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  هاي موسسه مختصري از فعاليت �
  :هاي زير در موسسه برگزار شد  اسفند برنامه       در ماه
  )آقاي محمود سلطاني(  بازي و انديشه گام �
  )خانم شيوا موفقيان(روابط زناشويي گام   �
  )پور م فاطمه ايرانخان (رفتار با نوجوانگام  �
  )كرمي خانم مرضيه شاه (گويي و كتابخواني قصهگام  �
  )كرمي خانم مرضيه شاه (كار فرهنگي با نوزادانكارگاه  �
  
  هاي خارج از موسسه برنامه �
  ها  مدرسه

ي  و مدرسه16 منطقه  فردوس ـ  در هنرستان  نوجوان  گام رفتار با  برگزاري•
  )طمه ايرانپورخانم فا (7 منطقه –راهنمايي هاجر 

  هاي آينده برنامه •

  تاريخ آغاز  ها گامها و كارگاه
تعداد 
  جلسه

  عت��  گرداننده

  9- 11  خانم نگين نابت  9  22/1/83  رفتار با كودك
  9- 11  خانم فاطمه صهبا  4  22/1/83  تشويق و تنبيه
  9- 11  مريم احمدي خانم  4  24/1/83  ارتباط كالمي
  3-5   سلطانيمحمود آقاي  5  25/1/83  بازي و انديشه
  9- 11  پور خانم فاطمه ايران  9  30/1/83  رفتار با نوجوان
  9- 11  خانم شيوا موفقيان  4  30/1/83  روابط زناشويي
  3-5  نژاد خانم مارياساسان  4  30/1/83  تشويق و تنبيه

  9-11  خانم مريم احمدي  2  8/2/83  نقش عواطف بر تربيت
  3 - 5  ميكر خانم مرضيه شاه  9  8/2/83  رفتار با نوجوان

  

   ديد و بازديد نوروزي•
 بعد از ظهر را به ديدار 5/4 صبح تا 10 از ساعت 18/1/82روز سه شنبه 

  .ايم  نوروزي با يكديگر در موسسه اختصاص داده
  .داريم منتظر ديدارتان هستيم و مقدمتان را گرامي مي

  با ياد دوست

  كه مدارا و مهر مادري

  اوست اي از كان مهر و مداراي ذره
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  هاي داوطلب  دومين گردهمĤيي گروه••••

 صـبح  9 از ساعت 6/12/82در تاريخ   هاي داوطلب     دومين گردهمĤيي گروه  
  .از ظهر در انديشه سراي گلبرگ برگزار شد  بعد4تا 

  .  بودسوي آينده پيش بهعنوان اين گردهمĤيي 
هاي داوطلب در آبان ماه امـسال بـا هـدف آشـنايي           اولين گردهمĤيي گروه  

هـاي گذشـته در موسـسه مـادران امـروز         بيشتر با يكديگر و بررسي برنامه     
  .ه بودبرگزار شد

هـا را     از اين پس موسسه تصميم دارد هر شش ماه يك بار اين گردهمايي            
ريزي كارهاي آينده   تا در آن به بررسي كارهاي گذشته و برنامه. برگزار كند
رسـاني    هاي كمك   دومين گردهمايي ابتدا از دوستاني كه در برنامه       . بپردازد

هـا و شـهر بـم شـركت        نها، بيمارستا   به زلزله زدگان شهر بم، در نقاهتگاه      
ي بزرگداشت كساني كه در زلزله ،         داشتند، سپاسگزاري شد و متني در باره      

  .بودند خوانده شد دچار آسيب شده
سوي آينده با شركت فعـال شـركت كننـدگان        بخش بعدي كارگاه پيش به    
هـاي گذشـته و آينـده، تغييـرات كمـي و كيفـي        برگزار شد بررسي برنامـه    

ها و  هاي گروه ي كار گروهي و كار داوطلبانه و مسئوليتها ها، ويژگي   برنامه
  .هاي مطرح شده در كارگاه بود اعضا، موضوع

