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فعاليت ها

آغاز دوره تربیت مربیان خانواده - مرحله اول 

ــورت  ــه ص ــواده ب ــان خان ــت مربی ــزاری دوره تربی ــدارک برگ ــاه ۱۴۰۱ در ت ــر م ــواده در تی ــه خان مدرس

حضــوری / برخــط بــود کــه الحمدللــه در هفتــه ی پایانــی تیــر مــاه ثبــت نــام ایــن دوره انجــام گردیــد و 

ــدای مــرداد مــاه 1401 آغــاز شــد. ــواده از ابت ــان خان ــه ی اول از دوره تربیــت مربی مرحل

مرحلــه ی اول از دوره تربیــت مربیــان خانــواده شــامل، جلســات حضوری/برخــط، ســیر مطالعاتــی، 

کارگاه هــای رفــع اشــکال کتــب مطالعاتــی و دوره هــای برون خــط در پرتــال آمــوزش )LMS( اســت کــه 

ــه حــول و قــوه ی الهــی ادامــه خواهــد داشــت.  ــز ۱۴۰۱ ب ــا پایی ت

ــای  ــون طرح ه ــخ پیرام ــش و پاس ــه و پرس ــوع ارائ ــا موض ــط ب ــوری/ برخ ــات حض ــن دوره جلس در ای

مکتــوب خانوادگانــه در حــال برگــزاری اســت و دوره هــای برون خــط نیــز براســاس بعضــی از کتــب ســیر 

مطالعاتــی همچــون کتــاب ســاختار وجــودی انســان، کتــاب ســاختار وجــودی جامعــه، کتــاب تدبــر در 

ســاحت بیــت و ... توســط اعضــای مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده ضبــط و تهیــه شــده اســت و در 

پرتــال آمــوزش )LMS( بــه صــورت دوره هــای مجــازی ویــژه ثبــت نــام رشکــت کننــدگان ایــن دوره تدویــن 

ــای  ــی، مهارت ه ــی و بسرتشناس ــوع مخاطب شناس ــا موض ــی ب ــول دوره، کارگاه های ــن در ط ــد. همچنی ش

ــود.  ــزار می ش ــز برگ ــی و ... نی ــری، طرح درس نویس مربی گ

ــرت و  ــی را در بس ــدگان، طرح درس ــت کنن ــدام از رشک ــر ک ــواده، ه ــان خان ــت مربی ــای دوره تربی در انته

ــی،  ــوم اجتامع ــدارس عل ــئوالن م ــی از مس ــور برخ ــد و در حض ــی می کنن ــود طراح ــی خ ــه انتخاب عرص

ــد داد. ــه خواهن ــفیران و ... ارائ ــانی، س ــوم انس ــواده، عل خان

امیــد اســت پــس از گذرانــدن موفــق مرحلــه اول از دوره تربیــت مربیــان خانــواده، شــاهد حضــور رشکــت 

کننــدگان عزیــز در مراحــل بعــدی ایــن دوره باشــیم. 

جلسه هم فکری و هم افزایی با مدارس علوم انسانی و سفیران 

مســئوالن مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده بــا هــدف ارتقــا و بهبــود برنامه هــای دو مدرســه بــه ویــژه 

در راســتای برگــزاری دوره تربیــت مربیــان خانــواده بــا مســئول مدرســه علــوم انســانی و مســئول مدرســه 

ســفیران در هفتــه ی دوم مــرداد مــاه ۱۴۰۱ جلســه ای برگــزار کردنــد. 
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در ابتــدای جلســه، مســئوالن مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده، رشایــط و چگونگــی دوره ی در حــال 

ــدگان طــرح مســئله  ــی رشکت کنن ــد و در موضــوع ارزیاب ــواده را رشح دادن ــان خان ــت مربی اجــرای تربی

کردنــد.

از ایــن رو مســئوالن مــدارس علــوم انســانی و ســفیران، تجربیــات خــود را در موضــوع چگونگــی ارزیابــی 

رشکت کننــدگان، مراحــل و انــواع ارزیابــی و ... مطــرح کــرده و در جهــت بهبــود و ارتقــای ارزیابــی دوره 

تربیــت مربیــان خانــواده، اعــالم همــکاری کردنــد.

ــوم  ــدارس عل ــا م ــواده ب ــی و خان ــوم اجتامع ــدارس عل ــی م ــری و هم افزای ــا هــدف هم فک ــاءالله ب ان ش

انســانی و ســفیران، در آینــده نیــز جلســاتی دیگــر برگــزار خواهــد شــد.

