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به رسدبیری مدارس علوم اجتامعی و خانواده 

ـ خرداد ماه ۱۴۰۱ـ  ـ شامره نوزدهم   







4

 به کوشش:

 سمیه افشار

 مریم کوچک زاده

 عاطفه سادات طباطبایی

مرضیه وحدانی

فهرست:

آموزش مجازی »هرن خوب زیسنت با دیگران«   ۵ 

آموزش مجازی »تدبر در ساحت جامعه«    ۶

آیین نامه تربیت نیرو در حوزه کودک ۷ 

آیین نامه اجرایی بیوت نورانی ۷ 
خانوادگانه)طرح های مکتوب زندگی توحیدی و جامعه توحیدی(  ۸

۹ فرزند با عرضه من ۱-۴ 

۱۱ همکاری با جبهه بانوان دانشگاه علم و صنعت 

۱۱ همکاری با مدرسه رافعه

۱۱  بانوان دانشگاه آزاد اسالمی در گام دوم انقالب

۱۱ اخبار مستمر 

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

آموزش مجازی »هرن خوب زیسنت با دیگران«

ــواده در راســتای تولیــد مجــازی دوره هــای کتاب هــای تخصصــی حــوزه  ــوم اجتامعــی و خان مــدارس عل

خانــواده و اجتــامع اقــدام بــه تهیــه دوره و محصــوالت آمــوزش مجــازی کتــاب »تفکــر اجتامعــی، تفکــر 

عینــی؛ هــرن خــوب زیســنت بــا دیگــران« منــوده اســت.

کالس هــای آمــوزش تخصصــی دوره »تفکــر اجتامعــی، تفکــر عینــی؛ هــرن خــوب زیســنت بــا دیگــران« بــرای 

افــرادی مناســب اســت کــه وارد دوره تخصصــی تدبــر در قــرآن شــده اند، یــا در حــال انجــام فعالیت هــای 

تخصصــی در حــوزه مدیریــت جامعــه و حوزه هــای آینده پژوهــی و پژوهش هــای اجتامعــی هســتند.

بــرای تســهیل فهــم مطالــب ایــن کتــاب، مطالعــه کتــب »ســاختار وجــودی انســان«، »ســاختار وجــودی 

ــاز ایــن دوره اســت. ــر در ســاحت جامعــه« پیش نی ــر در ســاحت بیــت« و »تدب جامعــه«، »تدب

محصــوالت مجــازی تولیــد شــده مرتبــط بــا ایــن کتــاب شــامل فیلم هــای آموزشــی، صــوت و پرده نــگار 

ارائــه اســت.

عالقه منــدان جهــت دسرســی بــه فیلم هــای آموزشــی در آپــارات و ســایت مدرســه قــرآن و عــرت 

می تواننــد بــه ترتیــب از طریــق آدرس هــای

https://www.aparat.com/playlist/1668095

 و 

http://quranetratschool.ir/?p=25282

اقدام منایند.

همچنیــن کلیــه محصــوالت مرتبــط بــا ایــن کتــاب از طریــق کانــال آمــوزش تخصصــی خانــواده و جامعــه 

توحیــدی بــه آدرس

https://ble.ir/khanevade_jamei_tohidi 

در دسرس فعاالن و عالقه مندان قرار گرفته است.
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آموزش مجازی »تدبر در ساحت جامعه«
ــواده در راســتای تولیــد مجــازی دوره هــای کتاب هــای تخصصــی حــوزه  ــوم اجتامعــی و خان مــدارس عل

خانــواده و اجتــامع اقــدام بــه تهیــه دوره و محصــوالت آمــوزش مجــازی کتــاب تدبــر در ســاحت جامعــه 

منــوده اســت. ایــن دوره شــامل ۳۱ جلســه فیلــم آموزشــی اســت. محصــوالت مرتبــط بــا این دوره آموزشــی 

شــامل فیلــم، صــوت و پرده نــگار ارائــه اســت.

کالس هــای آمــوزش تخصصــی دوره تدبــر در ســاحت جامعــه بــرای افــرادی مناســب اســت کــه وارد دوره 

تخصصی تدبر در قرآن شــده یا در حال انجام فعالیت های تخصصی در عرصه اجتامع و خانواده  هســتند.

