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معهد جامعة الزهراء )سالم الله عليها( يف الوقت الحارض، يف ضوء التعاليم الدينية، تنرش منصة الوجود العلمي للمرأة حول العامل، و أمر املهندس 
املعامري العظيم للحضارة الحديثة، بقراره الذيك و الحكيم، يف عام 1363 بتأسيس هذا املعهد بهدف تربیت النساء املهذبات، البصريات، عارفات 

للدین و املفكرات.
قامت جامعة الزهراء )سالم الله علیها( من أجل تدريب نساء و معلامت واعیات و رؤفات يف املجتمع، بتوفري مجال لتعلیم العلوم اإلسالمية عىل 
مختلف املستويات، بجذب أكرث من 45 ألف باحث يف العلوم الدینة من إيران وسبعة آالف من الباحثین من 83 دولة ولديها حالياً 13157 طالبة 

إيرانية و 985 طالب يدرسون من دول مختلفة.
تم بناء الحوزة الدينية لجامعة الزهراء )سالم الله علیها( يف مساحة 25 هكتار و بنية تحتية 171،000 مرت مربع مع ترکیب الهندسة املعامرية 

التقليدية و الحديثة، يف تصميم جميل و أنيق مع مختلف القدرات التعليمية و البحثية و الثقافية و الرفاهية التي تحتوي مایيل:
جامعة الزهراء )سالم الله علیها( بهدف تعليم الرتبية اإلسالمية للمرأة، مبستويات التعليم الحوزویة عىل املستويات الثالثة )املستوى 2 واملستوى 3 
واملستوى 4(. الحاصلون عىل شهادات نطاق املستوى 2 واملستوى 3 واملستوى 4 سيكون لديهم مزايا أكادميية وفرص عمل يف املستويات الجامعية، 

والدراسات العليا. 
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1. مکتب اإلدارة

مدیریة جامعة الزهراء )سالم الله علیها( يتم تعيينها من قبل رئيس املجلس ملدة ثالث سنوات من بني األشخاص املدرجني يف هذا املجال مع اقرتاح 
مجلس السياسة وموافقة املرشد األعلی )السیدعيل الخامنه اي( . اإلدارة الرشيدة للمجلس األعىل للرؤساء ، وأحكام النظام األسايس ، وقرارات مجلس 
السياسات ومجلس األمناء ، وكذلك السياسة الكلية عىل جميع املستويات )التعليمية والبحثية والثقافية والرتبوية( ، تعزيز البنية التحتية القامئة ، 
وتعزيز القدرات عىل استخدام التقنيات اليومية بعضاً من مسؤوليات هذه اإلدارة املحرتمة ، ويف هذا االتجاه ، ينشط مكتب اإلدارة يف خدمة املدير 

يف تحقيق هذه األهداف.

2.املعاونة التعلیمية
املعاونة التعلیمیة لجامعة الزهراء)سالم الله علیها( من أجل تعزيز املستوى العلمي وتلبية احتياجات عدد كبري من النساء املتحمسات يف العلوم 
والرتبية اإلسالمية، مع التنوع اللغوي والثقايف من جميع أنحاء العامل، إىل جانب املجموعات العلمیة و الرتبویة و اإلدارات، تتوىل مهمة تخطيط جميع 

الشؤون التعليمية ومراقبتها وتنفيذها.

املجموعات العلمیة:
-  املجموعة العلمیة للتفسري والعلوم القرآنية

- املجموعة العلمیة للفقه و االصول
- املجموعة العلمية للمحارضات اإلسالمية )املهدوية ، اإلمامة ، الديانات اإلسالمية(

- قسم الفلسفة اإلسالمیة

- املجموعة العلمیة للتعلیم والرتبیة االسالمية
- املجموعة العلمیة للتاریخ اإلسالمي

- املجموعة العلمیة ملدريس األدب العريب
- املجموعة العلمیة للمطالعات اإلسالمیة للنساء

- املجموعة العلمیة للتبلیغ وتوجیه الحج

املکاتب الفرعیة:
- املديرية العامة للتنظيم والخدمات التعليمية

- مکتب التقييم واالستقبال
- مکتب شؤون األساتذة

- مكتب التخطيط والتقييم

االهداف:
الف(توسعة الثقافة واملعارف اإلسالمیة املحمدیة ؛

ب( تدريب النساء املفکرات، عارفات لإلسالم و ورعات كنموذج للمرأة املسلمة ؛
ج(  تدريب الخرباء واملبلغین عىل األمور الدينية ؛

د( تدریب املعلمین واساتذة الرتبیة اإلسالمیة ؛

ه( تدریب باحثین العلوم اإلسالمیة.
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اإلجراءات واألنشطة :8

قالب برامج التدريب:

- کل الوقت)البکالوریوس، املستوی 2(

- نصف من الوقت)البکالوریوس، املستوی 2(

- جزء من الوقت)اکادمیة، املستوی 1(

- غیابیا)البکالوریوس، املستوی 2(

- التکمیيل)املاجستیر، املستوی 3(

- دورة املستوى 2)البکالوریوس(

تضم هذه الدورة التعليمية 190 وحدة دراسیة ، منها 30 وحدة النهائية معروضة للتخصص ، بحسب مواهب الطالب ومصالحهم ، أن یختاروا أحد 

التخصصات املتوفرة)التفسیر والعلوم القرآنیة، الفقه و االصول، املحارضات اإلسالمیة، الفلسفة اإلسالمية، التعلیم والرتبية اإلسالمية، التاريخ اإلسالمي، 

تاریخ اإلسالم، األدب العريب، إلخ( سيتم منح خريجي هذا القسم موسوعة املستوى 2. متطلبات الدخول لهذه الدورة هو الحصول علی الدیبلوم.

- دورة املستوی 3)املاجستیر(

مدة هذه الدورة ما ال يقل عن خمسة فصول دراسية والخريجني من هذا املستوى سوف يحصلون عىل شهادة  املستوى3. متطلبات الدخول لهذه 

الدورة هو الحصول علی شهادة املستوى 2.

ميكن ألصحاب درجة البكالوريوس يف مؤسسات التعليم العايل املشاركة يف االختبار يف الحقول املتجانسة مع الرشوط املحددة يف مذكرة القبول.

سيتم تقديم هذه الدورة حضوریا يف اثنی عرش تخصص وإلكرتونيا )مجازیا( يف خمسة تخصصات.

