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به رسدبیری مدارس علوم اجتامعی و اهل بیت  

ـ مهر و آبان ماه ۱۴۰۰ـ  ـ شامره دوازدهم   
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 به کوشش:

 سمیه افشار

 مریم کوچک زاده

 عاطفه سادات طباطبایی

مرضیه وحدانی

فهرست:

،  فعاليت ها   ۵  مدارس علوم اجتامعي و اهل بيت

،  جلسات   ۸  مدارس علوم اجتامعي و اهل بيت

برنامه های مستمر مدارس علوم اجتامعی و اهل بیت  ۸ 

كارگروه كودك  ۹ 

كارگروه بيوت نوراين  ۹ 

برنامه های مستمر کارگروه ها  ۱۰ 
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نرشیه کسا با هدف اطالع رسانی فعالیت های مدارس علوم اجتامعی و

 اهل بیت  به صورت ماهنامه منترش می شود.

مدارس
علوم اجتامعي و اهل بيت 

فعاليت ها

هشتمین دوره اقامه کنندگان زندگی توحیدی ویژه خواهران
ــرای ســاخنت زندگــی  ــوان ب ــا قصــد فعــال ســازی ت ــت علیهم الســالم ب ــوم اجتامعــی و اهــل بی مــدارس عل

ــدی  ــدگان زندگــی توحی ــر مــدار قــرآن و اهــل بیــت علیهم الســالم هشــتمین دوره اقامه کنن و جامعــه ای ب

ویــژه خواهــران را برگــزار منودنــد. ایــن دوره کــه  از شــنبه 29 آبــان رشوع شــده اســت شــامل کالس هــای 

برون خــط و برخــط ویــژه عالقه منــدان و فعــاالن حــوزه موضوعــات و مســائل اجتــامع و خانــواده 

می باشــد.

دوره های برخط تدبر و تخصص شامل:

روزهای شنبه ساعت 8 تا10	  دوره اول تدبر، مقدمات تدبر در قرآن  

روزهای دوشنبه ساعت 10 تا 12	  دوره دوم تدبر، روش های تفکر در قرآن  

روزهای یکشنبه ساعت 8 تا 10	  دوره سوم تدبر، روش های تفکر کلمه ای  

روزهای دوشنبه ساعت 8 تا 10	  دوره چهارم تدبر، روش های تدبر سوره ای 

روزهای چهارشنبه ساعت 10 تا 12	  دوره پنجم تدبر، روش های تدبر قرآن به قرآن 

روزهای سه شنبه ساعت 8 تا 10	   دوره تخصصی ساختار وجودی انسان   

روزهای سه شنبه ساعت 8 تا 10 	  دوره تخصصی تدبر در ساحت جامعه  

     )ادامه دوره قبل(

دوره های برون خط تدبر و تخصص شامل:

دوره تخصصی ساختار وجودی انسان  	 

دوره تخصصی ساختار وجودی جامعه	 

دوره تخصصی تدبر در ساحت جامعه 	 

دوره تخصصی تدبر در ساحت بیت	 

جهــت دریافــت اطالعــات جزئــی تــر دربــاره هشــتمین دوره اقامــه کننــدگان زندگــی توحیــدی میتوانیــد بــه 

آدرس http://quranetratschool.ir/?p=20373 مراجعــه کنید.
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هفته قرآن و عرتت دانشگاهیان و ارائه سوره مبارکه عبس
بــه مناســبت هفتــه قــرآن و عــرتت دانشــگاهیان مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهــم الســالم طــی 

همــکاری بــا مدرســه ســفیران،  ارائــه ســوره مبارکــه عبــس در محافــل دانشــجویی را در دســتور کار خــود 

قــرار داد. ایــن مــدارس در ایــن راســتا  اقداماتــی را بــه رشح زیــر انجــام دادنــد:

تولید محصوالتی شامل:

	  کلیپ

پرده نگار  	

دلنوشته  	

شبکه واژگان سوره مبارکه عبس  	

که از طریق آدرس https://ble.ir/sooreabas قابل دریافت است.

