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 هاي موسسه مختصري از فعاليت�

   زيـر در موسـسه      هـاي   مـه هاي فروردين و ارديبهشت برنا          درماه  

  :برگزار شد 

  )خانم نگين نابت( رفتارباكودك  گام •

  )نژاد خانم ماريا ساسان(تشويق و تنبيه   گام •

  )خانم فاطمه ايرانپور  ( رفتار با نوجوان  گام •

  )شيوا موفقيان خانم(روابط زناشويي گام  •

  

  

  )خانم دكتر سودابه جواليي(ارتباط كالمي گام •

  )خانم مريم احمدي(كاربردي برخودشناسي اي همقدمگام•

  )آقاي مهندس محمود سلطاني ( بازي و انديشه گام • 

  )خانم مريم احمدي()بخش دوم(قاطعيت  كارگاه •

  )خانم مريم احمدي(هدفمندي كارگاه •

  )خانم مريم احمدي(ريزي برنامه كارگاه •

  )كرمي خانم مرضيه شاه(كارفرهنگي با نوزادان كارگاه •
 

  ي ارديبهشت سخنراني ماهانه �
ي ارديبهشت با   ماهانه ي    ارديبهشت جلسه6به دليل تعطيلي   

ايجاد تعـادل روحـي و جـسمي در فـرد و در جمـع               “موضوع

  با ياد دوست

  كه مدارا و مهر مادري

  اوست ياي از كان مهر و مدارا ذره
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هنگامي كه يكـي    . روس آن اثرات عميق بر خانواده دارد      بيماري ايدز و وي   

ي اعضاي خانواده رنج  ميرد ، همه   شود و يا مي     از اعضاي خانواده بيمار مي    

  .برند مي

اي است كـه در خـط مقـدم مبـارزه عليـه            ي قوي و حامي، خانواده      خانواده

  .رود بيماري ايدز و ويروس آن پيش مي
  

  يركل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهاني خانواده بخشي از پيام آقاي كوفي عنان دب

  )1384 ارديبهشت 25 - 2005 ماه مه 15( 
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، بـا كارشناسـي اسـتاد حـسين         ”  خانواده با فراگيـري هنـر     

در اين جلسه يكي    .  فروردين برگزار شد   30بختياري در روز    

اب موسسه مادران امـروز ،كتـاب       از اعضاي گروه بررسي كت    

را براي مطالعه “ هاي پرورش خالقيت هنري كودكان  كليد“

ي   سپس كارشـناس برنامـه دربـاره      . به مادران  معرفي كرد      

هـا در     هنر ، خالقيـت ، خـط و نقاشـي و اثـر فراگيـري آن               

  .بهداشت روان  توضيحاتي داد 

ط ي نگـارش خـ      در پايان جلسه آقاي بختياري ، چند قاعده       

نوشتاري را به شـكل عملـي بـه مـادران آمـوزش دادنـد و                

. هايي براي بهتر شدن خط به مـادران ارايـه كردنـد               توصيه

  :ها چنين است  برخي از اين توصيه

  . قواعد درست و زيبا نوشتن را بياموزيد-

  .طور مداوم تمرين كنيد ـ به

  .ـ ابتدا طراحي حروف را ياد بگيريد و سپس خطاطي كنيد

  .رامش و حوصله بنويسيدـ با آ

ـ انتظار نداشته باشيد كه هنگام تند نوشتن هم خوش خـط                        

  . شود تدريج و با تمرين زياد عملي مي بنويسيد ؛ اين كار به

  

  هاي داوطلب  گروه�

هـاي داوطلـب    هاي فروردين و ارديبهشت نيـز گـروه    در ماه 

  .مانند گذشته به فعاليت خود ادامه دادند

ها در ايـن دوره تـدارك برگـزاري           هاي گروه    فعاليت يكي از 

  .يازدهمين سالگرد روز جهاني خانواده بود

  

   ديد و بازديد نوروزي�

شنبه بعـداز تعطـيالت نـوروزي            هاي گذشته اولين سه     مانند سال 

به ديـدار نـوروزي اعـضا و دوسـتان بـا            )  16/1/1384شنبه  سه( 

  .يكديگر در محل موسسه اختصاص داشت

  