سراي گلبرگ همچنين سركار خانم منصوره فرداد  از مسئوالن انديشه •
سراي گلبرگ فراهم آوردند  كه امكان برگزاري اين گردهمايي را درانديشه  

  .صميمانه سپاسگزاريم
  

  روز جهـانـي زن •
ي زنان كوشا     اين روز را به همه    . روز جهاني زن است   )  اسفند 17(مارس   8

دانـيم بـراي يـادآوري        گوييم و بزرگداشـت آن را فرصـتي مـي           تبريك مي 
هايي سـالم و سـازنده در خـانواده و جامعـه و               وظايف خود در ايجاد ارتباط    
  .ترين بخش جامعه يعني خانواده  اي ترويج صلح و مدارا از پايه

  
  اني خانوادهروز جه •
. اسـت  هر سال به عنوان روز جهاني خانواده برگزيده شده      )  ارديبهشت 25( ماه مه    15

هـايي   بزرگداشت چنين روزهايي فرصتي است براي يادآوري و پرداختن بـه موضـوع            
  .كه نبايد فراموش شود

برابــر اســت بــا دهمــين ســالگرد روز )  مــيالدي2004 (1383 ارديبهـشت ســال  25
اي براي برگزاري     به همين مناسبت در سراسر جهان مراسم ويژه       . واده  المللي خان   بين

بـا  ) مـام ( مـادران امـروز     موسـسه . شـود     دهمين سالگرد روز جهاني خانواده برپا مـي       
ها و نهادهايي كه محـور اصـلي    ي سازمان پشتيباني مركز امور مشاركت زنان از همه      
است تا بـراي بزرگداشـت       كرده است، دعوت     يا بخشي از محورهاي كاريشان خانواده     

  . دهمين سالگرد روز جهاني خانواده با هم هماهنگ شوند 
 با شركت نمايندگان گروهي از ايـن        9/12/82اولين نشست اين هماهنگي روز شنبه       

  .  خواهد بود 12/82 /24دومين نشست روز . ها برگزار شد  سازمان
روز ،    ركت براي بزرگداشـت ايـن     مند به مشا    هاي عالقه   ها و سازمان    ي انجمن   از همه 

  .كنيم براي هماهنگي بيشتر با موسسه تماس بگيرند  دعوت مي

  ي اسفند ي ماهانه جلسه •
 سخنراني خانم دكتر آزاده جواليي مـشاور  82/اسفند / 5شنبه    روز سه 

ــاره ــادران   بهداشــتي موســسه در ب ي ســرطان پــستان درموســسه م
شان با تاكيد بر شيوع رو بـه       در اين سخنراني اي   . انجام شد ) مام(امروز

را خطـري جـدي بـراي سـالمت زنـان           افزايش سرطان پـستان ، آن     
  .دانستند و بر ضرورت مبارزه جدي با اين سرطان تاكيد نمودند

 عامـل اصـلي در   2ترين سرطان زنان بـا       سرطان پستان بعنوان شايع   
ا  مورد ابتال، تنه   100از هر   . جنسيت زنانه و افزايش سن    . ارتباط است 

لـذا ايـن سـرطان بطـور مـشخص          . شـود   مـي    مورد در مردان ديده    1
افـزايش سـن احتمـال ابـتال را         . است  جنسيت زنانه را هدف قرار داده     

 سـالگي بـسيار     20اي كه اين سرطان در زيـر        گونه  دهد به   افزايش مي 
 30 سالگي موارد ابتال كـم اسـت امـا بعـد از              30اندك است، در زير     

  .ماند  و خطر آن تا آخر عمر باقي ميسالگي شيوع افزايش يافته
 سـالگي، مــصرف  35 يـا  30عـدم حـاملگي، اولـين بـارداري بعـد از      

