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 به طالب )ره(وصیه های امام خمینیت

سان دارد، ابعادى که انشما باید خودتان را بسازید، و بعد ملت را بسازید. خودسازى به اینکه تمام 

ترقى دهید؛ جنبه علمى، همه ابعاد علم؛ جنبه اخالقى،  -تمام ابعاد را -و انبیا آمدند براى تربیت آن

همه ابعاد اخالق؛ تهذیب نفس، وارسته کردن نفس از تعلقات دنیا؛ که سرمنشأ همه کماالت 

 وارسته شدن نفس از تعلقات است

 مقام معظم رهبری)مدظله العالی(:

باقی بماند و رسیدن به « ی انقالبی و مهد انقالبحوزه»ی قم باید همچنان یک ی علمیهحوزه

 .ریزی دقیق استاین هدف نیازمند اندیشه، تدبیر و برنامه
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  شهرک پردیسان قم فلسفه تاسیس حوزه در

شکل گرفته است، که ریشه های متمادی مانند همه نهادهای اجتماعی به تدریج و در طول سالحوزه های علمیه 

تحصیل علوم دینی بانوان  .گرددباز می )آلهوعلیهاهللصلی(گیری آن به صدر اسالم و آغاز بعثت پیامبر اکرمشکل

ای بس طوالنی دارد درحوزه علمیه قم نیز از چند سال پیش از پیروزی انقالب اسالمی، مراکزی برای تحصیل علوم دینی سابقهنیز

آنان  واما از آنجا که نقش زن در صالح و فساد جامعه تعیین کننده است مثل جامعه الزهراء )سالم اهلل علیها( شکل گرفت بانوان، 

 رخواستد .هرچه بیشتر با اهداف آفرینش و معارف اسالمی و اخالق انسانی آشنا شوند، آثار آن در جامعه بیشتر نمایان خواهد شد

 یها حوزه تیریمد مرکز مسؤلین،( هایعل اهلل سالم)الزهراء جامعه محدود تیظرف و ینید علوم لیتحص یبرا یقم بانوان از یاریبس

 شهرک.دنده لیتشک استان نیا مختلف مناطق به توجه با قم بانوان یبرا یگرید هیعلم یها حوزه که داشت برآن را خواهران هیعلم

 که یشهرک .دهند یم لیتشک ونیروحان و طالب را منطقه نیا ساکنان از یمین از شیب است قم استان تابع یها شهرک از سانیپرد

 . باشد یم مستقل هیعلم حوزه لیتشک به ازمندین شهر داخل با اش مسافت تناسب به
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وسف ایروانییاهلل آیت  

ه بود میرزا علی از علمای برجستاهلل است. آیت« علی ایروانی»اهلل میرزا فرزند آیت« یوسف ایروانی»اهلل آیت

 ۹۸۲۱کند. حاج یوسف ایروانی سال زیربنای علم فقه بیان می اش را سنگکه امام خمینی)ره( سطح علمی

اهی ر« سیدابوالحسن اصفهانی»اهلل در نجف به دنیا آمد و بعد از اتمام تحصیالت حوزوی به حکم آیت

اهلل یتای مثل آکند. او با علمای برجستهاش را آغاز میهای تبلیغیشود و در مسجد قندی فعالیتتهران می

 ها در بینیوسف ایروانی سالاهلل و امام خمینی)ره( و... ارتباط داشت. آیت« مرعشی نجفی»و « لواسانی«

دار فانی را وداع گفت و پیکرش در جوار حرم امام رضا)ع( به  ۹۶۳۱ل اهالی تختی زندگی کرد و سا

برای زنده نگه داشتن  بعد از ایشان فرزندانخاک سپرده شد. 

