
1

به رسدبیری مدارس علوم اجتامعی و خانواده

  شماره   وژيه
ـسال نماي ۱۴۰۰







4

 به کوشش:

 سمیه افشار

 مریم کوچک زاده

 عاطفه سادات طباطبایی

مرضیه وحدانی

فهرست:

مدارس علوم اجتامعي و خانواده   ۵ 

  فروردين  ۵ 

۶   ارديبهشت و خرداد  

تري ۷  

مرداد و شهريور  ۸  

۱۰ مهر و آبان   

 ۱۲ آذر   

 ۱۵ دي   

۱۷ بهمن   

 ۱۹ اسفند   

كارگروه كودك در سال ۱۴۰۰  ۲۰ 

كارگروه بيوت نوراين در سال ۱۴۰۰   ۲۴ 

كارگروه پيوند توحيدي در سال ۱۴۰۰   ۲۷ 

كارگروه جوان در سال ۱۴۰۰  ۲۸ 



5

شامره ويژه نرشيه كسا، با هدف نگاهي جامع بر اهم فعاليت هاي مدارس علوم 

اجتامعي و خانواده در سال ۱۴۰۰ منترش مي شود.

مدارس
علوم اجتامعي و خانواده 

  

فروردين
 

عمليات تربيت نريوهاي متخصص خانواده در عرصه هاي اجتامعي
در راســتای تربیــت نیروهــای متخصــص خانــواده در عرصه هــای اجتامعــی، عملیاتــی طراحــی شــد. ایــن 

عملیــات كــه از بهمــن مــاه مصــادف بــا جشــن انقــاب 1399 آغــاز شــده بــود، در ســال 1400 نيــز پيگــريي 

. شد

امیــد اســت بــا ادامــه ي ايــن رونــد، نیروهــای توامننــد در عرصــه خانــواده و اجتــامع آمــاده حضــور جــدی 

در عرصه هــای اجتامعــی شــوند.

همکاری با معاونت سیام 
مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده طــی جلســه ای بــا امــور بانــوان و خانــواده معاونــت ســیام برگــزاری 

دوره هــای مجــازی بــرای بانــوان کارمنــد ایــن ســازمان را در دســتور کار خــود قــرار دادنــد.

محتوای این دوره ها شامل 

جلسات انس و تدبر در سوره های غاشیه و عبس  •

کارگاه های ارتباط موثر با هدف ساماندهی و ارتقای روابط خانوادگی  •

 می باشد.

ایــن دوره هــا در مــاه مبــارک رمضــان آغــاز و پيگــريي شــد و امیــد اســت بــه خواســت خداونــد، زمینــه ای 

بــرای شــکل گیــری همکاری هــا در آینــده فراهــم شــود.

بــه عــاوه محصــوالت آمــوزش مجــازي از ایــن جلســات، در قالــب فیلــم و پــرده نــگار تولیــد و منتــرش 

شــد.

ارائه برنامه شش ماهه
بــا توجــه بــه لــزوم برنامــه ریــزی بلنــد مــدت و ميــان مــدت، هــر یــک از مربیــان و فعــاالن مــدارس علــوم 

ــرای مســئول  ــی ب ــی و اجرای ــای مطالعات ــه خــود را در زمینه ه ــه شــش ماه ــواده برنام ــی و خان اجتامع

مربوطــه ارســال وراهناميــي هــاي الزم را دريافــت منودنــد. 

دوره قرآن به قرآن
ــزاری دوره  ــه برگ ــدام ب ــواده اق ــوم اجتامعــی و خان ــارک رمضــان، مــدارس عل ــاه مب ــاز م ــا آغ مصــادف ب

مجــازي تدبــر قــرآن بــه قــرآن ویــژه خواهــران منــوده انــد. رشکــت کننــدگان در ایــن دوره الزم اســت دوره 

۱ تــا ۴ روش هــای عمومــی تدبــر در قــرآن را بــه پایــان رســانده باشــند.

 جلسات کارگاه هفت کام عاشقی 
مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده بــا همــکاری کارگــروه نســل توحیــدی کارگاه هایــی بــا عنــوان »هفــت 
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ــی  ــی- عملیات ــت علم ــا هــدف تقوی ــودن، ب ــا هــم ب ــوغ ب ــاب بل ــر اســاس مباحــث کت کام عاشــقی« ب

نیروهــا، تولیــد محصــوالت تخصصــی مهارتــی، جــذب نیــروی متخصــص از طریــق کارگاه هــا و ارتقــا ســطح 

روابــط فیامبیــن زوجیــن بــا تکیــه بــر اصــاح روابــط کامــی برگــزار کردنــد. ايــن كارگاه هــا كــه از ســال 

1399 آغــاز شــده بــود، در ســال جديــد نيــز ادامــه پيــدا كــرد و در هفــت جلســه بــه امتــام رســيد. 

ادامه برگزاری جلسات قرار قرآنی
مربیــان و فعــاالن مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده از دی مــاه 1399 طبــق قــراری مشــخص بــه صورت 

مســتمر و روزانــه دو صفحــه از قــرآن کریــم را بــه صــورت جمعــی مطالعــه کــرده و دریافت هــای خــود 

را ثبــت می کننــد. از اهــداف ایــن طــرح رجــوع مکــرر و مســتمر بــه قــرآن بــا انــواع رویکردهــا می باشــد. 

ايــن قــرار روزانــه، در ســال 1400 نيــز ادامــه يافــت. 

ادامه جلسات میثاق با مربیان
ــال  ــال 1399، در س ــه در س ــس از ادام ــد و پ ــاز شــده ان ــال 1398 آغ ــان از س ــا مربي ــاق ب جلســات ميث

ــن جلســات هفتگــي و حضــوري، احصــا و رفــع  ــد. هــدف از ای ــا جديــت پيگــريي شــده ان ــز ب 1400 ني

نیــاز مربیــان تدبــری و تخصصــی و ســاماندهی کارهــای اجرایــی نیروهــای فعــال در عرصــه خانــواده و 

اجتــامع می باشــد.

آماده سازی دوره های تخصصی مدارس علوم اجتامعی و خانواده

LMS جهت بارگذاری در 
مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده در راســتای فعــال ســازی آمــوزش مجــازی از طریــق LMS در 

حوزه هــای تخصصــی و تربیــت نیــروی متخصــص، اقــدام بــه آمــاده ســازی پیــش نیازهــای مربــوط بــه 

دوره هــای تخصصــی مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده منوده انــد. ايــن رونــد، بــه طــور مســتمر،  طــي 

ســال 1400 پيگــريي و بــه مــرور تكميــل شــد.

اين دوره ها شامل 

ساختار وجودي انسان•   

ساختار وجودی جامعه•   

تدبر در ساحت بیت•   

تدبر در ساحت جامعه•   

مي باشند. 

ثبت و مستندسازی کلیه فرایندها و عملیات های مدارس

 علوم اجتامعی و خانواده
ــب  ــه فرایندهــا و عملیات هــای خــود در قال ــت کلی ــه ثب ــدام ب ــواده اق ــوم اجتامعــی و خان  مــدارس عل

مستندســازی و تهیــه نرشیــه کســا بــه گونــه ای منوده انــد کــه قائــم بــه فــرد خــاص نبــوده و بــرای ســایرین 

قابــل فهــم باشــد.

ارديبهشت و خرداد

 دوره تربیت مربی در حوزه خانواده
مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده دوره تربیــت مربــی در حــوزه خانــواده بــا محوریــت ســوره مبارکــه 

نــور را در ایــام مــاه مبــارک رمضــان برگــزار منودنــد. رشکــت کننــدگان در ایــن دوره، كــه پــس از پايــان مــاه 

رمضــان نيــز ادامــه يافــت، ضمــن انجــام مراحــل تعییــن شــده از ســوی مربــی، در جریــان ســیر علمــی-
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تدبــری چگونگــی اســتخراج موضوعــات مربــوط بــه خانــواده از ســوره مبارکــه نــور و بررســی آن در کل 

ــد. ــرار می گیرن قــرآن ق

هفتمین دوره اقامه کنندگان زندگی توحیدی
ــواده از  ــواده جهــت آمــوزش دوره هــای تخصصــی حــوزه اجتــامع و خان مــدارس علــوم اجتامعــی و خان

منظــر قــرآن و عــرت علیهــم الســام ،هفتمیــن دوره اقامــه کننــدگان زندگــی توحیــدی را برگــزار میکننــد.

دوره هاي تخصيص اجتامع و خانواده شامل:

تدبر در ساحت جامعه  •

ساختار وجودی جامعه  •

خانه ای متصل به خانه ی رسول  •

دوره تربیت مربی ارتباط موثر در خانواده و تاثیر آن در اجتامع  •

مي باشند. 

کارگاه فرشده رشد ویژه نیروهای مدرسه خانواده
ــروه رشــد مدرســه  ــا مســئول کارگ ــواده ب ــوم اجتامعــی و مدرســه خان ــدارس عل در جلســه مســئولین م

علــوم انســانی، پیرامــون نحــوه ارزیابــی و رضورت ارتقــای نیروهــای فعــال در مباحــث رشــد، کارگــروه 

رشــد بــرای برگــزاری کارگاه یــک جلســه ای مولفه هــای رشــد ویــژه نیروهــای فعــال دو مدرســه علــوم 

ــواده، اعــام آمادگــی و همــکاری منــود. اجتامعــی و خان

به روزرسانی طرح ساماندهی خروجی های مدرسه قرآن

 برای مخاطبین در سطوح مختلف
طــرح ســاماندهی خروجی هــای مدرســه قــرآن بــرای مخاطبیــن در ســطوح مختلــف  به روزرســانی شــد. 