  ها ارتباطات و همكاري �
زير ارتباط،    ها و نهادهاي     فروردين و ارديبهشت  با سازمان       درماه

  : ايم مشاوره يا همكاري داشته

  كتاب  در بم ، شوراي      و خانواده      حمايت پايدار از كودك     ي  كميته

 دانـشگاه تربيـت    ، جهـاد دانـشگاهي   بانو    فرهنگسرايكودك ،   

 موسـسه پژوهـشي     ربيـان  ،   معلم ، انجمـن مركـزي اوليـا و م         

شـوراي گـسترش فرهنـگ      ,كودكان دنيا ، فرهنگسراي بهمن      

  .صلح، ستاد شهر سالم 

  هاي خارج از موسسه  برنامه �

  فرهنگسراها
  :فرهنگسراي بانو 

هـاي سـنتي توسـط گـروه بـازي موسـسه               اجراي جـشن بـازي    

  2/2/84روزجمعه 

  ها  مهدكودك
 دبـستان در مهـدكودك      برگزاري كارگاه آمادگي براي ورود به     • 

  .كرمي  ويستا با كارشناسي خانم مرضيه شاه

 برگزاري گام رفتار با كودك در مهدكودك مولود با كارشناسي           •

  .خانم رويا سياوشيان 
  ها مدرسه

ي آشــنايي بــا كليــات رفتــار بــا نوجــوان در  برگــزاري جلــسه •

  .نژاد  با كارشناسي خانم فاطمه ايرانپور  دبيرستان شهيد پاك

درهنرسـتان  آمـوزان   دانـش   براي  هاي زندگي   مهارت  گام   برگزاري •

  .كرمي شاه مرضيه خانم كارشناسي با”سامان مقدم“دانش- كار دخترانه

 
  ها  شهرستان••••
ي پرسش و پاسخ با كارشناسي خـانم مـريم احمـدي و                جلسه •

هـا در   ريزي براي پيگيري طرح آموزش از راه دور خـانواده     برنامه

  ). مهدكودك شادمانه(هر ش شهرستان قائم

ها در شهرستان  ي اجراي طرح آموزش از راه دور خانواده   ادامه •

  ).موسسه كيش رفسنجان(رفسنجان 

هـا در شهرسـتان         آغاز اجراي طرح آموزش از راه دور خانواده         •

  ). مهدكودك بهاران(ساري 
  

  ها سمينارها و همايش�
  ي سالمت روان بزرگداشت هفته

  به مناسبت هفته بهداشـت     12 تا   10 از ساعت    29/1/84در روز   

اي با همكاري موسسه مـادران امـروز ، سـتاد شـهر               روان برنامه 
 22ي معاونت فرهنگي اجتماعي شهرداري منطقـه          سالم و حوزه  

عنـوان سـخنراني     . در سالن اجتماعات بوستان چيتگر برگزار شد      

س و كارشـنا  ”هاي دستيابي به سالمت زنان و كودكـان         مهارت“ 
ي   ايـشان توضـيحاتي دربـاره     . پور بـود      برنامه خانم فاطمه ايران   

  .سالمت جسم و روان و چگونگي دستيابي به آن دادند

ــم    ــاد آن و  مه ــالمت ، ابع ــف س ــه تعري ــن برنام ــرين  در اي ت
ي مناسب وكافي،     تغذيه. استراحت  (هاي سالمت جسم        شاخص

 شـغل مناسـب،   (، سـالمت اجتمـاعي      ) خواب ، ورزش، نظافت     
شناخت خود ، ارتباطـات     (، سالمت روان    ) هاي اجتماعي     فعاليت

موثر، قاطعيت ، اعتماد به نفس ، حل مسئله، خالقيـت و توجـه              

به سالمتي با در نظر داشتن تاثير سالمت جسم و روان برهم و              
) خـشونت ، افـسردگي ، اضـطراب    ( هاي خطر سالمت      شاخص

