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امام زنده است تا زماني كه 
پرچم با عظمت اسالم

 بر افراشته است .

» مقام معظم رهبري مدظله العالي «

قيام 15 خرداد، اسطوره قدرت ستم 
وافسونها  شكست  درهم  را  شاهي 
رشيد  جوانان  شهادت  كرد  باطل  را 
روز  آن  در  ايران   ومردان  وزنان 
بنيان  از  را  قدرت شيطاني  عظيم  سد 
كوخ  سلحشوران  خون  كرد،  سست 
كوبيد  درهم  را  كاخهاي ستم   ، نشين 
ونثار خون  قيام  با  الشأن  عظيم  ملت 
براي  را  قيام  راه  عزيزخود  فرزندان 
را  ها  ناشدني  گشودو  آينده  نسلهاي 

شدني كرد.                       امام خميني )ره(

قيام پانزده خرداد ، نقطة عطفي است 
از  است  واكنشي   ، معاصر  تاريخ  در 
ايران  ملت  مذهبي  عميق  احساس 
نمايشي است از به پاخواستن مردمي 
بن  از  را  ظلم وستم  كه مي خواستند 
بركنند ، تجسمي است از تاريخ اسالم 
فداكاري  براي سنجش  درجه اي است 
به  كه  انسانهايي  خودگذشتگي  واز 
و  كنند  مي  حركت  الهي  آرمان  دنبال 
يادگاري است ازخروش بزرگمردي از 
نسل امامان كه با ايمان به آيه كريمه 
يغيروا  بقوم حتي  ما  يغير  ال  اهلل  ان   «
مابا نفسهم « تحول شگرفي در مسير 
اسالف  همچون  و  نمود  ايجاد  تاريخ 
كه  او  شد.  توحيد  منادي   ، مطهرش 
شجاعت بي مانندش پايه هاي حكومت 
تمام  در  كشاند،  تزلزل  به  را  جباران 
ر  فتا ر و ر گفتا ر د ، كتش بر گي پر ند ز
عيني  رانمود  قرآن  آيات   ، خويش 
مي بخشيد ومصداق بارز» االان اولياء 
يحزنون«  والهم  عليهم  الخوف  اهلل 

دشمنان  با  عارفانه اش  برخورد  بود. 
الرحمن  عباد  اوصاف  رازگشاي 
گرديد و در سراسر عمر گهربارش ، 
 ، ومشكالت  مصائب  وتحمل  صبر  با 
قالوربنا  الذين  »ان  در  حقيقت بشارت 
اهلل ثم استقاموا تتنزل عليهم المالئكه« 
قدسي  صالي  نمود.  مجسم  را 
سكر  در  كه  را  سرگشته  اوانسانهاي 
بودند  فرورفته  گران  خوابي  به  خاك 
بيداركرد وبا دم مسيحايي خود ايجاد 
بسياري  درباور  كه  را  اهلل  حكومت 
شايد   . ساخت  محقق  نمي گنجيد 
كاملترين و گوياترين توصيف از روح 
صالحش  خلف  جمله  اين  در  بزرگش 
متجلي باشد كه فرمود:» اماِم همه كس 
وخاكساري  عبوديت  با  را  خود  پذير 
از خدا  او همه چيز را   ، منور ساخت 
مي دانست ، هضم در اراده خدا بود ، 

حل درحكم خدا بود .....«
امام  ناپذيري  تزلزل  ويقينًا  آري 
مقاطع سخت  ويژه  به  لحظات  درهمه 
به  عروج  درلحظه  وحتي  وحساس 
و  ارتباط  همين  پروردگار  سوي 

اتصال عميق او با خدا بود.
بر آن حماسه  صلوات و سالم خدا 
سازهميشه جاويد روحانيت كه سبك 
و  رفته  عرشيان  ميهماني  به  بال 
درمجمع ملكوتيان شعر حضورسرود 
كه  امامي  امت  بر  وسالم  ،صبر 
نداي»االسالم يعلووال يعال عليه« را از 
مأذنه  از  و  شنيد  جان  گوش  به  امام 
انقالب اسالمي به جهانيان ابالغ نمود 
و با فرياد رساي ال اله اال اهلل نه شرقي 

تمام  به  اسالمي  جمهوري  غربي  ونه 
جهانيان ثابت كرد نور روشنگري امام 
وازطلوع  شد  نخواهد  خاموش  هرگز 
الهي  مفارقت روح  تا  شمس وجودش 
روح  ملكوت،  و  ملك  آشناي  نام  آن 
كالبد  در  ابد  تا  جبروتي اش  و  عظيم 
و  بود  خواهد  وساري  جاري  زمان 
درملكوت  او  وعشق  ياد  كه  مادامي 
قلبها زنده است ، رايت الهي او درهمه 

اعصار بر افراشته خواهد ماند.
علميه  هاي  حوزه  مديريت  مركز 
به  تسليت  عرض  ضمن  خواهران 
اهلل  بقيه  عصر  ولي  مقدس  پيشگاه 
الفداء  مقدمه  العالمين  وارواح  ارواحنا 
وكليه  امام  وامت  علميه  وحوزه هاي 
آزادگان جهان وبزرگداشت ايام اهلل 14 
اسالم  شهداي  خون  با  خرداد   15 و 
خرداد   15 كفن  گلگون  شهداي  بويژه 
تا  و  نموده  پيمان  تجديد   42 سال 
آن  كه  بلندي  اهداف  و  آرمانها  تحقق 
امام فرزانه براي ملت ترسيم نمود با 
نايب  نوراني  رهنمودهاي  از  پيروي 
اسالمي   انقالب  االمين  ، روح  اهلل  روح 
اهلل  آيت  حضرت  وحكيم   مدبر  رهبر 
خامنه اي )مدظله العالي ( كه در مسير 
دار  پرچم  ايران  ملت  عظمت  و  عزت 
از  امام بزرگوار است  انديشه وسيره 
ثابت  وهمچنان  نشست  نخواهد  پاي 
ارزشهاي  از  پاسداري  در  استوار  و 
مبارزه  به  )ص(  محمدي  ناب  اصيل 
شيطان  سركردگي  به  جهاني  باكفر 

بزرگ آمريكا ادامه خواهد داد .
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انفكاك ناپذيرند
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اخبار

نماي حوزه 

مصباح  اهلل  آيت  خبر:  گروه 
و  آموزش  و  حوزه  گفت:  يزدي 
پرورش دو نهاد علمي آموزشي 

هستند كه انفكاك ناپذيرند .
حوزه  نماي  گزارش  به 
ساالنه  همايش  دومين  در 
 همكاريهاي آموزش وپرورش وحوزه 
كاستي هاو  موضوع  با  علميه 
ارديبهشت ماه  در26  كه   بايستگي ها 

ئيس  ر شد ر ا گز ي بر ر ل جا سا
م  ما هشي ا و شي پژ ز مو سسه آ مو

همكاري  لزوم  بر  تأكيد  خميني با 
افزود:  نهاد  دو  اين  بيشتر  وتعامل 
بايد  اين دو نهاد  ارتباط تنگاتنگ بين 
هدف  به  انسانها  رساندن  برمبناي 

آفرينش باشد.
با  يزدي  مصباح  تقي  محمد  آيت اهلل 
وتربيت  تعليم  متصديان  اينكه  بيان 
آشنا  خلقت  هدف  با  خودشان  بايد 
شوند و در مسير كمال باشند تصريح  
كرد افراد فاقد اين ويژگي اگر متصدي 
گمراهي  موجب  باشند  وتربيت  تعليم 
بشر مي شوند چرا كه تعليم وتربيت 
است  خاصي  مراتب  سلسله  داراي 
كه متصديان آن بايد آن را به خوبي 

بشناسند .
نهادهاي  اينكه  بر  تاكيد  با  وي   
پرورش  و  آموزش  مانند  آموزشي 

به  راه  شناخت  و  معرفي  در  بايد 
اين  كنند،اظهارداشت:  تالش  انسان ها 
نهاد هم بايد شخصيت وجودي انسان 
را معرفي كندو هم بايد از سويي ديگر 

راه صحيح را به انسان نشان دهند. 
پژوهشي  آموزشي  موسسه  رئيس 
امام خميني با بيان اينكه اهميت نقش 
آموزش و پرورش در كشور بر كسي 
پوشيده نيست افزود: اين نهاد داراي 
نمي توان  و  مي باشد  وظايف خطيري 
كار اين نهاد را با هيچ نهادي مقايسه 

كرد. 
به  رهبري  خبرگان  مجلس  عضو 
برخي مشكالت در آموزش و پرورش 
و نظام آموزشي كشور اشاره كرد و 
افزود: بايد افرادي باتقوا و مخلص به 
كه  كساني  آن  و  بپردازند  اصالحات 
سياست گذار هستند نيز بايد از افراد 
متخصص بوده تا بتوانند به درستي 

برنامه ريزي كنند. 
در ادامه اين همايش حجت االسالم 
آموزش  و  حوزه  ستاد  دبير  ذوعلم 
اهداف  تحقق  داشت  اظهار  وپرورش 
الهي حلقه وصل و نقطه مشترك حوزه 
هاي علميه و آموزش وپرورش خواهد 
تأثير  نهاد  اين دو  اگر رسالت  بودكه 
گذار انجام نپذيرد خسران بزرگي بر 

جامعه تحميل مي شود.