عناوين و مجاالت و تخصصات الدراسة للمستوى 3 للقسم الحضوري:

1.التفسري و العلوم القرآنية؛ 2. الفقه و االصول؛ 3. املحارضات اإلسالمية؛ 4. املحارضات اإلسالمية يف ثالث تخصصات »املهدوية«، »اإلمامة« و 

»املذاهب اإلسالمية« ؛ 5. الفلسفة اإلسالمية؛ 6. التعليم و الرتبية اإلسالمية؛ 7. تاريخ اإلسالم؛ 8. مدريس األدب العريب؛ 9. الدراسات اإلسالمية للمرأة؛ 

10. التبليغ وتوجيه الحج

- دورة املستوى 3)الدكتورى(

تم تصميم املستوى 4 ليشمل أساسيات مجال الدراسة ، والقدرة عىل التعليم ، والبحث ، والتعليق ، واإلجابة عىل الشبهات واالحتياجات العلمية 

واملتخصصة. متطلبات الدخول لهذه الدورة هو الحصول علی درجة املستوى 3.

تعقد هذه الدورة حاليا يف التخصصات واالتجاهات التالية:

1. خارج الفقه و االصول؛

2. فرع الفقه و االصول بتوجيه »فقه االرسة« ؛

3. فرع التفسري مع اتجاهني »التفسري املقارن« و »العلوم والتعاليم القرآنية » ؛

4. فرع املحارضات اإلسالمية؛

5. فرع الفلسفة اإلسالمية بتوجيه »الحكمة املتعالية«

6. فرع تاريخ اإلسالم بتوجيه »تاريخ اهل البيت)عليهم السالم(

 

- توقيت مراحل األختبار

املقدمني املحرتمني  ميكنهم اإلتصال بنا عن طريق زيارة املوقع اإللكرتوين لجامعة الزهراء)سالم الله عليها( بعنوان www.jz.ac.ir وإختيار خيار 

القياس و القبول أو االنتقال مبارشة إىل العنوان paziresh.jz.ac.ir  )نظام القبول( ملعرفة املزيد عن الرشوط وكيفية اإلستقبال يف جامعة الزهراء)سالم 

الله عليها(.
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األجواء التعليمية10

مدرسة اإلمام الرضا)عليه السالم(  مع 29.000 مرت مربع من البنية التحتية مجهزة مبعدات تعليمية حديثة يف ثالث بنايات من أربعة طوابق مع 208 

صف دريس )سعة 100 و 50 و 30 شخص(.

باإلضافة إىل الصفوف الدراسية وغرف اإلدارة ، فإنه يحتوي عىل قاعة اجتامعات وصالون كمبيوتر ووحدة تصنيف واستنساخ وقاعات لإلجتامعات 

واملناقشات.
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3.معاونة البحوث12
الله عليها( من أجل تعزيز  الزهراء )سالم  البحوث لجامعة  معاونة 

املؤرشات العلمية والبحثية يف مجال اإلنتاج العلمي واالبتكار ومواقع 

النظرية يف مجال العلوم الدينية ، ودعم املقاالت وكتب الباحثني ، جنبا 

إىل اإلدارات واملجموعات البحثية التالية ، فهي تابعة لها.

املجموعات العلمية و البحثية:

- املجموعة البحثية للفقه و القانون

- املجموعة البحثية للدراسات النسائية و األرسية

- املجموعة البحثية للتفسري والعلوم القرآنية

- املجموعة البحثية لألخالق و الرتبية اإلسالمية

- املجموعة البحثية للفلسفة و الكالم

- املجموعة البحثية للتاريخ

اإلدارات التابعة:

- قسم الشؤون البحوثية

- قسم دعم البحوث

 

األهداف:

الف(معرفة اإلستعدادات البحثية؛

ب(تشخيص التخصصات البحثية للنساء؛

ج(إقامة الدورات العملية وتدريب الباحثني؛

د( اإلدارة العلمية للبحوث والقدرات املتخصصة.

اإلجراءات و األنشطة:

- إكامل بيانات الباحثني ؛

- أنشطة البحوث الدولية املجازية و معاونة البحوث ؛

- تحديد الفجوات البحثية للمرأة ؛

- تنظيم وتوحيد بحوث الباحثني ؛

- جذب الباحثني الخرباء ؛

- التطور الكمي والنوعي للبحوث اإلسالمية للمرأة ؛

- إجراء مهرجان البحث الدويل السيدة أمني ؛

- تعزيز مستوى البحث للمرشفني واملقيِّمني ؛

- اجراء مكتبة الكرتونية ؛

- تدوين املقاالت البحثية يف مجال املرأة والدراسات األرسية. 

مجلس النرش
قام هذا املجلس من أجل دعم األعامل املكتوبة للباحثني واألساتذة ، 
من خالل تحديد الفهارس املتخصصة لتقييم األعامل والرتويج لها من 
الرتقية إىل البحث ، يف مجاالت »التفسري والعلوم القرآنية » ، »تاريخ 
اإلسالم« ، »التعليم و الرتبية« »الفلسفة والكالم« و »الفقه والقانون« 
الشيعية«و«الدراسات  و«الدراسات  االجتامعية«  و«الدراسات 

اإلسالمية« و«املرأة واألرسة« و«الفن واإلعالم«.

املنشورات
من أجل اكتشاف واعرتاف وتوضيح ورشح أسس ومبادئ وتعاليم 
اإلسالم إلنتاج وإعادة إنتاج الفكر الديني يف مجال الدراسات اإلسالمية 
وتعزيز تبادل النتائج العلمية والبحثية، نرش مجلة متخصصة »رسالة 
املجتمع« واثنني من املجالت املتخصصة يف »الدراسات اإلسالمية يف 

املرأة واألرسة«.

املكتبة
أنشطتها  عليها(  الله  )سالم  الزهراء  جامعة  معهد  مكتبة  بدأت 
بالخدمات التقليدية ، وهي اآلن تعالج كمبيوتريا، تصنيف االفهارس 
وتصنيف املوارد وفًقا لألنظمة العاملية املعيارية. يتكون املجمع من 

مثانية أقسام عامة ومتخصصة.

مخزن الكتاب
تحتوي املكتبة املركزية يف الطابق السفيل من مركز األبحاث للسيدة 
املعصومه)سالم الله عليها( عىل أكرث من 26211 عنوان و 58317 مجلد 

من الكتب باللغات الفارسية والعربية واإلنجليزية.
مكتبة البحوث التخصصية

األخالق  يف  والعربية  بالفارسية  كتابًا  عىل 2653  املكتبة  هذه  تحتوي 
والتعليم ، والدراسات النسائية واألرسية ، والفلسفة والكالم ، وتاريخ اإلسالم 

، والفقه والقانون ، والتفسري والعلوم القرآنية.

أرشيف املنشورات
أالطروحات واملستندات املرئية والصوتية مع أكرث من 4000 عنوان ،

  تعد من األمكانات االخرى لهذه املعاونة.

