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 هاي موسسه مختصري از فعاليت 

  :  برگزار شد ر در موسسههاي زيتير برنامه    هدر ما  

  )نژادخانم ماريا ساسان(رفتار با كودك   گام•

  )خانم فاطمه صهبا (تشويق و تنبيه  گام•

  )خانم شيوا موفقيان( رشد جنسي كودك و نوجوانگام •

  )خانم مريم احمدي(مديريت بر خود    گام• 

  )خانم شيوا موفقيان (روابط زناشويي گام •

  )نژاد ماريا ساسانانمخ( مديريت بر خشم گام •

  )خانم فاطمه صهبا(ارتباط كالمي  گام •

  )خانم فاطمه صهبا( حرف زدن موثر كارگاه •

  )خانم مريم احمدي(هاي نادرست عادتكارگاه •

  
  
  )خانم فاطمه صهبا(نه گفتن هاي  كارگاه•
  )خانم مريم احمدي( حل مساله كارگاه•

  )خانم مريم احمدي( نه گفتن كارگاه •

  ) خانم سهيال طاهري( بازيارگاه  ك•
 آورد مهر و دانش انجمن نيكوكاري رهبه تقاضاياين كارگاه 
  .برگزار شد اي از مربيان كودك شهرستان بم براي عده

  

  تير  ي  ماهانهسخنراني�
  موضـوع   بـا   به مناسـبت هفتـه زن و روز مـادر           ماه  تير سخنراني

ـ                ا نقش مـادران در ايجـاد وقـت خـاص بـراي ارتبـاط ب
 4/4/87شـنبه     روز سه خانم مريم احمدي    با كارشناسي   فرزندان  

 ي خالصـه . برگـزار شـد   موسسهمحل  صبح در    11  تا 9 ساعت   از
  . آمده است4ي صفحه درسخنرانياين 
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 1511715111- تهران

عصر ـ باالتر از  خيابان ولي

   ي شهيد بهشتي  ـ  كوچه

  ـ زيرزمين9افروزـ شماره دل

  15115- 451پستي  صندوق

  تلفن و دورنگار

 88728317 و 88715424

info@.madaraneemrooz.com 

www.madaraneemrooz.com  
  

  

  :گيرنده 
  

  

  

  

  

  

  1387تير 

  2008  جوالي
  1429 رجب 

  

  

   را براي ورود به دبستان آماده كنيمفرزند خود
  

هاي ه تنها مربوط به روزها و حتي ماهآماده كردن كودكان براي رفتن به مدرس

هاي در سالبه هم پيوسته است كه بايد ، بلكه جرياني از آغاز مدرسه نيستقبل

ها  شود تا در ضمن اجراي اين برنامهتدريج اجراريزي و بقبل از دبستان برنامه

تر آماده شود و در نهايت  هاي اجتماعي مستقلفعاليتكودك آرام آرام براي 

ريزي منتهي گردد به ورود عيني به مدرسه و آمادگي براي  روزهاي آخر اين برنامه

  .ص آنتطبيق با مدرسه به معناي خا
  

   انتشارات موسسه مادران امروز- “  آماده كنيمدبستان فرزند خود را براي ورود به  ”  از كتاب  آسان            

  

  

 تبا ياد دوس
  كه مدارا و مهر مادري

  اوست اي از كان مهر و مداراي ذره

  



  
�  

  هاي خارج از موسسه برنامه �
  هاي فرهنگ ها، خانه فرهنگسراها ، شهرداري

پـور  نم فاطمه ايران  با كارشناسي خا  رفتار با نوجوان      برگزاري گام  •
  ي فرهنگ شمشيريدر خانه

به مناسبت هفتـه زن و      جشن بازي و نمايشگاه كتاب       برگزاري   •
   در پارك بهشت مادرانروز مادر

  

