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  هفدهي  پيوست شماره
  1388آذر 

  

  سالم 

      ساله شديم يازدهما 
همايي كوچك و خودماني براي سپاس از  اين سال را با يك گرد  

در طول سال گذشـته توانـستيم       . نيروهاي داوطلب آغاز كرديم     

ال با عنوان ده سال در يك سال چه براي اين س به بخشي از آن

  :ي عمل بپوشانيم از جمله  بيني كرده بوديم جامه پيش

 مشاركت فعال در روز جهاني خانواده ، روز مـادر و خـانواده و        ●

  روز جهاني كودك 

ي خدمات توسط ياريگران موسسه به صورت رايگان به            ارايه ●

  هاي والدين  ه گرو

هـاي مربـوط بـه     ايل و كتـاب  بازبيني ، تعمير و باز سازي وس   ●

 و آمـاده سـازي تـصويرهاي ايـن          “طرح خوانـدن بـا نـوزادان      ”

ي پاورپونت براي اجرا در مراكزي كه امكان  مجموعه براي تهيه

  .برپايي نمايشگاه وجود ندارد 

هاي آمادگي براي فرزندپروري ،        جلب مشاركت پدران در گام     ●

ي   هاي ويـژه     كارگاه  و برگزاري  رفتار با كودك و رفتار با نوجوان      

  ها  پدران در پايان هر يك از اين گام

هاي كودك و مراكـز آموزشـي        ي خدمات به مهد     تقويت ارايه  ●

  خواني ي كتاب و كتاب با خدمات كارشناسانه در حوزه

ــه ● ــت اراي ــتان   تقوي ــه شهرس ــدمات ب ــزاري   ي خ ــا و برگ ه

گيـران شهرسـتاني و تـدارك گـام ارتبـاط        هايي با بهـره     نشست

  ي اين عزيزان سران به صورت فشرده ويژههم

ي سـبز    ي ويژه با عنوان تغذيه      پايان بخش اين سال يك برنامه     

  . بود 

هـاي   هر چند در سال گذشـته نتوانـستيم بـه بخـشي از برنامـه       

هاي موسسه در اين      بيني شده بپردازيم اما بعضي از فعاليت        پيش

  : سال قابل توجه است ؛ از جمله 

هاي مختلف موسـسه      ي و مسئوالن بخش   آموزش بخش آموزش  

هاي تخصصي كارشان ، طراحي و اجـراي گـام ارتبـاط      در حوزه 

ريـزي و ارزشـيابي       همسران ، مـشخص كـردن بخـش برنامـه         

آموزشي در مديريت آموزشي موسسه ، تدوين طرح درس بـراي     

هـاي موسـسه توسـط بخـش      هـا و كارگـاه   ي گـام   بخش عمده 

هـاي    سالهاي    زشيابي نهايي گام  انجام ار  ،   ريزي آموزشي   برنامه

موســسه توســط بخــش ارزشــيابي آموزشــي ، ايجــاد  87 و 86

هـا و     ها و مخاطبان گـام      هاي تخصصي مرتبط با موضوع        كميته

  ...هاي موسسه و  كارگاه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

آماده شدن آوردهاي موسسه در سال گذشته،  ستيكي ديگر از د 
هـاي    ي برنامـه    ر اداره هاي ياريگر و توانمندي آنان د       نهايي نيرو 

 .ي راه دور موسـسه بـود        هاي والدين ، به شيوه       براي گروه   ويژه
 هاي كار موسـسه     آورد ارتباط تنگاتنگي با انتشار كتاب       اين دست 

ها قابليت فراواني براي آموزش يـاريگران ،           چون اين كتاب   دارد

  .هاي والدين را دارد  مربيان ، مددكاران و گروه
. اي شـد    به مادران باردار و نوزاد دار توجه ويـژه        در سال گذشته    

هاي اين گروه از مـادران        هايي به مجموعه برنامه     افزودن كارگاه 
  .اي از اين توجه است  نشانه

