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به رسدبیری مدارس علوم اجتامعی و اهل بیت

به کوشش:
سمیه افشار
مریم کوچکزاده
عاطفه سادات طباطبایی
مرضیه وحدانی
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فهرست:
 ،فعاليتها ۵
مدارس علوم اجتامعي و اهل بيت
 ،جلسات ۸
مدارس علوم اجتامعي و اهل بيت
۹
برنامههای مستمر مدارس علوم اجتامعی و اهل بیت
كارگروه كودك ۹
كارگروه بيوت نوراين ۹
کارگروه پیوند توحیدی ۱۰
برنامههای مستمر کارگروهها ۱۰

نرشیه کسا با هدف اطالع رسانی فعالیتهای مدارس علوم اجتامعی و
به صورت ماهنامه منترش میشود.
اهل بیت

مدارس

علوم اجتامعي و اهلبيت
فعاليتها
انتشار نظامنامه تربیت نیرو در حوزه خانواده

در راســتای دســتیابی بــه اهــداف فعالیــت تخصصــی در حــوزه خانــواده ،مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل
بیــت علیهمالســام اقــدام بــه تنظیــم و انتشــار «نظامنامــه تربیــت نیــرو» در حــوزه خانــواده برگرفتــه
از آیــات قــرآن و منطبــق بــر سیاس ـتها و راهربدهــای تحقــق نظــام خانــواده بــر مــدار توحیــد و ســند
خانــواده منــوده اســت.
ایــن نظامنامــه در گــروه رسپرســتان و فعــاالن مجمــع مــدارس دانشــجویی قــرآن و عــرت علیهــم الســام
ارســال شــده اســت و عالقــه منــدان و فعــاالن حــوزه حــوزه خانــواده جهــت دریافــت آن میتواننــد بــه
آدرس  http://quranetratschool.ir/?p=2097مراجعــه کننــد.

