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فعاليت ها

طراحی و ثبت نام دوره ی تخصصی جدید در حوزه خانواده 

مســئوالن و کادر مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده طــی جلســات مســتمر بــه طراحــی دوره تخصصــی 

جدیــد در حــوزه خانــواده بــرای پاییــز و زمســتان 1401 پرداختنــد.

ــی  ــواده طراح ــوزه خان ــت در ح ــه فعالی ــد ب ــان عالقه من ــوزش قرآن پژوه ــور آم ــه منظ ــد ب دوره ی جدی

شــده اســت. قرآن پژوهانــی کــه دوره ی »روش هــای تفکــر در قــرآن« را بــه امتــام رســانده اند، می تواننــد 

در ایــن دوره ثبــت نــام کــرده و آمــوزش و ســیر مطالعاتــی الزم بــرای فعالیت  هــای قرآن محــور مختلــف 

در حــوزه خانــواده را ســپری کننــد. 

ــب  ــواده و کت ــه مباحــث خان ــرای ارائ ــت ب ــت فعالی ــج جه ــه تدری ــا ب ــن دوره ه ــدگان در ای ــت کنن رشک

تخصصــی در ایــن حــوزه در اجتــامع و انجــام پژوهــش و فعالیــت در زمینــه مســائل مربــوط بــه حــوزه 

خانــواده توامننــد شــده و می تواننــد در راســتای حــل مشــکالت و تنش هــای خانواده هــا، اصــالح و 

ارتقــای ســبک زندگــی، روابــط همــران و مســائل مرتبــط بــا خانــواده در جامعــه نقش آفرینــی کننــد.

در پایــان ایــن دوره بــه پذیرفته شــدگان، مــدرک معتــر اعطــا شــده و می تواننــد بــرای تکمیــل و ارتقــای 

تــوان علمــی و عملــی خــود بــرای فعالیــت در حــوزه خانــواده در دوره هــای بعــد رشکــت مناینــد.

زمــان و نحــوه ثبــت نــام در ایــن دوره از طریــق کانــال »زندگــی توحیــدی، جامعــه توحیــدی« بــه نشــانی 

zendegivajameetohidi@ و کانــال مجمــع مــدارس دانشــجویی قــرآن و عــرت علیهــم الســالم در پیام رســان 

بلــه از 6 مهــر مــاه 1401 اطــالع رســانی خواهــد شــد.  

ــه  ــی ب ــواده، درصــدد هســتیم دوره هــا و کارگاه هــای موضوع ــر دوره تخصصــی در حــوزه خان عــالوه ب

صــورت حضــوری و مجــازی بــرای عمــوم در ســطح جامعــه، دانشــجویان، نهادهــا و ... در حــوزه مســائل 

ــت و شــادی در  ــزان رضای ــای می ــش، ارتق ــا از تن ــن و دوری آنه ــط زوجی ــود رواب ــا و بهب ــا ارتق ــط ب مرتب

زندگــی، نقــش مــادران در خانــواده و اهمیــت و راهکارهایــی بــرای ســالمت روحــی و جســمی آنهــا، و ... 

برگــزار مناییــم. ان شــاءالله ایــن کارگاه هــا در پایــان پاییــز بــرای اســتفاده عالقه منــدان در کانــال »زندگــی 

ــد.       ــانی خواهــد ش ــدی« )zendegivajameetohidi@( اطالع رس ــه توحی ــدی، جامع توحی

گزارش دوره ی تربیت مربیان خانواده - تابستان 1401

دوره ی تربیــت مربیــان خانــواده بــه منظــور آمــوزش قرآن پژوهــان عالقه منــد بــه ارائــه مباحــث خانــواده 

از تیرمــاه 1401 آغــاز شــد. در ایــن دوره از عالقه مندانــی کــه دوره »مقدمــات تدبــر« را بــه امتــام رســانده 

بودنــد، ثبــت نــام بــه عمــل آمــد و رشکت کننــدگان دوره در جلســاِت ارائــه ی جــزوات آموزشــی در حــوزه 

ازدواج، چرایــی و بهبــود روابــط همــران در زندگــی، بهبــود کیفیــت زندگــی و ســالمت جســمی و روحــی 
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مــادران رشکــت منودنــد.

