




مقدمه  :

تحصیالت دینی  بانوان در ایران اسالمی، تا پیش از دهه چهل قرن سیزدهم شمسی رصفاً به صورت فردی به برخی از بانوان - که غالباً از 

وابستگان علامی بزرگ اسالمی بودند- اختصاص داشت و پس از سال 1341 که نهضت حرضت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه آغاز شد، 

حرکت ارزشمند تحصیل دینی بانوان در برخی از شهرهای کشور با عنوان مکتب  مانند: مکتب توحید و مکتب علی علیه السالم در قم و 

مکتب نرجس سالم الله علیها در مشهد مقدس  و... رشوع شد. پس از انقالب شکوهمند اسالمی و حضور ارزشمند بانوان در عرصه های علمی 

و اجتامعی، اقبال بانوان  متدین به تحصیالت حوزوی بصورت چشمگیری افزایش یافت. تا اینکه در سال 1363 به دستور حرضت امام)ره(  

جامعه الزهراء سالم الله علیها در شهر مقدس قم تأسیس شد و مکتب های مختلف خواهران این شهر در آن ادغام شدند و از آن زمان برنامه 

آموزشی و تربیتی بانوان شکل دیگری به خود گرفت و به سوی تکامل و پیرشفت گام نهاد. در سال 1375حدود یکسال پس از سفر پر خیر و 

برکت مقام معظم رهربی مّدظله العالی به شهر مقدس قم و ارائه رهنمودهای سازنده به مسئوالن حوزه در جهت ساماندهی و توسعه همه 

جانبه حوزه های علمیه، شورای عالی حوزه علمیه قم طی مصوبه ای »مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران« را به منظور ساماندهی و 

حامیت و پشتیبانی از مدارس علمیه خواهران کشور تأسیس کرد. 

مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران برای تحقق مأموریت های مصوب، در ستاد مرکزی از 5 معاونت آموزش، پژوهش، فرهنگی تربیتی، 

امور شهرستان ها و اداری مالی و دو دفرت برنامه ریزی و نظارت و فناوری اطالعات و مرکز تحقیقات زن و خانواده بهره می گیرد و در متامی 

استان ها مدیریت حوزه های علمیه استانی را به عنوان دفاتر ستادی تأسیس کرده است.

در این نوشتار شام با نظام آموزشی حوزه های علمیه خواهران و معاونت آموزش آشنا می شوید. 
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نظام آموزشی ـ تربیتی حوزه های علمیه خواهران با حفظ اصول اساسی حوزه های علمیه تشیّع، متناسب با ویژگی های اختصاصی بانوان و 

نیازهای جامعه طراحی شده است. یكی از ویژگی های این نظام، طراحی آن در قالب مقاطع تحصیلی كوتاه مدت و هدفمند است كه اهداف 

كالن آن  كه انتظار می رود در مقاطع و مراحل مختلف تحّقق یابد بدین رشح است: تربیت خواهران دین شناس، صاحب نظر، متخلِّق به اخالِق 

اسالمی، توامنند در تبلیغ، ترویج آموزه های دینی و دفاع از باورها و ارزش های مکتب حیات بخش قرآن و اهل بیت )علیهم السالم(، تدریس، 

تحقیق، تألیف، مدیریت فرهنگی و نیز پاسخ گو به نیازهای علمیـ  معرفتی و اخالقی بانوان .

نظام آموزشی حوزه های علمیه خواهران در چهار مقطع تحصیلی طراحی شده است:

مقطع اول: سطح دو )كارشناسی(؛

مقطع دوم: سطح سه )كارشناسی ارشد(؛

مقطع سوم: سطح چهار آموزشیـ  پژوهشی )دكرتی(؛

مقطع چهارم: دوره فوق تخصصی) اجتهاد(.
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مقطع اول: سطح دو)كارشناسی(
این مقطع برای دو گروه از داوطلبان و با توجه به سطح علمی آنها با برنامه تحصیلی مستقل، طراحی و اجرا می شود:

الف( برنامه تحصیلی ویژه داوطلبانی که با مدرک سوم راهنامیی وارد حوزه می شوند. این برنامه مشتمل بر 266 واحد درسی است و حداقل 

در هفت سال  اجرا می شود.

ب( برنامه تحصیلی ویژه داوطلبانی که با مدرک دیپلم و باالتر وارد حوزه می شوند. این برنامه  مشتمل بر 190 واحد درسی است و حداقل 

در پنج سال اجرا می شود.  در این مقطع، امكان تحصیل به صورت حضوری )متام وقت و پاره وقت( و نیمه حضوری وجود دارد.

به دانش آموختگان این مقطع پس از موفقیت در مراحل علمی، اخالقی و مهارتی مدرک  تحصیلی سطح دو)کارشناسی( اعطا می شود.

