
  

 بنام خدا     
باشد تحت نظارت مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در قم می  از جمله مراکز ) سالم اهلل علیها (علمیه حضرت خدیجه درسه م

که این برنامه در به تربیت طالب می پردازد .  پایان نامه به انضمامواحد درسی  091ساله در ضمن  5 ای دورهکه در طول 

 حوزه های علمیه است که می توان آن را در دو سطح کالن و خرد معرفی نمود . نراستای اهداف کال

  کالن : اهداف 

 الف ( شناخت و تبیین معارف دینی

  ب( نیاز جامعه 

 نیاز خود افراد  (ج 

  خرد :اهداف  

 معلم قرآن ، احکام ، معارف اسالمی برای مدارس متوسطه لف( تربیتا

 حوزه ها و مدارس علمیه خواهران 0ب( تربیت مدرس در مقطع سطح 

 ج( تربیت مبلغ به منظور ترویج فرهنگ و معارف دینی در سطح عمومی

   3  د( شناسایی و تربیت استعدادهای واجد صالحیت به منظور ورود به مقطع تخصصی سطح

 پذیرش  -1
 انجام می رسا ند . واحد آموزش این مدرسه به منظور تحقق اهداف یاد شده اقداماتی را به شرح ذیل به 

( می باشد که 2یکی از مهمترین فعالیتهای این واحد جذب دانش آموزان دختر دیپلمه برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی )سطح 

 .  فهرست نمود شرح ذیلمی توان مراحل آن را به 

 الف( اطالع رسانی از طریق جراید و رسانه ها 

 ( ورودی ) علمیب( ثبت نام برای آزمون 

 ج( برگزاری آزمون ورودی

 مصاحبه از پذیرفته شدگان در آزمون علمی  د( 

 استعالم و تحقیق محلی ( بررسی)برگزاری مراحل نهایی پذیرشو(

 ن(ثبت نام نهایی از پذیرفته شدگان در کلیه مراحل فوق 

 اساتیدجذب و انتخاب  -2 
  را فراهم آورد .اساتید مجرب  طالب اززمینه بهره مندی  شته تاحوزه و دانشگاه دا جذب اساتید انتخاب و سعی در بخش آموزش

 اساتید  و کیفیت تدریس ارتقاء سطح علمی -3
که از آن جمله می توان  .انجام می رساند به اتی رابه منظور بهبود بخشیدن کیفیت تدریس و ارتقاء سطح علمی اساتید این بخش اقدام

  به موارد ذیل اشاره نمود . 

 (تدریس فعال  های روش ی همایشهای آموزشی )بر گزار -0

 همایش شیوه های ارزشیابی  برگزاری  – 2

 آموزش کامپیوتر  -3

 درخواست طرح درس روزانه و ساالنه از اسانید  -4

 .. اعالم نتایج حاصله به استاد برای آگاهی به نقاط قوت و ضعف تنظیم فرم ارزشیابی اساتید توسط طالب و  -5

 ) رضوان و اشراق و ... ( نه برای حضور اساتید در اردوهای علمی ایجاد زمی-6

 کالسها و برنامه فوق برنامه  -4



  

اهنگ سازی اقدام به برگزاری و هم طالب و کارکنان و بانوان جامعه به تناسب موقعیت هت رشد علمی و معنوی و اخالقیاین واحد ج

  می نماید .ذیل کالسهای فوق برنامه به شرح 

 تفسیر  -0(  الف

 اخالق -2

 عرفان  -3

 خانواده متعادل  -4

 هرمونوتیک  -5

 مکالمه عربی  -6

 اردوی طلیعه حضور -7

 اردو های تفریحی ، زیارتی مشهد مقدس ، قم ، جمکران ، کاشان و نیاسر  -0ب( 

 تله کابین  -2

 حوزه دارآباد  -3

  مدیریت فرهنگی  -4

 کالسهای ورزشی  --0ج(

 تکواندو  -2

 والیبال  -3

 بسکتبال -4

 شنا  -5

 مشاوره -5
دعوت به از مسائل و مشکالت از مشاور بسیار مجرب در جهت رسیدن طالب به آموزش روحی وروانی و آگاهی دادن در رابطه با پارهای 

 عمل آمده تا در امور ذیل به مشاوره بپردازند . 

 مسا ئل و مشکالت خانوادگی  -0

 رفع مشکالت اخالقی  -2

 همسران  نحوه رفتار -3

 حل مسائل تحصیلی ، آموزشی  -4

 نحوه رفتار با والدین و نحوه رفتار با فرزندان  -5

رفع مشکالت روحی و روانی ) وسواس ، افسردگی ، ...  -6

رفع مشکالت مالی  -7

 تلفنی ( انجام می پذیرد .  –ضمنًا این کار به صورت حضوری و غیر حضوری ) مکاتبه ای 

 التحصیالن  فارغ-6
نفر از طالب فارغ التحصیل شده اند که از این میان تعدادی به مراحل باالتر ) دکترا ، کارشناسی ارشد ، خارج  321د کنون حدو تا

 ند .  ا حوزه و سطح سه ( راه یافته

 جذب فارغ التحصیالن  -7
های علمیه ، سازمان تبلیغات  جمله ، آموزش و پرورش تدریس در سایر حوزه بسیاری از طالب فارغ التحصیل در مراکز مختلف از تعداد

 ، صدا و سیما ، وزارت امور خارجه ، بخش گزینش سپاه و بسیج ، نیروی انتظامی و ... جذب شده اند . 

 صندوق قرض الحسنه-9



  

اقدام به تاسیس صندوق قرض الحسنه توسط مرحومه خانم  76مرکز در سال این رفع مشکالت مادی طالب )البته تا حدودی (  جهت

 نیز این صندوق به کار خود ادامه می دهد.که هم اکنون  نمودان ضابطی

 تعامل -11
وهش و ساعت برنامه های تربیتی ، فرهنگی با این دو بخش دائمادر ژقسمت آموزش جهت هماهنگ کردن برنامه های بعضی از اساتید پ

 ارتباط می باشد . 


