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برنامـه ی سفــر4

اختصاص دادن زمان 
کافی و  مناسب برای 

بررسی مسائل و مشکالت 
(ساعت کاری48)

مسافت طی شده در 
کیلومتر2780سفر 

دیدار با مدیر و کادر استان و 
مدیران و معاونان آموزش 

تمامی مدارس

جلسه با طالب، اساتید و 
کادر تمامی مدارس

بازدید از ساختمان در حال احداث مؤسسه 
بوشهر و مدرسه ( س)آموزش عالی معصومیه

دیلم ( س)حضرت زینب

دیدار با نماینده ولی فقیه در 
استان و امام جمعه بوشهر

و
دیدار با امام جمعه دیلم
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اهـداف سفــر5

ـــوددر ـــعیتمو  ـــاییوض شناس
مدیریتاسـتانومـداراازنظـر
آموزشیورصدآسیبهایمو ـود

هاازحیثاساتیدوبرگزاریکالا

تبیینبرنامــههایدردست
اقـــداممعــاونتآمــوزش

نیتقویتانگیزههـاوامیــدآفری
ـددرمیانکادر،طالبواساتیـ

ودشناســاییظرفیتهایمو ـ
ــعه ــورتوس ــهمنظ ــتانب دراس

ـــیسطــوحتحصیالتتکمیل

شناسایی ظرفیت ها تبیین برنامه هاشناسایی وضعیت

ن،استفادهازمشورتبـامسـئوا
ایاساتیدوطالباستاندرراست
برنامهریزیهایمعاونتآموزش

تقویت انگیزه هامشورت
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تیـم سفــر6

معاون آموزش مرکز حجت االسالم والمسلمین تهرانی

رئیس اداره برنامه ریزی و ارزیابی سرکار خانم رنجبر

ل کارشناس برنامه ریزی و ارزشیابی اداره ک
تحصیالت تکمیلی

سرکار خانم ظفری نژاد



www.edu.whc.ir سفر معاون آموزش مرکز به حوزه علمیه خواهران استان بوشهر

نمـایه استـان7

124=2طالب اریسطح
84=فارغالتحصیالن

9=اساتید

(س) الزهرامدرسه 

کلطالب اری1075
کلفارغالتحصیالن894
کلاساتید106

17=2طالب اریسطح
0=فارغالتحصیالن

6=اساتید

(س)مدرسه حضرت زینب

2طالب اریسطح958
2فارغالتحصیلسطح866
2اساتیدسطح98

3طالب اریسطح117
3فارغالتحصیلسطح28
3اساتیدسطح8

(س)مدرسه فاطمیه

106=2طالب اریسطح
41=فارغالتحصیالن

9=اساتید

(س)مدرسه حضرت زینب

117=3طالب اریسطح
28=فارغالتحصیالن

8=اساتید

(س)معصومیهآموزش عالی 

201=2طالب اریسطح
254=فارغالتحصیالن

11=اساتید

78=2طالب اریسطح
0=فارغالتحصیالن

8=اساتید

32=2طالب اریسطح
46=فارغالتحصیالن

10=اساتید

68=2طالب اریسطح
98=فارغالتحصیالن

9=اساتید

(س)مدرسه حضرت رقیه
121=2طالب اریسطح
193=فارغالتحصیالن

13=اساتید

0

0

(س)مدرسه ریحانةالنبی

(س)معصومهمدرسه حضرت 
38=3طالب اریسطح
19=فارغالتحصیالن

5=اساتید

(س)امدرسه  الزهر

(س) الزهرامدرسه 

87=2طالب اریسطح
117=فارغالتحصیالن

9=اساتید
(س)مدرسه فاطمه الزهرا

72=2طالب اریسطح
0=فارغالتحصیالن

10=اساتید

(س)مدرسه ام البنبن
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فضـای آموزشــی8

خوابگاهکتابخانهمحل مباحثهمهد کودکنام مدرسه

(س)الزهرا

شهـــر

بوشهر

ساختمان مناسب



(س)آموزش عالی معصومیه در حال ساختبوشهر

(س)ام البنین دلوار

(س)ریحانه النبی اهرم

(س)حضرت زینب بوشهر

(س)حضرت رقیه برازجان
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فضـای آموزشــی9

خوابگاهکتابخانهمحل مباحثهمهد کودکنام مدرسه ساختمان مناسبشهـــر

(س)فاطمیه  خورموج

(س)فاطمه الزهرا کنگان

(س)الزهرا عسلویه

(س)الزهراء گناوه

(س)حضرت معصومه جم

(س)حضرت زینب در حال ساختدیلم
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(17:30تا 7:30) روز اول سفــر دیدارها و بازدیدها 10