همچنیــن در طــول دوره، ســیر مطالعاتــی مــورد نیــاز خــود بــرای ارائــه مطالــب بــه مخاطبیــن را از طریــق 

پرتــال آمــوزش مجمــع مــدارس دانشــجویی قــرآن و عــرت علیهــم الســالم دنبــال کــرده و بعــد از مطالعــه هــر 

یــک از عناویــن و کتاب هــا، تکلیــف آن را از طریــق ســامانه آمــوزش ارســال منودنــد. 

ــش از  ــر بخ ــه ه ــس از مطالع ــه پ ــود ک ــده ب ــن ش ــطح تعیی ــدگان در 4 س ــت کنن ــی رشک ــیر مطالعات س

ــا همــکاری  کتاب هــا، جلســه ی ارائــه کلیــات و رفــع اشــکال نیــز توســط اســاتید مســلط بــه مباحــث ب

ــت.   ــده اس ــزار ش ــی برگ ــدارس تخصص ــا و م کارگروه ه

در حــال حــارض جلســات ارائــه جــزوات آموزشــی »رحمــت خــدا در خانــه مــا«، »رضایتمنــدی در زندگــی« 

ــا پایــان شــهریور مــاه،  و »ســامت روحــی و جســمی مــادران« برگــزار شــده اســت و رشکت کننــدگان ت

ســیر مطالعاتــی در نظــر گرفتــه شــده را بــه امتــام رســاندند.

در ادامــه ایــن دوره، جلســاتی بــرای راهنامیــی در حــوزه نــگارش طــرح درس برگــزار شــد و رشکت کننــدگان 

ایــن دوره در حــال تدویــن و تنظیــم طــرح درس بــرای ارائــه بــه مخاطبینــی کــه در نظــر دارنــد می باشــند.

همچنیــن در ادامــه، جلســاتی بــرای رفــع اشــکال طرح هــای تدویــن شــده، جمع بنــدی مباحــث و 

ــناخت  ــودن« و ش ــم ب ــا ه ــوغ ب ــاب »بل ــاس کت ــری براس ــای مربیگ ــده، مهارت ه ــام ش ــات انج مطالع

ــد. ــد ش ــزار خواه ــن برگ مخاطبی

ــتان 1401،  ــواده در تابس ــوزه خان ــان در ح ــت مربی ــان دوره تربی ــه پای ــدن ب ــک ش ــا نزدی ــاءالله ب ان ش

ارزیابــی نهایــی از رشکــت کننــدگان بــه عمــل خواهــد آمــد و بــا ارائــه طرح هــا، بــه پذیرفته شــدگان ایــن 

ــود. ــا می ش ــن دوره اعط ــت در ای ــدرک رشک دوره، م

امیــد اســت در پایــان ایــن دوره، مربیــان بــا حضــور در بســرهای مختلــف و ارائــه مباحــث بــه خانواده هــا 

و ســایر اقشــار جامعــه، گامــی در راســتای بهبــود و اصــالح خانــواده و ســبک زندگــی و رفــع تنش هــای 

ــا از  ــد و قلب ه ــاری کنن ــا ج ــدا را در خانه ه ــور خ ــق ن ــن طری ــته، از ای ــا برداش ــی در خانواده ه احتامل

ایــن بســر، آمــاده پذیــرش نــور قــرآن و هدایــت شــود ان شــاءلله.

