
اجالس مدیران استانی حوزه های علمیه 
خواهران برگزار شد

عرضه کتب منتشر شده 
حوزه های علمیه خواهران 

در نمایشگاه کتاب تهران

ساختمان جدید موسسه 
آموزش عالی حوزوی 
مجتهده امین اصفهان 

افتتاح شد

مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور:

طالب خواهر در 
فرهنگ سازی اسالمی

در شهر تاثیرگذار هستند

مدیر روابط عمومی حوزه های علمیه خواهران تشریح کرد:

ویژگی های نشان مرکز 
مدیریت حوزه های علمیه 

خواهران
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اجالس فصلی مدیران استانی حوزه های علمیه خواهران برگزار شد.
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شماره صد و هفدهم / نیمه اول اردیبهشت ماه سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی

گزارش عملکرد حوزه 
علمیه خواهران استان 
کهگیلویه و بویر احمد

 ص .5 ص . 4  ص . 3

رییس شورای سیاست گذاری حوزه های 
علمیه خواهران:

اعزام اساتید اخالق خواهر 
به شهرستان ها بسیار 

تاثیر گذار است

به منظور انتشار از سوی مرکز نشر هاجر:

تالیف بخش اول 
فرهنگ نامه فاطمی

 در 8 جلد پایان یافت

رییس دفتر تبلیغات اسالمی:

تحصیالت حوزوی بانوان فرصتی 
طالیی برای ارتقای فرهنگی 

جامعه است

حوزه های  سیاست گذاری  شورای  رییس 
اخالق  اساتید  اعزام  گفت:  خواهران  علمیه 
خواهر به شهرستان ها و معاشرت با طالب بسیار 

تاثیر گذار است.

به  فاطمی  فرهنگ نامه  اول  بخش  تالیف 
منظور انتشار از سوی مرکز نشر هاجر وابسته به 
در  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز 

هشت جلد پایان یافت.

قم  علمیه  حوزه  اسالمی  تبلیغات  دفتر  رییس 
فرصتی  بانوان،  قشر  حوزوی  تحصیالت  گفت: 
و  معنوی  علمی،  سطح  ارتقای  برای  طالیی 
محصالن  شک  بدون  و  است  جامعه  فرهنگی 
دینی و طالب به بازبینی هویت خود نیاز دارند.

از  یکی  جوان  جمعیت  کثرت 
صورت  در  و  است  کشور  امتیازات 
استمرار سیاستها و اقدامات نادرستی 
و کاهش  نسل  تحدید  به  منجر  که 
شدید جمعیت جوان کشور در طول 
دچار  شد،  خواهد  آینده  سالهای 
بنام »سالمندی  بزرگی  بسیار  ضربه 

عمومی« خواهیم شد.
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اخبار مدارس
بازدید شماری از طالب مدرسه 

فاطمه الزهرا)س( ماکو از سرای سالمندان
علمیه  مدرسه  مسئولین  و  طالب  از  ,شماری 
این  سالمندان  سرای  از  ماکو  فاطمه الزهرا)س( 
شهر بازدید کردند. زهرا نوید مدیر مدرسه علمیه 
فاطمه الزهرا )س( ماکو اظهار داشت: این دیدار با 
هدف آگاهی و توجه بیشتر حوزویان و طالب به 
این  در  افزود:  وی  شد.  برگزار  سالمندان  سرای 
سالمندان  مشکالت  با  نزدیک  از  طالب  دیدار 

آشنا شدند و از آنها دلجویی کردند. 

برگزاري نشست اخالقي در مدرسه 
الزهرا)س( استهبان با حضور امام جمعه 
,نشست اخالقي با موضوع تدببر در قرآن کریم در 

مدرسه علمیه الزهرا)س( استهبان برگزار شد.
حجت االسالم خاوری امام جمعه و موسس مدرسه 
علمیه الزهرا)س( استهبان در این نشست با اشاره 
لزوم دقت و تدبر در قرآن تصریح کرد: قرآن  به 
مقدمه ای  این  و  نهی می کند  بدی ها  از  را  انسان 
برای عمل صالح است. وی سبک زندگی مطلوب را 
سبک زندگی اهل بیت)ع( دانست و گفت: ما باید با 
ذکر احادیث مردم را با اهمیت نماز، حجاب، عفاف 
و امر به معروف و نهی از منکر بیشتر آشنا کنیم. 
استهبان اظهار  الزهرا)س(  موسس مدرسه علمیه 
داشت: فرهنگ قرآنی و اخالق دینی را ابتدا در خود 

و سپس در جامعه پیاده کنیم.

برگزاری نشست زندگی سالم در پناه 
قرآن و عترت در مدرسه معصومیه 

نهاوند
,نشست زندگی سالم در پناه قرآن و عترت در 

مدرسه علمیه معصومیه نهاوند برگزار شد .
تغذیه  مشاور  و  پژوهشگر  محقق،  بابایی  جلیل 
اسالمی در این نشست ضمن بیان نقش سالمت 
جسم در کمال روح به چگونگی داشتن زندگی 
در  آن  درمان  و  بیماری ها  از  پیشگیری  و  سالم 

پناه قرآن و عترت اشاره کرد.
کالم  و  سیره  در  غذایی  دستور  العمل های  وی 
عمل  انجام  شرط  گفت:  و  بر شمرد  را  ائمه)ع( 

صالح در خوردن غذای طیب و پاک است.

برگزاری نشست مبلغان 
مدرسه الزهرا)س( ساری 

علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاونت  همت  ,به 
موضوع  با  مبلغان  نشست  ساری  الزهرا)س( 
بررسی ایعاد زندگی حضرت زهرا)س( برگزار شد.

مسئول  عطاریه  محمدعلی  حجت االسالم 
این  در  مازندران  ناب  اندیشه های  دبیرخانه 
نشست ضمن بیان اهمیت تبلیغ و جایگاه مبلغ 
موضوع  از  بیشتر  هرچه  تبلیغ  در  کرد:  تصریح 
بازدهی آن بیشتر خواهد  اثر  و  بحث دور شویم 
بود. وی افزود: موضوع ، محتوا، یافتن و چیدن، 

حوزه   مدیریت  مسئولین  نشست 
و  چهار محال  استان  خواهران  علمیه 
مراکز  مربیان  و  موسسین  با  بختیاری 
علمیه  حوزه   به  وابسته  دبستانی  پیش 

خواهران این استان برگزار شد.
حجت االسالم یداهلل رحمانی مدیر حوزه علمیه 
خواهران استان چهار محال و بختیاری در این 
تالش  و  عملکرد  از  تقدیر  ضمن  نشست 
بر حمایت همه  مراکز  این  مربیان  و  مؤسسین 
آنان  مؤسسین  و  مربیان  مراکز ،  این  از  جانبه 

کرد.  تاکید 
در  نونهاالن  تربیت  و  آموزش  اگر  افزود:  وی 
خواهر  طالب  دست  به  دبستانی  پیش  مراکز 
صورت پذیرد یقینا مسیر تربیت دینی که یکی از 
ابعاد رسالت طالب در قبال جامعه است آسان تر 

خواهد شد.

مدرسه  در  مهدویت  تکمیلی  دوره 
دورود  زهرا)س(  حضرت  علمیه 

برگزار شد.
حضرت  علمیه  مدرسه  مدیر  لیریائي  فرحناز 
زهرا)س( دروود تصریح کرد: این دوره با تدریس 
مرکز  کارشناس  اسماعیلی  حجت االسالم 

تخصصی مهدویت برگزار شد.
وی افزود: در این جلسه حجت االسالم اسماعیلی 
در  عصر)عج(  ولی  حضرت  یاد  و  ذکر  درباره 
اثر ذکر  و  با آن حضرت  آثار هم نشینی  زندگی، 
بر روی تمام موجودات و در روح انسان به ایراد 

سخن پرداخت. 
از مهم ترین دستاویزها  ادامه داد: دعا یکی  وی 
از  و  غیبت  عصر  فتنه های  از  نجات  برای 
زمان)عج(  امام  منتظران  و ظایف  روشن ترین 

است.
دورود  زهرا)س(  حضرت  علمیه  مدرسه  مدیر 
خاطر نشان ساخت: این دوره با حضور 30 نفر از 
از برگزاری  پایان پس  طالب برگزار شد که در 
به  مهدویت،  تخصصی  مرکز  طریق  از  آزمون 

افراد کارت پایان دوره اعطا شد.

برگزاری نشست 
مدیر حوزه خواهران 
چهارمحال و بختیاری 
با مسئولین مراکز پیش 

دبستانی

برگزاری دوره 
تکمیلی مهدویت 

در مدرسه حضرت 
زهرا)س( دورود

اجالس فصلی مدیران استانی حوزه های علمیه خواهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران حجت االسالم والمسلمین 
محمود رضا جمشیدی مدیر حوزه های علمیه خواهران در این اجالس اظهار داشت: حفظ مسیر 

انقالب اسالمی اصلی ترین کار حوزه های علمیه است.
وی تصریح کرد: فعالیت های ما در حوزه های علمیه اگر بخواهد برکت داشته باشد باید مورد 
ولی  تایید حضرت  مورد  ما  تالش های  می خواهیم  اگر  افزود:  باشد.وی  زمان )عج(  امام  تایید 
عصر )عج( قرار بگیرد باید صداقت در کار را فراموش نکنیم. مدیر حوزه های علمیه خواهران 
به پرورش طالب در حوزه های علمیه تصریح کرد: ما می خواهیم بذری بکاریم که  اشاره  با 
و  اظهار داشت: حفظ  باشد. وی  تاثیر گذار  بیاید و در جامعه  به عمل  از آن  میوه های شیرین 

گسترش مسیر انقالب اسالمی از اصلی ترین رسالت ها و فعالیت های حوزه های علمیه است.
حجت االسالم و المسلمین جمشیدی با اشاره به نامگذاری سال ها توسط مقام معظم رهبری 

گفت: ملتی که می خواهد با استکبار مقابله و آزاد زندگی کند با عزم ملی خود پیش می رود.
وی ادامه داد: دشمن در مراحل مختلف تاکتیک های مختلفی را اتخاذ و عملی می کند که هدف 
از آن نشان دادن سلطه خود بر جهان است و جمهوری اسالمی ایران در مقابل این خواسته 
استکبار جهانی به مقابله ایستاده است. وی الزمه ارتقای فرهنگ در جامعه را مراقبت برشمرد 

و خاطر نشان ساخت: حوزه های علمیه متولی فرهنگ ملی و آئینی کشور است.
وقت  هیچ  و  است  نظام  مادر  علمیه  کرد: حوزه های  تصریح  خواهران  علمیه  مدیر حوز ه های 
نمی تواند به آن مسیری که رهبری آن را مشخص می کند بی تفاوت باشد. وی به برگزاری 50 
نشست کرسی آزاد اندیشی در سال 92 در حوزه های علمیه خواهران اشاره کرد و افزود: باید 
نشست های آزاد اندیشی در بعد فرهنگ در حوزه های علمیه رواج پیدا کند. وی عنوان کرد: تا ما 
برای دشمن در جنگ نرم برنامه ریزی نکنیم ابزار مناسب برای مقابله با آن را نخواهیم داشت.

حجت االسالم و المسلمین جمشیدی در پایان با اشاره به فعالیت های مدیرانی استانی حوزه های 
علمیه خواهران اظهار داشت: ما باید عامل گسترش عملی و نظری بیانات مقام معظم رهبری 

در جامعه باشیم.

اجالس مدیران استانی حوزه های علمیه 
خواهران برگزار شد

کارگاه  سنندج  النبی  ریحانه  علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاونت  همت  به 
آموزشی شیوه های دعوت به نماز در این مدرسه علمیه برگزار شد.

شیوه های  آموزشی  کارگاه  کرد:  تصریح  سنندج  ریحانه النبی  علمیه  مدرسه  مدیر  مهرپور  لیال 
برنامه های  تدریس حجت االسالم مهدی زاده مجری  با  علمیه  این مدرسه  در  نماز  به  دعوت 
کودک و نوجوان برگزار شد.وی افزود: در این کارگاه در مورد بیان شیوه ها و راهکارهای دعوت 

به نماز در جامعه بحث و تبادل نظر شد.
از  استفاده  با  و  در مقاطع مختلف سنی  با شناخت روحیات مخاطب خود  باید  داد:  ادامه  وی 
شیوه های گوناگون آموزشی آنها را با آموزه های دینی آشنا نمود و در قالب عکس، شعر، متن 

ادبی، داستان و دیگر راهکارهای آموزشی نظر مخاطب را جلب کرد.

برگزاری کارگاه آموزشی شیوه های دعوت به نماز
در مدرسه ریحانه النبی سنندج
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اخبار مدارس
جلسه  اتمام  نحوه  محتوا ،  انتقال  و  ارائه  نحوه 
موضوعاتی است که در تبلیغ نیاز به مهارت دارد.

وی در ادامه با بررسی زندگی حضرت زهرا)س( 
آن  زندگانی  از  روز  به  و  جدید  نکات  مورد  در 

حضرت به ایراد سخن پرداخت. 

اعزام شماری از مبلغان مدرسه 
حضرت خدیجه کبری)س( سوسنگرد 

به مناطق محروم
حضرت  علمیه  مدرسه  مبلغان  از  ,شماری 
خدیجه کبری )س( سوسنگرد به اردو های جهادی 
اعزام شدند. ساعدی زاده معاون فرهنگی مدرسه 
سوسنگرد  خدیجه کبری )س(  حضرت  علمیه 
تصریح کرد: شماری از مبلغان و فارغ التحصیالن 
این مدرسه علمیه در قالب اردوهای جهادی به 

مناطق محروم اطراف سوسنگرد اعزام شدند.
طرح  این  در  و حضور  معیار شرکت  افزود:  وی 
از  وبرخورداری  باال  علمی  توان  از  برخورداری 

تخصص در پاسخ گویی به شبهات بود.
تشکیل  همچون  مباحثی  داشت:  اظهار  وی 
خانواده ، تحکیم خانواده  و تولید نسل از مهم ترین 

مباحث مطرح شده این اعزام ها بود.

اعزام شماري از مبلغین مدرسه 
حضرت زهرا)س( احمد آباد به 

اردوي راهیان نور
شماري از مبلغین مدرسه علمیه حضرت زهرا)س( 
نور دانش آموزی  اردوي راهیان  به  احمدآباد یزد 
علمیه  مدرسه  مدیر  حبیبي  عزت  شدند.  اعزام 
اعزام   کرد:  تصریح  احمدآباد  زهرا)س(  حضرت 
راهیان  اردو های  به  علمیه  مدرسه  این  مبلغین 
و  آموزش  اداره  در خواست  به  دانش آموزی  نور 
به  پاسخ  ازود:  وی  شد.  انجام  اردکان  پرورش 
حلقه هاي  تشکیل  شبهات،  و  شرعي  سواالت 
و  مذهبي  مشاوره  مهدویت ،  نشست  معرفتي، 
برگزاري مسابقه فرهنگي در میان دانش آموزان 
از جمله فعالیت های مبلغین در این اعزام ها بود.

بازدید دانش آموزان مدارس 
راهنمایی از مدرسه 

حضرت زهرا)س( احمدآباد
راهنمایي  مدارس  دانش آموزان  از  ,شماری 
احمدآباد  زهرا)س(  حضرت  علمیه  مدرسه  از 
مدرسه  مدیر  حبیبي  عزت  کردند.  بازدید  یزد 
کرد:  تصریح  احمدآباد  زهرا)س(  حضرت  علمیه 
دانش آموزان  بیشتر  آشنا یي  هدف  با  بازدید  این 
مدارس راهنمایي دخترانه کوثر احمدآباد و شهید 
معنوي  فضا ي  و  طالب  با  ترک آباد،  محمدي 
کارشناس  دهقان  افزود:  وی  شد.  برگزار  حوزه 
مورد  در  دانش آموزان  با  دیدار  در  رسانه  امور 
از جمله علوم دیني  نافع  اهمیت یادگیري علوم 
داشت:  اظهار  وی  پرداخت.  سخن  ایراد  به 

ســر دبیران  آمـــوزش  گارگاه 
خواهران  علمیه  مدارس  نشریات 
مدیریت  محل  در  ایالم  استان 
ایالم  استان  خواهران  علمیه  حوزه 

شد. برگزار 
حجت االسالم سید نواب حسنی مدیر حوزه علمیه 
خواهران استان ایالم تصریح کرد: این کارگاه با 
تدریس خشتامن کارشناس امور نشریات برگزار 
شد. وی اظهار داشت: در این کارگاه اصول کلی 
روش های نوین نشریات و راهکارهای الزم برای 

سردبیران ارائه شد.
با حضور  روزه  کارگاه یک  این  داد:  ادامه  وی 
برگزار  ایالم  علمیه  مدرسه  شش  سردبیران 

شد.

