
جشنواره برترین های حوزه های علمیه خواهران
 برگزار شد

با تقدیر از طالب و اساتید برتر حوزه های علمیه خواهران؛
آیت اهلل مقتدایی:

وظیفه بانوان طلبه ارشاد
 و هدایت جامعه است

آزمون ورودی سطح 
سه حوزه های علمیه 
خواهران  برگزار شد

از سوی مرکز تحقیقات زن و خانواده 
انجام شد:

برگزاری نشست مجازی 
تحوالت جمعیتی

مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور 
خواستار شد:

توجه جدی به تفاوت جنسیتی 
در برنامه ریزی آموزش و 
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حوزه های علمیه برگزار شد.
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مسئول دفتر فناوری اطالعات حوزه های 
علمیه خواهران خبر داد:

بهره برداری از فاز اول 
شبکه کوثرنت

 ص .25 ص . 4  ص . 3

جشنواره پژوهشی عالمه حلی برگزار شد؛

تقدیر از 35 اثر پژوهشی 

طالب خواهر

مدیر سنجش و پذیرش حوزه های علمیه خواهران 
خبر داد:

ثبت نام بیش از 400 نفر برای 
ورود به مقطع سطح چهار 
حوزه های علمیه خواهران

حجت االسالم والمسلمین قرائتی:

تحقیقات باید کاربردی 
باشند

از  تقدیر  با  حلی  عالمه  جشنواره  ششمین 
حوزه های  جوان  طالب  پژوهشی  آثار  برترین 
علمیه به کار خود پایان داد و در این جشنواره 
35 اثر پژوهشی طالب خواهر مورد تقدیر قرار 

گرفت.

علمیه  حوزه های  پذیرش  و  سنجش  مدیر 
به  متقاضی   400 از  بیش  نام  ثبت  از  خواهران 
چهار  سطح  تحصیلی  مقطع  به  ورود  منظور 

)دکتری( حوزه های علمیه خواهران خبر داد.

نماز کشور گفت: تحقیقات  اقامه  رییس ستاد 

باید  حوزوی  غیر  و  حوزوی  پژوهش های  و 

برسانند  نفع  جامعه  و  فرد  به  و  باشند  کاربردی 

وگرنه فایده ای نخواهند داشت.

امروز جبهه استکبار از پيشرفت هاي ملت 

به  اتکاء  بدون  که  اسالمي  نظام  و  ايران 

بر  تکيه  با  و  غربي  هاي  قدرت  و  آمريکا 

بدست  داخلي  هاي  توانايي  و  ها  ظرفيت 

پاسخ  در  ما  و  است  بشدت عصباني  آمده، 

بهشتي  معروف شهيد  آنها همان جمله  به 

را تکرار مي کنيم که از عصبانيت بميريد.
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اخبار مدارس
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه

 در موسسه آموزش عالی حوزوی 
فدک همدان 

,جلسه دفاع از پايان نامه سطح سه يکی از طالب 
مؤسسه آموزش عالی حوزوی فدک همدان برگزار 
شد. فاطمه جهانگيري مدير موسسه آموزش عالی 
حوزوی فدک همدان تصريح کرد: اين جلسه با 
حضور حجت االسالم بهرامی به عنوان استاد داور 
پايان نامه  از  اين جلسه  افزود: در  برگزار شد.وی 
فقهی  حکم  موضوع  با  حسينی  مرضيه  سيده 
حجت االسالم  راهنمايی  با  الکترونيکی  تجارت 
شفيعی نيا و مشاوره حجت االسالم محمدی دفاع 
با کسب  نامه  پايان  اين  داشت:  اظهار  وی  شد. 

امتياز 19/5 رتبه برتر را به خود اختصاص داد .

برگزاری دوره آموزشی طلبگی، این 
راه با شکوه در مدرسه الراضیه)س( 

اسد آباد
راه  اين  طلبگی،  آموزشی  دوره  جلسه  ,اولين 
اسد آباد  الراضيه)س(  علميه  مدرسه  در  شکوه  با 
برگزار شد. حجت االسالم جعفر هدايی کارشناس 
بايد  کرد:  تصريح  نشست  اين  در  فرهنگی  امور 
عمل  معنويت،  در  جديد  سال  در  کنيم  تالش 
صالح، علم آموزی و ادب و انسانيت پيشرفت کنيم. 
وی گفت : طبق فرموده معصومين )ع( شخصی که 
در اين مراحل تغيير و پيشرفت نکند مغبون است. 
کارشناس امور فرهنگی در ادامه اين نشست در 
مورد هويت طلبگی به اين سئوال پاسخ داد که آيا 
همه طلبه ها به يک اندازه مشمول عنايات خداوند 
و امام زمان )عج( هستند ؟ وی افزود: هر کس وارد 
خداوند  گزينش  مورد  واقع  در  است  شده  حوزه 
شده  واقع  عصر)عج (  امام  و  اهل بيت)ع(  متعال ، 
است و بايد قدر دان اين نعمت الهی باشد. منيره 
ضحاکی آراسته مدير مدرسه علميه الراضيه)س( 
آشنايی  را  دوره  اين  برگزاری  از  هدف  اسد  آباد 
طالب و مبلغان با طلبگی و جايگاه و نقش واالی 

آن در جامعه عنوان کرد .

برگزاری مراسم تکریم 
مادران و همسران شهدا 

در مدرسه فاطمه الزهرا)س( بیجار
علميه  مدرسه  فرهنگی  معاونت  همت  ,به 
فاطمه الزهرا)س( بيجار مراسم تکريم از مادران و 

همسران شهدا در اين مدرسه علميه برگزار شد.
اداره  رئيس  مختاری نيا  جليل  حجت االسالم 
تصريح  مراسم  اين  در  بيجار  اسالمی  تبليغات 
کرد: زبان قاصر است که از جايگاه مادران شهدا 
صحبت کنيم، خوشا به سعادت مادران و خانواده 
شهدا که چنين فرزندانی را تربيت و در راه اسالم 
بيجار  اسالمی  تبليغات  اداره  رئيس  کردند.  فدا 
اظهار داشت: مادران شهدا پيرو مکتب اهل بيت)ع( 

خصوصا حضرت فاطمه الزهرا)س( بودند.

جشنواره برترین های حوزه های علمیه خواهران برگزار شد

جشنواره  هفتمین  مراسم 
علمیه  حوزه های  برترین های 
خواهران با تقدیر از طالب و اساتید 
برتر این حوزه های علمیه برگزار شد.

مديريت  مرکز  عمومی  روابط  گزارش  به 
حوزه های علميه خواهران در اين جشنواره که 
شنبه 27 ارديبهشت در اردوگاه نرجس خاتون 
قم برگزار شد، از 63 برگزيده حوزه های علميه 
و  پژوهش  آموزش،  عرصه های  در  خواهران 

فرهنگی تقدير خواهد شد.
در عرصه پژوهش 17 نفر شامل 2 نفر اساتيد 
صاحب مقاله برتر، يک نفر صاحب کتاب برتر، 
يک نفر صاحب پايان نامه برتر، يک نفر صاحب 
تحقيق پايانی برتر، يک طلبه صاحب مقاله برتر 
و 9 نفر برگزيدگان مسابقه پژوهشی رشد تقدير 
استاد  زاده  خواجه  ليال  عرصه  اين  در  شدند. 
روش تحقيق سطح دو با رتبه سه مقاله اساتيد 

از مدرسه علميه فاطميه دامغان،
طاهره سادات نعيمی استاد روش تحقيق سطح 
علميه  مدرسه  از  اساتيد  مقاله  سه  رتبه  با  دو 

حضرت عبدالعظيم ری،
پاياني  تحقيق  راهنماي  استاد  زاده  ژيال شفيع 
با رتبه دو مقاله اساتيد از مدرسه علميه فاطميه 
تحقيق  راهنماي  استاد  شيواپور  حامد  کرمان، 
با رتبه سه مقاله اساتيد از مرکز تفسير  پاياني 
البنين خالقيان  ام  و علوم قرآني کوثر کاشان، 
با  کتاب  يک  رتبه  با  تحقيق  راهنمای  استاد 
از  البالغه  نهج  الفاظ  اعراب  معجم  موضوع 
مدرسه علميه مرکز تفسير و علوم قرآنی قاسم 
ساداتي  مريم صالحي  تهران،  )ع(  الحسن  بن 
پايان  سه  رتبه  با  سه  سطح  التحصيل  فارغ 
در  حرج  و  عسر  نفس  قاعده  موضوع  با  نامه 
احکام اجتماعي از مدرسه علميه تربيت مدرس 

حضرت معصومه)س( قم،
با رتبه  التحصيل سطح دو  پابست فارغ  سميه 

مجتهده  علميه  مدرسه  از  پاياني  تحقيق  سه 
امين اصفهان، بتول قناد معتمدي طلبه سطح 
علميه  مدرسه  از  مقاله طالب  رتبه سه  با  سه 
صديقه  اصفهان،  النفيسه  اصول  و  فقه  مرکز 
مسابقه  يک  رتبه  با  سه  سطح  طلبه  بهرامي 
موسسه  علميه  مدرسه  از  سه  رشد  پژوهشي 
خاني  زينب  گرگان،  الزهرا)س(  عالي  آموزش 
پژوهشي  مسابقه  رتبه يک  با  طلبه سطح سه 
آموزش  موسسه  علميه  مدرسه  از  سه  رشد 
محکمي  مژگان  گرگان،  الزهرا )س(  عالي 
پژوهشي  مسابقه  يک  رتبه  با  دو  سطح  طلبه 
گرگان،  الزهرا)س(  علميه  مدرسه  از  سه  رشد 
يک  رتبه  با  دو  سطح  طلبه  حيدري  معصومه 
علميه  مدرسه  از  سه  رشد  پژوهشي  مسابقه 
با  سه  سطح  طلبه  چکاد  سميه  کاشان،  کوثر 
رتبه يک  مسابقه پژوهشي رشد سه از موسسه 
نوري  زينب  گرگان،  الزهرا)س(  عالي  آموزش 
پژوهشي  مسابقه  رتبه يک  با  طلبه سطح سه 
الزهرا)س(  عالي  آموزش  موسسه  از  سه  رشد 
گرگان، اعظم صانعي نژاد طلبه سطح دو با رتبه 
سه مسابقه پژوهشي رشد سه از مدرسه علميه 
با  دو  سطح  طلبه  رادان  زهرا  سبزوار،  نرجس 
از مدرسه  پژوهشي رشد سه  رتبه سه  مسابقه 
اعظم  و  اصفهان  المرضيه )س(  الزهرا  علميه 
رحمت آبادي طلبه سطح دو با رتبه سه  مسابقه 
نرجس  علميه  مدرسه  از  سه  رشد  پژوهشي 

مشهد به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.
از  نفر   12 شامل  نفر   19 فرهنگی  عرصه  در 
برترين های مسابقه کتابخوانی شهيد مطهری، 
يک نفر مبلغ برتر، يک نفر سردبير نشريه برتر، 
يک نفر مربی برتر، يک نفر دانش آموخته برتر 

و سه نفر مشاور برتر تقدير شدند.
از  برتر  مربی  رشتيانی  شهال  عرصه  اين  در 
مدرسه علميه الزهرا)س( صحنه، هدی فهميان 
الزهرا)س(  فاطمه  علميه  مدرسه  از  برتر  مبلغ 

از  برتر  آموخته  دانش  صحرايی  مريم  ايالم، 
خديجه  آباد،  اسد  الراضيه)س(  علميه  مدرسه 
معين با رتبه يک مشاور برتر از مدرسه علميه 
فاطمه الزهرا)س( خمينی شهر، مومنه عربی با 
علميه حضرت  مدرسه  از  برتر  مشاور  دو  رتبه 
عبدالعظيم ری، زهرا نظری با رتبه سه مشاور 
معصومه)س(  حضرت  علميه  مدرسه  از  برتر 

شاهرود،
فاطمه خوش نما سردبير برتر از مدرسه علميه 
فاطميه )س( پاکدشت ورامين، معصوميه موقر 
کوثر  علميه  مدرسه  از  کتابخوانی  يک  رتبه  با 
از  کتابخوانی  دو  رتبه  با  صمدي  ليال  زرنديه، 
معصومه  اروميه،  الزهرا)س(  علميه  مدرسه 
برهمند با رتبه سه کتابخوانی از مدرسه علميه 
با  فريدوني  سولماز  ساوه،  فاطمة  الزهرا)س( 
فاطميه  علميه  مدرسه  از  کتابخوانی  يک  رتبه 
ياسوج، حبيبه ملک پايين با رتبه دو کتابخوانی 
از مدرسه علميه فاطميه دامغان، اعظم فياضي 
با رتبه سه کتابخوانی از مدرسه علميه حضرت 
يک  رتبه  با  خضرايي  زينب سادات  ميبد،  زهرا 
کتابخوانی از مدرسه علميه کوثر کاشان، عطيه 
قاسمي با رتبه دو کتابخوانی در عرصه فرهنگی 
اصفهان،  الزهراالمرضيه)س(  علميه  مدرسه  از 
مدرسه  از  کتابخوانی  سه  رتبه  با  زمانی  منيژه 
علميه نرگس)س( جهرم، سميه اکبريان با رتبه 
يک کتابخوانی از مدرسه علميه کوثر کاشان، 
محدثه آلويي با رتبه دو از مدرسه علميه کوثر 
کتابخوانی  سه  رتبه  با  خرمي  زهرا  و  کاشان 
عنوان  به  جهرم  نرگس)س(  علميه  مدرسه  از 

برگزيدگان تقدير شدند.
قرار  تقدير  مورد  نفر   27 آموزش  عرصه  در 
عنوان  به  نفر   15 عرصه  اين  در  گرفتند. 
تقدير  شايستگان  و  برتر  رتبه های  صاحبان 
صاحبان  عنوان  به  نفر   4 علمی،  مسابقات 
آزمون ورودی  تقدير  و شايسته  برتر  رتبه های 
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اخبار مدارس
برگزاري مراسم تجلیل از مادران 

شهدا در مدرسه فاطمیه)س( شهر کرد
,مراسم تجليل از مادران و همسران شهيدان در 
برگزار شد.  فاطميه)س( شهرکرد  مدرسه علميه 
فاطميه)س(  علميه  مدرسه  مدير  تارنگ  سعيده 
حضور  با  مراسم  اين  کرد:  تصريح  شهر کرد 
جانباز  و  شهيد  چهار  مادر  حجازی  خانم  حاجيه 
مادر  افزود:  برگزار شد . وی  دوران دفاع مقدس 
شهيدان سيد داود و سيد حشمت اهلل حجازی و 
جانبازان سيد محمد و سيد نعمت اهلل حجازی در 
نمونه کشوری  مادر شهيد  سال 1389به عنوان 
معرفی شد. وی اظهار داشت: در اين مراسم اين 
مادر شهيد ضمن بيان پاره ای از فضايل اخالقی 
فرزندان خود از طالب خواست که ادامه دهنده 
جمله  از  شهدا  آرمان های  حافظ  و  شهدا  راه 
واليت مداری ، حفظ حجاب  و انفاق به فقرا باشند.

برگزاری نشست اخالقی 
در مدرسه الزهرا)س( استهبان 

با حضور امام جمعه
الزهرا)س(  علميه  مدرسه  در  اخالقی  ,نشست 
استهبان با حضور امام جمعه اين شهر برگزار شد.

موسس  و  جمعه  امام  خاوری  حجت االسالم 
مدرسه علميه الزهرا)س( استهبان در اين نشست 
خطاب به طالب گفت: بايد اخالق های مثبت که 
از  را  منفی  و خصوصيات  تقويت  داريم  خود  در 
زندگی خود حذف کنيم. وی افزود: ما به عنوان 
و  باشيم  سالمی  الگوهای  بايد  مردم  الگوهای 
پايبند  اسالمی  اخالق  و  دينی  مسائل  به  عمال 
باشيم. امام جمعه استهبان اظهار داشت: فرهنگ 
ما رو به سوی انحطاط است و ما نبايد نسبت به 
تغيير فرهنگ جامعه بی تفاوت باشيم. وی ادامه 
داد: برای اينکه بتوانيم روی ديگران تأثير مثبت 
بگذاريم بايد اول از خودمان شروع کنيم و با خود 
عهد ببنديم که تقوا، عدالت و طهارت که سرمايه 

يک طلبه است را از دست ندهيم.

برگزاری نشست اخالقی 
در مدرسه الزهرا)س( فریدن

با حضور امام جمعه 
,نشست اخالقی با حضور امام جمعه فريدن در 

مدرسه علميه الزهرا)س( اين شهر برگزار شد.
حجت االسالم احمد طيبی امام جمعه فريدن در 
اين نشست با اشاره به نام گذاری سال توسط مقام 
اهتمام  بايد  طالب  کرد:  تصريح  رهبری  معظم 
جهادی  مديريت  و  تبليغ  امر  به  نسبت  ويژه ای 
معارف  و  دينی  معارف  افزود:  باشند. وی  داشته 
برنامه ای  بايد  و  است  حيات بخش  اهل بيت)ع( 
داشته  اسالمی  معارف  و  دينی  علوم  نشر  برای 
باشيم . امام جمعه فريدن گفت: امام خمينی)ره( 
تبليغات را مسئله با اهميتی می دانستند و حرکت 

دين را در تبليغات آن می دانستند.

مسئول دفتر فناوری 
اطالعات حوزه های علمیه 

خواهران خبر داد:

بهره برداری 
از فاز اول 

شبکه کوثرنت
علمیه  حوزه های  اطالعات  فناوری  دفتر  مسئول 
خبر  کوثرنت  شبکه  اول  فاز  بهره برداری  از  خواهران 
واحدی  مسیر  شبکه  این  از  بهره برداری  با  گفت:  و  داد 
برای دسترسی آسان طالب به خدمات ارائه شده، ایجاد 

می شود.
به گزارش روابط عمومی مرکز مديريت حوزه های علميه خواهران علی 
از اين شبکه به عنوان پرتال تجميع خدمات طالب ياد کرد  طائی زاده 
و اظهار داشت: به منظور افزايش بهره وری در خدمات رسانی به طالب 
استفاده طالب،  مورد  پراکندگی سامانه های  و  تعدد  به  توجه  با  گرامی، 
تسهيل  منظور  به  خواهران  علميه  حوزه های  اطالعات  فناوری  دفتر 
ارائه  سهولت  و  نياز  مورد  افزاری  نرم  سامانه های  به  طالب  دسترسی 
شبکه  راه اندازی  به  اقدام  کشور،  سراسر  در  گرامی  طالب  به  خدمات 

تجميع خدمات کوثر نت نموده است.
اشاره  با  خواهران   علميه  حوزه های  اطالعات  فناوری  دفتر  مسئول 
کشور،  سراسر  به طالب  خدمت رسانی  راستای  در  دفتر  اين  اينکه   به 
سامانه های  است،  کرده  راه اندازی  را  متعددی  افزاری  نرم  سامانه های 
پذيرش )سنجش بدو ورود(، آموزش )انجام فرآيندهای آموزشی به صورت 

مکانيزه(، آموزش مجازی )ارائه دروس و محتوا به صورت غيرحضوری(، 
مکانيزاسيون امور پايان نامه ها، فراخوان های پژوهشی، المپيادهای علمی، 
سامانه  و  اطالع رسانی  سايت  الکترونيک،  پست  کوثربالگ،  وبالگ 

اطالعات کتابشناختی را از جمله اين سامانه ها برشمرد.
وی افزود:  در حال حاضر هر طلبه متناسب با خدمات مورد نياز خود در 
می کند  مراجعه  جداگانه  به صورت  سامانه ها  اين  تمامی  به  بخش،  هر 
از  استفاده کامل  نظير عدم  با کاستی هايی همراه است،  فرايند  اين  که 
افزونگی اطالعات، اتالف زمان و هزينه و  خدمات، سردرگمی طالب، 
از ره آوردهای راه اندازی  از بروز اين مشکالت يکی  .... . که جلوگيری 

شبکه کوثرنت است.
طائی زاده ادامه داد: هم اکنون طالب می توانند با استفاده از نام کاربری 
talabeh.whc. و کلمه عبوری که با آن به سيستم طلبه به آدرس 
kowsarnet.whc. وارد می شدند، به سامانه کوثرنت به آدرس ir

ir وارد شوند.
پست  آدرس  با  نياز،  صورت  در  می توانند  طالب  داشت:  اظهار  وی 
تلفن  شماره  يا  مکاتبه   kowsarnet@whc.ir الکترونيک 

02532144634 تماس حاصل نمايند.

مقطع سطح سه و 8 نفر طالب برتر و شايسته 
تقدير دوره عمومی ديپلم و دوره عمومی سيکل 

تقدير شدند.
رتبه  با  شريفي  السادات  مريم  عرصه  اين  در 
علميه  مدرسه  از  علمی  المپياد  دوم  پايه  يک 
مرضيه  شهر،  سپاهان  حکيمه)س(  حضرت 
از  علمی  المپياد  دوم  پايه  دو  رتبه  با  تيموري 
شهر،  قائم  فاطمه الزهرا)س(  علميه  مدرسه 
المپياد  دوم  پايه  سه  رتبه  با  قرباني  مريم 
علمی از مدرسه علميه زهرائيه نجف اباد، زهرا 
علمی  المپياد  سوم  پايه  يک  رتبه  با  خسروي 
امام  بندر  خميني)ره(  امام  علميه  مدرسه  از 
خميني)ره(، اعظم السادات سيد رضايي با رتبه 
علميه  مدرسه  از  علمی  المپياد  سوم  پايه  دو 
تقدير  شايسته  جمشيديان  بتول  قزوين،  کوثر 
پايه سوم المپياد علمی از مدرسه علميه فاطميه 
پايه  بندرانزلي، سميه خداکرمي شايسته تقدير 
چهارم المپياد علمی از مدرسه علميه معصوميه 
خرم آباد، فرزانه شيخ بهائي شايسته تقدير پايه 
فاطمه  علميه  مدرسه  از  علمی  المپياد  پنجم 
شايسته  سواري  عاطفه  اصفهان،  محدثه)س( 
مدرسه  از  علمی  المپياد  پنجم  پايه  تقدير 

)اهواز(،  علوي  کوي  فاطمه الزهرا)س(  علميه 
پايه  تقدير  معتمدي قالتي شايسته  انگيز  مهر 
فاطمه  علميه  مدرسه  از  علمی  المپياد  پنجم 
محدثه)س( اصفهان، مريم اسماعيلي شايسته 
تقدير رشته فقه المپياد علمی از مدرسه علميه 
نفيسه اصفهان، اکرم نوري شايسته تقديررشته 
الزهرا)س(  از مدرسه علميه  المپياد علمی  فقه 
تفسير  رشته  تقدير  شايسته  عابد  ليال  گرگان، 
عبدالعظيم)ع(  علميه  مدرسه  از  علمی  المپياد 
رشته  تقدير  شايسته  مختاري  آرزو  شهرري، 
فاطمه  علميه  مدرسه  از  علمی  المپياد  تفسير 
نجف  خزائيل  مرضيه  خوراسگان،  الزهرا)س( 
المپياد  تفسير  رشته  تقدير  شايسته  آبادي 
نجف  ام االئمه)س(  علميه  مدرسه  از  علمی 
ورودی سطح  آزمون  اول  نفر  برزگر  ليال  آباد، 
حضوری  غير  علميه  مدرسه  از   92 سال  سه 
دوم  نفر  باويلي  وهابي  مريم  بوانات)فارس(، 
مدرسه  از   92 سال  سه  سطح  ورودی  آزمون 
بيات  فاطمه  اصفهان،  امين  مجتهده  علميه 
نفر سوم آزمون ورودی سطح سه سال 92 از 
مدرسه علميه معصوميه قم، حوراء شمس زاده 
شايسته تقدير آزمون ورودی سطح سه سال 92 

طلبه غيرحضوری اهواز، کوثر قاسمی گاوشانی 
نفر اول پذيرش دوره عمومی)با مدرک ديپلم( 
قم، حورا  از مدرسه علميه معصوميه  سال 92 
عمومی)با  دوره  پذيرش  دوم  نفر  پور  سرفراز 
علميه  مدرسه  از   92 سال  ديپلم(  مدرک 
معصوميه قم، مهديه سادات سيد محسنی نفر 
ديپلم(  مدرک  عمومی)با  دوره  پذيرش  سوم 
زينب)س(  حضرت  علميه  مدرسه  از   92 سال 
يزد، عاطفه مهديزاده سمسکنده شايسته تقدير 
پذيرش دوره عمومی)با مدرک ديپلم( سال 92 
ليلی تشکری  از مدرسه علميه نرجس ساری، 
عمومی)با  دوره  پذيرش  تقدير  شايسته  بافقی 
علميه  مدرسه  از   92 سال  ديپلم(  مدرک 
اول  نفر  ابراهيمی  فاطمه  بافق،  الزهرا)س( 
سال  سيکل(  مدرک  عمومی)با  دوره  پذيرش 
92 از مدرسه علميه بقيه اهلل)عج( کرج، فاطمه 
عمومی)با  دوره  پذيرش  دوم  نفر  ميرشمسی 
علميه  مدرسه  از   92 سال  سيکل(  مدرک 
نفر  مجيدی  فاطمه  و  يزد  زينب)س(  حضرت 
سيکل(  مدرک  عمومی)با  دوره  پذيرش  سوم 
زهرا)س(  حضرت  علميه  مدرسه  از   92 سال 

ميبد عناوين برتر را کسب کردند.
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اخبار مدارس
که  دارند  انتظار  مردم  داشت:  اظهار  وی 
تبليغ،  زمينه  در  علميه  حوزه های  فعاليت های 
کاربردی  صورت  به  احکام  و  دينی  مشاوره 
اين  در  که  شود  داده  نشان  جامعه  در  عملی  و 
صورت از جهات مختلف می تواند تاثير گذار باشد .

برگزاري نشست تکریم 
مادران و همسران شهدا 

در مدرسه ریحانه الرسول)س( یزد 
علميه  مدرسه  فرهنگی  معاونت  همت  ,به 
ريحانه الرسول)س( يزد نشست تکريم مادران و 

همسران شهدا در اين مدرسه علميه برگزار شد.
فخرالسادات ذبحي اشکذري مدير مدرسه علميه 
تصريح  نشست  اين  در  يزد  ريحانه الرسول)س( 
وجود  از  داشتند  چه  هر  هم  ما  شهدای  کرد: 
مادران و پدرانشان است. وی اظهار داشت: امنيت 
و آرامشی که اکنون در جمهوری اسالمی ايران 
وجود دارد به خاطر خون شهدا است. مادر شهيد 
سيد علی اصغر ميرعزآبادی در ادامه اين نشست 
علی  گفت:  شهيد  اين  خصوصيات  به  اشاره  با 
اصغر يکی از حافظان قرآن کريم بود. وی افزود: 
در زمان جنگ شهدا با خون خود درخت دين و 
اسالم را آبياری کردند و آن را پابرجا ساختند. ما 
اکنون در اين برهه از زمان بايد دنباله رو شهدا 
باشيم و نگذاريم خون اين عزيزان پايمال و به 
دست فراموشی سپرده شود. وی اظهار داشت: ما 
بايد با قلم، بيان و عمل خود راه اين عزيزان را که 

حفظ اسالم و دين است ادامه دهيم.

برگزاری نشست سیاسی 
در مدرسه فاطمیه)س( ابهر

,نشست سياسی با موضوع شعار سال 1393 در 
مدرسه علميه فاطميه )س( ابهر برگزار شد.

محمد رضا يارقلی مدرس دانشگاه در اين نشست 
با اشاره به فلسفه نامگذاری سال ها توسط مقام 
معظم رهبری تصريح کرد: رهبر معظم انقالب بر 
اساس نياز، مصلحت و مقتضيات کشور، هر سال 
برای آن سال نامگذاری می کنند. وی هر گونه 
مديريت را دارای سه منبع مالی، مادی و انسانی 
اولويت ها  بر اساس  بايد  ما  افزود:  عنوان کرد و 
امکانات  از حداقل  که  کنيم  برنامه ريزی  طوری 
بيشترين استفاده را ببريم. مدرس دانشگاه اظهار 
همچون  عواملی  جهادی  مديريت  در  داشت: 
مردمی بودن، دين مداری و واليت مداری، رسيدن 
به خود باوری، نو آوری و خالقيت، متخصص و 
متعهد بودن، با عالقه و انگيزه بودن، انقاد پذيری 

و سخت کوشی مطرح است.

برگزاری نشست علمی طالب نخبه در 
مدرسه امام جعفر  صادق)ع( شاهرود

خواهر  نخبه  طالب  و  اساتيد  علمی  ,نشست 
با  شاهرود  جعفر  صادق)ع(  امام  علميه  مدرسه 

علم   موضوع  با  اخالقی  نشست 
الزهرا)س(  علمیه  مدرسه  در  پژوهان 

بابل برگزار شد.
بابل  جمعه  امام  روحانی  مجتبی  حجت االسالم 
علم  تحصيل  اگر  کرد:  تصريح  نشست  اين  در 
را با تقوی همراه باشد خداوند معلم آنان خواهد 
شد و علوم الهی را به آنان می آموزد. وی افزود: 
در بستر جهل آنچه برای انسان پيش می آيد جز 
هر  انسان  جاهليت  از  نيست  ديگری  چيز  گناه 
چه کم شود به درجات علمی او افزوده می شود 
بی  که  باشد  تقوی آفرين  می تواند  علم  خود  و 
تقوايی ثمره جهل است. وی ادامه داد: معصيت 
زاييده جهل است هر چه فراگيری علم در انسان 
شديد باشد زمينه صيانت و سالمت انسان فراهم 
می شود و مسئله تالزم علم و تقوی حتمی است.

از  همه  نعمت ها  داشت:  اظهار  بابل  جمعه  امام 
است  علم  نعمت  نعمت ها  اين  از جمله  خداست 
ضرورت  به  مربوط  که  را  نعمت هايی  خداوند 
اما  است  کرده  اعطا  همگان  به  را  است  حيات 
نعمت علم الهی را که از نعمت های خاص است 

را به قلوب متقين افاضه می نمايد .
بايد  تحصيل  طی  در  طالب  کرد:  تصريح  وی 
ترک  و  بگيرند  نظر  در  را  فصلی  خود  برای 
نمايند  مراقبت  خود  در  را  مکروهات  و  معصيت 

تا برکات خاصه خداوند شامل حال آنان شود.

موضوع  با  اخالقی  نشست 
با حضور  قرآن  از  بانوان  الگو برداری 
علمیه  مدرسه  در  شهر  بانوان  عموم 

الزهرا)س( هیدج برگزار شد . 
حجت االسالم حسينی امام جمعه خرم دره در اين 
نشست گفت: قرآن تعدادی از زنان و مردان را به 
عنوان الگو معرفی کرده است تا راهنمای ديگران 

باشند که از جمله حضرت مريم )س( است . 
انتخاب  را  کسی  هميشه  پروردگار  افزود:  وی 
می کند که سر آمد زمان خود باشد مانند حضرت 

مريم )س( که مالئکه به ايشان خطاب کردند.
امام جمعه خرم دره اظهار داشت: انسانی که خود 
خداوند  را  او  طهارت  برساند  تقرب  مرتبه  به  را 

تضمين می کند. 

برگزاری نشست 
اخالقی در مدرسه 
الزهرا)س( بابل با 
حضور امام جمعه

برگزاری نشست 
اخالقی در مدرسه 
الزهرا)س( هیدج

با حضور امام جمعه

بیش  نام  ثبت  از  خواهران  علمیه  حوزه های  پذیرش  و  سنجش  مدیر 
)دکتری(  چهار  تحصیلی سطح  مقطع  به  ورود  منظور  به  متقاضی   400 از 

حوزه های علمیه خواهران خبر داد.
به گزارش روابط عمومی مرکز مديريت حوزه های علميه خواهران حجت االسالم محمد احمدی 
با اشاره به اينکه پذيرش برای تحصيل در مقطع سطح چهار برای نخستين بار در حوزه های 
علميه خواهران انجام می شود، اظهار داشت: در سال تحصيلی 93-94 شاهد نخستين دوره اين 
مقطع در رشته فقه و اصول با گرايش فقه خانواده و رشته تفسير و علوم قرآنی با گرايش تفسير 
تطبيقی خواهيم بود. وی ظرفيت پذيرش در اين مقطع تحصيلی حوزه های علميه خواهران را 
50 نفر ذکر کرد و ادامه داد: مراحل پذيرش شامل آزمون کتبی و مصاحبه علمی - رفتاری 
می شود.مدير سنجش و پذيرش حوزه های علميه خواهران زمان برگزاری آزمون ورودی اين 
مقطع را ساعت 9 صبح 30 خردادماه دانست و گفت: تنها دارندگان مدرک تحصيلی سطح سه 

)کارشناسی ارشد( حوزه های علميه خواهران مجاز به ثبت نام در اين آزمون بودند.
وی با بيان اينکه زمان تحصيل در اين مقطع حداقل هشت و حداکثر 12 نيمسال تعيين شده 
است، تصريح کرد: دروس پايه و تخصصی به ارزش 60 واحد و رساله علمی به ارزش 20 واحد، 

عناوين کلی درسی مقطع سطح چهار را تشکيل می دهند.
مدير سنجش و پذيرش حوزه های علميه خواهران يادآور شد: آزمون کتبی که از منابع تخصصی 
و زبان تخصصی به عمل می آيد، 75 درصد و معدل مقطع سطح سه، 25 درصد امتياز آزمون را 
تشکيل می دهند. فعاليت های علمی، پژوهشی و تربيتی داوطلبان شامل سابقه تدريس، تاليف 
کتاب، مقاله و ... و مديريت موفق اجرايی امور آموزشی،  پژوهشی و فرهنگی در مراکز حوزوی، 

دارای امتياز در معرفی داوطلبان به مصاحبه است.

