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 هاي موسسه مختصري از فعاليت �

  : برگزار شد  وسسه زير در م هاي  آبان برنامه  در ماه  

  )خانم فاطمه صهبا ( رفتارباكودك  گام •

  )نژاد  خانم ماريا ساسان(تشويق و تنبيه   گام •

  )خانم فاطمه ايرانپور  ( رفتار با نوجوان  گام •

  ) شيوا موفقيان خانم(روابط زناشويي گام  •

  )شيوا موفقيان خانم(رشد جنسي گام  •

  )احمديخانم مريم ( ارتباط كالمـيگام  •

 )خانم مريم احمدي(اي بر خودشناسي  مقدمهگام  •

  ي آبان سخنراني ماهانه �

 ”  اصول كلي تغذيـه سـالم     “  ي آبان باموضوع    ماهانه  ي      جلسه

زاده كارشناس تغذيه برگـزار       خانم معصومه زارع    با كارشناسي 

 . شد

ي سـالم در      در اين جلسه مطالبي پيرامـون اهميـت تغذيـه         

. هـا ارايـه شـد       گيري و درمان بيمـاري    حفظ سالمت و پيش   

ي غـذايي سـالم دو        همچنين گفته شد كه در يـك برنامـه        

يعني بدن بايـد  .عامل تعادل و تنوع بايد در نظر گرفته شود     

. هاي مواد غذايي،   مواد الزم را دريافت كند           از تمامي گروه  

هـاي مـواد غـذايي ، ريـز           ي گروه   سپس توضيحاتي در باره   

  با ياد دوست

  كه مدارا و مهر مادري

  اوست اي از كان مهر و مداراي ذره

  

���  

� ��  
     

  شماره

29  

  ي داخلي  خبرنامه
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ــاران و دوســتداران     از همــه ــضا ، همكــاران ، مــشاوران ، كارشناســان ، ي ي اع

كنيم همـراه بـا خـانواده در جـشن شـشمين              موسسه مادران امروز دعوت مي    

  .سالگرد تاسيس موسسه شركت فرمايند

   صبح12 تا 9 از ساعت 27/9/83جمعه : زمان 

   و نوجوانان سالن سينماي كانون پرورش فكري كودكان: مكان 

  خيابان خالد اسالمبولي نبش كوچه چهارم  
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ي  ي هر فرد به اين مواد و نحوه  نياز روزانهها ، ميزان مغذي

 . جانشيني مواد مختلف در يك گروه غذايي داده شد

  هاي خارج از موسسه  برنامه �

  فرهنگسراها

  ) :16شهرداري منطقه (خانه مشق انديشه 

  ”ها افسانه شهرزاد و نگين شهري   خانم“ گام رفتار با كودك •

  
  ها  مهدكودك

ي آموزشي  رفتـار بـا         ايي با كليات دوره   ي آشن    برگزاري جلسه  •

  )خانم نگين نابت هاي كوچك باكارشناسي  كودك در مهد فرشته

  
  ها مدرسه

هاي آموزشي با موضوع آشنايي با مراحل رشد          برگزاري جلسه  •

ي رفتار با كودك دبستاني براي آموزگـاران در دبـستان             و نحوه 

  ريم احمديبا كارشناسي خانم م  ) 6منطقه ( دخترانه گيو 

هاي رفتار با نوجوان    ويژگي  با موضوع   ي آموزشي   جلسه   برگزاري •

  ي ـ خانم مريم احمد)8منطقه ( دانش  خرد ي راهنمايي در مدرسه

 
  ها  شهرستان••••

  :ها اجرا شد  هاي زير در شهرستان در ماه آبان برنامه

هـاي كميتـه حمايـت پايـدار از كـودك و              ي فعاليـت     در ادامه  •

ي   بم  در آبان مـاه بـه دعـوت كميتـه  سـه برنامـه                خانواده در   

آموزشي براي مديران و مربيان مهدهاي كـودك در شهرسـتان           

. بم توسط كارشناسـان موسـسه مـادران امـروز برگـزار گرديـد             

  :ها از اين قرار بود  موضوع و كارشناس اين برنامه

، ) نـژاد   ها فاطمه صـهبا و ماريـا ساسـان       خانم(  رفتار با كودك    

گويي  و چگونگي ارتبـاط مربيـان بـا والـدين              خواني و قصه  كتاب

  )كرمي  خانم مرضيه شاه( كودكان 

اززمان تشكيل كميته حمايت پايدار از كودك و خـانواده در بـم              

خانم نسرين بينا يكي ازنمايندگان موسسه در اين كميته      تا كنون 

  .ها فعاالنه شركت داشته است  ها و اجراي آن ريزي در برنامه

 

