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 «رد رپتو کالم نور و والیت »

 

 «ذَلِکَ لَآیَاتٍ لّقَوْمٍ یَتَفَکّرُون یفِةً وَرَحْمَةً إِنّ م مّوَدّیْنَکُوَجَعَلَ بَ ها  أَزْوَاجًا لّتَسْکُنُوا إِلَیْوَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُم مّنْ أَنفُسِکُمْ»

وندی است هک ربای شما از جنس خوداتن جفتی بیافرید» رد این  محّبت و مهربانی قرار داد، هک یابید ومیان شما عشق و نار او آرامش رد ک ، هکو از آیات خدا
ست ربای مردمی هک ردگردوهن اندیشه و فکراه حقیقت نشاهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      « یبرند.قایق هب سر م ح بت هب نس  ئی از خدا

 (21سوره روم، آیه  )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  :«ذَابَ السَّمُومفَمَنَّ اللَّهُ عَلَیْنَا وَوَقَانَا عَ * لِنَا مُشْفِقِینَقَالُوا إِنَّا کُنَّا قَبْلُ فِی أَهْ»
ا خداو ا را بگیرد(،دامن م اه نن آ اه ما رد میان خانوادة خود رتسان بودیم )از اینکه مبادا گنا»گویند: می ب د  هاند رب ما مّنت ن * امّ  «.کشنده ما را حفظ کردو از عذا

 (26ـ27ره طور، آیات )سو                                                                                                              

 

 

 

ررتین مقدس خانواده بنیادی رتین ، مهم رتی  نهاد  اجتماعی است . نهاد  ن، طبیعی رتین و اتثیر گذا
  (رحمه ا.. علیه)امام خمینی 

 

گاه اسالم، خانواده پ ای هک بدون بهره مندی از  هب گوهنت،اهی بسیار مهم و سلول اصلی جامعه اس رد ن
رد و  ی سالم،اه خانواد کان پیشرفت جامعه بخصوص پیشرفت فرهنگی وجود ندا سرزنده و بانشاط، ام

 .یابند گیرند و استمرار نمینیز بدون حضورزانن مومن و فهیم شکل نمی اه اینگوهن خانواده
 ی(له العالمقام معظم رهبری )مدظ
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 مقدمه
 برخوردار دی و اجتماعیی مهم فرها همواره از کارکرداست که دی فخیم و عظیم در اجتماع بشری هاد خانواده نهان      

سائل و به کاهش م تواندمیخصوصاً از طریق زنان د عظیم ها، اصالح ساختار سبک زندگی اسالمی در این نباشدمی

 .فراهم نماید هاانسانک شایانی نموده نیل به سعادت ابدی را برای معضالت فردی و اجتماعی جوامع کم

یر غستقیم و مه صورت شودکه بر جامعه بگذار و مهم در همه جوامع شناخته میریتأثدی هان امروزه خانواده به عنوان

ود بوده خر جوامع دان بنی گزاران، نیز همواره به دنبال ایجاد و تحکیم اینسیاست مستقیم تاثیرگذار است. از این روی 

 ند.ا ه ی برساخته خود تمهیداتی را اندیشیدها و بر این امر بنا بر سیاست

کاهش  انواده وخعالی تحکیم و تدر  زنان ی خانواده و نقشها کارکردنیز با توجه به تاکیدات دینی بر درکشور ایران

ل و ه حل مسائبی اهروان شناسان توجه ویژ و ی اجتماعی از طرف قانون گذاران، حقوق دانان، جامعه شناسانها بزه

ا است، لذ افزایش ت مطروحه در موضوع حقوق زنان رو بههاشبمبذول گشته است، اما با این همه  مشکالت این قشر 

ی ها مهبرنا ائل زنانبرای مس ی الزم ارائه نگردد وها دغدغه مند با مخاطبان بانو پاسخ ی دینمدار وهادهااگر از سوی ن

ی هاانجمن»اندازی  تاکید بر راهبا در ادامه د خلع موجود رشد خواهد نمود، لذا ی و علمی راه اندازی نشوفرهنگ

سب حی را بر ی عملیاتی و علمی مناسبهاراهکاربرآن هستیم تا  ی علمیه خواهرانهادر حوزه« زن و خانواده

 .ارائه نماییم منطقه ای و محلی در این حوزه، برای بانوان یهانیاز

 مایتی ازحوزشی و ، ساماندهی، آمی مختلف فرهنگیها ی اجرای برنامهها گامی عملیاتی وهاددر این راستا راهبر