مدیر سنجش و پذیرش حوزه های علمیه خواهران خبر داد:

ثبت نام بیش از 400 نفر برای ورود به مقطع 
سطح چهار حوزه های علمیه خواهران

در  خانواده  در  تربیتی  مسائل  آفت شناسی  موضوع  با  اخالقی  نشست 
مدرسه علمیه ریحانه النبی)س( سنندج برگزار شد.

به سبک  اشاره  با  نشست  اين  در  بسيج طالب سنندج  سازمان  رييس  لطيفی  حجت االسالم 
زندگی اسالمی به بحث و بررسی مسائل تربيتی در خانواده پرداخت.

وی برخی آفات مسائل تربيتی را مديريت سليقه ای و افراط و تفريط برشمرد و تصريح کرد: 
زندگی اسالمی يعنی ببينيم همسر آينده ای که می خواهيم با آن ازدواج کنيم چه ويژگی هايی 

بايد داشته باشد و يا کسی که ازدواج کرده است بايد در خانه چه رفتاری داشته باشد.
رئيس سازمان بسيج طالب سنندج در پايان به برخی سواالت مطرح شده توسط طالب پاسخ 

داد.

برگزاری نشست اخالقی
 در مدرسه ریحانه النبی)س( سنندج 

با حضور رئیس سازمان بسیج طالب شهر
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اخبار مدارس
انديشه  فتوح  تحقيقاتی  موسسه  رييس  حضور 
قم برگزار شد. حجت االسالم احمد رهدار مدرس 
تحقيقاتی  موسسه  رييس  و  دانشگاه  و  حوزه 
فتوح انديشه قم در اين نشست در مورد رسالت 
اجتماعی طالب در نوع ارتباط روحانی با مردم به 
ايراد سخن پرداخت. وی با بيان اينکه عدم ورود 
حوزه به اجتماع قطعا با حداقلی شدن ارتباطات 
قدرت  کاهش  يعنی  اين  و  بود  خواهد  همراه 
اجتماعی تصريح کرد: ارتباط بايد چهره به چهره 
باشد و بينش ايجاد شده بينشی مذهبی، اجتماعی 
و سياسی روشنی باشد . رئيس موسسه تحقيقاتی 
زيبنده  طلبه  يک  برای  افزود :  قم  انديشه  فتوح 
ا ست که حضور سياسی در ذيل بايسته های دينی 
به  نه  اما  بگيرد و مصلحت سنجی کند  صورت 

گونه ای که دين را به مسلخ ببرد .

برگزاری نشست فاطمه شناسی 
در مدرسه الزهرا)س( گرگان

علميه  مدرسه  در  فاطمه شناسی  ,نشست 
حسينی واعظ  شد.  برگزار  گرگان  الزهرا)س( 
به  اشاره  با  نشست  اين  در  مذهبی  کارشناس 
فاطمه زهرا )س( تصريح کرد:  شخصيت حضرت 
برای  نمونه  و  الگو  عنوان  به  زهرا )س(  حضرت 
افزود:  وی  است.  اعصار  همه  در  انسان ها  همه 
با نگاه به زندگی کوتاه حضرت زهرا )س( درمی 
فردی،  زندگی  ابعاد  تمامی  در  ايشان  که  يابيم 
سياسی، اجتماعی  و عبادی اسوه و نمونه بودند. 
حضرت  خصوصيات  ديگر  از  داشت:  اظهار  وی 
بر خود  را  ديگران  فاطمه زهرا )س(  ساده زيستی ، 
مقدم داشتن، صله ارحام  ، همراه و همکار همسر 
بيماران  به  رسيدگی  و  بودن   پدر  هميار  بودن  ، 
بسيج  پايگاه  فرمانده  مهياپور  بود.  نيازمندان  و 
اين  ادامه  در  گرگان  الزهرا )س(  علميه  مدرسه 
زمان )عج(  امام  از  روايتی  به  استناد  با  نشست 
خود  الگوی  عنوان  به  را  زهرا )س(  حضرت  که 
معرفی می نمايند گفت: در منزلت و مقام حضرت 
زهرا )س( همين بس که ائمه معصومين )ع( ايشان 
را حجت خدا بر خود می دانند .وی ادامه داد: انتخاب 
ما در تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی ، بايد بر 
گرفته از سيره حضرت فاطمه زهرا)س( باشد تا به 

نتيجه مطلوب دست پيدا کنيم.

برگزاری دوره آموزشی طرح 
مفتاح در مدرسه حضرت زینب)س ( 

دهدشت
علميه  مدرسه  در  مفتاح  طرح  آموزشی  ,دوره 
ستاد  همکاری  با  دهدشت  زينب)س (  حضرت 
اقامه نماز اين شهر برگزار شد.هدی ناصر زاده مدير 
مدرسه علميه حضرت زينب)س ( تصريح کرد: اين 
دوره به منظور ارتقای توان علمی و تبليغی طالب 
و مبلغين در موضوع نماز و اسرار آن برگزار شد. 
حجت االسالم  تدريس  با  دوره  اين  افزود:  وی 

جشنواره پژوهشی عالمه حلی برگزار شد؛

تقدیر از 35 اثر پژوهشی طالب خواهر

با  حلی  عالمه  جشنواره  ششمین 
تقدیر از برترین آثار پژوهشی طالب 
جوان حوزه های علمیه به کار خود 
پایان داد و در این جشنواره 35 اثر 
تقدیر  مورد  پژوهشی طالب خواهر 

قرار گرفت.
مديريت  مرکز  عمومی  روابط  گزارش  به 
مراسم  اين  در  خواهران  علميه  حوزه های 
مرکز  محل  در  ارديبهشت   25 پنجشنبه  که 
برگزار  اسالمی  تبليغات  دفتر  همايش های 
شد، از ميان 32 اثر برگزيده و 64 اثر شايسته 
شايسته  اثر   23 و  برگزيده  اثر   12 از  تقدير، 

تقدير بانوان طلبه تجليل شد.
در اين جشنواره در قالب کتاب سميه موسوی 
در  زنان  تحصيل  راهکارهای  و  اصول  اثر  با 
گروه اخالق و تربيت به عنوان شايسته تقدير 

تجليل شد.
در قالب پايان نامه بنت الهدی محمدی فاتح با 
اثر معناشناسی محبت در قرآن، در گروه تفسير 
و علوم قرآنی و سمانه صنعتگر با اثر روش ها 
ميراث  در  قرآن  به  قرآن  تفسير  اصول  و 
معصومين)ع( در گروه تفسير و علوم قرآنی به 

عنوان نفرات برگزيده معرفی شدند.
طباطبائی  طاهره  پايانی  تحقيق  قالب  در 
ديدگاه  از  جامعه  نهايی  کمال  اثر  با  جعفری 
فاطمه  تربيت،  و  اخالق  گروه  در  اسالم  
به  دختران  تشويق  راه های  اثر  با  خوشرو 
اکرم  تربيت،  و  اخالق  گروه  در  حجاب 
در  اخالق  و  دين  رابطه  اثر  با  ميرعرب رضی 
با  مقدم  ميرزايی  زهرا  تربيت،  و  اخالق  گروه 
اثر بررسی انگيزه های ورود به حوزه در طالب 
خواهر منطقه 3 آموزشی مشهد و ارائه راهکار 
در  مطلوب  انگيزه های  استمرار  يا  ايجاد  در 
با  مؤمنی زاده  سعيده  تربيت،   و  اخالق  گروه 

از  تفت  شهرستان  مادران  آگاهی  ميزان  اثر 
 6 سنی  مقطع  کودکان  رشد  بر  بازی  اثرات 
زهرا  تربيت،  و  اخالق  گروه  در  سال   12 تا 
 2 کودکان  در  توحيد  پرورش  اثر  با  صفائی 
مريم  و  تربيت  و  اخالق  گروه  در  سال   7 تا 
حقوقی  و  فقهی  مبانی  بررسی  اثر  با  پروانه 
ماده 30 قانون مجازات اسالمی در گروه فقه 
برگزيده  نفرات  عنوان  به  اسالمی  حقوق  و 
انتخاب شدند. همچنين زهرا دهقانی نيستانی 
با اثر فرقه گناباديه؛ شکل گيری، تشکيالت و 
جلگه  جعفری  طيبه  گروه کالم،  در  اعتقادات 
اسالم  در  تفريح  پيامدهای  و  مصاديق  اثر  با 
اثر  با  نادری  زينب  تربيت،  و  اخالق  گروه  در 
علل منع عجب و خودپسندی از ديدگاه اسالم 
اثر  با  رياحی  زهرا  تربيت،  و  اخالق  گروه  در 
اسالم  منظر  از  خانواده  بنيان  تحکيم  عوامل 
در گروه اخالق و تربيت،  الناز حسينعلی با اثر 
روايات  و  قرآن  از منظر  بدعت  بررسی مسأله 
در گروه کالم، زهرا کريمی با اثر تأثير جنسيت 
در  متعاليه  حکمت  اساس  بر  نفس  تکامل  بر 
گروه فلسفه و منطق، معصومه جانجان با اثر 
توسعه اقتصادی و عوامل اخالقی، عبادی آن 
انسانی، طاهره  علوم  گروه  در  اسالم  منظر  از 
حضرت  مديريتی  شيوه  اثر  با  راکد  رضويان 
کالم،  گروه  در  ظهور   عصر  در  مهدی)عج( 
عوامل  اثر  با  قائم مقامی زاده  مرضيه سادات 
اخالق  گروه  در  انسان  شخصيت  شکل گيری 
و تربيت، فرشته حسينی با اثر حسادت کودک 
از منظر روايات در گروه اخالق و تربيت و ليال 
احمدی قوام آباد با اثر نقش نماز در جلوگيری 
عناوين  تربيت  و  اخالق  گروه  در  منکرات  از 

شايسته تقدير را کسب کردند.
در قالب مقاله فاطمه  مغيثی  با اثر بازخوانی 
گروه  در  حلقه  عرفان  منظر  از  هستی شناسی 

تطور مسئله  اثر سير  با  عادلی  کالم، وجيهه  
معنای زندگی  در گروه اخالق و تربيت و صالحه 
ملبوبی با اثر  ويژگی های قدرت نرم از ديدگاه 
آيات و روايات   در گروه علوم انسانی به عنوان 
نصيری  ندا   همچنين  شدند.  معرفی  برگزيده 
اثر تصويرسازی مفاهيم اخالقی در  با  مبارکه 
قرآن  در گروه اخالق و تربيت، زهرا  کلهر  با 
اثر بررسي و مقايسه نيازهاي انساني در سوره 
يوسف و مکتب انسان گرايانه آبراهام مازلو  در 
گروه علوم انساني، آذر  زرکوش  با اثر فقه و 
تعامل اسالم با ارزش های اديان ديگر  در گروه 
فقه و حقوق اسالمی، زهرا حسن پور دکان  با 
اثر اثبات چشم زخم و راهکارهای دينی دفع آن 
در گروه اخالق و تربيت، زهرا  حيدری گاونانی  
از منظر قرآن و روايات   اثر کنترل جمعيت  با 
در گروه اخالق و تربيت، حميده حيدري نسب 
با اثر بررسي ترجمه جمعي قرآن کريم در گروه 
تفسير و علوم قرآني، سکينه قنبرپور گروی با 
در  کريم  قرآن  منظر  از  علمی  مهاجرت  اثر 
ايلخچی  زارعی  سميه  انسانی،   علوم  گروه 
و  اخالق  گروه  در  شيطان  ويژگی های  اثر  با 
تربيت، فاطمه ميرباقری با اثر راه های موفقيت 
تربيت،   و  اخالق  گروه  در  الهی  امتحانات  در 
صفورا صفائی با اثر سبک زندگی خانوادگی از 
نگاه امام سجاد)ع( در گروه اخالق و تربيت و 
حکيمه دشت آبادی با اثر عوامل نفوذ پيشرفت 
وهابيت در کشورهای اسالمی در گروه کالم 

شايسته تقدير معرفی شدند.
اين  ويژه  بخش  در  عادلی  وجيهه  همچنين 
منظر  از  زندگی  سبک  موضوع  با  جشنواره 

اسالم معرفی و تقدير شد.
برادران و خواهران دارای سن کمتر از 31 سال 
دارای شرايط شرکت در فراخوان اين جشنواره 

بودند.
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اخبار مدارس
بحرينی کارشناس امور دينی و حضور 65 نفر از 
طالب و فارغ التحصيالن برگزار شد. وی ادامه 
داد: در اين دوره حجت االسالم بحرينی مباحثی 
و  اهميت  سپاسگزاری،  و  ستايشگری  پيرامون 
ريشه  مقبول،  و  ناقص  کامل ،  نماز  نماز،  جايگاه 
روش  حقيقی،  نماز  ويژگی های  نماز،  فطری 

کالس داری و بيان احکام بيان کرد.

برگزاری دوره آموزشی بازیابی هویت 
زن در مدرسه زینبیه )س( زهک 

مدرسه  در  زن  هويت  بازيابی  آموزشی  ,دوره 
جمعه  امام  حضور  با  زهک  زينبيه )س(  علميه 
خدری  حسن  حجت االسالم  شد.  برگزار  زهک 
در اين نشست در مورد فضايل اخالقی حضرت 
ايراد  به  رهبری  معظم  مقام  ديدگاه  از  زهرا)س( 
از  زن  نگرش  مقايسه  به  وی  پرداخت.  سخن 
نقش  افزود:  و  کرد  اشاره  غرب  و  اسالم  ديدگاه 
زنان در پيشرفت اقتصادی و اجتماعی جامعه يک 

امر ضروری است. 

برگزاری کارگاه آموزش پاسخ به 
شبهات شهادت حضرت فاطمه)س( در 

مدرسه الزهرا)س(عسلویه 
علميه  مدرسه  فرهنگی  معاونت  همت  ,به 
پاسخ  آموزش  گارکاه  عسلويه  الزهرا)س( 
در  فاطمه)س(  حضرت  شهادت  شبهات  به 
حجت االسالم  شد.  برگزار  علميه  مدرسه  اين 
جعفری پور مبلغ دفتر مقام معظم رهبری در اين 
شبهات  به  دادن  پاسخ   اهميت  مورد  در  نشست 
سخن  ايراد  به  دشمنان  سوی  از  شده  وارد 
پرداخت. وی تصريح کرد: نام فاطمه بنا بر روايت 
متعدد يعنی از بدی ها بريده شده و اين نام دور 

کننده شيعيان از آتش دوزخ است.
به  اشاره  با  رهبری  معظم  مقام  دفتر  مبلغ 
گفت:  زهرا)س(  حضرت  مهم  فضيلت های 
شيعيان  کردن  شفاعت  با  زهرا)س(  حضرت 

بارزترين مثال کرامت را ايفا می کنند.

برگزاری کارگاه آموزشی سبک 
زندگی اسالمی در مدرسه زینبیه)س( 

فارسان
در  اسالمی  زندگی  سبک  آموزشی  ,کارگاه 
شد.  برگزار  فارسان  زينبيه)س(  علميه  مدرسه 
اين  در  مشاور  کارشناس  سعيدی  حجت االسالم 
طلبگی  وظايف  مهم ترين  به  اشاره  با  نشست 
تصريح کرد: در رأس وظايف طلبگی شناخت امام 
عصر) عج( است. وی به وظايف طالب خواهر در 
نقش مادری و همسری اشاره کرد و افزود: رأفت 
و مهربانی شاخص ترين ويژگی در تأثير گذاری بر 
تربيت دينی است. وی اظهار داشت: درس آموزی 
مهم ترين  از  يکی  علوی  و  فاطمی  مکتب  از 

الگوهای سبک زندگی خانواده اسالمی است.

آسیب  موضوع  با  تربیتی  نشست 
 شناسی عوامل برگشت به جاهلیت در 
برگزار  بابل  الزهرا)س(  علمیه  مدرسه 

شد.
نشست  اين  در  تربيتی  مباحث  کارشناس  آسه 
در  اسالم  از  قبل  زمان  در  مردم  کرد:  تصريح 
دوران جاهليت اوال به سر می بردند اما فرهنگ 
اوج  به  ذلت  حذيذ  از  را  آنان  اسالم  دين  غنی 
به  را  خود  مهم  و  خطير  رسالت  و  رساند  عزت 
انجام رساند. وی افزود: هم اينک بعد از گذشت 
قرن ها و با پيشرفت علم به جای اينکه هر روز 
به عزت آنها افزوده شود  يک بر گشت نزولی به 
و  ماهواره  داد:  ادامه  داشته اند.وی  اوال  جاهليت 
تهاجم فرهنگی مغز ها را می کشد و مقام زن را 
که اسالم ارزش زيادی برای آن قائل است را در 

حد بسيار زيادی پايين آورده است.
کارشناس مباحث تربيتی اظهار داشت: در روايت 
رواج  بسيار  فتنه ها  آخرالزمان  در  که  است  آمده 
پيدا می کند به طوری که توان  تشخيص حق از 

باطل بسيار مشکل خواهد بود.

برگزاری نشست 

آسیب شناسی عوامل 

برگشت به جاهلیت در 

مدرسه الزهرا)س( بابل 

رییس شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه خواهران با اشاره به این 
موضوع که طالب خواهر باید قدر موقعیت کنونی را بدانند گفت: وظیفه 

امروز شما ارشاد و هدایت جامعه به ویژه بانوان جامعه است.
علميه  حوزه های  برترين های  جشنواره  هفتمين  اختتاميه  مراسم  در  مقتدايی  مرتضی  آيت اهلل 
باارزشی توسط حوزه های علميه  اقدامات بسيار خوب و  اينکه  بيان  با  خواهران سراسر کشور 
خواهران و طالب زن صورت می گيرد اظهار داشت: به همين دليل به شما تبريک می گويم. 
وی افزود: تعداد شرکت طالب خواهر در جشنواره های حوزوی بسيار باال و موجب افتخار است؛ 

توصيه من اين است راهی که اتخاذ کرده ايد را همچنان ادامه دهيد.
مسير  در  نهادن  گام  اينکه  بيان  با  خواهران  علميه  حوزه های  سياست گذاری  شورای  رئيس 
تحصيل علوم حوزوی افتخاری برای بانوان جامعه ما است عنوان داشت: در روايتی از پيامبر 
اکرم)ص( آمده است خداوند طالبان علم دينی را دوست دارد. وی ادامه داد: در روايت ديگری 
ببينند به صورت عالمان و متعلمان  را  آمده است کسانی که می خواهند صورت اهل بهشت 

دانش دينی بنگرند.
مقتدايی با اشاره به اين موضوع که طالب خواهر بايد قدر موقعيت کنونی را بدانند عنوان داشت: 
وظيفه امروز شما ارشاد و هدايت جامعه به ويژه بانوان جامعه است. وی افزود: شرکت طالب 
خواهر در جشنواره های حوزوی بسيار باال و موجب افتخار است؛ توصيه من  اين است راهی که 
اتخاذ کرده ايد را همچنان ادامه دهيد. رييس شورای سياست گذاری حوزه های علميه خواهران 
بانوان جامعه ماست  افتخاری برای  اينکه گام نهادن در مسير تحصيل  علوم حوزوی  بيان  با 
عنوان داشت: در روايتی از پيامبر اکرم)ص( آمده  است خداوند طالبان علم دينی را دوست دارد.  

رييس شورای سياست گذاری حوزه های علميه خواهران افزود: شما بايد در همه ابعاد زندگی 
دينی  الگوی ديگران باشيد و تبليغ عملی انجام دهيد زيرا اين نوع تبليغ تاثير به مراتب بيشتری 
از تبليغ  زبانی دارد.  وی خاطرنشان کرد: دعوت به حجاب، نماز اول وقت، همسرداری مطلوب 
و مواردی از اين دست بايد  به طور عملی صورت بگيرد و در اين صورت باالترين سعادت و 

ثواب را خواهيد داشت. 
آيت اهلل مقتدايی با بيان اينکه طالب در مسيری با ارزش گام بر می دارند گفت: شکر اين نعمت 
و توفيق اين  است که تکاليف خود را به نحو احسن انجام دهيد؛ بدانيد وظيفه ای الهی بر دوش 
طالب گذاشته  شده که الگويی عملی برای ديگران باشند و اگر اين موضوع را همواره به خود 
تلقين کنند آنگاه  تاثيرگذار خواهد بود و ديگران هم به رفتار طالب علوم دينی تأسی خواهند 

کرد و طالب در ثواب عمل  ديگران هم شريک خواهند بود.

آیت اهلل مقتدایی:

وظیفه بانوان طلبه ارشاد و هدایت جامعه است

عدالت  موضوع  با  مهدویت  نشست 
علمیه  مدرسه  در  خانواده  در   طلبی 
اصفهان  محدثه)س(  فاطمه  حضرت 

برگزار شد.
اين  در  حوزه  مدرس  امامی نژاد  حجت االسالم 
نشست ضمن برشمردن اصول مهم انسان منتظر 
مهم  اصل  يک  عدالت طلبی  اصل  کرد:  تصريح 

اخالقی انسان منتظر امام زمان)عج( است.
وی افزود: بر اساس آيات و روايات در دين مبين 
اصل  اين  بر  زيادی  تاکيد  اهل بيت)ع(  اسالم 

حياتی داشته اند.
»اتقوا  واژه  به  اشاره  با  امامی نژاد  حجت االسالم 
خدا  از  که  معناست  بدين  واژه  اين  گفت:  اهلل« 
مراقب  ورزيد(،  عدالت  و  کنيد  بترسيد)خداداری 
به  خود  فرزندان  بين  و  نشويد  ظلم  دچار  باشيد 
و  عزت مندی  حوزه  مدرس  کنيد.  رفتار  عدالت 
انسانی  اخالق  از  ديگری  اصل  را  عزيز   پروری 
صفات  از  عزيز  واژه  داشت:  اظهار  و  برشمرد 

خداوند است و به معنی نفوذ ناپذير است.

برگزاری نشست 

عدالت طلبی در خانواده 

در مدرسه حضرت 

فاطمه محدثه)س( اصفهان

نشست سیاسی با موضوع دشمن شناسی در مدرسه علمیه فاطمه  الزهرا )س( 
اردکان برگزار شد.

حجت االسالم داودی مسئول نمايندگی ولی فقيه در ناحيه مقاومت بسيج اردکان در اين نشست 
تصريح کرد: در مقابل دشمن کوتاه آمدن دشمن را گستاخ تر می کند .

وی افزود: شرط موفقيت ، استقامت کردن است نه کوتاه آمدن که خداوند هم در اين زمينه 
امدادهای خود را انجام خواهد داد.

وی در مورد وظيفه خطير امر به معروف و نهی از منکر و آگاه کردن مردم در امور سياسی و 
اجتماعی به ايراد سخن پرداخت.

برگزاری نشست سیاسی در مدرسه فاطمه الزهرا )س( اردکان



حوزه های  عالی  شورای  عضو 
علمیه با اشاره به گسترش حوزه های 
حوزه های  گفت:  خواهران  علمیه 
فوق  شکوفایی  به  خواهران  علمیه 

العاده رسیده است.
مجلس  عضو  خاتمی  احمد  سيد  آيت اهلل 
در  تهران  جمعه  امام  و  رهبری  خبرگان 
با  قم  استان  حلی  عالمه  جشنواره  نخستين 
بيان اين که ميراث نبوت و امامت در حوزه های 
علميه تجلی يافته است   تصريح کرد: اگر کسی 
بخواهد اين ميراث گرانبها را در جايی متمرکز 

ببيند، آنجا حوزه های علميه است.
وی افزود: تالش هزار ساله علمای حوزه امروز 
توان اسالم را در پاسخ گويی به همه نيازهای 

بشر به اثبات رسانده است.
عمر  در  حلی  عالمه  ساخت:  خاطرنشان  وی 
نوشته و  هفتاد ساله خود حدود 14 دوره فقه 
عمر خود را در راه تحقيق و پژوهش گذرانده 
رشد  داد:  ادامه  تهران  جمعه  امام  است. 

حوزه های علميه پس از انقالب بی نظير و خيره  
کننده بوده است و گام های زيادی برای توسعه 

حوزه برداشته شده است. 
عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم تصريح 
کرد: امروز حوزه های علميه ما محل درس و 

بحث علوم قرآنی و فقهی است.
وی ادامه داد: از برکات حوزه های علميه در 
است  جشنواره هايی  انقالب  از  بعد  سالهای 
ايجاد رقابت های بسيار سازنده و مثبت  با  که 
روح تحقيق و پژوهش را در ميان طالب زنده 

می کند.
گذشته  در  اين که  بيان  با  تهران  جمعه  امام 
اين حجم عظيم تحقيق در حوزه نبود، اظهار 
به  قلم  هزار  حلی  عالمه  جشنواره  در  داشت: 
صحنه آمده در صورتی که قبل از انقالب تعداد 

نويسندگان ما از تعداد انگشتان دو دست بود.
عضو شورای عالی حوزه های علميه با اشاره به 
نياز امروز حوزه های علميه گفت: سالح بيان و 

قلم نياز امروز حوزه های علميه است.   

صدر  در  حوزه  شکوفايی  اينکه  بيان  با  وی 
همت مقام معظم رهبری و مراجع تقليد است 
اظهار داشت: روزی که دشمن در پی نابودی 
در  که همه  امروز  و  درخشيد  حوزه  بود  حوزه 
همه  که  است  اين  انتظار  هستند  تاييد  مسير 

احساس کنيم امانت دار هستيم.
آيت اهلل خاتمی خاطر نشان ساخت: پژوهش ها 
جهت  در  و  شده  هدايت  بايد  تحقيق ها  و 

برطرف کردن نياز جامعه امروز باشد.
به  اشاره  با  رهبری  خبرگان  مجلس  عضو 
ثمرات جشنواره ها در حوزه های علميه عنوان 
نشان  جشنواره ها  اين  بزرگ  ثمرات  از  کرد: 
دادن ظرفيت باالی حوزه های علميه خواهران 
است. وی افزود: حوزه های علميه خواهران در 
سال های اوليه پس از انقالب شکل گرفت و 

امروز به شکوفايی فوق العاده رسيد است.
وی تصريح کرد: درصد بااليی از پژوهش های 
مايه  که  است  خواهر  به طالب  متعلق  علمی 

افتخار حوزه های علميه است.
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اخبار مدارس
برگزاری کارگاه آموزشی ویژه 

مبلغان در مدرسه فاطمیه)س( زابل
,کارگاه آموزشی ويژه مبلغان در مدرسه علميه 
تبليغات  اداره  همکاری  با  زابل  فاطميه)س( 
اسالمی اين شهر برگزار شد. هاشمی کارشناس 
مباحث اجتماعی در اين نشست در مورد جايگاه 

خانواده و همسرداری به ايراد سخن پرداخت. 
خانواده  در  متقابل  ارتباط  و  تفاهم  افزود:  وی 
کمک فراوانی به حفظ بنيان خانواده می کند و در 
شکل گيری شخصيت کودکان تاثير فراوانی دارد.

برگزاری نشست تبلیغی 
در مدرسه حضرت رقیه)س( دلگان

مدرسه  در  طالب  تبليغی  عوامل  ,نشست 
شد.  برگزار  دلگان  رقيه)س(  حضرت  علميه 
حجت االسالم نظر بامری موسس مدرسه علميه 
جلگه  بخش  جمعه  امام  و  رقيه)س(  حضرت 
کرد:  تصريح  نشست  اين  در  دلگان  چاه هاشم 
مطالعه  با  خواهران  علميه  حوزه های  طالب 
جامعه  در  را  آن  زهرا)س(  حضرت  زندگی نامه 
ترويج دهند. وی افزود: ارزش های اسالمی و دينی 
بايد توسط طالب در جامعه برای مردم بازگو شود 
و آنان بايد اين وظيفه مهم را بايد به نحو احسن 
انجام دهند تا مديون اسالم و اهل بيت)ع( نباشند.

برگزاری نشست جلوه های علمی و 
عرفانی شحصیت حضرت زهرا)س( 

در مدرسه نرجس )س( زاهدان 
عرفانی شحصيت  و  علمی  جلوه های  ,نشست 
حضرت زهرا)س( در مدرسه علميه نرجس )س( 
عماد  علی  حجت االسالم  شد.  برگزار  زاهدان 
حوزه های  مديريت  مرکز  پژوهش  معاون 
ابعاد  بررسی  به  نشست  اين  در  برادران  علميه 
شخصيت  عرفانی  و  علمی  بارز  ويژگی های  و 

منحصر به فرد حضرت زهرا)س( پرداخت.

برگزاری نشست سیاسی 
در مدرسه الزهرا)س( آمل

,نشست سياسی با موضوع نقش بانوان و حوزه های 
علميه در جامعه در مدرسه علميه الزهرا)س( آمل 
برگزار شد. حجت االسالم مرتضی آقا تهرانی نايب 
رييس کميسيون فرهنگی مجلس در اين نشست بيان 
داشت: دشمنان ما  در حال نسل کشی و  فکر کشی 
هستند و در اين راستا تمام امکانات خود را به کار 
می گيرند. وی با اشاره به باال بردن توان تبليغی طالب 
افزود: در حال حاضر دشمن بيشتر سرمايه گذاری خود 
را در خصوص بانوان انجام می دهد. رسالت حوزه های 
علميه خواهران اين است که ارتباط خود را با خانم ها  
تربيت اسالمی  احيای  بيشتر کنند و در خصوص 
تالش کنند. نايب رييس کميسيون فرهنگی مجلس 
خاطر نشان ساخت: رمز موفقيت طالب توسل به 

اهل بيت)ع( و داشتن خلوص نيت است. 

آزمون 
ورودی سطح سه 
حوزه های علمیه 

خواهران
 برگزار شد

عضو شورای عالی حوزه های علمیه:
حوزه های علمیه خواهران به شکوفایی فوق العاده رسیده است

سه  سطح  مقطع  ورودی  آزمون 
)کارشناسی ارشد( حوزه های علمیه 
5هزار  حضور  با  کشور  خواهران 
 26 جمعه  روز  در  داوطلب   200 و 

اردیبهشت برگزار شد.
مديريت  مرکز  عمومی  روابط  گزارش  به 
حجت االسالم  خواهران  علميه  حوزه های 
حوزه های  آموزش  معاون  حسينی  سيدمهدی 
به  آزمون  اين  داشت:  اظهار  خواهران  علميه 
صورت هماهنگ در 50 مرکز آزمون در کشور 
برگزار شد و قبول شدگان اين آزمون با حداکثر 
تعداد 2 برابر ظرفيت مدارس علميه به منظور 
شرکت در مصاحبه ورودی اين مقطع معرفی 
تحصيل  برای  رشته  افزود: 12  می شوند. وی 
در اين مقطع تعيين شده اند که شامل تفسير و 
علوم قرآنی، فقه و اصول، کالم اسالمي، کالم 
مهدويت،  گرايش  با  کالم  امامت،  گرايش  با 
و  اخالق  اسالمي،  مذاهب  گرايش  با  کالم 

تربيت اسالمي، مدرسي ادبيات عربي، تبليغ با 
اسالمي  مطالعات  اسالم،  تاريخ  حج،   گرايش 

زنان و فلسفه اسالمي می شوند.
آزمون  اينکه  بيان  با  حسينی  حجت االسالم 
مدرس  تربيت  مرکز  به  ورود  متقاضيان 
قالب  در  نيز  خواهران  علميه  حوزه های 
داد:  ادامه  است،  شده  برگزار  آزمون  همين 
زنان،  اسالمی  مطالعات  رشته های  مرکز  اين 
را  اسالمی  کالم  و  اسالمی  تربيت  و  اخالق 
صرفا به متقاضيانی که اين رشته ها در محل 

سکونتشان ارائه نمی شود، ارائه می کند.
آزمون  اين  در  متقاضيان  اينکه  بيان  با  وی 
داد،  خواهند  پاسخ  4گزينه ای  سئوال   100 به 
اضافه کرد: 23 خرداد زمان اعالم نتايج آزمون 
زمان  عنوان  به  مرداد   15 تا  تير   15 و  کتبی 
معاون  است.  شده  تعيين  داوطلبان  مصاحبه 
يادآور  خواهران  علميه  حوزه های  آموزش 
نهايی  پذيرفته شده   500 و  هزار  اسامی  شد: 

sanjesh.whc. پايگاه  طريق  از  مرداد   25
قبول شدگان  اسامی  و  شد  خواهد  اعالم   ir
تکميل ظرفيت نيز 10 شهريور منتشر خواهد 
بازپذيری  آزمون  اينکه  به  اشاره  با  وی  شد. 
سطح  مقطع  در  خواهران  علميه  حوزه های 
سطح  آزمون  با  همزمان  نيز  دو)کارشناسی( 
قبال  که  افرادی  شد:  يادآور  شد،  برگزار  سه 
به هر دليل نتوانسته اند تحصيل در حوزه های 
قصد  اکنون  و  دهند  ادامه  را  خواهران  علميه 
به  مايل  که  افرادی  يا  دارند  تحصيل  ادامه 
ادامه تحصيل از مدارس علميه غيرتابعه مرکز 
مديريت حوزه های علميه خواهران به مدارس 
علميه تابعه بوده اند، در اين آزمون شرکت کردند.