ــوط  ــل مرب ــه آدرس http://quranetratschool.ir/?p=7838 فای ــه ب ــا مراجع ــد ب ــدان می توانن عاقه من

بــه دســته بنــدی محصــوالت بــر اســاس ســطوح مختلــف مخاطبیــن را دریافــت کننــد.

پرده نگار کتاب تدبر در ساحت بیت
گــروه تولیــد محصــوالت مجــازی مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده در حــال تهیــه و ســاخت پــرده نــگار 

کتــاب تدبــر در ســاحت بیــت می باشــند. در حــال حــارض پــرده نــگار مربــوط بــه منــای کلــی محتــوای 

ایــن کتــاب تهیــه شــده اســت و تهیــه یــرده نگار هــای جداگانــه بــرای هــر فصــل از ایــن کتــاب در دســتور 

کار قــرار گرفتــه اســت.

راهربدهای اجرای نقشه عملیاتی مدرسه علوم اجتامعی
در راســتای پیــاده ســازی نقشــه عملیاتــی مدرســه علــوم اجتامعــی، جلســه ای بــا حضــور گــروه پژوهشــی 

مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده بــا موضــوع راهربدهــای اجــرای نقشــه برگــزار شــد.

 http://quranetratschool.ir/?p=13120 آيــن نامــه و نقشــه مدرســه علــوم اجتامعــي از طريــق آدرس

قابــل دســريس اســت. 

تدوین آیین نامه تخصصی اجرایی کارگاه ها
بــا توجــه بــه لــزوم تدویــن آییــن نامــه تخصصــی اجرایــی جهــت برگــزاری کارگاه هــا بــا ســطوح مختلف در 

مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده و هامهنــگ ســازی ســطوح مربیــان بــا نــوع و محتــوای کارگاه هایــی 

ــزار  ــدارس برگ ــن م ــروه پژوهشــی ای ــا حضــور گ ــه ب ــن آیین نام ــن ای ــد، جلســه تدوی ــزار می کنن ــه برگ ک

شــد.
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در همیــن راســتا جلســه ای بــا مســئول مدرســه تدبــر و مســئول کارگــروه رشــد مدرســه علــوم انســانی، در 

زمینــه معیارهــای ارزیابــی ســطوح تدبــر و رشــد نیروهــا برگــزار گردیــد. در ایــن جلســه کارگــروه رشــد 

مدرســه علــوم انســانی، ارائــه معیارهــای ارزیابــی نیروهــا و برگــزاری کارگاه هــای جربانــی بــرای ایشــان را 

تقبّــل منــود.

جلسه با مسئول جدید کارگروه بیوت نورانی
بــا توجــه بــه تغییــر مســئولیت کارگــروه بیــوت نورانــی، جلســه ای بــا حضــور مســئول مدرســه خانــواده و 

مســئول جدیــد کارگــروه بیــوت نورانــی تشــکیل شــد. در ایــن جلســه بــه بیــان نکاتــی در رابطــه بــا لــزوم 

تســلط بــر نظــام نامــه مجمــع مــدارس دانشــجویی قــرآن و عــرت علیهــم الســام، آییــن نامــه اجرایــی 

مدرســه خانــواده و بیــوت نورانــی، همچنیــن رضورت تدویــن قواعــد گروه هــای مجــازی بیــوت نورانــی 

پرداختــه شــد.

تري

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.

جلسات متعدد راهربدي و تخصيص
ــن  ــور و تبي ــريي ام ــراي پيگ ــددي را ب ــاه جلســات متع ــن م ــواده، در اي ــي و خان ــوم اجتامع ــدارس عل م

ــد. ــزار منودن ــت هــا برگ فعالي

عناوين برخي از اين جلسات عبارت اند از:

ــا •  ــواده ب ــوم اجتامعــي و خان ــراي همــكاري مــدارس عل ــر، ب ــا مســئولین مدرســه تدب جلســه ب  

مدرســه تدبــر، جهــت همــكاري در راســتاي بهبــود آمــوزش تدبــر و نحــوه ارزیابــی

جلسه با مسئول مدرسه تبليغ درباره كتب تخصيص خانواده•   

جلســه یــاوران بــا هــدف ارزیابــی و برنامــه ریــزی دربــاره نــوع عملکردشــان بــا حضــور يــاور •   

ــواده ــي و خان ــوم اجتامع ــدارس عل م

جلسه با کارگروه بیوت نورانی در جهت تبیین روند فعالیت این کارگروه•   

ــه •  ــزوم نوشــنت آیین نام ــروه و ل ــن کارگ ــه فعالیت هــای ای ــودک در زمین ــروه ک ــا کارگ جلســه ب  

جهــت تعییــن نــوع تعامــات و فعالیت هــا

جلســه بــا یکــی از فعــاالن حــوزه خانــواده در شهرســتان یــزد در زمنــه ســري مطالعــات تخصــيص، •   

ــن شهرســتان عملكــرد و طــرح هــاي پيشــنهادي در اي
.

مرداد و شهريور

همکاری مدارس علوم اجتامعی و خانواده با طرح سفیران
مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده در راســتای همــکاری بــا طــرح ســفیران در دانشــگاه ها در خصــوص 

ــن در  ــواده و همچنی ــوم اجتامعی-خان ــگان در حــوزه عل ــا اســاتید و نخب ــزاری جلســات تخصصــی ب برگ
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ــوزش  ــته های آم ــه بس ــا و ارائ ــواده در دوره ه ــوم اجتامعی-خان ــوزه عل ــن ح ــوزش متخصصی ــه آم زمین

ــر  ــر در ســاحت بیــت، ســاختار وجــودی جامعــه، ســاختار وجــودی انســان، تدب مجــازی کتاب هــای تدب

ــر اعــام آمادگــی و  ــه روش هــای زی در ســاحت جامعــه، هــر خــوب زیســنت و موانــع خــوب زیســنت ب

همــکاری منــوده اســت:

ارائه سیر مطالعات تخصصی علوم اجتامعی-خانواده  •

دوره های lms به همراه پشتیبان دوره و خروجی محور  •

دوره هــای خودخــوان بــا ارجــاع بــه محتواهــای بارگــذاری شــده در کانــال آمــوزش تخصصــی   •

خانــواده و جامعــه توحیــدی شــامل فیلــم، صــوت و صفحــه گــراف

راهنامیی و مشاوره تخصصی به افراد   •

برگزاری دوره های عمومی مهارت های خانواده در طرح سفیران
مدرســه خانــواده در راســتای همــکاری بــا طــرح ســفیران در دانشــگاه ها در زمینــه برگــزاری دوره هــای 

ــا  ــوغ ب ــواده، بل ــای خان ــای مهارت ه ــوان( در زمینه ه ــژه بان ــاتید ) وی ــرای دانشــجویان و اس ــی ب عموم

هــم بــودن و ارتبــاط موثــر اعــام آمادگــی و همــکاری منــوده اســت. در ایــن راســتا اســاتید و مربیــان ایــن 

دوره هــا کــه مســلط بــه مباحــث خانــواده شــامل 

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 خانــواده در خصــوص برگــزاری 

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

بانــوان( بــا ارســال مربیــان بــه صــورت حضــوری یــا برگــزاری جلســات بــه صــورت مجــازی اعــام آمادگــی 

منــود. 

جلسات سوره مبارکه نور به مناسبت عید غدیر
در آســتانه عیــد بــزرگ والیــت, مدرســه خانــواده جلســاتی مجــازی بــا عنــوان »میهامنــی ســوره مبارکــه 

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

ــوم اجتامعــی و  ــدارس عل ــان دوره هــا و محصــوالت آموزشــی-تخصصی م ــن در جری ــه عــاوه مخاطبی ب

ــد. ــواده قــرار گرفتن خان

گزارش برنامه کوتاه مدت و میان مدت مدرسه علوم اجتامعی و خانواده

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

ــن مــدارس را منتــرش  ــان مــدت ای ــاه مــدت و می ــل گــزارش برنامــه کوت ــواده فای ــوم اجتامعــی و خان عل

منــود.

عاقه منــدان می تواننــد فایــل گــزارش برنامــه کوتاه مــدت و میان مــدت مــدارس علــوم اجتامعــی و 

ــد: ــت کنن ــر دریاف ــانی هاي زی ــق نش ــواده را از طری خان

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

19564=http://quranetratschool.ir/?p
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جدول سیر مطالعاتی و سطوح مخاطبین مدارس علوم اجتامعی و خانواده
جهــت آگاهــی و آشــنایی بیشــر مخاطبــان، مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده، جــدول ســیر مطالعاتــی 

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

تخصصــی، خروجی هــای هــر دوره و همچنیــن ارائــه منــای کلــی از کتــب مربوطــه اســت، منتــرش کرده اند. 

عاقه منــدان و متدبریــن مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه ایــن جــدول از طریــق آدرس زيــر و مشــخص کــردن 

ســطح خــود، ســیر مطالعاتــی شــان را تعییــن و تکمیــل مناینــد. 

http://quranetratschool.ir/?p=19539 

انتشار محصوالت تخصصی-آموزشی خانواده و جامعه توحیدی
مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده 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 

ساختار وجودی انسان، • 

ساختار وجودی جامعه،• 

تدبر در ساحت بیت و• 

تدبر در ساحت جامعه• 

هستند. اين روند از پاییز سال ۱۳۹۹ آغاز شده و هم اکنون نیز ادامه دارد.

ــا دروس و فصــول ایــن کتاب هــا در قالــب فیلــم، صــوت و صفحــه گــراف می باشــد  جلســات منطبــق ب

کــه افــراد می تواننــد متناســب بــا نیــاز و موقعیتشــان از هــر یــک از ایــن قالب هــای آموزشــی اســتفاده 

مناینــد.

