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به رسدبیری مدارس علوم اجتامعی و خانواده 

ـ دي ماه ۱۴۰۰ـ  ـ شامره چهاردهم   

السالم عليِك يا فاطمة الزهرا، ياقرة عني الرسول)ص(
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نرشیه کسا با هدف اطالع رسانی فعالیت های مدارس »علوم اجتامعی و

 خانواده« به صورت ماهنامه منترش می شود.

مدارس
علوم اجتامعي و خانواده 

فعاليت ها

نشست تخصصی خانواده در پژوهشکده شهید صدر
بنــا بــه درخواســت اندیشــکده خانــواده پژوهشــکده شــهید صدر)دانشــگاه امــام حســین علیــه الســالم( 

ــا مســئول مدرســه خانــواده، مناینــده مدرســه علــوم اجتامعــی در تاریــخ 15 دی مــاه 1400  جلســه ای ب

درخصــوص ارائــه مــدل اســتخراج شــده خانــواده از منظــر قــرآن برگــزار شــد.

ایشــان مبتنــی بــر کتاب هــای ســاختار وجــودی انسان،ســاختار وجــودی جامعــه، تدبــر در ســاحت بیــت 

و تدبــر در ســاحت جامعــه شــامیی از جایــگاه خانــواده در جامعــه و اهمیــت آن ترســیم و مولفه هــای 

خانــواده شــامل نقــش هــا، روابــط و .. را  از منظــر قــرآن تبییــن منــود.

ــاره فعالیت هــای  ــه ســواالت مطــرح شــده در جلســه درب ــن نشســت ضمــن پاســخگویی ب در ادامــه ای

تخصصــی و مهارتــی مدرســه خانــواده و همچنیــن دربــاره ســطوح نیروهــا و نظامنامــه تربیــت نیــرو در 

حــوزه خانــواده توضیحاتــی ارائــه گردیــد.

ــا و  ــی، کتاب ه ــای موضوع ــدی، کارگاه ه ــه توحی ــواده و جامع ــی خان ــوزش تخصص ــال آم ــن کان همچنی

ــد. ــی گردی ــواده معرف ــا حــوزه خان ــط ب فعالیت هــای مرتب

ــا عنــوان »طــرح پشــتیبانی خانــواده مســجد محــور«  در ایــن جلســه طــرح پژوهشــکده شــهید صــدر ب

معرفــی شــد و  مســئول مدرســه خانــواده آمادگــی خــود را از طریــق برگــزاری کارگاه هــای موضوعــی و 

حامیــت علمــی پشــتیبانان  اعــالم منــود. 

کارگاه سوره مبارکه کوثر به مناسبت ایام شهادت اّم ابیها )س(
مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده همزمــان بــا ایـّـام شــهادت اّم ابیهــا )ســالم اللــه عليهــا( کارگاه مجــازی 

ســوره مبارکــه کوثــر را در روز چهارشــنبه ۱۵ دی مــاه ۱۴۰۰ برگــزار  منودنــد.

ــبک  ــند س ــر و س ــه کوث ــوره مبارک ــه س ــه ارائ ــر ب ــاالن خواه ــجویان و فع ــور دانش ــا حض ــن کارگاه ب در ای

ــد.  ــه ش ــه پرداخت ــی کوثران زندگ

انتشار محصوالت کارگاه سوره مبارکه کوثر 
بــه درخواســت رشکت کننــدگان کارگاه ســوره مبارکــه کوثــر، محصــوالت منایــش داده شــده در ایــن کارگاه 

شــامل تیــزر، مناهنــگ آنچــه گذشــت و کلیــپ تــالوت ســوره مبارکــه کوثــر در کانــال زندگــی توحیــدی و 
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جامعــه توحیــدی منتــرش شــد.

عالقه مندان میتوانند جهت دریافت این محصوالت  به آدرس zendegivajameetohidi@ مراجعه کنند. 