هزار  اينکه  بيان  با  حسينی  حجت االسالم 
ثبت  آزمون  اين  در  شرکت  برای  نفر   700 و 
نام کرده بودند، گفت: قبول شدگان اين آزمون 
معرفی  علميه  مدارس  به  مصاحبه  جهت 

می شوند.
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اخبار مدارس
برگزاری نشست فاطمه شناسی در 
مدرسه الزهرا)س( گنبد کاووس

در  طالب  حضور  با  فاطمه شناسی  ,نشست 
مدرسه علميه الزهرا)س( گنبد کاووس برگزار شد.

قنبرپور کارشناس مسائل فرهنگی در اين نشست 
ايراد  به  زهرا)س(  حضرت  شخصيت  مورد  در 
سخن پرداخت. وی افزود: با مطالعه سيره سياسی 
حضرت  آن  که  می يابيم  در  زهرا )س(  حضرت 
نداشتند  بر  واليت  از  حمايت  از  دست  گاه  هيچ 
کردند.  تبعيت  زمانشان  امام  از  آخر  لحظه  تا  و 
وی با اشاره به واليت پذيری حضرت فاطمه )س( 
در زندگی خود تصريح کرد: ما به عنوان طالب 
حوزه های علميه بايد حضرت زهرا)س( را در تمام 

موارد در زندگی الگوی خود قرار دهيم.

برگزاري نشست فرهنگی در مدرسه 
فاطمه الزهرا)س( گله دار

,نشست فرهنگی با موضوع نعمت های خداوند 
در مدرسه علميه فاطمه الزهرا)س( گله دار برگزار 
نماينده  بينازاده  عبدالرسول  حجت االسالم  شد. 
ولي فقيه در امور اهل سنت استان فارس در اين 
نشست تصريح کرد: برخي از نعمت های خداوند 
همگاني است که خداوند حتي به دشمنان خود 
افزود:  وی  مي کند.  ارزاني  را  نعمت ها  اين  هم  
ارزشمندترين  و  بزرگ ترين  جزو  هدايت  نعمت 
نعمت ها است و هر چه لياقت بيشتر باشد نعمت ها 
هم بيشتر خواهد بود. وی اظهار داشت: ما طالب 
اعمالمان  و  رفتار  مراقب  بايد  علميه  حوزه های 

باشيم تا بتوانيم الگوی ديگر افراد جامعه باشيم.

برگزاری نمایشگاه یاس نبوی توسط 
مدرسه امام خمینی)ره( رباط کریم

فاطمه  حضرت  زندگی  دوران  ,نمايشگاه 
مدرسه  با همت  نبوی  ياس  عنوان  با  زهرا)س( 

علميه امام خمينی)ره( رباط کريم برگزار شد.
امام  علميه  مدرسه  مدير  اصغري  افتخار 
خمينی)ره( رباط کريم تصريح کرد: اين نمايشگاه 
اين شهر  امور خيريه  اوقاف و  اداره  با همکاری 
در بارگاه امامزاده عماد الدين)ع( برگزار شد. وی 
زندگی  بخش  چهار  نمايشگاه  اين  در  افزود: 
دوران  والدت،  دوران  شامل  زهرا)س(  حضرت 
ازدواج،  رحلت پدر گراميشان و شهادت حضرت 
داد:  ادامه  شد.وی  گذاشته  نمايش  به  زهرا)س( 
هدف از اين نمايشگاه به تصوير کشيدن دوران 

زندگی حضرت فاطمه)س( بود.

برگزاري مراسم تجلیل و تکریم از 
مادران و همسران شهدا در مدرسه 

حضرت معصومه)س( دماوند
,مراسم تجليل و تکريم از مادران و همسران 
معصومه)س(  حضرت  علميه  مدرسه  در  شهدا 
مدرسه  مدير  شرفي  فاطمه  شد.  برگزار  دماوند 

از  شماری  پایان نامه  از  دفاع  جلسه 
اصول  و  فقه  تخصصي  مرکز  طالب 

حضرت زهرا)س( میبد برگزار شد.
تخصصي  مرکز  مدير  فيروزآبادي  دهقاني  رويا 
فقه و اصول حضرت زهرا)س( ميبد تصريح کرد: 
تعداد   92-93 تحصيلی  سال  در  مرکز  اين  در 

هشت جلسه دفاعيه برگزار شد.
الهی  صفات  و  اسما  معرفت  تاثير  افزود:  وی 
رشد  ايجاد  راهکارهای  انسان،  زندگی  بر 
عقايد  بررسی  روايات،  و  قرآن  در  خود باوری 
منظر  از  معاد  و  نبوت  توحيد،  در  زرتشتيان 
منظر  از  والدين  به  احسان  و  اطاعت  قرآن، 
حيات  و  مرگ  ماهيت  بررسی  وحديث،  قرآن 
نکات  بررسی  تجربی،  علوم  و  قرآن  نظر  از 
ص ،  مبارکه   سوره  ادبی  و  تربيتی  اخالقی، 
از ديدگاه قرآن  افزايش و کاهش رزق  عوامل 
و نقش ادب در زندگی معنوی انسان از ديدگاه 
پايان نامه های  موضوعات  از  حديث  و  قرآن 

طالب اين مرکز تخصصی بود. 

مدرسه  پژوهشی  معاونت  همت  به 
اولین  یزد  زینب)س(  حضرت  علمیه 
با موضوع  نشست کرسی آزاداندیشی 
مدرسه  این  در  ازدواج  در  کفویت 

علمیه برگزار شد.
حضرت  علميه  مدرسه  مدير  قياسی  منصوره 
نشست  اين  در  کرد:  تصريح  يزد  زينب )س( 
و  عرفيات  عاميانه ،  و  عالمانه  ديدگاه  بررسی 
بود که مورد بحث  از موارد ی  سنت های جامعه 

قرارگرفت. 
وی افزود: ايمان و اخالق ، لزوم کسب علم برای 
موارد ی  ديگر  از  فرهنگ  و  زيبايی  معيار  زنان ، 
بررسی  و  بحث  مورد  نشست  اين  در  که  بود 

کارشناسان قرار گرفت . 
دو  حضور  با  نشست  اين  است  ذکر  به  الزم 
قياسی مدير  کارشناس مسائل خانواده، منصوره 
عنوان  به  زينب )س(  حضرت  علميه  مدرسه 
موافق و اقدس السادات خاتم الحسينی به عنوان 
قاسمی  فهيمه  اجرای  و  داوری  به  و  مخالف 

معاون پژوهش اين مدرسه علميه برگزار شد.

برگزاری جلسه دفاع 
از پایان نامه در مرکز 
تخصصي فقه و اصول 
حضرت زهرا)س( میبد 

برگزاري نشست 
کرسي آزاد اندیشي 
در مدرسه حضرت 

زینب)س( یزد

نشست مجازی آموزشی تحوالت جمعیتی به همت مرکز تحقیقات زن و 
خانواده وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران برگزار شد.

به همکاری  اشاره  با  و خانواده  ترويج مرکز تحقيقات زن  معاون  حجت االسالم علی غالمی 
معاونت فرهنگی تربيتی مرکز مديريت حوزه های علميه خواهران در برگزار اين نشست، اظهار 
مرکز  رييس  زيبايی نژاد  محمدرضا  سوی حجت االسالم  از  بحث  ارائه  با  نشست  اين  داشت: 
تحقيقات زن و خانواده و زهرا امين مجد عضو هيات علمی مرکز تحقيقات زن و خانواده طی 

روزهای سه شنبه و چهارشنبه 30 و 31 ارديبهشت برگزار شد.
کرد  ذکر  خواهران  علميه  حوزه های  اساتيد  و  را طالب  نشست  اين  در  شرکت کنندگان  وی 
با موضوع تحوالت  بيانيه مرکز تحقيقات زن و خانواده  با محوريت  اين نشست  ادامه داد:  و 

جمعيتی برگزار شد.
معاون ترويج مرکز تحقيقات زن و خانواده اظهار داشت: به منظور فراهم شدن زمينه حضور 

تمام عالقه مندان در اين نشست، محتوای مورد نظر طی دو روز ارائه شد.
نشست  اين  در  نقطه کشور  از 350  برای حضور عالقه مندان  زمينه سازی  اينکه  بيان  با  وی 
مجازی آنالين فراهم شده بود، گفت: فايل صوتی اين نشست به منظور بهره برداری عموم در 

پرتال مرکز تحقيقات زن و خانواده به نشانی www.wrc.ir قرار خواهد گرفت.
غالمی اضافه کرد: عالقه مندان به تهيه کتاب بيانيه اين مرکز با موضوع تحوالت جمعيتی نيز 

می توانند با مرکز تحقيقات زن و خانواده با شماره تلفن 02532144702 تماس برقرار کنند.

از سوی مرکز تحقیقات زن و خانواده انجام شد:

برگزاری نشست مجازی تحوالت جمعیتی

نشست تبیین جایگاه و هویت طلبگي در مدرسه علمیه الزهرا)س( گرگان 
با حضور طالب و اساتید این مدرسه علمیه برگزار شد.

حجت االسالم سيد حسين حسينی قمی از مدرسان حوزه و دانشگاه تصريح کرد: در مسير طلبگی 
حوزه های  برای طالب  مناسب  الگويی  حوزه ،  اخالق  بزرگان  و  اطهار )ع(  ائمه  زندگی  سبک 
علميه است. وی افزود: طالب عالوه بر تالش در فراگيری دروس طلبگی  در اين راستا به سه 
اصل مهم، پيش مطالعه ، حضور جدی در درس و مباحثه توجه ويژه نمايند تا بتوانند موفق شوند. 
وی اظهار داشت: علم و دين با هم هستند و جدايی آنها از هم موجب آتش افروزی خواهد شد، 
اگر خوب درس بخوانيد اما علم شما با اخالص و قصد قربت همراه نباشد هيچ فايده ای نخواهد 
داشت. مدرس حوزه معنويت را پايه و اساس طلبگی عنوان کرد و گفت: دوری از اصالت طلبگی 

آفتی برای روحانيان است.
حسينی قمی در سخنان خود با اشاره به جايگاه رفيع علمی و معنوی عالمه فاضله مجتهده امين 
بيان داشت: شخصيت علمی و تقوای اين عالمه ربانيه خود حجتی است بر اينکه زنان جامعه 
اسالمی می توانند با طی مدارج عالی علم و معرفت وجودشان منشأ خدمات عظيم و ارزشمند 
علمی و فرهنگی باشند. وی در پايان طالب را به استفاده از فرصت ها در عرصه های علم، عمل، 
تزکيه و تهذيب نفس توصيه کرد و خاطر نشان ساخت: خدا را شاکر باشيد، به خاطر توفيقی 
که خداوند متعال شامل حالتان کرده تا بتوانيد به بهترين رسالت که رسالت ائمه اطهار)ع( و 

پيامبران الهی بوده است دست يابيد.

برگزاري نشست تبیین جایگاه و هویت طلبگي 
در مدرسه الزهرا)س( گرگان
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علميه حضرت معصومه)س( دماوند تصريح کرد: 
عبدالرحيم  شهيد  همسر  حضور  با  مراسم  اين 

حقيری در اين مدرسه علميه برگزار شد.
وي افزود: در اين مراسم همسر شهيد حقيری در 
مورد نحوه شهادت آن شهيد و وظيفه طالب در 

مقابل خون شهدا به ايراد سخن پرداخت.

برگزاری نشست اخالقی در مدرسه 
حضرت زینب)س( سریش آبادباحضور 

یکی مسئولین جمعیت تعاون اسالمی
,به همت معاونت فرهنگی مدرسه علميه حضرت 
با موضوع  اخالقی  نشست  زينب)س( سريش آباد 
رفتار و شئونات طلبگی در اين مدرسه علميه برگزار 
جمعيت  مسئولين  از  يوسفی  حجت االسالم  شد. 
تعاون اسالمی در اين نشست با اشاره به حديث 
قدسی مبنی بر اعمال و رفتار مومنان تصريح کرد: 
اعمال  تمامی  از  بايد  قدسی  طالب طبق حديث 
افزود:  باشند.وی  داشته  محاسبه  و  مراقبت  خود 
اگر می خواهيد سعادتمند شويد بايد دائما از اعمال 
گناه  سمت  به  مبادا  که  کنيد  محافظت  خويش 
کشيده شويد.حجت االسالم يوسفی اظهار داشت: 
شرايط تحصيل در حوزه های علميه هميشه برای 
يک  شما  برای  اين  امروز  و  نيست  آماده  انسان 
فرصت است .وی ادامه داد: دينی که ما دنبال آن 
مکان حضور  اين  در  آن  آموزش  برای  و  هستيم 
داريم اگر در يک قلب پاک و دل مؤمن قرار گيرد 
نتيجه بخش است، پس کوشش کنيم قلب  خود را 

از آلودگی ها و انحرافات پاک کنيم.

برگزاري نشست طرح محراب
در مدرسه فاطمیه )س( یاسوج 

,نشست طرح محراب با حضور120 نفر از طالب 
در حال تحصيل، دانش آموختگان در مدرسه علميه 
حجت االسالم  شد.  برگزار  ياسوج  فاطميه)س( 
نشست  اين  در  مذهبی  امور  کارشناس  بحرينی 
پيرامون عظمت هستی از جمله عظمت کهکشان ها 
و خلقت در بين موجودات به ايراد سخن پرداخت.

وی افزود: اگر عظمت مخلوقات درک شود می توان 
عظمت خالق را درک کرد و در نتيجه عبوديت او 
با معرفت بيشتر انجام خواهد گرفت.وی با اشاره به 
نکاتی در مورد جذب افراد به نماز تصريح کرد: برای 
جذب افراد به نماز بايد خود نسبت به خداوند به 
معرفت رسيده باشيم ، نماز را خوب شناخته و معارف 
آن را به طور عميق درک کرده باشيم. وی اظهار 
از عدم  ناشی  متعال  برخداوند  توکل  داشت: عدم 
شناخت ايشان است و اگر توکل بر خداوند عظيم 

باشد هر نا ممکنی ممکن خواهد شد.

برگزاری نشست اولیای طالب 
مدرسه فاطمه الزهرا)س( کامیاران

 با امام جمعه
علميه  مدرسه  فرهنگی  معاونت  همت  ,به 

با  اندیشی  آزاد  کرسی  نشست 
موضوع بررسی آثار فردی واجتماعی 
در  طالب  نقش  و  عفاف  و  حجاب 
علمیه  رسیدن مطلوب آن در مدرسه 
فاطمه بنت اسد)س( بسطام برگزار شد.

خديجه کابوسي مدير مدرسه علميه فاطمه بنت 
از برگزاری  اسد)س( بسطام تصريح کرد: هدف 
اين نشست  تبيين بيشتر و بهتر مسئله حجاب و 
همچنين اثرات محسوس و ملموس آن در فرد، 
مقابل  در  جامعه  در  که  چالش هايی  و  خانواده 

حجاب و بدحجابی وجود دارد بود.
با  بحث  اصلی  محور  جلسه  اين  در  افزود:  وی 
آن  جمع بندی  که  بود  مختلف  پايه های  طالب 
با مدير و معاون فرهنگی اين مدرسه علميه بود.

وی اظهار داشت: در اين نشست هدف از حجاب 
و  حرمت  حفظ  نامحرمان،  هوس  از  جلوگيری 
ارزش برای خويش، حفظ و ايجاد نشاط و رغبت 
و جلوگيری از خطرات احتمالی و علل بدحجابی 
بيهوده،  وفکرهای  غلط  عادات  جهالت شخص، 
برخورد  و  مذهبی ها  از  بعضی  دوگانه  رفتارهای 

افراد در جامعه عنوان شد. 
بسطام  بنت اسد)س(  فاطمه  علميه  مدير مدرسه 
حجاب  اجتماعی  و  فردی  اثرات  به  اشاره  با 
تصريح کرد: احترام و ارزش به زن، جلوگيری از 
انحرافات اخالقی، باال بردن بهداشت روانی افراد 
و جامعه و متجلی شدن ارزش های عالی انسانی 
خانواده،  بنيان  استحکام  آن  اجتماعی  اثرات  و 
افراد  و  مخالف  جنس  افراد  ميان  سالم  ارتباط 
نيروی  باالی  از ظرفيت  بهره مندی  و  هم جنس 

کاری با حجاب در اجتماع است.

برگزاری نشست 
کرسی آزاد اندیشی 
در مدرسه فاطمه 
بنت اسد)س( بسطام

مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور بر توجه جدی به تفاوت جنسیتی 
در برنامه ریزی های آموزش و پرورش تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز مديريت حوزه های علميه خواهران حجت االسالم و المسلمين 
محمودرضا جمشيدی يکشنبه 28 ارديبهشت در اجالس همکاری حوزه و آموزش و پرورش در 
مجتمع ياوران مهدی)عج( قم اظهار داشت: بايد تفاوت جنسيتی در محتوا و نوع برنامه ريزی 

آموزش و پرورش مورد توجه جدی قرار گيرد.
وی با بيان اينکه بايد آموزش و پرورش رويکرد خانواده گرايانه را در کنار رويکرد جنسيتی مورد 
توجه قرار دهد، اضافه کرد: سند تعامل حوزه و آموزش و پرورش موارد مهمی را برای همکاری 
ميان اين نهاد برشمرده است، اما آنچه مهم است اين است که عالوه بر فرهنگ سازی، بايد اين 
همکاری ها جايگاه قانونی پيدا کند تا دست خوش ساليق نشود.مدير حوزه های علميه خواهران 
اولويت اصلی در تعامل حوزه و آموزش و پرورش را برگرداندن نقش حقيقی دين در  کشور 
تصميمات کليدی آموزش و پرورش دانست و اظهار داشت: وزيران متدين فراوانی در دولت ها 

حضور داشته و دارند، اما بايد حضور دين در تصميمات کليدی را حقيقتا باور کنيم.
وی با اشاره به عرصه های همکاری حوزه و آموزش و پرورش، عرصه تبليغ را به عنوان يکی 
از عرصه های قابل توجه در همکاری حوزه های علميه خواهران با آموزش و پرورش برشمرد و 

برخی از قابليت های حوزه های علميه خواهران را در اين عرصه بيان کرد.
حجت االسالم و المسلمين جمشيدی با بيان اينکه حذف روحانيت از جامعه به ويژه در عرصه های 
تصميم ساز منجر به حذف اسالم از جامعه می شود، يادآور شد: اين امر منجر به حذف دين از 
روابط جامعه و رفتن به سمت سکوالريسم می شود، بنابراين هر مدير موفقی بايد نگران اين مساله 
باشد.وی با بيان اينکه حضور کارشناسان دينی در نظام های تصميم ساز در بسياری موارد کم رنگ 
نهاد حکومتی  يا هيچ  پرورش  آموزش و  افزود: حوزه های علميه رقيب  يا کم تاثير شده است، 
ديگری نيستند و شاهد اين عدم رقابت، آغوش باز مديريت حوزه در برابر وزرا است. البته تداوم و 
تعامالت در دوره های مختلف کم و زياد شده است، اما اين تعامل همواره وجود داشته است. مدير 
حوزه های علميه خواهران کشور آموزش و پرورش را ميدان دين و حوزه را متولی دين دانست و 
تصريح کرد: در دو صده اخير به سمت تخصصی شدن علوم حرکت کرده ايم و بستر اين تخصصی 
شدن حوزه های علميه بوده اند، يعنی فرد ابتدا در حوزه علميه عالم دينی می شد و سپس به سراغ 
تخصص ها می رفت و دين بستر تخصصی شدن بود. وی با بيان اينکه با ظهور مدرنيته اين رويه 
تغيير کرد، گفت: در پيوند با علم سکوالر مجبور شديم مسير تخصصی شدن را عوض کنيم و در 

اکثر علوم با تخصصی شدن، رابطه پيچيده دين و تخصصی شدن را ناديده گرفتيم.
مديران  مجموعه  در  درونی  تربيت  و  تهذيب  لزوم  بر  جمشيدی  المسلمين  و  حجت االسالم 
اجرايی حوزه و آموزش و پرورش تاکيد کرد و يادآور شد: همان گونه که امام راحل فرموده اند تا 

کارگزاران و محيط کار خود را اصالح نکنيم نمی توانيم ديگران را اصالح کنيم.
وی با اشاره به قابليت های حوزه های علميه خواهران تصريح کرد: نظام آموزشی حوزه های علميه 
خواهران متناسب با آموزش و پرورش تعريف شده است به گونه ای که مقطع اول و دوم اين نظام 
متناسب با ظرفيت های آموزشی و تربيتی آموزش و پرورش و مقطع سوم و چهارم اين نظام متناسب 
با ظرفيت های پژوهشی و نظريه پردازی قابل بهره برداری است. مدير حوزه های علميه خواهران اظهار 
داشت: در عرصه مجازی نيز تالش های موثر و مفيدی در حوزه های علميه خواهران صورت گرفته 

است و اکنون بانوان طلبه به سنگربانی عفاف و حجاب در اين عرصه نيز مشغول هستند.

مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور خواستار شد:

توجه جدی به تفاوت جنسیتی در برنامه ریزی 
آموزش و پرورش

مادران  و  همسران  تکریم  مراسم 
شهدا در مدرسه علمیه نورالزهرا)س( 

تهران برگزار شد.
مدرس  و  مقدم  طهرانی  شهيد  همسر  حيدری 
حوزه در اين نشست در مورد شهيد و شهادت به 

ايراد سخن پرداخت.
وی اظهار داشت: حسرت و افسوس ما برای مقام 
واالی شهدا يک حسرت بسيار خوب و سازنده 

خواهد بود.
وی ادامه داد: شهدا در اين دنيای پر زرق و برق 

محو دنيای ماديات نشدند.

برگزاری مراسم 
تکریم مادران و همسران 

شهدا در مدرسه 
نورالزهرا)س( تهران
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اخبار مدارس
مشترک  نشست  کامياران  فاطمه الزهرا)س( 
جمعه  امام  و  مدرسه  اين  طالب  اوليای 
علی اشرف  حجت االسالم  شد.  برگزار  کامياران 
علی محمدی امام جمعه کامياران در اين نشست 
وظيفه  ما  همه  گفت:  طالب  اوليای  به  خطاب 
داريم فرزندانی صالح و سالم تربيت کنيم که در 
بسيار سختی  کار  فرزند صالح  تربيت  زمان  اين 
به  خود  تکامل  برای  فرزندان  افزود:  وی  است. 
دو بال نياز دارند که يکی ارتباط با خدا و ديگری 
رئيس  يوسفی  حجت االسالم  است.  حالل  رزق 
کامياران  فاطمه الزهرا)س(  مدرسه  امنای  هيئت 

در ادامه اين نشست تصريح کرد: 
ما بايد در تربيت فرزندان خود کوشا باشيم و از 
داشتن نعمت فرزند سالم و صالح از خداوند شاکر 
می فرمايند :  صادق )ع(  امام  افزود:  وی  باشيم. 
در  خداوند  نعمت  از  که  است  اين  واقعی  شکر 
جای خودش استفاده کنيم . وی در پايان به آسان 
گرفتن امر ازدواج جوانان اشاره کرد و افزود: تا 
می توانيد ازدواج جوانان را آسان بگيريد تا خداوند 

نيز امور را بر شما آسان بگيرد .

دیدار طالب مدرسه الزهرا ) س( 
فریدن با علمای اصفهان

الزهرا  ) س(  علميه  مدرسه  مسئولين  و  ,طالب 
فريدن با علمای اصفهان ديدار کردند.

آيت اهلل سيد يوسف طباطبايی نماينده ولی فقيه 
در استان و امام جمعه اصفهان در ديدار طالب 
فريدن  الزهرا  ) س(  علميه  مدرسه  مسئولين  و 
انقالب  بزرگ  نعمت های  از  يکی  کرد:  تصريح 
سراسر  در  خواهران  علميه  حوزه های  تشکيل 
کشور است. وی افزود: حوزه های علميه خواهران 
يک راه بسيار عظيم و بزرگی برای تبليغ اسالم و 

اهل بيت)س( در جامعه است. 
وی اظهار داشت: تمام ارزش انسان در دو جمله 
ديگری  و  خدا  سوی  به  حرکت  يکی  که  است 

حرکت دادن ديگران به سوی خداوند است.
همچنين آيت اهلل ناصری استاد برجسته اخالق در 
ديدار با طالب مدرسه علميه الزهرا)س( فريدن 
در مورد تزکيه نفس ، ايمان و عمل صالح نکاتی 
عنوان کرد. وی با بيان اينکه علم نور است ولی 
بايد  باشد  داشته  نفوذ  در شما  نور  اينکه  از  قبل 
حجاب ها برداشته شود تصريح کرد: حجاب ها که 
همان گناهان است با توبه و استغفار می توان آنها 
را کنار زد. اين استاد اخالق در پايان طالب را به 
خواندن نماز اول وقت،  مداومت به ذکر، تالوت 
روزانه 50 آيه قرآن، محبت به پدر و مادر ، حجاب  

و تهذيب نفس توصيه و سفارش کرد.

برگزاری جلسه هم اندیشی مبلغان 
بزمان، بمپور و ایرانشهر 

در مدرسه زینبیه )س( ایرانشهر
و  بمپور  بزمان،  مبلغان  هم انديشی  ,جلسه 

فصل  از  زندگی  درس های  نشست 
الزهرا)س(  علمیه  مدرسه  در  بهار 

گرگان برگزار شد.
اين  در  فرهنگی  امور  کارشناس  عالءالدين 
نشست به نوع نگاه انسان به بهار و درس های 
آيه ای  نگاه  اگر  داشت:  اظهار  و  اشاره کرد  بهار 
بسی  ديدگاه  اين  از  بهار  باشيم،  داشته  بهار  به 
چنين  در  که  چرا  بود؛  خواهد  زيباتر  و  دلپذيرتر 
ديدگاهی، افزون بر زيبايی های طبيعت، جلوه ای 

از زيبايی پروردگار نيز نمايان است.
وی افزود: همان گونه که طبيعت خزان و بهاری 
دارد، دنيای درون آدمی نيز خزان و بهاری دارد و 

تحوالت مشابهی را از سر می گذراند.
وی تصريح کرد: ما می توانيم دنيای درون خود 
را به نحوی عوض کنيم که به جای اينکه دائما 
هميشه  باشيم،  نوسان  در  بهار  و  خزان  ميان 
بهار و سرسبز باشيم و درخت وجودمان همواره 

ميوه های شيرين به بار آورد. 
بندگی  مسير  در  فرهنگی گفت:  امور  کارشناس 
بايد همچون رودخانه بود که همواره در حرکت 
مانع  چيز  هيچ  مسير  در  و  ندارد  توقف  و  است 
حرکت آن نخواهد بود. وی افزود: مومن واقعی 
در  هرچند  باشد  آرامش  و  اطمينان  دارای  بايد 

درون خود غصه دار و درگير باشد.

مدرسه  پژوهش  معاونت  همت  به 
الزهرا )س( گرگان جلسه دفاع  علمیه 
طالب  از  نفر  یک  پایانی  تحقیقات  از 

این موسسه برگزار شد.
الزهرا)س(  مريم ميرکريمي مدير مدرسه علميه 
حضور  با  جلسه  اين  کرد:  تصريح  گرگان 
داور  استاد  عنوان  به  زينتی  علی  حجت االسالم 

برگزار شد. 
پايانی  تحقيقات  از  جلسه  اين  در  افزود:  وی 
تربيت  در  مادر  نقش  موضوع  با  عبدی  سميه 
نوجوان از ديدگاه قرآن، سنت و علم با راهنمايی 

حجت االسالم حسينی دفاع شد.

برگزاری نشست 
درس های زندگی 

از فصل بهار در 
مدرسه الزهرا)س( 

گرگان

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

حوزه های  این  امروز  گفت:  کشور  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
علمیه به ظرفیت سنگربانی عفاف و پاکی دست یافته است.

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران حجت االسالم و المسلمین 
محمودرضا جمشیدی شنبه 27 اردیبهشت در جشنواره برترین های حوزه های علمیه خواهران 
در اردوگاه نرجس خاتون قم با اشاره به وجود بیش از 400 واحد آموزشی حوزوی خواهران و 
ده ها هزار طلبه خواهر در حال تحصیل و فارغ التحصیل اظهار داشت: چندین هزار وبالگ نویس 
و پژوهشگر و چندده هزار فارغ التحصیل و شاغل به تحصیل، حوزه های علمیه خواهران را به 
سپاهی در خدمت اسالم و تشیع بدل کرده است.وی با بیان اینکه جایگاه آیت اهلل شرعی مغفول 
مانده است، اظهار داشت: کاری که آیت اهلل شرعی در طول 50 سال از عمر خود و دیگران 
در بخشی از عمر خود در جامعه الزهرا)س( و حوزه های علمیه خواهران انجام دادند، امروز به 

شجره طیبه ای تبدیل شده است که مصداق آیه مبارکه شجره طیبه است.
مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور با بیان اینکه کار آیت اهلل شرعی به ساخت و ساز محدود 
اما  را حل می کرد،  این مجموعه های حوزوی  بزرگ ترین مسائل  آیت اهلل شرعی  نبود، گفت: 
به دنبال مطرح کردن خود نبود.وی اضافه کرد: تالش های آیت اهلل شرعی امروز به تاسیس 
است  شده  منجر  کشور  از  خارج  و  داخل  در  کوچک تر  اندازه های  در  الزهرا)س(  جامعه  ده ها 
که با الگوبرداری از این مجموعه از نظر نظام آموزشی، پژوهشی و مدیریتی نه تنها از سایر 

مجموعه ها عقب نیستند بلکه بر همگان پیشی گرفته اند.
حجت االسالم و المسلمین جمشیدی آثار پژوهشی بانوان طلبه و حوزه های علمیه خواهران را 
شاهدی بر این مدعا دانست و اظهار داشت: ما پیرو انبیا هستیم و چنان که انبیا در کار خود با کسی 
رقابت نمی کردند، ما نیز با کسی رقابت نمی کنیم، اما از این که واجد شاخص های علمی، آموزشی 
و پژوهشی هستیم کوتاه نمی آییم.وی با اشاره به ارتقای شاخص های علمی در حوزه های علمیه 
خواهران تصریح کرد: در برگزاری جشنواره هایی مانند جشنواره برترین ها باید هر سال سطح داوری 
جشنواره را باال ببریم و تالش کنیم تا کمیت برگزیده ها نیز بیشتر شود. مدیر حوزه های علمیه 
خواهران این جشنواره را زمینه ای برای ظرفیت شناسی طالب برتر دانست و افزود: این طالب ضمن 

رشد و عدم توقف، به حرکت بر اساس نیازهای امروز و دفاع از اسالم و تشیع بپردازند.

مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور:

حوزه هاي علمیه خواهران به ظرفیت سنگرباني عفاف و پاکي 
دست یافته است

نشست فصلی مدیران مدارس علمیه خواهران استان آذربایجان شرقی 
برگزار شد. 

حجت االسالم مختار مسعود نيا مدير حوزه علميه خواهران استان آذربايجان شرقی تصريح کرد: 
هدف از تشکيل اين جلسه، بررسی مسائل و مشکالت مدارس و استفاده از تجارب مديران 
موفق در جهت پيشبرد بهتر عملکرد مدارس علميه و تبادل افکار بين مديران بود. وی افزود: 
مدير مدرسه بايد با احساس مسئوليت بيشتر امور مدرسه را پيگيری کند و بر عملکرد  کادر 
مدارس  دقت و نظارت بيشتری داشته باشد.وی هدف از  تاسيس حوزه های علميه را رفع و دفع 
نواقص اخالقی انسان ها برشمرد و افزود: برای تهذيب طالب نياز به تالش بيشتری است و 
عالوه بر تبليغات ظاهری برای پذيرش بايد از تبليغات عملی و اخالقی برای حوزه ها بهره برد.

برگزاری نشست فصلی مدیران مدارس 
علمیه خواهران استان آذربایجان شرقی
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اخبار مدارس
يا س  تبليغی  فرهنگی  گروه  قالب  در  ايرانشهر 
ايرانشهر  زينبيه )س(  علميه  مدرسه  در  نبوی 
علميه  مدرسه  مدير  شورابي  حاجيه  شد.  برگزار 
با  جلسه  اين  کرد:  تصريح  ايرانشهر  زينبيه)س( 
حضور کليه مبلغين از شهرهای بزمان،  بمپور و 
بامری  نجف  تدريس حجت االسالم  با  ايرانشهر 

کارشناس امور تبليغی برگزار شد. 
مورد  در  جلسه  اين  در  بامری  نجف  افزود:  وی 
تبليغ صحيح و بيان سيره و منش زندگی حضرت 

زهرا )س( برای بانوان به ايراد سخن پرداخت.
وی اظهار داشت: ما بايد با توکل بر خدا و توسل 
به اهل بيت)ع( مايه تحول و تغيير بانوان به سوی 
عملکرد و الگوگيری از حضرت زهرا )س( باشيم.

