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 هاي موسسه مختصري از فعاليت ••••

  : برگزار شد رموسسه زير د هاي  تير برنامه  در ماه      

  )نابت خانم نگين( و بعد ازظهر صبح  –رفتارباكودك  گام �

  )شيوا موفقيان خانم(رشدجنسيگام  �

  )پور ايران فاطمه خانم( رفتار با نوجوانگام  �

  )خانم مريم احمدي( ارتباط كالمـيگام  �

  )خانم مريم احمدي(اي بر خودشناسي مقدمهگام  �

  )يانشيوا موفق خانم(روابط زناشويي گام  �
  

  ي تير سخنراني ماهانه ••••
ي   چگونگي گفتگو با كودكان دربـاره     “ي اين ماه با موضوع        جلسه

با كارشناسي خانم مريم احمدي و آقاي علـي جهانبخـشي       ” زلزله

  .مسئول ستاد حوادث غيرمترقبه برگزار شد 

ها وتـاثيرات وقـوع       ي انواع بحران     درباره   اين جلسه   در بخش اول  

ترهـا   درسنين مختلف و چگونگي برخورد بـزرگ      ها بر كودكان      آن

كم كردن اثرات مخـرب آن در زنـدگي كودكـان اطالعـاتي            براي

  . داده شد

ي زلزلـه و نكـاتي بـراي          در بخش دوم آقاي جهانبخشي در بـاره       

رويارويي با اين مشكل در قبل و بعد از وقوع آن ، سـتاد حـوادث              

  .د صحبت كرد هاي ستا غيرمترقبه ، وظايف  و برخي از فعاليت

  با ياد دوست

  كه مدارا و مهر مادري

  اوست هر و مداراياي از كان م ذره
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  شماره
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  ي داخلي  خبرنامه
  موسسه 

  مادران امروز
  

  

  

 1511715111-تهران
عصر       خيابان ولي

باالتر از شهيد بهشتي  
 9هافروز شمار دل ي كوچه

  زيرزمين

  صندوق پستي 
451-15115  

  تلفن و دورنگار 
  8728317 و 8715424 

maminstitute@kosar.net 
www.madaraneemrooz.com  

  

  

  :گيرنده 
  

  

  

  

  

  

  1383تير 

  2004جوالي 

  1425االولي    جمادي
  

  

  .ي ارتباط بهتر با كودك و لذت بردن از اين ارتباط است آساي دروازه يد معجزهلكوقت و حوصله 
 ي كودك وقت و حوصله براي مشاهده •

 وقت و حوصله براي بازي با كودك •

 وقت و حوصله براي حرف زدن با كودك •

 گويي براي كودك وقت و حوصله براي  قصه •

 هاي كودك وقت و حوصله براي گوش دادن به حرف •

 صله براي كار با كودكوقت و حو •

 وقت و حوصله براي خواندن با كودك •

 وقت و حوصله براي شناختن دنياي كودك •

 ريزي زندگي كودك وقت و حوصله براي برنامه •

 وقت و حوصله براي درك مشكالت كودك •

 وقت و حوصله براي يافتن راه حل مشكالت كودك •

 .ر عصر كمبود وقت بياموزيم و استفاده بهتر از آن را دوقتوقتوقتوقتآوردن  پس بايد فن به دست
 . آگاهي از ابعاد مختلف وجود كودك ضروري است  و شكيباييحوصلهحوصلهحوصلهحوصلههمچنين بدانيم براي تقويت 
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  هاي خارج از موسسه  برنامه ••••
  فرهنگسراها

  ) :16شهرداري منطقه (خانه مشق انديشه  -1
  ”ها رويا سياوشيان و افسانه شهرزاد  خانم“گام رفتار با كودك 
  ”ها فرزانه تواناپور و مهدوش كارگر خانم“گام بازي و انديشه 

  :فرهنگسراي  بهمن  -2
  ”سياوشيان و  منصوره فردادها رويا  خانم“ گام رفتار با كودك

  :فرهنگسراي بانو  -3
هاي سنتي توسط گروه بازي موسـسه در روز           اجراي جشن بازي  

   19/4/83جمعه 
  :ها  مهدكودك

  ي آموزش مربيان در مهدكودك ايران خودرو ي دوره  ادامه

  