و  زندگی  در  آرامش  نشست 
مدرسه  در  سالم  زندگی  راهکارهای 
برگزار  گــرگان  الزهرا)س(  علمیه 

شد.
حجت االسالم فضیلت استاد حوزه در این نشست 
آرامش در زندگی و راهکارهای زندگی سالم را از 
سه جهت جسمانی ، جنبه های روحانی و تقویت 
مورد  انسانی  چهار گانه  گرایش های  به  توجه  و 

بررسی قرار داد.
وی مرحله جسمانی را به سه بخش تغذیه ، خواب 
و بهداشت تقسیم کرد و افزود: در مرحله تغذیه 
رعایت نکاتی از جمله گفتن بسم اهلل ابتدای غذا 
خوابیدن  هنگام  در  خوردن،  در  اعتدال  خوردن ، 
تاریک  و  ساکت  جمله  از  نکاتی  رعایت  نیز 
بودن جای خواب و در زمینه بهداشت جسمانی 
رعایت نکاتی از جمله مسواک زدن ، استنشاق و 

استحمام الزم و ضروری است. 
وی اظهار داشت: آنچه در مرحله روحانی موجب 
آرامش در زندگی خواهد شد کنترل  سالمتی و 

رفتارها است. 
دارای  انسان  ساخت:  خاطر نشان  حوزه  استاد 
گانه   5 حواس  چشم ،  گوش ،  ورودی  چندین 
و  ورودی ها  این  که  است  زبان  خروجی  یک  و 

خروجی سازنده هویت انسان است. 

برگزاری گارگاه 
آموزش سر دبیران 

نشریات مدارس علمیه 
خواهران استان ایالم 

برگزاری نشست 
راهکارهای زندگی 

سالم در مدرسه 
الزهرا)س( گرگان

رییس شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه خواهران گفت: اعزام 
تاثیر گذار  بسیار  طالب  با  معاشرت  و  شهرستان ها  به  خواهر  اخالق  اساتید 

است.
آیت اهلل مرتضی مقتدایی در جمع مدیران استانی حوزه های علمیه خواهران با اشاره به سخنان 
مقام معظم رهبری در مورد اخالق تصریح کرد: اخالق و تهذیب همیشه در درس نیست بلکه 
هم نشین شدن طالب با علما و اساتید بسیار تاثیر گذار است.وی افزود: معاشرت و هم نشینی 
مبلغان و اساتید خواهر با طالب در پرورش آنها بسیار تاثیر گذار و یک امر مطلوب در حوزه های 
انتخاب  داشت:  اظهار  خواهران  علمیه  حوزه های  سیاست گذاری  شورای  رییس  است.  علمیه 
زمینه ها  تمام  در  پشرفت طالب  روند  در  می تواند  شهرستان ها  به  آنها  اعزام  و  خوب  اساتید 
تاثیر گذار باشد. وی با اشاره به نقش بانوان طلبه در فرهنگ سازی جامعه گفت: طالب خواهر با 

تربیت فرزندان مهذب می توانند در فرهنگ سازی جامعه قدم های بلندی بردارند.
آیت  اهلل مقتدایی به اهتمام مبلغان در تبلیغ که یک امر بسیار حساس و ظریف است اشاره کرد 

و اظهار داشت: تبلیغ در حوزه های علمیه یک امر نهادینه شده است. 
وی با اشاره به فرمایش پیامبر اکرم)ص( خطاب به حضرت علی )ع( تصریح کرد: پیامبر اکرم 
می فرماید: ای علی اگر یک نفر به دست تو هدایت شود بهتر از همه آن چیزی است که خورشید 
به آن می تابد.وی خطاب به مدیران استانی حوزه های علمیه خواهران گفت: ارتقای علمی و 

عملی طالب ذخیره ارزشمند برای شما در قیامت است.
همچنین منصور علم الهدی دبیر شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه خواهران عنوان کرد: 

نقش حوزه های علمیه خواهران در تاریخ انقالب متمایز است.
با اشاره به نقش حوزه های علمیه در نظام اسالمی تصریح کرد: نقش حوزه های علمیه  وی 

حرکت به سمت تمدن اسالمی است.
وی نقش حوزه های علمیه خواهران را در تاریخ انقالب اسالمی متمایز عنوان کرد و افزود: 

با تاسیس حوزه های علمیه خواهران فضای مرد ساالری در فهم دین در جامعه شکسته شد.
دبیر شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه خواهران با اشاره به نام گذاری سال ها توسط مقام 
معظم رهبری گفت: در نام گذاری سال ها مقام معظم رهبری گام هایی در نهادینه کردن نهضت 
اسالمی برداشته است.وی اظهار داشت: ما در دهه چهارم انقالب که دهه پیشرفت و عدالت 

نامگذاری شده باید در پازلی که مقام معظم رهبری ارائه می کند حرکت کنیم.
علم الهدی خاطر نشان ساخت: در راستای حرکت به سوی تمدن اسالمی مقام معظم رهبری 
فعالیت های شورای  به  وی  است.  کرده  متمرکز  علمیه  حوزه های  بر  را  خود  تمرکز  بیشترین 
سیاست گذاری حوزه های علمیه خواهران از زمان تاسیس اشاره کرد و ادامه داد: تثبیت استقالل 
در  که  فرایندهایی  و  ساختارها  مقررات،  قوانین،  اصالح  خواهران،  علمیه  حوزه های  و  شورا 
سنوات گذشته بود و تدوین سند راهبردی جامع برای حوزه های علمیه خواهران از مهم ترین 
فعالیت های این شورا بود. دبیر شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه خواهران عنوان کرد: 
تعیین وضعیت شفاف، دقیق و واقع بینانه برای تصمیم گیری و ارتقای کیفی حوزه های علمیه 

خواهران از مهم ترین رویکرد های این شورا است.

رییس شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه خواهران:

اعزام اساتید اخالق خواهر به شهرستان ها 
بسیار تاثیر گذار است
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اخبار مدارس
همچون  متنوعي   فعالیت هاي  مراسم  این  در 
اجراي سرود ، نمایش ، دکلمه، مولودي و مسابقه 

فرهنگي برگزار شد. 

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

از  شماری  پایانی  تحقیقات  از  دفاع  ,جلسه 
برگزار  ساری  الزهرا)س(  علمیه  مدرسه  طالب 
مدرسه  مدیر  ساروي  خاتمي  عطیه  سیده  شد. 
علمیه الزهرا)س( ساری تصریح کرد: این جلسه 
به  نصیرایی  عسگر  حجت االسالم  حضور  با 
عنوان استاد داور برگزار شد. وی افزود: چگونگی 
و  سیاسی  اوضاع  با  صادق )ع(  امام  مواجهه 
در  فتنه  جریان شناسی  خود،  عصر  فرهنگی 
عصر امام علی )ع(، اثرات لقمه حالل و حرام در 
عوامل  و  حیا  و  اسالم  دیدگاه  از  انسان  زندگی 
تضعیف کننده آن در جامعه اسالمی، موضوعات 

تحقیقات پایانی طالب بود. 

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

از  نفر  شش  پایاني  تحقیقات  از  دفاع  ,جلسه 
برگزار  صحنه  الزهرا)س(  علمیه  مدرسه  طالب 
علمیه  مدرسه  پژوهش  معاون  کرمي  شد.رودابه 
با  جلسه  این  کرد:  تصریح  صحنه  الزهرا)س( 
عنوان  به  زارعي  احمد  حجت االسالم  حضور 
این جلسه  افزود: در  برگزار شد. وي  استاد داور 
تحقیقات پایانی فهیمه نجف پور با موضوع قرض 
موضوع  با  صادقي فر  فاطمه  قرض الحسنه،  و 
اخالق معاشرت اجتماعي در قرآن و نهج البالغه 
و زهرا ذوالفقاري با موضوع افسردگي و راه هاي 
درمان آن با کسب امتیاز 19/50 موفق  به کسب 

رتبه برتر شدند.

برگزاری دوره آموزشی مقاله نویسی 
در مدرسه الزهرا)س( نی ریز

علمیه  مدرسه  پژوهش  معاونت  همت  ,به 
در  مقاله نویسی  آموزش  دوره  نی ریز  الزهرا)س( 

این مدرسه علمیه برگزار شد.
علمیه  مدرسه  پژوهش  معاون  علیمردانی 
الزهرا)س( نی ریز تصریح کرد: هدف از برگزاری 
دوره آموزشی مقاله نویسی تربیت طالب مستعد 
هر  کردن  فعال  و  پژوهشی  گروه  تشکیل  برای 
چه بیشتر کانون پژوهشی این مدرسه علمیه بود.

راهنمای  و  حوزه  استاد  رنجبران  افزود:  وی 
آموزش  مورد  در  دوره  این  در  پایانی  تحقیقات 
عملی اصول مقاله نویسی به ایراد سخن پرداخت.

چگونگی  موضوع،  صحیح  انتخاب  افزود:  وی 
طرح سواالت اصلی و فرعی، چگونگی نگارش 
رعایت  بحث،  محور بندی  مقدمه،  و  چکیده 
ساختار مقاله علمی و استفاده از منابع الکترونیک 

از جمله مباحث مطرح شده در این دوره بود.

تالیف بخش اول فرهنگ نامه فاطمی به منظور انتشار از 
سوی مرکز نشر هاجر وابسته به مرکز مدیریت حوزه های 

علمیه خواهران در هشت جلد پایان یافت.
خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز  عمومی  روابط  گزارش  به 
تهیه محتوای بخش  اینکه  بیان  با  اثر  این  اسحاقی مجری  سیدحسین 
اول و مقدار قابل توجهی از بخش دوم این فرهنگ نامه به پایان رسیده 
است، اظهار داشت: کار تایپ بخش اول این کتاب به اتمام رسیده است 
و این بخش در حال ارزیابی و ویرایش است و بخش دوم در حال تایپ  و 
ویرایش است. گروه تحقیق نیز با نظارت علمی حجت االسالم اسماعیل 
نیا و ویراش علمی – محتوایی صالح نیا و همراهان دیگر به ادامه نگارش 
و آماده سازی همت دارند. وی ویژگی این فرهنگ نامه را در مقایسه با 
آثار مشابه در نظام بندی الفبایی- مدخلی، تمرکز محتوای  همه مجلدات 
بر روی سیره و سخن فاطمه زهرا)س( و نوع نگاه و دریافت از سیره ها 
و سخنان آن حضرت دانست وافزود: کوثر نبوی نه تنها از منظر تکثیر 
نسل بلکه از جهت دریافت های معنوی از حیات گهربار ایشان همچنان 
پویا، سیال و پردریافت است. وی بخش اول این فرهنگنامه را با عنوان 
»منظومه رفتار« شامل سیره و زندگی حضرت زهرا )س( برشمرد و اظهار 

داشت: این بخش در 4هزار صفحه تنظیم شده است که در مجلدات 500 
صفحه ای منتشر خواهد شد و در 21 محور و موضوع  شامل تولد و حیات 
معنوی،  فضایل  و  مناقب  روایات،  و  آیات  شخصیت،  و  صفات  زمینی، 
عبادی،  تربیتی،  اخالقی،  اعتقادی،  سیره  خانوادگی،  سیره  و  ازدواج 
قرآنی، علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و اقتصادی، اذکار و 
تسبیحات، وصایا و توصیه ها و شهادت و حیات آسمانی ساماندهی شده 
است. در این بخش تمرکز کامل بر سیره و رفتار فاطمی صورت گرفته و 

در مداخل مختلف سعی بر معاصرسازی آموزه ها بوده است.
اثر را مربوط به سخنان و خطبه های حضرت  این  اسحاقی بخش دوم 
زهرا)س( با نام »مجموعه گفتار« دانست و ادامه داد: این بخش نیز در 
3هزار صفحه تهیه شده است و طی آن به شرح خطبه فدکیه و سیره 
سیاسی و آموزه های سیاسی آن حضرت در عصر پسانبوی، سخنان کوتاه، 
اشعار و وصایا، ادعیه، نمازها و... توجه شده است.وی افزود: در  بخش 
دوم این فرهنگنامه اشعاری از خود آن حضرت که بعضا از دید بسیاری 
دوست داران  از  نابی  اشعار  کنار  در  است،  مانده  پنهان  عالقه مندان  از 
ارائه می شود. مولف فرهنگ نامه فاطمی از  حضرت صدیقه طاهره)س( 
ارائه بیش از 500 سخن کوتاه از آن حضرت در این اثر خبر داد و یادآور 
شد: فرهنگ نامه فاطمی به دو شکل موضوعی و الفبایی ساماندهی شده 
است، برای محققان، معلمان، مدرسان، مربیان، مبلغان و آحاد مردم قابل 

استفاده است و برای متون آموزشی منبع قابل اعتمادی است. 
وی ادامه داد: در این اثر بیش از هزار منبع از مولفان تشیع و تسنن مورد 
تفکیکی  به صورت  فرهنگ نامه  انتهای  در  و   گرفته  قرار  بهره برداری 
مشخص شده است. این اثر دارای نمایه های متفاوتی مانند آیات، روایات، 
شخصیت ها، اشعار، ابزار و وسائل و... است. وی اظهار امیدواری کرد این 
اثر با بیش از هزار مدخل و در 21 موضوع تا پایان سال 93 به صورت 
کامل در 14 جلد از سوی مرکز نشر هاجر منتشر شود و نه تنها در ایران 
اسالمی بلکه با ترجمه آن به زبان های دیگر در اقصی نقاط جهان حیات 

طیبه بانوی بانوان را به نمایش بگذارد.

مدیر اجرایی مرکز نشر هاجر وابسته به مرکز مدیریت 
منتشرشده  کتب  عرضه  از  خواهران  علمیه  حوزه های 
حوزه های علمیه خواهران در غرفه این مرکز در 27امین 

نمایشگاه کتاب تهران خبر داد.
به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران احمد 
شایانفر گفت: مرکز نشر هاجر تاکنون 205 عنوان کتاب در تیراژ بیش از 
3 میلیون نسخه در 603 نوبت چاپی منتشر کرده است که در نمایشگاه 

کتاب تهران این آثار عرضه شده است.
وی همچنین از عرضه 20 عنوان لوح فشرده نرم افزار آموزشی، فرهنگی 
با  هاجر  نشر  مرکز  اجرایی  مدیر  داد.  خبر  نمایشگاه  این  در  مذهبی  و 
نمایشگاه کتاب تهران  آثار مرکز نشر هاجر در  تازه ترین  ارائه  به  اشاره 
اظهار داشت: »نقش فرهنگ در مقاوم سازی اقتصاد« از جمله تازه ترین 
تبیین  از  پس  آن  در  که  است  هاجر  نشر  مرکز  منتشرشده  کتاب های 
متقابل  ارتباط  و  فرهنگی  و  اقتصادی  توسعه  اسالمی،  فرهنگ  مفاهیم 
این دو با یکدیگر، نحوه تأثیرگذاری فرهنگ در تحقق اقتصاد مقاومتی 
مبرهن شده است. وی »مؤلفه های مدیریت جهادی« را از جمله آثار 
دیگر تازه منتشرشده و عرضه شده در نمایشگاه کتاب تهران برشمرد و 
افزود: نقش راهبردی مدیران جهادی بر کسی پوشیده نیست اما تاکنون 
مؤلفه های مدیریت جهادی به صورت منسجم گویا نشده بود که در این 

اثر به 121 مؤلفه و شاخصه مدیریت جهادی پرداخته شده است.
شایانفر از کتاب »پیامک مهدوی« به عنوان یکی دیگر از آثار دیگر مرکز 

با تهیه پیامک های مهدوی  اثر  این  ادامه داد: در  نشر هاجر یاد کرد و 
گامی در جهت فرهنگ سازی در این مسیر نورانی برداشته شده است. وی 
ادامه داد:  در کتاب »فرزندان شیطان«، به انگیزه ها، ریشه ها، اهداف و 
کارکردهای شیطان پرستان و معماران فکری آنان پرداخته شده و سپس 
این مباحث مورد نقادی قرار گرفته است.مدیر اجرایی مرکز نشر هاجر 
مجموعه ره پویان پژوهش را از دیگر آثار ارزنده این مرکز دانست و اظهار 
)مفهوم  پژوهشگری  رموز  عناوین  با  4جلدی  مجموعه  این  در  داشت: 
)نگارش  نویسندگی  اسرار  پژوهشی(،  اثر  آفرینش  و  یابی  منبع  شناسی، 
کتاب، مقاله و گزارش تحقیقی(، اصول و مهارت های پایان نامه نویسی و 
از آزاداندیشی تا تولید علم )دور اما نزدیک( به قلم سید حسین اسحاقی به 
نیازهای ضروری پژوهشگران، پرداخته شده است. وی با اشاره به انتشار 
سالنامه آوای ریحان از سوی مرکز نشر هاجر افزود: این سالنامه با هدف 
نهادینه سازی و ترویج فرهنگ ناب فاطمی و عطرافشانی روزهای زندگی 
با نام و یاد حضرت فاطمه زهرا)س(، به صورت علمی، تحقیقی منتشر شد.