قاعة الدراسة
تعد صالة الدراسة للمكتبة العامة واملكتبة املتخصصة من بني األمكانات 

األخرى للمعاونة البحثية.
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أجواء البحث14

ميتلك مركز بحوث السيدة املعصومة )سالم الله عليها( مساحة 5261 مرت مربع من 4 طوابق واألمكانات املذكورة أعاله ، مثل القسم اإلداري واملكتبة 

املتخصصة واملكتبة العامة وقسم األنشطة البحثية وقسم املبنى ومخزن الكتاب.

4. الرتبية الثقافية
تقوم دائرة الشؤون الثقافية التبليغية لجامعة الزهراء)سالم الله عليها( ، سعياً وراء بناء الثقافة وتعميق املعتقدات الدينية ، إىل تعزيز التعاليم 

اإلسالمية والرسائل الدينية ، إىل جانب الوكاالت والفروع التالية.

املكاتب الفرعية:

- املديرية الثقافية

- قسم تدريب املهارات الثقافية

- قسم شؤون املبلغني

- قسم اإلجابة عىل األسئلة الدينية 

األهداف:

الف( التواجد يف الساحات الثقافية واالجتامعية ؛

ب( التفاعل والتعاون مع املؤسسات الثقافية ؛

ج( تعزيز وتشجيع نقل الرسائل الدينية عىل مختلف مستويات اإلعالن ؛

د( التواجد يف الساحات الثقافية الحديثة ؛

ه( اإلجابة عىل احتياجات النساء.

اإلجراءات واألنشطة:

- الشؤون الثقافية

الفهم العميق للمفاهيم الثقافية والنظر للقيم الدينية الثورية سيمنع تسلل العدو يف الشؤون الثقافية. تنشط هذه الوحدة يف الربامج الثقافية من 

أجل تعزيز مستوى املعرفه واملهارات الثقافية للطالب ، وتعزيز مكان الفعاليات واملناسبات الثقافية من خالل االستفادة من تعاون الطالب.
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- اإلجابة عىل األسئلة الدينية16

يعمل املركز عىل اإلجابة عىل األسئلة الدينية بناء عىل وجهات 

نظر العلامء ورفع الشبهات الدينية للمرأة ، فضال عن إقامة 

ورش بحثية وتدريب األساتذة الخاضعني للمساءلة ، مع األخذ يف 

االعتبار القضايا املعارصة للطالب والسيدات.

http://pasokhbesoalat.irر

- شؤون املبلغني

اللوايت  اإليرانيات  وغري  اإليرانيات  األخوات  بني  الوكالة  تعمل 

يقدرن عىل التبليغ بهدف زيادة األنجذاب إىل أقىص حد ، مع 

اكامل مراحل تدوين ملف التبليغ والتعاليم الخاصة  للتبليغ.

إجراء اختبارات للمبلغني ؛ تسجيل وتقديم التقارير الرتويجية يف 

ملفات املبلغني؛ تقييم و التعاليم املتخصصة الخاصة باملبلغني يف 

القضايا التطبيقية فيام يتعلق مبعضالت واحتياجات املجتمع ، من 

بني األنشطة األخرى لهذه الوحدة.

- تدريب املهارات الثقافية

تعمل هذه الوكالة من أجل تحديد املواهب ، وزيادة املعرفة 

واملهارات ، والريادة يف حياة سيدة متعلمة وحسنة التعليم. و 

تعمل ايضا مع استخدام التعليم واألساليب الحديثة لتعزيز تنمية 

الساحات الوطنية والدولية. 

يتم توفري التدريب عىل املهارات الثقافية يف ثالثة أشكال تعليمية 

وتحفيزية وخضافية.
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5.معاونة الشؤون املالية18
معاونة الشؤون املالية لجامعة الزهراء)سالم الله عليها( من أجل تخصيص امليزانية املناسبة ، وتحسني املوارد البرشية ودعم التطوير املدين ، من أجل 

توفري سياق مناسب لنمو وتعزيز مهمة املنظمة ، جنبا إىل جنب مع اإلدارات الفرعية التالية:

املكاتب الفرعية التابعة:

- مكتب الشؤون املايل

- مكتب الشؤون اإلدارية واملوارد البرشية

- مكتب التطوير والدعم

األهداف:

الف( تنظيم الشؤون املالية والتجارة واملكاتب والرفاهية والعاملة ؛

ب( تطوير الخدمات الرفاهية للطالب واملوظفني ؛

ج( مراعاة مسائل التوظيف عىل أساس كفاءة األشخاص؛

د(تنظيم الشؤون املالية.

األجراءات و األنشطة:

صيانة مختلف املساحات الطبيعية وغري الطبيعية ؛ الخدمات العامة ؛

التغذية واملطبخ من بني األنشطة األخرى لهذه املعاونة.



21 20

21

20

1. اإلدارة العامة لتنسيق شؤون الطالب غري اإليرانيني 

تهدف هذه الوحدة إىل دراسة احتياجات الطالب غري اإليرانيني يف مختلف املجاالت ، وتقديم الخدمات والدعم 

اإلداري ، واإلقامة ، و خدمة الذهاب و اإلياب، وتوفري الخدمات الرفاهية ، وبالطبع تلبية االحتياجات التعليمية 

والرتبوية للطالب غري اإليرانيني خالل دراستهم ، جنبا إىل األدارات التابعة التالية.

اإلدارات التابعة:

- دارة شؤون الخدمة والدعم

- األدارة العلمية و الرتبوية

2. مكتب التخطيط والتقييم

تحتاج كل مجموعة إىل برمجتها لتحقيق أهدافها وبرامجها. لقد حاول مكتب تخطيط وتقييم املعهد ، باستخدام 

املبادئ التوجيهية والقياسات التي وضعها املرشد األعىل للثورة اإلسالمية وتوجيه إدارة املعهد ، ومن خالل مراجعة 

الخطط و الربامج املدونة واملقدمة ، يحاول يف دفع جامعة الزهراء)سالم الله عليها( نحو أهداف املعهد وهي تحسني 

نوعية املعهد. تعمل هذه الوحدة مع مجموعات الدراسة التالية واألدارات الفرعية.

اإلدارات التابعة:

- مكتب الدراسات االسرتاتيجية والتخطيط

- مكتب امليزانية واملرافق واألساليب

- مكتب االحصاء واملعلومات

األجراءات و األنشطة:

- تجميع البنية الحالية ؛

- تجميع الوثيقة األسرتاتيجية لجامعة الزهراء)سالم الله عليها( ؛

- تجميع وعرض األحصاء و املعلومات .