)  سـال 11زير (هورمون بعد از يائسگي، شروع زودرس اولين قاعدگي  
ي خـانوادگي سـرطان    سـابقه )  سـال 55بـاالي  (يا يائسگي ديـررس   

 دختـر،  خـواهر، مـادر،  (پستان يا تخمدان در افراد درجه يك خـانواده         
خاله، عمه، مـادربزرگ، دائـي،   ( يا دو نفر از افراد درجه دو     ) برادر، پدر 

  .دهند از عواملي هستند كه احتمال ابتال را افزايش مي) عمو
ي اين سرطان ، تا كنـون         عليرغم تحقيقات بسيار زياد جهاني در باره      

هاست كه    هيچ راهي براي جلوگيري از ابتال پيدا نشده است اما مدت          
است كـه تـشخيص زودرس ايـن سـرطان بـا اسـتفاده از                 بات شده اث

تواند اين سرطان را كنترل كنـد   غربالگري با ماموگرافي به راحتي مي  
انجـام غربـالگري   . كـاهش دهـد  % 40را تا   و مرگ و مير ناشي از آن      

. شـود  شود تا اين سـرطان در مراحـل اوليـه تـشخيص داده            باعث مي 
توان بـدون نيـاز بـه انجـام      است ، ميي توده كوچك  كه اندازه  زماني

با حفـظ شـكل و فـرم پـستان،          ) برداشت كامل پستان  (ماستكتومي    
ي ملـي     در تمـامي كـشورهاي پيـشرفته برنامـه        . بيمار را درمان نمود   

غربالگري سرطان پستان با استفاده از ماموگرافي براي افراد در خطر           
  .وجود دارد 

ي ملي در   ، امكان وجود برنامهبه علت بودجه بسيار باالي ماموگرافي
دكتر جواليي با تاكيد بـر شـعار       . كشور ما در شرايط فعلي وجود ندارد      
اي عمـل     جهاني فكر كنيم منطقـه    “سازمان بهداشت جهاني مبني بر      

راه حل اين معضل در كشور ما را باال بـردن آگـاهي زنـان در                ” كنيم
كند كه اگرچه   ميي ضرورت انجام ماموگرافي ذكر نموده و تاكيد        باره

ي كشوري غربالگري هنوز وجود نـدارد امـا زنـان آگـاه مـا بـا           برنامه
ي ماموگرافي و معاينه توسط پزشك متخـصص        پذيرش فردي هزينه  

توانند با تشخيص زودتر اين سرطان ، همگام با زنـان كـشورهاي       مي
  .پيشرفته، كيفيت بقاء خود را افزايش دهند

كننـد    ي غربالگري خودداري مـي      برنامهبسياري از زنان از شركت در       
عنـوان مبـتال بـه        هـا بـه     ترسند كه با شركت در اين برنامـه         چون مي 

مهم است بدانيم كه هيچكدام از  . سرطان پستان تشخيص داده شوند    
ما از خطر ابتال به سرطان پستان مبرا نيستيم و از زمان ايجاد اولـين               

 ايـن سـرطان و بـدن    اي جدي ميان سلول سرطاني در بدن ما مبارزه   
ترين عامـل كنتـرل بيمـاري         از آنجا به بعد زمان مهم     . شود  شروع مي 

شده و درمان شود، احتمال       هر چه زودتر سرطان تشخيص داده     . است
بهبودي كامل بيمار بيشتر است ما بـا عـدم شـركت در غربـالگري ،                

انـدازيم و بـه       درحقيقت تشخيص سرطان را در خـود بـه عقـب مـي            
دهيم تا در بدن ما گسترش يابند و جان         طاني اجازه مي  هاي سر   سلول

  .ما را هدف قرار دهند
تـرين راه     كند كه افزايش آگـاهي زنـان مهـم          دكتر جواليي تاكيد مي   

مبارزه با ايـن سـرطان اسـت و اولـين قـدم در راه افـزايش آگـاهي                   
ي سرطان  ايشان باورهاي غلط درباره. دورانداختن باورهاي غلط است

