مردم  همه  خداوند  قطعا  بقره 
الهی  امتحانات  مقابل  در  پس  می کند ،  آزمایش 
نیز  باشید چرا که وجود دشمن  داشته  استقامت 

یک امتحان بزرگ الهی است. 

برگزاری نشست بصیرت افزایی 
در مدرسه الزهرا)س( شبستر

,نشست بصیرت افزایی با موضوع تبیین مباحث 
علمیه  مدرسه  در  صالحین  تربیتی  حلقه های 

الزهرا)س( شبستر برگزار شد.
تربیت  و  تعلیم  معاون  صیدی لو  حجت االسالم 
مورد  در  نشست  این  در  عاشورا  سپاه  بسیجیان 
تربیت  و  هدایت  در  آنها  تاثیر  و  طالب  جایگاه 
سخن  ایراد  به  صالحین  تربیتی  حلقه های 
تربیت  در  استمرار  داد:  ادامه  وی  پرداخت. 
قشر  برای  خصوص  به  صالحین  حلقه های 

کودکان در جامعه امروزی بسیار ضروری است.

برگزاری نشست پژوهشی در مدرسه 
ریحانه النبی)س( سنندج 

پژوهش  معاون  حضور  با  پژوهشی  ,نشست 
علمیه  مدرسه  در  خواهران  علمیه  حوزه های 

ریحانه النبی)س( سنندج برگزار شد. 
پژوهش حوزه های علمیه  معاون  محمود خالقی 
از  روایتی  به  اشاره  با  نشست  این  در  خواهران 
حضرت علی)ع( تصریح کرد: در اسالم به دو نوع 

غذای جسم و روح اشاره شده است.
وی به آیاتی از سوره نحل در مورد ویژگی های 
انسان مثل  اگر  افزود:  و  اشاره کرد  زنبور عسل 
زنبور عسل  مصرفش پاک باشد یعنی غذای  او 

حالل باشد تولیدش پاک می شود. 

برگزاری نشست راهکارهای نفوذ در 
قلوب در مدر مدرسه ریحانه اصفهان

تکیه  با  قلوب  در  نفوذ  راهکارهای  ,نشست 

پژوهشی  علمی  شورای  جلسه 
معاون  حضور  با  کردستان  استان 
خواهران  علمیه  حوزه های  پژوهش 

کشور برگزار شد.
حوزه های  پژوهش  معاون  خالقی  محمود 
علمیه خواهران در این جلسه مهم ترین وظیفه 
و  ظرفیت شناسی  را  پژوهشی  علمی  شورای 
شناسایی استعدادهای استانی دانست و تصریح 
و  پیشرفت  کشورها ،  شکوفایی  و  رشد  کرد: 
توسعه ملت ها در عرصه های گوناگون در سایه 

است. ممکن  وتحقیق  پژوهش 
اول  صف  در  کشورهایی  امروز  افزود:  وی 
مقدم  خط  در  که  دارند  قرار  قدرت  و  توسعه 

پیشگام هستند. تحقیق  و  پژوهش  جبهه 
حوزه  مدیر  صالحی  محمد  حجت االسالم 
این  ادامه  در  استان کردستان  علمیه خواهران 
ضروری  امری  را  زندگی  در  پژوهش  جلسه 
تحقیق  بدون  ساخت:  خاطر نشان  و  دانست 
جامعه   و  افراد  زندگی  در  نباید  پژوهش  و 

شود. گرفته  تصمیمی 

هم زمان با هفته بسیج نشست بصیرتی 
با  نقده  فاطمیه)س(  علمیه  مدرسه  در 
مدرسه  این  مسئوالن  و  طالب   حضور 

علمیه برگزار شد.
نمایندگی  مسئول  اصغری  حسن  حجت االسالم 
مورد  در  نشست  این  در  نقده  سپاه  در  ولی فقیه 
ایثارهای بسیج و تحریم جامعه امروزی به ایراد 

سخن پرداخت.
وی با اشاره به اتفاقات پس از انتخابات در سال 
اتفاقات یک عمل ضعیفی  88 تصریح کرد: آن 
از سوی مخالفان و استکبار جهانی بود که باعث 
شد مقاومت مردم در برابر زیاده خواهی عده ای، 

باال برود .

برگزاری 

جلسه شورای 

پژوهشی  علمی 

کردستان استان 

برگزاری 
نشست بصیرتی در 
مدرسه فاطمیه)س( 

نقده

هفته  ایام  عناوین  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  پژوهش  معاونت 
پژوهش را در این حوزه های علمیه اعالم کرد.

علی اکبر  حجت االسالم  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز  عمومی  روابط  گزارش  به 
علمیه خواهران شعار محوری  پژوهشی حوزه های  ارزیابی  و  برنامه ریزی  دفتر  مدیر  حصاری 
این  افزود:  و  نوین ذکر کرد  پژوهشگری  را  علمیه  این حوزه های  پژوهش سال 1392  هفته 
شعار با هدف بهره گیری از فناوری های نوین پژوهشی که از منویات مقام معظم رهبری است، 

انتخاب شده است.
وی با اشاره به اینکه از 23 تا 28 آذرماه به عنوان هفته پژوهش نامگذاری شده است، اضافه 
کرد: در حوزه های علمیه خواهران عناوین ایام این هفته به این شرح تعیین شده است: شنبه 
23 آذر پژوهشگری نوین و نرم افزارهای علمی ـ پژوهشی، یکشنبه 24 آذر پژوهشگری نوین 
علمی ـ  نشریات  و  نوین  پژوهشگری  آذر   25 دوشنبه   ،)ebook( الکترونیک  کتاب های  و 
چهارشنبه  دیجیتال،  کتابخانه های  و  نوین  پژوهشگری  آذر   26 سه شنبه  دیجیتال،  پژوهشی 
و  موضوع یابی  اینترنت،  در  )جستجو  مجازی  پژوهش  آموزش  و  نوین  پژوهشگری  آذر   27
فیش برداری، تدوین و ...( و پنجشنبه 28 آذر پژوهشگری نوین و استفاده از فناوری های نوین 
در برگزاری کرسی های آزاداندیشی و سایر مجامع علمی ـ پژوهشی )پست الکترونیک، تاالر 

گفتگو، وب، ویدئوکنفرانس و ...(
حجت االسالم حصاری با بیان اینکه امروزه اکثر مراکز علمی ـ پژوهشی، استفاده از کتابخانه های 
دیجیتال، کتاب های الکترونیک و فضای مجازی را به عنوان ابزار بسیار مهم در امر آموزش، 
پژوهش و تبلیغ، به خدمت گرفته اند، ادامه داد: با استفاده از این ابزار در بسیاری از بخش ها، 
چه مادی )هزینه و انرژی( و چه معنوی )منابع انسانی( صرفه جویی می شود، بخش عظیمی از 
فعالیت های پژوهشی طالب به سهولت و آسانی و همخوان با دیگر وظایف خطیر یک بانوی 
طلبه، به منصه ظهور خواهد رسید و آنان را از مراجعه گسترده به کتابخانه ها و برخورداری از 

کتابخانه های شخصی حجیم بی نیاز می سازد.
وی با اشاره به اینکه شعار راهبردی هر طلبه یک پژوهشگر از هفته پژوهش سال 90 در دستور 
کار معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران قرار گرفته است، افزود: تحقق این شعار نیازمند 
مدیریت های  پژوهش  معاونان  و  مدیران  جدی  مشارکت  و  برنامه ریزی  ضرورت ها،  الزامات، 

استانی حوزه های علمیه خواهران است.
هفته  در  کرد:  اضافه  خواهران  علمیه  حوزه های  پژوهشی  ارزیابی  و  برنامه ریزی  دفتر  مدیر 
پژوهش سال 91 با توجه به اینکه کشف و به فعلیت رساندن استعدادهای پژوهشی طالب در 
گرو نهادینه سازی فرهنگ پژوهشی در حوزه های علمیه است، شعار محوری گسترش فرهنگ 
پژوهشی با محوریت برگزاری کرسی های آزاداندیشی به عنوان اولین گام تحقق شعار راهبردی 

مذکور، انتخاب شد و ایام هفته پژوهش آن سال نیز بر همان اساس نامگذاری شد.
وی خاطرنشان کرد: برنامه های متنوع حوزه های علمیه خواهران در هفته پژوهش سال جاری 

در روزهای آینده اعالم خواهد شد.

از سوی معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران کشور انجام شد؛

اعالم عناوین ایام هفته پژوهش 
حوزه های علمیه خواهران
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اخبار مدارس
ریحانه  علمیه  مدرسه  در  اهل بیت)ع(  کالم  بر 

اصفهان برگزار شد.
در  دانشگاه  و  استاد حوزه  حجت االسالم گرجی 
تبلیغ  امر  شاخصه های  به  اشاره  با  نشست  این 
موثر  تبلیغ  انجام  برای  گام  اولین  کرد:  تصریح 
نفوذ در قلوب مردم است که برای نفوذ بر قلوب 

جلب اعتماد عموم نیاز است.
وی با اشاره به احادیث، برخی از راه های نفوذ در 
قلوب را شامل تبسم، ابتدا کردن به سالم، هدیه 
دادن، کم سخن گفتن، گفتن سخنان نافع، صله 

رحم و اطعام کردن است.

برگزاری کارگاه خاطره نویسی در 
حوزه علمیه خواهران استان البرز 

,به همت مدیریت حوزه علمیه خواهران استان 
البرز کارگاه خاطره نویسی برگزار شد.

علمیه  حوزه  مدیر  بنی احمدی  ابوالفضل 
برگزاری  به  اشاره  با  البرز  استان  خواهران 
کرد:  تصریح  استان  این  در  کارگاه خاطر نویسی 
نویسندگی  مهارت  ارتقاء  هدف  با  کارگاه  این 
در راستای تقویت بیشتر طالب برای مسابقه و 

همایش استانی برگزار شد.
مقدماتی،  در سه سطح  کارگاره  این  افزود:  وی 
در  آنها  طی  که  شد  برگزار  تکمیلی  و  متوسطه 
منبر  مقایسه  نویسندگی،  اهمیت  بیان  مورد 
فنون  و  نویسندگی  امر  بایسته های  قلم،  و  بیان 

خاطره نویسی بحث و تبادل نظر شد.

برگزاری نشست زندگی بهتر در 
مرکز تخصصی فقه و اصول حضرت 

زهرا)س( میبد 
,نشست چگونه زندگی بهتری داشته باشیم در 
مرکز تخصصی فقه و اصول حضرت زهرا)س( 

میبد برگزار شد .
نخعی استاد حوزه و دانشگاه در این نشست در 
زندگی  در  بهتر  زندگی  داشتن  چگونگی  مورد 

مشترک به ایراد سخن پرداخت.
وی افزود: صبر و گذشت در زندگی فاکتور بسیار 
مهمی است که در جلوگیری از مجادله با همسر 

تاثیرگذار است.
نخعی افزود : جاذبه های محیطی را در خانه خود 
در  تنوع  جاذبه ها  این  از  یکی  که  کنید  فراهم 

چینش دکوراسیون خانه است.
استاد حوزه اظهار داشت: نظم و انضباط از دیگر 
که  است  خانه  محیط  در  جاذبه  ایجاد  موارد 
بی نظمی یکی از عوامل پرخاشگری همسران و 

یا فرزندان در خانه است.

برگزاری نشست سیاسی 
در مدرسه الزهرا ) س ( بابل

,نشست سیاسی و پاسخ به مسائل سیاسی روز 

مدرسه  دانش آموختگان  نشست 
جهرم  نرگس)س(  حضرت  علیمه 

برگزار شد. 
و  جمعه  امام  دژکام  لطف اهلل  حجت االسالم 
موسس مدرسه علمیه حضرت نرگس)س( جهرم 
پس  جمع شدن طالب  از  هدف  نشست  این  در 
از اتمام تحصیل در قالب کانون دانش آموختگان 
را هدایت، تقوا و جلب رضایت خدا عنوان کرد. 

وی افزود: طالب باید در چارچوب دین حرکت 
کنند و سعی کنند با اعمال خود بر عموم جامعه 

تاثیرگذار باشند.
زندگی  سبک  به  اشاره  با  جهرم  جمعه  امام 
ترویج  برای  اروپایی ها  کرد:  تصریح  اروپایی ها 
و  رفتار شروع کرده  تغییر  از  زندگی خود  سبک 
به تغییر عقیده رسیدند، ما نیز می توانیم با ترویج 
زندگی  سبک  زمینه  در  مثبتی  گام  رفتار  تغییر 
اسالمی برداریم. حجت االسالم دژکام خطاب به 
دانش آموختگان گفت: طالب مطالعه دقیق قرآن 
و کتب حدیثی را در برنامه خود قرار دهند و با 
بروز رسانی مباحث حدیثی، سبک زندگی را در 

جامعه ترویج کنند.

کتابداری  آموزشی  کارگاه  اولین 
علمیه  مدارس  کتابداران  ویژه 
محل  در  کرمان  استان  خواهران 
این  خواهران  علمیه  حوزه  مدیریت 

استان برگزار شد.
طاهری کارشناس امور کتابداری در این کارگاه 
جمله  از  کتاب داری  به  مربوط  امور  مورد  در 
بخش های  کتابخانه ها،  انواع  کتابخانه،  تعریف 
کتابخانه، وظایف هر بخش و خدمات کتابخانه 

به ایراد سخن پرداخت.
اطالعات  با  مرتبط  سایت های  به  ادامه  در  وی 
استخراج  چگونگی  و  کتاب ها  کتاب شناختی 
نرم افزار  در  استفاده  جهت  نیاز  مورد  اطالعات 

کاوش اشاره کرد.

برگزاری نشست 

دانش آموختگان 

مدرسه حضرت 

نرگس)س( جهرم

برگزاری کارگاه 

آموزشی کتابداران 

مدارس علمیه 

خواهران استان کرمان

دوره کارورزی آموزش تکمیلی مربیان فن خطابه استان های کردستان ، 
کرمانشاه ، مرکزی ، لرستان و همدان در مدرسه علمیه الزهرا)س( همدان 

برگزار شد.  
این  در  همدان  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر  فاضلیان  محمد حسن  سید  حجت االسالم 
نشست با اشاره به اهمیت دوره فن خطابه تصریح کرد: هدف از آموختن علوم و معارف اسالمی 
عالوه بر خودسازی، تهذیب نفس و رسیدن به کمال انسانی، تبلیغ به دیگران و رساندن پیام 

دین به مخاطبین آن است . 
وی افزود: این هدف به خصوص در ارتباط با پیام رسانی و اثر گذاری نیازمند تجهیز مبلغ به 

روش ها و ابزار مناسب است .
وی ادامه داد: تبلیغ، رسالت انبیایی طالب حوزه های علمیه است که نیاز به بیان دارد و بیان 

نیز شامل  گفتار و نوشتار است . 
مدیر حوزه علمیه خواهران استان همدان خطاب به مربیان فن خطابه گفت: آنچه گفته ها و 
بهره گیری  و  لفظی، محتوایی  از ظرافت های  برخورداری  ماندگار می سازد  و  را موثر  نوشته ها 
از ادبیات غنی است.  وی ادامه داد: مبلغان هر چه ادیب تر و نکته سنج تر باشند و از صناعات 
لفظی و معنوی بهره گیرند میزان تاثیرگذاری آنان بر افکار، اذهان و قلوب مخاطبان در سطوح 

مختلف بیشتر خواهد شد . 

برگزاری دوره کارورزی مربیان فن خطابه 

کردستان، کرمانشاه، لرستان و همدان در همدان

نشست سیاسی با موضوع دشمن شناسی در مدرسه علمیه خاتم االوصیا )عج( 
فاضل آباد برگزار شد.