برگــزاری جلســه انــس بــا ســوره مبارکــه عبــس بــا محوریــت فعــال ســازی نیــاز بــه قــرآن ویــژه گــروه ســنی 

18تــا 25 ســال در :

دانشگاه الزهرا  	

دانشگاه شاهد  	

حوزه بسیج مساجد رشق تهران   	

منایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی مجمع مدارس دانشجویی

 قرآن و عرتت دانشگاه تهران 
بــه مناســبت هفتــه قــرآن و عرتت دانشــگاهیان منایشــگاه دســتاوردهای علمی و پژوهشــی مجمــع مدارس 

دانشــجویی قــرآن و عــرتت دانشــگاه تهــران برگــزار شــد. در ایــن منایشــگاه مــدارس علــوم اجتامعــی و اهل 

بیــت علیهــم الســالم ضمــن معرفــی کتاب هــای مرتبــط بــا حیطــه تخصصــی ایــن مــدارس، دســتاوردهای 

علمــی و عملیاتــی خــود شــامل مقــاالت، طــرح درس هــا و برنامــه کوتــاه مــدت و میــان مــدت را بــرای 

بازدیدکننــدگان معرفــی منودنــد؛ بروشــور معرفــی اهــداف و فعالیــت هــای ایــن مــدارس نیــز در اختیــار 

ــیر  ــی س ــن و چگونگ ــطوح مخاطبی ــاره س ــی درب ــدان توضیحات ــن عالقه من ــت. همچنی ــرار گرف ــان ق ایش

مطالعاتــی تدبــری و تخصصــی در ایــن مــدارس دریافــت کردنــد.

نظامنامه خانواده
مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهــم الســالم بــا هــدف تحقــق نظــام خانــواده توحیــدی در کل عــامل 

اقــدام بــه تبییــن سیاســت ها و راهربدهــای پیــاده ســازی قــرآن و روایــات رســول گرامــی اســالم صلــی اللــه 

علیــه و آلــه و ســلم و اهــل بیــت ایشــان علیهــم الســالم  در عرصــه خانــواده، و در بســرت خانــواده و اجتــامع  

در قالــب نظامنامــه خانــواده منــوده اســت.

ایــن مــنت ضمــن تبییــن غایــت خانــواده بــر مــدار توحیــد بــه تعریــف نیروهــا و ســطوح ایشــان، معرفــی 

کارگــروه هــا و تبییــن ســیر مطالعاتــی تدبــری و تخصصــی می پــردازد. نــگارش ایــن نظامنامــه در مرحلــه 

ویرایــش و دریافــت نظــرات متخصصیــن و فعــاالن قــرار دارد.

بروشور معرفی مدارس علوم اجتامعی و اهل بیت علیهم السالم
مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهــم الســالم جهــت آگاهــی از فعالیت هــا و اهدافشان،بروشــور 

معرفــی ایــن مــدارس را منتــرش منودنــد .عالقــه منــدان میتواننــد جهــت دریافــت ایــن بروشــور بــه آدرس 

ــد. ــه کنن http://quranetratschool.ir/?p=20577 مراجع
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تعریف دوره lms  کتاب ساختار وجودی انسان
مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهــم الســالم در راســتای آمــوزش مجــازی تدبــر و تخصــص ،دوره 

lms  کتــاب ســاختار وجــودی انســان را تعریــف منودنــد.

تهیه پرده نگار 

کتاب تفکر اجتامعی، تفکر عینی: هرن خوب زیسنت با دیگران
ــگار  ــرده ن ــدات مجــازی جهــت آمــوزش نیروهــای متخصــص؛ پ ــوم اجتامعــی در راســتای تولی مدرســه عل

کتــاب »تفکــر اجتامعــی، تفکــر عینــی: هــرن خــوب زیســنت بــا دیگــران« را تهیــه منــوده اســت. عالقه منــدان 

http://quranetratschool. و متخصصیــن می تواننــد جهــت دریافــت فایــل ایــن پــرده نــگار بــه آدرس

ــد. ــه کنن ir/?p=20563 مراجع

دوره مکی ویژه متخصصین و فعاالن خانواده و اجتامع
ــژه  ــی  وی ــر مک ــزاری دوره تدب ــه برگ ــدام ب ــالم اق ــم الس ــت علیه ــل بی ــی و اه ــوم اجتامع ــدارس عل م

متخصصیــن و فعــاالن خانــواده و اجتــامع منودنــد. 

