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 :مد ظله العالیرهبر معظم انقالب 

برکات و آثار خود را آشکار ساخته است و جمع کثیری از بانوان سراسرر   ،اکنون بحمداهلل  علی اسالم اهلل الزهرا مرکز علوم اسالمی جامعه
 اند. نتشر گشتهمکشور و از کشورهای دیگر در این مرکز عالی علمی تحقیقی پرورش یافته و در اقطار اسالمی 

 

 مقـدمه

سرالم   الزهررا  ةجامع ،سالم اهلل علی ا طاهرهصدّیقه و حضرت  تعالی فرجه الشریفعجل اهلل امام عصر  هان و توج ات خاصّعنایات خداوند منّ هدر سای

تربیتری   -سراختار علمری  کرار و   و در پرتو ایجاد سازتوانسته است  ،تعلیم و تربیت طالب خواهر دهه درخشان چند هسابقبا  اهلل علی را 
بسریار   یهرا تیر و ظرف یابددست  یو فرهنگتبلیغی ، یشپژوه، یتیترب، یشآموز یهانهیگیری در زم های چشمبه موفقیت ،شایسته
 .بیافریند در سطح کشور و خارج از کشور طالب خواهر یبرا مناسبی

برا هرد     «تربیت مـدس  » برگزاری دومین دوره ،قابل توج ی دست یافته استگسترش طیبه به  هاین شجر که اکنون
طالب توانمندسازی همسو و مراکز دیگر برای  سالم اهلل علی را   الزهرا ةهای مرجعیت علمی جامعزیرساختو ها زمینه سازی فراهم
ضروری بره نظرر    - است سالم اهلل علی ا الزهراةدر اسناد باالدستی جامعذکرشده های که یکی از مأموریت -برای تدریسخواهر 

 رسد.می

 معرفی دوره تربیت مدرس  .1

س در یتردر  الزم بررای  م ارتدانش، نگرش و د نتوان یذراندن آن، مطلبه با گ خواهران است که یا ت مدرس، دورهیترب هدور
 .دنکنکسب  را خاصموضوع 

 های برگزاری این دوره، عبارتند از: برخی از ضرورت

 ؛خانم مدرّسانبه دیگر مراکز همسو و  سالم اهلل علی االزهرا  جامعةز نیا .1

 خانم در مراکز آموزشی خواهران؛ مدرّسانگیری از اولویت ب ره .2

 .آموزشیهای نوین روش و آشنا به توانمند مدرّساننیاز به  .3

 دورههداف ا .2

 ای مناسب تدریس در موضوعات مختلف؛استعداده کشف .1

 مختلف؛ علمی موضوعاتو توانمندسازی افراد مستعد برای تدریس در  تربیت .2

 مبانی علمی و فنون نوین تدریس؛با کنندگان شرکت شناخت .3

 ؛عم از داخل و خارج از کشورا ،و دیگر مراکز همسو سالم اهلل علی ا الزهرا امعةجج ت تدریس در  مدرّسأمین ت .4

 .مختلف علمی موضوعاتتقویت توان پژوهش در  .5

 نظام آموزشی .3

 روشی و محتوایی است. واحد 22 قلاحد هدربردارنداین دوره  .1
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 .ستاواحد  10 قلاحد واحد و تعداد واحدهای روشی 12تا  8تعداد واحدهای محتوایی بین  .2

 .دشوبرگزار میمحور  و پژوهشصورت کارگاهی به  ،دورهو محتوایی  های روشیسرفصل .3

 سالی واحدی و حضوری است.نظام آموزشی این دوره، نیم .4

 است.نیمسال  3تا  2 ،مدت زمان دوره .5

 هاعناوین دوره .4

 
 

ف
ردی

 

 2سطح  مجوز تدریس برای دروس عنوان عام گروه علمی

 حلقه اولی و حلقه ثانی  اصول فقه  اصول و فقه 1

 فلسفه اسالمی  لسفه اسالمیف فلسفه اسالمی 2
 کالم جدید کالم اسالمی کالم اسالمی 3
 تاریخ تشیع تاریخ تشیع تاریخ اسالم 4
 آمار توصیفی و استنباطی  آمار تعلیم و تربیت اسالمی 5
 المزن در اسالم، خانواده در اس مطالعات زنان مطالعات اسالمی زنان 6
 علوم قرآن علوم قرآن تفسیر و علوم قرآن 7
 صرف  صرف  ادبیات عرب 8
 زبان فارسی زبان فارسی ادبیات فارسی 9