  :كنند بندي مي به شرح زير دستهپستان را 
اگـر  . اولين باور غلط آن است كه از تشخيص سرطان بترسـيم           )1

را   سرطان در ما وجود داشته باشد بهتر است تا با غربـالگري آن            
  .زودتر تشخيص داده و درمان كنيم

وجـود تـوده،    . دومين باور تفسير غلط عاليـم در پـستان اسـت           )2
نـوك پـستان ، پوسـته    خود، توكشيدگي پوست يـا    ترشح خودبه 

پوسته شدن نوك پستان و ايجاد زخم در پوست يا نوك پستان،      
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بايـست توسـط پزشـك متخـصص          غيرعادي تلقي شده و مـي     
  .شود پستان بررسي و ارزيابي مي

خيم بوده و سرطاني  هاي پستان خوش كنيم كه اكثريت توده   تاكيد مي 
ن بـدون  گندگي است كه با كشف يـك تـوده در پـستا           نيستند اما دل  

را غده شيري، ليپوم يا غيره تصور كنيم و درمان  مراجعه به پزشك آن  
  .خود را به عقب بيندازيم

  . است درمان آن سومين باور غلط،عدم پذيرش سرطان وضرورت )3
المللي سرطان پستان انجام شيمي درماني را در اكثريت           ي بين   جامعه

ا درگيـري غـدد     متر يا ب     سانتي 1سرطان باالي   (موارد سرطان پستان    
درماني از طريق خـون    مواد شيمي. داند  ركن اصلي درمان مي   ) لنفاوي

هاي سـرطاني را در       هاي بدن انتشار پيداكرده و سلول        بافت  به تمامي 
دنبال تشخيص سرطان     بسياري از بيماران به   . برند  هر كجا از بين مي    

ي كنند كه از شـيمي درمـان       و ضرورت انجام شيمي درماني عنوان مي      
راسـتي كـسي را   . ايد و دوست ندارند موهايشان بريـزد   خوششان نمي 

كـه   شناسيد كه از شيمي درماني يا ريختن مو خوشش بيايد؟ وقتي    مي
كودكان كوچك يكي دو ساله با لوسمي و لنفوم دوره شيمي درمـاني             

ي ديگران  كنند تا بهبود يابند، حتماً من و شما مانند همه را تحمل مي  
  .توانيم اين دوره درمان را تا انتها پيش ببريم يدر كل دنيا م

ي  المللي از همه بين هاي تجربه سو ويك جراح با زن ازيك   عنوان يك   به
خواهم تا ضرورت انجام غربالگري سرطان پستان را دريافته           زنان مي 

  .كنند پستان دنبال سرطان تشخيص ي و رهنمودجامعه سرطان را درباره
اشتي معاينات ماهيانه پـستان خـود را در   عنوان يك رفتار بهد   به -

  .فاصله روز هفتم تا دهم از شروع قاعدگي انجام دهيد
بـار بــه پزشــك    ســالگي بــراي معاينـه ســالي يــك 30از سـن   -

  .متخصص پستان مراجعه نمائيد
سالگي يك ماموگرافي پايه انجـام دهيـد و از سـن            40 تا 36بين -

  .ام دهيد سال ماموگرافي را انج1-2 سالگي به بعد هر 40
است سونوگرافي بعـداز مـاموگرافي        داشته باشيدكه اگرچه ممكن     ياد  به

الزم باشد اما سونوگرافي هرگز جايگزين ماموگرافي براي تـشخيص          
  .زودرس نيست
  بم ي اززلزله ديده آسيب هاي  ازخانواده حمايت و موسسه

 يـاري بـه    مـادران امـروز بـراي    همانطور كه قبالً آگاهي رسيد با فراخوان موسـسه       

هاي غيردولتي با نـام       ، گروهي از سازمان   )6/10/82(ديده از زلزله    هاي آسيب   خانواده