نشست مجازی با یکی از اعضای فعال مدرسه مجازی

مســئوالن مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده در راســتای برگــزاری بهــرت و موثرتــر دوره تربیــت مربیــان 

خانــواده بــا یکــی از اعضــای فعــال مدرســه مجــازی در هفتــه ی دوم مــرداد مــاه ۱۴۰۱ نشســت مجــازی 

برگــزار کردنــد. 

ــال در  ــو فع ــن عض ــات ای ــواده، از تجربی ــان خان ــت مربی ــی دوره تربی ــن معرف ــت، ضم ــن نشس در ای

برگــزاری دوره هــای برون خــط در پرتــال آموزشــی )LMS(، چگونگــی ایجــاد پــروژه، انــواع ارزیابــی، ارائــه 

ــرده شــد. نتیجــه ی دوره، گواهــی رشکــت در دوره و ... بهــره ب

ایــن عضــو فعــال مدرســه مجــازی، ضمــن آرزوی موفقیــت بــرای دوره تربیــت مربیــان خانــواده، اعــالم 

ــط  ــای برون خ ــزاری دوره ه ــون برگ ــواالتی پیرام ــی )LMS( و س ــال آموزش ــوزه ی پرت ــه در ح ــد ک کردن

ــد. ــکاری کنن ــواده هم ــی و خان ــوم اجتامع ــدارس عل ــا م ــد ب می توانن
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پاسخگویی به سواالت یکی از اعضای مدرسه تزکیه و تعلیم

ــه و تعلیــم در گــروه مناینــدگان کارگروه هــا و مــدارس ســواالتی پیرامــون  یکــی از اعضــای مدرســه تزکی

تجربه هــای برگــزاری دوره هــای برون خــط در پرتــال آموزشــی مجمــع مــدارس دانشــجویی قــرآن و عــرتت 

علیهــم الســالم داشــتند کــه مســئوالن مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده در ایــن زمینــه پاســخگو بودنــد.           

ــه دیگــر دوســتان، کارگروه هــا و مــدارس  ــات خــود ب ــن دو مدرســه آمــاده ی انتقــال تجربی ــن ای همچنی

هســتند.

هامهنگی با کارگروه کودک 

جهت برگزاری کارگاه رفع اشکال کتاب طیب گزینی و کتاب خیرگزینی 

مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده در راســتای دوره تربیــت مربیــان خانــواده، خواســتار برگــزاری کارگاه 

رفــع اشــکال کتــاب طیّب گزینــی و کارگاه رفــع اشــکال کتــاب خیرگزینــی بــرای مربیــان ســطح ۱ بودنــد، 

از ایــن رو در هفتــه ی دوم مــرداد مــاه ۱۴۰۱ بــا مســئول کارگــروه کــودک جلســه ای تلفنــی برقــرار کردنــد. 

ــی  ــاه جهــت هامهنگــی بیشــرت، جلســه ی تلفن ــرداد م ــه ی بعــدی م ــن دو مدرســه در هفت ــن ای همچنی

دیگــری بــا مســئول کارگــروه کــودک داشــتند. 

ــع  ــاه 1401 و کارگاه رف ــرداد م ــوم م ــه ی س ــی در هفت ــاب طیّب گزین ــکال کت ــع اش ــه کارگاه رف الحمدلل

اشــکال کتــاب خیرگزینــی در هفتــه ی آخــر مــرداد مــاه 1401 بــا همــکاری اعضــای کارگــروه کــودک برگــزار 

شــد.
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جلسه حضوری با فعاالن در حوزه ازدواج و پیوند 

در همکاری با مدرسه سفیران و مسئول این مدرسه

مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده، جلســه ای حضــوری بــا فعــاالن در حــوزه ازدواج و پیونــد در همکاری 

بــا مدرســه ســفیران و مســئول مدرســه ســفیران در موضــوع ســند آییــن نامــه پیونــد بــه تاریــخ ۱۸ مــرداد 

مــاه ۱۴۰۱ برگــزار منودند.

ــواده از  ــوزه ی خان ــود در ح ــای خ ــواده، از فعالیت ه ــی و خان ــوم اجتامع ــدارس عل ــه، م ــن جلس در ای

ــت  ــه دوره تربی ــن دو مدرس ــئوالن ای ــن مس ــد. همچنی ــه کردن ــی ارائ ــد، گزارش ــه بع ــال های ۱۳۹۲ ب س

مربیــان خانــواده را کــه از تیــر مــاه ۱۴۰۱ بــه صــورت حضــوری/ برخــط در حــال برگــزاری اســت، معرفــی 

منودنــد.