ت رقیه• 8:30تا 7:30برازجان ( س)جلسه با کادر و اساتید مدرسه حضر

ت رقیه• 9:30تا 8:30برازجان ( س)جلسه با طالب مدرسه حضر

12تا 10:30گناوه ( س)جلسه با کادر، اساتید و طالب مدرسه علمیه الزهراء•

ت زینب• 17تا15دیلم ( س)جلسه با کادر، اساتید و طالب مدرسه حضر

ت زینب• 17:30تا17دیلم ( س)بازدید از ساختمان در حال احداث مدرسه حضر
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11

دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر

:بیانات آیت هللا صفایی بوشهری در این دیدار

دع اسششچ، اششرا اششه هششمر  ششاه بششه انششدازه امششرو نقششح حشش زه• ز فرهنشش  هششاع علمیششه خشش اهران رسششیار راهششچر

ر جاممشششششه بشششششان ان مششششش رد تجشششششاجم واقششششش    شششششده بششششش د و لششششش ا ج جشششششه مقشششششاوم    اشششششه الزم اسشششششچاسشششششالی و نشششششچا

 در این رابطه بر عجده دارندح زه
ی
.هاع علمیه خ اهران رسالچ بزرگ

• 
ی
ه بشششه نیشششاز هشششاع علمیشششه خششش اهران هسشششتیم و مشششا بشششا ت جشششحششش زهبحمشششدک اننششش ن ششششاهد رششششد و بالنشششدگ

ت و مششششدیصیچ هسششششآینشششده، نیازمنششششد یششششد تحششش ل جششششدع در عر ششششه تیم تششششا هشششاع آمشششش زت، تصیرششششچ، بیشششچا

.محی ل ح زه ید محی ل جامیع باشد

 علمشششاع بشششزرب و اندط شششمندان  شششاحب ن شششر، طشششالب بایشششد در حشششد تشششراز، فششش•
ی
 ق روز بشششا ت جشششه بشششه ویشششرگ

.باشند نه به روز یم ر خ د را براع آینده مجیا انند

بنشده بشا اخالق مح رع و پروهح مح رع در حش زه هشاع علمیشه ایشن اسشتان مش رد ت جشه ویشره بش ده و •

نشده خش د در ت جه به حض ر خ اهران طلبشه در ایشن اسشتان، عمشدتا از خش اهران طلبشه بشه عنش ان نمای

 استان استفاده ی انم
ی
.قرار اه هاع فرهنگ

اششد دیگر نباید درگچا مسائل سخچ افشزارع و سشاخچ و سشاز ب1404ح زه علمیه خ اهران تا سال •

ت دامنه فمالیچ  و تبلییعر نمو هّم خ د را ممط ف به گسچ 
ی
.ایدهاع علیم، فرهنگ

(22تا 21) روز اول سفــر دیدارها و بازدیدها 
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12

دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر

 در این دیدار
ن
ن تهرای :بیانات حجت االسالم والمسلمی 

هشششاع ایشششچضشششمن ر شششعر از عنایشششات ویشششره نماینشششده و، فقیشششه در اسشششتان، خ اسشششتار حم•

اه اندازع رششته اط ان در راستاع ت سمه تحییالت تکمییل به خی ص تأسرس و ر 

.شد4فقه خان اده در سطح 

(22تا 21) روز اول سفــر دیدارها و بازدیدها 

اششششچ طششششالب• ان    ر در امتحششششان اسششششتان ب شششششجر در نیمسششششال تحیششششییل گ شششششته رتبششششه اول در مششششچا

.حض رع داشته اه این بیانگر جدیچ علیم بان ان طلبه این استان اسچ

 ب سششششطح علششششیم و مجششششارج  اسششششاتید و جششششعبرنامششششه مماونششششچ آمشششش زت مراششششز در خیشششش ص ارتقششششا•

د استمدادهاع برتر به من  ر آماده سازع براع تدریس از طصیق ب رسیه اساتی

ایشراجر از ا ش رهاع حاششیه خلشم  فشارس• را داششته تشا منطقه ب ششجر ررفیشچ جش ب بشان ان یچا

.با ارائه دوره هاع ا تاه مدت، ممارف ناب شییع را ترویشششش  نماید
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(10:30تا 8) روز دوم سفــر دیدارها و بازدیدها 13

بوشهر( س)بازدید و جلسه با نمایندگان اساتید و طالب مدرسه عالی فقه و اصول معصومیه

ن تهراین در این دیدار :بیانات حجت االسالم والمسلمی 

ه فقشه رسش• یار زیشاد بش ده مح ر تالت علیم ح زه هاع علمیه فقه اسچ ارا اه گسشچ 

 ارتبشششان ا سشششان بشششا تمشششام هسششش   بشششه واسشششطه فقشششه تن شششیم ی
ی
بشششر ایشششن . شششش دو اگششش نگ