برگزاری مراسم تکریم 
از مقام همسران شهدا 

در مدرسه بانو امین تهران
,مراسم تکريم از مقام همسران شهدا با حضور 
خانواده های شهدای هشت سال دفاع مقدس در 

مدرسه علميه بانو امين تهران برگزار شد.
فريبا عالسوند عضو هيات علمی مرکز مطالعات 
زن و خانواده و صاحب کتاب زن در اسالم در 
اين نشست در مورد نقش و جايگاه زن در اجتماع 

از نگاه قرآن به ايراد سخن پرداخت.
وی افزود: غرب هميشه انسان را  جنس مرد تلقی 
می کند. غرب زن را فقط يک کاالی مصرفی که 
در راستای خواسته های غريزی مرد مورد استفاده 
قرار می گيرد می داند و هيچ وقت به دنبال ارزش 
وی  است.  نبوده  زن  جايگاه  و  زن  به  بخشيدن 
اظهار داشت: در جوامع غربی هرگز زن سوژه ی 
اصلی نيست و هميشه در حاشيه قرار گرفته است 
ولی دين اسالم دينی است که از ابتدا بانوان را 
در قرآن سوژه های اصلی داستان های خود قرار 
داده است و قهرمان بسياری از داستان های قرآن 
زن های  کرد:  تصريح  عالسوند  هستند.  بانوان 
مورد نظر قرآن همگی در نهايت پوشيدگی، حيا، 
حجاب و عفاف بوده و از طرف ديگر همه آنها 
کامال اجتماعی و حاضر در صحنه بوده اند.عضو 
ادامه  هيات علمی مرکز مطالعات زن و خانواده 
اجرا  جامعه  در  را  اصل  اين  بتوانيم  بايد  ما  داد: 
جامعه  در  داشتن  حضور  مانع  حجاب  که  کنيم 
نيست و در عين حال در جامعه حاضر بودن نيز 
به معنی در معرض قرار گرفتن زن نخواهد بود.

برگزاري نشست اخالقي در مدرسه 
الزهرا)س( هندیجان

,نشست اخالقی با موضوع زنده به گور کردن 
زنان در جاهليت اولی و جاهليت اخری در مدرسه 

علميه الزهرا)س( هنديجان برگزار شد. 
سياسی  عقيدتی  مسئول  خزاعلی  حجت االسالم 
نيروی دريايی هنديجان در اين نشست تصريح 
دو  ميان  من  می فرمايند :  اکرم)ص(  پيامبر  کرد: 

دانش افزایی  کوتاه مدت  دوره های 
مرکز  در  فاطمه شناسی  موضوع  با 
قم  صدیقه کبری)س(  مدرس  تربیت 

برگزار شد.
مدرس  تربيت  مرکز  مدير  طالبی  زينب 
به  توجه  با  کرد:  تصريح  قم  صديقه  کبری)س( 
ضرورت گسترش روزافزون معارف فاطمی، نشر 
گسترش  و  زهرا)س(  حضرت  فضائل  و  سيره 
نشست  اين  فاطمی  و  دينی  فرهنگ  تعميق  و 
شناخت  موضاعات  با  جلسه  دو  طی  تخصصی 
و  زهرا)س(   حضرت  معنوی  مقام  و  جايگاه 
در  آن  برکات  و  آثار  و  فاطميه  احيای  ضرورت 

جهان تشيع برگزار شد.
وی افزود: در اين نشست حجت االسالم رضوی 
رييس ستاد فاطميه کشور از منابع معتبر شيعی 
و اهل سنت در مورد جايگاه حضرت زهرا)س( 
زهرا)س(،  حضرت  معنوی  مقامات  خلقت،  در 
زهرا)س(،  حضرت  جسمانی  و  نورانی  خلقت 
آيات  ائمه )ع(،  نزد  زهرا)س(  حضرت  منزلت 
و  محبت  آثار  زهرا)س(،  شأن حضرت  در  نازله 
بغض حضرت زهرا)س(، جايگاه و نقش حضرت 
همچنين  و  امامت  و  رسالت  واسطه  عنوان  به 
سخن  ايراد  به  زهرا)س(  حضرت  شفاعت 

پرداخت.

دانش آموختگان  کانون  همت  به 
رباط  خمینی)ره(  امام  علمیه  مدرسه 
کریم دوره فن خطابه در این مدرسه  

برگزار شد.
امام  علميه  مدرسه  فرهنگی  معاون  طاعتی 
کارگاه  اين  کرد:  تصريح  رباط کريم  خمينی)ره( 
ارتقای  با  بنيه سخنرانی طالب  تقويت  با هدف 
مجرب  اساتيد  حضور  با  مبلغان  علمی  سطح 

برگزار شد.
يا سه  اين دوره در هر جلسه دو  افزود: در  وی 
طلبه به فن سخنرانی پرداختند تا شيوه صحيح 
سخنرانی و اصول ارتباط گيری را ارائه دهند و در 

جهت تقويت آن بپردازند.

برگزاری دوره 

فاطمه  شناسی در 

مرکز تربیت مدرس 

صدیقه  کبری)س( قم

برگزاری دوره 
فن خطابه در مدرسه 

امام خمینی)ره( 
رباط کریم

اناهلل و انا اليه راجعون
قال رسول اهلل )ص(: اذا مات العالم الفقيه ثلم فی االسالم ثلمة اليسدها شیء

ارتحال عالم مجاهد و فقيه عامل حضرت آيت اهلل العظمی حاج سيد محمد باقر شيرازی رحمت 
اهلل عليه موجب تاثر و تالم شديد گرديد .

آن عالم فقيد ساليان متمادی در جوار حضرت مولی الموحدين عليه السالم به تربيت شاگردان 
و طالب اهتمام داشت و يکی از مبارزين و همراهان بنيانگذار نظام مقدس اسالمی حضرت 
امام خمينی رحمت اهلل عليه بود و عمر با برکت خود را در راه اعتالي کلمة اهلل و ترويج و 
نشر معارف نوراني اهل بيت عليهم السالم و دفاع و حمايت از حدود و ثغور ديني سپري نمود.

حمايت از واليت فقيه و شخص مقام معظم رهبری مدظله العالی ، پافشاری در در امور ديني و 
اقامه فريضه امر به معروف و نهي از منکر و دفاع از مقّدسات، اهتمام به برگزاری مراسم مذهبی 
، اعياد بويژه غدير و نيمه شعبان و ايام وفات ائمه اطهار عليهم السالم، تربيت شاگردان و طالب 
مهذب، رسيدگی به ضعفا و ايتام و امور دينی مردم متدين، اخالق کريمه و برخورد متواضعانه 
با طالب علوم ديني و مردم با ايمان در جوار ولی نعمتمان حضرت علی ابن موسی الرضا عليه 

آالف التحيه و الثنا از سجايا و ويژگيهای بارز آن عالم فقيد بود .
مرکز مديريت حوزه های علميه خواهران فقدان اسفبار آن مرحوم را به ساحت مقدس حضرت 
ولی عصر عجل اهلل تعالی فرجه الشريف ، مقام معظم رهبری مدظله العالی ، مراجع عظام تقليد 
دامت برکاتهم ، علما و حوزه های علميه ايدهم اهلل تعالی و بيت عظيم الشان شيرازی بويژه 
آقازادگان محترم ايشان تسليت و تعزيت عرض مينمايد و از خداوند متعال جهت ايشان علو 

درجات و همنشينی با ائمه اطهار عليهم السالم را خواستار است.

پیام تسلیت مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران 

بمناسبت درگذشت آیت اهلل العظمی سید محمد باقر شیرازی ره

الرحيم الرحمن  بسم اهلل 
 قال رسول اهلل)ص(: اذا مات العالم الفقيه ثلم فی االسالم ثلمة اليسدها شیء

درگذشت آيت اهلل حاج شيخ غالمرضا دهشت موجب تاثر و تالم مروجين مکتب اهل بيت)ع( 
گشت.آن عالم وارسته، يار ديرين مقام معظم رهبری مدظله العالی ساليان متمادی در امر 

ترويج و تبليغ دين مبين و معارف اهل بيت عليهم السالم خدمات شايانی را انجام داد.
زهد و تقوا، تواضع و فروتنی، ساده زيستی و بی آاليشی و ارتباط صميمی با جوانان و اقشار 

مختلف مردم متدين از خصوصيات بارز آن مرحوم به شمار می رفت.
مرکز مديريت حوزه های علميه خواهران فقدان آن عالم بزرگوار را به محضر حضرت ولی 
مکرم  خانواده  و  العالی  مدظله  رهبری  معظم  مقام  الشريف،  فرجه  تعالی  اهلل  عجل  عصر 
ايشان تسليت عرض می نمايد و برای آن مرحوم علو درجات را از حضرت حق جل و عال 

است. خواستار 

پیام تسلیت مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران
 به مناسبت ارتحال آیت اهلل دهشت)ره(

بسم اهلل الرحمن الرحيم
 قال رسول اهلل)ص(: اذا مات العالم الفقيه ثلم فی االسالم ثلمة اليسدها شیء

خبر ارتحال عالم مجاهد ابو الشهيد آيت اهلل حاج شيخ صفر علی شريعت موجب تاثر و تالم 
مروجين معارف حقه اهل بيت)ع( است.

عالم وارسته، يار ديرين حضرت امام رحمه اهلل عليه و  مقام معظم رهبری مدظله العالی که 
ساليان متمادی در امر ترويج و تبليغ دين مبين و معارف اهل بيت عليهم السالم در منصب 
با تربيت طالب مهذب و فاضل  امامت جمعه و تدريس در حوزه های علميه قم و اصفهان 

خدمات شايانی را انجام دادند.
زهد و تقوا ، تواضع و فروتنی ،ساده زيستی و بی آاليشی و ارتباط صميمی با جوانان و اقشار 

مختلف مردم متدين از خصوصيات بارز آن مرحوم به شمار می رفت.
مرکز مديريت حوزه های علميه خواهران فقدان آن عالم بزرگوار را به حضرت ولی عصر عجل 
اهلل تعالی فرجه الشريف ، مقام معظم رهبری مدظله العالی و خانواده مکرم ايشان تسليت عرض 

نموده و جهت آن مرحوم علو درجات را از حضرت حق جل و عال خواستار است.

پیام تسلیت مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران 
بمناسبت ارتحال آیت اهلل شریعت ره
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اخبار مدارس
اسالم  از  قبل  مبعوث شدم يک جهالت  جهالت 
که در آن عرب جاهليت دخترها را زنده به گور 
می کردند و جهالت ديگر که بعدا به وجود می آيد.

بزرگ  جهالت  اين  شاهد  اينک  افزود:  وی 
که  هستيم  جهان  در  نابخشودنی  جنايات  و 
برنامه های  طرح  با  غرب   جهان  سردمداران 
نام  به  اديان مقدس آسمانی و  خالف مذهب و 
بين  در  را  سنت ها  و  عقايد  تمدن،  و  فرهنگ 
با  غرب  داشت:  اظهار  وی  کردند.  نابود  جوامع 
نگاه ابزاری به زن بنيان خانواده را متزلزل نموده 
و باعث بنيانگذاری بی اعتمادی و سوء ظن در 
عقيدتی  مسئول  است.  شده  خانواده  افراد  بين 
سياسی نيروی دريايی هنديجان ادامه داد: يکی 
زن  وجود  در  متعال  خداوند  که  خصلت هايی  از 
نهاده اين است که زن را يک مربی دارای لطافت 
و عطوفت روحی آفريده است ، لطافتی که فقط 

بايد  برای همسر و فرزندان خود خرج کند.

برگزاری نشست اخالقی در مدرسه 
نجمیه سرخه با حضور امام جمعه

حضرت  وصايای  موضوع  با  اخالقی  ,نشست 
نجميه  علميه  مدرسه  در  شيعيان  به  علی )ع( 
حسين علی  حجت االسالم  شد.  برگزار  سرخه 
عربی امام جمعه و موسس مدرسه علميه نجميه 
سرخه در اين نشست در مورد وصايای حضرت 

علی )ع( به شيعيان به ايراد سخن پرداخت.
وی اظهار داشت: تقوا و نظم در تمام امور زندگی 
به  علی )ع(  حضرت  وصيت های  مهم ترين  از 
داد:  ادامه  امام جمعه سرخه  است.  شيعيان خود 
حضرت  وصيت  از  سوم  مورد  ذات البين  اصالح 
اصالح  می فرمايند:  مورد  اين  در  که  است  علی 

بين خودتان برتر از يک سال نماز است.

برگزاری نشست بزرگداشت 
روز ملی فناوری هسته ای در مدرسه 

الغدیر تهران
,نشست بزرگداشت روز ملی فناوری هسته ای 

در مدرسه علميه الغدير تهران برگزار شد.
در  روشن  احمدی  شهيد  مادر  رئيسيان  صديقه 
شخصيتی  ويژگی های  به  اشاره  با  نشست  اين 
ماه  در  مصطفی  گفت:  روشن  احمدی  شهيد 
صفر سال 1358 و دو روز بعد از اربعين حسينی 
در  را  دبيرستان  و  راهنمايی  دوران  آمد.  دنيا  به 
فيزيک  رياضی  رشته  در  و  گذراند  همدان  شهر 
به تحصيل مشغول شد. وی افزود: وی معاونت 
به  را  شريف  صنعتی  دانشگاه  بسيج  فرهنگی 
واحده  ملت  که  اعتقاد  اين  با  و  داشت  عهده 
سعی  است  جهان  مسلمانان  همه  شامل  اسالم 
به  را  فلسطين  مردم  مظلوميت  سند  تا  داشت 
گوش همه آزادمردان جهان برساند. وی با تاکيد 
داد:  ادامه  روشن  احمدی  شهيد  واليتمداری  بر 
مصطفی با اطاعت از بيانات مقام معظم رهبری 

مقام  بزرگداشت  اخالقی  نشست 
علمیه  مدرسه  در  زهرا)س(  حضرت 

الزهرا )س( مبارکه برگزار شد.
ديزيچه  شهر  جمعه  امام  غالمی  حجت االسالم 
در اين مراسم به بيان اهميت نگه داشتن حرمت 
کرد:  تصريح  و  پرداخت  فاطمه)س(  حضرت 
دشمنان وقتی نتوانند اصل واقعه ای را انکار کنند، 
مسير را منحرف می کنند. وی با استناد به آيات 
قرآن به معرفی گروه های مختلفی که در عصر 
افرادی  اول  پيامبر بودند پرداخت و گفت: گروه 
بودند که نه منافق بودند و نه مومن، گروه ديگر 
است  مرضی  دل هايشان  در  که  بودند  افرادی 
انسان  خداوند  و  می افزايد  مرضشان  بر  خدا  و 
سوم  گروه  وی  می داند.  مريض  فرد  را  حريص 
می کنند  خلوت  وقتی  که  کرد  عنوان  افرادی  را 
با شياطين هستند و افزود: گروه چهارم منافقين 
را  آنان  صفات  منافقين  سوره  آيات  که  هستند 
پنجمين  غالمی  حجت االسالم  می کند.  بيان 
گروه را افراد بی عقل در جامعه بيان کرد که خير 

و شر برای آنان فرقی نمی کند.

هویت  بازیابی  آموزشی  کارگاه 
علمیه حضرت  مدرسه  در  زن  حقیقی 

رقیه)س( دلگان برگزار شد.
تبليغات  اداره  رييس  نورايی  مراد  حجت االسالم 
به  اشاره  با  کارگاه  اين  در  دلگان  اسالمی 
يک  زن  کرد:  تصريح  اسالم  در  زن  شخصيت 
آيات  در  و  دارد  اسالم  در  بسيار مهم  شخصيت 
و روايات هم به ارزش و اهميت زن اشاره شده 
است. وی اظهار داشت: زنان بايد هويت اصلی 
خود را حفظ کنند و قدر خودشان را بدانند زيرا 
زن به قدری ارزش دارد که پيامبراکرم)ص( يکی 
از چيزهايی را که در اين دنيا مورد عالقه  خود 

معرفی کرد زن بود.
رييس اداره تبليغات اسالمی شهر دلگان افزود: 
زن همانند صدف است و تا زمانی که در پوشش 
است ارزش و اهميت دارد اما زمانی که پوشش 
مناسب نداشته باشد هيچ ارزش واهميتی نخواهد 

داشت.

برگزاری نشست 
اخالقی در مدرسه 
الزهرا )س( مبارکه

با حضور 
امام جمعه دیزیچه

برگزاری کارگاه 
آموزشی بازیابی هویت 
حقیقی زن در مدرسه 
حضرت رقیه)س( دلگان

دفتر  در  پرورش  و  آموزش  و  علمیه  نشست کمیته همکاری حوزه های 
نماینده ولی فقیه در استان کردستان برگزار شد.

آيت اهلل سيد محمد حسينی شاهرودی نماينده ولی فقيه در استان کردستان در اين نشست با 
تاکيد بر برگزاری کيفی برنامه های دينی و قرآنی در سطح مدارس ، خواستار حضور روحانيون و 

مبلغين خواهر و برادر در مراسم جشن تکليف دانش آموزی شد. 
و  دينی  اثر گذار  برنامه های  اجرای  راستای  در  اعضای کميته  تعامل  به ضرورت  اشاره  با  وی 
و  اقتصاد  نام  به  رهبری  معظم  مقام  از سوی  که  در سالی  مدارس گفت :  در سطح  فرهنگی 
فرهنگ نام گذاری شده است بايد با تمهيد مقدمات و استفاده از ظرفيت و توانمندی های مختلف 

نسبت به مقاوم سازی فرهنگی و تهيه و توليد برنامه های فرهنگی اقدام کرد .
نياز  اساس  بر  بايد  همکاری های  کميته  کرد:  تصريح  کردستان  استان  در  فقيه  ولی  نماينده 

دانش آموزان برنامه های خود را تنظيم کنند. 
مدارس  سطح  در  اسالمی  معارف  و  قرآن  فرهنگ  ترويج  به  شاهرودی  حسينی  آيت اهلل 
برگزاری  و  فعاليت  سرفصل  تعيين  با  داشت :  اظهار  و  کرد  اشاره  معلمان  توانمند سازی  و 
اردوهای  برجسته ،  اساتيد  حضور  با  کردستان  استان  شهرهای  سطح  در  آموزشی  دوره های 
آموزشی در شهرهای قم و مشهد و استفاده از توان مجموعه و افراد می توان در اين راستا 

برگزار کرد.
وی با اشاره به نام گذاری سال 93 از سوی مقام معظم رهبری به نام سال اقتصاد و فرهنگ ، 

با عزم ملی و مديريت جهادی بر فعال بودن در اين راستا و انجام کارهای اثر گذار تاکيد کرد.
وی با بيان اينکه تنها راهکار مقابله با هجمه دشمن انجام کار فرهنگی است ، به بيان جايگاه 
فرهنگ غنی مردم ايران پرداخت و خواستار اطالع رسانی و پاسخ گويی به شبهات ايجاد شده 

توسط دشمن به دانش آموزان و نسل جوان شد .

برگزاری نشست کمیته همکاری 
حوزه های علمیه و آموزش و پرورش در سنندج

حوزه های  اصلی  مسئولیت  گفت:  گلستان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
علمیه، شناخت فرهنگ راستین و انتقال آن به مردم است.

آيت اهلل سيد کاظم نورمفيدی امام جمعه گرگان در جمع طالب سطح دو و سه مدرسه علميه 
بيان داشت: رذيلت فخر و  و  پرداخت  پيرامون فخر و خودنمايی  به بحث  الزهرا )س( گرگان 
مفاخره از صفاتی است که هميشه در جان بشر وجود داشته و انسان با توجه به امتيازی که 

کسب می نمايد خود را برتر از ديگران می بيند و فخر فروشی می کند.
پروردگار  اوامر  از  اطاعت  و  تقوی  برتری می شود  موجب   آنچه  اسالم  منطق  در  افزود:  وی 
است که خداوند به واسطه دين مبين اسالم آن چه در دوران جاهليت موجب تفاخر می شد را 

از بين برد.  
وی با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری با نام اقتصاد و فرهنگ، تصريح 

کرد: فرهنگ ريشه و اساس زندگی است و مسئوليت اصلی اديان الهی فرهنگ سازی است.
نماينده ولی فقيه در استان گلستان در پايان خطاب به طالب گفت: مسئوليت اصلی حوزه های 

علميه شناخت فرهنگ راستين و  انتقال آن به مردم است .

نماینده ولی فقیه در استان گلستان:

مسئولیت اصلی حوزه های علمیه، شناخت فرهنگ 
راستین و انتقال آن به مردم است



13

اخبار مدارس
در اين زمينه که نبايد سنگرهای علم و صنعتی 
را  نطنز  سايت  در  فعاليت  کنيم،  خالی  را  کشور 
ماه   9 کار  اين  در  انتخاب  برای  و  کرد  انتخاب 
انتظار کشيد که در اين مدت هم در صنايع دفاع 
مشغول به فعاليت بود. مادر شهيد احمدی روشن 
با اشاره به فعاليت های اقتصادی احمدی روشن 
در سايت نطنز ابراز داشت: بايد بدانيم که در حال 
دستگاه های  و  قطعات  از  بسياری  تعداد  حاضر 
الزم برای فعاليت های هسته ای در داخل در حال 
ساخت است که باعث شده ارز کمتری از کشور 
خارج شود. رئيسيان اظهار داشت: ما توانايی ادامه 
دادن غنی سازی 20 درصد را داريم و فقط مردم 
بايد با توجيه اقتصادی اين مساله آشنا شوند که 
انرژی صلح آميز هسته ای چه منافع بسياری برای 
ما دارد. از جمله اين منافع در صنعت پزشکی و 
ما  برای  می تواند  که  است  برق  توليد  همچنين 
صرفه اقتصادی زيادی داشته باشد. وی تصريح 
کرد: ما در اين راه تنها دارايی عزيز خود يعنی 
فرزندمان را داديم، کسی که از هيچ کس غير 
را  واليتمداری اش  و  نمی ترسيد  خدا  وجود  از 
به طور کامل در عمل ثابت کرده بود و اکنون 
و  بايد شجاعت  ما  دولتمردان  که  است  زمانی 

واليتمداری خود را ابزار کنند.

برگزاری نشست بصیرت و روشنگری 
نسبت به تحوالت زمان در مدرسه 

حضرت زینب کبری)س( تهران
به  نسبت  روشنگری  و  بصيرت  ,نشست 
زينب  علميه حضرت  مدرسه  در  زمان  تحوالت 

کبری)س( تهران برگزار شد.
طيبه رثايی مدرس حوزه در اين نشست خطاب 
به خواهران طلبه گفت : اين تصور اشتباهی است 
که با خود بگوييم چون وارد فضای دينی شده ايم 

از وسوسه های شيطان در امان هستيم.
وی افزود: خداوند درآيه 27 سوره مبارکه اعراف 
می فرمايد: ای بنی آدم مغرور نشويد، چنانکه پدر 
که  چرا  کرديم  خارج  بهشت  از  را  شما  مادر  و 
وقتی انسان از لباس تقوا عريان و ايمانش سست 
او می آيند،  به سراغ  لشگريانش  با  شود شيطان 

پس بدانيد اسالم با تقوا پوشيده می شود.
وی اظهار داشت: شيطان اعظم العباّد بود چرا که 
سابقه عبادت در درگاه خداوند را به مدت 6000 
سال داشت اما با سرکشی از امر پروردگار رانده 
شد و در قبال عبادتش مزد خواست که مزد او به 
خواست خودش مهلت گرفتن تا روز قيامت بود. 
افرادی  برای  شيطان  ساخت:  خاطرنشان  رثايی 
مثل ما به برخی ابزار متوسل می گردد که عبارت 
زيبا جلوه دادن عمل  به معنای  از تسويل  است 
زشت ، تسويف به معنای کار را به عقب انداختن، 
تدريج که شيطان قدم به قدم انسان را وادار به 
ايجاد  همان  که  ترديد  و  می کند  خالف  عمل 

شک و شبهه است.

در  صالحین  طیبه  شجره  حلقه های 
کوثر)س(  علمیه  مدرسه  بسیج  پایگاه 

تهران تشکیل شد.
کوثر)س(  علميه  مدرسه  مدير  جاللی  خديجه 
شجره  حلقه های  اعضای  کرد:  تصريح  تهران 
از  مختلف  موضوعات  در  صالحين  طيبه 
قرآنی )اسمای  اجتماعی،  مهدويت،  جمله 
علما  زندگی  خانواده ،  تربيت،  و  اخالق  الهی(، 
بحث  و  نظر  تبادل  به  رهبری(  معظم  )مقام 

پرداختند.
اين  در  شده  مطرح  موضوعات  از  افزود:  وی 
معظم  مقام  بيانات  بررسی  به  می توان  حلقه ها 
رهبری در مورد مسائل فرهنگی، حسن و قبح 
تربيت  ويژگی های  خدا،  افعال  مورد  در  ذاتی 
عرفان های  ترفند های  و  نوجوان  و  کودک 
اشاره  جوانان،  انداختن  دام  به  برای  نوظهور 

کرد.

موضوع  با  دینی  گفتمان  نشست 
علمیه  مدرسه  در  مقاومتی  اقتصاد 

فاطمه الزهرا )س( ایالم برگزار شد.
مديرکل  شريفی راد  حجت اهلل  حجت االسالم 
نشست  اين  در  ايالم  استان  اسالمی  تبليغات 
در  طالب  و  روحانيون  نقش  بر  تاکيد  با 
آيه  جامعه تصريح کرد: خداوند در سوره بقره 
و  می دهد  قرار  خطاب  مورد  را  پيامبر   120
به  و  کنيد  پيروی  ديگران  از  اگر  می فرمايد 
رها  را  باشيد خداوند شما  داشته  اميد  ديگران 

کرد.  خواهد 
وی افزود: همه ما بايد پيام مقام معظم رهبری 
ايشان نسبت  با توجه به درايت و آگاهی که  را 
به مسائل دارند در مسير زندگی خود قرار دهيم. 
دور  اسراف  از  که  قدمی  هر  داشت:  اظهار  وی 
سوی  به  ما  ترقی  و  پيشرفت  از  نشان  شويم  

اقتصاد مقاومتی است. 
مدير کل تبليغات اسالمی استان ايالم در پايان 
در مورد اسراف، تجمل گرايی، استفاده از کاالی 
خارجی و نداشتن عزت نفس و عدم قناعت به 

ايراد سخن پرداخت.

تشکیل حلقه های 
صالحین در مدرسه 

کوثر)س( تهران

برگزاری نشست 

گفتمان دینی در 

مدرسه فاطمه 

الزهرا)س( ایالم

به همت مدیریت حوزه علمیه خواهران استان البرز همایش ساقیان نور 
در سالن اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی این استان برگزار شد.

نشست  اين  در  البرز  استان  خواهران  علميه  حوزه  مدير  بنی احمدی  ابوالفضل  حجت االسالم 
ضمن اشاره به  آسيب  شناسی صورت گرفته در حوزه تبليغ مبلغان خواهر تصريح کرد: حاصل 
يکی از آسيب شناسی هايی که انجام داديم اين بود که مبلغان حوزه علميه خواهران در حيطه 

ورود به بازار کار و تبليغ، معلومات دارند ولی تخصص ارائه معلومات را ندارند. 
وی افزود: بايد برنامه ريزی دقيقی انجام شود تا بتوانيم معلومات را به مخاطبان و ارگان های 

مختلف ارائه دهيم.
وی دامنه بازار کار برای طالب خواهر در استان البرز را وسيع عنوان کرد و ادامه داد: مديريت 
حوزه علميه استان با درخواست های مکرر دانشگاه ها، شهرداری، صدا و سيما و ديگر ارگان ها 

مواجه است که از اين مديريت کارشناس و متخصص در موضوعات مختلف مطالبه می کنند.
حجت االسالم بنی احمدی اظهار داشت: اين نقطه ضعف را ما احساس کرديم و کارهايی مانند 
برگزاری کالس های خبر نويسی و خاطره نويسی و همايش ساقيان نور در خصوص خاطرات 

تبليغی طالب انجام شد.
حجت االسالم سيد محمود صانعي مدير تبليغ مرکز مديريت حوزه های علميه خواهران در ادامه 
اين نشست  با اشاره به اين مطلب که زن موجودی احساسی و عاطفی است خاطرنشان ساخت: 
اگر بنا بود در بحران ها و چالش ها انسان ها احساسی و عاطفی رفتار کنند شايد نتايج ارزشمندی 
حاصل نمی شد. وی هدف دين شناسی را هدايت و ارشاد مردم برشمرد و افزود: آنچه مأموريت 

حوزه علميه است تبليغ علوم اسالمی در جامعه است. 

برگزاری همایش ساقیان نور
 در حوزه علمیه خواهران استان البرز 

در  کرمان  استان  خواهران  علمیه  حوزه  تبلیغ  کارگروه  جلسه  اولین 
محل این مدیریت برگزار شد.

با  جلسه  اين  در  کرمان  استان  خواهران  علميه  حوزه  مدير  اهلل وردی  حجت االسالم حسين 
اشاره به تشکيل کارگروه تبليغ اين استان تصريح کرد: سعی کرديم اعضايی از همه مناطق 

استان کرمان در اين کارگروه عضو باشند. 
وی افزود: تا کنون مدارس بيشتر کار تبليغی را بر اساس ذوق و سليقه خود انجام می دادند 
اين  فعاليت ها ساماندهی شود و مصوبات  اين کار گروه تالش می کنيم  به کار  با شروع  اما 

کارگروه برای همه مدارس الزم االجرا است .
نيز  کرمان  استان  خواهران  علميه  حوزه  مديريت  تربيتی  فرهنگی  معاون  حسني  نرگس 
در  کرمان  استان  خواهران  علميه  حوزه  تبليغ  کار گروه  فعاليت  با  اميدواريم  داشت:  اظهار 
آن  فرهنگ  بخش  ويژه  به  و  سال  نام گذاری  مورد  در  انقالب  معظم  رهبر  منويات  تحقق 

باشيم. موفق 

اصفهان در مدرسه  و کرون  تیران  امام جمعه  با حضور  اخالقی  نشست 
علمیه کوثر)س( این شهر برگزار شد.

حجت االسالم سيد علی سجادی امام جمعه تيران و کرون اصفهان در اين نشست با اشاره به 
آيات سوره عصر و آيات پايانی سوره فرقان بر لزوم استفاده از فرصت ها و حرکت و تکاپو همراه 

با عزم و اراده الهی تاکيد کرد. 
وی به هدف و رسالت طالب اشاره کرد و گفت: اين امر نياز به تالش و تحمل رنج های زيادی 
دارد که يک طلبه بايد برای رسيدن به اين هدف نهايت تالش خود را انجام دهد و برای مزد 

اين رسالتش دنبال اجر و پاداش نباشد.
برنامه  اوقات خود  پايان تاکيد کرد: اگر در جامعه جوانان برای  امام جمعه تيران و کرون در 
نداشته باشند و به بی بند و باری و امور بيهوده بپردازند، کم کم روحيه فداکاری در آنها از بين 

می رود و جامعه تضعيف می شود و اين همان هدفی است که دشمن دنبال می کند.