 ساير مراكز

با كارشناسي خانم نسرين لطفي و       رفتار با نوجوان      برگزاري گام  •

  ي كتابداردر خانهزاده همراهي خانم فريبا مقدس

بـا   ضـرورت آمـوزش خـانواده        سخنراني با موضوع   برگزاري   •

ي اميـد مهـر     كرمي به دعوت بنياد خيريه    كارشناسي خانم مرضيه شاه   
در سالن اجتماعـات پـارك خواجـوي كرمـاني  بـراي مـادران تحـت          

  پوشش بنياد 
  

  ي آب برگزاري كارگاه مصرف بهينه�
با توجه به شـرايط بحرانـي آب شـهر تهـران ،گـروه محـيط زيـست                  

ارهـاي  هـا بـا راهك    راي آشنا سازي خـانواده    ي مادران امروز ب   هموسس
مصرف درست آب ، از گروه مروجين شركت آب و فاضـالب دعـوت              

  .ها قرار دهند كرد تا اطالعات الزم را در اختيار خانواده
به همين منظور از طرف شـركت آب و فاضـالب شـهر تهـران يـك                

ــا موضــوع   ــدگي،كارگــاه آموزشــي ب  شــرايط اهميــت آب در زن
 در  كارهاي مصرف بهينـه آب    خشكسالي و كم آبي تهران و راه      

اين كارگاه توسـط جنـاب آقـاي        . ي مادران امروز برگزار شد      موسسه
ــست و از      ــيط زي ــديريت آب و مح ــصص م ــي متخ ــدس عزت مهن

  .كارشناسان سازمان آب و فاضالب شهر تهران برگزار شد
هـا و  ، تـصفيه خانـه   اي از آب تهران     اهميت آب در زندگي ، تاريخچه     

ي آب تهران ، ويژگـي خـوب آب تهـران ، ميـزان              منابع تامين كننده  
ي  استفاده  و راهكارهاي   آب ي استاندارد براي هر نفر و قيمت      استفاده
.   است كـه در ايـن برنامـه اشـاره شـد             نكات مهمي  از ،آباز  درست  

  .موجود استگزارش كامل اين كارگاه در سايت موسسه 
  

   نوجواناني هاي ويژه برنامهد ي جدي دوره�
 نوجوانـان   ي  هـاي ويـژه     برنامـه ي جديـد      آغاز تيرماه دوره   هر ساله از  
 18 تـا    14هـا بـين       مندي كه سـن آن       نوجوانان عالقه  .شود  شروع مي 

  .ها استفاده كنند  از اين برنامهتوانند  سال است مي
 هر بعـدازظ   6 تا   4ساعت  از    6/4/87،ي جديد     دورهتوجيهي  ي    جلسه

  . شدرگزاران بمندعالقه براي زاده با گردانندگي خانم افسانه حسن
همزمان با اين جلسه ، نشست توجيهي بـا گرداننـدگي خـانم فرحنـاز        

  .كننده در اين برنامه، تشكيل شد مددي براي مادران نوجوانان شركت
  

  هاشهرستان�

دو هـا   هاي آموزش از راه دور در شهرستان      ي فعاليت گروه  ادامه در   •
هاي مهارت و   در خانوادهنضباطاهاي  سخنراني با موضوع  يجلسه

 با كارشناسي خانم مـريم احمـدي در     زندگي در تعامالت زناشويي   
  . برگزار شد رشتوشهر شهرهاي قائم

هـاي مـديريت و   روش سـخنراني بـا موضـوع     يك جلـسه   •
  بابل با كارشناسي خانم مريم احمدي درتربيت در خانواده 

  ها باطات و همكاري ارت�
  : ايم يا همكاري داشته زير ارتباط   ها و نهادهاي نابا سازم تير     ه مادر

ــران ،      ــهر ته ــالب ش ــركت آب و فاض ــودك ،ش ــاب ك ــوراي كت ش

  ، فرهنگسراي انديشه) ارسباران(فرهنگسراي هنر 

  

هـا ،     ها ، سمينارها ، همـايش       شركت دركارگاه �

  كزهاي ساير مرا  و  نشستها نمايشگاه
بـه   هـا  كودكان ، قربانيان خاموش جنـگ در همـايش    شركت   •