رفع اشکال کتاب تفکر قرآنی 
رفــع اشــکال کتــاب تفکــر قرآنــی ویــژه متخصصیــن و فعــاالن خانــواده و اجتــامع  طــی جلســه ای انجــام 

شــد. در ایــن جلســه بــه ســواالت مطــرح شــده توســط متخصصیــن و فعــاالن دربــاره محتــوای ایــن کتــاب 

پاســخ داده شــد. 

معرفی رسفصل های متناسب با دروس پیشنهادی مشاوره خانواده 
در خصــوص معرفــی رسفصل هــای متناســب بــا دروس پیشــنهادی مربــوط بــه »برنامــۀ درســی بازنگری شــده 

ــوم انســانی، کارگــروه  ــای عل ــه شــورای تحــول و ارتق ــواده وابســته ب دورۀ کارشناســی ارشــد مشــاوره خان

تخصصــی مشــاوره شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی«، درخواســتی از طــرف یکــی از اعضــای کارگروه مشــاوره 

مدرســه علــوم انســانی، بــا مســئول مدرســه اهــل بیــت علیهــم الســالم مطــرح شــد. مســئول مدرســه اهــل 

ــی از کتــب بیــت،  ــواده؛ مباحث ــا هــر رسفصــل مشــاوره خان ــه تفکیــک متناســب ب بیــت علیهــم الســالم ب

تدبــر در ســاحت جامعــه، رشــدها، خانــه ای متصــل بــه خانــه رســول، ســند هــا، فرآیندشناســی ها و نظــام 

ســازی ها و .... را بــه ایشــان پیشــنهاد دادنــد. همچنیــن دربــاره وجــه هرکــدام توضیحاتــی ارائــه دادنــد. بــه 

عــالوه فایــل معرفــی منابــع جهــت تنظیــم مــواد درســی نیــز در اختیــار ایشــان قــرار گرفــت.

همکاری با نهاد رهربی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
ــا نهــاد رهــربی دانشــگاه خواجــه  مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهــم الســالم طــی همــکاری ب

ــژه  ــرتت وی ــرآن و ع ــاس ق ــی براس ــای زندگ ــول و مهارت ه ــوزش اص ــتای آم ــی در راس ــن طوس ــر الدی نصی

کارمنــدان خانــم ایــن مجموعــه محصــوالت مجــازی مربــوط بــه حــوزه خانــواده را در اختیــار ایشــان قــرار 

ــه ایشــان پیشــنهاد داده شــد.  ــر ب ــاط موث ــا موضــوع ارتب داد. همچنیــن برگــزاری جلســات مجــازی ب
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جلسات
      

lms  جلسه پیرامون تعریف دوره های
جلســه ای بــا مســئول مجــازی مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهــم الســالم و مســئول مجــازی 

مجمــع مــدارس پیرامــون تعریــف دوره هــای  lms تشــکیل شــد.

جلسه با مسئول کارگروه کودک
مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهــم الســالم طــی جلســه ای بــا مســئول کارگــروه کــودک بــه 

بیــان نــکات زیــر پرداختنــد.

توضیح کار ترویجی و تخصصی و رضورت پرداخنت به کار تخصصی  	

ارائه توضیحاتی درباره نظامنامه خانواده  	

تبیین سیر مطالعاتی متخصصین و سطوح آن ها  	

نحوه تعامل با رویکرد تخصصی با سایر اعضای کارگروه  	

پی گیری سیر تدبری و علمی مسئول کارگروه کودک  	

جلسه با فعاالن حوزه خانواده میبد
مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهــم الســالم طــی جلســه ای بــا  فعــاالن حــوزه خانــواده در میبــد 

بــه بیــان نــکات زیــر پرداختند.

توضیح کار ترویجی و تخصصی و رضورت پرداخنت به کار تخصصی  	

ارائه توضیحاتی درباره نظامنامه خانواده  	

تبیین سیر مطالعاتی متخصصین و سطوح آن ها  	

نحوه تعامل با رویکرد تخصصی با سایر همکاران  	

پی گیری سیر تدبری و علمی ایشان  	

جلسه ای با متخصصین خانواده و زنان
مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهــم الســالم طــی جلســه ای بــا متخصصیــن خانــواده و زنــان، 

نظــرات ایشــان دربــاره نظامنامــه خانــواده را دریافــت کردنــد.

جلسه پیرامون نحوه و کیفیت تبلیغات
جلســه ای بــا مســئولین مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهــم الســالم و مســئول مدرســه رســانه 

پیرامــون نحــوه و کیفیــت تبلیغــات تشــکیل شــد.

