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�  ��    

  انزدهشي  پيوست شماره
  1387آذر 

  

  سالم 

    ساله شديمدهما 

آغـاز ده سـالگي را      . ايم  امسال ما وارد دهمين سال فعاليت خود شده        

هـاي موسـسه ،      فرصت مناسبي ديديم  براي مرور جدي بـر فعاليـت          

هـا و   انديشيدن بـه چگـونگي رفـع اشـكال    ها ،   بررسي كم وكيف آن   

ريـزي بـراي بهبـود و گـسترش كارهـا درآينـده و                ها ، برنامـه     كمبود

ي ده سـال      سرانجام اجراي تـدريجي ده حركـت نمـادين بـه نـشانه            

ــان      ــم از عمركاريمـ ــال دهـ ــول سـ ــسه در طـ ــت موسـ  .فعاليـ

را بـه    ) 1388 تـا زمـستان      1387از زمستان   ( پس ما كل سال آينده      

ت  دهمين سالگرد تاسيس خـود اختـصاص داده و نـام ايـن      بزرگداش

  “ده سال در يك سال” :  حركت  را گذاشته ايم 

كنـيم  حاصـل       هـاي نمـادين سـعي مـي         در هر يك از ايـن حركـت       

هـاي    ي فعاليـت مـورد نظـر و برنامـه           هاي مربوط به گذشـته      بررسي

 ي  ي آن را نشان دهيم و با يك كار ويژه از جنس خودش هديه               آينده

  .كوچكي به مخاطبان آن فعاليت بدهيم 

 :ي موسـسه طـي ده سـال گذشـته            ده فعاليت برجسته  

هــاي موســسه بــراي والــدين ، مــسئوالن و كودكــان و  فعاليــت - 

  ... )ها و  ها ، مدرسه كودك مهد(نوجوانان  در مراكز آموزشي 

 آموزشـي  –هاي موسسه براي عمـوم در مراكـز فرهنگـي     فعاليت - 

   هاي فرهنگ محله ، ها ، خانه گسراداري ها ، فرهنشهر( عمومي 

 ... ) مراكز دولتي و غير دولتي  و 

روز جهاني كودك ، روز (هاي خاص هاي موسسه به مناسبت  فعاليت-

  ... )جهاني خانواده و 

      هـا   هاي ويـژه بـراي خـانواده        ي طرح   هاي موسسه در ارايه       فعاليت  -

هـا ،   ان،  آموزش از راه دور خـانواده هاي فرهنگي براي نوزاد    فعاليت( 

  ... )آموزش ياريگر خانواده و 

ــت- ــتان    فعاليـــ ــسه در شهرســـ ــاي موســـ ــا  هـــ   هـــ

  و نوجوانان هاي موسسه براي پدران  فعاليت-

  هاي هم سو  هاي موسسه در ارتباط با سازمان  فعاليت-

      هـا    ي تـرويج كتـاب بـراي خـانواده            فعاليت هاي موسسه در حوزه      -

نتخاب كتاب هاي مناسب ، كتاب خواني و قـصه گـويي، تـاليف و               ا( 

تدوين كتاب هاي كارو كتاب هاي آسان براي خانواده ها ،  تاسـيس              

  ... ) موسسه ي انتشاراتي و

هـا و   مند و فعـال بـراي تـرويج هـدف      آماده سازي نيروهاي عالقه    -

  هاي موسسه در جامعه برنامه

   موسسه و پشتيبانان و مشاوران-

  

  

  

  

  

  

  

  