مقطع دوم: سطح سه )كارشناسی ارشد(
در این مقطع ، طالب دروس حوزوی را در رشته ها و  گرایش های مختلف بصورت تخّصصی فرا می گیرند. در حال حارض 12 رشته در 50 واحد 

آموزشی در رسارس کشور اجرا می شود. به دانش آموختگان این مقطع مدرک تحصیلی سطح سه )کارشناسی ارشد( اعطا می شود.

این مقطع به شیوه حضوری، نیمه حضوری و غیرحضوری اجرا می شود.

مقطع سوم: سطح چهار آموزشیـ  پژوهشی)دكتری(
در این مقطع خواهران طلبه وارد عرصۀ ارائه نظریه علمی و تولید علم می شوند. به یاری خداوند متعال اولین دوره سطح چهار آموزشی ـ 

پژوهشی در سه استان قم، تهران و اصفهان از سال تحصیلی 94-93 اجرا می شود.
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مقطع چهارم: دوره فوق تخصصی) اجتهاد(
این مقطع تحصیلی در صدد تربیت خواهران طلبه مستعد و توامنند در سطح اجتهاد 

متجزّی و مطلق است که در سال های آینده اجرایی خواهد شد.

معاونت آموزش حوزه های علمیه خواهران عهده دار سیاست گذاری اجرایی، برنامه ریزی ، 

هدایت، راهربی، نظارت و ارزیابی امور آموزشی حوزه های علمیه خواهران رسارس کشور 

می باشد. 6



 مهم ترین وظایف :

1. تدوین و پیشنهاد سیاست های كالن آموزشی حوزه های علمیه خواهران؛ 

2. سیاست گذاری اجرایی، برنامه ریزی، هامهنگ  سازی، نظارت و ارزیابی امور آموزشی حوزه های علمیه در چارچوب سیاست های کالن و 

مصوبات شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه خواهران؛

3. طراحی و بهینه سازی نظام جامع آموزشی، مقاطع تحصیلی، ایجاد و گسرتش رشته ها و گرایش های تحصیلی با توجه به سیاست های کالن 

حوزه های علمیه خواهران؛

4. طراحی و استقرار نظام سنجش و پذیرش طالب در مقاطع مختلف؛

5. طراحی و اجرای برنامه جامع جذب، گزینش، ارزیابی علمی مهارتی، آموزش های تکمیلی اساتید و دوره های تربیت مدرس؛

6. تهیه و تألیف متون، منابع درسی و منابع  کمک آموزشی؛

7. طراحی الگوها، تدوین آیین نامه ها و ضوابط آموزشی و ساماندهی نظام اجرایی آن؛

8. طراحی و اجرای برنامه های مكمل ارزشیابی پیرشفت تحصیلی نظیر املپیادها و مسابقات علمی؛

9. مدیریت خدمات آموزشی طالب از مرحله ثبت نام تا فارغ التحصیلی و صدور دانشنامه رسمی حوزوی؛

10. تعیین شاخص ها و استانداردهای آموزشی واحدهای حوزوی تابعه و نظارت بر اجرای مطلوب برنامه ها و ضوابط توسط مدیریت های 

استانی؛
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معاونت آموزش برای رسیدن به اهداف و انجام مأموریت های محوله ،فعالیت 

ستادی خود را با پنج اداره کل:  اداره کل برنامه ریزی آموزشی و تهیه و تألیف 

متون و منابع درسی، اداره کل سنجش و پذیرش، اداره کل امور اساتید، اداره کل 

امور آموزش عمومی، اداره کل تحصیالت تکمیلی و اداره برنامه ریزی و ارزیابی و 

بیش از ده گروه علمی ـ آموزشی و شورای آموزش انجام می دهد. 
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ساختار سازمانی معاونت آموزش حوزه های علمیه خواهران
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مهم ترین دستاوردها

1. طراحی و استقرار نظام آموزشی ویژه حوزه های علمیه 
خواهران در رسارس کشور؛

پیش از تأسیس مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، تحصیالت 

حوزوی خواهران فاقد نظام آموزشی منسجم و مصوب بود، به طوری که 

در نقاط مختلف کشور برنامه های درسی متنوع و مختلفی بر اساس 

نگرش و سلیقه مؤسس و مسئوالن مدارس علمیه تهیه و اجرا می شد 

و از آنجایی که مرجع رسمی و قانونی برای بررسی و تصویب این 

رسدرگمی  دچار  فارغ التحصیالن  و  طالب  نداشت،  وجود  برنامه ها 

بودند و پس از سال ها تحصیل از گواهی و یا مدرک تحصیلی معترب 

بهره ای نداشتند. تا اینکه در سال 1375 شورای عالی حوزه های علمیه 

مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران را برای ساماندهی، توسعه و 

پشتیبانی مدارس علمیه خواهران تأسیس کرد.