  ها  شهرستان••••
  :ها اجرا شد  هاي زير در شهرستان در ماه تير برنامه

ح آموزش از راه دور مـادران در شهرسـتان          ي اجراي طر     ادامه •

 رضـايي و   به همـت خـانم ماريـا    ) مهدكودك شادمانه (شهر    قائم

  كارشناسي خانم مريم احمدي

 شركت و همكاري با اداره كل حفاظت از محيط زيست استان            •

آموزش مروجان مسايل   “ريزي و اجراي طرح         قزوين  در برنامه   

 هفته محيط زيـست در      به مناسبت بزرگداشت    ” محيطي    زيست

   )1383 خرداد 22 تا 16(شهرستان قزوين 

 اجراي برنامه آموزش خانواده در شهرستان رفسنجان به همت   •

  موسسه آموزشي كيش با كارشناسي خانم مريم احمدي
 

ي مـسايل تربيتـي بـراي         رساني در زمينه    دومين جلسه اطالع  • 

 نفت ايران   خطوط لوله و مخابرات   هاي كاركنان شركت        خانواده

در اين برنامه دو كارگـاه      .ساكن در منطقه كوهدشت برگزار شد       

ي آشنايي با ارتباط كالمي و عوامـل مـوثر بـر تربيـت               در زمينه 

هاي زندگي بـراي دختـران    براي مادران وكارگاه آموزش مهارت  

بازي بـراي   نوجوان ويك كارگاه آشنايي با اهميت بازي و اسباب    

اندازي اطاق بـازي      راه. انشان برگزار شد  مادران با همراهي فرزند   

. هـا در ايـن سـفر بـود          و كتابخانه براي كودكان از ديگر فعاليت      

  .اولين جلسه اين برنامه نيمه اول تير ماه برگزار شد

  

  هاي داوطلب  گروه••••
هاي جوانـان و  نوجوانـان پـس از              ي جديد فعاليت گروه      دوره •

ي  ي سال آينده   برنامه .پيوستن اعضاي جديد از تير ماه آغاز شد       
هـاي    هاي آموزش مهارت    گروه نوجوانان شامل برگزاري كارگاه    

  .هاي تفريحي  ـ فرهنگي است زندگي و برنامه
.  ي آموزش دومين گروه  مادر بـه مـادر پايـان يافـت                 برنامه• 

اي   هاي آموزشـي ايـن گـروه برنامـه          براي افزايش كيفي برنامه   
ايـن  . براي بازآموزي اعضاي گروه تـدارك ديـده شـده اسـت             
  .برنامه از تيرماه شروع و تا آذر ماه ادامه خواهد داشت 

ريـزي    نامـه ي ويژه پدران به منظـور نيازسـنجي  و بر              جلسه  •
  . ها برگزار شد  براي آن

  ها ارتباطات و همكاري ••••
  : ايم  زير ارتباط يا همكاري داشته ها ونهادهاي درتيرماه با سازمان

  هاي آموزشي پويا ، مركز امور مشاركت زنان ،  انجمن  پژوهش
  تاالر هنر،فرهنگ صلح ،  گسترش شوراي كتاب كودك ، شوراي

  بانو، فرهنگسرايزنان،  وبهبود زندگي  تحقيقات ، بازتواني موسسه
  انجمن ترويج علم ايران ،  ستاد حوادث غيرمترقبه ،  يونيسف ،

اداره كل حفاظت محيط ي حمايت پايدار از خانواده در بم ، كميته
شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران، زيست استان قزوين ، 

انشگاه موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان ،جهاددانشگاهي د
  .تهران ، انجمن دفاع از قربانيان خشونت ، موسسه همياران غدا 

  

  گردشگري •••• 
ي خود بـه منظـور    هاي گذشته ي برنامه گروه گردشگري در ادامه 

اي براي با هـم بـودن افـراد خـانواده در دل               فراهم آوردن برنامه  
 را بـه ديـدار از     29/3/83گردشگري در روز جمعه       طبيعت ، برنامه  

 نفـر از  70در ايـن برنامـه حـدود    . ي امامه اختـصاص داد  منطقه
  . ها شركت داشتند  اعضاي موسسه و همراهان آن

  

  توجه     •
  )مام (تعطيالت تابستاني موسسه مادران امروز  

  . تعيين شده است 16/5/83 تا 10/5/83از تاريخ 

 

  هاي آينده   برنامه •

  تاريخ آغاز  ها ها و كارگاه گام
   تعداد

  جلسه
  عت��  گرداننده

  4- 6   سلطاني محمود آقاي   5  20/5/83  بازي و انديشه

  4- 6  خانم شيوا موفقيان  5  20/5/83  روابط زناشويي

رشد جنسي كودك و 

  نوجوان
  9-11  خانم شيوا موفقيان  4  25/5/83

  9-11  خانم فاطمه صهبا  9  11/7/83  رفتار با كودك

  9 ـ11  ژادن خانم ماريا ساسان  4  11/7/83  تشويق و تنبيه

  3- 5   سلطاني محمود آقاي   5  14/7/83  بازي و انديشه

  9-11  پور  ايران فاطمه خانم  9  12/7/83  رفتار با نوجوان

 

  ي مرداد  سخنراني ماهانه ••••

”        ارتباط بدون خـشونت     “   مرداد ماه     سخنراني   موضوع
كارشــناس برنامــه آقــاي كــامران رحيميــان وزمــان .اســت

  . صبح است9  ساعت 6/5/83 جلسه  برگزاري
 

  هاي سنتي بازيجشن  ••••
   بعدازظهر 8 تا 6 از ساعت 16/5/83جمعه 

  فرهنگسراي بانو ـ پارك ساعي

  

  
  

  تسليت ••••

ياس ما را در غم از        ها محبوبه و مرضيه گل      عزيز خانم   دوستان

  .دادن مادر عزيزتان سهيم بدانيد دست


