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به رسدبیری مدارس علوم اجتامعی و خانواده 

ـ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ـ  ـ شامره هجدهم   
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 به کوشش:

 سمیه افشار

 مریم کوچک زاده

 عاطفه سادات طباطبایی

مرضیه وحدانی

فهرست:

ارائه برنامه بهارانه در گروه منایندگان   ۵ 

مجموعه درس نامه های زندگی توحیدی و جامعه توحیدی   ۶

درس نامه تربیت جنسی فرزندان از قبل تولد، به قصد فرزندآوری ۷ 

گزارش  کارگاه های موضوعی سه ماه اخیر  ۸

۹ کارگاه تربیت مربی ارتباط مؤثر زوجني 

۱۰ کارگاه ارتباط موثر ویژه دانشجویان بسیج دانشگاه اصفهان

۱۱ افطاری دانشگاه تهران 

۱۱ افتتاح باب همکاری با حوزه بسیج رشق تهران 

جلسات  ۱۱

اخبار مستمر  ۱۲

نرشیه کسا با هدف اطالع رسانی فعالیت های مدارس علوم اجتامعی و

خانواده به صورت ماهنامه منترش می شود.

ما را در وب، بله، واتس اپ، آپارات و ... دنبال کنید:

http://quranetratschool.ir/?page_id=1037

http://quranetratschool.ir/?page_id=1197

 https://ble.ir/zendegivajameetohidi  

 https://chat.whatsapp.com/BHEckpZBFlxLQZbOaulCkA   
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فعاليت ها

ارائه برنامه بهارانه در گروه منایندگان
بــا  توجــه بــه فرمايــش مســئول مجمــع مــدارس مبنــي بــر ارســال برنامــه گروه هــاي تخصــي تــا پايــان 

خــرداد مــاه، مــدارس علوم اجتامعــي و خانــواده برنامــه بهارانــه خــود را در گــروه »مناينــدگان گروه هــاي 

تخصــي مدرســه دانشــجويي« ارســال منــود. جزئيــات برنامــه بــه رشح زيــر اســت:

س علوم اجتماعی و خانواده 
برنامه بهارانه مدار

ادامه تولید  
محصوالت 

مجازي

 حوزه خانواده درس نامه هاي
و محصوالت مرتبط با درس نامه ها

محصوالت مجازي تدبر در ساحت 
جامعه

محصوالت مجازي هنر خوب 
زیستن

نع  محصوالت مجازي موا
خوب زیستن

تولید 
مکتوبات در 

حوزه 
خانواده و 
اجتماع

مرتبط با خانواده درس نامه هايادامه تدوین 

تدوین نظام نامه ها و آیین نامه هاي مرتبط با فعالیت هاي علوم 
اجتماعی و خانواده مطابق نقشه دو مدرسه

ادامه روند 
تربیت نیرو 
و جلسات 
ا  مستمر ب

نیروها

طراحی عملیات تربیت نیرو و گام بندي و ارزیابی براساس ادعیه 
روزهاي هفته حضرت صدیقه طاهره سالم اهللا علیها

پیگیري و حمایت تدبري، 
یروها_علمی عملیاتی ن

برگزاري جلسات هفتگی 
میثاق ویژه فعاالن دو مدرسه

تربیت مربی 
در حوزه 
خانواده

ده به همراه مصاحبه و  برگزاري دوره هاي تربیت مربی در حوزه خانوا
فراهم کردن فضاي ارائه براي مربیان دوره ها

برگزاري کارگاه هاي موضوعی در حوزه خانواده ویژه دانشگاه ها، مراکز 
...آموزشی، مدارس، تشکل ها و سازمان ها، مساجد و _فرهنگی

ادامه روند و 
سیر تدبري 
فعاالن دو 

مدرسه

جلسات تدبر جلسات تدبر مکی
مدنی

مباحثه ادعیه 
دوره پس از تهلیل 

پیگیري و رفع اشکال خروجی هاي تدبر دوره 
کلمه و سوره

برگزاري کارگاه هاي سوره محور در راستاي ارتقاي معنویت و اتصال به قرآن در خانواده 
و اجتماع

ادامه بارگذاري مکتوبات و محصوالت مجازي در کانال آموزش تخصصی خانواده و 
جامعه توحیدي