  :البته توجه داريد كه

فظ محيط زيست همـواره مكمـل   اجراي بازي و ترويج فرهنگ ح   ●

  .هاي موسسه بوده است  برنامه

هاي موسـسه    ي فعاليت   ارا در بافت همه   ترويج فرهنگ صلح و مد     ●

  .براي خانواده ها  تنيده شده است 

هـاي   سـاز پـذيرش فعاليـت    به عنوان زمينـه  جانسالمت جسم و    ●

  .اي در موسسه دارد جايگاه ويژهها ،  ه در خانوادهموسس

هاي موسـسه   ي داريم بر فعاليتاير، مرور مختصر و گذ  اين پيوست در  

  :در سالي كه گذشت

  ي داخل موسسهگام ها و كارگاه ها
  هاتعداد كل جلسه  نام گام و كارگاه  شماره

  24    ارتباط كالمي   1

  30  بازي و انديشه  2

  4  براي حضور فرزندمادگي پدران و آ  3

  25  تشويق و تنبيه  4

  24  كودك و نوجوان رشد جنسي  5

  63  رفتار با كودك  6

  24  رفتار با كودك دبستاني  7

  27  رفتار با نوجوان  8

  48  روابط زناشويي  9

  27  كامپيوتر براي مادران  10

  5  گويي كتابخواني و قصه  11

  12  مادران باردار  12

  24  مديريت بر خشم  13

  24  مديريت بر خود  14

  1  مديريت زمان  15

  1  حل مسئله  16

  1  تصميم گيري  17

  1  )خالق و نقاد(هاي تفكر شيوه  19

  4  خواب نوزادان  20

  1  حرف زدن موثر  21

  4  شيردهي  22

  1  عادت هاي نادرست  23

  4  كار فرهنگي با نوزاد  24

  4  ماساژ نوزاد  25

  4  نه گفتن  26

  2  ورود به دبستان  27

  1  ورود به مهد  28
  

  )مام(موسسه مادران امروز

عـصر ـ بـاالتر از شـهيد بهـشتي       ـ ولـي 1511715111ـ تهران

   زيرزمين   ـ9ي  شماره  ـ افروز دل ي  كوچه

  88715424 و88728317: تلفن و دورنگار 

  info@madaraneemrooz.com        :نشاني الكترونيكي

  www.madaraneemrooz.com:              نشاني سايت 
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  ي نوجوانان هاي ويژهبرنامه

  موضوع  شماره

    نوجوانانهاي زندگي براي يادگيري مهارتضرورت   1

  ) جلسه 2(نويسيادبيات و داستان  2

  چگونه عواطف خود را بيان كنيم  3

  نه گفتن   4

  نوجوانان و عشق  5

  نقد و بررسي فيلم  6

   ايران باستاني بازديد از موزه  7

   جواهراتي بازديد از موزه  8

  نقد و بررسي فيلم  9

  هامدرسه

ره
ما
ش

  