 یل و راهند تشکرایفدر ادامه  ؛ لذاگرفته شودبه کارامور زنان و خانواده حل تواند جهت جمله مواردی است که می

 شد.رائه خواهد در دو دسته استانی و مدرسه ای ا هااندازی این انجمن

ی هانامهیینآرحنامه و طبوده و در ادامه  هاندازی انجمنا هکلی از رارحنامه اجمالی درصدد ارائه نمایی در این ط

 ارائه خواهد شد. به متقاضیان) استان و مدارس( ها مربوطه بعد ازدریافت درخواست تفصیلی

  ضرورت

  زوم ل هانیاز صحیح به این حوزه زنان و خانواده و لزوم پاسخگوییتعدد در امروزه با توجه به وجود مسائل و مشکالت م      

-یمیش لحاظ از پ خصوصاً از طریق مراکز دینی بیش هاراه اندازی پایگاهی در جهت رصد، وضعیت سنجی و پاسخ به نیاز

 گردد؛ در همین راستا وجود مراکز پاسخگو و فعال در این حوزه بیش از پیش اهمیت دارد.

  ها استسی
  ؛هی علمیه در حوزه امور زنان و خانوادها حوزهدانش و بینش طالب یزی جهت ارتقاء سطح برنامه ر .1

 ای و بومی در راستای مسائل موجود در راستای امور زنان و خانواده؛شناخت مسائل مهم منطقه .2

 برنامه ریزی جهت گسترش سبک زندگی اسالمی در بین طالب و سپس جامعه؛ .3

 نواده؛اجتماعی، طالب  در حوزه امور زنان و خا فرهنگی و یها اماندهی وحمایت از فعالیتشناسایی، س .4

 در راستای امور زنان و خانواده. ی مناسب فرهنگیها ی الزم جهت برگزاری برنامههازمینهایجاد  .5
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 اهداف
علمیه  یهاوزهحی مربوطه در هاانجمن بررسی نظام مسائل حوزه زنان و خانواده و ارائه پاسخ  از طریق .1

 ؛خواهران

افراد  الب وبرای ط تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده تسهیل روندارتقاء سطح آگاهی و بصیرتی طالب در .2

 ؛منطقه

 ؛بطن جامعه و گسترش آن درطالب بین  تبیین الگوی صحیح سبک زندگی اسالمی در  .3

 جاد وای ب جهتی مناسهاظرفیت ی همسو واستفاده ازهادهاریزی جهت ایجاد تعامل با مراکز و نبرنامه .4

 تحکیم بنیان خانواده؛

 ؛ها هر چه بیشتر وضعیت فرهنگی خانواده ی مناسب و موثر جهت بهبودهاارائه راهبرد .5

 ؛تهاین شبایی به ت مرتبط با حوزه زنان و خانواده و ارتقاء طالب نسبت به پاسخگوهاواکاوی مسائل و شب .6

زنان  وب بانو ی طالهانیاز طالب و پاسخ بهدر جامعه از طریق  وضعیت زنانوضعیت سنجی و منطقه شناسی  .7

 ی مورد نیاز.هامنطقه در حوزه

 هاانجمنی مورد نیاز در جهت راه اندازی هازیر ساخت.1
، زسطح مرکه سدر یی ها ی زن و خانواده  زیر ساختهاانجمن ی فرهنگی و عملیاتی طرح هاجهت اجرای برنامه

  هد شد.خواارائه  ات الزم در این زمینهدر ادامه توضیحکه ورد توجه قرار گیرداستان و مدارس باید م

 ی مرکزیهازیرساخت.1.1
ز تیار مراکدر اخ ام مدیریت)ستاد( انج از طرف مرکز محتواییو پشتیبانی اجرایی در برخی موارد خصوصاً در موارد 

 و مدارس ز استانیمراک رر به صورت کلی در اختیاین امواما با توجه به راهبرد مدرسه محوری ا ،گیرداستانی قرار می

در  استان وه بر عهدمدارس ی هاانجمنبر  ارائه نظر و راهنمایی و سپس نظارتاکثر مواقع  قرار گرفته و در

 ارائه خواهد شد. مرکز یی  به های نهاو گزارش هاو نظارتی الزم ها صورت نیاز

 ی اصلی مرکز عبارتند از :هازیرساخت

 اونت فرهنگی تبلیغی از طرف معی استانی هاارائه مجوز به انجمن -

 ی برگزیده استانی و مدارس در پایان هر سال تحصیلی هاانجمنشناسایی  -

 مدارس  تانی وی اسهات و انتقادات وارد شده از انجمنادهارسیدگی به مسائل و مشکالت و دریافت پیشن -