حوزه علميه و آموزش و پرورش انفكاك ناپذيرند
آيت اهلل مصباح يزدي :

ش  ز مو ن آ و معا : ه خبر و گر
ن  ا هر ا ي علميه خو ه ها ز حو

سراسر كشورازراه اندازي مقطع 
حوزه علميه  ارشد  كارشناسي 

خواهران در تبريز خبرداد.

حجت االسالم سيد مهدي حسيني ، 
معاون آموزش مركز مديريت حوزه 
در  كشور  سراسر  خواهران  علميه 
حوزه  نماي  نگار  خبر  با  وگو  گفت 

خاطر نشان كرد: مقدمات راه اندازي 
ارشد)سطح  سه(  كارشناسي  دوره 
حوزه علميه خواهران آذربايجان شرقي 

درتبريز فراهم شده است.
رشته  در  مقطع  اين  افزود:  وي 
قرآني  علوم  فقه واصول وتفسير  هاي 

ازمهرماه راه اندازي مي شود.
معاون آموزش بيان داشت: همچنين 
بحث هايي راجع به شمال غربي كشور 
صورت گرفته ، اما نهايي نشده است.

راه اندازي مقطع كارشناسي ارشد
 حوزه علميه خواهران تبريز 

معاون آموزش حوزه علميه خواهران:

ه  ر و : هشتمين د ه خبر و گر
ه  ز ن حو ا ر و شي مشا ز مو آ

 علميه خواهران شهريورماه درقم  
برگزار مي شود.

ناصح،مدير پرورشي مركز مديريت 
حوزه هاي علميه خواهران ، در گفت 
گفت:  حوزه  نماي  خبرنگار  با  وگو 
مشاوران  آموزشي  دوره  هشتمين 
ن  ا هر ا ه علميه خو ز حو تيد سا ا و
شهريورماه در قم برگزار مي شود.

به  دوره  اين  افزود:  ادامه  در  وي 
نفر   239 حضور  با  روز  سه  مدت 
از اساتيد و مشاوران مدارس علميه 
خواهران  علميه  مدرسه   187 از 
شود.  مي  اجرا  كشور،  سراسر 

مدير پرورشي مركز مديريت حوزه 
كه  اين  بيان  با  علميه خواهران  هاي 
جمع  به  تازه  مدارس  از  تعداد  اين 
مشاوران مدارس علميه افزوده شدند، 
اظهارداشت:مشاوران حوزه علميه 
خواهران درسه سطح مبتدي ، خوب 
وعالي تقسيم بندي شده اند كه بايد 
ببينند   را آموزش  ها  اين دوره  تمام 
اخالقي  مشاوره  وفنون  اصول  وي 
شناسي  وروان  ، آموزشي  ، تربيتي 
هاي  سرفصل  ترين  مهم  از  را 
داد:  وادامه  برشمرد  دوره ها  اين 
بهترين  از  استفاده  با  ها  دوره  اين 
داراي  كه  كشور  ومشاوران  اساتيد 
هستند،  مشاوره  دكتري  مدرك 

برگزارمي شود. 

برگزاري دوره آموزشي مشاوران حوزه علميه
 در سراسر كشور 

مديرپرورشي مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران :

گروه خبر:  مراسم   اهداء  جوايز 
ني  ا بخو بقه كتا ن مسا گا ند بر

همزمان  بهاري«  گلهاي  »همنام 
حضور  با  خرداد  سوم  روز  با 
ومسئوالن  جمعي ازبرگزيدگان 
مركز مديريت حوزه هاي علميه 
خواهران در ساختمان شماره 3 

برگزار شد.
 به گزارش نماي حوزه ،حجت االسالم 
دانش رئيس ستاد همياري مدارس با 
فتح  رزمندگان  فداكاري  به  اشاره 
فتح  گفت:  تاريخي خرمشهر  حماسه 
قدسي  انفاس  بركت  به  خرمشهر 
رزمندگان  وفداكاري  امام  حضرت 
اسالم بوجود آمد كه اين پيروزي از 

الطاف الهي خداوند است.
حجت االسالم دانش افزود: يادآوري 
در  كه  خرمشهر  تاريخي  حماسه 
رزمي نابرابر ميان جوانان غيور ايران 
اسالمي با حمايت و پشتيباني معنوي 
حضرت امام به وقوع پيوست نشان 
غيور  راسخ  ايمان  و  ازرشادت ها 
مرداني بود كه مانند سربازان صدر 
پيامبراكرم)ص(  رهبري  با  اسالم 
را  متجاوزان  بدرتوانستند  جنگ  در 
دور سازند  عزيزمان  ميهن  از خاك 

وخرمشهر را فتح نمايند.
خاطر نشان مي شوددر اين مراسم 
ويژه  كنندگان  شركت  از  نفر   5 به 
ديگر   نفر   29 به  و  نقدي  جوايز 

جوايزي به رسم يادبود تقديم شد.

مراسم تجليل از برگزيدگان  مسابقه كتابخواني

مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران
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ارتقاء  منظور  به  خبر:  گروه 
قوانين  از  طالب  آگاهي  سطح 
وحقوق خانوادگي،جلسه اي با 
ب  طال ز ي ا جمع كثير ر حضو

و  حقوق  كارشناس  و  مدرسه 
وكيل پايه يك دادگستري برگزار 

شد.
كريمي  حوزه:  نماي  گزارش  به 
معرفي  ضمن  حقوق  كارشناس 
زيباترين  عنوان  به  مرد  و  زن  خلقت 
الهي گفت: در  خصيصه هاي آفرينش 
وجود  مرد  و  زن  بين  تمايزي  واقع 
نداشته و تفاوت ها در راستاي تكامل 

و ارتقاء هر دو موجود گذاشته شده 
است. 

وي با اشاره به اينكه اگر خللي در 
ايجاد  خانواده  حياتي  عنصر  دو  اين 
را  فرد  تواند  نمي  نيز  دادگاه  شود، 
را  زن  يا  و  نفقه  پرداخت  به  مجبور 
وادار به تمكين كند افزود: بر اساس 
حقوق  بايد  طرف  دو  خداوند،  امر 
و  مودت  تا  كرده  رعايت  را  همديگر 
خانواده  كانون  و  زندگي  در  رحمت 

حكمفرما شود. 
خاطر نشان مي شود مسائل حقوقي 
نظير،خواستگاري،صيغه،عقد،مهريه و 

نفقه از جمله مباحث مطرح شده بود

برگزاري جلسه آشنايي با قوانين و حقوق خانوادگي 
در مدرسه فاطمه الزهرا )س(خميني شهر 

تخصصي  نشست   گروه خبر: 
ي  ها ر هكا ا يه ر ا ر ن  ا مو ا پير

گسترش و توسعه فرهنگ قرآني 
ه  د ا نو خا ، ن ا ن نسل جو ميا ر د
فتر  د ر معه د مختلف جا ر قشا ا و
بي  ن غر يجا با ر ذ ي آ ر ا ند ستا ا

برگزار شد .

به گزارش  نماي  حوزه  اين نشست  با 
كل مركز  وزير،مدير  مشاور  حضور 
فعاليتهاي  وترويج  هماهنگي،توسعه  
و  فرهنگ  كل  مدير  كشور،  قرآني 
علميه  حوزه  اسالمي،مدير  ارشاد 
الزهرا)س( اروميه و جمعي از مديران 
فعاالن  و  ارگانها  ساير  مسئولين  و 

سياسي  معاونت  دفتر  در  فرهنگي 
استانداري برگزار شد.

