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  هاي موسسه مختصري از فعاليت ••••
  : برگزارشد زير درموسسه هاي وخرداد برنامه ارديبهشت        در ماه

  )نابت خانم نگين( و بعد ازظهر صبح  –رفتارباكودك  گام �
  )خانم فاطمه صهبا( تشويق و تنبيهگام  �
  )شيوا موفقيان خانم(رشدجنسي و زناشويي روابطگام  �
  )پور ايران فاطمه خانم( رفتار با نوجوانگام  �
  )خانم مريم احمدي( ارتباط كالمـيگام  �
  )احمدي  مريم  خانم(ف برتربيت ِ عواط نقشگام  �
  )سلطاني آقاي مهندس محمود (بازي و انديشهگام  •
  )نژاد ساسان خانم ماريا(ـ بعدازظهر تشويق و تنبيهگام  �
 )كرمي شاه مرضيه خانم( كار فرهنگي با نوزادانكارگاه  �

  
  سخنراني ماهانه خرداد ••••
هاي روانـي و      پيشگيري از آسيب  “ي اين ماه با موضوع        جلسه •

با كارشناسي آقاي حسين اسد بيگي روانشناس بـاليني         ” تماعياج

  .برگزار شد

هاي اجتمـاعي از جملـه افـسردگي،          در اين جلسه به انواع آسيب     

 پرداخته شد و بـه عوامـل پديـد آمـدن و             …اعتياد و انواع آن و      

هـا نيـز      چگونگي شناسايي و برخورد  با افراد مبتال به اين آسيب          

 پـذير كـردن و    انمنـد كـردن، مـسئوليت   اشاره شد و گفته شد تو 

ــان  و آمــوزش   ــه نفــس در كودكــان و نوجوان ايجــاد اعتمــاد ب

هـاي    تواند بـه عنـوان زمينـه        ها مي   هاي اجتماعي  به آن      مهارت

  .ها كمك كند پيشگيري به خانواده

  با ياد دوست

   مادريكه مدارا و مهر

  اوست اي از كان مهر و مداراي ذره

  

���  

� ��  
     

  شماره
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  :گيرنده 
  

  

  

  

  

  

  1383خرداد 

  2004ژوئن 

  1434الثاني   ربيع
  

  

  

ها براي حفظ محيط زيست به همان انـدازه اهميـت دارد كـه                آموزش خانواده 

ي انتخاب همسر، پرورش فرزند يا مديريت خـانواده،           ها درباره   آموزش خانواده 

تـر نيـز      وان گفت اولويت آموزش محيط زيـست بـه مراتـب افـزون            ت  حتي مي 

 زيست و حفـظ سـالمتي و پايـداري آن            هست، زيرا بدون در نظر گرفتن محيط      

  .ها براي زيستن در آن آموزش ببينند ماند تا خانواده دنيايي باقي نمي
                                                     

  ) مـام(ي مـوسسـه مـادران امـروز                                         بخـشي از بيـانيـه                    
  ) خرداد ماه20 تا 16(به مناسبت هفته محيط زيست 
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  هاي خارج از موسسه  برنامه ••••

  فرهنگسراها
  ) :16شهرداري منطقه (خانه مشق انديشه  -1

هـا مهتـاب طباطبـايي و         خـانم “م رفتـار بـا كـودك       ي گـا    ادامه

  ” نگين شهري

  ”ها رويا سياوشيان و زهرا جذبي خانم“گام تشويق و تنبيه 

  :سراي گلبرگ  انديشه -2

بـه  ) مـام ( اختـصاصي موسـسه مـادران امـروز         برگزاري برنامـه  

مناسبت بزرگداشت دهمين سالگرد روز جهـاني خـانواده در روز           

   25/2/83جمعه 

  :سراي بانو فرهنگ -3

هاي سنتي توسط گروه بازي موسـسه در روز           اجراي جشن بازي  

   8/3/83جمعه 
  

  ها ها و مهدكودك مدرسه
ــه-1 ــزاري برنام ــش  برگ ــنايي دان ــضي از   ي آش ــا بع ــوزان ب آم

