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  چهاردهي  پيوست شماره
  1385آذر 

  

  سالم 

   شديم ساله هشتما 

هـايي كـه    ي سازمان   سال زندگيمان به همه   آغاز نهمين   در
هـا    در اين هشت سال براي يـاري بـه كودكـان و خـانواده             

ييم و بـه  گـو  اند خيرمقدم و مبـارك بـاد مـي     تاسيس شده 
قبـل از مـا ايـن كـار را     هايي كـه    ها و سازمان    ي تشكل   همه

هايشان الهـام بخـش و راهنمـاي مـا      و تجربهاند  آغاز كرده 
گـوييم و برايـشان آرزوي        بوده اسـت خـسته نباشـيد مـي        

  . كنيم  پويايي مي
هاي جامعه براي يـاري بـه خـانواده و            اي از سلسله كوشش     ما حلقه 

پس اميـدواريم همگـي بـا يـاري و          . يم  تقويت و استحكام آن هست    
هـايي بـه هـدف مـشترك خـود            همكاري يكديگر همه سـاله قـدم      

  . تر شويم  نزديك
 در موسسه 85 تا آذرماه 84در اين برگه مختصري از آنچه از آذرماه     

هـا بـا      هـاي آن    ها و سرفصل    فعاليت. رسد    گذشته ، به اطالعتان مي    
اي    ويـژه  نچـه از اهميـت     يكسان است امـا آ     "هاي پيش تقريبا    سال

ها  ها ، نوآوريي    و جاافتادگي بعضي از فعاليت    برخوردار است ، پختگي     
هـا   تـوان بـه آن   هاست كه به ترتيب زير مي   و گاه زايش بعضي ازآن    

  : اشاره كرد 

 در ارتباط بين دو نسلي كار موسسه با نـام        ها  مجموعه كتاب  ••••
ور موســسه و هــاي آمــوزش از راه د تــري در گــروه ســطح گــسترده

هاي ديگـر مطالعـه و بررسـي          هاي وابسته به نهادها و سازمان       گروه
نتـايج ايـن    . خـواهي شـده اسـت         هـاي مجـري نظـر       شد و از گروه   

ها تاكيدي است بـر كـاربردي بـودن محتـوا             ها و بررسي    نظرخواهي
ي كتـابي مكمـل    ريزي براي تهيـه  ها و ضرورت برنامه    براي خانواده 

  . هاي مربوط به اين مجموعه   پرسشها و براي رفع اشكال
ي ارتباط بين دو نسل به عنوان يك مرجع      از آنجايي كه مجموعه   •••• 

، گـروه   كنـد  ها دارد جايگاهي ويژه كـسب مـي         براي آموزش خانواده  
  ريزي براي بازنگري و تجديد چاپ آن        تاليف موسسه در حال برنامه    

  . نيز هست 
 قابـل توجـه   ها نيـز       خانواده  تاليف كتاب براي    روند ي ما در    تجربه ••••

هاي تـاليف شـده را قبـل از چـاپ ، چنـد نوبـت بـا                    ما كتاب .است  
گـذاريم و پـس از رعايـت          ها به اجرا مي     هاي مادران و خانواده     گروه

هـا را بـه    ي مطالب ، آن  نظرها و پيشنهادها و رفع اشكاالت در ارايه       
تاليف شد،  ها كه در سال گذشته  يكي از اين كتاب   . سپاريم    چاپ مي 

اكنـون در حـال مطالعـه در            اسـت كـه هـم       كنترل خـشم  كتاب  
  .هاست خانواده

 نيـز در حـال      ارتباط با كودك  ي ديگري تحت عنوان       مجموعه•••• 
  . تدوين است كه جلد نخست آن آماده شده است 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
هـا و     هـا و كارگـاه       كه در گرداندن گـام     با ارزش ديگري  ي    تجربه•••• 

هاي پيش آغـاز شـده بـود از جملـه             موسسه در سال   ازتاليف كتاب   
جايگـاه  ال تجربه در موسسه     ي انتق     ما در حوزه     مهم آوردهاي  دست

