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به رسدبیری مدارس علوم اجتامعی و اهل بیت  
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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

هفتمین دوره اقامه کنندگان زندگی توحیدی
مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهــم الســالم جهــت آمــوزش دوره هــای تخصصــی حــوزه اجتــامع 

و خانــواده از منظــر قــرآن و عــرت علیهــم الســالم ،هفتمیــن دوره اقامــه کننــدگان زندگــی توحیــدی را 

برگــزار میکننــد.

برنامه این دوره به طور مبسوط به رشح زیر است:

مهلت ثبت نام تاریخ رشوع زمان برگزاری نام دوره

۶ تیر ۷ تیر دوشنبه ها، ساعت ۸-۱۰ تدبر در ساحت جامعه

۸ تیر ۱۰ تیر پنج شنبه ها، ساعت ۸-۱۰ ساختار وجودی جامعه

۷ تیر ۹ تیر چهارشنبه ها، ساعت ۱۱-۱۳ خانه ای متصل به خانه ی رسول

۷ تیر ۸ تیر سه شنبه ها، ۱۰-۱۱:۳۰  دوره تربیت مربی ارتباط موثر در خانواده و

تاثیر آن در اجتامع

از رشایــط رشکــت در دوره ســاختار وجــودی جامعــه گذرانــدن کتــاب هــای ســاختار وجــودی انســان و 

ــد. ــت می باش ــر در ســاحت بی تدب

ــاختار  ــای س ــت کتاب ه ــه الزم اس ــاحت جامع ــر در س ــت در دوره تدب ــه رشک ــدان ب ــن عالقه من همچنی

ــده باشــند. ــر در ســاحت بیــت و ســاختار وجــودی جامعــه را گذارن وجــودی انســان، تدب

عالقه منــدان جهــت تکمیــل ســیر مطالعاتــی خــود مــی تواننــد بــه دوره هــای مجــازی ســاختار وجــودی 

ــر در ســاحت بیــت در درگاه آمــوزش مجمــع مــدارس دانشــجویی قــرآن و عــرت علیهــم  انســان و تدب

ــت در درگاه  ــت عضوی ــس از ثب ــد و پ ــه کنن ــه نشــانی http://quranetratschool.org مراجع الســالم ب

آمــوزش و ثبــت نــام در دوره هــای مــورد نظــر از محتــوای مجــازی ایــن دوره هــا اســتفاده کننــد.

ــت در  ــوه عضوی ــالع از نح ــن اط ــا و همچنی ــام در کالس ه ــت ن ــر و ثب ــات بیش ــب اطالع ــت کس جه

ــه آدرس هــای ــب ب ــه ترتی ــم الســالم ب ــرت علیه ــرآن و ع ــدارس دانشــجویی ق ــع م ــوزش مجم ــال آم پرت

http://quranetratschool.org/IdeaWeb/Files/Data/ و   http://quranetratschool.ir/?p=18915  

ــود.  ــه ش News/20201014197691.mp4  مراجع
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کارگاه فرشده رشد ویژه نیروهای مدرسه اهل بیت علیهم السالم
در جلســه مســئولین مــدارس علــوم اجتامعــی و مدرســه اهــل بیــت علیهــم الســالم بــا مســئول کارگــروه 

رشــد مدرســه علــوم انســانی، پیرامــون نحــوه ارزیابــی و رضورت ارتقــای نیروهــای فعــال در مباحث رشــد، 

کارگــروه رشــد بــرای برگــزاری کارگاه یــک جلســه ای مولفه هــای  رشــد ویــژه نیروهــای فعــال دو مدرســه 

علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهــم الســالم، اعــالم آمادگــی و همــکاری منــود.