  .مورد بررسي قرار گرفت

ضاي كــانون بــانوان فرهنگــسراي    نفــر از اعــ 120حــدود 
اميركبير،خانه فرهنگ شهرك چشمه و خانـه فرهنـگ شـهرك           

  .كوثر در اين برنامه شركت كردند
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  هاي آينده برنامه����

  تاريخ آغاز  ها ها و كارگاه گام
   تعداد
  جلسه

  عت��  گرداننده

  4  ـ6  خانم فريبا كيهاني  4  3/3/84  آموزش هنر كودكان

رشد جنسي كودك و 
  ننوجوا

  4- 6  خانم شيوا  موفقيان  4  3/3/84

  9-11  خانم شيوا  موفقيان  5  8/3/84  روابط زناشويي

  9-11  كرمي خانم مرضيه شاه  4  23/3/84  گويي و كتابخواني قصه

  4- 6  كرمي خانم مرضيه شاه  9  24/3/84  رفتار با نوجوان

  9-11  خانم فاطمه ايرانپور  9  29/3/84  رفتار با نوجوان

     9 ـ 11  خانم فاطمه صهبا  9  4/4/84  دكرفتار با كو

  9-11  خانم نگين نابت  5  4/4/84  تشويق و تنبيه

رشد جنسي كودك و 

  نوجوان
  9-11  خانم شيوا  موفقيان  4  26/4/84

  4-6  نژاد خانم ماريا ساسان  5  18/4/84  تشويق و تنبيه

  9-11  خانم مريم احمدي  16  24/5/84  اي برخودشناسي مقدمه

  9-12  خانم مريم احمدي  1  4/3/84  مديريت زمان

  9-12  كرمي خانم مرضيه شاه  1  18/3/84  ورود به دبستان

  9-12  خانم مريم احمدي  1  1/4/84  قاطعيت

  9-12  خانم مريم احمدي  1  15/4/84  گوش دادن فعال

  9-12  خانم مريم احمدي  1  29/4/84  زدن فعال حرف

  9-12  خانم مريم احمدي  1  12/5/84  كنترل خشم

  9-12  كرمي خانم مرضيه شاه  1  26/5/84  ود به دبستانور

  9-12  خانم مريم احمدي  1  9/6/84  ورود به مهد

  9-12  خانم مريم احمدي  1  23/6/84  هاي فردي ارزش

  9-12  كرمي خانم مرضيه شاه  1  30/6/84  كار فرهنگي با نوزاد

  9-12  خانم مريم احمدي  1  6/7/84  انضباط

  9-12  انم مريم احمديخ  1  20/7/84  مديريت رفتار

  9-12  خانم مريم احمدي  1  11/8/84  مشورت با ديگران

  9-12  خانم مريم احمدي  1  25/8/84  گفتن» نه « 

آشنايي با بلوغ نوجوانان 

  )براي مادران ( 
  9-12  خانم شيوا موفقيان  1  9/9/84

 

  ي خرداد  سخنراني ماهانه�
و ” اضـطراب در نوجوانـان    “ خرداد ماه با موضوع       سخنراني

  3/3/84شـنبه   كارشناسي آقاي وحيد خسروشاهيان روز سه    

 صبح  در محـل موسـسه مـادران امـروز برگـزار              9ساعت  

  .شود  مي
  

  تسليت •

خـانم مـژده بهـشتي و    ,  مهري امير زادگـان       عزيز خانم   دوستان

  .دادن  عزيزتان سهيم بدانيد تن ما را در غم از دست منيژه رويين

  