برگزاری نشست کارگروه تبلیغ 
حوزه علمیه خواهران استان کرمان

برگزاری نشست اخالقی در مدرسه کوثر)س( 
تیران و کرون اصفهان با حضور امام جمعه
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برگزاری نشست سیاسی

 در مدرسه الزهرا )س( زرین شهر
بصيرت افزايی  موضوع  با  سياسی  ,نشست 
الزهرا )س(  علميه  مدرسه  در  هسته ای  فناوری 
مسئول  سرلک  مريد  شد.  برگزار  زرين شهر 
در  نجف آباد  اشرف  نجف  هشت  لشکر  سياسی 
و  هسته ای  دانش  اهميت  مورد  در  نشست  اين 
اين نکته متمرکز شده  اينکه دشمن روی  علت 
ايران  افزود:  وی  پرداخت.  ايراد سخن  به  است 
و  عربستان  از  بعد  نفتی  منابع  دارنده  دومين 
از روسيه  بعد  دومين دارنده منابع گازی در دنيا 
است. وی با بيان اينکه 70 درصد منابع و ذخاير 
نفتی در مناطق شيعه نشين عربستان و ايران قرار 
دارد، اضافه کرد: غربی ها برای روزی که منابع 

نفتی ايران تمام شود، برنامه يزی کرده اند.
وی اظهار داشت: يکی از بهترين انرژی ها برای 
است؛  هسته ای  انرژی  همان  نفت،  جايگزينی 
ديپلماتيک  لحاظ علمی، وجهه  به  انرژی ای که 
مسئول  است.  مزيت  دارای  بودن  صرفه  به  و 
سياسی لشکر 8نجف اشرف نجف آباد خاطر نشان 
ساخت: ايران بدون دانش هسته ای قدرت اول در 
منطقه خاورميانه است اگر قدرت انرژی هسته ای 
ايران  اضافه شود ديگر کسی قدرت  آن  به  هم 
سه  ايران  در  افزود:  سرلک  داشت.  نخواهد  را 
دارد.  وجود  کشور  اول  رده  افراد  بين  ديدگاه 
داريم  فسيلی  انرژی  چون  می گويد  اول  ديدگاه 
انرژی هسته ای  برای  برای صرف هزينه  نيازی 
دنبال  به  ما  چون  می گويد  دوم  ديدگاه  نيست. 
تمدن سازی هستيم برای اينکه نمونه شويم، به 
انرژی نياز داريم حتی اگر NPT خارج شويم و 
بمب هسته ای بسازيم و ديدگاه سوم که ديدگاه 
کليت نظام اسالمی است، می گويد ما به انرژی 

.NPT هسته ای نياز داريم ولی در محدوده

برگزاری نشست سیاسی 
در مدرسه الزهرا)س( نطنز

,نشست سياسی با موضوع بررسی حوادث قبل 
مقدس  دفاع  سال  هشت  و  اسالمی  انقالب  از 
شد.  برگزار  نطنز  الزهرا)س(  علميه  مدرسه  در 
در  نطنز  ناحيه  سپاه  فرمانده  آقادوست  سرهنگ 
اين نشست در مورد هدف انبيا و حکومت هايی 
آن زمان به ايراد سخن پرداخت. وی به بررسی 
سال  هشت  و  اسالمی  انقالب  از  قبل  حوادث 
اسالمی   انقالب  افزود:  و  پرداخت  مقدس  دفاع 
برای  تعالی  حق  بزرگ  عنايات  از  يکی  ايران 
مردم است. وی اظهار داشت: زمانی که انقالب 
اسالمی پيروز شد امام خمينی)ره( عنوان کردند 
که اين حکومت به اسم جمهوری اسالمی ايران 
است نه يک کلمه کمتر و نه يک کلمه بيشتر. 
آقا دوست با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری 
در مورد رابطه با آمريکا تصريح کرد: رابطه ما با 
آمريکا مثل رابطه ظالم و مظلوم است و هر کس 

نشست قدر و منزلت زن در مدرسه 
اهواز  کارون  فاطمیه)س(  علمیه 

برگزار شد. 
مدرس  خميسی  امجد ابراهيم  حجت االسالم 
حوزه در اين نشست تصريح کرد: براساس آيات 
شده اند،  آفريده  جنس  يک  از  مرد  و  زن  قرآن 
يعنی هر دو از روح الهی برخوردارند و خداوند آنها 
را از حالت ماده خارج کرده و به عالم ملکوت گره 
زده است. وی افزود: زن و مرد در هدف و غايت 
که خداوند است نيز مساوی هستند و تنها تفاوتی 
که می توان برای زن و مرد قائل شد تفاوت در 

طبيعت آنها است .
وی عنوان کرد : زن در مظهريت خداوند کامل تر 
از مرد است زيرا مرد فقط مظهر قبول و انفعال، 
مظهر  انفعال  و  قبول  مظهر  بر  عالوه  زن  اما 

فعليت نيز است.
مدرس حوزه اظهار داشت: پس يک زن می تواند 
بر جامعه اثر گذار باشد و هم خود سير تکاملی را 

طی کند و هم تربيت جامعه را بر عهده بگيرد .

نشست خطاهای زندگی متاهلی در 
معصومه)س(  حضرت  علمیه  مدرسه 

دماوند برگزار شد.
در  دانشگاه  و  فاتحی کارشناس و مدرس حوزه 
اين نشست در مورد مباحث مربوط به خانواده به 

ايراد سخن پرداخت.
فرد  هر  مشترک  زندگی  در  گاهی  افزود:  وی 
موجبات  خود  که  می گردد  خطاهايی  مرتکب 
منفی نگری را فراهم می آورد و الزم است که هر 
فرد از اين خطا ها اطالع يابد و خود را از عواقب 

آن مصون بدارد.
مبالغه آميز،  تصميم  داشت:  اظهار  وی 
نتيجه گيری شتاب زده و پيش گويی، بزرگ نمايی 
و  گفتار  و  رفتار  در  انعطاف  نبود  فاجعه سازی،  و 
سرزنش کردن و کوچک نمايی از جمله خطاهايی 
است که باعث می شود هم خود فرد منفی فکر 

کند و هم آرامش از او سلب شود.

برگزاری نشست 
قدر و منزلت زن در 
مدرسه فاطمیه)س( 

کارون اهواز

برگزاری نشست 
خطاهای زندگی 
متاهلی در مدرسه 

حضرت معصومه)س( 
دماوند

علمیه  حوزه  های  کرد:  عنوان  کشور  عالي  دیوان   31 شعبه  مستشار 
خواهران، باید طالیه داران فرهنگ اسالمی باشند.

حجت االسالم رضا فرج اللهي در جمع کارکنان مديريت منطقه پنج حوزه های علميه خواهران 
تصريح کرد: ائمه اطهار)ع( ريسمان کشيده شده از سوی خدا به سمت خلق هستند که هر کس 

به اين ريسمان تمسک نمايد نجات خواهد يافت و گمراه نخواهد شد.
وی افزود: واليت فقيه ادامه دهنده واليت انبيا است و هر کس می خواهد در اين دنيا نجات يابد، 

بايد پيرو فرمايشات مقام معظم رهبری باشد.
وی با اشاره به  شعار سال 93 اظهار داشت: با توجه به تحريم های دشمنان عليه کشور، اقتصاد 

ما بايد مقاومتی باشد و مردم در اين راه از کاالهای داخلی استفاده کنند.
طاليه دار  بايد  خواهران،  علميه  حوزه های  خصوص  به  علميه  حوزه های  داشت:  اظهار  وی 
و  معصومين)س(  ائمه  فرهنگ  اشاعه  طالب  وظيفه  مهم ترين  که  باشند  اسالمی  فرهنگ 

فرهنگ فاطمی است.
مستشار شعبه ديوان عالي کشور با اشاره به الگو بودن حضرت فاطمه)س( گفت: با بررسی ابعاد 
زندگی حضرت زهرا)س( به خصوص همسر داری، حجاب، مقاومت در برابر ظلم و ... در می يابيم 

که ايشان می توانند بهترين الگوی همه عصرها و زمان ها برای همگان باشد.

مستشار شعبه 31 دیوان عالي کشور در مازندران:

حوزه های علمیه خواهران، باید طالیه داران 
فرهنگ اسالمی باشند

علمیه  مدرسه  در  نور  سوره  تفسیر  موضوع  با  اخالقی  نشست 
خاتم االوصیا) عج( فاضل آباد برگزار شد.

حجت االسالم نجفعلی قاسمی امام جمعه فاضل آباد در اين نشست با اشاره به تفسير سوره نور 
تصريح کرد: آيات 15 تا20 اين سوره سرزنش و توبيخ را بيان می کند که شايعه پراکنی و گوش 
او  انسان مؤمن همانند جان  آبروی  اظهار داشت:  برای ديگران است. وی  نقل کردن  دادن، 

ارزش دارد و همه اينها باعث توبيخ و سرزنش شدن می شود.
 امام جمعه فاضل آباد ادامه داد: يکی از مهم ترين توطئه های دشمن شايعه پراکنی در افکار افراد 

است و اين باعث لکه  دار شدن جامعه اسالمی و حيثيت اسالم می گردد.
رييس هيات امنای مدرسه علميه خاتم االوصيا)عج( فاضل آباد با اشاره به حديثی از امام علی)ع( 
اظهار داشت: امام علی)ع( می فرمايند: شديدترين گناهان گناهی است که آن را سبک بشماريد.

وی افزود: خداوند در آيه 18 سوره نور اوامر و نواهی خود را برای مردم بيان می کند تا موجب 
راهنمايی و موعظه افراد شود چرا که خداوند به کردار و نّيات بندگانش آگاه است.

وی افزود: اشاعه کردن گاهی با زبان، گاهی با قلم، گاهی با ايجاد مراکز فساد و فحشا و گاهی 
با قراردادن امکانات گناه و فحشا و گاهی نيز با تشويق افراد است.

برگزاری نشست اخالقی در مدرسه خاتم االوصیا)عج( 
فاضل آباد با حضور امام جمعه

نشست مدیر مدرسه علمیه حضرت خدیجه کبری )س( سوسنگرد با عموم 
بانوان این شهر برگزار شد.

زينب بوحميدی مدير مدرسه علميه حضرت خديجه کبری )س( سوسنگرد در اين نشست تصريح 
کرد: اسوه و الگو بودن پيامبر به اين معناست که تمام مردم در همه بعدهای زندگی خود از اين 

رحمت الهی رسول مکرم اسالم سرمشق بگيرند.
وی با اشاره به الگوی حسنه پيامبر )ص( تصريح کرد: نگرش مسلمانان درباره پيامبر)ص( به 

عنوان اسوه مستلزم بررسی دقيق و موشکافانه از زندگی آن حضرت است.
را  ادامه داد: درحال حاضر ما ريزترين گزارش های مربوط به شخصيت رسول خدا)ص(  وی 

در دست داريم. 
وی اظهار داشت: شخصيت اخالقی پيامبر)ص( از مهم ترين عوامل جذب و هدايت مردم به 

سوی دعوت توحيد بود. 
مدير مدرسه علميه حضرت خديجه کبری )س( سوسنگرد عنوان کرد: رسول خدا)ص( همواره 
راه آشتی را برای دشمنان باز گذاشت و در برابر آزار و اذيت آنان صبر و بردباری را پيشه کرد.

برگزاری نشست مدیر مدرسه حضرت 
خدیجه کبری )س( سوسنگرد با عموم بانوان شهر
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اخبار مدارس
بخواهد با آمريکا ارتباط بر قرار کند يا الفبای دين 
ناحيه  سپاه  فرمانده  ندارد.  غيرت  يا  نمی داند  را 
اسالم  برای  هميشه  ساخت:  نشان  خاطر  نطنز 
و حيات آن تالش کنيم و هرگز به کسی اجازه 
ندهيم که در اين کشور که بر اساس دين اسالم 

و خون شهيدان بنا شده است دخالت کنند.

برگزاری نشست سیاسی در مدرسه 
صدیقه کبری )س( بهار

بسيج  پايگاه  و  فرهنگی  معاونت  همت  ,به 
بهار  صديقه کبری )س(  علميه  مدرسه  طالب 
نشست سياسی با موضوع اختالف افکنی دشمنان 
برگزار  علميه  مدرسه  اين  در  مسلمانان  بين  در 
شد. سرهنگ قاسمی مسئول سياسی سپاه انصار 
الحسين )ع( استان همدان در اين نشست با اشاره 
به اينکه 1500 آيه از آيات قرآن کريم در مورد 
دشمن شناسی است تصريح کرد : حدود 300 آيه 
و  بررسی  را  منافقان  نفاق  موضوع  آيات  اين  از 
منافقان  داشت:  اظهار  وی  است .  کرده  مطرح 
همراه ما می آيند ولی دلشان با ما نيست هم با خدا 
آورندگان . سرهنگ  ايمان  با  خدعه می کنند هم 
به  نيروسازی  از  بعد  دشمنان  داد :  ادامه  قاسمی 
مکتب سازی و ايجاد فرقه ها برای اختالف  افکنی 
و ايجاد کشمکش ها بين مسلمانان روی آورده اند. 
مسئول سياسی سپاه استان همدان به راهکارهايی 
کرد:  تصريح  و  اشاره  دشمنان  با  مقابله  برای 
منطقه  همان  ظرفيت های  با  فکر   اتاق  تشکيل 
از آقايان و خانم ها، حرکت های فرهنگی جوانان 
بسيجی و حوزوی از جمله راهکارهای برای مقابله 

با حربه های دشمنان است.

برگزاری نشست سیاسی 
در مدرسه کوثر)س( تویسرکان 

و  امام  جايگاه  موضوع  با  سياسی  ,نشست 
تويسرکان  کوثر)س(  علميه  مدرسه  در  رهبری 
امام  برگزار شد. حجت االسالم مرتضی موحدی 
جمعه تويسرکان در اين نشست در مورد جايگاه 
سخن  ايراد  به  شيعه  رسالت  و  رهبري  امام، 
پرداخت. وی به جنگ 33 روزه اسراييل و لبنان 
اشاره کرد و افزود: تالش اسراييل و آمريکا در اين 
جنگ برای از بين بردن حزب اهلل لبنان بي نتيجه 
ماند. وي اظهار داشت: پيام هاي نويد  بخش مقام 
معظم رهبری در پيروزي حزب اهلل در جنگ 33 
روزه تأثير بسزايي ايفا کرد. امام جمعه تويسرکان 
اسالمی  جمهوری  حمايت های  علت  پايان  در 

ايران از حزب اهلل لبنان و سوريه را تبيين کرد.

برگزاری نشست طرح محراب
در مدرسه عصمتیه سمنان

علميه  مدرسه  فرهنگی  معاونت  همت  ,به 
اين  در  محراب  طرح  نشست  سمنان  عصمتيه 
ذوالفقاري  معصومه  شد.  برگزار  علميه  مدرسه 

موضوع  با  خانواده  آموزش  نشست 
همسر  خانواده  با  ارتباط  مهارت های 
استهبان  الزهرا)س(  علمیه  مدرسه  در 

برگزار شد.
در  خانواده  تنظيم  کارشناس  و  مشاوره  اصمی 
انواع مهارت های ارتباط با  اين نشست در مورد 
ايراد  به  خانواده داری  فرهنگ  و  همسر  خانواده 

سخن پرداخت.
وی افزود: سه عنصر اطاعت، محبت خانم ها در 
رفتار با خانواده شوهر و احترام از ضروريات است.

و  فطری  مادر  به  مرد  عشق  داشت:  اظهار  وی 
طبيعی است و هيچ موقع نمی توان آن را تغيير 
داد که اگر با آن  مقابله کنيد با شکست روبرو 
به  اشاره  با  خانواده  تنظيم  کارشناس  می شويد. 
به معنای  تفاهم  زندگی گفت:  تفاهم در  معنای 
يکسانی نيست، بلکه  به معنای فهم تفاوت ها و 
انسان  تحمل آن است. وی خاطر نشان ساخت: 
برای خواسته ای که دوست دارد به آن برسد در 

مواقع سختی بايد فاصله گذاری و صبر کند.

دبیر  و  فرهنگی  معاون  نشست 
دانش آموختگان مدرسه علمیه حضرت 
خدیجه کبری)س( سوسنگرد با حضور 

امام جمعه این شهر برگزار شد.
جمعه  امام  اصل  ساری  احمد  حجت االسالم 
سوسنگرد در اين نشست با اشاره به فعاليت های 
امر  در  علميه خواهران و طالب  بی شائبه حوزه 
تبليغ تصريح کرد: نخستين شرطی که الزم است 
توجه  آن  به  طالب  و  حوزه  اجرايی  کادر  تمام 
کنند شناسايی کامل طالب برجسته مبلغ اعم از 
فارغ التحصيل و در حال تحصيل برای  باالبردن 

سطح علمی آنها است.
و  دولتی  مراکز  و  نهادها  بين  نبايد  افزود:  وی 
به  اتکا  با  بايد  بلکه  باشد  منفی  رقابت  اداری 
معيارهای اخالقی و فکری با هم همکاری کنند 

و اين امر برای همه مفيد خواهد بود.

برگزاری نشست 
مهارت های ارتباط 
با خانواده همسر در 
مدرسه الزهرا)س( 

استهبان

برگزاری 
نشست مسئولین 
مدرسه حضرت 

خدیجه کبری)س( 
سوسنگرد

 با امام جمعه

مدیر منطقه پنج حوزه های علمیه خواهران اظهار داشت: حوزویان در 
خط مقدم مدیریت جهادی قرار دارند.

حجت االسالم علی غفاری با اشاره به نامگذاری سال 93 از سوی مقام معظم رهبری تصريح 
کرد: مقام معظم رهبری امسال را سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مديريت جهادی ناميدند، 
که با کمی دقت در واژگان اين شعار، می توانيم مفاهيم زيادی را دريافت نماييم. اين معانی 

تکليف را بر عالقه مندان به واليت به خصوص حوزه های علميه سنگين تر می  کند.
وی افزود: حوزويان در خط مقدم مديريت جهادی قرار دارند و نوک پيکان شعار امسال رهبر 
انقالب به سمت طلبه ها است که ما بايد به فراخور توان خود در فهم بيشتر اين شعار تالش کنيم.

وی اظهار داشت: يکی از حربه های محکم دشمنان، بحث فشار اقتصادی بر امت اسالم است که 
امروز استکبار جهانی قصد دارد با به راه انداختن جنگ اقتصادی و انواع تحريم های اقتصادی و 
سياسی، نقشه مشابهی که در برخی از کشورها پياده نموده است را در ايران نيز به اجرا در بياورد.

مدير منطقه پنج حوزه های علميه خواهران ادامه داد: طبق فرمايش مقام معظم رهبری، آمريکا 
و ايادی آن قابل اعتماد نيستند و چراغ سبز آنها طعمه ای برای انداختن دام است. بايد مردم ما 
به خصوص مسئولين به اين مساله توجه نمايند.وی با اشاره به مسئله فرهنگ در شعار امسال 
اعالم داشت: ترويج اقتصاد الزمه اش داشتن فرهنگی است که ارزش های دينی را ترويج دهد.

حجت االسالم غفاری گفت: فرهنگ، مانند رگ های خونی است که در تمام پيکره انسان جريان 
دارد و مختص به دستگاه و نهاد خاصی نيست و همه بايد بر ای احيای آن  تالش کنند.

وی عنوان کرد: هيچ دولتی در نظام اسالمی بدون مردم نمی تواند دو اصل اساسی اقتصاد و 
فرهنگ را محقق کند که اگر مسئولين، وظيفه خود را نسبت به مردم درست انجام دهند و مردم 
هم دولت را از خود بدانند قطعا دنيا با تمام امکاناتش نمی تواند بر اين ملت خواسته های خود را 
تحميل نمايد. حجت االسالم غفاری خاطر نشان ساخت: مديريت جهادی قشر و صنف خاصی را 

شامل نمی شود و همه اقشار ايران اسالمی بايد برای تحقق اين امر جهاد کنند.

مدیر منطقه پنج حوزه های علمیه خواهران:

حوزویان در خط مقدم مدیریت جهادی
 قرار دارند

در  فرهنگی  تهاجم  و  اسالمی  زندگی  با موضوع سبک  فرهنگی  نشست 
مدرسه علمیه کوثر)س( هرات برگزار شد.

حجت االسالم مهدی قره چاهی کارشناس امور فرهنگی در اين نشست تصريح کرد: دين اسالم 
دارای قالب و معيارهايی از جمله سبک زندگی است که در چند سال اخير در جامعه ما به عنوان 
يکی از موضوعات مورد نظر دشمنان جهت نفوذ و تغيير فرهنگ جامعه اسالمی مورد توجه قرار 
گرفته است .وی افزود: تالش دشمن اين است که با تغيير نگرش و رفتار، ذائقه فرهنگی جامعه 

ما را به سمت و سوی فرهنگ و سبک زندگی غربی هدايت کند.
کارشناس امور فرهنگی اظهار داشت: خانواده متدين ايرانی اهل عبادت و معنويت است اما در 
کنار آن نسبت به بعضی ارزش ها بی توجه و نسبت به بعضی ضدارزش ها گرايش بيشتری دارد 

و اين زنگ خطر است که بايد مواظب باشيم جامعه دچار سکوالريسم پنهان نشود .

برگزاری نشست سبک زندگی اسالمی و تهاجم 
فرهنگی در مدرسه کوثر)س( هرات
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مدير مدرسه علميه عصمتيه)س( سمنان تصريح 
کرد: اين طرح با همکاری مرکز تخصصی نماز 
و با استقبال گسترده طالب و مبلغان اين مدرسه 
نشست  اين  در  افزود:  وی  شد.  برگزار  علميه 
حجت االسالم سيد عبداهلل بحرينی مبلغ و محقق 
کشوری در مورد ارائه راهکارهايی برای آموزش 
ايراد  به  نماز  تبليغ  کاربردی  روش های  و  نماز 

سخن پرداخت .

برگزاری نشست فنون ازدواج 
وآسیب های طالق در مدرسه 
فاطمه الزهرای اطهر )س( ایالم

در  طالق  آسيب های  و  ازدواج  فنون  ,نشست 
ايالم  اطهر)س(  فاطمه الزهرای  علميه  مدرسه 
برگزار شد. حجت االسالم غياثی مدرس حوزه و 
دانشگاه در اين نشست اظهار داشت: زندگی يک 
می دهد  انجام  که  کاری  هر  انسان  و  است  نياز 
واقعی  معنای  اين  و  است  نيازها  به  پاسخ  برای 
زندگی است. وی ادامه داد: اگر شوق در زندگی 
نباشد به درستی نمی توان به نيازها پاسخ داد و 
اين شوق به چگونگی رفتارهايمان بستگی دارد.

مدرس حوزه و دانشگاه عنوان کرد: تمام زندگی 
ما از نيازها برخاسته و به سوی پاسخ ها می رود 
که پاسخ ها در قالب ارتباط شکل خواهد گرفت.

وی با اشاره به آياتی از قرآن کريم تصريح کرد: 
در قران کريم پوشش و تبرج بيشتر از حجاب از 

بانوان خواسته شده است.

برگزاری نشست گفتمان دینی 
در مدرسه فاطمیه)س( دامغان

الگوی سبک  با موضوع  ,نشست گفتمان دينی 
فاطميه)س(  علميه  مدرسه  در  اسالمی  زندگی 
مدرسه  مدير  مهرابی  طيبه  شد.  برگزار  دامغان 
علميه فاطميه)س( دامغان در اين نشست در مورد 
در  فرزندان  ويژگی های  و  تربيت  شاخصه های 
خانواده های مستبد و خودکامه و مداراگر و منطقی 
به ايراد سخن پرداخت.وی افزود: مجاز دانستن تنبيه 
در تصميم گيری ها،  فرزندان  بدنی، عدم مشارکت 
انتظار انجام دستورات بدون در نظرگرفتن شرايط، 
عدم توجه به احساسات و عواطف فرزندان، ندادن 
اجازه تصميم گيری به فرزند در امور مربوط به خود 
و عدم خالقيت از ويژگی ها و شاخصه های خانواده 
خودکامه و مستبد است. وی اظهار داشت: آزادی 
عمل زياد فرزندان، تسليم بودن والدين نسبت به 
اساس  بر  گيری ها  تصميم  فرزندان،  خواسته های 
به  فرزندان  بيشتر  وابستگی  و  فرزندان  تمايالت 

والدين از ويژگی های خانواده های مداراگرا است.
مهرابی عنوان کرد: برای داشتن تربيت مطلوب يکی 
از ارکان، خانواده منطقی است. برای داشتن جامعه 
سالم نيز نيازمند خانواده سالم هستيم و هر آسيبی 
که در جامعه پديد می آيد، ميزان زيادی از آن ريشه 

در خانواده دارد. 

نشست مشترک کار گروه تبلیغ حوزه 
و  چهار محال  استان  خواهران  علمیه 
مدارس  فرهنگی  معاونین  با  بختیاری 

این استان برگزار شد.
علميه  حوزه  مدير  رحمانی  يداهلل  حجت االسالم 
اين  در  بختياری  و  چهار محال  استان  خواهران 
نشست با اشاره به نام گذاری سال 93 به عنوان 
مديريت  و  ملی  عزم  با  واقتصاد  فرهنگ  سال 
جهادی تصريح کرد: از آنجا که در سبک زندگی 
و  اسالم  فرهنگ  مدار  بر  امور  همه  اسالمی 
قرآن شکل می گيرد ، يکی از اصلی ترين وظايف 
نوين  با شيوه های  اسالم  تبليغ فرهنگ  مبلغان، 
است که برنامه ريزی های امور تبليغی در حوزه ها 

بايد در اين راستا صورت پذيرد.
الزم به ذکر است در ادامه اين نشست اعضای 
و  نظرات  سال  شعار  محوريت  با  کارگروه 
پيشنهادات خود را مطرح نمودند و در پايان مقرر 
گرديد معاونين فرهنگی مدارس علميه مصوبات 
جلسه را در مدارس و کانون های دانش آموختگان 

به اجرا درآورند.

نمایندگان  هم اندیشی  نشست 
علمیه  حوزه  مدیریت  مصاحبه گر 
این  محل  در  تهران  استان  خواهران 

مدیریت برگزار شد.
علميه  حوزه  آموزش  معاون  ازغندی  منصوره 
خواهران استان تهران تصريح کرد: اين نشست 
و  پيشنهادات  سازنده،  نظرات  دريافت  هدف  با 
مناسب  راهکارهای  ارائه  و  نمايندگان  انتقادات 
تحصيلی  سال  در  مصاحبه  کيفی  ارتقای  جهت 

آينده برگزار شد.
وی افزود: جهت برگزاری هرچه بهتر مصاحبه ها 
در سال تحصيلی آينده کارگاه های آموزشی نيز 

ويژه مصاحبه گران تشکيل خواهد شد.

برگزاری نشست 
معاونین فرهنگی 
مدارس علمیه 

خواهران استان 
چهار محال بختیاری

برگزاری 
نشست هم اندیشی 

نمایندگان 
مصاحبه گر استان 

تهران

مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان عنوان کرد: حوزه های علمیه 
خواهران نقش بسزائی در ترویج فرهنگ دینی و اسالمی دارند. 

حجت االسالم سيدمهدی ابطحی با تاکيد بر نقش مهم حوزه های علميه در احيا فرهنگ غنی 
اسالم و حفظ باورهای دينی و اعتقادی مردم در اصفهان گفت: حوزه های علميه خواهران در 
ايجاد و نهادينه کردن فرهنگ دينی در جامعه، دفاع از حريم دين و واليت و مقابله با انحرافات 

و شبهات هميشه فعال بوده اند.
بسزايی  نقش  طلبه  خواهران  تربيت  با  نيز  خواهران  علميه  حوزه های  اينکه  بيان  با  وی 
استان  افزود:  دارند  انحرافات  و  فرهنگی  تهاجم  با  مقابله  و  دينی  فرهنگ  ترويج  در 
اصفهان  شهر  در  آن  مدرسه   12 که  است  خواهران  علميه  مدرسه   55 دارای  اصفهان 

می کنند. فعاليت 
مدير حوزه علميه خواهران استان اصفهان تبيين و تعميق آموزه های اسالم و مکتب تشيع در 
توليد  زنان و خانواده،  اختصاصی  به ويژه مسائل  عرصه های مختلف علوم و معارف اسالمی 
علم در عرصه مسائل زنان و خانواده مبتنی بر ديدگاه های اسالم، تربيت خواهران مستعد و 
کارآزموده برای رفع نيازهای دينی جامعه و نظام اسالمی و ترويج و نهادنيه کردن ارزش های 

اسالمی و دينی را از سياست های حوزه های علميه خواهران برشمرد.
جدايی  برای  آنها  توطئه های  و  دشمنان  فرهنگی  هجمه های  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
با تجربه در حوزه های علميه  و  بايد طالب مستعد  اعتقادات  و  از دين  نوجوانان و جوانان 
و  شبهات  به  نسبت  را  جوانان  و  نوجوانان  تيزبينی  و  درايت  با  بتوانند  آنها  تا  کنيم  تربيت 

آگاه سازند. انحرافات 

مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان:

حوزه های علمیه خواهران نقش بسزائی در ترویج 
فرهنگ دینی و اسالمی دارند

کمیسیون پایان نامه های طالب سطح سه گرایش تفسیر و علوم قرآنی در 
مدیریت حوزه علمیه خواهران استان اصفهان برگزار شد.

اين  کرد:  تصريح  اصفهان  استان  خواهران  علميه  حوزه  پژوهش  معاون  رمضانيان  عفت 
مديريت  اين  محل  در  دوست  الهی  و  مسترحمی  جعفری،  انبرقی کار،  حضور  با  کميسيون 

برگزار شد.
وی اظهار داشت: در اين کميسيون هفت طرح اجمالی و 9 طرح تفصيلی طالب مورد بحث و 

بررسی قرار گرفت .
شده  تصويب  موضوع   9 داد:  ادامه  اصفهان  استان  خواهران  علميه  حوزه  پژوهش  معاون 
قرآن،  در  عاطفی  تعابير  کارکردهای  کريم،  قرآن  در  معنايی  چند  کميسيون شامل  اين  در 
انسانی  کمال  تشکيکی  مراتب  طباطبايی،  عالمه  منظر  از  عقل  رشد  و  شکوفايی  راه های 
قرآن،  منظر  از  هدفمند  زندگی  قرآن،  در  الهی  انبيای  قصص  بر  تاکيد  با  وجودی  نظر  از 
انسجام  درباره  سلوا  خانم  ديدگاه  نقد  و  ترجمه  عهدين،  و  قرآن  ديدگاه  از  بشريت  آينده 

متنی سوره احزاب بود.

برگزاری کمیسیون پایان   نامه های طالب سطح سه
در مدیریت حوزه علمیه خواهران استان اصفهان
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برگزاری همایش دفاع سایبری 

در مدرسه الزهرا )س( دزفول
,اولين همايش تخصصی دفاع سايبری با حضور 
طالب در مدرسه علميه الزهرا)س( دزفول برگزار 
شد. غالمرضا شريعتی کارشناس علوم رايانه در 
فراوان  استفاده  و  نياز  به  اشاره  با  همايش  اين 
برای  کرد:  تصريح  امروز  دنيای  در  اينترنت  از 
چگونگی  بايد  مجازی  فضای  در  بهتر  استفاده 
بدانيم. وی  را  اين شبکه  جابجايی اطالعات در 
راديو و  مانند  امروز رسانه هايی  افزود: در دنيای 
تلويزيون در مقايسه با شبکه اينترنت و امثال آن 
بسيار سطح پايين هستند چرا که در اين رسانه ها 

هيچ تعاملی بين گيرنده و فرستنده وجود ندارد .
نياز  سايبری  دفاع  اينکه  بر  تاکيد  با  شريعتی 
حفظ  اهميت  گفت:  است  ما  مجازی  جامعه 
اضافه  موجب  رايانه ای  شبکه های  در  اطالعات 
به  سايبری  دفاع  نام  با  جديدی  رشته  شدن 
رشته های دانشگاهی شده است. کارشناس امور 
رايانه ای شيوه تشخيص ميزان امنيت هر سايت 
را به منظور افزايش امنيت فعاليت های رايانه ای 
از طريق آدرس اينترنتی برای طالب تبيين کرد.

وی ضمن اشاره به راه های درآمد زايی موتورهای 
جستجوگر اظهار داشت : موتورهای جستجو گری 
ثروت مندترين  از  يکی  گوگل  همچون 
شرکت های جهان هستند، چنين شرکت هايی با 
اختيار  زيادی در  رايگان  وجود آن که اطالعات 
آوری  جمع  با  واقع  در  اما  می گذارند  کاربران 
فروش  و  کابران  نيازهای  و  عاليق  تفکرات ، 
کالنی  سرمايه های  سازمان ها  ،  بعضی  به  آنها 
نصراهلل پور  غالمرضا  می آورند.  دست  به  را 
در  دزفول  شهرستان  پرورش  و  آموزش  مدير 
و  جامعه  افراد  داشت:  اظهار  همايش  اين  ادامه 
روز  فناوری  به  نسبت  بايد  طالب  خصوص  به 
تا  باشند  داشته  را  الزم  آگاهی های  و  اطالعات 
بتوانند با ضعف های فرهنگی که در کشور وجود 
بيش  بايد  طلبه ها  افزود:  وی  کنند .  مقابله  دارد 
و  سايت ها  روز ،  فناوری  به  نسبت  ديگران  از 
وبالگ ها آگاهی داشته باشند تا بتوانند از راه های 
مجازی با نوجوانان و جوانان ارتباط برقرار کنند 
و به جذب آنها بپردازند. وی در بخش ديگری از 
در جامعه  بنيان خانواده  اهميت  به  سخنان خود 
همچون  خانواده ها  اگر  کرد:  تصريح  و  اشاره 
به  نسبت  را  محبت  و  صميميت  آن  گذشته 

يکديگر داشته باشند جامعه نيز اصالح می شود.