ارائه سوره مباركه كوثر در جمع دانشگاهيان
یکــی از اعضــای مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده بــه مناســبت شــهادت حــرت زهــرا ســالم اللــه علیهــا 

جلســه ســوره مبارکــه کوثــر را در جمعــی از فــارغ التحصیــالن دانشــگاه امیرکبیــر و کارافرینــان خانــم برگــزار 

منود.

پویش شهر فاطمی، محلّه فاطمه)س(
ــه  مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده بــا هــدف ارتقــای تقــوای اجتامعــی پویــش »شــهر فاطمــی، محلّ

فاطمه«)ســالم اللــه عليهــا( را برگــزار منودنــد.

ــام و کالم حــرت زهــرا ســالم  ــه ن ــن شــدن خانه هــا و محله هــای شــهر ب ــن راســتا جهــت مزیّ در همی

اللــه علیهــا اقداماتــی را بــه رشح زیــر صــورت دادنــد:

تــالش بــرای برقــراری ارتبــاط بــا شــهرداری ها جهــت تزئیــن شــهر بــا کالم فاطمــی بــه مناســبت   •

ــا ــه علیه ــالم الل ــرا س ــرت زه ــهادت ح ــام ش ای

ارائــه جمالتــی از صحیفــه فاطمیــه در فضــای مجــازی و ترغیــب آحــاد جامعــه بــه نصــب ایــن   •

بــه صورت هــای مختلــف در شــهرها، محــالت، مســاجد، مــدارس و خانه هــا. جمــالت 

ــدی و  ــال زندگــی توحی ــه کان ــد ب ــه می توانن ــه فاطمی ــی از صحیف ــدان جهــت دریافــت جمالت ــه من عالق

جامعــه توحیــدی در پیــام رســان بلــه بــه آدرس   zendegivajameetohidi@  و در پیــام رســان واتــس آپ 

بــه آدرس https://chat.whatsapp.com/BHEckpZBFlxLQZbOaulCkA  مراجعــه کننــد.

مجازی سازی آموزش تدبر در دوره عمومی
در هفدهمیــن جلســه ارتقــای مربیــان تدبــر در تاریــخ 4 دی 1400 مناینــده مــدارس علــوم اجتامعــی و 

خانــواده بــه ارائــه مــدل مــورد اســتفاده در مجــازی ســازی دوره هــای تخصصــی ایــن مــدارس پرداختنــد.

 پیــش از ایــن جلســه ایــن مــدل بــرای مســئول مجمــع مــدارس و مســئول مدرســه مجــازی ارائــه شــده 

بــود. ایــن مــدل قابــل اســتفاده بــرای مجــازی ســازی آمــوزش تدبــر نیــز می باشــد.

ــر  ــه بحــث تدب ــرای ورورد ب ــی برخــی ســوره ها ب ــن محصــوالت مجــازی شــامل تیزرهــای تبلیغ همچنی

ــان ارائــه شــده اســت. توســط نیروهــای ایــن مــدارس تولیــد شــده کــه بــه متقاضی

عالقه منــدان جهــت مشــاهده ســیر مجازی ســازی کــه در محصــوالت تخصصــی مــدارس علــوم اجتامعــی و 

خانــواده رعایــت شــده می تواننــد بــه کانال آمــوزش تخصصی زندگی توحیــدی و جامعه توحیــدی به آدرس

 khanevade_jamei_tohidi@ مراجعه کنند.

ــن جلســه  ــه صــوت هفدهمی ــد ب ــن ســیر می توانن ــات ای ــت اطــالع از جزئی ــدان جه ــن عالقه من همچنی

ارتقــای مربیــان مراجعــه کننــد.

به روز رسانی نظام نامه تربیت نیرو در حوزه خانواده
نظام نامــه تربیــت نیــرو در حــوزه خانــواده بــروز رســانی شــد. عالقه منــدان می تواننــد جهــت دریافــت 

فایــل به روزرســانی شــده بــه آدرس http://quranetratschool.ir/?p=20975  مراجعــه کننــد.