.اساس جاممه و ن ام نیازمند فقمجان عممق نگر اسچ

.نیازمند تدوین رشته ها و گراطح هاع جدید فقه و ا  ل هستیم•

ر • المششششش من ا امشششششام و ایسششششش اشششششه خششششش دت را »: اشششششه فرمششششش د( ع)بششششا ت جشششششه بشششششه فرمشششششاطح امچا

الب ، طشششش«پر شششش اع مششششردم قششششرار ی دهششششد بایششششد خشششش دت بششششه خشششش جر تصیرششششچ شششششده باشششششد

آنگششاه بششا . دی باطسششچ بششه لحششا  علششیم، فعششرع و اخششالد  حقیقتششا خشش د را م جششز نماینشش

ر استفاده از فر چ ها به ایفیچ بر  .چ  بجاء داده ش داین نگاه ی باطسچ در ع ا

ورت ت سششمه رشششته هاع سششطح • ر وجشش د تر الزم اسششچ تمششام ضشش اب  و 4و 3در عشش ا

ایششش  اخشششش  م شششش ز اجششششراع رشششششته هاع تحیشششیالت تکمششششییل رعایششششچ ششششش د بششششه ع نشششش ان   

د تشششا طشششالب  سششش چ بشششه اسشششاتید و م  شششاوره هاع مثشششال گشششروه علشششیم مدرسشششه ششششکل بگشششچا

ند .پروهیس  بت انند از گروه علیم بجره بگچا
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(14تا 10:30)روز دوم سفــر دیدارها و بازدیدها 14

ت زینب• (س)و الزهراء( س)جلسه با طالب، اساتید و کادر مدرسه حضر
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(18تا 15) روز دوم سفــر دیدارها و بازدیدها 15

جلسه با مدیران و معاونان آموزش تمامی مدارس استان

سشاله تط مشق داده و کشامال 5مشدارس مشا ی باطسشچ خش د را بشا ایشن برنامشه : سشاله5برنامه .1

. برسشیمدر راستاع آن عمل نمایند تا مشا بشه ارتقشاء و اسشتاندارد الزم در مشدارس علمیشه

ورت رعایچ انضبان آم زش  یچا قابل انکار اسچ .در این راستا تر

ی باطسشچ مدیصیچ استان با ر عیل ستاد پ یرت در مراشز اسشتان و مشدارس: پ یرت.2

.ال نمایدفرآیند پ یرت مطل ب براع ج ب داوطلبان داراع استمداد مناسب را دنب

اشششه بشششه مماونشششچ آمششش زت سشششتاد برنامشششه جشششامیع بشششراع اسشششاتید را طشششرا  نمششش ده: اسشششاتید.3

عششششالم زودع فراخشششش ان جشششش ب اسششششتاد و تصیرششششچ اسششششاتید مشششش رد نیششششاز در  ا  ا شششش ر را ا

.خ اهد نم د

 در این دیدار
ن تهراین :بیانات حجت االسالم والمسلمی 



www.edu.whc.ir سفر معاون آموزش مرکز به حوزه علمیه خواهران استان بوشهر

(18تا 15) روز دوم سفــر دیدارها و بازدیدها 16

جلسه با مدیران و معاونان آموزش تمامی مدارس استان

 در این دیدار
ن تهراین :بیانات حجت االسالم والمسلمی 

: مششدارستششدبچا الزم بششراع اجششراع  ششحمح ن ششام آمشش زت تششرام ر از سشش ع مششدیران.   4

دین گ نشششه پر شششنجاد مشششا بشششه مشششدیران مشششدارس در راسشششتاع تحقشششق ن شششام آمششش زت تشششرام ر بششش

روز از هفته با ساعات محدود در مدرسه حاتر ش ند و 4اسچ اه طالب سه ا، 

.امتحانات کامال حض رع برگزار گردد

ه هششا مماونششچ آمشش زت مراششز بششا همکششارع مماونششچ امشش ر ح ز : ب رسششیه کششادر مششدارس.  5

ر نامشششه ب رسشششیه کشششادر مشششدارس را تن شششیم و بشششه تیششش یب رسشششانده اند و ام یشششد اسشششچ در آئششش ا

ششته مشدیصیچ نعتشه قابشل ت جشه ایشن اشه ر . پ یرت سال جدید این طشص  عملیشاج  شش د

ر بار فق  در ب رسیه کادر ارائه خ اهد  .شدآم زش  در سطح سه براع اول ا
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(16تا 8) روز سوم سفــر دیدارها و بازدیدها 17

