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فعاليت ها

جلسه طراحی شهر قرآن

مــدارس علوم اجتامعــی و خانــواده در جلســه طراحــی شــهر قــرآن کــه در تاریــخ 16 تیــر مــاه 1401 در 

محــل مدرســه دانشــجویی قــرآن و عــرت دانشــگاه تهــران برگــزار شــد، رشکــت منودنــد. 

آماده سازی lms مدرسه علوم اجتامعی

مدرســه علــوم اجتامعــی در راســتای راه انــدازی شــهر قــرآن، اقدامــات الزم جهــت تعریــف دوره و 

بارگــذاری محصــوالت مرتبــط بــا کتــب بنیــادی حــوزه علــوم اجتامعــی شــامل »ســاختار وجــودی انســان« 

»ســاختار وجــودی جامعــه« »تدبــر در ســاحت بیــت« »تدبــر در ســاحت جامعــه« و »هــر خــوب زیســن 

بــا دیگــران« را در lms  صــورت داد. ثبــت نــام دوره هــای علــوم اجتامعــی از 1 مــرداد مــاه 1401 آغــاز 

ــق آدرس ــد از طری ــوم اجتامعــی می توانن ــه دوره هــا و مباحــث حــوزه عل ــدان ب خواهــد شــد. عالقه من

        www.quranetratschool.org       جهت ثبت نام در فضای lms  اقدام منایند.

آماده سازی lms مدرسه خانواده

مدرســه خانــواده در راســتای راه انــدازی شــهر قــرآن، اقدامــات الزم جهــت تعریــف دوره تربیــت مربــی را 

در lms صــورت داد. ایــن دوره بــه منظــور تربيــت مــريب بــراي 4 ســطح و بســر  زیــر طراحــي شــده اســت:

     سطح 1: ويژه خانواده ها و مساجد

     سطح2: نهادها و ارگان ها

     سطح3: دانشگاه ويژه اساتید و دانشجویان

     سطح4: ويژه حوزه و متخصصین

ــه  ــوط ب ــامل دروس مرب ــه ســطوح یکســان اســت و ش ــرای کلی ــن دوره ب ــف شــده در ای ــوای تعری محت

حــوزه خانــواده مبتنــی بــر کتــب بنیــادی، راهــردی و مهارتــی مجمــع مــدارس دانشــجویی قــرآن و عــرت 

علیه الســالم می باشــد. رشکــت کننــدگان در هــر یــک از ایــن ســطوح ســیر مطالعاتــی مختــص بــه خــود را 

ــان دوره از ایشــان ارزیابــی بــه عمــل خواهــد آمــد. دریافــت می کننــد؛ به عــالوه در پای

 ثبــت نــام در ایــن دوره از 1 مــرداد مــاه 1401 آغــاز خواهــد شــد عالقه منــدان بــه گذرانــدن ایــن دوره 

می تواننــد یکــی از 4 ســطح معرفــی شــده را انتخــاب کــرده و از طریــق آدرس

                  www.quranetratschool.org       جهت ثبت نام در فضای lms  اقدام منایند.
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دوره »تربیت مربّیان خانواده«

 مدرسه خانواده اقدام به برگزاری دوره ای جهت آموزش مربیان با موضوعات زیر منوده است:

     ** بهبود روابط زوجین

     ** بهبود کیفیت زندگی

     * * سالمت روحی و جسمی مادران

     * * تولد و تربیت فرزندان با حفظ گوهر حیا و عفاف

     * * توامنندسازی فرزندان نوپا

     * * توامنندسازی کودکان

     * * توامنندسازی و رابطه با فرزند نوجوان

     * * روابطی سازنده با فرزندان جوان

ــط  ــوری و برخ ــان حض ــورت هم زم ــه ص ــز 1401 ب ــتان و پایی ــام تابس ــه در ای ــی دو مرحل ــن دوره ط  ای

برگــزار می شــود.  ثبــت نــام ايــن دوره از تاريــخ 26 تــري مــاه 1401 آغــاز شــده  و تــا 7 مــرداد مــاه 1401 

متديــد شــده اســت.

