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به رسدبیری مدارس علوم اجتامعی و اهل بیت  

ـ ارديبهشت ماه ۱۴۰۰ـ  ـ شامره هشتم   
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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

برنامه های مستمر مدارس علوم اجتامعی و اهل بیت  ۷

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 

      

دوره تربیت مربی در حوزه خانواده
مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهــم الســالم دوره تربیــت مربــی در حــوزه خانــواده بــا محوریت 

ســوره مبارکــه نــور را در ایــام مــاه مبــارک رمضــان آغــاز منودنــد. تــا کنــون ســه جلســه از ایــن دوره بــه 

صــورت مجــازی برگــزار شــده اســت. رشکــت کننــدگان در ایــن دوره ضمــن انجــام مراحــل تعییــن شــده 

از ســوی مربــی، در جریــان ســیر علمی-تدبــری چگونگــی اســتخراج موضوعــات مربــوط بــه خانــواده از 

ســوره مبارکــه نــور و بررســی آن در کل قــرآن قــرار می گیرنــد.

برنامه های مستمر
مدارس علوم اجتامعی و اهل بیت  

برگزاری جلسات انس و تدبر در سوره های غاشیه و عبس با همکاری معاونت سیام 1	 

 برگزاری کارگاه های ارتباط موثر با همکاری معاونت سیام 2	 

 عملیات تربیت نیروهای متخصص خانواده در عرصه های اجتامعی 3	 

برگزاری جلسات قرار قرآنی4  	 

ادامــه رونــد آمــاده ســازی پیــش نیــاز هــای مربــوط بــه دوره هــای تخصصــی مــدارس علــوم اجتامعی 	 
5 LMS و اهــل بیــت علیهــم الســالم جهــت بارگــذاری در

ادامــه رونــد ثبــت و مستندســازی کلیــه فرایندهــا و عملیات هــای  مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل 	 

بیــت علیهــم الســالم6 

1  جهت اطالع بیشرت ر.ک شامره هفتم نرشیه کساء

2  جهت اطالع بیشرت ر.ک شامره هفتم نرشیه کساء

3  جهت اطالع بیشرت ر.ک شامره پنجم نرشیه کساء

4   جهت اطالع بیشرت ر.ک شامره چهارم نرشیه کساء

5  جهت اطالع بیشرت ر.ک شامره چهارم نرشیه کساء

6  جهت اطالع بیشرت ر.ک شامره سوم نرشیه کساء

فعاليت ها
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کارگروه كودك

کارگاه های فرشده تخصصی تربیت کودک طیب
کارگــروه کــودک مدرســه اهــل بیــت علیهــم الســالم در مشــارکت بــا همگــرام کــودك، کارگاه هــای فــرشده 

ــاه  ــت م ــد را در اردیبهش ــادران دغدغه من ــان و م ــن، مربی ــژه متخصصی ــودک؛ وی ــت ک ــی تربی تخصص

ــر می باشــد: ــه رشح زی ــوای ایــن کارگاه هــا ب برگــزار منــود. محت

- کارگاه اول: مولفه های رشد کودک در ۷ سال اول بر مبنای کتاب رشد یک

- کارگاه دوم: مهارت های طیب گزینی بر مبنای کتاب اصول و مهارت های طیب گزینی

- کارگاه سوم: چگونگی کالم طیب با کودکان در ۷ سال اول بر مبنای کتاب طیب سخن

- کارگاه چهارم: کتاب و قصه طیب برای کودکان

عالقه مندان جهت دسرتسی به صوت و محتوای جلسات می توانند به آدرس زیر مراجعه منایند: 

   ble.ir/sokhane_tayyeb_bakoodak

جشن والدت کریم اهل بیت حرضت امام حسن مجتبی علیه السالم
گــروه مهدهــای طیــب خانگــی کارگــروه کــودک مدرســه اهــل بیــت علیهــم الســالم بــا همــکاری مســاجد 

تدبــر محــور بــه مناســبت والدت کریــم اهــل بیــت حــرضت امــام حســن مجتبــی علیــه الســالم، ویــژه 

ــرآن،  ــت ق ــود. قرائ ــزار من ــت برگ ــنبه ۷  اردیبهش ــه ش ــودکان در روز س ــادران و ک ــب م ــه ای مناس برنام

ســاخت کاردســتی و گفتگــو پیرامــون لحــن کریامنــه و تربیــت فرزنــد از برنامه هــای ایــن جلســه بــود. 