حجت االسالم غالمرضا قندهاری مسئول دفتر شورای نگهبان استان گلستان در این نشست 
با اشاره به آیه 91 سوره مائده تصریح کرد: در این آیه خداوند به موضوع اراده شیطان اشاره 
می فرماید و بیان می کند که شیطان اراده کرده است بین شما ایجاد فتنه، کدورت و دشمنی 

کند.
وی افزود: شیطان اسم عام یا اسم جنس است و ابلیس اسم خاص است و منظور از آن موجودی 

است که حضرت آدم )ع( را فریب داد.
انسان به  تا  با اشاره به بحث دشمن شناسی اظهار داشت: شناخت دشمن باعث می شود  وی 

خداوند نزدیک تر شود.
وی ادامه داد: با شناخت شیطان می توانیم راه را از بیراهه تشخیص دهیم و برخالف خواسته های 

او عمل کنیم.
بیشتر روی نسل  افزود: شیطان در دوران فعلی  استان گلستان  مسئول دفتر شورای نگهبان 

جوان متمرکز شده است و ما باید برای مقابله با شیطان از خدا کمک بخواهیم.

برگزاری نشست سیاسی
 در مدرسه خاتم االوصیا )عج( فاضل آباد
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اخبار مدارس
در مدرسه علمیه الزهرا ) س ( بابل برگزار شد.

سپاه  سیاسی  مسائل  کارشناس  موسوی روشن 
اهداف  به  رسیدن  الزمه  نشست  این  در  بابل 
تصریح  و  برشمرد  ملی  امنیت  نیاز مند  را  ملی 
کرد: هدایت جامعه ، تکامل ، اشتغال ، ارتقاء سطح 
علمی ، گسترش روابط در سطح جهانی و امنیت 
ملی از جمله اهداف ملی محسوب می شوند که 

مهم ترین این اهداف همان امنیت ملی است .
نظریه  سه  ملی  امنیت  تامین  در  افزود:  وی 
وجود دارد که هر کشوری یکی از آن را انتخاب 
امنیت  از: حفظ  عبارتند  نگرش ها  این  می نماید. 
بانگرش  امنیت  حفظ  برون نگری ،  نگرش  با 

درون نگری و اتکا به خود در داخل کشور.
وی ادامه داد: ایران بر اساس نظریه سوم امنیت 
اتکا به  با  امر  این  کشورش را حفظ می کند که 
نیروهای انسانی داخلی در نظر گرفته شده است 

و این یک نو آوری بی سابقه در جهان است.

برگزاری نشست سیاسی در مدرسه 
الزهرا)س( دزفول

مدرسه  در  بسیج  موضوع  با  سیاسی  ,نشست 
علمیه الزهرا )س( دزفول برگزار شد.

سپاه  بازرسی  و  نظارت  مسئول  فتحی نیا  جلیل 
رمز  به  اشاره  با  نشست  این  در  دزفول  ناحیه 
ماندگاری  رمز  گفت:  شهدا  و  بسیج  ماندگاری 
خدامحوری،  مولفه  چهار  بر  شهدا  و  بسیج 
اخالق مداری  و  دشمن شناسی  والیت پذیری، 

استوار است.
عنوان  به  علمیه  حوزه های  طالب  افزود:  وی 
نیروهای مدافع نظام باید مبلغان تاثیر  گذار و الگو 

در جامعه باشند.
آسیب های  از  برخی  شمردن  بر  با  فتحي نیا 
افزایش  زندگی،  سبک  تغییر  جمله  از  ماهواره 
کرد:  تاکید  خانواده،  فروپاشی  و  طالق  آمار 
زنان  روی  بر  سرمایه گزاری های کالن  با  غرب 
و خانواده ها اهداف شوم خود را در قالب سریال ها 

و برنامه های مبتذل به مردم القا مي کند.
ناحیه دزفول در  بازرسی سپاه  مسئول نظارت و 
بخش پایانی سخنان خود در مورد مذاکرات ژنو و 

توافق نامه هسته ای به ایراد سخن پرداخت.

برگزاری دوره تکمیلی آموزش 
اساتید راهنمای تحقیقات 

در استان گلستان
و  پژوهش  معاونین  آموزش  تکمیلی  ,دوره 
علمیه  مدارس  پایانی  تحقیقات  راهنمای  اساتید 

خواهران استان گلستان برگزار شد.
پنج  منطقه  مدیر  غفاری  علی  حجت االسالم 
که  نشست  این  در  خواهران  علمیه  حوزه های 
برگزار  گرگان  الزهرا)س(  علمیه  مدرسه  در 
تکمیلی  دوره  برگزاری  اهداف  به  اشاره  با  شد، 

علمیه  حوزه  تبلیغ  کارگروه  جلسه 
موضوع  با  زنجان  استان  خواهران 
مدارس  به  جماعات  ائمه  اعزام 

برگزار شد.
حجت االسالم بالل محمدی مدیر حوزه علمیه 
اشاره  با  جلسه  این  در  زنجان  استان  خواهران 
تصریح  پرورش  آموزش  و  حوزه  بین  همکاری 
همکاری  مصادیق  روشن ترین  از  یکی  کرد: 
نماز  اقامه  بحث  پرورش  و  آموزش  و  حوزه 

است.
طالب  حضور  فواید  مورد  در  ادامه  در  وی 
ائمه  عنوان  به  مدارس  در  علمیه  حوزه های 

جماعات به ایراد سخن پرداخت.
زنجان  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
اعزام  نحوه  ساماندهی ،  شناسایی ،  به  توجه 
ائمه جماعت  اعزام  از  و پس  پیش  ارزیابی  و 
بسیار  پرورش  آموزش  مدارس  به  را  خواهر 

کرد. عنوان  مهم 

آموزش  معاونان  مشترک  نشست 
استان  سه  و  دو  سطح  علمیه  مدارس 
همدان در محل مدیریت حوزه علمیه 

خواهران این استان برگزار شد.
فاضلیان  محمد حسن  سید  حجت االسالم 
همدان  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
معاونان  وظایف  به  به  اشاره  با  نشست  این  در 
آموزش در مدارس علمیه تصریح کرد: از جمله 
و  علم  داشتن  آموزش  معاونن  مسئولیت های 
علم  و  علم خود  به  نسبت  باید  که  است  دانش 

طالب اهتمام ویژه داشته باشند .
وی افزود: رسالت معاونان آموزش تعلیم و تربیت 
است و باید نسبت به تعلیم و تزکیه خود در طول 

انجام وظایف آموزشی اهمیت قائل شوند .

برگزاری جلسه 

تبلیغ  کارگروه 

حوزه علمیه خواهران

 استان زنجان

برگزاری 
نشست معاونان 

آموزش مدارس 
علمیه خواهران 

استان همدان

سیاست گذاری  شورای  رئیس  و  علمیه  حوزه های  عالی  شورای  رئیس 
حضور  برای  خیرین  از  بسیاری  اینکه  بیان  با  خواهران  علمیه  حوزه های 
در انجمن توسعه حوزه های علمیه مشتاق هستند گفت: آنها دیگران را هم 

تشویق کرده اند که وارد این انجمن شوند.
آیت اهلل مرتضی مقتدایی در دیدار انجمن توسعه حوزه های علمیه با آیت اهلل مکارم شیرازی با 
اشاره به کمبود حوزه های علمیه در سراسر کشور اظهار کرد: وقتی روحانی کافی در جامعه نباشد 
آن گاه مردم برای انجام تکالیف شرعی خود هم با مشکل مواجه می شوند به همین دلیل انجمن 

توسعه حوزه های علمیه شکل گرفت.
وی افزود: در حال حاضر می بینیم که در برخی مناطق تا 100 مسجد مربوط به اهل سنت که 
هر یک 100 طلبه را هم پشتیبانی می کنند وجود دارند ولی امکاناتی که در اختیار طالب شیعه 
است به مراتب کمتر است و انجمن توسعه حوزه های علمیه به همین دلیل فعالیت خود را آغاز 
کرد. رئیس شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه خواهران با بیان اینکه بسیاری از خیرین 
برای حضور در انجمن توسعه حوزه های علمیه مشتاق هستند گفت: آنها نه تنها خودشان در این 

زمینه فعالیت می کنند بلکه دیگران را هم تشویق کرده اند که وارد این انجمن شوند.
وی ادامه داد: بر اساس وعده ای که کمیته امداد داده قرار است از محل زکات، معادل همان 
پولی که در هر منطقه برای ساخت حوزه علمیه از سوی خیرین پرداخت می شود، اعتباری در 

نظر گرفته شود.
آیت اهلل مقتدایی خاطرنشان کرد: در زمینه کمک های عمرانی نیز سپاه پاسداران با این انجمن 
به  می توانند  کنند  راه مصرف  بهترین  در  را  پول خود  که می خواهند  خیرینی  دارد؛  همکاری 

ساخت حوزه علمیه مبادرت ورزند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار داشت: اگر برخی خیرین هم در وجوهات شرعی 
خود بدهکار هستند می توانند از مراجع تقلید اجازه بگیرند و آن مبالغ را در ساخت حوزه های 

علمیه هزینه کنند.

آیت اهلل مقتدایی خبر داد:
استقبال خیرین از فعالیت در انجمن توسعه 

حوزه های علمیه 

با مدیرکل  استان مرکزی  نشست مشترک مدیر حوزه علمیه خواهران 
تبلیغات اسالمی این استان برگزار شد.

اشاره  با  نشست  این  در  مرکزی  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر  زارع  داود  حجت االسالم 
به ساماندهی مبلغان خواهر در استان مرکزی تصریح کرد: با همکاری مدیریت حوزه علمیه 
خواهران و اداره کل تبلیغات اسالمی این استان مقرر شد تا فارغ التحصیالن و مبلغان خواهر 
ساماندهی شوند. وی افزود: بر اساس این تفاهم صورت گرفته، مبلغان خواهر در کالس های 
آموزشی و کالس های تربیت فن خطابه، آموزش روضه خوانی و مداحی، آموزش بیان احکام ، 

آموزش اعتقادات و نحوه جذب شرکت می کنند.

برگزاری نشست مشترک مدیر حوزه علمیه خواهران 
استان با مدیر اداره تبلیغات اسالمی استان مرکزی
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اخبار مدارس
هدف  با  دوره  این  کرد:  تصریح  راهنما  اساتید 
بین  در  تحقیق  رویه  و حدت  و  یکسان سازی 

مدارس این استان برگزار شد.
ادامه در مورد  دکتر سرگزی کارشناس دوره در 
به  و...  انتخاب موضوع ، تدوین کلیات  چگونگی 

ایراد سخن پرداخت.

برگزاری نشست مدیران مدارس 
علمیه خواهران کهگیلویه و 

بویر احمد با حضور نماینده ولی فقیه
,نشست مدیران و معاونین فرهنگی و آموزشی 
و  کهگیلویه  استان  خواهران  علمیه  مدارس 
بویر احمد در دفتر نماینده ولی فقیه در این استان 

برگزار شد.
شرف الدین  سید  المسلمین  و  حجت االسالم 
استان  در  فقیه  ولی  نماینده  ملک حسینی 
مورد  در  نشست  این  در  بویر احمد  کهگیلویه 
به  علمیه  مدارس  مسئولین  فعالیت های  اهمیت 

ایراد سخن پرداخت. 
حوزه های  در  که  جوانانی  و  طالب  افزود:  وی 
نیروی  از  می شوند  تحصیل  مشغول  علمیه 
شایسته  نحو  به  دارند  اختیار  در  که  جوانی ای 

استفاده کنند.

برگزاری نشست سیاسی 
در مدرسه الزهرا)س( ساری 

علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاونت  همت  ,به 
الزهرا)س( ساری نشست سیاسی با موضوع هفته 

بسیج در این مدرسه علمیه برگزار شد.
حجت االسالم سید علی رضا ادیانی معاون تربیتی 
و آموزش عقیدتی سیاسی نمایندگی ولی فقیه در 
سپاه در این نشست با اشاره به جایگاه بسیج در 
جامعه تصریح کرد: اخالص و بصیرت از عناصر 

هویت بخش بسیجیان است.
تاثیر  و  آسیا  غرب  در  ایران  نفوذ  گسترش  وی 
معکوس تحریم در فعالیت فناوری های هسته ای 
را از علل مذاکره هسته ای غرب با ایران یاد کرد 
و افزود: انگیزه اصلی دشمن از مذاکره تضعیف 

جبهه مقاومت است . 
سیاسی  عقیدتی  آموزش  و  تربیتی  معاون 
نمایندگی ولی فقیه در سپاه ادامه داد: بسیجیان 
باید مجاهدانه و هوشیارانه در همه عرصه عمل 

کنند.

برگزاری نشست سیاسی در مدرسه 
امام جعفر صادق)ع( شهر بابک 

نامه ژنو در  با موضوع توافق  ,نشست سیاسی 
بابک  شهر  جعفر صادق)ع(  امام  علمیه  مدرسه 

برگزار شد.  
مسئول  دهقانی زاده  حسین  حجت االسالم 
این  بابک در  نمایندگی ولی فقیه در سپاه شهر 

مدارس  پژوهش  معاونان  نشست 
کردستان  استان  خواهران  علمیه 

برگزار شد.
پژوهش حوزه های علمیه  معاون  محمود خالقی 
خواهران کشور در این نشست گفت: خدمت در 

حوزه های علمیه خواهران نعمت بزرگی است.
وی با اشاره به ارزش فعالیت در حوزه های علمیه 
در حوزه های  توفیق خدمت گزاری  تصریح کرد: 
شامل  که  است  بزرگی  نعمت  خواهران  علمیه 
حال ما شده است و باید خدای بزرگ را به خاطر 
این نعمت شاکر باشیم. وی افزود: امکاناتی که 
هم اکنون در حوزه های علمیه خواهران در اختیار 
ما است می تواند منشأ اثر برای نسل آینده باشد.

حجت االسالم محمد صالحی مدیر حوزه علمیه 
خواهران استان کردستان در این نشست گزارشی 
این  در  پژوهشی  فعالیت های  روند  از  کامل 
مدیریت استانی، حوزه های علمیه سطح استان و 
بودجه های هزینه شده در این مورد در سه سال 
بررسی  جهت  داد:  ادامه  وی  داد.  ارائه  گذشته 
عملکرد پژوهش در مدارس سطح استان تصمیم 
گرفته شد که در جلسات شورای علمی پژوهشی 
استان عملکرد پژوهشی هر مدرسه به نوبت مورد 

بررسی قرار گیرد.

نشست  بسیج  هفته  با  همزمان 
علمیه  مدرسه  در  بصیرت افزایی 

الزهرا)س( اراک برگزار شد.
بسیج  مسئول  صادق پور  حجت االسالم 
در  نشست  این  در  مرکزی  استان  طالب 
ایراد  به  ژنو  توافقنامه  مختلف  ابعاد  مورد 

پرداخت. سخن 
وی به مهم ترین عرصه فعالیت بسیج اشاره کرد 
و افزود: تهدید نرم که همان جنگ روانی است 

مهم ترین عرصه فعالیت بسیج است.
را  نرم  جنگ  باید  طالب  داد:  ادامه  وی 
را و  اول خود  این مسیر  در  و  فرماندهی کنند 
این جنگ  با  را در راستای مقابله  سپس مردم 

کنند. تقویت 

برگزاری نشست 
معاونان پژوهش 
مدارس علمیه 

خواهران کردستان

برگزاری نشست 
بصیرت افزایی 

در مدرسه الزهرا)س( 
اراک

نشست معاونین فرهنگی مدارس علمیه خواهران استان کرمان در محل 
این مدیریت برگزار شد. 

