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به رسدبیری مدارس علوم اجتامعی و خانواده 

ـ فروردين ماه ۱۴۰۱ـ  ـ شامره هفدهم   
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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

سال منای 1400
ــای  ــه فعالیت ه ــاء، مجموع ــه ی کس ــژه ای از گاهنام ــامره ی وی ــواده در ش ــی و خان ــوم اجتامع ــدارس عل م

ــت. ــرده اس ــرش ک ــال منای ۱۴۰۰ منت ــته را در س ــال گذش ــک س ــی ی ــا ط ــدارس و کارگروه ه م

 http://quranetratschool.ir/?p=23746 جهــت دریافت شــامره ویــژه گاهنامه کســاء از طریــق نشــانی

ــدام کنید. اق

ــار منترششــده در گاهنامــه ی کســاء در طــول ســال گذشــته را می توانیــددر کلیــپ  همچنیــن رسخــط اخب

ــد. ــاهده  کنی ــانی  http://quranetratschool.ir/?p=23755 مش ــق نش ــال منای  ۱۴۰۰ از طری س

انتشار طرح درس های مرتبط با زندگی توحیدی و جامعه توحیدی
مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده در راســتای تحقــق خانــواده و جامعــه توحیــدی امکانــی را فراهــم 

کــرده اســت تــا عالقه منــدان بــه فعالیــت در ایــن حــوزه از طــرح درس هایــی مرتبــط بــا زندگــی توحیــدی 

و جامعــه توحیــدی بهــره بربنــد. ایــن طــرح درس هــا عبارتنــد از:

سالمت روحی و جسمی مادران 	 

ارتباط موثر زوجین 	 

 رضایتمندی زوجین در زندگی	 

ــک از طــرح درس هــا شــامل پوســر، مناهنــگ »آنچــه  ــه هــر ی ــوط ب ــن محصــوالت مجــازی مرب همچنی

ــز منتــرش شــده اســت. ــه ني ــگار ارائ ــرده ن ــد«، مــن طــرح درس و پ ــد دی خواهی

ــی  ــوزش تخصص ــال آم ــه کان ــد ب ــدان می توانن ــوالت، عالقه من ــوا و محص ــن محت ــه ای ــی ب ــراي دسرس ب

خانــواده و جامعــه توحیــدی در پیام رســان بلــه و ســایت مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده مراجعــه 

کننــد.

https://ble.ir/khanevade_jamei_tohidi

http://quranetratschool.ir/?p=24111

طرح درس ارتباط موثر زوجین
گــروه پژوهشــی مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده بــا هــدف شــکل گیــری، اصــالح و ارتقــای ارتبــاط 
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مؤثــر بیــن زوجیــن اقــدام بــه نــگارش طــرح درس ارتبــاط مؤثــر زوجیــن منــوده اســت. در ایــن راســتا در 

ــی و چگونگــی رابطــه زوجیــت  ــی موضوعــات چیســتی، چرای ــن طــرح درس چهارچــوب و قاعــده کل ای

بیــان شــده اســت.

ــح داده شــده اســت.  ــن طــرح درس توضی ــده و ســطح علمــی آن در ای ــن ویژگی هــای ارائه دهن همچنی

بــه عــالوه محصــوالت مجــازی مربــوط بــه ایــن  طــرح درس هــا شــامل پوســر، مناهنــگ »آنچــه خواهیــد 

دیــد«، مــن طــرح درس و پــرده نــگار ارائــه منتــرش شــده اســت.

عالقه منــدان می تواننــد بــراي دسرســی بــه ایــن محتــوا و محصــوالت از طریــق کانــال آمــوزش تخصصــی 

ــدام  ــواده اق ــی و خان ــوم اجتامع ــدارس عل ــایت م ــه و س ــان بل ــدی در پیام رس ــه توحی ــواده و جامع خان

کننــد.

https://ble.ir/khanevade_jamei_tohidi

http://quranetratschool.ir/?p=24111

طرح درس رضایتمندی زوجین در زندگی
بــا هــدف ارتقــای کیفیــت روابــط زوجیــن و ارتقــای رضایــت حقیقــی در زندگــی، بــا محوریــت روابــط 

ــی  ــروه پژوهش ــی، گ ــدی در زندگ ــواع رضایتمن ــی و ان ــت حقیق ــناخت رضای ــد آن، ش ــت و مقاص زوجی

ــن در  ــدی زوجی ــن و انتشــار طــرح درس رضایتمن ــه تدوی ــدام ب ــواده اق ــوم اجتامعــی و خان ــدارس عل م

زندگــی منــوده اســت. در ایــن طــرح درس چهارچــوب و قاعــده کلــی موضوعــات مــورد نیــاز ارائــه دهنــده 

ــت. ــده اس ــح داده ش ــی آن توضی ــطح علم ــده و س ــای ارائه دهن ــن ویژگی ه و همچنی

بــه عــالوه محصــوالت مجــازی مربــوط بــه ایــن  طــرح درس هــا شــامل پوســر، مناهنــگ »آنچــه خواهیــد 

دیــد«، مــن طــرح درس و پــرده نــگار ارائــه منتــرش شــده اســت.

