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به رسدبیری مدارس علوم اجتامعی و اهل بیت  

ـ فروردین ماه ۱۴۰۰ـ  ـ شامره هفتم   
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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 مسئول کارگروه بیوت نورانی
جلســه ای بــا مســئول کارگــروه بیــوت نورانــی برگــزار شــد. در ایــن جلســه دربــاره برنامــه ایــن کارگــروه 

در مــاه مبــارک رمضــان نکاتــی مطــرح شــد.

جلسه با مسئول مدرسه تدبر

طی جلسه ای با مسئول مدرسه تدبر نکاتی درباره ساماندهی خروجی های دوره تفکر مطرح شد.

LMS دوره های فضای مجازی
مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهــم الســالم بــا هــدف تربیــت مربیــان و متخصصیــن در حــوزه 

اجتــامع و خانــواده اقــدام بــه تعریــف و برگــزاری دوره هــای ســاختار وجــودی انســان و تدبــر در ســاحت 

بیــت در فضــای مجــازی LMS منــوده انــد. ایــن دوره هــا از متــون اصلــی مباحــث تخصصــی اجتــامع و 

خانــواده می باشــند. متقاضیــان می تواننــد از طریــق ثبــت نــام در ایــن دوره هــا محتــوای تعریــف شــده 

را دریافــت مناینــد. 

همکاری با معاونت سیام 
مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهــم الســالم طــی جلســه ای بــا امــور بانــوان و خانــواده معاونت 

ســیام برگــزاری دوره هــای مجــازی بــرای بانــوان کارمنــد ایــن ســازمان را در دســتور کار خــود قــرار دادند.

محتــوای ایــن دوره هــا شــامل جلســات انــس و تدبــر در ســوره های غاشــیه و عبــس و همچنیــن 

کارگاه هــای ارتبــاط موثــر بــا هــدف ســاماندهی و ارتقــای روابــط خانوادگــی می باشــد.

ــرای  ــه ای ب ــد اســت اگــر خــدا بخواهــد زمین ــارک رمضــان آغــاز می شــود و امی ــاه مب ــن دوره هــا از م ای

ــود. ــم ش ــده فراه ــا در آین ــری همکاری ه ــکل گی ش

فعاليت ها
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فراخوان دوره تربیت مربی در حوزه خانواده

مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهــم الســالم از کلیــه عالقه منــدان تدریــس در حــوزه خانــواده 

جهــت رشکــت در دوره تربیــت مربــی در حــوزه خانــواده بــا محوریــت ســوره مبارکــه نــور دعــوت بــه 

ــانده و  ــام رس ــه امت ــی  را ب ــر مک ــت دوره تدب ــن دوره الزم اس ــدگان در ای ــت کنن ــی آورد. رشک ــل م عم

ــواده باشــند. همچنیــن رشایــط مطالعاتــی الزم جهــت  ــه فعالیــت و تدریــس در حــوزه خان عالقه منــد ب

ــام و کســب  ــت ن ــت ثب ــن دوره جه ــت در ای ــه رشک ــدان ب ــن دوره را دارا باشــند. عالقه من ــت در ای رشک

 http://quranetratschool.ir/?p=18020 اطالعــات بیشــر تــا ۲ اردیبهشــت می تواننــد از طریــق آدرس

اقــدام مناینــد.

زمــان برگــزاری دوره در ایــام مــاه مبــارک رمضــان در روزهــای شــنبه بــه صــورت مجــازی و بعــد از مــاه 

مبــارک رمضــان در صــورت مناســب بــودن رشایــط بیــامری کرونــا جلســات بــه صــورت حضــوری اســت و 

زمــان آن متعاقبــا در طــول دوره اعــالم مــی شــود.  

فراخوان جذب نیرو جهت تدریس دوره های رشد تفکر اجتامعی

مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهــم الســالم جهــت جــذب نیروهــای متقاضــی تدریــس دوره های 

رشــد تفکــر اجتامعــی بــا محوریــت خانــواده در مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهــم الســالم از 

متقاضیــان ثبــت نــام بــه عمــل مــی آورد. نیروهــای متقاضــی تدریــس دوره هــای رشــد تفکــر اجتامعــی بــا 

ــا  ــی دوره هــای رشــد تفکــر اجتامعــی اول ت ــادی و مهارت ــواده الزم اســت کتاب هــای بنی محوریــت خان

چهــارم را مطالعــه کــرده و بــر آن مســلط باشــند. همچنیــن خروجــی مربــوط بــه دوره ای کــه متقاضــی 

ــات بیشــر از  ــام و کســب اطالع ــت ن ــت ثب ــدان جه ــد. عالقه من ــه مناین ــز ارائ ــس آن هســتند را نی تدری

رشایــط ثبــت نــام می تواننــد بــه آدرس http://quranetratschool.ir/?p=18030 مراجعــه مناینــد.

