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

مدارس

علوم اجتامعي و خانواده
فعاليتها
امتام نگارش طرح درس سالمت روحی و جسمی مادران

گــروه پژوهشــی مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده بــا هدف اصــاح تعریــف «مــادر» و ارائــه راهکارهایی
بــرای ســامت روحــي و جســمي مــادران ،اقــدام بــه نــگارش طــرح درس «ســامت روحــی و جســمی
مــادران» مبتنــی بــر کتــب بنیــادی و راهــردی مرتبــط بــا حــوزه اجتــاع 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 ب ـرای مربیــان فعــال در حــوزه
خانــواده اســت .همچنیــن ویژگــی و ســطح علمــی ارائهدهنــدگان بــه تفصیــل رشح داده شــده اســت.
گــروه مجازیســازی ایــن مــدارس نیــز محصــوالت مرتبــط بــا ایــن طــرح درس را تولیــد کردنــد .ایــن
محصــوالت شــامل مــوارد زیــر مــی باشــد.
•پوسرت كارگاه
•پرده نگار ارائه سالمت روحی مادران
•پرده نگار ارئه سالمت جسمی مادران
•کلیپ آنچه در کارگاه سالمت مادران میگذرد.
•تيزر تبليغي و جمعبندي 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
دوره دوم رشــد میباشــد ،تــا در نهایــت ایــن فرزنــدان بتواننــد بــه غایــت ایــن دوره کــه فهــم حجــت
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 مشــاهدهای،
تفکــر شــنیداری و تفکــر ا ّمــی را برگـزار 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
 14اســفند در محــل مدرســه اهــل بیــت علیهــم الســام برگـزار شــد.

اعالم آمادگی جهت ارائه کارگاه در عملیات ماه رمضان

مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده در راســتای درخواســت مدرســه ســفیران جهــت برگـزاری کارگاه ویــژه
کارمندانــی کــه فرزنــدان  ۷تــا  ۱۴ســال دارنــد اعــام آمادگــی منــود .ایــن کارگاه در ایــام مــاه مبــارک رمضــان
در بســر دانشــگاه تهـران برگـزار خواهــد شــد.
در ایــن راســتا توضیحــات طرحهــای مربوطــه شــامل طــرح ســامت مــادران و فرزنــد بــا عرضــه مــن توســط
مســئول مدرســه خانــواده بــه ایشــان ارائــه شــد.

درخواست برگزاری کارگاه از سوی مدیر فرهنگی دانشگاه گیالن

درخواســت برگــزاری کارگاههــای مرتبــط بــا حــوزه خانــواده از ســوی مدیــر فرهنگــی دانشــگاه گیــان
بــه مســئول مدرســه خانــواده ارائــه شــد .موضوعــات کارگاههــا بــا توجــه بــه آســیبهای موجــود در
ایــن دانشــگاه از بیــن مجموعــه کارگاههــای مدرســه خانــواده انتخــاب میشــود .ایــن کارگاههــا ویــژه
دانشــجویان اســت و در ایــام مــاه مبــارک رمضــان برگــزار خواهــد شــد.

جلسات

6

جلسه با مسئول سایت مجمع مدارس

طــی جلســهای بــا مســئول ســایت مجمــع مــدارس ،اطالعــات الزم دربــاره مــدارس علــوم اجتامعــی و
خانــواده بـرای مســیریابی راحــت تــر مخاطبیــن در صفحــه اول ســایت مجمــع مــدارس دانشــجویی قــرآن و
عــرت دانشــگاه ته ـران بــه ایشــان ارائــه گردیــد.

جلسه با مسئول مدرسه مجازی

جلس ـهای بــا مســئول مدرســه مجــازی پیرامــون انجــام تغیی ـرات و اصالحــات در ســایت مــدارس علــوم
اجتامعــی و خانــواده برگـزار شــد .هــدف از ايــن تغيـرات ،دســريس راحتتــر مخاطبــن بــه محتــواي مــورد
نظــر و تســهيل مســريايب در ســايت اســت.