جلسه  میثاق با مربیان
ــا  ــاق ب ــه میث ــرداد، جلس ــنبه 24 خ ــالم در روز دوش ــم الس ــت علیه ــل بی ــی و اه ــوم اجتامع ــدارس عل م

ــد. ــزار منودن ــدارس برگ ــن م ــای ای ــان و نیروه ــا حضــور مســئولین، مربی ــان را ب مربی

در ایــن جلســه نیروهــای هــر دو مدرســه گــزارش عملکــرد خــود در فصــل بهــار را ارائــه کردنــد، ســیر 

ــرم  ــی ت ــای تخصص ــوص کارگاه ه ــزی در خص ــه ری ــد و برنام ــی ش ــا بررس ــی نیروه ــی تخصص مطالعات

ــت. ــورت گرف ــتان ص تابس

ایجاد امکاناتی در سایت مدارس
جهــت ســهولت دسرســی مخاطبیــن، امکاناتــی شــامل مــوارد زیــر در ســایت مــدارس علــوم اجتامعــی و 

اهــل بیــت علیهــم الســالم قــرار داده شــده اســت:

در قســمت معرفــی مــدارس بخشــی بــه نــام »چگونــه مســیر خــود را در ســایت بیابیــم«  افــزوده . 1

شــده اســت، کــه کلیــه مطالــب ســایت را در جدولــی بــه رویــت مخاطبیــن می رســاند.

بخشــی بــه نــام اســناد و آییــن نامه هــا بــه ســایت ایــن مــدارس افــزوده شــده اســت کــه نقشــه، . 2

ــرد. ــن قــرار می گی ــه ســهولت در دســرس مخاطبی ــن مــدارس ب ــی و اســناد ای ــن نامــه اجرای آیی

به روزرسانی طرح ساماندهی خروجی های مدرسه قرآن

 برای مخاطبین در سطوح مختلف
طــرح ســاماندهی خروجی هــای مدرســه قــرآن بــرای مخاطبیــن در ســطوح مختلــف1  به روزرســانی شــد. 

ــوط  ــل مرب ــه آدرس http://quranetratschool.ir/?p=7838 فای ــه ب ــا مراجع ــد ب ــدان می توانن عالقه من

بــه دســته بنــدی  محصــوالت بــر اســاس ســطوح مختلــف مخاطبیــن را دریافــت کننــد.

پرده نگار کتاب تدبر در ساحت بیت
گــروه تولیــد محصــوالت مجــازی مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهــم الســالم  در حــال تهیــه و 

ســاخت پــرده نــگار کتــاب تدبــر در ســاحت بیــت می باشــند. در حــال حــارض پــرده نــگار مربــوط بــه 

منــای کلــی محتــوای ایــن کتــاب تهیــه شــده اســت و تهیــه یــرده نگار هــای جداگانــه بــرای هــر فصــل از 

ایــن کتــاب در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.

آماده سازی خروجی جلسات انس و تدبر در سوره های عبس و غاشیه
ضمــن برگــزاری جلســات انــس و تدبــر در ســوره هــای عبــس و غاشــیه در مــاه مبــارک رمضــان ویــژه 

کارکنــان صــدا و ســیام2،  محصوالتــی از ایــن جلســات، در قالــب فیلــم تولیــد شــد.

1  ر.ک نرشیه کسا شامره 1
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جلسات
      

 راهربدهای اجرای نقشه عملیاتی مدرسه علوم اجتامعی
در راســتای پیــاده ســازی نقشــه عملیاتــی مدرســه علــوم اجتامعــی1 ، جلســه ای بــا حضــور گروه پژوهشــی 

مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهــم الســالم بــا موضــوع راهربدهــای اجــرای نقشــه برگزار شــد.

تدوین آیین نامه تخصصی اجرایی کارگاه ها
بــا توجــه بــه لــزوم تدویــن آییــن نامــه تخصصــی اجرایــی جهــت برگــزاری کارگاه هــا بــا ســطوح مختلــف 

در مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهــم الســالم و هامهنــگ ســازی ســطوح مربیــان بــا نــوع و 

ــا حضــور گــروه پژوهشــی  محتــوای کارگاه هایــی کــه برگــزار می کننــد، جلســه تدویــن ایــن آیین نامــه ب

ایــن مــدارس برگــزار شــد.

در همیــن راســتا جلســه ای بــا مســئول مدرســه تدبــر و مســئول کارگــروه رشــد مدرســه علــوم انســانی، در 

زمینــه معیارهــای ارزیابــی ســطوح تدبــر و رشــد نیروهــا برگــزار گردیــد. در ایــن جلســه کارگــروه رشــد 

مدرســه علــوم انســانی، ارائــه معیارهــای ارزیابــی نیروهــا و برگــزاری کارگاه هــای جربانــی بــرای ایشــان را 

تقبّــل منــود.

