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به رسدبیری مدارس علوم اجتامعی و اهل بیت  

ـ تابستان ۱۳۹۹ـ  ـ شامره دوم   
ویژه محرم و صفر
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 به کوشش:

 سمیه افشار

 مریم کوچک زاده

 عاطفه طباطبایی

مرضیه وحدانی

فهرست:

عملیات برگزاری روضه های خانگی با محوریت تدبر در قرآن  5 

تدوین مجموعه 4جلدی کتاب های مهارتی قواعد زندگی در خانه ۵ 

نگارش کتابی با موضوع »عمل صالح« حول محور سوره زلزال  ۵ 

برگزاری جلسات تدبری تخصصی حول سور مسبحات  ۵ 

تهیه منت و سوره نوشت ۶ 

سلسله کارگاه هایی هامیش »کرونا؛ بهانه ای برای آموزش سامل ۶

تهیه محصوالت مرتبط با هامیش کرونا  ۶ 

کارگاه لزوم سالمت مادران در تربیت  ۷

کارگاه بایسته های مسائل جنسی در خانواده و اجتامع  ۷

برگزاری جلسات تدبری تخصصی حول سور حامدات ۸

 ۸ برنامه ریزی  جهت برگزاری هامیش حول سور حامدات 

 ۸ خیمه های قرآن حسینی 
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نرشیه کسا با هدف اطالع رسانی فعالیت های مدارس علوم اجتامعی و اهل 

به صورت گاهنامه منترش می شود. بیت 

گزارش برنامه مدرسه علوم اجتامعی و اهل بیت  

در ماه محرم و صفر و عملیات اربعین

عملیات برگزاری روضه های خانگی با محوریت تدبر در قرآن
زمان: از اول محرم تا پایان صفر. هر روز. در بیوت مومنین. منطقه 22 تهران و دیگر مناطق

ــم. روضــه و مداحــی،  ــرآن کری ــری ســور ق ــه تدب ــف کســا. ســخرنانی، ارائ ــث رشی ــت حدی ــه: قرائ برنام

ــارت عاشــورا ــت زی قرائ

تدوین مجموعه 4جلدی کتاب های مهارتی قواعد زندگی در خانه 
مجموعــه 4جلــدی مهــارت هــا و قواعــد زندگــی در خانــه بــا موضوعــات اکل،اذن،تحیــت و ســالم،بیتوته 

نــوم و خــواب در حــال تدویــن اســت.

ایــن نوشــتار بــا احصــای قواعــد خانــه و خانــواده براســاس ســوره مبارکــه نــور و روایــات و آیــات مرتبــط با 

خانــواده،  قصــد دارد قواعــد و مهارتهــای متناســب بــا ایــن قواعــد را بیــان کــرده و تالشــی بــرای ارتقــای 

ایــن مهارتهــا صــورت دهــد. براســاس ســوره مبارکــه نــور، روابــط، در ســه فضــای مرتبــط بــا هــم ترســیم 

شــده  و  کــه بایــد تحــت نظــام جامــع والیــت الهــی ســاماندهی شــوند. 

کتــاب نســیم روح افــزای خانــه مــن بــا موضــوع تحیــت و ســالم تدوینــش بــه پایــان رســیده و در حــال 

ویرایــش اســت.در ایــن بخــش مهــارت هایــی بــرای انــس افزایــی و روح افزایــی در خانــه جهــت بــاال رفــن 

رضایــت و شــادی ،شــکوفایی تــوان هــا و اســتعدادها مطــرح شــده اســت.

هــم اکنــون نــگارش دفــر اول ایــن مجموعــه بــا موضــوع اکل آغــاز شــده اســت و جلســات تخصصــی ای 

بــرای نــگارش ایــن کتــاب در حــال برگــزاری میباشــد.

نگارش کتابی با موضوع »عمل صالح« حول محور سوره زلزال
جلســات تخصصــی، جهــت نــگارش کتابــی بــا موضــوع »عمــل صالــح« حــول محــور ســوره زلــزال توســط  

مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت  در حــال برگــزاری میباشــد. 

برگزاری جلسات تدبری تخصصی حول سور مسبحات
مدارس علوم اجتامعی و اهل بیت  جلسات تدبری تخصصی حول سور مسبحات برگزار منوده اند.

گزارشات و اخبار
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تهیه من و سوره نوشت
مــن و ســوره نوشــت هایــی از برگــزاری جلســات تخصصــی مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت   

ــال تخصصــی میثــاق مربیــان منتــرش می شــود.  حاصــل می شــود کــه در کان

برگزاری جلسات تخصصی حول سور مسبحات

 جهت تدوین مقاالت علمی پژوهشی

 با موضوع »آموزش سامل در خانواده و اجتامع«
مدارس علوم اجتامعی و اهل بیت اقدام به برگزاری جلسات تخصصی جهت تدوین مقاالت علمی 

پژوهشی حول سور مسبحات با موضوع »آموزش سامل در خانواده و اجتامع« منوده اند.