همکاری با مدرسه سفیران جهت ارزیابی کارگاه ها سوره مبارکه عبس
ــه درخواســت مدرســه ســفیران  و در ادامــه برگــزاری کارگاه هــای ســوره مبارکــه عبــس در دانشــگاه ها،  ب
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ــا، مســئول مدرســه  ــا دانشــگاه ه ــکاری ب ــزار شــده و نحــوه هم ــت کارگاه هــای برگ ــت بررســی کیفی جه

خانــواده اطالعــات متــاس مربــی، هامهنــگ کننــده و دانشــگاه برگزارکننــده را بــرای یــاور ســفیران ارســال 

منــود و بــا ایــن افــراد متــاس حاصــل شــد.

درخواست همکاری موسسه مهاد
ــا مســئول  ــن موسســه ب ــواده میباشــد .ای ــاد و فعــال در حــوزه خان ــاد ،موسســه ای مــردم نه موسســه مه

ــرد و درخواســت هــای خــود را جهــت همــکاری اعــالم منــود.  ــواده متــاس حاصــل ک مدرســه خان

درخواست برگزاری جلسه پیرامون کتب تفکر از مدرسه علوم انسانی
مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده پیرامــون موضــوع پــرورش تفکــر نوجوانــان توســط والدیــن از مدرســه 

علــوم انســانی جهــت برگــزاری جلســه پرســش و پاســخ پیرامــون کتــاب هــای پــرورش تفکــر قرآنــی ،تفکــر 

ــا و  ــت منود.اعض ــی درخواس ــر اّم ــنیداری و تفک ــر ش ــاهده ای،تفک ــر مش ــوال،تفکر بنیادی،تفک پرسشی،س

فعــاالن ایــن مــدارس نیــز موظــف بــه مطالعــه ایــن کتــب تــا قبــل از برگــزاری ایــن جلســه شــدند.

جلسات
      

جلسه هامهنگی کارگاه سوره مبارکه کوثر
مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده جلســه هامهنگــی کارگاه ســوره مبارکــه کوثــر را برگــزار منودنــد. در 

ایــن جلســه کــه بــا حضــور مســئولین و اعضــای فعــال ایــن مــدارس تشــکیل شــد، فراینــد برگــزاری کارگاه 

مــورد بررســی قــرار گرفــت و مســئولیت هــر فــرد مشــخص گردیــد.

جلسه با یاور صحیفه فاطمیه
ــه و برنامه هــای  ــواده جهــت اطــالع از فعالیت هــای صــورت گرفت ــوم اجتامعــی و خان ــاور مــدارس عل ی

ــام شــهادت  ــه مناســبت ای ــا ب ــه علیه ــام و کالم حــرت زهــرا ســالم الل ــج ن ــش رو در خصــوص تروی پی

ایشــان  بــا یــاور صحیفــه فاطمیــه گفــت  و گــو کــرد.

جلسه با مسئول مدرسه مجازی
ــام و مشــکالت  ــت ن ــون بحــث طراحــی فرم هــای ثب ــا مســئول مدرســه مجــازی پیرام ــی ب گفــت و گوی

ــت.  موجــود در فضــای lms  صــورت گرف

 

برنامه های مستمر
مدارس علوم اجتامعی و خانواده

   

ادامــه رونــد پژوهشــی تحــت عنــوان تحیــت و ســالم در خانــه و خانــواده1، کلیــت بررســی معنــا و • 

مولفــه هــای ســالم و تحیــت در ســوره مبارکــه نــور

ادامه دوره تدبر مکی 2 • 

جهت اطالع بیشرت ر.ک شامره یازدهم نرشیه کساء  1

جهت اطالع بیشرت ر.ک شامره دوازدهم نرشیه کساء  2
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برگزاری جلسات تدبر مدنی• 