3.مكتب العالقات العامة والدولية

يهدف هذا املكتب إىل رفع مستوى الوعي ورفع مستوى الوعي العام وفهم الصورة املناسبة للعامل الحارض عىل أساس 

التخطيط الدقيق باستخدام قوى خبرية وكفؤة وأدوات تواصل جديدة مثل )نرش رسائل الجريدة األسبوعية لرسائل 

الجامعة ، مواقع الويب وشبكات املعلومات يف الفضاء املجازي والفضاءات املتناسبة عرب اإلنرتنت( مع الوكاالت 

والفروع التالية .

اإلدارات التابعة:

- مكتب العالقات العامة

- مكتب العالقات  الدولية

األجراءات و األنشطة:
- مقدمة  عن جامعة الزهراء)سالم الله عليها( للجامهري املحلية واألجنبية؛

- إعالم وإبالغ الجامهري املحلية واألجنبية من خالل استخدام أدوات االتصال الجامعية ؛
- مالحظة ومقارنة األخبار واإلعالنات املتعلقة بجامعة الزهراء )سالم الله عليها( يف الساحات الداخلية والخارجية.

4. مكتب تكنولوجيا املعلومات
إن رضورة استخدام تكنولوجيات العامل للنهوض بأهداف املجموعات أمر ال مفر منه. تهدف املديرية العامة لتكنولوجيا املعلومات لجامعة الزهراء)سالم 
الله عليها( إىل اصالح وتحسني العمليات التنفيذية ، باستخدام التقنيات الحديثة ، مع الوكاالت التابعة التالية لتحسني جودة العمليات والقرارات 

التنظيمية. كام يستكشف املجال مع االستخدام املناسب واالفضل للتكنولوجيا.
اإلدارات التابعة:

- إدارة شؤون األجهزة والشبكة
- إدارة الربامج واإلعالم

األجراءات و األنشطة:
- فحص و تهيئة التجهيزات واألجهزة ؛

- توفري أمن املعلومات من خالل تطبيق املعايري ؛
- دعم وصيانة شبكة الكمبيوتر الداخلية لجامعة الزهراء)سالم الله عليها( ؛

- دعم وصيانة الشبكة وأجهزة الكمبيوتر؛
- دعم وصيانة الخوادم الداخلية والخارجية لجامعة الزهراء)سالم الله عليها(؛

- إدارة املستخدمني الداخليني واإلنرتنت لجامعة الزهراء)سالم الله عليها( ؛
- توسيع نظام الربامج واألجهزة مبا يتامىش مع األهداف املحددة ؛

- تحديد االحتياجات واالستشارات التابعة لجامعة الزهراء)سالم الله عليها(  يف تطبيق التقنيات الحديثة وتكنولوجيا املعلومات.
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5. قسم شؤون الطالب و األرسة22
من أجل توفري الخدمات ورفاهية الطالب اإليرانيني ، غري اإليرانيني وأرسهم، ومن أجل تهيئة الظروف املناسبة لتعليم الطالب املحرتمني ، يف معهد جامعة 

الزهراء )سالم الله عليها( يف مختلف املجاالت )الخدمة والرفاه والصحة ودعم الطالب واألرس( تؤدي الخدمات واألنشطة.

اإلدارات التابعة:
- مكتب الرعاية االجتامعية والصحة

- مكتب شؤون األرسة
- مركز الحضانة

األجراءات و األنشطة:
الرعاية الصحية

الوحدة الصحية هي عيادة أخرى مع وجود مامرس عام منتظم مسؤول عن صحة وراحة الطالب. هذه الوحدة ، باإلضافة إىل املراقبة املستمرة لصحة 

الطالب ، تتعامل أيًضا مع حاالت الطوارئ الطبية الطارئة.
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الحضانة24
تضم حضانة جامعة الزهراء )سالم الله عليها( 2947 مرت مربع من املساحة ، طابقني وستة غرف منفصلة وأربعني صفا دراسيا. يحتوي املركز عىل قسمني من 
التقسيامت اإليرانية والدولية ، ويقبل املجموعات العمرية للرضع واألطفال الصغار بفصل الجنس يف فرتيت الصباح واملساء. مع أفضل املرافق وأكرثها تقدًما ، 

يوفر املركز بيئة آمنة وصحية لتعليم األطفال ورعايتهم.

6.إدارة  الدورات قصرية املدى
تهدف هذه الوحدة إىل تعزيز الثقافة اإلسالمية وتقديم صورة واضحة ومرشقة لإلسالم وتعزيز املعرفة النقية بأهل البيت )عليهم السالم(  ومن أجل خلق 

أرضية مناسبة لتعزيز األسس املعرفية لإلميان بني املسلمني يف العامل ، واالستعداد لعقد الدورات قصرية املدى مصممة خصيصا الحتياجات الجمهور.

األهداف:
الف( معرفة النخبة والجامهري يف مجال الدراسات اإلسالمية مع نهج القرآن وأهل البيت )عليهم السالم( ؛

ب( تغطية مجموعة كبرية من املتحمسني والجمهور من التعاليم اإلسالمية يف جميع أنحاء العامل؛
ج( التوسع يف املجاالت العلمية والتعليمية وإنجازات جامعة الزهراء)سالم الله عليها(.

األجراءات و األنشطة:
- إقامة دورات تعليمية مختلفة للجامهري من مختلف دول العامل.

- إقامة دورات ثقافية و سفرات للجامهري؛
- إقامة دورات مختلفة  بلغات مختلفة.
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القسم الداخيل للجامعة
يعترب القسم الداخيل للسيدة خديجة )سالم الله عليها( مكانًا مناسبًا للتطور العلمي واألخالقي 
والتعليمي ويساعد عىل ازدهار الطالب املوهوبني يف القسم الداخيل. يهدف املركز إىل تحسني 

نوعية وكمية الخدمات املقدمة للطالب اإليرانيني وغري اإليرانيني.
ُصمم القسم الداخيل يف أربعة أبنية مكونة من أربعة طوابق مبساحة إجاملية تبلغ 1،709،000 
مرت مربع وسعة 1،250 شخص ، مع هندسة معامرية إسالمية إيرانية ، مع مظهر جميل وميضء 

، وتوفر بيئة هادئة وآمنة ومريحة للتطور العلمي واألخالقي والتعليمي. 
يف هذا القسم الداخيل ، هناك أربعة عرشة غرفة للمناقشة ، و أثنتى عرشة غرفة للدراسة و 
سبعة غرف خاصة ، ووحدات مختلفة مثل الوحدات الثقافية )التي تقيم االحتفاالت الدينية ، 
واملعسكرات ، ودورات التدريس والتدريب العميل ، واملسابقات والدورات املختلفة يف األخالق 
التطبيقية( ، دار القرآن ، قاعة الرياضة ، مستوصف، املكتبة املرجعية ، إلخ ، من أجل تلبية 

االحتياجات الثقافية و الرفاهية للطالب.