اولین گام اساسی مرکز که با همکاری معاونت های آموزش، پژوهش 

و شهرستان ها انجام شد، تهیه برنامه آموزشی ویژه طالب خواهر بود 

که پس از تصویب در شورای عالی حوزه های علمیه در سال 1376، 

نسبت به استقرار آن در نقاط مختلف کشور  اهتامم  ویژهای صورت 

گرفت. جزئیات این نظام آموزشی در آغاز این نوشتار ترشیح شد.

2. گسرتش آموزش های حوزوی در نقاط مختلف کشور؛
یکی از راهربدهای اصلی مرکز، گسرتش و سهولت دسرتسی بانوان 

آمایش  با  رو  این  از  است  حوزوی  تحصیالت  به  متعهد  و  مشتاق 

رسزمینی کوشش شده، بانوان عالقمند در نزدیک ترین شهرستان به 

محل سکونت خود به حوزه علمیه خواهران دسرتسی داشته باشند. 

در همین راستا در بین سال های 86 تاکنون، توسعه مدارس علمیه 

سطح دو بیش از 100% رشد داشته است. به همین نسبت آمار جذب 

و پذیرش خواهران طلبه رشد مثبت داشته است.
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3. تقویت جایگاه ستادی معاونت آموزش با واگذاری امور صفی و اجرایی به واحدهای آموزشی و مدیریت های استانی
مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران پس از حدود 10 سال فعالیت و عبور از دوره تثبیت جایگاه ، رویکرد خود را تغییر داد و مقرر شد به 

ستادی چابک و پویا تبدیل شود. در همین راستا معاونت آموزش کوشید با تقویت بنیه علمی و محتوایی عهده دار امور سیاست گذاری، برنامه ریزی، 

هدایت، نظارت و ارزیابی شود و تا جایی که ممکن است امور اجرایی را  به مدارس علمیه و ستادهای منطقه ای و استانی واگذار مناید. 
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در همین راستا اقدامات زیر برنامه ریزی و اجرا شد:
• برگزاری دوره های آموزشی ویژه همکاران معاونت آموزش مرکز 

•  برگزاری دوره های علمی و نظری برای معاونان آموزشی مدارس 

و  برای مدیران  آموزشی  و  اداری  کارگاه مهارت های  و ده ها  علمیه 

معاونان آموزشی مدارس علمیه از سال 1386 تا سال 88  به صورت 

کشوری و منطقه ای که به برکت این اقدام، مدارس علمیه آمادگی 

نسبی برای پذیرش واگذاری بخش قابل توجهی از امور آموزشی را پیدا 

کردند و سامانه های نرم افزاری نیز استقرار پیدا کرد؛

مدیران،  ویژه  توجیهی  و  آموزشی  مختلف  دوره های  برگزاری   •

معاونان و همکاران آموزشی مدیریت های استانی برای آمادگی جهت 

واگذاری امور و استقرار مدیریت های استانی.

4. طراحی رشته ها و گرایش ها در مقاطع مختلف 
از ابتدای تأسیس مرکز تا مهرماه 1389 که امور برنامه ریزی آموزشی و 

گروه های علمی به معاونت آموزش منتقل شد، این امور مهم و زیربنایی 

در معاونت پژوهش انجام و برای اجرا به معاونت آموزش ابالغ می شد. 

یکی از خدمات ارزنده در بخش برنامه ریزی آموزشی، طراحی رشته ها و 

گرایش های مختلف و تهیه رسفصل دروس و اصالح و بهینه سازی برنامه 

موجود است که در این مقال به برخی از دستاوردها اشاره می کنیم.

• طراحی 12 رشته تحصیلی برای مقطع سطح سه:  رشته های فقه و 

اصول، تفسیر و علوم قرآنی، فلسفه اسالمی ،کالم اسالمی، کالم اسالمی با 

گرایش های امامت،مهدویت و فرق و مذاهب اسالمی، اخالق و تربیت 

اسالمی، تاریخ اسالم، مطالعات اسالمی زنان، مدرسی ادبیات عربی، تبلیغ 

با گرایش حج؛

• تهیه رسفصل رشته های تحصیلی سطح سه در 10 رشته و سطح 

چهار در 5 رشته؛

• تهیه طرح بازنگری کوتاه مدت و اصالح برنامه آموزشی دوره عمومی 

)با عنایت به محدودیت های مصوبه 393 شورای عالی حوزه علمیه قم( 

و به تصویب رساندن آن طرح در شورای برنامه ریزی و بهبود نسبی 

برنامه؛

• اصالح برنامه درسی رشته های فقه، فلسفه اسالمی، تفسیر و علوم 

قرآنی و کالم اسالمی.
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5. تشکیل گروه های علمی -آموزشی 
پشتیبانی   منظور  به  آموزش  معاونت 

و  تخصصی  رشته های  ایجاد  و  علمی 

به روزرسانی متون و منابع درسی، از سال 

فضالی  و  اساتید  از  گیری  بکار  با   1389

حوزه، اقدام به تشکیل گروه های علمی ـ 

آموزشی  منود. گروه های علمی ـ تخصصی 

فعال عبارتند از:  