گرفـت و آمـادگي خـود را بـراي يـاري       شـكل  )زلزله بم(هاي غيردولتي    ستاد تشكل 

  . رساني هماهنگ و مشترك اعالن كرد 

) مـام (موسـسه مـادران امـروز     . ي كاري تقسيم شد     در ابتدا اين ستاد به چند كميته      

اين كميته كه از هشت سازمان غيردولتـي        . ي كودكان شد    مسئول هماهنگي كميته  

ــده ــشكيل ش ــت  ت ــت، در بخــش اول فعالي ــان و    اس ــاري كودك ــه ي ــود ب ــاي خ ه

بـا  ) مـام (موسسه مادران امروز. ها شتافت  ها و نقاهتگاه    هايشان در بيمارستان    خانواده

آموزش ديده و داوطلب، رسيدگي بـه       استفاده از حدود پنجاه نفر از نيروهاي انساني         

هاي ميالد، شهداي تجريش ، مركـز طبـي كودكـان، رسـول               مصدومين بيمارستان 

  . عهده گرفت  هاي شهيدكشوري و وحدت را به اكرم و نقاهتگاه

ها و كودكان بـود كـه         هاي عاطفي و رواني از خانواده       ها شامل حمايت    اين رسيدگي 

 و اجـراي كارهـاي دسـتي و          هي، گفتگو و مـشاوره    هاي فردي و گرو     در قالب بازي  

  .گويي و موسيقي درماني انجام گرفت  هنري، كتابخواني و قصه

ي انتخـاب و      هـاي الزم در زمينـه       از آمـوزش  ) مـام (داوطلبان موسسه مادران امروز   

ي  هـاي سـني مختلـف، انتخـاب و ارايـه      هاي مناسب براي گروه    بازي  كاربرد اسباب 

  .گويي برخوردار بودند هاي قصه آشنايي با شيوههاي مناسب و  كتاب

هـاي    هـا گذرانـدن دوره      ها و نقاهتگاه    همچنين شرط الزم براي رفتن به بيمارستان      

  .مربوط به چگونگي برخورد با افراد در بحران بود

ديـده،    هـاي آسـيب      بـه خـانواده     هاي موسـسه بـراي كمـك        ي بعدي فعاليت    مرحله

بـر   هـا عـالوه   ي ايـن بخـش از فعاليـت    هدف عمده. ودفرستادن اين نيروها به بم ب    

ي اول، سنجيدن نيازهاي محـل و اسـتفاده از نيروهـاي بـومي و                 هاي مرحله   هدف

هـا   ي اين فعاليت همه. مدت است  ي خدمات ميان سازي آنان و ارايه آموزش و آماده 

  ايـن كميتـه   . هـاي غيردولتـي ارايـه شـد         ي كودكان سـتاد تـشكل       از طريق كميته  

  . دهد  ي خانواده به كار خود ادامه مي اكنون با نام كميته مه

حمايت پايدار  هاي خود را با نام        بخش سوم ياري رساني   ) مام(موسسه مادران امروز  

ي خـانواده و       درقالب طرح معين و منـسجمي بـه كميتـه          ديده  هاي آسيب   از خانواده 

  .است افراد خير و پشتيبانان طرح ارايه كرده

  ــم عيــد بـ•••• 
  !آهاي حاجي فيروز شهر نخلستان

  در واپسين روزهاي زمستان
  ي بهار واژگون بم در آستانه

  ي سرخت هم جامه
  ات                         چون چهره

  !زند                                     به سياهي مي
  !آهاي حاجي فيروز شهر نخلستان

  ها ها و چهارراه كوچه
   معبرهاي ناپيداي تو

  .                               ماتم بارند
  سوري هاي چهارشنبه در شب
  هاي خاموش مدفون اجاق

  ها ها و حوض        و بوي باغچه
  هاي تا نخورده را            و اسكناس

  !گيري؟                                 از كه سراغ مي
  !آهاي حاجي فيروز شهر نخلستان