األهداف:
الف( تنظيم وإقامة الطالب اإليرانيني وغري اإليرانيني يف البيئة املناسبة ؛

ب( إيجاد بيئة آمنة الكتساب املهارات الحياتية والعلوم والرتبية اإلسالمية.

األجراءات و األنشطة:
- تقديم الخدمات الثقافية والرتبوية يف بيئة القسم الداخيل ؛

- بناء وإقامة العالقات واملناقشة املناسبة والفكرية بني الطالب اإليرانيني وغري اإليرانيني ؛
- تقديم الخدمات الرفاهية املناسبة للطالب.
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مركز االستشارة

التشاور واستخدام آراء وأفكار اآلخرين هو أمر تم التأكيد عليه يف تعاليم الدين 

اإلسالمي ويتم تحقيق النمو والتميز يف ضوء التشاور.

يهدف مركز االستشاراة لجامعة الزهراء)سالم الله عليها( إىل توجيه األخوات يف 

مجال الشخصية واألرسة والتعليم والوظيفة يف سبيل تحسني حيوية الجمهور 

وصحته وتعليمه.

األهداف:

الف( تعزيز املهارات الوظيفية والتعليمية والعائلية والرتبوية واألخالقية للطالب 

وغريهم ؛

ب( حفظ وتحسني مستوى الصحة العقلية للطالب واملوظفني واألساتذة وأرسهم ؛

واملعرفية  العاطفية  القدرات  لتطوير  الخلفية   وايجاد  املواهب  تحديد  ج( 

والسلوكية؛

د( تقديم الخدمات التوجيه واإلرشاد يف املجاالت التعليمية والعائلية واألخالقية 

والروحية.

األجراءات و األنشطة:

- تخطيط وتنفيذ الربنامج التعليمي و زيادة املعرفة ؛

- تدريب وتربية القوى القوية يف مجال التشاور بني الطالب املهتمني ؛

- تدريب الطالب من خالل ورش العمل واالجتامعات املتعلقة بالصحة النفسية.

- تعريف املستشارين واملشورة للعمالء يف مختلف القطاعات داخل وخارج 

جامعة الزهراء)سالم الله عليها(؛

- التعاون مع شؤون القسم الداخيل يف مجال القضايا األخالقية والرتبوية و حضور 

مستشارين يف القسم الداخيل ؛

- تعريف املستشارين ملدارس املجتمع.
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صالة الرياضة
يحتوي املجمع الريايض »الشهيدة فهيمه السياري« عىل مسبح داخيل 

وسبعة قاعات رياضية منفصلة تتسع لعرشين مجاال رياضا )كرة الطائرة ، 

كرة السلة ، كرة اليد ، كرة القدم الخامسية ، كرة الريشة ، الرياضة البدنية 

، التزحلق عىل الجليد ، رمي السهام ، كرة الطاولة ، الرماية ، رمي السهام 

،  كرة املاء و ...( ومبساعدة فريق متمرس وملتزم ، ميكن مامرسة الرياضة 

يف بيئة آمنة ومأمونة للطالب واملعلمني واألرس واملوظفني وغريهم من 

النساء يف مدينة قم.
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1.املدرسة العلمية لطالب األقسام الداخلية )كل الوقت(

2.املدرسة العلمية للطالب غري األقسام الداخلية،الصباحية )كل الوقت(

أحد الربامج التعليمية يف جامعة الزهراء )سالم الله عليها( هوبرنامج كل الوقت لألقسام الداخلية و غري األقسام الداخلية الذي يعمل يف مدرستني 

لكل  الوقت )صباحية و اقسام داخلية( الصباحية للمقيمني يف قم واألقسام الداخلية لغري املقيمني يف قم من املدن األخرى التي ال توجد يف األقسام 

الداخلية ، والتي يوجد فيها متطوعني إذا كان لديهم العمر واملعدل املناسب، ميكنهم الذهاب إىل هذه املدرسة.

التعليم:

- يف املدارس بدوام كامل ، يتم تحديد وحدات الفصل الدرايس عىل األقل 18 وحدة و كحد أقىص 24 وحدة.

- الدروس مفتوحة من السبت إىل الخميس من الساعة 7 صباًحا حتى الساعة 12 ظهرًا.

- يف هذه املدارس ، يتم تقديم الدروس عىل مستويني: العام والتخصص.

• التخصصات :

الفقه و األصول؛ املحارضات اإلسالمية؛ الفلسفة اإلسالمية؛ التفسري و العلوم القرآنية؛ التعليم و الرتبية اإلسالمية؛ التاريخ؛ األدب العريب.

يف هذه املدارس ، سيتمكن الطالب من الدخول إىل املستوى 3 عىل أساس مستمر بعد إكامل 190 وحدة دراسية ، مع 30 وحدة تخصصية و 160 

وحدة عامة ، خالل 4 سنوات.

الرتبوي و الثقايف:

من أجل تعزيز املستوى الثقايف والرتبوي للطالب وتعزيز روح الصقل والتعليم والرياضة يف املدارس، يتم تشكيل الوحدة التعليمية والثقافية للمجتمع.

بعض أنشطة هذه الوحدة هي:

- إجراء فعاليات ثقافية مثل املخيامت واملسابقات العلمية والتعليم الثقايف و....؛

- إجراء الدروس وورش العمل املطلوبة للطالب ؛

- إجراء الدروس يف األخالقيات العامة يف املدارس.

3. املدرسة العلمية للطالب غري األقسام الداخلية )نصف الوقت 1( صباحا

4. املدرسة العلمية للطالب غري األقسام الداخلية )نصف الوقت 2(مساءا

من الربامج اآلخرى لجامعة الزهراء )سالم الله عليها(هو الدورة الحضورية العمومية )املستوى 2(،وبرامج الدوام الجزيئ الصباحي واملسايئ.

وتنقسم أنشطة هذه املدارس أيًضا إىل قسمني تعليمي وتربوي.

التعليم:

- يف هذه املدارس، يتم تحديد وحدات الفصل الدرايس عىل األقل 12 وحدة وكحد أقىص 18 وحدة.

- يف نصف الوقت الصباحي ، يفتح من السبت إىل األربعاء من الساعة 8:00 إىل الساعة 12:00.

- يف نصف الوقت املسايئ ، يفتح من السبت إىل األربعاء من الساعة 14:00 إىل الساعة 18:00.

- يف هذه املدارس ، يتم تقديم الدورات عىل مستويني: العام و التخصيص.

• التخصصات :

التفسري ؛ الفقه واألصول ؛ الرتبية و التعليم ؛ الكالم ؛ الفلسفة ؛ التاريخ ؛ األدب العريب.