ي جالــب ، دســتياري و تــدوين  ايــن تجربــه. اي يافتــه اســت ويــژه
به . هاي  آموزشي موسسه است        هاي آن براي تمام فعاليت      نامه  آيين

هـا و     ردانـدن گـروه   هاي موسسه در گ     اين ترتيب اطالعات و تجربه    

مندان و افـراد مـستعد منتقـل     تاليف مطالب خواندني به ديگر عالقه    
هاي موسسه در سـطح       شود و عالوه بر كمك به گسترش برنامه         مي

تر ، امكان استفاده از خالقيت و  دانش ساير اعضا و همكاران               وسيع
 . شود  نيز فراهم مي

د توجه بوده اما حركت ديگري كه از ابتداي تاسيس موسسه مور  ••••

اي يافت ، آموزش مادران باردار و نوزاد          ي ويژه   در سال گذشته جلوه   
هاي جديد در اين بـاره در سـطح           ها و تجربه    دار با مروري بر نظريه    

 . جهان و محافل علمي بود 

هـا موسـسه را      در سال گذشته گسترش آموزش از راه دور خانواده        •••• 
گسترش بـا حفـظ كيفيـت كـار         ي راهكارهاي     به تفكر بيشتر درباره   

هاي آموزش از راه دور هر شـهر ، از ايـن              نمايندگان گروه . واداشت  
عالوه بر مـشاوران  شوند و به بعد جزو مشاوران موسسه محسوب مي 

ايشان به ارتقاء كمي و كيفي ايـن        نيز  همفكري  ،   تخصصي موسسه 

 . ياري خواهد رساندبرنامه 
هـاي كوچـك و     ، كار گـروه در سال گذشته در كنار گروه آموزش   •••• 

كار تجربي كردند تا بدين وسيله كيفيت كار         نوعي   تخصصي آغاز به  

ها و نتايج به دست       با استفاده از تجربه   . گروه آموزش را ارتقاء دهند      
آمده از اين حركت ، گروه آمـوزش موسـسه بـه نتيجـه رسـيد كـه                  

، هاي گروه آموزش بايد به سه بخش اجراي آموزش     موضوع فعاليت 

ريزي آموزشي و پيگيري و ارزشيابي كارهاي آموزشي موسسه           برنامه
 . تقسيم شود 

هـاي پـيش بـه كارهـاي داوطلبانـه ،             در سال گذشته مثل سـال     •••• 
ها در اين باره فكـر كـرديم و           هاي داوطلب و نيازها و ضرورت       گروه

ي جـامع بـراي چگـونگي پـذيرش ، جـذب و            چارچوب يك برنامـه   

وسسه را تدارك ديديم كه اميدواريم از سـال         آموزش داوطلبان در م   
 .  به اجرا گذاشته شود 86

ها و نهادهـاي همـسو        توجه به همكاري و ارتباط با ساير سازمان        • 

اي از    ه  جلـو . هاي موسسه جايگاه ويژه داشته است         هميشه در برنامه  

  )مام(موسسه مادران امروز
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  با ياد دوست
  كه مدارا و مهر مادري

  اوست اي از كان مهر و مداراي ذره
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آن را در بزرگداشت هاي روز جهاني خـانواده از جملـه روز جهـاني                

  . بينيم  مي85سال خانواده در 

  طرح ها و برنامه ها •

گسترش آمـوزش گروهـي و رو در رو بـدون           (  آموزش از راه دور      •
  )  و مناطق دور از موسسه ها نياز به كارشناس در شهرستان

تربيت ياريگر خانواده و گـسترش آمـوزش        (  آموزش مادر به مادر      •
  ) ها در مناطق دور از موسسه  خانواده

  رهنگي براي نوزادان و كودكان زير دو سال  فعاليت هاي ف•
  هاي بازي و كتاب در مدارس  جشن •
  ها  هاي سنتي در خانواده ي ترويج باز•
هاي ارتباط با كـودك و        هاي كودك در زمينه      آموزش مربيان مهد   •