فراخوان جذب نیرو جهت تدریس تدبر

مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهــم الســالم جهــت جــذب نیروهــای متقاضــی تدریــس 

دوره هــای تدبــر در مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهــم الســالم از ایشــان ثبــت نــام بــه عمــل 

مــی آورد. نیروهــای متقاضــی دوره هــای تدبــر الزم اســت دوره تدبــر مکــی را بــه امتــام رســانده، خروجــی 

مربــوط بــه هــر دوره تدبــر را ارائــه کــرده و همچنیــن آزمــون شــورای تدبــر از دوره تفکــر تــا قــرآن بــه 

قــرآن را گذرانــده باشــند. عالقه منــدان جهــت ثبــت نــام و کســب اطالعــات بیشــر از رشایــط ثبــت نــام 

ــد.  ــه مناین ــه آدرس http://quranetratschool.ir/?p=18026 مراجع ــد ب می توانن

ارائه برنامه شش ماهه
بــا توجــه بــه لــزوم برنامــه ریــزی، هــر یــک از مربیــان و فعــاالن مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت 

علیهــم الســالم برنامــه شــش ماهــه خــود را در زمینه هــای مطالعاتــی و اجرایــی بــرای مســئول مربوطــه 

ــه ۶ ماهــه راهنامیی هــای الزم را از مســئولین  ــن برنام ــن ای ــن در راســتای تدوی ــد. همچنی ارســال منودن

ایــن مــدارس دریافــت منودنــد. 

دوره قرآن به قرآن

مصــادف بــا آغــاز مــاه مبــارک رمضــان، مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهــم الســالم اقــدام بــه 

برگــزاری دوره تدبــر قــرآن بــه قــرآن ویــژه خواهــران منــوده انــد.
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ایــن دوره بــه صــورت مجــازی روزهــای چهارشــنبه ســاعت ۱۰ تــا ۱۲ از ۲۵ فروردیــن آغــاز شــده اســت. 

مهلــت ثبــت نــام در ایــن دوره تــا ۳۱ فروردیــن می باشــد. رشکــت کننــدگان در ایــن دوره الزم اســت دوره 

ــت  ــد جه ــدان می توانن ــانده باشــند. عالقه من ــان رس ــه پای ــرآن را ب ــر در ق ــی تدب ــا۴ روش هــای عموم ۱ت

ــدام  ــه آدرس http://quranetratschool.ir/?p=18007 اق ــایت ب ــق س ــن دوره از طری ــام در ای ــت ن ثب

مناینــد.

برنامه های مستمر
مدارس علوم اجتامعی و اهل بیت  

ادامه برگزاری جلسات کارگاه هفت کالم عاشقی 1	 

ادامه عملیات تربیت نیروهای متخصص خانواده در عرصه های اجتامعی2 	 

برگزاری جلسات قرار قرآنی3  	 

ادامــه رونــد آمــاده ســازی پیــش نیازهــای مربــوط بــه دوره هــای تخصصــی مــدارس علــوم اجتامعــی 	 
4 LMS 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 5  

کارگروه كودك

برنامه کارگروه کودک در سال جدید
کارگــروه کــودک مدرســه اهــل بیــت علیهــم الســالم کلیــه فعالیــت هایــش را در ســال جدیــد بــا مترکــز 

بــر موضــوع تخصصــی کالم طیــب برنامــه ریــزی منــوده اســت. برنامه هــای ایــن کارگــروه در ســال جدیــد 

بدیــن رشح اســت:

برگــزاری کارگاه هــای تخصصــی مبتنــی بــر پژوهــش یکــی از اعضــای کارگــروه در زمینــه کتــاب   	

کــودک

برگزاری دوره ها آموزشی و تخصصی کتاب طیب سخن  	

همکاری با کارگروه های تخصصی دیگر در  زمینه کالم طیب  	

ارتقای علمی و استمرار در امر تدبر اعضا  	

	  فعال سازی و ارتقای مساجد در زمینه کودک و همکاری با کارگروه مساجد

ارتقای علمی فعاالن شهرستان ها در زمینه کالم کودک، رشد و تدبر  	

همــکاری در زمینــه بیــوت نورانــی و تدریــس تدبرهــا و تســلط تخصصــی بــر کتــب دوره اول   	

ــد رش

برگــزاری ســیرهای مطالعاتــی تخصصــی و کوتــاه مــدت مطابــق بــا اهــداف کارگــروه در زمینــه   	

کالم طیــب، تدبرهــا و رشــدها بــا مــرور کتــب مطالعــه شــده و مباحثــه تخصصــی و بــه اشــراک گذاشــن 

ــی ــات علم تجربی

1  جهت اطالع بیشر ر.ک شامره ششم نرشیه کساء

2  جهت اطالع بیشر ر.ک شامره پنجم نرشیه کساء

جهت اطالع بیشر ر.ک شامره چهارم نرشیه کساء  3

جهت اطالع بیشر ر.ک شامره چهارم نرشیه کساء  4

جهت اطالع بیشر ر.ک شامره سوم نرشیه کساء  5
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جلسه کارگروه کودک 
ــات  ــزار شــد. موضوع ــاه برگ ــن م ــودک، جلســه ای در فروردی ــروه ک ــاالن کارگ ــا حضــور مســئول و فع ب