  )خانم فرحناز مددي(دعوت  سازمان دفاع از قربانيان خشونت 

بررسي ابعاد روانشناختي خشونت در نهاد      در همايش   شركت   •

خـانم فرحنـاز   (سازمان دفاع از قربانيان خـشونت       به دعوت    خانواده  

  )مددي

به دعوت انجمـن ايرانـي    زيست زن و محيط در همايش  شركت •

  )خانم مهين زنديه(مطالعات زنان 

بررسي مسايل آموزش و پـرورش ايـران و       در كارگاه    شركت •

خانم (هاي آموزشي پويا    به دعوت انجمن پژوهش    ها  حلي راه ارايه

  )فرحناز مددي
  

  هاي آينده برنامه����

 گرداننده ساعت
  تعداد
 جلسه

 ها گام شروع

  مديريت بر خشم  28/5/87  6  نژاديا ساسانخانم مار  11-9
  مادران باردار  28/5/87  9  خانم زهرا سليماني  11-9
  روابط زناشويي  29/5/87  6  خانم شيوا موفقيان  4- 6

  3/6/87  5  خانم شيوا موفقيان  11-9
رشد جنسي كودك و 

  نوجوان

  بازي و انديشه  3/6/87  6  آقاي محمود سلطاني  11-9
  كامپيوتر براي مادران  3/6/87  8  ديخانم فرحناز مد  11-9
  رفتار با نوجوان  3/6/87  9  فاطمه ايرانپورخانم   11-9
  رفتار با نوجوان  3/6/87  9  كرميخانم مرضيه شاه  4- 6
  ارتباط كالمي  6/6/87  7  خانم فاطمه صهبا  11-9

  رفتار با كودك  9/6/87  9  زهرا سليمانيخانم   11-9
  تشويق و تنبيه  9/6/87  5  نژادخانم ماريا ساسان  11-9
  رفتار با كودك  18/6/87  9  نژادخانم ماريا ساسان  4- 6

 گرداننده ساعت
  تعداد
 جلسه

 ها كارگاه شروع

  15/5/87  1  خانم شيوا موفقيان   12-9
 آشنايي با بلوغ براي

  والدين
 گيريتصميم 16/5/87 1 خانم مريم احمدي 12-9

  انضباط  23/5/87  1 خانم مريم احمدي 12-9
  براي ورودبه مهد آمادگي  30/5/87  1 خانم مريم احمدي 12-9

  6/6/87  1  كرميخانم مرضيه شاه  12-9
 براي ورودبهآمادگي

  دبستان
 هاي تفكرشيوه 13/6/87 1 خانم مريم احمدي 12-9

  مشورت با ديگران  20/6/87  1  خانم مريم احمدي 12-9
 لعههاي مطاشيوه 27/6/87 1 خانم مريم احمدي 12-9

  
  شهريوري   ماهانه سخنراني�

آمـادگي بـراي شـروع        موضوع با موسسه   ماه  شهريور  سخنراني

آقاي اسـفنديار معتمـدي ، محقـق و         با كارشناسي   سال تحصيلي   

محـل  صـبح در   11  تـا 9 سـاعت    از 5/6/87شـنبه     روز سه مدرس  

   .شود مي برگزار  موسسه



  
�  

   خردادي  ماهانه ي سخنراني خالصه�

ترين عامل در ارتقاي كيفيت  هي زنان مهمآگا :موضوع

                           خدمات بهداشتي و درماني سرطان پستان

 متخصص جراحي ي دكتر آزاده جوالي :كارشناس

    جراحي پستان از فرانسهو الپاراسكوپي -عمومي 
  

 همه با هم در درمان سرطان پستان 
ه اســت كــه ي اخيــر ثابــت كــردمطالعــات وســيع در ســه دهــه

تشخيص زودرس سرطان پستان در مراحل اوليه كه هنوز قابـل           
 ساله مهمترين عامل كاهش مـرگ  69-40حس نيست در زنان  