خصوص  در  پيري  خواجه  دكتر 
جهت  طالب  تحصيلي  مدرك  ميزان 
شركت در دوره مهارت تفسير قرآن 
پايه  اتمام  از  بعد  گفت: طالب خواهر 
را  دوره  اين  در  شركت  اجازه  پنجم 

كسب خواهند كرد. 
گفتني است:واجدين شرايط مي توانند 
مديريت  مركز  با  هماهنگي  از  پس 
حوزه هاي علميه قم و كسب مجوز،با 
ارشاد  و  فرهنگ  كل  اداره  هماهنگي 
در  غربي  آذربايجان  استان  اسالمي 
موسسات  در  و  شركت  دوره  اين 

قرآني ارايه خدمت نمايند. 

نشست تخصصي ارايه راهكارهاي گسترش فرهنگ 
قرآني در جامعه برگزار شد

م و  سال ال حجت ا : ه خبر و گر
معاونت  از  رخشاد  المسلمين 
تذهيب مركز مديريت حوزه هاي 
علميه در بازديد از حوزه  علميه 
شهرستان  عصر  ولي  حضرت 
بناب گفت: طلبه ها در تذهيب خود 
استاد  خود  براي  و  كوشيده 

اخالق انتخاب كنند.
االسالم  به گزارش نماي حوزه,حجت 
اينكه   بيان  با  رخشاد  والمسلمين 
اخالقي  نكات  به  هركسي باتوجه 
صالح  عمل  شرعي  موازين  ورعايت 

باز  او  براي  راه سعادت  بدهد  انجام 
است افزود: براي پيمودن راه بندگي 

خداوند به استاد نياز است.
عضو معاونت تذهيب مركز مديريت 
نميكند  فرق  افزود:  علميه  حوزه هاي 
كه عامل صالح زن يا مرد باشد زيرا 
طيبه  حيات  به  را  او  حتما  خداوند 

خواهد رساند.
وي در  ادامه برضرورت  ذكر و ياد 
خدا  تاكيد كرد و گفت: صراط مستقيم 
و  تجارت  و  است  حق  عبادت  همان 
ياد  از ذكر  را  انسان  خريد و فروش 

خدا غافل مي كند.

طلبه ها براي خود استاد اخالق انتخاب كنند 
عضو معاونت تذهيب مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران :

  گروه خبر: دومين نمايشگاه از 
بقيع تا جماران در مدرسه علميه 

فاطميه بياض داير شده است.

به گزراش نماي حوزه ،خانم بهروزي 
بياض در  فاطميه  علميه  مدرسه  مدير 
گفتگوي اختصاصي با خبرنگار نماي 
حوزه ،هدف از برگزاري اين  نمايشگاه 
تصوير  به  و  شناسي  فاطمه  را 

كشيدن رشادت هاي سربازان اسالم 
ذكركردوگفت:ماكت هاونماهايي از 
كوچه هاي بني هاشم،قبرستان بقيع و 
)ره( امام خميني  به  مربوط  تصاوير 
انجام  كارهاي  جمله  از  جماران  در 

شده در اين نمايشگاه است.
خاطر نشان مي شود: اين نمايشگاه 
براي  و  داير  ماه  خرداد  اواخر  تا 

بازديد عموم آزاد است.   

دومين نمايشگاه بقيع تا جماران در
 مدرسه علميه فاطميه بياض 

  گروه خبر: جشن بزرگ »عطر 
حضورزينبي« باحضورطالب و
اقشارمختلف ازبانوان شهرستان 

سميرم  علميه  سميرم درمدرسه 
برگزار شد.

به گزارش نماي حوزه  در اين مراسم 
لمسمين مغني،مدير  حجت االسالم وا

صادق)ع(سميرم  امام  علميه  مدرسه 
شخصيتي  ويژگيهاي  بيان  ضمن  
حضرت زينب )س( و نقش مهم ايشان 
از  قبل  قرآن  تفسير  و  دين  تبليغ  در 

واقعه عاشورا،بر لزوم اهتمام بيش از 
پيش طالب خواهر در عرصه تبليغ و 

ترويج احكام ديني تاكيد نمودند. 
خاطر نشان مي شود: پاسخگويي به 
سواالت قرآني حضار توسط يكي از 
خواهران حافظ كل قرآن كريم،اجراي 
نغمات قرآني،مسابقه،مولودي خواني 
و تقديم هديه به خواهراني كه مفتخر 
زينب)س( حضرت  مقدس  نام  به 
اجرا  برنامه هاي  جمله  از  مي باشند 

شده در اين جشن بود.  

جشن بزرگ » عطر حضور زينبي« در
 مدرسه علميه سميرم 

مدرسه  حوزه:  نماي  گزارش  به 
در  شهر  فوالد  صالحات  علميه 
ديني  باورهاي  تقويت  راستاي 
دانش آموزان دختر مقاطع تحصيلي 
به  اقدام  راهنمايي  و  دبيرستان 
مباحث  با  كالسهايي  برگزاري 

توحيد،احكام وحجاب كرد.
اين كالسها به در خواست سازمان 
زرين  پرورش شهرستان  و  آموزش 
شهر و به همت تعدادي از طالب فارغ 
التحصيل اين مدرسه در شش جلسه 

پنج ساعته به پايان رسيد.

برگزاري كالس هاي احكام در مدارس فوالد شهر 
گروه خبر: نخستين گردهمايي 
التحصيل  فارغ  آموختگان  دانش 
با حضور طالب در مدرسه علميه 

فاطميه سرابله برگزار شد. 
حوزه:حجت  نماي  گزارش  به 
االسالم والمسلمين مرادبيگي پيرامون 
باالبردن  و  طلبه ها  اخالق  آداب 

و  سازي  خود  معرفت ديني و 
كرد. سخنراني  طالب  رستگاري 

االسالم   حجت  مراسم  اين  ادامه  در 
والمسلمين بابائيان مطالبي در خصوص 
مشاركت طالب در كليه امور اجتماعي 
ديني  جامعه  و  سياسي  و  ،فرهنگي 

عنوان كرد.

نخستين گردهمايي دانش آموختگان فارغ التحصيل 
در مدرسه علميه فاطميه سرابله 

عكس تزييني 
به همت مدرسه علميه صالحات انجام شد:

مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران
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نماي حوزه 

اخبار مدارس

همايش  حوزه،   خبرنگار نماي 
با  اينترنت  و  ديني  پيام رساني 
دانشگاه   ، حوزه  اساتيد  حضور 
دانشجويان  و  طالب  از  وجمعي 
كبري  خديجه  مدرسه  همت  به 
وزارت  درتاالر  تهران  )س( 

فناوري واطالعات برگزار شد.

 دراين همايش دكتر فرهنگ متخصص 
بيان  به   ITو اجتماعي  روانشناسي 
وچگونگي  روش  و  راه  ما  اگر  اينكه 
دانسته  قرآن  در  را  مخاطبان  جذب 
به  كنيم  پياده  اينترنت  در  را  آن  و 
اينترنت جذب  راحتي مخاطبان را در 
مي كنيم گفت: اگر دراينترنت روشي را 
كه پيامبر )ص( در مورد انجام دادن 
كارها به صورت جمعي داشتند پياده 
همصدايي  صدا  چند  ، وبجاي  كنيم 
بود  خواهيم  قادر   ، باشيم  داشته 
دين  جذب  را  ازمخاطبان  بسياري 

نماييم.
هاي  سايت  اينكه  به  اشاره  با  وي 
ديني ما جذابيت الزم را نداشته وگريز 
دوم در اين زمينه زياد است افزود: در 
سايت هاي ديني بجاي فرهنگ بازي 
بايد فرهنگ سازي كرده و بجاي خود 
محوري و انجام كارهاي تكراري ، هم 
محور بوده وطرح هاي نو را در اين 

زمينه به وجود آوريم .
االسالم  حجت  درادامه  همچنين 
والمسلمين هزاوه اي همداني مؤسس 
بيان  با  )س(  كبري  خديجه  مدرسه 
اينكه اگر مردم تا دم مرگ پاكي ها را 
رها نكرده ومؤمن به اهلل و در كنارهم 
اين  در  گفت:  شوند  واستوار  محكم 
حكومتي  مردم  اين  كه  است  موقع 
ازخوبيها را به جهان ارائه مي كنند كه 
وارزشها  خوبيها  به  كه  كساني  حتي 
اين  كار  درستي  به  اند،  كرده  پشت 

مردم پي مي برند.
مدرسه  پژوهشي  معاون  شايسته 
اين  ابتداي  در  )س(  كبري  خديجه 
گسترده  حضور  گفت:  همايش  
گذاشتن  نمايش  وبه  ديني  آموزه هاي 
انديشه هاي ناب اسالم كه داراي منشأ 
حيات  وفلسفه  بافطرت  ومنطبق  الهي 