حجت االسالم محمد تقی قندی معاون فرهنگی حوزه های علمیه خواهران کشور در این نشست 
گفت: حوزه های علمیه دست به دست توسط علما پاسداری و توسط شهدا آبیاری شده تا به 
دست ما رسیده است. وی افزود: باید در حوزه های علمیه برنامه ها هدف گذاری شود تا مشخص 

شود خروجی حوزه باید دارای چه شاخصه هایی باشد. 
حجت االسالم قندی خطاب به طالب در مورد حجاب و عفاف گفت: حجاب طلبه ها نباید از 

حجاب متدینین شهر خود کمتر باشد و قرار نیست مخالف جامعه حرکت کنند.
در  پیشرو  باید  زمینه حجاب  در  داد: طالب  ادامه  علمیه خواهران  فرهنگی حوزه های  معاون 

جامعه باشند زیرا طالب به عنوان الگو در جامعه مطرح هستند.
وی به فعالیت معاونین فرهنگی در مدارس علمیه اشاره کرد و افزود: کار اصلی معاون فرهنگی 

توجه به امور اخالقی طلبه ها است و امور اجرایی در مرحله بعد قرار دارد.
استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر  اهلل وردی  حسین  حجت االسالم  همچنین  نشست  این  در 
کرمان با اشاره به حدیثی از پیامبرگرامی اسالم )ص( در مورد اهمیت طلب علم تصریح کرد: 
هرکس به دنبال طلب علم و احیاء دین اسالم باشد و مرگ وی فرا رسد در بهشت بین او و 
پیامبر اسالم )ص( فقط یک درجه تفاوت است. وی افزود: باید دانست که مشکل ترین امور و 
سخت ترین کا رها در دنیا برای انسان دین داری در لباس اهل علم است.وی ادامه داد: ارکان 
یک جامعه فرهنگ، امنیت و اقتصاد است که تقدم فرهنگ بر امنیت و اقتصاد نشانگر اهمیت 
آن است. مدیر حوزه علمیه خواهران استان کرمان تصریح کرد: تعلیم در اسالم در ظرف تزکیه 
و تهذ یب باید محقق شود که اگر طالب، دانش آموزان و دانشجویان مهذب باشند بهره مندی 
اهداف  با  تربیتی  و  فرهنگی  کار  باید  داشت:  اظهار  وی  شد.  خواهد  برابر  چند  علم  از  آنها 
حوزه های علمیه مطابقت داشته باشد و درحوزه های علمیه باید طلبه ای تربیت شود که پاک و 

مهذب باشد و خود را وقف دین کند.
حجت االسالم اهلل وردی در ادامه در مورد مسئولیت های دیگر بانوان طلبه از قبیل تربیت فرزند، 

خانه داری و برخورد با همسر به ایراد سخن پرداخت.

برگزاری نشست معاونان فرهنگی مدارس 
علمیه خواهران استان کرمان

زاهدان  امام جمعه  و  بلوچستان  و  سیستان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
گفت: امروز مساله فاضله پروری یک ضرورت است.

آیت اهلل عباسعلی سلیمانی در دیدار مدیران مدارس علمیه خواهران استان سیستان و بلوچستان 
که در محل دفتر نماینده ولی فقیه برگزار شد، در سخنانی فاضله پروری را یک ضرورت دانست 
و خطاب به مدیران مدارس علمیه خواهران گفت: به مسئله پرورش طالب اهتمام بیشتری 
داشته باشند؛ زیرا اگر بانوان در مقام پاسخ به مسائل برآیند، مشمول این سخن امام صادق)ع( 

که فرمودند: »ُکونُوا لَنا زینا« قرار خواهند گرفت.
وی ضمن تقدیر از زحمات حجت االسالم و المسلمین جمشیدی مدیر حوزه های علمیه خواهران 
کشور، برای سالمتی آیت اهلل شرعی بنیانگذار مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران دعا کرد.

نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان در دیدار مدیران مدارس علمیه:

مساله فاضله پروری یک ضرورت است
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که  اسالمی  انقالب  پشتوانه  مورد  در  نشست 

همان مردم هستند به ایراد سخن پرداخت.
و  هستند  مردم  انقالب  این  پشتوانه  افزود:  وی 
مردم در تمام صحنه های حساس حضور پرشور 
فقیه  والیت  برای  محکم  پشتیبانی  و  داشتند 

هستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود رابطه ایران 
و  کرد  عنوان  میش  و  گرگ  رابطه  را  آمریکا  با 
افزود: آمریکا هیچگاه دلسوز ملت ایران نخواهد 

بود و دولتی عهد شکن و غیر منطقی است.

برگزاری نشست سیاسی توافق ژنو در 
مدرسه امام حسین)ع( چالوس

,نشست سیاسی با موضوع توافق ایران و گروه 
چالوس  حسین)ع(  امام  علمیه  مدرسه  در   5+1

برگزار شد.
سپاه  دریایي  نیروی  آموزش  مسئول  کشاورز 
به  اشاره  با  نشست  این  در  چالوس  پاسداران 
ایران و گروه 1+5 تصریح کرد: توافقات  توافق 
نباشد  خوشایند  شاید  مذاکرات  در  گرفته  انجام 

ولیکن در وضعیت حاضر خوب است. 
ایران  با  دشمنان  مخالفت  علت  افزود:  وی 
و  علمی  رشد  هسته ای،  موفقیت های  اسالمی 

اقتصادی ایران است. 

برگزاری نشست سیاسی 
در مدرسه سعدیه رامیان

در  سیاسی  نشست  بسیج  هفته  با  ,هم زمان 
مدرسه علمیه سعدیه رامیان برگزار شد.

و  جمعه  امام  طاهری  حسین  حجت االسالم 
این  در  رامیان  سعدیه  علمیه  مدرسه  موسس 
بسیج  بسیج،  هفته  گرامی داشت  ضمن  نشست 
مردمی را حافظ و نگهبان حریم مرزهای کشور 

عنوان کرد.
وی با اشاره به مذاکرات هسته ایران و کشورهای 
به  امروز  هسته ای  سوخت  کرد:  تصریح   5+1
عنوان انرژی جایگزین برای سوخت فسیلی  نفت 

و گاز در حال توسعه است.
هسته ای  مذاکرات  این  از  هدف  افزود:  وی 
دو  توافق  مورد  جامع،  حل  راه  یک  به  رسیدن 

طرف و بلند مدت است .

برگزاری نشست سیاسی در مدرسه 
فاطمه الزهرا)س( شیراز

و  فقیه  والیت  موضوع  با  سیاسی  ,نشست 
علمیه  مدرسه  به همت  جامعه  در  آن  اثبات  راه 

فاطمه الزهرا)س( شیراز برگزار شد .
در  نشست  این  در  مهدویت  کارشناس  حامدی 
اثبات  ابعاد مختلف والیت فقیه و راه های  مورد 

آن در جامعه به ایراد سخن پرداخت.
وی افزود: مفهوم، جایگاه والیت فقیه و اهمیت 

پژوهش  معاونان  هم اندیشی  نشست 
و  خواهران  علمیه  حوزه های  استانی 

برادران استان مازندران برگزار شد.
پنج  منطقه  پژوهش  معاون  اردشیري  فاطمه 
برگزاری  به  اشاره  با  خواهران  علمیه  حوزه های 
حوزه های  پژوهش  معاونان  هم اندیشی  نشست 
علمیه خواهران و برادران مازندران تصریح کرد: 
این نشست پژوهشی با هدف گرامیداشت هفته 
پژوهش و با حضور معاونان پژوهش، مسئوالن 
پژوهشی  کانون  اعضای  و  پژوهشی  هسته های 
در مرکز تخصصی امام حسن عسگری)ع( آمل 

برگزار شد.
وی افزود: این نشست به منظور تبادل نظر، ایجاد 
سبب  که  بود  ضروری  امری  همسوئی  و  وفاق 
جشنواره  همانند  مشترک  برنامه های  برگزاری 

استانی عالمه حلی برای طالب خواهد شد. 

موضوع  با  سیاسی  نشست 
در  هسته ای  توافق  دستاوردهای 
گرمسار  فاطمیه)س(  علمیه  مدرسه 

برگزار شد.
سرهنگ حسین علی جعفري معاون سیاسی سپاه 
در  سمنان  استان  محمد )عج(  آل  قائم  حضرت 
ژنو  در  هسته ای  توافق  به  اشاره  با  نشست  این 
تصریح کرد: آمریکا قابل اعتماد نیست و ما باید 

به ظرفیت دروني خودمان تکیه کنیم.
این  در  دستاورد ها  مهم ترین  از  افزود:  وی 
در  غني سازي  حق  پذیرش  هسته ای  مذاکرات 

خاک ایران بود. 
فاطمیه)س(  علمیه  مدرسه  مدیر  احمدی  عذرا 
گرمسار با اشاره به برگزاری نشست سیاسی در 
هدف  با  نشست  این  گفت:  علمیه  مدرسه  این 

ارتقاء بینش سیاسي طالب برگزار شد.

برگزاری نشست 
هم اندیشی معاونان 
پژوهش حوزه های 
علمیه خواهران و 
برادران مازندران 

برگزاری 
نشست سیاسی 

در مدرسه 
فاطمیه)س( 

گرمسار 

مرجع تقلید شیعیان گفت: ساخت مدارس علمیه در نفاط مختلف کشور 
مقدمه ای برای گسترش مکتب اهل بیت)ع( به جهانیان است.

آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی در دیدار مسئوالن انجمن حامیان توسعه حوزه های علمیه  با اشاره 
به تشکیل این انجمن تصریح کرد: در حال حاضر جای خالی و خالء این انجمن در جامعه برای 

توسعه مدارس علمیه وجود احساس می شد که با این کار شما این جای خالی پر خواهد شد.
وی به گسترش و توسعه مدارس علمیه در تمام نقاط کشور اشاره کرد و افزود: ساخت و توسعه 
مدارس علمیه زمینه هدایت مردم را فراهم می کند و در حال حاضر باید به اندازه دو یا سه برابر 

تعداد فعلی، طلبه و روحانی تربیت کنیم.
وی افزود: باید این امر توجه کرد که ساخت مدارس علمیه در نفاط مختلف کشور مقدمه برای 
گسترش مکتب اهل بیت)ع( به جهانیان است.  وی ادامه داد: اسالم طرفدار علم و دانش است 

و نخستین آیاتی که بر پیغمبر اکرم)ص( نازل شده آیات مربوط به علم است.
این مرجع تقلید شیعیان جامعه ای را که از علم دور باشد جامعه ای معرفی کرد که غرق در فساد 

و تباهی خواهد شد.
آیت اهلل مکارم شیرازی با اشاره به کمبود طلبه و روحانی در بسیاری از مناطق کشور گفت: باید 
تربیت طالب و گسترش حوزه های علمیه مورد توجه قرار گیرد.وی افزود: اگر در نقاط مختلف 
به ویژه مناطق محروم مدارس علمیه و طالب فعال باشند مشکالت فرهنگی و دینی مردم نیز 
کمتر خواهد شد.این مرجع تقلید شیعیان با اشاره به تاکیدات در فراگیری علم در دین اسالم 
اظهار داشت: افتخار اسالم در علم است و در روایات اهل بیت)ع( جایگاه ویژه ای  برای طالبان 
علم در نظر گرفته شده است.وی ادامه داد: باید در نقاط محروم مدارس علمیه خوب و آبرومند 

ساخته شود تا طالب بیشتری پرورش پیدا کنند. 
انجمن  امنای  آیت اهلل مرتضی مقتدایی رئیس هیئت  این دیدار  ابتدای  به ذکر است در  الزم 

حامیان توسعه حوزه های علمیه از فعالیت های این انجمن گزارشی ارائه کرد.

آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی:

ساخت مدارس علمیه در نفاط مختلف کشور مقدمه 
گسترش فرهنگ اهل بیت)ع( است

با  تهران  استان  علمیه خواهران  معاونان حوزه  و  مدیر  مشترک  نشست 
استاندار تهران برگزار شد.

در این نشست اختصاص نیم ساعت از وقت جلسات کارگروه استانداری که با حضور مسئوالن 
علمیه  حوزه  مدیریت  به  شد  خواهد  برگزار  تهران  استان  رسمی  نهادهای  و  دستگاه ها  عالی 
خواهران استان تهران و استفاده از ظرفیت پژوهشی مدارس علمیه خواهران جهت واگذاری 

پروژه های مورد نظر استانداری تهران مورد توافق قرار گرفت.
تشکیل کارگروهی با محوریت مشاور فرهنگی و مدیر روابط عمومی استانداری تهران به منظور 
امکان سنجی و بررسی راه های همکاری فیمابین، اهتمام استانداری تهران در تأمین نیازهای 
ارگان ها و سازمان ها و تدوین  با سایر  ارتباط قوی تر  ایجاد  حوزه در حد توان و همکاری در 
طرح ساماندهی بانوان مبلغ استان تهران توسط مدیریت حوزه علمیه خواهران استان تهران و 
اهتمام استانداری نسبت به همراه نمودن سازمان ها و نهادهای ذی ربط در تبلیغات محله   ای و 

خانواده محور از مصوبات دیگر این نشست مشترک بود.

برگزاری نشست مشترک مدیر حوزه علمیه خواهران 
استان تهران با استاندار
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آن در منابع دینی ما مورد تاکید قرار گرفته است. 

برگزاری نشست علمي پژوهشي در 
موسسه آموزش عالی حوزوی فدک 

همدان
بررسي  موضوع  با  پژوهشی  علمی  ,نشست 
شبهات وهابیت در موسسه آموزش عالی حوزوی 

فدک همدان برگزار شد.
دینی  مسائل  کارشناس  فالحي  حجت االسالم 
وهابیت  فرقه  ماهیت  بررسي  با  نشست  این  در 
تصریح کرد: خود وهابیت اعتراف دارند و افتخار 

مي کنند که از نسل ابوسفیان و ابوجهل هستند.
با  مبارزه  فرقه  این  تشکیل  از  افزود: هدف  وی 
فضایل پیامبراکرم )ص( و اهل بیت)ع( است و این 

فرقه را باید جدا از اهل سنت بدانیم.
که  سایت هایي  و  کتب  مورد  در  پایان  در  وی 
به  شبهات وهابیت پاسخ داده اند به ایراد سخن 

پرداخت.

برگزاری نشست فلسفه قیام امام 
حسین)ع( در مدرسه الزهرا)س( 

گرگان
همت  به  حسین)ع(  امام  قیام  فلسفه  ,نشست 

مدرسه علمیه الزهرا)س( گرگان برگزار شد.
حجت االسالم حسین طاهری امام جمعه رامیان 
امام  قیام  فلسفه  به  اشاره  با  نشست  این  در 
حسین )  ع( تصریح کرد: در هر انقالبی دو مرحله 

خون و پیام آن انقالب باید در نظر گرفته شود.
اراده  و  خواست  امام حسین ) ع(  قیام  افزود:  وی 
بود و مصلحت دین اسالم در آن  تشریعی خدا 

زمان چنین قیامی را اقتضا نمود.
وجود  در  که  نکته ای  مهم ترین  داد:  ادامه  وی 
حضرت زینب ) س( متجلی شد معرفت بی حد و 

حصر او به خدا و امام حسین )ع( بود.
حجت االسالم طاهری با اشاره به نقش حضرت 
مصیبت  گفت:  عاشورا  واقعه  از  پس  زینب)س( 
کربال بی نظیرترین مصیبت های انسانی است که 
زینب کبری)س( با معرفت و فهم دینی باالیی 
ایفا  واقعه  این  در  بسیار مهمی  نقش  داشت  که 
و  حقانیت  داد:  ادامه  رامیان  جمعه  امام  کرد.  
چهره  نمودن  آشکار  و  اهل بیت)ع(  مظلومیت 
امام  که  بود  پیامی  مهم ترین  ظالمان  خبیث 
اثبات  خود  خون  با  عاشورا  روز  در  حسین )ع( 
کردند و ابالغ این پیام را حضرت زینب)س( و 

امام سجاد ) ع( بر عهده داشتند.

برگزاری نشست قیام عاشورا و نقش 
زنان در مدرسه فاطمه الزهرا )س( 

نایین
همت  به  زنان  نقش  و  عاشورا  قیام  ,نشست 
مدرسه علمیه فاطمه الزهرا )س( نایین برگزار شد.