  دختركان چادرزري
  افروزي  شب آتش     در كجاي

  ها كوچه         در كدامين پس
  كوبند؟                 قاشق بر پياله مي
  دستان كدامين دختركان بهار

  هاي چيده را بوته                   گون
  گيرانند؟ زنه مي                                  با آتش

  هاي رقصان بر شعله
  شور پريدن و خواندن

  گرفتن سرخي از آتشبر
                        و نهادن زردي بر آن

  بيني ازكدام سو مي
  هاي كدامين كودك بمي بر گوش

  :دهي كه آواز دلنواز سرمي
  !؟” ارباب خودم اخماتو وا كن                “  

  !آهاي حاجي فيروز شهر نخلستان
  يادآور كدامين بارانِ بختِ خوشي

  خاك بم را كه شوربختي نشسته بر 
                                                     بشويد؟

  !آهاي حاجي فيروز شهر نخلستان
  خواهم  مي

                با تو بخوانم
                      با تو برقصم

                            با تو بگويم 
  ي آمدن بهار را قصه

  بوي عيد را،                             و 
  شايد رنگ غم

  اند ي آنان كه مانده از چهره
                                          بزداييم،

  !شايد
  حسين اكبري
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   موسسه ها در  عملكرد گروه گزارش

  )82 دوم سال ي نيمه(
  گروه آموزش

ريـزي     مادر بـه مـادر ، برنامـه         هاي گروه   شركت كارشناسان گروه آموزش در جلسه     
ريـزي بـراي بزرگداشـت روز         هاي داوطلب موسسه، برنامـه      مين گردهمايي گروه  دو

هـا و نـشريات، نگـارش و بررسـي            ، بررسـي كتـاب    1383جهاني خانواده در سـال      
  .است  هاي گروه آموزش در اين دوره بوده  هاي آسان جديد از فعاليت كتاب
  

  گروه انتشارات 
مناسـبت سـالگرد تاسـيس        ت بـه  در طي اين مدت پنج شماره خبرنامـه و دو پيوسـ           

ي آسان  هاي آسان، تدارك انتشار دو جزوه موسسه و تجديد چاپ ده عنوان از كتاب      
 جوانان موسسه     و   نوجوانان 3و2ي  ،انتشار نشريه شماره  )زلزله، اعتماد به نفس   (جديد  

هـاي گـروه      هاي داوطلب، از فعاليـت      ي اولين گردهمĤيي گروه     نامه  ، تهيه ويژه  )ردپا(
  .است ارات بودهانتش
ي   ي موسـسه، تهيـه      هـا و مخـاطبين ويـژه        ي بانك اطالعاتي اعضا و سازمان       تهيه

از كارهـاي دردسـت انجـام    ) رزومـه (هاي موسسه از آغاز تـاكنون         ي فعاليت   چكيده
  . گروه انتشارات است

  
  گروه آموزش مادر به مادر

اي خـود را بـا   هـ  هـاي آموزشـي خـود جلـسه     ي برنامـه  گروه مادر به مادر در ادامـه   
هاي كتابخواني، تشويق و تنبيه، ورود به دبستان، پرسش و پاسـخ، آزمـون،                موضوع

بررسي نتايج آزمون، كار فرهنگي با نوزادان، كار عملي رفتار با خـود و طـرح درس                 
 شـامل  16ي  هـاي گـروه در منطقـه     فعاليـت . اسـت   رفتار با كـودك برگـزار كـرده         

با نوجوان، تشويق و تنبيه، كتابخواني، بـازي و چنـد   هاي رفتار با كودك، رفتار       دوره
هاي هاجر، رجا     همچنين گروه مادر به مادر در دبيرستان      . است  ي عمومي بوده    جلسه

اعـضاي گـروه همزمـان بـا     . انـد  و مقدم سامان گام رفتار با نوجـوان برگـزار كـرده         
  .اند هاي موسسه هم شركت كرده هاي نظري در اجراي برنامه آموزش

