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نرشیه کسا با هدف اطالع رسانی فعالیت های مدارس علوم اجتامعی و

 اهل بیت  به صورت گاهنامه منترش می شود.

فعاليت ها

آماده سازی پیش نیازهای مربوط به دوره های تخصصی مدارس علوم اجتامعی 

LMS و اهل بیت علیهم السالم جهت بارگذاری در
مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهم الســالم در راســتای فعــال ســازی آمــوزش مجــازی از طریــق 

ــای  ــش نیازه ــازی پی ــاده س ــه آم ــدام ب ــص، اق ــروی متخص ــت نی ــی و تربی ــای تخصص LMS در حوزه ه

ــد. هــم  ــت علیهم الســالم منوده ان ــوم اجتامعــی و اهــل بی ــدارس عل ــه دوره هــای تخصصــی م ــوط ب مرب

اکنــون ضبــط فیلم هــای آموزشــی کتــب تدبــر ســاحت بیــت و ســاختار وجــودی انســان بــه پایــان رســیده 

اســت.

ارائه برنامه کوتاه مدت و میان مدت 

مدارس علوم اجتامعی و اهل بیت علیهم السالم 
ــان مــدت خــود را در  ــاه مــدت و می ــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهــم الســالم برنامــه کوت مــدارس عل

ــالم  ــرت علیهم الس ــرآن و ع ــجویی ق ــدارس دانش ــع م ــرم مجم ــئول مح ــت مس ــت خدم ــب پاورپوین قال

ارائــه کردنــد.

برنامــه مدرســه علــوم اجتامعــی بــر اســاس نقشــه جامــع مدرســه علــوم اجتامعــی و در ضلــع 

آسیب شناســی بــا رویکــرد خانــواده و برنامــه مدرســه اهــل بیــت علیهم الســالم بــر اســاس نقشــه جامــع 

ــا در نظــر داشــن امکانــات  مدرســه اهل بیــت علیهم الســالم در ضلــع آسیب شناســی1 علــوم اجتامعــی ب

موجــود زمــان بنــدی و تدویــن شــده اســت. ایــن مــدارس بــا در نظــر داشــن ســطوح عملکــردی خــرد، 

ــد. ــزی منوده ان ــه ری ــا و ... را برنام ــا، عملیات ه ــات، دوره ه ــازی، تالیف ــدات مج ــه و کالن، تولی میان

پایان دوره دوم اقامه کنندگان زندگی توحیدی
مربیــان،  از  رســید.  پایــان  1399بــه  دی  در  توحیــدی  زندگــی  کننــدگان  اقامــه  طــرح  دوم  دوره 

پشــتیبانان،مخاطبین و دوره از طریــق خروجــی هــا و ســطوح تعییــن شــده در  نظامنامــه مجمــع مــدارس 

دانشــجویی قــرآن و عــرت علیهــم الســالم ارزیابــی ای بــه عمــل آمــد، ســپس بــه هــر یــک از افــراد بعــد 

ــد.  ــنهاد داده ش ــی الزم پیش ــی علم ــه مطالعات ــطح برنام ــن س از تعیی

اردیبهشــت رشوع خواهــد شــد.  اول  از  نیمــه فروردیــن آغــاز و دوره  از  نــام دوره جدیــد  ثبــت 

عالقه منــدان بــه رشکــت در در دوره هــای تدبــر و تخصصــی مجموعــه مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل 

بیــت علیهم الســالم اطالعیه هــای مربــوط بــه ثبــت نــام را از طریــق ســایت ایــن مــدارس و کانــال زندگــی 

ــد. ــری مناین ــی گی ــدی پ ــدی و جامعــه توحی توحی

1 ضلــع آســیب شناســی اولیــن محــور شــناخت، برنامــه ریــزی و فعالیــت در نقشــه علــوم اجتامعــی اســت در حــال حــارض 

ایــن محــور بــا موضــوع خانــواده در حــال انجــام مــی باشــد. جهــت اطالعــات بیشــر بــه نقشــه علــوم اجتامعــی و اهــل 

بیــت علیهــم الســالم  بــه آدرس هــای زیــر مراجعــه مناییــد.

    http://quranetratschool.ir/?p=13120  :نقشه جامع مدرسه علوم اجتامعی

http://quranetratschool.ir/?p=13112 :نقشه جامع مدرسه اهل بیت علیهم السالم
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کانال زندگی توحیدی و جامعه توحیدی:

https://ble.ir/zendegivajameetohidi

سایت مدرسه علوم اجتامعی:

http://quranetratschool.ir/?page_id=1037 

سایت مدرسه اهل بیت علیهم السالم: 

http://quranetratschool.ir/?page_id=1197 

احصاي کانال ها و گروه هاي مدارس علوم اجتامعی و اهل بیت علیهم السالم 
مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهم الســالم کانال هــا و گروه هــای کارگروه هــای خــود را احصــا 

