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به رسدبیری مدارس علوم اجتامعی و اهل بیت  

ـ تابستان ۱۳۹۹ـ  ـ شامره اول   
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نرشیه کسا با هدف اطالع رسانی فعالیت های مدارس علوم اجتامعی و اهل 

به صورت گاهنامه منترش می شود. بیت 

 مجموعه مدارس علوم اجتامعی، انسانی  و اهل بیت با هدف تربیت 

نیروی فعال در خانواده و اجتامع از تابستان 1399، اقدام به برگزاری دوره های 

تربیت مربیان و فعاالن در عرصه خانواده و اجتامع منوده اند.

دوره مجازی اقامه کنندگان زندگی توحیدی

مجموعــه مــدارس علــوم اجتامعــی، علــوم انســانی، اهــل بیــت  بــه صــورت مشــرک و متمرکــز در 

ــام قــرآن پژوهــان خواهــر واجــد رشایــط )شــامل اعضــای  ــه پذیــرش و ثبــت ن تابســتان 1399 نســبت ب

ــع  ــجویان مقط ــد و دانش ــی ارش ــری و کارشناس ــع دک ــجویان مقاط ــا، دانش ــگاه ه ــی دانش ــت علم هیئ

کارشناســی کــه قصــد جــدی بــه فعالیــت در زمینــه هــای تخصصــی دارنــد( جهــت آمــوزش دوره هــای 

ــدگان  ــه کنن ــزاری دوره اقام ــه برگ ــدام ب ــرآن و عــرت، اق ــواده از منظــر ق ــر و تخصصــی حــوزه خان تدب

زندگــی توحیــدی ویــژه خواهــران منــوده اســت.

ــت  ــند تح ــدی باش ــی توحی ــدگان زندگ ــه کنن ــه از اقام ــدف اینک ــا ه ــرح ب ــن ط ــدگان در ای ــت کنن رشک

آمــوزش تدبــر در قــرآن، مباحــث مربــوط بــه دوره هــای رشــد و کتــاب هــای ســاختار وجــودی انســان و 

جامعــه قــرار گرفتــه انــد.

ایــن افــراد ضمــن رشکــت در کالس هــای مجــازی و اختصــاص 1۰ ســاعت در هفتــه جهــت مطالعــه، نهایتــا 

خروجــی ای درخــور هــر کالس ارائــه می دهنــد. الزم بــه ذکــر اســت تعــداد جلســات آموزشــی هــر کالس 

در ایــن دوره 1۲ جلســه می باشــد.

برگزاری هامیش مجازی طرح اقامه کنندگان زندگی توحیدی 

برای مربیان و مربیان به صورت مجزا 
در اواخــر دوره اقامــه کننــدگان زندگــی توحیــدی کــه بیشــر کالس هــا بــه امتــام رســیده بودنــد هامیــش 

هــای مجزایــی بــرای مربیــان و مربیــان برگزارشــد. در ایــن هامیــش هــا کــه بــا هــدف ارزیابــی دوره و 

دریافــت انتقــادات و پیشــنهادات از مربیــان توجیــه مربیــان دربــاره نحــوه ارزیابــی برگــزار شــد از یکایــک 

ــه و  ــوه ارائ ــا و نح ــت ه ــوص فعالی ــی در خص ــدی گزارش ــی توحی ــدگان زندگ ــه کنن ــرح اقام ــان ط مربی

رســیدگی بــه خروجــی هــای متدبریــن دریافــت شــد٪ همچنیــن برخــی افــراد مســتعد شناســایی شــدند 

.برخــی مربیــان پیشــنهاداتی جهــت ارتقــای دوره و نزدیــک شــدن بــه غایــت هــر کالس و ارتقــای خروجــی 

تعییــن شــده بــرای هــر کالس متناســب بــا کتــاب آن مطــرح کردنــد.

