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علــوم  مــدارس  هــای  فعالیــت  رســانی  اطــاع  هــدف  بــا  کســا  نرشیــه 

می شــود. منتــرش  گاهنامــه  صــورت  بــه  بیــت  اهــل  و  اجتامعــی 

 

LMS فعال سازی آموزش مجازی
ــازی از  ــوزش مج ــازی آم ــال س ــتای فع ــام در راس ــم الس ــت علیه ــل بی ــی و اه ــوم اجتامع ــدارس عل م

طریــق LMS در حــوزه هــای تخصصــی و تربیــت نیــروی متخصــص بنــا بــر انجــام اقدامــات زیــر دارنــد.

تعیین کتاب های تخصصی که نیاز به تولید طرح درس فصل به فصل دارند  .1

طراحی دوره های مختلف بر اساس فصول کتاب  .2

تدوین سیر آموزشی هر دوره  .3

آماده سازی محتوای کتاب هایی که نیاز به رومنایی دارند  .4

تعیین کتاب های خودخوان مربوط به هر دوره  .5

تعیین و آماده سازی پیش نیاز های مربوط به دوره های تخصصی مدارس علوم اجتامعی و   .6

اهل بیت علیهم السام 

تولید خروجی ها و محتوای آموزشی مربوط به هر دوره  .7

مرحله بندی تولیدات پیش نیازهای مربوط به بسته های آموزش مجازی LMS بر حسب   .8

رضورت و نیاز

اولیــن کتــاب تخصصــی  کــه در دســتور کار مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت  جهــت تبدیــل بــه 

دوره هــای آمــوزش مجــازی LMS قــرار گرفتــه اســت، کتــاب تدبــر درســاحت بیــت میباشــد کــه دوره های 

آمــوزش مجــازی LMS بــر اســاس فصــول ایــن کتــاب طراحــی و دوره بنــدی شــده اســت. پیــش نیازهــای 

مربــوط بــه آمــوزش مجــازی LMS کتــب تخصصی علوم اجتامعی و خانواده  شــامل کتب تدبر در ســاحت 

بیــت، دوره هــای رشــد تفکــر اجتامعــی و ســاختار وجــودی انســان و جامعــه در حــال آمــاده ســازی اســت. 

همچنیــن تولیــد طــرح درس، محتــوا و محصــوالت بــرای دروس حــوزه مهارتــی خانــواده شــامل عناویــن 

بلــوغ عاطفــی و بلــوغ بــا هــم بــودن، خانــه ای متصل به خانه رســول، نســیم روح افــزای خانه من- شــامل 

مهارت هــای انس گیــری و ســامت در خانــواده، باغبانــی ســخن -شــامل مهارت هــای ارتبــاط موثــر کامــی 

ــزا خواب هــای  ــواده، لقمه هــای قــوت اف ــر در خان ــاط موث ــواده، مجموعــه طــرح درس هــای ارتب در خان

ــت. ــام اس ــال انج ــدن در ح ــوردن و خوابی ــطه خ ــه واس ــاط ب ــای ارتب ــامل مهارت ه ــش- ش ــرژی بخ ان

این تولیدات پس از آماده سازی در سامانه LMS  بارگزاری شده و در اختیار مخاطبین قرار خواهد گرفت.

نحوه ارتباط با روابط عمومی و یاور مدارس علوم اجتامعی و اهل بیت 
ــخ  ــت پاس ــت دریاف ــد جه ــام میتوانن ــم الس ــت علیه ــل بی ــی و اه ــوم اجتامع ــدارس عل ــن م مراجعی

ســواالت عمومــی و تخصصــی خــود بــه مســئول روابــط عمومــی و یــاور ایــن مــدارس مراجعــه مناینــد.

 ارتبــاط بــا روابــط عمومــی جهــت پاســخگویی بــه ســواالت عمومــی  مثــل نحــوه ثبــت نــام، 

گزارشات و اخبار
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ــات الزم در ســایت و ....از طریــق آدرس ــه محتوی توضیحــات دوره هــا، مشــکات فنــی، ارجــاع افــراد ب

 Ble.ir/Tahviliyan و Bit.ly/2EtnZpg ؛ و زمان پاسخگویی، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 11 تا 

17می باشد.