در  و تسنن،  تشیع  منبع  از 300  بیش  بررسی  با  اثر  این  افزود:  شایانفر 
دو بخش سیره جاودانه و سخن حکیمانه برای هر روز آماده شده است 
که در بخش سیره جاودانه هر روز به بیان سیره عملی و روایات مستند 
حکیمانه  سخنان  بخش  در  و  است  شده  پرداخته  حضرت  آن  پیرامون 
سخنان گهربار آن حضرت مورد توجه قرار گرفته است. وی اظهار داشت: 
عالقه مندان به بازدید و خرید این کتب می توانند به غرفه این مرکز در 

سالن شبستان راهروی 26 غرفه 7 مراجعه کنند.

به منظور انتشار از سوی مرکز نشر هاجر:

تالیف بخش اول فرهنگ نامه فاطمی در 8 جلد پایان یافت

عرضه کتب منتشر شده حوزه های علمیه خواهران در نمایشگاه کتاب تهران
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برگزاری کارگاه روش های 
پاسخ گویی به سواالت شرعی
در مدرسه الزهرا)س( نی ریز

احکام  تخصصی  دوره های  آموزش  ,کارگاه 
در  شرعی  سواالت  به  پاسخ گویی  روش های  و 
شد.  برگزار  نی ریز  الزهرا)س(  علمیه  مدرسه 
ساجدی معاون فرهنگی مدرسه علمیه الزهرا)س( 
نی ریز تصریح کرد: هدف از برگزاری این کارگاه 
پاسخ گویی صحیح مبلغین  با روش های  آشنایی 
به مخاطبان در مسائل شرعی بود. وی افزود: در 
این کارگاه عبدالهی کارشناس پاسخ گوی احکام 
شرعی  حکم  به  توجه  با  احکام  مسائل  بیان  به 
و اختالف فتواها و چگونگی پاسخ گویی به این 

گونه سواالت پرداخت.

برگزاری کارگاه روش تحقیق 
در مدرسه الزهرا)س( ساری 

علمیه  مدرسه  در  تحقیق  روش  ,کارگاه 
الزهرا)س( ساری برگزار شد. سیده عطیه خاتمی 
ساری  الزهرا)س(  علمیه  مدرسه  مدیر  ساروی 
تصریح کرد: این کارگاه با تدریس حجت االسالم 
برگزار شد. وی  دینی  علوم  پژوهشگر  اصفهانی 
خاطر نشان ساخت: هدف از برگزاری این کارگاه 
ارتقای سطح علمی طالب این مدرسه علمیه در 
پژوهش بود. وی افزود: طالب پس از گذراندن 
این کارگاه و تایید شورای علمی پژوهشی منطقه 
اساتید  پنج حوزه  های علمیه خواهران به عنوان 

راهنما مدرسه همکاری خواهند کرد.

برگزاری کارگاه طرح نامه نویسی
در مدرسه الزهرا)س( ساری 

پایه  با شرکت طالب  ,کارگاه طرح نامه نویسی 
چهارم در مدرسه علمیه الزهرا)س( ساری برگزار 
شد. فاطمه عزیزی معاون پژوهش مدرسه علمیه 
با  کارگاه  این  کرد:  تصریح  ساری  الزهرا)س( 
استاد  افضلی  محمد علی  حجت االسالم  تدریس 

راهنما و کارشناس پژوهشی برگزار شد. 
وی با اشاره به اهداف برگزاری این کارگاه گفت: 
به تدوین  با هدف سرعت بخشیدن  این کارگاه 
تحقیق پایانی برگزار شد. وی ادامه داد: در این 
بیان  و  مساله  تبیین  چگونگی  مورد  در  کارگاه 

ضرورت موضوع بحث و تبادل نظر شد.

برگزاری نشست اخالقی
 در مدرسه الزهرا)س( میاندوآب

با حضور امام جمعه 
شخصیت  ابعاد  موضوع  با  اخالقی  ,نشست 
الزهرا)س(  علمیه  مدرسه  در  زهرا)س(  حضرت 
میاندوآب برگزار شد. حجت االسالم حمید حسن زاده 
نشست  این  در  میاندوآب  جمعه  امام  هشترودی 
حضرت  شخصیت  بیان  درباره  طالب  رسالت  به 
باید  طالب  داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره  زهرا )س( 

مراسم تقدیر از برگزیدگان آموزشی 
فرهنگی پژوهشی مدرسه علمیه حضرت 

آمنه)س( قم برگزار شد.
حضرت  علمیه  مدرسه  مدیر  سایري  سلیمه 
با حضور  این مراسم  آمنه)س( قم تصریح کرد: 
حجت االسالم ایمانی کارشناس دینی برگزار شد.

وی افزود: در این مراسم از برگزیدگان آموزشی 
اهدای  با  قرآنی  مسابقات  و  پژوهشی  فرهنگی 
به  اشاره  با  وی  آمد.  عمل  به  تقدیر  جوایزی 
رفیعی  حمیده  گفت:  مراسم  این  در  برگزیدگان 
حیدری  آموزشی،   بخش  در  دهستانی  جمیله  و 
عاطفه  پژوهشی،  بخش  در  شیرازی  حائری  و 
بهرامی، فاطمه حائری شیرازی، فاطمه آسه، جمیله 
و  احدی نیا در بخش فرهنگی  و مریم  دهستانی 
کوچکی، حائری شیرازی، شریعتی و والیتی نسب 

در مسابقات قرآنی حایز مقام برتر شدند.

مدرسه  فرهنگي  معاونت  همت  به 
کارگاه  بندرعباس  الزهرا )س(  علمیه 
این  در  کریم  قرآن  معلم  تربیت 

مدرسه علمیه برگزار شد.
مؤلف  و  کارشناس  حبیبی  علی  حجت االسالم 
کتب آموزشی قرآن کریم در این کارگاه ضرورت 
برگزاری این کارگاه و آموزش مربیان را، اختالف 
در اقوال زیاد در امر تلفظ حروف و تغییر در گفتار 
عرب ها به واسطه اختالط با غیرعرب ها دانست و 
تصریح کرد: علم آواشناسی علم پیشرفته ای است 
ولی این علم  بر روی عرب امروزی آزمایش شده 
است در حالی که مالک ما، عرب زمان پیامبر)ص( 
است که زبان اصیل داشته اند نه اکنون که از هر 
زبانی چیزی وارد زبان عرب شده است.وی با اشاره 
به اهمیت قرائت قرآن افزود: همان طور که نماز بر 
همگان واجب است قرآن خواندن نیز بر همگان 
واجب است. کارشناس قرآنی اظهار داشت: بعضی 
این  را  نماز  از  غیر  در  قرآن  قرائت  وجوب  علت 
می دانند که خداوند اهداف خلقت را در این کتاب 
بیان نموده است و ما وظیفه داریم هر روز چند آیه 
بخوانیم تا با اهداف خلقت و بایدها و نبایدهای آن 
آشنا شویم. حجت االسالم حبیبی ادامه داد: وقتی 
است پس وظیفه  واجب  امر  قرآن یک  یادگیری 
ما که قرآن می دانیم بیشتر است زیرا بدترین خلق 
خداوند در روز قیامت افرادی هستند که از دانش 

بهره مند هستند ولی جامعه را بهره مند نکرده اند.

برگزاری مراسم 
تقدیر از برترین های 

مدرسه حضرت آمنه)س( 
قم

برگزاري کارگاه 
تربیت معلم قرآن کریم 
در مدرسه الزهرا )س( 

بندرعباس

تحصیالت حوزوی  قم گفت:  علمیه  اسالمی حوزه  تبلیغات  دفتر  رییس 
فرهنگی  و  معنوی  علمی،  سطح  ارتقای  برای  طالیی  فرصتی  بانوان،  قشر 
جامعه است و بدون شک محصالن دینی و طالب به بازبینی هویت خود 

نیاز دارند.
به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسالمی شعبه اصفهان حجت االسالم والمسلمین احمد 
و  علما  افزود:  اصفهان  در  امین)ره(  مجتهده  عالی  آموزش  مؤسسه  افتتاح  مراسم  در  واعظی 
افرادی که در وادی علوم دینی قدم می گذارند، روشنایی بخش زمین، هدایتگر مردم و جانشین و 
وارث انبیا هستند. رییس دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم در ادامه برجسته ترین ویژگی های 
شخصیت انبیا را خدمت اجتماعی و متحول کردن مردم به سوی وصال به حیات طیبه ذکر کرد.

حجت االسالم واعظی با اشاره به اینکه جوامع از لحاظ خلقیات و آداب با همدیگر متفاوتند، 
گفت: این تفاوت ها ریشه در تفاوت های اساسی چون بینش ها، هستی شناسی ها، جهان  بینی ها، 
اینکه حضرت محمد)ص(  به  اشاره  با  ادامه  زیبایی شناختی دارد. وی در  ارزشی و نظام  نظام 
جامعه صدر اسالم را از لحاظ بینشی متحول کرد، افزود: ایشان بینش شرک  آلود را به بینش 

توحیدی تبدیل کرد و ارزش های جاهلی را از بین برد.
نیاز دارد، اظهار کرد:  نیرو و کادر مجرب  به  ایجاد تحول در هر جامعه ای  اینکه  بیان  با  وی 
شاخص یک مکتب تحول آفرین دست پروردگان و شاگردان آن مکتب هستند. حضرت علی)ع( 

و حضرت فاطمه)س( دست پروردگان مکتب پیامبر)ص( هستند.
رییس دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم در پایان شرط جانشین خدا در زمین را کوشش در 
تهذیب نفس و خدمت اجتماعی برشمرد و گفت: علم نه برای علم که برای نورانی شدن است.

شعبه  قم  علمیه  حوزه  تبلیغات  دفتر  رییس  ارزانی،  رضا  حبیب  مراسم حجت االسالم  این  در 
اصفهان نیز گفت: ساختمان جدید موسسه آموزش عالی مجتهده امین با همت مسئوالن دفتر 
تبلیغات حوزه علمیه قم خریداری و در مرحله بعد جهت کاربری آمورشی در دست تعمیرات 
قرار گرفت. اکنون سطح و جایگاه موسسه آموزش عالی مجتهده امین در شان این بانوی مکرم 
است.وی با بیان اینکه طالب این موسسه در سطوح دو و سه معادل کارشناسی و کارشناسی 
این  به  رسیدن  برای  که  از همه مسئوالنی  است  افزود: الزم  ارشد مشغول تحصیل هستند، 
جایگاه تالش کرده اند، قدردانی کنیم. حجت االسالم ارزانی افزود: امروز امکانات مناسبی در 
جهت تحصیل طالب خواهر در سطح استان اصفهان فراهم شده است و این مهم می تواند 
در رشد و شکوفایی هرچه بیشتر خواهران تاثیرگذار باشد.وی ادامه داد: امروز مهم ترین وظیفه 

طالب خواهر فراگیری علوم مربوطه و استفاده از آن در جامعه است.
در ابتدای این جلسه حجت االسالم قاسمی، مدیر موسسه آموزش عالی مجتهده امین گفت: 
هفته  هر  افزود:  وی  است.  موسسه  این  های  اولویت  مهم ترین  از  پژوهشی  امور  به  توجه 
کالس های اخالق در این موسسه برگزار می شود و همچنین دفتر مشاوره جهت پاسخ گویی به 
مسائل مختلف طالب فعال است. حجت االسالم قاسمی، ادامه داد: در مسائل آموزش و حفظ 
قرآن کریم کارهای ارزشمندی صورت گرفته و الزم است نیازهای این موسسه در بخش احداث 
مهدکودک جهت نگهداری کودکان طالب خواهر و اختصاص محیط های ورزشی در نظر گرفته 
و  با همت مسئوالن  امیدواریم  امین تصریح کرد:  آموزش عالی مجتهده  شود. مدیر موسسه 

برنامه ریزی هر روز شاهد شکوفایی هر چه بیشتر این مجموعه باشیم.
گفتنی است در این آیین که با حضور مسئوالن استانی و مسئوالن دفتر تبلیغات اسالمی برگزار شد 
از بیش از 10 نفر از طالب خواهر در زمینه های مختلف با اهدای لوح سپاس تجلیل و قدردانی شد.

رییس دفتر تبلیغات اسالمی:

تحصیالت حوزوی بانوان فرصتی طالیی برای ارتقای 
فرهنگی جامعه است
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سعی کنند روز به روز با تبلیغات خود در مجامع و 
خانواده ها حضرت زهرا )س( را به عنوان الگو معرفی 
کنند. وی افزود: ضروری بودن اخالق و گشاده رو 
بودن به عنوان یکی از اخالق های پسندیده برای 
طالب ضروری است. وی اظهار داشت: انسان با 
گشاده رویی و اخالق زیبا می تواند مردم را جذب 

کند و به سوی خدا دعوت کند.

برگزاری نشست اخالقی در مدرسه 
حضرت خدیجه کبری )س( سوسنگرد 

با حضور امام جمعه
,نشست اخالقی با موضوع ترک گناه در مدرسه 

علمیه حضرت خدیجه کبری )س( برگزار شد.
جمعه  امام  ساری اصل  احمد  حجت االسالم 
به مهم ترین  اشاره  با  این نشست  در  سوسنگرد 
فرمان قرآن کریم در مورد ترک گناهان تصریح 
در  باید  انسان  که  است  واقعیتی  زندگی  کرد : 
راستای آن راه کمال را بپیماید تا بتواند به هدف 
نهایی خود برسد . وی اظهار داشت: هدف نهایی 
در حرکت انسان رسیدن به مقام انسانیت ، قرب 
الی اهلل و تخلق به اخالق الهی است. وی ادامه 
به فرد در  آثار منحصر  به خاطر  داد: ترک گناه 
زندگی انسان دارای فواید زیادی است که یکی 
از این فواید  باعث حسن عاقبت و سعادت ابدی 

در آخرت خواهد شد .

برگزاری نشست اخالقی 
در مدرسه زینب کبري)س( هرسین 

با حضور امام جمعه
فرد  در  گناه  آثار  موضوع  با  اخالقی  ,نشست 
کبري)س(  زینب  علمیه  مدرسه  در  جامعه  و 
هرسین برگزار شد. حجت االسالم روح اهلل باقري 
به  اشاره  با  نشست  این  در  هرسین  جمعه  امام 
امام علی )ع(  امام علی )ع( تصریح کرد:  سخنان 
مي فرماید: اگر شما ارتباط خود را با خداوند حل 
کنید خدا ارتباط شما را با مردم حل خواهد کرد. 
وی افزود: امام سجاد )ع( مي فرماید: من تعجب 
مي کنم از شخصي که از خوردن غذاهاي رنگین 
به خاطر ضرر داشتن آن براي بدن پرهیز مي کند 
داشت:  اظهار  وي  نمي کند.  پرهیز  گناه  از  ولی 
گناه قدم به قدم ما را از خداوند دور مي کند و در 

چشم مردم و امام زمان)عج( حقیر می کند.  

برگزاری نشست سیاسی در مدرسه 
الزهرا)س( میاندوآب 

,نشست سیاسی با موضوع دشمنی های آمریکا با 
جمهوری اسالمی در مدرسه الزهرا)س( میاندوآب 
باروق مسئول سیاسی سپاه  برگزار شد. سرهنگ 
مختلف  ابعاد  مورد  در  نشست  این  در  میاندوآب 
مذاکرات هسته ای ایران به ایراد سخن پرداخت. وی 
افزود: تجربه نشان داده است که دولت آمریکا از 
آغاز در دست گرفتن ابرقدرتی در جهان کودتاهای 

مرکز  به  وابسته  هاجر  نشر  مرکز 
خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت 
جهادی«  مدیریت  »مولفه های  کتاب 
27امین  در  بار  نخستین  برای  را 

نمایشگاه کتاب تهران عرضه کرد.
مدیریت  مرکز  عمومی  روابط  گزارش  به 
مدیر  شایانفر  احمد  خواهران  علمیه  حوزه های 
به  اثر  این  در  گفت:  هاجر  نشر  مرکز  اجرایی 
قلم  به  جهادی  مدیریت  شاخصه  و  مؤلفه   121
گرفته  قرار  برررسی  مورد  اسحاقی  سیدحسین 
ادامه داد: نقش راهبردی مدیران  است. شایانفر 
تاکنون  اما  نیست  پوشیده  کسی  بر  جهادی 
منسجم  صورت  به  جهادی  مدیریت  مؤلفه های 
و  مؤلفه  به 121  اثر  این  در  که  بود  نشده  گویا 

شاخصه مدیریت جهادی پرداخته شده است.
شایانفر یادآور شد: از ویژگی های این مدیریت 
خدمت با نیت الهی، خستگی ناپذیری، استقامت 
و  ابتکار  عمل،  پذیری، سرعت  انعطاف  کار،  در 
خالقیت، مدیرپروری، شجاعت مسئولیت پذیری 
همراه با اخالص و فروتنی است. وی یادآور شد: 
است که  یافته  نگارش  در سه فصل  کتاب  این 
مدیریت  ابعاد  و  مظاهر  عناصر،  اول،  فصل  در 
جهادی مورد بررسی قرار گرفته است،  در فصل 
در  جهادی  مدیریت  ومولفه های  شاخصه ها  دوم 
حوزه های تمایالت وگرایش ها، افکار، نگرش ها و 
ذهنیات و رفتار و عرصه عمل برشمرده شده است 
مدیریت  نهادینه سازی  راههای  سوم  فصل  در  و 
جهادی بررسی شده است. مدیر اجرایی مرکز نشر 
هاجر گفت: کتاب مولفه های مدیریت جهادی در 
184 صفحه و تیراز 2000 نسخه  با قیمت 54000 
دید  معرض  در  تهران  کتاب  نمایشگاه  در  ریال 
عالقه مندان قرار گرفته است و غرفه این مرکز در 

سالن اصلی راهروی 26 غرفه 7 دایر شده است.

