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به رسدبیری مدارس علوم اجتامعی و اهل بیت  

ـ اسفند ماه ۱۳۹۹ـ  ـ شامره ششم   
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 به کوشش:

 سمیه افشار

 مریم کوچک زاده

 عاطفه سادات طباطبایی

مرضیه وحدانی

فهرست:

،  جلسات   ۵  مدارس علوم اجتامعي و اهل بيت

، فعاليت ها   ۵  مدارس علوم اجتامعي و اهل بيت

برنامه های مستمر مدارس علوم اجتامعی و اهل بیت  ۶ 

كارگروه كودك  ۶ 

برنامه های مستمر کارگروه ها  ۷ 
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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 

جلسات
      

جلسه با متدبرین دوره پس از تهلیل
ــر در ســوره مبارکــه نــور ویــژه متدبریــن دوره پــس از تهلیــل برگــزار شــد .در ایــن جلســه  جلســه تدب

موضوعــات و غــرض ســوره مبارکــه نــور مــورد بررســی قــرار گرفــت.

 همکاری  با کارگروه صحیفه
مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهــم الســالم بــا ارائــه محصــوالت و خروجــی هــای حاصــل از 

دوره مجــازی کتــاب تدبــر در ســاحت بیــت بــا کارگــروه صحیفــه فاطمیــه همــکاری بــه عمــل آورد.

همکاری با اعضای مدرسه حفظ
مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهــم الســالم بــا ارائــه نظــام مســائل خانــواده  بــه مدرســه حفــظ 

بــا اعضــای ایــن مدرســه همــکاری بــه عمــل آوردنــد.

مهارت های ارتباطی زوجین با تولد فرزند
طرح ملی نسل توحیدی با همکاری کارگروه خانواده مدرسه اهل بیت )ع( سلسله جلسات مهارتهای 

ارتباطی زوجین با تولد فرزند را در روزهای چهارشنبه  ساعت ۱۰ تا ۱۲ از ۱۳ اسفند به مدت ۳ هفته 

برگزار کرد .این دوره ویژه مادرانی که در دوره بارداری به رسمی برند یا فرزندان زیر ۲ سال دارند بوده 

و مباحث مطرح شده در آن به رشح زیر میباشد:

روابط زوجین قبل از فرزند آوری	 

 من یک همرسم	 

 مهارت های مادری کردن	 

مهارت های پدری کردن	 

جایگاه فرزند در روابط والدین	 

تربیت فرزند؛ پدر، مادر یا....	 

فعاليت ها
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 خانواده سامل	 

همکاری با مدرسه تبلیغ
مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهــم الســالم بــا ارائــه محصــوالت و معرفــی کارگاه هــای  مناســب 

بــرای آمــوزش خانــواده جهــت ارائــه در شــهرهای مختلــف بــا مدرســه تبلیــغ همــکاری بــه عمــل آورد، تــا 

از ایــن طریــق مهارت هــای زندگــی در افــراد ارتقــا یافتــه و افــراد عالقمنــد بــه فعالیت هــای تخصصــی 

و تدبرمحــور جــذب و هدایــت شــوند.

كارگاه هفت کالم عاشقی

مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهــم الســالم بــا همــکاری کارگــروه نســل توحیــدی کارگاه هایــی 

بــا عنــوان هفــت کالم عاشــقی بــر اســاس مباحــث کتــاب بلــوغ بــا هــم بــودن، بــا هــدف تقویــت علمــی- 

عملیاتــی نیروهــا، تولیــد محصــوالت تخصصــی مهارتــی، جــذب نیــروی متخصــص از طریــق کارگاه هــا و 

ارتقــا ســطح روابــط فیامبیــن زوجیــن بــا تکیــه بــر اصــالح روابــط کالمــی برگــزار کردنــد. تــا کنــون ســه 

جلســه از ایــن کارگاه برگــزار شــده اســت.

برنامه های مستمر
مدارس علوم اجتامعی و اهل بیت  

ادامه عملیات تربیت نیروهای متخصص خانواده در عرصه های اجتامعی 1	 

برگزاری جلسات قرار قرآنی2  	 

ادامه روند آماده سازی پیش نیازهای مربوط به دوره های تخصصی مدارس علوم اجتامعی و 	 
3 LMS اهل بیت علیهم السالم جهت بارگذاری در

ادامه روند ثبت و مستندسازی کلیه فرایندها و عملیات های  مدارس علوم اجتامعی و اهل بیت 	 
علیهم السالم 4

ادامه جلسات میثاق با مربیان 5	 

کارگروه كودك

جشن والدت حرضت امیراملومنین علی علیه السالم ویژه کودکان
گــروه مهدهــای طیــب خانگــی کارگــروه کــودک مدرســه اهــل بیــت علیهــم الســالم بــه مناســبت والدت 

حــرضت امیراملومنیــن علــی علیــه الســالم ، ویــژه برنامــه ای مناســب مــادران و کــودکان زیــر هفــت ســال 

در روز ســه شــنبه ۵ اســفند برگــزار کــرد. ایــن ویــژه برنامــه بــه صــورت حضــوری از طریــق ثبــت نــام و  

بــا رعایــت اصــول بهداشــتی در مســجد حــرضت فاطمــه زهــرا ســالم اللــه برگــزار شــد.

