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تعالیبسمه  

خوارهانخوارهانعلمیهعلمیهحوزهحوزهردردخصوصتحصیلخصوصتحصیلردردرایجرایجاالتاالتؤؤسس

 هایی دارد؟ لمیه خواهران چه ویژگیهای ع نظام آموزشی حوزه .1

 هـاي  ويژگي با متناسب تشيّع، علمية هاي حوزه اساسي اصول حفظ با خواهران علميه هاي حوزه تربيتي ـ آموزشي نظام

 مقـاطع  قالـب  در آن طراحـي  نظـام،  ايـ   هـاي  ويژگـي  از يكي. است شده طراحي جامعه نيازهاي و بانوان اختصاصي

هـاي مـورد انتظـار     آموختگان هر مقطـع بـا ک ـب دانـش و توانـايي      که دانش طوري ه؛ باست زيرچهارگانه  تحصيلي

 شوند. دار هاي محوله را عهده توانند وظايف و م ئوليت مي

 ن عبارت است از:هاي علميه خواهرا مقاطع تحصيلي حوزه

 (کارشناسي) عمومي دوره: اول مقطع 

 (ارشد کارشناسي) عالي دوره: دوم مقطع 

 (دکترا) تخصصّي دوره: سوم مقطع 

 (دکترا فوق) اجتهاد -تخصّص فوق دوره: چهارم مقطع 

 حوزه های علمیه خواهران چیست؟اهداف اصلی  .2

 تـدري،،  ديني، هاي آموزه ترويج و تبليغ در توانمند مي،اسال اخالقِ به متخلِّق نظر، صاحب شناس، دي  خواهران تربيت

، دفاع از مرزهاي اعتقادي اسالم بانوان اخالقي و معرفتي ـ علمي نيازهاي به گو پاسخ فرهنگي، مديريت تأليف، تحقيق،

 و مكتب تشيع، و تأمي  نيروهاي مورد نياز حوزه و نظام اسالمي.

 چیست؟ ضرورت تحصیل بانوان در حوزه های علمیه .3

 بـا تكيـه بـر اسـتعدادهاي خـداداي و همـت و        بانوان ه ـتند،  موثرکشور جمعيت از به اي  که نيمي با توجه

طوري که در پيروزي انقـال   توانند نقش ممتازي در تعالي و ديني سازي جامعه ايفا کنند. همانپشتكار، مي

 ود به يادگار بگذارند.بديلي از خاسالمي و شكوهمندي دوران دفاع مقدس توان تند نقش بي
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  دانش آموز دختـر در کشـور    000/000/7دانشجوي دختر و قريب به   000/000/2در حال حاضر حدود

عزيز ما مشغول تحصيلند. اي  مهم ضرورت جذ  و پرورش دي  شناسان و مبلغان ديني خـواهر را ماـاعف   

ايلت، با شناخت بهتـر از نيازهـاي   نمايد؛ تا ضم  فراگيري علوم اسالمي و حوزوي و ک ب معنويت و فمي

علمي و فرهنگي بانوان، به ترويج معارف الهي در اي  قشر تأثير گذار همت گماشته و از ايـ  م ـير حرکـت    

 پرشتابي را ب وي رشد و کمال جامعه فراهم نمايند.

  ي در قشـر بـانوان   گذاري زيـاد براي انحراف جامعه، سرمايهال الم عليهماز سوي ديگر دشمنان اسالم و اهل بيت

هاي علميه خواهران و تربيت الهي ايشـان نقشـه   توان با  جذ  استعدادهاي برتر در حوزهاند که ميانجام داده

 دشمنان آنان را خنثي نمود.