ــی  ــای تخصص ــه کارگروه ه ــان ورود ب ــه خواه ــرادی ک ــی اف ــت  راهنامی ــه جه ــاور مدرس ــا ی ــاط ب  ارتب

هســتند از طریــق آدرس Ble.ir/aTabatabaei و زمــان پاســخگویی، روزهــای شــنبه و چهارشــنبه از 

ســاعت 14 تــا 15می باشــد.

 برگزاری مجازی دوره اقامه کنندگان زندگی توحیدی در پاییز ۱۳۹۹
ــز ۱۳۹۹  ــز در پایی ــه صــورت مشــرک و متمرک ــم الســام ب ــت علیه ــوم اجتامعــی و اهــل بی ــدارس عل م

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

دانشــگاه هــا، دانشــجویان مقاطــع دکــری و کارشناســی ارشــد و دانشــجویان مقطــع کارشناســی کــه قصــد 

جــدی بــه فعالیــت در زمینه هــای تخصصــی دارنــد( جهــت آمــوزش دوره هــای تدبــر و تخصصــی حــوزه 

خانــواده از منظــر قــرآن و عــرت، اقــدام بــه برگــزاری دوره جدیــد  اقامه کننــدگان زندگــی توحیــدی ویــژه 

خواهــران منــوده انــد.

از اهــداف ایــن طــرح  آمــاده ســازی نیروهــا جهــت ورود بــه حــوزه پژوهــش، آمــوزش و اجــرا 

ــرای  ــتعد ب ــای مس ــاماندهی نیروه ــایی و س ــامع و شناس ــواده و اجت ــا خان ــط ب ــای مرتب در عملیات ه

می باشــد. عملیات هــا 

ســیر مطالعاتــی کــه بــرای رشکــت کننــدگان در ایــن طــرح در نظــر گرفتــه شــده اســت در بــازه زمانــی دو 

ســاله محقــق خواهــد شــد.

در ایــن مــدت رشکــت کننــدگان تحــت آمــوزش خودخــوان کتــب روش هــای تدبــر در قــرآن از جلــد اول 

تــا پنجــم، دوره هــای رشــد تفکــر اجتامعــی از جلــد اول تاچهــارم و همچنیــن کتاب هــای ســاختار وجــودی 

ــه صــورت مجــازی در  ــا ب ــد. کاس ه ــرار می گیرن ــواده ق ــت و خان ــه و بســته آموزشــی بی انســان، جامع

حــال برگــزاری اســت و تعــداد جلســات آموزشــی هــر کاس در ایــن دوره ســه ماهــه، ۱۲ جلســه میباشــد.

تــا کنــون ۸ هفتــه از آغــاز ایــن دوره گذشــته اســت.

ــا  ــازی ب ــه ای مج ــان جلس ــواالت ایش ــه س ــخگویی ب ــتیبانان و پاس ــان و پش ــا مربی ــاط ب ــتای ارتب در راس

مربیــان و پشــتیبانان ایــن دوره ترتیــب داده شــد و مــروری بــر بایدهــا و نبایدهایــی کــه بــر اســاس طــرح 

توجیهــی دوره اقامــه کننــدگان زندگــی توحیــدی بایــد بــدان پایبنــد باشــند صــورت گرفــت.

برنامه کاس های تدبر و رشد در حال برگزاری به رشح زیر می باشد:



7

فعاليت ها

ثبت و مستندسازی کلیه فرایندها و عملیات های مدارس علوم اجتامعی و اهل بیت
 مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهــم الســام  اقــدام بــه ثبــت کلیــه فرایندهــا و عملیات هــای  

خــود در قالــب مستندســازی و تهیــه نرشیــه کســا بــه گونــه ای منوده انــد کــه قائــم بــه فــرد خــاص نبــوده 

و بــرای ســایرین قابــل فهــم باشــد.

بررسی آسیب های مدرسه اهل بیت  و امور مرتبط با خانواده 

طبق نقشه مدرسه علوم اجتامعی در ضلع آسیب شناسی با محوریت سور مسبحات
ــع  ــوم اجتامعــی در ضل ــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهــم الســام طبــق نقشــه مدرســه عل مــدارس عل

آسیب شناســی، بــا محوریــت ســور مســبحات بــه بررســی آســیب های مدرســه اهــل بیــت علیهــم الســام 

و امــور مرتبــط بــا خانــواده پرداختــه اســت.