الطالب يف هذه املدارس لديهم فرصة الدخول للمستوى 3 بعد االنتهاء من 190 وحدة ، التي تكون بشكل 30 وحدة تخصصية و 160 وحدة عامة 

، خالل 6 سنوات.

الرتبية الثقافية:

من أجل تعزيز املستوى الثقايف والرتبوي للطالب وتعزيز روح الصقل والتعليم والرياضة يف املدارس ، يتم تشكيل الوحدة الرتبوية الثقافية يف املجتمع.

بعض أنشطة هذه الوحدة هي:

- إجراء الفعاليات الثقافية مثل املخيامت واملسابقات العلمية والثقافية والرتبوية ؛

- إجراء الدروس وورش العمل املطلوبة للطالب ؛

- إجراء درس األخالقيات العامة يف املدارس.
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5.املدرسة العلمية للطالب غري اإليرانيني34

من الربامج التعليمية اآلخرى  لجامعة الزهراء )سالم الله عليها( هو برنامج املدارس 

للطالب غري اإليرانيني ، حيث ميكن للمتطوعني الدخول إىل هذه املدرسة إذا كانت لديهم 

الرشوط. يف البداية يجب عليهم أكامل الدورة التحضريية ، مبا يف ذلك 18 وحدة كحد 

أقىص للتعرف عىل الدروس الجامعية. ثم يبدأ الطالب يف املرحلة الجامعية أو املستوى 

الثاين.

تنقسم أنشطة هذه املدرسة أيًضا إىل مجموعتني تعليمية و تربوية ثقافية.

التعليمية:

الشكل األول )بدوام كامل(

- يتم تعريف الوحدات للفصل الدرايس الواحد ، عىل األقل 18 وحدة، والحد األقىص 

24 وحدة.

- الدروس مفتوحة من السبت إىل الخميس من الساعة 7 صباًحا حتى الساعة 12 ظهرًا.

-  يف هذه املدرسة ، يتم تقديم دورات عىل مستويني: العام والتخصيص.

• التخصصات:

املحارضات و التفسري ؛ التعليم و الرتبية ؛ األدب العريب.

تتاح الفرصة للطالب يف هذا الفصل لدخول املستوى 3 بشكل مستمر بعد 6سنوات ، 

بعد إكامل 190 وحدة و التي تكون بشكل  30 وحدة تخصصية  و 160 وحدة عامة .

الرتبوية الثقافية:

بهدف تعزيز املستوى التعليمي والرتبوي للطالب غري اإليرانيني ، وتعزيز روح الرتبية 

والتعليم والرياضة يف املدارس ، تم تشكيل الوحدة الرتبوية والتعليمية للمجتمع.

بعض أنشطة هذه الوحدة هي:

- إجراء الفعاليات الثقافية مثل املخيامت واملسابقات العلمية والثقافية والرتبوية وغريها ؛

- إجراء الدروس وورش العمل املطلوبة للطالب ؛

- تنظيم دورة أخالقيات عامة يف املدارس ؛

- ورش العمل والدروس الثقافية الرتبوية للقضاء عىل الشبهات ؛

- ورش العمل والدروس الثقافية الرتبوية حول املعتقدات.
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6. املركز الدويل لللغة الفارسية

ويضم املركز أكرث من عقدين من األنشطة التعليمية يف مجال التدريس والبحث وخدمات تعليم االلغة، حيث يكون مشغول بتقديم الخدمة لعشاق 

اللغة الفارسية املشغولني بدراسة العلوم اإلسالمية. إن تنوع ومشاركة القوميات قد جعل تعليم اللغة الفارسية يف جامعة الزهراء)سالم الله عليها(  

يتحول إىل مكان مناسب لتعلم اللغة الفارسية من حيث احتياجات الفرد املتعلم.

األهداف:

الف( تقوية الباحثني والدارسني لدخول مناهج الرتبية اإلسالمية ؛

ب( تقوية وتوطيد اللغة الفارسية ؛

ج( امتداد اللغة الفارسية دوليا ؛

د( تدريب معلمني اللغة الفارسية ؛

ه( تدريب مرتجمني اللغة الفارسية ؛

األجراءات و األنشطة:

وقد تلقى املركز ، بفضل الله سبحانه وتعاىل ، أكرث من 4000 متعلم للغة الفارسية ، أكرث من 90 جنسية ، وكثري منهم يعملون يف الوقت الحارض يف 

األنشطة الثقافية والتعليمية والبحثية يف البلدان اإلسالمية من خالل دراستهم للعلوم واملعارف اإلسالمية. 

يف هذا القسم ، يتم تقديم العديد من الدورات الفارسية يف ثالثة مستويات ابتدائية ومتوسطة ومتقدمة وفًقا الحتياجات ومستوى اللغة للمتقدمني 

لتعلم اللغة الفارسية.

مدة تعليم اللغة الفارسية تتفق مع جنسية املشاركني من ستة إىل تسعة أشهر.

يتم تخطيط الدروس بناًء عىل املهارات األربعة األساسية للغة ، مبا يف ذلك االستامع والتحدث والقراءة والكتابة.

ميزات تدريب اللغة الفارسية:

- املكتبة و وحدة السمع والبرص

يوفر هذا القسم مكتبة تحتوي عىل أكرث من 4500 مجلد للمتعلمني لخلق مساحة مناسبة لتحسني مستوى اللغة لدى متعلمي اللغة الفارسية.

تنقسم الكتب يف هذا القسم إىل ثالثة مستويات ابتدائية ومتوسطة ومتقدمة يف مختلف القضايا الثقافية واالجتامعية والدينية والتاريخية والرتبوية 

واألخالقية. يستخدم الطالب هذه الكتب وفًقا ملستويات اللغة املختلفة لتعزيز ودمج الدروس املستفادة.

- مخترب اللغة / املساعدة التعليمية

نظراً للتأثري اإليجايب للتدريب السمعي و البرصي ، تتوفر غرفة مجهزة باملعدات الرضورية املناسبة للطالب من املستوى األبتدايئ إىل املستوى املتقدم 

)مع مختلف التطبيقات التعليمية(.
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املراكز املتخصصة

املراكز املتخصصة يف جامعة الزهراء )سالم الله عليها( هي وحدات متخصصة وناشطة يف املجموعة ، والتي هي عىل مستوى الدراسات املتقدمة 

والتي تعمل منذ عام 1994 وتقوم بعقد دورات متخصصة مختلفة.

يتم التدريب يف هذه املراكز بطريقتني ، مستمرة وغري مستمرة.