ایــن ویــژه برنامــه بــه صــورت حضــوری از طریــق ثبــت نــام و بــا رعایــت اصــول بهداشــتی در  مســجد 

آل محمــد علیــه الســالم برگــزار شــد.

https://ble.ir/jashn_koodakan عالقه مندان جهت اطالع از محتوای مراسم می توانند به کانال

 مراجعه منایند.

مراسم عزاداری امیراملومنین علی علیه السالم
گــروه مهدهــای طیــب خانگــی کارگــروه کــودک مدرســه اهــل بیــت علیهــم الســالم بــا همــکاری مســاجد 

تدبــر محــور بــه مناســبت  عــزاداری امیراملومنیــن علــی علیــه الســالم، ویــژه برنامــه ای مناســب مــادران 

ــرآن، ســاخت کاردســتی و گفتگــو  و کــودکان در روز ســه شــنبه ۱۴ اردیبهشــت برگــزار منــود. قرائــت ق

پیرامــون وصیــت امیراملومنیــن علــی علیــه الســالم  بــه امــام حســن علیــه الســالم و تاثیرگــذاری مانــدگار 

برشــخصیت فرزنــد از برنامه هــای ایــن جلســه بــود. ایــن ویــژه برنامــه بــه صــورت حضــوری از طریــق 

ثبــت نــام و  بــا رعایــت اصــول بهداشــتی در  مســجد آل محمــد علیــه الســالم برگــزار شــد.

https://ble.ir/jashn_koodakan عالقه مندان جهت اطالع از محتوای مراسم می توانند به کانال

 مراجعه منایند.

سه شنبه های مهدوی
گــروه مهدهــای طیــب خانگــی کارگــروه کــودک مدرســه اهــل بیــت علیهــم الســالم بــا همــکاری مســاجد 

تدبــر محــور برنامــه سه شــنبه های مهــدوی را در روز ســه شــنبه ۲۸ اردیبهشــت برگــزار منــود. دقایقــی در 

محــرض ســوره مبارکــه ابراهیــم، داســتان گویی از ســوره مبارکــه ابراهیــم بــرای کــودکان، نقاشــی و ســاخت 

ــا کــودک و ویژگی هــای  ــا ســوره و گفتگــو پیرامــون لحــن دعایــی در گفــت و گــو ب کاردســتی مرتبــط ب

آن از برنامه هــای ایــن جلســه بــود. ایــن ویــژه برنامــه بــه صــورت حضــوری از طریــق ثبــت نــام و  بــا 

رعایــت اصــول بهداشــتی در  مســجد آل محمــد علیــه الســالم برگــزار شــد.
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https://ble.ir/jashn_koodakan عالقه مندان جهت اطالع از محتوای مراسم میتوانند به کانال

 مراجعه منایند.

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 	 

 برنامه های مستمر کارگروه بیوت نورانی
 برگزاری جلسات انس و تدبر در ماه مبارک رمضان 10	 

فعالیت کانال نور علی نور در ماه مبارک رمضان 11	 

جهت اطالع بیشرت ر.ک شامره سوم نرشیه کساء  1

هامن.  2

هامن.  3

هامن.  4

هامن.  5

جهت اطالع بیشرت ر.ک شامره پنجم نرشیه کساء  6

هامن.  7

هامن.  8

هامن.  9

جهت اطالع بیشرت ر.ک شامره هفتم نرشیه کساء  10

جهت اطالع بیشرت ر.ک شامره هفتم نرشیه کساء  11