نحــوه کار بــه ایــن شــکل می باشــد کــه شــبه نظــام آســیب ها در ایــن دو حــوزه از ســوره های مســبحات 

ــتخراج  ــرآن اس ــوره های ق ــر س ــی در دیگ ــرآن پیامی ــورت ق ــه ص ــیب ها ب ــل آس ــده و تفصی ــتخراج ش اس

می شــود. 

ــده و در  ــن ش ــیب ها تدوی ــا آس ــه ب ــرای مقابل ــده ب ــرا ش ــزی و اج ــای برنامه ری ــتا طرح ه ــن راس در ای

ــه اســت. ــرار گرفت دســتور کار ق

توجیه و آموزش مربیان و پشتیبانان جهت انتقال کاس های دوره اقامه کنندگان زندگی 

توحیدی به محیط ادوب کانکت 
مربیــان و پشــتیبانان دوره  اقامه کننــدگان زندگــی توحیــدی توســط مســئولین ایــن دوره جهــت انتقــال 

بــه محیــط ادوب کانکــت طــی جلســه ای تحــت آمــوزش قــرار گرفتنــد. ایــن امــر مقدمــات الزم بــرای ورود 

فضــای آمــوزش مجــازی LMS را فراهــم می ســازد.

جلسات میثاق با مربیان
تاکنــون حــدود  5مــاه از آغــاز جلســات میثــاق بــا مربیــان می گــذرد ، هــدف از ایــن جلســات احصــا و 

رفــع نیــاز مربیــان تدبــری و تخصصــی و ســاماندهی کارهــای اجرایــی نیروهــای فعــال در عرصــه خانــواده 

ــد. ــامع می باش و اجت

مباحث مطرح شده در این جلسات وارد فاز جدیدی شده و در سه حوزه زیر می باشد:

ــه  ــده در جلس ــان رشکت کنن ــط مربی ــرآن توس ــر در ق ــات تدب ــاب مقدم ــوره های کت ــه س ارائ  .1

مبتنــی بــر کتــب روش هــای تدبــر در قــرآن

پی گیری کارهای اجرایی آموزشی رشکت کنندگان  .2

ارائه و بررسی نقشه و آیین نامه هايی که باید مربیان نسبت به آن مطلع باشند.  .3

در ایــن راســتا نقشــه جامــع و آییــن نامــه مدرســه اهــل بیــت علیهــم الســام مــورد بررســی قــرار گرفتــه 

اســت.

اعام همکاری مدرسه اهل بیت   با مدرسه علوم انسانی در راستای تولید طرح 

درس های مهارت های زندگی و خانواده 
ــواده   ــی و خان ــد طــرح درس هــای مهارت هــای زندگ ــه الســام در راســتای تولی ــت علی مدرســه اهــل بی
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بــا مدرســه علــوم انســانی اعــام همــکاری منــوده اســت. ایــن طــرح درس هــا  بــرای دو رشــته در حــال 

تاســیس تربیــت و مشــاوره خانــواده بــر اســاس ســیر تولیــدات آمــوزش مجــازی LMSتولیــد و در فضــای 

آموزشــی LMS بارگــذاری خواهــد شــد.

جلسات هم اندیشی درباره نحوه برخورد با انتشارات های ترویج دهنده ادبیات نامناسب 

در میان خانواده ها، کودکان و نوجوانان
ــازی و  ــطه ب ــه واس ــان ب ــودکان و نوجوان ــا ، ک ــواده ه ــن خان ــی در بی ــی فرهنگ ــاهد رواج ب ــرا ش اخی

کتاب هــای بــا ادبیــات نامناســب برخــی از انتشــارات هــا هســتیم؛ مســئولین مــدارس علــوم اجتامعــی و 

اهــل بیــت علیهــم الســام جلســاتی را در راســتای نحــوه برخــورد بــا چنیــن انتشــاراتی تشــکیل داده انــد و 

ــن مــدارس در دســت بررســی می باشــد. ــن موضــوع از ســوی ای ای

جلسات

برگزاری جلسه مجازی با متقاضیان عضویت در مدرسه علوم اجتامعی
یــک جلســه مجــازی و یــک جلســه حضــوری بــا حضــور مســئولین مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت 