ادامه انتشار و بازطراحی نشریه خبري کساء

ادامه بارگذاري مطالب و فعالیت هاي سایت مدارس علوم اجتماعی و خانواده

جلسات مباحثه تدبر مکی
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مجموعه درس نامه های زندگی توحیدی و جامعه توحیدی 

مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده مجموعــه درس نامــه هــای زندگــی توحیــدی و جامعــه توحیــدی را 

ــد: ــر می باش ــای زی ــامل عنوان ه ــا ش ــن درس نامه ه ــود. ای ــه من ارائ

ــن مجموعــه درس نامه هــا در  ــن از ای ــد باعرضــه م ــه فرزن ــه هــای دیگــر از مجموع ــه عــالوه درس نام ب

دســت نــگارش اســت.

ــدی و  ــی توحی ــق زندگ ــتای تحق ــد در راس ــامع، می توانن ــواده و اجت ــوزه خان ــاالن ح ــدان و فع عالقه من

جامعــه توحیــدی بــه ایــن درس نامه هــا مراجعــه و از محتــوای آنهــا بــرای برگــزاری کارگاه هــا و دوره هــا 

اســتفاده کننــد.
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درس نامه تربیت جنسی فرزندان از قبل تولد،

 به قصد فرزندآوری

مــدارس علوم اجتامعــي و خانــواده در راســتاي نــگارش درس نامه هــاي مربــوط بــه حــوزه خانــوده اقــدام 

بــه نــگارش درس نامــه تربیــت جنســی منــوده اســت. ايــن درس نامــه بــه منظــور آگاه ســاخنت والدیــن در 

زمینــه چگونگــی تربیــت کــودکان در راســتای شــکوفا کــردن گوهــر حیــا و عفــاف و کنــرل صحیــح غریــزه 

جنســی بــا چشــم انداز تولیــد نســل موحــد نوشــته شــده اســت.

از اهداف این درس نامه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

تبیین مسیر صحیح هدایت و تربیت جنسی فرزندان از قبل از تولد	 

آماده سازی خانواده و جامعه در راستای تولد نسل پاک و مطهر	 

امــکان شــکوفایی هــر چــه بیشــر اســتعدادها و توان هــا در نقش هــای زنانــه و مردانــه، متناســب 	 

ــا غایــت ایــن نقش هــا  ب

چهارچــوب کلــی ارائــه ایــن موضــوع در ایــن درس نامــه تبییــن شــده اســت. همچنیــن ویژگی هــا و ســطح 

علمــی ارائــه دهنــدگان نیــز مشــخص شــده اســت. 

ــگار،  ــا آن شــامل پرده ن ــط ب ــه و محصــوالت مرتب ــن درس نام ــت ای ــد جهــت دریاف ــدان می توانن عالقه من

پوســر، کلیــپ »آنچــه خواهیــد دیــد...« بــه کانــال تخصصــی زندگــی توحیــدی و جامعــه توحیــدی بــه 

آدرس https://ble.ir/khanevade_jamei_tohidi مراجعــه کننــد.
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گزارش  کارگاه های موضوعی سه ماه اخیر
 هامنطــور کــه در شــامره های قبــل نرشیــه کســاء بیــان شــد، مــدارس علوم اجتامعــی و خانــواده امکانــات 

ــم آورده  ــا را فراه ــروه ه ــا و کارگ ــات، نهاده ــرای موسس ــی ب ــای موضوع ــزاری کارگاه ه ــت برگ الزم جه

اســت. هــم اکنــون گــزارش کارگاه  هــاي برگــزار شــده توســط ایــن مــدارس در ســایت مدرســه خانــواده 

ــار  ــن اخب ــه نشــاين هاي مشــخص شــده از اي ــه ب ــا مراجع ــد ب ــدان مي توانن ــه اســت. عالقه من ــرار گرفت ق

اطــالع پيــدا كننــد.

http://quranetratschool.ir/?p=24668 :كارگاه ارتباط موثر با ديگران

http://quranetratschool.ir/?p=24677   :كارگاه ارتباط موثر در خانواده

http://quranetratschool.ir/?p=24682 :كارگاه فرزند با عرضه من
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کارگاه تربیت مربی ارتباط مؤثر زوجني

 

برگــزاري سلســله كارگاه هــاي تربيــت مربيــان خانــواده در دســتور كار مــدارس علوم اجتامعــي و خانــواده 

قــرار گرفتــه اســت. کارگاه تربیــت مربــی ارتبــاط موثــر زوجیــن اولیــن کارگاه از ایــن مجموعــه كارگاه هــای 

بــود کــه بــه صــورت حضــوري در روز دوشــنبه ۲۶ اردیبهشــت از ســاعت 9 تــا 13 در محــل مدرســه اهــل 

بيــت عليهــم الســالم برگــزار شــد.