دیدار شماری از طالب و مسئولین 
مؤسسه آموزش عالي حوزوي 
عصمتیه سمنان با خانواده شهدا

علميه  مدرسه  مسئولين  و  طالب  از  ,شماری 
و موسسه آموزش عالي حوزوي عصمتيه سمنان 
با خانواده شهدا ديدار کردند. زهرا شيرازي مدير 
عصمتيه)س(  حوزوي  عالي  آموزش  موسسه 

گزارش عملکرد حوزه علمیه خواهران استان اردبیل در سال 92

مقدمه
يرفع اهلل الذين آمنوا منکم و الذين اوتوا العلم 
درجات                            )مجادله – 11(

 توسعه و ارتقاء و توانمندي حوزه هاي علميه 
خواهران از اولويتهاي مهم مرکز مديريت حوزه 
هاي علميه خواهران کشور بوده و هست و در 

راستاي تحقق اين هدف ارزشمند و متعالي ،
مديريتهاي استاني حوزه هاي علميه خواهران 

در سطح کشور فعال و راه اندازي شد.
خواهران  علميه  هاي  حوزه  استاني  مديريت   
سال  روزهاي  واپسين  در  نيز  اردبيل  استان 
نماينده  حضور  با  1389)16/اسفند/1389( 
محترم ولي فقيه در استان و نيز ميهمانانی از 
مرکز )حضرت حجت االسالم والمسلمين حاج 
و  شهرستانها  محترم  معاون  ابراهيميان  آقاي 
جناب آقاي خلج قائم مقام محترم اداری ، مالی 
( افتتاح گرديد. اين مديريت با 4 حوزه علميه 
را  خود  فعاليت  استان  در سطح  ذيل  به شرح 
آغاز و در سال 92 موفق به اخذ مجوز تأسيس 
خلخال  شهرستان  در  خواهران  علميه  حوزه 
گرديده و در صددکسب مجوز و تأسيس حوزه 
مستعد  مناطق  ساير  در  خواهران  علميه  هاي 

استان مي باشد:
1( حوزه علميه الزهراء)س( شهرستان اردبيل

شهرستان  الحجج)ع(  ثامن  علميه  حوزه   )2
پارس آباد

3( حوزه علميه وليعصر)عج( شهرستان گرمی  
4( حوزه علميه فاطميه)س( شهرستان مشگين 

شهر
در  مديريت  اين  فعاليتهاي  اهم  از  اي  گزيده 

سال 1392 تقديم مي گردد.
 

معاونت اداری ، مالی
آوري  جمع  به  نسبت  سال92  اوايل  در   -
اقدام  مدارس  مالي  سامانه  از  مالي  اطالعات 
اسناد  بررسي  و  حسابرسي  از  پس  و  گرديد 
و  دريافتي  اعتبارات  به   نسبت  مدارس)  مالي 
جاري  هاي  هزينه  مدارس(    هاي  پرداختي 
مدارس با کد تفضيلي ايجاد شده با عنوان هر 
ثبت  استان  مديريت  مالي  سامانه  در  مدرسه 

گرديد.
- در پايان سال 91)ارديبهشت ماه سال92 ( به 
جمع آوري هزينه هاي  موجود در واحد هاي 
آموزشي و  مديريت  استان  اقدام   گرديد و با 
بستن حسابهاي موقت و دائمي سند اختتاميه 
براي  افتتاحيه  سند  و  شد  زده   91 سال  براي 

سال 92 اعمال گرديد. 
- پس از جمع آوري و ثبت رويداد هاي مالي 
مديريت استان اردبيل در سامانه مالي و ثبت 
مالي  سامانه  در  مدارس  جاري  هاي  هزينه 
گزارش  تاريخ92/02/31  تا  استان  مديريت 
اردبيل  استان  عملکرد سامانه مالي  سال 91 
تهيه گرديد و طي نامه اي به معاونت اداري و 

مالي ارسال  شد.
بودجه  عملکرد  گزارش  جداول  ارسال   -
به  نظارت  و  ريزي  برنامه  دفتر  سال91  اي 
گزارش  تهيه  و  استان  آموزشي  احدهاي  و 

عملکرد بودجه اي  هر يک از مدارس 
به  اي  بودجه  سال91  عملکرد   گزارش   -
تفکيک)قطعي، مشروط و مديريتي( تهيه گرديد 

وبه دفتر برنامه ريزي و نظارت ارسال شد.
به  جداگانه  مرحله  دو  در  جاري  سال  طي   -
از واحد هاي آموزشي استان مراجعه  هر يک 
گرديد و نسبت به حسابرسي ، بررسي ، تکميل 

و رفع ايرادات و اشکاالت اسناد  مالي سال 92  
اقدام گرديد.  

- از آنجايي که سامانه مالي در اواخر سال91 
در مدارس نصب و رويداد هاي مالي  در آن 
مجدداٌ   نيز   92 مالي  سال  در  بود  شده  ثبت 
با  و  گرديد  اقدام  مالي   کاربران  آموزش  به 
اين  آموزش   ، مالي  سامانه  کاربران  همکاري 

نيروها  به اتمام رسيد.
و  مالي  اداري،  معاونت  جلسات  در  شرکت   -
مديريت  مرکز  نظارت  و  ريزي  برنامه  دفتر 

حوزه هاي علميه خواهران. 
 گزارشي از اعتبارات  سال92 :

الف. اعتبارات  هزينه اي :
از  اردبيل  استان  مديريت  مرکز    -*
مبلغ  سال92   جاري  مصوب   بودجه 
2/931/558/153ريال  اعتبارتخصيصي داشته 
حساب  به  مرحله   مبلغ  طي هشت  اين  که 

مديريت استان واريزي شده است .
اعتبار هاي تخصيص سال 92، مدارس  از   -
بودجه  و  برنامه  بابت  از  اردبيل   استان 
اختصاصي قطعي مبلغ 1/975/039/153 ريال  
اعتبارتخصيصي داشتند که اين مبلغ در شش 

مرحله  به حساب مدارس واريز گرديد.
مدارس   ،92 سال  تخصيص  هاي  اعتبار  از 
بودجه  و  برنامه  بابت  از  اردبيل   استان 
218/750/000ريال  مبلغ  مشروط  اختصاصي 
اعتبار  اين  که  داشتند  تخصصي  اعتبار 
و  استان  مدير  تشخيص  بنابه  تخصيصي 
حساب  به  مربوطه  هاي  معاونت  همکاري 

مدارس واريز مي گردد .
واحد  سه  استان  آموزشي  واحد  چهار  از   -
دريافتي   اعتبارات  دريافت  بر  عالوه  آموزشي 



18

اخبار مدارس
تجليل  هدف  با  ديدار  اين  کرد:  تصريح  سمنان 
و تکريم از مادران شهدا و با حضور در خانه مادر 
شهيد شاطری برگزار شد. وی افزود: در اين ديدار 
مادر شهيد ضمن خير مقدم و تشکر از طالب و 
مسئولين اين موسسه حوزوی در مورد وصيت نامه 

فرزند شهيدش به ايراد سخن پرداخت.

دیدار طالب و مسئولین مدرسه نجمیه 
سرخه از خانواده شهدا

علميه  مدرسه  مسئولين  و  طالب  از  ,شماری 
مجتبی  شهيد  طلبه  خانواده  از  سرخه  نجميه 
سبوحی ديدار کردند. طاهره عربي مدير مدرسه 
با  ديدار  اين  کرد:  تصريح  سرخه  نجميه  علميه 
هدف تکريم و ادای احترام به مقام شامخ مادران 
شهدا برگزار شد.  وی بر ادامه پيمودن راه شهدا 
تاکيد کرد و افزود: بازديد و سرکشی از خانواده 
اوليه در جهت ترويج فرهنگ  از گام های  شهدا 
شهيد  مادر  داشت:  اظهار  وی  است.  شهادت 
شهيد  فرزند  از  خاطراتی  ديدار  اين  در  سبوحی 
حضرت  به  شهيد  آن  ويژه  عنايت  و  بيان  خود 
زهرا )س( را عنوان کرد و در مورد احترام و تکريم 

به پدر و مادر به ايراد سخن پرداخت.

برگزاری مراسم جشن حضرت 
زهرا )س( در مدرسه فاطمیه)س( 

شهرکرد با حضور امام جمعه 
مدرسه  در  زهرا )س(  حضرت  جشن  ,مراسم 
علميه فاطميه)س( شهرکرد با حضور امام جمعه 
نکونام  محمدعلی  آيت اهلل  شد.  برگزار  شهر  اين 
نماينده ولی فقيه در استان چهار   محال و بختياری 
و امام جمعه شهر کرد در اين مراسم در مورد پاره ای 
از فضايل حضرت زهرا)س( به ايراد سخن پرداخت. 
وی اظهار داشت: حضرت زهرا)س( بهترين الگو 
برای طالب خواهر در همه مسائل و مخصوصا در 
زندگی مشترک است . حجت االسالم ايمانی از مبلغ 
و مدرس حوزه و دانشگاه در ادامه اين مراسم با 
اشاره به برخی از آداب طلبگی تصريح کرد: استفاده 
از وقت و برنامه ريزی دقيق در عدم اتالف وقت در 

دوران طلبگی ضروری است.

برگزاری نشست فاطمه)س( حامی 
والیت در مدرسه الراضیه)س( اسدآباد

مدرسه  در  واليت  حامی  فاطمه)س(  ,نشست 
الراضيه)س( اسدآباد برگزار شد.

حجت االسالم موسی محبی رييس اداره تبليغات 
ابعاد  مورد  در  نشست  اين  در  اسدآباد  اسالمی 
مختلف سبک زندگی حضرت زهرا)س( به ايراد 
دارند  اعتقاد  برخی  افزود:  وی  پرداخت.  سخن 
دختر  خاطر  به  فقط  زهرا )س(  حضرت  کرامت 
پيامبر )ص( بودن و همسر يا مادر امام بودن آن 
ولی  هست  ارزش  موارد  اين  که  است  حضرت 
مقام واالی حضرت زهرا )س( در نزد خداوند به 

منابع  داراي ساير  حوزه هاي علميه خواهران 
که  باشند  مي  نيز  ديگر  مختصري  درآمدي 
منابع مذکور شناسايي گرديد و  با دستور مدير 
مرکز حوزه هاي علميه خواهران استان اردبيل 
ساير منابع در آمدي مدارس مشخص گرديده 
باعث شناسايي  و  ثبت شد  مالي  در سامانه  و 
و  افزايش منابع در آمدي واحدهاي آموزشي 

گرديد.
استان  آموزشي  هاي  واحد  از   92 سال  در   -
نه  عملکرد  گزارش  اي  هزينه  اعتبارات  براي 
سامانه   از  مدارس  و   گرديد  درخواست  ماهه 
مالي تراز آزمايشي 9 ماهه به  مديريت  استان  

ارسال کرده اند .
واحدهاي   92 سال  مالي  تراز  دريافت  از  پس 
در  يافته  انجام  هاي  هزينه  ثبت  و  آموزشي 
استان  مدارس در سامانه مالي مرکز مديريت 
اردبيل نسبت به تهيه گزارش عملکرد نه ماهه 
اقدام شدو تراز آزمايشي نه ماهه استان اردبيل 
  92/12/06 مورخ   192/630 شماره  نامه  طي 

به معاونت اداري و مالي ارسال شد.
واحدهاي  و  اردبيل  استان  مديريت  مرکز 
آزمايشي9  تراز  طي  اردبيل  استان  آموزشي 
ماهه مبلغ 2/623/517/346ريال هزينه داشته 

است که در نامه مذکور گزارش شده است
ب. اعتبارات تملک دارايي و سر مايه اي :

اعتبارات  براي  اردبيل  استان  مديريت  -مرکز 
تملک دارايي به مدت دو سال هيچ گونه بودجه 
نداشته است که باعث شده تنها  پروژه استان 
) اردبيل  الزهرا  اردبيل )حوزه علميه خواهران 

فرسايش   موجب   و  آمده  در  تعليق  حالت  به 
آتي   سال  از  واميد  است  گرديده   ساختمان 
تصميمات  مالي  و  اداري  معاونت  همکاري  با 

مکفي و اعتبار  الزم در نظر گرفته شود.
 

 معاونت آموزش
با  خواهران  علميه  های  حوزه  آموزشی  نظام 
تشيع  علميه  های  حوزه  اساسی  اصول  حفظ 
بانوان  اختصاصی  های  ويژگی  با  متناسب   ،
اهداف  است  شده  طراحی  جامعه  نيازهای  و 
نظام  اين  گذراندن  از  بعد  که  که  کالنی 
آموزشی انتظار می رود عبارت است از تربيت 
خواهران دين شناس ،صاحب نظر ، متخلق به 
اخالق اسالمی ، توانمند درتبليغ و ترويج آموزه 
،مديريت  ،تأليف  ،تحقيق  ،تدريس  دينی  های 
 – علمی  نيازهای  به  گويي  ،پاسخ  فرهنگی 

معرفتی واخالقی بانوان.
علميه  های  حوزه  مديريت  اکنون  هم 
واشراف  نظارت  اردبيل تحت  استان  خواهران 
،در  خواهران  علميه  های  حوزه  مرکزمديريت 
علميه  مدارس  طالب  امورآموزشی  راستای 
تابعه خود فعاليتهايی رادرزمينه پذيرش طالب، 
اساتيد  به  امورمربوط  و  عمومی  آموزشهای 

انجام داده است. 
امور مربوط به پذيرش طالب:

اردبيل  استان  خواهران  علميه  های  حوزه 

هرسال و همزمان با حوزه های علميه سراسر 
به  داوطلبان عالقمند  پذيرش  به  اقدام  کشور 
می  خواهران  علميه  های  درحوزه  تحصيل 
نمايد ، روند پذيرش وگزينش طالب برعهده 
اردبيل  استان  مديريت  و  بوده  علميه  مدارس 
نقش نظارت بر روند اجرای اين امور را بر عهده 
دارد و درچهار مدرسه علميه تحت پوشش خود 
اقدام به جذب افرادمستعد به صورت حضوری 
درمقطع سطح2 ، و بازپذيری نموده است که 
پذيرش  با  انجام شده دررابطه  فعاليتهای  اهم 

طالب به شرح زير می باشد: 
1.  تعداد ثبت نام کنندگان در آزمون ورودی 
سطح2 سال 1392 ،393 نفر و تعداد پذيرفته 
نام  ثبت  تعداد  و  است  بوده  نفر  شدگان 120 
سال1393  ورودی  آزمون  برای  کنندگان 

درحال حاضر470 نفر می باشد.
رابطه  در  مدارس  ابهامات  رفع  و  بررسی   .2
و  نام  ثبت  های  نامه  وآيين  دستورالعملها  با 

پذيرش با هماهنگی مرکز.
آزمون  سواالت  دريافت  جهت  پيک  3.ارسال 
ورودي سطح3 و آزمون بازپذيري سال1392.

و  سطح3   و  بازپذيري  آزمون  مرکز  4.تعيين 
سطح3  داوطلبين  براي   آزمون  برگزاري 
توسط  اردبيل  استان  در  ساکن  حضوري  غير 

مديريت استاني.
5.پيگيري و جمع آوري آمار کارتهاي ثبت نام 
فروخته شده و وجوه حاصله از فروش کارتها 
از مدارس و واريز آن به حساب مرکز و جمع 

آوري وعودت کارتهاي باقي مانده به مرکز .
دوره  در  شرکت  جهت  گر  مصاحبه  6.معرفي 
مديريت  سوي  از  برگزارشده  مصاحبه  فن 
پذيرش و تمهيدات الزم و ايجاد هماهنگي با 
مصاحبه گران و مديران مدارس تابعه  و اعالم 
جلسات  در  حضور  جهت  ايشان  به  زمانبندي 

مصاحبه مدارس.
 7.برگزاري آزمون بازپذيري و سطح3 در مرکز 

استان.
8.معرفي اساتيد مصاحبه گر داوطلبين سطح3 
رفتاري  اخالقي  برگزاري مصاحبه  و  مرکز  به 

داوطلبين سطح3 در مديريت استاني.

و  مصاحبه  مراحل  اجرای  روند  بر  نظارت   .9
براساس  شده  پذيرفته  داوطلبان  از  تحقيق 

زمان بندی اعالم شده.
جلسات  از  شده  ضبط  نوارهای  بررسی   .10
ثبت  های  برگه  بررسی  و  داوطلبين  مصاحبه 
نتايج ،جهت پاسخگويی به اعتراضات احتمالی 

داوطلبين.
رفتاری  و  اخالقی  سوابق  از  استعالم   .11
داوطلبان سطح 3 راه يافته به مرحله مصاحبه 

علمی – رفتاری سال 1392 
داوطلبين سطح3  مصاحبه  اطالعات  12.ورود 

در سامانه پذيرش.
مدارس  سواالت  تمامي  به  گويي  13.پاسخ 
استان در طول روند پذيرش )آزمون ومصاحبه 
مديريت  از  واستعالم  هماهنگي  با  نام(  وثبت 

پذيرش مرکز.
نهج  وحفظ  قرآن  )حفظ  امتيازات  14.بررسي 

البالغه ( داوطلبين.
اعتراضات  به  پاسخگويي  و  15.بررسي 
درمرحله مصاحبه  پذيرش  درسامانه  داوطلبين 

پذيرش سطح2.
داوطلبين  معرفي  و  ها  انصرافي  16.استعالم 
پذيرشي  ظرفيت  تکميل  جهت  جايگزين 
اسامي  واعالم  پذيرش  سامانه  در  سال1392 

به مدارس تحت پوشش و پيگيريهاي الزم.
17.محاسبه حق الزحمه مصاحبه گران پذيرش 
غيرحضوري  سطح3  و   2 سطح   1393 سال 
جهت  استان  مالي  اداري  معاونت  به  ارائه  و 

پرداخت به مصاحبه گران.
ظرفيت  اعالم  جهت  استعالم  و  بررسی   .18
نهايی واحدهای آموزشی استان برای پذيرش 
توجه  با  مدارس  ظرفيت  وتاييد   1393 سال 
به   ، استاد  ازجهت فضا و  به وضعيت مدارس 

ترتيب زير:
حضوری  بصورت  نفر   30 اردبيل  الزهراء)س( 
پاره  نفر بصورت   60 ، نيمه حضوري  نفر   5 ،
نفر   35 آباد  پارس  الحجج)ع(  ثامن  وقت- 
 60 خلخال  )س(  الزهراء  حضوری-  بصورت 
نفر بصورت حضوري- وليعصر)عج( گرمی 35 
نفر بصورت حضوری – فاطميه)س( مشگين 
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خاطرخود اين بانوی بزرگوار است.

وی به جايگاه زن در جامعه و خانواده اشاره کرد 
و افزود: کسانی که بحث تساوی حقوق بين زن 
اسالم  که  دارند  عقيده  می کنند  بيان  را  مرد  و 
در  است،  نکرده  رعايت  را  زمينه عدالت  اين  در 
حقيقت از استعدادها و توانايی هايی که خداوند به 

هر موجودی عنايت نموده بی اطالع اند .
را  عدالت  اسدآباد  اسالمی  تبليغات  اداره  رييس 
به معنای قرار گرفتن هر چيزی در جای خودش 
يک  گروهی  هر  داشت:  اظهار  و  کرد  عنوان 
را  آن  بايد  که  دارد  خود  به  مخصوص  توانايی 
داشت:  اظهار  وی  دهند.  ارتقا  و  کنند  شناسايی 
يک  بلکه  نيست  شخصی  مسئله  يک  حجاب 
تجاوز  آن  رعايت  عدم  و  است  اجتماعی  مسئله 
به حقوق ديگران است. وی در پايان خطاب به 
طالب گفت: طالب بايد به تبيين مقام و جايگاه 
مقابل  در  زنان  وظيفه  و  بپردازند  اسالم  در  زن 
خانواده را بيان کنند زيرا سبک زندگی حضرت 
برای  الگو  بهترين  علی)ع(  و حضرت  زهرا )س( 

خانواده های اسالمی ايرانی است .

برگزاری جشن والدت حضرت 
زهرا ) س( در مدرسه الزهرا)س( 

فریدن با حضور امام جمعه
همکاری  با  زهرا ) س(  حضرت  والدت  ,جشن 
و  فرمانداری   فريدن ،  الزهرا ) س(  علميه  مدرسه 
سپاه منطقه و با حضور مسئولين و عموم با نوان 
اين شهر برگزار شد. حجت االسالم احمد طيبی 
کرد:  تصريح  مراسم  اين  در  فريدن  جمعه  امام 
با سبک  ارتباط  در  رهبری  معظم  مقام  سخنان 
زندگی يک فضای جديد و وسيعی در جامعه باز 
کرده اند که شايد بتوان گفت مخاطب اصلی در 

ارتباط با بحث خانواده، بانوان جامعه هستند .
دين  بزرگان  فرمايشات  اساس  بر  افزود:  وی 
فاطمه  حضرت  شد  باعث  که  عاملی  مهم ترين 
و  خلقت  عالم  در  را  جايگاهی  چنين  زهرا ) س( 
پيشگاه خداوند کسب کنند به جهت اعال بودن 

رتبه ايشان در مادر  ، همسر و دختر بودن بود.
امام جمعه فريدن اظهار داشت: يکی از آفت هايی 
که امروزه جامعه بشری و جامعه ما به آن مبتال 
به  کار  و  اشتغال  اقتصادی ،  فعاليت های  شده، 

عنوان يک ارزش در بين بانوان جامعه است.

برگزاری نشست ضرورت اقتصاد 
مقاومتی در بیانات رهبری 

در مدرسه فاطمیه)س( اهواز
بيانات  در  مقاومتی  اقتصاد  ضرورت  ,نشست 
اهواز  فاطميه)س(  علميه  مدرسه  در  رهبری 
بهرام پور  مسعود  حجت االسالم  شد.  برگزار 
کارشناس امور دينی در اين نشست تصريح کرد: 
اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که مقاومت ما را 

در برابر توطئه های اقتصادی دشمن مقاوم کند .

شهر 25 نفر بصورت حضوری.
19 .دريافت دفترچه ها وبروشور های تبليغاتی 
از مديريت پذيرش مرکز و توزيع و ارسال آنها 

به مدارس.
الزم  هاي  هماهنگي  و  اقدامات  20.انجام 
جهت انجام پذيرش در مدرسه جديد التأسيس 

الزهراء »س« خلخال.
21. اهم اقدامات انجام گرفته از سوی مديريت 
برای  تبليغات  خصوص  در  اردبيل  استان 

پذيرش سال 1393 به شرح زير می باشد :
22.تشکيل جلسه ستادي مدير محترم استان 
با مديران مدارس جهت توجيه انجام کارهاي 

مربوط به پذيرش سال 1393.
23.تشکيل جلسه ستادي مدير محترم استان 
با کادر مديريت استاني و توجيه انجام کارهاي 

مربوط به پذيرش سال 1393.
تراکت   ، ها  دفترچه   ، ها  پوستر  24.دريافت 
از  مرحله  سه  تبليغاتي طي  بروشورهاي  و  ها 

مديريت پذيرش و ارسال به مدارس تابعه .
وسيمای  صدا  با  مکاتبه  و  25.هماهنگی 
استان جهت پخش تيزر تبليغاتی و زير نويس 

تلوزيوني.
26.انجام مکاتبات اداري  مدير استان  با ائمه 
پوستر  ارسال  و  و شهرستانها  استان  جماعات 
و  شهرستانها  تمامي  براي  تبليغاتي  هاي 

بخشهاي مربوطه.
27.مکاتبه مدير استان با سپاه حضرت عباس 
پذيرش  تبلغاتي  هاي  پوستر  ارسال  و  »ع« 

جهت پخش و اعالم در حلقه های صالحين.
آموزش  کل  اداره  با  مکاتبه  و  هماهنگي   .28
در  مبلغين  حضور  و  استان   پرورش  و 
شناساندن  جهت  استان  دخترانه  دبيرستانهاي 

حوزه هاي علميه.
29.نصب پوستر در مصالي نماز جمعه استان 
و شهرستانها ، اعالم اطالعيه پذيرش در نماز 

جمعه ، در طول زمان پذيرش .
استان  جمعه  هاي  نماز  در  مبلغين  30.حضور 
سواالت  به  گويي  پاسخ  جهت  شهرستانها  و 
مراجعين در رابطه با پذيرش حوزه هاي علميه.

 5000 و  پوستر   1000 تهيه  و  31.سفارش 

از طرف مرکز  ارسالي  موارد  بر  تراکت عالوه 
و نصب و پخش در مراکز و نهادهاي مختلف.

32.مکاتبه مدير استان به همراه ارسال پوستر 
 ، اصالندوز  هاي  شهر  جماعات  ائمه  دفتر  به 
آباد ، خلخال ،  آباد ، جعفر  بيله سوار ، پارس 
سرعين ، کلور ، کوثر ، گرمي ، مشگين شهر ، 

نمين ، نير ، اردبيل ، انگوت .
ارسال  همراه  به  استان  مدير  مکاتبه   .33
پوستر و بروشورهاي تبليغاتي به اداره تبليغات 
اسالمي استان ، کانون مساجد ، نهاد نمايندگي 
المتين ، حلقه هاي  ولي فقيه ، مؤسسه حبل 

صالحين در استان.
توسط  شهر  اصلي  ميادين  در  بنر  34.نصب 

واحد هاي حوزوي.
واحد هاي  از  تبليغات  انجام  روند  35.پيگيري 
آموزشي و دريافت گزارش از مديران مدارس.

در  مدارس  تمامي سواالت  به  36.پاسخگويي 
روند ثبت نام براي پذيرش سال 1393

امور مربوط به اساتيد:
طلبه  خواهران  وتربيت  تعليم  ترديد  بدون    
های  حوزه  مرکزمديريت  وظيفه  ترين  اصلی 
علميه خواهران است و اين مهم جز از طريق 
بهبودکيفيت آموزش و شيوه های تربيت دانش 
اساتيد  آفرينی  نقش  و  بامحوريت  پژوهان 
فاضل و متعهد ميسور نيست ازاين رو معاونت 
نمودن  مند  نظام  منظور  به  مرکز  آموزش 
و  مجرب  اساتيد  وبکارگيری  جذب،گزينش 
فرهيخته و بهره گيری صحيح علمی ازايشان 
اقدام به گزينش و بکارگيری اساتيد می نمايد، 
دفتر مديريت استانی اردبيل به عنوان بخشی 
هماهنگ  عنوان  به  که  است  مرکز  ستاد  از 
کننده عوامل ارزيابی و هماهنگ باواحد جذب 
وگزينش مديريت اساتيدمرکز فعاليت می کند 
،فعاليتهای انجام شده دراين راستا به شرح زير 

می باشد:
تدريس  به  مشغول  اساتيد  شرايط  1.پيگيری 
شرايط  بودن  دارا  جهت  از  استان  مدارس  در 

تدريس دروس عمومی واختصاصی.
با واحد هاي آموزشي قبل از شروع  2.رايزنی 
نيمسال اول و دوم سال تحصيلی93-92 برای 

شناسايی اساتيد مورد نياز و دارای صالحيت و 
مدارک  ارسال  در  هماهنگی  جهت  دار  مجوز 
الزم اين اساتيد به مديريت اساتيد مرکز جهت 
ثبت مجوز در سامانه آموزش ،که طی اين امر 
مدارک بيش از30 نفر ازاساتيد مدارس به مرکز 
ارسال شده و مورد تاييد و ثبت مجوز از سوی 

مرکز قرار گرفته اند.
3. بررسي و اعالم نظر مدير استان در رابطه 
با اساتيد معرفي شده از مدارس براي تدريس 
دروس نيمسال دوم 1391 و همچنين دروس 
اخالق و ارسال نامه به مرکز جهت ثبت مجوز 

تدريس براي اين اساتيد.
4.پاسخ گويي نسبت به تمامي سواالت مدارس 
تحت پوشش در رابطه با جذب وگزينش اساتيد 

طي مشورت با مديريت اساتيد مرکز.
به  تابعه  اساتيد حائز شرايط مدارس  5.معرفي 
امور مربوط  انجام  استان جهت  مرکز خدمات 

به بيمه اين اساتيد.
روش  کارگاه  در  شرکت  گواهي  6.صدور 
اساتيد شرکت کننده  از  نفر  براي 34  تدريس 

در اين کارگاه و تحويل به اساتيد .
مدارس جهت  از  پيگيري  و  رساني  اطالع   .7
آموزش  دوره  در  شرکت  براي  استاد  معرفي 
نظام  و  تربيتي  روانشناسي  دروس  مجازي 

خانواده در اسالم.
الزهرا  مدرسه  مدير  با  استان  مدير  8.جلسه 
»س« اردبيل جهت تعيين اساتيد براي تدريس 

دروس نيمسال دوم 1392 اين مدرسه.
اول  نيمسال  اساتيد  تدريس  9.ارزشيابي شيوه 
جهت  مدارس  به  نتايج  ارسال  و   1392 سال 
تعيين  براي  ارزشيابي  نتايج  نمودن  دخيل 
اين طرح حدود 20  در   ( دوم  نيمسال  اساتيد 
الزهرا  مدرسه  در  شده  ارائه  دروس  از  درس 
س اردبيل در نيمسال اول 1392 ، 12 درس 
مشگين  شهرستان  فاطميه »س«  مدرسه  در 
»عج«  وليعصر  مدرسه  در  درس   15 و  شهر 
معاون  حضور  بصورت  و  گرمي  شهرستان 
و  مدارس  در کالسهاي درس  استان  آموزش 
توزيع فرمهاي ارزشيابي بين طالب و سواالت 
شفاهي از طالب صورت گرفته و جمع بندي  
شده  انجام  استاني  مديريت  در  فرمها  نتايج 

است.(
مجوز  ثبت  به  مربوط  امور  تمامي  10.بررسي 
مديريت  با  مکاتبه  و  رايزني  و  اساتيد  تدريس 
اساتيد جهت ثبت مجوز تدريس اساتيد در آغاز 

هر نيمسال تحصيلي.
11.پيگيري امور مربوط به ثبت درس مدارس 

قبل از شروع زمان انتخاب واحد.
معرفي  جهت  استان  مدارس  با  12.رايزني 

اساتيد براي دروس فاقد استاد. 
به  مشغول  اساتيد  تعداد  حاضر  حال  13.در 
آقا و 40  نفر   13 ، استان  تدريس در مدارس 

نفر خانم مي باشند.
امور آموزشی 

استانی  مديريت  شده  انجام  فعاليتهای  اهم 
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اخبار مدارس
وی افزود: اقتصاد مقاومتی در زمان حاضر بحث 
بسيار مهم و اساسی است که دو هدف را در پی 
دارد يکی اينکه وابستگی بسيار زياد به خارج از 
کشور را کم می کند و ديگر اينکه کشور ما يک 
کشور پر مصرف است و از اين جهت ضربه پذير 
است. وی اظهار داشت: بايد اقتصاد مقاومتی در 
جامعه تجلی پيدا کند و به شکل فرهنگ در بيايد 
دينی  امور  کارشناس  گيرد .  قرار  عمل  مورد  تا 
خداوند  اميد واريم  ساخت:  نشان  خاطر  پايان  در 
برکاتی را به ما عطا کند که هم از لحاظ علمی و 

هم از لحاظ تحصيل تقوا پيشرفت کنيم.

برگزاری نشست کرسی آزاد اندیشی 
در مدرسه حضرت زینب )س( یزد

افق  موضوع  با  انديشی  آزاد  کرسی  ,نشست 
ديد منتظر در مدرسه علميه حضرت زينب )س( 
مدرسه  مدير  قياسی  شد.منصوره  برگزار  يزد 
در  کرد:  تصريح  يزد  زينب)س(  حضرت  علميه 
با طرح  از طالب  نفره  اين نشست دو گروه سه 
و  منتظر  وظايف  مورد  در  متفاوت  نظريه های 
عدم آمادگی اجتماعی برای ظهور به ارائه ديدگاه 
برگزاری  افزود:  پرداختند.وی  خود  نظريات  و 
امری  مهدويت  مورد  در  آزاد انديشی  کرسی های 
مهدوی  معارف  شناخت  برای  الزم  و  ضروری 
اول  مرحله  در  فردی  خود سازی  است.قياسی 
امت  وظا يف  از  را  بعد  مراحل  در  جامعه سازی  و 
مبا حث  در  ساخت :  خاطر نشان  و  دانست  منتظر 
مهدويت عده ای با غرض ها ی متفا وت با تغير رای 
در  فريبی  عوام  به  روايات  و  آيات  در  تحريف  و 
زمينه مهدويت مشغول هستند. وی اظهار داشت: 
اکنون وظيفه طالب اين است با بصيرت و پشتوانه 
علما مبا حث صحيح مهدويت را با  تکيه بر آيات 

وحی و روايات متفق، به مردم آموزش دهند. 

دیدار طالب مدرسه کریمه 
اهل بیت)س( خوانسار با خانواده شهدا  
کريمه  علميه  مدرسه  طالب  از  ,شماری 
اهل بيت)س( خوانسار با خانواده شهدا در روستای 
ارجنک ديدار کردند. صديقه سعادت يار مدير مدرسه 
علميه کريمه اهل بيت)س( خوانسار هدف از اين 
ديدار را ادای احترام به مقام شامخ شهدا و تکريم 
اظهار  وی  کرد.  بيان  شهدا  مادران  و  همسران 
داشت: گفت و گو در مورد سيره شهدا و تقدير از 
مادر شهيد از جمله برنامه های برگزار شده در اين 
ديدار بود. مدير مدرسه علميه کريمه اهل بيت)س( 
خاطر نشان کرد: اين ديدار با شرکت تعداد 20 نفر 
از طالب و مسئولين اين مدرسه علميه برگزار شد.

برگزاری جشن میالد کوثر 
در مدرسه الزهرا)س( فامنین

با حضور عموم بانوان شهر
,جشن ميالد حضرت زهرا)س( در مدرسه علميه 

ذيل  شرح  به  امورآموزشی  درراستای  اردبيل 
می باشد:

1. پاسخگويی به مدارس درمورد اجرای آيين 
نامه های آموزشی.