علیهــم الســام و متقاضیــان عضویــت در مدرســه علــوم اجتامعــی برگــزار گردیــد. طــی ایــن جلســه نقشــه 

جامــع مــدرس علــوم اجتامعــی، ســیر مطالعاتــی ایــن مدرســه و نحــوه کار بــرای متقاضیــان تبییــن گردیــد

گزارش مراجعاتی به مدرسه اهل بیت  حول موضوع خانواده
در مراجعــه فرهنگــرای کار وتعــاون بــرای آموزش هــای خانــواده  بــه مدرســه اهــل بیــت علیهــم الســام، 

دوره هــای آموزشــی مدرســه بــه ایشــان معرفــی گردیــد و بــه کانــال مجمــع مــدارس دانشــجویی قــرآن و 

عــرت علیــه الســام و زندگــی توحیــدی و جامعــه توحیــدی جهــت اطــاع از دوره هــا ارجــاع داده شــدند. 

ــبکه؛  ــن ش ــواده در ای ــه خان ــوالت برنام ــد محص ــرای تولی ــق ب ــبکه اف ــه ش ــتای مراجع ــن در راس همچنی

ــرآن و عــرت علیهــم الســام،  ــی جهــت معرفــی محصــوالت مدرســه دانشــجویی ق جلســات و متاس های

آمــوزش و ارائــه محتــوای علمــی مــورد نیــاز بــرای ایــن قبیــل تولیــدات برگــزار گردیــد.

ــن  ــدی ای ــی و تولی ــروه پژوهش ــه گ ــد محصــوالت ب ــرای تولی ــی ب ــی- عملیات ــرح علم ــک ط ــن ی همچنی

ــد. ــنهاد داده ش ــه پیش برنام

کارگروه کودک

برگزاری جلسه با مسئول کارگروه کودک
طــی جلســه ای بــا حضــور مســئولین مدرســه اهــل بیــت علیــه الســام و کارگــروه کــودک، بــه اولویت هــا، 

مقاصــد، امکانــات و نحــوه آمــوزش مجــازی در خصــوص ایــن کارگــروه پرداختــه شــد و نهایتــا تصمیــم بــر 

آن شــد بعــد از مطالعــه نظام نامــه و آیین نامــه مدرســه اهــل بیــت علیــه الســام، جلســات بــا مســئول 

کارگــروه کــودک ادامــه یابــد.

برگزاری کارگاهی برای مادران در دانشگاه الزهرا توسط کارگروه کودک 
کارگروه کودک اقدام به برگزاری کارگاهی برای مادران در داتشگاه الزهرا منوده است.
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برگزاری کارگاه های طیب سخن در شهرستان ها توسط کارگروه کودک
ــی در اســتان هــای  ــزاری کارگاه های ــه برگ ــدام ب ــه الســام ،اق ــت علی ــودک مدرســه اهــل بی ــروه ک کارگ

شــیراز )شهرســتان الر(و گیــان )شهرســتان رشــت( بــا محوریــت کتــاب طیــب ســخن منــوده اســت. هــدف 

از برگــزاری ایــن کارگاه هــا  آمــوزش کام طیــب بــه والدیــن و نــرش آن در خانــواده هــا میباشــد.مخاطبین 

ایــن کارگاه هــا والدین،مربیــان و متخصصیــن حــوزه کــودک بــوده انــد.

همکاری تعدادی از اعضا  کارگروه کودک با گروه نسل توحیدی
تعــدادی از اعضــا  کارگــروه کــودک بــا گــروه نســل توحیــدی در عملیــات منــاز و طیــب ســخن و انجــام 

فعالیتهــای پژوهشــی بــر اســاس کتــب تعییــن شــده و ثبــت و ارائــه آنهــا همــکاری منــوده انــد.

معرفی مربی توسط کارگروه کودک برای تدریس کتاب های دوره اول رشد تفکر اجتامعی 

و طیب گزینی در دوره پاییز طرح اقامه کنندگان زندگی توحیدی مدارس علوم اجتامعی و 

اهل بیت 
کارگروه کودک جهت تدریس کتاب های دوره اول رشد تفکر اجتامعی و طیب گزینی در دوره پاییز 

طرح اقامه کنندگان زندگی توحیدی مدارس علوم اجتامعی و اهل بیت علیهم السام، اقدام به معرفی 

مربی منوده است.