ــر قابــل  ــد و از طریــق آدرس زی ــارات بارگــذاری شــده ان ــم در آپ محصــوالت تولیــد شــده در قالــب فیل

دسرســی هســتند:

https://www.aparat.com/khanevade_jamei_tohidi

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

قابــل دسرســی اســت:

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

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

 https://ble.ir/khanevade_jamei_tohidi 

ــت  ــه را جه ــن زمین ــده در ای ــد ش ــوالت تولی ــه محص ــه کلی ــت ک ــده اس ــاد ش ــه ایج ــان بل ــام رس  در پی

ــهولت دسرســی متخصصیــن و متدبریــن در بــردارد. س

پژوهش »تحیت و سام در خانه و خانواده«
پژوهشــی تحــت عنــوان »تحیــت و ســام در خانــه و خانــواده« بــر اســاس آیــه 61 ســوره مبارکــه نــور در 

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

ــه  ــق آن در خان ــت و مصادی ــام و تحی ــث س ــه بح ــن ب ــد. همچنی ــده ان ــیم ش ــی و ترس ــه 61 بررس آی

پرداختــه شــده اســت. در ادامــه بنــا اســت نظــام خانــواده از ســوره مبارکــه نــور اســتخراج شــود و جایــگاه 

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

خانــه مــورد بررســی قــرار گیــرد.

عاقه 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
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مهر و آبان

هشتمین دوره اقامه کنندگان زندگی توحیدی ویژه خواهران
مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده بــا قصــد فعــال ســازی تــوان بــرای ســاخنت زندگــی و جامعــه ای بــر 

مــدار قــرآن و اهــل بیــت علیهم الســام هشــتمین دوره اقامه کننــدگان زندگــی توحیــدی ویــژه خواهــران 

ــای برون خــط و  ــامل کاس ه ــان رشوع شــده اســت ش ــنبه 29 آب ــه از ش ــن دوره ک ــد. ای ــزار منودن را برگ

ــواده می باشــد. ــدان و فعــاالن حــوزه موضوعــات و مســائل اجتــامع و خان ــژه عاقه من برخــط وی

دوره های برخط تدبر و تخصص شامل:

دوره اول تدبر، مقدمات تدبر در قرآن  • 

دوره دوم تدبر، روش های تفکر در قرآن  • 

دوره سوم تدبر، روش های تفکر کلمه ای  • 

دوره چهارم تدبر، روش های تدبر سوره ای • 

دوره پنجم تدبر، روش های تدبر قرآن به قرآن • 

 دوره تخصصی ساختار وجودی انسان   • 

دوره تخصصی تدبر در ساحت جامعه )ادامه دوره قبل(• 

دوره های برون خط تدبر و تخصص شامل:

دوره تخصصی ساختار وجودی انسان  • 

دوره تخصصی ساختار وجودی جامعه• 

دوره تخصصی تدبر در ساحت جامعه • 

دوره تخصصی تدبر در ساحت بیت• 

هفته قرآن و عرت دانشگاهیان و ارائه سوره مبارکه عبس
بــه مناســبت هفتــه قــرآن و عــرت دانشــگاهیان مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده طــی همــکاری بــا 

مدرســه ســفیران، ارائــه ســوره مبارکــه عبــس در محافــل دانشــجویی را در دســتور کار خــود قــرار داد. ایــن 

مــدارس در ایــن راســتا اقداماتــی را بــه رشح زیــر انجــام دادنــد:

تولید محصوالتی شامل:

•  کلیپ

پرده نگار  •

دلنوشته  •

شبکه واژگان سوره مبارکه عبس  •

که از طریق آدرس https://ble.ir/sooreabas قابل دریافت است.

برگــزاری جلســه انــس بــا ســوره مبارکــه عبــس بــا محوریــت فعــال ســازی نیــاز بــه قــرآن ویــژه گــروه 

ــا 25 ســال در : ســنی 18ت

دانشگاه الزهرا  •

دانشگاه شاهد  •

حوزه بسیج مساجد رشق تهران   •

منایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی مجمع مدارس دانشجویی

 قرآن و عرت دانشگاه تهران 
ــع  ــی مجم ــی و پژوهش ــتاوردهای علم ــگاه دس ــگاهیان منایش ــرت دانش ــرآن و ع ــه ق ــبت هفت ــه مناس ب
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ــوم  ــدارس عل ــگاه م ــن منایش ــد. در ای ــزار ش ــران برگ ــگاه ته ــرت دانش ــرآن و ع ــجویی ق ــدارس دانش م

اجتامعــی و خانــواده ضمــن معرفــی کتاب هــای مرتبــط بــا حیطــه تخصصــی ایــن مــدارس، دســتاوردهای 

علمــی و عملیاتــی خــود شــامل مقــاالت، طــرح درس هــا و برنامــه کوتــاه مــدت و میــان مــدت را بــرای 

بازدیدکننــدگان معرفــی منودنــد؛ بروشــور معرفــی اهــداف و فعالیــت هــای ایــن مــدارس نیــز در اختیــار 

ــیر  ــی س ــن و چگونگ ــطوح مخاطبی ــاره س ــی درب ــدان توضیحات ــن عاقه من ــت. همچنی ــرار گرف ــان ق ایش

ــد. ــن مــدارس دریافــت کردن ــری و تخصصــی در ای ــی تدب مطالعات

نظامنامه تربيت نريو در حوزه خانواده
ــی و  ــوم اجتامع ــدارس عل ــواده، م ــوزه خان ــی در ح ــت تخصص ــداف فعالی ــه اه ــتیابی ب ــتای دس در راس

ــات  ــه از آی ــواده« برگرفت ــرو در حــوزه خان ــت نی ــه تربی ــم و انتشــار »نظام نام ــه تنظی ــدام ب ــواده اق خان

قــرآن و منطبــق بــر سیاســت ها و راهربدهــای تحقــق نظــام خانــواده بــر مــدار توحیــد و ســند خانــواده 

منــوده اســت. 

مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده بــا هــدف تحقــق نظــام خانــواده توحیــدی در کل عــامل اقــدام بــه 

تبییــن سیاســت ها و راهربدهــای پیــاده ســازی قــرآن و روایــات رســول گرامــی اســام صلــی اللــه علیــه و 

آلــه و ســلم و اهــل بیــت ایشــان علیهــم الســام در عرصــه خانــواده، و در بســر خانــواده و اجتــامع در 

ــواده منــوده اســت. قالــب نظام نامــه خان

ایــن مــنت ضمــن تبییــن غایــت خانــواده بــر مــدار توحیــد بــه تعریــف نیروهــا و ســطوح ایشــان، معرفــی 

کارگــروه هــا و تبییــن ســیر مطالعاتــی تدبــری و تخصصــی می پــردازد.

نظام نامه خانواده از طريق لينك زير براي عاقه مندان قابل دسريس و مطالعه است:

http://quranetratschool.ir/?p=20975

ــح  ــه توضی ــدام ب ــی طــی جلســايت اق ــوم اجتامع ــه عل ــه، مســئول مدرس ــام نام ــن نظ ــس از انتشــار اي پ

ــان و  ــرآن پژوه ــي از ق ــاي مختلف ــرای جمع ه ــواده ب ــوزه خان ــرو در ح ــت نی ــه تربی ــل نظام نام و تفصی

ــود. ــف من ــاي مختل ــئولن كارگروه ه ــامع، و مس ــواده و اجت ــه خان ــت در عرص ــه فعالی ــدان ب عاقه من

بروشور معرفی مدارس علوم اجتامعی و خانواده
ــن  ــی ای ــور معرف ــا و اهدافشان،بروش ــی از فعالیت ه ــت آگاه ــواده جه ــی و خان ــوم اجتامع ــدارس عل م

http:// ــه آدرس ــور ب ــن بروش ــت ای ــت دریاف ــد جه ــدان می توانن ــد. عاقه من ــرش منودن ــدارس را منت م

quranetratschool.ir/?p=20577  مراجعــه کننــد.

تهیه پرده نگار 

کتاب تفکر اجتامعی، تفکر عینی: هر خوب زیسنت با دیگران
مدرسه علوم اجتامعی در راستای تولیدات مجازی جهت آموزش نیروهای متخصص؛ پرده نگار کتاب »تفکر اجتامعی، 

تفکر عینی: هر خوب زیسنت با دیگران« را تهیه منوده است. عاقه مندان و متخصصین می توانند جهت دریافت فایل این 

پرده نگار به آدرس http://quranetratschool.ir/?p=20563  مراجعه کنند.

دوره مکی ویژه متخصصین و فعاالن خانواده و اجتامع
مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده اقــدام بــه برگــزاری دوره تدبــر مکــی ویــژه متخصصیــن و فعــاالن 

خانــواده و اجتــامع منودنــد. 

معرفی رسفصل های متناسب با دروس پیشنهادی مشاوره خانواده 
»برنامــۀ درســی  بــه  پیشــنهادی مربــوط  بــا دروس  متناســب  در خصــوص معرفــی رسفصل هــای 

ــوم  ــای عل ــول و ارتق ــورای تح ــه ش ــته ب ــواده وابس ــاوره خان ــد مش ــی ارش ــده دورۀ کارشناس بازنگری ش
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ــی انقــاب فرهنگــی«، درخواســتی از طــرف یکــی از  انســانی، کارگــروه تخصصــی مشــاوره شــورای عال

ــواده مطــرح شــد. مســئول  ــا مســئول مدرســه خان ــوم انســانی، ب اعضــای کارگــروه مشــاوره مدرســه عل

مدرســه خانــواده بــه تفکیــک متناســب بــا هــر رسفصــل مشــاوره خانــواده؛ مباحثــی از کتــب بیــت، تدبــر 

ــام  ــی ها و نظ ــا، فرآیندشناس ــند ه ــول، س ــه رس ــه خان ــل ب ــه ای متص ــدها، خان ــه، رش ــاحت جامع در س

ســازی ها و .... را بــه ایشــان پیشــنهاد دادنــد. همچنیــن دربــاره وجــه هرکــدام توضیحاتــی ارائــه دادنــد. 