همچنیــن در هامیــش مربــوط بــه مربیــان آگاهــی هــای الزم جهــت ادامــه رونــد آموزشــی و پاســخگویی 

گزارشات و اخبار
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بــه ســواالت ایشــان انجــام گرفــت.

دوره تربیت فرماندهان ارشد عرصه خانواده و اجتامع
بــا هــدف تربیــت نیــروی فعــال در عرصــه  مــدارس علــوم اجتامعــی ، علــوم انســانی و اهــل بیــت 

خانــواده اقــدام بــه برگــزاری دوره تربیــت فرماندهــان ارشــد عرصــه خانــواده و اجتــامع منــوده انــد.

ــد در ســطوح مختلــف اجتــامع   ــواده اســت کــه بتوان هــدف دوره تربیــت نیــروی فعــال در عرصــه خان

ــا( ــازمان ها و ارگان ه ــئولین، س )مس

- تعامالت علمی و تخصصی بر قرار منایند،  

- امکانات و نیروهای متخصص را جذب منایند،  

- در حوزه های عملیاتی تعیین شده دقیق عمل مناید،  

- آسیبهای خانواده را شناسایی و رفع مناید  

این حرکت مستلزم تقویت نیروها در محتوای تخصصی حوزه خانواده و توان عملیاتی آنهاست .

مبتنی بر همین اهداف، جلساتی برای معرفی، تدوین موضوع، برنامه ریزی، ارزیابی و در نهایت 

جلسات تخصصی عملیاتی برگزار شده است و ادامه دارد.

جلسات میثاق با مربیان
طرح میثاق با مربیان ویژه مربیان خواهر مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عرت از۲۶ خرداد ماه هر 

هفته دوشنبه با حضور رسکار خانم افشار در حال برگزاری است.

هدف از برگزاری این کارگاه احصا ور فع نیاز مربیان حوزه های تدبری و تخصصی مجازی و حضوری 

میباشد.

مربیان در این جلسات میتوانند پاسخ سواالت خود  که در حین تدریس با آن مواجه میشوند را دریافت 

کنند.

مباحث مطرح شده در این کارگاه در سه حوزه زیر میباشد: 

قرآن و روش های تدبر  .1

ارائه فرشده و جامعی از کتب تخصصی و مورد نیاز مربیان   .2

مطالبی در باب چگونگی مدیریت خود ، امکانات و رشایط در بسرهای زندگی  .3

تاکنون کتب ساختار وجودی انسان و جامعه، دوره اول، دوم، سوم و چهارم رشد تفکر اجتامعی،کتاب 

تدبر در ساحت بیت، خانه ای متصل به رسول، سند خانواده، بایسته های مسائل جنسی و نیز مبانی 

لباس و پوشش به طور فرشده ارائه شده است؛ به گونه ای که افراد از مطالب این کتاب ها در جهت 

اصالح خود، خانواده و جامعه استفاده منایند.

ــراد حــارض  در کارگاه ضمــن  ــه و اف ــرار گرفت ــه ســور مســبحات در دســتور کار ق ــن کارگاه مطالع در ای

مطالعــه تدبــری و پیــاده ســازی روش هــای تدبــر در ایــن ســوره هــا ســعی در عملیاتــی و اجرایــی کــردن 

ایــن ســوره ها در بســر زندگــی فــردی و اجتامعــی بــر حســب توانشــان دارند.همچنیــن خروجــی هــای 

مربیــان رشکــت کننــده در ایــن دوره بــه صــورت ســوره نوشــت در گاهنامــه مدرســه اهــل بیــت  بــه 

ــد. ــاپ می رس چ

پیش از این مطالبی در باب فضای سوره های مکی و مدنی و چگونگی متایز این سور از یکدیگر مطرح 

شد که به افراد در راستای شناسایی وضعیت و ارزیابی از رشایط جامعه و منطقه مورد عملیاتشان یاری 

می دهد.