  
  ه بازيگرو

ي جشن بـازي در فرهنگـسراي بـانو،     گروه بازي در شش ماه گذشته چندين برنامه  
ي مشق انديشه و كـانون فكـري كودكـان و        ي راهنمايي پژوهشگران، خانه     مدرسه

گـام بـازي در    همچنين سه كارگاه در موسسه و يـك نـيم    . است  نوجوانان اجرا كرده  
ي آسـانِ بـازي و        نويس جـزوه     پيش ي  تهيه. است  ي مشق انديشه برگزار كرده      خانه
رسـاني بـه      هـاي كمـك     ي آن به گروه آموزش و همچنين شـركت در برنامـه             ارايه
هـاي تهـران و نيـز در شـهر بـم از ديگـر        هـا و نقاهتگـاه    زدگان در بيمارستان    زلزله
  .است هاي گروه بازي بوده برنامه

  
  ها گروه ثبت تجربه
هـاي آموزشـي    كننده در جلـسه   شركتآوري نظرات اعضاي اين گروه تنظيم و جمع    

ايـن نظـرات را       بنـدي   وجمـع   و ثبـت    هاي نظرخـواهي    داخل و خارج موسسه در برگه     
ها، تكميل آرشيو نوار و فيلم      آوري گزارش برنامه    همچنين جمع .  است  برعهده داشته 

  .است ها بوده گروه ثبت تجربه هاي اجراشده توسط موسسه از كارهاي برنامه
  

  گروه جوانان
اين گروه از ابتداي تابستان با حضور اعضاي قديمي گروه نوجوانان كه حاال جـوان               

ي مطالعـه و بررسـي      اند كار خود را آغازكرد، ايـن گـروه از ابتـداي پـاييز دوره                شده
هـاي گـروه جوانـان از تـاريخ      جلـسه . ي خـود قـرار داد   داستان كوتـاه را در برنامـه      

شناخت موسيقي و پخش و بررسي فـيلم بـا          هاي    شدن برنامه    ، با اضافه   16/11/82
  .شود نظم بيشتري، هر هفته برگزار مي

  
  گروه گردشگري

ي خود، به منظور فراهم آوردن  هاي گذشته  ي برنامه   در اين مدت اين گروه در ادامه      
  ي گردشگري را  اي براي با هم بودن افراد خانواده در دل طبيعت، سه برنامه برنامه

، 28/6/82هـايي بودنـد كـه در روزهـاي      ل، خجير و آبعلي مكان  ايگ. به اجرا درآورد  
  .ها بودند هاي آن گرم اعضاي موسسه و خانواده جمع  پذيراي10/11/82 و 25/7/82

  

  ها گروه مادربزرگ
هفته در ميان در موسـسه        ي دوم امسال، همچون گذشته،يك      اعضاي گروه در نيمه   
ل خـانوادگي، اجتمـاعي، بهداشـتي،      ي مديريت، مساي    ي جزوه   حضور يافتند و درباره   

هـا در بيـشتر    همچنـين، گـروه مـادربزرگ     .  به بحث و گفتگو پرداختنـد      …ادبي و   
ي بـم، حـضور فعـال         هاي موسسه، از جمله كمك به آسـيب ديـدگان زلزلـه             برنامه
اين گروه با انجمن جهانديدگان شاد كه به همت اعضاي فعال خود و بطور              . داشتند

  .كنند  همكاري ميشود مستقل اداره مي
  

  گروه مادران جهان
هـاي يونيـسف و    ي مطالب مجله ي گزيده گروه مادران جهان در اين مدت، به تهيه   

تشكيل گـروه ترجمـه در دل گـروه         . ها پرداخته است    بررسي ديگر نشريات و مجله    
مادران جهان و شركت در نمايشگاه اسناد تاريخي مشترك ايران و اطريش از ديگر             

ي عمـومي   كه برگزاري بخشي از جلـسه    است، ضمن اين    ي اين گروه بوده   ها  فعاليت
  . است ي گروه مادران جهان بوده ماه موسسه نيز بر عهده دي
  