 نجمنوصاً اخص های مادی از انجمنها م شدن زمینه حمایتی معنوی و در صورت امکان و فراهها حمایت -

 ی فعال استانی و مدارس ها

 ی فعال های متفاوت به سمت انجمنها و برنامه ها سوق دادن طرح -

 ی ترمی از استان هادریافت گزارش -
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 .ها به مراکز مرتبط جهت ارتقاء سطح تعامالت و فعالیت هامعرفی انجمن -

 یاستان یهازیرساخت.1.2
نگی و حترم فرهنان می استانی در حوزه زن و خانواده با حضور چند تن از مدیران مدارس، معاوهاراه اندازی انجمن

زی ریرنامهب نواده،و اساتید در حوزه زن و خا ترین مسائل طالبشناسایی مهمجهت مشاورین و اساتید دروس مرتبط 

ی هامنی در انجسندی موضوعات مورد برربنظر و اولویت ی موردهابازخوانی طرح ی مورد نیاز،ها برای برنامه

ت جلسه جه اید یکرسد این انجمن در ماه حداقل بستانی و مدرسه ای الزم به نظر میمدارس با توجه به مسائل ا

دارس می یا در در مدیریت مرکز استانباشد؛ مکان جلسه بر اساس امکان  ی ذیربط داشتههامسائل انجمنبررسی 

 پذیر است.امکان 

 ی استانی ها راه اندازی انجمن

 رصد و توجه به و بلند مدت بامدت کوتاه م با اهداف متمرکز در بازه زمانی ی منظها طرحول اگام در  -

هت ج ه تعبیر دیگربذیرد، پانجام می هااولویتبا در نظرگرفتن  و استانی انجام شده در هاشناسیآسیب 

 مور زناناب در حوزه رصدی مناسباید  ی مدرسه ایهابر طرحت و اعالم نظر ی استانی و نظارهااجرای برنامه

 تعریف شود.در این راستا ی منسجم ها برنامهانجام گردیده و  و خانواده

یاز نی مورد ها جهت اجرای برنامهاستان  مراکز همسو در هر هاگام دوم با توجه به شناخت اولویتدر -

 ل همه جوانبکه در صورت ایجاد تعامگیرد، الزم به ذکر است میصورت مورد نظر شناسایی و تعامالت 

 امنیتی و سازمانی رعایت شود.

ف رای برطربنمونه  یی که در طی برنامه زنجیره ای به استان مربوط می شود، به عنوانها برگزاری برنامه  -

ه و سپس آماد ارن هاارس اذیی در مدهانمودن معضل عدم ازدواج بهنگام طالب می توان در ابتدا با نشست

ی هاوردهت دستاجاستان  یی را در مدارس راه اندازی و در مرحله آخر در مدیریتهادر این مورد کارگاه

 یی را برگزار نمود.ها، همایشهااین کارگاه

 مدرسه ای یها زیر ساخت.1.3
 

آسیب رصد وه بت با توجه ی منظم با اهداف متمرکز در بازه زمانی کوتاه و بلند مدها اول طرحگام در  -

ر دیگر جهت به تعبی پذیرد،انجام می هااولویتبا در نظرگرفتن و  ی انجام شده در مدارسهاشناسی

ی هارنامهبدیده و انجام گرب در حوزه مسائل زنان و خانواده ی مدرسه ای باید رصدی مناسهااجرای برنامه

 منسجم تعریف شود.
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د نیاز ی موراهمراکز همسو در هر منطقه جهت اجرای برنامه ها ولویتدر گام دوم با توجه به شناخت ا -

نیتی و جوانب ام همهباید گیرد، الزم به ذکر است که در صورت ایجاد تعامل میشناسایی و تعامالت صورت 

 سازمانی رعایت شود.

ا نظارت بگیرد می رزنجیره ای در حوزه زن و خانواده قرا ریزیبرنامهیی که در طی هابرنامهاجرای کلیه  -

 می باشد. هامعاون محترم فرهنگی مدرسه بر عهده این انجمن

اشته و وادگی دکه بیشترین مسائل و مشکالت را در زمینه ازدواج و امور خانشناسایی طالب و اساتیدی  -

 دارند، با حفظ شئونات و اسرار فردی جهت برنامه ریزی در دستورکار قرار می گیرد.

