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                               پيك
�  ��    

  ي يازده پيوست شماره
  1383آذر 

  

  سالم 
  !ما شش ساله شديم

هاي پيش  سال گذشته نيز براي ما سال پر تالشي بود مثل سال  
از آن ، امــا رضــايتمنديمان از انجــام كارهــا بيــشتر شــد چــون 

  .ه هدف برداشتيمتري را براي رسيدن ب هاي مهم قدم
اما چنـد فعاليـت     . خوانيد  هاي ما را در اين برگ مي        شرح فعاليت 

ي   تواند حاصـل جمـع مجموعـه        شاخص داشتيم كه در واقع مي     
ي حمايـت     يكي مـشاركت در تـشكيل كميتـه       . كارهايمان باشد 

ريـزي و     پايدار از كودك و خانواده در بم ، دوم مسئوليت برنامـه           
مين سالگرد روز جهاني خـانواده در       اجراي مراسم بزرگداشت ده   

ي موسـسه ، چهـارم طراحـي و      ي كارنما   سطح ملي ، سوم تهيه    
در ايـن   ( ها    ي طرح آموزش از راه دور براي خانواده         اجراي اوليه 

يابنـد ولـي      كنندگان به شكل گروهي حضور مي       آموزش شركت 
  .) شود آموزش بدون حضور مستقيم كارشناس انجام مي

تازگي به ما رسـيد كـه هـم خوشـحالمان        بهيك خبر خوش نيز     
هم انتخاب موسـسه      هايمان افزود و آن     كرد هم به بار مسئوليت    

  .  است83ي ترويج علم ايران در سال  براي دريافت جايزه
با اين همه سال گذشته سالي پر درد را هم تجربه كـرديم، درد              

تـر،    ي بـم كـه همكـاران را بـه مـشاركتي فعـال               ناشي از زلزله  
ي يـاري بـه    ريزي شده، غيراحـساسي و پايـدار در زمينـه           امهبرن

كه اداي آن     سنگيني است   ي  وظيفه  خواندو اين   هموطنانمان فرامي 
  .ي كوچكي مانند ما نياز دارد اي فراتر از توان موسسه به اراده

  

  طرح ها و برنامه ها ••••
ي   ي فعاليـت هـاي قبـل، اجـراي بعـضي از طـرح هـا                در ادامه 

  :گذشته نيز ادامه يافت از جمله   سال موسسه در
  )تربيت ياريگر خانواده ( طرح آموزش مادر به مادر-
  طرح فعاليت هاي فرهنگي براي نوزادان و كودكان زير دو سال -

يـك روز بـدون     (  اجراي جشن هاي بازي و كتاب در مدارس         -
  )كيف و كتاب در مدرسه 

  ها خانواده ضايبين اعبهتر ارتباط ورظمن هب يتسن هاي بازي  اجراي-

   طرح آموزش مربيان مهدهاي كودك-
عالوه بر طرح هاي قبلي موسسه مادران امروز اقدام به طراحي           

  :از جملهو اجراي برنامه هاي ديگري درسال گذشته كرده است 

  طرح آموزش از راه دور خانواده ها -
ي  هاي آسيب ديـده از زلزلـه      حمايت پايدار ازكودكان وخانواده    -

 هـاي   پـژوهش  وانجمـن  همكاري شـوراي كتـاب كـودك      با  (بم  
   )پوياي آموزش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مناطق انتقالهاي  هاي ساكن درشهرك  طرح ياري به خانواده-

   ـ لرستانخطوط لوله و مخابرات نفت ايران

  ي سالم ، جامعه سالم  طرح خانواده-

  هاي اجتماعي  طرح تقويت ارتباط بين نسل-

  خانه طرح توانمندسازي مديران -

  .عنوان طرح برگزيده انتخاب شد بهتهران طرح از طرف شهرداري  اين

  

  هاي داوطلب گروه ••••
گيران  هبهر.هاي موسسه داوطلبانه است اي از فعاليت    بخش عمده 

