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 باسمه تعالی

 و کشور بر عهده دارند ینیو د یفرهنگ یدر اعتال یخود سهم مهم یلبد یخواهران با نقش ب یهعلم یحوزه ها

با عنایت به  محترم است. ینخالصانه مدرس یهابدون شک مرهون تالش یحوزو هایو مهارت هاارتقاء دانش

نحوه ارائه و استفاده از وجود تجربیات ارزشمند، محتوای غنی، مستندات علمی و آموزشی نظیر طرح درس، 

من های انج ،محترم ساتیدنزد بسیاری از ا .... ، سؤاالت آزمون ها ، منابع ،شیوه ارزشیابی و تکنولوژی آموزشی

آنان مهارتی  یتی و ،تربعلمی پشتیبانی اساتید و  ارزشمند یاتجهت تبادل تجربدر مناسب  فضایی  می تواندعلمی 

  فراهم آورد .

 خواهر سینت مدرّبا محوریّاساتید   انجمن های علمیبا توجه به پراکندگی جغرافیایی مدارس علمیه خواهران ، 

، آگاه  سان خبره وبا هدایت و سرپرستی مدرّ پیش بینی گردیده تادر محیط وب حوزه های علمیه سراسر کشور 

ا استفاده ب وشود  پاسخ داده  آنان االت و ابهامات ؤس، در امور علمی ،تربیتی و مهارتیبحث و تبادل نظر  عالوه بر 

  .فراهم شود آنانمیان  ،پویا و با نشاطشایسته  تعامل علمی تجربیات یکدیگر ،از 

 .شود مدرسان فراهم  یهاداشته یگذاربه اشتراک ینهزم حضرت حق  یاتکه با عناامید

 :مزایای ایجاد انجمن های علمی اساتید 

 اساتید؛ بین در پژوهشی و علمی امکانات توزیع در موجود تفاوت و فاصله بردن بین از -1

 واحد؛ درگاهی  در اساتیدر متکثّ معلومات تجمیع -2

 علمی ،تربیتی و مهارتی اساتید؛ ارتقای و رشد سهل و آسان برای فراهم آوردن زمینه ای -3

 ایجاد روحیه تعامل و همدلی بین اساتید؛ -4

 و شناخت توانمندی و نیازهای یکدیگر؛ یکدیگر با کشور سطح اساتید آشنایی -5

 زیرو شبانه و مستمر کار آموزشی ، تربیتی و پژوهشی های زمانی و امکان برطرف شدن محدودیت -6

 ؛ اساتید توسط

 آشنایی اساتید با وظایف آموزشی ، تربیتی و پژوهشی خود از زبان همکاران ؛ -7
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 شناسایی اساتید مستعد و خلّاق و ایجاد زمینه های ارتقائی خاص برای این دسته از اساتید؛ -8

 و علوم از اساتید استفاده های زمینه شدن فراهم و اطالعات فناوری حوزه در اساتید دانش افزایش -9

 علمیه ؛ های حوزه عالی اهداف جهت در کارآمد و روز به ابزارهای

 . دینی فضای در تربیتی و پژوهشی علمی، اجتماعی شبکه الگوی ارائه -11

 : محورهای گفتگو و تبادل نظر  در انجمن های علمی اساتید 

 ؛تعیین شده با توجه به شاخص های و جزوات درسی ارائه طرح درس  -1

 طرح سؤاالت رایج طالب و ارائه پاسخ آن ها ؛ -2

 سؤاالت امتحانی و محدوده پاسخ آن ها؛ -3

 ؛در رابطه با محتوای درس ها  احتمالی ابهاماتطرح  -4

 ارائه تجربیات موفق و راه کارها در رابطه با: -5

 مشارکت بیشرت طالب در کالس ؛ -

 ؛ تأثری گزاری تربیتی اساتید بر روی طالب ) رعایت شئون طلبگی، حتکیم بنیان خانواده و...( -

 تثبیت حمتوای علمی کتاب برای طالب ؛ -

 و ......