  رگداشت هانس كريستين اندرسنبز�

گوي بـزرگ   به مناسبت تولد هانس كريستين اندرسن  قصه     

ي بــسياري از شــاهكارهاي ادبيــات كودكــان و  و آفريننــده

روز جهاني كتاب “ )  فروردين13( نوجوانان، روز دوم آوريل 

بـراي بزرگداشـت ايـن روز       .  نامگذاري شده است  ” كودك

ـ    هـاي ويـژه     همه سـاله برنامـه     راي گـسترش كتـاب و     اي ب

جهـان    كتابخواني در بين نسل جوان در ايران و ساير نقـاط          

امسال بـه مناسـبت دويـستمين زادروز        .شود  ديده مي   تدارك

اندرسون در بسياري از كـشورهاي جهـان ،از جملـه ايـران             

هايي براي تجليـل از ايـن نويـسنده در نظـر گرفتـه                برنامه

ان  بـه    شوراي كتاب كودك  عـالوه بـر دعـوت همگـ           .شد

 15هــاي ايــن نويــسنده ، از روز  مطالعــه و بررســي كتــاب

اي براي بزرگداشت  ي ويژه فروردين  به مدت سه روز برنامه

در .  ي هنرمندان اجرا كرد     هانس كريستين اندرسن در خانه    

اين برنامه گروه بررسي كتاب موسسه مادران امروز ضـمن          

ز كـار   همكاري در نمايشگاه انتشارات موسـسه ، گزارشـي ا         

هـاي ايـن    ي ترويج خوانـدن كتـاب     خود با مادران در زمينه    

هـاي   نويسنده به همراه اعضاي خـانواده همچنـين نشـست     

هاي آشنايي با زندگينامه و آثار  گروه بررسي كتاب با موضوع

هاي كهن ، را ارايـه   هانس كريستين اندرسن و جايگاه قصه 

  .كرد

  هاي سنتي بازيجشن  �

هاي سـالم    د باشند و بطور پيگير به فعاليت      ها هدفمن  وقتي انسان 

ها بيشتر  و سرگرم كننده بپردازند به تدريج شوق به زندگي در آن 

ها  آن،  هاي سالم    مي شود و اين شوق به زندگي و انجام فعاليت         

  .هاي اجتماعي مصون نگه مي دارد  ي از آسيب زيادرا تا حد

فعـال خـود و     با شـركت    يم  خواه هاي عزيز مي   ي خانواده  از همه 

هـاي سـرگرم      انجـام فعاليـت    هاي بازي و      جشنفرزندانشان در   

 هم اطالعات مورد نياز خود را به دست          ، وآموزشي مناسب  كننده

فـراهم  براي ارتباطـات بهتـر در خـانواده         هم مقدماتي    بياورند و 

  .كنند

ي   ي موسسه مـادران امـروز در ادامـه          بيني شده   هاي پيش   برنامه

  :  از اين قرار استها اجراي اين جشن

   بعدازظهر8 تا 6 از ساعت 3/4/84جمعه 

   بعدازظهر8 تا 6 از ساعت 7/5/84جمعه 

   بعدازظهر8 تا 6 از ساعت 4/6/84جمعه 

  فرهنگسراي بانو ـ پارك ساعي
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  روز جهاني خانواده����

ــال  ــصميم) 1993 (1372در س ــق ت ــومي  طب ــع عم  مجم

بيـست و  (دي  روز پانزدهم ماه مه ميال سازمان ملل متحد ،   

خانواده اعالم شد؛     روز جهاني )خورشيدي    ماه  ارديبهشت  پنجم

 سـال   11طـي     مرتـب آن    و يـادآوري    هدف از اين نامگذاري   

بـا    ي بـين الملـل،      جامعـه   گذشته ، تاكيدبر اهميتي است كه     

توجه به موقعيت خانواده در سرتاسر جهان ، براي اين نهاد           

  .شود  اجتماعي قايل مي

اده فرصتي را براي ترويج آگاهي همگـاني        روز جهاني خانو  

 به عنـوان واحـد   –هاي مربوط به خانواده       نسبت به موضوع  

 و نيز تـرويج عملكردهـاي مناسـب بـراي     –بنيادين جامعه  

  .آورد تحكيم اين واحد اجتماعي فراهم مي

سال گذشته موسسه مـادران امـروز از سـوى مركـز امـور              

م بزرگداشـت   مشاركت زنان براى طراحى و اجـراى مراسـ        

 ملـى انتخـاب      دهمين سالگرد روز جهانى خانواده در سطح      

هاى دولتى    اين مراسم با پشتيبانى و همكارى سازمان      . شد  

وغيردولتى مرتبط با خـانواده بطـور همزمـان در تهـران و             

  .هفت استان ديگربرگزار شد 

برخي از مواردي كه در مراسم سال گذشته به آن اشاره شد 

   :عبارت بودند از

هـاي    وجود نهاد خانواده براي گسترش متعادل رابطـه        ��

  . انساني مردم در جامعه ضروري است -اجتماعي 

هـا و      بويژه بـا توجـه بـه ارزش        –تحكيم نهاد خانواده     ��

 از ضـروري تـرين   -ي مـا    هنجارهاي فرهنگي جامعه  

  .رود  هاي اجتماعي به شمار مي فعاليت

ن نقش آفريني دستيابي به توسعه پايدار اجتماعي ، بدو ��

ها در اين زمينه ، امري است كه اگـر     ي خانواده   سازنده

  .محال نباشد ، بدون شك بسيار دشوار خواهد بود 

ها در رسيدن جامعه به   نقش آفريني سازنده ي خانواده ��

ــدون توانمندســازي فرهنگــي   توســعه ــدار ، ب  -ي پاي

  .پذير نيست  ها امكان اقتصادي خانواده

 اقتـصادي نـاتوان   – لحاظ فرهنگـي   اي كه به     خانواده ��

هـاي الزم را بـراي گـردهم          توانـد جاذبـه     باشد ، نمـي   

  .نگهداشتن اعضاي خود فراهم بياورد 

  

  

 دور شــدن اعــضاي خــانواده از يكــديگر و از كــانون   ��

پشت و پناه شدن زنان ، كودكان ،          خانواده ، موجب بي   

ا ه ن نوجوانان و سالمندان و در نتيجه تنهايي اجتماعي آ

  .شود  مي

هاي حمايت اجتماعي در       با توجه به ضعف زير ساخت      ��

 كودكـان ،    - مثـل كـشور مـا        -كشورهاي پيرامـوني    

نوجوانان ، زنان و سالمندان تنها مانـده در جامعـه ، در             

ترين تهديدهاي فـردي و     رسان  معرض بدترين و آسيب   

گيرند كه گـسترش فـساد و فحـشا ،            اجتماعي قرار مي  

ــاران  ــزايش بزهك ــزايش    اف ــال ، اف ــن و س ــم س  ك

افـــزايش , ) ماننـــد ايـــدز (هـــاي كـــشنده  بيمـــاري

هاي فردي و     ها و در نتيجه ايجاد افسردگي       سرخوردگي

سرانجام خمودگي و وادادگي نيروهاي فعال اجتمـاع از         

  .پيامدهاي محتوم آن است 

 خمودگي و وادادگي نيروهاي فعال اجتماعي به ركـود          �	

تماعي هم در عمـل بـه       انجامد و ركود اج     اجتماعي مي 

ي  شود و جامعه  هاي جامعه منجر مي     سست شدن بنيان  

  .پذيري خواهد بود سست بنيان نيز بسيار مستعد سلطه


پذيري راه هر گونه خالقيت و پيشرفت اجتماعي          سلطه �

كنــد و جامعــه را بــه ســوي فروپاشــي  را مــسدود مــي

  .دهد   اخالقي هر چه بيشتر  سوق مي-فرهنگي 

 اخالقي يك جامعه را بايد پايان       - فرهنگي     فروپاشي  -10

كار آن جامعه دانـست ؛ وضـعيتي كـه ديگـر هـيچ تـالش                

  .درمانگري آن را به روال عادي باز نخواهد گرداند 

اثـر بيمـاري ايـدز و       “ موضوع روز جهاني خـانواده امـسال        

  .است ” ويروس آن بر رفاه خانواده 

شت روز جهاني امسال نيز موسسه مادران امروز براي بزرگدا

 12:30 تـا    10 از ساعت    1384 ارديبهشت   23خانواده ،   

اي با ياري ستاد شهر سالم و در فرهنگـسراي    ي ويژه   برنامه

هـاي    اين برنامه بـا مـشاركت گـروه       . كند    بهمن برگزار مي  

 گردشـگري ،     آموزش ، بازي ، پدران ، جوانان و نوجوانان ،         

يريت اجرايـي   ها و محيط زيست موسسه و با مـد          مادربزرگ

 .شود  گروه بازي اجرا مي

  