فرم جامع تقاضای برگزاری کارگاههای مهارتی خانواده و اجتامع توحیدی

در راســتای تحقــق خانــواده توحیــدی ،جامعــه توحیــدی ،مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهــم
الســام بــا طراحــی فــرم جامــع تقاضــای برگـزاری کارگاههــای مهارتــی خانــواده و اجتــاع توحیــدی امکانــی
را فراهــم کــرده انــد تــا مــدارس مجمــع ،کارگروههــا ،فعــاالن مجمــع مــدارس دانشــجویی یــا فعــاالن عرصــه
اجتــاع و خانــواده در ســایر نهادهــا و ارگانهــا کــه متقاضــی برگـزاری دورههــای مهارتــی خانــواده ویــژه
خواهـران بـرای اعضــای خــود هســتند ،از مباحــث زیــر بهــره منــد شــوند:
مهارتهای خانواده
•
ارتباط موثر در خانواده
•
کودک با عرضه من (تربیت فرزند در خانواده)
•
شاد زیسنت در خانواده
•
سالمت مادران
•
تربیت جنسی فرزندان در سایه عفاف
•
عالقهمنـ�دان بـ�رای تقاضـ�ای برگـ�زاری کارگاههـ�ا بـ�رای مخاطبیـ�ن خـ�ود میتواننـ�د بـ�ه آدر س �http://qurane
 tratschool.ir/?p=21063مراجعــه و فــرم تقاضــای برگـزاری کارگاههــای مهارتــی خانــواده و اجتــاع توحیــدی
را پــر کننــد.
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منایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عرتت
در کمیته امداد امام خمینی رحمةاللّهعلیه
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منایشــگاه دســتاوردهای علمــی و پژوهشــی مجمــع مــدارس دانشــجویی قــرآن و عــرت دانشــگاه تهـران در
کمیتــه امــداد امــام خمینــی -رحمــة اللــه علیــه -برگـزار شــد.
در ایــن منایشــگاه رومنایــی از فعالیتهــای مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهــم الســام بــا
محوریــت اجتــاع و خانــواده و بــا رویکــرد جامعــه هــدف زنــان رسپرســت خانــوار صــورت گرفــت.
از آنجــا کــه موضــوع زنــان رسپرســت خانــوار بــا مســائل متعــددی مرتبــط اســت ،بـرای رفــع مشــکالت ایــن
گــروه از جامعــه مشــارکت اجتامعــی بخــش هــای مختلــف جامعــه رضورت دارد .لــذا ب ـرای حــل مســائل
ایــن گــروه و اجرایــی کــردن راهکارهــا ،بــاال رفــن تقــوای اجتامعــی رضورت دارد کــه ایــن مهــم تنهــا بــه
واســطه قــرآن میــر میشــود.
مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهــم الســام  ۵طــرح را بــا رویکــرد ارتقــای تقــوای اجتامعــی و
بهبــود وضعیــت اجتامعــی مددجویــان در قالــب پوســر و بروشــور ارائــه کردنــد.
مخاطــب ایــن طرحهــا مــددکاران خواهــر میباشــند و هــدف مشــرک همــه ایــن طرحهــا ،فعالســازی
نیــاز رجــوع بــه قــرآن و ارتقــای تقــوای اجتامعــی میباشــد.
این  ۵طرح عبارتند از:
طرح ارتباط موثر با اهداف:
.1
	• تنظیم درست روابط،
	•شکوفایی استعدادهای خود و دیگران،
	•اهتامم به انجام کارهای خوب و ایجاد انگیزه در سایرین،
	•داشنت زیباترین ابرازات و انتقال آن به دیگران،
	•اصالح در امور زندگی و روابط در مسیر الهی
طــرح بیــوت نورانــی :بــا هــدف جــاری شــدن ذکــر و انــس بــا قــرآن در خانــه ها،عمومــی ســازی
.2
فرهنــگ انــس و تدبــر
طرح سالمت مادران :با اهداف
.3
	• سالمت روحی فکری و جسمی زنان،
	•جاری شدن رحمت در خانواده و اجتامع
طــرح کــودک بــا عرضــه مــن :بــا هــدف آمــوزش مــادران بـرای توامنندســازی دخـران و پـران از
.4
کودکــی تــا ازدواج
طرح شادکامی ،با بیان:
.5
	•چگونگی دستیابی به نشاط پایدار و آرامش و رضایت واقعی،
	•معنای شادکامی حقیقی و ساختار آن،
	•رشایطی که در آن شادکامی پایدار نیست،
	•تفکیک انواع شادکامی از یکدیگر،
	•ارزش و مرتبه سطوح شادکامی.
مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهــم الســام کتــاب هــای مرتبــط بــا حیطــه تخصصــی ایــن مــدارس
شا مل
	• تدبر در ساحت جامعه،
	• ساختار وجودی جامعه،
	• تعقل اجتامعی،
	• سیر شکوفایی امت،
	• تدبر در ساحت بیت،

	•خانه ای متصل به خانه رسول دفرت اول و دوم،
	• بلوغ با هم بودن
و در بخش اسناد:
	•سند خانواده،
	•سند لباس،
	•سند بایسته های جنسی
را معرفی منودند.
همچنیــن دســتاوردهای علمــی و عملیاتــی خــود شــامل طــرح درس هــا و برنامــه کوتــاه مــدت و میــان
مــدت مــدارس و مقــاالت بــا عناویــن
	•مقاله جلوههای مختلف قول در زندگی و کارکرد آن ها بر اساس سوره مبارکه مجادله،
	•مقاله بررسی شاخصه های جوامع رشد نیافته و راه های دستیابی به رشد جوامع،
	•مقاله ساختار نظام مراتب دین بر مبنای سوره مبارکه ماعون،
	•مقاله بررسی واژه بالغ از منظر قرآن کریم(تدبر در سوره مبارکه حرضت ابراهیم علیه السالم)،
	•طرح گسرتش اقامه مناز بر مبنای سوره مبارکه ماعون،
	•مقالــه راهربدهــای وقایــه شــح نفــس بواســطه رعایــت تقــوا در خانــواده از منظــر ســوره مبارکــه
تغابــن،
	•مقاله نقش اجتامعی زنان(حرث)
	•نظام موضوعات خانواده بر مبنای سوره مبارکه نسا،
	• ابعاد بررسی مسائل اجتامعی و خانواده،
	• رصد نظام مسائل کنونی خانواده
را به بازدیدکنندگان ارائه منودند.
به عالوه،
	•بروشور معرفی اهداف و فعالیت های این مدارس،
	• نظامنامه تربیت نیرو،
	•نقشه جامع مدارس علوم اجتامعی و اهل بیت علیهم السالم
نیــز در اختیــار بازدیدکننــدگان قـرار گرفــت .همچنیــن توضیحاتــی دربــاره ســطوح مخاطبیــن و چگونگــی
ســیر مطالعاتــی تدبــری و تخصصــی و نحــوه ارتبــاط بــا یــاور ایــن مــدارس ارائــه شــد.