از موضوع تا عملیات
مســئولین مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهــم الســالم جلســاتی پیرامــون مــرور و مباحثــه کتــاب 

از موضــوع تــا عملیــات برگــزار منودنــد و  تکمیــل طــرح عملیــات را در دســتور کار خــود قــرار دادنــد.

قوامیت و چگونگی تحقق آن
بــا حضــور گــروه پژوهشــی مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهــم الســالم، جلســه ای پژوهشــی در 

رابطــه بــا بحــث قوامیــت و چگونگــی تحقــق آن برگــزار شــد.

جلسات کارگروه آموزش و پژوهش
کارگــروه آمــوزش و پژوهــش مدرســه علــوم اجتامعــی در راســتای تولیــد محصــوالت مجــازی کتــاب هــای 

ســاختار وجــودی جامعــه و تدبــر در ســاحت جامعــه جلســاتی برگــزار منودنــد.

رضورت تدوین آیین نامه اجرایی کارگروه کودک
بــا توجــه بــه رضورت تدویــن آییــن نامــه اجرایــی کارگــروه کــودک، جهــت ســاماندهی نیروهــا و فعالیــت 

هــای ایــن کارگــروه و همچنیــن رصــد فعالیت هــای مربــوط بــه ایــن کارگــروه در محیط هــای مجــازی، 

جلســه ای بــا حضــور مســئول مدرســه اهــل بیــت علیهــم الســالم و مســئول کارگــروه کــودک برگــزار شــد.

جلسه با مسئول جدید کارگروه بیوت نورانی
بــا توجــه بــه تغییــر مســئولیت کارگــروه بیــوت نورانــی، جلســه ای بــا حضــور مســئول مدرســه اهــل بیــت 

علیهــم الســالم و مســئول جدیــد کارگــروه بیــوت نورانــی تشــکیل شــد. در ایــن جلســه بــه بیــان نکاتــی 

http://quranetratschool.ir/?p=13120  1  ر.ک
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ــا لــزوم تســلط بــر نظــام نامــه مجمــع مــدارس دانشــجویی قــرآن و عــرت علیهــم الســالم،  در رابطــه ب

آییــن نامــه اجرایــی مدرســه اهــل بیــت علیهــم الســالم و بیــوت نورانــی، همچنیــن رضورت تدویــن قواعــد 

گروه هــای مجــازی بیــوت نورانــی پرداختــه شــد.

جلسه با مسئول مدرسه علوم انسانی
بــه درخواســت مســئول مدرســه علــوم انســانی جلســه ای بــا حضــور مســئول مدرســه علــوم اجتامعــی، 

مســئول اجرایــی مدرســه علــوم اجتامعــی و مســئول مدرســه علــوم انســانی در زمینــه تولیــد محصــوالت 

مجــازی مربــوط بــه کتــاب ســاختار وجــودی جامعــه برگــزار شــد. در ایــن جلســه تصمیــم گرفتــه شــد 

بعــد از امتــام تولیــد محصــوالت مجــازی در ایــن زمینــه و بارگــذاری آن در LMS توســط مدرســه علــوم 

اجتامعــی، مدرســه علــوم انســانی بــه تناســب نیــاز خــود از ایــن محصــوالت اســتفاده منایــد.

جلسه با مسئول مدرسه مجازی
ــا  ــه ای ب ــالم جلس ــم الس ــت علیه ــل بی ــی و اه ــوم اجتامع ــدارس عل ــایت م ــاماندهی س ــتای س در راس

ــد. ــزار ش ــازی برگ ــه مج ــئول مدرس مس

جلسه با مسئول مدرسه سفیران
جلســه ای بــا حضــور مســئولین مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهــم الســالم و مســئول مدرســه 

ســفیران در راســتای بهبــود و ارتقــای عملکــرد ایــن مــدارس در ارتبــاط بــا یکدیگــر برگــزار شــد.

جلسه با پژوهشگر حوزه پیوند توحیدی
ــروه  ــا یکــی از اعضــای پژوهشــی کارگ ــم الســالم، طــی جلســه ای ب ــت  علیه مســئول مدرســه اهــل بی

پیونــد توحیــدی، در زمینــه مســائل پیونــد، راهکارهــا، جایــگاه مشــاوره قبــل از ازدواج و ...  پیشــنهاداتی 

ارائــه داد.