* گروه فقه و اصول
* گروه کالم اسالمی 

* گروه تفسیر و علوم قرآنی
* گروه فلسفه اسالمی
* گروه تاریخ و سیره
* گروه ادبیات عربی

* گروه اخالق و تربیت اسالمی
* گروه روش ها و مهارت ها

* گروه فقه سالمت
* گروه تبلیغ با گرایش حج

منابع  و  متون  تألیف  و  تهیه   .6
آموزشی مقاطع مختلف تحصیلی؛

آموزشی  برنامه  که  این  به  عنایت  با 

رایج  برنامه  با  خواهران  علمیه  حوزه های 

و  محتوا  لحاظ  به  برادران  علمیه  حوزه 

و  تهیه  دارد،  بسیاری  تفاوت های  ساختار 

درسی  کمک  و  درسی  کتاب های  تألیف 

واالی  همت  با  لذا  بود.  ناپذیر  اجتناب 

مسئوالن و اساتید بزرگواری که در گروه های 

علمی- آموزشی سازماندهی شده بودند، کار 

تهیه و تألیف متون آغاز شد و این اقدام 

مبارک از آغاز تاکنون، پیوسته مسیر تعالی و 

تکامل را طی منوده و بحمدالله تاکنون 68 
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عنوان کتاب برای سطح دو و 13 عنوان کتاب برای سطح 

سه تألیف گریده است. که در نوع خود اقدامی ستودنی و 

پربرکت بوده است.

 7. گسرتش تحصیالت تکمیلی 

از سیاست های کالن حوزه های علمیه خواهران  یکی 

توسعه و گسرتش تحصیالت تکمیلی برای خواهران طلبه 

است.برای تحقق این سیاست ، بخش های مختلف مرکز 

از جمله معاونت های آموزش، پژوهش و شهرستان ها با 

روحیه هم افزایی کوشیده اند مراکز تخصصی و مؤسسات 

اجرای  رشایط  که  مناطقی  در  را  حوزوی  عالی  آموزش 

گسرتش   ، دارد  وجو  تحصیلی  مختلف  رشته های  موفق 

قم،  استان های  در   1385 سال  در  که  به طوری  دهند 

تهران و کرمان رصفاً سه واحد آموزشی، مجوز اجرای دو 

رشته تحصیلی را داشتند و لیکن در حال حارض 12 رشته 

تحصیلی سطح سه، در  50 واحد آموزشی در بیشرت مراکز 

استانی و چند شهرستان در حال اجراست.

فراوانی مدارس سطح دو به تفکیک استان  

فراوانی مراكز تخصصی و مؤسسات آموزش عالی حوزوی به تفکیک استان

14



8. طراحی و اجرای دوره ها و شیوه های متنوع آموزشی:  
برنامه آموزشی سطح دو رصفا بصورت حضورِی  تا سال 1386   •

متام وقت اجرا می شد ولی تنوع رشایط مخاطبان مرکز اقتضا می کرد 

برنامه های مختلفی تهیه و اجرا شود، از این روی برای فراگیر کردن 

تحصیالت دینی بانوان و پاسخگویی به نیازها و رشایط مختلف، عالوه 

بر شیوه حضورِی دوره های متام وقت، شیوه های دیگری نیز پیشنهاد 

و پس از تصویب به اجرا گذاشته شد:

• دوره نیمه حضوری سطح دو، این برنامه از سال 1387 اجرایی 
شده و بخشی از جامعه بانوان را که بخاطر برخی مشکالت مانند 

خانه داری و اشتغال، امکان تحصیل حضوری را نداشتند، تحت پوشش 

قرار داده است.

• آموزش نیمه حضوری و غیرحضوری سطح سه، این دوره 
در سه رشته فقه و اصول، تفسیر و علوم قرآن و تاریخ از سال 1388 

عملیاتی شده است. 

• دوره پاره وقت؛ به منظور توسعه معارف الهی و تحت تعلیم 

و تربیت قرار دادن بخش قابل توجهی از جامعه بانوان که بخاطر 

برخی مشکالت مانند خانه داری و اشتغال امکان تحصیل متام وقت را 

نداشتند، این برنامه تهیه شد و از سال 1390 به اجرا درآمد.

آمار طالب سطح 2 به تفکیک شیوه تحصیل
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آمار طالب جاری سطح سه به تفکیک رشته تحصیلی آمار طالب سطح 3 به تفکیک شیوه تحصیل
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در  پذیرش طالب  و  نظام سنجش  استقرار  و  9. طراحی 
مقاطع مختلف

آن  ارکان  از  و  تربیت  و  تعلیم  در  مؤثر  گاِم  اولین  طلبه  پذیرش 

برای  که  این  به  عنایت  با  می شود.  محسوب  علمیه  حوزه های  در 

سازمان های آموزشی-تربیتی درگاه های ورودی گوناگونی مانند: برنامه 

درسی، کتاب، استاد، دانش پژوه و... وجود دارد، ولی بدون تردید، 

ایجاد  در  بخش ها  پرظرفیت ترین  از  می توان  را  پژوه  دانش  پذیرش 

کیفیت و بهره وری دانست. 