  جذب به مهد 
  هاي كار براي آموزش خودكفاي فردي و گروهي   تاليف كتاب•
  ها  زيست براي دانش آموزان و خانواده آموزش مراقبت از محيط •
  آموزشي و تاليفهاي  دستياري در بخش •
دوران بارداري و مراقبـت از  براي هاي الزم     طراحي مجدد آموزش   •

  پروري مبتني بر دلبستگي ي فرزند  نوزاد براساس نظريه
  
  

  ها ها و كارگاه گام••••

 عبـارت  شـته گذ  سال   در هاي برگزارشده كارگاه و ها گام هاي  موضوع

  : ازبود

،  بــازي و انديــشهتــشويق و تنبيــه ، ،كرفتاربــاكودهــاي  گــام •

ــابخواني و قــصه ــا كت ــا نوجــوان ،  گــويي، ارتب ــار ب ط كالمــي، رفت

كـاربردي    خودشناسـي ،روابط زناشويي  و نوجوان،  رشدجنسي كودك 

  و نوزاددار مادران باردار ،كنترل خشم) مديريت بر خود(

كار فرهنگي بـا  آشنايي با بلوغ نوجوانان، ،“نه گفتن” هاي  كارگاه •

زدن   حـرف  ،مـديريت زمـان   ،  هدفمنـدي ،  ورت با ديگران  ، مش نوزاد

  هاي مطالعه روش ،  قاطعيت، انضباط، ورود به دبستان،فعال

، حـرف   گيـري و حـل مـسئله          تصميم ،   همساالن با   ارتباطهاي    كارگاه •

  نوجواناني  ويژه و كنترل عواطف موثرزدن موثر ، گوش دادن 
  
  
  

  گذشتهسال  هاي ماهانه در  سخنرانيموضوع 

  موضوع  كارشناس

  تغذيه ، سالمتي و چاقي در كودكان  خانم دكتر هما بهمنيان

  شادي در خانواده  آقاي دكتر غالمرضا استيفا

  محيط مناسب براي رشد   خانم دكتر فريده ميالني ترابي

  تربيت جنسي   خانم فاران حسامي

  خانواده و امتحانات  مديخانم مريم اح

در رشد كودكان و  نقش موسيقي  آقاي هاتف دوستدار
  نوجوانان 

  محيط خالق در خانواده   زاده خانم دكتر فاطمه قاسم

گروه كارشناسان و مشاوران 
  موسسه

  ي زندگي و مرگ گفتگويي درباره

  كمك به فرزند براي يادگيري بيشتر   آقاي اسفنديار معتمدي

  اضطراب  حمديخانم مريم ا

 ، كـودك هاي مهـد  هـا ،  هاي موسسه در مدرسه   برنامه ••••

  و ساير مراكزها فرهنگسرا
هـا ،     هـا ، كارگـاه      گـام (هاي آموزشي خـود       موسسه در سال گذشته برنامه    

را در ايـن    ) تاب  ك هاي   و نمايشگاه  ها  هاي بازي و كتاب ، سخنراني       جشن

  :مراكز ارايه كرده است

 ،ي راهنمايي حورا    مدرسه ،نژاد  دبيرستان پاك  ؛ )1ي    منطقه(ي خرد     مدرسه

 ؛)2ي   منطقه(ي نيمايوشيج     دبستان پسرانه  و فاطمه زهرا  ي  دبستان دخترانه 

و  راهنمايي الله  ي مدرسه ،دبيرستان دخترانه فرشتگان  دبيرستان نرجس،

بخـش ،     ،  دبـستان دانـش      ) 6ي    منطقـه (ي راهنمايي راه دانـش        مدرسه

دبـستان  ، مجتمـع آموزشـي ريـاض دانـش       ،  )  7ي  همنطق(مدارس شاهد   

كار و دانـش مقـدم    ي ،مدرسه ) 5ي منطقه(هاي انقالب     ي شكوفه   دخترانه

دبـستان  ،) 8ي    منطقـه ( )س(ي راهنمايي خديجـه كبـري       مدرسه، سامان

؛  )11ي  منطقـه (ي شهيد چمـران       مدرسه،   ) 10ي    منطقه( شهيد غفاري   

ــه ــه   مدرس ــدت، مدرس ــايي وح ــاوجي  ي را ي راهنم ــريم س ــايي م                هنم