از سوی مرکز نشر هاجر 
انجام شد:

ارائه »مولفه های 
مدیریت جهادی« در 
نمایشگاه کتاب تهران

ساختمان جدید موسسه آموزش عالی حوزوی خواهران مجتهده امین 
اصفهان طی مراسمی با حضور امام جمعه اصفهان افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران آیت اهلل سیدیوسف طباطبایی نژاد 
نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان در این مراسم گفت: یکی از نعمت های بزرگ و عنایات ویژه 
خداوند بعد از انقالب اسالمی، راه اندازی موسسات و حوزه های علمیه خواهران بود که منجر به 
ایجاد فضای مناسب برای رشد علمی زنان شده است. وی ضمن ابراز خرسندی از افتتاح ساختمان 
جدید این موسسه آموزش عالی، نسبت به اهمیت فعالیت بانوان در عرصه های معنوی و تربیتی 
گفت: یکی از نعمت های بزرگ و عنایات ویژه خداوند بعد از انقالب اسالمی، راه اندازی موسسات 
و حوزه های علمیه خواهران بود. چرا که ما معتقدیم اگر بانویی در جامعه اصالح بشود و در مسیر 

حقیقت قرار بگیرد، کانونی اصالح شده است و به دنبال آن یک جامعه اصالح خواهد شد. 
آیت اهلل طباطبایی نژاد در ادامه افزود: نقش مادر در تربیت فرزندان نقشی غیر قابل انکار و غیر قابل 
قیاس با نقش پدر است. چرا که پدر ارتباطی غیرمستقیم با فرزند دارد و این مادر است که از ابتدا 
با طی مراحل 9 ماه بارداری و دوران شیردهی به فرزند از جسم و جان خود و پس از آن از روح 
و روان خود برای فرزندانش هزینه می کند. بنابراین اگر مادر سالم باشد بی تردید فرزندانش هم 
سالم تربیت خواهند شد. وی تصریح کرد: در طول تاریخ بسیار دیده ایم پدران بزرگ و شریفی را 
که فرزندان نادرست داشته اند. این پدیده در زندگی انبیا و علمای بزرگ بسیار دیده شده است. اما 
هرگز دیده نشده که از مادری سالم و پرهیزگار فرزندی نادرست تربیت شود. چرا که سالمت مادر 
تضمین کننده سالمت فرزند اوست. نماینده ولی فقیه در اصفهان همچنین نسبت به این مسئله 
که علم آموزی نباید موجب ایجاد حجاب  های ذهنی شده و انسان را از حقیقت و فرامین الهی دور 
کند تاکید کرد و گفت: بانوان باید توجه کنند که تحصیالت دانشگاهی و حوزوی آنها را از توجه و 

پرداختن به وظایفی که خداوند برایشان در خانواده تعیین کرده دور نسازد.

ساختمان جدید موسسه آموزش عالی حوزوی 
مجتهده امین اصفهان افتتاح شد

نشست مدیران مدارس علمیه خواهران استان البرز با اعضا ی کمیسیون 
فرهنگی شورای اسالمی شهر کرج برگزار شد.

محمود دادگو رییس شورای اسالمی شهر کرج در این نشست به اهمیت بحث فرهنگ ، ابعاد 
و تاثیرات آن در جامعه و خانواده اشاره کرد و لزوم توجه هرچه بیشتر برفعالیت در این زمینه و 

توقعات از حوزه علمیه را عنوان کرد .
حجت االسالم ابوالفضل بنی احمدی مدیر حوزه علمیه خواهران استان البرز در ادامه این نشست 
تصریح کرد: اگر قشر بانوان جامعه در زمینه معنوی و علمی به رشد و بالندگی برسد سالمتی 
علمیه  حوزه  داشت:  اظهار  وی  شد .  خواهد  تضمین  نیز  جامعه  دیگر  نیمه  علمی  و  معنوی 
خواهران این توانمندی را دارد تا به عنوان بازوی فکری و اجرایی شورای شهر تحت عنوان 
کمیسیون  رئیس  فیروزگاه  سعید  کند.همچنین  فعالیت  شده  زمانبندی  و  مشخص  طرح هایی 
فرهنگی شورای اسالمی شهر کرج در ادامه این نشست با بیان دیدگاه های خویش به اهمیت 
همکاری های الزم و ضروری در زمینه فرهنگ در سطح شهر و آمادگی کامل خود برای اجرای 

برنامه های پیشنهادی از سوی حوزه علمیه خواهران اشاره کرد.
در ادامه انصاری معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران استان البرز با اشاره به سخنان مقام معظم 

رهبری گفت : کار فرهنگی باید هوشمندانه با شد و آنچه مهم است هدف کار فرهنگی است .

برگزاری نشست مدیران مدارس علمیه خواهران البرز 
با اعضا ی کمیسیون فرهنگی شورای شهر کرج

شماری از طالب موسسه آموزش عالی 
بزرگترین  از  همدان  فدک  حوزوی 

کتابخانه غرب کشور بازدید کردند.
آیت اهلل  کتابخانه  مسئول  رضایی  حجت االسالم 
آخوند مالعلی معصومی همدانی در این بازدید با 
اشاره به قسمت های مختلف این کتابخانه تصریح 
کرد: این کتابخانه در دو طبقه با بیش از 15هزارجلد 
کتاب آمادگی دارد با خواهران طلبه همکاری نماید.

بازدید طالب موسسه 
آموزش عالی حوزوی 

فدک همدان از بزرگترین 
کتابخانه غرب کشور
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فراوانی را برای روی کار آمدن دیکتاتورها و عناصر 
جنایتکار علیه ملت ایران انجام داده است. وی به 
مختلف  عناوین  تحت  آمریکا  متعدد  توطئه های 
و  آموزش  ساواک،  راه اندازی  افزود:  و  کرد  اشاره 
سازماندهی شکنجه گران در ایران و ساخت فیلم ها 
جمله  از  دینی  ضدمقدسات  سینمایی  تولیدات  و 
توطئه های آمریکا برای منحرف کردن جوانان این 

کشور بود.

برگزاری نشست طرح یاوران نماز 
در مدرسه کوثر)س( قزوین

علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاونت  همت  ,به 
در  نماز  یاوران  طرح  نشست  قزوین  کوثر)س( 
این مدرسه علمیه برگزار شد. مهتاب چیت سازان 
مدیر مدرسه علمیه کوثر)س( قزوین تصریح کرد: 
در این نشست حجت االسالم وحیدی کارشناس 
اهمیت  نماز،  جایگاه  تبیین  مورد  در  دینی  امور 
با دیگر عبادات به بررسی وظیفه  و مقایسه آن 
مسلمانان در مقابل نماز پرداخت.وی افزود: این 
و  قزوین  نماز  اقامه  ستاد  همکاری  با  نشست 
دانش آموختگان  و  مبلغان  از  نفر    85 حضور  با 
شرکت  کلیه  به  است  ذکر  به  الزم  شد.  برگزار 
کنندگان در دوره کتاب درسنامه تربیتی دعوت، 
فرهنگی  بسته  نیز  و  بهشتی  جواد  سید  تالیف 

مطالعاتی گلبرگ نماز ویژه مبلغین اهدا شد.

برگزاری نشست گام های موثر 
در زندگی مشترک در مدرسه 

الزهرا)س( مسجد سلیمان
موثر  گام های  موضوع  با  مشاوره ای  ,نشست 
در زندگی مشترک در مدرسه علمیه الزهرا)س( 
گلشاهی  غزاله  شد.  برگزار  سلیمان  مسجد 
نشست ضمن  این  در  تربیتی  مسائل  کارشناس 
گام های  مورد  در  خانواده  جایگاه  اهمیت  بیان 
برای   مشترک  زندگی  یک  در  موثر  ده گانه 

رسیدن  به آرامش به ایراد سخن پرداخت.
وی افزود: شناخت روحیات و حساسیت ها، قرار 
انتقاد پذیری  و  دادن یک معیار ثابت در زندگی، 
از جمله گام های  فراموش نکردن هدف زندگی 

موثر در یک زندگی مشترک است.

برگزاری نشست هر طلبه یک پژوهشگر 
در مدرسه الزهرا)س( ساری 

علمیه  مدرسه  پژوهش  معاونت  همت  ,به 
الزهرا)س( ساری نشست هر طلبه یک پژوهشگر 
برگزار شد. فاطمه عزیزی معاون پژوهش مدرسه 
علمیه الزهرا)س( ساری تصریح کرد: این نشست 
با تدریس مرضیه حق پناه پژوهشگر علوم دینی 
نشست  این  در  حق پناه  افزود:  شد.وی  برگزار 
موضوع  با  خود  تحقیق پایانی  از  بخشی  ارائه  به 
مقایسه عرفا ن اسالمی با عرفان و شو پرداخت.

امر  این نشست مسیر پژوهش در  ادامه  وی در 

خواهران  علمیه  حوزه های  مدیر 
خواهر  طالب  حضور  گفت:  کشور 
شهر  در  اسالمی  فرهنگ سازی  در 

تاثیرگذار است.
به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوزه های 
والمسلمین  حجت االسالم  خواهران  علمیه 
محمود رضا جمشیدی در دیدار شهردار قم با اشاره 
به ظرفیت های موجود در قم تصریح کرد: ارتباط 
ارتباط ویژه  با مسائل شهری در قم یک  علما 
است، که این ظرفیت از قدیم االیام نه تنها در 

قم بلکه در کل کشور بوده است. 
وی به استفاده از ظرفیت های موجود در استان 
اشاره  شهرداری  در  جدید  مدیریت  توسط  قم 
مدیریت  جدید  دوره  در  داشت:  اظهار  و  کرد 
حضرت  حرم  ظرفیت های  از  قم  شهرداری  در 
به  جمکران  مقدس  مسجد  و  معصومه)س( 
خوبی استفاده شده است. مدیر حوزه های علمیه 
خواهران با اشاره به فرهنگ سازی در شهرهای 
اصلی ترین  از  یکی  شهرداری ها  گفت:  کشور 

متولیان مباحث فرهنگی در شهر ها هستند.  وی 
اقدامات و فعالیت های شهرداری قم را ملموس و 
روبه رشد برشمرد و خاطر نشان ساخت: به حول 
و قوه الهی در دوران مدیریت آقای دلبری میزان 
رضایت مندی مردم از شهرداری قم افزایش پیدا 

کرده است. 
حجت االسالم والمسلمین جمشیدی ادامه داد: در 
توسعه و توجه به نماد های شهری در قم قدم های 
بلندی برداشته شده است که این امر در بین مردم 
هم قابل تقدیر است. وی با اشاره به تاکیدات مقام 
معظم رهبری برای توسعه شهری در قم گفت: 
امیدواریم استان قم در افق چشم انداز 1404 به 

یک شهر در تراز بین الملی تبدیل شود.
و  شهری  توسعه  با  همزمان  کرد:  تصریح  وی 
تامین امکانات رفاهی باید به زمینه های مختلف 

فرهنگی هم توجه ویژه داشته باشیم.
مدیر حوزه های علمیه خواهران با اشاره به تربیت 
چهار هزار مربی طرح رحمت در قالب مهارت های 
زندگی در مدارس علمیه خواهران کشور اظهار 

داشت: می توان در قم از ظرفیت حوزه های علمیه 
خواهران در فرهنگ سازی و بخش های مختلف 
استفاده  پژوهشی  و  آموزشی  ترویجی،  تبلیغی، 
کرد. وی افزود: طالب حوزه های علمیه خواهران 
می توانند در زمینه  فرهنگ سازی اسالمی در شهر 

بسیار تاثیر گذار باشند.
محمد دلبری شهردار قم هم در این دیدار با اشاره 
به نقش بانوان در جامعه تصریح کرد: اعتقاد و 
باور ما این است که باید فرهنگ سازی و سبک 
زهرا)س(  حضرت  محوریت  با  اسالمی  زندگی 

توسط طالب در جامعه ترویج پیدا کند. 
وی به فعالیت های انجام شده در 32 ماه گذشته 
اشاره کرد و گفت: در این مدت سعی کردیم شیب 
رضایت مندی مردم را به سمت مثبت سوق دهیم 

و مردم را با شهرداری آشتی دهیم. 
فعالیت های  انجام  داد:  ادامه  قم  شهردار 
شهرداری ها و ارگان های دولتی در رضایت مندی 
نقش  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  از  مردم 

بسزایی دارد.

 250 و  هزار   3 مساحت  به  زمینی 
ساختمان  احداث  منظور  به  مترمربع 
جدید مدرسه علمیه خواهران نرجس 
حضور  با  اصفهان  دولت آباد  خاتون 

آیت اهلل ناصری کلنگ زنی شد.
سید مهدی  حجت االسالم  مراسم  این  در 
استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر  ابطحی 
انقالب  پیروزی  زمان  در  گفت:  اصفهان 

اسالمی تنها حوزه های علمیه برادران فعالیت 
می کردند و بانوانی چون بانو مجتهده امین با 
علمی  باالی  درجات  به  خود  فراوان  تالش 
دست یافتند.وی اظهار داشت: استان اصفهان 
دارای  کشور  استان های  سایر  به  نسبت 

بیشترین حوزه علمیه خواهران است.
اصفهان  استان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
نرجس  حضرت  علمیه  مدرسه  شد:  یادآور 

مرکز  پوشش  تحت   1388 سال  از  خاتون 
کشور  خواهران  علمیه  های  حوزه  مدیریت 

قرارگرفته است.
مدرسه  این  جدید  ساختمان  داد:  ادامه  وی 
600مترمربع  و  هزار  حدود  زیربنای  با  علمیه 
حوزه های  مدیریت  مرکز  اعتبارات  ازمحل 
ناصری  آیت اله  کمک های  و  خواهران  علمیه 

و خیرین احداث خواهد شد.

مدیر حوزه های علمیه 
خواهران کشور:

طالب خواهر 
در فرهنگ سازی 
اسالمی در شهر 
تاثیرگذار هستند

با حضور آیت اهلل ناصری:

ساختمان جدید 
مدرسه علمیه 
نرجس خاتون 

دولت آباد اصفهان 
کلنگ زنی شد
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عرفان  تبین  به  و  کرد  بیان  را  پایانی  تحقیق 

اسالمی و عرفان های کاذب پرداخت.

راه اندازی نرم افزار کاوش و کتابخانه 
دیجیتالی در مدرسه الزهرا)س( ساری

علمیه  مدرسه  پژوهش  معاونت  همت  ,به 
کتابخانه  و  کاوش  نرم افزار  ساری  الزهرا)س( 
این  کتابخانه  در  اسالمی  معارف   دیجیتالی 
عزیزی  فاطمه  شد.  راه اندازی  علمیه  مدرسه 
معاون پژوهش مدرسه علمیه الزهرا)س( ساری 
و  کاوش  نرم افزار  راه اندازی  به  اشاره  ضمن 
کتابخانه دیجیتالی معارف اسالمی تصریح کرد: 
این کار با هدف ارتقای سطح کیفی کتابخانه و 
بخش نشریات این مدرسه علمیه برگزار شد. وی 
به موضوعات  علمی تر  و  افزود: دسترسی سریع 
و  برای طالب  متعدد  کتب  و  نشریات  مقاالت، 
مراجعین از جمله مزایای نصب نرم افزار کاوش و 

کتابخانه دیجیتالی بوده است.

زیارت قبور شهدای گمنام توسط 
طالب مدرسه الزهرا) س( شاهین دژ

علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاونت  همت  ,به 
این  طالب  از  شماری  شاهین دژ  الزهرا )س( 
مدرسه علمیه به زیارت قبور شهدای گمنام عازم 
مدرسه  فرهنگی  معاون  کوهی  سهیال  شدند. 
شهدا  کرد:  تصریح  شاهین دژ  الزهرا)س(  علمیه 
زنده اند و موجود زنده منشا اثر است، شهدا به ما 
کمک می کنند که خدمتگزار مردم باشیم چرا که 

بهترین عبادت خدمت به مردم است.
ایجاد  برنامه  این  برگزاری  از  هدف  افزود:  وی 
فضای معنوی در بین طالب و زنده نگه داشتن 
مقدس  دفاع  سال  هشت  شهدای  خاطره  و  یاد 
حضور  با  مراسم  این  داشت:  اظهار  وی  بود. 
مسئولین، طالب و خانواده های شهدا به صورت 
پیاده روی از بنیاد شهید تا مزار شهدا برگزار شد.