هاي زيست محيطي و چگـونگي حفـظ محـيط زيـست              موضوع

در ) مـام (توسط گـروه محـيط زيـست موسـسه مـادران امـروز            

  .ي صادرات ايران  ي توسعه دبستان دخترانه

 برگزاري كارگاه ورود به دبستان در مهدكودك رنگارنگ بـا           -2

  كارشناسي خانم مريم احمدي 

  ي آموزش مربيان در مهدكودك ايران خودرو  برگزاري دوره-3

  
  ها  شهرستان••••

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

به ) آفرينش مهدكودك( تان بابلتنبيه درشهرس و  گام تشويق  •

  سـبحاني و كارشناسـي خـانم فاطمـه          همت خـانم شـهربانو    

  صهبا

 سخنراني توسـط خـانم مـريم احمـدي بـه مناسـبت روز               •

  ) شادمانه مهدكودك(شهر  جهاني خانواده در قائم

اندازي طرح آمـوزش از راه دور مـادران در شهرسـتان               راه •

 رضايي و     خانم ماريا  به همت ) مهدكودك شادمانه (شهر    قائم

  كارشناسي خانم مريم احمدي
  

  ها موسسه در رسانه ••••
مصاحبه با خبرگزاري جوان بـراي آشـنايي بـا موسـسه و           •

  .ها درخانواده  هاي سنتي و اثر آن بازي

مصاحبه با راديو پيام، خبرگـزاري مـسجد، راديـو تهـران،            •

  . ي روز جهاني خانواده  خبرگزاري جمهوري اسالمي درباره

كارهايي براي كساني     مصاحبه با راديو جوان با موضوع راه       •

  .اند  كه تازه ازدواج كرده

  42ي زنان شماره  گـزارش روزجهانـي خانـواده درخبرنامه •

ــت • ــاز فعالي ــزارش آغ ــه   گ ــاري ب ــراي ي ــاي موســسه ب ه

ــه هــاي آســيب خــانواده ــده از زلزل ــم ـ خبرنامــه    دي ي         ي ب

  42زنان شماره 

  

  هاي آينده   نامهبر ••••
  

  عت��  گرداننده  جلسه تعداد  تاريخ آغاز  ها ها و كارگاه گام

  9-11  خانم نگين نابت  9  30/3/83  رفتار با كودك

  9-11  سلطاني محمود آقاي   5  3/4/83  بازي و انديشه

  9-11  پور ايران فاطمه خانم  9  7/4/83  رفتار با نوجوان

  9-11  احمدي يمخانم مر  4  15/4/83  اي برخودشناسي مقدمه

  9-11  كرمي شاه مرضيه خانم  4  9/4/83  گويي وكتابخواني قصه

  5- 7  احمدي  مريم خانم  16  10/4/83  ارتباط كالمي

  
  
  سخنراني ماهانه تير ماه ••••

گفتگـو بـا كودكـان        چگونگي“ تير ماه    سخنراني  موضوع

ــاره ــه درب ــت” ي زلزل ــركار   .اس ــه س ــناس برنام            كارش

ــد ــريم احم ــانم م ــزاريخ ــان برگ ــسه  ي و زم           2/4/83 جل

  . صبح است9ساعت 

  

  ها ارتباطات و همكاري ••••
هـا و نهادهـاي زيـر ارتبـاط                در ارديبهشت ماه امسال با سازمان     

  : ايم  يا همكاري داشته
  مركز امور مشاركت زنان  •
  موسسه تحقيقات، بازتواني و بهبود زندگي زنان •
  شوراي كتاب كودك  •
  هاي آموزشي پويا جمن پژوهشان •
  كانون توسعه فرهنگي كودكان  •
  انجمن مركزي اوليا و مربيان •
  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  •
  شوراي گسترش صلح  •
  شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  •
  ي حمايت پايدار از خانواده در بم  كميته •
  ي سبز جبهه •
  ي فرهنگ و توسعه پايدار خانه •
  ي هنرمندان ايران خانه •
   در كشور هلندbboانجمن غيردولتي  •
ها و نهادهايي كه در برگزاري مراسم بزرگداشـت روز            سازمان •

  .جهاني خانواده شركت داشتند
  
 موسسه پژوهشي كودكـان دنيـا   ارديبهشت ماه 21در روز     

براي اين دوستان   . دهمين سالگرد فعاليت خود را جشن گرفت      

  .هاي فرهنگي داريم  آرزوي پويايي هرچه بيشتر در فعاليت
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  آموزش مربيان مهدهاي كودك ••••
بـار در مهـدكودك       طرح آموزش مربيان مهـدهاي كـودك ايـن        