  . و مير ناشي از اين سرطان بوده است 

وجود برنامه ي كشوري ماموگرافي باعث مي شـود تـا مـرگ و              
مير سرطان پستان در جامعه ي زنان آن كشور كاهش يابد ؛ اما              

ت داوطلبانه زنان در برنامه هاي غربالگري ، شـرط اصـلي            شرك

در صورت عدم آگاهي زنان نسبت به       . موفقيت اين برنامه است     
ــام    ــا انج ــاري ب ــن بيم ــشخيص زودرس اي ــاثير ت ضــرورت و ت
غربالگري و عدم مشاركت مستمر سـاليانه آن هـا در برنامـه ي              

   .كشوري ، برنامه ي غربالگري با شكست مواجه خواهد شد 
غربـالگري وجـود    ملي  رنامه ي   كه ب  رشد   در حال در كشورهاي   

تـر  ر مبارزه با اين سرطان بـسيار مهـم        نقش آگاهي زنان د   ندارد،
  . است 

زنان آگاه با اطالع از الگوي كنترل سرطان پستان در كشورهاي           
پيشرفته مي توانند با رعايت اين الگو بـا هزينـه ي شخـصي از               
منافع اين سيستم غربالگري در كنترل سـرطان پـستان درسـت            

  . مشابه كشورهاي پيشرفته بهره مند شوند 
 پستان در كشور مـا    با توجه به اين كه گزارشات مختلف سرطان         

 40( سال 50كه اكثريت موارد مبتال را زنان زير        نشان  داده است   
دهند بنابر اين انجام غربـالگري در ايـن         تشكيل مي )  ساله 49تا  

  . گروه سني بسيار مهم است 
ارزش غربالگري تشخيص سرطان قبل از آن است كـه ضـايعه            

اما بـسته بـه نمـاي مـاموگرافي و ماهيـت      . اي قابل حس شود    
 درصـد مـوارد     20 تـا    15اني ، ممكـن اسـت در        ضايعه ي سرط  

بـه همـين علـت      . ضايعه ي سرطاني در ماموگرافي ديده نشود        
معاينه ي ماهيانه توسط زنـان در روز هفـتم تـا دهـم از شـروع                 
قاعدگي و معاينه ي ساليانه توسـط پزشـك مـي توانـد خطـاي               
ماموگرافي را جبران كند ، بنابراين به عنوان يـك زن آگـاه كـه               

ــت ــارزه بــــا ســــرطان پــــستان اســــت     خواســ   :ار مبــ
در صورت مشاهده و حس هر      :  ماهيانه خود را معاينه نماييد       -1

نوع توده ، زخم يا توكشيدگي پوست يا نوك پستان يا هـر نـوع               
عدم تقارن كه به تازگي ايجاد شده باشد ، به پزشك متخـصص             

  . مراجعه نماييد 
 65 تا   40و از    يك ماموگرافي انجام داده      40 تا   36 بين سن    -2

سالگي سالي يك بار براي انجـام مـاموگرافي و معاينـه توسـط              
  . پزشك مراجعه نماييد 

ــا  -3 ــه ي ــشكوك در معاين ــشخيص ضــايعه ي م  در صــورت ت
. ماموگرافي ، در پيگيري مراحل تشخيص و درمان ترديد نكنيد           

ترين سالح در مبارزه با اين سـرطان و كنتـرل           آگاهي شما  مهم   
  . آن است 

اگر سرطان شـما شـروع شـده        .  از تشخيص سرطان نترسيد      -4
باشد شـانس تـشخيص زودرس بـا انجـام مـاموگرام را از خـود                

در صورتي كه اين سرطان در مراحـل اوليـه تـشخيص            . نگيريد  
  .داده شود انتظار درمان قطعي آن را داريم 

 در صورت تشخيص زودرس سرطان ، امروزه امكـان درمـان         -5
  . كنترل بيماري وجود دارد قطعي و نه فقط 