  ی استانی و مدارسهای تشکیل انجمنفرایند عملیات.2

 ه این امورشود که کلی یراه اندازی ممدرسه ای ی هاانجمنو در ذیل آن ی استانی هامنانجعملیاتی فرایند در راستای 

و  مور زناناره امرتبط با ادی استانی و مدرسه ای ها اعم از ارسال کاربرگ مجوز و طرح مربوطه پیرامون انجمن

اهران لمیه خوعی ها معاونت فرهنگی تبلیغی مرکز مدیریت حوزهاداره کل امور فرهنگی تربیتی یل در ذخانواده 

 خواهد بود.

 فرآیند راه اندازی.1.2
ود اهد بنواده خونان و خازبا پیگیری اداره امور  ی استانی از معاونت فرهنگی تبلیغیهاانجمن یهادریافت مجوزفرایند 

 . ی استانی بر عهده مدیریت استان خواهد بودهامنی دیگر انجهاو کلیه فرایند

استان  ی تبلیغیمعاونت فرهنگبا پیگیری مدرسه ای از مرکز مدیریت استانی  یهاانجمن یهادریافت مجوزفرایند 

 . هد بودخوا و مدارس بر عهده مدیریت استانای مدرسه ی های دیگر انجمنهافرایندخواهد بود و کلیه 

 ها ندازی انجمن.مراحل راه ا2.1

 انجمن  ندازیا ه را ارائه درخواستالف.

 ی مدرسه ای لحاظ شود.های استانی باید تعداد انجمنهاالزم به ذکر است در انجمن

  نتخاب مدیر و هیات موسس انجمنب.ا

 وند.ی مدرسه یا در مدرسه مدیر و هیات موسس انتخاب می شهای استانی در استان و انجمنهاانجمن

ز اه ای ) انجمن استانی از معاونت فرهنگی تبلیغی و انجمن مدرست مجوز فعالیت داخل سازمانیدریافج.

 مدیریت استان(

 ها انجمنهیات موسس انتخاب مدیر و اعضای .3.1
 مل انجمنب مدیرعاانتخا عامل انجمن استانی زیر نظر اداره امور زن و خانواده معاونت فرهنگی تبلیغی و انتخاب مدیر

رح وظایف ش؛ درج درآیین نامه صورت خواهد گرفتبر اساس شرایط من ومدیریت استانی زیر نظر انی ی استها

 ی مورد نظر اعالم خواهد شد.هانیز در ادامه و در ذیل شورا هااعضای شورا
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 ی استانی و مدرسه ای هاانجمننموداراعضاء 

 

 

 
 

  هاانجمنر جلسات دتشکیل 

الب ر وضعیت ط؛ این امر بنا بباشدیممتغیر  ها و انجمن هاحسب تشخیص مدیر شورای تشکیل جلسات برها زمان

 دارد. ها و انجمن ها ری از طرف مدیران شورامجرد در هر منطقه نیاز به بررسی بیشت
 ی عملیاتی در منطقهها تیفعالنظر جهت نحوه اجرای  اعالم

ی هاامهبرنجرای اساماندهی عالقمندان به ازدواج از بین طالب خواهر و برادر و  ها شورای اصلی هاتیعالفاز 

 آموزشی، فرهنگی و حمایتی برای آنان می باشد.

 ی استانی هاانجمنالف.
 ند شدویل خواهتشک های مدرسه ای این انجمنهاانجمنی منطقه ای و حمایت از ها در راستای رصد و نیاز سنجی

 رتند از:عبا ها عالیتی این فها مهم ترین شاخصاز که خواهند نمود دنبال در حوزه زن و خانواده وظایف مختلفی را 

 اهداف اصلی 

 ؛ها دات جهت اجرای برنامههای اصلی و پیشنها ی کالن و راهبردهاارائه شاخصالف.

 رصد و نیاز سنجی منطقه ای جهت پرداختن به امور زن وخانواده؛ب.

 مرتبط با حوزه مربوطه؛ یها اعدت دراجرای برنامهمسج.