هم اکنون مطالعه سور حامدات در دستور کار قرار گرفته است. در جلسات آتی اسناد مربوط به حوزه 

علوم اجتامعی ارائه خواهد شد.

https://ble.ir/عالقه مندان میتوانند مطالب مربوط به جلسات میثاق را از طریق کانال به آدرس
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misaghemorabian در پیام رسان بله دنبال کنند.

آماده سازی پیش نویس طرح هایی  بر اساس سور مسبحات

مدرســه علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت  اقــدام بــه تهیــه پیــش نویــس طــرح هایــی منــوده انــد کــه 

حاصــل تدبــر در ســور مســبحات میباشــد. هــم اکنــون ایــن طــرح هــا در دســت بررســی و امــکان ســنجی 

و اجــرا می باشــند. عناویــن ایــن طرح هــا بــه رشح زیــر اســت.

-پیش نویس طرح مهارت آموزی به نوجوانان از طریق مشاغل و حرفه های کاربردی در اجتامع

- پیش نویس طرح انواع ابراز از طریق کالم در زندگی و کاربرد آن در خانواده

-پیــش نویــس طــرح نظــام ســازی نقــش هــا اجتامعــی متدبریــن مدرســه قــرآن و عــرت در مواجهــه بــا 

قــرآن

-پیش نویس طرح نظام سازی تزکیه  تعلیم بر مبنای فضل الله

ارائه آیین نامه و نقشه مدرسه علوم اجتامعی
علوم اجتامعی در راستای تشکیل جمع های ربانی و امت توحیدی حول محور امام، می تواند با

- با شناسایی ظرفیت ها،  

- آسیب شناسی و رفع موانع ظرفیت ها برای تشکیل امت  

- برنامه ریزی برای شکوفایی امت  

- محور منودن والیت و عدالت اجتامعی برای استقرار امت  

- و در نهایت نظام سازی جدید با محوریت والیت برای رشد امت،  

ظرفیت ها را ارتقاء داده و با ایجاد ظرفیت های جدید این هدف مهم را محقق مناید.

در مسیر تحقق این غایت همه هستی نیز در این راستا هامهنگ شده و مختصات و ظرفیت عامل تغییر 

می مناید.

نقشه عملیاتی علوم اجتامعی با محورهای ذکر شده به عنوان نقشه عملیات برای ظرفیت شناسی و 

ظرفیت سازی در این نوشتار تبیین و تفصیل شده است.

عالقه مندان برای دریافت فایل نقشه علوم اجتامعی میتوانند به سایت مدرسه دانشجویی قرآن و عرت 

به آدرس http://quranetratschool.ir/?p=13120 مراجعه کنند.

نقشه جامع مدرسه خانواده
عالقــه منــدان بــه آگاهــی یافــن نســبت بــه نقشــه جامــع مدرســه اهــل بیــت  میتواننــد بــا مطالعــه 

مــن زیــر نســبت بــه کلیــت آن آگاهــی یابنــد و بــرای آگاهــی نســبت بــه جزئیــات آن میتواننــد از طریــق 

آدرس http://quranetratschool.ir/?p=13112 فایــل آن را دریافــت مناینــد.

بــر مبنــای نقشــه چشــم انــداز کــه بــا محوریــت آموزه هــای ســوره مبارکــه نــور اســتخراج شــده اســت، 

نقشــه مدرســه خانــواده از بنیــاد تــا عملیــات، در ۴ ســطح ) درون خانــه، بیــن خانــه مؤمنیــن، اجتــامع و 

امــر جامــع( بررســی می شــود و عملیــات ســازی آن در هــر ســطح در 3 بخــش می باشــد. هــر بخــش یــک 

محــور دارد، کــه تحقــق محــور بــرای جریــان حکــم در هــر ســطح مســتلزم انجــام عمــل و عملیات هایــی 

می باشــد و بــا تحقــق محــور بواســطه عملیات ســازی نتایجــی بــرای آن ســطح در بــر خواهــد داشــت و 

موجــب نــزول رحمــت و ایجــاد مــودت خواهــد شــد. بنابرایــن

ــش  ــای آن در 3 بخ ــت و عملیات ه ــده اس ــم ش ــطح تنظی ــواده در ۴ س ــه خان ــه مدرس - نقش  

می یابنــد. تفصیــل 

- هر بخش عملیاتی شامل سطوح کالن، میانه و خرد می باشد.  

