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  گفتمان سازی بازتعریف هویت بانوی طلبه:کالن طرح چکیده 

بازخوانی »حوزه های علمیه خواهران جهت نزدیک شدن به جایگاه خود در نسبت با انقالب اسالمی، نیازمند 

 هستند.« هویت بانوی طلبه

 :الزامات بازخوانی هویت بانوی طلبه 

 به حیات فاطمی و زینبی در قالب الگوی سوم زن مطلوب رهبر  خروج از انفعال و ملبس شدن

 مبدل شدن به بانوی متعهد انقالبی در راستای تحقق هسته های مقاومت تمدن ساز------انقالب 

 یساز انیبه بانوان طلبه و جر یده تیو هو یگفتمان ساز 

 کادر سازی طالب خواهر با رویکرد مکتب امامین انقالب و اسالم ناب 

 تشکیالت سازی 

 

 :اهداف 

 شناسایی 

 تربیت 

 الگوسازی 

 شبکه سازی 

 بانوی طلبه نخبه و جریان ساز در راستای راهبری نهاد فرهنگی و اجتماعی

 

  مدرسه بانوی انقالبطرح: 

کانون گرمی برای بانوان است که درصدد تشکیل منجر به تحول حوزه  یکادرساز یبرامدرسه بانوی انقالب 

تجربه جریان سازی و توان و در آن افراد نخبه که دارای ویژگی هایی از قبیل دغدغه مندی، خودباروی و 

 گفتمان سازی هستند طی فرآیندهایی در قالب هسته های مقاومت فعال می شوند.

 

 برای رسیدن به حلقه های میانی هسته های مقاومت گفتمان ساز: 

 راهبردی:پژوهشی ،محتوایی هسته ، 

 تولید محتوا حول بازتعریف هویت بانوی طلبه -



 ارائه کاربردی دروس حوزه -

 بازخوانی محتواهای اسالم ناب و تدارک محتوا و اساتید دوره -

 برنامه ریزی محتوایی و راهبردی هسته ها -

 ارائه طرح مطلوب و برنامه درسی مطلوب به مرکز مدیریت، مدیران یا سازمان -

 پیشنهاد موضوعات کاربردی حول مکتب امام و آقا برای رساله ها و مقاالت طالب خواهر -

 تهیه بانک موضوعات مکتب امامی -

 شناسایی و تربیت اساتید داور راهنما همگرا با تفکر مکتب امامی -

 هسته تربیتی جهادی: 

ه دختران پشتیبانی ستادی از طالب خواهر جهادی اندیشه امامی با محوریت خدمت رسانی ب -

 نوجوان مناطق محروم برای ایجاد نهضت انقالبی بین مستضعفان

  تخصصی:هسته 

 شتاب دهنده جهت گیری های تخصصی طالب -

 هسته رسانه : 

 ارتقای توان تبلیغی طالب خواهر -

 رسانه ای کردن مطالب بدست آمده از هسته ها -

 الگوسازی و جریان سازی رسانه ای هویت مطلوب بانوی طلبه -

  اساتید فاضلهسته: 

 همراه سازی نخبگان اساتید جوان جهت تحول حوزه و ترویج تفکر مکتب امام -

 :هسته قم 

  مسجد محور:هسته 

 طرح محله محوری احیا محله بر مبنای خانواده و هسته طلبگی موفق -

 تقویت حضور در بسترهای اجتماعی طالب برای گفتمان سازی -

ایجاد مراکز طالب و نوجوان در مساجد، انقالبی راه اندازی هیئات : عملیات سازی از طریق -

 مشاوره طلبگی، تأسیس مهد مکتب امامی و مدرسه مسجد محور انقالبی

 

 مخاطب طرح: 

 طلبه نخبه یبانو -

 فعاالن فرهنگی -

 مادران انقالبی -

 .را داشته باشندو جریان سازی  یو توان گفتمان ساز یدغدغه مند ،یختگیاز فره یزانیکه م



  برای کادر سازی و تشکیالت سازی:محیط مناسب 

در بافت  محله: موفق یخانواده و هسته طلبگ یمحله بر مبنا ایمحله محور بودن طرح جهت اح -

که در کالن شهرها و مخصوصا  یگرفته شده است. با توجه به معضالت فراوان دهیناد یمدرن شهر

 یبرا یمرکز معرفت ساز کیبودن  کیکه وجود دارد، نزد یمدرن و مشکالت متنوع یسبک زندگ

خود را  یمعرفت یازهایخودشان بتوانند ن یدارد و اگر بانوان در محله ها یادیز یبانوان حسن ها

 .میا افتهیدست  یبزرگ تیرفع کنند به موفق

جهت تحقق تمدن  ،نهضتبنیاد از اصول راهبردی  : این موردتوجه به نهادهای اصیل انسان سازی -

 نوین اسالمی است.