 انجمن :  اعضای 

 ز : ا تایشان عبارت اسو فعالیت های لی انجمن می باشند بدنه اص عضو و در هر گرایشخانم کلیه اساتید  -1

 و با نشاط در انجمن؛ یاپوحضور روزانه   -

 ؛ یگرانطرح سؤاالت و ابهامات در هر درس و پاسخ به سؤاالت د  -

 و ... مهارتی ، یمستندات علم یبه اشتراک گذار  -

 واناحراز شود ، به عن یتوسط هسته مرکز یدر انجمن علم یشانا یکه توانمند یدیاست از اسات بدیهی

 خواهد شد. یدر انجمن دعوت به همکار یعلم کارشناس
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 :  علمی انکارشناس -2

 : دنجمن که وظایف زیر را بر عهده دارخبره در هر ان اساتیداز  است انجمن عبارت علمی انکارشناس

 ؛ جهت دهی صحیح به اعضاء -

 ؛طرح موضوع جهت بحث و تبادل نظر   -

 انجمن. االت مطروحه دری و ارائه پاسخ صحیح و نهایی به سؤجمع بند  -

 ّبرگزاری  محل: 

،  یکدیگربا  یداساااات یهتبادل نظر کل ینهزم یجادمحترم و لزوم ا یداساااات یاییجغراف یبا توجه به پراکندگ -

 وب است؛  یطانجمن ها  استفاده از مح ینا یراه انداز یاز روش ها یکی

 یر فضاانجمن ها د ینکوثر نت، شروع کار ا یپژوهش یبستر در شبکه علم ینبه آماده بودن ا عنایتبا  -

 .است یشبکه کوثر نت و به صورت مجاز

 به انجمن اساتید نحوه ورود: 

 
. گردد میتشااکیل  /http://kowsarnet.whc.ir این انجمن در شاابکه علمی پژوهشاای کوثر نت به آدرس

در این شاابکه فعالیت داشااته اند با همان نام کاربری و کلمه عبور لبلی  می توانند به این شاابکه  اساااتیدی که لبالً

این  ورود به صفحه اولولی اسااتیدی که برای اولین بار در این شابکه وارد می شاوند می توانند  با      وارد شاوند 

را یامک پ راه ،ت شااده اساات ک کردن بر مسااتطیل لرمز رنگی که فراموشاای کلمه عبور در آن ثبشاابکه و کلی

برای بازیابی کلمه عبور و تکمیل موارد درخواسااتی منتظر ارسااال پیامکی که حاوی کلمه عبورشااان  انتخاب و  

 است باشند.

 فایل راهنمای نحوه ورود به انجمن به پیوست می باشد .

 

 :بایسته های حضور در انجمن 

 ؛نمودن انجمن یاو پو یفعال ساز یبرا یکافو  ینمع یاختصاص زمان  -1

 ؛مطمئن یرمنابع غو  از درج مطالب یزپره -2

 ؛(....و  یاجتماع یاسی،س یدتی،عقاخاللی،  از درج مطالب موهن ) یزپره -3

http://kowsarnet.whc.ir/
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 وامانتداری در انتشار مطالب؛علمی مراعات اخالق  -4

 قاد پذیری؛تظرفیت ان ردنباال ب -5

 ید؛اسات یگرانجمن به د یتالش در جهت معرف -6

 ،انجمن پویاییجهت باالبردن نشاط و  سایر اعضا یارسال مطالب  بااظهار نظر در رابطه  -7

 یددر جهت تحقق اهداف انجمن مف تواندیهر آنچه که م یگذارو به اشاااتراک یناداشاااتن بخل علم   -8

 ؛باشد

 ؛مدیریت اساتیداعضا به  یگرد یهاداده یا یتسا یو گزارش خطاها اعم از خطاها یشنهاداتارسال پ -9

 ؛ارزشکم یهاداده یگذاراکاز به اشتر یزپره -11

 پرهیز از محاورات شخصی و مطالب غیر مرتبط. -11

  نکات قابل توجه: 

 

نه  یندهدر آ یشاااود و بحول و لوه اله یم یانداز راه عرب یاتادب یداساااات ی، انجمن علمدر گاام اول  -1

 خواهد شد ؛ یو اطالع رسان یانجمن ها راه انداز یرچندان دور سا

 انجمن عضو خواهند شد ؛   یندر ا یداسات مدیریت طرف از - خانم –عرب  یاتادب یداسات کلیه -2

 یلمع یتوانند در انجمن ها یخانم م یدتوجه به اختصاااص شاابکه کوثر نت به خواهران ، تنها اسااات   با -3

 داشته باشند . یتحضور و فعال

 یام کاربرر با چند نو در صورت فعالیت یک کارب باشد تنها  یک نام کاربری داشتهمی تواند هر کاربر  -4

 ؛حذف خواهد شد ی ویهایتتمام عضو

 یندرا تییانجمن مسئول ینو اشوند بر عهده کاربر بوده که در انجمن لرار داده می یمسئولیت تمام مطالب  -5

 .کاربر لغو خواهد شد یت. در صورت کشف خالف، عضوباشدیعهده دار نم ینهزم