 شوند؟ هایی می دار چه مسئولیت عهده ،های علمیه آموختگان مقطع اول حوزه دانش .4

 :ذيل ايفاي وظيفه نمايند هايا و م ئوليتهتوانند در نقشآموختگان اي  مقطع ميدانش

معلم دروس ديني و عربي، علوم اجتماعي و مربي پرورشي در مدارس آموزش و پرورش، مبلغ ديني در جل ات 

 .بانوانو اجتماعات بانوان، مشاور مذهبي نوجوانان، جوانان و 

 شوند؟ یهایی م دار چه مسئولیت عهده ،های علمیه آموختگان مقطع دوم حوزه دانش .5

 :زير فعاليت نمايند هايها و م ئوليتتوانند در نقشآموختگان اي  مقطع ميدانش

تبليغ ها و مراکز آموزش عالي،  در دانشگاههاي علميه، مدرسي دروس معارف اسالمي  مدرسي سطح دو در حوزه

هاي مديريتي در  شدر مجامع علمي و آموزش عالي، مشاوره مذهبي در مراکز علمي و دانشگاهي و ايفاي نق

 مراکز آموزشي و فرهنگي و  ورود به عرصه تأليف و نوي ندگي و...

 کارشناسی( چندتاست؟ -تعداد واحدهای درسی مقطع اول)سطح دو .6

 گردد: واحد است که در گروه هاي درسي زير ارائه مي 090تعداد واحدهاي درسي اي  مقطع 

تشيع، احكام، فقه و اصول، اخـالق و تربيـت اسـالمي ادبيـات     قرآن و حديث، اعتقادات دي  مبي  اسالم و مكتب 

هـا و  ، منطـق و فل ـفه، مباحـث زن و خـانواده در اسـالم، روش     ال ـالم  علـيهم عربي، تاريخ اسالم و سيره معصـومي  

 ها مانند: روش تبليغ، روش تحقيق، روش تدري،. مهارت
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 ها بیشتر است؟ چرا واحدهای درسی حوزه از دانشگاه .7

کند. براي دستيابي بـه اهـدافي کـه در سـوا ت      علمي براي اهداف خاصي به جذ  دانش پژوه اقدام مي هر مرکز

آموخته حوزوي  گذرانند قابل تحقق ني ت! چراکه يک دانش قبلي بيان شد با تعداد واحد درسي که دانشجويان مي

سخگويي بـه مـردم را در موضـوعات    پا شود حداقل بايد توانايي ه فعاليت اجتماعي و تبليغ دي  ميکه وارد عرص

شش گانه اصلي دي  داشته باشد؛ يعني بتواند به سوا ت احكام مورد نياز)نه همه احكام(، سوا ت اعتقادي)اصول 

و سـوا ت مربـوط بـه اخـالق اسـالمي را بدانـد، بـه         ال ـالم  علـيهم دي ( سوا ت مربوط به تاريخ و سيره اهل بيـت 

داشته باشد و ن بت به مفاهيم قرآن نيز اطالعات  زمي داشته باشد.  بـه عـالوه    روانخواني و تجويد قرآن ت لط

؛ لذا يک طلبه بايـد بـه صـرف و    لي ديني است که به زبان عربي استابزار اصلي عالم دي  توانايي فهم متون اص

 نحو و علوم بالغي نيز آگاهي کافي داشته باشد. 

ارغ اهي صرفا در حيطه تحصيلي خودشان انتظار دارند. بطور مثال از فالتحصيالن دانشگ غدر حالي که مردم از فار

خ اسالم يا حل م ائل رياضيات و يا نقشه ساختمان را ندارند. يگويي به مباحث تارالتحصيل پرستاري انتظار پاسخ

بر گويي به محورهاي ششگانه را دارند! پ، طلبه قبل از احاطه  آموخته حوزوي انتظار پاسخ ولي از دانش

 ل شود.يالتحص غتواند فار موضوعات فوق نمي

 آموختگان حوزوی معتبر است؟ آیا مدرک علمی دانش .8

گردد. عالوه بـر آن کـه  امكـان    در پايان هر مقطع تحصيلي به دانش آموختگان گرامي، مدرک علمي رسمي اعطا مي