  موضوع  نام واحد آموزشي و منطقه

  جشن بازي و كتاب  ) 8 يمنطقه(ي نجم  دبستان دخترانه  1

  پرخاشگري -   ) 1ي منطقه(ي پيوند  انهدبستان پسر  2

   قاطعيت-

  اهميت بازي در  رشد -

  اي خانواده و مسايل مدرسه-  )5طقه من(ي مبينا  دبستان دخترانه  3

   قاطعيت-

الدين   سيدجمالي دخترانهدبستان   4

  )13ي منطقه(آبادي  اسد

   رفتار با كودك دبستاني-

   رشد جنسي -

   ارتباط كالمي-

  ضرورت آموزش خانواده  )2ي منطقه( فريد ي انهپسردبستان   5

  گاه كتاب نمايش برگزاري  )6ي منطقه(دبستان دخترانه ايمان   6

  نمايشگاه كتاب  برگزاري  ) 6ي منطقه(  ايمان  ي دخترانهدبستان   7

  آموز به مناسبت روز دانش  )شهر ري(ي حسني  دبيرستان دخترانه  8

  رفتار با كودك دبستاني   )1ي منطقه(هاي بهشت دبستان بچه  9

  ضرورت آموزش خانواده    ) 1ي منطقه(ي عدالت دبستان دخترانه  10

  قاطعيت  ) 1ي منطقه( پيوند ي انهپسردبستان   11

خواني براي كالس كتاب  )2ي  منطقه (محمد باقر صدردبستان   12

  هااولي

   نمايشگاه كتاب برگزاري  )2ي منطقه (تربيت ي انهپسردبستان   13

   نمايشگاه كتاب برگزاري  )2ي منطقه (سروش ي انهپسردبستان   14

   نمايشگاه كتاب برگزاري  )3ي منطقه (رفاه ي انهپسردبستان   15

توجه به هوش هيجاني در   )6 يمنطقه(مجتمع آموزشي الله   16

  ي تحصيليانتخاب رشته

مدرسه راهنمايي پسرانه عالمه طباطبايي   17

   ) 5ي منطقه(

  رفتار با نوجوان  -

   نمايشگاه كتاب برگزاري -

 مفيدي انهپسرراهنمايي مدرسه  18

   ) 1ي منطقه(

  رفتار با نوجوان

الهدي   بنتي  دخترانهراهنمايي مدرسه  19

  )6ي   منطقه(

  رفتار با نوجوان 

  ضرورت آموزش خانواده   )3ي منطقه(پژوهشگرانمدرسه راهنمايي  20

   ضرورت آموزش خانواده-  ) 11 يمنطقه(موسيقيي انهپسرهنرستان   21

    رفتار با نوجوان-

  ها شهرداريهاي فرهنگ و فرهنگسراها، خانه

  موضوع  نام 

  نمايشگاه كتاب در جشن كتاب  سراي كودكفرهنگ

  ضرورت آموزش خانواده  ي فرهنگ شمشيريخانه

  مجموعه فرهنگي هنري سئول
روز  به مناسبت بزرگداشت جشن بازي

  جهاني خانواده

  رفتار با كودك  ي فرهنگ شمشيريخانه

 شهرداري –پارك بهشت مادران 

  3منطقه 

به مناسبت ازي و نمايشگاه كتاب  جشن ب-

  هفته زن و روز مادر 

  رفتار باخود  ي فرهنگ شمشيريخانه

  جشن بازي  فرهنگسراي انديشه

  گام بازي  فرهنگسراي ابن سينا

  خانه فرهنگ رودكي
   ضرورت آموزش خانواده-

   گام رفتار با كودك-

  جشن بازي  پارك انديشه

  جشن بازي  پارك جوان

  
  مهدهاي كودك

  موضوع  نام  مارهش

   كارگاه ورود به دبستان-  باغ ستاره  1

   گام مديريت بر خشم-

  كارگاه ورود به دبستان  پيشرو  2

   پرخاشگريبا موضوع سخنراني -  ي مهر خانه  3

   كارگاه ورود به دبستان-

  ضرورت آموزش درخانواده  دنياي رنگين كمان    4

  ورود به دبستان   رنگارنگ  5

  تار با كودكگام  رف  ساترا  6

  نمايشگاه كتاب  ويستا  7

   قاطعيت با موضوعسخنراني  ي كودك هنركده  8

  

  ساير مراكز
  موضوع  نام   شماره

1  

  ي كتابدارخانه

  گوييخواني و قصه گام كتاب-

   گام رفتار با نوجوان-

   رفتار با كودك-

2  
  مطب دكتر قاسمي

  گوييخواني و قصه گام كتاب-

  ن گام رفتار با نوجوا-

  بنياد خيريه اميد مهر  3

ي پــارك خواجــوي  كتابخانــه(

  )كرماني

   ضرورت آموزش خانواده-

   مديريت بر خشم-

   تعامل با نوجوان-

  تعامل با نوجوان   موالناي كتابخانه  4

5  
   رودكيي فرهنگ خانه

   ضرورت آموزش در خانواده-

   رفتار با كودك-

  جشن بازي  پارك انديشه  6

ه يـاري بـه       شـبك   –پارك شهر     7

  كودكان كار و خيابان 
  جشن بازي

ســالن اجتماعــات واحدمــسكوني   8

  هاي شركت تناوب خانواده

   ضرورت آموزش در خانواده-

   گام رفتار با كودك-

9  
  دانشگاه هنر

   كار فرهنگي با نوزاد-

  گوييخواني و قصه كارگاه كتاب-

  گام رفتار با كودك  كانون هموفيلي  10
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  هاشهرستان
  نوع كار  گروه/نام شهر   هشمار