برگزاری نشست جریان  شناسی سیاسي 
در موسسه آموزش عالی حوزوی 

فاطمه معصومه )س( بندرعباس
جریان  شناسی  تخصصی  نشست  ,برگزاری 
حوزوی  عالی  آموزش  موسسه  در  سیاسي 
شد.  برگزار  بندرعباس  فاطمه  معصومه )س( 
حوزه  مدیر  عبادی زاده  محمد  حجت االسالم 
علمیه خواهران استان هرمزگان در این نشست 
در مورد کارنامه نظام جمهوری اسالمی در 35 
اشاره  با  پرداخت. وی  ایراد سخن  به  اخیر  سال 
اسالمی  انقالب  دستاوردهای  مهم ترین  به 
و  داخلی  بعد  در  سیاسی  دستاورد های  گفت: 
و  اجتماعی   فرهنگی  فناوری ،  و  علمی  خارجی  ، 
دستاوردهای انقالب در عرصه اقتصاد است. وی 
نظام جمهوری  روی  پیش  چالش های  پایان  در 
اسالمی را تشریح کرد و رسالت خواهران طلبه 

موضوع  با  اجتماعی  نشست 
علمیه  مدرسه  در  زندگی  مهارت های 

الزهرا ) س( جویبار برگزار شد. 
و  دانشگاه  و  حوزه  استاد  ساداتیان  فائزه  سیده 
به  اشاره  با  نشست  این  در  خانواده  امور  مشاور 
که  مسائلی  پیگیری  و  مشورت  مساله  اهمیت 
در فضای خانواده به وجود می آید، تصریح کرد: 
به  نیاز  باز هم  باشد  انسان در هر مرحله علمی 
دانستن دارد اگر مسائل جزئی زندگی حل نشود 
به مرور زمان تبدیل به مشکل بعد معضل و در 

نهایت منجر به فاجعه خواهد شد . 
مشکالت  برای حل  باید  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
به اهل فن مراجعه کرد، افزود: باید در ارتباطات 
این  و  بیاموزیم  را  زندگی  مهارت های  خود 

دانسته ها را در زندگی خود پیاده کنیم .
وی اظهار داشت: اولین مهارت های یک زن در 
اداره خانواده بعد از همسر خوب بودن، مادر خوب 
و  برخورد  در  داد :  ادامه  حوزه  است .استاد  بودن 
ارتباطتان با همسر و فرزند باید رضایت الهی را 
انجام  اگر وظیفه خود را صحیح  حاصل کنید و 

دهید این نوعی عبودیت است . 
کنونی  جامعه  در  که  نکته  این  به  اشاره  با  وی 
است  خالی   آرامش  با  همراه  پاک  زندگی  جای 
گفت : در زندگی های امروزی آسایش هست ولی 
آرامش نیست که اگر این آرامش در زندگی روان 

باشد ، زندگی سالم هم به وجود خواهد آمد. 

بر گزاری نشست 
مهارت های زندگی 

در مدرسه الزهرا ) س ( 
جویبار

طرح محراب از سوی معاونت فرهنگی تربیتی حوزه های علمیه خواهران 
کشور با همکاری مرکز تخصصی نماز در تعدادی از مدارس در حال اجراست.

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران حجت االسالم سیدمحمود 
صانعی مدیر تبلیغ حوزه های علمیه خواهران اظهار داشت: با توجه به اهمیت و جایگاه نماز در 
آموزه های دین و به منظور ارتقای سطح آشنایی طالب نسبت به معارف نماز، طرح محراب 

در50 مدرسه منتخب به صورت نشست  های نیم روزه در حال برگزاری است.
وی افزود: بر اساس هماهنگی های صورت گرفته با مرکز تخصصی نماز، این طرح در نیم سال 
دوم سال تحصیلی91 -90 در 50 مدرسه زیرمجموعه آموزش و پرورش برگزار و با استقبال 
طالب محترم روبرو شد. به دنبال اجرای موفقیت آمیز طرح و با هدف برگزاری آن در تعدادی 
اقدامات الزم نسبت به اجرای آن در نیم سال دوم سال تحصیلی93 -92  از مدارس،  دیگر 

صورت گرفت و اکنون این طرح در بعضی از مدارس در حال برگزاری است. 
در  گفت:  طرح  این  آموزشی  موضوعات  تبیین  ضمن  خواهران  علمیه  حوزه  های  تبلیغ  مدیر 
این برنامه آموزشی نیم روزه که با حضور طالب و کارکنان مدارس برگزار می شود، مطالبی 
با هدف آشنایی بیشتر شرکت کنندگان نسبت به اسرار نماز، نقش نماز در رشد و تعالی انسان، 

ویژگی های نماز قرآنی، راه های تکمیل نماز و... ارائه می شود.
از مهم ترین  یکی  معارف دین  نهادینه سازی  و  تبلیغ  اینکه  به  اشاره  با  حجت االسالم صانعی 
مهارتی  علمی  توان  ارتقای  به  نسبت  باید  افزود: طالب  است،  علمیه  حوزه های  رسالت های 
خویش در زمینه ترویج و گسترش آموزه های دین اهتمام داشته باشند. وی در پایان از همکاری 

مطلوب مرکز تخصصی نماز در اجرای این طرح تشکر کرد.

مدیر تبلیغ حوزه های علمیه خواهران خبر داد:

برگزاری طرح محراب در برخی مدارس
با حضور بانوان طلبه

مدیر حوزه های علمیه خواهران کشور با ارسال نامه ای به رییس سازمان 
نام های  به  بانوان  نام  تغییر  تسهیل  در  سازمان  این  اقدام  از  احوال  ثبت 

فاطمه و زهرا تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران حجت االسالم و المسلمین 
محمودرضا جمشیدی در نامه خود خطاب به دکتر ناظمی اردکانی آورده است: در سالی که با 
فرمایش مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای مدظله العالی سال اقتصاد و فرهنگ 
با عزم ملی و مدیریت جهادی نام گرفت، در آغازین روزهای این سال و در ایام والدت دخت 
نبی مکرم اسالم صلی اهلل علیه و آله و سلم، سیده زنان عالم حضرت صدیقه طاهره سالم اهلل 
علیها شاهد حرکتی مناسب و در خور تقدیر از جانب مسئولین محترم ثبت احوال کشور بودیم و 

آن تسهیل در تغییر نام بانوان بزرگوار میهن اسالمی در این ایام بابرکت به زهرا و فاطمه است.
بدین وسیله مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور این اقدام فرهنگی باارزش را 
بجا دانسته و از آن نهایت تقدیر و تشکر را دارد و امید داریم که زمینه این عمل بزرگ فرهنگی 

در طول سال جهت بانوان گرامی ایران اسالمی فراهم گردد.

طی نامه ای به رییس سازمان ثبت احوال انجام شد:

تقدیر مدیر حوزه های علمیه خواهران
نشست مبانی تشیع در مدرسه علمیه  از سازمان ثبت احوال

تهران  زینب کبری)س(  حضرت 
برگزار شد.

فریده عبودیت استاد علوم قرآنی در این نشست 
با اشاره به تعریف و شناخت شیعه تصریح کرد: 
در زمان پیامبر)ص( گروهی از مردم تابع محض 
در  و  بودند  اجتهاد  اهل  گروهی  و  بودند  ایشان 

مقابل پیامبر)ص( حق رای قائل بودند. 
وی افزود: وحی قرآنی بدون وحی بیانی سخنان 
که  چرا  نیست  کامل  پیامبر اکرم)ص(  بیانات  و 
تمام سخنان ایشان نشات گرفته از وحی االهی 

است. 
شیعه  منشا  و  تولد  ساخت :  خاطر نشان  عبودّیت 
از زمان خود حیات پیامبر)ص( بوده است و این 
مساله ای نیست که بتوان به راحتی از آن گذشت.

برگزاري نشست 
مبانی تشیع در مدرسه 

حضرت زینب کبری)س( 
تهران
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اسالمی  انقالب  دستاوردهای  بیان  زمینه  در  را 

امری ضروری عنوان کرد.

بازدید شماري از طالب مدرسه الزهرا )س( 
از کتابخانه آیت اهلل  نعیم  آبادی 

علمیه  مدرسه  پژوهش  معاونت  همت  ,به 
الزهرا )س( شماری از طالب این مدرسه علمیه از 
کتابخانه آیت اهلل نعیم آبادی امام جمعه بندرعباس 
بازدید کردند.حجت االسالم حافظی مسئول دفتر 
این  در  هرمزگان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
را  کتابخانه  اول  دسته  منابع  از  تعدادی  بازدید 
کتب  بعضی  افزود:  وی  کرد.  معرفی  طالب  به 
اهل سنت  تفاسیر  مانند  کتابخانه  این  در  موجود 
از  نادری است که در هیچ یک  جزو کتاب های 

کتابخانه ها ی سطح شهر یافت نمی شود.
الزم به ذکر است در پایان این بازدید به هریک 

از طالب، کتاب تفسیر دعای سحر اهدا شد.

بازدید شماری از طالب مدرسه 
الزهرا )س( بندرعباس از خانه سالمندان 
الزهرا )س(  علمیه  مدرسه  بسیج  همت  ,به 
بندر عباس شماری از طالب این مدرسه علمیه از 
خانه سالمندان لقمان حکیم بازدید کردند. اشرف 
باقري زاده مدیر مدرسه علمیه الزهرا)س( بندرعباس 
تصریح کرد: این دیدار با هدف دلجویی از سالمندان 
توسط طالب بسیجی این مدرسه علمیه انجام شد. 
وی اظهار داشت: حضور گرم طالب بسیجی در 

میان سالمندان موجب سرور و شادی آنان شد.

برگزاري کارگاه آموزشی مهدویت 
در مدرسه الزهرا )س( عسلویه

علمیه  مدرسه  فرهنگي  معاونت  همت  ,به 
الزهرا)س( عسلویه کارگاه دو روزه آموزشی مهدویت 
در سالن اجتماعات این مدرسه علمیه برگزار شد. 
احمد دهباشی مدیر بنیاد فرهنگی مهدی موعود 
استان  در  مهدویت(  تخصصی  مرکز  )نمایندگی 
بوشهر در این کارگاه دوروزه با اشاره به ضرورت 
طرح مباحث مهدویت تصریح کرد: انسان ها به دلیل 
نیازهای زیاد دست به اختراعات فراوان می زنند اما 
باز هم نیازهای انسان رفع نمی شود که راه حل آن 
رجوع به فطرت خدامحوری است . وی با اشاره به 
اقسام محبت به امام گفت: اقسام محبت عبارتند 
عامل  اسالم،  امام شرط  معرفت  اینکه  به  باور  از 
هدایت، ثواب یاری امام را دارد و تنها راه معرفت 
به خداوند است. مدیر بنیاد فرهنگی مهدی موعود 
خاطر نشان ساخت: محبت به امام یکی از جلوه های 

اصلی معرفت است.

برگزاری مراسم افتتاح پایگاه بسیج 
طالب مدرسه حضرت نرجس )س( 

محمد آباد یزد
مدرسه  طالب  بسیج  پایگاه  مراسمی  ,طی 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اناهلل و انا الیه راجعون

قال رسول اهلل )ص(:اذا مات العالم الفقیه ثلم 
فی االسالم ثلمة الیسدها شیء 

صمدانی  فقیه  متقی  و  وارسته  عالم  ارتحال 
بنیانگذار  دیرین  یار  انقالبی  و  مبارز  روحانی 
رحمه  امام  حضرت  ایران  اسالمی  جمهوری 
عضو  العالی،  مدظله  رهبری  معظم  مقام  و  اهلل 
آیت اهلل   حضرت  مرحوم  مدرسین  محترم  جامعه 
حاج شیخ مسلم ملکوتی رضوان اهلل تعالی علیه 

موجب تاثر گشت.
و  عالم  و  مهذب  شاگردان  تربیت  با  که  عالمی 
خواهران  و  برادران  آحاد  به  خدمت  همچنین 
سمت  در  شرقی  آذربایجان  استان  ایمانی 
تبریز  شهر  جمعه  امامت  و  فقیه  ولی  نمایندگی 
و  اسالم  به  خدمت  در  را  خود  برکت  با  عمر 
حوزه های  و  اسالمی  عظیم  انقالب  مسلمین، 
علمیه سپری نمود و در هشت سال دفاع مقدس 

همراه و همگام رزمندگان اسالم بود.
این  خواهران  علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز 
عصر  ولی  حضرت  مقدس  ساحت  به  را  ضایعه 
معظم  مقام  الشریف،  فرجه  تعالی  اهلل  عجل 
دامت  تقلید  مراجع عظام  العالی،  رهبری مدظله 
همچنین  و  علمیه  حوزه های  و  علما  برکاتهم، 
خطه  متدین  و  والیتمدار  و  شریف  مردم  به 
آذربایجان شرقی تسلیت عرض می نماید و علو 

درجات ایشان را از خداوند متعال مسالت دارد.

پیام تسلیت مرکز 
مدیریت حوزه های 
علمیه خواهران به 
مناسبت درگذشت 

آیت اهلل ملکوتی

به امت وسط توصیف کرده است )1( همان میانه روی در  را  پیروانش  اقتصاد در اسالم که 
هزینه های زندگی است چنانچه امیر مؤمنان )علیه السالم( فرموده است »میانه روی امری 
است که خداوند آن را دوست داشته و اسراف را دشمن می دارد.« )2( گرچه اقتصاد علمی است 
که »انسان را قادر می سازد تا با استفاده از منابع کمیاب تولید بیشترین استفاده را جهت تأمین 
نیازها بنماید«  اّما در اسالم به عنوان » علم« مطرح نشده بلکه »روش اقتصادی« مطرح شده 
است به تعبیر دیگر ظرف اقتصاد مثل خیلی از علوم و دانش ها – باید ها و نبایدهای رفتاری 
و اخالقی است که متدّین به اسالم را گریزی از آن نیست یا در پناه دولت اسالمی زندگی می 
کند و حکومت اسالمی سیستم کامل اقتصاد اسالمی را اجرا نماید و یا در جامعه غیر اسالمی 
می زید که سیستم محدود اقتصاد اسالمی را با ید رعایت کند که در این صورت منبع مراجعه 

و التزام در بخش معامالت رساله های علمّیه است )3(.
در روش اقتصادی اسالم مبنا سرمایه،  تولید، افزایش سرمایه و ثروت افزایی است و برای تأمین 
سرمایه ضمن امر به قرض الحسنه در کنار امر به نماز و زکات)4( و یادآوری ثمرات مضاعف 
معنوی و مادی آن )5( حداقل تولید را می ستاید آنجا که پیامبر اکرم می فرماید سه چیز است 
که موانع را برطرف و به محضر خداوند می رسد؛ صدای قلم دانشمند، صدای پای مرزبان و 
صدای چرخ ریسندگی زنان خانه دار )6( در این حدیث شریف ضمن اینکه به ارکان یک جامعه 
اسالمی که فرهنگ، امنیت و اقتصاد است تأکید شده است حداقل کار تولیدی را مورد توجه قرار 
می دهد.از مجموع مطالب گذشته نتیجه می گیریم که اقتصاد مثل امور دیگر جامعه، سیاست ، 
جهاد و ... در بستر فرهنگ پیشرفت می کند و روش اقتصادی در اسالم در حقیقت تبیین ظرف 
و بستر آن است و امر به قرض الحسنه بعد از امر به نماز و زکات و ستودن حداقل کار تولیدی 

اشعار به عزم ملی و مدیریت جهادی دارد. 
پی نوشت ها: 1- َو َکذلَِک َجَعلْناُکْم أُمًَّة َوَسطاً لَِتُکونُوا ُشَهداَء َعلَی النَّاِس َو َیُکوَن الرَُّسوُل َعلَْیُکْم 

َشهیداً   بقره /143 
2- قال علی )ع( » انَّ القصد یِحبه اهلل عّز وجل و اّن الّسرف  یبغضُه «

3-آیت اهلل صدر » محمد باقر« طرح گسترده اقتصاد اسالمی ص 29-21 نشر کوکب 1359
َ َقْرضًا َحَسنًا ...... مزمل/20 کاَة َو أَْقِرُضوا اهللَّ الَة َو آُتوا الزَّ 4-... َو أَقیُموا الصَّ

َکریٌم    أَْجٌر  لَُهْم  َو  لَُهْم  ُیضاَعُف  َحَسنًا  َقْرضًا   َ اهللَّ أَْقَرُضوا  َو  قاِت  دِّ الُْمصَّ َو  قیَن  دِّ الُْمصَّ إِنَّ   -5
بقره/245، حدید /18 ،  تغابن /17    

6-قال رسول اهلل )صلی اهلل علیه(: ثالثه تخرق االجحب و تَِصُل الی ما بین یدی اهلل صریر 
اقالم العلماء و َوطُی اقدام المجاهدین و صوت مغازل المحسنات ) المحصنات(

»فرهنگ بستر پیشرفت اقتصاد«
*حجت االسالم اهلل وردی مدیر حوزه علمیه خواهران استان کرمان

به همت معاونت فرهنگی مدرسه علمیه الزهرا)س( نی ریز کارگاه ایجاد 
انگیزه در مبلغان در این مدرسه علمیه برگزار شد.