 سخنوری، مدح و رثاء و مهارت ارتباط فن سخنوری تبلیغ با گرایش حج 10

 :اتتذکر

 1398-99لی دوره تربیت مدرس در سال تحصی دومینبرای  سالم اهلل علیها الزهرافوق با توجه به نیاز جامعه عناوین .1

 های آینده با توجه به نیازها، متفاوت خواهد بود.است و برای سالریزی شده برنامه

 پذیر است.  مرتبط با مدرک تحصیلی، امکان  نام داوطلبان در رشته ثبت  .2

 هستند. مدرسی فن سخنورینام در  مجاز به ثبتها  رشته همهالتحصیالن  فارغ .3

 ها مجاز به ثبت نام در مدرسی زبان فارسی هستند. التحصیالن همه رشته فارغ .4

 :دوره مزایای .5

 ؛کنندگان از اساتید برجسته و توانمند مندی شرکتب ره .1

 ؛سالم اهلل علی ا الزهرا جذب برای تدریس در جامعة اولویت در .2

 ؛التحصیالن دوره به دیگر مراکز ج ت تدریس سازی معرفی فارغ زمینه .3

 ؛سالم اهلل علی ا الزهرا وان سوابق تدریس در جامعةعن تحصیلی به هدور همحاسب .4

 پایان دوره. هنامگواهی هارائ .5
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 :نام راحل ثبتم

 تاریخ  برنامه

 1398یر/ت 20تا  11 نام ثبت

 اینترنتی نام شیوه ثبت

 / مرداد17تا  1 شخصیتی -مصاحبه علمی

 1398/ شهریور/ 15 اعالم نتایج 

 1398/ / شهریور23 اول  نیمسالی ها شروع کالس

 شرایط پذیرش داوطلبان .6

 ؛سالم اهلل علی ا  الزهرا های مصوب جامعةنامههای عمومی و اخالقی بر اساس آییندارابودن صالحیت .1

 ؛شده های اعالم رشتها مرتبط ب حوزه 3قل مدرک سطح دادارابودن ح .2

 ؛علمی و شخصیتی مصاحبهکسب امتیاز الزم در  .3

 شود. آزمون کتبی نیز برگزار می ،صورت نیاز در تبصره:

 سال؛ 45دکترا،  یا 4سال و برای متقاضیان با مدرک سطح  40، 3برای متقاضیان با مدرک سطح حداکثر سن  .4

 برای حضور در دوره؛کتبی سرپرست  هنام رضایت .5

 ؛یا ترک غیرموجه دورهدوره در صورت انصرا   هتع د به پرداخت هزین .6

های تکمیلی در طول  ات درسی، مباحثات و انجام فعالیتمنظم و فعال در جلس ج ت حضورصت الزم تع د به داشتن فر .7

 دوره؛

 ؛سالم اهلل علی ادر صورت نیاز جامعةالزهرا  دوره تع د به تدریس به مدت دو برابر زمان .8

 و دیگر مراکز علمی؛ سالم اهلل علی اعدم اشتغال به تحصیل در جامعةالزهرا  .9

 متأهل است. طالببا اولویت پذیرش  .10
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 نام جزئیات ثبت .7

 نام الف. چگونگی ثبت

 پذیر خواهد بود:  زیر امکان  به روش 1398تیرماه  20تا  11نام از  ثبتالف. 

 در  نام مربوط به ثبتو انتخاب خبر   www.jz.ac.ir به آدرسسالم اهلل علی ا  الزهرا رسانی جامعه به پایگاه اطالعمراجعه 

  .امور اساتیداداره قسمت 

 خواهد شد.  ملغیشده با اصل مدارک، درخواست داوطلب،  تب. در صورت عدم تطابق اطالعات ثب

 اولیه نام ب. مدارک مورد نیاز برای ثبت

 ،تصویر کارت ملی .1

  ،تصویر تمام صفحات شناسنامه .2

 ،3*4عکس  تصویر .3

 .3سطح  ویر مدرک تحصیلیتص .4

 )زمان دعوت به مصاحبه( نام نهایی ثبت جهتارک مورد نیاز ج. مد

  نام اولیه، شده در ثبت ارائه ارائه عکس و کپی مدارک کامل .1

 ...( ارائه رزومه )علمی، پژوهشی، تبلیغی، اجرایی و  .2

  ،تکمیل فرم تع دنامه .3

 .نامه سرپرست تکمیل فرم رضایت .4

 گواهی تأیید سکونت در استان قم. .5

http://www.jz.ac.ir/