همچنیــن مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده بــرای بهبــود و ارتقــای طــرح مخصــوص ایــن دو مدرســه 

از بزرگــواران فعــال در حــوزه ازدواج و پیونــد و مســئول مدرســه ســفیران درخواســت همــکاری کردنــد.

ــا موضــوع خانــواده  ان شــاءالله در ادامــه ی دوره نیــز بــه دیگــر عزیزانــی کــه بــه کتاب هــای مرتبــط ب

تســلط دارنــد، مراجعــه می شــود. اگــر عزیــزی متایــل بــه مشــارکت و همــکاری در ایــن زمینــه دارد بــه 

نشــانی zendegiojameietohidi@ در پیام رســان بلــه پیــام دهــد تــا از تجربیــات دیگــر بزرگــواران نیــز 

ــم. ــد گردی بهره من

اعالم وضعیت درباره ی طرح پیشنهادی ساماندهی تدبر 

ــر از طــرف مســئول  ــواده در راســتای طــرح پیشــنهادی ســاماندهی تدب ــوم اجتامعــی و خان مــدارس عل

ــه تاریــخ ۱۹ مــرداد مــاه ۱۴۰۱  مجمــع مــدارس قــرآن و عــرتت علیهــم الســالم در جلســه ای حضــوری ب

ــد. ضمــن اعــالم وضعیــت در ایــن رابطــه، پیشــنهادات خــود را مطــرح کردن
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جلسه ی اعضای مدارس علوم اجتامعی و خانواده 

با مسئول مدرسه مجازی

مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده در راســتای دوره تربیــت مربیــان خانــواده کــه بخشــی از آن در پرتــال 

آموزشــی)LMS( در حــال برگــزاری اســت، بــا مســئول مدرســه مجــازی در هفتــه ی ســوم مــرداد مــاه ۱۴۰۱ 

جلســه ای در محــل مدرســه اهــل بیــت علیهــم الســالم برقــرار منودنــد.

در ایــن جلســه، مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده در موضــوع چگونگــی بازخــورد بــه پــروژه، چگونگــی 

ــئول  ــات مس ــی )LMS( از تجربی ــال آموزش ــای پرت ــون و ... در فض ــاد آزم ــوه ی ایج ــی، نح ــواع ارزیاب ان

مدرســه مجــازی بهــره بردنــد. 

بــا توجــه بــه گفتگوهــای ایــن جلســه و در ادامــه ی رونــد برگــزاری دوره تربیــت مربیــان خانــواده، نیــاز به 

اصــالح و ارتقــای نســخه ی در دســرتس ال ام اس مجمــع مــدارس قــرآن و عــرتت علیهــم الســالم در حــوزه 

بازخــورد بــه تکالیــف و ارائــه کارنامــه ی توصیفــی بــود. تصمیــم بــر ایــن شــد جلســات آتــی در مــورد ســاز 

و کار مــورد نیــاز برگــزار شــود.

همکاری با کانون فرهنگی تبلیغی روضه الشهدا

ــله  ــزاری سلس ــه برگ ــدام ب ــهدا اق ــه الش ــی روض ــی تبلیغ ــون فرهنگ ــکاری کان ــا هم ــواده ب ــه خان مدرس

ــون فرهنگــی تبلیغــی  ــن مجموعــه منــوده اســت. کان ــادران ای ــژه م ــواده وی ــی در حــوزه خان کارگاه های

روضــه الشــهدا، موسســه ای فرهنگــی – مذهبــی واقــع در محلــه پونــک در منطقــه 2 شــهر تهــران اســت 

ــاه  ۱۴۰۱ دو  ــر م ــرح، در تی ــن ط ــتای ای ــد. در راس ــزار می کن ــا را برگ ــه مهدی ــی دخرتان ــرح تربیت ــه ط ک

ــای  ــر، روزه ــه ی دیگ ــاه ۱۴۰۱ دو جلس ــرداد م ــواده و در م ــوزه خان ــای ح ــله کارگاه ه ــه از سلس جلس

ــهدا  ــی روضه الش ــی تبلیغ ــون فرهنگ ــل کان ــوری در مح ــورت حض ــه ص ــا ۱۸ ب ــاعت ۱۶ ت ــنبه س چهارش

ــد.  ــزار گردی برگ

در ایــن سلســله کارگاه هــا، طرح هــای مکتــوب »ســالمت روحــی و جســمی مــادران«، »رحمــت خــدا در 

خانــه مــا«، »رضایتمنــدی در زندگــی« و »کــودک خیرگزیــن مــن« ارائــه گردیــد.