با سایر مدارس  - در بخش ها و سطوح مختلف ارتباط نقشه عملیاتی مدرسه اهل بیت   
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1۴ گانه مجمع مدارس دانشجویی و نحوه تعامل و همکاری با آنها مشخص و تبیین خواهد شد.

- نیروی عملیات کننده در هر سطح و بخش دارای رشایطی است که در آیین نامه اجرایی   

مدرسه اهل بیت  به تفصیل آورده شده است

ارائه آیین نامه اجرایی مدرسه اهل بیت 
مدرســه اهــل بیــت اقــدام بــه ارائــه آییــن نامــه اجرایــی متناســب بــا غایــت مدرســه اهــل بیــت  

منــوده اســت . غایــت مدرســه اهــل بیــت  تربیــت نیروهــای متخصصــی اســت کــه ترویــج کننــده و 

تحقــق بخــش ایجــاد اهلیــت بیــت رســول  اســت و در راســتای شــناخت و تحقــق ایــن اهلیــت متــام 

تــالش علمــی و عملیاتــی خــود را مبتنــی بــر علــم قرآنــی انجــام می دهنــد. بــه ایــن معنــا کــه اوالً قــادر 

بــه شــناخت و ایفــای نقــش خــود مطابــق بــا الگــوی بیــت رســول بــوده و ثانیــاً بــرای تحقــق ایــن الگــو 

قــادر بــه نظام ســازی و ارائــه راهــرد در ایــن زمینــه می باشــد. در ضمــن اشــاره بــه ایــن نکتــه رضوری 

اســت کــه بــا نظــر بــه روایــت رشیفــه أنــا و علــی ابــوا هــذه االمــت چشــم انــداز ایــن بیــت تــا گســره 

تشــکیل امــت واحــده توحیــدی اســت.عالقه منــدان میتواننــد بــرای دریافــت فایــل آییــن نامــه بــه ســایت 

مدرســه هــل بیــت علیــه الســالم بــه آدرس http://quranetratschool.ir/?p=2906 مراجعــه کننــد.

دسته بندی محصوالت مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عرت بر اساس مخاطبین
کلیه محصوالت مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عرت ،اعم از آثار مکتوب و غیر مکتوب بر اساس نیاز 

مخاطب و همچنین نوع مخاطبین در سه سطح عمومی، نیمه تخصصی و تخصصی توسط مدرسه علوم 

اجتامعی طبقه بندی شده اند.

مخاطبین میتوانند از طریق سایت مدرسه علوم اجتامعی از مجموعه های مدرسه دانشجویی قرآن و 

عرت  فایل دسته بندی محصوالت را دریافت کرده و متناسب با نیازشان محصول مورد نظر را انتخاب 

منایند.

لینک دریافت فایل مربوط به محصوالت طبقه بندی شده

 http://quranetratschool.ir/?p=7838

بسته های آموزشی مجازی

 ویژه عالقه مندان به آموزش مجازی و خود خوان و سایر افراد
عالقه مندان به آموزش مجازی و خودخوان و یا سایر افراد میتوانند بسته های آموزشی مربوط به دوره 

های رشد تفکر اجتامعی و خانواده را از طریق لینک زیر دریافت کنند.

در این بسته ها ارائه مجموعه کتاب های مربوط به دوره های رشد و خانواده به صورت صوت جلسات 

و تدریس کالس به کالس قابل دریافت میباشد.