به  بسیج  موضوع  با  سیاسی  نشست 
فاطمه الزهرا)س(  همت مدرسه علمیه 

بم برگزار شد.
مسئول  کاشفی  اصغر  علی  حجت  االسالم 
نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج سپاه 
بسیج  کرد:  تصریح  نشست  این  در  خمیر  بندر 
نیست  اسالمی  جمهوری  نظام  به  مربوط  فقط 
بلکه بسیج تفکری است که تشکیل آن از دوران 

امامان رقم خورده است.
نیاز به تفکر بسیجی فقط مربوط به  وی افزود: 
همه  در  تفکر  این  از  بلکه  نیست  نظامی  جنگ 

زمینه ها باید استفاده کرد.
حجت االسالم کاشفی وظیفه فرهنگی طالب را 
ما  و تصریح کرد:  دانست  بسیار مهم  جامعه  در 
باید آگاه به مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 

کشور باشیم.
وی ادامه داد : یکی از مسائلی که باید در جامعه 
مورد توجه قرار گیرد مساله امر به معروف و نهی 

از منکر است.
مقاومت  ناحیه  در  فقیه  ولی  نمایندگی  مسئول 
بسیج سپاه خمیر امر به معروف و نهی از منکر 
را یکی از اهداف قیام امام حسین)ع( عنوان کرد 
از  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  اگر  افزود:  و 
تاثیرگذار   باشد قطعا  مطالبات عمومی در جامعه 

است. 
وی اظهار داشت: یکی از کارهای بسیج احیای 
طالب  و  است  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر 

بسیجی در این امر می توانند مفید واقع شوند.

برگزاری 
نشست سیاسی 

در مدرسه 
فاطمه الزهرا)س( 

بم

همایش طلیعه حضور ویژه طالب جدیدالورود مدارس علمیه خواهران 
استان کردستان در جوار مسجد مقدس جمکران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در این همایش حجت االسالم 
محمد تقی قندی معاون فرهنگی حوزه های علمیه خواهران کشور با اشاره به تحصیل طالب 
در حوزه های علمیه تصریح کرد: سرمایه ای که خداوند به انسان عطا کرده است باید در مسیر 
او خرج شود. وی افزود: ما به عنوان طلبه وظیفه داریم اصول دین را بشناسیم و در ک کنیم تا 

بتوانیم پیام خداوند را که به پیامبرش نازل شده است در جامعه انتشار دهیم.
وی ادامه داد: یک طلبه به عنوان کسی که می  خواهد پیام دین را در جامعه انتشار دهد باید تمام 

مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که در قرآن آمده است را مورد توجه قرار دهد. 
معاون فرهنگی حوزه های علمیه خواهران خطاب به طالب گفت: طالب باید مسائل سیاسی 
جامعه را بشناسند تا در تنگناها مسیر درست را شناسایی کنند. وی با اشاره به شناخت ابعاد 
جنگ نرم تصریح کرد: مهم ترین اهداف دشمنان در جنگ نرم تسلط بر منابع و منافع خود 
در کشور ها است. وی به ابزار  دشمنان در جنگ نرم اشاره کرد و اظهار داشت: جرائد، امکانات 

خبری، فضای مجازی و رادیو و تلوزیون از جمله ابزارهای دشمن در جنگ نرم است.
معاون فرهنگی حوزه های علمیه خواهران ادامه داد: دشمن در جنگ نرم تمام توان خود را به 
کار می گیرد تا خود را دلسوز و حافظ منافع جامعه و کشور  ها معرفی کند. وی طالب و مبلغین 
را سربازان خط مقدم جنگ نرم عنوان کرد و افزود: مقاومت و ایستادگی تنها راه پیروزی ملت 

ایران در مقابل زیاده خواهی های دشمنان و استکبار جهانی است.
حجت االسالم قندی با اشاره به داشتن نعمت ولی فقیه در جامعه اسالمی تصریح کرد: نظام 

جمهوری اسالمی به خاطر داشتن ولی فقیه است که بر تمام ابهامات دشمن غلبه کرده است.
وی افزود: طالب و مبلغین حوزه های علمیه برای مقابله با نیات شوم دشمنان اسالم باید پشتیبان 
ولی فقیه باشند تا از آسیب ها در امان باشند. معاون فرهنگی حوزه های علمیه خواهران فراگیری و 
گسترش انس با قرآن کریم را باعث برطرف شدن مسائل مادی و معنوی در جامعه عنوان کرد.

همایش طلیعه حضور ویژه بانوان طلبه 
کردستان برگزار شد

مدیران مدارس علمیه خواهران استان سیستان و بلوچستان در نشستی با 
سنجرانی رئیس ستاد اقامه نماز این استان به بررسی مسائل مختلف پیرامون 

استفاده از توان بانوان طلبه مبلغه در امر اقامه نماز پرداختند.
در این جلسه حجت االسالم مرتضی عرب خالص مدیر حوزه علمیه خواهران استان سیستان 
و بلوچستان با اشاره به راه اندازی مدرسه علمیه خواهران در اکثر شهرهای این استان اظهار 

داشت: به زودی فعالیت مدرسه علمیه خواهران خاش نیز آغاز خواهد شد.
زیرمجموعه  مدارس  در  طلبه  بانوان  حضور  برای  را  خواهران  علمیه  حوزه های  آمادگی  وی 
و  سیستان  استان  خواهران  علمیه  مدارس  مدیران  همچنین  کرد.  اعالم  پرورش  و  آموزش 
حوزه های  خدمات  مرکز  مدیر  انصاری  حضور حجت االسالم  با  دیگر  جلسه ای  در  بلوچستان 
بیان کردند و  را  بلوچستان، پرسشها و مشکالت خدماتی طالب  علمیه در استان سیستان و 

حجت االسالم انصاری توضیحاتی در این زمینه ارائه کرد.

نشست مدیران مدارس علمیه خواهران
 سیستان و بلوچستان با رئیس ستاد اقامه نماز استان
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دانشگاه  و  حوزه  استاد  کاظمی  حجت االسالم 
زنانی  نقش  و  اهمیت  مورد  در  نشست  این  در 
ام کلثوم،  حضرت  زینب)س(،  حضرت  همچون 
واقعه  در  سکینه خاتون  حضرت  و  وهب  همسر 

عاشورا به ایراد سخن پرداخت.
وی افزود: حفظ حجاب و حیا، امر به معروف و 
نهی از منکر، اطاعت از والیت و آزادگی و حریت 
بخشی از وظیفه خطیر زنان جامعه اسالمی است.

عاشورا  پیام های  از  تأسی  با  داد:  ادامه  وی 
قیام  و  عاشورا  داشتن  نگه  زنده  زمینه  می توان 

جهانی امام زمان )عج( را فراهم کرد.

برگزاری نشست کادر و اساتید 
مدرسه فاطمه الزهرا)س( پارسیان با 

امام جمعه 
علمیه  مدرسه  اساتید  و  کادر  ,نشست 
فاطمه الزهرا )س( پارسیان با امام جمعه این شهر 

برگزار شد.
حجت االسالم میرزایی امام جمعه شهر پارسیان 
روحیه  به  اساتید  توجه  مورد  در  نشست  این  در 
امیدواری و خستگی ناپذیری، دنبال کردن مسائل 
حساسیت  به  توجه  و  آرامش   با  مشکالت  و 
سخن  ایراد  به  منطقه  این  در  حوزه  موقعیت  و 

پرداخت.  
وی در پایان برای رفع مشکالت مالی، آموزشی، 
صادر  را  الزم  دستورات  خوابگاهی  و  فرهنگی 

کرد.

برگزاری نشست کرسی آزاد اندیشی 
در مدرسه فاطمه الزهرا اطهر)س( 

ایالم 
بررسی  با موضوع  آزاد اندیشی  ,نشست کرسی 
جهت  در  بسیج  برنامه های  کیفی  سطح  ارتقاء 
مدرسه  در  رهبری  معظم  مقام  منویات  تحقق 

علمیه فاطمه الزهرا اطهر)س( برگزار شد.
حجت االسالم سراج مسئول دفتر نهاد نمایندگی 
در  ایالم  پزشکی  علوم  دانشگاه  در  فقیه  ولی 
آیه 15 سوره  این نشست در مورد شباهت های 

حجرات و بسیجان به ایراد سخن پرداخت.
وی افزود: ایجاد تردید در ایمان مومنین، طمع، 
راه های  از  مزاحمت  و  تخریب  تهدید،  حماقت، 
ورود و نفوذ دشمنان در صف مومنین و مجاهدان 

در راه خدا است.
با آگاهی و بصیرت الزم در  باید  ادامه داد:  وی 

میدان نبرد با دشمنان وارد شویم.

برگزاری نشست گفتمان دینی در 
مدرسه کوثر)س( تهران

مهارت های  موضوع  با  دینی  گفتمان  ,نشست 
زندگی در مدرسه علمیه کوثر)س( تهران برگزار 

یکی از مدیریت های زیرمجموعه معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران مدیریت ساماندهی امور پژوهشی 
حلی)در  عالمه  جشنواره  استانی،  پژوهشی  علمی  شوراهای  جمله  از  برنامه هایی  مدیریت  این  در  است.  عمومی 
با  بانوی کرامت، مسابقه رشد و هسته های پژوهشی رسیدگی و اجرا می شود. همزمان  بخش خواهران(، جشنواره 
علمیه خواهران حجت االسالم جواد  پژوهشی عمومی حوزه های  امور  ساماندهی  مدیر  با  گفتگویی  پژوهش  هفته 

اسماعیل نیا انجام داده ایم که حاصل آن از نظر خوانندگان می گذرد.
1. اهم فعالیتهای پژوهشی انجام گرفته درحوزه مدیریتی مربوطه در سال جاری چه بوده است؟

تشویق و ترویج فرهنگ پژوهش در بین طالب و ترغیب ایشان به مشارکت در مسابقات و جشنوارههای پژوهشی از اهم برنامههای زیربنایی این 
اداره بوده که سعی شده است همه برنامهها را بر اساس آن هدف محوری، به پیش ببریم.

2. در راستای ساماندهی طالب پژوهشگر به ویژه فارغ التحصیالن، چه تمهیداتی اندیشیدهاید و این سامانه در چه مرحلهای قرار دارد؟ 
از مجموع حدود 2000 پژوهشگر شناسایی شده که مشخصات اجمالی و اولیه آنها در سامانه پژوهشگران وارد شده است. حدود 1500 نفر از آنها 
در بیش از 200 هسته پژوهشی ساماندهی شدهاند. بدیهی است در پایان سال تحصیلی جاری، عملیات به روزرسانی اطالعات اجمالی پژوهشگران 
توسط خود آنان انجام خواهد شد و از این پس، پژوهشگران، مستقیمًا اطالعات پژوهشی خود را وارد سامانه کرده و به تأیید مدیریتهای استانی خواهند 

رساند و همزمان شناسایی پژوهشگران جدید نیز انجام خواهد شد.
بدیهی است ساماندهی پژوهشگران در قالب هستههای پژوهشی، اولین گام جهت ارتقای مهارتهای پژوهشی پژوهشگران فارغ التحصیالن میباشد.

3. فلسفه تشکیل هسته های پژوهشی چیست و غایت آن به کجا میانجامد؟ 
شناسایی استعدادهای پژوهشی، ارتقاء منزلت علمی پژوهشگران، تعمیق و توسعه مباحث تخصصی علوم اسالمی و پاسخ گویی به سئواالت و شبهات، 
ترویج فرهنگ کار گروهی در قالب مقاله و کتاب. امید می رود با استمرار این روند در آیندهای نه چندان دور شاهد به بار نشستن استعدادهای 

پژوهشگران باشیم و بتوانیم آثار پژوهشی آنان را به جامعهی علمی کشور عرضه نماییم.
4. تاکنون چند هسته پژوهشی تشکیل شده است و در این راستا اقدامات آتی شما چیست؟

تاکنون 235 هسته تشکیل و مصوب شده است. در نظر است جهت به بار نشستن زحمات پژوهشگران اقدامات ذیل نیز در این مدیریت پیگیری شود.
1- چاپ آثار پذیرفته شده هسته ها؛

2- در صورت جذب بودجه، طرح مهارت افزایی در مورد هسته های دیگر ادامه پیدا میکند؛
3- اخذ موضوعات پژوهشی از طرح مسابقه رشد و پیشنهاد به اعضای هسته های پژوهشی؛

4- رایزنی و فراهم کردن زمینه تعامل  پژوهشی با مراکز فرهنگی و پژوهشی استانی به وسیله مدیریت استانی و  شوراهای علمی – پژوهشی استانی 
با مرکز فرهنگی و پژوهشی کشوری توسط معاونت پژوهش مرکز؛

5- تأمین پژوهشگران مبلغ در مجالس خانگی زنان.
5. درخصوص فرآوری آثار پژوهشی طالب فرهیخته در عرصه های پژوهشی و جشنواره عالمه حلی )ره( چه تدابیری اندیشیده اید؟ 

معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در راستای ترویج فرهنگ پژوهش و تشویق و طالب و اساتید پژوهشگر اقدامات مختلفی 
انجام داده است که یکی از آن ها برگزاری جشنواره های پژوهشی همچون عالمه حلی، بانوی کرامت و رشد میباشد.

نخستین دفتر از مجموعه چکیده ی آثارو معرفی بر گزیدگان و شایستگان جشنواره های سال های 87 تا 90 و هم چنین درج تجربیات پژوهشی 
آنان ، بهار سال 1392 به زیور طبع آراسته شد. 

هم اینک که در آستانهی  برگزاری ششمین  دوره ی جشنواره ی عالمه حلی در حوزه های علمیه سراسر کشور می باشیم، مفتخریم که اعالم نماییم 
با هدف ماندگارسازی آثار برگزیدگان خواهر پنجمین دوره و انتقال تجارب  مفید برگزیدگان و شایستگان به سایر طالب عالقمند، دفتر دوم »نگاره 

اندیشه« را تقدیم محضر شما پژوهشگران و طالب ارجمند نماییم.
یادآورمی شود که در این دفتر سی و دو  نفر از برگزیدگان و شایستگان تقدیردوره ی پنجم را معرفی نموده ایم، تجارب و رهنمود های پژوهشی 

آنان را در قالب گفت و گوی پژوهشی ارائهایم وچکیدهی آثار آنان را به قلم خودشان در معرض نگاهتان قرار داده ایم.
6. در مورد ماهیت و عملکرد شوراهای علمی–پژوهشی استانی توضیح دهید. 

شوراها به منظور شناسایی ظرفیتهای پژوهشی پژوهشگران، و هماهنگی فعالیتهای پژوهشی، برنامهریزی جهت تحویل پژوهشی در مدیریت استانی، 
و تعامل با مراکز فرهنگی و پژوهشی به جهت زمینه سازی پژوهش و انتشار مقاالت و کتب پژوهشگران، در سطح حوزه های علمیه خواهران کشور 

تشکیل گردیده است.

گفتگو با مدیر ساماندهی امور 
پژوهشی عمومی حوزه های علمیه 

خواهران:

ساماندهی 

1500 پژوهشگر 

در 200 هسته 

پژوهشی
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شد.

مسعودی استاد حوزه و کارشناس مشاور در این 
در  گام  اولین  عنوان  به  خودآگاهی  به  نشست 
تصریح  و  کرد  اشاره  زندگی  مهارت های  کسب 
شناخت  الزمه  که  است  آمده  روایات  در  کرد: 

خدا وند شناخت خود انسان است. 
افزود:  و  اشاره کرد  به مصادیق خود آگاهی  وی 
ارزش های  شناخت  خود،  از  واقع بینانه  شناخت 
ناکامی ها،  با  مواجهه  در  مناسب  واکنش  خود، 
نیاز های  تشخیص  و  زندگی  از  بیشتر  رضایت 
جسمی و روانی خود از جمله مصادیق خودآگاهی 

است.
رشد  عوامل  مورد  در  پایان  در  حوزه  استاد 
خودآگاهی و شناخت انسان از خود به ایراد سخن 

پرداخت.

برگزاری نشست مدل زندگی طلبگی 
در مدرسه النفیسه اصفهان

,نشست مدل زندگی طلبگی در مدرسه علمیه 
النفیسه اصفهان برگزار شد.