عبدالهی استاد حوزه در این نشست خطاب به مبلغان گفت: در زندگی خود برنامه ریزی، انگیزه 
و هدف داشته باشید و وقت های خود را بیهوده هدر ندهید. وی اظهار داشت: موفقیت افراد در 

زندگی بیش از آنکه به هوش بستگی داشته باشد، به میزان تفکر آنها بستگی دارد. 

برگزاری کارگاه ایجاد انگیزه ویژه مبلغان 
در مدرسه الزهرا)س( نی ریز

و  طالب  حضور  با  مهدویت  دوره 
علمیه  مدرسه  در  دانش آموختگان 
برگزار  احمدآباد  زهرا)س(  حضرت 

شد.
دهقان کارشناس رسانه در این دوره ضمن بیان 
تصریح  زمان  آن  با حوادث  قواعد ظهور  تفاوت 
و  ضعف ها  باید  زمان)عج(  امام  منتظر  کرد: 

نقیصه هاي خود را برطرف کند.
وی در ادامه در مورد حوادث آخر الزمان از جمله 
قواعد ظهور، فتنه دجال و مباحث مطرح در آن 

زمان به ایراد سخن پرداخت.

برگزاري دوره 
مهدویت در مدرسه 
حضرت زهرا)س( 

احمدآباد
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با  یزد  محمدآباد  نرجس )س(  حضرت  علمیه 

حضور شماری از مسئولین این شهر افتتاح شد.
جمعه  امام  مدرسی  سید محمد  حجت االسالم 
محمد آباد یزد در این نشست با اشاره به نقش 
به  بسیج  امروز  کرد:  تصریح  جامعه  در  بسیج 
اقامه  جهت  اساسی  محورهای  از  یکی  عنوان 
شناخته  دینی  و  اسالمی  جامعه  در  ارزش ها 
می شود. وی افزود: بسیج یک سنت قائمه است 
و  شد  پایه گذاری  خمینی)ره(  امام  توسط  که 

توسط مقام معظم رهبری ترویج داده شد.
وابسته  نظام  ارزش های  تمام  اظهار داشت:  وی 
به فرهنگ بسیج است؛ فرهنگی که باید در هر 
تکمیل  موجب  و  باشد  داشته  پایگاه  جایگاهی 
در  و  باشد  شهدا  یاد  و  ذکر  و  امام  اندیشه های 
جامعه  در  تالش گری  و  جهادی  روحیه  حقیقت 
ایجاد کند. امام جمعه محمد آباد ادامه داد: افتتاح 
پایگاه بسیج حضرت نرجس )س( آغازگر تشکیل 
یک روحیه جهادی در عینیت بخشیدن به آخرین 

آیه سوره مبارکه فتح است.

برگزاری نشست آسیب شناسی 
اینترنت و ماهواره در مدرسه 

فاطمیه)س( ابهر
تلفن  ماهواره،  اینترنت،  آسیب شناسی  ,نشست 
همراه و مواد مخدر در مدرسه علمیه فاطمیه)س( 
ابهر برگزار شد. داداشیان کارشناس امور فرهنگی 
در این نشست تصریح کرد: فضای مجازی حد و 
مرز نمی شناسد، ملموس نیست و خیر و شر ، زیبا و 
زشت در آن تفکیکی از هم ندارد. وی افزود: اینترنت 
و فضای مجازی عالوه بر جنبه های مثبت فراوانی 
قبیل  از  ناهنجاری ها  سری  یک  دارای  دارد  که 
هنجار شکنی های اخالقی، ترویج فساد، تحریکات 
سرقت  جوانان،  ذهن  نمودن  مشغول  غیراخالقی، 
اطالعات فردی و خانوادگی از طریق هکرها و ... است. 
داداشیان در پایان در مورد استفاده از گوشی های همراه 
و تأثیرات سوء ماهواره به خصوص در سطح خانواده ها و 

فرهنگ جوامع به ایراد سخن پرداخت. 

برگزاری نشست توجیهی
با خانواده های طالب در مدرسه 

فاطمیه )س( قزوین
خانواده های طالب  با  توجیهی  نشست  ,اولین 
مو ضوع  با  قزوین  فاطمیه )س(  علمیه  مدرسه 
جایگاه طلبه و وظایف خانواده های ایشان برگزار 
حوزه  مدیر  کاظم لو  رضا  حجت االسالم  شد. 
نشست  این  در  قزوین  استان  خواهران  علمیه 
تصریح کرد: خانواده  ها باید بهترین فرزندان خود 
را برای تحصیل علوم دینی جهت سربازی امام 
زمان )عج( تشویق کنند و شرایط حضور فعال آنها 
ذکر  به  الزم  کنند.  فراهم  خطیر  امر  این  در  را 
است در پایان این نشست از طالب ممتاز علمی 

این مدرسه علمیه تقدیر به عمل آمد.

مرکز  به  وابسته  هاجر  نشر  مرکز 
مدیریت حوزه های علمیه خواهران 
اقدام به برگزاری مسابقه کتابخوانی 
همزمان  بهتر«  زندگی  برای  »انسان 
بین  نمایشگاه  27امین  برگزاری  با 

المللی کتاب تهران کرده است.
مدیریت  مرکز  عمومی  روابط  گزارش  به 
مدیر  احمدشایانفر  خواهران  علمیه  حوزه های 
مسابقه  این  گفت:  هاجر  نشر  مرکز  اجرایی 
بهتر4  زندگی  برای  انسان  کتاب  از  برگرفته 
است که از سوي مرکز نشر هاجر منتشر شده 

است.
این  پرسش نامه هاي  اینکه  بیان  با  وی 
نمایشگاه  در  مرکز  این  غرفه  در  مسابقه 
است،   شده  عرضه  تهران  کتاب  المللی  بین 
در  حضور  با  مي توانند  عالقه مندان  افزود: 

دریافت  بر  عالوه  هاجر  نشر  مرکز  غرفه 
مسابقه  پرسشنامه  رایگان  صورت  به  کتاب 

نیز دریافت کنند. را 
به  قادر  که  کسانی  برای  کرد :  اضافه  شایانفر 
حضور در نمایشگاه نیستند، متن این کتاب به 
اطالع رساني  پایگاه  در  نیز  پرسشنامه  همراه 
  Hajar.whc.ir آدرس  به  مرکز نشر هاجر 
قابل دریافت است و عالقه مندان مي توانند از 
طریق پایگاه اطالع رسانی این مرکز در مسابقه 

شرکت کنند.
برای  انسان  مسابقه  در  شرکت  مهلت  وی 
نیمه  با  مصادف  خردادماه   23 را  بهتر  زندگی 
شعبان ذکر کرد و یادآور شد: از میان افرادي 
که پاسخ صحیح را به این سواالت ارایه کنند، 
به قید قرعه هدایایي شامل کمک هزینه سفر 
و  عالیات  عتبات  کمک هزینه  مفرده،  عمره 

جوایز نقدي دیگر اهدا خواهد شد.
مدیر اجرایی مرکز نشر هاجر افزود: غرفه مرکز 
تهران  کتاب  نمایشگاه  در 27امین  نشر هاجر 
دایر   7 غرفه   26 راهروی  شبستان  سالن  در 

شده است.
برای  انسان  کتاب  محتوای  به  اشاره  با  وی 
زندگی بهتر4 افزود: این کتاب به طرح مباحثی 
با  دارد  سعی  و  است  پرداخته  ازدواج  پیرامون 
ازدواج و  قلمی روان، نگاهی جدید به صحنه 

زندگی مجردی و تأهل بیاندازد.
به  که  کتاب  این  نویسنده  گفت:  شایانفر 
به  را  خود  مطالب  احادیث،  و  روایات  استناد 
توجه  با  تا  است  کرده  تالش  درآورده  تحریر 
زندگی  و  جوانان  آشیل  پاشنه  و  به مشکالت 
ائمه  از  روایات  به  استناد  با  آنان  اجتماعی 

اطهار)ع( به رفع این مشکالت کمک کند.

حوزه های  عمومی  روابط  مدیر 
نشان  ویژگی های  خواهران  علمیه 
حوزه های  مدیریت  مرکز  )آرم( 
تازگی  به  که  را  خواهران  علمیه 

رونمایی شده است تشریح کرد.
مدیریت  مرکز  عمومی  روابط  گزارش  به 
حوزه های علمیه خواهران حجت االسالم علی 
گردش  از  نشان  این  داشت:  اظهار  موالیی 
هسته ای  پیرامون  اصلی  محراب  سه  متقارن 
مرکزی که انسجام بافت سازمانی و تالش در 

جهت وصول به تقرب الهی را حکایت می کند، 
سامان یافته است.

وی افزود: این طراحی در سه محراب اصلی، 
یعنی  مرکز،  این  ماموریت  اصلی ترین  بیانگر 
اخالقی،  در سه عرصه  انسانی  نیروی  ارتقای 
و  ارتباط  تساوی،  و  است  مهارتی  و  علمی 
هماهنگی  تعادل،  هم،  کنار  پیرامونی  اتصال 
و انسجام زیرمجموعه های مرکز با یکدیگر را 

تداعی می کند.
علمیه  حوزه های  عمومی  روابط  مدیر 

بر  بزرگ  محراب های  اتکای  خواهران 
مرکزیت  به  اتصال  در  کوچک  محراب های 
ویژگی  سریان  ضرورت  بر  تاکید  بیانگر   را 
حیات بخش تقرب به خداوند در تمام اجزای 
سازمان دانست و ادامه داد: باز بودن محیط 
محراب،   بیرونی  پایه های  در  )آرم(  نشان 
هماهنگی  و  تعامل  از  مرکز  این  استقبال 
مرکز  از  بیرون  هم سوی  سازمان های  با 
تبیین  را  متعالی  هدف  این  به  وصول  در 

می کند.

مدیر اجرایی مرکز نشر 
هاجر خبر داد:

برگزاری مسابقه 
انسان برای زندگی 

بهتر در نمایشگاه 
کتاب تهران

از سوی نشر هاجر

مدیر روابط عمومی 
حوزه های علمیه خواهران

 تشریح کرد:

ویژگی های نشان 
مرکز مدیریت 

حوزه های علمیه 
خواهران
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برگزاری نشست سبک زندگی فاطمی 

در مدرسه حضرت زهرا )س( میبد 
حضور  با  فاطمی  زندگی  سبک  ,نشست 
طالب و عموم بانوان در مدرسه علمیه حضرت 
حوزه  استاد  نیک پور  شد .  برگزار  میبد  زهرا )س( 
مشترک  زندگی  به  اشاره  با  نشست  این  در 
حضرت زهرا )س( و امیرالمومنین )ع( تاکید کرد: 
یک زن دانا باید به احساسات همسرش اهمیت 
این  به  توجه  با  را  خود  رفتار  و  اعمال  و  بدهد 
روحیات تنظیم کند . وی افزود: وقتی زن نیازهای 
همسرش را در نظر بگیرد به او نیرو می بخشد و 
این احساس قدرت در مرد باعث استحکام بنیان 
خانواده خواهد شد .نیک پور مهم ترین آفت زندگی 
مشترک را توجه به عیب های طرف مقابل و عدم 
توجه به نقاط قوت فرد دانست و ادامه داد: زنان 
جامعه باید با توجه به نقاط قوت زندگی مشترک 

سعی کنند زندگی شیرین تری داشته باشند. 

برگزاري نشست کرسي آزاد اندیشي 
در مدرسه الزهرا )س( بندرعباس

علمیه  مدرسه  پژوهش  معاون  همت  ,به 
الزهرا )س( بندرعباس نشست کرسي آزاداندیشي 
با موضوع طلبه، تجمل گرایي و مالک ها در این 
مدرسه علمیه برگزار شد. اشرف باقري زاده مدیر 
مدرسه علمیه الزهرا)س( بندرعباس تصریح کرد: 
پژوهش  معاون  احمدي  حضور  با  نشست  این 
و زهره  داور  استاد  به عنوان  این مدرسه علمیه 
به  دهقاني  مژگان  و  مخالف  عنوان  به  معراجي 

عنوان موافق موضوع نشست برگزار شد.
ارائه  به  بحث  موافقان  و  مخالفان  افزود:  وی 

دیدگاه های خود پرداختند.

برگزاری نشست مشاوره خانواده
در مدرسه الزهرا )س( بندرعباس

علمیه  مدرسه  فرهنگی  معاونت  همت  ,به 
خانواده  مشاوره  نشست  بندر عباس  الزهرا)س( 
تاجری  شد.  برگزار  طالب  همسران  حضور  با 
و  حوزه  مدرس  و  خانواده  مشاور  کارشناس 
دانشگاه در این نشست در مورد چگونگی رفتار 
وی  پرداخت.  ایراد سخن  به  یکدیگر  با  زوجین 
افزود: اگر بین زوجین تکریم و احترام وجود داشته 
باشد این احترام باعث تدوام زندگی آنها و انتقال 
به فرزندان آنها خواهد شد.وی اظهار داشت: پدر 
و مادر یکدیگر را با الفاظ زیبا و محترمانه صدا 

بزنند تا حرمت آنها نزد فرزندانشان حفظ شود.

برگزاری نشست  کرسي آزاد اندیشي 
در موسسه آموزش عالی حوزوی 

فاطمه معصومه)س( بندرعباس
,به همت معاون پژوهش مؤسسه آموزش عالی 
نشست  بندر عباس  فاطمه معصومه)س(  حوزوی 
کرسی آزاد اندیشی با موضوع طلبه ، سیاست ، باید ها 

گزارش عملکرد حوزه علمیه خواهران استان کهگیلویه و بویر احمد

1-ارتباط، تعامل و همکاری با علما و روحانیون 
استان در شهرهای مختلف و نمایندگان طالب 

در قم
های  نهاد  با  همکاری  و  تعامل  2-ارتباط، 
حوزوی و غیر حوزوی استان جهت پیشبرد و 
توسعه کمی و کیفی مدارس علمیه خواهران  

3-دیدار با نماینده محترم ولی فقیه در استان 
در  ایشان  پیشنهادات  و  نظرات  از  استفاده  و 
راستای کیفی سازی مدارس علمیه خواهران 

،شورای  استان  ائمه محترم جمعه  با  4-دیدار 
،مدیریت  استان  جمعه  ائمه  گذاری  سیاست 
علمیه  مدارس  و  برادران  علمیه  حوزه  محترم 
مساعدت  و  همکاری  و  نظر  تبادل  و  استان 
اهداف  پیشبرد  جهت  دیگر  هم  به  نسبت 

فرهنگی ،اجتماعی در سطح استان
5-دیدار با مسئولین ادارات و نهادهای مختلف 
از جمله:استاندار محترم و معاونین ایشان ،راه 
و شهرسازی ،شهرداریها و شوراهای اسالمی 
 : جمله  از  خدماتی  مختلف  ادارات  و  شهر 

آب،برق،گاز و ...
نهادهای  با  مختلف  جلسات  و  ها  6-دیدار 
سازمان  جمله:  از  آنها  با  تعامل  و  فرهنگی 
،آموزش  اسالمی  ارشاد  و  ،فرهنگ  تبلیغات 
و سیما  امور خیریه ،صدا  و  ،اوقاف  پرورش  و 
استانداری،سپاه  بانوان  نماز،امور  اقامه  ،ستاد 

پاسداران ،دانشگاههای مختلف استان
اخذ زمین جهت مدارس علمیه  7-پیگیری و 
هزار   40 از  بیش  متراژی  به  استان  خواهران 
و  محدود  های  مناقصه  ،برگزاری  مربع  متر 
ساختمانهای  احداث  جهت  پیمانکار  تعیین 
آموزشی اداری مدارس علمیه خواهران استان

پروژه  شروع  جهت  نقشه  تهیه  و  8-پیگیری 

چهار  در  مجموع  در  که  استان  عمرانی  های 
در  مربع  متر  هزار   10 به  قریب  شهرستان 
حال ساخت می باشد که از 30 تا 90 درصد 

پیشرفت فیزیکی دارند
مطالبات  موقع  به  پرداخت  و  9-پیگیری 

پیمانکاران پروژه های عمرانی 
مجموع  در  که  استانی  اعتبارات  10-پیگیری 
بسیار  استانی  مسئولین  مساعدت  و  همکاری 
نسبت   91 سال  در  که  نحوی  به  بود  خوب 
بودجه  تخصیص  بیشترین  کشور  کل  به 
به  گرفت  استان صورت  این  در  استانی  های 
اعتبارات استان  از 50 درصد  نحوی که بیش 
عالی  محترم  شورای  حساب  به  و  تخصیص 

واریز گردید
11-شرکت در کار گروه های مختلف استان 
اعم از برنامه ریزی و فرهنگی ،هنری ،جلسات 
 . استان  و شهرستانهای  استان  اداری  شورای 
اخذ  جهت  مدارس  پرونده  تکمیل  و  پیگیری 

مجوز موقت و موافقت اصولی
انتصاب مدیران مدارس علمیه  و  12-ارزیابی 

خواهران استان
13- بررسی و احراز صالحیت علمی مؤسس 
حضرت  علمیه  مدرسه  در  اساتید  و  ،کادر 
معصومه )سالم اهلل علیها( سی سخت،حضرت 
علیها(  اهلل  )سالم  خاتون  حکیمه  بی  بی 
اهلل  زهراء)سالم  فاطمه  گچساران،حضرت 

