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ý هاي موسسه در ماه گذشته مختصري ازفعاليت  
ý ها ها و كارگاه گام  

             ، رفتــار بــا كــودك)پــور ايــران فاطمــه خــانم(هــاي رفتــار بــا نوجــوان  گــام
ــه( ــانم فاطم ــهبا خ ــشويق) ص ــه ، ت ــا (  و تنبي ــانم ماري ــژاد  خ ــان ن ، ) ساس

ــي ــاربردي  خودشناسـ ــدي (كـ ــريم احمـ ــانم مـ ــويي                 )خـ ــط زناشـ ، روابـ
       )خـانم فريبـا كيهـاني     (كـان    هنـر و كاردسـتي كود      و) خانم شيوا موفقيان  (

  . برگزارشد در طي اين دوره
 ýجلسه عمومي تيرماه  

عـه از بعـد   هـاي ترغيـب بـه مطال      شـيوه “ ه تيرماه    سخنراني ماهان  موضوع  
ــت   ــر خالقي ــرآن ب ــشناختي و اث ــي  ” روان ــا كارشناس ــه ب ــود ك ــركار                ب  س

  . چيستا يثـربي برگزار شد خانم
ý  برگـزار  5/4/1382 در روز پنج شـنبه   گروه جديد نوجوانان ي  اولين جلسه 

هاي آن  برنامهدر اين جلسه نوجوانان ضمن آشنايي با هم، با موسسه و . شد
  . گروه ارايه كردندي ريزي آينده  و نظرهاي خود را براي برنامهآشنا شدند

  

  .شود شنبه هر ماه تشكيل مي  گروه نوجوانان دومين پنجهاي از اين پس جلسه
  .شود  بعد از ظهر برگزار مي5 ساعت 9/5/82 بعدي گروه در تاريخ ي جلسه

ه  دوم مـرداد مـاه يـك كارگـا        ي  در نظر دارد از نيمه    ) مام(موسسه مادران امروز    
  . موسسه برگزار كندانهاي زندگي براي گروه نوجوان مهارت

ý       سازمان آب بـه منظـور   گروه محيط زيست موسسه مادران امروز با هماهنگي
  آب آشاميدني و توجيه لزوم     ي  هاي تهيه  دشواريآشنا ساختن اعضاي موسسه با      

در ايـن   .  كردند ديدنسد اميركبير    از 22/4/82در تاريخ   ،  آب  از  بهينه ي  استفاده
  . شركت كردند انآنهاي  خانواده نفر از اعضاي موسسه و 90ه حدود برنام
ýگويي و بازي براي كودكان هاي قصه  اجراي برنامه  

گويي براي كودكان در موسسه برگزار       قصه ي   اولين جلسه  22/4/82روز يكشنبه   
.  همراه مادرانـشان شـركت كردنـد     نفر از كودكان      20حدود  در اين برنامه    . شد

ها خواسـتار     هاي شركت كننده قرار گرفت و آن        رنامه مورد استقبال خانواده   اين ب 
  .ها شدند برنامهگونه  اين ي ادامه

ي   هـا وكودكـان در زمينـه        ها با هدف هماهنگ كردن آموزش خانوده        اين برنامه 
هـا بـا      مـادران در ايـن برنامـه      . شـود    اجـرا مـي     و بازي    گويي   قصه ،كتابخواني  

كـار عملـي بـا كودكـان در ايـن          شـوند و      گويي و بازي آشنا مي      قصههاي    هدف
  .شود ها انجام مي زمينه

هـا روزهـاي    در صورت به حد نصاب رسيدن تعداد شركت كنندگان، اين برنامـه           
آوري اسـت كـه يـك جلـسه بـه      الزم به يـاد  . شود يكشنبه بعد از ظهر اجرا مي 

  . يك جلسه به بازي اختصاص داردوگويي  قصه

  با ياد دوست

  كه مدارا و مهر مادري

  اوستذره اي از كان مهر و مداراي 

  

���  

� ��  
     

  شماره

��  

               خبرنامه داخلي
                    موسسه 

                مادران امروز
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ــي  ــان ول  رـعــص خياب