هـاي    ي داريم بـر فعاليـت     اير، مرور مختصر و گذ    اين پيوست در  

  :موسسه در سالي كه گذشت

  هاي ماهانه سخنراني

  شماره  موضوع

  1  ي و رفتارهاي خطرسازهاي اجتماع آسيب

  2  خانواده و امتحانات

  3  ارتباط همسران

  4  بازي و اوقات فراغت

  5  بررسي وجه تربيتي موسيقي

  6  استفاده از اينترنت در خانواده

  7  ايجاد انگيزه در كودكان

  8  هاي فصلي بيماري

  9  پرسش و پاسخ در مورد كودكان و نوجوانان

  10  فنيازهاي تغذيه در سنين مختل

  
  داخل موسسهي گام ها

  هاتعداد كل جلسه  نام گام   شماره

  24  )مادران باردار(آمادگي براي فرزندپروري  1

  30    ارتباط كالمي   2

  16  ارتباط همسران  3

  24  بازي و انديشه  4

  30  تشويق و تنبيه  5

  10  كودك و نوجوان رشد جنسي  6

  79  رفتار با كودك  7

  24  يرفتار با كودك دبستان  8

  45  رفتار با نوجوان  9

  30  روابط زناشويي  10

  8  كامپيوتر براي مادران  11

  24  مديريت بر خشم  12

  36  مديريت بر خود  13

  )مام(موسسه مادران امروز

التر از شـهيد بهـشتي   عـصر ـ بـا    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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  هاي داخل موسسه كارگاه

  هاتعداد كل جلسه  كارگاهنام   شماره

  2  مديريت زمان  1

  1  مشورت با ديگران  2

  1  تصميم گيري  3

  3  )ادخالق و نق(هاي تفكر شيوه  4

  5  نه گفتن  5

  2  عادت هاي نادرست  6

  1  حل مسئله  7

  1  ورود به دبستان  8

  1  هاي آموزشي بازي  9

  5  پدران و آمادگي براي حضور فرزند  10

  6  خواب نوزادان  11

  6  شيردهي  12

  6  كار فرهنگي با نوزاد  13

  6  ماساژ نوزاد  14

 زير ان براي كودكآموزش توالت رفتن  15

  دو سال

1  

  1  ) ساعته6ي يك جلسه(ارتباط همسران   16

  

  مهدهاي كودك
   و نوع برنامهموضوع  نام  شماره

نقش بازي در رشد  -سخنراني  مهر مام  1
  شخصيت

  ورود به دبستانكارگاه   رنگارنگ  2
   ورد به دبستانكارگاه  ها باغ ستاره  3
   نه گفتنكارگاه  فرداي كودك  4
   ورود به دبستانكارگاه  برگ گل  5
  ضرورت آموزش در خانواده  آفتابگردان  6
   ورود به دبستانكارگاه  هاي بهشت بچه  7
  گويي قصه  ي مهر خانه  8
  نمايشگاه كتاب  رنگين كمان  9

  رفتار با كودكگام   باغ مينو  10
  نمايشگاه كتاب  ويستا  11
  نمايشگاه كتاب   ياسمن  12
  نمايشگاه كتاب  مژده  13