ر • ت ام ال ن ا 9:30تا 8دل ار ( س)مدرسه حضر

12تا 10اهرم ( س)مدرسه ریحانه الن ر •

16تا 14خ رم ج ( س)مدرسه فاطمیه•
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(18تا 8) روز چهارم سفــر دیدارها و بازدیدها 18

9:30تا 8انگان ( س)مدرسه فاطمه الزهراء•

ت ممی مه• 12تا 10:30جم ( س)مدرسه حضر

18تا 15عسل یه  ( س)مدرسه الزهراء•
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19

اســـاتیـــد

زیادبودنمحدودهبرخیازدرواباتو هبهزمان
درنظرگرفتهشدهبرایتدریسمانندزیادبودن

2برخالفنحوعالی3حجمدرانحوعالی

برگزاریدورههایویژه
برایاساتیددرخصوص
درواومتون دید

آنباسنگینبودنکتابحلقاتوعدمتناسب
کتباصولیدرسطوحبااتر

ضرورتتدوینآموزشمهارتهایپژوهشیبه
گامودراختیارطالبقراردادنآناز8صورت

ابتدایورودبهحوزه

ضرورتکاربردیشدنمباحثدروااخالق
وآشناییباسیرهاخالقیبزرگان

ضرورتبرگزاریدورههای
ومهارتیمثلمهارتتندخوانی
مدیریتبحرانبرایطالب

ضرورتمعرفیهرطلبهبه
روداساتیدپژوهشیازابتدایو

بهحوزه

ضرورت ها، آسیب ها و پیشنهادات در عرصه آموزش از منظر اساتید
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اســـاتیـــد

بسنگینبودنکتابانقال
اسالمیبرایسالاول

مکدرنظرگرفتنمنابعک
درسیبرایاساتید

یدرنظرگرفتنعیدیوبیمهیبیکار
برایاساتید

مشکلتحتپوششنبودن
فرزنداستاددربیمه

ضرورتبرگزاری
دورههایمهارتیبرای
2فارغالتحصیالنسطح

ضرورتویرایشکتاب
فقهاستدالی

ضرورتپرداختن
بیشتربهمسئله
معنویتدرحوزه

عدمو ودنرمافزارهای
کتابخانهایدرمدارا

درنظرگرفتنامتیاز
آموزشیبرایتقریر
دراتوسططالب

ضرورت ها، آسیب ها و پیشنهادات در عرصه آموزش از منظر اساتید
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اســـاتیـــد

ترویجپژوهشگروهی
درمیانطالب

لزومعربیشدن
متندرامنطق

درنظرگرفتن
حقالزحمهبرای

تاناساتیددرتابس

ماکمبوداساتیدراهن
دراستان

برایدرنظرگرفتناینترنترایگان
اساتید

درنظرگرفتنسفر
مشهدبرایاساتید

پیشنهادمنطقهایشدن
دورههایضمنخدمتاساتید

ضرورتگرایشیشدن
2سطح

ضرورت ها، آسیب ها و پیشنهادات در عرصه آموزش از منظر اساتید
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طلـــاب

تبدیلشدن
به2مقطعسطح
2و1دوسطح

پیشنهادحذفنحو
همتوسطهوپرداختنب

ترم4نحوعالیدر

درنظرگرفتن
ایمدرکدیپلمبر
سیکلیها

حذفدراتجزیه
وترکیبوانجام
آندرمتوناصلی

اریآسیبکپیبرد
طالبدردرا
2عربیمعاصر

نلزومتغییرمت
صرفکاربردی
از زوهبهکتاب

مشکلقطعووصلی
صداوتأخیردرارسال
پیامدرسامانهمدرا

ایسختیمتندراعقایدبر
طالبسیکلی

مناسبنبودن
وهکتابزناناس

بامتنآموزشی

ضرورت ها، آسیب ها و پیشنهادات در عرصه آموزش از منظر طالب

سیمناسبنبودنارائهنحوفار
همزمانبامنطقعربی

عدمرعایتبود ه
بندیازمدرطراحی

سؤااتمتمرکز

و ودمشکلتغییرات
واحدهایمنطقو
حذفیاتزیادآن

درنظرگرفتن
مهارتمکالمه
برایطالب
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طلـــاب