دینی  امور  کارشناس  داستان پور  حجت االسالم 
قرآن کریم  از  آیاتی  به  اشاره  با  این نشست  در 
به  توجه  در  طلبگی  امر  عاقبت  کرد:  تصریح 
که  زندگی خالصه می شود  مدل  و  نماز  امر  دو 
حساسیت به نماز اول وقت در واقع اقتدا به امام 

زمان) عج( است.
حجت االسالم داستان پور به مدل زندگی طلبگی 
باید مزاج معنوی  افزود: یک طلبه  اشاره کرد و 

خود را در مدل زندگی تقویت کند.
برای  نعمتی  را  طلبگی  دینی  امور  کارشناس 
استفاده از فرصت ها برشمرد و اظهار داشت: هر 
طلبه باید از نعمت های اطراف خود به عنوان یک 
براساس  را  خود  زندگی  و  کند  استفاده  فرصت 

آیات قرآن جهت دهی کند.

برگزاری نمایشگاه کتاب در مدارس 
آموزش و پرورش بهبهان به همت 

مدرسه علمیه شهر
و  بهبهان  طوبی  علمیه  مدرسه  همت  ,به 
کتاب  نمایشگاه  نو  ارمغان  و  ثاراهلل  انتشارات 
و  آموزش  مدارس  در  فرهنگی  محصوالت  و 

پرورش این شهر برگزار شد.
صدیقه طیبي مدیر مدرسه علمیه طوبی بهبهان 
با اشاره به برگزاری نمایشگاه کتاب و محصوالت 
فرهنگی در مدارس آموزش و پرورش این شهر 
این  همکاری  با  نمایشگاه  این  کرد:  تصریح 
مدرسه علمیه و انتشارات ثاراهلل و ارمغان نو در 

دو مدرسه 22بهمن و شاهد هدی برگزار شد.
ترویج  هدف  با  نمایشگاه  این  افزود:  وی 
فرهنگ کتاب و کتاب خوانی در مدارس، آشنایی 
آشنایی  و  مذهبی  کتاب های  با  دانش آموزان 

هدف از تشکیل شوراها، ایجاد تحول پژوهشی در مدیریت استانی و پژوهش پژوهشگران میباشد و تا کنون شوراهای استانی  در 25 استان تشکیل 
شده است که محصول تالش آنها، برگزاری 179 جلسه و 2298 مصوبه میباشد.

7. درباره حضور گسترده ی خواهران در جشنوارههای دیگر چه اقداماتی انجام گرفته و یا در شرف انجام است؟
از همه ابزارهای ممکن مانند سخنرانی، تبلیغ در سایت، بخشنامه های مکرر، توسعه جشنوارهها به مرحله استانی و مدرسهای و ... برای حضور 
گستردهتر بانوان طلبه در جشنواره های مختلف، بهره بردهایم و آمار مشارکت طالب در جشنواره های مذکور گواه تأثیرگذاری این فعالیتها بوده است.

8. با توجه به آمار شرکت کنندگان در جشنواره عالمه حلی و بانوی کرامت وضعیت حضور طالب خواهر را چگونه ارزیابی می کنید.
وضعیت مشارکت طالب در جشنوارههای حلی و بانوی کرامت بسیار چشمگیر و قابل تحسین است و این گوشهای از توان باالی علمی پژوهشی 
حوزههای علمیه خواهران است که هر ساله در قالب مشارکت در جشنوارههای مذکور به منصهی ظهور میرسد. در صورت تخصیص بودجه مورد 
نیاز جهت حمایت مالی از چاپ آثار برگزیده و تقدیر از برگزیدگان استانی و مدرسهای قطعًا در سالهای آینده شاهد حضور بهتر کمی و کیفی طالب 

در جشنوارههای علمی پژوهشی خواهیم بود.
9. با وجود اینکه چند سال از برپایی جشنواره مسابقه رشد میگذرد این برنامه چه پیشرفت هایی را داشته و چه رویکرد های جدیدی در پیش گرفته 

است؟
ترویج پژوهش با دو ویژگی »گروهی و میدانی« مورد نظر ما در مسابقه رشد بوده است. فرهنگسازی این مسأله نیازمند گذشت زمان است و افزایش 
گروههای رشد و افزایش کیفیت آثار نسبت به سالهای قبل حکایت از موفقیت این طرح دارد. در این عرصه نیز اعتبار مورد نیاز جهت تقدیر مناسب 

و حمایت مالی از چاپ آثار برگزیده مورد انتظار است.
10. آیا ظرفیت بیشتری برای فعالیت هسته های پژوهشی جدید در حوزه های علمیه خوهران وجود دارد؟ توضیح دهید.

مناسب است مدارسی که فارغ التحصیل سطح 2 و 3 دارند حداقل دارای یک هسته پژوهشی باشند.
با توجه به اینکه هنوز تعدادی از مدارس سطح دو و سطح سه نسبت به تشکیل هسته های پژوهشی اقدام نکردهاند، برنامهریزی جهت تشکیل هسته 

ها در این مدارس می بایست هر چه سریعتر آغاز شود.
11. درباره تشکیل نشست های علمی چه برنامه هایی در دست اقدام دارید. 

کرسی های آزاداندیشی برای نخستین بار در سال تحصیلی قبل با برنامه ریزی خوب دفتر محترم برنامه ریزی و ارزیابی معاونت پژوهش در دهها 
مدرسه برگزار گردید که نوید گسترش نشستهای علمی و کرسیهای نظریه پردازی در طراز حوزه های علمیه را در آینده نزدیک میدهد.

12.  مزیت های ثبت نام خوهران پژوهشگر از طریق سامانه نسبت به نحوه شرکت در جشنواره عالمه حلی از طرق پیشین را توضیح دهید
صرفه جویی در وقت طالب و همکاران ستاد )استانی و مرکز(، صرفه جویی مالی، تسریع در کار و افزایش دقت در ارزیابیها از جمله مزایای انجام 
کارها از طریق سامانه میباشد. ان شاء اهلل به زودی همه مراحل جشنوارههای پژوهشی از ثبت نام تا اعالم نتایج از طریق سامانه انجام خواهد شد.

13. برای آثار تولید شده در مسابقه رشد و سایر جشنواره ها چه برنامه ای در پیش دارید؟
آنچه مورد انتظار است حمایت مالی جهت چاپ آثار است اما تا قبل از تحقق آن با رایزنی مدیریتهای استانی و تشکلهای پژوهشی امکان رایزنی با 
مراکز و موسسات علمی – پژوهشی استانی و علمی جهت چاپ آن آثار در نشریات مختلف وجود دارد که امید است با درایت همکاران مدیریتهای 

استانی این امر مهم محقق گردد.
14. آیا امکان تأسیس پژوهشکده های بانوان در حوزه علمیه خواهران وجود دارد؟

در صورت تصویب آیین نامه تشکیل مراکز پژوهشی و پژوهشکده ها زمینه جهت تأسیس و تشکیل موجود میباشد.

برگزار  سریش آباد  زینب)س(  حضرت  علمیه  مدرسه  در  الهی  عدل  موضوع  با  اندیشی  آزاد  کرسی  نشست 
شد.

محمود خالقی معاون پژوهش حوزه های علمیه خواهران در این نشست اجرای نهضت آزاد اندیشی در حوزه های علمیه خواهران را در راستای اجرایی 
کردن منویات مقام معظم رهبری عنوان کرد و گفت: ایجاد فضای آزاد اندیشی، ترویج فرهنگ تفکر و گفتگو است که امید است ثمره این طرح ترویج 

و پیشرفت معارف و فرهنگ قرآنی در جامعه باشد.
صغري مالولي مدیر مدرسه علمیه حضرت زینب)س( سریش آباد با اشاره به برگزاری نشست کرسی آزاد اندیشی در این مدرسه علمیه تصریح کرد: 

این نشست با همکاری مدرسه علمیه الزهرا)س( و حضرت زینب)س( سریش آباد برگزار شد.
وی افزود: در این جلسه دکتر حائری به عنوان استاد صاحب نظر، حجت االسالم فیض به عنوان استاد داور و حجت االسالم صفی زاده به عنوان استاد 

منتقد به ارائه بحث پرداختند.

برگزاری 
کرسی 

آزاد اندیشی 
در مدرسه 

حضرت زینب)س( 
سریش آباد
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بیشتر با اهل بیت )ع( و نهضت عاشورا برگزار شد. 

برگزاری نمایشگاه کتاب در مدرسه 
الزهرا )س( زرین شهر

علمیه  مدرسه  پژوهش  معاونت  همت  ,به 
این  در  کتاب  نمایشگاه  زرین شهر  الزهرا )س( 

مدرسه علمیه برگزار شد.
علمیه  مدرسه  پژوهش  معاون  جعفری  سمیه 
از  هدف  کرد:  تصریح  زرین شهر  الزهرا )س( 
آسان طالب  نمایشگاه دسترسی  این  برگزاری  

به کتب مورد نیاز و مفید بود. 
وی افزود: کتب ارائه شده در این نمایشگاه شامل 
موضوعاتی چون عاشورا، ادعیه و زیارات، تربیت 

فرزند، روان شناسی و خانواده بود.
انتشارات  نمایشگاه کتب  این  ادامه دادا: در  وی 
ارمغان نوین قم برای فروش با تخفیف 35 درصد 

به طالب عرضه شد. 

برگزاری نمایشگاه کتاب در مدرسه 
حضرت معصومه)س( دماوند

و  کتاب  نمایشگاه  بسیج  هفته  با  ,هم زمان 
حضرت  علمیه  مدرسه  در  فرهنگی  محصوالت 

معصومه)س( دماوند برگزار شد.
حضرت  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاون  کمالی 
برگزاری  به  اشاره  با  دماوند  معصومه)س( 
این  در  فرهنگی  محصوالت  و  کتاب  نمایشگاه 
به  نمایشگاه  این  کرد:  تصریح  علمیه  مدرسه 
مدت سه روز و با موضوع شهدا و دفاع مقدس 

برگزار شد.
وی افزود: این نمایشگاه با هدف آشنایی بیشتر 
زندگی شهدا  با سیره  این مدرسه علمیه  طالب 

برگزار شد.

برگزاری نمایشگاه کتاب و 
نرم  افزارهای پژوهشی در مدرسه 

حضرت معصومه)س( دماوند
علمیه  مدرسه  پژوهش  معاونت  همت  ,به 
کتاب  نمایشگاه  دماوند  معصومه )س(  حضرت 
علمیه  مدرسه  این  در  پژوهشی  نرم افزارهای  و 

برگزار شد.
حضرت  علمیه  مدرسه  پژوهش  معاون  غالمی 
برگزاری  به  اشاره  با  دماوند  معصومه)س( 
در  پژوهشی  افزارهای  نرم  و  کتاب  نمایشگاه 
این مدرسه علمیه تصریح کرد: این نمایشگاه به 
مدت یک هفته و به مناسبت هفته پژوهش و در 
و  فقه  خانواده،  قرآن،  تفسیر  فلسفه،  موضوعات 

... برگزار شد.
وی افزود: این نمایشگاه با هدف پیشرفت سطح 
مطالعات طالب و دسترسی به آثار تخصصی و 

پژوهشی برگزار شد.

با  آزاد  اندیشی  کرسی  نشست 
هسته ای  مذاکرات  نتیجه  موضوع 
ایران در ژنو در مدرسه علمیه حضرت 

ولی عصر )عج( بناب برگزار شد.
موسوی مدیر مدرسه علمیه حضرت ولیعصر )عج( 
آزاد  کرسی  نشست  برگزاری  به  اشاره  با  بناب 
کرد:  تصریح  علمیه  مدرسه  این  در  اندیشی 
اصغری  حجت االسالم  داوری  با  نشست  این 

کارشناس مسائل سیاسی برگزار شد.
نظرات  بیان  از  بعد  نشست  این  در  افزود:  وی 
به  داور  استاد  موافقت نامه ،  مخالفین  و  موافقین 
سوال  به  و  پرداخت  نظرات  بررسی  و  تحلیل 

پرسشگران پاسخ داد.
مدارس  در  برنامه ها  این  اجرای  داد:  ادامه  وی 
بیان  برای  ساختن طالب  توانا  بر  علمیه عالوه 
نظرات خویش باعث می شود طلبه با درگیر شدن 
در مسائل جامعه به دنبال راه حل مناسب برای 

آنها باشد.

نشست منبع شناسی به همت مدرسه 
دماوند  معصومه)س(  حضرت  علمیه 

برگزار شد.
با  نشست  این  در  حوزه  استاد  قربانلو  غالمرضا 
معرفی منابع تحقیقی تصریح کرد: علل الشرایع 
مرحوم شیخ صدوق از جمله منابع معتبر است که 
در سه بخش علت های تکوینی، فقهی و مسائل 

مربوط به خلقت نگارش شده است.
وی افزود: کفایه االثر فی النص علی االئمه االثنی 
و  امامان  اثبات  برای  که  است  منابعی  از  عشر 

معصومین)ع( مورد استفاده قرار می گیرد.
وی ادامه داد: االرشاد شیخ مفید، نهج البالغه و 
و  استبصار  الغیبه ،  سیدرضی،  خصائص االئمه)ع( 
و  مصباح الزائر  و  طوسی  شیخ  االحکام  تهذیب 
از  ابن طاووس  الحسنه سید  با االعمال  االقبال 

دیگر منابع در این موضوع است.

برگزاری کرسی 
آزاد  اندیشی در 
مدرسه حضرت 
ولیعصر)عج( بناب

برگزاری
 نشست منبع شناسی 
در مدرسه حضرت 

معصومه)س(
 دماوند

نشست کرسی آزاد اندیشی با موضوع رابطه انسان با خداوند از منظر سبک 
زندگی اسالمی در مدرسه علمیه فاطمه الزهرا)س( تنکابن برگزار شد.

دکتر علی اوسط خانجانی محقق و استاد حوزه و دانشگاه در این نشست با اشاره به رابطه انسان 
و خداوند تصریح کرد: اصل رابطه انسان با خدا یک رابطه تکوینی و غیر قابل انکار است زیرا 
خداوند فقط سرچشمه منبع فیض، نعمت و سعادت است. وی افزود: در سبک زندگی اسالمی 
عالوه بر این ارتباط ، رابطه تشریعی هم وجود دارد که دو عنصر اختیار و آزادی در آن تا ثیر گذار 
است.وی ادامه داد: حرکت کردن در چارچوب اراده، اوامر و نواهی الهی با عث تقویت این رابطه 

و رستگاری خواهد شد.
حجت االسالم محمد علی شاکریان استاد حوزه در ادامه این نشست گفت: می توان کارگروه ویژه 
تحقیق و پژوهش در منابع عظیم دینی و فقهی پیرامون رابطه انسان و خداوند با سرپرستی و 
راهنمایی اساتید توانمند و آگاه تشکیل داد. همچنین حجت االسالم غفار شاهدی محقق و استاد 
حوزه و دانشگاه در ادامه نشست با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در مورد ترویج سبک 
زندگی اسالمی تصریح کرد: در این مورد باید به دو مسئله آسیب شناسی و بررسی آثار سبک 
زندگی غیردینی و گفتمان سازی و تبادل یافته ها در میان یکدیگر برای ترمیم آسیب های حاصل 

شده و جایگزین کردن سبک زندگی اسالمی در میان خانواده ها، توجه کرد.

برگزاری کرسی آزاد اندیشی 
در مدرسه فاطمه الزهرا)س( تنکابن

نشست گفتمان دینی با موضوع آسیب شناسی اجتماعی در مدرسه علمیه 
الزهرا)س( بافق برگزار شد.

حجت االسالم یاسر خلیلی استاد حوزه در این نشست با اشاره به روایتی از پیامبر اسالم)ص( 
اصالح  جامعه  خواص  دست  به  اسالمی  امت  عوام  کرد:  تصریح  علی)ع(  به حضرت  خطاب 
خواهند شد. وی خواص را در این روایت شامل چهار گروه ملوک ، اطبا ، تجار و زهاد برشمرد 
و افزود: اگر هر کدام از این گروه ها به وظایف خود به نحو احسن عمل نکنند چگونه می توان 

انتظار داشت مردم در مسیر صحیح و درست هدایت شوند .
وی به عوامل دین گریزی اشاره کرد و گفت: عدم شناخت صحیح از دین، معرفی نادرست دین، 
تربیت غلط خانوادگی، لجاجت ، جهالت  و تعصبات بی مورد از مهم ترین عوامل دین گریزی است.