محیطی است که اصالتا تربیت اسالمی در آن رقم می خورد و از صدر اسالم مکانی  :مسجدنهاد  -

 :برای

 تربیت اسالمی .1

 کادر سازی .2

 تشکیالت سازی .3

عنایت به این ظرفیت ا بوده و در زمان انقالب و شرایط جنگ نیز این مطلب ادامه یافت. حال ب

 زنان متدین و مومن اقدام کرد.تبلیغی طالب و همراه نمودن مساجد، می توان به جذب 

 یا ستهیشده و شا فیتعر وندپیو  یدر هر محل همکار یمسجد و مرکز آموزش انی: ممقام معظم رهبری

 18.7.81 .برقرار گردد

 

 ندهایفرا : 

 او یطلبه در جهت تحقق رسالت طلبگ یبانو تیهو فیتعر باز -

 یو اجتماع ینهاد فرهنگ یراهبر یساز در راستا انیطلبه جر یبانو تیترب -

ل ح یانقالب و اسالم ناب برا نیمکتب امام یها در قالب مطالعات و آموزشها یها و توانمند یژگیو تیتقو -

 نهضت ادیمسائل مهم بن

و  یمهارت یارتقا یمتنوع برا یپاتوقها جادیا قیطالب خواهر از طر انیم یتشکل هیروح دنیو دم جادیا -

 جوان دیاسات یخودباور

 یگفتمان ساز یبرا یاجتماع یحضور در بسترها تیتقو -

 



  در مساجد: اصلیراهبردهای 

 کادرسازی با محوریت بانوان طلبه و فعال فرهنگی  .1

 تمرکز بر مسائل تربیتی نسل نو و دختران نوجوان و جوان با رویکرد مکتب امامین انقالب .2

 

 :برنامه ها و فعالیتها 

 معرفتی، بصیرتی و تربیتیبرگزاری کالسها و کارگاههای  .1

 هیئت طالب .2

 طلبگی مشاوره مرکزایجاد  .3

 انقالبی نوجوان تئیه .4

 مکتب امامی مهدتأسیس  .5

 انقالبی محور مدرسه مسجد .6

 

 :رویداد محبت 

 در راستای تحقق طرح مدرسه بانوی انقالب، -

 برای فعالیت بانوان طلبه و فعال فرهنگی در مساجد، -

 ،در محله ها دارندبا توجه به نقشی که بانوان طلبه  -

 و جهت تحقق بحث مسجد حکمران در جامعه اسالمی، -

بال حوزوی نهضت خواهران، دوره محبت )م مسجد، ح حکمران، ب بستر، ب بانوان طلبه، ت تمدن ساز( را 

 برگزار نمود.

 

 هدف: 

 ه گام دومو بیانیتربیت بانوان طلبه و فعال تمدن ساز برای فعالیت در بستر مساجد با رویکرد مکتب امام     

 

 یبانیپشت: 

 یاسالم غاتیاز طرف سازمان تبل یغیاختصاص کد تبل .1

 یتیترب ،یعلم یاردوها یبرگزار .2



 اخالق دیبا علما و اسات داریجلسات د یبرگزار .3

 یو مل یمذهب یدر مناسبتها یغیتبل-یفرهنگ یارائه بسته ها .4

 

 حضوری: دوره انیحام 

 نهضت ادیبن .1

 هیعلمحوزه  .2

 شرفتیستاد پ .3

 یاسالم غاتیسازمان تبل .4

 جیسازمان بس .5

 

 :روش و فرآیند جذب 

 در فضای مجازی و کوثرنت و رسانه ی حوزه هاانتشار پوستر رویداد  -

 ارتباط با حوزه ها برای معرفی طالب نخبه -

 ثبت نام و دریافت رزومه -

 مصاحبه از افراد ثبت نام شده -

 و مصاحبه های انجام شدهگزینش طبق بررسی رزومه ها  -

 

 مخاطبین: گزارش 

 نفر 353تعداد ارتباط گیرندگان جهت شرکت در دوره ی حضوری رویداد محبت:  -

 نفر 63تعداد افراد شرکت کننده در رویداد به صورت حضوری:  -

نفر، بنا به دالیلی مانند: ابتال به  25تعداد شرکت کنندگان به صورت مجازی از طریق پخش زنده:  -

 کرونا، دوری راه و سکونت در شهرستان، آزمون دکترا و ... ویروس

 