    يـباالتراز شهيد بهشت
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  تيــــر  

 1382  
  2003جوالي
  

  

        هاهاهاها    طرح ابتكاري و جديد موسسه براي مدرسهطرح ابتكاري و جديد موسسه براي مدرسهطرح ابتكاري و جديد موسسه براي مدرسهطرح ابتكاري و جديد موسسه براي مدرسه

  دانش آموز و محيط زيست
  

ن براي كار عملي پرورش گياهـان       آموزا  در اين طرح بخشي از وقت دانش      
. شـود   در مدرسه برنامه ريـزي مـي     ) …مرغ و جوجه و     ( و حيوانات خانگي    

هـاي آن تقويـت    هـاي فرهنگـي مربـوط بـه موضـوع           اين طرح بـا برنامـه     
  .شود يم
  
  .يات طرح در گروه محيط زيست موسسه موجود است يجز
 
   

  



  

ý اريشــهرد16  منطقــهدر   موســسه   هــاي برنامــه          
  )تختي فرش و  مشقي  خانه(
ý  ـ گـا و ) خـانم فاطمـه عرفانيـان   (وجـوان  گام رفتار با ن ار بـا كـودك            م رفت
ـ  ي  در تيرماه به پايان رسيد و دوره      ) ابتنخانم نگين   ( د گـام تـشويق و    جدي

  .شروع شد) ابتنخانم نگين (تنبيه 
ý           خانـه مـشق و فـرش       جلسات عمومي در تابستان اولين شنبه هر ماه در

  .شود تختي برگزار مي
ي اوقـات فراغـت توسـط آقـاي مهنـدس             سخنراني عمومي تيرماه در باره    

  .محمود سلطاني ارايه شد
 توسط  4/5/82 درتاريخ با عنوان اهميت بازي در خانواده مرداد ماه ي جلسه

ي آمادگي خانواده بـراي       درباره شهريور ماه    ي  خانم سهيال طاهري و جلسه    
توسط خانم مهين زنديه برگزار  1/6/82در تاريخ   زند به دبستان    فرستادن فر 

  .شود مي
ýها  ارتباطات و همكاري  
ý   ـ اراآمادگي براي   اعالن  راي گسترش صلح و     هاي شو   شركت در جلسه ه ي

  . شهريور 8در تاريخ  ”كودك، صلح، زندگي“مقاله در همايش 
ý    وه  خانم سحر نوتاش و آقـاي كـا        ،موسسهگروه جوان   شركت نمايندگان

ـ      وجهمايش جمعيت   در   ،اكبري ا همـت انجمـن     ان و بهداشت باروري كه ب
  . تير برگزار شد19ن ملل در تنظيم خانواده و صندوق جمعيت سازما

ý     به  تربيت مدرس     ه يك كارگاه دو روزه براي     درتاريخ سوم و چهارم تيرما
هاي زندگي بـه نوجوانـان از طـرف كميتـه راهبـري           مهارتمنظور آموزش   

  .ودكان و نوجوانان برگزار شدنهضت جهاني براي ك
كرمي و معصومه جمالي زاده از طرف موسـسه در ايـن         ها مرضيه شاه     خانم

  .كارگاه شركت كردند

ýمعرفي يك گام   

  خودشناسي كاربردي
ي  شــود در بــاره هـاي خودشناســي كـاربردي كــه طــي چهـار گــام برگــزار مـي     در دوره

  :گيرد  ميهاي زير بحث و گفتگو و كار صورت مفاهيم و موضوع
هـاي   گرايي و واقع بيني در خود، توجه بـه جنبـه     علت ها ي   ايجاد يا گسترش زمينه   

ن اثـر  هـا و محـدود كـرد     بيـشتر از توانـايي  گيـري  مثبت و منفي وجود خـود و بهـره      
ها، توجه به اهميت هدف و برنامه در زندگي و مديريت برخـود، توجـه بـه                   ضعف

شم و عـصبانيت    اهميت زمان و كنترل آن، چگونگي كاستن از اثرات مخرب خ          
  .بيان خودچگونگي بروز دادن و ي  و نكاتي در باره

