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                               پيك
    ام  م

  ي دوازده پيوست شماره
  1384آذر 

  

  سالم 

   شديمما هفت ساله 

تـوانيم   ي موسسه مـي  هاي يك سال گذشته  با نگاهي به فعاليت   

هـاي زيـر بـراي رسـاندن          اعالن كنيم كه در سال پـيش قـدم        

ه است و هـم اكنـون   هاي پيش رو برداشته شد   موسسه به هدف  

ها و حركت بـه سـوي    آن گيري از  بندي و نتيجه   ي جمع   ما آماده 

  :آينده هستيم 

 در سال گذشته قدمي به سوي جذب بيشتر پدران به موسـسه             ••••

ريـزي   هايي را براي بعدازظهرها برنامه      ها و كارگاه    برداشتيم و گام  

  . كنند ها استفاده كرديم تا مادران شاغل و پدران بتوانند از آن

 هـا از    به تاليف ، گسترش و ترويج اطالعات مورد نياز خـانواده    ••••

طريق نوشتاري بيشتر توجه كرديم و دست كم پنج عنوان جديد           

سازي   ي اول آماده    ها را به مرحله     هاي آسان براي خانواده     از كتاب 

  .رسانديم 

هــاي اوليــه را بــراي پــژوهش در موســسه و ســنجش و   گــام••••

  .هاي آموزشي برداشتيم   و علمي از فعاليتارزشيابي دقيق 

هاي موسسه به منظور ارتقاء كيفيـت        چارچوب كلي ثبت تجربه    ••••

ي الگوهـاي مناسـب بـراي تـرويج           هاي موسسه و ارايـه      آموزش

  .ها مشخص كرديم  هاي الزم را بين خانواده آگاهي

هـايي    هاي داوطلب ، كارگـاه      با نظرخواهي و نيازسنجي از گروه      ••••

  .هاي داوطلب طراحي و اجرا كرديم   اري به گروهبراي ي

ــز فرهنگــي و آموزشــي  ســخنراني  •••• ــاره  در مراك ــايي درب ي  ه

هـايي    هـا و كارگـاه      ها انجام داديم و گام      ضرورت آموزش خانواده  

ها از چگونگي ارتباطات بهتر درخانواده        براي اطالع بيشتر خانواده   

  .برگزار كرديم

هـا بـه    ها و مدرسـه  سب را در پاركهاي منا ها و سرگرمي    بازي ••••

  .ها برديم  ميان خانواده

 گروهـي بـه   -طرح آموزش از راه دور موسسه را با كمك كـار          ••••

همين نام در موسسه پيگيري كـرديم  و بـه شـهرهاي مختلـف               

  .گسترش داديم 

 قرار شد براي سهولت و دقت بيشتر در انجام كارهـاي گـروه               ••••

 دركنـارگروه آمـوزش بـه        گروه تخصـصي   -آموزش چندين كار    

   . وجود بياوريم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

  :يافت از جمله و گسترش   سال گذشته نيز ادامه موسسه در
   در ساير مراكزطرح آموزش از راه دور خانواده ها گسترش -
  ) ياريگر خانواده تربيت( طرح آموزش مادر به مادر-

  هاي فرهنگي براي نوزادان و كودكان زير دو سال فعاليت طرح -
يـك روز بـدون     (  اجراي جشن هاي بازي و كتاب در مدارس         -

  )كيف و كتاب در مدرسه 

  ها خانواده بين اعضايبهتر ارتباط ورظمن هب يتسن هاي بازي  اجراي-
بوط به  هاي مر    طرح آموزش مربيان مهدهاي كودك در زمينه       -

  ارتباط با كودك ، خانواده و جذب به مهد
ي  هاي آسيب ديـده از زلزلـه      حمايت پايدار ازكودكان وخانواده    -

 هـاي   پـژوهش  وانجمـن  با همكاري شـوراي كتـاب كـودك       (بم  

   )پوياي آموزش

  

  هاي داوطلب  گروه••••
هاي مختلف آموزشـي      گيران موسسه پس از گذراندن دوره       هبهر