خدمات فراوانی انجام دادند . تاسیس مدرسه علیمه حضرت 

 فاطمه معصومه )سالم اهلل علیها ( از باقیات صالحات فرزندان برای پدر است.
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 ن مدرسههدف از تأسیس ای

 مدرسه.است هیعلم هرحوزه اهداف از آنان، یتعال و رشد ندیفرا به خدمت و ختهیفره و مهذب طالب پرورش یبرا تالش دیترد یب 

 کوش، سخت مبلغان توانا، پژوهشگران مهذب، دیاسات تیترب هدف با ۹۶۱۸ ماه بهمن از زین( هایعل اهلل سالم)معصومه فاطمه هیعلم

م ی به پیشنهاد هیئت امنای محترنید مختلف یها عرصه در خدمتگزار و یرهبرامام و  خط رویپ و یانقالب شناس، نید یمشاوران

 ریخ یدعا و متعال خداوند از توکل با اهلل انشا و است شده لیتشک حضرت آیت اهلل شیخ یوسف ایراونی

 گرفته قرار (السالم همیعل) تیب اهل مکتب به خدمت عرضه شتازانیپ زمره در ،(عج)االعظم اهلل هیبق حضرت

 یطالب برجسته و بزرگوار دیاسات از ریکارگ به با و(  هایعل اهلل سالم) تیب اهل مهیکر کرامت از  استعانت با و

 جامعه به علم و اخالق در نمونه

 . خواهد داد  لیتحو
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مدرسه پذیرششرایط 

 :عمومی شرایط( الف

 اسالم مبین دین به عملی التزام و اعتقاد-۹

 مقدس نظام و فقیه مطلقه والیت به التزام و اعتقاد-۸

 ایران اسالمی جمهوری

 ایران اسالمی جمهوری تابعیت-۶

 پیشینه سوء نداشتن-4

 اسالمی ظواهر و شئونات رعایت-5

  تحصیل مانع بیماریهای و روانی سالمت از برخورداری-۳

 معدل)تحصیلی سوابق اساس بر علمی سنجش در موفقیت

 .(و تحقیق مصاحبه)طریق از گزینش مراحل سایر و( کل

 

 اختصاصی شرایط( ب

 ای دیپلم مدرک دارندگان ویژه وقت تمام حضوری شیوه -۹

معدل  با حداقل خود را الترااست که مدرک دیپلم یا ب باالتر

 دریافت نمایند. ۸2/۳/۱۳حداکثر تا تاریخ ۹۸

 متوسطه؛ دوره دوم و اول پایه از ۹۸ معدل حداقل داشتن-۸

  ؛(آن از پس و ۳2 سال متولدین) سن؛ سال ۶5 حداکثر-۶

داوطلبان روزانه  دارای مدرک پیش برای تبصره: 

دانشگاهی حداقل یکسال،کاردانی دوسال،کارشناسی پنج 

ه بسال،کارشناسی ارشد هفت سال و دکتری یازده سال 

حداکثر سن مجاز افزوده می شود
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 معاونت آموزش

آغاز به کارکرده و طالب این مدرسه مشغول به تحصیل سطح  2931 ماه بهمنمدرسه علمیه حضرت فاطمه معصومه )سالم اهلل علیها( از 

سال  5به طور متوسط  ۸سطح  یاعمومی دوره  تربیت خواهد نمود.باالتر می باشند و انشا اهلل در سالهای آتی نیز طالبی در سایرسطوح  ۸

با ادبیات عرب، منطق، قرآن، عقاید، فقه و اصول ، فلسفه، تفسیر و سایر علوم آشنا خواهند  طالب در این دوره و طول خواهد کشید

خود را برای سطوح عالی حوزه و خواندن دروس تخصصی آماده و  ندرسانمی نامه، به پایان تدوین پایان باو در نهایت نیز آن را  د.ش

 .نمایندمی اخذ را علمیه حوزه۸ سطح مدرکساله  5به این طالب بعد از گذراندن این دوره   می سازند.
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 معاونت پژوهش

کار ر کنار دزنان جامعه است زیرا با انتخاب این مسیر این بانوان می توانند برای  ها ارزشمند ترین فعالیت فعالیت های پژوهش ازانجام 

 انتخاب روش درست برای پژوهشگرشدن آنها را دررسیدن به مهارت نیز نقشی موثر در جامعه داشته باشند.و تربیت فرزندانشان  هخاندر 

نوشتن و پژوهشگر شدن کمک می کند. این مدرسه نیز جهت تقویت توان پژوهشی طالب خود برنامه هایی مانند کارگاهها و نشست 

