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به رسدبیری مدارس علوم اجتامعی و اهل بیت  

ـ تري ماه ۱۴۰۰ـ  ـ شامره دهم   
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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

همکاری با دانشگاه الزهرا
ــواده  ــا موضــوع خان ــب بروشــور ب ــی در قال ــه محصوالت ــر ارائ ــی ب ــه درخواســت دانشــگاه الزهــرا مبن ب

بــه مناســبت عیــد غدیــر، کارگــروه خانــواده در زمینــه تولیــد محتــوا بــا ایشــان همــکاری منــود. در ایــن 

ــا هــم بــودن«،  ــر کتاب هــای »بلــوغ ب راســتا کارگــروه خانــواده منت نوشــته های علمی-مهارتــی مبتنــی ب

»خانــه ای متصــل بــه خانــه رســول« و دوره هــای اول، دوم و چهــارم رشــد تفکــر اجتامعــی تولیــد منــوده 

و در اختیــار ایشــان گذاشــت.

محصوالت مجازی کتاب های ساختار وجودی جامعه و تدبر در ساحت جامعه
ــه تولیــد محصــوالت مجــازی در قالــب  مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهــم الســالم  اقــدام ب

فیلم هــای آموزشــی ویــژه نیروهــای متخصــص منــوده اســت. ایــن محصــوالت مبتنــی بــر مــنت کتاب هــای 

ســاختار وجــودی جامعــه و تدبــر در ســاحت جامعــه جهــت بارگــذاری در LMS در دســت تولیــد اســت.

پرده نگار کتاب هرن خوب زیسنت
گــروه تولیــد محصــوالت مجــازی مدرســه علــوم اجتامعــی اقــدام بــه تهیــه و تولیــد پــرده نــگار کتــاب هــرن 

خــوب زیســنت ویــژه نیروهــای متخصــص جهــت بارگــذاری در  LMS منــوده اســت.

جلسات
      

جلسه با مسئولین مدرسه تدبر
جلســه ای بــا حضــور مســئولین مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهــم الســالم و مســئولین مدرســه 

تدبــر برگــزار شــد. طــی ایــن جلســه بنــا شــد ایــن مــدارس بــا یکدیگــر در جهــت بهبــود آمــوزش تدبــر و 

نحــوه ارزیابــی همــکاری مناینــد.
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جلسه با مسئول مدرسه تبليغ
بــا حضــور مســئول مدرســه اهــل بيــت عليهــم الســالم و مســئول مدرســه تبليــغ جلســه اي دربــاره  كتــب 

تخصــي خانــواده برگزار شــد.

جلسه یاوران 
یــاور مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهــم الســالم در جلســه یــاوران مجمــع مــدارس دانشــجویی 

قــرآن و عــرت علیهــم الســالم کــه بــا هــدف ارزیابــی و برنامــه ریــزی دربــاره نــوع عملکردشــان تشــکیل 

شــده بــود، رشکــت منــود.

جلسه با کارگروه بیوت نورانی
جلسه ای با مسئول کارگروه بیوت نورانی در جهت تبیین روند فعالیت این کارگروه برگزار شد.

جلسه با کارگروه کودک
ــزوم نوشــنت آیین نامــه  ــه فعالیت هــای ایــن کارگــروه و ل ــا مســئول کارگــروه کــودک در زمین جلســه ای ب

جهــت تعییــن نــوع تعامــالت و فعالیت هــا برگــزار شــد.

جلسه با یکی از فعاالن حوزه خانواده در شهرستان یزد
ــه ســیر مطالعــات تخصصــی،  ــزد در زمین ــواده در شهرســتان ی ــا یکــی از فعــاالن حــوزه خان جلســه ای ب

ــد. ــزار ش ــتان برگ ــن شهرس ــان در ای ــای ایش ــرد و طرح ه عملک

 

برنامه های مستمر
مدارس علوم اجتامعی و اهل بیت  

           

برگزاری هفتمین دوره اقامه کنندگان زندگی توحیدی1 	 

برگزاری دوره قرآن به قرآن2 	 

برگزاری جلسات تدبر مدنی3	 

پايان طرح 114روز 114سوره	 

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

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

مــدارس 

برگزاری جلسات میثاق با مربیان	 

جهت اطالع بیشر ر.ک شامره نهم نرشیه کساء  1

2  جهت اطالع بیشر ر.ک شامره هفتم نرشیه کساء

3   جهت اطالع بیشر ر.ک شامره چهارم نرشیه کساء

4  جهت اطالع بیشر ر.ک شامره چهارم نرشیه کساء

5  جهت اطالع بیشر ر.ک شامره سوم نرشیه کساء
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کارگروه كودك

تدوین قالب های گفتگویی و فعالیتی
کارگــروه کــودک مدرســه اهــل بیــت علیهــم الســالم تدویــن قالب هــای گفتگویــی و فعالیتــی بــا محوریــت 

کــودک و خانــواده در بســر هــای مختلــف را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت.