 هاي مختلف آموزشي در موسسه ،       موسسه پس از گذراندن دوره    

ايـن  .  تواننـد بـه ايـن بخـش بپيوندنـد      مي چنانچه مايل باشند، 
. گيـرد   هـاي كـاري انجـام مـي         ها معموال در قالب گـروه       فعاليت

هاي موسسه    هاي داوطلب با توجه به هدف       موضوع فعاليت گروه  
گيران بر اساس تمايـل       اي از بهره    عده همچنين   ، شود  تعيين مي 

طي سال گذشته بعضي از     . كنند  صورت فردي فعاليت مي     خود به 

 ، جهــانمــادران  هــاي داوطلــب ماننــد مــادر بــه مــادر، گــروه

برگـزار  ي خـود را       يكـصدمين جلـسه    …، بازي و   ها  مادربزرگ
آموزش مادر به مادر،    هاي آموزش ،    در سال گذشته گروه   . كردند

 ، جوانـان  ، هـا   ثبت تجربه  مادرانه، كتاب ازديدگاه  بررسي بازي،
 ، هـا   مـادربزرگ  جهـان،   وكتابخواني،گردشگري،مادران  گويي  قصه

  .يت كردندلگي در موسسسه فعانوجوانان و هماهن محيط زيست،

هـاي داوطلـب و آشـنايي بيـشتر اعـضاي            براي هماهنگي نيرو  
 بـا   ماهـه يـك گردهمـايي       ي شش   در هر دوره  ،  داوطلب با هم    

  . شود  برگزارمي”هاي داوطلب همايش نيرو “عنوان 

هاي داوطلب دو همايش با عنـوان    نيرو1383 تا آذر1382از آذر  
هاي داوطلبانه و چگـونگي ايجـاد         ركا“و  ”پيش به سوي آينده     “

در ايـن دو همـايش      . برگزار كردند  ”داوطلب   هاي  درنيرو انگيزه
هاي آينده خـود را       ها گزارش عملكرد شش ماهه  و برنامه         گروه

اطـالع عمـوم در      هـا بـراي     گزارش ايـن همـايش    . ارايه كردند 

  . موسسه موجود است
ها  اس نياز آن  همچنين براي تكميل اطالعات داوطلبان و  بر اس        

 :از جمله .  آموزشي درسال گذشته برگزار شده است      ي  چند برنامه 

ي تكميلي آموزش    هاي پژوهش ، دوره    اي روش  جلسه كارگاه دو 
اعضاي گروه مادر به مادر ، كارگاه آشنايي با بازي هـاي سـنتي    

هـاي زنـدگي بـراي       آموزش مهـارت  ،براي ياريگران گروه بازي   
هـاي پيـشگيري از       آشنايي با ايدز و راه    و كارگاه   گروه نوجوانان   

   ...آن براي گروه آموزش و گروه جوانان و

  با ياد دوست
  كه مدارا و مهر مادري

  اوستاي از كان مهر و مداراي  ذره

  

  )مام(موسسه مادران امروز
ر ـ بـاالتر از شـهيد بهـشتي     عـص  ــ ولـي  1511715111ـ تهران

  )15115ـ451 پستي صندوق( زيرزمين ـ 9ي  شمارهـ  افروز دل ي  كوچه

  8715424 و8728317: تلفن و دورنگار 

   maminstitute@kosar.net: نشاني الكترونيكي

  info@madaraneemrooz.com:نشاني الكترونيكي جديد 

  www.madaraneemrooz.com: نشاني سايت 
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  هاي پرسش و پاسخ  سخنراني و جلسه ••••
  شنبه هر ماه از ساعت اولين سه) مام  (موسسه مادران امروز  در