10

جلسه مسئوالن مدارس علوم اجتامعی و خانواده با فعاالن این مدارس

مســئوالن مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده در هفتــه ی ســوم مــرداد مــاه 1401 جلســه ای حضــوری در 

مــکان مدرســه اهــل بیــت علیهــم الســالم بــا فعــاالن ایــن دو مدرســه برگــزار کردنــد.

ایــن جلســه بــا موضــوع هم فکــری و کســب نظــرات فعــاالن در زمینــه برگــزاری دوره تربیــت مربیــان 

ــواده تشــکیل شــد. ــواده و دیگــر برنامه هــای مــدارس علــوم اجتامعــی و خان خان

ــت  ــژه دوره تربی ــه وی ــواده ب ــی و خان ــوم اجتامع ــدارس عل ــای م ــود برنامه ه ــا و بهب ــتای ارتق در راس

ــا  مربیــان خانــواده، از دوســتان صاحــب نظــر درخواســت می شــود تجربیــات خــود را در ایــن زمینــه ب

نشــانی zendegiojameietohidi@ در پیام رســان بلــه در میــان بگذارنــد.

جلسات مسئوالن مدارس علوم اجتامعی و خانواده با اعضای کادر این مدارس

مســئوالن مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده در راســتای ارتقــا و پیرشفــت اعضــای کادر ایــن دو مدرســه، 

جلســات تدبرمحــور در حیطــه تخصــص اعضــا بــه صــورت مســتمر و تــک بــه تــک برگــزار می کننــد.

ــاز و داشــن دغدغــه و ســوال، طــی جلســاتی  ــا اعــالم نی ــن دو مدرســه ب هــر کــدام از اعضــای کادر ای

ــد. ــخ می گیرن ــود را پاس ــوال خ ــئله و س ــص، مس ــه تخص ــور درحیط تدبرمح

جلسات مدارس علوم اجتامعی و خانواده 

در هفته ی پایانی مرداد ماه 1401

1. جلسه با مسئول کارگروه رشد و برنامه ریزی مدرسه علوم انسانی

ــوم  ــا مســئول کارگــروه رشــد و برنامه ریــزی مدرســه عل ــواده ب ــوم اجتامعــی و خان مســئوالن مــدارس عل

انســانی جلســه ای حضــوری در مدرســه اهــل بیــت علیهــم الســالم برگــزار کردنــد. در ایــن جلســه، ضمــن 

ــد  ــر مــاه ۱۴۰۱ در حــال اجــرا اســت، چگونگــی و رون ــواده کــه از تی ــان خان ــح دوره تربیــت مربی توضی

دوره ی بعــد تبییــن و بررســی شــد. همچنیــن موضوعاتــی چــون نظــام ارزیابــی، طراحــی ســوال از کتــب 

مطالعاتــی، ســطوح ارزیابــی و ... نیــز  در ایــن جلســه مطــرح شــدند.

مســئول کارگــروه رشــد و برنامه ریــزی مدرســه علــوم انســانی قــول همــکاری در زمینــه نظــام ارزیابــی، 

ــدارس  ــه م ــر را ب ــا  و زمینه هــای دیگ ــده کارگاه ه ــه دهن ــی ارائ ــی مصحــح، معرف طراحــی ســوال، معرف

ــت  ــی دوره تربی ــیر مطالعات ــای س ــت کتاب ه ــن روز الزم اس ــد. از ای ــواده دادن ــی و خان ــوم اجتامع عل

ــه ایشــان معرفــی شــود. ــه ترتیــب اولویــت ب مربیــان خانــواده ب

ــده  ــی ش ــی طراح ــام ارزیاب ــن نظ ــد ای ــنهاد کردن ــزی پیش ــد و برنامه ری ــروه رش ــئول کارگ ــن مس همچنی

ــرآن و عــرتت  ــی مجمــع مــدارس  ق ــای ارزیاب ــد مبن ــواده می توان ــوم اجتامعــی و خان توســط مــدارس عل

ــرد.  علیهــم الســالم قــرار گی
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2. جلسه حضوری با عضو فعال مدرسه طب

مســئوالن مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده جلســه ای حضــوری در مــکان مدرســه اهــل بیــت علیهــم 

الســالم بــا یکــی از اعضــای فعــال مدرســه طــب برگــزار کردنــد. ایــن عضــو فعــال مدرســه طــب در حــوزه  

طــب ســنتی تخصــص دارد کــه در راســتای طــرح مکتــوب »ســالمت جســمی مــادران« از ایشــان راهنامیــی 

گرفتــه شــد. 