ی  اعضای انجمن ها

 ایمدرسه

نفر با  7اعضاء هیات موسس) اعضاء انجمن 

 (مدیرعامل

 مدیرعامل انجمن 

ی  اعضای انجمن ها

 استانی

نفر با 7اعضاء هیات موسس) اعضاء انجمن 

 (مدیرعامل

 مدیرعامل انجمن 
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 ی ارائه شده از سوی مدارس؛هار طرحبررسی ونظارت ب.د

 ه.تان در حوزه امور زنان و خانوادی اساتید و طالب اسها و خالقیت هابکارگیری و پرورش ایده

 ی استانی ها ی انجمنها ی فعالیتهاشاخص

 ه ای؛ی مدرسهانظارت بر نحوه فعالیت انجمن

 ررسی مسائل مرتبط با حوزه تشکیل، تحکیم و تعالی طالب؛ب

 سنجی طالب استان؛زن و خانواده بر حسب نیاز ی مرتبط با حوزههااعالم برنامه

 ی ارائه شده مدارس؛ هاطرحبررسی و نظارت بر 

 ی ارائه شده از سوی ستاد.ها انجام طرح

 ی استانی هااعضاء انجمن

 ه شرح ذیل انتخاب می گردند:ب اعضای انجمن استانی

 مدیراستان  -

ر مناسب د ه رزومهکتوانمند در حوزه زن و خانواده رعامل) بهتر است مدیرعامل از بین کادر و اساتید مدی -

  این مورد داشته و بتوانند وقت کافی برای امور انجمن قرار دهند انتخاب شود.(

 معاون فرهنگی استان -

 نواده اساتید حوزه زن و خایک نفر از  -

 نماینده مشاوران  -

 .استان از معاونان فرهنگی مدارسدو نفر -

 ی مدرسه ایهاانجمنب.
 و د شدیل خواهنتشک هاای این انجمنی مدرسههای منطقه ای و حمایت از انجمنهادر راستای رصد و نیاز سنجی

 ز:بارتند اع ها الیتی این فعهاترین شاخصخواهند نمود که از مهمدنبال در حوزه زن و خانواده وظایف مختلفی را 

 اهداف اصلی 

 ها دات جهت اجرای برنامههاو پیشن هاو راهکارخرد ی هاارائه شاخصالف.

 جهت پرداختن به امور زن وخانوادهای مدرسهسنجی ب.رصد و نیاز

 در مدرسه مرتبط با حوزه مربوطه یهامساعدت دراجرای برنامهج.

 طالب ده از سویی ارائه شهاد.بررسی ونظارت بر طرح

 ی طالب در حوزه امور زنان و خانواده.هاو خالقیت هاایدهه. بکارگیری و پرورش 

 ی استانی ها ی انجمنها فعالیتی ها شاخص
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 مدرسه ررسی مسائل مرتبط با حوزه تشکیل، تحکیم و تعالی طالبب

 سهمدر ی مرتبط با حوزه  زن و خانواده بر حسب نیاز سنجی طالبهااعالم برنامه

 ه از سوی طالبی ارائه شدهانظارت بر طرحبررسی و 

 ی محوله و مرتبط از سوی استان و ستاد.هااجرای برنامه

 مدرسه ایی هاناعضاء انجم

 به شرح ذیل انتخاب می گردند:مدرسه ای اعضای انجمن 

 مدیر مدرسه -

شته مورد دا ر ایندمه مناسب از بین طالب توانمند در حوزه زن و خانواده که رزو باید مدیرعامل)مدیرعامل -

 و بتوانند وقت کافی برای امور انجمن قرار دهند انتخاب شود.( 

 معاون فرهنگی   -

 دو تن از اساتید حوزه زن و خانواده  -

 مشاور مدرسه -

 .تن از طالب فعال حوزه امور زن و خانوادهر اهچ -

 ی استانی و مدرسه ای ها فعالیت انجمن

 ی باشد.شرح ذیل م ای در سه حوزه قابل تعریف است که این سه حوزه بهو مدرسه ی استانیهای انجمنهافعالیت

 
 سخن آخر 

ی بعدی هاامهنی تفصیلی طی ها الزم به ذکر است کلیه مراحل اجرایی و نحوه فعالیت انجمن بصورت آیین نامه

معظم  ای مقام)ارواحنا له الفداه( و همچنین با دععصردر ظل عنایات حضرت ولی  امید استارسال خواهد شد، 

ی هاهبرنامیم رس بتوانمداو  هامحترم استان فرهنگی اجرایی با همکاری مدیران و همکاران رهبری )مدظله العالی( و

  داشته باشیم.و خانواده  انی حوزه زنهادر پاسخگویی به نیاز طالب برایمناسبی را 

 آمین یا رب العالمین 

 اونت فرهنگی تبلیغی مع

 اجتماعی حمایتی 

 فرهنگی

 فعالیت 

 استانی و مدرسه ای انجمن ها 
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 اداره امور زنان و خانواده  