 آموزش از راه دور  آمل  1

 آموزش از راه دور 1  آفرينش -بابل  2

 آموزش از راه دور 2 آفرينش -بابل   3

 آموزش از راه دور   شقايق-بابل   4

 آموزش از راه دور 1 كانون فرهنگي–بابل   5

 آموزش از راه دور 2 كانون فرهنگي–بابل  6

 از راه دورآموزش    ونوشه-5بابل  7

 آموزش از راه دور   انديشه-6بابل  8

 آموزش از راه دور   دريا–بابلسر   9

 آموزش از راه دور   وارش–بابلسر   10

گروه مادران -تنكابن  11
  توانمند

 آموزش از راه دور

 آموزش از راه دور   گروه ارديبهشت-رامسر  12

 آموزش از راه دور  1 گروه پاد –رشت   13

 آموزش از راه دور   مهر گروه–رشت   14

 آموزش از راه دور  1 گروه بهاران –ساري   15

 آموزش از راه دور  2 گروه بهاران–ساري   16

 آموزش از راه دور  3ساري  17

 آموزش از راه دور   گروه مامك-قائمشهر  18

 آموزش از راه دور 2 بوعلي -قائمشهر  19

 آموزش از راه دور 2 ترانه بهاري-قائمشهر  20

 آموزش از راه دور  گروه بوعلي-قائمشهر  21

 آموزش از راه دور  گروه ترانه بهاري-قائمشهر  22

 آموزش از راه دور 1 گروه زيتون -قائمشهر  23

 آموزش از راه دور 2 گروه زيتون -قائمشهر  24

 آموزش از راه دور  گروه سما-قائمشهر  25

  آموزش از راه دور  گروه شادمانه-قائمشهر  26
 ي دخترانهيراهنما-كرج   27

  فرزانگان 
ــخنراني ــوزش  – س ــرورت آم  ض

  خانواده
هـاي  سخنراني با موضوع مهـارت      رشت   28

  زندگي خانوادگي

  بازي  گرگان  29

  سخنراني با موضوع انضباط  شهرقائم  30

ــوع     بابل  31 ــا موض ــخنراني ب ــانواده س خ

  متعادل

  

  ها ارتباطات و همكاري
ـ     اجراي برنامه  بجز ،  هـا ، مهـدها  و فرهنگـسراها           مدرسـه  اگون در هاي گون

داشته    همكارييا    نهادهاي زير ارتباط    ها و   گذشته با سازمان    سال موسسه در 

   :است 

 يـي   انجمن ترويج تغذيه با شير مادر ، انجمن اوليا و مربيان كودكان اسـتثنا             

شاد ،   نديدگا  هاي آموزشي پويا، جهان     انجمن آينده روشن ، انجمن پژوهش     

ديدگان اجتماعي  ، جمعيـت زنـان مبـارزه بـا          انجمن حمايت و ياري آسيب    

دانـشگاه تهـران   ي كتابـدار،    آلودگي محيط زيست ، حسينيه ارشـاد ، خانـه         

،  شـبكه يـاري    سازمان دفاع از قربانيان خشونت، ) ي كارآفريني دانشكده(

رهنـگ  شوراي گـسترش ف     ،كودكان كار و خيابان، شوراي كتاب كودك          به

صلح ، كانون توسعه فرهنگي، موسسه پژوهشي تـاريخ ادبيـات كودكـان ،              

موسسه پژوهشي كودكان دنيا،  موسسه زنان و كودكان رهيـاب ، موسـسه              

  ، )بيمارستان طالقاني(اي پيشرو، مركز علوم پزشكي  تسهيلگران حرفه

 ،صـابرين  صـدا،  ، پيـك ادبيـات    پيـدايش، بهار،     ،پيك  الفبا ،افقانتشارات   و