همناسبنبودنکتبمقطعسیکلب
ابلحاظمحتواوشکلظاهریمانندکت
یلزبانانگلیسیوکتابروشتحص

ظضرورتتغییرنگاهحف
محوریبهکاربردیشدن
دردراعلومبالغی

ضرورتدرنظرگرفتنزمانازم
برایارائهکارگاهیمطالبدروا
بهصورتکاربردیبرایهردرا

ضرورت ها، آسیب ها و پیشنهادات در عرصه آموزش از منظر طالب

امناسبنبودنزمانارائهدراآشناییب
فلسفهشهیدمطهریقبلازخواندن

منطقوکتابآقایشیروانی

طنشرضرورتتهیهکتبطالبمقطعسیکلتوس
قوها ربهدلیلمشکلبودنتهیهکتابمنط

ادبیاتفارسیآموزشوپرورشتوسططالب

همشکلکمبودسیستمدرمدرس
انهبرایارائهمناسبدراسوادرس

خضعیفبودناساتیدتاری
ونداشتنقدرتتطبیق
تاریخبهمسائلروز

زیادبودنمحدودهدرسیبرخیازدروامثل
ومحدودهادبیاتفارسیبراییکترم1احکام
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مشکلانتخاب
واحدبرایطالب

بازپذیری

مشکلثبت
نمراتمجدد

عتپیشنهادکمشدنیکسا
دکاریبرایافرادیکهفرزن

شیرخواردارند

ایطضرورتدرنظرگرفتنشر
رشخصیتیوسنیطالبد

طراحیبرنامهها

مدیران و معاونان آموزش مدارس

تو هبه ایگاها تماعی
طالبدرتدوین
رشتههایتحصیلی

توسعهزمانمهمانیو
انتقالتازمانانتخاب

واحد

مشکلتطبیق
برایطالب
بازپذیری

ضرورتایجاد
رشبکهارتباطید
لیبینمداراسیک

درنظرگرفتنزمان
مناسببرایاصالح
نمراتدرسامانهآموزش

درضرورتتربیتوآشناییکا
مدارابامهارتهایازم

مدیریتی

ضرورتآشناییطالببا
مسیرطلبگیودرواحوزهاز

ابتدایورودبهحوزه

ضرورتبرنامهریزیبرای
ایجادثباتشخصیتدر

طالبسیکلی
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تیبانیپیشنهادتشکیلدفترپش
یاساتیددرمدیریتاستانبرا

حمایتازمداراتحتپوشش

ارسیسنگینبودنمتنادبیاتف
یکه ایگزینادبیاتفارس2و1

متوسطهدوماست11و10پایه

مشکلمعادلبودنمدارکحوزه
بامدارکدانشگاهیوعدم

پذیرشمدارکحوزویدربرخی
ازدانشگاهها

مدیران و معاونان آموزش مدارس

همناسبنبودنزمانارائ
کتابعلومومعارف،
باولینکتابعقائدطال

بازکردنسامانهانتخابواحددر
مواردخاصبرایمعاونآموزش

مدرسهباهماهنگیمرکز

ضرورتبرگزاریدورههایازم
برایاساتیدبه هتبهروزشدن

ضرورتپرداختنبیشتربه
موضوعمهدویتبهعنوان

فرهنگ ریانی،دردورهآموزشی

ضرورتتو هبهمباحثانسان
رفتارهایفردیو)شناسی

(مهارتهایا تماعی

لزومتربیتاساتید
پژوهشمحوربرای

تدریس

ضرورتدرنظرگرفتنمدیریت
ویژهدرستادبرایمقطعسیکل
بهخاطرحساسیتمدارااین

مقطع
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2ضرورتبرگزاریدورههایمهارتیبرایفارغالتحصیالنسطح•

ضرورتپرداختنبیشتربهمسئلهمعنویتدرحوزه•

طراحیدورههایمهارتیمثلمهارتتندخوانیومدیریتبحرانبرایطالب•

وزهضرورتآشناییطالببامسیرطلبگیودرواحوزهازابتدایورودبهح•

ضرورتبرنامهریزیدر هتایجادثباتشخصیتدرطالبسیکلی•

معاونت فرهنگی
عدمو ودنرمافزارهایکتابخانهایدرمدارا•

تدوینطرحترویجپژوهشگروهیدرمیانطالب•

تدبیرازمبرایتأمیناساتیدراهنمادراستانبوشهر•

طراحیدورههایآموزشمهارتهایپژوهشیبهصورتهشتگامو•
دراختیارطالبقراردادنآنازابتدایورودبهحوزه

معاونت پژوهش
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برخیازپیگیریحلمشکلکمبودسیستمدرمدرسهبرایارائهمناسب•
دروامثلسوادرسانهوفعالیتپژوهشیطالبدرمدرسه

یرخوارهبررسیامکانکمشدنیکساعتکاریبرایکسانیکهفرزندش•
دارند

معاونت اداری مالی
برخیازپیگیریحلمشکلکمبودسیستمدرمدرسهبرایارائهمناسب•

دروامثلسوادرسانهوفعالیتپژوهشیطالبدرمدرسه

مرکز فناوری اطالعات

ضرورتتربیتوآشناییکادرمدارابامهارتهایازممدیریتی•

معاونت امور حوزه ها
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پیگیری در نظر گرفتن مدرک دیپلم برای بچه های سیکلی