جهــت دسرســی بــه ایــن محتــوا و محصــوالت، عالقه منــدان می تواننــد از طریــق کانــال آمــوزش 

تخصصــی خانــواده و جامعــه توحیــدی در پیام رســان بلــه و ســایت مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده 

اقــدام کننــد.

https://ble.ir/khanevade_jamei_tohidi

http://quranetratschool.ir/?p=24111

برگزاری جلسات اعضای گروه پژوهشی جهت نگارش طرح درس 
ــواده و  ــگارش طــرح درس هــای حــوزه خان ــراي ن ــواده ب ــی و خان ــدارس علوم اجتامع ــروه پژوهشــی م گ

ــد. ــزار منودن ــه صــورت مســتمر برگ ــازی را ب ــی جلســات حضــوری و مج علوم اجتامع

فرم جامع تقاضای برگزاری کارگاه های مهارتی خانواده و جامعه توحیدی 
ــا  ــرای مــدارس، کارگروه هــا، فعــاالن مجمــع مــدارس ی ــواده امکانــی را ب ــوم اجتامعــی و خان مــدارس عل

فعــاالن عرصــه اجتــامع و خانــواده در ســایر نهادهــا و ارگان هــا فراهــم منــوده اســت تــا درخواســت خــود 

ــل  ــق تکمی ــژه خواهــران را از طری ــواده، وی ــوم اجتامعــی و خان ــزاری کارگاه هــای حــوزه عل جهــت برگ

فــرم تقاضــای برگــزاری کارگاه هــا ثبــت کننــد. هم اکنــون ایــن فــرم اصــالح و بروزرســانی شــده اســت و 

ــا موضوعــات ــزاری کارگاه هــا ب ــرای برگ ــت درخواســت ب ــد جهــت ثب ــدان می توانن عالقه من

سالمت روحی و جسمی مادران   	

ارتباط موثر زوجین   	

ارتباط موثر با دیگران  	
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رضایتمندی زوجین در زندگی  	

 به آدرس زير مراجعه کنند.

http://quranetratschool.ir/?p=24560

برگزاری جلسه مشاوره طب سنتی در ماه رمضان
ــی و  ــوم اجتامع ــدارس عل ــاالن م ــژه فع ــان وی ــارک رمض ــاه مب ــر م ــاره تدابی ــنتی درب ــب س ــه ط جلس

ــد. ــزار ش ــواده برگ خان

برگزاری جلساتی در ایام ماه مبارک رمضان با همکاری دانشگاه گیالن
بنــا بــه درخواســت مدیــر فرهنگــی دانشــگاه گیــالن مبنــی بــر برگــزاری کارگاه هایــی ویــژه دانشــجویان 

و کارمنــدان در ایــام مــاه مبــارک رمضــان، پــس از انجــام هامهنگی هــای الزم مــدارس علوم  اجتامعــی و 

خانــواده بــا همــکاری کانــون قــرآن و معــارف اســالمی دانشــگاه گیــالن، کارگاه ارتبــاط موثــر و جلســات 

انــس و تدبــر در ســوره های مطففیــن و حجــرات را ویــژه خواهــران برگــزار منــود.

برگزاری کارگاه فرزند باعرضه من 
مدرســه دانشــجویی قــرآن و عــرت دانشــگاه تهــران بــا همــکاری معاونــت فرهنگــی و اجتامعــی دانشــگاه 

تهــران مجموعــه کارگاه هــای فصــل نــو شــدن را برگــزار می کنــد.

ــا کارگــروه ســفیران، در آخریــن روز  در ایــن راســتا مــدارس علوم اجتامعــی و خانــواده طــی همــکاری ب

فروردیــن مــاه اولیــن جلســه کارگاه »فرزنــد  بــا عرضــه  مــن« را ویــژه اســاتید و کارمنــدان دانشــگاه تهــران 

برگــزار منــود.

درخواست برگزاری کارگاه از سوی علم شهر قرآن و روانشناسی
ــژه  ــزاری کارگاه وی ــر برگ ــی ب ــود مبن ــت خ ــران درخواس ــگاه ته ــی دانش ــرآن و روانشناس ــهر ق ــم ش عل

ــه داد. ــواده ارائ ــه خان ــاور مدرس ــه ی ــی را ب ــن عموم مخاطبی

جلسات

مصاحبه مسئول مدرسه خانواده با روزنامه همشهری
مصاحبــه ای از طــرف روزنامــه همشــهري بــا مســئول مدرســه خانــواده، راجــع بــه موضــوع ســبک زندگــی 

قرآنــی انجــام شــد. در ایــن مصاحبــه، كــه مربــوط بــه ســتون ســبک زندگــی روزنامــه همشــهری اســت، 

ــه نــور قــرآن و بهره منــد شــدن  ــاره رضورت وارد شــدن قــرآن در زندگــی، و مزیــن شــدن خانه هــا ب درب

ــه گفت و گویــی صــورت گرفــت.  از کالم الل

گفت وگو با یکی از پژوهشگران حوزه خانواده در علم شهر روانشناسی
ــراد در  ــا و اف ــدارس، کارگروه ه ــی م ــی تخصص ــای علم ــع فعالیت ه ــن مواض ــاره تبیی ــی درب گفت و گوی

ــرو خــارج از مجمــع مــدارس و همچنیــن توســعه  ــواده و توجــه دادن بــه رضورت جــذب نی حــوزه خان

ــت. ــق صــورت گرف ــن طری ــرآن و عــرت از ای فعالیت هــای مدرســه دانشــجویی ق
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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	 

جهت اطالع بیشر ر.ک شامره یازدهم نرشیه کساء  1

جهت اطالع بیشر ر.ک شامره دوازدهم نرشیه کساء  2

جهت اطالع بیشر ر.ک شامره چهارم نرشیه کساء   3

جهت اطالع بیشر ر.ک شامره سوم نرشیه کساء  4