ــط همــران طــی 8 جلســه در روزهــای      ــه رواب ــوط ب ــات مرب ــاره موضوع ــن دوره درب ــه اول ای   مرحل

شــنبه ســاعت 10 تــا 13 در محــل مدرســه اهــل بیــت علیهــم الســالم برگــزار می گــردد. اولیــن جلســه از 

ایــن دوره در روز شــنبه اول مــرداد مــاه 1401 برگــزار خواهــد شــد. عالقه منــدان بــه رشکــت در ایــن دوره 

کــه واجــد رشایــط الزم بودنــد از طریــق ســایت مدرســه خانــواده بــه آدرس

 http://quranetratschool.ir/?p=25831

ــرآن و  ــر در ق ــات تدب ــام دوره مقدم ــن دوره امت ــت در ای ــط رشک ــد. از رشای ــل آوردن ــه عم ــام ب ــت ن ثب

ــد. ــی  باش ــط م ــوزش برون خ ــای lms و آم ــق فض ــی از طری ــیر مطالعات ــری س پی گی

ــا  ــاط ب ــق ارتب ــدگان از طری ــزاری دوره رشکت کنن ــا در خــالل برگ ــکان فراهــم شــده ت ــن ام ــن ای همچنی

ــت در  ــراد در صــورت موفقی ــن اف ــد. ای ــی خــود را دریافــت مناین پشــتیبان دوره پاســخ ســواالت احتامل

ــد. ــت می مناین ــری را دریاف ــوز مربی گ ــام دوره و مج ــدرک اختت ــه، م ــی و مصاحب ارزیاب

مرحلــه دوم ایــن دوره در فصــل پاییــز ســال 1401 در حــوزه تربیــت فرزنــدان برگــزار خواهــد شــد کــه 

جزئیــات مربــوط بــه ثبــت نــام در ایــن دوره در اواخــر شــهریور مــاه اعــالم خواهــد شــد. الزم بــه ذکــر 

ــر را دارا باشــند:  اســت عالقه منــدان بــه رشکــت در مرحلــه دوم ایــن دوره بایــد رشایــط زی

1. ارائه ی مدرک تربیت مربیان خانواده در مرحله ی اول 

2. پیگیری سیر مطالعاتی تدبری و تخصصی در طول دوره

3. حداقل در حال گذراندن دوره ی روش های تفکر در قرآن
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دعوت از فعاالن و عالقه مندان حوزه خانواده

مســئول مدرســه خانــواده از متامــی مســئولین و فعــاالن حــوزه خانــواده در مجمــع مــدارس دانشــجویی 

ــوم  ــه عل ــئول مدرس ــران، مس ــوزی خواه ــه دانش آم ــئول مدرس ــامل مس ــالم ش ــرت علیه الس ــرآن و ع ق

انســانی، مســئول مدرســه ســفیران، مســئول کارگــروه نســل توحیــدی و مســئول اجرایــی ایــن کارگــروه، 

مســئول کارگــروه خانــواده مدرســه طــب، مســئول کارگــروه روانشناســی و قــرآن دانشــگاه تهــران، مســئول 

کارگــروه کــودک،  مســئول کارگــروه جــوان، مســئول مســاجد تدبرمحــور، اعضــای مدرســه تزکیــه و تعلیــم، 

ــال در حــوزه  ــدی، اعضــای فع ــد توحی ــده کارگاه هــای پیون ــدی، برگزارکنن ــد توحی ــروه پیون ــده کارگ مناین

خانــواده شهرســتان یــزد و میبــد، اعضــای فعــال در حــوزه خانــواده شهرســتان شــیراز و ... بــه طــور مجــزا 

دعــوت بــه عمــل آورد تــا افــراد عالقه منــد و فعــال در مباحــث مربــوط بــه خانــواده را جهــت رشکــت در 

دوره تربیــت مربیــان خانــواده کــه از تاریــخ 1مــرداد مــاه 1401 بــه صــورت حضــوری و مجــازی برگــزار 

خواهــد شــد، مطلـّـع مناینــد.  از حضــور متامــی دوســتان و عالقه منــدان در طــرح تربیــت مربیــان خانــواده 

ــه اول( اســتقبال می شــود. )مرحل

آموزش مربّیان خانواده مختص آقایان

بــا توجــه بــه رشایــط جامعــه و لــزوم حضــور مربّیــان آقــا جهــت تبییــن مباحــث خانــواده مختــص آقایــان، 

مدرســه خانــواده پیشــنهاد خــود مبنــی بــر آمــوزش مربّیــان آقــا را بــه »مدرســه دعــا« اعــالم منــود.