راهگشاي  مي تواند  است   انساني 
واقعي وحدت ،همگرايي وتعالي افراد 
به  يا  واحد  وخانواده  جهاني  جامعه 

تعبير امت واحده باشد.
حضرت  مدرسه  پژوهشي  معاون 
اينكه  بيان  با  كبري)س(  خديجه 
در  بايد  ديني  ونخبگان  دانشمندان 
همه  جلوه اي  ارائه  با  مجازي  فضاي 
مقتضيات  با  ومنطبق  وعقالني  گير 
تأمين  با  اسالم  از  مكان  و  زمان 
علماء  و  دينداران  روز  به  نيازهاي 
كاربران  با  مفيد  تعاملي  ايجاد  جهت 
تالش كنند افزود: ارائه اطالعات ديني 
ثمربخش  تنهايي  به  شبكه  روي  بر 
گرو  در  پيام  بخشي  اثر  و  نبوده 
به روز مذهب وتعامل شايسته  ارائه 

باطالبان دين و حقيقت است .
همايش  شركاء  دبير  دكتر  همچنين 
حضرت  علميه  مدرسه  اينكه  بيان  با 
دورة  هفتمين  )س(  كبري  خديجه 
پژوهش خود را با عنوان پيام رساني 
آغاز    86 سال   از  اينترنت  و  ديني 
اين  عمومي  هدف  گفت:  است  نموده 
پژوهش  ارتقاء بهره گيري ا زاينترنت 
در زمينه هاي ارتباط صحيح با فضاي 
از  اطالعات  منطقي  دريافت   ، مجازي 
فضاي مجازي وتوليد وترويج فرهنگ 

ديني در فضاي مجازي مي باشد.

اطالعات  بندي  سطح  افزود:  وي 
رايانه  از  بهره گيري  درمهارت، 
دوره هاي  برگزاري    ، اينترنت  و 
نويسي  وبالگ  كارگاه   ، آموزش 
براي داوطلبان ، برگزاري نشست هاي 
پژوهشي  هاي  تيم  تخصصي،تشكيل 
تدوين محتوا ، مصاحبه با كارشناسان 
و متخصصين درامر فضاي مجاز در 
اساتيد وطالب  ، بازديد  ديني   فرهنگ 

از مراكز پيام رساني ديني، ياد گيري 
، دريافت وداوري وبالگ ها ومقاالت 
رسيده ، تلخيص مقاالت و تدوين كتاب 

مطرح  عناوين  ازجمله  همايش  هاي 
شده دراين همايش بود.

دكترحسين نژاد يكي از كارشناسان 
بر  باتاكيد  نيز  وبالگها  بخش  وداور 
لزوم شناخت شيوه هاي جذب مخاطب 
ديني  بالگران  براي  وبالگ  درمحيط 
در58  شده  انجام  درارزيابي  گفت: 
داشت  وجود  وب هايي  ديني  وبالگ 

كه نويسنده آن باقدرت خالقيت خود 
كارمنحصربفردي  بودند  توانسته 

ارايه نمايند.
درفضاي  بودن  اينكه  بابيان  وي 
دين  وتبليغ  ترويج  براي  اينترنت 
كارشناسان    هاي  وظيفه  ازمهمترين 

يح  ست تصر يني ا ي د طلبه ها

كرد:كساني كه مي خواهندازاين طريق 
بپردازندبايد  اسالم  دين  ترويج  به 
هنرنويسندگي دراين محيط رافراگيرند

معصومه شهبندي از  ديگر ارشناسان 
وبالگ هاي ديني بابيان اينكه باتعامالت 
ميان فردي كه دراينترنت بوجود امده 
عقايد  تغييروتاييد  به  توان  مي  است 
دنياي  داشت:درفضاي  اظهار  رسيد 
افراد  وبالگ  درمحيط  بويژه  مجازي 
بااذهان مشترك مي توانند به صورت 
مباحثه  به  همزمان  غير  ويا  همزمان 

بنشينند    
شهرياري  دكتر  سخنراني  همچنين 
كشور  رساني  اطالع  شوراي  دبير 
برتر  مقاالت  ارائه   ، گرد  ميز  تشكيل 
از  وتقدير  جمعي  وبالگ  معرفي  و 
اين  هاي  برنامه  ديگر  از  برتر  نفرات 
همايش بود.گفتني است: درحاشيه اين 
ازآثار ومقاالت  نمايشگاهي   ، همايش 
ارائه شده وكاريكاتورهايي در زمينه 

نمايش  به  اينترنت  مجازي  دنياي 
گذاشته شده بود.

اين همايش چشم اندازهايي نيزداشت:

برنامه هاي امروز

•ارتباط با مديريت سايت مراجع  	
متخصص ديني 

مدرسه  رايانه  سايت  •تجهيز  	
استفاده  براي  شبكه  به  متصل 

طالب و اساتيد 
مهارت  هاي  دوره  •برگزاري  	
آموزشي در بهره گيري اينترنت 

طالب و اساتيد
ارتباط  امكان  نمودن  فراهم   .• 	
در  ديني  اطالعات  با  طالب 

فضاي سايبر 
آموزشي  هاي  دوره  •برگزاري  	
تا جستجوي  مقدماتي  از  رايانه 

اينترنتي ويژه طالب 
در  جديد  اطالعات  •دريافت  	
استفاده  براي  ديني  مباحث 

اساتيد و طالب 
•شناسايي و معرفي سايت هاي  	
ديني پاسخگويي به طالب مانند 
ملي  –مركز  پرسمان  سايت 

پاسخگويي به سؤاالت ديني 
• 	

چشم انداز فردا

مدرسه  پرتال  سازي  •فعال  	
حضرت خديجه )س(

كليه  با  پويا  و  تعاملي  •ارتباط  	
طالب و اساتيد 

•راه اندازي تعاملهاي آموزشي  	
مجازي 

اداري  فعاليتهاي  كليه  •انجام  	
آموزشي مانند ثبت نام دريافت 

كارنامه –انتخاب داور 
•برگزاري سمينارها ومناظرات  	

ديني در تاالر گفتكو 
توليد  كالسهاي  برگزاري   • 	
تقويت  و  الكترونيكي  محتواي 

علمي طالب 
سؤالهاي  دريافت  و  ارسال   • 	
ط  تبا ر يق ا طر ز ني ا متحا ا

الكتريكي با طالب 
اطالعات  بانك  •سازماندهي  	
چكيده پايان نامه ها- پژوهشي 

حضرت خديجه )س(

برگزاري همايش پيام رساني ديني و اينترنت مدرسه خديجه كبري )س( 

اگر دراينترنت روشي را كه 
پيامبر )ص( در مورد انجام دادن 
كارها به صورت جمعي داشتند 
صدا  چند  ، وبجاي  كنيم  پياده 
، قادر  باشيم  همصدايي داشته 
خواهيم بود بسياري ازمخاطبان 

را جذب دين كنيم.

اثر بخشي پيام 
در گرو ارائه به روز مذهب 
وتعامل شايسته باطالبان 

دين و حقيقت است .

مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران



Đ نماي حوزه 

اخبار ................................................................................................

كوتاه از مدارس

گروه خبر:فاطمه دباغي،مدير 
دقيه  هران صا حوزه علميه خوا
ش  ز مو نت آ و معا : گفت يز تبر
 مركزمديريت حوزه هاي علميه 

طي  كشور  سراسر  خواهران 
جلسات متعدد و فشرده اي كه با 
مسئوالن حوزوي و طالب خواهر 
تبريزداشت،بابررسي مشكالت 
و  بخش  ثمر  موجود،راهكارهاي 

قابل اجرا را ارايه كرد. 
وي افزود: درسفراخيرحجت االسالم 
موزش  ون آ معا سيدمهدي حسيني،
علميه خواهران  مديريت حوزه  مركز 
واحدهاي  كشور،مسئولين  سراسر 

مختلف حوزه علميه صادقيه به ارايه 
گزارش عملكرد و آسيب هاي موجود 
در حوزه تخصصي خود پرداختند و 
پيشنهاداتي نيز در جهت ارتقاي سطح 
علمي حوزه هاي علميه شهرستان ها 

مطرح شد.
طالب  مشترك  نشست  به  دباغي 
مديريت   مركز  معاون آموزش  و 
سراسر  خواهران  علميه  حوزه هاي 
از  مباحثي  وگفت:  كرد  اشاره  كشور 
رسيدن  موانع  و  طلبگي  اهداف  جمله 
به آن و همچنين ضرورت بازبيني در 
نظر  تبادل  و  بحث  مورد  تعهد طالب 

قرار گرفت.

