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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

عمليات تربيت نريوهاي متخصص خانواده در عرصه هاي اجتامعي
در راســتای تربیــت نیروهــای متخصــص خانــواده در عرصه هــای اجتامعــی، عملیاتــی طراحی 

شــد. مرحلــه اول ایــن عملیــات از دهــه دوم بهمــن مــاه مصــادف بــا جشــن انقــالب آغــاز 

گردیــد و و بــا رشوع مــاه مبــارک رجــب وارد مرحلــه دوم شــد.

امیــد اســت بــا ادامــه ي ايــن رونــد، نیروهــای توامننــد در عرصــه خانــواده و اجتــامع آمــاده 

حضــور جــدی در عرصه هــای اجتامعــی شــوند.

جلسات
      

جلسه با فعاالن و مربیان مدارس علوم اجتامعی و اهل بیت علیهم السالم
ــوم اجتامعــی  ــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهم الســالم طــی جلســه ای نقشــه ي مــدارس عل مــدارس عل

و اهــل بیــت علیهــم الســالم را بــرای فعــاالن ایــن مــدارس رشح دادنــد. هــدف از برگــزاری ایــن جلســه 

شــفاف ســازی نقشــه، مســیر و عملیات هــای مــدارس جهــت مشــارکت هــر چــه بیشــر و بهــر فعــاالن 

و مربیــان بــوده اســت.

جلسايت با اعضای مدرسه مجازی
جلســاتی بــا هــدف دریافــت راهنامیــی فنــي جهــت تســهیل امــر تولیــدات بســته هــای آمــوزش مجــازی 

LMS بیــن مســئولین و اعضــای گــروه تولیــد محصــوالت مجــازی مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت 

علیهم الســالم و یکــی از اعضــای مدرســه مجــازی برگــزار شــد. 

 

 

برنامه های مستمر
مدارس علوم اجتامعی و اهل بیت  
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ادامه جلسات میثاق با مربیان1  	 

ادامه تالیف کتب خاطرات من و سوره ها- کتاب زلزال2  	 

برگزاری جلسات قرار قرآنی3  	 

ادامــه رونــد آماده ســازی پیــش نیازهــای مربــوط بــه دوره هــای تخصصــی مــدارس علــوم اجتامعــی 	 
4 LMS و اهــل بیــت علیهم الســالم جهــت بارگــذاری در

ادامــه رونــد ثبــت و مستندســازی کلیــه فرایندهــا و عملیات هــای مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل 	 
ــالم 5 ــت علیهم الس بی

کارگروه كودك

مهمرین مالحظات در رشد کودکان ۷ سال اول و مهارت های طیب سخن گفنت 

در تقویت تفکر و تعقل
کارگــروه کــودک مدرســه اهــل بیــت علیهم الســالم بــا همــکاری موسســه ریحانــه النبــی شهرســتان میبــد 

ــب ســخن  ــای طی ــال اول و مهارت ه ــودکان ۷ س ــد ک ــن مالحظــات در رش ــوان »مهمری ــا عن جلســاتی ب

گفــنت در تقویــت تفکــر و تعقــل« بــا دعــوت از مــادران، مربیــان نویســندگان کــودک و دانشــجویان مراکــز 

تربیــت معلــم برگــزار می منایــد.

دومین جلسه از این سلسله جلسات به صورت مجازی پنجشنبه 9 بهمن برگزار شد.

مستندات مهارتی کتاب طیب سخن
نــگارش و تکمیــل مســتندات مهارتــی کتــاب طیــب ســخن در قالب هــای ارائــه تعاملــی مــادر و کــودک، 

تعاملــی مربــی و کــودک، و تعاملــی کــودک در دســتور کار کارگــروه کــودک قــرار دارد.

طرح درس نویسی پیش دبستان
کارگــروه کــودک بــا هــدف تکمیــل طــرح درس پیــش دبســتان اقــدام بــه نــگارش، مستندســازی و تشــکیل 

گروهــی جهــت تجمیــع فعالیت هــای ایــن دوره بــر اســاس مولفه هــای کالم طیــب منــود.

کتاب تحلیل کالم در ساختار انسان 
گروهــی از اعضــای ســتاد عملیــات کــودک و فعالیــن گــروه طیــب ســخن جهــت مطالعــه، بحــث و بررســی 

کتــب مرتبــط در حیطــه کالم طیــب تشــکیل شــده اســت. هــم اکنــون کتــاب »تحلیــل کالم در ســاختار 

انســان« در دســتور کار ایــن گــروه قــرار دارد.

كانال قصه هایی برای فرزندم
ــوص  ــب مخص ــی طی ــتان های صوت ــذاری داس ــت بارگ ــدم جه ــرای فرزن ــی ب ــوان قصه های ــا عن ــی ب کانال

ــال در  ــن کان ــودک ایجــاد شــده اســت. هــدف از ایجــاد ای ــاب ک ــروه کت ــودکان توســط کارشناســان گ ک

1   جهت اطالع بیشر ر.ک شامره اول نرشیه کساء

2  هامن.