ــتقبال از  ــداد اس ــرای روی ــواده ب ــی و خان ــوم اجتامع ــدارس عل ــدن م ــاده ش آم

کشــور  دانشــگاه های  دانشــجویان 

ــرآن و  ــجویی ق ــدارس دانش ــع م ــگاه ها، مجم ــمی دانش ــای رس ــاز فعالیت ه ــز و آغ ــل پایی ــا رشوع فص ب

عــرت علیهــم الســالم جهــت اســتقبال از دانشــجویان و معرفــی فعالیت هــای قرآنــی مجمــع؛ درصــدد برآمــد 

رویــدادی در ســطح دانشــگاه های کشــور رقــم زنــد. بنابرایــن تصمیــم، از کلیــه فعــاالن مجمــع مــدارس 

ــود،  ــای خ ــی فعالیت ه ــن  معرف ــا ضم ــل آورد ت ــه عم ــوت ب ــالم دع ــم الس ــرت علیه ــرآن و ع ــجویی ق دانش
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ــرای جــذب دانشــجویان بينديشــند. ــری ب تدبی

رویــداد،  ایــن  در  بــرای رشکــت  مــدارس  دیگــر  همچــون  خانــواده  و  اجتامعــی  علــوم  مــدارس 

ــی و  ــت مرب ــدگان دوره تربی ــت کنن ــط، از رشک ــوری/ برخ ــه ای حض ــرده و در جلس ــی ک برنامه ریزی های

کلیــه فعــاالن در حــوزه اجتــامع و خانــواده دعــوت کــرد تــا در ایــن رویــداد مشــارکت مناینــد. الحمدللــه، 

بــا ابــراز عالقه منــدی جمعــی از ایــن عزیــزان، گروهــی پویــا و فعــال تشــکیل شــد و دوســتان نــکات و 

ــد. ــی منودن ــه فعالیت های ــدام ب ــرده و اق ــرح ک ــود را مط ــنهادات خ پیش

امیــد داریــم بــه حــول و قــوه الهــی، ایــن فعالیت هــا بــه بهریــن نحــو بــه مثــر نشســته و گامــی موثــر در 

نــرش آموزه هــای دینــی و قرآنــی برداریــم. 

از دیگــر عزیــزان مشــتاق بــه فعالیــت در حــوزه خانــواده و اجتــامع دعــوت می کنیــم جهــت فعالیــت، 

بــه پشــتیبان آموزشــی بــه نشــانی zendegiojameietohidi@ در پیام رســان بلــه پیــام دهنــد.

جلسه مسئوالن مدارس علوم اجتامعی و خانواده با مسئول مدرسه علوم انسانی 

پیرامون نظام ارزیابی

مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده بــرای ســاماندهی نظــام آموزشــی و ارتقــای ســطح آمــوزش و انگیــزه 

افــراد در حــوزه مطالعــات تخصصــی، اقــدام بــه طراحــی نظــام ارزیابــی در حــوزه مطالعــات تخصصــی 

خــود منودنــد. در همیــن راســتا جلســه ای بــا حضــور مســئول مدرســه علــوم انســانی تشــکیل شــد. در ایــن 

جلســه مســئول مدرســه علــوم انســانی بــا توجــه بــه مطالبــی کــه در تبییــن نظــام ارزیابــی ارتقــا دهنــده 

مخاطبیــن در حوزه هــای تخصصــی در جلســه قبــل مطــرح شــده بــود، پیشــنهاد خــود را بــرای طراحــی 

نظــام خودارزیابــی مبتنــی بــر دوره هــای تدبــر تبییــن منودنــد. 

از آنجــا کــه اســاس بدنــه تخصــص، مبتنــی بــر تــوان تدبــر و ارتقــای آن در مخاطــب می باشــد، ایــن طــرح 

ــا اســتقبال مســئوالن مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده همــراه شــد و قــرار شــد پــس از بررســی و  ب

ــه  ــاره نحــوه ب ــم الســالم، درب ــرآن و عــرت علیه ــی توســط مســئول مجمــع مــدارس دانشــجویی ق ــد نهای تایی

کار بــردن طــرح خودارزیابــی تدبــر محــور در دوره هــای تخصصــی مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده 

مشــورت مناینــد.       