برگزرای سلسله کارگاه هایی در قالب هامیش »کرونا؛ بهانه ای برای آموزش سامل

 در خانواده و اجتامع بر اساس قرآن و روایات«
بــا توجــه بــه رشایــط موجــود در جامعــه بواســطه شــیوع ویــروس کرونــا ،مدرســه علــوم اجتامعــی و اهــل 

ــا  ــه بررســی نظــام آموزشــی موجــود ب ــری از فرصــت موجــود ب ــا بهــره گی ــا ب ــر آن شــد ت بیــت   ب

محوریــت ســوره مبارکــه جمعــه و ســور مســبحات در همــه ســطوح خانــواده و فرزنــدان و ... بپــردازد و 

نظــام آموزشــی منطبــق بــا آمــوزه هــای قــرآن را شناســایی کنــد.

به همین دلیل اقدام به برگزاری کارگاه هایی با عناوین زیر منوده است:

جلسه اول: خانواده سامل در محرض سوره مبارکه جمعه

جلسه دوم: نحوه ارتباط موثر در خانواده جهت سامل سازی تربیت

جلسه سوم: کودک نوپای من، بایدها و نبایدها در تربیت سامل

جلسه چهارم: چگونه کودک سامل داشته باشم؟

جلسه پنجم: نو + جوانی؛ اولوالفضل هایی در جامعه

جلسه ششم: بررسی آسیب های جامعه در نظام تربیت بر اساس سور مسبحات

جلسه هفتم: لزوم سالمت مادران در تربیت، نقش آن در عرصه خانواده و اجتامع

جلسه هشتم: سالمت جسمی زنان متناسب با نقش و ساختار وجودی آنها

جلسه نهم: بایسته های مسائل جنسی در خانواده و اجتامع

ــایر کارگاه  ــن از س ــش و اطــالع یاف ــن هامی ــزاری ای ــب حاصــل از برگ ــت مطال ــه دریاف ــدان ب ــه من عالق

https://chat. ــه آدرس ــس آپ  ب ــان وات ــام رس ــا در پی ــش کرون ــال هامی ــق کان ــد از طری ــا می توانن ه

https://ble.ir/ و در پیــام رســان بلــه بــه آدرس whatsapp.com/BHEckpZBFlxLQZbOaulCkA

http://quranetratschool. و همچنیــن ســایت مدرســه اهــل بیــت  بــه آدرس  corona_tarh

ir/?page_id=1197 اقــدام مناینــد.

تهیه محصوالت مرتبط با هامیش کرونا
محصوالتی جهت برگزاری هامیش کرونا در فضای مجازی تهیه شده است که عناوین آن به تفصیل به 

رشح زیر است:

یک طرح جامع	 

۵ من مبتنی بر سور مسبحات	 

۱۳ کلیپ از محتوای جلسات کارگاه ها	 

 ۳ تیزر تبلیغ محتوا	 
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۱۱ کلیپ محتوایی	 

۱۳ پرده نگار برای ارائه محتوای کارگاه ها در حوزه های)رشد۱ : ۲عدد/ رشد۲: ۳ عدد/ رشد۳: 	 

۲ عدد/ ارتباط موثر:۱عدد/سوره حمعه: ۱عدد/ مجموعه سور مسبحات: ۱عدد/ مهارت ها شاد 

زیسن: ۱عدد /مقاله مهارت ها نقش زنان۱ عدد(

تولید ۹ صفحه گراف محتوایی تولید شده در جلسات	 

تولید بالغ بر ۲۲ عکس معرفی کتب و محتواهای مرتبط با آموزش در کارگاه ها	 

ایجاد کانال تخصصی هامیش	 

 اقدام به چاپ نرشیه جهت اطالع رسانی هامیش	 

عالقه مندان به دریافت محصوالت این هامیش میتوانند از طریق کانال هامیش کرونا در پیام رسان 

واتس آپ  به آدرس 

 https://chat.whatsapp.com/BHEckpZBFlxLQZbOaulCkA

و در پیام رسان بله به آدرس

 https://ble.ir/corona_tarh 

 و در سایت مدرسه قرآن و عرت  به آدرس

http://quranetratschool.ir/?p=14422&preview=true

اقدام منایند.