پیگیری رفع مشکل قطع و وصلی صدا و تأخیر در ارسال پیام در سامانه مدرس

پیگیری حل مشکل کمبود سیستم در مدرسه برای ارائه مناسب درس سواد رسانه

وسط طالبضرورت تهیه کتب طالب مقطع سیکل توسط نشر هاجر به دلیل مشکل بودن تهیه کتاب منطق و ادبیات فارسی آموزش و پرورش ت

پیگیری مشکل معادل بودن مدارک حوزه با مدارک دانشگاهی و عدم پذیرش مدارک حوزوی در برخی از دانشگاه ها

ش
وز

آم
ت 

ون
عا

ی م
کل

ر 
مو

ا
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:مانندبررسی محدوده برخی از دروس با توجه به زمان در نظر گرفته شده برای تدریس آنها

و ادبیات فارسی برای یک ترم1، احکام2و نحو عالی3حجم درس نحو عالی

بررسی و اصالح زمان ارائه درس انقالب اسالمی برای سال اول

2پیگیری موضوع گرایشی شدن سطح 

بررسی سنگین بودن کتاب حلقات و عدم تناسب آن با کتب اصولی در سطوح باالتر 

پیگیری عربی شدن متن درس منطق

ضرورت ویرایش کتاب فقه استداللی

بررسی چگونگی کاربردی شدن مباحث دروس اخالق و آشنایی طالب با سیره اخالقی بزرگان

بررسی چگونگی در نظر گرفتن امتیاز آموزشی برای تقریر درس توسط طالب

ی
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عم
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 ک
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ا
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گام از معاونت پژوهش و در اختیار قراردادن آن به طالب از ابتدای ورود به حوزه8پیگیری طراحی دوره های آموزش مهارت های پژوهشی به صورت 

تدوین طرح معرفی هر طلبه به اساتید پژوهشی از ابتدای ورود به حوزه

پیگیری طراحی دوره های مهارتی مثل مهارت تندخوانی و مدیریت بحران برای طالب از معاونت فرهنگی

تشکیل کارگروه علمی مخصوص بررسی عناوین و متون درسی طالب سیکلی

2و1به دو سطح 2تدوین طرح تبدیل مقطع سطح 

بررسی پیشنهاد مناسب نبودن ارائه نحو فارسی همزمان با منطق عربی

ترم 4بررسی پیشنهاد حذف نحو متوسطه و پرداختن به نحو عالی در 

بررسی پیشنهاد حذف درس تجزیه و ترکیب و انجام آن در متون اصلی

بررسی چگونگی تغییر نگاه حفظ محوری به کاربردی شدن درس علوم بالغی
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توجه کافی به بودجه بندی الزم در طراحی سواالت امتحانات متمرکز

در نظر گرفتن مهارت مکالمه برای طالب

بررسی امکان تغییر متن صرف کاربردی از جزوه به کتاب

بررسی تغییر الزم در کتب مقطع سیکل به لحاظ محتوا و شکل ظاهری مانند کتاب زبان انگلیسی و کتاب روش تحصیل

بررسی مشکل تغییرات واحدهای منطق و حذفیات زیاد آن

لزوم تغییر کتاب زنان اسوه در دروس اقتضایی

بررسی مناسب سازی زمان ارائه درس آشنایی با فلسفه شهید مطهری با توجه به ضرورت خواندن منطق

بررسی چگونگی در نظر گرفتن زمان الزم برای ارائه کارگاهی مطالب دروس به صورت کاربردی برای هر درس

بررسی و اصالح متن درس عقاید برای طالب سیکلی
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بررسی مشکل ثبت نمرات مجدد و ارائه راه حل مشکل

بررسی و رفع مشکل تطبیق برای طالب بازپذیری 

متوسطه دوم است11و10که جایگزین ادبیات فارسی پایه 2و1بررسی مشکل سنگین بودن متن ادبیات فارسی 

بررسی مشکل مناسب نبودن زمان ارائه کتاب علوم و معارف که اولین کتاب عقائد طالب می باشد

در نظر گرفتن زمان مناسب برای اصالح نمرات در سامانه آموزش

بررسی امکان توسعه زمان مهمان شدن طالب و گرفتن انتقالی آنها تا زمان انتخاب واحد

بررسی امکان باز کردن سامانه انتخاب واحد در موارد خاص برای معاون آموزش مدرسه با هماهنگی مرکز