مهم تریــن مســئله ی مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده، امکان ســنجی ارائــه ی طــرح مکتــوب »ســالمت 

جســمی مــادران« توســط رشکــت کننــدگان ایــن دوره بــا هــدف ترویــج اهمیــت موضوعــات مطــرح شــده 

در زمینــه ســالمت مــادران بــود. 

ــو  ــن عض ــرای ای ــادران« ب ــمی م ــالمت جس ــوب »س ــرح مکت ــه ط ــد ک ــن ش ــر ای ــم ب ــن رو، تصمی از ای

ــن امکان ســنجی  ــن طــرح در مــورد ای فعــال مدرســه طــب ارســال شــود و ایشــان پــس از مطالعــه ی ای

ــه  ــه ارائ ــن ایــن عضــو فعــال مدرســه طــب قــول همــکاری در زمین ــد. همچنی نظرات شــان را اعــالم کنن

ــتند. ــالم داش ــادران« را اع ــوب »ســالمت جســمی م طــرح مکت

3. جلســه حضــوری بــا یکــی از فعــاالن مجمــع مــدارس قــرآن و عــرتت علیهــم الســالم 

ــواده ــه حــوزه خان ــدان ب و عالقه من

ــرآن و  ــدارس ق ــع م ــاالن مجم ــی از فع ــا یک ــواده جلســه ای ب ــی و خان ــوم اجتامع ــدارس عل مســئوالن م

ــا موضــوع طراحــی ســواالت ارزیابــی کتــب  عــرتت علیهــم الســالم و عالقه منــدان بــه حــوزه خانــواده ب

ســیر مطالعاتــی دوره تربیــت مربیــان خانــواده، پاســخ نامه ی آن و ســطح بندی ســواالت برگــزار کردنــد.

ــا  ــود ت ــال می ش ــد ارس ــال و عالقه من ــو فع ــن عض ــرای ای ــی ب ــیر مطالعات ــب س ــت کت ــن رو، فهرس از ای

ــکاری داشــته باشــند. ــواده هم ــوم اجتامعــی و خان ــدارس عل ــا م ــه ب ــن زمین ایشــان در ای

 4. جلسه حضوری با مسئول مجمع مدارس قرآن و عرتت علیهم السالم

مســئوالن و کادر مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده بــا مســئول مجمــع مــدارس قــرآن و عــرتت علیهــم 

الســالم جلســه ای حضــوری بــا موضــوع ارائــه گــزارش از برگــزاری دوره تربیــت مربیــان خانــواده، نظــام 

ارزیابــی ایــن دوره، منونــه کارنامــه ی ایــن دوره و ... داشــتند. 

همچنیــن شــیوه و چگونگــی برگــزاری دوره هــای بعــدی از »تربیــت مربیــان خانــواده« خدمــت مســئول 

مجمــع مــدارس قــرآن و عــرتت علیهــم الســالم ارائــه گردیــد.

 5. جلسه کادر مدارس علوم اجتامعی و خانواده

مســئوالن و کادر مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده پــس از جلســه بــا مســئول مجمــع مــدارس قــرآن 

ــت  ــدي تربي ــزاری دوره ي بع ــد برگ ــی و رون ــات چگونگ ــم الســالم، در جلســه اي، موضوع و عــرتت علیه

ــايب آن و كارنامــه و ... مــورد بــرريس قــرار گرفــت. ــان خانــواده ، نظــام ارزي مربي
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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 	 

برگــزاری جلســات مســتمر بــا مســئول مجمــع مــدارس قــرآن و عــرتت علیهــم الســالم و ارائــه گــزارش 	 

بــه ایشــان

برگزاری جلسات ثابت و مستمر اعضای کادر مدارس علوم اجتامعی و خانواده	 

برگزاری جلسات مستمر مسئوالن دو مدرسه ی علوم اجتامعی و خانواده	 

برگــزاری جلســات ثابــت و مراجعــات مســتمر بــه مســئول مدرســه مجــازی بابــت فعالیــت دوره هــای 	 

آموزشــی دو مدرســه در پرتــال آمــوزش )LMS( و ســایت

جهت اطالع بیشرت ر.ک شامره سوم نرشیه کساء  1


