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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

امتام نگارش طرح درس سالمت روحی و جسمی مادران
گــروه پژوهشــی مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده بــا هدف اصــالح تعریــف »مــادر« و ارائــه راهکارهایی 

ــمی  ــی و جس ــالمت روح ــرح درس »س ــگارش ط ــه ن ــدام ب ــادران، اق ــمي م ــي و جس ــالمت روح ــرای س ب

مــادران« مبتنــی بــر کتــب بنیــادی و راهــردی مرتبــط بــا حــوزه اجتــامع و خانــواده منودنــد و چهارچــوب 

و قاعــده کلــی ارائــه ایــن موضــوع را تبییــن منودنــد.

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

ــل رشح داده شــده اســت. ــه تفصی ــدگان ب ــی و ســطح علمــی ارائه دهن ــن ویژگ ــواده اســت. همچنی خان

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

ــد. ــی باش ــر م ــوارد زی ــامل م ــوالت ش محص

پوسرت كارگاه	 

پرده نگار ارائه سالمت روحی مادران	 

پرده نگار ارئه سالمت جسمی مادران	 

کلیپ آنچه در کارگاه سالمت 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 

ــن دوره کــه فهــم حجــت  ــه غایــت ای 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، تفکــر مشــاهده ای، 

تفکــر شــنیداری و تفکــر اّمــی را برگــزار منودنــد.
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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 الســالم برگــزار شــد.

اعالم آمادگی جهت ارائه کارگاه در عملیات ماه رمضان
مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده در راســتای درخواســت مدرســه ســفیران جهــت برگــزاری کارگاه ویــژه 

کارمندانــی کــه فرزنــدان ۷ تــا ۱۴ ســال دارنــد اعــالم آمادگــی منــود. ایــن کارگاه در ایــام مــاه مبــارک رمضــان 

در بســرت دانشــگاه تهــران برگــزار خواهــد شــد.

در ایــن راســتا توضیحــات طرح هــای مربوطــه شــامل طــرح ســالمت مــادران و فرزنــد بــا عرضــه مــن توســط 

مســئول مدرســه خانــواده بــه ایشــان ارائــه شــد.

درخواست برگزاری کارگاه از سوی مدیر فرهنگی دانشگاه گیالن
ــالن  ــگاه گی ــی دانش ــر فرهنگ ــوی مدی ــواده از س ــوزه خان ــا ح ــط ب ــای مرتب ــزاری کارگاه ه ــت برگ درخواس

ــود در  ــیب های موج ــه آس ــه ب ــا توج ــا ب ــات کارگاه ه ــد. موضوع ــه ش ــواده ارائ ــه خان ــئول مدرس ــه مس ب

ــژه  ــا وی ــن کارگاه ه ــود. ای ــاب می ش ــواده انتخ ــه خان ــای مدرس ــه کارگاه ه ــن مجموع ــگاه از بی ــن دانش ای

ــد. ــد ش ــزار خواه ــان برگ ــارک رمض ــاه مب ــام م ــت و در ای ــجویان اس دانش

جلسات

جلسه با مسئول سایت مجمع مدارس
ــی و  ــوم اجتامع ــدارس عل ــاره م ــات الزم درب ــدارس، اطالع ــع م ــایت مجم ــئول س ــا مس ــه ای ب ــی جلس ط

خانــواده بــرای مســیریابی راحــت تــر مخاطبیــن در صفحــه اول ســایت مجمــع مــدارس دانشــجویی قــرآن و 

عــرتت دانشــگاه تهــران بــه ایشــان ارائــه گردیــد.

جلسه با مسئول مدرسه مجازی
ــوم  ــدارس عل ــایت م ــات در س ــرات و اصالح ــام تغیی ــون انج ــازی پیرام ــه مج ــئول مدرس ــا مس ــه ای ب جلس

اجتامعــی و خانــواده برگــزار شــد. هــدف از ايــن تغيــرات، دســرتيس راحت تــر مخاطبــن بــه محتــواي مــورد 

نظــر و تســهيل مســريايب در ســايت اســت.

 

برنامه های مستمر
مدارس علوم اجتامعی و خانواده 

   

ادامه کارگاه ارتباط موثر ویژه خادمان خواهر پایگاه فرهنگی امام زاده قاضی الصابر1	 

ادامــه رونــد پژوهشــی تحــت عنــوان تحیــت و ســالم در خانــه و خانــواده2، ادامــه گــزاره نويــي از 	 

جهت اطالع بیشرت ر.ک شامره پانزدهم نرشیه کساء  1

جهت اطالع بیشرت ر.ک شامره یازدهم نرشیه کساء  2
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جهت اطالع بیشرت ر.ک شامره دوازدهم نرشیه کساء  1
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هامن  5

هامن  6
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