  نخستين و  كودكان و نوجوانان فكريكانون پرورش

  ها ، نشستها  نمايشگاه ،ها ها ، سمينارها ، همايش كارگاهشركت در 

  دعوت كننده  موضوع  شماره

هـا و    نشست علمي تخصصي چالش     -   1
كارهاي حقوق كودك در پرتو منـابع         راه

  حقوق بشر
  گران صلح  تجليل از تالش-

 دانــــشگاه شــــهيد
ــشتي ــز مر(بهـ  و كـ

 حقوق بشر و    كرسي
                                )كراسي ودمصلح و 

ــه -  2 ــاه نيم ــوزش و    كارگ ــان آم ي پنه
  پرورش رسمي

ــاهيم مــديريتي   - ــر مف ــروري ب  در  م
  هاي غير دولتي سازمان

  شبكه و مشاركت اجتماعي -

هـاي    انجمن پژوهش 
  آموزشي پويا

ــسترش      كارگاه صلح  3 ــوراي گـ شـ
  فرهنگ صلح

   بزرگداشت روز جهاني خانواده-  4
    روزجهاني معلولين گراميداشت -

انجمن اوليا و مربيان     
ــان و  كودكان،نوجوانـ

  جوانان استثنايي
 همايش كودكان،قربانيـان خـاموش      -  5

  هاجنگ
 همايش بررسـي ابعـاد روانـشناختي        -

  خشونت و نهاد خانواده
   روز جهاني حقوق بشر-

ســــازمان دفــــاع از 
  نتقربانيان خشو

ــسندگان     هاي خانگيي كتابخانهدومين جشنواره  6 ــن نوي انجم
كودكان و نوجوانان و    
  موسسه خانه كتاب    

جمعيت تالش بـراي      بزرگداشت روز جهاني عليه كار  كودك  7
ــسته   ــان شايــ جهــ

  كودكان
انجمــن جهانديــدگان   جشن سالگرد تاسيس   8

  شاد  
ي همايش ادبيات كودكان ايـران ويـژه         9

 مدارس ابتدايي و مربيـان پـيش    مديران
  دبستان 

آمــوزش و پــرورش   
ــه ــع -4ي منطق  مقط
  ابتدايي

شوراي گروه مشورتي     بزرگداشت موالنا   10
  كتاب كودك

سالروز تصويب اعالميه جهـاني حقـوق         11
  كودك   

ســــازمان دفــــاع از 
  قربانيان خشونت

انجمــــن ايرانــــي    ميزگرد زن و محيط زيست  12
  مطالعات زنان 

ســـازمان بهزيـــستي   هاي اجتماعي يش اسالم و آسيبهما  13
  كشور و وزارت رفاه

ي دوســـتار  شـــبكه  سالگرد تاسيس  14
  كودك 

   كودكي هنر كده  جوي آينده و كارگاه در جست  15
ي آموزشي بـراي مـادران بـاردار و         دوره  16

  همسرانشان
انجمن تغذيه با شـير     

  مادر
 براي برگـزاري پانـل      نشست هماهنگي   17

ــع« ــانتوسـ ــي و   ه زايمـ ــاي طبيعـ هـ
   »فيزيولوژيك 

اه علوم پزشكي   گدانش
و خـــدمات درمـــاني 

  شهيد بهشتي
ــزاري    -  18 ــم  و برگ ــت روز معل بزرگداش

در سپاس از مربيـان   « مراسمي با عنوان  
  »و معلمان ايران

  سالگرد تاسيس موسسه پژوهشي دنيا     -
   اي هاي منطقه و انجمن

  موسسه پژوهشي دنيا

  
  داوطلبان

  :اند طور داوطلبانه در موسسه فعاليت داشته هاي زير به  گذشته گروهدر سال
ي  خواني ، كتابخانه گويي و كتاب دور، ، قصه ، راهكتاب بررسي، بازي هاي گروه

ي داوطلبانهمچنين ياريگران  و  محيط زيست و گردشگرياماني ،گردانندگان ،
  )داوطلبان منفرد.(به شكل فردي با موسسه همكاري داشتند
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  هاها و سخنرانيكارشناسان گام ها، كارگاه
  داخل موسسه