مدرســه خانــواده از مســئولین و فعــاالن حــوزه خانــواده در مجمــع مــدارس دانشــجویی قــرآن و عــرت 

ــواده  ــه خان ــوط ب ــث مرب ــال در مباح ــد و فع ــراد عالقه من ــا اف ــل آورد ت ــه عم ــوت ب ــالم دع علیه الس

ــورت  ــه ص ــاه 1401 ب ــرداد م ــخ 1 م ــه از تاری ــواده« ک ــان خان ــت مربّی ــت در دوره »تربی ــت رشک را جه

ــد.  ــع مناین ــزار خواهــد شــد، مطلّ حضــوری و مجــازی برگ
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در اختيار قرار دادن نقشه و طرح تربيت نريو در حوزه خانواده

بنا به درخواست ييك از منايندگان كارگروه هاي تخصيص مجمع مدارس دانشجويي 

قرآن و عرت دانشگاه تهران

از ســال 1400 مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده نظامنامــه ای تحــت عنــوان »نظامنامــه تربیــت نیــرو در 

حــوزه خانــواده« تدویــن منودنــد و جلســاتی بــرای معرفــی و رومنایــی از آن برگــزار شــد. در همیــن راســتا 

ــرآن و عــرت دانشــگاه  ــدارس دانشــجویی ق ــدگان گروه هــای تخصصــی م ــروه »مناین یکــی از اعضــای گ

تهــران« از مــدارس و گروه هــای تخصصــی در خصــوص طراحــی نقشــه و فرآینــدی جهــت تربیــت نیــرو 

و کادرســازی، درخواســت همــکاری داشــتند و مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده ایشــان را راهنامیــی 

ــا از تجربیــات  ثبــت شــده در »نظامنامــه تربیــت نیــرو در حــوزه خانــواده« بهره منــد شــوند.  کردنــد ت

چناتچــه دیگــر دوســتان هــم متایــل داشــته باشــند مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده آمادگــی دارد بــا 

آن هــا همــکاری داشــته و جلســه توجیهــی و معرفــی نظامنامــه را برگــزار منایــد.

ارسال طرح هاي مكتوب خانوادگانه 

براي معاونت فرهنگي و اجتامعي دانشگاه تهران

در راســتای ارتقــا و اصــالح ســبک زندگــی و روابــط درون خانــواده بــه درخواســت معاونــت فرهنگــی و 

اجتامعــی دانشــگاه تهــران، طرح هــای مکتــوب خانوادگانــه شــامل

رحمت خدا در خانه ما	 

رضایتمندی در زندگی	 

سالمت روحی و جسمی مادران	 

فرزند با تقوای من	 

مجموعه فرزند باعرضه من، راهکارهای توامنندسازی فرزندان	 

ــواده آمادگــي خــود را  ــه گردیــد. همچنــن مســئول مدرســه خان ــرای ایشــان ارســال و توضیحاتــی ارائ  ب

بــراي همــكاري و پاســخگويي پريامــون طرح هــاي ارســايل بــه معاونــت فرهنگــي و اجتامعــي دانشــگاه 

اعــالم منــود.

گردهامیی »ساختار وجودی انسان«

مدرســه علــوم انســانی گردهامیــی ای بــه منظــور ســاماندهی و ارتقــای مربیــان ســاختار وجــودی انســان 

ــودی  ــاختار وج ــاب س ــنده کت ــدارس و نویس ــع م ــئول مجم ــه مس ــا ارائ ــی ب ــن گردهامی ــکیل داد. ای تش

ــر مــاه 1401 بــه صــورت حضــوری و مجــازی تشــکیل شــد. انســان در روز ســه شــنبه مــورخ 28 تی

ــی  ــن گردهامی ــن مــدارس در ای ــن از اعضــای ای ــد ت ــواده و چن ــوم اجتامعــی و خان مســئول مــدارس عل

ــد. رشکــت کردن
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ارائه خروجی ها و فعالیت ها به مناسبت عید غدیر

ــدارس  ــر ارســال خروجی هــا و فعالیت هــای م ــی ب ــدارس مبن ــش مســئول مجمــع م ــه فرمای ــا توجــه ب ب

جهــت جمــع آوری و تقدیــم بــه پیشــگاه امیراملومنیــن علیه الســالم در روز عیــد غدیــر، کلیــه خروجی هــا، 

فعالیت هــا و محصــوالت تولیــد شــده در زمینــه مباحــث علــوم اجتامعــی و خانــواده مربــوط بــه ســال 

ــر ارســال  ــد غدی ــع فعالیت هــای عی ــرای مســئول تجمی ــگار ب ــپ و پرده ن ــب کلی 1400 و 1401 را در قال

شــد.