بـار يـك      به سخنراني عمومي اختصاص داردكه هـر       5/11 تا   9

ها انتخاب  ز خانوادهاساس نيازسنجي ا   موضوع مهم و سودمند بر    

 و توسط يكي از كارشناسان مسلط در آن زمينـه مـورد بررسـي             

صورت سخنراني و پرسـش و پاسـخ         هجلسه ها ب  . گيرد قرار  مي  

ننـدگان بـه داشـتن    ك شود و در صـورت نيـاز شـركت      برگزار مي 

نيز  آموزشي ي  يك دوره موضوع،  آني  بارهاطالعات بيشتري در  

  . ترتيب داده خواهد شد

   :هاي ماهانه در يكسال گذشته از اين قرار است نرانيسخ

   سالمتي- ميانسالي-زن  خانم شيوا موفقيان

  خانم مريم احمدي

   گروه مادران جهان

  خانواده در ايران و جهان

  پديده زلزله را بشناسيم   آقاي مهندس سيامك جواليي

  خانم دكتر آزاده جواليي
آشنايي با سرطان پستان و 

  گيري از آنهاي پيش راه

  آقاي حسين اسد بيگي
هاي  پيشگيري از آسيب

  رواني و اجتماعي

  -خانم مريم احمدي

  آقاي علي جهانبخشي

چگونگي گفتگو با كودكان 

  ي زلزله درباره

  ارتباط بدون خشونت  آقاي كامران رحيميان

  خانواده،مدرسه،ارزشيابي  خانم منصوره راعي

  اي رسهخانواده و مسايل مد  خانم مريم احمدي

  ي سالم اصول تغذيه  خانم معصومه زارع زاده

  بهداشت و سالمتي بانوان  خانم دكتر صبا زرگرزاده

 

 ها ، هاي موسسه در مدرسه اجراي برنامه ••••

  ها  و فرهنگسرا كودكهاي مهد
هـا ،     گـام (هـاي آموزشـي خـود         موسسه در سال گذشته برنامـه     

ــاه ــشن  كارگ ــا ، ج ــخنراني   ه ــاب ، س ــازي و كت ــاي ب ــا ه  و ه

  :را در اين مراكز ارايه كرده است) تاب ك هاي نمايشگاه
 ،) 11ي منطقـه (، دبيرسـتان رجـا    )6ي    منطقـه (ـ دبستان زينبيـه     
مدرسـه   صـادرات،  ،دبستان توسـعه  )16منطقه(هنرستان فردوس 

مدرسـه راهنمـايي عـصر خـرد         ،)6منطقه(راهنمايي دخترانه گيو  
ــ(ســـامان  مقـــدم دبيرســـتان ،)8منطقـــه (ودانـــش  )8همنطقـ
ــه ــايي ي مدرس ــاجر راهنم ــه(ه ــايي  ،)7ي  منطق ــه راهنم  مدرس

   )3ي منطقه( ، دبستان آبشناسان  )2ي منطقه(پژوهشگران 
  

هاي كوچك، پرورش ، فاطيما  كودك رنگارنگ ،فرشته  مهدهاي

  ـ )شهر قائم(،شادمانه)بابل(آفرينش ) ساري(خودرو، ، بهاران  ايران
  

ي  منطقه(گلبرگ   راي،انديشه س)6ي منطقه(فرهنگسراي بانو
منطقه ( بهمن ،فرهنگسراي)16ي منطقه(مشق انديشه ي ، خانه)8

  )16منطقه ( آباد نازي ي خانه محله) 16

  ها شهرستان ••••

هاي فعاليت موسسه عالوه بر تهـران         در سال گذشته حوزه   

  و  شهر، بابل ، رفسنجان، قـزوين       شهرهاي بم ، ساري، قائم    

هــاي اجــرا شــده در  هبرنامــ. بــوده اســت اســتان لرســتان

  :ها عبارت بود از شهرستان

، رفتـار    هاي رفتـار بـا خـود، رفتـار بـا كـودك              اجراي گام 

، خانواده و مسايل     بانوجوان، تشويق و تنبيه، مديريت زمان     

مهـارت هـاي    گـويي،     آموزشي فرزندان، كتابخواني و قصه    

زندگي براي نوجوانـان و جوانـان ، مـديريت در خـانواده ،              

 نقش همـسران در ارتباطـات خـانوادگي ،         مي ،   ارتباط كال 

  . هاي عمومي سخنراني

هـا بـراي مربيـان و مـديران           در شهرستان بم ايـن برنامـه      

  .مهدهاي كودك نيز برگزار شده است
  

  ها ارتباطات و همكاري  ••••
ها و نهادهـاي زيـر ارتبـاط و           موسسه در سال گذشته با سازمان     