منادي كاوه   اسفنديار معتمدي ، ، محمود سلطانيزاده ، شهرام اقبالآقايان

 دكتر فاطمه ،آزاده جوالييدكتر  ،فاطمه ايرانپور، مريم احمديها  خانم

، سليمانيزهرا   ،زادهبخشجهانگيتادكتر ، االسالم  دكتر ربابه شيخ،زاده قاسم

شركا، پرينوش صنيعي، فاطمه  آنتونيا ،كرمي مرضيه شاه، نژاد ماريا ساسان

مهندس پري  ،  نگين نابت، فرحناز مددي ، فرشته مجيب ، شيوا موفقيان،صهبا

  پورنقاش
  

  هاي ماهانه سخنراني

  شماره  موضوع

  1  نفس در فرزندان تقويت اعتماد به

  2  ي متعادل  خانواده

  3  ي ايرانيان انهنوروز، درد

  4  چگونه كنجكاوي كودكان را وسعت بخشيم

ترين عامل در ارتقاي كيفيت خدمات بهداشتي و درماني آگاهي زنان مهم

  سرطان پستان 

5  

  6  نقش مادران در ايجاد وقت خاص براي ارتباط با فرزندان

  7  عوامل موثر در ايجاد ترس و نگراني در فرزندان

  8  ال تحصيليآمادگي براي شروع س

  9  ي مسايل تربيتيپرسش و پاسخ درباره

  10  خواهم سالم بمانممي

  11  خواني در رشد كودك و نوجواننقش كتاب

  

  تاليف

سازي هفت عنـوان      در سال گذشته موسسه موفق به تاليف و آماده        

موسسه با دريافت مجوز نشر وارد . ها شد  كار و آسان براي خانواده   كتاب

هـاي    هاي مربوط به انتشارات و ترويج كتاب         از فعاليت  ي جديدي   مرحله

  .ها شده است مورد نياز خانواده
  

  ساير فعاليت ها
هـا و    ي آموزشـي روانـشناسي رشـد بـراي گرداننـدگان گـام              دوره برگزاري   ●

   دستياران و ياريگران با كارشناسي دكتر حسين اسكندري،هاي موسسه  كارگاه

محيطـي    ها به مسايل زيست     ترويج توجه خانواده  هايي براي      برگزاري برنامه  ●

خانـه سـازمان آب در      ، بازديد از تـصفيه    شناسيبازديد از باغ ملي گياه     :از جمله 

  ... زيبا، برگزاري كارگاهي با موضوع مصرف بهينه آب و  شهر

هـاي    بازي: هاي هنري در جامعه با حضور اعضاي موسسه          حمايت از برنامه   ●

  ... و ) فريبرز رستمي( هاي حركتي ، قصه)سودابه سالم(  آوازي

  سالگرد تاسيس موسسهمراسم ويژه به مناسبت نوروز و  برگزاري  ●

  در موسسه كتاب هاي  برگزاري نمايشگاه●

ايـن  در  هـا     بـه آن  رسـاني     اطـالع و  ها    مناسب خانواده  هاي  كارشناسي كتاب  ●

  ها ها و همايش  در نمايشگاه زمينه،  

روز جهـاني    سخنراني به مناسبت     ه كتاب، جشن بازي و       نمايشگا  برگزاري   ●

  ي زن و روز خانواده  ، روز مادر ، هفتهكودك

ي   مشاركت فعال در برگزاري مراسم سالگرد روز جهاني خـانواده در كميتـه        ●

  برگزاري اين مراسم

با حـضور  مـريم احمـدي و          ي چهار تلويزيون    برگزاري دو برنامه در شبكه     ●

  هادياستاد توران مير

  هاي مادر و كودك و روزنامه اعتماد  حضور كارشناسان موسسه در نشريه●

   ترجمه و انتشار دو عنوان كتاب جديد از  فاطمه صهبا●
  
  