بارگذاری محصوالت مربوط به کتاب تدبر در ساحت جامعه

مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهــم الســام اقــدام بــه بارگــذاری محصــوالت تخصصی-آموزشــی
مربــوط بــه کتــاب تدبــر در ســاحت جامعــه شــامل صــوت ،فیلــم و صفحــه گــراف در کانــال آمــوزش
تخصصــی زندگــی توحیــدی و جامعــه توحیــدی منــوده انــد.
عالقه مندان جهت دسرتسی به دوره های مجازی
	•ساختار وجودی انسان،
	•ساختار وجودی جامعه،
	•تدبر در ساحت بیت،
	•تدبر در ساحت جامعه
مـ�ی تواننـ�د از طریـ�ق نشـ�انی  http://quranetratschool.ir/?p=19601یــا کانــال آمــوزش تخصصــی خانــواده و
جامعــه توحیــدی  https://ble.ir/khanevade_jamei_tohidiاقــدام کننــد.

پویش رسارسی معرفی کالم فاطمی

مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهــم الســام بــه مناســبت ایــام فاطمیــه تبلیــغ پویــش رسارسی
معرفــی کالم فاطمــی را در گــروه هــا و کانــال هــای فعــال مرتبــط بــا ایــن مــدارس در دســتور کار خــود
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ق ـرار داد.
عالقــه منــدان جهــت دســتیابی بــه محصــوالت مرتبــط بــا کتــاب صحیفــه فاطمیــه شــامل اپلیکیشــن فارســی
تحــت اندروید،صــوت قرائــت ادعیه،فایــل ادعیــه منتخــب بــه صــورت کارت،پوســرهای برگرفتــه از محتــوای
کتــاب میتواننــد بــه آدرس  http://quranahlebayt.com/?p=25471مراجعــه کننــد.

پیاده سازی صوتهای مربوط به جلسات پژوهشی صحیفه فاطمیه

بــه منظــور گســرش فرهنــگ غنــی فاطمــی و بــه مناســبت ایــام فاطمیــه ،مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل
بیــت علیهــم الســام بــا پیــاده ســازی صوتهــای مربــوط بــه جلســات پژوهشــی صحیفــه فاطمیــه ،بــا
گــروه پیــاده ســازی صــوت هــا همــکاری بــه عمــل آوردنــد.

ارائه گزارش مربوطه جهت انتشار در نرشیه کاشف

مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهــم الســام گـزارش رشکــت در منایشــگاه دســتاوردهای علمــی
پژوهشــی مجمــع مــدارس دانشــجویی قــرآن و عــرت در دانشــگاه تهـران و کمیتــه امــداد امــام خمینــی
رحمــت اللــه علیــه را جهــت انتشــار نرشیــه کاشــف بـرای رسدبیــر ایــن نرشیــه ارســال منــود.