بررسي مشكالت حوزه هاي علميه خواهران 
تبريز توسط معاون آموزشي 

هنگي  ي فر و د ر ا : ه خبر و گر
طالب  ويژه  روزه  يك  تفريحي 
حوزه علميه خواهران نرجس)س(
به مناسبت سالروز والدت حضرت 

زينب )س(برگزار شد.
همچنين اردوي فرهنگي تفريحي 
حوزه  طالب  ويژه  روزه  يك 
به  زاهدان  نرجس)س(  خواهران 
مناسبت سالروز والدت حضرت 
اين  خانواده  باغ  در  زينب)س( 

شهر برگزار شد.
سخنراني درباره زندگاني حضرت 
ي  ر ا گز بر ) س ( شم عقيله بني ها

به  نامه اي  عناوين   با  مسابقاتي 
روحاني  شهداي  و  زمان  امام 
اين  ديگر  برنامه هاي  از  استان 

اردوي فرهنگي – تفريحي بود. 

گروه خبر: مشاور مدرسه علميه 
در  و  نو  طرح  يك  در  ريحانه 
برگزاري  به  مدرسه،اقدام  سطح 
طالب  اولياء  با  مشاوره  جلسه 

نمود. 
به گزارش نماي حوزه: در اين جلسه 
طلبه  خصوص  در  مدرسه  مشاوره 
ديني،تشويق  علوم  رفيع  وجايگاه 
خانواده ها ،ذهنيت سازي مثبت براي 
نسل آينده طالب و نكات مهم ازدواج 

سواالت  به  و  ارائه  مطالبي  طلبه  يك 
اولياء طالب پاسخ داده شد.  

همزمان با شروع سال 1387 مدرسه 
اعتماد  تقويت  هدف  با  ريحانه  علميه 
بيان  و  طالب  نفس  عزت  و  نفس  به 
راهكارهاي موثر در تعامالت فردي و 
برگزاري  به  اقدام  طلبه  يك  اجتماعي 
حضور  با  هفته اي  مستمر  جلسات 

مشاور مدرسه نموده است.

برگزاري جلسه مشاوره با اولياء طالب  در مدرسه 
علميه ريحانه اصفهان 

عكس تزييني 

بر  فرشتگان  درود  و  خدا  سالم 
تو اي سيد زنان بهشت، سالم بر 
و  است  قفلي  هر  كليد  نامت  كه  تو 

اسمت رمز هر فتحي!
اين  خاكستر  پس  از  هنوز،  كه  آه! 
بيت  از  تو  سوز  شرار  سال  همه 
زبانه   عرش  بلنداي  تا  االحزان 

مي كشد!
از  تو،  دادخواهي  طنين  هنوز، 
به  پيامبر)ص(  محراب  و  مسجد 

گوش مي رسد!
هنوز، صداي استغاثه تو از كوچه 

هاي مدينه، بلند است!
هنوز، دل شيعيانت، در التهاب داغ 

تو، داغدار است
زهرا جان!»دل ها در مصيبت شما 
خونست و آن چه بر شما رفت از 
راستي،  به  بيرون«  شنيدن  طاقت 
اگر هم رسول خدا )ص( مردم را 
به ظلم و ستم در حق شما سفارش 
مي كرد، نمي توانستند بيش از اين 

نسبت به شما ستم نمايند.
مصائب  بر  كنيم  صبر  چگونه  ما 
تو، وقتي كه علي )ع( آن كوهسار 
حلم پس از تدفين بر مزارت نوحه 

مي كند وچنين مي مويد:
»... اي پيغمبر خدا! پس از او آسمان 
و زمين زشت مي نمايد و هيچ گاه 

اندوه دلم نمي گشايد.
از سوز  چشمانم بي خواب و دلم 
غم كباب است، تا خدا مرا در جوار 

تو ساكن گرداند!
دلم  كه  بود  ضربتي  زهرا  مرگ 
پيوسته  را  ام  غصه  و  خسته  را 
به  را  ما  زود، جمع  و چه  گردانيد 

پريشاني كشانيد!
و  مي برم  خدا  به  را  خود  شكايت 
او  سپارم  مي  تو  به  را  دخترت 
تو  از  پس  امتت  كه  گفت  خواهد 
آن چه  كردند.  با وي چه سمت ها 
چه  هر  و  بجوي،  او  از  خواهي 
بر  دل  سر  تا  بگوي،  بدو  خواهي 
تو گشايد و خوني كه خورده است 
بيرون آيد! و خدا كه بهترين داور 
است ميان او و ستمكاران داوري 

نمايد.«
او،  بر  فرست  درود  پروردگارا! 
تو  نزد  را  مقامش  كه  درودي 
و  يابد  شرافت  تو  نزد  و  بيفزايد، 
منزلت  مقام رضا و خشنوديت  از 
سالم  و  تحيت  ما  از  خدايا!  گيرد، 
بر روح آن بزرگوار و پدر و مادر 
به  و  برسان  فرزندان  و  شوهر  و 
را  ما  او  محبت  و  دوستي  واسطه 
فضل و احسان و رحمت و مغفرت 
كرامت فرما كه تو آمرزنده و كريم 

مهرباني!

N» سوگنامه « 

گروه خبر: در نخستين جشنواره 
عالمه حلي)ره(در شهر قم ، 6 نفر 
از طالب مدرسه علميه امام حسن 

مجتبي)ع(،شركت كردند. 
و  مقاالت  از  جشنواره  دراين 
طالب  برگزيده  نامه هاي  پايان 
به  خواهرتقدير  و  برادر  جوان 
شود:  مي  نشان  آمد.خاطر  عمل 
مركز مديريت خواهران در محور 
ضرورت پژوهش در كنار آموزش 
هاي درسي با ارائه مقاالت، پايان 
نامه ها،آئين نامه هاغرفه اي داير 

كرده بود.

گروه خبر:معاون آموزش حوزه 
علميه خواهران گفت: انتقال طالب 
به جامعه الزهراء قم ويژه طالبي 
است كه در سال تحصيلي 88 – 
87 همراه با والدين يا همسر در 

قم ساكن باشد.
به گزارش نماي حوزه حجت االسالم 
طالب  افزود:  حسيني  سيدمهدي 
متقاضي الزم است كه پايه اول )دوره 

يا دوم )هفت ساله( را در  پنج ساله( 
مدارس علميه تابعه باموفقيت به پايان 

رسانده باشند.
گفته  طبق  شود  مي  نشان  خاطر 
معاون آموزش مدارس علميه خواهران 
طالب  انتقال  به  مربوط  مدارس  كليه 
به  پايان خرداد ماه 87  تا  را حداكثر 
علميه خواهران  مديريت حوزه  مركز 

ارسال نمايند.

شرايط انتقال طالب به جامعه الزهراء
معاون آموزش اعالم كرد:

گروه خبر:53 نفر از طالب مدرسه 
علميه خاتم االوصياء طي سفر چند 
بازديد  قم  مقدس  شهر  از  روزه 

كردند.
اين سفر با هدف افزايش روحيه 
علمي  بنيه  طالب،افزايش  معنوي 
و  عظام  آيات  با  طالب،آشنايي 
جسمي  و  روحي  شادابي  ايجاد 

طالب برگزار شده بود.
ديدار  شود:  مي  نشان  خاطر 
از  عظام،بازديد  آيات  و  علماء  با 
بانك  از  قم،بازديد  كتاب  نمايشگاه 
اطالعات علمي-پژوهشي و زيارت 
جمله  از  قم  شهر  مقدس  اماكن  از 

برنا مه هاي اين سفر بود. 

مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران
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نماي حوزه 

اخبار

تي  ر يا ي ز و د ر ا : ه خبر و گر
فرهنگي       مشهد مقدس  ويژه   مديران 
م  يا ا ر د ر كشو سر ا س سر ر ا مد

تابستان برگزار مي شود.
فرهنگي  به گزارش نماي حوزه معاون 
تربيتي اعالم كرد: با توجه به محدوديت 
است  مدارسي  با  مكاني،  اولويت 
ارسال  زودتر  را  تقاضاي خود  كه 
اين  از  گذشته  درسالهاي  و  كرده 
تسهيالت استفاده نكرده باشند .حجت 
االسالم قندي با بيان اينكه محل اسكان 
به  شهريور   8 لغايت  تيرماه  دهم  از 

است  پذيرش  آماده  رايگان  صورت 
برگزار  بهتر  هرچه  منظور  به  افزود: 
شدن اين سفر زيارتي وجود معاون 
كاردان  مسئول  ويا  مدرسه  فرهنگي 

،توانمند،برنامه ريزضروري است.
جلسه  تشكيل  اظهارداشت  وي   
از  قبل  اعزامي  طالب  براي  توجيهي 
ومعاون  مدرسه  مدير  توسط  حركت 

فرهنگي اردو برگزار خواهدشد.
آمار  ارسال  مهلت  گفتني است  
تا  اعزامي  مديران مناطق تحت پوشش 

تاريخ87/3/20 اعالم شده بود.