شـوراي عـالي انقـال      863اطع با تر حوزوي فـراهم شـده اسـت؛ طبـق مصـوبه      ادامه تحصيل خواهران طلبه در مق

تواننـد در  هاي علميه خـواهران مـي  فرهنگي، دانش آموختگان حوزوي با مدارک علمي صادره از مرکز مديريت حوزه

 ها و مراکز آموزش عالي داخل کشور و خارج از کشور شرکت نمايند. مقاطع تحصيلي با تر در دانشگاه

 کارشناسی( چگونه است؟ ـمقطع اول )دوره عمومی  تحصیل در هاییوهش .9

هـاي تحصـيل   تواننـد يكـي از شـيوه   بانوان طلبه در مقطع اول تحصيلي بر اساس عالقه و  اقتااء شرايط زندگي مـي 

ور وقت و نيمه حاوري  را انتخا  کنند و در يكي از  مدارس علميه خـواهران سراسـر کشـ    وقت، پاره حاوريِ تمام

 تحصيل نمايند.

 وقت   دوره حضوري تمام

 است تحصيلي نيم ال 01 حداکثر و نيم ال 00 حداقل دوره طول. 

 گرددبرگزار مي علميه مدارس در حاوري به صورت آموزشي هايبرنامه تمامي . 
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 وقت دوره حضوري پاره

  درس و طـول دوره تحصـيلي   تفاوت اي  دوره با دوره تمام وقت، انعطاف بيشتر در روزهاي هفته براي ارائه

تر تحصيالت حوزوي را سـرري کننـد؛ ايـ  شـيوه     توانند در يک دوره طو نياست؛ به طوريكه  طال  مي

 تحصيل با شرايط بانوان متأهل و يا شاغل تناسب بيشتري دارد.  

 حضوري دوره نیمه

که حدود دو سال اول تحصـيلي  هاي دوره نيمه حاوري همانند دوره حاوري است با اي  تفاوت محتوا و برنامه

 شود.  اي و مجازي( برگزار ميالزاماً حاوري و بقيه به صورت غير حاوري )بصورت مكاتبه

 چرا در مقطع اول شیوه تحصیلی کامال غیرحضوری طراحی نشده است؟ .11

زز فل فه اصلي حاوري بودن دو سال اول تحصيل در اي  شيوه آموزشي، ک ب معنويت و فايلت از اساتيد مع

مندي از فااي موثر حوزه علميه است. براي اي  هدف، بزرگان حوزه حداقل حاور دوساله در محيط  و بهره

 اند.حوزوي  زم شمرده 

 شود؟ هایی در حوزه علمیه خواهران اجرا می در حال حاضر چه رشته .11

کـالم اسـالمي، کـالم بـا     هاي در حال اجرا عبارتند از: تف ير و علوم قرآن، فقه و اصـول، فل ـفه اسـالمي،     رشته

گرايش فرق و مذاهب اسالمي، کالم با گرايش امامت، کالم با گرايش مهـدويت، تبليـغ بـا گـرايش حـج، تـاريخ       

 اسالم، اخالق و تربيت اسالمي، مطالعات اسالمي زنان، مدرسي ادبيات عر .

 های تحصیلی قابل افزایش است؟ آیا تنوع و تعداد رشته .12

 اطالع رساني خواهد شد.ر حال طراحي است که انشااهلل پ، از تصويب هاي تحصيلي زيادي د رشته

 به چه صورت است؟ (ارشد کارشناسی ـمقطع دوم )دوره عالی  تحصیل در هایشیوه .13

هاي تحصيل حاوري، توانند يكي از شيوهبانوان طلبه در مقطع دوم تحصيلي بر اساس عالقه و شرايط زندگي مي

 انتخا  کنند.نيمه حاوري و غيرحاوري را 

 حضوري دوره

 شود. تربيتي انجام ميـ واحدهاي آموزشي  در حاوري صورت به آموزشي هايبرنامه تمامي 
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 حضوري دوره نیمه