   ،)13ي منطقه( 

مهـد   ،رنگارنـگ ، هـا  سـتاره  ، بـاغ گل   ، برگايران خودروكودك هاي   مهد

 ي بهـاري     ترانـه  ،) سـاري ( بهاران   ،) بابل(آفرينش   ،    ويستا ،كودك ساترا 

    )شهر قائم( مامك) .شهر قائم(شادمانه  ،)شهر قائم(

ـ     ، فرهنگسراي بانو    ي    خانـه  ،ي مـشق تختـي        خانـه ،شه  خانه مـشق اندي

، فرهنگــسراي كــودك   ،فرهنگــسراي ســالمند   ،فرهنــگ حافظيــه  

  . فرهنگسراي نوجوان ،ملل فرهنگسراي 

ي فرهنگـي     ، مجموعـه  ) عـصر   شهرك ولـي  (مركز بهداشت غرب تهران     

ــيانه  ــران ،آش ــري ته ــودك ، هن ــوزش ي ك ــه آم ــرورش منطق ،   7ي  وپ

كاوشـكده علمـي كـودك و        ،ب كودك   كتابدار وابسته به شوراي كتا      خانه

اي   فني وحرفـه   سازمان،   15ي    ي آموزش و پرورش منطقه      اداره ،   نوجوان

 ،  ي روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه عالمه طباطبايي         دانشكده ،   كشور

  )س(موسسه خيريه محبان الزهرا ، سازمان زنان زرتشتي

  

  ها ارتباطات و همكاري  •
هـا ، مهـدها  و فرهنگـسراها از     رسـه بجز مراكزي كه در بخـش مد   

نهادهـاي زيـر    هـا و  گذشته با سـازمان  هانام برديم موسسه درسال  آن
   :داشته است  آموزشي برنامه يا  و يوهمكار ارتباط

هاي    انجمن پژوهش   شناسي،   انجمن جامعه  ،انجمن ترويج علم ايران   
ي  خانـه  زيـست اسـتان قـزوين،    محيط  حفاظت  اداره كل ،آموزشي پويا 

عالمــه  دانــشگاه ، دانــشگاه عالمــه طباطبــايي دانــشجوييفرهنــگ
سـازمان دفـاع از      انجمن اوليـا و مربيـان،      مركزي سازمانطباطبايي،

ــشونت   ــان خـــ ــشور   ،قربانيـــ ــستي كـــ ــازمان بهزيـــ  ســـ
بكه ياري بـه    ش شوراي گسترش فرهنگ صلح ،    ،كودك  كتاب  شوراي

         صــدا و ســيماي جمهــوري اســالمي ايــرانكودكــان كــار و خيابان،
  ،فرهگــسراي ســـالمند   بــانو،  فرهنگـــسراي ،)ي خبــر   شــبكه ( 

در بـم،  كــانون توســعه   وخــانواده حمايــت پايـدار ازكــودك  ي كميتـه 
موسـسه پژوهـشي   ، كـانون كودكـان ايرانيـان ،     فرهنگي كودكـان    

 ،و نوجـوان   كـودك  وشكده علمي كا،مركز فرهنگي زنان   ،كودكان دنيا 
موسـسه پژوهـشي     ، زندگي زنان  موسسه تحقيقات، بازتواني و بهبود    

موسسه خيريه حمايت از كودكان مبتال       ،تاريخ ادبيات كودكان ايران   
 مركـز   ،ي فرهنگـي هنـري تهـران        ، مجموعـه  )محـك (به سرطان   
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مركـز بهداشـت غـرب      ،  موسسه كنشگران داوطلـب    ،مطالعات زنان 
  .يونيسف  ، همياران سالمت روان،نهضت سوادآموزي ،تهران