امكان حفظ پستان ، عدم انجـام تخليـه ي زيـر بفـل و درمـان                 
  . قطعي با تشخيص زودرس سرطان پستان بسيار بيشتر است 

 سال است ، همـين فـردا بـراي انجـام     36اگر سن شما بيشتر از   
  : ماموگرافي اقدام نماييد 

 صـورتي كـه     در.  درد در انجام ماموگرافي اجتناب ناپذير است         -
درد شما را ناراحت مي كند ، بهتـر اسـت روز هفـتم تـا دهـم از                   

  . شروع قاعدگي را براي انجام ماموگرافي انتخاب كنيد 
 اگر ماموگرام شما طبيعي باشد ، كافيست تا سـال آينـده فقـط           -

ماهيانه خود را مورد معاينه قرار دهيد و اگـر ايـن معاينـات هـم                

معاينه و درخواست مـاموگرافي بـه   طبيعي بود ، سال آينده جهت   
 . پزشك مراجعه نماييد 

حـسب مـورد ممكـن       اگر ماموگرام شما غير طبيعي باشـد بـر           -
ــشه  ــه كلي ــاز ب ــت ني ــشاري( ي اضــافياس ــايي ، ف ــا ) بزرگنم ي

 . گرافي داشته باشيد سونو
حال بر حسب نتايج اين روش هاي تصوير برداري يا شك اوليـه            

عدي مـاموگرافي نيـازي بـه بررسـي     برطرف شده و لذا تا نوبت ب     
مجدد نخواهد بود و يا اينكه الزم است تا مهلـت بعـدي مـامو ،                
چند بار ديگر از يك يا هردو پستان مـاموگرافي يـا سـونوگرافي              

 . انجام شود 
اگر ضايعه ي يافـت شـده در مـاموگرافي يـا سـونوگرافي اوليـه                
ـ                 ه مشكوك باشد ، الزم اسـت تـا در همـان بررسـي اوليـه نمون

برداري انجام شود تا سلول ها زير ميكروسكوپ بررسـي شـده و             
. تشخيص داده شود كه آيا ضايعه خوش خـيم اسـت يـا بـدخيم      

چون اين ضايعات قابل حس نيستند ، مي بايست تحـت هـدايت      
  . ماموگرافي يا سونوگرافي نمونه برداري انجام شود 
جام شود ، باز    اگر الزم شود تا از اين ضايعات نمونه برداري باز ان          

هم الزم است تحت هدايت سونوگرافي يـا مـاموگرافي در كنـار             
ضايعه يك سيم گذاشته شود تا جراح باهدايت سيم ، بـه ضـايعه            

  . دست يابد 

  :در هر صورت به ياد داشته باشيد كه 
  . اكثريت ضايعات پستان خوش خيم هستند  •

در صورتي كه در طي اين مراحل وجود سرطان اثبات            •
 اكثريت اين سرطان ها كوچـك بـوده و امكـان        شود ، 

حفظ پستان و اجتناب از تخليه زير بفـل وجـود دارد و             
با اتمام مراحل درمان احتمال درمان قطعي بيمـار حـد      