  و موس ـات   يمراکـز تخصصـ   در صورت حاـوري  بهواحدهاي درسي  درصد از 00در اي  شيوه آموزشي

، «e-learning» «آموزش مجازي» شيوه و مابقي واحد هاي درسي به شود. مي ي ارائهحوزو يآموزش عال

 گردد.  ارائه مي

  حاـوري   به صورت نيمـه « تاريخ اسالم» و «فقه و اصول» ،«تف ير و علوم قرآني» هاي رشتهدر حال حاضر

 شود. ارائه مي

 آموزشي براي تمامي داوطلبان در صورت داشت  شرايط پذيرش، مجاز مي باشد.ه انتخا  اي  شيو  

 غیرحضوري دوره

 هـاي علميـه    همان برنامه درسي حاوري مصوّ  شـوراي عـالي حـوزه    نامه درسي غيرحاوري سطح سه،بر

 .باشد مي

 تف ـير و علـوم   »هـاي   ح سه در حال حاضر، منحصر در رشتهدوره غيرحاوري از ميان رشته هاي مصو  سط

 باشد. مي« تاريخ اسالم» و« فقه واصول» ،«قرآني

 را به دو شيوه مجازي يا مكاتبه اي انتخا   نمايند. طال  غيرحاوري مي توانند دروس خود 

 باي ت دروس الكترونيكي که در ميز کار طلبه به آدرس اينترنتي:  طال  در صورت انتخا  شيوه مجازي، مي

http://vu.whc.ir نمايند. هاي آنالي  هفتگي شرکت قرار گرفته است را مطالعه نموده و در کالس 

 باي ت منابع آموزشي ارسالي از سوي مرکز را مطالعه نمـوده و   اي، مي طال  در صورت انتخا  شيوه مكاتبه

 هاي رفع اشكال حاوري موس ه مربوطه يا آنالي  سامانه آموزش مجازي  شرکت نمايند. در کالس

 ـ   مرکز آموزش ، از دريافـت هزينـه( بـه    هاي غيرحاوري برخي از منابع آموزشي را در قالب لوح فشـرده )پ

 گردد.آدرس طال  ارسال مي 

 نام کنیم؟ های علمیه خواهران ثبت توانیم در حوزه با چه شرایطی می .14

نام در مقاطع مختلف در دفترچه راهنمای پذیرش ذکر شده است. این دفترچه  تمامی ضوابط و شرایط ثبت

 شماست. ردر صفحه پذیرش در اختیا

 شود؟ اندازی می خواهران چه زمانی راههای علمیه  سطح چهار حوزه .15

تف ـير و علـوم قرآنـي بـا     و  فقه و اصول با گرايش فقـه خـانواده  بحمداهلل سطح چهار حوزه)دکتري( در دو رشته 

 شود. اندازي مي راه 98-91سال تحصيلي در سه استان قم، تهران و اصفهان براي  گرايش تف ير تطبيقي

http://vu.whc.ir/
http://vu.whc.ir/
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  وزه، الزم به توضیح است:در خصوص عنوان رشته مقطع سطح دو ح .16

اي  هاي علميه، منحصر در رشته خاصي ني ت؛ بلكه در بردارنده مجموعه دروس مقطع سطح دو )کارشناسي( حوزه

باشد. لـذا در مـدارک    ازمعارف ديني در زمينه هاي فقه، اصول، عقايد، تف ير، اخالق و تربيت و ادبيات عر  مي

 شود. قيد مي "دوره عمومي حوزه هاي علميه خواهران"ان: تحصيلي فارغ التحصيالن اي  مقطع، عنو

تخصصـي و تخصصـي شـده و طـال       هاي نيمـه  تبديل به دوره در مقاطع با تر)سطح سه و چهار(، دوره عمومي، 

 پردازند. اوت، به ادامه تحصيل ميها و گرايشهاي متف خود، در رشته  مندي محترم بنا به مقتايات و عالقه