ــت  ــه بزرگداش ــواده در جلس ــی و خان ــوم اجتامع ــدارس عل ــط م ــده توس ــه ش ــگار تهی ــپ و پرده ن کلی

ــدارس  ــن م ــای ای ــی از فعالیت ه ــاره بخش ــدارس درب ــع م ــئول مجم ــد و مس ــش داده ش ــر منای روز غدی

ــه  ــد ب ــه می توانن ــگار مربوط ــپ و پرده ن ــاهده کلی ــت مش ــدان جه ــد. عالقه من ــه منودن ــی ارائ توضیحات

کننــد. مراجعــه   http://quranetratschool.ir/?p=25928 آدرس 

همکاری با کانون فرهنگی تبلیغی روضه الشهدا

ــه برگــزاری سلســله  ــا همــکاری »کانــون فرهنگــی تبلیغــی روضــه الشــهدا« اقــدام ب مدرســه خانــواده ب

کارگاه هایــی در حــوزه خانــواده ويــژه مــادران ایــن مجموعــه منــوده اســت. تاکنــون دو جلسســه از ایــن 

سلســله کارگاه هــا در روزهــای چهارشــنبه 22 و 29 تیــر مــاه 1401 بــه صــورت حضــوری در محــل کانــون 

فرهنگــی تبلیغــی روضه الشــهدا برگــزار گردیــد. در ایــن جلســات طــرح مکتــوب »رحمــت خــدا در خانــه 

مــا« و »رضایتمنــدی در زندگــی« ارائــه گردیــد. 

ــودن« و »باغبانی ســخن« دعــوت  ــا هــم ب ــوغ ب ــاب »بل ــه مطالعــه کت ــن جلســه ب ــدگان در ای رشکت کنن

شــدند. همچنیــن پرده نــگار ارائــه جلســه بنــا شــد در اختیارشــان قــرار گیــرد تــا ســواالت خــود در ایــن 

حیطــه را مطــرح مناینــد.
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اعالم همکاری با کارگروه مساجد

ــن،  ــان طــرح صالحی ــژه مربی در راســتای درخواســت کارگــروه مســاجد جهــت برگــزاری کارگاه هایــی وی

مدرســه خانــواده بــا معرفــی کارگاه هــای مربــوط بــه حــوزه خانــواده شــامل عناویــن »رحمــت خــدا در 

خانــه مــا« »رضایتمنــدی در زندگــی« »ســالمت روحــی و جســمی مــادران« »مجموعــه فرزنــد باعرضــه 

مــن« و »فرزنــد باتقــوای مــن« و همچنیــن معرفــی مربّــی در ایــن مباحــث، مراتــب همــکاری خــود را 

اعــالم منــود.

اعالم همکاری با کارگروه سفیران

ــژه  ــواده وي ــون مباحــث خان ــزاری کارگاه پیرام ــر برگ ــی ب ــفیران« مبن ــه س ــای »مدرس ــتای تقاض  در راس

ــای  ــژه طرح ه ــی وي ــی مرب ــا معرف ــود را ب ــکاری خ ــواده هم ــه خان ــگاه، مدرس ــم دانش ــدان خان کارمن

مکتــوب خانوادگانــه و ارائــه طــرح مكتــوب برگــزاري كارگاه هــا بــه مســئول كارگــروه ســفريان اعــالم منــود. 

ــر اســت: ــه رشح زی ــدی ب ــه توحی ــدی و جامع ــی توحی ــا زندگ ــط ب ــوب مرتب ــن طرح هــای مکت عناوی

رحمت خدا در خانه ما	 

رضایتمندی در زندگی	 

سالمت روحی و جسمی مادران	 

فرزند با تقوای من	 

مجموعه فرزند باعرضه من، راهکارهای توامنندسازی فرزندان	 

 

برنامه های مستمر
مدارس علوم اجتامعی و خانواده 

   

ــی و 	  ــوم اجتامع ــدارس عل ــای م ــا و عملیات ه ــه فرآینده ــازی کلی ــت و مستندس ــد ثب ــه رون ادام

ــواده 1 خان

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

برگزاری جلسات میثاق با مربیان	 

جهت اطالع بیشر ر.ک شامره سوم نرشیه کساء  1