ي اجراي طرح آموزش از راه دور مادران در شهرسـتان               ادامه  •

  ) مهدكودك شادمانه(شهر  قائم
 

ي مـسايل تربيتـي بـراي     رسـاني در زمينـه   هاي اطـالع    جلسه •

خطـوط لولـه و مخـابرات نفـت           هاي كاركنان شـركت         خانواده

  .برگزار شد ايران ـ مركز لرستان 

  هاي داوطلب  گروه�
ي آمـوزش تكميلـي خـود در          گروه مادر بـه مـادر اولـين دوره         •

 10مـدت ايـن دوره      . ي رفتار با نوجوان را به پايان رسـاند          زمينه
  .جلسه بود 

برنامه آموزشي اين دوره بر اساس مطالب ارايـه شـده  در كتـاب           
. ي ده جلدي ارتباط بين دو نسل طراحي و اجـرا گرديـد          مجموعه

شـنبه     رفتـار بـا كـودك از  سـه          بخش ديگر برنامـه بـا موضـوع       
  .شود  شروع مي19/8/1383

هـاي        گروه جديد مادر به مادر پس از بـه پايـان رسـيدن برنامـه              
  .كنند ي بازآموزي فعاليت خود را آغاز مي دوره
مندان فعاليـت در ايـن زمينـه در صـورت داشـتن شـرايط                 عالقه

  . كنندهاي گروه شركت توانند در برنامه عضويت در اين گروه مي
ي كار و شرايط ورود به گروه مادر بـه مـادر        براي آشنايي با نحوه   

ي راهنما تهيه شـده اسـت كـه الزم اسـت داوطلبـان                يك جزوه 
  .همكاري در اين گروه قبل از پيوستن به گروه آن را مطالعه كنند

  
هاي داوطلـب بـه روال        هاي تمامي گروه     در طي اين ماه جلسه     •

  .گذشته تشكيل شد
  

  ها تباطات و همكاريار �
  : ايم زير ارتباط يا همكاري داشته ها ونهادهاي ماه باسازمان درآبان

ي حمايت پايدار ازخانواده در بم،   مركزامور مشاركت زنان ،كميته

نهضت سوادآموزي ، ،  بانو فرهنگسرايكودك ،  شوراي كتاب

شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران ، شوراي گسترش 

  ، ياوران بهبود تغذيه      فرهنگ صلح

 

  هاي آينده   برنامه •

  تاريخ آغاز  ها ها و كارگاه گام
   تعداد

  جلسه
  عت��  گرداننده

   11 ـ1  خانم شيوا موفقيان  2  1/9/83  براي ازدواج آمادگي مباني

  9 ـ 11  خانم مريم احمدي  16  2/9/82  اي بر خودشناسي مقدمه

  4 ـ 6  هباخانم فاطمه ص  9  2/9/83  رفتار با كودك

  9 ـ11  كرمي خانم مرضيه شاه  4  9/9/83  گويي و كتابخواني قصه

  9 ـ11  خانم شيوا موفقيان  5  15/9/83  روابط زناشويي

  9-11  پور  ايران فاطمه خانم  9  15/9/83  رفتار با نوجوان

  9-11  نژاد خانم ماريا ساسان  9  14/9/83  رفتار با كودك

  9 ـ11  ه صهباخانم فاطم  4  14/9/83  تشويق و تنبيه

  3-  5    سلطاني محمود آقاي   5  8/10/83  بازي و انديشه

 

  ي آذر  سخنراني ماهانه ••••

ــوع ــخنراني موض ــاه   س ــانوان “ آذر م ــالمتي ب ــت و س ”          بهداش

ــت ــرزاده                 .اس ــبا زرگ ــانم دكترص ــركار خ ــه س ــناس برنام كارش

 صــبح  در محــل 9  ســاعت 3/9/83 جلــسه  و زمـان برگــزاري 

  .موسسه مادران امروز است

  

   انتشار كتاب مادر ••••

خـاطرات  ” مادر و خاطرات پنجاه سال زنـدگي در ايـران     “كتاب  

سركار خانم توران ميرهادي به همت خانم سيمين ضرابي توسط       

  . نشر قطره منتشر شد
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موسسه مادران امروز ضمن تبريك و ارج نهادن بـه ايـن كـار               

معه ما بتوانند با الهـام از ايـن         فرهنگي ، اميدوار است مادران جا     

                   .                                               خاطرات نقش موثرتري در خانواده ايفا كنند