   :همكاري داشته است 

انجمن تـرويج علـم     ،زيست استان قزوين    محيط  حفاظت  اداره كل 

  ، انجمـن تنظـيم خـانواده   ،پويا آموزشي هاي   پژوهش  ايران،انجمن

انجمن دفـاع از قربانيـان خـشونت ، انجمـن مـددكاري ايـران،        

ســراي   انديــشه،انجمن يــاري،انجمـن مركــزي اوليــا و مربيــان 

،  تاالر هنـر   ، انستيتو روانپزشكي ايران، بانك كشاورزي       ،گلبرگ

ــشكده ــوزش پژوهـ ــانواده آمـ ــرورش، و خـ ــه پـ ــبز جبهـ  ،ي سـ

هاي غيردولتي و     ي تشكل   جهاددانشگاهي دانشگاه تهران ، خانه    

ي   خانـه ،  ي فرهنگ و توسعه پايـدار       خانه ، )استان تهران (خيريه  

ريزي درسـي آمـوزش و         دفتر پژوهش و برنامه    ،هنرمندان ايران 

هاي غيردولتي     ستاد تشكل   ،دانشگاه عالمه طباطبايي  ،  پرورش  

شـركت  ،ستاد حوادث غيرمترقبه ، ستاد شـهر سالم  ،)ي بم   زلزله(

ــاب  ــت ايران،شــوراي كت ــه و مخــابرات نف ــودك  خطــوط لول ك

 ،  16ي  فرهنــگ صــلح ، شــهرداري منطقــه گــسترش شــوراي

كـانون  بهمن،بانو،فرهنگسراي    فرهنگسراي،فرهنگسراي خانواده 

كتـاب مـاه    ، كـانون همـوفيلي ايران     ،توسعه فرهنگـي كودكـان    

خانواده در بم   كودك و   حمايت پايدار از      ي  كميته،كودك ونوجوان 

 رياسـت    دفتـر  كنشگران داوطلب ،مركـز امـور مـشاركت زنـان         

هاي مردمي شهرداري تهـران ،مركـز         مركز مشاركت  ، جمهوري

 مركـز مطالعـه و   ،ي انجمـن اوليـا و مربيـان      ي خـانواده    مشاوره

ژوهشي كودكـان دنيـا،      موسسه پ  ،يادگيري دانشگاه تربيت معلم   

 موسسه آموزشي كيش    ،موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان    

 زنـان،    وبهبودزنـدگي    بـازتواني  موسـسه تحقيقـات ،      ، رفسنجان

 المللي كتاب   نمايشگاه بين ،سوادآموزي  نهضت،غدا  همياران  موسسه

ــاوري هــا و   و ســازمان  يونيــسف،وزارت علــوم، تحقيقــات و فن

 مراسم بزرگداشت روز جهاني خـانواده       نهادهايي كه در برگزاري   

  .شركت داشتند
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  ها ها و كارگا گام ••••

  : موسسه برگزار شدداخلهاي زير   درسال گذشته گام و كارگاه

  آموزش
  )نفر ساعت(

تعداد 

   جلسه
  گام يا كارگاه نام

3168  

1008  

658  

520  

770  

404  

678  

4902  

88  

64  

136  

20  

162  

192  

20  

  

12790  

72  

45  

26  

20  

35  

17  

17  

86  

4  

2  

5  

1  

6  

4  

1  

  

  رفتار با كودك

  رفتار با نوجوان

  تشويق و تنبيه

  بازي و انديشه

  روابط زناشويي

  رشد جنسي كودكان و نوجوانان

  ارتباط كالمي

  اي برخودشناسي  مقدمه

  گويي كتابخواني و قصه

  نقش عواطف بر تربيت

   كودكان و كاردستيهنر

  آمادگي براي ورود به دبستان

  وزادكار فرهنگي با ن

  اي خانواده و مسايل مدرسه

و  مقاربتي هاي باايدزوبيماري آشنايي

  جوانان  براي ازآن پيشگيري هاي راه

  جمع

  