لینک بسته های آموزشی دوره های رشد تفکر اجتامعی:

http://quranetratschool.ir/?p=12241 

لینک بسته های آموزشی خانواده:

 http://quranetratschool.ir/?p=12478 
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کتاب باغبانی سخن ،آماده برای چاپ
کتــاب باغبانــی ســخن شــامل مهــارت هایــی بــرای ارتبــاط موثــر  و هــم کالمــی ، از  مجموعــه کتــاب هــای 

بلــوغ بــا هم بــودن آمــاده چــاپ میباشــد.

کارگاه استحکام خانواده

 در هامیش ملی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران
کارگاه اســتحکام روابــط در خانــواده بــا ارائــه رسکار خانــم مریــم کوچــک زاده ، مســئول مدرســه خانــواده 

(در هامیــش ملــی قــرآن و روانشناســی دانشــگاه تهــران  در تاریــخ ســه شــنبه 24 تیــر  )اهــل بیــت 

مــاه بــا حضــور بیــش از 100 نفــر بــه صــورت مجــازی برگــزار شــد. از جملــه اهــداف ایــن کارگاه اصــالح و 

ارتقــای روابــط میــان افــراد خانــواده از طریــق طــرح مباحثــی چــون هــم کالمــی ،هــم فکــری و همدلــی 

بــوده اســت.

اهداف تفصیلی کارگاه به رشح زیر است:

- شــکوفایی اســتعدادهای خــود و دیگــران به وســیله تنظیــم درســت ارتباطــات به وســیله    

)اکــرام( جایگاه هــا  و  نقش هــا  بــه  توجــه 

ــم درســت  ــیله تنظی ــایرین به وس ــزه در س ــاد انگی ــای خــوب و ایج ــام کاره ــه انج ــامم ب - اهت  

)قیــام( ارتباطــات 

ــات  ــت ارتباط ــم درس ــیله تنظی ــران به وس ــه دیگ ــال آن ب ــرازات و انتق ــن اب ــن زیباتری - داش  

)احســان(

ــات  ــت ارتباط ــم درس ــی به وســیله تنظی ــیر اله ــط در مس ــی و رواب ــور زندگ ــالح در ام - اص  
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)اصــالح(

عنــوان هــم کالمــی بــه صــورت جامــع و کامــل در کارگاه ارائــه شــد که عالقــه منــدان میتواننــد پاورپوینت 

ارائــه شــده در کارگاه را از طریــق لینــک زیــر دریافــت کنند.همچنیــن جهــت آشــنایی بیشــر بــا مباحــث 

مطــرح شــده و منابــع مــورد اســتفاد میتواننــد بــه کتــاب بلــوغ بــا هــم بــودن و کتــاب بلــوغ عاطفــی اثــر 

احمدرضــا اخــوت مراجعــه منایند.

http://quranetratschool.ir/?p=8211

مقاله ماهیت نقش اجتامعی زنان از منظر قرآن،

مقاله برگزیده هامیش قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران
مقالــه نقــش اجتامعــی زنــان از منظــر قــرآن )حــرث( توســط خانــم مریــم کوچــک زاده در هامیــش ملــی 

قــرآن و روانشناســی در تاریــخ ۲۲ تیــر مــاه بــا حضــور اســاتید برجســته دانشــگاهی ارائــه و داوری شــد 

و عنــوان مقالــه برگزیــده ایــن هامیــش را کســب منــود.

ــُکْم َو  ــوا ِلَنُْفِس ُم ــئْتُْم َو قَدِّ ــْم أَنَّ ِش ــوا َحرْثَُک ُ ــْم فَأْت ــرٌْث لَُک ــه : » نســاُؤکُْم َح ــه رشیف ــل آی ــه ذی ــن مقال ای

ِ الُْمْؤِمنین.ســوره مبارکــه بقــره، آیــه: ۲۲3« نــگارش شــده اســت. اتَُّقــوا اللَّــَه َو اْعلَُمــوا أَنَُّکــْم ُمالقـُـوُه َو بـَـرشِّ

بــر اســاس ایــن مقالــه وظیفــه اجتامعــی زنــان جامعــه ایجــاد زمینــه بــرای قیــام در جامعــه میباشــد؛ کــه 

وظایفــی را بــرای خــود آنهــا و بــه طــور متقابــل بــرای مــردان جامعــه رقــم مــی زنــد.