بـه    هايـشان    بر اساس عالقه و توانمندي      توانند  در موسسه ، مي   
موضـوع فعاليـت ايـن      ..  هاي داوطلـب موسـسه بپيوندنـد        گروه
 همچنـين  ، شود هاي موسسه تعيين مي   ها با توجه به هدف      گروه

صـورت فـردي      گيران بر اساس تمايـل خـود بـه          اي از بهره    عده
آمـوزش   هـاي آمـوزش ،      در سال گذشته گروه   . كنند  فعاليت مي 
مادرانه،گردشـگري،   كتاب ازديـدگاه   بررسي مادر، بازي، مادر به   

جوانـان ،نوجوانـان و    محيط زيست، ، ها مادربزرگ جهان،  مادران
  .يت كردندلهماهنگي در موسسسه فعا

 ،  آمـوزش از راه دور    هـاي     هايي به نام     گروه -همچنين كار   

  . ، فعاليت خود را شروع كردندجستجوي منابع و تاليف

  .  شدبرگزارهاي داوطلب   رمين همايش نيرو درسال گذشته چها

ها  همچنين براي تكميل اطالعات داوطلبان و  بر اساس نياز آن          
   :از جمله. اجرا شد آموزشي درسال گذشته ي چند جلسه
هـاي        ي آموزشي براي نيروهاي داوطلـب بـا عنـوان           سه جلسه 

ي معرفي  موسسه و ضرورت توجه       چگونگي برگزاري  جلسه   “ 
ــه آمــ ي    چگــونگي معرفــي  مجموعــه“ ،” هــا وزش خــانوادهب

  و ” برداري از آن هاي بهره جلدي ارتباط بين دو نسل و شيوه ده

  ،” هاي غيردولتي آشنايي با كارهاي داوطلبانه و انواع سازمان“  

  با ياد دوست
  كه مدارا و مهر مادري

  اي از كان مهر و مداراي اوست ذره

  

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

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

  88715424 و88728317: تلفن و دورنگار 

  info@madaraneemrooz.com:شاني الكترونيكي        ن

  www.madaraneemrooz.com:              نشاني سايت 
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آموزش اعضاي گروه مادر به مادر ، كارگاه آشنايي با بازي هاي            

هـاي زنـدگي     مهـارت  آموزش،سنتي براي ياريگران گروه بـازي     

 پيشگيري   هاي  وكارگاه آشنايي با ايدز و راه     براي گروه نوجوانان    

   ...هاي آموزش،جوانان و  براي گروه از آن

  

  هاي پرسش و پاسخ   سخنراني و جلسه••••
از )  مـام    (موسـسه مـادران امـروز        در شنبه هـر مـاه     اولين سه 

هـا    جلـسه  .شـود   برگزار مـي   سخنراني عمومي    5/11 تا   9ساعت

است و موضوع هر برنامـه     صورت سخنراني و پرسش و پاسخ        هب

هـا انتخـاب و توسـط يكـي از           اساس نيازسـنجي از خـانواده      بر

  . گيرد قرار  مي كارشناسان مسلط در آن زمينه مورد بررسي

   

  : گذشتهسال  هاي ماهانه در يك سخنراني
  

  موضوع  كارشناس

  انضباط با لبخند  خانم فرشته مجيب

  تر آزاده جوالييخانم دك
چگونه با سرطان پستان خطر جدي 

  سالمت زنان مبارزه كنيم

  كليات ارتباط موثر در خانواده  خانم دكتر سودابه جواليي

  استاد حسين بختياري
ايجاد تعادل روحي و جسمي در فرد 

  و در جمع خانواده با فراگيري هنر

  اضطراب در نوجوانان  آقاي وحيد خسروشاهيان

س سيامك آقاي مهند

  جواليي

  محيط زيست ـ خانواده ـ اجتماع

  اهميت و نقش هنر در خانواده  آقاي سعيد روانبخش

  هوش هيجاني  زاده خانم دكتر فاطمه قاسم

  خواندن عوامل موثر در درس  خانم مريم احمدي

  خانم پرينوش صنيعي
برخي از عوامل ناسازگاري در 

  كودكان

 