  
  ها شهرداريهاي فرهنگ و فرهنگسراها، خانه

   و نوع برنامهموضوع  نام 

مجموعه فرهنگي ورزشي 
 19ي  سرداران شهيد ، منطقه

  شهرداري

  ها به آموزش نياز دارند؟  چرا خانواده●
   ارتباط در خانواده●

ي مشق  و سالمت ،  خانه
   شهرداري9ي  منطقه

  گام بازي●

جشن بازي به مناسبت بزرگداشت روز ●  بوستان شهر
  جهاني كودك 

جشن بازي به مناسبت بزرگداشت روز ●  بوستان پايداري
  جهاني كودك

  هامدرسه
   و نوع برنامهموضوع  نام واحد آموزشي و منطقه  شماره

ي امام  هنمايي پسرانهرا  1
  )18ي  منطقه()ع(صادقجعفر

  رفتار با نوجوانگام  ●
  ضرورت آموزش در خانوادهسخنراني،  ●

دبستان پسرانه شهيد   2
  )2ي منطقه(بهزادي 

   ارتباط كالمي●
  چگونه والدين قاطعي باشيم -سخنراني ●
  نه گفتن -كارگاه  ●

ي دكتر  دبستان پسرانه  3
  )3ي  منطقه(حسابي

دبستاني خود چه از فرزند  - سخنراني●
  انتظاراتي داريد؟

 ي سما دبستان پسرانه  4
  )5ي  منطقه(

   يك روز بدون كيف و كتاب●

  تانيرفتار با كودك دبسگام  ●
   نمايشگاه كتاب●

ي مبينا  دبستان دخترانه  5
  )5ي منطقه(

   براي رشدمحيط مناسب -سخنراني ●
  نه گفتنكارگاه  ●
  لوغ دخترانب -سخنراني ●

  خواندن  عوامل موثر در درس -سخنراني ●
  رشد جنسي كودكان - سخنراني●

  نجمي دبستان دخترانه  6
  )7ي  منطقه(

  جشن بازي و كتاب●

دخترانه و پسرانه دبستان   7
   دنيامشاركتي

  رشد جنسي كودك و نوجوان -سخنراني●

ي  دبستان دخترانه  8
  )3ي  منطقه(سما

   ضرورت آموزش در خانواده - سخنراني●
  رفتار با كودك دبستانيگام  ●

 ي دبيرستان دخترانه  9
  )6ي  منطقه(آذر

  بهداشت رواني  - سخنراني●

  رفتار با نوجوان  گام ●  مفيد ي  راهنمايي پسرانه  10

 ي راهنمايي دخترانه  11
  )1ي  منطقه(سفيد خان

 براي خواني گويي و كتاب قصه ●
  آموزان دانش

 تربيت ي دبستان پسرانه  12
  )2ي  منطقه(

  عوامل موثر بر تربيت  - سخنراني●

ي سهراب  دبستان پسرانه  13
   )2ي  منطقه(سپهري

دبستاني خود چه انتظاراتي  از فرزند ●
  د؟داري
خواندن  عوامل موثر در درس  - سخنراني●

  كودك دبستاني

 دكتر ي دبستان دخترانه  14
  )3ي  منطقه(حسابي

خواندن  عوامل موثر در درس  - سخنراني●
  كودك دبستاني

 ي راهنمايي دخترانه  15
  )3ي  منطقه(سجاديه 

  ضرورت آموزش در خانواده -سخنراني ●

 امام ي دبيرستان دخترانه  16
  18ي  منطقه)(ع(دقصاجعفر

  ضرورت آموزش در خانواده  - سخنراني●

 عالمه ي راهنمايي پسرانه  17
  )5ي  منطقه(طباطبايي 

  نه گفتن كارگاه ●

 انضباط - سخنراني●

  ريزي مندي و برنامه هدف - سخنراني●
   نمايشگاه كتاب●

   تعامل با نوجوان گام ●
  

  

  هاشهرستان
  موضوع   برنامهنوع    نام شهر   شماره

هاي ارتباطي در  مهارت ●  سخنراني   بست كله  1
  زندگي مشترك

  بلوغ اجتماعي و عاطفي ●  سخنراني  بابل  2
   تعامل با نوجوان●  سخنراني  رفسنجان  3

   خانواده و امتحانات●
   نيازهاي مادران امروز ●  سخنراني  كرمان  4

و  كودك كليات رفتار با ●
  نوجوان
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  ساير مراكز
  رنامه بموضوع  نام   شماره