 :اساتید مدعو 

 یاسالم غاتیقائم مقام سازمان تبل یزاویحرجت اإلسالم ح -

 تیهدا ادیمسئول بن انیمحمد رمی حجت اإلسالم -



 اهلل ةیبق هیو مدرس حوزه علم ریمد دسمیحجت اإلسالم  -

 مساجد یفرهنگ یمسئول کانون ها یسعادت آقای -

 انقالب یجبهه فکر یمسئول مرکز راهبرد رانمنشیا آقای -

 نیصالح یمسئول حلقه ها شکری خانم -

 نهضت ادیبن یمسئول بال حوزو طالبی خانم -

 یمیمدافع حرم اسد ابراه دیطلبه فعال در مساجد و همسر شه قنبری خانم -

 

 :سرفصلهای تدریس شده 

 طلبه بانوی رسالت -

 حکمران مسجد -

 یمسجد تیطالب در ترب تیو الزامات موفق نیصالح یحلقه ها یشناس بآسی -

 مساجد یها تیدر فعال التیتشک جادیا یاتعملی راهکار -

اقتصائات بوم تهران، زنان و  ،یاسالم یمسجد در بافت فرهنگ ،یو تحول فرهنگ محوری محله -

 شرفتیمسجد سنگر پ شرفت،یپ یدر الگو یغیتبل یکنشگر

 و جذب مخاطب در مسجد داری کالس و حلقه -

 مسجد محور یتیترب یهسته ها ،یانیم یطلبه تمدن ساز، حلقه ها بانوی -

 پرور دشهی مسجد جهاد، زن، -

 

 :پخش زنده مراسم از کانالهای زیر 

 Banooyenghelabآدرس: " مدرسه بانوی انقالب"آپارات  .1

 " بانوی آب"کانال روبیکای  .2

 بازدید در هریک از روزهای برگزاری رویداد 433تعداد بازدید از پخش زنده: حدود       

 

 :فیلمبرداری و عکاسی 

 پوشش دهی مراسم با تیم فیلمبرداری آقای طاهریان -

 تهیه و تحویل پنج کلیپ تا سه هفته پس از مراسم -

 ارائه عکسها، صوتها و فیلمهای هر استاد به صورت مجزا -



کمترین هزینه نسبت به گروههای فیلمبرداری تهیه و تدوین بدون کات گرفتن از برگزار کننده و با  -

 دیگر

 

  دوره مجازی سه ماهه: در ادمتداد برگزاری دوره دو روزه حضوری، دوره معرفتی مجازی برگزار می

 شود: 

 1433آبان ماه  1آغاز دوره مجازی: یکشنبه  -

فرم شرط شرکت در دوره مجازی: ارائه تقریر از مباحث تدریس شده در دوره حضوری در قالب  -

 تقریر تهیه شده

 

 :موضوع و اساتید کالسهای مجازی 

 ، کالس طرح کلی اندیشه اسالمی: استاد سرکار خانم ربانی17الی  15:33یکشنبه ها ساعت  -

 ، کالس پژوهش در مکتب امام: استاد آقانوری17الی  15:33دوشنبه ها ساعت  -

به عمل خواهد آمد و شرکت تعیین سطح: پس از پایان دوره مجازی سه ماهه، آزمون و مصاحبه  -

کنندگان در سه سطح تدریس، حلقه داری و فعالیتهای اجرایی برای ورود به مساجد آماده خواهند 

 شد.

 

 :روند امتداد دوره 

 سیاسی و معرفتی و مهارتی کارگاهها و کالسهای هفتگی -

 دو هفته یکبار و ماهیانه برای افزایش سطح اطالعات مورد نیاز مخاطبینگعده های  -

 گرفتن گزارش فعالیتهای علمی و اجرایی بانوان فعال شده در مساجد -

 معرفی کتاب، برگزاری مسابقه های مختلف علمی و فرهنگی -

جهت در مساجد همراستا با مأموریت بانوان مهیا نمودن فضا و امکانات الزم جهت مهدکودک  -

 آنان فعالیت سهولت

 به صورت گردشی مکان برگزاری گعده ها و کارگاهها: مساجد مختلف -

هدف: آموزش مهارتهای الزم برای عملیات خواهران در مساجد و ایجاد همدلی و همراهی بیشتر با  -

 بانوان طلبه مشتاق

 

 :پیوند طالب با مساجد 

 اعالم همکاری چندین مسجد برای فعالیت بانوان -

 اتصال افراد به مساجد با در نظر گرفتن نزدیکترین مسجد به محل زندگی آنان -

 



 :نماهنگهای دوره حضوری رویداد محبت 

 

 