کارگاه لزوم سالمت مادران در تربیت، نقش آن در عرصه خانواده و اجتامع 

از سلسله کارگاه های هامیش 

»کرونا؛ بهانه ای برای آموزش سامل در خانواده و اجتامع بر اساس قرآن و روایات«
مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت  اقــدام بــه برگــزاری کارگاه  لــزوم ســالمت مــادران در تربیــت، 

ــش  ــای هامی ــه کارگاه ه ــن کارگاه از سلسلس ــت .ای ــوده اس ــامع من ــواده و اجت ــه خان ــش آن در عرص نق

ــا، بهانــه ای بــرای آمــوزش ســامل در خانــواده و اجتــامع براســاس قــرآن و روایــات میباشــد کــه بــه  کرون

ــامع در روز  ــواده و اجت ــوزه خان ــال در ح ــد و فع ــه من ــان عالق ــادران و مربی ــرای م ــازی ب ــورت مج ص

چهارشــنبه و پنجشــنبه 12 و 13 شــهریور ســاعت 7 تــا 9 صبــح برگــزار شــد.عناوین تفصیلــی ایــن کارگاه 

بــه رشح زیــر اســت.

کارگاه اول: نقش زنان در خانواده و اجتامع، سالمت روحی و رضایتمندی از زندگی

کارگاه دوم: سالمت جسمی زنان متناسب با نقش و ساختار وجودی آنها

ــا  ــش کرون ــال هامی ــق کان ــد از طری ــن کارگاه میتوانن ــب حاصــل از ای ــت مطال ــه دریاف ــدان ب ــه من عالق

ــد. ــدام مناین اق

https://chat.whatsapp.com/BHEckpZBFlxLQZbOaulCkA :پیام رسان واتس آپ

https://ble.ir/corona_tarh :پیام رسان بله

کارگاه آموزش سامل؛ بایسته های مسائل جنسی در خانواده و اجتامع
نهمین کارگاه از مجموعه کارگاههای هامیش کرونا، بهانه ای برای آموزش سامل در خانواده و اجتامع 

براساس قرآن و روایات

ــای  ــته ه ــامل؛ بایس ــوزش س ــزاری کارگاه آم ــه برگ ــدام ب ــت  اق ــل بی ــی و اه ــوم اجتامع ــه عل مدرس

مســائل جنســی در خانــواده و اجتــامع منــوده اســت.این کارگاه،نهمیــن کارگاه از سلسلســه کارگاه هــای 

هامیــش کرونــا، بهانــه ای بــرای آمــوزش ســامل در خانــواده و اجتــامع براســاس قــرآن و روایــات میباشــد کــه 

بــه صــورت مجــازی بــرای مــادران و مربیــان عالقــه منــد و فعــال در حــوزه خانــواده و اجتــامع در روز 

دوشــنبه ۱۷ شــهریور ۹۹، ســاعت ۷ تــا ۹ صبــح برگــزار میشــود.
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ــا  ــش کرون ــال هامی ــق کان ــد از طری ــن کارگاه میتوانن ــب حاصــل از ای ــت مطال ــه دریاف ــدان ب ــه من عالق

ــد. ــدام مناین اق

https://chat.whatsapp.com/BHEckpZBFlxLQZbOaulCkA :پیام رسان واتس آپ

https://ble.ir/corona_tarh :پیام رسان بله

 

برگزاری جلسات تدبری تخصصی حول سور حامدات
مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیــه الســالم اقــدام بــه برگــزاری  جلســات تدبــری تخصصــی حــول 

ســور حامــدات منــوده انــد .

برنامه ریزی  جهت برگزاری هامیش حول سور حامدات   

مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت  در حــال برنامــه ریــزی  جهــت برگــزاری هامیشــی حــول ســور 

حامــدات در مــاه صفــر میباشــند .

خیمه های قرآن حسینی
ــن دوره  ــان متدبری ــوت از می ــده بی ــان آین ــت مربی ــا هــدف شناســایی و تربی ــی ب ــوت نوران ــروه بی کارگ

تفکــر بــه بعــد در نیمــه اول محــرم، اقــدام بــه برگــزاری جلســات قــرآن در خانــه، مســاجد و حســینیه 

هــا  بــا تعــداد کمــر از ۱۰ نفــر در کل کشــور بصــورت حضــوری منــوده اســت. محتــوای ایــن جلســات 

ســور کتــاب مقدمــات تدبــر و ســوره مبارکــه فجــر میباشــد.برای آمــاده ســازی مربیــان اقــدام بــه برگــزاری 

کارگاه تربیــت مربــی بــه صــورت فــرشده طــی ســه روز بــا محوریــت ســوره مبارکــه فجــر صــورت گرفتــه 

اســت.