برگزاري اردوي زيارتي فرهنگي مشهد مقدس 

چهارمين اردوي  رضوان ويژ ه اساتيد 

گروه خبر: شرايط اعزام طالب 
حج  به  خواهران  علميه  حوزه 
عمره مفرده از سوي ستاد عمره 

طالب اعالم شد.
حجت  حوزه  نماي  گزارش  به 
عمره  ستاد  مسئول  قندي  االسالم 
عنوان  به  كه  فقط طالبي  گفت:  طالب 

ذخيره براي ارديبهشت سال 87 معين 
شده بودند ودر سال جاري موفق به 
شركت شدند براي عمره مفرده سال 

آينده در اولويت قرار دارند.
 180 گذشته  درسال   : افزود  وي 
طلبه بانو از27 مدرسه علميه خواهران 
كرده   نام  ثبت  مفرده  عمره  براي 

بودند. 

شرايط اعزام طالب حوزه علميه خواهران به عمره مفرده  سي  ر ن د متو : ه خبر و گر
ن در  هرا  حوزه هاي علميه خوا
مقطع سيكل بازنگري مي شود.

به گزارش  نماي حوزه محمودخالقي 
يت  ير مد كز هش مر و ن پژ و  معا

بااشاره  خواهران  حوزه هاي علميه 
اديان  با  آشنايي  دروس  حذف   به 
انساني  علوم   ، ،عرفان، غرب شناسي 
تاريخ  تشيع  تاريخ  افزود:  و2   1
وتمدن اسالمي روش سخنراني  فرهنگ 
وتحقيق  داري  كالس  مقدماتي، روش 
تا 3 كه 20 واحد درسي راتشكيل   1
آموزشي  دروس  برنامه  از  دهد  مي 
حذف  سيكل  درمقطع  طلبه  بانوان 
م  ي نظا نگر ز ، با لقي خا . شد هد ا خو

علميه خواهران  حوزه هاي  آموزش 
اولويت هاي  از  را  سيكل  درمقطع 
كرد:  دانست وتصريح  مركز   برنامه 
به  انگليسي  زبان  درسي  واحد   10
افزوده  طلبه  بانوان  درسي  متون 

خواهد شد.

واحدهاي  تعداد  در  وي همسانسازي 
وديپلم  سيكل  مقطع  دو  در  ترم  هر 
،نبودتناسب بعضي ازعناوين دروس 

بااهداف دوره، عدم تناسب 
ازدروس باسن داوطلبان ازجمله   برخي 

سي  ر ي د ها حد ا ف و يل حذ ال  د
م  عد : شت ا د ر ظها ا و د ن كر ا عنو
متون هاي  بعضي  از  برخورداري 
ردهاي آموزشي  ندا ستا زا درسي ا
دوره  در  ازعناوين  بعضي  وتكرار 
برنامه  در  تغيير  دليل  عمده  عمومي 
مي باشد. طلبه  خواهران  آموزشي 

اينكه  به  توجه  با  گفت:  محمودخالقي  
مقطع  شده  واحدهاي  تعيين  تعداد 
مقطع  ديپلم190واحددرسي است ودر 
شده  تعريف  ساله   7 نيز  سيكل 
تعريف  تعداد واحدهاي  بايد  بنابراين 
سال  دو  در  سيكل  مقطع  براي  شده 
نظر  در  واحد   76 ديگر  ترم  چهار  و 
گرفته شود كه مجموع آن 266 واحد 
خواهد  ساله  هفت  دوره هاي  درهمه 

بود.

بازنگري درمتون درسي حوزه هاي علميه خواهران 

گروه خبر :آيت اهلل محمديزدي 
دبير شوراي عالي حوزه علميه 

قم شد
جلسه  در  حوزه  نماي  گزارش  به 
با  كه  قم  علميه  حوزه  عالي  شوراي 
حضور اعضاي اين شورا برگزار شد 
طبق مصوبه 564 آيت يزدي با كسب 
عهده  يكسال  مدت  به  آراء  باالترين 
عالي  ي  شورا  اول  دبير  سمت  دار 

حوزه علميه قم  انتخاب شد.
گفتني است : براساس مصوبه 565 
سيد  االسالم  حجت  جلسه  همين  در 

عنوان  به  بوشهري  حسيني  هاشم 
علميه  عالي حوزه  دبير دوم شوراي 

قم به مدت يكسال تعيين شد .

همزما با ميالد حضرت علي )ع( برگزار مي شود:در جلسه شوراي عالي حوزه علميه قم تصويب شد 

اردوي  چهارمين  خبر:  گروه 
)زيارتي- فرهنگي ( رضوان ويژه 
خواهران  علميه  مدرسه  اساتيد 
همزمان با ميالد حضرت علي)ع(

و اميرمومنان برگزار مي شود.
به گزارش نماي حوزه، حجت االسالم 
محمد تقي قندي معاون فرهنگي تربيتي 
به در خواست  بنا  گفت: دراين دوره 
اساتيد و مدارس به منظور رفع مشكل 
احتمالي سفرهاي تك نفري خانم ها 2  
نفر از اساتيد هر مدرسه جهت شركت 
در اين اردو دعوت بعمل آمده است .

دراردوي  كه  اساتيدي  افزود:  وي 

رضوان دوم وسوم شركت داشته اند 
در چهارمين اردوي زيارتي – فرهنگي 

رضوان شركت داده نمي شوند.
حوزه علميه  تربيتي  فرهنگي  معاون 
كه  اساتيدي  اينكه  بيان  با  خواهران 
اردوهاي رضوان شركت  تاكنون در 
تصريح  هستند  اولويت  در  نكرده اند 
كرد: تدريس حداقل 5 ساعت در هفته 
تدريس  سابقه  سال   2 حداقل  داراي 
روزانه  جلسات  در  حضور  ، توانايي 
از  به مدت 4 ساعت  اردوي رضوان 
جمله معيارهاي انتخاب اساتيد در اين 

اردو مي باشد .

يت  ير مد كز مر : ه خبر و گر
خواهران،  علميه  حوزه هاي 
نشريه  آموزشي  كارگاه  دومين 
نگاري ويژه بانوان طلبه را آذر 

ماه برگزار مي كند.
به گزارش نماي حوزه : ناصح، مدير 
حوزه هاي  مديريت  مركز  پرورشي 
علميه خواهران،  گفت: دومين كارگاه 
بانوان  ويژه  نگاري  نشريه  آموزشي 
مي شود.وي  برگزار  ماه  آذر  طلبه 
دوره  نخستين  موفقيت  به  اشاره  با 
بانوان  ويژه  نگاري  نشريه  آموزشي 
كارگاه  اين  داشت:  اظهار  طلبه 

آموزشي كه به مدت سه روز برگزار 
مي شود، بانوان طلبه به مباحث محتوا 
و كليدي در نشريات خود مي پردازند 
و از الگوهاي درست براي ارائه مطالب 
بهره مي گيرند.ناصح تصريح كرد: هم 
اينك 45 مدرسه علميه داراي نشريه 
قابل  آن ها  نشريات  كه  هستند  فعال 
ارائه است. وي در پايان خاطر نشان 
جهت  در  آموزشي  دوره  اين  كرد: 
نشريات  كيفي  و  علمي  سطح  ارتقاي 
با  كه  مي شود  برگزار  علمي  مدارس 
رشد  شاهد  آينده  در  آن  برگزاري 

خوبي خواهيم بود.

برگزاري دومين كارگاه آموزشي نشريه نگاري
 ويژه بانوان طلبه

مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران
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نماي حوزه 

اخبارمركز

ي  د و ر ن و مو ز آ : ه خبر و گر
به  ن، هرا حوزه هاي علميه خوا

صورت همزمان در سراسر كشور 
برگزار شد.