جلسه هم فکری و همکاری مسئول کارگروه رشد 

با مسئوالن مدارس علوم اجتامعی و خانواده

پیــرو جلســات قبــل مســئوالن مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده کــه در شــامره 21 گاهنامــه کســاء رشح 

داده شــد، مســئوالن ایــن مــدارس بــا دعــوت از مســئول کارگــروه رشــد مدرســه علــوم انســانی، ایشــان را 

در جریــان رونــد برگــزاری دوره تربیــت مربیــان در حــوزه خانــواده و نحــوه ارزیابــی و نظــام اســتخراج 
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شــده، قــرار داده بودنــد. در ایــن جلســات، مســئول کارگــروه رشــد ضمــن اســتقبال از ایــن طــرح، پیشــنهاد 

داده بودنــد ارزیابــی همــه کتاب هــای مجموعــه، در صفحــه مشــرکی در ســایت مجمــع مــدارس قــرآن 

وعــرت علیهــم الســالم، در قالــب نظــام طراحــی شــده و بارگــذاری شــود. همچنیــن ایشــان در حــوزه اســتخراج 

ارزیابــی کتــب مهارتــی و بنیــادی رشــد تحــت ایــن نظــام قــول همــکاری دادنــد. 

ــروه رشــد و مســئوالن دو  ــا حضــور مســئول کارگ ــاه 1401 ب ــه روز 8 شــهریور م در جلســه حضــوری ک

ــی  ــی«، ارزیاب ــی« و »حســن گزین ــب »خیرگزین ــرای کت ــروه رشــد، ب ــزار شــد، مســئول کارگ مدرســه برگ

اســتخراج شــده بــه همــراه پاســخ نامــه ویــژهی مصحــح را ارائــه کردنــد و بــرای اصــالح و ارتقــای کار، 

ــا اصــالح مــوارد صحبــت شــده در جلســه، ارزیابــی  مشــورت و هم فکــری صــورت گرفــت. در نهایــت ب

کتــب مذکــور و کتــاب »بلــوغ بــا هــم بــودن« را تکمیــل و بــرای مســئول مدرســه خانــواده ارســال کردنــد.      

جلسه مدارس علوم اجتامعی و خانواده با مسئول و عضو کارگروه کودک 

روز 5 شــهریور مــاه 1401 جلســه ای بــا حضــور مســئول کارگــروه کــودک و عضــو فعــال ایــن کارگــروه بــه 

دعــوت مســئوالن مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده تشــکیل شــد. در ایــن جلســه ضمــن تبییــن مســیر 

طــی شــده در حــوزه خانــواده و اقدامــات صــورت گرفتــه بــرای ایشــان، بــه تدویــن و انتشــار نظامنامــه 

تربیــت نیــرو در حــوزه خانــواده و همچنیــن آیین نامــه اجرایــی کارگــروه کــودک اشــاره شــد.

مســئول و عضــو فعــال ایــن کارگــروه ضمــن ابــراز عالقــه بــرای فعالیــت ســاختارمند در حــوزه کــودک، در 

جریــان طــرح تربیــت مربیــان خانــواده نیــز قــرار گرفتنــد.

مســئوالن مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده، طــرح آموزشــی تربیــت مربیــان خانــواده، شــامل اهــداف 

برگــزاری، نحــوه برگــزاری، ســیر مطالعاتــی مخاطبیــن و نحــوه ارزیابــی رشکت کننــدگان در ایــن دوره را 

بــه صــورت تفصیلــی رشح دادنــد. 

ــطح بندی  ــی و س ــام ارزیاب ــواده، نظ ــوزه خان ــی در ح ــجم آموزش ــای منس ــزاری دوره ه ــتای برگ در راس

ــت  ــودک درخواس ــروه ک ــئول کارگ ــد و از مس ــان ش ــه بی ــن جلس ــز در ای ــا نی ــدگان در دوره ه رشکت کنن

شــد ارزیابــی و ســطح بنــدی طراحــی شــده در حــوزه کتــاب »طیب گزینــی« را مالحظــه و نظــرات خــود 

ــد  ــودک هامنن ــروه ک ــی کارگ ــث تخصص ــا مباح ــط ب ــب مرتب ــی کت ــن ارزیاب ــن تدوی ــد. همچنی را بگوین