پیــش نیــاز ورود بــه ایــن کارگاه کــه مختــص خواهــران برگــزار شــد، گذرانــدن دوره هــای تدبــر در قــرآن 

تــا دوره تدبــر در ســوره های مدنــی اســت.

از محورهای اصلی گفتگو در این کارگاه، می توان به عناوین زیر اشاره کرد:

بــرای آگاهــی از کارگاه هــای بعــدی از ایــن مجموعــه، عالقه منــدان می تواننــد ســایت مدرســه خانــواده 

اطالعیه هــای  کننــد. همچنیــن  دنبــال   http://quranetratschool.ir/?page_id=1197 آدرس  بــه  را 

دوره هــای آتــی در کانــال زندگــی توحیــدی و جامعــه توحیــدی در پیــام رســان بلــه و همچنیــن در وب 

ســایت مــدارس و دیگــر پیام رســان ها قــرار می گیــرد.
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کارگاه ارتباط موثر 

ویژه دانشجویان بسیج دانشگاه اصفهان

ــه برگــزاري كارگاه  ــا همــكاري بســيج دانشــگاه اصفهــان اقــدام ب ــواده ب ــوم اجتامعــي و خان مــدارس عل

ارتبــاط موثــر بــا ديگــران منــوده اســت. 

ــان  ــژه جانشــينان خواهــر و مســئولني و كادرســازي خواهــر دانشــگاه هاي اســتان اصفه ــن كارگاه وي اي

مي باشــد و اولیــن جلســه آن بــا حضــور فعــال حــدود ۲۰ رشکــت کننــده در روز دوشــنبه 26 ارديبهشــت 

در فضــای اســکای رووم برگــزار شــد.

برگزارکننــدگان، ایــن کارگاه را بــا قرائــت قــرآن و دعــای حیــات طیبــه آغــاز منودنــد. در ایــن جلســه بــه 

تبییــن بحــث روابــط و ارتبــاط مبتنــی بــر کتــاب بلــوغ بــا هــم بــودن پرداختــه شــد. دربــاره موضــوع کالم 

و هــم کالمــی بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن راه هــای ارتباطــی افــراد نکاتــی مطــرح شــد. در ادامــه یکــی 

از محورهــای کالم یعنــی غــرض کالم مــورد بررســی قــرار گرفــت. نهایتــا جلســه بــا قرائــت بخشــی از دعــای 

۳۲ صحیفــه ســجادیه بــه پایــان رســید.

جلســه دوم ایــن کارگاه کــه در تاریــخ 2خــرداد برگــزار خواهــد شــد بــه موضوعــات آداب کالم، اثریابــی 

ــود. ــه می ش ــاهد کالم پرداخت کالم و ش
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افطاری دانشگاه تهران
 بــه همــت مدرســه ســفیران و بــا همــکاری ســایر مــدارس مجمــع مــدارس دانشــجویی قــرآن و عــرت 

علیهــم الســالم، روز 24 رمضــان مــاه مبــارک رمضــان، مصــادف بــا 6 اردیبهشــت 1402،  مراســم افطــاری 

در دانشــگاه تهــران ویــژه دانشــجویان ایــن دانشــگاه برگــزار شــد.

ــن مراســم  ــی ای ــای اجرای ــی، از برنامه ه ــای قرآن ــه پژوهش ه ــد ب ــه دانشــجویان عالقه من  پاســخگویی ب

ــن دو  ــی از ای ــه منایندگ ــواده، ب ــي و خان ــدارس علوم اجتامع ــاي م ــي از اعض ــتا ي ــن راس ــود. در همی ب

مدرســه، جهــت تبییــن ســیر مطالعاتــی و پژوهش هــای قرآنــی انجــام گرفتــه در حــوزه خانــواده و علــوم 

ــاه مــدت  ــان مــدت و کوت ــن مراســم، برنامه هــای می ــن مراســم حضــور یافــت. طــی ای اجتامعــی در ای

کــه در حــوزه خانــواده و علــوم اجتامعــی اجرایــی شــده یــا در دســت اجراســت، بــه پژوهشــگران حــوزه 

خانــواده و اجتــامع، ارائــه و معرفــی شــد. 