ارسال کلیپ سور مبارکه ناس ،فلق ،ماعون ،عبس برای مدرسه سفیران
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بــا توجــه بــه درخواســت مدرســه ســفیران قــرآن در خصــوص تجمیــع تولیــدات مرتبــط بــا محتــوای
رســانهای ،هــری و تدبــری ســوره مبارکــه حمــد ،فجــر و ســوههای دوره مقدمــات تدبــر در قــرآن مــدارس
علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهــم الســام ،محصــوالت تولیــد شــده مربــوط بــه ســورههای کتــاب
مقدمــات تدبــر در قــرآن ،شــامل کلیــپ ســور مبارکــه نــاس ،فلــق ،ماعــون ،عبــس را بـرای مدرســه ســفیران
و همچنیــن گــروه فعــاالن مجمــع مــدارس دانشــجویی قــرآن و عــرت علیهــم الســام ارســال منــود.

			

جلسات
جلسه توضیح و تفصیل نظامنامه تربیت نیرو

مســئول مدرســه علــوم اجتامعــی طــی جلس ـهای اقــدام بــه توضیــح و تفصیــل نظامنامــه تربیــت نیــرو
در حــوزه خانــواده ب ـرای جمعــی از قــرآن پژوهــان و عالقهمنــدان بــه فعالیــت در عرصــه خانــواده و
اجتــاع منــود.

جلسه اعضای فعال مدارس علوم اجتامعی و اهل بیت علیهم السالم

اعضــای فعــال مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهــم الســام جلســه ای پیرامــون نهایــی ســازی
فــرم جامــع تقاضــای برگ ـزاری کارگاههــای مهارتــی خانــواده و اجتــاع توحیــدی برگ ـزار منودنــد.

جلسه با یکی از فعاالن حوزه خانواده و فعال در خیریه

مســئول مدرســه اهــل بیــت علیهــم الســام طــی جلســه بــا یکــی از فعــاالن حــوزه خانــواده و فعــال در
خیریــه کمــک بــه زنــان بــاردار ،جهــت رفــع مشــکالت منجــر بــه ســقط جنیــن نــکات زیــر را تبییــن منــود:
 .۱معرفی دورهها و رویکرد فعالیتهای قرآن محور در حوزه خانواده

 .۲معرفی طرحهای قابل اجرا در حیطه فعالیت ایشان
 .3راهنامیــی و هدایــت علمــی و تدبــری بـرای ســوق یافــن فعالیتهــا بــه ســمت فعالیتهــای تدبــر-
محــور در حــوزه خانواده
 .4معرفی نظامنامه تربیت نیرو در حوزه خانواده و سیر مطالعاتی در این زمینه

برنامههای مستمر

مدارس علوم اجتامعی و اهل بیت

		
	•ادامــه رونــد پژوهشــی تحــت عنــوان تحیــت و ســام در خانــه و خانــواده  ،کلیــت بررســی معنــا و
مولفــه هــای ســام و تحیــت در ســوره مبارکــه نــور
2
	•ادامه دوره تدبر مکی
	•برگزاری جلسات تدبر مدنی
	•ادامــه رونــد آمــاده ســازی پیــش نیــاز هــای مربــوط بــه دوره هــای تخصصــی مــدارس علــوم
3
اجتامعــی و اهــل بیــت علیهــم الســام جهــت بارگــذاری در LMS
	•ادامــه رونــد ثبــت و مستندســازی کلیــه فرایندهــا و عملیــات هــای مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل
4
بیــت علیهــم الســام
	•برگ ـزاری جلســات مســئولین مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهــم الســام بــا یــاور ایــن
مــدارس
	•برگزاری جلسات میثاق با مربیان
1

کارگروه كودك
برگزاری دوره رشد یک و طیب گزینی

کارگــروه کــودک اقــدام بــه برگـزاری دوره رشــد یــک و طیــب گزینــی بـرای گروهــی از مــادران شــهرهای
مختلــف منــوده اســت.

مهارتی سازی کتاب طیب سخن

گروه پژوهش کارگروه کودک جهت مهارتی سازی کتاب طیب سخن کار خود را آغاز منود.