ايـن  . ت ماه آغـاز شـد      ارديبهش 27خودرو از تاريخ      شركت ايران 

هـاي رفتـار بـا كـودك،        طرح در چهارده جلسه شـامل موضـوع       

گــويي، چگــونگي جــذب  تــشويق و تنبيــه، كتــابخواني و قــصه

كودكان به مهدكودك، ابعاد و محـيط مناسـب رشـد كودكـان،              

ارتبــاط كالمــي، رشــد عــاطفي، آمــوزش غيرمــستقيم و نقــش 

  .شود  مهدكودك و مربيان در امر تربيت اجرا مي

خـودرو    كارشناسان مجري طـرح در مهـدكودك شـركت ايـران          

كرمـي و          هـا مـريم احمـدي، زهـرا فرمـاني، مرضـيه شـاه               خانم

  .نژاد هستند ماريا ساسان

  
  ها  آموزش از راه دور خانواده ••••
 ارديبهـشت مـاه امـسال اجـراي طـرح آمــوزش از راه دور      30از

  .شهر آغاز شد  مادران در شهرستان قائم

هـا انجـام       با هـدف آمـوزش خـانواده در شهرسـتان           مهاين برنا 

 خودآمـوز ارتبـاط      اين برنامه با استفاده از ده جلد كتاب       . شود  مي

ــا مــشاركت فعــال توســط خــود مــادران و   ــين دو نــسل  و ب ب

انجـام  ) مـام (ي موسسه مادران امـروز      كارشناسي زمانبندي شده  

  .شود  مي

ـ        درحال حاضر اين طرح به     ي فقـط در     صـورت محـدود و تجرب

  .شود شهر اجرا مي شهرستان قائم

هـاي معمـول، عـدم حـضور          تفاوت اين نوع آموزش با آمـوزش      

  .دايمي كارشناس در گروه است
  

  امروز مادران  موسسه هاي ي فيلم ازفعاليت تهيه ••••
ــاي  ــاب آق ــت جن ــه هم ــا  ب ــم  عليرض ــش  قاس ــر بخ ــان دبي          خ

اسـالمي   و سـيماي جمهـوري    فرهنگي ـ هنري سـازمان صـدا   

هــاي               ايــران، يــك فــيلم كوتــاه بــراي معرفــي فعاليــت      

  . شده است تهيه) مام( امروز   مادران موسسه

هاي مربوط بـه مراسـم مختلفـي كـه         اين فيلم از مجموعه فيلم 

هـاي گونـاگون برگـزار        بـه مناسـبت   ) مام(موسسه مادران امروز  

ــرده ــده    كـ ــاب شـ ــت، انتخـ ــش و در آن اسـ ــايي   بخـ  از هـ

  .موسسه معرفي شده است هاي فعاليت

  .ها ادامه يابد ضمن تقدير از كار ايشان اميدواريم اين همكاري
  

  المللي كتاب نمايشگاه بين ••••
موسسه مادران امروز امسال نيز همچون سال قبل در هفدهمين 

