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السالم عليك يا اباعبداهلل)ع(

به رسدبیری مدارس علوم اجتامعی و اهل بیت  

ـ مرداد و شهريور ماه ۱۴۰۰ـ  ـ شامره يازدهم   
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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

۸ ،  جلسات   مدارس علوم اجتامعي و اهل بيت

برنامه های مستمر مدارس علوم اجتامعی و اهل بیت  ۸

كارگروه كودك  ۹

۹ كارگروه بيوت نوراين 

 ۱۰ برنامه های مستمر کارگروه ها 
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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

فایل گزارش برنامه کوتاه مدت و میان مدت مدرسه علوم اجتامعی

 )شش ماهه دوم 1399(
جهــت آگاهــی مخاطبیــن از برنامــه هــای محقــق شــده ایــن مدرســه در 6 ماهــه دوم ســال 1399، مدرســه 

علــوم اجتامعــی فایــل گــزارش برنامــه کوتــاه مــدت و میــان مــدت ایــن مدرســه را را منتــرش منــوده اســت.

ــی را از  ــوم اجتامع ــه عل ــدت مدرس ــدت و میان م ــه کوتاه م ــزارش برنام ــل گ ــد فای ــدان می توانن عالقه من

طریــق نشــانی زیــر دریافــت کننــد:

http://quranetratschool.ir/?p=19584

فایل گزارش برنامه کوتاه مدت و میان مدت مدرسه اهل بیت علیهم السالم

 )شش ماهه دوم 1399(

ــه در 6  ــن مدرس ــده ای ــق ش ــای محق ــن از برنامه ه ــی مخاطبی ــت آگاه ــالم جه ــم الس ــت علیه ــل بی ــه اه مدرس

ماهــه دوم ســال 1399، فایــل گــزارش برنامــه کوتــاه مــدت و میــان مــدت ایــن مدرســه را منتــرش منــوده 
اســت. عالقــه منــدان می تواننــد فایــل گــزارش برنامــه کوتــاه مــدت و میــان مــدت مدرســه اهــل بیــت علیهــم 

الســالم را از طریــق نشــانی زیــر دریافــت کننــد:

http://quranetratschool.ir/?p=19564 

جدول سیر مطالعاتی و سطوح مخاطبین مدارس 
علوم اجتامعی و اهل بیت علیهم السالم

جهــت آگاهــی و آشــنایی بیشــر مخاطبــان، مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهــم الســالم، جــدول ســیر 

مطالعاتــی و ســطوح مخاطبیــن ایــن دو مدرســه را کــه حــاوی ســیر مطالعاتــی تدبری-تخصصــی، ســطوح 

ــه منــای کلــی از کتــب مربوطــه اســت، منتــرش  علمی-تخصصــی، خروجی هــای هــر دوره و همچنیــن ارائ

کرده انــد. 

عالقه مندان و متدبرین می توانند با مراجعه به این جدول از طریق آدرس

http://quranetratschool.ir/?p=19539 
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 و مشخص کردن سطح خود، سیر مطالعاتی شان را تعیین و تکمیل منایند. 

LMS دوره های آموزشی ساختار وجودی جامعه در
 LMS ــم، صــوت و صفحــه گــراف در محصــوالت آموزشــی-تخصصی ســاختار وجــودی جامعــه شــامل فیل

بارگــذاری شــدند.

ان شــاءالله از مهــر مــاه دوره هــای ســاختار وجــودی جامعــه بــه همــراه پشــتیبان و بــه صــورت خروجــی 

محــور جهــت اســتفاده متدبریــن و عالقــه منــدان تعریــف و برگــزار می شــوند.

انتشار محصوالت تخصصی-آموزشی خانواده و جامعه توحیدی
مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهــم الســالم اقــدام بــه انتشــار محصــوالت تخصصی-آموزشــی خانــواده و 

جامعــه توحیــدی مربــوط بــه دوره هــای تخصصــی ایــن دو مدرســه منــود. ایــن دوره هــا، شــامل کتاب هــای 

ــر در ســاحت جامعــه  ــر در ســاحت بیــت و تدب ســاختار وجــودی انســان، ســاختار وجــودی جامعــه، تدب

می شــوند.