  رسانه هاموسسه در  ••••

  : ايم  يا مصاحبه داشته زير خبر، مقاله هاي گذشته در رسانه در سال

 ، همشهري ،كتـاب مـاه     هاي ياس نو ، جام جم ، ايران           روزنامه

 مصاحبه تلفني با ايرنا و راديـو        ان ،خبرنامه زنان ،   كودك و نوجو  

، راديو تهـران ،راديـو جـوان ، راديـو پيـام ، خبرگـزاري                فرانسه

  جمهوري اسالمي ، خبرگزاري جوان

 

  انتشارات موسسه در سال گذشته ••••

   شماره پيوست پيكدو شماره پيك و دهـ انتشار 

  :هاي هاي آسان با نام  عنوان جديد كتاب2ـ انتشار 

  نكاتي درباره ي زلزله                   

   نكاتي درباره ي اعتماد به نفس در كودكان                   

   آسان هاي كتاب هايـ تكثير مجدد تمامي عنوان

 و جوانـان      نوجوانـان   ي گـروه     شماره نـشريه ويـژه     يكـ انتشار 

  )ي ردپا  نشريه(

  سائل تربيتيي م رساني در زمينه هاي اطالع ي برگه  تهيه-

  سايت ••••
تالش  طي سال گذشته  . سايت موسسه مادران امروز يكساله شد     

 ، اطالعـات     و از اين راه هـم ،       كرديم اين بخش را  فعال كنيم      
هـا را در   مـورد نيـاز خـانواده   اخبار ، مقالـه هـا و سـاير مطالـب       

  . ها قرار دهيم دسترس آن
 مـادران    سايت موسسه  به   براي آشنايي با اين بخش مي توانيد      

   : مراجعه كنيدامروز
www.madaraneemrooz.com  

  :نشاني الكترونيك جديد ما 
com.madaraneemrooz@info  

در ضمن در صورتي كه مايل به ارتباط مستقيم بـا بخـش انتـشارات              
  :توانيد با اين نشاني تماس بگيريد يهستيد م
com.madaraneemrooz@entesharat  

  

  ساير فعاليت ها  ••••

ريزي و هماهنگي بـراي برگـزاري مراسـم بزرگداشـت              برنامه -

  دهمين سالگرد روز جهاني خانواده در سطح ملي

  ي خانواده ها برگزاري بيش از ده جشن بازي برا-

  و همراهان موسسه اعضاي گردشگري براي برنامه شش  برگزاري-

 بزرگداشت  مادران امروز به مناسبت    موسسه اختصاصي ي  برنامه -

  سراي گلبرگ  انديشهدر دهمين سالگرد روز جهاني خانواده

  همراهان  و موسسه اعضاي ديدارنوروزي با شركت برگزاري  -

  ه بين المللي كتاب شركت در هفدهمين نمايشگا-

   شركت در ششمين نمايشگاه عمومي ناجا-

  شركت در جشن درختكاري -

   داخل موسسه برگزاري نمايشگاه كتاب و اسباب بازي-

  هاي موسسه مادران امروز  تهيه ي فيلم از فعاليت-

   راه اندازي اولين كانون فرهنگي خانواده در لرستان-

 فرهنكي خانواده با عنوان      داخلي كانون  ي   انتشار اولين نشريه   -

خطوط لولـه و مخـابرات        با ياري شركت   »يگهاي زند  مهارت«

  نفت ايران

 كل حفاظت از محيط زيست اسـتان قـزوين            همكاري با اداره   -

  آموزش مروجان مـسايل زيـست    “ريزي و اجراي طرح       در برنامه 

  در شهرستان قزوين” محيطي

هـا در      خـانواده  هـاي مناسـب     ي كتـاب    رساني در زمينه     اطالع -

  نمايشگاه كتاب بانك كشاورزي
  

  

    سپاس ••••

  هاي مالي،فكري   از دوستاني كه در سال گذشته با كمك

.اند سپاسگزاريم   و كاري خود ما را ياري كرده
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  )مام (مادران امروز  موسسه)رزومه(كارنماي ي تهيه ••••