حجت االسالم خلیلی در پایان در مورد آداب و شئونات طلبگی و رسالت مهم طالب حوزه های 
علمیه به ایراد سخن پرداخت.

مدرسه  در  خمینی)ره(  امام  آرمان های  احیای  در  بسیج  نقش  نشست 
علمیه فاطمه الزهرا)س( تنکابن برگزار شد.

حجت االسالم عباس فالحی استاد حوزه در این نشست تصریح کرد: انسان همواره با دو جبهه 
دشمن نهان و دشمن آشکار در مبارزه است . 

وی افزود: ابزار مبارزه با نفس اماره پیروزی و غلبه بر تقوای الهی است و مبارزه با دشمن آشکار، 
مجهز شدن به سالح علم ، معرفت و بصیرت است.

وی ادامه داد: بنا بر توصیه های دین مبین اسالم و رسوالن الهی، امت اسالم همواره باید آماده 
برای جهاد و مقابله باشد.

حجت االسالم فالحی رمز ماندگاری و قداست جهاد در راه خدا را پیروی و اطاعت محض از 
والیت فقیه عنوان کرد .

وی افزود: بسیجیان باید حافظ آرمان های ناب والیت فقیه باشند و همیشه آماده برای دفاع از 
مرزهای زمینی، فرهنگی و اعتقادی کشورشان باشند .

وی ادامه داد: تنها راه در امان ماندن از ضاللت های دنیوی و رستگاری اخروی متصل شدن به 
ریسمان محکم والیت فقه است.

استاد حوزه گفت: حوزه علمیه خواهران به عنوان یک تشکل مذهبی  باید حافظ آرمان های امام 
و شهدا باشد و مثل همیشه قدرتمندانه با سالح علم و بصیرت با مفاسد مقابله کند و پشتیبان 

والیت فقیه باشد تا به مملکت آسیبی نرسد . 

برگزاری نشست گفتمان دینی 
در مدرسه الزهرا)س( بافق 

برگزاری نشست نقش بسیج در احیای آرمان های
 امام خمینی)ره( در مدرسه فاطمه الزهرا)س( تنکابن
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برگزاری همایش آموزش بصیرت 

دینی در بافق 
بافق  الزهرا )س(  علمیه  مدرسه  همت  ,به 
همایش آموزش بصیرت دینی ویژه همسران و 

کارکنان نیروی انتظامی برگزار شد. 
این  در  بافق  سپاه  فرمانده  باقیان  سرهنگ 
پیشرفت های چشمگیر  به  اشاره  همایش ضمن 
مسئله ای  مهم ترین  گفت :  ایرانی  دانشمندان 
تهاجم  است  رو  روبه  آن  با  ما  کشور  امروز  که 
هیچ  از  دشمن  که  است  نرم  جنگ  و  فرهنگی 
دریغ  خود  پلید  اهداف  به  نیل  جهت  تالشی 

نمی کند .
در  که  کامپیوتری  بازی های  اکثر  افزود:  وی 
با  می گیرد  قرار  ما  نوجوانان  و  کودکان  اختیار 
مدیریت  یک  با  و  شده  تنظیم  پیش  از  اهداف 
باورهای  و  اندیشه ها  تخریب  در جهت  هدفمند 

اعتقادی و دینی است.
بر  ادامه داد: بیشترین تکیه و توجه دشمن  وی 
روی مسائل عقیدتی و دینی اسالم است چرا که 
به این نتیجه رسیده اند مهم ترین عامل پیشرفت 

ما باورهای عمیق به دین اسالم است.
مریم دست افشان مدیر مدرسه علمیه الزهرا )س( 
راهکارهای  مورد  در  همایش  این  این  در  بافق 
زندگی برتر و عملکرد نهاد خانواده برای رسیدن 

به آرامش به ایراد سخن پرداخت. 
در  آرامش  به  رسیدن  راه  بهترین  افزود:  وی 
زندگی رسیدن به خود باوری یادگیری راهکارها 

و آئین همسرداری است.

برگزاری همایش بسیج و امر به 
معروف و نهی از منکر در مدرسه 

فاطمیه  اندان خمینی شهر
,همایش بسیج و امر به معروف و نهی از منکر 
شهر  خمینی  اندان  فاطمیه  علمیه  مدرسه  در 
برگزار شد . ابطحی استاد حوزه و دانشگاه در این 
نشست با اشاره به خطبه 156نهج البالغه تصریح 
کرد: ما بسیجیان و طالب باید امر به معروف و 
نهی از منکر را از خودمان شروع کنیم تا بتوانیم 

بر دیگران تاثیر  گذار باشیم.
وی افزود: دو نکته که باید در امر به معروف و 
نهی از منکر رعایت کنیم رفتار پسندیده و عامل 
بودن فرد به انجام واجبات و دوری از منکر است.

برگزاری همایش زینبیون در مدرسه 
فاطمه الزهرا)س( پارسیان

زینبیون  همایش  بسیج  هفته  با  ,هم زمان 
پارسیان  فاطمه الزهرا )س(  علمیه  مدرسه  در 
نهاد  برگزار شد. حجت االسالم عظمتی مسئول 
بسیج  مقاومت  ناحیه  در  فقیه  ولی  نمایندگی 
حماسه  به  اشاره  با  نشست  این  در  پارسیان 
عاشورا و نقش حضرت زینب کبری)س( در کربال 

زندگی  سبک  معیارهای  نشست 
اسالمی و آثار آن ویژه فارغ التحصیالن 
فاطمه الزهرا)س(  مبلغان در مدرسه  و 

تنکابن برگزار شد.
اکرم نصیری استاد حوزه در این نشست با اشاره 
به فرمایشات ائمه اطهار )ع( و علمای دین تصریح 
کرد:  اعتقاد و ایمان به خدا و اخالقیات پایه های 

اصلی و اساسی تشکیل خانواده اسالمی است.
و  باالترین  خانواده  مقدس  نهاد  افزود:  وی 
تربیت  و  دادن  شخصیت  در  را  نقش  مهم ترین 

دینی فرزندان در جامعه دارد.
با تغییر و تبدیل معیار های دینی  وی ادامه داد: 
به معیار های مادی قلب این نهاد مقدس که مادر 
است با شعار کسب استقالل و عدم نیاز به مرد 
وارد بازار کار می شود، کانون خانه را رها می کند 
و تربیت فرزندان را به نهادهای دیگر می سپارد 
که این امر باعث تغییر افکار و معیار های جوانان 

در تشکیل خانواده شده است .
کرد:  تصریح  به طالب  خطاب  حوزه  استاد  این 
عینی  الگوی  و  مبلغ  بهترین  می توانند  طالب 
برای گسترش سبک زندگی اسالمی با تاسی از 
زندگی حضرت زهرا )س( در جامعه امروزی برای 

مردم به ویژه جوانان باشند. 

مدرسه  پژوهش  معاونت  همت  به 
آبادان  فاطمه الزهرا  )س(  علمیه 
مختلف  موضوعات  با  کتاب  نمایشگاه 

در این مدرسه علمیه برگزار شد.
علمیه  مدرسه  مدیر  مرادی اندیش  زهرا 
برگزاری  به  اشاره  با  آبادان  فاطمه الزهرا )س( 
تصریح  علمیه  مدرسه  این  در  کتاب  نمایشگاه 
فرهنگ  بردن  باال  هدف  با  نمایشگاه  این  کرد: 
با  طالب  بیشتر  هرچه  پیوند  و  کتاب خوانی 

فرهنگ مطالعه برگزار شد.
با  کتاب هایی  نمایشگاه  این  در  افزود:  وی 
موضوعات مذهبی، اخالقی، شهدا و کودکان در 

معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.

برگزاری نشست 
معیارهای سبک زندگی 

اسالمی
 و آثار آن در مدرسه 

فاطمه الزهرا)س( تنکابن

برگزاری 
نمایشگاه کتاب 

در مدرسه 
فاطمه الزهرا )س( 

آبادان

به همت معاونت پژوهش مدرسه علمیه فاطمه الزهرا)س( کامیاران نشست 
مسئولین و اساتید پژوهشی این مدرسه با حضور امام جمعه کامیاران برگزار 

شد.
ارتقاء  به  اشاره  با  این نشست  امام جمعه کامیاران در  حجت االسالم علی اشرف علی محمدی 
کیفی حوزه های علمیه خواهران استان کردستان تصریح کرد: طالب مقطع سیکل بیشتر از 
طالب مقطع دیپلم تأثیر پذیرند و در زمینه تربیتی، تبلیغی و تحقیقی بیشتر می توان بر روی 

آنها تأثیر گذاشت.
وی افزود: باید در حوزه های علمیه به جایی برسیم که ورودی های اکثر حوزه های علمیه مقطع 

سیکل باشد و به نتیجه اصلی حوزه که تربیت انسان کامل است برسیم.
امام جمعه کامیاران با اشاره به موضوع مسابقه رشد سه گفت: ما با توجه به فرمایش مقام معظم 
رهبری نیاز ضروری داریم که سبک زندگی اسالمی را ترویج دهیم و طالب را طوری تربیت 

کنیم که بر روی افراد جامعه تأثیر گذار باشند.
محمود خالقی معاون پژوهش حوزه های علمیه خواهران در ادامه این نشست با اشاره به برخی 
از آیین نامه های پژوهشی و بازنگری در خصوص واحدهای درسی طالب تصریح کرد: با توجه 
به برنامه های گسترده آموزشی طالب سعی ما بر این است که یک حداقل و حداکثر را برای 

طالب در زمینه پژوهشی الزام کنیم تا طالب ما با حداقل های پژوهشی آشنا شوند.
وی افزود: باید زمینه به گونه ای فراهم شود که طلبه خود به خود با پژوهش آشنا شود و هدف 

این است که وقتی طلبه فارغ التحصیل شد یک پژوهشگر تمام عیار باشد.
همچنین در ادامه سیران کهریزی پور مدیر مدرسه علمیه فاطمه الزهرا )س( کامیاران گزارشی از 

وضعیت پژوهش در این مدرسه  ارائه داد.

برگزاری نشست اساتید پژوهشی مدرسه 
فاطمه الزهرا)س( کامیاران با حضور امام جمعه

فاطمه  علمیه  مدرسه  در  رجعت  موضوع  با  مهدویت  مباحث  سلسله 
محدثه)س( اصفهان برگزار شد.

حجت االسالم امامی نژاد محقق و استاد بنیاد فرهنگی حضرت مهدی )عج( در این نشست ضمن 
بیان معنای لغوی و اصطالحی رجعت تصریح کرد: رجعت بازگشت ائمه معصومین )ع( پس از 
ظهور حضرت مهدی )عج( است و از امور ممکنه و مسائل کالمی است که مورد بررسی قرار 
گرفته است. وی افزود: در مورد رجعت احادیث عامه و خاصه بی شماری وجود دارد که در آیات 

و روایات بسیاری بر امکان رجعت در امت های پیشین و امت اسالم اشاره شده است.
حجت االسالم امامی نژاد یکی دیگر از ادلة صحت این عقیده و مؤیدات آن را زیاراتی برشمرد 
که با سندهای محکم و صحیح از ائمه اطهار )ع( به ما رسیده و در آنها عباراتی وجود دارد که 

صریحًا به رجعت داللت دارد.

تهران  مجتبي)ع(  حسن  امام  علمیه  مدرسه  فرهنگي  معاونت  همت  به 
علمیه  مدرسه  این  در  تبلیغي  نوین  شیوه هاي  موضوع  با  تبلیغی  نشست 

برگزار شد.
حجت االسالم سینایي کارشناس امور تبلیغی در این نشست در مورد رابطه تبلیغات تجاري با 

اسالم به ایراد سخن پرداخت.
وی افزود: شرط تبلیغ دین فقط دانستن نیست بلکه باید خدا ترس هم بود و شرط مبلغ دیني 
دین شناس بودن مبلغ است.وی ادامه داد: شرط اخالقي تبلیغ آن است که هر مطلبی را که 

مي دانید به آن عمل کنید و بهتر آن است که آن را از خانه خود شروع کنید.
و  بیمارستان ها  بهزیستي،  مانند  اماکنی  در  گفت:  طالب  به  خطاب  تبلیغی  امور  کارشناس 
نهادهاي اجتماعي به تبلیغ دین بپردازید. وی افزود: تبلیغ باید با مهر و محبت باشد تا تاثیر گذار 

باشد که در این زمینه زنان بهتر مي توانند در زمینه تبلغي فعالیت کنند.
حجت االسالم سینایي با اشاره به شرایط تبلیغ اظهار داشت: شیوه تبلیغ باید غیر مستقیم و به 

صورت نوشتن داستان، شعر، وبالگ نویسي، مقاله و کتاب باشد.

برگزاری نشست مهدویت 
در مدرسه فاطمه محدثه)س( اصفهان

برگزاري نشست تبلیغي 
در مدرسه امام حسن مجتبي)ع( تهران 
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تبیین کننده  زینب)س(  حضرت  کرد:  تصریح 
اهداف و مشروعیت قیام عاشورا بود. وی افزود: 
حضرت زینب )س( نماد آزادگی و عزت در قیام 
امام حسین )ع( بودند و هرگز اجازه ندادند اصالت 
دین و ارزش های اسالمی انسانی با بروز مصیبت 
و غم و اندوه لطمه بخورد. وی ادامه داد: امروز 
ایستاده  ما  اعتقادات  و  دین  مقابل  در  استکبار 
است که الزمه مقابله و خنثی کردن توطئه های 
معظم  مقام  فرمایشات  طبق  آنها  جانبه  همه 
رهبری بصیرت و آگاهی در زمینه های مختلف و 

موقعیت شناسی نسل حاضر است.

برگزاری همایش سبک زندگی 
حسینی در مدرسه کوثر)س( تهران

موضوع  با  حسینی  زندگی  سبک  ,همایش 
شیوه  های اثر  بخش امر به معروف و نهی از منکر 

در مدرسه علمیه  کوثر)س( تهران برگزار شد.
این  در  حوزه  استاد  کمیجانی  حجت االسالم 
نشست با اشاره به شرایط امر به معروف و نهی از 
منکر تصریح کرد: طالب در انجام امر به معروف 
مانند  نشوند،  گناهی  مرتکب  منکر  از  نهی  و 
مخاطب  مصلحت  کنند،  رفتار  مهربان  طبیبی 
خودستایی  و  خودخواهی  از  کنند ،  رعایت  را 
بپرهیزند، قصدشان تنها رضای خدا باشد و خود 

را منزه از گناه و برتر از گنهکار نبینند.
وی به شیوه های اثر بخش امر به معروف و نهی 
الگوسازی،  شیوه  افزود:  و  کرد  اشاره  منکر  از 
محیطی، پرسشی، عظمت وجودی، آسان سازی، 
از  مجازی  شیوه  و  اشاره  و  ایما  شیوه  نمادین، 

جمله موارد اثرگذاری در مخاطب است.

برگزاری یادواره شهدای طلبه 
در مدرسه فاطمیه)س( اهواز 

,مراسم یادواره دو شهیده طلبه به همت مدرسه 
از  شماری  حضور  با  اهواز  فاطمیه)س(  علمیه 

مسئولین این شهر برگزار شد.
بسیج  مسئول  بهرام  علی کاظم  حجت االسالم 
این  در  خوزستان  استان  روحانیون  و  طالب 
شهدا  یادوره های  برگزاری  به  اشاره  با  مراسم 
تصریح کرد: امروز یاد ، نام ، بیان خاطرات و رفت 
و آمد با خانواده شهدا میراث ارزشمندی است که 

انقالب اسالمی ایران را بیمه می کند .
به  و  ارگان های  و  سازمان ها  همه  افزود:  وی 
داشتن  نگه  زنده  در  باید  علمیه  حوزه های  ویژه 

آرمانهای شهدا در جامعه کوشا باشند .