3   جهت اطالع بیشر ر.ک شامره چهارم نرشیه کساء

هامن.  4

5  جهت اطالع بیشر ر.ک شامره سوم نرشیه کساء
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دســرس قــرار دادن داســتان هایی جهــت نهادینــه منــودن باورهــای زیبــا و نیکی هــا در کــودکان و ارائــه 

ــد. ــی می باش ــا ی قرآن ــاس پژوهش ه ــر اس ــن ب ــه والدی ــب ب ــتان های مناس ــای داس معیاره

بازی و اسباب بازی
ــدی در  ــروه نســل توحی ــا کارگ ــه همــكاري ب ــاز ب ــروه کــودک آغ ــدان و فعــاالن کارگ تعــدادی از عالقمن

ــد. ــودکان دوره اول رشــد منودن ــژه ک ــازی وی ــازی و اســباب ب ــه ب زمین

تدریس دوره ای و کوتاه مدت کتاب های تدبر و دوره اول رشد
اعضــای کارگــروه کــودک تدریــس دوره ای و کوتــاه مــدت کتاب هــای تدبــر و دوره اول رشــد را مختــص 

عمــوم جامعــه در قالــب گروه هــای کوچــک در دســتور کار خــود قــرار دادنــد.

دوره های آموزشی بلند مدت ویژه مادران مدارس
کارگــروه کــودک اقــدام بــه برگــزاری دوره هــای آموزشــی بلنــد مــدت ویــژه مــادران مــدارس منوده اســت. 

ــی   ــی و خیرگزین ــی، طیب گزین ــر اجتامع ــد تفک ــای دوره اول و دوم رش ــا کتاب ه ــن دوره ه ــوای ای محت

همــراه بــا ســیر مطالعاتــی، برنامــه تدبــر و کالس هــای جانبــی برنامه ریــزی و ... می باشــد.

مستندات مهدهای طیب
کارگروه کودک بازنگری و تکمیل مستندات مهدهای طیب را آغاز منوده است.

مهدهای طیب خانگی
بــا مهیــا شــدن فضــای مهدهــای طیــب خانگــی گــروه مهدهــای طیــب خانگــی برنامــه هایــی در راســتای 

تقویــت فضــای علمــی و آگاهــی بخشــی بــه مــادران را در دســتور کار خــود قــرار دادنــد.

برنامه های مستمر
کارگروه کودک

برگزاری کارگاه های طیب سخن در شهرستان ها1	 

ــا کــودک و مــوارد 	  رشکــت فعــال اعضــا کارگــروه کــودک در کارگاه هــا و جلســات علمــی مرتبــط ب
مشــابه2

جلســات منســجم و منظــم جهــت اســتخراج معیارهــای کتــاب کــودک و نوجــوان بــر اســاس کتــاب 	 
طیــب ســخن3

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

جلســات ثابــت هفتگــی تالیــف کتــاب کــودک بــا هدایــت نویســندگان صاحــب نظــر و منطبــق بــا 	 

جهت اطالع بیشر ر.ک شامره سوم نرشیه کساء.  1

هامن.  2

هامن.  3

هامن.  4
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ــب1       مولفه هــای رشــد و کالم طی

   

برنامه های مستمر
کارگروه بیوت نورانی

- ادامه طرح ختم قرآن از رمضان تا رمضان ویژه خواهران 2

کارگروه پيوند توحيدي

جلسات ازدواج و حواشی آن
ــام متــرک فاطمــی و دهــه فجــر انقــالب اســالمی از روز ســه  ــا ای ــد توحیــدی همزمــان ب کارگــروه پیون

شــنبه 21 بهمــن اقــدام بــه برگــزاری جلســاتی بــا عنــوان »ازدواج و حواشــی آن«  بــا مترکــز بــر والدینــی 

کــه فرزنــدان دم بخــت یــا متاهــل دارنــد بــا حضــور اســتاد غفرانــی منــوده اســت.

ایــن جلســات سه شــنبه ها، از ســاعت ۱۴ تــا ۱۵:۳۰ بــه صــورت مجــازی و در بســر اســکای روم 

ارائــه می شــود و نشــانی جلســه هــر بــار پیــش از رشوع در کانــال  پیونــد توحیــدی بــه آدرس 

 ble.ir/PeyvandeTohidi

قرار خواهد گرفت.

افتتاح کانال پیوند توحیدی استان گیالن

ــد  ــال پیون ــا کان ــه علیه ــالد حــرت زهــرا ســالم الل ــا ســالروز می ــان ب ــدی هــم زم ــد توحی ــروه پیون کارگ

ــرده و  ــاح ک ــدس ازدواج افتت ــر مق ــری در ام ــطه گ ــهیل واس ــتای تس ــالن را در راس ــتان گی ــدی اس توحی

ــد.  ــاز منودن ــی آغ ــامدی الثان ــود را از ۲۰ ج ــت خ فعالی

بــراي دســريس بــه كانــال  پيونــد توحيــدي اســتان گيــالن در پيــام رســان بلــه، ميتــوان بــه  آدرس

ble.ir/va_ankeho_guilan 

 مراجعه منود.

هامن.  1

جهت اطالع بیشر ر.ک شامره سوم نرشیه کساء.  2