کارگروه فهم قرآن در دبیرستان
بــه درخواســت مســئول کارگــروه فهــم قــرآن در دبیرســتان جلســه ای بــا حضــور مســئول مدرســه علــوم 

اجتامعــی در زمینــه تفصیــل محتــوای کتــاب هــر خــوب زیســن برگــزار شــد.

 

برنامه های مستمر
مدارس علوم اجتامعی و اهل بیت  

           

برگزاری دوره قرآن به قرآن 1	 

برگزاری جلسات تدبر مدنی	 

ادامه طرح قرار قرآنی 2	 

ادامه طرح  114روز 114سوره	 

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

1  جهت اطالع بیشر ر.ک شامره هفتم نرشیه کساء

2   جهت اطالع بیشر ر.ک شامره چهارم نرشیه کساء
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1 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 2

ــن 	  ــاور ای ــا ی ــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهــم الســالم ب برگــزاری جلســات مســئولین مــدارس عل

مــدارس 

برگزاری جلسات میثاق مربیان3	 

کارگروه بيوت نوراين

بیست و چهارمین دوره جلسات بیوت نورانی
کارگــروه بیــوت نورانــی اقــدام بــه برگــزاری بیســت و چهارمیــن دوره جلســات انــس بــا قــرآن در تهــران 

و شهرســتان هــا ویــژه بزرگســاالن منــوده اســت. در ایــن دوره جــزء بیســت و نــه قــرآن کریــم طــی 14 

ــردد. ــه می گ ــه ارائ هفت

مربیــان و میزبانــان واجــد رشایــط و عالقــه منــد بــه رشکــت در ایــن طــرح ثبــت نــام بــه عمــل آوردنــد و 

جلســات ایــن دوره از نیمــه خــرداد مــاه آغــاز شــده اســت و تــا19 شــهریور مــاه ادامــه دارد.

در ایــن دوره عــالوه بــر تــالش جهــت برگــزاری جلســات بــه صــورت حضــوری، ســور مشــخص شــده، هــر 

هفتــه بــه صــورت مجــازی ارائــه می گــردد.

کارگروه پيوند توحيدي

احصاء و تنظیم مسئولیت های کارگروه پیوند توحیدی
ــی  ــاء جزئ ــه احص ــود، ب ــاالن خ ــئولین و فع ــور مس ــا حض ــه ای ب ــی جلس ــدی  ط ــد توحی ــروه پیون کارگ

مســئولیت هــا و کارهــای ایــن کارگــروه پرداختنــد و هــر یــک عهــده دار مســئولیت مشــخصی در ایــن 

ــروه شــدند. کارگ

فرایند معارفه جهت پیوند توحیدی
کارگــروه پیونــد توحیــدی مدرســه اهــل بیــت علیهــم الســالم سلســله جلســاتی را جهــت احصــای فراینــد 

جدیــد معارفــه در ایــن کارگــروه برگــزار منودنــد.

 ســازو کار ایــن کارگــروه بــر مبنــای حفــظ کرامــت دخــران و همچنیــن شــکل گیــری پیونــد توحیــدی و 

ــر توحیــدی می باشــد.  ــه غی ن

در حــال حــارض معارفــه در ســطح عمــوم مردم از طریــق کانال پیوند توحیدی در پيام رســان بلــه، به آدرس

ــان فــرم مشــخصات را پــر کــرده بــه شناســه  va_ankeho @ صــورت می گیــرد، بدیــن صــورت کــه آقای

bigdelinoor @ در پيام رسان بله ارسال می کنند. 

بــا قــرار گرفــن فــرم آقایــان در کانــال پیونــد توحیــدی، معرفــی دخــران از طریــق عمــوم مــردم کــه در 

ایــن کانــال عضــو هســتند بــه آقایــان صــورت می گیــرد.