بر همین اساس معاونت آموزش حوزه های علمیه، تالش کرده با 

تهیه برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت، زمینه جذب حداکرثی بانوان 

متعهد و مشتاق تحصیل در حوزه های علمیه را  فراهم مناید. از این 

روی در سال های اخیر با تنوع دوره ها و شیوه های تحصیلی شاهد 

رشد شاخص های کمی و کیفی در جذب و پذیرش حوزه های علمیه 

خواهران بوده ایم که منودارهای آتی بیانگر بخشی از این دستاورد 

ارزشمند است.

رئوس اقدامات و دستاوردهای معاونت  آموزش در ساماندهی 
امور جذب و پذیرش بدین شرح است:

• تهیه و اجرای برنامه آموزشی اصول و مهارت های مصاحبه برای 

کارشناسان مدارس علمیه و منایندگان استانی به منظور وحدت رویه 

و به گزینی؛

• مدیریت فراخوان و تبلیغات پذیرش رسارسی حوزه های علمیه 

خواهران؛

• برگزاری آزمون کتبی و سنجش علمی داوطلبان مقاطع مختلف 

تحصیلی با مشارکت مدیریت های استانی؛ 

• نظارت بر برگزاری مصاحبه علمی ـ رفتاری داوطلبان تحصیل در 

مقاطع تحصیلی سطح دو، سطح سه و سطح چهار؛

• مکانیزه منودن امور سنجش و پذیرش طالب:

مدارس،  پذیرش  تقاضای  ثبت  مرحله  از  پذیرشی  خدمات  متامی 

ثبت نام اینرتنتی داوطلبان و صدور کارت ورود به جلسه تا اعالن نتایج 

آزمون ها و مصاحبه و صدور کارنامه  بصورت مکانیزه و در شبکه 

یکپارچه انجام می شود.
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• در حال حارض با متنوع کردن شیوه های تحصیل و تبیین جایگاه حوزه های علمیه، اقبال گسرتده ای 

به حوزه های علمیه خواهران شده است به گونه ای که در چند سال اخیر حدود 20% داوطلبان )حدود 

4500 نفر( از دانش آموختگان مراکز دانشگاهی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکرتی بودند.
 

 نمودار رشد جذب و پذیرش در سال های 87 تا 93
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10. ساماندهی اساتید مدارس علمیه خواهران؛
با عنایت به جایگاه بی نظیر استاد به عنوان شخصیت جامعِ کامالت معنوی و علمی و تأثیرگذار در تعلیم و تربیت طالب و رضورت  احراز 

صالحیت های علمی، فکری، اخالقی و مهارتی اساتید، تدوین و اجرای طرح ساماندهی اساتید امری رضوری و حیاتی است، از این رو معاونت 

آموزش اهتامم ویژه ای به طرح ساماندهی و ارتقای علمی و مهارتی اساتید داشته است. 

19



اقدامات مهم این بخش عبارت است از: 
• ساماندهی امور جذب و ارزیابی علمی و مهارتی اساتید مدارس 

علمیه خواهران؛ پس از شش سال تالش بی وقفه همکاران مدیریت 

امور اساتید از نیمه دوم سال 1386 تا سال 1392 و تشکیل بیش از 

10.000 جلسه ارزیابی، اساتید مدارس علمیه ، ساماندهی شده اند و 

این برنامه با همکاری شایسته مدیران محرتم مدارس علمیه به یک 

فرهنگ و اصل غیر قابل خدشه تبدیل شده است به طوری که متامی 

مجوز  دارای  استادان  توسط  کشور  مدارس رسارس  درسی  واحدهای 

ارائه می شود و امور ثبت درس با معرفی استاد ارزیابی شده، پیش از 

نیمسال تحصیلی در سامانه آموزشی صورت می پذیرد. 

تهیه  اساتید مدارس و  • طراحی دوره های آموزش ضمن خدمت 

بسته آموزشی، شامل رسفصل ها و منابع آموزشی و اجرای آن به صورت 

متمرکز و استانی به شیوه  حضوری و غیرحضوری در قالب 50 دوره 

علمی برای 2543 استاد در مباحث كالم، مطالعات زنان، ادبیات عربی، 

فقه و اصول و سایر دروس حوزوی؛ 
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  آمار برگزاری دوره های آموزشی

و  تدریس  مهارت های  کارگاهی  آموزش  رسفصل های  تدوین   •

اساتید راهنامی تحقیقات پایانی و اجرای بیش از 54 کارگاه آموزش 

از  نفر  برای حدود 1787  مهارت های عمومی و اختصاصی تدریس 

اساتید مدارس در رسارس کشور؛

• تهیه و تدوین آئین نامه جذب و بکارگیری اساتید مدارس در قالب 

استاد حق التدریس و استاد ثابت و متهید مقدمات اجرای آن؛

• راه اندازی سامانه آموزش مجازی ویژه اساتید؛ به منظور پشتیبانی 

علمی از اساتید و ایجاد فضای بحث و گفتگو و تبادل اطالعات بین 

اساتید با امکاناتی مانند تاالرهای گفتگو، انجمن های علمی و...