ــر اســت: ــرار زی ــه ق ــن جلســه ب مطــرح شــده در ای

گزارشی از کارهای انجام شده در سال اخیر   	

تدوین برنامه های آتی کارگروه کودک در سال ۱۴۰۰  	

معارفه مسئول جدید کارگروه کودک  	

کالم من و کودکم 
کارگــروه کــودک مدرســه اهــل بیــت علیهــم الســالم بــا همــکاری کارگــروه تفکــر بــا توجــه بــه ایــن نکتــه 

ــا  ــا موضــوع گفتگوهــای رشــد آفریــن ب ــه برگــزاری جلســاتی ب ــای تفکــر اســت، اقــدام ب کــه کالم زیربن

فرزنــدان خردســال منودنــد. ایــن جلســات بــه صــورت مجــازی در فروردیــن مــاه برگــزار شــد. عناویــن ایــن 

جلســات عبارتنــد از:

کالم من و کودکم در خانه در بسر چالش های روزمره	 

 کالم من و کودکم در مواجهه با پدیده ها در طبیعت پیرامون و محیط اطراف	 

کالم من و کودکم در قصه گویی	 

کالم من و کودکم در کتابخوانی	 

 

کارگاه رمضانیه تربیت کودک طیب 
ــارک رمضــان برگــزاری  از برنامــه هــای کارگــروه کــودک مدرســه اهــل بیــت علیهــم الســالم  در مــاه مب

کارگاه هــای تربیــت کــودک طیــب می باشــد. ایــن کارگاه هــا بــا همــکاری ســازمان تبلیغــات اســالمی در 

ــزار می شــود.   ــار جلســه برگ چه

کارگروه بیوت نورانی

جلسات انس و تدبر در ماه مبارک رمضان
ــوزی  ــش آم ــه دان ــرآن و مدرس ــفیران ق ــر محــور، س ــکاری مســاجد تدب ــا هم ــی ب ــوت نوران ــروه بی کارگ

اقــدام بــه برگــزاری جلســات انــس و تدبــر در ســوره هــای مبارکــه محمــد، طــه، عبــس، مطففیــن، فجــر و 

غاشــیه ویــژه مــاه مبــارک رمضــان بــه صــورت حضــوری در مســاجد، منــازل و مراکــز فرهنگــی بــا رعایــت 

دســتورالعمل هــای بهداشــتی و همچنیــن بــه صــورت مجــازی در گروه هــا، کانال هــا و اتاق هــای 

مجــازی منــوده انــد. در ایــن راســتا طــی فراخوانــی از مربیــان و میزبانــان جهــت رشکــت در ایــن طــرح 

دعــوت بــه عمــل آمــد و عالقــه منــدان از طریــق ســایت در ایــن طــرح ثبــت نــام منودنــد.

کانال نور علی نور

بــه مناســبت مــاه مبــارک رمضــان، کارگــروه بیــوت نورانــی کانــال »نــور علــی نــور« را ایجــاد منــوده اســت. 

ایــن کانــال حــاوی صوت هــای طــرح ختــم قــرآن رمضــان ۱۴۴۱ ویــژه خواهــران می باشــد. عالقه منــدان 

می تواننــد بــا عضویــت در کانــال https://ble.ir/khazaneh_khatmeghoran روزانــه همــراه بــا 

ــرآن اســتفاده  ــا ق ــن، از صــوت جلســات هم نشــینی ب ــه صــورت آفالی ــارک رمضــان ب ــاه مب ــی م جزخوان

مناینــد.
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برنامه های مستمر
کارگروه ها

برنامه های مستمر كارگروه كودك

برگزاری کارگاه های طیب سخن در شهرستان ها 1	 

رشکت فعال اعضا کارگروه کودک در کارگاه ها و جلسات علمی مرتبط با کودک و موارد مشابه 2	 

جلسات منسجم و منظم جهت استخراج معیارهای کتاب کودک و نوجوان بر اساس کتاب طیب سخن3 	 

تدریس کتب تدبر، رشد و ... در شهرستان ها 4	 

جلســات ثابــت هفتگــی تالیــف کتــاب کــودک بــا هدایــت نویســندگان صاحــب نظــر و منطبــق بــا مولفه هــای رشــد 	 
و کالم طیــب 5

ــودک، 	  ــادر و ک ــی م ــه تعامل ــای ارائ ــخن در قالب ه ــب س ــاب طی ــی کت ــتندات مهارت ــل مس ــگارش و تکمی ــه ن ادام
ــودک. 6 ــی ک ــودک، و تعامل ــی و ک ــی مرب تعامل

ادامه دوره های آموزشی بلند مدت ویژه مادران مدارس7  	 

ادامه روند تقویت علمی و آگاهی بخشی به مادران در فضای مهدهای طیب خانگی 8	 

بروز رسانی کانال قصه هایی برای فرزندم همراه با طراحی فعالیت روزآمد9 	 

جهت اطالع بیشر ر.ک شامره سوم نرشیه کساء  1

هامن.  2

هامن.  3

هامن.  4

هامن.  5

جهت اطالع بیشر ر.ک شامره پنجم نرشیه کساء  6

هامن.  7

هامن.  8

هامن.  9