عالقــه منــدان بــه دریافــت فایــل پــاور پوینــت مقالــه نقــش اجتامعــی زنــان از منظــر قــرآن میتواننــد از 

طریــق لینــک زیــر اقــدام مناینــد.

http://quranetratschool.ir/?p=5597

ارائه تجربیات و آیین نامه کارگروه بیوت نورانی

 به مرکز مطالعات راهردی بقیه الله)عج(
 اخیــرا جلســه ای بیــن اعضــای مدرســه اهــل بیــت  و یکــی از مســئوالن ســازمان تبلیغــات اســالمی 

برگــزار شــد. مرکــز مطالعــات راهــردی بقیــه اللــه )عــج( مایــل بــه تاســیس اندیشــکده ای بــرای ترویــج 

قــرآن در خانــه هــا میباشــد. لــذا تجربیــات کارگــروه بیــوت نورانــی بــه ایشــان انتقــال یافــت و آییــن نامــه 

بیــوت نورانــی بــه ایشــان معرفــی گردیــد.

برگزاری جشن بزرگ غدیر به صورت مجازی با محوریت سوره مبارکه مائده
کارگــروه بیــوت نورانــی در تاریــخ 19 مــرداد مــاه اقــدام بــه برگــزاری جشــنی مجــازی بــرای بزرگداشــت 

غدیــر منــود.

ایــن جشــن بــا محوریــت ســوره مبارکــه مائــده بــا ارائــه اســتاد اخــوت برگــزار شــد .رشکــت کننــدگان بــر 

رس ســفره ســوره مائــده ،ســفره والیــت حــارض شــدند تــا بیعتــی دوبــاره بــا امیراملومنیــن داشــته باشــند.

گزارش فعالیت کارگروه جوان برای عید غدیر
با عنوان: همه بر رس سفره امیراملومنین مهامنیم

اهداف برنامه

بزرگداشــت عیــد غدیــر بــا ترویــج کتــاب »میخواهــم شــیعه شــوم« بــا هــدف زمینــه ســازی بــرای برپایــی 

حکومــت توحیــدی از طریــق ایجــاد عطــف بــا دیگــران حــول محــور ایــامن

رشح برنامه

کارگــروه جــوان مدرســه اهــل بیــت  بــا هــدف زنــده نگــه داشــن عیــد غدیــر و معنــای والیــت و 

امامــت اقــدام بــه ترویــج کتــاب »میخواهــم شــیعه شــوم« بــه انــواع مختلــف منــوده اســت .
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عالقــه منــدان میتواننــد از طریــق ســایت مدرســه اهــل بیــت  بــه آدرس زیــر فایــل هــای مربــوط 

بــه ایــن برنامــه را دریافــت کننــد.

 http://quranetratschool.ir/?p=13415

کارگاه همراهی علم و عمل

 )از مجموعه کارگاه های محسن زنده است(
کارگــروه جــوان اقــدام بــه برگــزاری کارگاه هایــی با عنــوان علم و عمل بر اســاس کتاب حســن گزینی با 

هــدف همراهــی علــم و عمــل در زندگی منوده اســت، ایــن کارگاه ویژه خواهران 1۷ تا۲1 ســال اســت.

رسفصــل هــای مطــرح شــده در ایــن کارگاه مشــارکتی مجــازی، فاصله یابــی علم و عمل/وقــت کم،عمل 

زیاد/ارتقــا علــم نســبت بــه عمــل مشــخص می باشــد کــه طــی ســه جلســه در تیــر و مــرداد ارائــه  شــد.