1  جهت اطالع بیشر ر.ک شامره چهارم نرشیه کساء

2  جهت اطالع بیشر ر.ک شامره سوم نرشیه کساء

جهت اطالع بیشر ر.ک شامره اول نرشیه کساء  3
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ســطح دیگــر معارفــه مربــوط بــه دانشــجویان آقــا و خانــم مدرســه دانشــجویی قــرآن و عــرت علیهــم 

الســالم اســت کــه از ایشــان بــرای دریافــت مشخصاتشــان ثبــت نــام بــه عمــل مــی آیــد. معارفــه بــرای 

ایــن افــراد از طریــق دانشــجویان متاهــل مدرســه دانشــجویی قــرآن و عــرت و بــه صــورت خصوصــی 

ــود . ــام می ش انج

ــت  ــوری جه ــای حض ــراری مصاحبه ه ــرای برق ــی ب ــازی رشایط ــم س ــروه فراه ــن کارگ ــای ای از برنامه ه

ــل  ــه تکمی ــل ب ــا پــری مای ــان ازدواج می باشــد. چنانچــه دخــر ی ــل هــر چــه بیشــر فــرم متقاضی تکمی

فــرم مشخصاتشــان باشــند تــا معارفــه دقیــق تــری برایشــان صــورت گیــرد می تواننــد از فرصــت مصاحبــه 

حضــوری بــا یکــی از مســئولین مــدارس مجمــع دانشــجویی قــرآن و عــرت علیهــم الســالم بهــره بربنــد. 

ایــن اقــدام از متقاضیــان ازدواج در مدرســه دانشــجویی قــرآن و عــرت علیهــم الســالم آغــاز شــده و در 

آینــده در ســطح عمــوم مــردم گســرش می یابــد.

کارگروه جوان

کارگاه حسن و کارگاه همدلی
در آســتانه انتخابــات چهاردهمیــن دوره ریاســت جمهــوری، کارگــروه جــوان مدرســه اهــل بیــت علیهــم 

ــن  ــود. ای ــی من ــن و کارگاه همدل ــن کارگاه حس ــا عناوی ــازی ب ــزاری دو کارگاه مج ــه برگ ــدام ب ــالم اق الس

ــن  ــب ای ــدند. مخاط ــزار ش ــاه برگ ــرداد م ــه خ ــن هفت ــنبه آخری ــنبه و دوش ــای یکش ــا در روزه کارگاه ه

ــد. ــا بودن ــژه رای اولی ه ــه وی ــران ب ــا خواه کارگاه ه

در کارگاه حسن »تو انتخاب شده ای برای حسن آفرینی« مطالبی با عناوین:

خودمان را برای انجام کارهای خیر بزرگ دست کم نگیریم،  	

با ذهنیت های منفی گذشته درباره آینده مان تصمیم نگیریم،  	

ترویج حسنه برای رهایی از بی تفاوت بودن نسبت به جامعه  	

 عنوان شد.

همچنین در کارگاه همدلی »قلب واحدی به نام امام« مطالبی پیرامون

همدلی یعنی روحیه شجاعت با اتکا به قدرت الهی،  	

همدلی یعنی پیوند و میثاق با ولی الهی و به یمن آن سایر پیوندها،  	

همدلی یعنی مترکز و توجه بر هدِف حِق واحد  	

مطرح شد.

برنامه های مستمر
کارگروه ها

برنامه های مستمر كارگروه كودك

ــا کــودک و مــوارد 	  رشکــت فعــال اعضــا کارگــروه کــودک در کارگاه هــا و جلســات علمــی مرتبــط ب
مشــابه 1

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

هامن.  1



11

طیــب ســخن1 

تدریس کتب تدبر، رشد و ... در شهرستان ها 2	 

جلســات ثابــت هفتگــی تالیــف کتــاب کــودک بــا هدایــت نویســندگان صاحــب نظــر و منطبــق بــا 	 
ــب 3 مولفه هــای رشــد و کالم طی

ادامــه نــگارش و تکمیــل مســتندات مهارتــی کتــاب طیــب ســخن در قالب هــای ارائــه تعاملــی مــادر 	 
و کــودک، تعاملــی مربــی و کــودک، و تعاملــی کــودک. 4

ادامه دوره های آموزشی بلند مدت ویژه مادران مدارس5  	 

بروز رسانی کانال قصه هایی برای فرزندم همراه با طراحی فعالیت روزآمد6 	 

برنامه های مستمر کارگروه پیوند توحیدی
فعالیت کانال پیوند توحیدی 	 

هامن.  1

هامن.  2

هامن.  3

جهت اطالع بیشر ر.ک شامره پنجم نرشیه کساء  4

هامن.  5

هامن.  6


