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به رسدبیری مدارس علوم اجتامعی و خانواده 

ـ بهمن ماه ۱۴۰۰ـ  ـ شامره پانزدهم   
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 مریم کوچک زاده

 عاطفه سادات طباطبایی
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مدارس علوم اجتامعي و خانواده،  فعاليت ها   ۵ 

برنامه های مستمر مدارس علوم اجتامعی و خانواده ۷

كارگروه كودك  ۷ 

كارگروه بيوت نوراين  ۸ 

برنامه های مستمر کارگروه ها  ۸
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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

کارگاه سوره مبارکه کوثر به مناسبت والدت حرضت زهرا سالم الله علیها
ــا کارگاه  ــه علیه ــام والدت حــرضت زهــرا ســالم الل ــا ای ــان ب ــواه هــم زم ــوم اجتامعــی و خان ــدارس عل م

مجــازی ســوره مبارکــه کوثــر را ویــژه خواهــران برگــزار منودنــد. در ایــن جلســه عــالوه بــر ارائــه این ســوره 

از ســند ســبک زندگــی کوثرانــه نیــز رومنایــی شــد.

کارگاه سالمت مادران
ــا همــکاری مجتمــع  ــواده ب ــوم اجتامعــی و خان ــدارس عل ــه مناســبت دهــه فجــر انقــالب اســالمی، م ب

ــود. ــزار من ــادران را برگ ــالمت م ــازی س ــهر، کارگاه مج ــه ی گلش ــی زینبی فرهنگی-مذهب

در این کارگاه طی دو جلسه به بیان موضوعات زیر پرداخته شد:

جلسه اول: تبیین نقش زنان در خانواده و اجتامع؛ سالمت روحی و رضایتمندی از زندگی	 

جلسه دوم: سالمت جسمی زنان متناسب با نقش و ساختار وجودی آن ها 	 

طرح درس سالمت روحی و جسمی مادران
بــا هــدف اصــالح تعریــف »مــادر« و ارائــه راهکارهایــی بــرای ســالمت روحــي و جســمي مــادران، گــروه 

پژوهشــی مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده، اقــدام بــه نــگارش طــرح درس ســالمت روحــی و جســمی 

مــادران منــود.

ایــن طــرح درس مبتنــی بــر کتــب بنیــادی و راهــردی مرتبــط بــا حــوزه اجتــامع و خانــواده نوشــته شــده 

اســت و چهارچــوب و قاعــده کلــی ارائــه ایــن موضــوع را تبییــن می کنــد.

طــرح درس ســالمت روحــی و جســمی مــادران، قابــل اســتفاده مربیــان فعــال در حــوزه خانــواده اســت 

کــه  ویژگــی و ســطح علمــی ایــن مربیــان بــه تفصیــل در آن رشح داده شــده اســت.

کارگاه ارتباط موثر ویژه خادمان خواهر پایگاه فرهنگی امام زاده قاضی الصابر
مدرســه خانــواده اقــدام بــه برگــزاری کارگاه ارتبــاط موثــر ویــژه خــّدام خواهــر امــام زاده قاضی الصابــر 
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علیــه الســالم منــود. ایــن کارگاه بــه منظــور دانش افزایــی و ارتقــا آداب رفتــاری و کالمــی خــدام امــام زاده، 

بــا محوریــت کتــاب باغبانــی ســخن در محــل پایــگاه امام زاده)افــق( در حــال برگــزاری اســت.

کارگاه فرزند با عرضه من
مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده بــا همــکاری هیئــت مهدیــاران اقــدام بــه برگــزاری کارگاه »نوجوانــان 

اولوالفضل هایــی در جامعــه« منــود. هــدف از برگــزاری ایــن کارگاه، توامنند  ســازی مــادران دارای فرزنــد ۷ 

تــا ۱۴ ســال بــود. ایــن کارگاه بــه صــورت مجــازی در تاریــخ 27 بهمــن تشــکیل شــد.  