علیها( لیکک
و  مؤسسین  امور  اصالح  و  بررسی   -14
امناء مدارس استان در هر پنج مدرسه  هیأت 

شهرستانهای استان
علمیه  مدارس  امور  به  کلی  رسیدگی   -15
امناء  ،هیأت  از مؤسسین  اعم  استان  خواهران 

حل  و  بندی  جمع  و  ،مدیران  ،کادر  ،اساتید 
مسائل مربوطه

بازدید از مدارس علمیه خواهران استان   -16
و بررسی عملکرد وارائه راهکار های مناسب

از  ادارات مختلف  و  نهادها  به  آمار  ارائه   -17
رهبری،مرکز خدمات  معظم  مقام  :دفتر  جمله 
دیگر  و  مرکز  مختلف  حوزه،معاونتهای 

نهادهای علمی ،فرهنگی استان
مختلف  نهادهای  و  ادارات  با  مکاتبه   -18
علمیه  مدارس  مندی  بهره  جهت  استان 
از  قانونی  معافیتهای  و  تسهیالت  از  استان 
جمله:ادارات آب و برق و گاز شهرستانها ،ادراه 

دارایی ،شهرداریها و شوراهای شهر
19- مکاتبه و توافق با سرپرستی بانک ملی و 
دیگر بانکهای استان جهت پرداخت تسهیالت 
به مدیران،اساتید،کادر و طالب مدارس از جمله 

وام خرید خودرو ،خرید کاال،قرض الحسنه
20- تهیه بن کتاب جهت همکاران مدیریت ، 

اساتید ،طالب،مدیران و کادر مدارس
محترم  گان  نماینده  با  رایزنی  و  مکاتبه   -21
اخذ  و  اسالمی  شورای  مجلس  در  استان 
مساعدت هایی جهت مدارس استان به نحوی 
که بیش ار 200 میلیون تومان کمک نقدی و 

غیر نقدی داشتند
22- جذب بیش از 500 میلیون تومان خارج از 
ردیف اعتبارات استانی و مرکز مدیریت حوزه 
و  ساختها  زیر  تقویت  جهت  خواهران  علمیه 

کمک به هزینه جاری مدارس استان 
23- لیست برداری و نصب بر چسب اموال در 

مدیریت و مدارس استان
24-پیگیری و نصب بستر اینترنت در مدارس 

علمیه خواهران استان 
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اخبار مدارس
مدیر  جعفري سراجي  مریم  شد.  برگزار  نباید ها  و 
موسسه آموزش عالی حوزوی فاطمه معصومه )س( 
حضور  با  نشست  این  کرد:  تصریح  بندر عباس 
حجج اسالم تقوی به عنوان استاد داور رستگار به 
عنوان استاد موافق و ساالر حسینی به عنوان  استاد 
مخالف برگزار شد . وی اظهار داشت: در این نشست 
به  مالک و معیار ورود طالب حوزه های علمیه 
سیاست تبیین و بررسی شد. وی ادامه داد: انسان 
است  سیاسی  دینی  آموزه های  و  دین  حکم  به 
قدرت  باید  و  باشد  سیاست  از  عاری  نمی تواند  و 

سیاست، در مسیر آرمان های توحید ی قرار گیرد . 

برگزاری نشست شانیت طلبه و 
تربیت فرزند در مدرسه الزهرا )س( 

بندرعباس
علمیه  مدرسه  پژوهش  معاونت  همت  ,به 
و  طلبه  شأنّیت  نشست  بندر عباس  الزهرا)س( 

تربیت فرزند در این مدرسه علمیه برگزار شد.
اشرف باقري زاده مدیر مدرسه علمیه الزهرا )س( 
بندر عباس در این نشست با اشاره به شانیت طلبه 
تصریح کرد: زیبا و مرتب بودن برای یک طلبه 
اشکال ندارد ولی آنچه باید رعایت شود شانیت 
و ذی طلبگی است. وی افزود: به فرزندان خود از 
کودکی قانع و معتدل بودن در مخارج زندگی و 
بخشش را یاد دهید و آنها را طوری تربیت کنید 
که درد افراد فقیر و ضعیف جامعه را درک کنند.

مریم جعفري سراجي مدیر موسسه آموزش عالی 
ادامه  حوزوی فاطمه معصومه )س( بندر عباس در 
این نشست با اشاره به حدیثی از پیامبراکرم)ص( 

در مورد شانیت طلبه به ایراد سخن پرداخت.

برگزاری جلسه دفاع از تحقیقات پایانی 
در مدرسه حضرت زینب)س( یزد 

علمیه  مدرسه  پژوهش  معاونت  همت  ,به 
از تحقیقات  دفاع  یزد جلسه  زینب)س(  حضرت 
پایانی شماری از طالب این مدرسه علمیه برگزار 
شد. منصوره قیاسی مدیر مدرسه علمیه حضرت 
زینب)س( یزد تصریح کرد: این جلسه با حضور 
حجت االسالم میرخلیلی و پروانه نخعی به عنوان 
استاد داور برگزار شد. وی افزود: در این جلسه از 
تحقیقات پایانی مهدیه حیدری با موضوع اهداف 
آثار  و  علل  موضوع  با  صحرایی  سعیده  ازدواج، 
بدحجابی در ایران با راهنمایی بتول حسینی زاده 
در  بهائیت  باورهای  موضوع  با  مغدون  مریم  و 
با راهنمایی حجت االسالم رجبی دفاع  نقد   بوته 

شد.
با  شخص بخند  صدیقه  تحقیق  داد:  ادامه  وی 
با  نوری زاده  فهیمه  قصه گویی  و  قصه  موضوع 
زهرا  و  روان  آرامش  در  بندگی  نقش  موضوع 
فخر آبادی با موضوع سوء ظن در آیات و روایات 
با راهنمایی فاطمه نظیر از دیگر تحقیقات پایانی 

پایانی دفاع شده در این مدرسه علمیه بود.

التأسیس  جدید  علمیه  مدارس  تجهیز   -25
استان از جمله : سی سخت ،گچساران،بهمئی 
اتوماسیون  اندازی  راه  و  و نصب  26-آموزش 

اداری مدارس 
27- نصب و راه اندازی خط ویپ مدارس 

از  بدون  استان  مدارس  اینکه  وجود  با   -28
الحمدهلل  اما  ندارد  ملکی  ساختمان  دهدشت 
سخت  سی  در  استان  مسؤلین  با  تعامل  با 
ساختمان فر مانداری در گچساران ثبت احوال 
در  و  تبلیغات  سازمان  القرآن  دار  لیکک  در 
را جهت  استانداری  از  استان ساختمانی  مرکز 
استفاده حداقل 3 الی 5 سال در اختیار گرفتیم 
پرداخت  ساختمان  برای  ای  اجاره  کنون  تا  و 

نکردیم
29- همکاری و تعامل با مدیریتهای مختلف 
بوشهرو  فارس،  جمله  از  همجوار  استانهای 

خوزستان
30- انجام مکاتبات مختلف با مرکز مدیریت 
قم و پاسخ به نامه های دریافتی و درخواستهای 
مختلف معاونتهای محترم مرکز مدیریت قم به 
نحوی که یقینًا بیش از 95 درصد از مکاتبات 
مهلت  انجام  از  قبل  و  موقع  به  درخواستها  و 

ابالغی از مرکز بوده
31- در مجموع از بدو بلکه قبل از راه اندازی 
مدیریت استان و بعد از آن تمام وقت و تالش 
مدارس  کیفی  و  کمی  توسعه  جهت  را  خود 
ایم  گذاشته  استان  سطح  در  خواهران  علمیه 
امیدواریم خداوند توفیق شناخت وظیفه و عمل 

به وظیفه را عنایت فرماید.

معاونت آموزش
دوم  نیمسال  متمرکز  امتحانات  برگزاري   -1

 89-90
2- چاپ امتحانات متمرکز وارسال به مدارس 
حکم  ودادن  امتحانات  ناظرین  تعیین   -3

نظارت به آنها 
4- ارسال گزارش ناظرین امتحانات به مرکز 

وپرداخت حق الزحمه آنها 
تحصیلي  سال  مجدد  امتحانات  برگزاري   -5

 89-90
  90-91 اول  نیمسال  امتحانات  برگزاري   -6

طالب غیر حضوري سطح سه 
7- ارسال اوراق امتحاني طالب غیر حضوري 

سطح سه
غیر  دوره  آزمون  مرحله  دو  برگزاري   -8

حضوري گروه تاریخ وحقوق وسیاست 
9-  برگزاري آزمون مجددگروه تاریخ وحقوق 

وسیاست 
10-  اعالم اسامي برتر دومین مرحله منطقه اي 

المپیاد علمي واهدا جوایز به آنها
المپیاد  مسابقات  دوره  سومین  برگزاري   -11

علمي مرحله استاني 90/12/5 
12- تصحیح اوراق طالب غیر حضوري سطح 

سه توسط اساتید این مدیریت 
غیر  وکتبي طالب  نمرات شفاهي  13-ارسال 

حضوري سطح سه به مرکز 
سامانه  در  طالب  نمرات  نهایي  تایید   -14

آموزش 
وارسال  بازپذیري  نمرات طالب  تطبیق   -15

آنها به مدارس 
اساتید  اسامي  ثبت  مشکالت  پیگري   -16

مدارس در سامانه آموش 
17- تکمیل سامانه اساتید مدارس 

18- پیگري تکمیل سامانه سما مدارس 
جهت  طالب  از  تعدادي  مدارک  ارسال   -19

انتقال به جامعه الزهرا )س(
20- ارسال پرسشنامه تعدادي از کتب جهت 

ارزشیابي توسط مرکز به مدارس 
از طالب  وتأیید مدارک 15نفر  بررسي    -21

جهت صدور اصل مدرک در سال 92
22- تشکیل یک مورد کمیسیون امور خاص 

در تاریخ 91/11/16 
23- تشکیل 2 مورد کمیسیون امور خاص در 

تاریخ 92/9/16
24- بازدید از مدارس دهدشت ، یاسوج وسي 

سخت در سال 90 
فاطمیه  مدرسه  آموزشي  روند  از  بازدید   -25

)س( در سال تحصیلي 91 
26- پیگري وتحویل66 مدرک طالب مدارس   

از سال 90 تا کنون 
برگزاري مصاحبه علمي اساتید:

27- در خواست اعزام استاد ارزیاب در جهت 
مصاحبه علمي اساتید در تیرماه 90 

نیمه  اساتید در  برگزاري مصاحبه علمي   -28
اول تیرماه 90 با حضور 14 نفر

29- معرفي وشناسایي اساتید ارزیاب در استان 
وارسال کاربرگ مشخصات آنها به مرکز

دي  در  اساتید  علمي  مصاحبه  برگزاري   -30
ماه 91 به حضور 13 نفر 

31- برگزاري مصاحبه علمي اساتید در تیر ماه 
91 با حضو ر14 نفر 

32- برگزاري مصاحبه علمي اساتید در تیر ماه 
92 با حضور19 نفر 

تاریخ  ارزیاب  استاد  وشناسایي  معرفي   -33
مشخصات  کاربرگ  وارسال  دراستان  وحقوق 

آنها به مرکز 
و  تاریخ  گروه  علمي  مصاحبه  برگزاري   -34

حقوق وسیاست با حضور 4 نفر 
35- پرداخت حق الزحمه اساتید ارزیاب   

پذیرش:
تحصیلي  سال  ورودي  آزمون  برگزاري   -36

 90
37- تعیین ناظرین آزمون ورودي 

وارسال  آزمون  هاي  دفترچه  دریافت   -38
پاسخنامه ها به مرکز 

آزمون  ناظرین  الزحمه  حق  پرداخت   -39
ورودي مدارس

داوطلبین  اعتراضات  به  پاسخگویي   -40
ورودي سطح دو 

41- بررسي کاربرگ هاي مصاحبه داوطلبین 
ورودي

براي  مدرسه   مجوزتأسیس  گرفتن   -42
شهرستان سي سخت 

43- ورود اطالعات داوطلبین ورودي مدرسه 
حضرت معصومه )س( سي سخت 

آزمون ورودي مدرسه حضرت  برگزاري   -44
معصومه )س(سي سخت براي بهمن 90 

45- مصاحبه از داوطلبین ورودي مدرسه سي 
سخت با حضور معاون آموزش مدیریت 

46- برگزاري جلسه توجیهي معاونان آموزش 
آزمون  وحذف  پذیرش  با  رابطه  در  ومدیران 

ورودي درسال 91 
وسیما  صدا  کل  مدیران  به  نامه  ارسال   -47
در  اسالمي  ارشاد  واداره  تبلیغات  وسازمان 

رابطه با پذیرش 
48- حضور نمایندگان محترم مدیریت استاني 

در جلسات مصاحبه 
49- پرداخت حق الزحمه نمایندگان مصاحبه 

گر 
بي  بي  مدرسه  تأسیس  مجوز  گرفتن   -50

حکمیه )س( گچساران براي بهمن 91 
51- ورود اطالعات داوطلبین ورودي مدرسه 

بي بي حکمیه )س( در سایت پذیرش 
بي  بي  مدرسه  ورودي  آزمون  برگزاري   -52

حکمیه )س( 
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اخبار مدارس
برگزاری دوره پایان نامه نویسی

در مدرسه حضرت زینب)س( یزد
,به همت معاونت پژوهش مدرسه علمیه حضرت 
پایان نامه  کارگاهی  دوره  اولین  یزد  زینب)س( 
برگزار شد.منصوره  علمیه  مدرسه  این  در  نویسی 
قیاسی مدیر مدرسه علمیه حضرت زینب)س( یزد 
تصریح کرد: اولین دوره کارگاهی روش نویسندگی 
فاطمه  و  نظیر  فاطمه  قاسمی،  فهیمه  تدریس  با 
جعفری کارشناسان پژوهشی در این مدرسه علمیه 
برگزار شد. وی افزود: در این دوره فهیمه قاسمی 
در مورد اهمیت انتخاب موضوع و بررسی پیشینه 
موضوع، فاطمه نظیر در مورد چگونگی نگارش طرح 
اجمالی و تحقیقی تحقیق پایانی و فاطمه جعفری 
درباره استفاده از نرم افزارها و سایت های پژوهشی 
به منظور ارتقای  سرعت و دقت در پژوهش به ایراد 

سخن پرداختند.

برگزاری دوره مهارت های 
نرم افزاری در مدرسه حضرت 

زینب)س(یزد
,دوره مهارت های نرم افزاری در مدرسه علمیه 
منصوره  شد.  برگزار  یزد  زینب)س(  حضرت 
زینب)س(  حضرت  علمیه  مدرسه  مدیر  قیاسی 
چهار  طی  آموزشی  دوره  این  کرد:  تصریح  یزد 
جلسه برگزار شد.وی افزود: در این دوره فاطمه 
در  علمیه  مدرسه  این  پژوهش  معاون  جعفری 
مورد اهمیت و ضرورت استفاده از فضای مجازی 
و نرم افزارهای پژوهشی به ایراد سخن پرداخت.

کارشناس  مرادی  اکرم  داد: همچنین  ادامه  وی 
آموزش  به  دوره  این  در  وبالگ نویسی  امور 

استفاده از نرم افزار جامع  االحادیث پرداخت.

برگزاری نشست سیاسی در مدرسه 
الزهرا )س( بندرعباس

علمیه  مدرسه  طالب  بسیج  پایگاه  همت  ,به 
نقش  موضوع  با  سیاسی  نشست  الزهرا )س( 
این  در  عاشور  حادثه  در  زینب)س(  حضرت 

مدرسه علمیه برگزار شد.
و  آثار  نشر  و  حفظ  بنیاد  از  کریم پور  غالم رضا 
ارزش های دفاع مقدس در این نشست با اشاره 
عاشورا  حادثه  در  زینب)س(  حضرت  نقش  به 
قیام  نبود  زینب )س(  حضرت  اگر  کرد:  تصریح 
و  می ماند  باقی  کربال  همان  در  حسین)ع(  امام 
افزود:  وی  می شد.  کشیده  نابودی  به  خدا  دین 
امام حسین)ع( نهضتی انجام داد و یارانی در این 
نهضت همراهیش کردند ولی در این عصر برای 
جوانان و نوجوانان امروزی قابل درک نیست که 
باید  آن ها  ملموس تر شدن  و  برای درک کردن 
داشته  جانشین  عنوان  به  نزدیک  الگوی  یک 
باید تمدن اسالمی  باشند. وی اظهار داشت: ما 
را پیاده کنیم و پیاده کردن تمدن اسالمی جز با 

سبک و سیره شهدا میسر نخواهد شد.

