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 بسمه تعالی

  آموزشیمقدماتی   دورهدومین دستور العمل 

 «زنان پوشش به ناظر نوین های پژوهش به ای دریچه سِرّصدف؛»

 مقدمه

 بر حسب بر امر این است، گرفته قرار مداقه مورد انسانی علوم حوزه در که است مواردی جمله از زنان پوشش مسئله

اداره امور زنان  لذا دارد، توجه و بررسی به نیاز دینی علوم طالب طرف از ایرانی، جامعه در زنان اجتماعی های ساخت

 خانواده و زن پژوهشکدهبا مشارکت  خواهران علمیه های حوزه مدیریت مرکز تبلیغی فرهنگی معاونتو خانواده 

یک دوره مقدماتی آن را اجرا کرد که با استقبال مخاطبان روبرو و درسال گذشته در  طراحی را «صدف سرّ» دوره

 به ای دریچه سِرّصدف؛»دومین دوره مقدماتی با عنوان متقاضیان در این راستا و بنا بر درخواست های مکرر شد؛ 

 .گرددبرگزار می «زنان پوشش به ناظر نوین های پژوهش

 اهداف

 پژوهش و العاتمط با بیشتر آشنایی جهت و خواهر طالب نیاز مورد بینش و دانش ارتقاء و تقویت هدف با دوره این

 به خانواده و زنپژوهشکده  طرف از نیز مربوطه های گواهینامه و گرددمی برگزار زنان پوشش حوزه در روز های

 .شد خواهد اهداء نمایند کسب را الزم امتیاز که کنندگانی شرکت

 اجرا شیوه

 فایل بصورت که «صدف سرّ» دوره مباحث از توانند می آنها به کاربری نام اختصاص و نام ثبت از پس عالقمندان

 ارگذاریب خانواده و زنپژوهشکده  مجازی آموزش سامانه در مربوطه آموزشی متن با همراه تصویری-صوتی های

 .کنند استفاده است شده
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 دوره معرفی

 ؛شود می اربرگز مجازی آموزش دوره قالب در زنان، پوشش و عفاف حوزه در مشخصی های سرفصل ارائه با دوره  

 مورد وضوعاتم و باشد می خانواده و زن حوزه پژوهشگران و نظر صاحب اساتید از مندی بهره دوره، های ویژگی از

 :از عبارتند دوره این درنظر 

 تعداد جلسات استاد عنوان بحث ردیف

 6 دکتر محمد تقي کرمي فرهنگي در باب حجابسياستگذاري  1

 5 امير مهاجر ميالني حجت االسالم نو هايپرسش بر مروري حجاب مسئله و قرآن 2

 6 دکتر مجيد دهقان حجت االسالم پرسش هاي نو در مطالعات اسالمي حجاب 3

 معاصر روشنفکران بين در حجاب شناسيمسئله 4

 ایراني

 2 زهره رجبيان سرکار خانم

مرور پژوهش هاي حجاب از منظر روانشناسي  5

 جنسيت

 2 دکتر راحله کاردواني

 

  دوره در شرکت شرایط

 در تحصیل حال درو ( سیکل هایورودی) 7 و 6 هایپایه و( دیپلم هایورودی) 5 و 4 هایپایه از اعم طالبکلیه . 1

 شرکت کنند. دوره این در توانندمیکادر و همچنین اساتید و  باالتر و 2 سطح

 خواهد دریافت ریال 200.000 مبلغ و هزینه از درصد10 فقط ویژه تخفیف با که بوده ریال 2.000.000 دوره هزینه . 2

 (.بود خواهد پذیر امکان پژوهشکده سایت طریق از نام ثبت هزینه پرداخت) گردید؛

 .گرددمی ارائه نوادهخا و زنپژوهشکده  طرف از نمایند، راکسب الزم امتیاز که افرادی به مربوطه، دوره یگواهینامه.3
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 سایت به نامثبت جهت توانندمی متقاضیان و باشدمی پذیرامکان 30/4/1399 لغایت 16/4/1399 تاریخ از نام ثبت. 4

 مراجعه www.farhangi.whc.ir آدرس به خواهران علمیه هایحوزه مدیریت مرکز تبلیغی-فرهنگی معاونت

 .نمایند

تبلیغی به  – یفرهنگ معاونت سایت  طریق از 30/5/1399 تا 1/5/1399تاریخ از و نام ثبت از پس دوره هایفایل. 5

 خواهد دریافت قابل www.wrc.irآدرس  به و سایت پژوهشکده زن و خانواده www.farhangi.whc.irآدرس

 .شد خواهد برگزار مربوطه درس آزمون درسی عنوان هر پایان در و ودب

 الزم شد؛ خواهد برگزار گردد،می اعالم مربوطه سایت در که ایبرنامه طی و مطالعه پایان از پس درس، هر آزمون.  6

 .باشد می تستی صورت به و مجازی آموزش سامانه طریق از آزمون برگزاری نحوه که است ذکر به

 خواهد اریذبارگ تسای روی بر دوره، از مندیبهره بندیزمان برنامه دوره، طول در مطالعه سازی یکسان منظور به . 7

 .برسانند پایان به موفقیت با را دوره و نموده تنظیم را خود زمان آن اساس بر داوطلبان تا شد

 ذکر به الزم شد؛ خواهد برگزار درس هر پایان در باشد،که می تستی سوالی 10 آزمون یک بر مشتمل درس هر.  8

 امتیازات مجموع از درصد شصت حداقل باید دواطلب هر دوره، به مربوط گواهینامه دریافت جهت که است

 .نماید کسب را دروس هایآزمون

: آدرس بهپژوهشکده  آموزش اداره ایمیلبه  را خود احتمالی سؤاالت توانندمی کنندگانشرکت .9

majazi@wrc.ir آدرس به ایتاء رسانپیام طریق از یا و Amozeshwrc@   و یا با شماره تماس  وده نمارسال

 اعالم نمایند. زن و خانواده، پژوهشکدهرابط  ح حسین آبادیسرکار خانم فال 0253214618

 

 عزیزان شما همه برای موفقیت آرزوی با
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