شده  داده  ارجاع  مشکالت  حل  و  بررسی   .2
آموزشی 35 نفر از طالب به کميسيون موارد 
در  گيري  تصميم  و  استانی  مديريت  خاص 
کميسيون استان و ارسال نتيجه به مدارس و 

معاونت آموزش مرکز)در سال 1392(
3. انجام امور مربوط به بررسي و حل مشکالت 
با مرکز در  انتخاب واحدي طالب و مشورت 

جهت حل مشکالت انتخاب واحدي.
فارغ  طالب  مدارک  بررسی  و  دريافت   .4
بررسي   و  پوشش  تحت  مدارس  از  التحصيل 
تاييد  فرم  ارائه  و  طالب  کارنامه  و  مدارک 
استان  مدير  به  التحصيلي  فارغ  جهت  نهايي 
جهت امضاء ) در سال 1392 تعداد 50 مورد از 
پرونده هاي طالب تأييد شده و جهت صدور 

مدرک به مرکز فرستاده شده است.(
5. دريافت سواالت امتحانات متمرکز و تکثير 
به  پيک  توسط  آن  ارسال  و  بندی  بسته  و 
مدارس در زمان امتحانات نيمسال دوم 1391 

و نيمسال سوم 1391. 
6. ارجاع روزانه و بصورت اتوماسيوني سواالت 
امتحاني و رمز بازگشايي سواالت نيمسال اول 

1392 به مدارس. 
7. اعزام  ناظرين براي جلسات امتحانات پايان 
برگزاری  برحسن  نظارت  جهت  مدارس  ترم 
امتحانات و دريافت برگ گزارش ناظرين وبررسی 
مشکالت اجرايی مدارس جهت رفع مشکالت 
دوم  نيمسال  امتحانات  مرکز.)در  به  وگزارش 
1391 و نيمسال اول 1392 براي تمامي مدارس 

استان ناظر امتحاني اعزام شده است(
8. تعيين مراکز آزمون امتحانات طالب سطح3 
تمام  انجام  و  استان  در  ساکن  حضوري  غير 

امور مربوط به امتحانات اين طالب.
سطح3  امتحاني طالب  اوراق  بندي  جمع   .9
از  اعالم شده  به مراکز  ارسال  و  غيرحضوري 

طرف مرکز جهت تصحيح اوراق.
غير  سطح3  شفاهي  امتحانات  برگزاري   .10
حضوري نيمسال دوم 1391 و نيمسال اول سال 
1392 در مديريت استاني و ارسال نمرات به مرکز 
)در راستاي امتحانات شفاهي طالب سطح3 غير 
حضوري به جهت نبود مدرسه سطح3 در استان 
و طي رايزني با مرکز و جهت سهولت شرکت 
امتحاني  طالب،3مرکز  اين  براي  امتحانات  در 
براي اين طالب، در استان اردبيل و شهرستانهاي 
پارس آباد و گرمي مشخص شده است و پس 
از معرفي  اساتيد امتحانات شفاهي به مرکز و 
تأييد ايشان ، امتحانات شفاهي در محل مديريت 

استاني برگزار شده است(
11. دريافت برگ گزارش ناظرين امتحانات و 

بررسي و ارسال نسخه اي از آن به مرکز .
الزحمه ناظرين امتحانات و  12. محاسبه حق 

ارائه به معاونت اداري مالي جهت پرداخت.

13. بررسی وضعيت و مشکالت مدارس در زمان 
انتخاب واحد و مکاتبه و تماس تلفني مکرر با 
شدن  مرتفع  جهت  مرکز  آموزش  همکاران 

مشکالت طالب دررابطه با انتخاب واحد.
و  ثبت  جهت  آموزش  برسامانه  نظارت   .14

اصالح تمامی دروس همزمان با شروع ترم.
15. نظارت بر برگزاری امتحانات ميان ترم ، 
ثبت نمرات امتحانی و ثبت صحيح غيبت های 
وکار  تحقيق  که  دروسی  نمرات  ،ثبت  طالب 
عملی دارند در سامانه آموزش در موعد اعالم 
شده از طرف مرکز ،نظارت بربرگزاری ساعات 

مباحثه مطلوب درمدارس.
تنظيم  امتحانی  برنامه  وبررسی  دريافت   .16
شده از طرف مدرسه برای دروس غير متمرکز.

آغاز  در  کالسها  شروع  نحوه  بر  نظارت   .17
هر ترم.

18. بررسی برنامه درسی هفتگی تنظيم شده 
از طرف مدرسه برای طالب ،پيگيری نسبت به 
تغيير دادن برنامه درسی درموارد الزم و تأکيد 
بر تنظيم برنامه درسی بر اساس موارد ابالغی 

از سوی مديريت آموزش عمومی مرکز.
19. استعالم از معاونين آموزش مدارس نسبت 
شده  تدريس  پيشرفت سرفصلهای  کيفيت  به 

ازسوی اساتيددر اواسط ترم .
اردبيل  مدارس  از طالب  نفر  20. شرکت 82 
 92 سال  علمی  المپياد  ای  مدرسه  مرحله  در 
که ازاين تعداد 29 طلبه به مرحله منطقه ای 

راه يافتند. 
آزمون  تکثير سواالت  و  از مرکز  دريافت   .21
المپياد مرحله منطقه اي به تعداد داوطلبين در 

مديريت استاني.
22. برگزاري مرحله استاني المپياد علمي در مرکز 

استان و جمع بندي و ارسال پاسخنامه به مرکز.
مرحله مدرسه  آزمون  بندي سواالت  23. جمع 
اي طراحي شده در مدارس  و ارسال به مديريت 

سنجش مرکز جهت بررسي و اعالم نظر.
درخواستي  درسي  کتب  ليست  24.دريافت 
پوشش  مدارس تحت  سال تحصيلي 92-93 
وجمع بندي آنها در يک فرم مستقل و ارسال 
به مرکز و محاسبه جمع مبلغ کتابها ودريافت 
از مدارس و واريز به حساب مرکز توسط  آن 

معاونت اداري مالي.
ارسال  درسي  کتابهاي  تقسيم  و  25.تفکيک 
شده از طرف مرکز و تحويل آن به مدارس در 

آغاز سال تحصيلي 92-93
نمره  ثبت  اشکاالت  هاي  فرم  26.دريافت 

مدارس و اصالح آن در سامانه آموزش.
تمامي  به  نسبت  اقدام  و  گويي  27.پاسخ 
موارد  در  و  استان  مدارس  آموزشي  سواالت 

لزوم  مشورت با مرکز .
سال  اول  نيمسال  شروع  گزارش  28.دريافت 
تحصيلي 93-92 مدارس تابعه و حضور مدير 
استان در مراسم افتتاحيه مدارس وقرائت پيام 

مدير محترم مرکز در اين مراسم. 
اعالم  و  بازپذيري  طالب  نمرات  29.تطبيق 

مرخصي  و  سنوات  از  باقيمانده  سالهاي  تعداد 
و مشروطي اين طالب به مدارس. 

از  طالب  سطح2  موقت  گواهي  30.دريافت 
مرکز و ارسال به مدارس.

رفع  جهت  مدارس  به  تلفني  هاي  31.پاسخ 
اشکاالت انتخاب واحدي.

و  طالب  واحدي  انتخاب  تخلفات  32.بررسي 
آموزش مدارس جهت رفع  معاونين  با  رايزني 

آنها.
33.بررسي درخواست سطح1 تعدادي از طالب 

و ارسال به مرکز جهت تصميم نهايي.
34.بررسي درخواست تطبيق نمرات دانشگاهي 
اي  نامه  طي  آن  ارسال  و  طالب  از  تعدادي 

به مرکز.
35.بررسي درخواست تغيير دوره طالب و ارجاع 
بررسي  و   1392 اول  نيمسال  براي  مرکز  به 
براي  استاني  مديريت  توسط  گيري  تصميم  و 

متقاضيان تغيير دوره براي نيمسال دوم 1392. 
در  استان  مدارس  در  جاري  طالب  36.تعداد 
س  الزهرا   ( نفر   459  ،  1390 دوم  نيمسال 
پارس  ع  الحجج  ثامن   – نفر   164 اردبيل 
نفر   115 گرمي  عج  وليعصر   – نفر   122 آباد 
– فاطميه س مشگين شهر 58 نفر ( و تعداد 
طالب فارغ التحصيل در مدارس استان 276 
نفر ) الزهرا س اردبيل 18 نفر – ثامن الحجج 
گرمي  عج  وليعصر   – نفر   102 آباد  پارس  ع 
نفر(  فاطميه س مشگين شهر 80   – نفر   86

مي باشد.

 معاونت فرهنگی ، پژوهشی
الف- فعاليتهاي فرهنگي – تربيتي

از آنجايي که جامعه ما آماج تهاجمات گسترده 
فرهنگي از سوي دشمنان است.آنها نسل جوان 
جامعه و بخصوص زنان را آماج حمالت خود 
قرار داده اند ويکي از اهداف عاليه حوزه هاي 
ترويج  براي  طالب  تربيت  خواهران  علميه 
مديريت  رو  اين  از  باشد  مي  ديني  فرهنگ 
استاني اردبيل نيزجهت رسيدن به اين امر مهم 
فعاليت هايي را به شرح ذيل انجام داده است:

* همکاري و پيگيري امور مربوط به مربيان 
طرح رحمت با دفتر امور بانوان استانداري .

* پيگيري و ارسال گزارشات مشاوران مدارس 
تابعه به صورت هر دو ماه يکبار .

مدارس  فرهنگي  خبري  گزارشات  ارسال   *
و  عمومي  روابط  دفتر  به  استان  مديريت  و 

ارتباطات  مرکز.
* بررسي وضعيت خوابگاههاي مدارس تابعه و 

ارسال نتايج بررسي ها به مرکز .
* انجام بيش از 150 مکاتبه و 200 مکالمه با 
از 1000 تماس  مرکز و پاسخ گويي به بيش 

تلفني مدارس استان . 
* پيگيري معاينه طالب ورودي 91  و اگاهي 
از وضعيت سالمت آنها و ارسال نتايج آن به 

مرکز .
و  مزدوج  طالب  اسامي  گيري  گزارش   *



اخبار مدارس
شهر  بانوان  عموم  حضور  با  فامنين  الزهرا)س( 
برگزار شد. نرگس کريمی معاون فرهنگی مدرسه 
اين  در  کرد:  تصريح  فامنين  الزهرا)س(  علميه 
مراسم حجت االسالم دانيالی مسئول بسيج طالب 
الگو بودن حضرت زهرا)س( در  فامنين در مورد 
زندگی و توسل به ايشان به ايراد سخن پرداخت. 
عنوان  به  زهرا)س(  حضرت  داشت:  اظهار  وی 
الگوی کامل در تمام زمينه ها در زندگی هستند و 
فرهنگ ساده زيستی ايشان را بايد سرلوحه زندگی 
اين  پايان  در  داد:  ادامه  کريمی  دهيم.  قرار  خود 

مراسم از ماداران شهدا تجليل به عمل آمد. 

برگزاری دوره آموزش تخصصی 
تجوید و احکام در مدرسه 

الزهرا)س( فامنین
احکام  و  تجويد  تخصصی  آموزش  ,دوره 
فامنين  الزهرا)س(  علميه  مدرسه  در  اسالمی 
علميه  مدرسه  مدير  بشيری  مريم  شد.  برگزار 
آموزش  دوره  کرد:  تصريح  فامنين  الزهرا)س( 
با  اسالمی  احکام  و  قرآن  تجويد  تخصصی 
و  دانش آموختگان  و  مبلغان  از  نفر   40 شرکت 

با تدريس سميه نقوی مدرس حوزه برگزار شد.
سطح  ارتقای  منظور  به  دوره  اين  افزود:  وی 
زمينه های  در  دانش آموختگان  و  مبلغان  مهارت 

قرآنی و احکام برگزار شد.

برگزاری مراسم بزرگداشت شهدا
در مدرسه حضرت زینب )س( یزد

,مراسم بزرگداشت شهدا با حضور خانواده شهدا 
برگزار  يزد  زينب)س(  علميه حضرت  مدرسه  در 
شد.پدر شهيد مصطفی فقيهی در اين مراسم به 
فضيلت واليت اهل بيت)ع( اشاره کرد و گفت: با 
انسان  اساسی در هدايت  تقوا که عنصر  واليت ، 
است در زندگی رقم خواهد خورد. وی به حوادث 
تاريخی و سير انقالب اسالمی اشاره کرد و افزود: 
حکومت اسالمی در ايران توسط امام خمينی)ره( 
جريان عمومی پيروی از واليت فقيه را رقم زد.پدر 
شهيد فقيهی اظهار داشت: کسی که در راه علم 
وآگاهی برای خدا تالش کند مجاهد فی سبيل اهلل 
اسالمی  نظام  اعتالی  راه  در  اگر  ويژه  به  است 
باشد که نمونه کامل آن شهيد آوينی است. وی 
در اهميت جايگاه واليت فقيه اظهارداشت: علما 

الگوی ما در تبعيت از واليت در جامعه هستند.

برگزاری سلسله نشست های اخالق در 
زندگی در مدرسه کوثر)س( تهران

با موضوع اخالق در  ,سلسله مباحث گفتمانی 
زندگی در مدرسه علميه کوثر)س( تهران برگزار 
شد. جزايری مدرس حوزه در نخستين جلسه از 
آغاز کارها  بر  به حديثی  اشاره  با  اين نشست ها 
بيان  به  و  تاکيد کرد  الرحيم  الرحمن  بسم اهلل  با 
در  الرحيم«  الرحمن  »بسم اهلل  نقش  و  جايگاه 

هماهنگي با مرکز خدمات حوزه جهت  واريز 
تسهيالت ازدواج به طالب مزدوج .

*تقسيم و توزيع مجله تبليغ ) ويژه ماه مبارک 
رمضان (بين مبلغين مدارس تابعه استان .

مشاوران  آزمون  برگزاري  * هماهنگي جهت 
تابعه  مدارس  مختلف  هاي  فراخوان  براي 
به  آن  نتايج  ارسال  و  اوراق  تصحيح  استان 

مرکز.
جلسات  به  مربوط  فرم  ارسال  و  بررسي   *

دانش آموختگان مدارس استان به مرکز  .
* معرفي معاون فرهنگي جديد مدرسه فاطميه 
علميه )س( شهرستان مشگين شهر به مرکز .

تربيت  دوره  متقاضيان  معرفي  و  شناسايي   *
و  مرکز  به  تابعه  مدارس  نور  فيض  مربي 
برگزاري آزمون غير حضوري براي متقاضيان 

و اعالم نتايج حاصله به مرکز . 
قرآني  مؤسسات  مدارک  ارسال  و  پيگيري   *

مدارس به مرکز و انجام امورات مربوطه . 
زمزمه  نهايي  نتايج  ارسال  و  بندي  جمع   *

قرآني و قرائت نماز مدارس تابعه به مرکز .
* هماهنگي و همکاري جهت اعزام روحانيون 

و طالب به مرقد مطهر امام راحل .
مربوط  امورات  انجام  پيگيري  و  * هماهنگي 
غير  آزمون  برگزاري  و  مدارس  نشريات  به 
حضوري براي سردبيران نشريات مدارس تابعه                                                                                                                        
فرهنگي  بودجه  هاي  هزينه  وتقسيم  شرح   *

مدارس و پيگيري کارهاي مربوطه . 
* همکاري با دفتر امور بانوان استانداري جهت 
حضور مبلغين در دوره ها جلسات برگزار شده .

* هماهنگي و برنامه ريزي  جهت اعزام طالب 
با  فرهنگي  اردو هاي  به  استان  تابعه  مدارس 

برنامه هاي متنوع فرهنگي ، تربيتي .
يازدهمين  تبليغاتي  هاي  فعاليت  پيگيري   *
بندي  جمع  و  مدارس  جمهوري  رياست  دوره 

و ارسال آن به مرکز .
تابعه  از فعاليت هاي مدارس  * تهيه گزارش 

جهت چاپ در نشريه شميم ياس مرکز .  
به  مربوط  هاي  نامه  ارسال  و  پيگيري   *
برگزاري دوره هاي آموزشي فرهنگي مدارس 

تابعه استان به مرکز .
* تکميل و ارسال فرم مربوط به برنامه هاي 
پيشنهادي فرهنگي مديريت استاني به مرکز . 
دوره  در  مربيان  شرکت  جهت  هماهنگي   *

مقدماتي  و تکميلي فن خطابه در مرکز .
* شرکت در جلسات و نشست هاي کارگروه 
کل  اداره  در  عفاف  و  فرهنگ حجاب  تعميق 

تبليغات اسالمي استان .
* صدور و ارسال گواهينامه هاي اساتيد داور و 

تجويد قرآن کريم مدارس تابعه استان . 
مديريت  تبليغ  کارگروه  اعضاي  تعيين   *

استاني و برگزاري جلسات .
قرآني  مسابقات  اجراي  جهت  هماهنگي   *  
مدارس  طالب  استاني  و  اي  مدرسه  مرحله 

تابعه و ارسال نتايج آن به مرکز . 
عمره  نام  ثبت  مدارک  دريافت  و  *پيگيري 

طالب مدارس استان و ارسال آن به مرکز .
مناسبت  به  طالب  ازدواج  جشن  برگزاري   *
حضرت  و  )ع(  علي  حضرت  ازدواج  سالروز 

فاطمه )س(.
* پيگيري و دريافت گزارشات ترمي فرهنگي 
، تربيتي مدارس استان و ارزيابي آنها و ارسال 

آن به مرکز.
علمي  منبر  دي  سي  ارسال  و  هماهنگي   *
مربيان فن خطابه و پيگيري نتايج حاصله آن. 
قرآني  هاي  فعاليت  بندي  جمع  و  *پيگيري 
مبلغين در ماه مبارک رمضان و ارسال آن به 

مرکز .
استان  طالب  بسيج  با  تعامل  و  همکاري   *

جهت برگزاري برنامه ها و مناسبت ها .
مدرسه  مراحل  برگزاري  جهت  هماهنگي   *
)ره(  استاد مطهري  آثار  مسابقه  استاني  و  اي 

مدارس تابعه وارسال نتايج آن به مرکز .
* هماهنگي و اطالع رساني به مدارس جهت 
تبليغ براي ثبت نام و پزيرش حوزه هاي علميه 
خواهران و اعزام بيش از 50 نفر مبلغين فعال 

به مدارس آموزش و پرورش  .
مسابقات  منتخبين  حضور  جهت  *هماهنگي 
قرآني در مرحله کشوري مسابقات و جشنواره 

قرآني 
طالب  بسيجيان  حضور  جهت  هماهنگي   *

فعال در دوره آموزشي فعال به کادر .
عمومي  محافل  و  مجالس  در  مبلغين  حضور 

جهت آموزش قرآن و احکام
با  بوشهري  صفايي  اهلل  آيت  حضرت  حضور 
عنوان استاد اخالق و مشاور در مدارس علميه 

استان
برپايي نمايشگاه پوستر ويژه دهه فجر انقالب 

اسالمي ايران
ب- فعاليتهاي پژوهشي

مديريت استاني اردبيل نيزجهت فراهم کردن 
بستر مناسب براي پژوهشگران طالب فعاليت 
هايي را انجام داده است.که اهم اين فعاليت ها 

به شرح ذيل می باشد :  
عملکرد  گزارش  دفترچه  ارسال  و  بررسي   *
پژوهشي شش ماهه مربوط به مدارس به مرکز 

و پاسخگويي به اعتراضات مدارس .
* اطالع رساني کتابداران جهت به روز رساني 
افزار کاوش کتابخانه  نرم  و تکميل اطالعات 

ها ي واحد هاي حوزوي.
تحقيقات  اطالعات  بندي  جمع  و  پيگيري   *
و  مکفي  بودجه  لحاظ  براي  مدارس  پاياني 

ارسال آن به مرکز. 
 3 رشد  مسابقه  مربوط  کارهاي  پيگيري   *
و  ها  ،طرحنامه  موضوعات  تصويب  قبيل  از 

مراحل تدوين تحقيق .
* هماهنگي و ارسال اطالعات کتاب شناختي 
کتابخانه هاي مدارس تابعه جهت بارگذاري در 

نرم افزار کاوش .
* هماهنگي جهت برگزاري کرسي آزادانديشي 
در مدرسه علميه ثامن الحجج )ع( شهرستان 

پارس آباد.
* هماهنگي و تشگيل جلسات شوراي علمي 
اعضاي  و  مدير  حضور  با  استان  پژوهشي   –

محترم .
از  مورد   54 تعداد  تصويب   .1  : اقدامات 
پاياني طالب  پيشنهادي تحقيقات  موضوعات 
تحقيقات  نامه  آيين  به  توجه  با  تابعه  مدارس 
پژوهشي  هاي  طرحنامه  تصويب   .2 پاياني 
براي  راهکار  ارائه  و  تابعه  مدارس  پيشنهادي 
اجراي طرح ها با  توجه به کمبود بودجه اين 
بخش  . 3 تصويب موضوعات و طرحنامه هاي 

مسابقه رشد 3 طالب مدارس تابعه
هفته  در  شده  انجام  اقدامات  بندي  جمع   *
و  مدارس  خواني  کتاب  و  کتاب  و  پژوهش 
ارسال آن به مرکز که اهم  مديريت استان و 

فعاليت ها شامل :
هاي  کتابخانه  وضعيت  از  يابي  اطالع   )1

مدارس استان .
2( اقدام و هماهنگي براي تهيه کتا بهاي مورد 
 ) عج   ( وليعصر  مدرسه  پژوهشي  کانون  نياز 

شهرستان گرمي .
و  پژوهش  معاونين  با  تلفني  صحبت   )3
کتابداران مدارس استان جهت رفع مشکالت 
وضعيت  به  توجه  با  الزم  هاي  راهنمايي  و 
نامساعد هوا و بعد مسافت وهمچنين وجود 4 
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و  افعال  همه  اگر  افزود:  وی  پرداخت.  زندگی 
عقايد انسان با بسم اهلل الرحمن الرحيم آغاز نشود 

عاقبت و فرجام نيکويی نخواهد داشت. 
وی اظهار داشت: فضائل اگر ريشه قرآنی داشته 
فضيلت  اين صورت  غير  در  و  فضيلت اند  باشند 
محسوب نمی شوند. مدرس حوزه با اشاره به آيه 
به  نهری که  15 سوره محمد)ص( گفت: چهار 
از  است  شده  داده  بشارت  آيه  اين  در  مومنين 

بسم اهلل الرحمن الرحيم نشات می گيرد. 

برگزاري نشست اخالقي 
در مدرسه الزهرا)س( میاندوآب

به  رسيدن  راه  موضوع  با  اخالقي  ,نشست 
علميه  مدرسه  در  اخروي  و  دنيوي  سعادت 
حجت االسالم  شد.  برگزار  مياندوآب  الزهرا)س( 
اين  در  مياندوآب  جمعه  امام  حسن زاده  حميد 
به  بخواهد  کسی  اگر  کرد:  تصريح  نشست 
سعادت دنيوی و اخروی برسد بايد در سه حيطه 
اجتهاد، اخالق و اخالص تالش کند . وی افزود: 
در عبادات اخالص شرط اول و نماز رابطه بين 
بخواهد  انسان  اگر  که  است  مخلوق  و  خالق 
محبوب خالق شود بايد اين رابطه را محکم کند.

امام جمعه مياندوآب راه کارهای عدم قطع ارتباط 
بين خالق و مخلوق را مراجعه به دستورالعمل های 
امام  اسرار الصلوه  کتاب  مطالعه  و  بزرگان 
خمينی)ره( بيان کرد. وی به روش های صحيح 
امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد وگفت: 
دعوت به امر و نهی الهی بايد از راه صحيح آن 
اکراه  و  اجبار  به  نبايد  امر  اين  در  و  انجام گيرد 
کسی را به دين خدا دعوت کرد.وی اظهار داشت: 
تربيت  به عنوان مرکز  وظايف حوزه های علميه 
مبلغ آشنا کردن بيشتر طالب با روش های امر به 

معروف و نهی ازمنکر در جامعه است.

برگزاری همایش زندگی فاطمی در 
مدرسه حضرت ولی عصر)عج( بناب

حضور  با  فاطمی  زندگی  ,همايش 
حضرت  علميه  مدرسه  فارغ التحصيالن 
حجت االسالم  شد.  برگزار  بناب  وليعصر )عج( 
علميه  مدرسه  موسس  بنابی  باقری  عبدالمجيد 
در  همايش  اين  در  ولی عصر)عج(  حضرت 
در  فاطمه )س(  حضرت  رفتاری  شيوه های  مورد 
دين  از  دفاع  و  تبليغ  نحوه  و  اجتماع  خانواده، 
داشت: شما  اظهار  پرداخت. وی  ايراد سخن  به 
و  باشيد  داشته  فاطمی گونه  زندگی  بايد  طالب 
نسبت به امر به معروف و نهی از منکر و تبليغ 

دين در خانواده و اجتماع بی تفاوت نباشيد.

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

,همايش سبک زندگی اسالمی با موضوع راه 
تهران  کوثر)س(  علميه  مدرسه  در  خو شبختی 

مدرسه تابعه براي اين استان .
مدارس  هاي  کتابخانه  از  برخي  از  بازديد   )4
استان  و راهنمايي الزم جهت بهبود بخشي به 

وضعيت کتابخانه هاي مدارس تابعه .
دريافت   جهت  الزم  هماهنگي  و  پيگيري   )5
اهدا  هاي  نهاد  و  مرکز  از  اهدايي  کتابهاي 
تابعه   مدارس  به  آن  ارسال  و  کتاب   کننده 

جهت استفاده طالب و مبلغين .
عمومي  کتابخانه  نهاد  جلسه  در  حضور   )6
ارائه راهکار ها براي ترويج  کل استان جهت 

فرهنگ مطالعه و کتابخواني . 
در  مشارکتي  کتابخانه  ايجاد  براي  تالش   )7
مدارس استان و بهبود وضعيت آنها طي جلسه 

با  مدير کل نهاد کتابخانه عمومي استان  .
8( هماهنگي و پيگيري جهت بازديد طالب با 

کتابخانه عمومي در سطح استان .
9( ابالغ بودجه مربوط به تجهيز کتابخانه ها 
امور  ساماندهي  در  استفاده  جهت  مدارس  به 

کتابخانه هاي استان .
10( تجليل از کتابخوان هاي برتر مدارس جهت 

ايجاد انگيزه فرهنگ مطالعه در بين طالب .
براي طالب  برگزاري مسابقه کتابخواني   )11
جوايز  اهداء  و  استاني  صورت  به  مدارس 
کتابهاي  ارسال  و  تقسيم   *. برتر  نفرات  به 
تابعه  مدارس  به  مرکز  از  ارسالي  پژوهشي 

استان .
* صدور و اعطاي کارت شناسايي پژوهش به 
پژوهشگران و معاونين پژوهش مدارس تابعه 

استان.
 *پيگيري و تکميل کار برگ هاي مربوط به 
تحقيقات پاياني مدارس تابعه و بررسي صورت 
جلسه هاي ارزشيابي تحقيقات پاياني طالب و 

ارسال فصلي آن به مرکز . 
کتب  تدوين   جهت  پيگيري  و  هماهنگي   *
تابعه  مدارس  پژوهشگران  توسط  مقاالت  و 

استان .
فراخوان  هاي  پوستر  ارسال  و  هماهنگي   *
مقاالت متعدد به مدارس جهت شرکت طالب 

در مسابقات پژوهشي .
هاي  آموزش  و  مهارت  از  گيري  اطالع   *
علمي – پژوهشي معاونان پژوهش مدارس و 

ارسال آن به مرکز .
* تصويب و جمع بندي  موضوعات پيشنهادي 

تحقيقات پاياني طالب مدارس تابعه .
کرسي  برگزاري  پيگيري  و  *راهنمايي 
به  عنايت  با  استان  مدارس  در  آزادانديشي 

منويات مقام معظم رهبري .
* پيگيري و ارزيابي مقاالت کانون پژوهشي 
به  آن  برتر  مقاالت  و  نتايج  ارسال  و  مدارس 

مرکز .
افزار  نرم  درخواست  فرم  ارسال  و  *پيگيري 

مرکز تحقيقات نور براي مدارس استان .
پژوهشي  کانون  گزارش  ارسال  و  *پيگيري 

مدارس هر شش ماه يک بار به مرکز .
پيشنهادي  داور  اساتيد  معرفي  و  *شناسايي 

پيگيري  و  پاياني  تحقيقات  داوري  جهت 
امورات مربوطه آن به مرکز .

جشنواره  برگزيده  معرفي  و  هماهنگي   *
جشنواره  در  حضور  جهت  مدارس  برترينهاي 

و پيگيري کارهاي مربوطه .
مديريت  پژوهشي  يکساله  گزارش  *ارسال 

استاني به مرکز.
ايو  مدرسه  برتر  مقاالت  بودجه  *پيگيري 

استاني کانون هاي پژوهشي .
حق  پرداخت  جهت  هماهنگي  و  *پيگيري 
الزحمه اعضاي شوراي علمي، پژوهشي استان 
پاياني  تحقيقات  دفاعيه  مشگالت  *پيگيري 
طالب و تذکر موارد رعايت نشده به مدارس .

جهت  ارزياب  اساتيد  معرفي  و  *شناسايي 
بانوي  و  حلي  عالمه  جشنواره  آثار  ارزيابي 

کرامت و مسابقه رشد 3  .
*پيگيري مجوز براي اساتيد راهنما تحقيقات 
نامه  آيين  به  توجه  با  راهنمايي  جهت  پاياني 
جديد و مشخص شدن وضعيت اساتيد راهنما 

مدارس .
برپايي نمايشگاه کتاب در مدارس استان

تشکيل جلسه شوراي علمي – پژوهشي استان 
پاياني  تحقيقات  موضوعات  تصويب  جهت 

طالب مدارس.
مسؤول دفتر مدير و امور دبيرخانه

از  پستی  غير  و  پستی  مراسالت  دريافت   *
مرکز و مدارس تابعه و بالعکس. 

به  ارسالی  و  دريافتی  های  نامه  بايگانی   *
صورت منظم و تفکيک نامه ها به نسبت واحد 

مربوطه در زونکن های جداگانه .
صورت  به  محرمانه  های  نامه  تحويل   *

مستقيم به مدير محترم استان .
به  دريافتی  های  نامه  اتوماسيونی  ارجاع   *
به  رونوشت  و  اطالع،  جهت  مدير  کارتابل 

معاونت مربوطه جهت اقدام الزم.
* تبديل پيشنويسهای تهيه شده توسط مدير 
و  ارسالی  نامه  به  استان  معاونتهای  و  محترم 

ثبت آن جهت ارسال به مرکز، مدارس، و....
* ثبت اتوماسيونی نامه های دريافتی از ادارات 
و نهادهای استان و ارجاع به معاونت مربوطه 

جهت اقدام مقتضی .
های  کامپيوتر  کليه  روی  بر  ويندوز  نصب   *
مديريت استان در صورت نياز و همچنين رفع 

اشکالهای نرم افزاری سيستمها.
* رفع ايرادات نرم افزاری کامپيوتر مدارس از 

طريق REMOTE کردن سيستم .
* در صورت نياز، اقدام جهت تعويض قطعات 

سخت افزاری کامپيوترهای مديريت استان.
مديريت  اداری  اتوماسيون  سيستم  راهبر   *

استان.
* راهبر دستگاه حضور و غياب مديريت استان. 
* ارائه پرينت کارکرد پرسنل به صورت ماهانه 
جهت  استان  مالی  اداری،  محترم  معاونت  به 

درج در پرونده . 
داخلی  تلفن  يکپارچه  شبکه  راهبری   *

)VOIP( مديريت استانی و مدارس .
* در صورت بروز هرگونه اشکال در اتوماسيون 
يا  استان  مخابرات  از  پيگيری  مدارس  اداری 

مرکز.
اينترنت  خط  اندازی  راه  جهت  اقدام   *

ثابت)شاتل( در مديريت استان.
* تهيه فيلم و عکس از مراسمات برگزار شده 
گزارش  ارائه  جهت  استان  محترم  معاونتهای 

توسط معاون مربوطه به مرکز .
*  همراهی مدير محترم استانی در بازديدهای 

شهرستانی .
* همراهی مدير محترم استان جهت شرکت 
علميه  حوزه  مدير  معارفه  و  توديع  مراسم  در 

الزهراء)س( شهرستان اردبيل .
* همراهی مدير محترم استان جهت شرکت 
ثامن  علميه  مدرسه  امناء  هيأت  جلسه  در 
الحجج)ع( پارس آباد در خصوص تعيين مدير 

جديد برای مدرسه .
* همراهی مدير محترم استان جهت شرکت 
علميه  مدرسه  امناء  هيأت  جلسه  اولين  در 
جلسه  از  گزارش  تهيه  و  خلخال  الزهراء)س( 

مذکور جهت ارسال به مرکز.
* همراهی مدير محترم استان جهت شرکت 
در مراسم گراميداشت 9 دی در مدرسه علميه 

وليعصر)عج( گرمی.
محترم  معاونت  از  مکّرر  پيگيريهای   *
شهرستانهای مرکز در خصوص تأسيس حوزه 

علميه خواهران در خلخال.
حوزه  اساتيد  مدارک  دريافت  و  پيگيری   *
علميه برادران خلخال و ارسال به مرکز جهت 

تدريس در حوزه خواهران خلخال. 
* همراهی مدير محترم استان جهت شرکت 

در مراسم افتتاحّيه سالتحصيلی 92-93.
حاج  والمسلمين  االسالم  حجت  همراهی   *
آقای نجفی به پارس آباد جهت سخنرانی در 

مراسم آغاز سالتحصيلی 92-93.
ارسال  جهت  اداری  مکاتبه  تهيه   *
معاونت  به  مدارس  امناء  هيأت  صورتجلسات 

محترم شهرستانها.
محترم  معاونت  از  مکّرر  های  پيگيری   *
اندازی  راه  خصوص  در  مرکز  شهرستانهای 
الزهراء)س(  حوزوی  عالی  آموزش  مؤسسه 

اردبيل.
* تعامل با خبرگزاريهای مهر، رسا، ايکنا، ايرنا، 

فارس، حوزه نيوز.
* تهيه گزارش خبری از مراسم وحدت حوزه و 
دانشگاه استان و ارسال به روابط عمومی مرکز 

و خبرگزاريها.
* راهبر سايت مديريت استانی.