ها و  انجمن توسعه مهارت  1
  هاي كودكان استعداد

   قاطعيت كارگاه ●
  نه گفتنكارگاه  ●

ماندگان  عقبمايت ازانجمن ح  2
  ذهني

   خانواده در ضرورت آموزش●
  مديريت بر خشم گام  ●

   ضرورت آموزش در خانواده●  حسينه ارشاد  3
   رفتار با كودك●

يي گو  و قصهينخوا كتابكارگاه  ●  ي كتابدار خانه  4
  كتابداران مدارسبراي 
   گام رفتار با نوجوان●

ي حضرت فاطمه  خيريه  5
  )س(زهرا

  ورود به دبستانكارگاه  ●
  مديريت بر خشم گام  ●
  رفتار با نوجوانگام  ●

  ضرورت آموزش خانواده●   كار آفرينان مهري خيريه  7
مسكوني سالن اجتماعات واحد  6

  شركت تناوب
  تربيت نقش آگاهي در ●
   مديريت بر خشم●
   تشويق و تنبيه●

   تشويق و تنبيه●  كانون هموفيلي  8
   جشن بازي●

  نمايشگاه كتاب●  دنيا موسسه پژوهشي كودكان  9
  ورود به اجتماع -سخنراني ●  ي كودك هنركده  10

   رشد جنسي كودك و نوجوان●
  جهانديدگان شادانجمن   ارتباط بين سه نسل   11

  
  ها ، نشستها  نمايشگاه ،ها ا ، سمينارها ، همايشه كارگاهشركت در 

  دعوت كننده  موضوع  شماره
نشست تخصـصي كـاهش      -  1

  خشونت مبتني بر جنسيت
 كارگــاه آشــنايي بــا ســاز و -

  المللي كارهاي بين

  سازمان دفاع از قربانيان خشونت

هـا و دسـتاوردهاي       كاستي -  2
  هاي زندگي طرح مهارت

 و  ي مـديران    جلسه ماهانـه   -
  هاي  نمايشگاه كتاب  برگزاري  

  نشر مادران امروز

هاي آموزشي  انجمن پژوهش
  پويا

   كودكانكانون توسعه فرهنگي   خواندنو ترويجتاثير   3
انجمن نويسندگان كودك و   بزرگداشت مهدي آذر يزدي  4

  نوجوان
كارگاه مشورتي تدوين برنامه      5

جامع تكامل طبيعي كودكـان     
  ايراني

فرا بخشي مركز تحقيقات 
دانشگاه علوم توانبخشي و 

  بهزيستي 
  دومين هنركده كودك   مراسم افتتاحيه  6
ــي    7 ــاي يحي گــزارش ســفر آق

هـاي    مافي از ديـدار بـا بچـه       
  ي مهران مدرسه

  شوراي كتاب كودك

  ي شهرياران جوان  خانه  كارگاه فرايند ارزشيابي  8
در  IBBY  نشـست  گـزارش   9

ــصي   ــمينار تخص ــه و س تركي
ــات  ــشگاه ادبي ــودك در دان ك

  شيراز

  شوراي كتاب كودك

  )س(موسسه خيريه فاطمه زهرا   مراسم بزرگداشت روز زن   10
 در جـستجوي آينـده     نشست  11

ــه  ــراي برنام ــهر   ب ــزي ش ري
  دوستداركودك 

  انجمن دوستدار كودك

  انجمن جهانديدگان شاد    جشن سالگرد تاسيس   12

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ها ارتباطات و همكاري
،  ها ، مهدها  و فرهنگسراها  مدرسههاي گوناگون در  اجراي برنامهبجز

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

   :داشته است  
ير مـادر ، انجمـن اوليـا و مربيـان كودكـان          انجمن ترويج تغذيـه بـا شـ       

 اداره بهزيستي گچـساران ، انجمـن آثـار و مفـاخر فرهنگـي،               يي،  استثنا
 هاي آموزشي پويـا،      انجمن آينده روشن ، انجمن پژوهش      آشيانه كودك، 