 هدف  براي رسيدن به  مدت ها بود كه مي خواستيم ببينيم        

ه كه افزايش آگاهي خانواده هـا بـراي ايجـاد           اصلي موسس 

ارتباطي سالم و سازنده  در خانواده و جامعه  است ، تـا بـه                

ايم ؟ كداميك از فعاليت هـاي        حال چه كارهايي انجام داده    

موسسه قالب مناسب ارايه را يافته است ؟ در كـدام شـاخه             

كـدام شـكل    ؟ تر عمل كرده ايـم     تر و در كدام ضعيف     قوي

كار ماندگارتر و اثرگذارتر بوده است؟ كـدام يـك از           ي   ارايه

ها سوال  ءبرنامه ها ناپايدارتر و كدام پايدارتر بوده است و ده

پس تالش كرديم كه اطالعات الزم را  . ديگر از اين دست

هـاي خـود را      ها پاسخ سـوال    گردآوري كنيم و براساس آن    

 سـال تـالش پيگيـر كليـات     يـك بعـد از  بـاالخره   .بيـابيم 

هاي موسسه مـادران امـروز در         فعاليت) ي    رزومه(رنماي  كا

هـاي    ايـن مجموعـه فعاليـت     .  آمـاده شـد    30/6/83تاريخ  

 نــشان 83موســسه را از بــدو تاســيس تــا پايــان شــهريور 

هـا ،   ي هـدف  در اين مجموعه اطالعـاتي در بـاره  . دهد  مي

موضـوع  (هاي آموزشـي   هاو  فعاليت    هاي كاري، طرح    محور

، تعـداد  ها، كارشناسان و تاريخ برگزاري جلسهها ،تعداد    دوره

در داخل و خارج موسسه گـردآوري      ) ...شركت كنندگان و    

هاي مربـوط     ها و نمودار    در اين مجموعه جدول   . شده است 

هاي هر سال و هر برنامه به تفكيـك درج شـده              به فعاليت 

است و شـكل قابـل تفـسيري از اعـداد و ارقـام را فـراهم                 

  .كند مي

بنـدي اطالعـات مربـوط بـه           منظور جمـع    عه به اين مجمو 

ي موســـسه مـــادران امـــروز و  هـــاي گذشـــته فعاليـــت

هـا و     سـازمان . هـاي آينـده تهيـه شـده اسـت           ريزي  برنامه

هـاي موسـسه    هايي كه مايل بـه آشـنايي بـا فعاليـت            نهاد

  . توانند از اين مجموعه استفاده كنند هستند مي

وعـه سـهمي    ي ايـن مجم     از تمامي كـساني كـه در تهيـه        

 و سحر نوتاش    فرحناز مددي اند به ويژه سركار خانم        داشته

  .نهيم ي دوستان را ارج مي سپاسگزاريم و تالش همه
 .  

  هاي آموزشي موسسه نمودار كل فعاليت

 )82 تا 78سال  (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )مام(هاي آموزشي موسسه مادارن امروز  فعاليت

  83 تا شهريور 1377آذر 

  مكان  نوع برنامه  77  78  79  80  81  82  83

  ها مدرسه  آموزشي  1080  720  1080  480  760  1200  -

  ها مدرسه  جشن بازي و كتاب  -  -  -  1800  1184  3300  2300

  كودك ي ها مهد  آموزشي  300  1560  1440  1380  360  150  840

   سراها فرهنگ  آموزشي  -  -  -  4200  3000  3900  1200

  ها  سرا فرهنگ  هاي سنتي  جشن بازي  -  -  -  1200  1200  3600  1600

  ها شهرستان  آموزشي  -  -  2700  4680  3240  4320  5400

  داخل موسسه  آموزشي  2020  7496  7214  8462  8178  12490  6066

  جمع كل  آموزشي و جشن  3400  9776  12434  21918  17922  28960  17090

  

  .ساعات آموزشي بر حسب نفر ساعت محاسبه شده است:توجه

  )بر حسب ساعت(مدت زمان هر جلسه  × تعداد افراد شركت كننده در هر جلسه= هر جلسه ) ر ساعتبر حسب نف(آموزش
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