53- مصاحبه از  داوطلبین ورودي مدرسه بي 
بي حکمیه )س( 

54- برگزاري آزمون بازپذیري مدرسه حضرت 
زینب )س( وفاطمیه )س( 

55- مصاحبه از داوطلبین مدرسه فاطمه الزهرا 
مدیریت  نماینه محترم  با حضور  لیکک  )س( 

استاني به عنوان ناظر در جلسات مصاحبه 
تحقیق   و  مصاحبه  هاي  برگ  کار  ورود   -56
)س(  الزهرا  فاطمه  مدرسه  ورودي  داوطلبین 

لیکک در سایت پذیرش بهمن 92
برگزاري دوره هاي آموزشي:

57- برگزاري دوره سه روزه آمادگي  ادبیات 
در  شرکت  جهت  مدارس  اساتید  عرب  
االسالم  حجت  حضور  به  سه  سطح  آزمون 

خاکساردوست 
با   تدریس  وفنون  روش  دوره  برگزاري   -58
وشرکت  پور  هاشم  االسالم  حجت  حضور 

بیست نفر از اساتید مدارس 
اخالق   ، عرب  ادبیات  دوره  برگزاري   -59
مدرسه  در  روز   12 مدت  به  وپاسخ  وپرسش 
حضرت  مدرسه  در  روز  و15  )س(  فاطمیه 
زینب )س( در ماه رمضان 90 با حضور حجت 

ا السالم خاکساردوست 
60- شرکت 5 نفر از اساتید مدارس در دوره 

مطالعات زنان در شهر مقدس قم 
تربیت  الحصیالن  فارغ  از  دونفر  61- شرکت 
مدرس در دوره ضمن خدمت احکام در شهر 

قم 
62- شرکت معاون آموزش در کارگاه آموزشي 
وصدور  امورخاص  کمیسیون  واگذاري  جهت 

گواهي موقت 
63- شرکت دونفر به عنوان نماینده استا ن در 

دوره فن مصاحبه 
64- شرکت اساتید ادبیات عرب ودروس قرآن  

در اردوي تربیتي رضوان در سال 90 و91 
65- شرکت اساتید ارزیاب در کارگاه توجیهي 

ارزیا بي اساتید 

معاونت فرهنگی:
66- معاونت فرهنگی – تربیتی ، در سه بخش 

پرورشی ، تربیتي و تبلیغی در سال 90 و 91 
برنامه ها و فعالیتهایی را اجرا کرده، که به شرح 

ذیل می باشد: 
با  برای طالب  اخالق  برگزاری جلسات   -67
از  حضور اساتید اخالق استان و اساتید مدعو 

قم 
68- برگزاری جلسات توجیهی وهم اندیشی با 
مدیران و معاونین مدارس جهت تشریح برنامه 

های مصوب و سایر فعالیتهای فرهنگی 
مدارس  در  قرآنی  مسابقات  اجرای   -69

ورسیدن تعدادی از طالب به مرحله استانی  
شهید  کتابخوانی  مسابقات  برگزاری   -70
از طالب  تعدادی  یافتن  راه  (، و  )ره  مطهری 
به مرحله استانی و حضور در همایش تجلیل از 

برترین های کشوری 
71- با هدف تربیت نیرو  و همچنین گسترش 
فرهنگ قرآنی، کالسهای تجوید و دوره تربیت 
القران  باجامعه  گردیدوهمکاري  برگزار  مربی 

واداره ارشاد اسالمي
دانشگاه  و  حوزه  گردهمایی  برگزاری   -72
جوان  باموضوع  وحدت  هفته  مناسبت  به 
و  اساتیدحوزه  حضور  با  سیاسی  دینی،جوان 

دانشگاه 
با عنوان  برگزاری نشست های سیاسی   -73
بصیرت افزائی با حضور کارشناس های متعدد 

از سپاه پاسداران  
74- تعامل و همکاری با نهادها و  سازمانهای 
متولی امور فرهنگی از جمله  سازمان تبلیغات 
ارشاد   – پرورش  و  آموزش   – اسالمی 
اسالمی- سپاه و بسیج – استانداری و...سایر 

و  تشویق  جهت  مدرسه  سازی  فضا   -75
مسائل  مورد  در  مشاوره  به   طالب  ترغیب 

درسی و مسائل خانوادگی 
76- دعوت از مشاورین برجسته استانی  جهت 
روحی  بهداشت  مختلف  ابعاد  تشریح  و  تبین 
روانی  و برقراری تعامل سازنده در خانواده و 

اجتماع  
77- انتشار نشریه با عنوان ندای فاطمیه )س( 

و رائد  
78- برگزاری کالس تقویتی فن خطابه برای 

مبلغین واساتید در حال تحصیل 
79- با توجه به اینکه هدف از تحصیل،تبلیغ 
خطیر،  رسالت  این  لذادرراستای  باشد  می 
، مدارس،  اعزام مبلغین درسطح شهرو روستا 
بااردوههای جهادی  مساجدودانشگاهها همراه 
از  استان،  محروم  و  دورافتاده  درروستاههای 

برنامه های این معاونت بوده است . 
راهیان  اردوهای  با  همراه  مبلغ  اعزام   -80
به  ومساعدت  آموزی  دانش  و  دانشجویی  نور 

اردوهاي مناطق 
81- ساماندهی و اعزام مبلغین به عنوان ائمه 

جماعات به مدارس
اعتکاف  مساجددرایام  به  مبلغین  اعزام   -82
جهت پاسخگوئی به سئواالت شرعی و جذب 

جوانان شرکت کننده در این مراسم 
83-  در راستای پاسخگویی به شبهات جوانان 
و تعامل هر چه بیشتر با ایشان ضمن هماهنگی 
با آموزش و پرورش طرح گفتمان دینی در 14 
دبیرستان توسط 7 مبلغ با موضوعات مهدویت 
–آسیبهای اجتماعی بد حجابی- آثار پایبندی 
به اخالق اسالمی در زندگی فردی و اجتماعی 

و ..... برگزار گردید . 
مبلغین  مهارتی  علمی،  ارتقاء  جهت   -84
کارگاه تخصصی با عنوان مرزبانی مکتب اهل 
بیت )ع( با موضوع آشنایی با تصوف عقاید و 
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اخبار مدارس
برگزاری نشست کرسی آزاد اندیشی 

در مرکز تخصصی فقه و اصول 
حضرت زهرا)س( میبد

موضوع  با  آزاد اندیشی  کرسی  ,نشست 
مرکز  در  و همسرداری  ازدواج  طلبه، تحصیل، 
تخصصی فقه و اصول حضرت زهرا)س( میبد 

برگزار شد. 
تخصصی  مرکز  مدیر  فیروزآبادي  دهقاني  رویا 
تصریح  میبد  زهرا)س(  حضرت  اصول  و  فقه 
کرد: در این نشست قیاسی به عنوان استاد داور 
و  ازدواج  تحصیل،  طلبه،  چالش های  مورد  در 

همسرداری به ایراد سخن پرداخت.
وی افزود: در ادامه این نشست طالب در قالب 
و  نظرات  ارائه  به  موافق  و  مخالف  گروه های 
و  تحصیل  ارتباط  پیرامون  خود  دیدگاه های 
ازدواج، خال عاطفی عدم حضور مادر در خانواده، 
آسیب بلند مدت تحصیل در حوزه و حضور دائمی 

مادر در کالس درس پرداختند.

برگزاری نشست مقام انسان در قرآن 
در مدرسه سعدیه رامیان

,نشست تربیتی با موضوع مقام انسان در قرآن 
در مدرسه علمیه سعدیه رامیان برگزار شد.

مدرسه  موسس  طاهری  حسین  حجت االسالم 
این  در  رامیان  جمعه  امام  و  سعدیه  علمیه 
انسان در قرآن کریم  با اشاره به مقام  نشست 
زمین  برروی  خدا  جانشین  عنوان  به  را  انسان 

برشمرد.
به  که  است  موجودی  تنها  انسان  افزود:  وی 
جایی  تنها  و  کرد  درک  را  خدا  خلقت  درستی، 
که خداوند می تواند جای بگیرد قلب انسان است .

وی اظهار داشت: همانا قلب انسان حرم خداست 
خدا  غیر  خدا  حرم  در  انسان  نیست  شایسته  و 
است  خداوند  حرم  انسان  قلب  چون  و  دهد  راه 

شکستن دل مومن جایز نیست .

برگزاری همایش یاوران 
مهدی توسط مدرسه حضرت 

فاطمه الزهرا)س( بیدگل 
معاونت  همت  به  مهدی  یاوران  ,همایش 
فرهنگی مدرسه علمیه حضرت فاطمه الزهرا)س( 
شد.  برگزار  مردم  عموم  حضور  با  بیدگل 
علمیه  مدرسه  مدیر  بیدگلي  روحاني  فاطمه 
این  کرد:  تصریح  بیدگل  فاطمه الزهرا)س( 

همایش در حرم امام زاده قاسم برگزار شد.
تشویق  محوریت  با  همایش  این  افزود:  وی   
حضور  با  دینی  علوم  تحصیل  به  جوانان 
کارشناس  راستگو  حسن  محمد  حجت السالم 

امور تربیتی برگزار شد.
این  در  راستگو  حجت  السالم  داد:  ادامه  وی 
همایش در مورد ارزش و تشویق تحصیل علوم 

دینی به ایراد سخن پرداخت.

نمادهای آن و مقابله با این فرقه برگزار گردید. 
استان  وسیمای  مرکزصدا  با  همکاری   -85
با  خانواده  های  برنامه  کارشناس  عنوان  به 
موضوعات تربیتی،اخالقی ومناسبتهای مذهبی 
به جوانان در  آگاهی بخشی  راستای  86- در 
پیامد  و  آثار  و   – حجاب  زیبائیهای  خصوص 

های 
الگوی  معرفی  و  حجابی  بد  مطلوب  نا   -87
ترنم  عنوان  با  نمایشگاهی   ، اسالمی  مناسب 
با  هماهنگی  طی   که  گردید،  برگزار  عفاف 
دبیرستانهای  از  تعدادی  پرورش  و  آموزش 

دخترانه از این نمایشگاه دیدن کردند. 
مزدوجین  به  مساعدت  و  هدایا  اهداء   -88

مدارس 
89- مساعدت جهت برگزاری اردوهای درون 
مشهد  اردوی  و   – شهدا  مهمانی   – استانی 
و  معنوی  روحیه  تقویت  راستای  در  مقدس، 

ایجاد نشاط طالب  برگزار گردید . 
و  مدارس  فرهنگی  گزارشهای  بررسی   -90

ارسال جمع بندی آن به مرکز مدیریت قم 
91- بازدید از فعالیتهای فرهنگی – تربیتی و 

خوابگاههای مدارس 
92- شرکت در راهپیمائی ها و گردهمایی ها 

به مناسبتها  
93- گزارش گیری از عملکرد مدارس، اصالح 

و ارسال خبر به نمای حوزه 
عموم  شرعی  سواالت  به  پاسخگویی   -94

بانوان اعم از حضوری و تلفنی
95- برگزاری کالسهای آموزشی اخالقی ویژه 

دانش آموختگان 
96- مساعدت به دانش اموختگان  

معاونت پژوهش:
97- برگزاری جلسات توجیهی مدیر و معاونت 
های  برنامه  تشریح  جهت  استان  پژوهش 
برای  پژوهشی  فعالیتهای   سایر  و  مصوب 

مدیران و معاونین مدارس 
98- افتتاح شورای علمی پژوهشی استان 

99- پی گیری مجوز کانون پژوهشی و دادن 
مجوز به 2 مدرسه از 4 مدرسه 

و  مطالعات  سیر  و  فعالیت  گیری  پی   -100
پژوهشهای کانون مدارس 

پیشنهادی  موضوعات  آوری  جمع   -101
تحقیقات پایانی مدارس  و تصویب موارد الزم 

با حضور شورای علمی پژوهشی استان  
روش  مهارتی  علمی  دوره  برگزاری   -102
از اساتید و تعدادی  نفر  با شرکت 40  تحقیق 

از طالب 
به  راهنما  اساتید  معرفی  و  شناسایی   -103

مرکز جهت حضور در دوره ها
104- برگزاری کرسی آزاد اندیشی با موضوع 

موسیقی از منظر قرآن 
105- پی گیری فعالیت مدارس جهت شرکت 

در مسابقه رشد 2 
طالب  برای  پژوهشی  کارت  صدور   -106

پژوهشگر و معاونین پژوهشی 
با  قرآنی  کتابچه  نگارش  گیری  پی   -107
موضوع اخالق اداری در قرآن وارسال آن به 

مرکز قم
پی  و  پژوهشی  های  از هسته  108- حمایت 
گیری نگارش مقاله ندامت در صحیفه سجادیه 
پایانی  تحقیقات  فصلی  گزارش  ارسال   -109

سطح 2 به مرکز مدیریت 
110- ارسال گزارش عملکرد پژوهشی هر نیم 

سال تحصیلی 
پژوهشی  کانون  قرآنی  مقاالت  ارسال   -111

مدارس به مرکز مدیریت قم 
تا   2 سطح  پایانی  تحقیق   151 ارائه   -112

کنون 
113- فراخوان مقاله به مناسبت هتک حرمت 
حضرت رسول ) صل اهلل علیه و آله و سلم ( 

با عنوان اتهام بزرگ با ریز موضوعات ذیل: 
114- اخالق اجتماعی پیامبر)ص( 

115- سیره سیاسی وحکومتی پیامبر )ص( 
116- دالیل تعدد زوجات پیامبر )ص( 

پیروان  با  برخورد  در  پیامبر)ص(  سیره   -117
دیگر ادیان و مذاهب 

118- سیره اخالقی پیامبر)ص( در خانواده 
119- ارائه 5 مقاله با عنوان جهاد اقتصادی و 

ارسال آن به مرکز 
ایشان  معرفی  و  داور  اساتید  شناسائی   -120

به مدیریت قم 
121- راه اندازی کافی نت  جهت بهره برداری 

طالب 
فعال  طالب  به  هدایا   اهداء  تقدیرو   -122

پژوهشگر در هفته پژوهش
و  اساتید  برای  کتاب  کارت  بن  تهیه   -123

طالب 
124- درخواست کتاب از نهادها و سازمانهای 

متولی فرهنگ  مثل ارشاد اسالمی و ...... 
با  مدارس  کتابخانه  تجهیز  به  کمک   -125

هدف تامین منابع پژوهشی برای طالب 
نرم  به  مدارس  های  کتابخانه  تجهیز   -126

افزار کاوش 
کتابخانه  با  مشارکتی   قرارداد  انعقاد   -127

مرکزی جهت تامین منابع و تنظیم کتابخانه
به  شهر  عمومی  کتابخانه  از  بازدید    -128

همراهی تعدادی از طالب و اساتید مدارس

معاونت اداري – مالي  
وشهرستاني  استاني  بامسئولین  رایزني   -129
ازجمله استانداران ومعاونین استاندار وهمچنین 
تصویب  درخصوص  استان  بودجه  مسئولین 
دارائیها  تملک  اعتبارات  موقع  به  وتخصیص 
ي استاني وواریزبه حساب شوراي عالي حوزه 

هاي علمیه 
ساالنه  بودجه  برنامه  وتنظیم  تهیه   -130

مدارس درقالب فعالیتها ي مصوب 
حسابداري  اسناد  وثبت  تنظیم  تهیه،   -131
به  مالي   درسامانه  تاکنون    1390 ازسال 

تفکیک جاري وتملک دارائیها 
132- واریزاعتبارات هزینه اي وارزاق دریافتي 
ازمرکزمدیریت قم به حساب مدارس ودریافت 

عملکرد هزینه اي از مدارس 
وتنظیم  مناقصات   وبرگزاري  استعالم   -133
صورتجلسات مربوط به ساخت مدارس علمیه 

استان 
به  )مربوط  دارائیها  اسنادتملک  تنظیم   -134
وواریزبه  مربوط(  پیمانکاران و صدور چکهاي 

حساب آنان 
عملکرد  فرمهاي  ارسال  و  تکمیل   -135
اعتبارات هزینه اي درقالب دوره هاي نه ماهه 

ودوازده ماهه به مرکز مدیریت قم 
از مدارس و  بازدید مستمر  و  136- سرکشي 
الزم  هاي  وآموزش  مالي  مسئولین  راهنمایي 

درخصوص سامانه مالي 
وبیمه  دستمزد  و  حقوق  اسناد  تنظیم   -137

ماهانه پرسنل وانجام اموراداري مربوطه   
138- نصب وراه اندازي سامانه  مالي مدارس  

استان  ورفع ابهامات آنان 
  ADSL 139- خرید و راه اندازي خط دیتا و

و سیستم VOIP  مدارس 
140- پیگیري امورمربوط به انشعاب برق ،گاز 
، آب وفاضالب وخطوط تلفن مدارس دردست 

ساخت استان
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       سال تاسیس مدرسه:                   1383سال احداث بنا: 1389
          متراژ زمین:3000 مترمربع                   زیربنا:2500 مترمربع

           تعداد کالس: 10 کالس                         تعداد طالب شاغل به تحصیل: 110 نفر
          دارای کتابخانه و سایت رایانه

نگاهی به پروژه های عمرانی حوزه های علمیه خواهران 
مدرسه علمیه معصومیه نهاوند
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 مدیر مسئول: علی موالیی  زیر نظر شورای سردبیری

حضور مرکز نشر هاجر در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

اجالس فصلی مدیران استانی حوزه های علمیه خواهران