• تهیه سامانه جامع اساتید به منظور مکانیزه شدن امور جذب، 

ارزیابی و آموزش اساتید؛

  آمار برگزاری  جلسات ارزیابی
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آمار برگزاری دوره های مهارتی آموزش ضمن خدمت اساتید

آمار برگزاری  دوره های علمی و مهارتی با فاصله آماری 6 سال
 

خواهران  علمیه  حوزه های  آموزشی  امور  مدیریت   .11
رسارس كشور

در حال حارض بیش از 400 واحد آموزشی بطور رسمی زیر نظر 

مرکز فعالیت دارند و مدیریت امور آموزشی آن به عهده این معاونت 

قرار گرفته است. بالتبع هامهنگ سازی و راهربی امور محوله آن هم 

با پراکندگی و تنوع فرهنگی و اقلیمی امری خطیر و دشوار است و 

نیازمند برنامه ریزی مناسب و نظارت هوشمندانه است. برای تحقق 

این مهم اقدامات زیر انجام شده است:

•  تهیه و تنظیم برنامه درسی، شیوه نامه ارزشیابی تحصیلی دوره ها، 

مقاطع و رشته های مختلف تحصیلی؛

آموزشی  امور  دستورالعمل های  و  آئین نامه ها  تدوین  و  تهیه   •

مقاطع تحصیلی؛

• مکانیزه منودن متامی امور آموزشی مرکز و مدارس با  تهیه سامانه 

جامع آموزش) با تعامل و مبارشت دفرت فناوری اطالعات( به طوری که 

بیش از 5 سال است که متامی امور آموزشی از مرحله ثبت درس، 

انتخاب واحد، ثبت منره، انجام خدمات آموزشی از جمله:نقل و انتقال، 
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انواع گواهی و کارنامه تحصیلی، گواهی موقت و  مهامنی، صدور 

مدرک تحصیلی در کوتاه ترین زمان و با دقت زیاد در شبکه یکپارچه 

بصورت مکانیزه انجام می شود؛

• مدیریت خدمات آموزشی از قبیل صدور کارت شناسایی، نقل و 

انتقال، صدور انواع گواهی و... برای بیش از 50 هزار طلبه؛

  فراوانی صدور مدارک تحصیلی طالب نظام جدید
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12. تهیه نظام ارزشیابی علمی و تحصیلی طالب و اجرای 
طرح های مکمل نظیر املپیادهای علمی طالب؛

شده  تعیین  اهداف  تحقق  از  اطمینان  حصول  راه های  از  یکی 

آموزشی، تهیه و اجرای طرح های دقیق ارزشیابی تحصیلی است که 

این اقدام با توجه به گسرته جغرافیایی مدارس علمیه خواهران در 

با  نوشتار  این  در  است.  برخوردار  اهمیت خاصی  از  رسارس کشور، 

برخی از این طرح ها آشنا می شوید:

دوره ها،  متامی  تحصیلی  ارزشیابی  شیوه نامه  تدوین  و  تهیه   •

مقاطع و رشته های تحصیلی با طراحی انواع شیوه های مؤثر؛ از جمله 

امتحانات شفاهی، فعالیت کالسی، تحقیقات درسی و...؛

• طراحی و اجرای آزمون های متمرکز کشوری برای برخی از دروس 

به خصوص دروس اصلی و پایه در متامی نیمسال های تحصیلی؛

• طراحی و برگزاری املپیادهای علمی طالب سطح دو در سه مرحله 

مدرسه ای، استانی و کشوری به منظور ایجاد رقابت علمی بین طالب و 

شناسایی استعدادهای برتر که از سال 1387 تا سال 1392 در پنج مرحله 

اجرا شده است و موجب ایجاد شور و نشاط علمی بین طالب و مدارس 

علمیه شده است.