 

برنامه های مستمر
مدارس علوم اجتامعی و اهل بیت  

           

ادامــه رونــد پژوهشــی تحــت عنــوان تحیــت و ســالم در خانــه و خانــواده1، تــا کنــون نقشــه تفصیلــی 	 
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ســوره مبارکــه نــور اســتخراج شــده اســت. در ایــن مرحلــه قــرار اســت نقشــه تفصیلــی خانــواده از 

ســوره مبارکــه نــور اســتخراج شــود.

امتام دوره قرآن به قرآن1 	 

برگزاری جلسات تدبر مدنی	 

ــوم 	  ــدارس عل ــی م ــای تخصص ــه دوره ه ــوط ب ــای مرب ــاز ه ــش نی ــازی پی ــاده س ــد آم ــه رون ادام
2 LMS اجتامعــی و اهــل بیــت علیهــم الســالم جهــت بارگــذاری در

ادامــه رونــد ثبــت و مستندســازی کلیــه فرایندهــا و عملیــات هــای  مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل 	 
بیــت علیهــم الســالم 3

ــن 	  ــاور ای ــا ی ــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهــم الســالم ب برگــزاری جلســات مســئولین مــدارس عل

مــدارس 

برگزاری جلسات میثاق با مربیان	 

کارگروه كودك

استخراج مولفه های مهد طیب
کارگــروه کــودک ضمــن اســتخراج مولفه هــای مهــد طیــب از کتــب اصلــی مدرســه، تعامــل بــا افــراد یــا 

تجربــه میدانــی در جهــت گرفــنت ایــده هــای عملــی منطبــق بــر مولفــه هــا را در دســتور کار خــود قــرار 

داد. 

آماده سازی محتوا ویژه دوره های تربیت مربی و مادران
کارگــروه کــودک آمــاده ســازی محتــوا ویــژه دوره هــای تربیــت مربــی و مــادران را بــا هــدف فعالســازی 

مهدهــای خانگــی توســط مــادران در دســتور کار خــود قــرار داده اســت. 

کارگروه بيوت نوراين

ختم طهارتی ویژه مربیان بیوت نورانی
ــرآن در  ــا ق ــس ب ــات ان ــن دوره جلس ــت و پنجمی ــزاری بیس ــا برگ ــان ب ــم زم ــی ه ــوت نوران ــروه بی کارگ

تهــران و شهرســتان هــا، ختــم طهارتــی قــرآن ویــژه مربیــان جدیدالــورود بــه ایــن کارگــروه را بــه صــورت 

ــد. ــزار می منای ــی برگ هفتگ

جهت اطالع بیشرت ر.ک شامره هفتم نرشیه کساء  1
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برنامه های مستمر
کارگروه ها

برنامه های مستمر کارگروه کودک
رشکــت فعــال اعضــا کارگــروه کــودک در کارگاه هــا و جلســات علمــی مرتبــط بــا کــودک و مــوارد 	 

مشــابه 1

جلســات منســجم و منظــم جهــت اســتخراج معیارهــای کتــاب کــودک و نوجــوان بــر اســاس کتــاب 	 
طیــب ســخن 2

تدریس کتب تدبر ، رشد و ... در شهرستان ها 3	 

جلســات ثابــت هفتگــی تالیــف کتــاب کــودک بــا هدایــت نویســندگان صاحــب نظــر و منطبــق بــا 	 
ــب 4 مولفه هــای رشــد و کالم طی

ادامه دوره هاي آموزشی بلند مدت ویژه مادران مدارس 5 	 

بروز رسانی کانال قصه هایی برای فرزندم همراه با طراحی فعالیت روزآمد 6	 

ــط هــای 	  ــودک در محی ــا ک ــل ب ــت تعام ــن جه ــامی والدی ــل هــای راهن ــد بازنگــری  فای ــه رون ادام
ــب ســخن7 ــاب طی ــر اســاس کت زندگــی ب

 

برنامه های مستمر کارگروه بیوت نورانی
ادامه برگزاری جلسات بیست و پنجمین دوره بیوت نورانی8	 

 برنامه های مستمر کارگروه پیوند توحیدی
 	https://ble.ir/va_ankeho فعالیت کانال پیوند توحیدی به آدرس
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