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 بسمه تعالی

 ی مقدماتیدستور العمل دوره

 "ی زن و خانوادهکید بر قوانین حوزهأقانونگذاری با ت فرآیندهایآشنایی با  "

 1398سال  –مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور   معاونت فرهنگی تبلیغی

 

، به نزهفته  گرامیداشتو (هلل علیهامیالد با سعادت حضرت فاطمه زهرا )سالم ا بمناسبت تبریکعرض ضمن 

 حوزوی رهیختگانب و فبا توجه به نیاز به آشنایی با مباحث حقوقی زنان و خانواده برای طال رسانداستحضار می

-گی ونت فرهنو خانواده معا انامور زن یاداره ،مجازی زندگی به توان خدا هایدوره سلسلهدر ادامه  و

دوره مجازی با مشارکت مرکز تحقیقات اسالمی مجلس شورای اسالمی،  ،تبلیغی مرکز مدیریت

ه یژورا "ی زن و خانوادهقانونگذاری با تاکید بر قوانین حوزه فرآیندهایآشنایی با "مقدماتی

 .نمایدمیهای علمیه خواهران برگزار ، اساتید و کادر حوزهطالب

را جهت  قمندانمشارکت عال ی، زمینهذیل و با اطالع رسانی به موقع یمستدعی است با توجه به بخشنامه 

ع میه واطالارس علمذکور فراهم فرمایید؛ الزم به ذکر است پوستر دوره جهت استفاده در مد یشرکت در دوره

 .باشدمیپیوست موجود  به فضای مجازی رسانی از طریق

 

 شرایط شرکت در دوره 

 .باشدمیبالمانع  در این دوره تمامی سطوح کادر اساتید و ،طالب یکلیهشرکت   .1

 15/12/1398 تا 26/11/98 ازتاریخهمزمان با ایام والدت حضرت فاطمه زهرا )س(  مهلت ثبت نام .2

مدیریت  ی مرکزتبلیغ-به سایت معاونت فرهنگی توانندمینام و متقاضیان جهت ثبتمی باشد امکان پذیر

 مراجعه نمایند. /http://farhangi.whc.ir آدرسخواهران به های علمیه حوزه

 هافایل جهت دریافت پس از ثبت نام،و عالقمندان  باشدمیساعت  16 ی مقدماتیمدت زمان دوره .3

 مایند.نمراجعه به سایت معاونت فرهنگی تبلیغی  25/1/98 تا 15/12/1398 تاریخاز  توانندمی
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 هاآزمونو  هافایلجدول زمانبندی دریافت  .4

 :باشدمیبه شرح ذیل قابل دریافت  دروس هایآزمونو  هافایل

 دوره مجازی() لیست اساتید جهت کارگاه قانونگذاری 

 سمت استاد عنوان درس ردیف
زمان دریافت 

 هافایل
 هاآزمونزمان 

1 
شورای اسالمی در  مجلسجایگاه 

  نظام حقوقی ایران
کتر د

 رفسنجانی

مدیر اداره 
های  مشاورت

تقنینی مجلس 
 شورای اسالمی

15/12/98 

از زمان بارگزاری 
 تاریخ تادرس 
28/1/98 

2 
فرآیندهای نظارتی مجلس شورای 

 اسالمی

دکتر سید 
احمد حبیب 

 نژاد

هیأت علمی 
دانشگاه تهران، 
مشاور علمی 

مرکز تحقیقات 
 مجلس

15/12/98 
از زمان بارگزاری 

درس تا تاریخ 
28/1/98 

 شورای نگهباننظارت  3
دکتر حسین 
 جوان آراسته

 

هیأت علمی 
پژوهشگاه 
حوزه و 
 دانشگاه

22/12/98 
از زمان بارگزاری 

درس تا تاریخ 
28/1/98 

 فقه قانونگذاری 4
دکتر محمد 
 جواد ارسطا

مدرس دروس 
 خارج حوزه و
هیأت علمی 

 دانشگاه تهران،

22/12/98 
از زمان بارگزاری 

درس تا تاریخ 
28/1/98 

 فرایند قانونگذاری 5
دکتر 

ابوالفضل 
 الموتیان

مدیر کل 
تدوین قوانین 

 مجلس
28/1/98 

ز زمان بارگزاری ا
درس تا تاریخ 

28/1/98 

 تاریخ تحوالت قانونگذاری 6
دکتر سید 

 ناصر سلطانی
هیأت علمی 
 دانشگاه تهران

28/1/98 
از زمان بارگزاری 

 درس تا تاریخ
28/1/98 

7 
حوزه زنان و آشنایی با قوانین 

 خانواده
کتر فرج اهلل د

 هدایت نیا

هیأت علمی 
پژوهشگاه 
فرهنگ و 

 اندیشه اسالمی

1399/2/4   
از زمان بارگزاری 

 درس تا تاریخ
28/1/98 

 پژوهی تقنینیآینده 8
دکتر محمد 

صالح 
 تسخیری

پژوهشگر 
آینده پژوهی 

 تقنینی
1399/2/4   

از زمان بارگزاری 
 درس تا تاریخ

28/1/98 

 جامعآزمون  

 تاریخ از
5/2/1399 

تا تاریخ 
15/2/1399 
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در  هاایلفبا دریافت همزمان و  شد دصورت مجازی برگزار خواهه ب هاآزمونالزم به ذکر است که  .5

 خواهد بود.اجرا  سایت مربوطه قابل

یازات از مجموع امت هفتاد درصدمربوطه، هر دواطلب باید حداقل  یجهت دریافت گواهینامه .6

 د.را کسب نمای هاآزمون

ز او مدارس  هاتاناس، مستدعی است معاونین محترم فرهنگی بهینه مخاطبین از دوره یبه منظور استفاده .7

علمیه  هایوزهحطریق )فضای مجازی و پیامک( اطالع رسانی الزم و به موقع ثبت نام را، برای مشمولین 

 خواهران داشته باشند.

 :باشدمیجدول برگزاری دوره به شرح ذیل  .8

 زمان پایان دوره زمان شروع دوره زمان ثبت نام دوره

 25/11/1398از تاریخ 

 15/12/1398تا  

15/12/1398 5/2/1399 

 

 

 :باشدمیامتیازات دوره به شرح ذیل  .9

 امتیاز الزمی اهداء گواهینامه به افراد حائز رتبه 

 ی پیشرفتهامکان حضور در دوره 

 معرفی افراد برتر به مراکز پژوهشی مرتبط با موضوع 

 مرکزلیغی تبرهنگی معاونت فو خانواده  اناداره امور زنهمکاران میرعلی ملک و اخوان از  هاخانمسرکار  .10

وی پاسخگ 13-11ساعات  در 025- 32144347های علمیه خواهران با شماره تلفن مدیریت حوزه

 های معاونین محترم استانی خواهند بود.سؤاالت و پیام

 ی بزرگواران را از درگاه ایزد منان خواستاریم.دوام توفیقات روز افزون همه

 

 