 هـا ،    سـه هاي موسسه در مدر     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

دبستان دخترانـه   ،)8ي  منطقه(مدرسه كار و دانش مقدم سامان        

 دانـش     دخترانه عصرخرد   ي راهنمايي    مدرسه ،)3ي    منطقه(عدل
، )6ي    منطقـه (اللـه      دخترانـه   راهنمـايي   ي   مدرسه  ، )8ي    منطقه(

ي شـهيد   دخترانـه   دبـستان  ، )1ي    منطقه(دبستان شهيد صدوقي    
) 2منطقه  (دبيرستان دخترانه شهيدپاكنژاد    ،   )2ي    منطقه(آويني  

  ) . 2منطقه ( حورا   دخترانه راهنمايي ي مدرسه، 

ــته  ــا ، فرش ــودك ساش ــدهاي ك ــمن ،    مه ــاي كوچــك ، ياس ه

، ) 1(، ويستا، آفتـاب، مولـود       11ي    آموزش و پرورش منطقه     مهد
، بهـاران   گـل، سـاترا       كودك ، بـرگ     ي  ، رنگينه ،آشيانه  )2(مولود

   ) . شهر قائم(، شادمانه ) بابل(آفرينش ) ساري(

  

نو ، ، فرهنگسراي بـا )16شهرداري منطقه   (ي مشق انديشه      خانه

ي فرهنگ نصر، فرهنگـسراي بهمـن،         فرهنگسراي فدك، خانه  
 ،  10منطقه  فرهنگسراي اقوام  ، شهرداري    فرهنگسراي سالمند ،    

   )سيزده آبان  كوي ستادشهر سالم ـ( خانه مراقبت از زنان باردار 
  

  ها   ارتباطات و همكاري••••
ها ، مهدها  و فرهنگـسراها از          بجز مراكزي كه در بخش مدرسه     

نهادهاي زير    ها و   گذشته با سازمان    انام برديم موسسه درسال   ه  آن
   :داشته است  آموزشي برنامه ها اجراي ويا براي آن وهمكاري ارتباط

حمايـت    ي  كميتـه ،زيـست اسـتان قزوين      محـيط   حفاظت  اداره كل 

ــودك  ــدار ازك ــانواده پاي ــان،    وخ ــشاركت زن ــم، مركزامورم در ب
نهـضت سـوادآموزي،    ،   بـانو   فرهنگـسراي كودك ،     كتاب  شوراي

دانشگاه شـهيد بهـشتي، سـتاد حـوادث غيرمترقبـه اسـتانداري             

پيـك    مادران ، انتشارات    تهران، انجمن ترويج علم ايران ، نشريه      
 ،  شوراي گسترش فرهنگ صـلح ادبيات ، موسسه خيريه عمل ،   

 دانشگاه تربيـت     جهاد دانشگاهي فرهنگسراي اشراق ، يونيسف،     
، ستاد شهرسالم ، معاونـت      كان دنيا موسسه پژوهشي كود  معلم ،   

 ، 16 و 10هــاي منــاطق امــور اجتمــاعي و فرهنگــي شــهرداري

سازمان مركـزي انجمـن اوليـا و مربيـان، موسـسه تحقيقـات،              
بازتواني و بهبود زندگي زنان، موسسه پژوهـشي تـاريخ ادبيـات            

ي   مجموعـه كودكان ايران ،كانون توسـعه فرهنگـي كودكـان ،           

ــري تهــران ـــ  ، فرهنگــي هن موســسه پژوهــشي كودكــان دنيا
، انجمن نويـسندگان كـودك و نوجـوان،         اي    هاي منطقه   انجمن

 درمان و آموزش پزشكي ، صـندوق جمعيـت          –وزارت بهداشت   
هـاي غيردولتـي اسـتان تهـران،          سازمان ملـل ، خانـه سـازمان       