  بهاي داوطل گروه •

يت ل در موسسه فعا   داوطلب مثل گذشته  هاي    در سال گذشته گروه    •

  .كردند مي

بـرداري مفيـدتر از نيـروي انـساني           منظور بهره  هدر سال گذشته ب    •

هاي موسسه مورد بررسـي       ، وضعيت تمامي بخش   موسسهوامكانات  

 حاصــل ايـن بررســي بـر ايــن نكـات تاكيــد دارد كــه   . قرارگرفـت  

 ،آموزش از راه دور   گسترش   ي   حوزه موسسه روي سه  هاي    فعاليت

بـراي   مناسب   خواندنيي مواد    گسترش بخش تاليف و تهيه    

 ؛ در نتيجـه    متمركز شـود   آموزش ياريگران خانواده   و   ها  خانواده

 در خـدمت    خـود هاي داوطلب براساس موضوع فعاليت        تمامي گروه 

  . خواهند گرفتاين سه حوزه قرار 

در سـال  هـاي داوطلـب    وهگـر  ي آمـوزش   بخش از برنامـه     سومين   •

داوطلبانــه و انــواع  آشــنايي بــا كارهــاي”  بــا عنــوان گذشــته

  . اجرا شد “ولتيهاي غيرد سازمان

زيست موسـسه     محيط توسط گروه   “  زباله” يك كارگاه با عنوان      •

  . براي اعضاي داوطلب اجرا شد  مادران امروز

هـاي   منظور بررسي برنامه  به  هاي داوطلب     پنجمين همايش گروه   •

 انجـام   هـا   گـروه هاي    و اطالع از فعاليت    چهارمين همايش  پيشنهادي

  .شد

  آينده هاي  ريزي  هاي موسسه و برنامه      براي هماهنگي بين فعاليت    •

  . برگزار شدهاي آموزش و هماهنگي  گروهي بين مشتركهاي نشست

ي آموزش و تربيت ياريگران خانواده توسـط  گـروه              سومين دوره  •

  .زار شددر برگمادر به ما

 بـراي    را گروه ي  ي سه ساله    برنامهراه دور    گروه آموزش از    اعضاي •

  .تهيه كردندي اجراي طرح آموزش از راه دور  ادامه

هـاي آسـان و       كتـاب  و بررسي كتاب ،     آموزش هاي   اعضاي گروه  •

  . هاي وارد شده به موسسه را بررسي كردند همچنين كتاب

   .كردشروع از تيرماه خود را ي جديد فعاليت  گروه نوجوانان دوره •

بـراي  .خـود گرفتـه اسـت      بـه  اي شكل تـازه   فعاليت اين گروه   امسال

برگـزار   طـي سـال     كارگاه9و   ي تابستاني   برنامه  گروه يك   اعضاي

  . شود مي

 گروه محـيط زيـست و همكـاري سـاير           ريزي  با طراحي و برنامه    •

. ار شـد  ميهماني سبز در محل موسـسه برگـز       هاي داوطلب دو      گروه

ها با هدف ارتباط بيشتر اعضاي موسسه با هم ، تبادل             اين ميهماني 

 و آشـنايي بـا   زيـست  ي حفظ محيط تجربه و كسب اطالعات درباره   

  .شود  برگزار ميي سالم تغذيه

  .برگزار شد  نيزگروه بازي براي ياريگران  آموزش بازيهاي  كارگاه•

 اعـضاي   شگـرد  بـراي     برنامـه  گروه گردشگري موسـسه چهـار        •

  .گير موسسه اجرا كرد هاي بهره خانواده

   ها و آموزش از راه دور شهرستان •

(  لها به روال معمـو  د را در شهرستانهاي خو  در سال گذشته برنامه 

 امـا بـه دليـل نيـاز         .ادامـه داديـم      )اجراي گام، كارگاه ، سخنراني      

ران امروز  موسسه مادهاي   استقبال از برنامه   ها به آموزش و       خانواده

 دور   هـا از راه      آمـوزش خـانواده    براي گـسترش  ريزي    اقدام به برنامه  

   .يمكرد

در را  هـا     دورخـانواده   طـرح آمـوزش ازراه     گـروه    18 در سال گذشـته   