التعليم املستمر ، أي الطالب الذين لديهم التخصص املرتبط يف املستوى 2 ، ميكنهم الوصول إىل هذه املرحلة. التعليم الغري مستمر ، الطالب الذين 

لديهم شهادة املستوى 2 يف التخصص الحوزوي املرتبط أو درجة جامعية يف مقررات البكالوريوس ، ويف حالة الحضور يف األمتحان السنوي لجامعة 

الزهراء )سالم الله عليها(  والقبول، سوف يتمكن الطالب من الدراسة  يف مدة من ثالث إىل خمس سنوات. يف طريقتني نظري وعميل ، ويقوم بتمرير 

الوحدات ، وكتابة األطروحة النهائية ،سوف يتلقى موسوعة املستوى الثالث )املاجستري( من من جامعة الزهراء )سالم الله عليها(.

عناوين وأهداف املراكز املتخصصة

1.املركز املتخصص للفقه و األصول

األهداف:

الف( القدرة عىل استنباط األحكام الدينية والفرعية.

ب( استخراج املهام الدينية من األدلة.

2.املركز التخصيص للتفسري و العلوم القرآنية

األهداف:

الف( الحصول عىل األساليب الصحيحة للتفكر والتدبر يف القرآن الكريم وأحديث آهل بيت )ع( ؛

ب( وضع السياق وإعداد الطالب الجدد للدراسة والبحث يف العلوم القرآنية والحديثية.

3.املركز التخصيص لألخالق و الرتبية اإلسالمية

األهداف:

الف( تعريف الطالب باألفكار األساسية والتعاليم األخالقية والرتبوية للقرآن الكريم وسرية املعصومني)عليهم السالم( و ... ؛

ب( املعرفة والنقد لالتجاهات األخالقية والشبهات ذات الصلة ؛

ج( خلق القدرة عىل تدريس األخالق اإلسالمية مبستويات أقل.

4.املركز التخصيص للفلسفة و الكالم

األهداف:

الف( إجراء وإعداد الطالب للمطالعة واملباحثة بخصوص الكيانات.

ب( بناء وإعداد الطالب للمطالعة والبحث يف العلوم واملعتقدات الدينية واإلسالمية.

5. املركز التخصيص للتاريخ اإلسالمي ، دراسات املرأة واألدب العريب

األهداف:

الف(التعرف عىل القضايا املهمة يف تاريخ اإلسالم ؛

ب( فهم دور مدرسة أهل البيت )عيل اإلسالم( يف التاريخ اإلسالمي والثقافة والحضارة ؛

ج( تعريف شأن املرأة يف العامل من وجهة نظر اإلسالم ؛

د( تدريب قوى متخصصة للبحث يف شؤون املرأة ؛

ه(درك و فهم اآليات والروايات وأحاديث القرآن الكريم وأهل البيت )عليهم السالم(.

6.املركز التخصيص للطالب غري اإليرانيني

األهداف:

الف( تدريب القوى املتخصصة غري اإليرانية يف مختلف االتجاهات ؛

ب( ترقية املستوى التعليمي للطالب غري اإليرانيني.

1.الوحدة التعليمية و الرتبوية غيابيا

مركز التعليم الغري حضوري لجامعة الزهراء )سالم الله عليها(، مع 28 عاما من الخربة الرائعة وتعيني أكربعدد من املقدمني ، وهو مكان مهم يف 

املجموعة.

نظرًا ألن العديد من األخوات الراغبات يف الدراسات الجامعية ال تتاح لهن الفرصة لحضور الفصل الدرايس ، فقد تم تطوير منهج عدم الحضور عام 

1367 لتوفري فرص التعلم غري الحضوري للطالب مع التعاليم اإلسالمية والتميز األخالقي.

يعمل املركز عىل مستويني:

• دورة التعليم للمستوى 2

وتتكون الدورة من 190 وحدة دراسية ، منها 160 وحدة عامة و 30 وحدة متبقية ، هي وحدات متخصصة سيتم تقدميها خالل النصف الثاين من 

السنوات األخرية ، وميكن للطالب اختيار التخصص املطلوب وفًقا ملوهبته واهتامماته. و يتخرج تدريجيا يف نفس التخصص. إذا اجتاز جميع الوحدات 

البالغ عددها 190 وحدة بدرجة إجاملية اعىل من  14 ، فسوف يحصل عىل شهادة املستوى 2.

• دورة التعليم للمستوى 3

ستعقد هذه الدورة يف أربعة مجاالت من الفقه واألصول ، وتفسري القرآن ، املحارضات والفلسفة ، ويف هذه املرحلة ، أثناء دراسة الوحدات املصوب 
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عليها ، سيتم تدريس األساليب واملبادئ العلمية املرتبطة والقدرة عىل اإلجابة عن األسئلة. واالحتياجات ذات الصلة وكذلك القدرة البحثية من حيث 40

التحليل املقارن. سيتم منح خريجي هذه الدورة بدرجة إجاملية أعىل من 14 بشهادة املستوى 3.

يف هذا النوع من الربامج التدريبية الغري حضورية ، يتم وضع الكتب واألقراص املضغوطة تحت ترصف الطالب ، ويتم تنفيذ جميع األنشطة ، مبا يف 

ذلك البحوثات و األختبارات ، وما إىل ذلك ،و فقط األختبارات النهائية للسنة الدراسية يتم اقامتها يف األماكن املعينة يف كل مدينة بشكل حضوري.

2. وحدة التعليم اإللكرتوين )املجازي(

تم إنشاء برنامج التعليم اإللكرتوين لجامعة الزهراء)سالم الله عليها( يف املستوى 2 يف النصف الثاين من العام الدرايس 94-93 وهو يقبل الطلبة حاليًا 

يف املستوى 2 و3 من خالل امتحان الدخول.

يف املستوى 3 ، يتم تقديم التفسري و العلوم القرآنية ، الفقه واألصول ، املحارضات اإلسالمية ، والتعليم والرتبية والتاريخ اإلسالمي.

يف الواقع ، يعد التعليم اإللكرتوين شكالً متقدما للتعليم الغري حضوري. بهذه الطريقة ، يتم وضع املوارد التعليمية مثل النصوص الدرسية والربامج 

التعليمية السمعية والبرصية للمدرسني يف نظام التعليم املجازي تحت ترصف الطالب.

يتم إجراء جميع األنشطة ، مبا يف ذلك البحوثات والواجبات واالختبارات األسبوعية واألختبار النصفي للفصل الدرايس ، عرب اإلنرتنت ، و فقط 

األختبارات النهائية للفص الدرايس يتم اقامتها يف األماكن املعينة يف كل مدينة بشكل حضوري.