ــایت  ــئول س ــار مس ــی در اختی ــانی عموم ــالع رس ــرای اط ــدارس ب ــن م ــی ای ــاي عموم ــوده و کانال ه من

ــرار گرفــت. مجمــع مــدارس دانشــجویی قــرآن و عــرت علیهم الســالم ق

قرار قرآنی 
ــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهم الســالم از دی مــاه 1399 طبــق قــراری  ــان و فعــاالن مــدارس عل مربی

مشــخص بــه صــورت مســتمر و روزانــه دو صفحــه از قــرآن کریــم را بــه صــورت جمعــی مطالعــه کــرده و 

دریافت هــای خــود را ثبــت می کننــد. از اهــداف ایــن طــرح رجــوع مکــرر و مســتمر بــه قــرآن بــا انــواع 

ــد. ــا می باش رویکرده

همکاری با سفیران قرآنی و ارائه طرح های قرآنی مربوط به خانواده و ارتباط 

موثر برای دانشجویان و اساتید
مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهــم الســالم بــا پیشــنهاد طرح هــای قرآنــی مربــوط بــه حــوزه 

خانــواده و ارتبــاط موثــر بــرای دانشــجویان و اســاتید دانشــگاه هــا، بــا مدرســه ســفیران قرآنــی همــکاری 

ــواده  ــای مهارت هــای ارتبــاط مؤثــر در خان ــرح ارتق ــامل ط ــل آورد. طرح هــای پیشــنهادی ش بــه عم

ــات  ــرآن و روای ــاس ق ــر اس ــی ب ــبک زندگ ــالح س ــی و اص ــای زندگ ــای مهارت ه ــرح ارتق ــامع و ط و اجت

ــواده و  ــاط در خان ــای ارتب ــای مهارت ه ــگاهی را در ارتق ــب دانش ــق مخاط ــن طری ــا از ای ــد، ت می باش

اجتــامع و ارتقــای مهارت هــای زندگــی در خانــواده و ترویــج ســبک زندگــی اســالمی-قرآنی یــاری منایــد.

همکاری با کارگروه مناز جهت برگزاری مجموعه کارگاه های من و فرزند نوجوانم
ــا هــدف تقویــت مهارت هــای  ــواده مدرســه اهــل بیــت علیهــم الســالم و کارگــروه منــاز ب کارگــروه خان

ارتبــاط مــادران بــا فرزنــدان نوجــوان )۹ تــا ۱۴ ســال(  اقــدام بــه برگــزاری مجموعــه جلســات کارگاهــی بــا 

عنــوان »مــن و فرزنــد نوجوانــم« منــوده انــد، از جملــه رشکت کننــدگان در ایــن کارگاه مخاطبیــن آمــوزش 

و پــرورش منطقــه 14 و  فرهنگــرای کار و تعــاون می باشــند .

این کارگاه ها از 17دی آغاز شده است و در 6 جلسه مجازی ارائه می گردد.

جلسات

 

برگزاری جلسه با مسئول مدرسه دعا
بــا هــدف پژوهــش دربــاره نقشــه مــدارس، جلســه ای بیــن مســئول مدرســه دعــا و مســئولین مــدارس 
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علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهم الســالم ترتیــب داده شــد. در ایــن راســتا مســئولین مــدارس علــوم 

اجتامعــی و اهــل بیــت علیهم الســالم توضیحاتــی را دربــاره عناویــن زیــر بــه طــور مفصــل بیــان کردنــد.

-  نقشه و آیین نامه مدارس علوم اجتامعی و اهل بیت علیهم السالم   

-  مناط سوره های مربوط به نقشه مدارس  

ــوم  ــه عل ــع مدرس ــه جام ــاس نقش ــر اس ــه ب ــده دو مدرس ــرا ش ــی و اج ــای طراح -  عملیات ه  

خانــواده رویکــرد  بــا  شناســی  آســیب  ضلــع  در  اجتامعــی 

ــواده براســاس ســوره  ــا خان -  آســیب های مدرســه اهــل بیــت علیهم الســالم و امــور مرتبــط ب  

ت  مســبحا

برگزاری جلسه با مسئول طرح درس ساختار وجودی انسان مدرسه علوم انسانی
طــی جلســه ای بــا مســئول طــرح درس ســاختار وجــودی انســان مدرســه علــوم انســانی هم فکری هایــی 

دربــاره مباحــث ســاختار وجــودی انســان و ارائــه ی آن بــه عمــل آمــد.