برگزاري نشست تبلیغی در 
مرکز تخصصی فقه و اصول 
فاطمه معصومه)س( بندرعباس

,به همت معاون فرهنگی مرکز تخصصی فقه 
نشست  بندر عباس  فاطمه معصومه)س(  اصول  و 

از جمله فعالیت های پژوهشی بانوان طلبه، تهیه تحقیق پایانی و پایان نامه است که در قالب برنامه درسی در پایان 
مقطع تحصیلی سطح دو و سه انجام می گیرد. رسیدگی به این امور و همچنین برخی امور دیگر در مدیریت امور 
پژوهشی واحدهای حوزوی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران انجام می گیرد.آنچه در پی می آید حاصل 
گفتگو با صدیقه افشار مدیر امور پژوهشی واحدهای حوزوی و ادارات زیرمجموعه وی است که همزمان با هفته 

پژوهش انجام گرفته است.
ـ موضوع » پژوهشگري نوین« به عنوان شعار پژوهشي سال 92 در حوزه هاي علمیه خواهران اعالم شده است. نظر شما در این باره چیست؟

ضمن تبریک هفته پژوهش به اساتید، پژوهشگران و طالب گرامي، مناسب مي دانم پاسخ این پرسش را با  شعار سال 91  که »هر طلبه یک 
پژوهشگر« اعالم شده بود، مرتبط سازم. اگر ما لزوم تداوم فعالیت علمي را براي طالب باور داشته باشیم، به لوازم و ابزار آن هم معتقدیم. کارکردهاي 
طلبگي هر چه که باشند، بي نیاز از کار علمي نیستند. بدون آن، پویایي طلبه جاي خود را به رکود میدهد و به تدریج زماني میرسد که خواه ناخواه از 
گردونه خارج میشود. ما در زمانه انقالب اطالعات زندگي مي کنیم. مرزهاي دانش به قدري پیش رفتهاند که امکان فراگیري همه دانش ها فراهم 

نیست. هزینه ها محدود است؛ زمان هم همینطور.
 ناگزیریم به بهره وري فکر کنیم. بِه گزیني داشته باشیم. موازي کاري را کنار بگذاریم. دانش تولیدي را به سرعت در دسترس همگان قرار دهیم و 

با حداقل هزینه، به سهم خود این مرزها را جلو ببریم. 
وقتي این انتظارات مطرح مي شود، مي بینیم که یک راه  سریع براي دستیابي به این اهداف وجود دارد. اگر پژوهشگر به فناوري هاي نوین مجهز 
باشد، بدون هزینه زیاد، میتواند به راحتي کارش را جلو ببرد. به همه کتابخانه هاي دنیا دسترسي پیدا کند، در جریان آخرین یافته هاي علمي قرار گیرد، 
آثار خودش را به همه جهان بفرستد، با پژوهشگران دیگر ارتباط برقرار کند، داد وستد علمي داشته باشد، حتي بدون آنکه از چهار دیواري خانهاش 

بیرون رود. این ابزارها نعمت بزرگي براي پژوهشگر است، خصوصًا اگر خانم باشد و به طور طبیعي مواجه با برخي محدودیت ها.
 ـ شعار سال 92  را  در بهره وري تا چه حد مؤثر مي دانید؟ 

استفاده از فناوري، مثل هر پدیده دیگري نیاز به فرهنگ سازي دارد. این شعار فرصتي ایجاد میکند تا روي آوري طالب به حوزه، تدریجًا به یک 
فرهنگ تبدیل شود. حوزهها میتوانند بررسي کنند چه عواملي به عنوان مانع بر سر راه طالب صف کشیده و سبب شده بعضي از آنها رغبتي به 

استفاده از فناوري اطالعات نداشته باشند. 
ممکن است یکي از مهمترین عوامل، ناکافي بودن آموزشها باشد. اعتقاد به تأثیر شیوه هاي سنتي، حس وفاداري به آن شیوهها، و حتي گاهي برخي 
باورهاي دیگر نیز بي تأثیر نیستند. اما قدم اول مي تواند آموزش دادن به طالب باشد. امروزه با وجود کتابخانه ها ونشریات معتبر دیجیتالي و البته 
نرم افزارها و سایتها، کسي نمیتواند ادعا کند که با مشکل عدم دسترسي به منابع روبروست، یا براي نشر تحقیقات خود دچار مشکل است. وجود 
فضاي مجازي، فرصتي است که  طالب پژوهشگر باید از آن بهره ببرند. استفاده از فناوري، ابزار و ضرورت کار شبکهاي در ایران و جهان است. 

بنابراین فرهنگ شدن آن بسیار اهمیت دارد.
ـ معمواًل در هفته چهارم آذرماه، توجه به ضرورت واهمیت پژوهش در مراکز علمي وآموزشي کشور اوج مي گیرد. شما در این ایام چه توصیهاي 

براي طالب دارید؟
این یک هفته نمادین است. یادآور ضرورتي که پیش از هرچیز، به عنوان یک اندیشه پیشرفته دیني مطرح است. تفکر و تدبر، رفتاري است که همه 

ما به آن توصیه شده ایم. 
پس اگر نگاه تعبدي هم به این مقوله داشته باشیم، ورود به عرصه پژوهش براي هر طالب علمي الزم است. مفید و کارآمد بودن دانش، به حجیم 
خواني و انباشت اطالعات نیست. اتفاقًا موضوع استفاده از ابزارهاي نوین در پژوهشگري به این مسئله مرتبط است. اگر این ابزار درست استفاده شود، 
دیگر نیازي به حفظ کردن نیست. فرصتي پدید میآید براي آموختن، چگونه اندیشیدن، تصمیم گرفتن، قضاوت کردن و بروز خالقیت. البته و متأسفانه 
نظام آموزشي ما هنوز تا حد زیادي حفظ محور است. اما طالبي که مایلند رشد و پیشرفت داشته باشند، صرفنظر از اقتضائات محیط پیراموني و 

رویههاي جاري، میتوانند با استفاده از ظرفیتهاي موجود، اهتمام و پشتکار شخصي والبته عنایت خداوند، به نقطه مطلوب برسند.
ـ اداره تحقیقات پایانی چه برنامه هایی در راستای مکانیزاسیون امور مرتبط دارد؟ 

پس از تهیه و به بهره برداری رسیدن سامانه پایان نامه ها، تهیه سامانه تحقیقات پایانی از سوی معاونت پژوهش پیگیری شد. روند تهیه و مراحل 
بعدی این سامانه که پرپوزال آن تهیه شده، به جهت محدودیت-های بودجهای با تأخیراتی مواجه گردید که خوشبختانه با توجه ویژهای که معاون 
محترم پژوهش نسبت به تهیه این سامانه داشتند، این سامانه نیز در مسیر واقعی خود قرار گرفته است. امید می رود سامانه تحقیقات پایانی اوایل 

سال آینده به مرحله تست و سپس بهره برداری برسد.

در گفتگو با مدیر امور 
پژوهشی واحدهای حوزوی 

مطرح شد:

تهیه بانک اطالعات 
تحقیقات پایانی 

بانوان طلبه
 با اطالعات 19هزار 

تحقیق
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اخبار مدارس
تبلیغی با موضوع مدیریت گفتار در سبک زندگی 

دینی برگزار شد .
مریم جعفری سراجی مدیر مرکز تخصصی فقه 
این  در  بندر عباس  فاطمه معصومه)س(  اصول  و 
نشست در مورد قوانین سبک زندگی در مدیریت 

گفتار به ایراد سخن پرداخت.
غیرضروری ،  بر سخن  سکوت  تقدم  افزود:  وی 
تقدم تفکر بر کالم ، به جا و به حق سخن گفتن ، 
برای  خداوند  از  استعانت  نگفتن،  آلوده  سخن 
نافذیت  کالم و سعه صدر در نامالیمات گفتاری 
از جمله قوانین مدیریت  با گفتار  و عمل همراه 

گفتار در سبک زندگی دینی است. 

برگزاري نشست سیاسي در مدرسه 
امام حسن مجتبی)ع( تهران

در  سیاسي  نشست  بسیج  هفته  با  زمان  ,هم 
مدرسه علمیه امام حسن مجتبي)ع( برگزار شد.

امام  دانشگاه  مدرس  و  پژوهشگر  رمضاني 
حسین)ع( در این نشست با اشاره به فعالیت ها و 
اهداف تشکیل بسیج تصریح کرد: بسیج در همه 
در  و  کرده  یاري  را  ایران  اسالمی  انقالب  ابعاد 
مقابل تهدیدات دشمنان به عنوان یک دژ محکم 

ایستادگی کرده است.
وی افزود: هدف بسیج آمادگي نظامي و بازوي 
توانمند والیت فقیه در امور فرهنگی ، اقتصادی 

و... در جامعه است.
وی ادامه داد: یکي از کا رهایي که در زمان جنگ 
صورت گرفت بسیج بانوان بود که در جبهه رزمي 
برای  پشتیباني امور تخصصي و جهت حضور در 

رزم مشارکت داشتند.

دیدار طالب مدرسه خاتم االوصیا )عج( 
فاضل آباد با امام جمعه این شهر 

علمیه  مدرسه  مسئولین  و  ,طالب 
این  جمعه  امام  با  فاضل آباد  خاتم االوصیا )عج( 

شهر دیدار کردند. 
هئیت  رئیس  قاسمی  نجف علی   حجت االسالم 
امنای مدرسه علمیه خاتم االوصیا)عج( فاضل آباد 
مورد  در  دیدار  این  در  شهر  این  جمعه  امام  و 

تفسیر سوره نور به ایراد سخن پرداخت.

دیدار شماری از طالب بسیجی 
مدرسه ریحانه اصفهان از آسایشگاه 

جانبازان 
علمیه  مدرسه  بسیجی  طالب  از  ,شماری 
جانبازان  آسایشگاه  از  اصفهان  ریحانه  خواهران 

شهید مطهری این شهر دیدار کردند.
مقدس  دفاع  دوران  جانباز  شاهوردی  غالمرضا 
در  طالب  تحصیل  به  اشاره  با  دیدار  این  در 
حوزه های علمیه تصریح کرد: طالب در جامعه 
کنونی سربازان دفاع از مرز فرهنگی اسالم ناب 

علی رغم عدم دسترسی به سامانه،  اداره تحقیقات پایانی امور مرتبط به تحقیقات پایانی را در قالب گزارشهای فصلی ارسالی از مدیریت های استانی 
نظارت و کنترل می نماید. گرچه این نظارت با فقدان سامانه، سرعت دلخواه را ندارد اما نهایت تالش همکاران و کارشناسان بر این بوده که امور به 

دقت بررسی شده، تخلفات احتمالی به مدیریت ها و مدارس علمیه تذکر داده شود.
تعداد  پایانی مالحظه شده و در خصوص همین  500 تحقیق  پیشنهادی حدود   به طور متوسط عناوین  فعلی، در هر فصل  نظارت  روند   در 
و  پرداختها  استاد،  یک  توسط  داوری  و  راهنمایی  مجاز  حد  رعایت  اساتید،  تخصص  داور،  اساتید  دفاعیه،   به  مربوط  مسائل  پایانی،  تحقیق 
روز  به  و  تهیه  نظارتها،  و  گزارش ها  این  ثمرات  از  یکی  بررسی می شود.  نامه،  آیین  مقررات  و  رعایت ضوابط  و  راهنما  اساتید  به  ها  بدهی 
رسانی بانک تحقیقات پایانی است. این بانک حاوی اطالعات حدود 19000 تحقیق پایانی دفاع شده و در دست تدوین طالب مدارس علمیه 

خواهران سراسر کشور است.
ـ آیین نامه تحقیقات پایانی نیز در سال جاري بازنگري شده است. بفرمایید آیین نامه جدید چه تفاوت هایی با آیین نامه قبل داشته و با چه هدفی 

تدوین شده است؟
با توجه به برخی کاستیهای آییننامه قبلی تحقیقات پایانی و برخی نظرسنجیها از مدارس علمیه خواهران، آییننامه تحقیقات پایانی با هدف تبیین 
موارد مبهم و به روز رسانی متناسب با شرایط علمی پژوهشی حوزه هاي علمیه خواهران، تهیه گردیده است. در این آییننامه، ضمن ارتقاء شرایط 

اساتید راهنما و داور، وظایف طلبه، استاد راهنما، استاد داور و نیز دستاندرکاران مرتبط در ستاد تبیین شده است.
 وظایف مدیریتهای استانی، شوراهای علمی- پژوهشی استان و شورای پژوهش مدارس از جمله مواردی است که با توجه به تغییر و تحوالت فعلی 
مدارس علمیه خواهران و مدیریتهای استانی به آنها پرداخته شده است. یکی از مهمترین تغییرات آییننامه جدید، کاربرگ صورتجلسه دفاعیه و تعیین 
حد نصاب حداقلی در معیارهای مختلف کاربرگ ارزشیابی تحقیق پایانی است که طالب را ملزم به رعایت حداقل ضوابط در کلیه معیارهای مندرج 

در فرم ارزیابی می نماید.
گفتنی است بر اساس این آیین نامه امتیازدهی به تحقیقات از 100 لحاظ شده است که نهایتًا در بازه 20 محاسبه می شود. عالوه بر اینکه طلبه باید 

این حد نصاب امتیاز را کسب نماید، میبایست در تک تک معیارهای ارزشیابی، حداقل های پژوهشی را رعایت کند.
با ابالغ آیین نامه نهایی به مدارس، از این پس طالب نمی توانند موضوعات تکراری و کار شده دیگر طالب در استان محل تحصیل خود را به 

عنوان موضوع تحقیق پایانی پیشنهاد دهند. 
ـ در خصوص شورای پژوهش مدارس توضیح دهید؟

تاکنون تأیید موضوعات تحقیقات پایانی در شورایي به همین نام در مدارس علمیه پیگیری میشده است. در حال حاضر و بر اساس آیین نامه جدید، 
این موضوع و نیز تصویب طرحنامههای طالب و تایید صالحیت علمي اساتید راهنما در شورای پژوهش مدارس که ارتقاء یافته همان شوراي قبلي 

است، پیگیری می شود. 
بیشتر اعضای این شورا، اساتید متخصص و دارای سابقه پژوهشی مدارس هستند. ضمنًا در صورتی که مدرسه علمیهاي واجد اساتید مجرب به تعداد 

مورد نظر در شورای پژوهش مدرسه نباشد، کلیه امورات محوله به این شورا از طریق مدیریت استانی پیگیری خواهد شد.
ـ در خصوص ساماندهی و مهارت افزایی اساتید راهنما ، معاونت پژوهش چه برنامه هایی دارد؟ 

بخش دوم دورههای مهارت افزایی اساتید راهنما که در ادامه دوره قبلی )دوره برگزار شده در سال89 توسط معاونت آموزش( برنامه ریزی 
و اجرا گردید شامل سرفصل های جدید و مبتنی بر آسیب شناسی دوره قبل و نیاز سنجی از مدارس علمیه بوده و روند اجرای آن طی بازه 
توسط  اغلب  که  کارگاه   30 در حدود  واجد شرایط  راهنمای  استاد   600 از  بیش  دوره   این  در  انجام شد.   91 در سال  ماه  پنج  زمانی حدود 
به جهت  این دوره ها  فراگرفتند. بخش سوم  را تحت سرفصل های واحد  نیاز خود  برگزار گردید، مباحث مورد  بومی مناطق مختلف  اساتید 

نگردید.  عملیاتی  بودجه  کمبود 
در خصوص ساماندهی اساتید راهنما نیز بیش از یک سال است که بهره گیری از سامانه اساتید جامع مرکز و انجام اصالحات درخواستی معاونت 

پژوهش از دفتر فناوری اطالعات در دست اقدام و پیگیری است که امید می رود به زودی بتوانیم از این سامانه بهره برداری کنیم.
 در این سامانه سطوح دسترسی مختلف برای کاربران مدارس،  مدیریت های استانی و ستاد همراه با گزارش گیری های متنوع دیده شده است که 
پس از آماده شدن سامانه، اساتید راهنما می توانند با مراجعه به سامانه مذکور نسبت به تکمیل پرونده خود اقدام نموده و مدارس، مدیریت های 
استانی و ستاد نیز از طریق این سامانه بر عملکرد اساتید محترم راهنما و داور نظارت نمایند. برنامه ریزیهای ارتقایی و دوره های مهارت افزایی نیز 

بر اساس گزارشهای این سامانه خواهد بود.
در سامانه جامع اساتید که به همت معاونت آموزش کلید خورده، قرار است امور مربوط به اساتید راهنما و داور نیز پیگیری شود.