األهداف:

الف( إنشاء مجاالت مناسبة لزيادة وصول املرأة إىل العلوم واملعارف اإلسالمية ؛

ب( إستفادة السيدات املتحمسات للعلوم الدينية ، من اإلمكانات التعليمية للمجتمع ، وفقا لرشوطهم وواجباتهم.

1.كلية الهدى للعلوم و املعارف اإلسالمية

تعيني املرشد األعىل )دام ظله العايل( عىل منح شهادة جامعية من قبل جزء من جامعة الزهراء )سالم الله عليها( يف الفضاء اإلسالمي والديني 

للسيدات ، وكذلك التأكيد عىل رضورة تأثري الخبريات واملتعلامت من نساء العامل اإلسالمي عىل املرسح العاملي ودور جامعة الزهراء )سالم الله عليها( 

يف إنشاء جامعة الهدى للعلوم و املعارف اإلسالمية.

كلية الهدى للعلوم و املعارف اإلسالمية  هي واحدة من املراكز العلمية التابعة لجامعة الزهراء )سالم الله عليها( ، التي أذن بها وزارة العلوم والبحوث 

والتكنولوجيا و تحت إرشاف مديرية جامعة الزهراء )سالم الله عليها( ومجلس األمناء يف خمسة مجاالت للدراسة عىل املستوى الجامعي وخمس 

مجاالت عىل مستوى املاجستري.

ترحب هيئة التدريس ، مع خمس مجاالت تعليمية رسمية ، بالطالب من إيران والبلدان أخرى يف العامل.

األهداف:

الف( تدريب النساء املتعلامت تعليام عاليا مع الرتكيز عىل الحفاظ عىل األسس اإلسالمية؛
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ب( انتشار العلوم والفنون دوليا عىل أساس القيم املتسامية لإلسالم ؛42

ج( تعزيز وتعميق األخالق ، والتحرر واإلبداع ، يف املدارس املتخصصة التي تركز عىل املرأة.

األجراءات و األنشطة:

حتى اآلن ، تخرج أكرث من 170 طالب غري إيراين وأكرث من 150 طالباً إيرانياً من كلية العلوم واملعارف اإلسالمية يف مسويني : جامعي ودراسات عليا.

2.املعهد التعليمي و الرتبوي الهدى

عىل الرغم من أن املهمة الرئيسية لجامعة الزهراء )سالم الله عليها( هو تزويد النساء بالتعليم والتدريب يف انسجام مع الربامج الحوزوية ، فإن 

نشاطات تعليم الفتيات اليوم سيكون لها تأثري هائل عىل تعليم األمهات والسيدات املستقبليات يف البالد.

لذلك ، حصل األعضاء الحرتمني املؤسسني ، مع املعرفة املناسبة الحتياجات املجتمع اإلسالمي ، عىل رخصة قانونية من وزارة الرتبية والتعليم ،عىل 

تأسيس املدارس الثانوية للبنات يف العلوم و املعارف اإلسالمية يف قم ، وتدريجيا أيضا يف مدينتي كرمان وبافانات ، كهنوي ورفسنجان. 

أيضا ، من خالل مراقبة النتائج الرائعة لتأسيس مدارس العلوم اإلسالمية ومن أجل االستجابة للطلب الكبري من الناس الذين يدينون بالدين واملثل 

العليا للثورة اإلسالمية ، وملعالجة مخاوف العائالت الدينية ، بالنسبة للفتيات األصغر سنا ، قام معهد الهدى التعليمي و الرتبوي غري الحكومي بإنشاء 

وبناء جميع مستويات التعليم.

األهداف:

الف( إضفاء الطابع املؤسيس عىل الثقافة النقية واإلنسانية يف ظالل األجواء الروحية وامللهمة ؛

ب( تدريب الفتيات املؤمنات املخلصات ملثل الثورة اإلسالمية ؛

ج( تقوية الروح الدينية بني الفتيات والعوائل.

د( تسيري وتثقيف الفتيات لدخول املجال واكتساب العلوم و املعارف اإلسالمية .

األجراءات و األنشطة:

كام ينشط املركز يف 10 مدارس مبا يف ذلك املدارس التمهيدية واملدارس االبتدائية ، واملدارس الثانوية األوىل والثانية ، واملدارس الثانوية يف كرمان، 

وبفانات ، وكهنوي، ورفسانجان، يف املجاالت التالية:

- التدريب التخصيص للقرآن الكريم ؛

- التدريب التخصيص لللغات الخارجية ؛

- التدريب التخصيص للكمبيوتر؛

- توفري و توليد محتوى الربنامج التکاملیه؛
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1. قاعة الصحوة اإلسالمية

البناء مبساحة 3،109 مرت مربع بسعة 1400 شخص هي واحدة من اإلمكانات األخرى لجامعة الزهراء)سالم الله عليها(. يحتضن هذا املنتدى ، 

باعتباره أكرب قاعة مؤمترات يف مدينة قم، الربامج التعليمية والثقافية والرتبوية والبحثية مثل الندوات والحلقات الدراسية واملؤمترات واالجتامعات ، 

باإلضافة إىل دروس أخالقية غامرة.



47 46

47

2.محطة النقل46

املحطة العامة لجامعة الزهراء )سالم الله عليها(، وذلك لتسهيل نقل النساء الطالبات من مناطق مختلفة من مدينة قم املقدسة ، وخلق بيئة آمنة 

للمشاة وركوب األخوات الطلبة وأبنائهن ، يف مساحة تزيد عن 10000 مرت مربع بسعة مثانني حافلة والقدرة عىل نقل 6500 شخص يوميا يف الخدمة 

للطالب.
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املتاجر الحقيقية واملجازية وامللحقات الجانبية48

أنشأت جامعة الزهراء )سالم الله عليها( متاجر حقيقية ومجازية مختلفة بغرض توفري الرفاه للطالب حضورياً و غري حضورياً و مجازياً، وميكن 

للطالب بشكل حضوري أو من خالل الطلب عن طريق اإلنرتنت ، يف أقرب وقت ميكنهم الحصول عىل، الكتب واألقراص املضغوطة الخاصة 

بالتدريس واملنتجات التي يحتاجونها.
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مخيم دستجرد العلمي والثقايف:50

مساحة خرضاء تبلغ 10 آالف مرت مربع، مبرافق ترفيهية جيدة، من أجل تعزيز وتحسني صحة الطالبات وبث الحيوية بينهن من جهة وبني 

املجموعات العلمية والبحثية من جهة أخرى. يستوعب املخيم 400 نزيلة يف بيئة آمنة وساملة. وُجّهز املخيم باملرافق الرياضية وُعرشا وغريها من 

املرافق الرتفيهية، وهو بيئة ممتازة إلقامة املخيامت واملعسكرات العلمية والثقافية والرتبوية