جهت اطالع بیشرت ر.ک شامره پنجم نرشیه کساء  1

جهت اطالع بیشرت ر.ک شامره چهارم نرشیه کساء  2

جهت اطالع بیشرت ر.ک شامره چهارم نرشیه کساء  3

4  جهت اطالع بیشرت ر.ک شامره سوم نرشیه کساء

5  جهت اطالع بیشرت ر.ک شامره اول نرشیه کساء
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همکاری با سازمان تبلیغات اسالمی
ــالمی  ــات اس ــازمان تبلیغ ــودک س ــروه ک ــا کارگ ــالم ب ــم الس ــت علیه ــل بی ــه اه ــودک مدرس ــروه ک کارگ

همکاری هایــی را آغــاز منودنــد. 

همکاری با حکمت کده علم نافع
ــا کارگــروه رشــد حکمت کــده  ــت علیهــم الســالم همــکاری خــود را ب کارگــروه کــودک مدرســه اهــل بی

علــم نافــع واقــع در شــهر مشــهد آغــاز منــود.

 کارگاه تخصصی کتاب و کتاب خوانی با کودکان
ــاب و  ــی کت ــالم در کارگاه تخصص ــم الس ــت علیه ــل بی ــه اه ــودک مدرس ــروه ک ــای کارگ ــی از اعض یک

ــت.  ــوده اس ــت من ــج رشک ــا و نتای ــاهدات، دریافت ه ــکاس مش ــدف انع ــا ه ــودکان ب ــا ک ــی ب کتاب خوان

رصد افراد فعال مذهبی در حوزه تولید، معرفی و نقد و بررسی کتاب کودک
اعضــای کارگــروه کــودک مدرســه اهــل بیــت علیهــم الســالم رصــد افــراد فعــال مذهبــی در حــوزه تولیــد، 

ــا ایشــان را در دســتور کار خــود  ــاط مســتمر ب ــراری ارتب ــاب کــودک و برق معرفــی و نقــد و بررســی کت

قــرار دادنــد.

بازنویسی داستان
گــروه نویســندگی کارگــروه کــودک مدرســه اهــل بیــت علیهــم الســالم اقــدام بــه بازنویســی داســتان های 

تالیــف شــده توســط ایــن گــروه منــوده اســت. هــر هفتــه یــک یــا دو داســتان تالیــف شــده در ایــن گــروه 

مــورد بازنویســی قــرار گرفتــه اســت. 

برنامه های مستمر
کارگروه ها

كارگروه كودك
ادامــه نــگارش و تکمیــل مســتندات مهارتــی کتــاب طیــب ســخن در قالب هــای ارائــه تعاملــی مــادر 	 

و کــودک، تعاملــی مربــی و کــودک، و تعاملــی کــودک. 1

ادامه دوره هاي آموزشی بلند مدت ویژه مادران مدارس 2	 

ادامه روند تقویت علمی و آگاهی بخشی به مادران در فضای مهدهای طیب خانگی 3	 

بــروز رســانی کانــال قصه هایــی بــرای فرزنــدم بــا چهــار داســتان قرآنــی و ســه داســتان دیگــر همــراه 	 
بــا طراحــی فعالیــت روزآمــد 4

 اســتخراج معیارهــای کتــاب کــودک و نوجــوان مربــوط بــه ســه فصــل باقیامنــده از کتــاب طیــب 	 

1  جهت اطالع بیشرت ر.ک شامره پنجم نرشیه کساء

هامن  2

هامن  3

هامن  4
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ســخن  1

برگزاری کارگاه های طیب سخن در شهرستان ها2	 

ــا کــودک و مــوارد 	  رشکــت فعــال اعضــا کارگــروه کــودک در کارگاه هــا و جلســات علمــی مرتبــط ب
مشــابه3

جلســات منســجم و منظــم جهــت اســتخراج معیارهــای کتــاب کــودک و نوجــوان بــر اســاس کتــاب 	 
طیــب ســخن4

تدریس کتب تدبر، رشد و ... در شهرستان ها5	 

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

ــب6       مولفه هــای رشــد و کالم طی

کارگروه بیوت نورانی
ادامه طرح ختم قرآن از رمضان تا رمضان ویژه خواهران 7	 

کارگروه پیوند توحیدی
ادامه برگزاری جلساتی با عنوان ازدواج و حواشی آن8 	 

  

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

هامن.  2

هامن.  3

هامن.  4

هامن.  5

هامن.  6

هامن.  7

جهت اطالع بیشرت ر.ک شامره پنجم نرشیه کساء  8