•  طراحی و اجرای املپیاد علمی طالب سطح3 برای دو رشته فقه و 

اصول و تفسیر و علوم قرآنی از سال 1392؛

و  سؤاالت  استانداردسازی  هدف  با  سنجش،  اداره  راه اندازی   •

آزمون ها و تهیه و توسعه بانک سؤاالت استاندارد شده از سال 1387؛ 

 آمار مقایسه ای پنج مرحله ای المپیادهای علمی طالب سطح دو
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13. سامان دهی و تعیین سطوح علمی طالب نظام قدیم ؛
پس از تصویب برنامه آموزشی حوزه های علمیه خواهران در سال 1376 و آغاز استقرار این نظام آموزشی در مدارس علمیه رسارس کشور، 

ساماندهی طالبی که تحصیالت حوزوی را با برنامه حوزه علمیه برادران سپری کرده بودند امری رضوری و غیر قابل اجتناب بود؛ از این روی 

معاونت آموزش مرکز با تهیه طرح امتحانات مدارج علمی به این کار مبادرت ورزید و از سال 1380 تا سال 1390 در چند نوبت با فراخوان 

عمومی، به تعیین سطح علمی طالب نظام قدیم اقدام کرد. 
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غیرحضوری  آموزش های   پشتیبانی  و  راه اندازی   .14
)مجازی و مکاتبه ای(؛

به منظور پاسخ گویی به نیازهای علمی آموزشی خواهران طلبه و 

کادر علمیـ  اداری حوزه های علمیه خواهران در سال 1382 مطالعات 

اولیه راه اندازی مرکز آموزش های غیرحضوری آغاز و در سال 1385 

خط تولید محتوای الکرتونیکی و سامانه مدیریت آموزش مجازی به 

بهره برداری رسید. در سال 1388 با پذیرش83 نفر در سطح سه در 

دو گرایش فقه و اصول و تفسیر و علوم قرآنی آموزش  غیرحضوری 

حوزه های علمیه خواهران به طور رسمی آغاز شد.
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دستاوردهای مركز آموزش های غیر حضوری بطور خالصه عبارت است از:
• دستیابی به خط تولید محتوای الکرتونیکی با بهره گیری از فضالی حوزه و کارشناسان زبده فناوری 

اطالعات؛

• اجرای سه رشته تحصیلی فقه و اصول، تفسیر و علوم قرآنی و تاریخ اسالم در سطح سه به صورت 

مجازی و مکاتبه ای برای 2000 طلبه؛

• ارائه دروس غیرحضوری سطح دو برای 1000 طلبه؛

• تدوین آیین نامه ها و شیوه نامه های آموزش غیرحضوری؛

• ایجاد وب گاه با محتوای فرهنگی - تربیتی برای پاسخ گویی مناسب به نیازهای فرهنگی طالب؛

• ضبط و تدوین بیش از 6000 جلسه درسی با زمان تقریبی 180،000 دقیقه؛

تاکنون  که  برای مقاطع تحصیلی سطح دو و سطح سه  تولید محتوای مجازی دروس مختلف   •

 HTML، FLASH، بیش از 6000 جلسه مجازی درسی با استفاده از تکنولوژی آموزشی با فرمت های

Powerpoint در قالب استاندارد  Scorm تولید شده است.
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ویژگی تولیدات الکترونیکی
* تولید دروس در قالب های متنوع، متناسب با موضوع دروس

* استفاده از رسانه ها و ابزارهای متنوع مانند صوت، فیلم و منودار 
و ...  در کنار منت دروس با استفاده از نرم افزارها و ...

* وجود آزمون در انتهای هر درس برای ارزیابی طلبه
* غنی سازی محتوایی و اعامل فناوری آموزشی از قبیل هدف گذاری، 
متارین، پژوهش های درسی، منابع برای تحقیق و پژوهش و .... برای 

هر درس

* برگزاری کالس های رفع اشکال در طول نیمسال برای طالب سطح 
دو و سطح سه؛

امکانات و ویژگی های سیستم مدیریت آموزشی
* مدیریت ارائه محتوای دروس

* مدیریت کاربران، گروه ها و نقش های آموزشی، مدیریت دروس
* استفاده از محتوای الکرتونیکی مبتنی بر استانداردمربوطه

* امکان ارزیابی پیرشفت تحصیلی به صورت درسی و ...
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* برگزاری کالس های درسی و رفع اشکال به صورت بر خط 
* قابلیت ضبط و دانلود جلسات 

* امکان حضور و غیاب در کالس ها
* برگزاری آزمون های آنالین و مدیریت بانک سئواالت آزمون 

* امکان مشاهده دروس بدون نیاز به اینرتنت )آفالین(
* امکان مباحثه علمی و اشرتاک گذاری مطالب توسط دانش پژوهان

* و ...

15. تأسیس مرکز تربیت مدرس در شهر مقدس قم؛
با عنایت به نوپا بودن حوزه های علمیه خواهران، یکی از اصلی ترین 

تأمین  این مجموعه به ویژه در شهرستان های دور دست،  نیازهای 

اساتید فاضل و توامنند است به همین منظور، طرح ها و برنامه های 

کوتاه مدت و میان مدت تهیه و اجرا شد تا این که در سال 1386 مرکز 

تربیت مدرس حرضت صدیقه کربی سالم الله علیها در شهر مقدس قم 

با هدف جذب طالب واجد رشایط و تربیت مدرس با اولویت تأمین 

استادان مدارس علمیه مناطق محروم  تأسیس شد.