ایــن محصــوالت حاصــل دوره هــای تخصصــی مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهــم الســالم می باشــد 

ــا دروس و  ــق ب ــذا جلســات منطب ــه دارد،  ل ــز ادام ــون نی ــاز شــده و هــم اکن ــز ســال ۱۳۹۹ آغ ــه از پایی ک

فصــول ایــن کتــاب هــا در قالــب فیلــم، صــوت و صفحــه گــراف می باشــد کــه افــراد می تواننــد متناســب 

بــا نیــاز و موقعیتشــان از هــر یــک از ایــن قالب هــای آموزشــی اســتفاده مناینــد.

ــل  ــر قاب ــق آدرس زی ــد و از طری ــده ان ــذاری ش ــارات بارگ ــم در آپ ــب فیل ــده در قال ــد ش ــوالت تولی محص

ــتند: ــی   هس دسرس

https://www.aparat.com/khanevade_jamei_tohidi

بــه عــالوه، فیلــم، صــوت و صفحــه گراف هــا از طریــق ســایت مدرســه علــوم اجتامعــی بــه آدرس زیــر قابــل 

ــی است: دسرس

 http://quranetratschool.ir/?p=19601

همچنین کانال آموزشی-تخصصی خانواده و جامعه توحیدی به آدرس:

 https://ble.ir/khanevade_jamei_tohidi 

 در پیــام رســان بلــه ایجــاد شــده اســت کــه کلیــه محصــوالت تولیــد شــده در ایــن زمینــه را جهــت ســهولت 

دسرســی متخصصیــن و متدبریــن در بــردارد.

همکاری مدارس علوم اجتامعی و اهل بیت علیهم السالم با طرح سفیران
مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهــم الســالم در راســتای همــکاری بــا طــرح ســفیران در دانشــگاه ها در 

خصــوص برگــزاری جلســات تخصصــی بــا اســاتید و نخبــگان در حــوزه علــوم اجتامعی-خانــواده و همچنیــن 

ــوزش  ــته های آم ــه بس ــا و ارائ ــواده در دوره ه ــوم اجتامعی-خان ــوزه عل ــن ح ــوزش متخصصی ــه آم در زمین

مجــازی کتاب هــای تدبــر در ســاحت بیــت، ســاختار وجــودی جامعــه، ســاختار وجــودی انســان، تدبــر در 

ســاحت جامعــه، هــر خــوب زیســن و موانــع خــوب زیســن بــه روش هــای زیــر اعــالم آمادگــی و همــکاری 

منــوده اســت:

ارائه سیر مطالعات تخصصی علوم اجتامعی-خانواده  •

دوره های lms به همراه پشتیبان دوره و خروجی محور  •

ــوزش تخصصــی  ــال آم ــذاری شــده در کان ــای بارگ ــه محتواه ــاع ب ــا ارج دوره هــای خودخــوان ب  •

گــراف صفحــه  و  صــوت  فیلــم،  شــامل  توحیــدی  جامعــه  و  خانــواده 

راهنامیی و مشاوره تخصصی به افراد   •



7

برگزاری دوره های عمومی مهارت های خانواده در طرح سفیران
مدرســه اهــل بیــت علیهم الســالم در راســتای همــکاری بــا طــرح ســفیران در دانشــگاه ها در زمینــه 

ــای  ــای مهارت ه ــوان( در زمینه ه ــژه بان ــاتید ) وی ــجویان و اس ــرای دانش ــی ب ــای عموم ــزاری دوره ه برگ

ــن راســتا  ــر اعــالم آمادگــی و همــکاری منــوده اســت. در ای ــاط موث ــودن و ارتب ــا هــم ب ــوغ ب ــواده، بل خان

ــواده شــامل  ــه مباحــث خان ــه مســلط ب ــا ک ــن دوره ه ــان ای ــاتید و مربی اس

کتاب های تدبر در ساحت بیت،• 

بلوغ عاطفی،• 

 بلوغ با هم بودن، و • 

خانه ای متصل به خانه رسول • 

هستند، آمادگی دارند جهت برگزاری کارگاه های عمومی اقدام کنند.