ـ پایان نامه ها   مهمترین خروجي ماندگار علمي دانش پژوهان محسوب مي شوند. با عنایت به اهمیت آثار طالب در سطح سه بفرمایید چه طرح یا 
برنامه اي در اداره پایان نامه ها   در دست اقدام است؟ 

با عنایت به اینکه مرکز به تدریج در حال واگذاري رویکرد اجرایي ومدیریتي به استان ها وحرکت به سمت راهبري است، ما در اداره پایان نامه ها چند 
طرح را شرع کرده ایم. یکي از این اقدامات، طراحي نظام علمی تحقیقات است. این نظام الگوی راهبری تحقیقات علمی طالب به سمت روزآمدی 
و نیاز محوری است.در واقع تحقیقات طالب به دو دسته تحقیقات اجتناب ناپذیر شامل : تحقیق پایانی ، پایان نامه و رساله و تحقیقات مفید شامل 

: مقاله و کتاب تقسیم می شود که در اهداف و خروجی با یکدیگر مرتبطند .
نظام علمی تحقیقات در صدد است تعاریف،اهداف و خروجی های مورد انتظار در هر نوع از تحقیق را بیان کرده و راهکارهایی برای ایجاد تحول 
در این حوزه به دست دهد.این نظام نامه شامل برنامه هایی جهت ارتقای سطح تحقیقات است  که شامل سیاست ها،اهداف،تبیین وضعیت کنونی 

تحقیقات،برنامه ها و اقدامات اجرایی است.
بر این اساس کارگروه هایی از مدیران معاونت و برخی صاحبنظران تشکیل شده  و بر اساس آسیب های وضع موجود و سند مکتوب نظام علمی 

تحقیقات، اقدامات الزم جهت تحول تحقیقات پیش بینی شده و راهکارهای اجرایی شدن آن تبیین می گردد.
طرح دیگر پروژه نیاز سنجی موضوعی است.آسیب شناسی موضوعات پیشنهادی طالب برای نگارش پایان نامه و عدم کارآمدی بعضي از موضوعات 
و عدم تناسب موضوع با خروجی پایان نامه نشان دهنده وجود نقص در مدارس علمیه در خصوص راهنمایی پژوهشی طالب است. همچنین تبیین 
های نامناسب و ضعیف از برخي موضوعات نیز نشان دهنده ضعف روشی بعضي از طالب در جهت دهی اثر است و این موارد  معموال بر اثر عدم 
آشنایی آن طالب با معیارهای انتخاب موضوع و انتخاب موضوعات صرفا نظری و انتزاعی است. بر همین اساس و با توجه به رسالت حوزه های 



24

اخبار مدارس
محمدی)ص( هستند که باید وظیفه تبلیغی خود 

را به بهترین شکل انجام دهند.
وی در ادامه طالب حوزه های علمیه را به دقت 
در  دین  تبلیغ  و  دروس  فراگیری  مطالعه،  در 

جامعه سفارش کرد.

معاون پژوهش حوزه های علمیه 
خواهران:

حوصله، تفکر و تالش از ابزار ضروری 
در امر پژوهش است

خواهران  علمیه  حوزه های  پژوهش  ,معاون 
گفت: حوصله، تفکر و تالش از ابزار ضروری در 

امر پژوهش است.
مسولین  و  طالب  با  دیدار  در  خالقی  محمود 
تنها  کامیاران  فاطمه الزهرا)س(  علمیه  مدرسه 
و  کرد  عنوان  پروردگار  وجود  را  عالم  ماندگار 
باید  باشیم  خدا  به  وصل  می خواهیم  اگر  افزود: 
هر کاری را با یاد خدا آغاز کنیم تا در تمام امور 

زندگی موفق باشیم.
افزود:  وتحقیق  پژوهش  به  اشاره  با  وی 
این  در  باید  و  است  پژوهش  لوازم  از  حوصله 
بسیار  تالش  و  تفکر  برحوصله  عالوه  زمینه 

انجام شود.
حوزه های  پژوهش  معاون  است  ذکر  به  الزم 
از  مراسم  این  پایان  در  کشور  خواهران  علمیه 
غرفه های تحقیقاتی طالب که در مدرسه علمیه 
کامیاران به صورت نمایشگاه برپا شده بود بازدید 

کرد.

نشست شاخصه های فرد بسیجی در 
مدرسه حضرت زینب )س( یزد

علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاونت  همت  ,به 
حضرت زینب)س( یزد نشست شاخصه های فرد 

بسیجی برگزار شد.
حجت االسالم سبحانیان مسئول نهاد نمایندگی 
ولی فقیه در تیپ الغدیر استان یزد در این نشست 
تصریح  حقیقی  بسیجی  ویژگی های  به  اشاره  با 
کرد: بسیجی یعنی انسان مخلص ، آماده دفاع از 

ارزش های دینی و ملتزم به اجرای احکام الهی.
وی با بیان ویژگی مؤمنین با توجه به آیه 112 
عبادت،  توبه،  اهل  مؤمنین  افزود:  توبه  سوره 
تسبیح  و  تعظیم  شکرگزاری،  خداوند،  بندگی 

خداوند هستند.
حجت االسالم سبحانیان در مورد ضرورت وجود 
فضایل اخالقی از جمله تواضع و فروتنی با توجه 

به خطبه متقین به ایراد سخن پرداخت.
مطلقه  به والیت  التزام  و  اعتقاد  پایان  در  وی 
جایگاه  داشت:  اظهار  و  کرد  تشریح  را  فقیه 
ولی فقیه در جامعه همان جایگاه پیامبر و امام 
است و ما باید اعتقاد عملی به این مهم داشته 

باشیم . 

خواهران در پاسخگویی به نیازهای علمی و دینی و کثرت تقاضاهای علمی در جامعه امروز،مباحث و دغدغه های جامعه ، شناسایی شده و در این 
راستا موضوعاتی کاربردی برای نگارش پایان نامه ارائه می شود.این موضوعات در حد پایان نامه سطح 3 بوده و هر کدام به مسأله ای مورد نیاز 
اشاره دارند. پیشنهاد موضوعات جدید و نیاز محور می تواند از یک سو طالب را از سردرگمی در انتخاب موضوع نجات دهد و از سوی دیگر محتوای 

پایان نامه ها را به سمت پاسخگویی و رسالت جویی سوق دهد.
 اقدام دیگرمهندسی محتوایی موضوعات است.با توجه به اینکه موضوعات پیشنهادی در پروژه نیاز سنجی موضوعی، دارای هدف و تبیینی مشخص 
است و دلیل انتخاب این موضوعات، ضرورت پاسخگویی است ،در نظر است تبیینی کوتاه از دلیل پیشنهاد موضوع و محتوای آن ارائه شده و ساختار 

موضوع روشن شود تا متقاضیان دچار سوء تعبیر نشده و خروجی پایان نامه تمام ابعاد موضوع را پاسخ دهد.
مهندسی محتوایی بدین معناست که شاکله و ساختار موضوع و هدف از پیشنهاد آن معلوم گردد تا محقق موضوع را جهت و رنگی دیگر نبخشد و 

به سؤال اصلی آن پاسخ گوید.
همچنین در راستای واسپاری امور اجرایی ومدیریتي به مدیریت های استانی ، آسیب شناسی جلسات دفاعیه نیز دراداره پایان نامه ها   در دست اقدام 
است. زیرا برگزاری جلسات دفاعیه نیز از جمله امور واگذار شده محسوب می شود. با توجه به حساسیت کار در مقطع سطح 3 ، الزم است نحوه 
برگزاری جلسه و عملکرد اساتید داور مورد ارزیابی قرار گرفته و نقاط آسیب پذیر احصا گردد تا به حسب این سنجش محتوایی و روشی ، در جهت 

رفع نقایص و غنی سازی دفاعیات و عملکرد داوران اقدامات الزم انجام گردد.
ـ گویا مدیریت حوزه هاي علمیه خواهران تنها مرکزي است که امور پایان نامه طالب مراکز تخصصي و موسسات آموزش عالي حوزوي خود را از 

طریق سامانه تحت وب انجام مي هد. مکانیزه شدن گردش کار چه تأثیراتي در بر داشته است؟
سامانه پایان نامه ها   اواخر سال 91 رونمایي شد. مثل هر کار کشوري گسترده اي که براي اولین بار انجام مي شود، ابتداي امر با مشکالتي 
روبرو بودیم. اما با صبوري اساتید و طالب و تالش همکاران، مشکالت به تدریج مرتفع شد و در حال حاضر کلیه مراحل مربوط به انتخاب 
به صورت  دفاع  و در خواست  نامه  پایان  ارسال  تدوین،  و گزارش هاي  نامه  ارسال طرح  و مشاور،  راهنما  اساتید  معرفی  و  انتخاب  موضوع، 

شود. می  پیگیری  الکترونیکی 
اداره پایان نامه ها توانسته است با استفاده از سامانه، حجم باالیی از درخواست ها را سریع و آسان و با دقت ساماندهی نماید و  به سادگی 
و  سرعت  آخرین گزارش ها، آمار و اطالعات را به دست آورد. همچنین با وجود سامانه می توان بر فرایند اجرایی و علمی نگارش پایان 
نامه نظارت دقیق داشت و به نوعي بر عملکرد اساتید راهنما و مشاور نظارت کرد که متأسفانه به دلیل کمبود نیرو تاکنون موفق نشده ایم 

بپردازیم. به این موضوع 
ـ با توجه به حساسیت پایان نامه ها و رساله ها، امور محتوایي توسط هیئت هاي علمي صورت مي گیرد. از آنجا که مدارس عمومًا فاقد هیئت علمي 

هستند و از طرفي سیاست مرکز بر واگذاري امور است، این موضوع چگونه تدبیر شده است؟
کثرت رو به ازدیاد طالب سطح سه از یکسو و عدم امکان بررسي همه تقاضاها در مرکز به جهت محدودیتهاي موجود از دیگر سو، سبب شد 
سیاست واگذاري امور به مدیریت هاي استاني دنبال شود و براي رسیدگي به امور پایان نامهها، کمیسیون هایي در مراکز استاني تشکیل گردد. اعضا 
کمیسیون ها اساتید مجرب و آشنا با پژوهش هستند و به تناسب تخصص به امور محتوایي چون تصویب موضوعات، طرحنامه ها و تأیید صالحیت 
علمي اساتید راهنما و مشاور مي پردازند. در سال 91 برخی مراحل اجرائی و علمی پایان نامه ها به کمیسیون نه استان )اصفهان، قم، تهران، فارس، 
همدان، منطقه 5، یزد، کرمان، آذرشرقی( واگذار شد. در سال 92 در استانهای خوزستان، البرز و سمنان نیز امکان تشکیل کمیسیون فراهم شد. در 

حال حاضر 12 استان به صورت منطقهاي امور پایان نامهها را پوشش میدهند.
ـ سال گذشته چه اقدامی در رابطه با کانونها و انجمنهای پژوهشی صورت گرفته است؟

کانونها و انجمنهای پژوهشي فعالیت سال گذشته خود را با محوریت موضوعات قرآني انجام دادند. در حال حاضر 26 انجمن پژوهشي و 79 کانون 
پژوهشي رسمًا مشغول فعالیت هستند. اعضای این تشّکلها، سال گذشته عالوه بر ادامه سیرهای مطالعاتی گوناگونی که در برنامه کانون پیشبینی 
شده ) مانند مهدویت، زنان، ادیان ابراهیمی و ...( و نیز کارگاههای آموزشی و مهارتی با  انجام سیرمطالعاتي قرآنی و کارگاههاي مقاله نویسي، تعداد 
قابل توجهي مقاله با موضوعات قرآني تدوین کردند. این تولیدات در دو سطح مدرسهاي و استاني ارزیابي شده و ارزیابي کشوري آنها در دست 
انجام است و انشاءاهلل تا هفته پژوهش نتایج ارزیابی و برگزیدگان اعالم خواهد شد و مقاالت در نمایشگاه مرکز که به مناسبت  هفته پژوهش برگزار 

میگردد، ارائه خواهد شد.
ـ وضعیت طرحها و فعالیتهای پژوهشی در سال گذشته چگونه بوده است؟

فراخوان طرحها و فعالیتهای پژوهشی به روال هر ساله اعالم شده و مدارس نیز پیشنهادهای خود را به مدیریتهای استانی ارسال کردهاند، ولی به 
دلیل خالی بودن ردیف آن در بودجه، تاکنون اقدامی برای بررسی، تصویب و مساعدت طرحها و فعالیتهای پژوهشی صورت نگرفته است. )از سال 
گذشته بررسی، تصویب و مساعدت طرحها و فعالیتهای پژوهشی به مدیریتهای استانی واگذار شده و در استانهایی که شورای علمی پژوهشی در آنها 

تشکیل شده توسط شورا و در استانهایی که شورای علمیپژوهشی ندارند، به وسیله معاون پژوهش استانی انجام میشود(.
ـ سال گذشته برگزاری کرسیهای آزاداندیشی در مدارس علمیه خواهران راهاندازی شد.  در سال جاری وضعیت کرسیها چگونه است؟

مرحله اول کرسیهای آزاداندیشی با هدف ایجاد فضایی آزاد برای بیان نظرات و دیدگاههای مختلف با رعایت اخالق و منطق گفتگو، تقویت و ترویج 
فرهنگ تفکر و اندیشه ورزی و گسترش و تعمیق مطالعات طالب در موضوعات مختلف علمی، در 29 مدرسه سطح سه و 18 مدرسه سطح دو با 
حضور نمایندگانی از معاونت پژوهش مرکز برگزار گردید. به دلیل عدم وجود بودجه در شش ماه نخست سال در این ردیف، برنامهای انجام نشد، ولی 
با اختصاص بودجه در سه ماه سوم، به یاری پروردگار متعال، برنامه کرسیها دوباره فعال خواهد شد. در این مدت نظامنامه کرسی آزاداندیشی تدوین 

شده و انشاءاهلل در هفته پژوهش از طریق بخشنامه به استانها ابالغ خواهد شد. 
ـ اخیراً کارنامه پژوهشی طالب پس از بازنگری به مدارس ارسال شده است. لطفًا در باره کارنامه و نقش آن در پیشبرد اهداف پژوهشی توضیح دهید.

ارزیابي تالش هاي پژوهشي طالب در زمره مهم ترین شیوه هاي بالنده سازي علمي حوزه ها به شمار مي رود. کارنامه پژوهشی، معلومات آموخته شده 
را ماندگار کرده و دوام فعالیت هاي علمي را تضمین میکند. عالوه بر این، کسب رتبه ممتاز در کارنامه پژوهشی به عنوان امتیازي برجسته براي 
ادامه تحصیل محسوب مي شود. دستورالعمل کارنامه پژوهشی پس از بازنگری و تکمیل در تاریخ 92/7/28 از طریق بخشنامه شماره 4503/الف92 
به استان ها ابالغ شد. بر اساس دستورالعمل کارنامه پژوهشی، طالب برای شرکت در فعالیت-های پژوهشی گوناگون مانند فراخوانها، کانونها و 

انجمنهای پژوهشی و ... نمره میگیرند و در صورت کسب رتبه ممتاز از امتیازات پیشبینی شده بهرهمند خواهند شد.
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نگاهی به پروژه های عمرانی حوزه های علمیه خواهران 
مدرسه علمیه ریحانه اصفهان
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دیدار طالب خواهر جدیدالورود استان کردستان با آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی

برگزاری همایش طلیعه ویژه طالب استان کردستان
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 مدیر مسئول: علی موالیی  زیر نظر شورای سردبیری

دیدار مدیران معاونت پژوهش حوزه های علمیه خواهران با آیت اهلل مقتدایی

دیدار مدیر حوزه های علمیه خواهران با کارکنان معاونت پژوهش این حوزه های علمیه