شـركت در  . كتـاب حـضور فعـال داشـت     المللـي  نمايـشگاه بـين  

 و انتـشارات موسـسه بـه    هـا  نمايشگاه به منظور معرفي فعاليـت  

هـا بـه      بازديدكنندگان نمايشگاه و از اين طريق جلـب توجـه آن          

  . باشد ضرورت توجه به خانواده و آموزش آن مي

ي خـانم     ريزي و اجـراي ايـن برنامـه بـه عهـده             مديريت برنامه 

ــصوره ــسه در              من ــاب موس ــي كت ــروه بررس ــده گ ــرداد نماين  ف

  . است گروه هماهنگي بوده

 دوستاني كه در كنار ايشان با حـضور فعالـشان در پيـشبرد              ساير

  : قرارند  اين برنامه كوشش كردند از اين

 پـروين اسـفنديار،       مينو اسـدي،    پور،   ايران   رباب  پور،  فاطمه ايران 

  زاده، افـسانه     جمـالي    پيرهادي، معـصومه     بخششي، معصومه   الله

كـش،    زمـاني، مهنـاز زحمـت       زاده، مريم ذوالفقاري، هـدي      حسن

صــميميان، مهــين طــوقي،   شــريف، منيــژه  ميناشــادمان، نــازي

رين لطفـي، مـريم معتمـد،        فـدايي، نـس     عباسخواه، خورشيد   هاجر

  .نورزاد، فاطمه وحيدي، و آقاي مهربخش  اعظم معبوديان، شهال

 بخشـشي و     ها اللـه    هاي برگزاري نمايشگاه خانم     در يكي از روز   

 مقدم از گـروه    دباغ و مهتاب  بازي و فرشته آذر بخششي از گروه   

ي    امـروز درغرفـه      مـادران   گـويي موسـسه      قـصه    و  خـواني   كتاب

ي فرهنگ و مردم در سالن مطبوعات حاضر شـدند و بـه               نشريه

   و  بازي،كتــابخواني  ي ســواالت بازديــد كننــدگان در زمينــه   

  . پاسخ دادند گويي قصه

  

  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 جمعـه    نامهطبيعت، بر 

  . ي امامه اختصاص داده است منطقه
  

  معرفي كتاب ••••
منـد كـردن فرزنـدان بـه                 پنجاه روش ساده براي عالقـه     

  .ورزش و سالمتي 
سـارا رئيـسي    : متـرجم   / بـاريج   جوآن لندي و كيت   : نويسندگان  
  صابرين: انتشارات 

ي چگونگي حفظ سالمت عمـومي        زمينهاين كتاب اطالعاتي در     
 و حركـات ورزشـي مفيـد و    …ها و  ها و استخوان بدن و ماهيچه  

هاي كوچك و قابل دسترس را بـه اعـضاي              قابل اجرا در محيط   
  .كند ها پيشنهاد مي خانواده

) مـام (گروه بررسي كتاب از ديد مادرانه موسـسه مـادران امـروز           
رايه شـده در كتـاب را بـه    هاي ا مطالعه اين كتاب و انجام برنامه    

  .كند ها پيشنهاد مي خانواده
  
  

  

  

  

  تسليت ••••

 بهمنيان    اسفنديار و خانم دكترهما      پروين  عزيز خانم   دوستان

  . بدانيددادن عزيزانتان سهيم ما را در غم از دست
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  ي اختصاصي  برنامه

خانواده  سالگردروز جهاني بزرگداشت دهمين

  ) انديشه سراي گلبرگ-1383ارديبهشت 25(

  