ــرار گرفــت. ــار ایشــان ق ــز در اختی ــم مــواد درســی نی ــع جهــت تنظی ــل معرفــی مناب ــه عــاوه فای ب

همکاری با نهاد رهربی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
ــن  ــر الدی ــاد رهــربی دانشــگاه خواجــه نصی ــا نه ــکاری ب ــواده طــی هم ــی و خان ــوم اجتامع ــدارس عل م

طوســی در راســتای آمــوزش اصــول و مهارت هــای زندگــی براســاس قــرآن و عــرت ویــژه کارمنــدان خانــم 

ایــن مجموعــه محصــوالت مجــازی مربــوط بــه حــوزه خانــواده را در اختیــار ایشــان قــرار داد. همچنیــن 

برگــزاری جلســات مجــازی بــا موضــوع ارتبــاط موثــر بــه ایشــان پیشــنهاد داده شــد. 

جلسه با مسئول کارگروه کودک و فعاالن حوزه خانواده میبد
مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده طــی جلســه ای بــا مســئول کارگــروه کــودک بــه بیــان نــکات زیــر 

ــد. پرداختن

توضیح کار ترویجی و تخصصی و رضورت پرداخنت به کار تخصصی  •

ارائه توضیحاتی درباره نظامنامه خانواده  •

تبیین سیر مطالعاتی متخصصین و سطوح آن ها  •

نحوه تعامل با رویکرد تخصصی با سایر اعضای کارگروه  •

پی گیری سیر تدبری و علمی مسئول کارگروه کودک  •

به عاوه همن عناوين در جلسه اي مجزا با فعاالن حوزه خانواده در میبد نيز تبين شدند.

 

آذر

فرم جامع تقاضای برگزاری کارگاه های مهارتی خانواده و اجتامع توحیدی 
در راســتای تحقــق خانــواده توحیــدی، جامعــه توحیــدی ،مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده بــا طراحــی 

فــرم جامــع تقاضــای برگــزاری کارگاه هــای مهارتــی خانــواده و اجتــامع توحیــدی امکانــی را فراهــم کــرده 

ــا فعــاالن عرصــه اجتــامع و  ــا مــدارس مجمــع، کارگروه هــا، فعــاالن مجمــع مــدارس دانشــجویی ی انــد ت

خانــواده در ســایر نهادهــا و ارگان هــا کــه متقاضــی برگــزاری دوره هــای مهارتــی خانــواده ویــژه خواهــران 

بــرای اعضــای خــود هســتند، از مباحــث زیــر بهــره منــد شــوند:

مهارت های خانواده   •

•  ارتباط موثر در خانواده

کودک با عرضه من )تربیت فرزند در خانواده(  •

•  شاد زیسنت در خانواده 

•  سامت مادران

تربیت جنسی فرزندان در سایه عفاف  •

منایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عرت 

در کمیته امداد امام خمینی رحمةاللّه علیه
منایشــگاه دســتاوردهای علمــی و پژوهشــی مجمــع مــدارس دانشــجویی قــرآن و عــرت دانشــگاه تهــران 
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در کمیتــه امــداد امــام خمینــی -رحمــة اللــه علیــه- برگــزار شــد.

در ایــن منایشــگاه رومنایــی از فعالیت هــای مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده بــا محوریــت اجتــامع و 

خانــواده و بــا رویکــرد جامعــه هــدف زنــان رسپرســت خانــوار صــورت گرفــت.

از آنجــا کــه موضــوع زنــان رسپرســت خانــوار بــا مســائل متعــددی مرتبــط اســت، بــرای رفــع مشــکات 

ــذا بــرای حــل  ایــن گــروه از جامعــه مشــارکت اجتامعــی بخــش هــای مختلــف جامعــه رضورت دارد. ل

مســائل ایــن گــروه و اجرایــی کــردن راهکارهــا، بــاال رفــنت تقــوای اجتامعــی رضورت دارد کــه ایــن مهــم 

ــه واســطه قــرآن میــر می شــود. تنهــا ب

مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده ۵ طــرح را بــا رویکــرد ارتقــای تقــوای اجتامعــی و بهبــود وضعیــت 

اجتامعــی مددجویــان در قالــب پوســر و بروشــور ارائــه کردنــد.

مخاطــب ایــن طرح هــا مــددکاران خواهــر می باشــند و هــدف مشــرک همــه ایــن طرح هــا، فعال ســازی 

نیــاز رجــوع بــه قــرآن و ارتقــای تقــوای اجتامعــی می باشــد.

 این ۵ طرح 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،

اصاح 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

ــر ــس و تدب ــگ ان فرهن

طرح سامت مادران: با اهداف  .3

 سامت روحی فکری و جسمی زنان،

جاری شدن رحمت در خانواده و اجتامع

طــرح کــودک بــا عرضــه مــن: بــا هــدف آمــوزش مــادران بــرای توامنندســازی دخــران و پــران   .4

از 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.

 

مدارس علوم اجتامعی و خانواده کتاب های مرتبط با حیطه تخصصی این مدارس شامل

 تدبر در ساحت جامعه،• 

 ساختار وجودی جامعه،• 

 تعقل اجتامعی،• 

 سیر شکوفایی امت،• 

 تدبر در ساحت بیت، • 

خانه ای متصل به خانه رسول دفر اول و دوم،• 

 بلوغ با هم بودن • 

و در بخش اسناد:  

سند خانواده،• 

سند لباس،• 
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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 جلوه های 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 باغ از منظر قرآن کریم)تدبر در سوره مبارکه حرضت ابراهیم علیه السام(،

طرح گسرش اقامه مناز بر مبنای سوره مبارکه ماعون،

مقاله راهربدهای وقایه شح نفس بواسطه رعایت تقوا در خانواده از منظر سوره مبارکه تغابن، 

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 عاوه،

بروشور معرفی اهداف و فعالیت های این مدارس،

 نظام نامه تربیت نیرو،

نقشه جامع مدارس علوم اجتامعی و خانواده

 نیــز در اختیــار بازدیدکننــدگان قــرار گرفــت. همچنیــن توضیحاتــی دربــاره ســطوح مخاطبیــن و چگونگــی 

ســیر مطالعاتــی تدبــری و تخصصــی و نحــوه ارتبــاط بــا یــاور ایــن مــدارس ارائــه شــد.

پویش رسارسی معرفی کام فاطمی
ــی کام  ــش رسارسی معرف ــغ پوی ــه تبلی ــام فاطمی ــبت ای ــه مناس ــواده ب ــی و خان ــوم اجتامع ــدارس عل م

ــرار داد. ــن مــدارس در دســتور کار خــود ق ــا ای ــط ب ــال هــای فعــال مرتب فاطمــی را در گــروه هــا و کان

ــن  ــامل اپلیکیش ــه ش ــه فاطمی ــاب صحیف ــا کت ــط ب ــوالت مرتب ــه محص ــتیابی ب ــت دس ــدان جه عاقه من

فارســی تحــت اندروید،صــوت قرائــت ادعیه،فایــل ادعیــه منتخــب بــه صــورت کارت،پوســرهای برگرفتــه 

ــد. ــه کنن ــه آدرس http://quranahlebayt.com/?p=25471 مراجع ــد ب ــاب می توانن ــوای کت از محت

پیاده سازی صوت های مربوط به جلسات پژوهشی صحیفه فاطمیه 
ــوم اجتامعــی و  ــه، مــدارس عل ــام فاطمی ــه مناســبت ای ــی فاطمــی و ب ــه منظــور گســرش فرهنــگ غن ب

خانــواده بــا پیــاده ســازی صوت هــای مربــوط بــه جلســات پژوهشــی صحیفــه فاطمیــه، بــا گــروه پیــاده 

ســازی صــوت هــا همــکاری بــه عمــل آوردنــد.

جلسه با یکی از فعاالن حوزه خانواده و فعال در خیریه
مســئول مدرســه خانــواده طــی جلســه بــا یکــی از فعــاالن حــوزه خانــواده و فعــال در خیریــه کمــک بــه 

زنــان بــاردار، جهــت رفــع مشــکات منجــر بــه ســقط جنیــن نــکات زیــر را تبییــن منــود:

۱. معرفی دوره ها و رویکرد فعالیت های قرآن محور در حوزه خانواده

۲. معرفی طرح های قابل اجرا در حیطه فعالیت ایشان

3. راهنامیــی و هدایــت علمــی و تدبــری بــرای ســوق یافــنت فعالیت هــا بــه ســمت فعالیت هــای تدبــر-
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محــور در حــوزه خانواده

4. معرفی نظام نامه تربیت نیرو در حوزه خانواده و سیر مطالعاتی در این زمینه

 

دي

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

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 اعــام منــود. 

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

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

ــا حضــور دانشــجویان و فعــاالن خواهــر بــه ارائــه ســوره مبارکــه کوثــر و ســند ســبک  در ایــن کارگاه ب

زندگــی کوثرانــه پرداختــه شــد. 

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 تــاوت ســوره مبارکــه کوثــر در کانــال زندگــی توحیــدی و 

جامعــه توحیــدی منتــرش شــد.

عاقه منــدان میتواننــد جهــت دریافــت ایــن محصــوالت بــه آدرس zendegivajameetohidi@ مراجعــه 

کننــد. 