ــان«،  ــودی انس ــاختار وج ــب »س ــاب، کت ــن کت ــب ای ــم مطال ــهولت در فه ــت س ــای الزم جه پیش نیازه

ــد. ــی باش ــت« م ــاحت بی ــر در س ــه« و »تدب ــودی جامع ــاختار وج »س

ــایت  ــارات و س ــه در آپ ــاحت جامع ــر در س ــه تدب ــه صفح ــی ب ــت دسرس ــد جه ــدان می توانن عالقه من

ــق آدرس ــب از طری ــه ترتی ــرت ب ــرآن و ع ــه ق مدرس

https://www.aparat.com/playlist/1337513

و

http://quranetratschool.ir/?p=19689

اقدام منایند.

همچنیــن کلیــه محصــوالت مرتبــط بــا ایــن کتــاب از طریــق کانــال آمــوزش تخصصــی خانــواده و جامعــه 

توحیــدی بــه آدرس 

https://ble.ir/khanevade_jamei_tohidi

 در دسرس فعاالن و عالقه مندان قرار گرفته است.

 



7

آیین نامه تربیت نیرو در حوزه کودک

مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده اقــدام بــه تهیــه و تنظیــم آیین نامــه تربیــت نیــرو در حــوزه کــودک 

مبتنــی بــر ســند کــودک طیــب و نظام نامــه تربیــت نیــرو در حــوزه خانــواده منــوده اســت.

ــودک  ــا حــوزه ک ــط ب ــاماندهی و اجــرای عملیات هــای مرتب ــی س ــن چگونگ ــتار در صــدد تبیی ــن نوش ای

ــات اســت. حــول محــور قــرآن و روای

ایــن آیین نامــه پــس از انجــام مراحــل پژوهشــی و اســتخراج نظــام موضوعــات در ایــن حــوزه بــر اســاس 

آیــات قــرآن و نظــام مســائل ذیــل آن هــا بــر اســاس روایــات در ســه فصــل تنظیــم شــده و بــه بررســی 

ــل  ــتا رابطــه متقاب ــن راس ــردازد. در ای ــه و خــرد می پ ــودک در ســطوح کالن، میان ــا ک ــط ب مباحــث مرتب

ــر کــودک و کــودک بــر خانــواده و اجتــامع مــورد بررســی قــرار می گیــرد و نقــش  خانــواده و اجتــامع ب

ــح داده  ــر در هــر یــک از ایــن ســطوح توضی ــل و تکبی هــر یــک از نیروهــای دوره تســبیح، حمــد، تهلی

شــده اســت.

عالقه منــدان بــه فعالیــت در حــوزه تخصصــی خانــواده و کــودک می تواننــد جهــت مطالعــه ایــن 

آدرس طریــق  از  آیین نامــه 

 http://quranetratschool.ir/?p=25373 

اقدام منایند.
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خانوادگانه

)طرح های مکتوب مرتبط با زندگی توحیدی و جامعه توحیدی(
مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده اقــدام بــه نــگارش طرح هــای مکتــوب مرتبــط بــا حــوزه خانــواده و 

اجتــامع منــوده اســت. عناویــن ایــن طرح هــا بــه رشح زیــر اســت:

رحمت خدا در خانه ما	 

رضایتمندی در زندگی	 

سالمت روحی و جسمی مادران	 

فرزند با تقوای من	 

مجموعه فرزند باعرضه من، راهکارهای توامنندسازی فرزندان	 

فرزند باعرضه من )۱(، طفل نوپای من  	  

فرزند باعرضه من )۲(، کودک خیرگزین من  	  

فرزند باعرضه من )۳(، نو_جوانی، اولوالفضل هایی در جامعه  	  

فرزند باعرضه من )۴(، فرزند ایامن گزین من با توان عطف  	  

عالقه منــدان می تواننــد جهــت دریافــت مــنت طرح هــای مکتــوب و محصــوالت مرتبــط بــا آن هــا 

شــامل پوســر، منــاد، مناهنــگ، پرده نــگار ارائــه و کلیــپ آنچــه خواهــد گذشــت بــه صفحــه مربــوط بــه 

ــواده ــه خان ــایت مدرس ــه در س خانوادگان

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

مراجعه منایند یا از طریق کانال آموزش تخصصی زندگی توحیدی و جامعه توحیدی به آدرس

https://ble.ir/khanevade_jamei_tohidi

 اقدام منایند.