ــد. ــن مناین ــی تدوی ــن ارزیاب ــب ای »دوره هــای رشــد تفکــر اجتامعــی 1« را در قال

ــول همــکاری  ــی طراحــی شــده اســتقبال منــوده و ق ــروه از طــرح و ارزیاب مســئول و عضــو فعــال کارگ

ــد. دادن

در ادامــه ایــن جلســه، مســئوالن دو مدرســه بــرای پاســخ بــه ســواالت و نــکات مســئول کارگــروه کــودک 

و عضــو فعــال ایــن کارگــروه در زمینــه نحــوه انجــام فعالیــت و ... اعــالم آمادگــی منودنــد.

جلســه دیگــری در تاریــخ 23 شــهریور مــاه 1401 بــه درخواســت ایــن عزیــزان در محــل مدرســه اهــل 

ــد  ــاره رون ــی را درب ــودک، توضیحات ــروه ک ــئول کارگ ــه مس ــن جلس ــی ای ــد. ط ــکیل ش ــالم تش ــه الس ــت علی بی

ــای  ــدت، فعالیت ه ــن م ــف در ای ــای مختل ــروه، رویکرده ــوالت کارگ ــیر و تح ــروه، س ــکل گیری کارگ ش

ــد.  ــان کردن ــروه و ... بی ــه توســط اعضــای فعــال کارگ صــورت گرفت

در ادامــه نیــز دربــاره نســبت کارگــروه بــا مدرســه خانــواده و نظــام طراحــی شــده در حــوزه تربیــت نیــرو 

در حــوزه خانــواده ســواالتی مطــرح کردنــد. مســئوالن مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده نیــز ضمــن 

تبییــن اهــداف و غایــات در نظــر گرفتــه شــده توســط ایشــان، بــه بررســی راه هــای همــکاری و تبییــن 
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ــد.  ــن پرداختن تناســبات فی مابی

در ادامــه جلســه قــرار شــد مســئول و عضــو فعــال کارگــروه کــودک، نظامنامــه تربیــت نیــرو در حــوزه 

خانــواده را مطالعــه و ســواالت خــود را مطــرح کننــد و در صــورت لــزوم جلســه دیگــری برگــزار شــود.   

رشکت مسئوالن و کادر مدارس علوم اجتامعی و خانواده 

در جلسه رسپرستان با موضوع طرح آموزش پیوسته تدبر

مســئوالن و اعضــای کادر مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده در جلســه رسپرســتان مــدارس کــه بــا حضور 

مســئول مجمــع مــدارس دانشــجویی قــرآن و عــرت علیهــم الســالم تشــکیل شــد، حضــور یافتنــد. موضــوع ایــن 

ــدارس و  ــئوالن و کادر م ــرای مس ــن ب ــوان اّوابی ــت عن ــر تح ــته تدب ــی پیوس ــام آموزش ــن نظ ــه تبیی جلس

هم فکــری جهــت برگــزاری بهــر ایــن طــرح بــود. 

ــر مطالعــات  ــر را مشــتمل ب ــدا نظــام آمــوزش پیوســته تدب در ایــن جلســه مســئول مجمــع مــدارس، ابت

ــتی  ــی چیس ــا معرف ــپس ب ــد. س ــن منودن ــاعت تبیی ــی 10 س ــال و هفتگ ــدت 10 س ــه م ــر ب ــته تدب پیوس

مــدارس تخصصــی بــه عنــوان طراحــان و اجــرا کننــدگان عملیات هــای تخصصــی قــرآن محــور، از مــدارس 

خواســتند نظــام آموزشــی خــود را تعییــن کــرده و ارائــه دهنــد.

در همیــن راســتا مســئوالن مــدارس علــوم اجتامعــی و خانــواده ضمــن تبییــن ســیر و نظــام آموزشــی دو 

ــرای  ــواده را ب ــرو در حــوزه خان ــت نی ــه تربی ــام نیروهــا و ...  نظامنام ــت ن مدرســه، نحــوه جــذب و ثب

مســئول مجمــع و مســئوالن مــدارس ارســال منودنــد.