ارائه سوره مباركه كوثر در جمع دانشگاهيان
ــه  ــه مناســبت شــهادت حــرضت زهــرا ســام الل ــواده ب ــوم اجتامعــی و خان یکــی از اعضــای مــدارس عل

ــان  ــر و کارافرین ــر را در جمعــی از فــارغ التحصیــان دانشــگاه امیرکبی علیهــا جلســه ســوره مبارکــه کوث

خانــم برگــزار منــود.

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

فاطمه«)ســام اللــه عليهــا( را برگــزار منودنــد.

ــام و کام حــرضت زهــرا ســام  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:

تــاش بــرای برقــراری ارتبــاط بــا شــهرداری ها جهــت تزئیــن شــهر بــا کام فاطمــی بــه مناســبت   •

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

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

بــه صورت هــای مختلــف در شــهرها، محــات، مســاجد، مــدارس و خانه هــا. جمــات 

ــدی و  ــی توحی ــال زندگ ــه کان ــد ب ــه می توانن ــه فاطمی ــی از صحیف ــت جمات ــت دریاف ــدان جه عاقه من

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

ــد. ــه کنن ــه آدرس https://chat.whatsapp.com/BHEckpZBFlxLQZbOaulCkA مراجع ب

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

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

و خانــواده رعایــت شــده می تواننــد بــه کانــال آمــوزش تخصصــی زندگــی توحیــدی و جامعــه توحیــدی 

بــه آدرس  khanevade_jamei_tohidi@ مراجعــه کننــد.

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

ارتقــای مربیــان مراجعــه کننــد.

درخواست همکاری موسسه مهاد
موسســه مهــاد ،موسســه ای مــردم نهــاد و فعــال در حــوزه خانــواده میباشــد .ایــن موسســه بــا مســئول 

مدرســه خانــواده متــاس حاصــل کــرد و درخواســت هــای خــود را جهــت همــکاری اعــام منــود. 

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

ــام شــهادت  ــه مناســبت ای ــا ب ــه علیه ــام و کام حــرضت زهــرا ســام الل ــج ن ــش رو در خصــوص تروی پی

ایشــان بــا یــاور صحیفــه فاطمیــه گفــت و گــو کــرد.

زمان متمركز عمليات هاي مدارس علوم اجتامعي و خانواده و كارگروه ها
ــر  ــي ب ــام مبن ــم الس ــرت عليه ــرآن و ع ــجويي ق ــدارس دانش ــع م ــئول مجم ــش مس ــتاي فرماي در راس

متمركزســازي تبليغــات هــر گــروه تخصــيص در يــك مــاه قمــري يــا شــميس بــا توجــه بــه نيــاز جامعــه بــه 

ــه عنــوان  ــواده اواســط مهــر و اوايــل تــري را ب قــرآن در ابعــاد مختلــف، مــدارس علــوم اجتامعــي و خان

عرصــه تبليــغ و انجــام عمليــات هــاي خــود اعــام منــود. همچنــن كارگــروه هــا نيــز عرصــه تبليــغ و انجــام 

عمليــات هــاي خــود را بــه رشح زيــر اعــام كــرده انــد:

كارگروه كودك: ماه رجب، •   



18

كارگروه بيوت نوراين: ماه رمضان،•   

كارگروه پيوند توحيدي: ماه ذي الحجه.•   

بهمن

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

ــه ایــن  ــر ارائ ــد. در ایــن جلســه عــاوه ب ــر را ویــژه خواهــران برگــزار منودن مجــازی ســوره مبارکــه کوث

ــی شــد. ــز رومنای ــه نی ســوره از ســند ســبک زندگــی کوثران

کارگاه سامت مادران
ــا همــکاری مجتمــع  ــواده ب ــوم اجتامعــی و خان ــدارس عل ــه مناســبت دهــه فجــر انقــاب اســامی، م ب

ــود. ــزار من ــادران را برگ ــامت 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؛ سامت روحی و رضایتمندی از زندگی

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

طرح درس سامت روحی و جسمی مادران
بــا هــدف اصــاح تعریــف »مــادر« و ارائــه راهکارهایــی بــرای ســامت روحــي و جســمي مــادران، گــروه 

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

مــادران منــود.

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

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

طــرح درس ســامت 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 

علیــه الســام منــود. ایــن کارگاه بــه منظــور دانش افزایــی و ارتقــا آداب رفتــاری و کامــی 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. 

اطاع نگاشت نظام نامه تربیت نیرو در حوزه خانواده
گــروه مجازی ســازی مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــوده اقــدام بــه تهیــه اطاع 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 دسرســی بــه اطاع نگاشــت ویــژه مخاطبیــن عمومــی بــه آدرس

ir/?p=23071 مراجعــه کنیــد.
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ــه آدرس  ــامع ب ــواده و اجت ــن حــوزه خان ــاتید و متخصصی ــژه اس ــه اطاع نگاشــت وی ــی ب ــت دسرس 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.

ــات  ــرآن و روای ــات ق ــای آی ــر مبن ــدا ب ــت خ ــورد رضاي ــای م ــد و مهارت ه ــان قواع ــه بی ــاب ب ــن کت ای

اهل بیــت علیهم الســام در روابــط فیام بیــن افــراد در هــر بســری می پــردازد. هــدف از بیــان ایــن 

مهارت هــا، افزایــش قــدرت فکــر و تدبیــر در روابــط، و تبدیــل آن هــا از امــری روزمــره و از رس عــادت 

ــت. ــاء اس ــل ارتق ــکوه و قاب ــدی با ش ــک توامنن ــه ی ب

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

ــد جهــت اطــاع  ــدان می توانن ــی به روزرســانی می شــوند. عاقمن 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

ــام رســان  ــواده، از طریــق شناســه atabatabaei@ در پی ــوم اجتامعــی و خان ــاور مــدارس عل ــن ی همچنی

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 عــرت علیهم الســام، مســئول ســایت مجمــع مــدارس و مســئول رسپرســتان 

مــدارس ارائــه کردنــد. عناویــن ایــن گــزارش بــه رشح زیــر اســت:

به روز بودن اخبار و اطاعات 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 خربها  •

ارائه پیشنهاداتی جهت طراحی بهر سایت و سهولت دسرسی مخاطبین  •

اسفند

تكميل طرح درس سامت روحی و جسمی مادران و محصوالت مربوطه
گــروه پژوهشــی مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده بــا هــدف اصــاح تعریــف »مــادر« و ارائــه 

راهکارهایــی بــرای ســامت روحــي و جســمي مــادران، اقــدام بــه نــگارش طــرح درس »ســامت روحــی 

و جســمی مــادران« مبتنــی بــر کتــب بنیــادی و راهــربدی مرتبــط بــا حــوزه اجتــامع و خانــواده منودنــد و 

ــد. ــن موضــوع را تبییــن منودن ــه ای ــی ارائ چهارچــوب و قاعــده کل

 ایــن طــرح درس، کــه نــگارش آن بــه امتــام رســیده اســت، قابــل اســتفاده بــرای مربیــان فعــال در حــوزه 

خانــواده اســت. همچنیــن ویژگــی و ســطح علمــی ارائه دهنــدگان بــه تفصیــل رشح داده شــده اســت.
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ــن  ــد. ای ــد کردن ــرح درس را تولی ــن ط ــا ای ــط ب ــوالت مرتب ــز محص ــدارس نی ــن م ــازی ای ــروه مجازی س گ

ــی باشــد. ــر م ــوارد زی محصــوالت شــامل م

پوسر كارگاه

پرده نگار ارائه سامت روحی مادران• 

پرده نگار ارئه سامت جسمی مادران• 

کلیپ آنچه در کارگاه سامت مادران می گذرد.• 

تيزر تبليغي و جمع بندي كارگاه• 

طرح درس فرزند با عرضه من
گــروه پژوهشــی مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده اقــدام بــه نــگارش طــرح درس فرزنــد باعرضــه مــن 

منــود. هــدف از ایــن طــرح درس توامننــد کــردن مــادران در ایفــای نقــش مــادری در مواجهــه بــا فرزنــدان 

ــه غایــت ایــن دوره کــه فهــم حجــت  ــد ب ــدان بتوانن ــن فرزن ــا در نهایــت ای دوره دوم رشــد می باشــد، ت

اســت دســت یابنــد. 

برگزاری جلسه پیرامون کتب تفکر با همکاری مدرسه علوم انسانی
مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده بــا همــکاری مدرســه علــوم انســانی، جلســه پرســش و پاســخ پیرامــون 

کتــاب هــای تفکــر نفــس، پــرورش تفکــر قرآنــی، تفکــر پرسشــی، ســوال، تفکــر بنیــادی، تفکر مشــاهده ای، 

تفکــر شــنیداری و تفکــر اّمــی را برگــزار منودنــد.

ایــن جلســه بــا هــدف ارتقــای علمــی و پاســخگویی بــه ســواالت اعضــا و فعــاالن حــوزه خانــواده مــدارس 

علــوم اجتامعــی و خانــواده پیرامــون موضــوع »پــرورش تفکــر نوجوانــان توســط والدیــن« در تاریــخ شــنبه 

14 اســفند در محــل مدرســه اهــل بیــت علیهــم الســام برگــزار شــد.