در شــامره های قبــل از نرشیــه کســاء بــه معرفــی طرح هــای »رحمــت خــدا در خانــه مــا«، »رضایتمنــدی 

ــا تقــوای مــن« پرداختیــم. در ادامــه در  در زندگــی«، »ســالمت روحــی و جســمی مــادران« و «فرزنــد ب

ایــن شــامره از نرشیــه کســاء بــه معرفــی طرح هــای مجموعــه فرزنــد بــا عرضــه مــن خواهیــم پرداخــت.
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فرزند باعرضه من 1-4
مجموعه متون »فرزند باعرضه من« در چهار بخش

طفل نوپای من  .1

کودک خیرگزین من  .2

نو-جوانی، اولوالفضل هایی در جامعه  .3

کودک با ایامن من، با توان عطف  .4

تدوین شده است. 

ــن و رسپرســت  ــه والدی ــدگان جهــت آگاهــی دادن ب ــا هــدف آمــوزش ارائه دهن ــون ب ــن مجموعــه مت ای

ــا بــا آمــوزش اصــول و مهارت هــای الزم بــه آن هــا مقاصــد تربیتــی هــر  فرزنــدان تدویــن شــده اســت ت

ــدان در هــامن دوره رشــد محقــق شــود. ــات فرزن ــا اقتضائ دوره متناســب ب

ایــن مجموعــه بــه بیــان چهارچــوب کلــی مرتبــط بــا ایــن موضــوع می پــردازد و بایدونبایدهــا و حــدودی 

ــه  ــون ب ــن مجموعــه مت ــد. در ای ــن می کن ــدگان الزم اســت در نظــر داشــته باشــند، تبیی ــه ارائه دهن را ک

بیــان موضوعــات منــدرج در جــدول صفحــه بعــد پرداختــه می شــود.

 عالقه منــدان می تواننــد جهــت دریافــت متــون ایــن مجموعــه و محصــوالت مرتبــط بــا آن شــامل پوســر، 

منــاد، مناهنــگ، پرده نــگار ارائــه و کلیــپ آنچــه خواهــد گذشــت بــه صفحــه مربــوط بــه خانوادگانــه در 

ســایت مدرســه خانــواده

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

مراجعه منایند یا از طریق کانال آموزش تخصصی زندگی توحیدی و جامعه توحیدی به آدرس

https://ble.ir/khanevade_jamei_tohidi

اقدام منایند.

 



10

 



11

همکاری با جبهه بانوان دانشگاه علم و صنعت

مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده بــا همــکاری جبهــه بانــوان دانشــگاه علــم و صنعــت هامهنگی هــای 

الزم جهــت برگــزاری کارگاه هایــی بــا عناویــن زیــر را صــورت داده اســت. 

	 رحمت خدا در خانه ما

	 رضایتمندی در زندگی

	 سالمت روحی و جسمی مادران

	 فرزند با تقوای من

	 فرزند باعرضه من )۱(، طفل نوپای من

ایــن کارگاه هــا به صــورت حضــوری در روزهــای یکشــنبه و سه شــنبه از تاریــخ ۱۲ تیرمــاه برگــزار خواهــد 

. شد

 

همکاری با مدرسه رافعه

بنــا بــه درخواســت مدرســه رافعــه از شــهر کــرج مبنــی بــر برگــزاری کارگاه بــا عنــوان کــودک خیر  گزیــن، 

مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده مراتــب همــکاری خــود را اعــالم منودنــد.

بانوان دانشگاه آزاد اسالمی در گام دوم انقالب

 نشســت بانــوان دانشــگاه آزاد بــا حضــور دکــر انســیه خزعلــی معــاون امــور زنــان و خانــواده 

ــی )ره(  ــام خمین ــی ام ــر مصل ــالن آمفی تئات ــل س ــرداد در مح ــنبه ۹ خ ــخ دوش ــت جمهوری در تاری ریاس

ــان دانشــگاه آزاد اســالمی،  ــت زن ــا جمعی ــواده ب ــوم اجتامعــی و خان ــدارس عل ــزار شــد. از طــرف م برگ

ــت. ــورت گرف ــکاری ص هم

 

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

ادامــه رونــد ثبــت و مستندســازی کلیــه فرایندهــا و عملیات هــای مــدارس علــوم اجتامعــی و 	 

ــواده 2 خان

برگزاری جلسات مسئولین مدارس علوم اجتامعی و خانواده با یاور این مدارس 	 

برگزاری جلسات میثاق با مربیان	 

جهت اطالع بیشر ر.ک شامره یازدهم نرشیه کساء  1

جهت اطالع بیشر ر.ک شامره سوم نرشیه کساء  2