و  رامـسر  ،رشـت    ، سـاري،  رفسنجان ، ، بابل    اراك، هاي    شهرستان

  . اجرا كردندشهر قائم

دور   مـوزش ازراه  آ گفتـه شـد ،     12ي    همانطور كه در پيوست شـماره     

نيـست بلكـه      درموسسه مادران امروز به معني آموزش غيرحـضوري       

  :زير است  هاي داراي ويژگي اين آموزش

ــي .ـــ گروهــي اســت  ــدگان  يعن ــه   يادگيرن و در   گروهــي شــكل  ب

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

 اعـضاي گـروه بـا    ـ كارشناس يـا مربـي در گـروه حـضور نـدارد و         

  .  كنند  ـ يادگيري را هدايت مي   خود جريان ياددهي مشاركت فعال

ي پيشنهادي براي كار گـروه ، از          ها ، مواد آموزشي و برنامه       ـ كتاب 

  .شود  طرف موسسه ارايه مي

 ي آمـوزش از راه دور       كميتـه  گروهي به نام     -در موسسه كار    

هاي در حال آموزش از    هاي گروه   مسئول رسيدگي و پيگيري فعاليت    

  .راه دور است 

  

  انتشارات موسسه در سال گذشته •

   شماره پيك و يك شماره پيوست پيكدهـ انتشار ياز

   آسان هاي كتاب هايـ تكثير مجدد تمامي عنوان

  ي مسايل تربيتي رساني در زمينه هاي اطالع ي برگه  تهيه -

ي    ويژه كارهـاي    انتشار يك عنـوان جديد از مجموعه كتاب       -

   مديريت بر خشمعنوان   با آموزش از راه دور

هـاي آســان بـا        انتشار يك عنـوان جديد از مجموعه كتاب       -

فرزند خود را براي ورود به مهدكودك آمـاده         عنـوان     

  كنيم

  

  سايت  ••••

تـالش كـرديم بـا       گذشته  سالسايت ، هاي    ي فعاليت   در ادامه 

تـر كنـيم تـا        سـاده   را سـايت از  ، امكان استفاده  اتي در آن  تغيير

براحتـي  هاي كامپيوتر آشنا نيستند  هايي كه با پيچيدگي     خانواده

خـود  مـورد نيـاز     ها و ساير مطالـب        اخبار ، مقاله   ،اطالعات  به  

  . .دسترسي پيدا كنند
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از شركت گزينه و آقاي مهندس علي روحاني كه در اين امر ما       

  .را ياري كردند سپاسگزاريم

ارشناســان و نماينــدگان   ك،نشــست مــشاوران   •••• 
  هاي مختلف موسسه  بخش

، نشستي بـا مـشاوران ، كارشناسـان و          1384روز چهارم اسفند    

در اين نشست   . هاي مختلف موسسه داشتيم       نمايندگان بخش 

هـاي موسـسه بـه همفكـري و           ي ابعاد گوناگون فعاليت     درباره

اي  مشورت پرداختيم و به نظرها و پيشنهادهاي مفيد و سـازنده   

ز دست يافتيم و كوشيديم كه اين نظرهـا و پيـشنهادها را در       ني

   .مراحل مختلف كار موسسه مداخله دهيم

ي اجرايي   جنبه ها آن ايم به توانسته  از جمله نظرهايي كه تاكنون

  : قرار است بدهيم ، از اين

بهبود كيفيت سايت موسسه و استفاده از آن براي ارتباطات و  •

  تر  هاي دقيق اطالع رساني

 تر   استفاده از اينترنت براي ارتباطات گسترده•

 ارتباط بيشتر با مشاوران موسسه  •

ي   هاي راه دور و گسترش آن و تفكر دربـاره           پيگيري آموزش  •

 استفاده از نيروهاي بومي و محلي 

 ي رايگان از امكانات جمعي  هايي براي استفاده روش •

ه از جملـه سـالگرد      ي جمعـي سـاالن      پيگيري برگزاري برنامه   •

 .... تاسيس موسسه و 

 ها  ها براي گسترش بيشتر فعاليت انتقال تجربه •

  