، ) محـك (موسسه خيريه حمايت از كودكان مبتال بـه سـرطان           

شـهرداري  (خانه مشق تختي    نت،  سازمان دفاع از قربانيان خشو    
  ) 16منطقه 

  

  ها و آموزش از راه دور   شهرستان••••
هـا بـه روال       هـاي خـود را در شهرسـتان           در سال گذشته برنامه   
هـا بـه    اما به دليـل نيـاز گـسترده خـانواده    . معمول ادامه داديم   

كافي ،    ها به ميزان     خانواده   مناسب  مراكزآموزشي  آموزش و نبودن  
ي مقـدماتي     ريـزي و تهيـه      ن امروز اقدام به برنامه    موسسه مادرا 

  . دور كرد  ها از راه براي آموزش خانواده

درموسسه مادران امروز بـه معنـي آمـوزش      دور    آموزش ازراه 

  :زير است  هاي داراي ويژگي نيست بلكه اين آموزش غيرحضوري
هاي   و در فاصله    گروهي  شكل  به  يادگيرندگان  يعني.ـ گروهي است    

  .بينند  شوند و آموزش مي زماني معين دور هم جمع مي

ـ كارشناس يا مربي در گروه حضور نـدارد و اعـضاي گـروه بـا                
 ـ يــادگيري را هــدايت     خــود جريــان يــاددهي مــشاركت فعــال

  . كنند مي
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ــتيا      ــك دس ــده و ي ــك گردانن ــسه ي ــر جل ــ در ه ــين ـ ر از ب

  ي  ايـن دو نفـر مـسئول اداره       . شـود     هاانتخاب مـي    كننده  شركت
  . و اشكاالت هستند   و گزارش جلسه  صورت و نوشتن جلسه

ي يـك يـا    ـ هماهنگي امور گروه و ارتباط با موسسه به وسـيله      
  .شود  چند نفر به عنوان مديريت گروه انجام مي

ز هر جلـسه بـه      ها پس ا    ـ گزارش هر جلسه و اشكاالت و ابهام       

  .گيرد  وسيله مديريت گروه در اختيار موسسه قرار مي
ي پيشنهادي براي كار گروه ،        ها ، مواد آموزشي و برنامه       ـ كتاب 

  .شود  از طرف موسسه ارايه مي

ـ كارشناس مسلط به محتوا و برنامـه بـر حـسب نيـاز گـروه از             
ه طرف موسسه ، هر چند ماه يك بار براي رفع اشكال و پاسخ ب             

  .شود ها به گروه فرستاده مي پرسش
هـاي آمـوزش از راه دور يـك كتـاب      ـ براي هر دوره از برنامـه   

ي رفتار با نوجـوان در        براي دوره . راهنما تدارك ديده شده است    

” مجموعـه ده جلـدي ارتبـاط بـين دو نـسل             “ كتاب راهنماي   
ها و چگونگي كـار گرداننـدگان و          مسئوليت  وظايف ،   ) جلددهم(

  .  گروه به تفصيل بيان شده است اعضاي

” ي آموزش از راه دور        كميته“  گروهي به نام     -در موسسه كار    
هاي در    هاي گروه   مسئول رسيدگي و پيگيري و ارزشيابي فعاليت      

هـاي    ها و ابهـام     حال آموزش از راه دور و پاسخگويي به پرسش        
  .هاي مختلف مربوط به اين نوع آموزش است  ها در زمينه آن
شهر ، بابـل،      هاي قائم   اين شيوه از آموزش در شهرستان       كنونتا  

  .ساري ، رفسنجان و اراك اجرا شده است

  

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

ي  پخش مراسم دريافت جايزه  ( سيماي جمهوري اسالمي ايران     
مـصاحبه بـراي آشـنايي بـا        ( ان  ، راديـو جـو    ) ترويج علم ايران  

، روزنامـه  )ي ترويج علم ايـران      موسسه  به عنوان نهاد برگزيده     
ــات ــماره   (اطالع ــسه در چندش ــي موس ــب آموزش ي  درج مطال