درخواست برگزاری کارگاه از سوی مدیر فرهنگی دانشگاه گیان
ــر فرهنگــی دانشــگاه گیــان  ــواده از ســوی مدی ــا حــوزه خان ــط ب درخواســت برگــزاری کارگاه هــای مرتب

ــه آســیب های موجــود در  ــا توجــه ب ــات کارگاه هــا ب ــه شــد. موضوع ــواده ارائ ــه مســئول مدرســه خان ب

ایــن دانشــگاه از بیــن مجموعــه کارگاه هــای مدرســه خانــواده انتخــاب می شــود. ایــن کارگاه هــا ویــژه 

ــارک رمضــان برگــزار خواهــد شــد. ــام مــاه مب دانشــجویان اســت و در ای

 

كارگروه كودك در سال 

۱۴۰۰

ادامه برگزاری کارگاه های طیب سخن در شهرستان ها توسط کارگروه کودک
کارگــروه کــودک مدرســه اهــل بیــت علیــه الســام، اقــدام بــه برگــزاری کارگاه هایــی در اســتان های شــیراز 

)شهرســتان الر( و گیــان )شهرســتان رشــت( بــا محوریــت کتــاب طیــب ســخن منــوده اســت. هــدف از 

برگــزاری ایــن کارگاه هــا آمــوزش کام طیــب بــه والدیــن و نــرش آن در خانــواده هــا میباشــد.مخاطبین 

ایــن کارگاه هــا والدین،مربیــان و متخصصیــن حــوزه کــودک بــوده انــد.

بــه عــاوه جلســات تدريــس كتــب رشــد و تدبــر نيــز در ايــن شهرســتان هــا در ســال 1400 نيــز ادامــه 

يافتــه اســت.

رشکت فعال اعضا کارگروه کودک در کارگاه ها و جلسات علمی مرتبط با کودک
اعضــای کارگــروه کــودک بــه صــورت فعــال در کارگاه هــا و جلســات علمــی مرتبــط بــا کــودک و مــوارد 

مشــابه رشکــت می مناینــد. ايــن فعاليــت از ســال گذشــته آغــاز و در ســال 1400 نيــز بــه طــور مســتمر 
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ادامــه يافتــه اســت. 

ادامه جلسات استخراج معیارهای کتاب کودک و نوجوان

 بر اساس کتاب طیب سخن
گروهــی منســجم و منظــم متشــکل از اعضــای کارگروه هــای تفکــر، کــودک، نســل توحیــدی و نوجــوان 

جهــت اســتخراج معیارهــای کتــاب کــودک و نوجــوان بــر اســاس کتــاب طیــب ســخن تشــکیل شــده اســت. 

ايــن گــروه كــه در ســال 1399 فعاليــت خــود را آغــاز منــوده، جلســات منســجم و منظــم خــود را در ســال 

1400 نيــز پيگــريي كــرده اســت. 

ادامه فعالیت گروه تالیف کتاب کودک جهت نوشنت داستان های منطبق با 

مولفه های کتاب طیب سخن
فعالیــت گــروه تالیــف کتــاب کــودک جهــت نوشــنت داســتان هایی بــرای کــودکان منطبــق بــا مولفه هــای 

کتــاب طیــب ســخن، در ســال جــاري نيــز ادامــه دارد. مخاطــب ایــن گــروه عاقه منــدان و مســتعدین بــه 

نویســندگی در حــوزه کــودک می باشــند.

ادامه نگارش مستندات مهارتی کتاب طیب سخن
نــگارش و تکمیــل مســتندات مهارتــی کتــاب طیــب ســخن در قالب هــای ارائــه تعاملــی مــادر و کــودک، 

تعاملــی مربــی و کــودک، و تعاملــی کــودک از ســال گذشــته آغــاز و در ســال جــاري نيــز ادامــه دارد. 

ادامه دوره های آموزشی بلند مدت ویژه مادران مدارس
ــال  ــز در س ــدارس را ني ــادران م ــژه م ــدت وی ــد م ــی بلن ــای آموزش ــزاری دوره ه ــودک برگ ــروه ک کارگ

1400 پيگــريي منــوده اســت. محتــوای ایــن دوره هــا کتاب هــای دوره اول و دوم رشــد تفکــر اجتامعــی، 

ــزی  ــی برنامه ری ــر و کاس هــای جانب ــه تدب ــی، برنام ــا ســیر مطالعات ــی همــراه ب ــی و خیرگزین طیب گزین

... می باشــد. و 

ادامه روند تقویت علمی و آگاهی بخشی به مادران

در فضای مهدهای طیب خانگی  
بــا مهیــا شــدن فضــای مهدهــای طیــب خانگــی گــروه مهدهــای طیــب خانگــی برنامــه هایــی در راســتای 

ــد. ادامــه ايــن  ــه مــادران را در دســتور کار خــود قــرار دادن تقویــت فضــای علمــی و آگاهــی بخشــی ب

رونــد نيــز بــه طــور مســتمر در برنامــه ســال 1400 كارگــروه كــودك قــرار داشــته اســت. 

 به روز رساين مستمر كانال قصه هایی برای فرزندم
ــب  ــی طی ــتان های صوت ــذاری داس ــت بارگ ــال 1399 جه ــه در س ــدم« ك ــرای فرزن ــی ب ــال »قصه های کان

مخصــوص کــودکان توســط کارشناســان گــروه کتــاب کــودک ایجــاد شــده اســت، در ســال 1400 نيــز بــا 

طراحــي فعاليــت هــاي روزآمــد بــه روز رســاين شــده اســت. 

ــه  ــرار دادن داســتان هایی جهــت نهادین ــال در دســرس ق ــن کان ــت ای هــدف از ایجــاد و اســتمرار فعالي

ــا و نیکی هــا در کــودکان و ارائــه معیارهــای داســتان های مناســب بــه والدیــن بــر  منــودن باورهــای زیب

ــد. ــی می باش ــا ی قرآن ــاس پژوهش ه اس

برنامه کارگروه کودک در سال جدید



22

کارگــروه کــودک مدرســه خانــواده کلیــه فعالیــت هایــش را در ســال جدیــد بــا مترکــز بر موضــوع تخصصی 

کام طیــب برنامــه ریــزی منــوده اســت. برنامه هــای ایــن کارگــروه در ســال جدیــد بدین رشح اســت:

برگــزاری کارگاه هــای تخصصــی مبتنــی بــر پژوهــش یکــی از اعضــای کارگــروه در زمینــه کتــاب   •

کــودک

برگزاری دوره ها آموزشی و تخصصی کتاب طیب سخن  •

همکاری با کارگروه های تخصصی دیگر در زمینه کام طیب  •

ارتقای علمی و استمرار در امر تدبر اعضا  •

•  فعال سازی و ارتقای مساجد در زمینه کودک و همکاری با کارگروه مساجد

ارتقای علمی فعاالن شهرستان ها در زمینه کام کودک، رشد و تدبر  •

همــکاری در زمینــه بیــوت نورانــی و تدریــس تدبرهــا و تســلط تخصصــی بــر کتــب دوره اول   •

ــد رش

برگــزاری ســیرهای مطالعاتــی تخصصــی و کوتــاه مــدت مطابــق بــا اهــداف کارگــروه در زمینــه   •

کام طیــب، تدبرهــا و رشــدها بــا مــرور کتــب مطالعــه شــده و مباحثــه تخصصــی و بــه اشــراک گذاشــنت 

ــی ــات علم تجربی

جلسه کارگروه کودک 
ــات  ــزار شــد. موضوع ــاه برگ ــن م ــودک، جلســه ای در فروردی ــروه ک ــاالن کارگ ــا حضــور مســئول و فع ب

ــر اســت: ــه قــرار زی مطــرح شــده در ایــن جلســه ب

گزارشی از کارهای انجام شده در سال اخیر   •

تدوین برنامه های آتی کارگروه کودک در سال ۱۴۰۰  •

معارفه مسئول جدید کارگروه کودک  •

کام من و کودکم فروردين
کارگــروه کــودک مدرســه خانــواده بــا همــکاری کارگــروه تفکــر بــا توجــه بــه ایــن نکتــه کــه کام زیربنــای 

تفکــر اســت، اقــدام بــه برگــزاری جلســاتی بــا موضــوع گفتگوهــای رشــد آفریــن بــا فرزنــدان خردســال 

منودنــد. ایــن جلســات بــه صــورت مجــازی در فروردیــن مــاه برگــزار شــد. عناویــن ایــن جلســات عبارتنــد 

از:

کام من و کودکم در خانه در بسر چالش های روزمره

 کام من و کودکم در مواجهه با پدیده ها در طبیعت پیرامون و محیط اطراف

کام من و کودکم در قصه گویی

کام من و کودکم در کتابخوانی

 کارگاه رمضانیه تربیت کودک طیب 
از برنامــه هــای کارگــروه کــودک مدرســه خانــواده در مــاه مبــارک رمضــان برگــزاری کارگاه هــای تربیــت 

کــودک طیــب می باشــد. ایــن کارگاه هــا بــا همــکاری ســازمان تبلیغــات اســامی در چهــار جلســه برگــزار 

می شــود. 

کارگاه های فرشده تخصصی تربیت کودک طیب
کارگــروه کــودک مدرســه خانــواده در مشــارکت بــا همگــرام کــودك، کارگاه هــای فــرشده تخصصــی تربیــت 
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کــودک؛ ویــژه متخصصیــن، مربیــان و مــادران دغدغه منــد را در اردیبهشــت مــاه برگــزار منــود. محتــوای 

ایــن کارگاه هــا بــه رشح زیــر می باشــد:

- کارگاه اول: مولفه های رشد کودک در ۷ سال اول بر مبنای کتاب رشد یک

- کارگاه دوم: مهارت های طیب گزینی بر مبنای کتاب اصول و مهارت های طیب گزینی

- کارگاه سوم: چگونگی کام طیب با کودکان در ۷ سال اول بر مبنای کتاب طیب سخن

- کارگاه چهارم: کتاب و قصه طیب برای کودکان

عاقه مندان جهت دسرسی به صوت و محتوای جلسات می توانند به آدرس زیر مراجعه منایند: 

 ble.ir/sokhane_tayyeb_bakoodak

جشن والدت کریم اهل بیت حرضت امام حسن مجتبی علیه السام
گــروه مهدهــای طیــب خانگــی کارگــروه کــودک مدرســه خانــواده بــا همــکاری مســاجد تدبــر محــور بــه 

مناســبت والدت کریــم اهــل بیــت حــرضت امــام حســن مجتبــی علیــه الســام، ویــژه برنامــه ای مناســب 

ــرآن، ســاخت کاردســتی و  ــت ق ــود. قرائ ــزار من ــنبه ۷ اردیبهشــت برگ ــودکان در روز ســه ش ــادران و ک م

گفتگــو پیرامــون لحــن کریامنــه و تربیــت فرزنــد از برنامه هــای ایــن جلســه بــود. ایــن ویــژه برنامــه بــه 

صــورت حضــوری از طریــق ثبــت نــام و بــا رعایــت اصــول بهداشــتی در مســجد آل محمــد علیــه الســام 

برگــزار شــد.

https://ble.ir/jashn_koodakan عاقه مندان جهت اطاع از محتوای مراسم می توانند به کانال

 مراجعه منایند.