برگزاری دوره های انس با قرآن در طرح سفیران
در راســتای همــکاری در طــرح ســفیران، کارگــروه بیــوت نورانــی مدرســه اهــل بیــت علیهــم الســالم در خصــوص 

ــگاه  ــدان دانش ــاتید و کارمن ــجویان، اس ــای دانش ــص خانواده ه ــرآن، مخت ــا ق ــس ب ــای ان ــزاری دوره ه برگ

)ویــژه بانــوان( بــا ارســال مربیــان بــه صــورت حضــوری یــا برگــزاری جلســات بــه صــورت مجــازی اعــالم 

آمادگــی منــود.  

پژوهش »تحیت و سالم در خانه و خانواده«
ــور  ــه 61 ســوره مبارکــه ن ــر اســاس آی ــواده«  ب ــه و خان ــوان »تحیــت و ســالم در خان پژوهشــی تحــت عن

در هســته پژوهشــی قــرآن و روانشناســی دانشــگاه تهــران آغــاز شــده اســت. تــا کنــون گزاره هــا و فضــای 

آیــه 61 بررســی و ترســیم شــده انــد. همچنیــن بــه بحــث ســالم و تحیــت و مصادیــق آن در خانــه پرداختــه 

ــا اســت نظــام خانــواده از ســوره مبارکــه نــور اســتخراج شــود و جایــگاه ســالم  شــده اســت. در ادامــه بن

و تحییــت در نظــام خانــواده بــا هــدف دســتیابی بــه راهکارهــای عملــی بــرای تحییــت افزایــی در خانــه  

مــورد بررســی قــرار گیــرد.

عالقــه منــدان می تواننــد ایــن جلســات را از طریــق کانــال هســته پژوهشــی قــرآن و روانشناســی دانشــگاه 

تهــران بــه آدرس زیــر، پیگیــری مناینــد:
https://ble.ir/islamicpsychology

ختم قرآن با روش دسته بندی و رنگی کردن سوره ها
مربیــان و فعــاالن مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهــم الســالم ختــم قــرآن بــا روش دســته بنــدی و رنگــی 

کــردن ســوره هــا را در دســتور کار خــود قــرار دادنــد. در ایــن روش ختــم قــرآن، آیــات ســوره ها بــر اســاس 

اســامء و صفــات الهــی دســته بندی و عالمتگــذاری می شــوند.

رشکت در جلسات ارتقای مربیان تدبر
مربیــان و فعــاالن مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهــم الســالم بــا عضویــت در کانــال طــرح ارتقــای 

مربیــان تدبــر در جلســات هــم اندیشــی ارتقــای مربیــان تدبــر رشکــت می مناینــد.

ارسال مشخصات مسئولین کارگروه ها
مشــخصات مســئولین کارگروه هــای مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهــم الســالم  جهــت تجمیــع 

فعالیــت کارگروه هــا و انتشارشــان در تارمنــای مجمــع، از طریــق یــاور ایــن مــدارس در اختیــار یــاور مدرســه 

رســانه قــرار گرفــت.
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جلسات سوره مبارکه نور به مناسبت عید غدیر
در آســتانه عیــد بــزرگ والیــت, مدرســه اهــل بیــت علیهــم الســالم جلســاتی مجــازی بــا عنــوان »میهامنــی 

ســوره مبارکــه نــور« برگــزار منــود. در ایــن جلســات آیــات ســوره مبارکــه نــور ارائــه و بررســی شــدند. 

بــه عــالوه مخاطبیــن در جریــان دوره هــا و محصــوالت آموزشــی-تخصصی مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل 

بیــت علیهــم الســالم قــرار گرفتنــد.

جلسات
      

جلسه با مدرسه سفیران
ــه  ــئول مدرس ــا مس ــالم ب ــم الس ــت علیه ــل بی ــی و اه ــوم اجتامع ــدارس عل ــئوالن م ــه ی مس ــی جلس ط

ســفیران و بــا حضــور مســئول مجمــع مــدارس دانشــجویی قــرآن و عــرت علیهــم الســالم، مدرســه ســفیران 

طــرح فعالیــت هــای قرآنــی دانشــگاه هــا را رومنایــی منــود.

در ایــن راســتا مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهــم الســالم جهــت همــکاری بــرای اجــرای ایــن 

طــرح اعــالم آمادگــی منودنــد.