 بــه 2/3/82 نفــر در تــاريخ 27ي خودشناســي كــاربردي بــا شــركت  اولــين دوره
در روز پايان برنامه يـك گردهمـايي دوسـتانه داشـتيم كـه در آن بـه                  . پايان رسيد 

ــده    بررســي فعاليــت ــان نظرهــا و پيــشنهادهايي بــراي آين هــاي انجــام شــده و بي
ي خودشناسي  نون دو گروه ديگر در موسسه در حال گذراندن دوره      هم اك . پرداختيم

موسسه در نظـر    . دياب پايان مي در مرداد   وه  اين دو گر  ي     برنامهكاربردي هستند كه    
ي پيگيـري خودشناسـي     ها و نظرهاي هر سه گـروه، برنامـه          از تجربه  دارد با استفاده  

  .كاربردي را تدارك ببيند
 در 14ام تيرمـاه ســاعت   ي پيگيــري خـود روز سـي   از برنامـه گـروه اول بـراي آغـ   

  .موسسه جلسه خواهند داشت
ý پايان نامه   
و  هـا   مقالـه   نگارشو    وهشپژ  دانشجوياني براي  موسسه،  يستأس  ابتداي از

  .اند مند شده بهره موسسه هاي مشاوره و تحقيقاتي ي كتابخانهاز خود هاي نامه پايان
هـاي فرهنگـي      مكاني است براي فعاليـت      ي طراحي  درباره  آخرين پايان نامه  

جليلــي بــراي پايـــان    هــا كـــه ســركارخانم آزاده   خــانواده  بــه  مربــوط 
. آن پرداختـه اسـت      ي معمـاري بـه      رشـته   ارشد  خوددركارشناسي  كارتحصيلي

 بعـدازظهردر   5/1 تير سـاعت     25ي دفاع از اين پروژه روز چهارشنبه          جلسه
  .شد گزار دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي بر

ــوانيم از   ــز، اميــدواريم بت ــن دوســت عزي ــراي اي ضــمن آرزوي موفقيــت ب
مندان به امور فرهنگـي ، مـوقعيتي بهتـر بـراي              ي عالقه   هاي همه   كوشش

  .ها فراهم كنيم  خدمت به خانواده
ý   و يكم خرداد  و يكم   هاي سي     تاريخ  88 و   87هاي     شماره روزنامه ياس نو 

هاي سنتي و     اياغ به اهميت بازي     ثريا قزل اي با سركار خانم       تير در مصاحبه  
  .ها پرداخته است اثر آن در زندگي كودكان و خانواده

 اشـاره   هـا   هرسـ هـاي سـنتي در مد       ضرورت ترويج بازي  در اين مصاحبه به     
ي اسـت   اولين تـشكل  مادران امروز   موسسه  است كه   ذكر  الزم به   . است  شده
و نيم پيش به ايـن  هاي سنتي در مدارس از يك سال      براي ترويج بازي   كه

 است هاي اجرايي بوده فعاليتريزهاي نظري و عملي و  برنامهطرف در حال  
دارد كـه گـزارش آن در       ايـن زمينـه     و دست آوردهاي قابل توجهي نيز در        

  .شود موسسه موجود است و بزودي منتشر مي

ي تحقيقاتي موجود     و كتابخانه  ياس نو در آرشي    ي  روزنامهي    ي ياد شده    دو شماره 
  .كنيم اين مصاحبه را مطالعه كنند  از دوستان عزيز دعوت مي.است
ýيارها فكر كنيم به مع  
ý     هـاي داوطلـب و      اي از همه دوستان گـروه        موسسه مادران امروز طي اطالعيه

هاي مربوط به كـار خـود    نامه موظف درخواست كرده است كه به معيارها و آيين       
  .فكر كنند

ý     هاي غير دولتي هم هدف نيـز         ها و سازمان    ي تشكل   همچنين جا دارد از همه
گ با هم سهيم شويم و به معيارهايي بـراي      درخواست كنيم تا دراين حركت بزر     

هـا و كودكـان        هاي سازنده با يكديگر به منظور ياري بيـشتر بـه خـانواده              ارتباط
  .بينديشيم