مراسم عزاداری امیراملومنین علی علیه السام
ــر محــور  ــا همــکاری مســاجد تدب ــواده ب ــروه کــودک مدرســه خان ــب خانگــی کارگ ــروه مهدهــای طی گ

بــه مناســبت عــزاداری امیراملومنیــن علــی علیــه الســام، ویــژه برنامــه ای مناســب مــادران و کــودکان در 

روز ســه شــنبه ۱۴ اردیبهشــت برگــزار منــود. قرائــت قــرآن، ســاخت کاردســتی و گفتگــو پیرامــون وصیــت 

امیراملومنیــن علــی علیــه الســام بــه امــام حســن علیــه الســام و تاثیرگــذاری مانــدگار برشــخصیت فرزنــد 

ــا  ــام و ب ــت ن ــق ثب ــوری از طری ــورت حض ــه ص ــه ب ــژه برنام ــن وی ــود. ای ــه ب ــن جلس ــای ای از برنامه ه

رعایــت اصــول بهداشــتی در مســجد آل محمــد علیــه الســام برگــزار شــد.

https://ble.ir/jashn_koodakan عاقه مندان جهت اطاع از محتوای مراسم می توانند به کانال

 مراجعه منایند.

سه شنبه های مهدوی
ــر محــور  ــا همــکاری مســاجد تدب ــواده ب ــروه کــودک مدرســه خان ــب خانگــی کارگ ــروه مهدهــای طی گ

ــرض  ــی در مح ــود. دقایق ــزار من ــت برگ ــنبه ۲۸ اردیبهش ــه ش ــدوی را در روز س ــنبه های مه ــه سه ش برنام

ــاخت  ــی و س ــودکان، نقاش ــرای ک ــم ب ــه ابراهی ــوره مبارک ــتان گویی از س ــم، داس ــه ابراهی ــوره مبارک س

ــا کــودک و ویژگی هــای  ــا ســوره و گفتگــو پیرامــون لحــن دعایــی در گفــت و گــو ب کاردســتی مرتبــط ب

آن از برنامه هــای ایــن جلســه بــود. ایــن ویــژه برنامــه بــه صــورت حضــوری از طریــق ثبــت نــام و بــا 

ــه الســام برگــزار شــد. رعایــت اصــول بهداشــتی در مســجد آل محمــد علی

https://ble.ir/jashn_koodakan عاقه مندان جهت اطاع از محتوای مراسم میتوانند به کانال

 مراجعه منایند.

همکاری با علم شهر روانشناسی
ــب و بایســته های  ــه مطال ــه تهی ــم شــهر روانشناســی در زمین ــا عل ــواده ب ــودک مدرســه خان ــروه ک کارگ

ــد. ــکاری میکنن ــودک هم مهدک
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همکاری در زمینه مهد با کارگروه نسل توحیدی
کارگــروه کــودک مدرســه خانــواده بــه درخواســت کارگــروه نســل توحیــدی درزمینــه طــرح هیئــت هــای 

کــودک محــور، در قســمت مهــد بــا ایشــان همــکاری منودنــد.

استخراج مولفه های مهد طیب
کارگــروه کــودک ضمــن اســتخراج مولفه هــای مهــد طیــب از کتــب اصلــی مدرســه، تعامــل بــا افــراد یــا 

تجربــه میدانــی در جهــت گرفــنت ایــده هــای عملــی منطبــق بــر مولفــه هــا را در دســتور کار خــود قــرار 

داد. 

همکاری با حوزه مشکات پایین
کارگــروه کــودک مدرســه خانــواده بــا همــکاری حــوزه مشــکات پاییــن اقــدام بــه برگــزاری دوره »تربیــت 

کــودک طیــب«، مبتنــی بــر کتــاب »طیــب گزینــی« ویــژه همــران طــاب منــود.

تکمیل و اصاح فایل های راهنامی والدین در بسرهای مختلف
کارگــروه کــودک مدرســه خانــواده تکمیــل و اصــاح 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
ــودک و  ــت ک ــا محوری ــی ب ــی و فعالیت ــای گفتگوی ــب ه ــن قال ــواده تدوی ــه خان ــودک مدرس ــروه ک کارگ

ــت. ــرار داده اس ــود ق ــتور کار خ ــف را در دس ــای مختل ــر ه ــواده در بس خان

آماده سازی محتوا ویژه دوره های تربیت مربی و مادران

کارگــروه کــودک آمــاده ســازی محتــوا ویــژه دوره هــای تربیــت مربــی و مــادران را بــا هــدف فعالســازی 

مهدهــای خانگــی توســط مــادران در دســتور کار خــود قــرار داده اســت. 

برگزاری دوره رشد یک و طیب گزینی

ــرای  ــی ب ــب گزین ــک و طی ــد ی ــزاری دوره رش ــه برگ ــدام ب ــال 1400،  اق ــاه س ــودک از آذر م ــروه ک کارگ

ــت. ــوده اس ــف من ــهرهای مختل ــادران ش ــی از م گروه

داستان هایی بر اساس زندگی حرضت زهرا سام الله علیها

داســتان هایــی بــر اســاس زندگــی حــرضت زهــرا ســام اللــه علیهــا بــر محــور کام طیــب توســط کارگــروه 

کــودک گــردآوری شــده اســت.

۳۳ داستان با محوریت تسبیحات حرضت زهرا سام الله علیها
کارگــروه کــودک ۳۳ داســتان بــا محوریــت تســبیحات حــرضت زهــرا ســام اللــه علیهــا را تدویــن منــوده 

اســت. مقــرر اســت ايــن داســتان هــا بــه برخــی از افــراد جامعــه ارائــه گــردد تــا اثــر بخشــی آن مــورد 

بررســی قــرار گرفتــه و بازنویســی صــورت گیــرد.

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.
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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 الســام در دســتور کار خــود قــرار داد. هــدف از ایــن جلســات، 

ارتقــای ســطح علمــی اعضــای ایــن کارگــروه اســت.

كارگاه »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 

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 بیوت نورانی

 در سال 1400

 

جلسات انس و تدبر در ماه مبارک رمضان
ــوزی  ــش آم ــه دان ــرآن و مدرس ــفیران ق ــر محــور، س ــکاری مســاجد تدب ــا هم ــی ب ــوت نوران ــروه بی کارگ

اقــدام بــه برگــزاری جلســات انــس و تدبــر در ســوره هــای مبارکــه محمــد، طــه، عبــس، مطففیــن، فجــر 

و غاشــیه ویــژه مــاه مبــارک رمضــان 1400 بــه صــورت حضــوری در مســاجد، منــازل و مراکــز فرهنگــی 

ــا و  ــا، کانال ه ــازی در گروه ه ــورت مج ــه ص ــن ب ــتی و همچنی ــای بهداش ــتورالعمل ه ــت دس ــا رعای ب

اتاق هــای مجــازی منــوده انــد. در ایــن راســتا طــی فراخوانــی از مربیــان و میزبانــان جهــت رشکــت در 

ــد. ــام منودن ــن طــرح ثبــت ن ــدان از طریــق ســایت در ای ــه عمــل آمــد و عاقه من ــن طــرح دعــوت ب ای

کانال نور علی نور

بــه مناســبت مــاه مبــارک رمضــان، کارگــروه بیــوت نورانــی کانــال »نــور علــی نــور« را ایجــاد منــوده اســت. 

ایــن کانــال حــاوی صوت هــای طــرح ختــم قــرآن رمضــان ۱۴۴۱ ویــژه خواهــران می باشــد. عاقه منــدان 

می تواننــد بــا عضویــت در کانــال https://ble.ir/khazaneh_khatmeghoran روزانــه همــراه بــا 

ــرآن اســتفاده  ــا ق ــن، از صــوت جلســات هم نشــینی ب ــه صــورت آفای ــارک رمضــان ب ــاه مب ــی م جزخوان

مناینــد.

بیست و چهارمین دوره جلسات بیوت نورانی
خــرداد مــاه 1400، کارگــروه بیــوت نورانــی بیســت و چهارمیــن دوره جلســات انــس بــا قــرآن در تهــران و 

شهرســتان هــا ویــژه بزرگســاالن را برگــزار منــود. در ایــن دوره مقــرر بــود جــزء بیســت و نــه قــرآن کریــم 

طــی 14 هفتــه، بــه صــورت مجــازي و در صــورت امــكان حضــوري، بــه مخاطبــن ارائــه گــردد.