  . اكثر است 
  : پس 

همه با هم بسيج شويم تا سرطان پستان را با كمـك           
  . هم درمان كنيم 



  
�  

  تيري   ماهانه ي سخنراني خالصه�

 مادران در ايجاد وقت خاص براي ارتباط نقش :موضوع

  با فرزندان

  خانم مريم احمدي : كارشناس

  وقت خاص چيست؟

هـايي اسـت كـه والـدين بـراي گذرانـدن            وقت خاص ، فرصت   

  .دهند لحظاتي خوش به فرزند يا فرزندان اختصاص مي

اي است كه والدين و فرزند يا فرزندان هر         ها به گونه  اين فرصت 

  .برنديدو از آن لذت م
  

  هاي وقت خاصفايده

  .هاي عاطفي  تقويت ارتباط●

  .هاي يكديگر ها و ضعف درك بهتر توانمدي●

  .هاي يكديگر  ايجاد آمادگي براي پذيرش نظر●

  . ايجاد آرامش و شادي ●

  . كمك به رشد شخصيت و اعتماد به نفس فرزند ●

  . والدين و فرزند  بين روابط بهتر●
  

  هاي وقت خاصويژگي

  . محدود است و كميت آن مهم نيست ●

  . قابليت تكرار دارد ●

  .هاي ذهن است ها و گرفتاري بدور از نگراني●

  .ي دو طرف اختصاص دارد  به امر مشترك و مورد عالقه●

  . بطور مستقيم هدف آموزشي و تربيتي ندارد ●

  .شود  انتخاب موضوع مورد نظر با مشورت و توافق انجام مي●
  

   خاص از چه كارهايي بايد پرهيز كرد؟در وقت

  )بكن ، نكن( امر و نهي ●

   بازخواست و تذكر●

   سوال پيچ كردن●

   كارهاي درسي بدون ميل فرزند ●

   داد و بيداد و غر زدن●

   نصيحت كردن●

   تقاضا و دستور●
  

  تواند اختصاص يابد ؟وقت خاص به چه كارهايي مي

  بازي●

   گردش●

   ديدن و شنيدن فعال●

  داشتنيهاي دوستمهماني ●

  تماشاي فيلم ●

  گويي خاطره●

  هاي خانوادگيها يا فيلم تماشاي عكس●

   گوش دادن به موسيقي●

   نواختن ساز●

   نقد و بررسي يك موضوع●

   لطيفه گويي●

   گفت و گوي معمولي●

   كار مشترك●

   كتابخواني●

   بررسي يك پرسش يا ابهام●
  

 فرزند ، بـه چـه       والدين براي گذراندن وقت خاص با     

  هايي نياز دارند ؟اطالعات يا مهارت

هايي براي ارتباطات بهتر بـا فرزنـد        اگر به ضرورت چنين فرصت    

هاي مناسب بـراي آن     توانيم موقعيت پي برده باشيم ، آن گاه مي      

ايـن شـكار    . ي زندگي ، شكار كنيم      هاي روزمره را از دل فعاليت   

 مـادري بايـد بـه آن        ها خود مهارتي است كه هـر پـدر و         فرصت

  .تسلط پيدا كند 

گاهي در بين كارهاي روزانه و در شـرايط بـسيار معمـولي مثـل               

توان فرصتي يافـت تـا بـا    آشپزي يا نظافت يا كارهاي مشابه مي    

  .هاي وقت خاص بگذرانيد فرزند بطور اختصاصي و با هدف

هـاي زيـر    هاي خود را در زمينـه     همچنين اگر اطالعات و مهارت    

هـاي خـاص بيـشترين بهـره را         توانيد از وقـت    دهيد مي  افزايش

  :ببريد

  ) .حرف زدن و گوش دادن موثر( ارتباط كالمي ●

  .گويي و كتابخاني و آشنايي با چند نوع كتاب و قصه  قصه●

ي هـاي مناسـب در دوره     هـا و سـرگرمي     آشنايي با انواع بازي    ●

  سني فرزندان

  ي مناسب آشنايي با تعدادي لطيفه●

هـا و   ايي با خصوصيات مربوط بـه رشـد فرزنـد و ويژگـي            آشن●

هاي فردي او در ضمن فرامش نكنيد كه پرداختن بـه هـر             سليقه

هاي پيشنهادي ، نياز به آمـاده كـردن موقعيـت و            يك از فعاليت  

  .ابزارهاي مربوط به آن فعاليت دارد 

 

  

  

  

   تسليت••••
هـا  فاطمـه صـهبا، هـاجر عباسـخواه  و آقـاي               خانم دوستان عزيز به  

 ،انـد  داده را از دست  گذشته عزيزيدر ماه كه  مهندس محمود سلطاني    

  .گوييم  تسليت ميصميمانه

 . اريمسالمتي و تندرستي دصبر،    آرزوي  يشان براي ا

  