  پدران و موسسه
منظور مشاركت بيشتر پدران در فرزندپروري و مديريت خانواده، موسسه  به

هاي  پايان گام، در  پدران و مادراني مشترك  اقدام به افزودن يك جلسه
رو شده  به ها با استقبال پدران رو اين جلسه. ها كرده است مرتبط با اين موضوع

همچنين با توجه به پيام روز جهاني خانواده در سال گذشته كه بر نقش . است
وگوي  ي بحث و گفت پدر در خانواده تاكيد داشت، موسسه شش جلسه

 پرسشنامه،مصاحبه و تحليل ي تخصصي با كارشناسان برگزار كرد و به تهيه
پدر و جايگاه اي براي يك پژوهش علمي با عنوان  نتايج آن به عنوان مقدمه

ي اين پژوهش براي روز جهاني  قرار است نتيجه.  پرداختاو در خانواده
ها با  هاي برگزار كننده قرار گيرد تا هر يك از سازمان خانواده در اختيار سازمان

  .ي مناسبي تدارك ببينندها  برنامه ،توجه به آن
  

  ديدارها و بازديدهاي فرهنگي
ها و  تر با سازمان منظور آشنايي بيشتر و نزديك موسسه در سال گذشته به

 و اقدام به ديدارها نهادهاي غيردولتي، همچنين استادان و پيشكسوتان
 يفرهنگ كانون توسعه و كتابدار خانهها با  اين برنامه در.بازديدهاي فرهنگي كرد

لقا  مهخانم همچنين با استادان سركار .  آشنا شديم بيشتردر يك ديدار دوستانه

  .نشستيموگو  در منزل ايشان به ديدار و گفت يحيي مافي آقايو جناب  مالح
  

  ي طرح راه دور در باره

العات مورد نياز  در طرح راه دور موسسه به منظور گسترش و ترويج اط     

شـهر و سـپس در       در قائم  1381سه از سال    ور از موس  هاي د  بين خانواده 

كل استان مازندران ، به عنوان كار تجربي ، حركت خود را آغاز كـرد و                

  . ست ي اجرا ادههم اكنون در چند استان ديگر در حال اجرا يا آم

در اين طرح عدم نياز به حضور كارشناس در عـين حـال اتكـا بـه كـار                   

  .است جه هاي قابل تو  از نكتهگروهي  و رو در رو

امسال موسسه در يك فرصت چند ماهه به بررسي و ارزيابي كار تجربي 

 را براي گسترش كـار راه       خود در اين باره پرداخته و حاصل اين بررسي        

  .ها مدون كرده است  دور در ساير استان

ود كار خن همچنان به روال گذشته به    ي جديد ، استان مازندرا     در برنامه 

 بـا   بندي و بررسي كار اين استان در سال آينـده          عو جم داد  ادامه خواهد   

  .مك كار گروه راه دور استان انجام خواهد گرفت ك
  

  
هاي داراي كودك  گام جديد براي ياري به خانواده

  دبستاني
ي مـسايل     هـا در حـوزه      ي موسسه در ياري به خانواده         با توجه به تجربه   

 برگزاري گامي بـا     اي، موسسه در سال گذشته اقدام به طراحي و          مدرسه
هـا و     كرده است كه مورد استقبال خانواده      رفتار با كودك دبستاني   نام  

  .ها قرار گرفته است مدرسه

  
  سپاسگزاريم

مند موسسه كه به شكل گروهي يا فردي  پيگير و عالقه  از دوستان صبور،●
  .كنند هاي موسسه همكاري مي صورت داوطلبانه براي پيشبرد برنامه به

هاي فكري و مالي خود ما را ياري  اهان و پشتيباناني كه با حمايت از همر●
  .دهند مي

هايي  ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي كه با ايجاد فرصت ي سازمان  از همه●
  .سازند ها هموار مي ي خدمات ما را به خانواده ها راه ارايه براي خانواده

هاي دور براي ترويج  ها و راه منداني كه از شهرستان ي عالقه  از همه●
  .كوشند هاي موسسه در محل زندگي خود مي برنامه

  