بررسی مشکل انتخاب واحد برای طالب بازپذیری و ارائه راه حل

بررسی چگونگی ایجاد شبکه ارتباطی در بین مدارس سیکلی 
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2تدوین طرح الزم جهت از بین بردن آسیب کپی برداری طالب در درس عربی معاصر 

بررسی در نظر گرفتن مدیریت ویژه یا کارشناس مخصوص در معاونت آموزش ستاد برای رسیدگی به امور طالب مقطع سیکل

در نظر گرفتن شرایط شخصیتی و سنی طالب در طراحی برنامه ها

پیگیری طرح آشنایی طالب با مسیر طلبگی و دروس حوزه از ابتدای ورود به حوزه از معاونت فرهنگی

پیگیری برنامه ریزی در جهت ایجاد ثبات شخصیت در طالب سیکلی از معاونت فرهنگی

تهیه طرح الزم جهت پرداختن بیشتر به موضوع مهدویت به عنوان فرهنگ جریانی، در دوره آموزشی

(رفتارهای فردی و مهارت های اجتماعی)بررسی و پیشنهاد چگونگی توجه به مباحث انسان شناسی 
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برنامه های اقدام توسط معاونت آموزش مرکز34

پیگیری کمبود اساتید راهنما در استان

بررسی چگونگی در نظر گرفتن امتیاز آموزشی برای تقریر درس توسط طالب

بررسی و رفع مشکل تطبیق برای طالب بازپذیری 

در نظر گرفتن شرایط شخصیتی و سنی طالب در طراحی برنامه ها

توجه به جایگاه اجتماعی طالب در تدوین رشته های تحصیلی

یبررسی شرائط و رشته های مورد نیاز مقاطع تحصیلی در استان
میل
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ت 
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برنامه های اقدام توسط معاونت آموزش مرکز35

برگزاری دوره های ویژه برای اساتید در خصوص دروس و متون جدید

در نظر گرفتن منابع کمک درسی برای اساتید

لزوم تربیت اساتید پژوهش محور برای تدریس

در نظر گرفتن اینترنت رایگان برای اساتید

در نظر گرفتن حق الزحمه برای اساتید در تابستان

در نظر گرفتن عیدی و بیمه بیکاری برای اساتید

در نظر گرفتن سفر مشهد برای اساتید
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ا



www.edu.whc.ir سفر معاون آموزش مرکز به حوزه علمیه خواهران استان بوشهر

برنامه های اقدام توسط معاونت آموزش مرکز36

بررسی امکان تحت پوشش قراردادن فرزندان اساتید در خصوص بیمه

برگزاری دوره های الزم برای اساتید به جهت به روز شدن

پیگیری طرح منطقه ای شدن دوره های ضمن خدمت اساتید

تقویت اساتید تاریخ و ایجاد توانمندی الزم برای تطبیق تاریخ به مسائل روز

بررسی امکان و تدوین آئین نامه تشکیل دفتر پشتیبانی اساتید در مدیریت های استانی برای حمایت از مدارس تحت پوشش

تدوین طرح اختصاصی برای رفع مشکل کمبود استاد در مدارس استان

ید
سات
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37

:سفرمعاونآموزشمرکزبهاستانهاآثاریداردمانند

سعیوتالش هتساماندادنبهامورآموزشوغنایهرچه.1
بیشترفعالیتها

انسجاممداراومراکزاستانها.2

بیانبیواسطهمشکالتگوناگوندرمحیطا رایقوانین.3

یپدیدارشدننقاطضعفمدیریتهاومدارادرعرصههایآموزش.4

ایجادروحیهامیدونشاطدرواحدهایعلمیدرسطحهمکاران،.5
طالبواساتید

امهتو هبهنقاطضعفوقوتاستانهاوبهرهبرداریازآندربرن.6
ریزیهاوتدوینآییننامهها

ارزیابینتیجهقوانینوآییننامههادرعرصها را.7

راستانآگاهیبیشترنسبتبهمشکالتآموزشیطالبواساتیدد.8
هایمختلف

:خانم سااللی، معاون آموزش استان

:حجت االسالم والمسلمین اسماعیلی، مدیر استان

ارزیابی مسئولین استان از این سفر

بیانبدونواسطهنظراتودرخواسـتهایطـالب،اسـاتیدوکـادر
نیزارائهآموزشیمدارا،باارفتنروحیهامیدوپشتکاردرطالبو

ثارراهکارهایمناسبازناحیهتیمسفربهکادرمداراوطالبازآ
.خوباینسفربود
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ارزیابی مسئولین استان از این سفر38

:بوشهر؛ خانم یوسفی( س)مدیر مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه

هآموزشپیگیریصدورمجوزرشتههایکالم،تاریخوتفسیرمؤسس
ربیـتعالی،ارتقایرشتههایتخصصیخصوصادرزمینهاخالق،ت