معرفی مربی جهت برگزاری کارگاه یک روزه در دانشگاه الزهرا و دانشگاه کاشان به 

مناسبت اربعین حسینی با عنوان

»وبینار کودک تراز قرآن بر اساس کتاب رشد یک و طیب گزینی«
ــار  ــوان »وبین ــا عن ــینی ب ــن حس ــبت اربعی ــه مناس ــک روزه ب ــزاری کارگاه ی ــت برگ ــودک جه ــروه ک کارگ

کــودک تــراز قــرآن بــر اســاس کتــاب رشــد یــک و طیــب گزینــی«، مربــی مجربــی را بــه انجمــن علمــی 

ــی دانشــگاه الزهــرا و دانشــگاه کاشــان معرفــی منــوده اســت. ــوم تربیت دانشــجویی عل

انجام سیرهای مطالعاتی گروهی بر روی کتاب های تفکر امی، طیب سخن، دوره اول و 

دوم رشد تفکر اجتامعی
کارگروه کودک اقدام به برگزاری سیر های مطالعاتی گروهی بر روی کتاب های تفکر امی، طیب سخن، 

دوره اول و دوم رشد تفکر اجتامعی منوده است.

برنامه ریزی جهت ارتقا سطح تدبر اعضای کارگروه کودک
کارگــروه کــودک اقداماتــی جهــت ارتقــا ســطح تدبــر اعضــای ایــن کارگــروه بــه خصــوص نیروهــای ســطح 

تخصصــی صــورت داده اســت.

همکاری 3 نفر از اعضای کارگروه کودک جهت تدریس کتاب های مقدمات تدبر و تدبر 

ادبی با مدرسه تدبر در ترم پاییز 99
3 نفــر از اعضــای کارگــروه کــودک جهــت تدریــس کتــاب هــای مقدمــات تدبــر و تدبــر ادبــی بــا مدرســه 

تدبــر در تــرم پاییــز 99 همــکاری منــوده اســت.
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رشکت فعال اعضا کارگروه کودک در کارگاه ها و جلسات علمی مرتبط با کودک و موارد 

مشابه 
اعضــای کارگــروه کــودک بــه صــورت فعــال در کارگاه هــا و جلســات علمــی مرتبــط بــا کــودک و مــوارد 

ــد. ــت می مناین مشــابه رشک

تدریس کتب تدبر، رشد و... در شهرستان های الر و رشت

 توسط دو نفر از اعضای کارگروه کودک
دو نفــر از اعضــای کارگــروه کــودک رشوع بــه  تدریــس کتــب تدبــر، رشــد و ... در شهرســتان های الر و 

ــد. ــت منوده ان رش

تشکیل گروهی منسجم و منظم متشکل از اعضای کارگروه ها جهت استخراج معیارهای 

کتاب کودک و نوجوان بر اساس کتاب طیب سخن
ــل  ــر(، نس ــر(، کودک)۳نف ــر )۱نف ــای تفک ــروه ه ــای کارگ ــکل از اعض ــم متش ــجم و منظ ــی منس گروه

ــاس  ــر اس ــوان ب ــودک و نوج ــاب ک ــای کت ــتخراج معیاره ــت اس ــر( جه ــر( و نوجوان)۱نف ــدی )۲نف توحی

ــب ســخن تشــکیل شــده اســت. ــاب طی کت

برگزاری کارگاه 2 جلسه ای با موضوع اصول و مهارت های تربیت کودک ۲ تا ۷ سال با 

رویکرد طیب گزینی برای مخاطبین عام
کارگــروه کــودک اقــدام بــه برگــزاری کارگاه 2جلســه ای بــا موضــوع اصــول و مهارت هــای تربیــت کــودک 

ــن کارگاه  ــن جلســه ای ــن عــام منــوده اســت. اولی ــرای مخاطبی ــی ب ــا رویکــرد طیــب گزین ــا ۷ ســال ب ۲ ت

دوشــنبه ســوم آذرمــاه ســاعت 18 برگــزار شــده اســت.