اي توسط موسـسه      ي ويژه   به مناسبت بزرگداشت اين روز برنامه     

ــا 9از ســاعت ) مــام(مــادران امــروز       بعــد ازظهــر در 2 صــبح ت

  . انديشه سراي گلبرگ برگزار شد

هاي آموزش، بازي، پدران، جوانان و   اين برنامه با مشاركت گروه    

  .ها و محيط زيست اجرا شد نوجوانان، گردشگري، مادربزرگ

هـا حـضور       بود پدران در اجـراي برنامـه        در اين روز تالش شده    

 در  تاكيد براين امر به دليل نقـش پـدران        . باشند  تري داشته   فعال

. تر پـدران در خـانواده اسـت     تربيت فرزندان و لزوم حضور فعال   

آوري نظرات پدران قبل از اجراي مراسم يك نشست           براي جمع 

شــده بــود و از           هــا در موســسه ترتيــب داده   بــا حــضور آن 

 بـود بـا حـضور         شـده   شركت كنندگان در اين نشست خواسـته      

ه سـاير پـدران را بـه        تر خود در روز برگزاري مراسم، توجـ         فعال

اهميت بازي و نقش آن در ايجاد ارتباط بهتر با فرزنـدان جلـب              

  .كنند 

ي اهميـت خـانواده و          سخنراني كوتـاه دربـاره       شامل يك   برنامه

هـاي    ، اجـراي بـازي    ) احمـدي    مـريم   خـانم (روز جهاني خانواده    

آوري كتبـي     گـويي، جمـع     كنندگان ، قصه    مختلف توسط شركت  

هاي شـركت كننـده از هـم و           ظارات اعضاي خانواده  آرزوها و انت  

  . نقل خاطرات بود

هـاي محـيط زيـستي و      به نمايشگاهي از كتاب    بخشي از برنامه  

اين بخـش از    . نمايش چند نوع حيوان خانگي اختصاص داشت        

هــاي        هــا در زمينــه برنامــه بــا هــدف ارتقــاي آگــاهي خــانواده 

ي چگونگي    سان درباره يكي از كارشنا  . زيست محيطي انجام شد   

ــيوه   ــانگي و ش ــات خ ــداري حيوان ــا         نگه ــسان ب ــاط ان ي ارتب

  . ها داد   خانگي اطالعاتي به خانواده حيوانات

هـا بـا هـدف     گويي توسط يكي از اعضاي گروه مـادربزرگ      قصه

هـا بـا هـم     ها به ضرورت ارتباط بيشتر نـسل   آشنا كردن خانواده  

ي      نـسل در يـك برنامـه       در كنارهم قرار گـرفتن سـه      . اجرا شد 

. كنـد  لذت بخش به برقراري ارتباط سازنده در خانواده كمك مي 

گـويي و   آشـنايي بـا قـصه   “ قبل از برگزاري مراسم يك كارگاه      

هـا و     ه  هـا بـا شـيو       براي آشـنايي گـروه مـادربزرگ      ” كتابخواني

  . گويي و كتابخواني برگزار شده بود  هاي قصه هدف

وسسه هم در كنار مراسم براي بازديد       نمايشگاهي از انتشارات م   

  .شده بود كنندگان ترتيب داده شركت

  

  

   سپـاس ••••
سپاس براي همكاري در برگـزاري مراسـم بزرگداشـت دهمـين          

  :روزجهاني خانواده از 

زنان،   مشاركت   مركزامور  گلبرگ،  سراي  ايران، انديشه   هنرمندان  خانه

مــددي، فرحنـاز  : هــا  شـركت مهندســان مـشاور، گزينــه، خـانم   

زاده، مهـري     پژوه، افسانه حـسن     كرمي، فاطمه حقيقت    شاه  مرضيه

نژاد، نگـين     اميرزادگان، منصورده فرداد،فاطمه صهبا، مارياساسان    

نابت، طاهره جذبي، تـوران رئيـسي، آذربخشـشي، فـرح پـاكفر،             

  زاده، مهين زنديه، شهناز يدالهي و نسرين لطفي،  جمالي معصومه

وجوانان، جوانان، گردشـگري، پـدران،      هاي آموزش، بازي، ن     گروه

  ها محيط زيست و مادربزرگ

ها و نهادهايي كه با مـشاركت فعـال خـود بـر               ي سازمان   و همه 

  .ها تاكيد كردند ضرورت توجه به خانواده
  

   هـاي آسـان كتاب  انتشار دو عنـوان جديد از سري ••••
خيـز اسـت، بـراي        با توجه به اينكه كـشور مـا سـرزميني زلزلـه           

يري از تكرار وقايع تلخ بايد هرچه زودتر اقـدامات عاجـل و       جلوگ

  . اساسي صورت گيرد

هـاي زلزلـه      ايمن سازي شهرها و روستاهايي كه در مسير گسل        

هاي امداد و نجات و مقابله بـا          ريزي طرح   قرار گرفته اند ، برنامه    

بالياي طبيعي در سطوح ملي و ايجـاد سـاختارهاي الزم بـراي             

 نيز باال بردن سطح آگاهي عمومي نسبت بـه          نيل به اين مهم و    

توانند ـ و بايد ـ بـراي     اين بالي طبيعي و اقداماتي كه مردم مي

هاي مهمـي اسـت       از جمله گام  . كاهش ضريب خطر انجام دهند    

  .كه بايد هر چه زودتر برداشته شوند

منظـور آمـوزش و كـاهش ضـريب      به) مام(موسسه مادران امروز  

ها به هنگـام وقـوع زلزلـه اقـدام بـه              دهخطر براي اعضاي خانوا   

 ”ي زلزلـه      نكـاتي دربـاره   “ انتشار يـك كتـاب آسـان بـه نـام            

  .است دهكر

ــم ــان    از مه ــوب شخــصيت كودك ــد مطل ــل در رش ــرين عوام ت

ي مستقيمي بـا داشـتن    نفس رابطه اعتمادبه. نفس است  به  اعتماد

  .گيري ، ابتكار، خالقيت و نوآوري دارد ي، قدرت تصميم اراده

نفس در كودكان و نوجوانان از مهمترين وظايف     به  پرورش اعتماد 

  . والدين و مربيان است 

نفـس در   بـه  ها با چگونگي رشد اعتماد     منظوري آشنايي خانواده    به

 ”نفس دركودكان  ي اعتمادبه   نكاتي درباره “آسان  ي  كودكان جزوه 

  .است  تهيه شده) مام(درموسسه مادران امروز