ــوم •  ــدارس عل ــی م ــای تخصص ــه دوره ه ــوط ب ــای مرب ــاز ه ــش نی ــازی پی ــاده س ــد آم ــه رون ادام
1 LMS اجتامعــی 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 با مربیان• 

کارگروه كودك

داستان هایی بر اساس زندگی حرت زهرا سالم الله علیها
داســتان هایــی بــر اســاس زندگــی حــرت زهــرا ســالم اللــه علیهــا بــر محــور کالم طیــب توســط  کارگــروه 

کــودک گــردآوری شــده اســت.

۳۳ داستان با محوریت تسبیحات حرت زهرا سالم الله علیها
کارگــروه کــودک  ۳۳ داســتان بــا محوریــت تســبیحات حــرت زهــرا ســالم اللــه علیهــا را تدویــن منــوده 

اســت.

همکاری با کارگروه پیش دبستان
کارگــروه کــودک همــکاری بــا کارگــروه پیــش دبســتان حــول محــور مهارتــی ســازی کتــاب طیــب ســخن 

را در دســتور کار خــود قــرار داد.

کارگروه بيوت نوراين

جلسه با حضور مربیان بیوت نورانی 
ــوت  ــت بی ــن غای ــا هــدف تببی ــی ب ــوت نوران ــان بی ــا حضــور مربی ــی جلســه ای ب ــوت نوران ــروه بی کارگ

ــود. ــزار من ــی برگ نوران

در این جلسه به بیان نکات زیر پرداخته شد:

توضیح نظام نامه تربیت نیرو در حوزه خانواده برای مربیان   •

طرح راهکارهایی برای ترویج کتاب صحیفه در سطح جامعه و بیوت  •

التــزام مربیــان بــه مطالعــه کتاب هــای اصــالح رویکــرد در رجــوع بــه قــرآن و ســاختار وجــودی   •

ــان انس

التزام مربیان به ارایه نکاتی از احکام عمومی رساله در بیوت  •

تاکیــد بــر ارائــه ســوره هــا بــا زبــان ســاده و شــیوا همــراه بــا نکاتــی از تفســیر املیــزان و نــکات   •

جهت اطالع بیشرت ر.ک شامره چهارم نرشیه کساء   1
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طهارتــی از ســوره ها و پرهیــز از ارائــه روش هــای تدبــری در بیــوت 

جلسه با مسئولین مدرسه تدبر 

جلســه ای بــا حضــور مســئول کارگــروه بیــوت نورانــی و  مســئولین مدرســه تدبــر برگــزار شــد .بنــا شــد در 

پایــان دوره ی روش هــای تفکــر در قــرآن جلســه ای جهــت تبییــن خروجــی ایــن دوره توســط کارگــروه 

ــه کارگــروه  ــی ب ــر جهــت معرفــی مرب ــزار شــود و مدرســه تدب ــرآن پژوهــان برگ ــرای ق ــی ب ــوت نوران بی

بیــوت نورانــی همــکاری هــای الزم را داشــته باشــد.

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• 

ــط هــای •  ــودک در محی ــا ک ــل ب ــت تعام ــن جه ــامی والدی ــل هــای راهن ــد بازنگــری  فای ــه رون ادام
ــب ســخن7 ــاب طی ــر اســاس کت زندگــی ب

 •

 برنامه های مستمر کارگروه بیوت نورانی
برگزاری جلسات هفتگی بیست و ششمین دوره بیوت نورانی8 • 

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

1  جهت اطالع بیشرت ر.ک شامره سوم نرشیه کساء

هامن  2

هامن  3

هامن  4

هامن  5

هامن  6

جهت اطالع بیشرت ر.ک شامره یازدهم نرشیه کساء  7

8  جهت اطالع بیشرت ر.ک شامره سیزدهم نرشیه کساء