کارگروه بيوت نوراين
بیست و ششمین دوره بیوت نورانی

کارگــروه بیــوت نورانــی اقــدام بــه برگـزاری بیســت و ششــمین دوره بیــوت نورانــی در ســطح شــهر تهـران
و شهرســتان هــا منــوده اســت.
ایــن دوره ویــژه بزرگســاالن از  ۲۵آذر آغــاز شــده و تــا  ۲۵اســفند  ۱۴۰۰بــا ارائــه یــک جــزء قــرآن کریــم
در  ۱۲الــی ۱۴هفتــه در منــازل ،مراکــز فرهنگــی و مســاجد بــه صــورت حضــوری و مجــازی و آفالیــن
1
2
3
4

جهت اطالع بیشرت ر.ک شامره یازدهم نرشیه کساء
جهت اطالع بیشرت ر.ک شامره دوازدهم نرشیه کساء
جهت اطالع بیشرت ر.ک شامره چهارم نرشیه کساء
جهت اطالع بیشرت ر.ک شامره سوم نرشیه کساء
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برگـزار میشــود.
در ایــن راســتا کارگــروه بیــوت نورانــی از میزبانــان و مربیــان داوطلــب و واجــد رشایــط ثبــت نــام بــه
عمــل آورد.
ب ـرای میزبانــی حضــور حداقــل  ۸نفــر رضوری اســت و ب ـرای مربــی گــری الزم اســت دوره تفکــر را بــه
پایــان رســانده و در حــال گذرانــدن دوره عمومــی باشــند.
عالقــه منــدان میتواننــد ب ـرای اطالعــات بیشــر در مــورد رشایــط میزبانــی ،مربــی گــری و ثبــت نــام بــه
شناســه  ble.ir/m_esmaeilporمراجعــه کننــد

کارگروه پیوند توحیدی
جلسه هم اندیشی واسطه های ازدواج

کارگــروه پیونــد توحیــدی جلســه هــم اندیشــی واســطه هــای ازدواج را بــا حضورفعــاالن امــر وســاطت
ازدواج از اعضــای مدرســه دانشــجویی قــرآن و عــرت علیهــم الســام و همچنیــن از ســایر افـرادی کــه در
ســطح جامعــه مشــغول امــر وســاطت انــد برگـزار منودنــد.

برنامههای مستمر
کارگروهها
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برنامه های مستمر کارگروه کودک

	•رشکــت فعــال اعضــا کارگــروه کــودک در کارگاه هــا و جلســات علمــی مرتبــط بــا کــودک و مــوارد
1
مشــابه
	•جلســات منســجم و منظــم جهــت اســتخراج معیارهــای کتــاب کــودک و نوجــوان بــر اســاس کتــاب
2
طیــب ســخن
3
	•تدریس کتب تدبر  ،رشد و  ...در شهرستانها
	•جلســات ثابــت هفتگــی تالیــف کتــاب کــودک بــا هدایــت نویســندگان صاحــب نظــر و منطبــق بــا
4
مولفههــای رشــد و کالم طیــب
5
	•ادامه دورههاي آموزشی بلند مدت ویژه مادران مدارس
6
	•بروز رسانی کانال قصههایی برای فرزندم همراه با طراحی فعالیت روزآمد
	•ادامــه رونــد بازنگــری فایــل هــای راهنــای والدیــن جهــت تعامــل بــا کــودک در محیــط هــای
7
زندگــی بــر اســاس کتــاب طیــب ســخن

برنامه های مستمر کارگروه پیوند توحیدی

	•فعالیت کانال پیوند توحیدی به آدرس https://ble.ir/va_ankeho
1
2
3
4
5
6
7

جهت اطالع بیشرت ر.ک شامره سوم نرشیه کساء
هامن
هامن
هامن
هامن
هامن
جهت اطالع بیشرت ر.ک شامره یازدهم نرشیه کساء