همکاری با علم شهر روانشناسی
کارگــروه کــودک مدرســه اهــل بیــت علیهــم الســالم بــا علــم شــهر روانشناســی در زمینــه تهیــه مطالــب و 

بایســته های مهدکــودک همــکاری میکننــد.

همکاری در زمینه مهد با کارگروه نسل توحیدی
ــه درخواســت کارگــروه نســل توحیــدی درزمینــه  کارگــروه کــودک مدرســه اهــل بیــت علیهــم الســالم ب

ــا ایشــان همــکاری منودنــد. طــرح هیئــت هــای کــودک محــور،  در قســمت مهــد ب

بررسی داستان ها
گروه تالیف کتاب کارگروه کودک، بررسی داستان ها را در دستور کار خود قرار داده است.

کارگروه بيوت نوراين

جلسه بیوت نورانی
بــا توجــه بــه رشایــط فعلــی جامعــه و محدودیت هــاي مربــوط بــه بیــامری کرونــا، در خصــوص برگــزاری 

جلســات بیــوت نورانــی در منــازل مومنیــن، تصمیــم بــر آن شــد جلســات بیــوت نورانــی در مکان هــای 

عمومــی مثــل مســاجد برگــزار شــود. در ایــن راســتا کارگــروه بیــوت نورانــی، جلســه ای بــا حضــور مربیــان 

ــن جلســه فعــال شــدن  ــوان تشــکیل داد کــه حاصــل ای ــی و مســئول کارگــروه مســاجد بان ــوت نوران بی

ــن مســجد می باشــد. چندی

عالقه منــدان می تواننــد مســاجدی کــه در ایــن زمینــه مایــل بــه همــکاری هســتند و همچنیــن پیشــنهادات 

خــود را بــه شناســه m_esmaeilpor@ ارســال منایند.

جلسات مجازی بیوت نورانی
کارگــروه بیــوت نورانــی از ابتــدای تیــر مــاه هــر هفتــه چهارشــنبه ها بیــن الطلوعیــن اقــدام بــه برگــزاری 

جلســات مجــازی در محــر ســور مبارکــه جــزء بیســت و نــه قــرآن کریــم منــوده اســت. تاکنــون در ایــن 

جلســات ســوره هــای قیامــت، مدثــر، مزمــل و جــن ارائــه شــده اســت.

http://www.quranetratschool. آدرس  طریــق  از  را  جلســات  اطالعیــه  میتواننــد  عالقه منــدان 

مناینــد.  پیگیــری   ir/?p=17207
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کارگروه پيوند توحيدي

گزارشی از پیوند توحیدی
کارگــروه پیونــد توحیــدی در زمینــه وســاطت عمومــی کــه بصــورت مردمــی و عمومــی در کانــال پیونــد 

ــال  ــذاری شــده در کان ــرم بارگ ــروز از چهارصــد و بیســت ف ــه ام ــا ب ــدی در حــال انجــام اســت، ت توحی

ــه بیســت ازدواج موفــق را در پــی داشــته اســت. قریــب ب

ــد اعضــا  ــه نوعــی مــورد شــناخت و تایی ــان و خانم هایــی کــه ب ــه وســاطت بیــن آقای همچنیــن در زمین

مدرســه قــرآن هســتند از دویســت و بیســت مــورد معرفــی شــده تــا کنــون چهــار ازدواج موفــق صــورت 

گرفتــه اســت.

برنامه های مستمر
کارگروه ها

برنامه های مستمر کارگروه کودک
رشکــت فعــال اعضــا کارگــروه کــودک در کارگاه هــا و جلســات علمــی مرتبــط بــا کــودک و مــوارد 	 

مشــابه 1

جلســات منســجم و منظــم جهــت اســتخراج معیارهــای کتــاب کــودک و نوجــوان بــر اســاس کتــاب 	 
طیــب ســخن 2

تدریس کتب تدبر ، رشد و ... در شهرستان ها 3	 

جلســات ثابــت هفتگــی تالیــف کتــاب کــودک بــا هدایــت نویســندگان صاحــب نظــر و منطبــق بــا 	 
ــب 4 مولفه هــای رشــد و کالم طی

ادامه دوره هاي آموزشی بلند مدت ویژه مادران مدارس 5 	 

بروز رسانی کانال قصه هایی برای فرزندم همراه با طراحی فعالیت روزآمد 6	 

 	 

برنامه های مستمر کارگروه بیوت نورانی
برگزاری بیست و چهارمین دوره بیوت نورانی با حضور فعال در مساجد7 	 

 

برنامه های مستمر کارگروه پیوند توحیدی
 	https://ble.ir/va_ankeho فعالیت کانال پیوند توحیدی به آدرس

جلسات کارگروه پیوند توحیديس	 

1  جهت اطالع بیشر ر.ک شامره سوم نرشیه کساء

هامن  2

هامن  3

هامن  4

هامن  5

هامن  6

7  جهت اطالع بیشر ر.ک شامره نهم نرشیه کساء