  ... را در مدرسه برگزار نموده است.های پژوهشی، کرسی های آزاد اندیشی
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و سالن پژوهش و مطالعه کتابخانه  

کتاب جهت استفاده طالب  بیش ازمدرسه علمیه حضرت فاطمه معصومه سالم اهلل علیها عالرغم تازه تاسیس  بودن کتابخانه ای با

اختیار داشته باشند.همچنین این مدرسه جهت دسترسی آسان طالب آماده نموده که طالب بتوانند منابع مورد نیاز خود را به راحتی در 

رنت تبه منابع بسیاری از نرم افزار های پژوهشی خصوصا نرم افزار های مرکز نور را تهیه نموده است. عالوه برا این رایانه هایی مجهز به این

  تیار طالب و اساتید خود قرار داده است.جهت استفاده طالب از کتابخانه های دیجیتال و سایت ها معتبر پژوهشی در اخ

  



 

11  

 معاونت فرهنگی تربیتی

در حوزه های علمیه نیز برنامه های فرهنگی در جهت پرورش و تهذیب طالب در نظر گرفته شده است. این مدرسه نیز همسو بابرنامه 

ار لسات اخالق با حضور اساتید فرهیخته، دیدهایفرهنگ ی مرکز مدیریت خواهران تالش نموده که برنامه های فرهنگی متنوع اعم از ج

با علما و بزرگان و اردو  های زیارتی سیاحتی برگزار نماید و جهت تربیت طالب مهذب کانون قرآن و مشاوره را در مدرسه راه اندازی 

ه بسیج نیز راه اندازی شده کنموده است. واز آنجا که انقالبی ماندن از شرایط طالب این مدرسه است در همین راستا در مدرسه کانون 

   با برگزاری نشست های سیاسی  طالب را نسبت به این مسأله و مسایل مهم کشور آگاه نماید.
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هدکودکم  

امروزه وجود مهدهای سالم و شاد برای هر نهادی در کشور ضروری به نظر می رسد تا فرزندان در کنار مادرنشان حضور دائمی داشته 

مدرسه نیز در حد توان توانسته دو مهد برای کودکان زیر سه سال و کودکان باال سه سال با به کارگیری مربیان دلسوز و باشند.این 

 .توانمند با کم ترین هزینه برای فرزندان اساتید ،کارد، و طالب فراهم نماید
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 سایت مدرسه

این فضا را دشمن اختیار کرده است برای حوزه های علمیه  استفاده بهینه از فضای مجازی برای انتقال پیام دین در عصری که همه

امنه این د امری حیاتی است. این مدرسه نیز  برای بیان فعالیت های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی خود سایتی را تنظیم نموده است.

 قرار دارد. (whc.ir)سایت بر روی سایت اصلی مرکز مدیریت حوزهای علمیه خواهران 

 .است ( http://fatememasoome.whc.ir)آدرس آن: 

معاونت آموزش، معاونت پژوهش، معاونت فرهنگی ،سبک زندگی اسالمی ... و همچنین بر  ،این سایت دارای صفحات؛ اصلی

  روی این سایت دو و بالگ نیز وجود دارد.
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 معاونت مالی

تحصیل رایگان از مهمترین خدمات حوزه به طالب است اما جهت رفاه و آسایش طالب حوزه خدماتی دیگری مثل بیمه خدماتی 

که این مدرسه بدیهی است الحسنه،کمک بالعوض به طالب نیازمند وبرخی خدمات دیگر ارائه می دهد.  رایگان،وام های قرض

 آشنا ساخته و به آنها خدمات می دهد.داشته باشد  به آنها می تواند حوزه محدوده خدماتی که تا حدود زیادی طالب را نسبت به

پرداخت حق بیمه،حق تدریس،ایاب و ذهاب و سایر مزایای اساتید  همچنین این معاونت عالوه به ارائه خدمات به طالب هزینه

  و کارد مدرسه را به عهد دارد وخدماتی هر چند اندک  به دلیل محدودیت بودجه حوزه ها در مقابل توان وافرآنها ارائه می دهد.

 

 

 

 