برنامههای مستمر

مدارس علوم اجتامعی و خانواده

		
•ادامه کارگاه ارتباط موثر ویژه خادمان خواهر پایگاه فرهنگی امام زاده قاضی الصابر
•ادامــه رونــد پژوهشــی تحــت عنــوان تحیــت و ســام در خانــه و خانــواده ،2ادامــه گـزاره نويــي از
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جهت اطالع بیشرت ر.ک شامره پانزدهم نرشیه کساء
جهت اطالع بیشرت ر.ک شامره یازدهم نرشیه کساء

آيــات
•ادامه دوره تدبر مکی
•برگزاری جلسات تدبر مدنی
•ادامــه رونــد آمــاده ســازی پیــش نیازهــای مربــوط بــه دورههــای تخصصــی مــدارس علــوم اجتامعــی
2
و اهــل بیــت علیهــم الســام جهــت بارگــذاری در ســامانه LMS
•ادامــه رونــد ثبــت و مستندســازی کلیــه فرایندهــا و عملیاتهــای مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل
3
بیــت علیهــم الســام
•برگ ـزاری جلســات مســئولین مــدارس علــوم اجتامعــی و اهــل بیــت علیهــم الســام بــا یــاور ایــن
مــدارس
•برگزاری جلسات میثاق با مربیان
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کارگروه بيوت نوراين
جلسات قرآن ویژه ماه مبارک رمضان

کارگــروه بیــوت نورانــی بــا همــکاری کارگــروه مســاجد و مدرســه ســفیران ،جلســات قــرآن ویــژه مــاه
مبــارک رمضــان را در دســتور كار خــود ق ـرار داد.
در ايــن جلســات بــه انــس و تدبــر در ســور مســبحات يعنــي ســورههاي حدیــد ،حــر ،صــف ،تغابــن،
جمعــه پرداختــه ميشــود.
در ايــن راســتا از قــرآن پژوهــان و مربیــان جهــت ارائــه ســوره در بیــوت مومنیــن ،مســاجد و دانشــگاهها
دعــوت مــي شــود .مربيــان عالقهمنــد ميتواننــد از طريــق شناســه  @m_esmaeilporاعــام همــكاري
كنند .

برنامههای مستمر
کارگروهها

برنامههای مستمر کارگروه کودک

•ارزیابــی داســتانها تســبیحات حــرت زهــرا :در ايــن راســتا پرسشــنامههايي تهيــه شــده و در
4
اختيــار مــادران ق ـرار گرفــت.
5
•برگزاري جلسات گروهي مطالعايت
6
•ادامه برگزاري كارگاههاي كتاب كودك
•رشکــت فعــال اعضــا کارگــروه کــودک در کارگاههــا و جلســات علمــی مرتبــط بــا کــودک و مــوارد
7
مشــابه
•جلســات منســجم و منظــم جهــت اســتخراج معیارهــای کتــاب کــودک و نوجــوان بــر اســاس کتــاب
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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
جهت اطالع بیشرت ر.ک شامره پانزدهم نرشیه کساء
هامن
هامن
جهت اطالع بیشرت ر.ک شامره سوم نرشیه کساء
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طیــب ســخن
•تدریس کتب تدبر  ،رشد و  ...در شهرستانها
•جلســات ثابــت هفتگــی تالیــف کتــاب کــودک بــا هدایــت نویســندگان صاحــب نظــر و منطبــق بــا
3
مولفههــای رشــد و کالم طیــب
4
•ادامه دورههاي آموزشی بلند مدت ویژه مادران مدارس
5
•بهروز رسانی کانال قصههایی برای فرزندم همراه با طراحی فعالیت روزآمد
1

2

برنامههای مستمر کارگروه بیوت نورانی

•برگزاری جلسات هفتگی بیست و ششمین دوره بیوت نورانی

برنامههای مستمر کارگروه پیوند توحیدی

•فعالیت کانال پیوند توحیدی به آدرس https://ble.ir/va_ankeho

8

1
2
3
4
5

هامن
هامن
هامن
هامن
هامن