 مادران امروز بـه مناسـبت      موسسه اختصاصي ي  برنامه •

   دهمين سالگرد روز جهاني خانوادهدوازبزرگداشت 

روز جهاني خانواده و پرداختن بـه آن بـراي موسـسه فرصـتي              

هـا و اشخاصـي كـه بـه           اني سازم   است براي جلب توجه همه    

كنند و تالش براي        ريزي و كار مي     ها برنامه   نوعي براي خانواده  

  . ها  يك كار جمعي به نفع خانواده

 در يك نشست تخصصي     1385روز جهاني خانواده در سال      در  

اندركاران و افرادي كه  ريزان ، دست ي مسئوالن ، برنامه از همه

دعوت كرديم تـا بـا    پردازند، ي م هاي مرتبط باخانواده  به فعاليت 

. ها همفكري كنيم      هم براي يك حركت جمعي به نفع خانواده       

حاصل اين نشست به اين قرار مشترك رسيد كه همگي با هم            

هـاي    هـاي خـانواده در حـوزه        هـا و تجربـه      به گردآوري خاطره  

ــده    ــال آين ــاني س ــراي روز جه ــردازيم و آن را ب ــاگون بپ           گون

به ايـن ترتيـب در      . ها قرار دهيم    ر اختيار خانواده  د) 25/2/86( 

هـاي مـورد  نيـاز ، منبـع باارزشـي از       هـا و مهـارت     كنار دانش 

هـا در     ي خـانواده    توانـد پـشتوانه     هـاي زيـسته نيـز مـي         تجربه

سالم و سازنده در خانواده و جامعـه        خود به سوي روابطي     حركت

  . گردد

وه بـه نـام     يـك كـار گـر     ) 85ارديبهشت  ( پس از اين نشست     

منـد     با كمك نيروهاي داوطلب عالقه     ها  ها و تجربه    خاطره

هـا و   به اين حوزه شكل گرفت و تاكنون بـا برگـزاري نشـست        

ي بـا    خـاطره و تجربـه  100هـاي كتبـي بـه بـيش از              ارتباط

ي ويرايش هنـري      كه هم اكنون در مرحله      ايم  دست يافته   ارزش

  . است

راي بزرگداشت روز جهـاني     موسسه مادران امروز در نظر دارد ب      

هـاي    هـا و تجربـه      ي خاطره    عالوه بر ارايه   86خانواده در سال    

كه   و علمي   گردآوري شده فرصتي براي معرفي آثار ادبي، هنري       

مندان   ي عالقه   از همه . ها توليد شده است بپردازد      براي خانواده 

كنيم براي انجام اين حركت مهم به موسـسه يـاري         دعوت مي 

  . رسانند

  

  ساير فعاليت ها  ••••

و  المللي كتاب براي كودكـان معلـول    برگزاري نمايشگاه بين   •

ي نمايـشگاه  ردر كنـار برگـزا   . همايش فرهنگ و كودك ويـژه     

  چندين سخنراني پيرامون مسايل كودكان با نيازهاي ويژه 

ها با    مراسم ويژه به مناسبت نوروز و ساير مناسبت          برگزاري  •

  هان همرا و موسسه اعضاي شركت

  در موسسه  دايمي و موردي برگزاري نمايشگاه كتاب•

هـا   خـانواده براي ي مناسب ها ي كتاب  رساني در زمينه     اطالع •

  ها ها و همايش در نمايشگاه

  خانم منصوره راعي سركار ياد زندهمراسم بزرگداشت    برگزاري•

  )ي خبر شبكه( ي تلويزيوني  برنامه10 كارشناسي •

  ها مشاوره به خانواده•

هاي تازه تاسيس يا در حـال تاسـيس در             مشاوره به سازمان   •

  ي خانواده حوزه

هــاي كارشناســي و   مــشاوره و يــاري بــه دانــشجويان دوره•

هاي   نامه  كارشناسي ارشد براي نوشتن و يا اجراي ميداني پايان        

  خود
  

  سپاس
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.پشتيباني كردند سپاسگزاريمهايمان در انجام كاري دوستان و ياوراني كه در سال گذشته ما را  از همه

  