ن  مو ز آ : ه ز ي حو ش نما ر ا به گز
 )2 ورودي مقطع كارشناسي)سطح
جمعه،  حوزه هاي علميه خواهران،روز 
سوم خرداد ماه به صورت همزمان 
در سراسر كشور برگزار شد.حجت 
پذيرش  مدير  االسالم محسن محدث، 
درحاشيه  خواهران  حوزه هاي علميه 
گفت:آزمون  آزمون  اين  برگزاري 
 )2 سطح ( سي شنا ر ي كا د و ر و
صبح  خواهران،  علميه  حوزه هاي 
صورت  به  مركز  هشتاد  در  امروز 

همزمان در سراسر كشور برگزارشد.
با  همزمان  كه  اين  بيان  با  وي 
بازپذيري  آزمون  ورودي  آزمون 
د:  مه دا دا ا نيزبرگزارگرديده است،
ن  مو ز آ ر ن د گا كت كنند شر د ا تعد

ورودي 27 هزار نفر است كه از اين 
ظرفيت  برابر  چند  ميزان  به  تعداد 
تيرماه   20 مصاحبه  جهت  مدارس، 

دعوت خواهند شد. 
نتايج  افزود:  محدث  االسالم  حجت 
علميه  نهايي آزمون ورودي حوزه هاي 
خواهران بيستم تيرماه ازطريق مدارس 
علميه خواهران در سراسر كشور و 
به نشاني  پايگاه اطالع رساني مركز 

www.whc.ir اعالم خواهد شد.

رقابت سي هزار داوطلب براي ورود به 
حوزه علميه خواهران

ت  جلسه هيأ ر د : ه خبر و گر
د  ر مين مو بيل ز د ر لت به ا و د

سراسر  علميه  نيازحوزه هاي 
ن مسكن   ما ز سط سا تو ر كشو

تأمين  استانها  همه  وشهرسازي 
مي شود .

حوزه  طبق   نماي   گزارش   به 

 3 8 7 –6 8 4 5 6 3 4 ه ر به شما مصو
كه  ب شد 1مصو 3 8 7 /9 /1 0 خ ر مو
ي  ز سا شهر ي مسكن و ن ها ما ز سا

استان هاي سراسركشور مكلف هستند 
را  علميه  نياز حوزه هاي  مورد  زمين 
بر اساس قيمت تمام شده وبا رعايت 
مقدار  نظر  از  واعيان  عرصه  تناسب 

مساحت تأمين و واگذار نمايند.

زمين مورد نياز حوزه هاي علميه تأمين مي شود

مالي  اداري  معاون  خبر:  گروه 
سسين و  مؤ : مجلس گفت ر مو ا و

ومديريت  علميه  مدارس  مديران 
هاي مناطق در خصوص رسيدگي 
مدارس  ساختمان  وضعيت  به 
نمودن  علميه خواهران وبرطرف 
فصل  ر ي د ر و ي ضر ها ز نيا

تابستان اقدام نمايند.
اصغر  حوزه  نماي  به گزارش 
كه  مدارسي  اينكه  بيان  با  عبداللهي 
مدرسه  جاري  درسال  است  قرار 
غير  تعميرات  از  رابسازند  جديدي 

 : كنند تصريح كرد  اجتناب  ضروري 
ونوسازي  توسعه  بجاي  است  بهتر 
واضافه  فعلي  ساختمان  وبازسازي 
ها  تالش  مجموعه  به آن  بنا  كردن 
وساخت  مناسب  زمين  تهيه   جهت 
يك مدرسه علميه استاندارد معطوف 

شود.
ت  ا م تعمير نجا ص ا خصو ر ي د و

در  داشت:  اظهار  مدارس  ضروري 
شود  پرداخت  تعميراتي  به  مدارس 
بروز  باعث  نشود  انجام  چناچه  كه 
ساختمان  وتخريب  جدي  مشكالت 

خواهد شد.

شرايط تعمير ساختمان مدارس علميه خواهران 
معاون اداري مالي وامور مجلس اعالم كرد:

گروه خبر: سهميه ارزاق طالب 
 3 س سطح ر ا مد هي و بگا ا خو

افزايش مي يابد.
جلسه  در  حوزه  نماي  گزارش   به 
با  وپشتيباني  ارزيابي  كارگروه 
حضور 11 نفر از اعضاء اين كارگروه 

تشكيل شد .
مشكل  كه  كردند  مصوب  اعضاء 
ومدارس  خوابگاهي  طالب  ارزاق 
سهميه  افزايش  طريق  از   3 سطح 

به  خاص  سرانه  بودجه  وتخصيص 
اين دو مشكل فعلي به صورت موقت 

رسيدگي شود.
حجت االسالم حسيني معاون آموزش 
بابيان اينكه با تكيه برمنابع محلي ناپايدار 
مشكل حل نمي شود افزود : با توجه 
به اختياراتي كه به اين كارگروه داده 
شده است براي تأمين اعتبار مي توان 
بارايزني سازمانهاي ديگر مشكل فعلي 

را حل كرد.

افزايش سهميه ارزاق طالب خوابگاهي ومدارس سطح 3

استفاده ا زنظر مديران ومسئوالن وطالب مدارس براي 
غني سازي جشنواره هاي قرآني 

ي  د و ر ن و مو ز آ : ه خبر و گر
قم  معصوميه  علميه  مدرسه 
وابسته به معاونت آموزش دفتر 
داوطلب   600 باحضور  تبليغات 

برگزار شد.
سكندرجو  رش نماي حوزه ا  به گزا
سه علميه  ر شي مد ز مو ن آ و معا

معصوميه با بيان اين مطلب گفت: از 
ديپلم  داراي  نفر   560 داطلبان  ميان 
بوده و بقيه داوطلبان ازپذيرفته شدگان 
سال گذشته كه در تحصيل آنها وقفه 

ايجاد شده مي باشند.
وي با بيان اينكه آزمون سطح دو و 
سطح سه ، هفته آينده در چند استان 
به طورهمزمان برگزارمي شوداضهار 
داشت:مدرسه عالي معصوميه)س(

از  تعدادي  قم  در  جعفريه  ومدرسه 
اين داوطلبان را جذب مي كند . 

مي  سا ا : د و فز ا جو ر سكند نم ا خا
پذيرفته شدگان آخر خرداد از طريق 
خواهد  اعالم  مديريت  مركز  سايت 

شد.
اينكه مدت تحصيل  به  اشاره  با  وي 
ن  ا ست عنو ل ا 5سا سه ر ين مد ا ر د

مدت  اين  انمام  از  بعد  كرد 
ك سطح  ر ن مد ختگا مو نش آ ا به د

دواعطاءخواهدشد.معاون آموزش  
فزود:  ا مدرسه عالي معصوميه)س(
آزمون پذيرش درسطح سه خواهران 
در رشته هاي فلسفه و كالم و تفسير 
برگزار  آينده  هفته  قرآني  علوم  و 

خواهد شد.    

برگزاري آزمون ورودي 
مدرسه علميه معصوميه )س( قم  

گروه خبر: اعتبارات سال جاري 
توسط  خواهران  علميه  حوزه 
شوراي عالي حوزه علميه قم به 

تصويب رسيد .
اين  طبق  حوزه  نماي  گزارش  به 
و  ميليارد   8 آموزش  بخش  مصوبه 
395 ميليون ريال ، فرهنگي 3 ميليارد 
 790 پژوهش  ريال  ميليون  و772 
تخصيص  ريال  هزار   550 ميليون، 

داده شده است .
جاري  اعتبارات  تصويب  جلسه  در 
وعمراني حوزه علميه خواهران دبير 
گفت  قم  علميه  حوزه  عالي  شوراي 
عمراني  اعتبارات  جاري  سال  در   :
نقشه  ارائه  از  پس  احداث  بخش  در 

نظام  سازمان  ساختماني مورد تأييد 
كار  به  شروع  وبرگه  مهندسي 
شهرداري براي هر يك از پروژه هاي 
اعالم شده در قالب 3 قسط درمقابل 
كارپرداخت  پيشرفت  درصد   33

مي شود.
قسط    ، شورا  اين  مصوبه  طبق 
دوم پس از ارائه تمامي اسناد هزينه  
كرد وقسط اول و تأييد كار پرداخت 

خواهد شد.
تعمير وتكميل  و همچنين در بخش 
با ارائه اطالعات كامل از متراژ ، قيمت 
درصد پيشرفت كار و تأييد مهندسين 
الزم  اعتبارات  عالي  شوراي  ناظر 

پرداخت مي شود.