فعالیت این مرکز در بدو تأسیس با اجرای دو رشته  فقه و اصول و 

تفسیر و علوم قرآنی شکل گرفت و در حال حارض 7 رشته تحصیلی در 

دو مقطع سطح سه و چهار حوزه در این مرکز اجرا می شود. 

طالب در این مرکز عالوه بر تسلط بر محتوای دروس با روش ها و 

مهارت های  عمومی و تخصصی تدریس آشنا می شوند.

تاکنون بیش از 200 طلبه در این مجموعه جذب شده که بیش 

از 120 نفر پس از گذراندن موفق دوره، برای تدریس به حوزه های 

علمیه اعزام شده اند.  

پژوهشی حوزه های  ـ  آموزشی  چهار  طراحی سطح   .16
علمیه خواهران؛

به منظور تكمیل هرم آموزشی حوزه های علمیه خواهران و زمینه 

سازی ورود خواهران به مرحله اجتهاد، الگوی سطح چهار آموزشی 

-پژوهشی حوزه های علمیه خواهران طراحی شد و به تصویب شورای 

سیاستگذاری حوزه های علمیه خواهران رسید. 
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در مقطع سطح چهار شش گرایش فقه خانواده، فقه سیاسی، فقه اقتصادی، فقه قضایی، فقه عبادی، فقه سالمت در رشته فقه و اصول و  

شش گرایش تفسیر تطبیقی، قرآن و علوم تربیتی، تفسیر مأثور، قرآن و ادبیات و قرآن و مسترشقان در رشته تفسیر و علوم قرآن طراحی و به 

شورای سیاست گذاری ارائه شده است.  طراحی گرایش های مختلف در رشته های کالم، فلسفه، تاریخ و مطالعات اسالمی زنان نیز در حال انجام 

است و به زودی به شورای سیاست گذاری ارائه می شود.

17. بازنگری نظام آموزشی سطح دو و طراحی نظام آموزشی گرایشی مقطع اول؛
این طرح یکی از طرح های اساسی و تحول گرایانه است که از سال 1389 در دستور کار معاونت آموزش قرار گرفت. بدین منظور نتایج سه 

طرح پژوهشی »ارزیابی دوره عمومی«، »نیازسنجی آموزشی« و »بازنگری اهداف و سیاست های حوزه های علمیه خواهران« به دقت بررسی و 

تجزیه و تحلیل شد. پس از آن با تشکیل کارگروه های ویژه متشکل از اساتید، صاحبنظران و کارشناسان عرصه برنامه ریزی آموزشی در حوزه های 

علمیه قم و مشهد، نقشه راه این اصالح و تغییر مبارک تدوین شد. همچنین به منظور به روزآوری آگاهی برنامه ریزان از نقاط ضعف و قوت 

برنامه درسی و نظام آموزشی موجود، دو طرح پژوهشی »ارزشیابی برنامه درسی دوره عمومی« و »آسیب شناسی نظام آموزشی حوزه های 

علمیه خواهران« با جلب مشارکت حداکرثی اساتید، مدیران و طالب مدارس علمیه و مدیریت های استانی، توسط معاونت آموزش انجام شد. 

با جمع بندی نتایج طرح های پیش گفته و نیز بررسی و تطبیق دیدگاههای حکیامنه و دغدغه های مقام معظم رهربی و مراجع عظام تقلید در 

خصوص تحول در نظام آموزشی تربیتی حوزه های علمیه و برگزاری نشست های تخصصی، برنامه جدید سطح دو حوزه های علمیه خواهران 

به صورت گرایشی با همفکری و همراهی معاونت های آموزش، پژوهش و فرهنگی ـ تربیتی، در شورای برنامه ریزی آموزشی ـ تربیتی مرکز به 

تصویب رسید و جهت تصویب نهایی به شورای سیاست گذاری ارسال شد.
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طرح های  پیش روی معاونت آموزش:
*  افزایش پذیرش طالب با مدرك سوم راهنامیی یا متوسطه دوره اول، در مراكز استان ها و شهرهایی که از توان علمی 

و نیروی انسانی مناسبی برخوردارند؛ 

*  اجرای مقطع اول حوزه های علمیه خواهران به صورت گرایشی؛ 
*  تثبیت اساتید واحدهای آموزشی از طریق اجرای طرح اساتید ثابت و حق التدریس؛

*  فعال کردن گروه های آموزشی - تربیتی در واحدهای حوزوی؛ 
*  طراحی و اجرای دوره آموزش معارف اسالمی برای فرهنگیان با مشارکت وزارت آموزش و پرورش؛

* راه اندازی مراکز آموزش زبان دوم در مراکز استان ها به منظور تأمین نیروی مورد نیاز مأموریت های فراملّی حوزه های 
علمیه خواهران.
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