قهخـانوادهدینی،مشاورهوتبلیغونیزتشکیلسطحچهاردررشتهف
ریعتربهازمباحثموردگفتگودراینسفربودکهامیدواریمهرچهس

.نتیجهبرسد

:عسلویه؛ خانم انصاری( س)مدیر مدرسه الزهراء

هحضورمعاونآموزشمرکزوهیئتهمراهدراستانومدرسه،باتو هب
سـائلاهتمامایشاندر هتآسیبشناسی،نیازسـنجیوتسـهیلدرم
،بسیارآموزشیوایجادزمینهتناسباموربانیازهای امعهو امعهبانوان

.امیدوارکنندهوانگیزهبخشبود

:بوشهر مقطع سیکل؛ خانم حقانی( س)مدیر مدرسه حضرت زینب

علیمدارامشکالترفعبرایآغازینقطهسفراینکهاستامید
ایناتتصمیمخصوصدرگزارشیوباشدسیکلمقطعمداراالخصوص

کادرویداساتطالب،برایسفراینبرکاتوآثارتاشوددادهمدارابهسفر
.گرددروشننیزمدارا

نمرکـزبـهاطالعرسانیوتشریحبعضیقوانینآموزشیتوسطمسـئولی
قیمومعاونآموزشمدرسهبهترینبازخورداینسفربودهوارتبـاطمسـت

چهرهبهچهرهمعاونوکارشـنااآمـوزشمرکـزبـااسـاتید،طـالبو
.همکارانآموزشیمدرسهبسیارمفیدبودهاست

:برازجان؛ خانم کیان قائد( س)مدیر مدرسه حضرت رقیه

انوسفرایشانوهیئتهمراهباتو هبهبازدیدازتماممـدارااسـت
مالقاتبامدیرانوطـالبمـدارادر لسـات داگانـهوشـنیدن

.مشکالتوکمبودهاخیلیکارگشابود

:دیلم؛ خانم یوسفی نژاد( س)مدیر مدرسه حضرت زینب

:دلوار؛ خانم زکی( س)مدیر مدرسه ام البنین

کبازدیدمعاونآموزشمرکزبسیارمفیدبودچـراکـهازنزدیـ
وااتمشکالتراباآنهادرمیانگذاشتیمو واببعضـیازسـ

.خودرادریافتکردیم
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ارزیابی مسئولین استان از این سفر39

:خورموج؛ خانم غیب اللهی( س)مدیر مدرسه فاطمیه

.درسهشداینسفرسببقوتوانگیزهبینطالب،کادرواساتیدم
.امیدوارمبهنظراتاساتیدوطالبترتیباثردادهشود

ودراهمینکهمداراازنزدیکبامسئولیندیدارمیکنندودغدغهخ
همطالبیمطرحمینمایندبسیاردرتقویتانگیزهموثرخواهدبودچراک

تدر لساتمطرحمیگرددکهگاهیتذکریخواهدبود هتتقویـ
دواریمبـهامیـ.بنیهانگیزشیوافزایشآگاهینسبتبهوظایفمحوله

همـاهمیشـ.مسائلیکهدر لساتمطرحشـدترتیـباثـردادهشـود
.خواهاناینگونه لساتهستیم

:گناوه؛ خانم موسوی نسب( س)مدیر مدرسه الزهراء

وزشـیازضمنتشکرازحضوروتو هایشاننسبتبهکلیهامورآم
تبـا ملهنظراتوپیشنهاداتمطرحشدهتوسطاساتید،امیـداسـ

فراتخاذتصمیماتاحسنوابالغبهمدارا،آثاروبرکـاتایـنسـ
.برایطالبواساتیدعیناًمشاهدهگردد

:بوشهر؛ خانم بازیاری( س)مدیر مدرسه الزهراء

:کنگان؛ خانم موسوی( س)مدیر مدرسه فاطمه الزهراء

هـهازحضورپرخیروبرکتمسئولینآموزشسـتاددرایـنبر
ثزمانوشنیدننظراتوسوااتوپاسـخگوییبـهآنهـاباعـ

.تقویتانگیزهوروحیهاساتیدوطالبشد

هایحضوروبازدیددورهایمعاونینمرکزدرطیسالاهمیتویژ
رداشتهوقطعاًثمراتوبرکاتخوبیرابـرایمـداراعلمیـهد

رتقـا برداردخاصهزمانیکهمصوبات لسهپیگیـریوبـاهـدفا
سطحعلمیواخالقیمداراعلمیه،طرحهایتو یهیا رایـی

.شود

:اهرم؛ خانم بابایی نیا( س)مدیر مدرسه ریحانه النبی
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