در ایــن برنامــه، معاونــت فرهنگــی دانشــگاه تهــران ســخرنانی کردنــد و رشکت کننــدگان میهــامن ســوره 

مبارکــه فلــق بــا ارائــه آقــای چیت چیــان بودنــد.

مراســم بــا ثبــت نــام از دانشــجویان جهــت رشکــت در کالس هــای قــرآن ویــژه هــر دانشــکده ادامــه و در 

نهایــت پــس از اذان مغــرب، بــا پذیرایــی افطــاری پایــان پذیرفــت. 

افتتاح باب همکاری با حوزه بسیج رشق تهران
هامنطــور کــه در شــامره های ســابق کســاء گفتــه و در ایــن شــامره نیــز بــدان اشــاره شــد، مــدارس علــوم 

اجتامعــی و خانــواده امکانــی بــرای برگــزاری کارگاه هــای موضوعــی در حــوزه خانــواده و جامعــه توحیــدی 

فراهــم منــوده اســت.

ــه  ــدی ک ــا زندگــی و جامعــه توحی ــط ب ــی همــه درس نامه هــای مرتب ــام تجمیعــی معرف ــن راســتا پی  در ای

تــا کنــون تهیــه گردیــده، بــرای یکــی از مســئوالن حوزه هــای بســیج رشق تهــران ارســال و چگونگــی رونــد 

ــا موضــوع ایــن درس نامه هــا، بــرای ایشــان تبییــن شــد. درخواســت برگــزاری کارگاه هایــی ب

جلسات

گاهنامه کساء
گاهنامــه کســا از ســال ۱۳۹۹ بــه صــورت مســتمر منتــرش می شــود. تــا کنــون ۱۷ شــامره ماهانــه و یــک 

شــامره ویــژه از ایــن نرشیــه بــه منظــور اطــالع رســانی اخبــار و آشــنایی بــا فعالیت هــای دو مدرســه بــه 

چــاپ الکرونیــک رســیده اســت.

دســت انــدرکاران ایــن نرشیــه بــر آن شــدند تغییراتــی در ســاختار ظاهــری ایــن نرشیــه اعــامل کننــد و در 

ایــن راســتا جلســاتی جهــت بررســی ایــن موضــوع تشــکیل شــد.

اعالم همکاری با کارگروه نسل توحیدی
ــزاری  ــت برگ ــی را جه ــت نخبگان ــواده و جمعی ــه خان ــوان هفت ــا عن ــی ب ــدی طرح ــل توحی ــروه نس کارگ

مراســمی در بســر دانشــگاه تهــران ارائــه منــوده اســت و بــرای عملیاتــی کــردن ایــن طــرح از کارگروه هــای 

تخصصــی دعــوت بــه عمــل آورد.

در ایــن راســتا مدرســه خانــواده همــکاری خــود را در قالــب برگــزاری کارگاه هــای موضوعــی در صــورت 

هامهنگــی قبلــی اعــالم منود.عناویــن کارگاه هــا بــه رشح زیــر اســت:

 ارتباط موثر زوجین	 

 رضایتمندی زوجین در زندگی	 

سالمت روحی مادران	 
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برنامه های مستمر
مدارس علوم اجتامعی و خانواده 

   

ادامه برگزاری جلسات دانشگاه گیالن1	 

ادامه برگزاری جلسات کارگاه فرزند باعرضه من2	 

ادامــه رونــد پژوهشــی تحــت عنــوان تحیــت و ســالم در خانــه و خانــواده3، ادامــه گــزاره نويــي از 	 

آيــات

ادامه دوره تدبر مکی 4 	 

برگزاری جلسات تدبر مدنی	 

ادامــه رونــد آمــاده ســازی پیــش نیازهــای مربــوط بــه دوره هــای تخصصــی مــدارس علــوم اجتامعــی 	 

5 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 6

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 هفدهم نرشیه کساء  1

هامن  2

جهت اطالع بیشر ر.ک شامره یازدهم نرشیه کساء  3

جهت اطالع بیشر ر.ک شامره دوازدهم نرشیه کساء  4

جهت اطالع بیشر ر.ک شامره چهارم نرشیه کساء   5

جهت اطالع بیشر ر.ک شامره سوم نرشیه کساء  6