برگزاری جلسه با مسئول مدرسه تدبر
طی جلسه ای با مسئول مدرسه تدبّر، نکاتی درباره آموزش تدبر مطرح شد.

 

برنامه های مستمر
مدارس علوم اجتامعی و

 اهل بیت علیهم السالم
           

- ادامه جلسات میثاق با مربیان1
- ادامه تالیف کتب خاطرات من و سوره ها_ کتاب زلزال2

کارگروه كودك

ويژه برنامه رسداران كوچك به مناسبت سالگرد شهادت سپهبد سليامين
کارگــروه کــودک مدرســه اهــل بیــت علیهم الســالم بــه مناســبت مراســم ســالگرد شــهادت ســپهبد 

ســلیامنی ویــژه برنامــه ای بــا عنــوان »رسداران کرچــک« مناســب کــودکان زیــر هفــت ســال بــه همــراه 

دســته عــزاداری وزیــارت قبــور شــهدای گمنــام مقابــل مســجد بــا همــکاری پایــگاه بســیج شــهیده لیــال 

غریبــی ترتیــب داد. ایــن برنامــه بــا رعایــت اصــول بهداشــتی 12دی مــاه در مســجد آل محمــد صلــی اللــه 

علیــه و آلــه وســلّم برگــزار شــد.

برگزاری جشن ميالد حرضت زینب سالم الله علیها
گــروه مهدهــای طیــب خانگــی کارگــروه کــودک بــه مناســبت ســالروز تولــد حــرضت زینــب ســالم اللــه 

علیهــا اقــدام بــه برگــزاری جشــنی ویــژه کــودکان 3 تــا 7 ســال در یکــی از مســاجد تهــران منودنــد. ایــن 

جهت اطالع بیشر ر.ک شامره اول نرشیه کساء  1

جهت اطالع بیشر ر.ک شامره دوم نرشیه کساء  2
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جشــن بــه صــورت حضــوری و مجــازی بــا رعــات اصــول بهداشــتی بــا حضــور مــادران و کــودکان برگــزار 

شــد.

جلسه مادری به سبک حرضت زهرا)س( با الگوگیری از حدیث رشیف کساء
کارگــروه کــودک مدرســه اهــل بیــت علیهــم الســالم  در روز شــنبه 27 دی 1399 بــه مناســبت شــهادت 

حــرضت صدیقــه طاهــره ســالم اللــه علیهــا، جلســه گفتگــو محــوری بــا عنــوان مــادری بــه ســبک حــرضت 

زهــرا ســالم اللــه علیهــا بــا الگوگیــری از حدیــث رشیــف کســا برگــزار منــود.

برنامه های مستمر
کارگروه کودک

- برگزاری کارگاه های طیب سخن در شهرستان ها1
- رشکت فعال اعضا کارگروه کودک در کارگاه ها و جلسات علمی مرتبط با کودک و موارد مشابه2

ــاب  ــر اســاس کت ــودک و نوجــوان ب ــاب ک - جلســات منســجم و منظــم جهــت اســتخراج معیارهــای کت
طیــب ســخن 3

- تدریس کتب تدبر، رشد و ... در شهرستان ها4

کارگروه بيوت نوراين
     

جلسه آشنایی و انس با ادعیه صحیفه فاطمی
کارگــروه بیــوت نورانــی مدرســه اهــل بیــت علیهم الســالم بــه مناســبت شــهادت حــرضت زهــرا 

ــه از  ــه فاطمی ــه صحیف ــا ادعی ــس ب ــنایی و ان ــوع آش ــا موض ــازی ب ــه ای مج ــژه برنام ــالم الله علیها وی س

ــود. ــزار من ــب برگ ــج ش ــدت پن ــه م ــاه ب ــه 26 دی م جمع

برنامه های مستمر
کارگروه بیوت نورانی

   

- ادامه طرح ختم قرآن از رمضان تا رمضان ویژه خواهران 5

جهت اطالع بیشر ر.ک شامره سوم نرشیه کساء  1

جهت اطالع بیشر ر.ک شامره سوم نرشیه کساء  2

جهت اطالع بیشر ر.ک شامره سوم نرشیه کساء  3

جهت اطالع بیشر ر.ک شامره سوم نرشیه کساء  4

جهت اطالع بیشر ر.ک شامره سوم نرشیه کساء  5
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کارگروه پيوند توحيدي

جلسه کارگروه پیوند توحیدی
ــازی تســهیالتی  ــتای فراهــم س ــه در راس ــت علیهم الســالم ک ــدی مدرســه اهــل بی ــد توحی ــروه پیون کارگ

ــب داد. ــا اعضــای خــود ترتی ــرای امــر ازدواج تشــکیل شــده اســت، جلســه ای را ب ب