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

جلســات مجــازی در محــرض 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  اطاعیــه  میتواننــد  عاقه منــدان 

مناینــد.  پیگیــری   ir/?p=17207

جلسه با مسئول جدید بیوت نورانی
ــی  ــوت نوران ــد بی ــا مســئول جدی ــه صــورت هفتگــی جلســاتی ب ــواده ب ــوم اجتامعــی و خان ــدارس عل م

ــوده اســت. ــر ب ــه رشح زی ــن جلســات ب ــد موضــوع ای برگــزار منــوده ان

 تاریخچــه تشــکیل بیــوت نورانــی، چرایــی و رضورت ایــن کارگــروه و همچنیــن کارکــرد آن در جامعــه؛ 

ــن اهــداف  ــی ای ــواع شــیوه های اجرای بررســی ان

ــه  ــزوم توجــه ب ــد ایــن کارگــروه و ل ــه جامعــه، برنامه هــای جدی رضورت ترویــج فرهنــگ قرآنــی در بدن

ــا ــه در فعالیت ه ــن نام آیی

بررســی امــکان برگــزاری دوره هــای انــس بــا قــرآن جهــت همــکاری در طــرح ســفیران، مختــص 

بانــوان( )ویــژه  دانشــگاه  کارمنــدان  و  اســاتید  دانشــجویان،  خانواده هــای 

 

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 12 الــی 14  

هفتــه ارائــه میگــردد.

ختم طهارتی ویژه مربیان بیوت نورانی
ــرآن در  ــا ق ــس ب ــات ان ــن دوره جلس ــت و پنجمی ــزاری بیس ــا برگ ــان ب ــم زم ــی ه ــوت نوران ــروه بی کارگ

تهــران و شهرســتان هــا، ختــم طهارتــی قــرآن ویــژه مربیــان جدیدالــورود بــه ایــن کارگــروه را بــه صــورت 

ــد. ــزار می منای ــی برگ هفتگ

بیست و ششمین دوره بیوت نورانی
کارگــروه بیــوت نورانــی اقــدام بــه برگــزاری بیســت و ششــمین دوره بیــوت نورانــی در ســطح شــهر تهــران 

و شهرســتان هــا منــوده اســت.

ایــن دوره ویــژه بزرگســاالن از ۲۵ آذر آغــاز شــده و تــا ۲۵ اســفند ۱۴۰۰ بــا ارائــه یــک جــزء قــرآن کریــم 

ــن  ــه صــورت حضــوری و مجــازی و آفای ــازل، مراکــز فرهنگــی و مســاجد ب ــه در من ــی۱۴ هفت در ۱۲ ال

برگــزار میشــود.

در ایــن راســتا کارگــروه بیــوت نورانــی از میزبانــان و مربیــان داوطلــب و واجــد رشایــط ثبــت نــام بــه 

عمــل آورد.

جلسه با مسئولین مدرسه تدبر 
ــق  ــزار شــد. طب ــر برگ ــی و مســئولین مدرســه تدب ــوت نوران ــروه بی ــا حضــور مســئول کارگ جلســه ای ب

گفتگوهــاي انجــام شــده در ايــن جلســه كــه در دي مــاه برگــزار گرديــد، بنــا شــد در پایــان دوره ی روش 

هــای تفکــر در قــرآن جلســه ای جهــت تبییــن خروجــی ایــن دوره توســط کارگــروه بیــوت نورانــی بــرای 

قــرآن پژوهــان برگــزار شــود و مدرســه تدبــر جهــت معرفــی مربــی بــه کارگــروه بیــوت نورانــی همــکاری 

هــای الزم را داشــته باشــد.
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جلسه با حضور مربیان بیوت نورانی 
ــی  ــوت نوران ــت بی ــن غای ــدف تببی ــا ه ــی ب ــوت نوران ــان بی ــور مربی ــا حض ــی  ب ــوت نوران ــروه بی کارگ

جلســه ای را در دي مــاه 1400 برگــزار منــود.

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 اصــاح 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   •

طهارتــی از ســوره ها و پرهیــز از ارائــه روش هــای تدبــری در بیــوت 

جلسات قرآن ویژه ماه مبارک رمضان
ــا همــکاری کارگــروه مســاجد و مدرســه ســفیران، جلســات قــرآن ویــژه مــاه  کارگــروه بیــوت نورانــی ب

ــرار داد. ــارک رمضــان ســال 1401 را در دســتور كار خــود ق مب

در ايــن جلســات بــه انــس و تدبــر در ســور مســبحات يعنــي ســوره هاي حدیــد، حــرش، صــف، تغابــن، 

ــود. ــه مي ش ــه پرداخت جمع

در ايــن راســتا از قــرآن پژوهــان و مربیــان جهــت ارائــه ســوره در بیــوت مومنیــن، مســاجد و دانشــگاه ها 

دعــوت مــي شــود. مربيــان عاقه منــد مي تواننــد از طريــق شناســه m_esmaeilpor@ اعــام همــكاري 

. كنند

کارگروه پيوند توحيدي

 در سال 1400

احصاء و تنظیم مسئولیت های کارگروه پیوند توحیدی
ــی  ــاء جزئ ــه احص ــود، ب ــاالن خ ــئولین و فع ــور مس ــا حض ــه ای ب ــی جلس ــدی ط ــد توحی ــروه پیون کارگ

مســئولیت هــا و کارهــای ایــن کارگــروه پرداختنــد و هــر یــک عهــده دار مســئولیت مشــخصی در ایــن 

ــروه شــدند. کارگ

فرایند معارفه جهت پیوند توحیدی
کارگــروه پیونــد توحیــدی مدرســه خانــواده سلســله جلســاتی را جهــت احصــای فراینــد جدیــد معارفــه در 

ایــن کارگــروه برگــزار منودنــد.

 ســازو کار ایــن کارگــروه بــر مبنــای حفــظ کرامــت دخــران و همچنیــن شــکل گیــری پیونــد توحیــدی و 

ــر توحیــدی می باشــد.  ــه غی ن

ــه،  ــدی در پيام رســان بل ــد توحی ــال پیون ــق کان ــردم از طری ــوم م ــه در ســطح عم در حــال حــارض معارف

بــه آدرس  va_ankeho @ صــورت می گیــرد، بدیــن صــورت کــه آقایــان فــرم مشــخصات را پــر کــرده بــه 

ــد.  ــه ارســال می کنن ــام رســان بل شناســه bigdelinoor @ در پي

بــا قــرار گرفــنت فــرم آقایــان در کانــال پیونــد توحیــدی، معرفــی دخــران از طریــق عمــوم مــردم کــه در 

ایــن کانــال عضــو هســتند بــه آقایــان صــورت می گیــرد.

ســطح دیگــر معارفــه مربــوط بــه دانشــجویان آقــا و خانــم مدرســه دانشــجویی قــرآن و عــرت علیهــم 

الســام اســت کــه از ایشــان بــرای دریافــت مشخصاتشــان ثبــت نــام بــه عمــل مــی آیــد. معارفــه بــرای 

ایــن افــراد از طریــق دانشــجویان متاهــل مدرســه دانشــجویی قــرآن و عــرت و بــه صــورت خصوصــی 
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ــت  ــوری جه ــای حض ــراری مصاحبه ه ــرای برق ــی ب ــازی رشایط ــم س ــروه فراه ــن کارگ ــای ای از برنامه ه

ــل  ــه تکمی ــل ب ــا پــری مای ــان ازدواج می باشــد. چنانچــه دخــر ی ــل هــر چــه بیشــر فــرم متقاضی تکمی

فــرم مشخصاتشــان باشــند تــا معارفــه دقیــق تــری برایشــان صــورت گیــرد می تواننــد از فرصــت مصاحبــه 

حضــوری بــا یکــی از مســئولین مــدارس مجمــع دانشــجویی قــرآن و عــرت علیهــم الســام بهــره بربنــد. 

ایــن اقــدام از متقاضیــان ازدواج در مدرســه دانشــجویی قــرآن و عــرت علیهــم الســام آغــاز شــده و در 

ــد. ــده در ســطح عمــوم مــردم گســرش می یاب آین

جلسه هم اندیشی واسطه های ازدواج
ــراي هــم اندیشــی واســطه های ازدواج   ــاه ســال 1400، جلســه اي ب ــدی در آذر م ــد توحی ــروه پیون کارگ

برگــزار كــرد.

ايــن جلســه بــا حضــور فعــاالن امــر وســاطت ازدواج از اعضــای مدرســه دانشــجویی قــرآن و عــرت علیهــم 

الســام و همچنیــن  بــا رشكــت ســایر افــرادی کــه در ســطح جامعــه مشــغول امــر وســاطت انــد، تشــكيل 

 . شد

 کارگروه 

جوان در سال 1400

کارگاه حسن و کارگاه همدلی
در آســتانه انتخابــات چهاردهمیــن دوره ریاســت جمهــوری، کارگــروه جــوان مدرســه خانــواده اقــدام بــه 

برگــزاری دو کارگاه مجــازی بــا عناویــن کارگاه حســن و کارگاه همدلــی منــود. ایــن کارگاه هــا در روزهــای 

ــه  ــن کارگاه هــا خواهــران ب ــزار شــدند. مخاطــب ای ــاه برگ ــه خــرداد م ــن هفت یکشــنبه و دوشــنبه آخری

ــد. ــا بودن ــژه رای اولی ه وی

در کارگاه حسن »تو انتخاب شده ای برای حسن آفرینی« مطالبی با عناوین:

خودمان را برای انجام کارهای خیر بزرگ دست کم نگیریم،  •

با ذهنیت های منفی گذشته درباره آینده مان تصمیم نگیریم،  •

ترویج حسنه برای رهایی از بی تفاوت بودن نسبت به جامعه  •

 عنوان شد.

همچنین در کارگاه همدلی »قلب واحدی به نام امام« مطالبی پیرامون

همدلی یعنی روحیه شجاعت با اتکا به قدرت الهی،  •
همدلی یعنی پیوند و میثاق با ولی الهی و به یمن آن سایر پیوندها،  •

همدلی یعنی مترکز و توجه بر هدِف حِق واحد  •

مطرح شد.