 سبز    روايت  ي بم     نامه  ي شرق ،كتاب هفته، ويژه      ،روزنامه)روزنامه
ي حيـات نـو ،    روزنامـه آينـه تهـران ،     ـ ضـميمه ماهنامـه    اميد

ي ابتكـار، كتـاب مـاه ـ      و مـردم ، روزنامـه   ي فرهنـگ  فصلنامه
  كليات، پژوهشنامه كودك ونوجوان

 

   انتشارات موسسه در سال گذشته••••
   شماره پيك و يك شماره پيوست پيكدهـ انتشار ياز

   آسان هاي كتاب هايـ تكثير مجدد تمامي عنوان

  ي نوجوانان و جوانان  ي ردپا ويژه ي شماره سه ـ انتشار نشريه

  ي مسايل تربيتي رساني در زمينه هاي اطالع ي برگه  تهيهـ

  هاي آسان ي كتاب سازي پنج عنوان جديد از مجموعه ـ آماده

  

در صورتي كه مايل به ارتباط مستقيم با بخش انتشارات هستيد           

  :توانيد با اين نشاني تماس بگيريد مي
  com.madaraneemrooz@tenteshara   

  سايت  •••• 
 هاي   ي فعاليت   در ادامه . ساله شد دو  سايت موسسه مادران امروز     

 كرديم اين   افزاري كوشش    عليرغم مشكالت سخت    سال گذشته 
 ،اطالعـات    و با استفاده از ايـن امكـان           كنيم تر    بخش را  فعال   

مــورد نيــاز را در دســترس اخبــار ، مقالــه هــا و ســاير مطالــب 
  . ها قرار دهيم ادهخانو

  www.madaraneemrooz.com:                سايت  نشاني

  com.madaraneemrooz@info:   نشاني الكترونيك جديد ما

  

  ساير فعاليت ها  ••••
  انواده ها برگزاري جشن بازي براي خ-

  و همراهان موسسه اعضاي گردشگري برايهاي   برنامه  برگزاري-

 بزرگداشت  مادران امروز به مناسبت    موسسه اختصاصي ي  برنامه -

   فرهنگسراي بهمندر يازدهمين سالگرد روز جهاني خانواده

هـا بـا      مراسم ويژه به مناسبت نوروز و ساير مناسبت         برگزاري  -

  اهان همر و موسسه اعضاي شركت

   در موسسه برگزاري نمايشگاه كتاب و اسباب بازي-

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

  ها ها و همايش نمايشگاه 

  ـ شركت فعال در بزرگداشت هانس كريستين اندرسن

  ـ شركت در بزرگداشت استاد نادر ابراهيمي

  ”كودك،صلح،خشونت“ـ مشاركت در برگزاري همايش

هاي سخنراني به مناسبت هفته بهداشت روان          برگزاري جلسه  ـ

  در مراكز مختلف
روش طراحي، “طراحي و اجراي كارگاه سه روزه با عنوان ـ  

كارشناسان   رايب” هاي پيش از دبستان فعاليت واجراي سازماندهي

 شهر تهران ي ابتدايي مناطق آموزش و پرورش مسئول دوره

 بزرگداشت هفته زن و روز مادر ـ اجراي سخنراني به مناسبت

 در فرهنگسراي سالمند

 و خانواده  پايدار از كودكي حمايت   ي فعاليت دركميته ادامهـ 

 با شركت نمايندگان ي كميته برگزاري نشست ساالنهدر بم و  

 كودك ،  كتاب شوراي(ي كميته  هاي تشكيل دهنده سازمان

  ) امروز هاي آموزشي پويا، موسسه مادران انجمن پژوهش
  

    سپاس••••

  از همراهان و ياران

ــروه  ــان ، گ ــشاوران و كارشناس ــب ،        م ــاي داوطل ه

   و پشتيبانان موسسه  كادر اداري، ناشران ، دوستداران

ي راه برايمـان   ها  امكان ادامه كه بدون همكاري آن   

  .ميسر نبود

 موسسه مادران امروز                              
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   در يك نگاه)مام (مادران امروز سهموسهاي  فعاليت
هاي هر سال و هر  تر براي آينده ،اطالعات مربوط به فعاليت ريزي واقعي ي خود  براي تحليل بهتر و برنامه هاي ساالنه در بررسي