اطالع نگاشت نظام نامه تربیت نیرو در حوزه خانواده
گــروه مجازی ســازی مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــوده اقــدام بــه تهیــه اطالع نگاشــت نظام نامــه 

ــود. ــی من ــی و تخصص ــطح عموم ــواده در دو س ــوزه خان ــرو در ح ــت نی تربی

http://quranetratschool. بــرای دسرتســی بــه اطالع نگاشــت ویــژه مخاطبیــن عمومــی بــه آدرس

ir/?p=23071 مراجعــه کنیــد.

ــه آدرس  ــامع ب ــواده و اجت ــن حــوزه خان ــاتید و متخصصی ــژه اس ــه اطالع نگاشــت وی ــی ب ــت دسرتس جه

http://quranetratschool.ir/?p=23072  مراجعــه کنیــد.

کتاب باغبانی سخن
کتاب »باغبانی سخن« از مجموعه کتب مهارتی حوزه خانواده و ارتباط مؤثر منترش شد.

ایــن کتــاب بــه بیــان قواعــد و مهارت هــای مــورد رضايــت خــدا بــر مبنــای آیــات قــرآن و روایــات اهل بیــت 

 علیهم الســالم در روابــط فیام بیــن افــراد در هــر بســرتی می پــردازد. هــدف از بیــان ایــن مهارت هــا، 

ــک  ــه ی ــادت ب ــره و از رس ع ــری روزم ــا از ام ــل آن ه ــط، و تبدی ــر در رواب ــر و تدبی ــدرت فک ــش ق افزای

ــت. ــاء اس ــل ارتق ــکوه و قاب ــدی با ش توامنن

به روزرسانی اخبار و اطالعات سایت و کانال
ســایت مــدارس علــوم احتامعــی و خانــواده و همچنیــن کانــال زندگــی توحیــدی و جامعــه توحیــدی در 

ــد جهــت اطــالع  ــدان می توانن ــی به روزرســانی می شــوند. عالقمن ــی در پ ــه و واتــس آپ پ ــام رســان بل پی

از اخبــار، برنامه هــا و محتواهــای آموزشــی بــه آدرس هــای زیــر مراجعــه کننــد.

 http://quranetratschool.ir/?page_id=1037 :آدرس سایت مدرسه علوم اجتامعی

   http://quranetratschool.ir/?page_id=1197 : آدرس سایت مدرسه خانواده

 https://ble.ir/zendegivajameetohidi :آدرس کانال زندگی توحیدی و جامعه توحیدی

https://chat.whatsapp.com/BHEck-  آدرس کانــال زندگــی توحیدی و جامعــه توحیــدی در واتــس آپ:

pZBFlxLQZbOaulCkA

همچنیــن یــاور مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده، از طریــق شناســه atabatabaei@  در پیــام رســان 

ــن اســت.  ــه، پاســخ گوی ســواالت مراجعی بل

گزارشی از فعالیت های سایت
مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده گزارشــی از فعالیت هــای ســایت ایــن مــدارس را بــه مســئول مجمــع 

مــدارس دانشــجویی قــرآن و عــرتت علیهم الســالم، مســئول ســایت مجمــع مــدارس و مســئول رسپرســتان 

مــدارس ارائــه کردنــد. عناویــن ایــن گــزارش بــه رشح زیــر اســت:
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به روز بودن اخبار و اطالعات در سایت  	

افزودن بخش »چگونه مسیر خود را بیابیم« در قالب جداولی برای راهنامیی مخاطبین  	

بارگذاری اخبار مدارس در قالب نرشیه کساء به صورت ماهانه یا دو ماه یک بار  	

ارجاع مخاطبین به شناسه یاور در خرها  	

ارائه پیشنهاداتی جهت طراحی بهرت سایت و سهولت دسرتسی مخاطبین  	

 

برنامه های مستمر
مدارس علوم اجتامعی و خانواده 

   

ادامــه رونــد پژوهشــی تحــت عنــوان تحیــت و ســالم در خانــه و خانــواده1، ادامــه گــزاره نويــي از 	 