  گروه مطالعه و بررسي كتاب از ديدگاه مادرانه
: هـايي ماننـد     ماه اخير خود به مطالعه و بررسي كتـاب          هاي شش   اين گروه در جلسه   

هـاي اساسـي زنـدگي     رخاشگري در كودكـان، مهـارت  هاي آموزش مناسب، پ  نشانه
هـاي رسـيده بـه        ها شنيدن و نيـز مجلـه        ها گفتن، از بچه     كودك و نوجوان و بابچه    
  . است ها پرداخته هاي مناسب از بين آن موسسه و انتخاب مقاله

  
  گروه محيط زيست

هـايي   ي مقالـه  هـاي داخـل موسـسه تهيـه       ترين فعاليت اين گـروه در جلـسه         عمده
آب، هـوا، زبالـه، جمعيـت و     :  محيطي همچون هاي مختلف زيست موضوع ي  ارهدرب

ــه ــه    تهيـ ــين مقالـ ــوزش و همچنـ ــروه آمـ ــه گـ ــه بـ ــراي ارايـ ــابع بـ ي  ي منـ
گروه محيط زيست   . است  براي ارايه به سايت موسسه بوده     ) Inversion(وارونگي
ل و هـاي گردشـگريِ ايگـ       ي مشق انديشه و برنامـه       هاي موسسه در خانه     در برنامه 

هـاي   ي گـروه در همـايش   خجير با موسسه همكاري داشته است و شركت  نماينده 
  .است هاي اين گروه بوده محيطي از ديگر برنامه زيست

  
  گروه نوجوانان

ي خـود، شـركت در        هاي ماهانـه    هاي گروه نوجوانان در جلسه      ترين فعاليت   از عمده 
 بررسـي عوامـل مـوثر در    برنامه به دعوت يونيسف، برگزاري كارگاه صـلح، كارگـاه         
هاي رسيدن به آرزوهاي  بوجود آمدن هر پديده، كارگاه بيان آرزوها و مراحل و و راه       

 16ي  هـاي بـازي منطقـه     روزجهاني كـودك و جـشن     عيني و نيز شركت در جشن     
هاي اين گروه در ايام باز بودن مدارس بـه صـورت ماهانـه برگـزار                 است جلسه   بوده
  .است  شده
  

  ي گروه هماهنگ
هاي آنـان در موسـسه پرداختـه          ها و فعاليت    گروه هماهنگي به هماهنگي بين گروه     

هاي خود به مسايل مختلفي مانند برگزاري جشن سـالگرد            است همچنين در جلسه   
و 16ي  هـاي بـازي منطقـه    ي موسـسه، جـشن   تاسـيس موسـسه، جلـسات ماهانـه    

هـاي     دربرنامـه  ي چگـونگي شـركت      فرهنگسراها، هماهنگي و تبادل نظر در زمينه      
هـا و نهادهـاي    هاي آموزشي موسـسه بـراي سـازمان    گردشگري، بازديدها و برنامه   

  .است ها پرداخته ديگر، بزرگداشت
  

  سايت اينترنتي موسسه
:        هــا   بــا همــت خــانم30/8/82سـايت اينترنتــي موســسه مــادران امــروز از تـاريخ   
مهنـدس مـصطفي جليلـي،      : زهرا پورمقدمي، سحر نوتاش، سروناز مقيمي و آقايان       

ايـن  . اندازي شده و قابل دسترسي است       مهندس سيامك جواليي بر روي شبكه راه      
هـاي   ي ارتقـاء آگـاهي   رساني در زمينـه    ي خبررساني به اعضا و اطالع       سايت وظيفه 

  . خانواده را بر عهده دارد
 نــــشاني     توانيــــد بــــه  مــــي  ســــايت موســــسه  بــــه  دسترســــي بــــراي

www.madaraneemrooz.com مراجعه كنيد  .  