ي اطالعات آماري ،   در تهيه. قابل تفسيري از اعداد و ارقام را فراهم كند شود تا شكل ها تهيه مي ها و نمودار برنامه به شكل جدول

  :ي ساعات آموزشي عبارت است از ي محاسبه نحوه. ساعات آموزشي بر حسب نفر ساعت محاسبه شده است

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

  
  ب نفر ساعتبر حس) مام(هاي آموزشي موسسه مادران امروز  فعاليت

  84 تا آذر 1377آذر 
  مكان  نوع برنامه  77  78  79  80  81  82  83  84
  ها مدرسه  آموزشي  1080  720  1080  480  760  1200  300  900
  ها مدرسه  جشن بازي و كتاب  -  -  -  1800  1184  3300  2300  2000
  كودك ي ها مهد  آموزشي  300  1560  1440  1380  360  150  1320  1440
   سراها فرهنگ  آموزشي  -  -  -  4200  3000  3900  3720  1800
  ها  سرا فرهنگ  هاي سنتي جشن بازي   -  -  -  1200  1200  3600  3800  3200
  ها شهرستان  آموزشي  -  -  2700  4680  3240  4320  5400  3200
  داخل موسسه  آموزشي  2020  7496  7214  8462  8178  9490  8800  9800
  جمع كل  آموزشي و جشن  3400  9776  12434  21918  17922  25960  25740  22340

  

  

  

  
  

  هاي آموزشي موسسه نمودار كل فعاليت

 )83 تا78از سال (

  

هاي   ها و كارگاه و آموزش نفرساعت گام تعداد جلسه ي مقايسه
  برگزار شده در داخل موسسه طي دو سال گذشته

   )84 تا آذر 83آذر ( و  ) 83 تا آذر 82آذر ( 
    )نفرساعت(موزش آ  تعداد جلسه

  84  83  84  83  نام گام يا كارگاه
  2952  3168  72  72  رفتار با كودك
  1224  1008  54  45  رفتار با نوجوان
  2580  658  35  26  تشويق و تنبيه
  420  520  15  20  بازي و انديشه
  656  770  32  35  روابط زناشويي

  420  404  17  17  رشد جنسي كودك ونوجوان
  770  678  20  17  ارتباط كالمي

  3872  4902  70  86  بر خودشناسياي  مقدمه
    88  5  4  گويي كتابخواني و قصه

  66  64  1  2  نقش عواطف بر تربيت
  342  -  9  -  هاي زندگي براي نوجوانان مهارت

  -  136  -  5  هنر و كاردستي كودكان
  66  20  2  1  آمادگي براي ورود به دبستان

  306  162  4  6  كار فرهنگي با نوزاد
  -  192  -  4  يا خانواده و مسايل مدرسه

  84  83  84  83  نام گام يا كارگاه
  270  -  9  -  آموزش خانواده مبتني بردلبستگي

   و مقاربتي هاي بيماري با ايدزو آشنايي
  نوجوانان براي ازآن پيشگيري هاي راه

1  1  20  30  

  120  -  2  -  مديريت زمان
  156  -  3  -  قاطعيت

  78  -  1  -  هدفمندي
  60  -  1  -  ريزي برنامه

  96  -  1  -  دن فعالگوش دا
  84  -  1  -  حرف زدن فعال

  192  -  2  -  كنترل خشم
  48  -  1  -  ورود به مهد

  72  -  1  -  انضباط
  93  -  1  -  مديريت رفتار

  114  -  2  -  مشورت با ديگران
  78  -  1  -  نه گفتن

  42  -  1  -  آشنايي با بلوغ 
  30  -  2  -  هاي تاريخ ادبيات /آشنايي با كتاب
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