آيــات

ادامه دوره تدبر مکی 2 	 

برگزاری جلسات تدبر مدنی	 

ادامــه رونــد آمــاده ســازی پیــش نیازهــای مربــوط بــه دوره هــای تخصصــی مــدارس علــوم اجتامعــی 	 
3 LMS و اهــل بیــت علیهــم الســالم جهــت بارگــذاری در ســامانه

ادامــه رونــد ثبــت و مستندســازی کلیــه فرایندهــا و عملیاتهــای  مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل 	 
بیــت علیهــم الســالم 4

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

ارزیابی داستان ها تسبیحات حرضت زهرا
ــی داســتان های نوشــته شــده حــول محــور تســبیحات حــرضت زهــرا  ــه ارزیاب کارگــروه کــودک اقــدام ب

ســالم اللــه علیهــا منــود. تصمیــم بــر آن شــد داســتان های نوشــته شــده بــه برخــی از افــراد جامعــه ارائــه 

گــردد تــا اثــر بخشــی آن مــورد بررســی قــرار گرفتــه و بازنویســی صــورت گیــرد.

جلسات مطالعات گروهی
کارگــروه کــودک جلســات مطالعــات گروهــی را حــول کتــب مرتبــط بــا کــودک از مجموعــه کتاب هــای 

انتشــارات قــرآن و اهــل بیــت نبــوت علیهم الســالم در دســتور کار خــود قــرار داد. هــدف از ایــن جلســات، 

ارتقــای ســطح علمــی اعضــای ایــن کارگــروه اســت.

نگاهی نو به کتاب کودک
کارگــروه کــودک بــا همــکاری کارگــروه تفکــر جهــت اســتخراج نقــاط قــوت و ضعــف پژوهش هــای انجــام 

شــده در زمینــه کتــاب کــودک طیــب، اقــدام بــه برگــزاری کارگاه ۶ جلســه ای کتــاب کــودک منــود. عناویــن 

جهت اطالع بیشرت ر.ک شامره یازدهم نرشیه کساء  1

جهت اطالع بیشرت ر.ک شامره دوازدهم نرشیه کساء  2

جهت اطالع بیشرت ر.ک شامره چهارم نرشیه کساء   3

جهت اطالع بیشرت ر.ک شامره سوم نرشیه کساء  4
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جلســات کارگاه هــا، بــه رشح زیــر اســت:

نگاهی نو به کتاب کودک  	

	  ویژگی کتاب طیب 

	  شیوه های کتاب خوانی با کودک 

	  قصه طیب 

	  شیوه های قصه سازی با کودکان 

خاطره سازی و کتاب سازی برای کودکان  	

کارگروه بيوت نوراين

درخواست جلسه جهت تبیین خروجی دوره تفکر
کارگــروه بیــوت نورانــی از مدرســه تدبــر درخواســت جلســاتی بــا  قرآن پژوهانــی منــوده اســت کــه دوره 

روش هــای تفکــر در قــرآن را بــه امتــام رســانده اند. هــدف از برگــزاری ایــن جلســات، توجیــه قرآن پژوهــان 

بــرای ارائــه خروجــی مربــوط بــه دوره روش هــای تفکــر در قــرآن، یعنــی ارائــه ســوره در بیــوت نورانــی، 

ست. ا

جلسه رفع اشكال کتاب اصالح رویکرد در رجوع به قرآن
ــاب »اصــالح  ــع اشــكال کت ــراي پرســش، پاســخ و رف ــزاری جلســه اي ب ــرای برگ ــی ب ــوت نوران کارگــروه بی

ــی منــوده اســت. ــر درخواســت مرب ــرآن« از مدرســه تدب ــه ق رویکــرد در رجــوع ب

برنامه های مستمر
کارگروه ها

برنامه های مستمر کارگروه کودک
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 	 
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 	 

1  جهت اطالع بیشرت ر.ک شامره سوم نرشیه کساء

هامن  2

هامن  3

هامن  4

هامن  5
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به روز رسانی کانال قصه هایی برای فرزندم همراه با طراحی فعالیت روزآمد 1	 

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

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

هامن  1