  
ýها  موسسه در شهرستان  

  كـــرج
هاي موسسه مادران امـروز در حـال          در شهرستان كرج تشكلي با الهام از برنامه       

اي بـا    تيرمـاه جلـسه  17 روز سه شنبه     .مادران پيشرو   گيري است به نام       شكل
  .دگان اين تشكل در موسسه برگزار شدنماين

  .در اين نشست چگونگي ياري موسسه به اين تشكل مورد بررسي قرار گرفت
  .كند  موسسه براي اين تشكل تازه آرزوي موفقيت و پويايي مي

  ســاري
به دعوت مهدكودك بهاران در شهرسـاري و بـه همـت سـركارخانم مهرنـوش                

 ارديبهشت و گام رفتار با كودك 31 و 30 گام رفتار با خود در روزهاي ،راسخيان
محـل  .  تير توسط سركار خانم فاطمـه صـهبا برگـزار شـد            11 و   10در روزهاي   

گـام رفتـار بـا    . برگزاري گام رفتار با خود شيرخوارگاه بهزيستي شهرسـاري بـود   
 نفر از مـادران در  25 حدود . برگزار شد  شهر ساري     هفت آينه  ي  كودك در آتليه  

  .اند ها شركت كرده اين برنامه
در شـهر سـاري   ) مـام (موسـسه مـادران امـروز      سال اسـت كـه  5 حدود   اكنون
 تعـداد زيـادي از   در طـي ايـن مـدت      كند و     ود را ارايه مي   هاي آموزشي خ     برنامه

  .اند ها شركت كرده  در اين دورهي ساريها مادران و مسئوالن مهد كودك
  
  

  

   وكارگاه گام
  تاريخ
  آغاز

  تعداد
  جلسه

  ساعت  گرداننده

  9-11  خانم شيوا موفقيان  4  5/5/82  رشد جنسي كودك و نوجوان

  4  28/5/82  بازي و انديشه
     ندسمه آقاي

  سلطاني  حمودم
11-9  

  9-11  حمديا  مريم  خانم  4  5/6/82  ارتباط كالمي
  9-11  صهبا خانم فاطمه   4  15/6/82  تشويق و تنبيه
  9-11   نگين نابت انمخ  9  15/6/82  رفتار با كودك
  9-11  پور ايران فاطمه  خانم  9  16/6/82  رفتار با نوجوان
  9-11  خانم شيوا موفقيان  5  16/6/82  روابط زناشويي

  
ý 7/5/82 در تـاريخ سـه شـنبه          عمومي مرداد ماه   ي   جلسه 

  .شود برگزار مي
توسـط  ” نـدگي كودكـان   زاهميـت موسـيقي در   “در اين جلسه مطـالبي دربـاره        

  .خواهد شد  ارايهدرماني براي كودكان كارشناس موسيقيدوستدار آقاي هاتف جناب
  
ýهاي داوطلب  گردهمايي گروه  

 بعـدازظهر نشـستي بـا       5/3 صـبح تـا      5/8 شهريور از ساعت     10روز دوشنبه   در  
  .هاي داوطلب موسسه برگزار خواهد شد حضور اعضاي گروه

ي  نظـر دربـاره  هدف از اين گردهمايي آشنايي اعضا با يكديگر و گفتگو و اظهار       
 پيشنهادها و ي ها، همچنين ارائه ي موسسه و گروه هاي انجام شده و آينده     برنامه

  .طرح نيازهاست
  

ýتسليت   
زاده، معصومه جمالي زاده، شـهناز ونكـي،          ها افسانه حسن    به دوستان عزيز خانم   

هـا   گـوييم و بـراي آن       فرح پاكفر براي از دسـت دادن عزيزانـشان تـسليت مـي            
  .كنيم ويايي آرزو ميشكيبايي و پ

  
ýتوجه   

 82 /24/5 تـا  17/5/82از تـاريخ  ) مام(تعطيالت تابستاني موسسه مادران امروز    
  .است تعيين شده

  هاي مرداد و شهريور ها و كارگاه گام