و  مدارس  مديران  به  الزم  های  راهنمايی   *
رساندن  ثبت  به  جهت  مکّرر  های  پيگيری 

مدرسه.
و  توديع  مراسم  پشتيبانی  کارهای  انجام   *

معارفه مدير محترم استان.
مکان  به  اينترانت  و  اينترنت  خط  انتقال   *
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برگزار شد. حجت االسالم موسوی مدرس حوزه 
تنها  که  اين  بيان  با  نشست  اين  در  دانشگاه  و 
اسالم  گفت:  است  دينداری  در  خوشبختی  را ه 
تمام نيازهای انسان را جواب می دهد. وی افزود: 
حيات انسان چند مرحله دارد: جنينی، تولد، مرگ، 
برزخ و آخرت رفتن انسان به آخرت مانند آمدن 
او از رحم مادر به دنياست و با مقايسه شرايط اين 
دو مرحله از زندگی پی به شرايط زندگی آخرت 
می بريم. وی اظهار داشت: بايد بدانيم اکثر نتايج 
دينداری را در دنيا نمی بينيم و اگر با دين ناقص به 
آخرت برويم دينمان در آخرت کامل نخواهد شد.

جشن میالد حضرت فاطمه )س( در 
مدرسه کوثر)س( ورامین با حضور 

مسئولین شهر
با  فاطمه)س(  حضرت  والدت  جشن  ,مراسم 
مدرسه  در  شهر  اين  مسئولين  از  شماری  حضور 
محسن  شد.  برگزار  ورامين  کوثر)س(  علميه 
به  مراسم  اين  در  ورامين  فرماندار  خوانساری 
و  پرداخت  زهرا )س(  حضرت  شخصيت  تبيين 
تصريح کرد: الگو قرار دادن حضرت زهرا )س( نياز 
ضروری جامعه کنونی است. وفايی مدرس حوزه 
در ادامه اين نشست در مورد معرفی زنان الگو در 
قرآن، نقش محور بودن حضرت زهرا )س( و تبيين 
برجسته  نمونه   عنوان  به  امين)ره(  بانو  شخصيت 
زن مسلمان به ايراد سخن پرداخت. الزم به ذکر 
است در پايان اين مراسم لوح تقديری توسط مدير 
مدرسه علميه کوثر )س( ورامين به مادر چهار شهيد 

حاجيه خانم جنيدی نمونه مادر موفق اعطا شد.

برگزاری کارگاه آموزشی معاونان 
آموزش مدارس علمیه خواهران 

استان تهران
حوزه  مديريت  آموزش  معاونت  همت  ,به 
آموزشی  کارگاه  تهران  استان  خواهران  علميه 
خواهران  علميه  مدارس  آموزش  معاونان  ويژه 
معاون  ازغندی  منصوره  شد.  برگزار  استان  اين 
تهران  استان  خواهران  علميه  حوزه  آموزش 
فارغ التحصيالن  مدرک  صدور  روند  در  تسريع 
کارگاه  اين  برگزاری  اهداف  مهم ترين  از  را 
کارگاه  اين  در  افزود:  و  کرد  عنوان  آموزشی 
مستندات  و  مدارک  نوع  خصوص  در  آموزشی 
قابل ارائه، کيفيت مدارک ارسالی، نحوه بررسی 
نمرات طالب، چگونگی اعالم اشکاالت نمرات 
وضعيت  بررسی  نحوه  مربوطه،  مسئول  به 
غيبت های موجه و غير موجه طالب و چگونگی 
اين موارد در سامانه آموزش توضيحات  بررسی 
الزم به معاونان آموزش مدارس علميه ارائه شد.

وی افزود: اين کارگاه آموزشی با حضور معصومه 
گودرزی معاون آموزش مدرسه علميه الزهرا )س( 
شهر ری به عنوان يکی از معاونين آموزش موفق 

حوزه های علميه خواهران برگزار شد.

جديد مديريت استانی.
و  استان  مديريت  کامپيوترهای  انتقال   *
اندازی  راه  و  به مکان جديد  تجهيزات شبکه 

آن. 
به  استان  مديريت  تلفن  خطهای  انتقال   *

مکان جديد.
و  داخلی  تلفن  يکپارچه  شبکه  اندازی  راه   *
جديد  ساختمان  در  غياب  و  حضور  دستگاه 
با  شده  انجام  همکاريهای  استان.    مديريت 

معاونتهای محترم مديريت استانی 
محترم  معاونت  با  گرفته  صورت  همکاريهای 

اداری ، مالی استان
پروژه  از  مرکز  فنی  همکاران  بازديد   )1

الزهراء)س( اردبيل.
همراه  به  استان  محترم  مدير  بازديدهای   )2
الزهراء)س(  پروژه  از  مالی  اداری،  معاونت 

اردبيل.
3( بازديد پيمانکار معرفی شده از سوی مرکز از 

پروژه مدرسه علميه الزهراء)س( اردبيل.
امالک  معامالتی  بنگاههای  از  استعالم   )4
حاشيه  از  استان  مديريت  مکان  انتقال  جهت 

شهر به مرکز شهر.
5( تشريف فرمايی معاون محترم اداری ، مالی 
از  بازديد  جهت  ايشان  همراه  وهيأت  مرکز 

پروژه الزهراء)س( اردبيل.
به  ای  هزينه  اسناد  تحويل  و  کارپردازی   )6
صورت منظم به معاونت محترم اداری ، مالی 

استان.
 همکاريهای صورت گرفته 

با معاونت محترم آموزش استان
و  سطح3  ورودي  آزمون  سواالت  دريافت   )1

آزمون بازپذيري سال1392 از مرکز.
سالتحصيلی  دوم  نيمسال  سواالت  تکثير   )2

92-91 معاونت آموزش. 
آزمون  برگزاری  جهت  الزم  همکاری   )3

ورودی سطح3 و بازپذيري.
ترم  آخر  سواالت  بازگشايي  رمز  دريافت   )4
مسؤول  به  اعالم  و  مرکز  از   3 و   2 سطح 

برگزاری امتحانات مدارس . 
رفتاری  اخالقی،  مصاحبه  برگزاری   )5

داوطلبين سطح3.
ضبط  صوتی  فايلهای  فرمت  تبديل   )6
ورودی  داوطلبين  مصاحبه  جلسات  از  شده 

سطح3جهت تکثير و ارسال به مرکز.
ترم  پايان  امتحانات  ناظرين  حکم  ارسال   )7

نيمسال دوم 92.
غير  سطح3  شفاهي  امتحانات  برگزاري   )8
اول  نيمسال  و   1391 دوم  نيمسال  حضوري 

سال 1392 در مديريت استاني.
9( برگزاری مرحله مدرسه ای مسابقات المپياد 

علمی.
10( تحويل کتب درسی سالتحصيلی 92-93 
ارسال شده از مرکز و بعد از تفکيک معاونت 
محترم آموزش استان، ارسال به مدارس تحت 

پوشش.

به  مربوط  پوستر  و  ها  دفترچه  دريافت   )11
به  آنها  ارسال  و  توزيع  و  مرکز  از  پذيرش 

مدارس.
عدد  و 1000  تراکت  تعداد 5000  تکثير   )12
مدارس  تلفن  شماره  درج  با  پذيرشی  پوستر 
فرهنگی  نهادهای  و  مدارس  به  آن  ارسال  و 

استان.
ائمه  دفاتر  به  پذيرش  پوسترهای  ارسال   )13
خصوص  در  افاضه  جهت  شهرستانها  جمعه 

اهميت پذيرش در خطبه های نماز جمعه.
14( نصب تعدادی پوستر در نماز جمعه اردبيل 

بر درب ورودی خواهران و تابلو اعالنات. 
برادران  علميه  حوزه  عوامل  با  همکاری   )15
خلخال در خصوص تهيه بنر مربوط به پذيرش 
حوزه جديدالتأسيس خواهران جهت نصب در 

نقاط مختلف شهر.
کل  مدير  به  خطاب  اداری  مکاتبه  تهيه   )16
صدا و سيمای مرکز اردبيل مبنی بر پخش تيزر 
و  استانی  های  از شبکه  تبليغاتی  زيرنويس  و 
پيگيريهای مکّرر از معاونت سيما جهت پخش 

مرتب در برنامه های استانی.
مديران  با  استان  محترم  مدير  جلسه   )17
مدارس جهت توجيه انجام کارهاي مربوط به 

پذيرش سال 1393.
18( جلسه مدير محترم استان با کادر مديريت 
به  مربوط  کارهاي  انجام  توجيه  و  استاني 

پذيرش سال 1393.
پوستر  ارسال   اداری جهت  مکاتبه  تهيه   )19
پذيرش به دفتر ائمه جمعه شهر هاي اصالندوز 
، بيله سوار ، پارس آباد ، جعفر آباد ، خلخال ، 
سرعين ، کلور ، کوثر ، گرمي ، مشگين شهر ، 

نمين ، نير ، اردبيل ، انگوت.
20( تهيه مکاتبه اداری جهت ارسال پوستر و 
بروشورهاي تبليغاتي به اداره تبليغات اسالمي 
ولي  نمايندگي  نهاد  مساجد،  کانون  استان، 
فقيه، مؤسسه قرآنی حبل المتين و حلقه هاي 

صالحين خواهران در استان.
مدرسه  مدير  با  استان  مدير  جلسه   )21
الزهراء»س« اردبيل جهت تعيين اساتيد براي 
تدريس دروس نيمسال دوم 1392 اين مدرسه.

  همکاريهای صورت گرفته با معاونت محترم 
فرهنگی،  پژوهشی استان

عمومي  روابط  به  خبري  گزارشات  ارسال   )1
مرکز.

2( ارسال مجله تبليغ ) ويژه ماه مبارک رمضان (  
به مدارس تابعه استان .

آقای  حاج  اهلل  آيت  حضرت  همراهی   )3
افاضه  جهت  اخالق(  بوشهری)استاد  صفايی 

در مدارس.
4( صدور گواهينامه هاي اساتيد داور و تجويد 

قرآن کريم.
استان  پژوهش  محترم  معاون  همراهی   )5
عمومی  پژوهشی  امور  ساماندهی  مدير  و 
حضور  (جهت  نيا  اسماعيل  آقای  مرکز)حاج 
ثامن  علميه  حوزه  انديشی  آزاد  کرسی  در 

الحجج)ع( پارس آباد.
پژوهشی  علمی،  شورای  جلسات  برگزاری   )6

در محل مديريت استان.
7( ارسال کتابهاي پژوهشي ارسالي از مرکز به 

مدارس تابعه استان.
برای  پژوهش،  شناسايي  کارت  صدور   )8
پژوهشگران و معاونين پژوهش مدارس تابعه 

استان.
9( ارسال پوستر هاي فراخوان مقاالت متعدد 

به مدارس.
ناحيه  سپاه  از  دريافتی  کتابهای  ارسال   )10
از تفکيک معاونت محترم مربوطه  بعد  استان 

به مدارس استان.
11( همراهی معاون محترم جهت شرکت در 

جلسه نهاد کتابخانه های عمومی استان.
12( تحويل کتابهای پژوهشی ارسالی از مرکز 

به نمايندگان مدارس.
13( ارسال مجله های تبليغی دريافت شده از 

مرکز به مدارس استان.
جهت  مربوطه  محترم  معاون  همراهی   )14
تبلبغات اسالمی  اداره کل  شرکت در جلسات 

استان.
15( صدور گواهينامه های اساتيد داور و تجويد 

قرآن کريم.
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تقدیر از 44 اثر برگزیده پژوهشی طالب خواهر
 در جشنواره عالمه حلی استان قم

در  خواهر  طالب  پژوهشی  برگزیده  اثر   44
قرار  تقدیر  مورد  قم  استان  حلی  عالمه  جشنواره 

گرفتند.
علميه  حوزه های  مديريت  مرکز  عمومی  روابط  گزارش  به 
چهارشنبه  که  جشنواره  اين  اختتاميه  مراسم  در  خواهران 
در  شد  برگزار  قم  معصوميه  علميه  مدرسه  در  ارديبهشت   31
ابوالفتوح  رويکرد  اثر  با  حميدی   صديقه   پايانی  تحقيق  قالب 
قرآنی،  علوم  و  تفسير  گروه  در  کريم  قرآن  در  نسخ  به  رازی 
شکل گيری،  گناباديه،  فرقه  اثر  با  نيستانی   دهقانی  زهرا  
تشکيالت و اعتقادات در گروه کالم، کلثوم  مراد بيک لو  با اثر 
قرآنی،  علوم  و  تفسير  گروه  در  قرآن  تحريف ناپذيری  بررسی 
ثانويه  جاهليت  و  اولی  جاهليت  اثر  با  خاتمی   حميده سادات  
با  صفائی   زهرا   و  کالم  گروه  در  روايات  و  آيات  ديدگاه  از 
اخالق  گروه  در  سال   7 تا   2 کودکان  در  توحيد  پرورش  اثر 
اثر  با  فاتح   محمدی  بنت الهدی  پايان نامه  قالب  در  تربيت،  و 
قرآنی،  علوم  و  تفسير  گروه  در  قرآن  در  محبت  معناشناسی 
قرآن  به  قرآن  تفسير  اصول  و  روش ها  اثر  با  صنعتگر  سمانه  
در  و  قرآنی  علوم  و  تفسير  گروه  در  معصومين)ع(  ميراث  در 
از  هستی شناسی  بازشناسی  اثر  با  مغيثی   فاطمه   مقاله  قالب 
مورد  سه  رتبه  عنوان  به  کالم  گروه  در  حلقه  عرفان  منظر 

گرفتند. قرار  تقدير 
در قالب کتاب مهديه فالحتي با اثر تربيت عقالني و راهکارها 
و  اصول  اثر  با  موسوي  سميه  و  تربيت  و  اخالق  گروه  در 
عنوان  به  تربيت  و  اخالق  گروه  در  زنان  تحصيل  راهکارهای 
پايان نامه زينب يوسفي  شايستگان تقدير تجليل شد. در قالب 
متعاليه  ديدگاه حکمای  از  انسان  تعالی  در  فطرت  نقش  اثر  با 
گروه  در  آملي(،  جوادی  آيت اهلل  و  مطهری  )شهيد  معاصر 
ذهنی  وجود  تمايز  و  رابطه  اثر  با  ثابتي  زهرا  منطق،  و  فلسفه 

با علم از ديدگاه ابن سينا و مالصدرا در گروه فلسفه و منطق، 
در  با حق خيار  منافی  اثر تصرفات حقوقی  با  خليفه شوشتری 
اثر  با  نجف آبادی  يوسفی  کوثر  اسالمی،  حقوق  و  فقه  گروه 
مثبت نگری در روان شناسی واسالم در گروه اخالق و تربيت و 
قرآن  از منظر  ايمان و عمل  متقابل  تأثير  اثر  با  حميده کرمي 
کريم در گروه اخالق و تربيت به عنوان نفرات شايسته تقدير 

شدند. معرفی 
مسأله  بررسی  اثر  با  حسينعلی  الناز  پايانی  تحقيق  قالب  در 
بدعت از منظر قرآن و روايات در گروه کالم، مهديه سادات فر 
با اثر نقش علما در تشيع اعتدالی دوره صفويه در گروه تاريخ 
اسالم تاريخ اسالم ، مرضيه سادات قائم مقامی زاده با اثر عوامل 
تربيت، فرشته  انسان در گروه اخالق و  شکل گيری شخصيت 
و  اخالق  گروه  در  روايات  منظر  از  با حسادت کودک  حسينی 
تربيت، افسانه الغری فيروزجانی با اثر بصيرت دينی در آئينه 
با  ای  تربيت، مرضيه ستاره  و  اخالق  در گروه  و عترت  قرآن 
آيات و روايات در گروه اخالق و تربيت،  زهرا  استغفار در  اثر 
اسالمی  بر جنبش های  ايران  اسالمی  انقالب  تأثير  با  گيالنی 
زينب  انسانی،  در گروه علوم  افغانستان  و  لبنان  معاصر عراق، 
پرتو  در  اماميه  ديدگاه  از  معصوم  امام  علم  اثر  با  جهان بينی 
بررسی  اثر  با  بهنژاد  سمانه  کالم،  گروه  در  روايات  و  آيات 
گروه  در  سنی  و  شيعه  فريقين  ديدگاه  از  تطهير  آيه  تطبيقی 
رابطه  اثر  با  تفسير و علوم قرآنی، هاجر شعبانی موسی کاليه 
و  اخالق  گروه  در  الميزان  تفسير  بر  تأکيد  با  آخرت  و  دنيا 
تربيت ، الهام اکبری احمدآبادی با اثر رجعت از ديدگاه تفاسير 
زهرا  قرآنی،  علوم  و  تفسير  گروه  در  سنی  و  شيعه  معروف 
پورفالح مزرعه آخوند با اثر جايگاه اهل بيت)ع( در قرآن کريم 
از ديدگاه عالمه طباطبايی و فخر رازی در گروه تفسير و علوم 
روايات  و  آيات  منظر  از  خسران  اثر  با  سنجری  اعظم  قرآنی، 

بررسی  اثر  با  علوی  رمضانی  قرآنی،  علوم  و  تفسير  گروه  در 
جايگاه و روش های دشمنی يهود در قرآن و روايات در گروه 
نهادهای  وظايف  اثر  با  رحمانی  مطهره  قرآنی،  علوم  و  تفسير 
فرهنگی پيرامون توليد ملی و حمايت از کار و سرمايه ايرانی 
علوم  گروه  در  رهبری  معظم  مقام  و  خمينی  امام  منظر  از 
اثر مبانی هنر اسالمی در گروه  با  انسانی، بنت الهدی هاشمی 
بازی های  تأثير  اثر  با  موسوی  نجمه  بی بی  و  انسانی  علوم 
رايانه ای بر کودکان در گروه اخالق و تربيت عناوين شايسته 

تقدير را کسب کردند.
معنای  مسئله  تطور  سير  اثر  با  عادلی  وجيهه  مقاله  قالب  در 
اثر  با  ملبوبی  صالحه  تربيت،  و  اخالق  گروه  در  زندگی 
ويژگی های قدرت نرم از ديدگاه آيات و روايات در گروه علوم 
انساني  نيازهاي  مقايسه  و  بررسي  اثر  با  کلهر  زهرا  انسانی، 
مازلو در گروه  آبراهام  انسان گرايانه  در سوره يوسف و مکتب 
و  چشم زخم  اثبات  اثر  با  دکان  حسن پور  زهرا  انساني،  علوم 
حميده  تربيت،  و  اخالق  گروه  در  آن  دفع  دينی  راهکارهای 
بررسي ترجمه جمعي قرآن کريم در گروه  اثر  با  حيدري نسب 
اثر راه های موفقيت  با  تفسير و علوم قرآني، فاطمه ميرباقری 
با  بحرينی  تربيت،  مريم  و  اخالق  در گروه  الهی  امتحانات  در 
يقين  به  متراکمه  ظنون  از  پرش  در  صدر  شهيد  سازوکار  اثر 
محدثه  منطق،  و  فلسفه  گروه  در  تأييدگرايان  با  مقايسه  در 
شرفيان با اثر معنای زندگی، بررسی ديدگاه آلبرکامو در گروه 
تقابل  و  شفاعت  اثر  با  يخدانی  فالح  زکيه  تربيت،  و  اخالق 
اثر  با  اسماعيلی  زاده  شيخ  زهره  گروه کالم،  در  توحيد  با  آن 
قاسمی  زهره  تربيت،  و  اخالق  در گروه  تربيت کودک  عوامل 
با اثر سبک زندگی منتظران در اوقات فراغت در گروه اخالق 
تفسير  در  صرف  علم  نقش  اثر  با  قربانی  منصوره  و  تربيت  و 

در گروه تفسير و علوم قرآنی شايسته تقدير معرفی شدند.
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مدیر حوزه علمیه خواهران استان اصفهان صداقت را از ویژگی های شخصیتی حضرت زهرا)س( دانست و گفت: 
صداقت تنها در گفتار نیست   بلکه صداقت در رفتار و کردار و دوری از به کار بردن ریا در انجام اعمال است که بیشتر 

از صداقت در گفتار دارای اهمیت است .
حجت االسالم سيدمهدی ابطحی در جمع طالب خواهر مدرسه علميه فاطميه)س( نجف آباد با اشاره به سخن پيامبر  اکرم)ص( که حضرت زهرا)س( را 
الگويی برای تمام زنان عالم می داند تصريح کرد: زمان نقشی در الگو بودن حضرت ندارد و گذشت قرن ها نمی تواند خدشه ای در الگو بودن ايشان داشته 
باشد و اين بانوی بزرگوار نه تنها برای زنان شيعه بلکه برای همه زنان عالم الگويی بی مانند است. وی شاخصه اصلی الگوبودن حضرت زهرا)س( را 
شخصيت اين بزرگوار عنوان کرد و بيان داشت: چگونگی زندگی 1400 سال پيش اين بانوی شاخصه الگو بودن آن حضرت نيست، بلکه اين شخصيت و 
صفات وجودی حضرت است که از ايشان الگويی بی مانند ساخته است. وی اظهار داشت: صداقت و راستگويی حضرت زهرا)س( الگويی است تا ما بتوانيم 
صداقت را سرلوحه تمام زندگی خود قرار دهيم. مدير حوزه های علميه خواهران اصفهان با بيان اين که مهم ترين اصل در دين داری و تدين يک فرد، انجام 
اعمال عبادی صرف نيست تصريح کرد: بايد دين داری در اعمال، گفتار و رفتار شخص نمود واقعی داشته باشد تا به عنوان يک مسلمان واقعی شناخته شود.

حجت االسالم ابطحی نداشتن صداقت در گفتار و اعمال را يکی از داليل بروز مشکالت در خانواده ها و جوامع دانست و بيان داشت: صداقت بايد 
به گونه ای در زندگی ما بروز پيدا کند که حتی در تعارفات معمولی نيز از به کار بردن الفاظ به دور از صداقت، دوری کنيم. وی طهارت را از ديگر 
شاخصه های برجسته حضرت زهرا)س( عنوان کرد و افزود:  طبق آيه قرآن وجود مقدس آن حضرت از هر ناپاکی پيراسته بود و اين يکی ديگر از 
جنبه های الگو دهی اين حضرت است. مدير حوزه های علميه خواهران اصفهان از ديگر شاخصه های حضرت را نحوه همسرداری ايشان برشمرد و 
افزود: بررسی اين جنبه از شخصيت حضرت زهرا)س( سبب خواهد شد تا بسياری از مشکالت خانوادگی برطرف شود. وی چگونگی تربيت فرزندان 
را از ديگر شاخصه های الگويی حضرت زهرا)س( دانست و تصريح کرد: آن بزرگوار با تربيت 4 فرزند که هر کدام چراغ نورافکنی برای جامعه بشری 
و اسالمی بودن، بهترين الگو برای مادران است. حجت االسالم ابطحی با اشاره به مراسمات والدت و شهادت اهل بيت)ع( گفت:  تظاهر به اظهار 
واليت خوب است ولی اصل شناخت صحيح اين بزرگواران است تا جايی که بتوانيم به شفاعت اين بزرگواران برسيم. وی داشتن سنخيت بين شفاعت 
کننده و شفاعت شونده را از مراحل شفاعت عنوان کرد و گفت: شخصی که در منجالب گناه غوطه ور است هيچ گاه نخواهد توانست به مقام شفاعت 

اهل بيت)ع( برسد و کسی که به خاطر دنيای ديگران دين خود را بفروشد آخرت خود را از دست داده است.

مدیر حوزه علمیه خواهران اصفهان:

صداقت فکری و رفتاری اساس شخصیت انسان است

علمیه  مدارس  مدیران  نشست 
خواهران استان کردستان با استاندار 

برگزار شد.
اين  در  کردستان  استاندار  زاهدی  عبدالمحمد 
علميه  حوزه های  توسعه  به  اشاره  با  نشست 
خواهران تصريح کرد: رشد و توسعه حوزه های 
علميه خواهران در جامعه امری ضروری است.

در  خصوص  به  علميه  حوزه  وجود  افزود:  وی 
مذهبی  بافت  که  مناطقی  در  خواهران  بخش 

آنها متفاوت است کار بسيار حساسی است.
از آن همه مردم  زاهدی عنوان کرد: حکومت 
در  اغراض  از  دور  به  مذاهب  همه  و  است 

با هم رابطه مطلوبی دارند. جامعه 
جذب  و  تبليغی  شيوه های  به  اشاره  با  وی 
طوری  بايد  تبليغ  بحث  در  گفت:  مخاطب 
بشناسد  را  مخاطب  که  کرد  تربيت  را  طلبه 
را  آنها  و  بگذارد  مخاطب  بر  شگرفی  تأثير  و 

خوب جذب کند.
حوزه  مدير  صالحی  محمد  حجت االسالم 
اين  ادامه  در  استان کردستان  علميه خواهران 
علميه  حوزه های  جايگاه  کرد:  تصريح  نشست 
هيچ  که  است  بی بديلی  جايگاه  خواهران 
دانشگاه ها  مانند  آموزشی  نهادهای  از  يک 

را بگيرند.  نمی توانند جای آن 
پديده  خواهران  علميه  حوزه  افزود :  وی 
به  و  نبوده  گذشته  در  که  است  نوظهوری 
اين  در  اکنون  هم  اسالمی  انقالب  برکت 
در  خواهران  علميه  مدرسه  شش  استان 
دو  و  دو )کارشناسی(  سطح  تحصيلی  مقطع 
تحصيلی  مقطع  در  خواهران  علميه  مدرسه 
فعاليت  حال  در  ارشد(  سه )کارشناسی  سطح 

. هستند

نشست  برگزاری 
مدیران مدارس 
خواهران  علمیه 
کردستان استان 

استاندار  با 

حجت االسالم والمسلمین قرائتی:

تحقیقات باید کاربردی باشند
رییس ستاد اقامه نماز کشور گفت: 
و  حوزوی  پژوهش های  و  تحقیقات 
و  باشند  کاربردی  باید  حوزوی  غیر 
وگرنه  برسانند  نفع  جامعه  و  فرد  به 

فایده ای نخواهند داشت.
در  قرائتی  محسن  والمسلمين  حجت االسالم 
برترين های  اختتاميه هفتمين جشنواره  مراسم 
با  کشور  سراسر  خواهران  علميه  حوزه های 
اظهار  تجربه  و  علم آموزی  اهميت  بر  تاکيد 
می فرمايند  روايتی  در  اميرالمومنين)ع(  داشت: 
شما  تواضع  و  بندگی  و  شديد  باسوادتر  هرچه 
بيشتر شد آن علم مفيد خواهد بود.وی افزود: 
بلکه  نيست  الفاظ، علم  با  بازی  اصطالحات و 
بايد علم را از اصطالح جدا کرد تا فايده داشته 
باشد.رييس ستاد اقامه نماز کشور با بيان اينکه 
نگاه  تربيتی  مکتب  يک  عنوان  به  قرآن  به 
دقت  به  را  قرآن  آيات  بايد  گفت:  نمی شود، 
بيان  فلسفه  ببينيم  تا  دهيم  قرار  بررسی  مورد 
هر مطلب چيست. وی ادامه داد: قرآن نور است 
ولی بايد در اين زمينه دقت کرد؛ در اصالح و 
امر به معروف و نهی از منکر سن شرط نيست 
و اين يکی از مفاهيمی است که از آيات مربوط 
به سخنان ميان حضرت ابراهيم)ع( و عمويش 

مبنی بر نپرستيدن بت ها در می يابيم.
حجت االسالم والمسلمين قرائتی با بيان اينکه 
هستند  معارف  از  دريايی  علميه  حوزه های 
تا  کرد  تکيه  حوزه ها  به  بايد  کرد:  خاطرنشان 

بتوان به معارف الهی و دينی دست يافت.

نماز کشور خاطرنشان کرد:  اقامه  رييس ستاد 
هنوز حق قرآن را در حوزه ها و جامعه به درستی 
کاهش  برای  کنگره ای  زمانی  نکرده ايم؛  ادا 
تعداد زندانيان با حضور مهمانانی خارجی برگزار 
قرآن  سراغ  به  اگر  گفتم  آنجا  در  و  بود  شده 
برويم مردم تربيت می شوند و از تعداد زندانيان 
کاسته می شود. وی با بيان اينکه معدل و نمره 
در حوزه ها نبايد مالک قرار گيرد، گفت: تبليغ 
دين بايد از همان سال های نخست به طالب 
آموزش داده شود؛ دو نوع تبليغ داريم که ابتدا 
نوع ديگر  تبليغ رفت و  به  بعد  بايد مال شد و 
کلمه ای  نخستين  يعنی  است  لحظه ای  تبليغ 
را که آموختيم به ديگران هم بياموزيم و اين 

مطلب در قرآن آمده است.
اشاره  با  قرائتی  والمسلمين  حجت االسالم 
خاطرنشان  بروجردی  آيت اهلل  از  مطلبی 
تمام  بود  گفته  بزرگوار  تقليد  مرجع  اين  کرد: 
به  مربوط  علم  برای  شده  بيان  ارزش های 
داده  آموزش  هم  ديگران  به  که  است  دانشی 
شود؛ به نظر من پژوهشی مفيد است که برای 
جامعه مفيد باشد. رييس ستاد اقامه نماز کشور 
وجه  هيچ  به  پژوهش ها  برخی  اينکه  بيان  با 
و  تحقيق  هر  داشت:  عنوان  نيستند  کاربردی 
نخست  باشد؛  چهار شرط  دارای  بايد  پژوهش 
سوم  باشد،  مستحب  اينکه  ديگر  باشد،  واجب 
اينکه حالل  و چهارم  را حل کند  فرد  مشکل 
چهار  اين  از  يکی  يعنی  باشد  جامعه  مشکل 
مفيد  پژوهش  تا  باشد  داشته  وجود  بايد  شرط 

شعور  با  دين  علم  افزود:  وی  بگيرد.  صورت 
دين دارای تفاوت است و بايد هر دو را داشت؛ 
همه  برای  و  است  شبانه روزی  داروخانه  دين 
است  کرده  برنامه ريزی  انسان  عمر  ساعات 
ولی الزم نيست به همه ادعيه و کارهايی که 
سفارش شده در همه ساعات عمل کنيم بلکه 
اين توصيه ها برای آن هستند که همه انسان ها 

بتوانند از آن استفاده کنند.
»اهدنا  آيه  به  اشاره  با  قرائتی  حجت االسالم 
الصراط المستقيم« به عنوان تنها دعای واجبی 
که هر کس مکلف به خواندن آن است گفت: 
اين بدان معناست که جاده زندگی لغزنده است 
راه  به  را  آنها  بخواهند  خداوند  از  بايد  همه  و 
نماز  اقامه  ستاد  رييس  کند.  هدايت  راست 
کشور با تاکيد بر بازگشت به آموزه های قرآنی 
خاطرنشان کرد: يکی از مهمترين پژوهش ها و 
تبليغاتی که بايد صورت بگيرد بررسی چگونگی 
زيرا  است  نماز  به  الصلوة  تارک  افراد  دعوت 
نيست.  خوب  کشور  در  مسئله  اين  وضعيت 
يکی  می گويد  کريم  قرآن  داشت:  عنوان  وی 
خشوع  نداشتن  مردم  نخواندن  نماز  داليل  از 
نماز  به  برای دعوت مردم  بايد  بنابراين  است؛ 
برای افزايش تواضع و خشوع آنها تالش کنيم.

حجت االسالم قرائتی برشمردن نعمت های الهی 
را بهترين راه افزايش تواضع و خشوع در برابر 
خداوند و دعوت به شکرگزاری در مقابل خالق 
دانست و تصريح کرد: بسياری از شبهات پيرامون 

نماز را می توان با مراجعه به قرآن پاسخ داد.
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نگاهی به پروژه های عمرانی حوزه های علمیه خواهران 
مدرسه علمیه حضرت زینب)س( مالیر
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برگزاری آزمون سطح سه حوزه های علمیه خواهران- مرکز تربیت مدرس صدیقه کبری)س(

برگزاری جشنواره سراسری عالمه حلی
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سخنرانی مدیر حوزه های علمیه خواهران در اجالس همکاری های حوزه و آموزش و پرورش

برگزاری جشنواره عالمه حلی استان قم
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 مدیر مسئول: علی موالیی  زیر نظر شورای سردبیری

برگزاری جشنواره برترین های حوزه های علمیه خواهران