جلسه با مسئول مدرسه مجازی
مســئول مدرســه اهــل بیــت علیهــم الســالم  طــی جلســه ای بــا مســئول مدرســه مجــازی پیرامــون آمــوزش 

مجــازی، مشــکالت محیــط LMS، ســایت، فرم هــای مــورد اســتفاده در ســایت و ارائــه راهــکار در 

خصــوص ایــن مــوارد، نکاتــی را مطــرح منودنــد.

جلسه با مسئول جدید بیوت نورانی
مدارس علوم اجتامعی و اهل بیت علیهم السالم به صورت هفتگی جلساتی با مسئول جدید بیوت 

نورانی برگزار منوده اند موضوع این جلسات به رشح زیر بوده است.

ــرد آن در •  ــن کارک ــروه و همچنی ــن کارگ ــی و رضورت ای ــی، چرای ــوت نوران ــکیل بی ــه تش  تاریخچ

ــداف  ــن اه ــی ای ــیوه های اجرای ــواع ش ــی ان ــه؛ بررس جامع

رضورت ترویــج فرهنــگ قرآنــی در بدنــه جامعــه، برنامه هــای جدیــد ایــن کارگــروه و لــزوم توجــه • 

ــن نامــه در فعالیت هــا ــه آیی ب

ــص •  ــکاری در طــرح ســفیران، مخت ــت هم ــرآن  جه ــا ق ــس ب ــزاری دوره هــای ان ــکان برگ بررســی ام

ــوان(  ــژه بان ــگاه )وی ــدان دانش ــاتید و کارمن ــجویان، اس ــای دانش خانواده ه

 

برنامه های مستمر
مدارس علوم اجتامعی و اهل بیت  

           

برگزاری هفتمین دوره اقامه کنندگان زندگی توحیدی1 • 

جهت اطالع بیشر ر.ک شامره نهم نرشیه کساء  1
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امتام دوره ارتباط موثر و خانه ای متصل به خانه رسول1 • 

برگزاری دوره قرآن به قرآن2 • 

برگزاری جلسات تدبر مدنی3• 

ادامــه رونــد آماده 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• 

کارگروه كودك

همکاری با حوزه مشکات پالیین
ــه  ــدام ب ــن اق ــکاری حــوزه مشــکات پالیی ــا هم ــم الســالم  ب ــت علیه ــودک مدرســه اهــل بی ــروه ک کارگ

برگــزاری دوره »تربیــت کــودک طیــب«، مبتنــی بــر کتــاب »طیــب گزینــی« ویــژه همــران طــالب منــود.

تکمیل و اصالح فایل های راهنامی والدین در بسرهای مختلف
کارگــروه کــودک مدرســه اهــل بیــت علیهــم الســالم  تکمیــل و اصــالح فایــل هــای راهنــامی والدیــن در 

بســرهای مختلــف را در دســتور کار خــود قــرار داد.

تدوین قالب های گفتگویی و فعالیتی با محوریت کودک و خانواده
کارگــروه کــودک مدرســه اهــل بیــت علیهــم الســالم تدویــن قالــب هــای گفتگویــی و فعالیتی بــا محوریت 

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

کارگروه بيوت نوراين

بیست و پنجمین دوره جلسات بیوت نورانی

کارگــروه بیــوت نورانــی اقــدام بــه برگــزاری بیســت و پنجمیــن دوره جلســات انــس بــا قــرآن در تهــران 

و شهرســتان هــا ویــژه بزرگســاالن منــوده اســت.در ایــن دوره یــک جــزء از قــرآن کریــم طــی 12الــی14 

هفتــه ارائــه میگــردد.

مربیــان و میزبانــان واجــد رشایــط و عالقــه منــد بــه رشکــت در ایــن طــرح میتواننــد بــه ترتیــب از طریــق 

آدرس های

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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http://quranetratschool.ir/?p=19531

و

http://quranetratschool.ir/?p=19529

ثبت نام به عمل آورند. زمان برگزاری این دوره از 27شهریور الی نیمه آذر ماه می باشد.

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
امتام بیست و چهارمین دوره بیوت نورانی7 • 

 • 

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

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