اعتبارات سال جاري حوزه علميه خواهران تصويب شد

مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران
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نماي حوزه 

نشريه  داخلي مركز مديريت حوزه هاي علميه 
خواهران

تلفن 7747323
www.whc.ir :پايگاه اينترنتي

Ertebatat@ whc.ir :آدرس اينترنتي
نشاني:خيابان صفائيه كوچه ممتاز،

ساختمان شماره 3
مركزمديريت حوزه هاي علميه خواهران  

نماي حوزه 

دل نوشته منتظران  

معرفي كتاب 
ازوبالگ هاي شما

گزارشي از مراسم افتتاح مديريت منطقه پنج حوزه هاي علميه خواهران
 استان مازندارن وگلستان 

خبرنگار نماي حوزه: يكي ازروزهاي 
از  پس  جاري  سال  ماه  ارديبهشت 
قرآن  زيباي  ،نواي  مجري  خيرمقدم 
بين  ممتاز  قاري  زاهدي  توسط 
فرهنگ  كل  اداره  تأتر  درآمفي  المللي 
وارشاد اسالمي مازندران طنين انداز 
مدارس  مديران  راكه  حاضران  شد. 
ومسئوالن   خواهران   علميه  حوزه 
استان هاي مازندران وگيالن تشكيل 
منطقه  مديريت  افتتاح  دادندبراي  مي 
اين  خواهران  علميه  هاي  حوزه  پنج 
درآن  بودند  آمده  هم  گرد  دواستان 
اهلل  آيت  مانند  شاخصي  افراد  جمع  
فقيه  ولي  نماينده  طبرسي  نوراهلل 
كاظم  سيد  اهلل  ،آيت  درمازندران 
نورمفيدي نماينده ولي فقيه درگلستان 
وجمعي از نمايندگان مردم مازندران 
درمجلس خبرگان رهبري وائمه جمعه 

گيالن ومازندران ديده مي شد .
ايران  پس ازآن سرودافتخارآميزملي 
كه يادآور رشادت هاي عزيزاني است 
كه اين آب وخاك رابرايمان محافظت 
حاضران  درحالي  شد  پخش  كردند  
باآن  بودند  ايستاده  آن  احترام  به 
آيت اهلل  درادامه  كردند.  مي  همنوايي 
طبرسي نماينده فقيه استان مازندران 
گيري  شكل  از  ابرازخرسندي  با 
هاي  حوزه  مديريت  مركز  وفعاليت 
علميه خواهران منطقه پنج كشور در 
وگلستان  مازندران  شمالي  دواستان 
جاودانه  وخدمات  پيشينه  تشريح  به 
ونشر  درحفظ  علميه  هاي  حوزه 
فقها  وي  پرداخت.  اسالم  وترويج 
هاي  وحوزه  مدارس  وعلماء  وطالب 
تشيع  مكتب  ميراث  حافظان  را  ديني 

نام برد .
ساري  جمعه  نماز  خطيب  همچنين 
نيز با اشاره به تالشها ومجاهدتهاي 
بانوان دركسب علم ودانش ومعارف 
حديث  راوي  زن   190 وجود  ديني 
در  معصومين  وائمه  پيامبر  درعصر 
دهندة  نشان  را  بيت  اهل  كنارخاندان 
صدر  عالمه  زنان  ارزشمند  سهم 

وتشيع  ديني  فرهنگ  درحفظ  اسالم 
دانست.

هاي  حوزه  چه  اگر  افزود:  وي 
علميه خواهران با پيروزي انقالب در 
ايران شكل گرفت اما انتظار اين است 
عرصه هاي  در  فعاالتر  حوزه ها  كه 

مختلف علمي وديني وارد شود.
اهلل  آيت  افتتاحيه  اين  درادامه 
تحوالت  به  اشاره  با  نورمفيدي 
اسالم  جهان  سريع  وپيشرفتهاي 
توليد  در  رهبري  معظم  مقام  وتأكيد 
مؤمن  زنان  تربيت  اظهارداشت   علم 
وآشنا به مباني فقهي وعلمي وحقوق 
ضرورت  يك  واسالمي   المللي  بين 

ويك نياز اساسي است.
قدسي  والمسلمين  حجت  االسالم 
اهلل  آيت  از سوي  نمايندگي  به  پوركه 
شرعي رئيس مركز مديريت حوزه هاي 
مراسم  كشوردرآن  خواهران  علميه 
ا السالم  حجت  حكم  داشت   حضور 
علي غفاري را به عنوان رئيس مركز 
خواهران  حوزه هاي علميه  پنج  منطقه 
گلستان ومازندران قرائت و ايشان را 

به حاضران معرفي نمود.
طلبه   ازبانوان  يكي  افتتاحيه  دراين 
خواهران  علميه  حوزه  اينكه  بيان  با 
بايد با اهداف بزرگ ، فراتر ازآنچه كه 
تاكنون گفته شده است  برنامه ريزي 
توانمندي  از  جامعه  تا  باشد  داشته 
مند  بهره  بانوان  وقابليت هاي واقعي 
شود افزود: روش دفاع ازدين امروز 
دارد  تفاوت  گذشته  سال  بادويست 
امده  بوجود  جديدي   مسائل  امروز 
است  كه بايد متناسب با  نياز روز از 

دين دفاع كنيم. 
مدير  غفاري  علي  االسالم  حجت 
تعامل  لزوم  بر  اشاره  با  پنج  منطقه 
جامعه با نهادهاي تأثير گذار براخالق 
ورفتار تصريح كرد: حوزه هاي علميه 
ديني  رفتار  بر  مؤثر  عناصر  از  يكي 

جامعه است.
وي با بيان اينكه زنان نيمي ازجمعيت 
كشوررا تشكيل مي دهند افزود: بايد 

معارف  كسب  براي  الزم  زمينه هاي 
ديني براي بانوان را فراهم نمود.

حجت االسالم غفاري درادامه افزود: 
با  جامعه  مردان  ودولت  مسئولين 
بايد  مكتبي  جمهور  رئيس  از  تأسي  
با حمايت ازحوزه هاي علميه خواهران 
را  بيت  اهل  فرهنگ  ترويج  موجبات 
فراهم سازند. وي با ارائه گزارش از 
 21: تعداد مدارس تحت پوشش گفت 
مديريت  پوشش  تحت  علميه  مدرسه 
مي باشد كه از اين تعداد 11 مدرسه 
در مازندران و 10 مدرسه در گلستان 

تحت پوشش مي باشد.
مدرسه  مدير  ميركريمي  خانم   
براي  هايي  هم حرف  گرگان  الزهراء 
گفتن داشت:  مير كريمي با بيان اينكه 
انقالب  بعداز  خواهران  حوزه  ترويج 
اسالمي باعث افزايش انتظارات مردم 
كه  آنچه  گفت:  است  شده  حوزه  از 
بايد اهميت بيشتري پيدا كند توجه به 
ورشد  خواهران  علميه  حوزه  كيفيت 
مدنظر  طالب  بانوان  هاي  مهارت 

باشد.
وي با بيان اينكه انگيزه طالب بايد به 
سوي ارتقاي توان پژوهش وتحقيقاتي 
تقويت  اظهارداشت:  شود  داده  سوق 
دراولويت  بايد  ديني  وتفكر  بنيه 

آموزشي بانوان طلبه قرار گيرد.
الزهراء  مدرسه  روحاني مدير  خانم 
مراسم   اين  سخنرانان  ديگر  از  بابل 
با ابراز خرسندي از تأسيس مديريت 
وگلستان  مازندران  در  پنج  منطقه 
مديريت  تأسيس  با  اميدوارم  گفت: 
كاري،  موازي  كاهش  باعث  منطقه 
سرعت انتقال تصميمات مركز، وسامان 
بخشيدن به اعزام به حج وعدم تالقي 

با زمان امتحانات شود. 
اين مراسم ساعت 14 با صرف نهار 
مهمانان به كار خود پايان داد با اميد 
دراين  كه  كساني  همه  براي  موفقيت 

عرصه تالش مي كنند.

آشنايي  منظور  به  كه  رضوان  سالنامه 
رساني  همايش»پيام  گيري  شكل  روند  با 
علميه  مدرسه  توسط    » ديني واينترنت 
شامل  است  رسيده  چاپ  به  )س(  خديجه 
 86 سال  پژوهش  روند  اجمالي  گزلرش 
مقاالت   ، پژوهشي  و  علمي  مقاالت   87 الي 
ديدگاهها وراهكارهاي عملي  فراخوان  برتر 
، وبالگ نويسي بانك اطالعات ودستاوردهاي 

پژوهش سال جاري مي باشد.
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