آغاز فعالیت گروه تالیف کتاب کودک جهت نوشنت داستان هایی برای کودکان منطبق با 

مولفه های کتاب طیب سخن
ــاب  ــا مولفه هــای کت ــرای کــودکان منطبــق ب ــاب کــودک جهــت نوشــنت داســتان هایی ب گــروه تالیــف کت

طیــب ســخن، فعالیــت خــود را آغــاز منــوده اســت. مخاطــب ایــن گــروه عاقه منــدان و مســتعدین بــه 

ــودک می باشــند. نویســندگی در حــوزه ک

برگزاری دوره های رشد درون مجموعه ای توسط اعضای کارگروه کودک
دو نفــر از اعضــای کارگــروه کــودک، دوره اول و دوم رشــد تفکــر اجتامعــی را بــرای اعضــای مدرســه قــرآن 

ــد. برگــزار می کنن

اقدام به تکمیل پژوهش معیارهای کتاب کودک و همکاری با کارگروه تفکر
کارگــروه کــودک قــدام بــه تکمیــل پژوهــش معیارهــای کتــاب کــودک و همــکاری بــا کارگــروه تفکــر در 

ایــن راســتا منــوده اســت.

آماده سازی کتاب های مصور مهارتی و کار دوره پیش دبستان و ۷ سال اول بر اساس کتاب 

طیب سخن مخصوص مربی و والدین
کارگــروه کــودک اقــدام بــه آمــاده ســازی کتاب هــای مصــور مهارتــی و کار دوره پیــش دبســتان و ۷ ســال 

اول بــر اســاس کتــاب طیــب ســخن مخصــوص مربــی و والدیــن منــوده اســت.
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کارگروه بيوت نوراين

برگزاري طرح ختم قرآن از رمضان تا رمضان توسط كارگروه بيوت نوراين
کارگــروه بیــوت نورانــی اقــدام بــه برگــزاری جلســات انــس و آشــنایی بــا ســوره های قــرآن ویــژه خواهــران 

در طرحــی بــا عنــوان از رمضــان تــا رمضــان منــوده اســت.

بیت هــای نورانــی چهــارده گانــه در فضــای مجــازی، هــر روز جلســاتی بــرای همنشــینی و انــس بــا قــرآن 

ــد. برگــزار می منای

تاکنون بیست و پنج هفته از آغاز این طرح می گذرد.

ــا  ــال از رمضــان ت ــد در کان ــه جلســات، می توانن ــه هفتگــی و روزان ــدان جهــت کســب اطاعی ــه من عاق

khatme_ghoran_ramezan@ ــه آدرس ــا و رسوش ب ــه، ایت ــان های بل ــام رس ــان، در پی رمض

عضو شوند.

همچنیــن جهــت کســب اطاعــات بیشــر نســبت بــه ایــن طــرح می توانیــد بــه ســایت مدرســه اهــل بیــت 

علیهــم الســام بــه آدرس http://quranetratschool.ir/?p=11945 مراجعــه کنید.

کارگروه پيوند توحيدي

کارگروه پیوند توحیدی فعالیت خود را در زمینه ازدواج و مسائل پیرامون آن آغاز منوده است . 

کانــال عمومــی پیونــد توحیــدی در پیــام رســان بلــه در راســتای ســاماندهی امــر معارفــه بــرای ازدواج نیــز 

تشــکیل شــده است.

https://ble.ir/ ــه آدرس ــدی ب ــد توحی ــال پیون ــه کان ــد ب ــوزه می توانن ــن ح ــد در ای ــه من ــراد دغدغ اف

va_ankeho مراجعــه مناینــد.

کارگروه جوان

اعام آمادگی کارگروه جوان به مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عرت 

جهت خدمت رسانی در راستای برگزاری کارگاه های تربیت مربی
کارگــروه جــوان بــا همــکاری مــدارس تخصصــی بــرای مخاطبیــن ایــن مــدارس اعــم از مربیــان مــدارس، 

معلــامن و فعــاالن، سلســله کارگاه هــای تربیــت مربــی بــا عناویــن بلــوغ بــا هــم بــودن، حســن گزینــی، 

فــن بیــان برگــزار منــوده اســت.

راه ارتباطی با مسئول این کارگروه از طریق آیدی soha_safir@ می باشد.