ي    عـصبي ، انجمـن توسـعه       –انجمن حمايت از افراد با اختالل رشدي        
شاد ،  جمعيـت       نديدگا  جهان ها و استعدادهاي كودكان ، انجمن       مهارت

  كتابـدار،   زنان مبارزه با آلودگي محيط زيـست ، حـسينيه ارشـاد ، خانـه              
دانـشگاه شـهيد بهـشتي ،       الحجج،    خيريه ثامن ،  ) س(خيريه فاطمه زهرا  

سـازمان  دانشگاه تربيت مدرس ، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ،           
 شـركت   ملـت ،  ت بيمـه  شـرك ، ت سازمان دفاع از قربانيان خشونملل، 

كودكـان كـار و خيابـان،         سهامي پتروشيمي بندر امام،   شبكه ياري بـه         
شوراي گسترش فرهنگ صـلح ، كـانون توسـعه            ،شوراي كتاب كودك    

موسـسه پژوهـشي     كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان،        فرهنگي،
تاريخ ادبيات كودكان ، موسسه پژوهشي كودكان دنيـا، موسـسه خيريـه      

آفرين،موسسه زنان و كودكان    ، موسسه خيريه صبا مهر    ) س(مه زهرا فاط
  ، )بيمارستان طالقاني(، مركز علوم پزشكي رهياب

 بهار، پيدايش، پيك ادبيات ، صدا، صـابرين،  و انتشارات افق، الفبا ،پيك   
  كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و نخستين

 

  داوطلبان

طور داوطلبانـه در موسـسه فعاليـت     هاي زير به    در سال گذشته گروه   

  :اند داشته

ي   خـواني ، كتابخانـه      گويي و كتـاب     دور، ، قصه     ، راه  بازي هاي  گروه

ــاني ،  ــگريام ــست  و گردش ــيط زي ــمح ــين ؛ اريگران   و ي همچن

 .اند داوطلباني به شكل فردي با موسسه همكاري داشته

  ساير فعاليت ها

ريزي و ارزشيابي آموزشي براي       امهرني آموزشي ب    دوره برگزاري ●

  محمد دادرس يگانه ها با كارشناسي آقاي  مسئوالن اين بخش

هـا بـه مـسايل       هايي براي ترويج توجه خانواده       برگزاري برنامه  ●

بازديد از كارخانـه بازيافـت  و برگـزاري           :محيطي از جمله    زيست

   تغذيه سبز در موسسهي جشنواره

 سالگي گروه محيط 10وه بازي و   سالگي گر  8 برگزاري جشن    ●

  زيست

   برگزاري ميهماني كتاب به مناسبت بزرگداشت هفته كتاب●

  مراسم ويژه به مناسبت نوروز  برگزاري  ●

  در موسسههاي كتاب   برگزاري نمايشگاه●

ها   به آن رساني    اطالعها و     مناسب خانواده   هاي   كارشناسي كتاب  ●

  ها يشها و هما در نمايشگاه اين زمينه در 

 سخنراني به مناسبت  نمايشگاه كتاب، جشن بازي و  برگزاري ●

  ي زن و روز خانواده روز جهاني كودك ، روز مادر ، هفته

 مشاركت فعال در برگزاري مراسم سالگرد روز جهاني خـانواده           ●

  ي برگزاري اين مراسم در كميته
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  يهاها و سخنرانيكارشناسان گام ها، كارگاه
   موسسه و خارج ازداخل

دكتر محمد جعفر  ،محمود سلطاني  ،فريبرز رستمي،  زادهشهرام اقبال  :آقايان

   سفنديار معتمدي ادكتر احمد محيط،  ،صفايي

  ،نـژاد  ماريا ساسـان  ، دكتر آزاده جواليي   ، مريم احمدي، فاطمه ايرانپور     :ها  خانم

 كرمـي،   مرضـيه شـاه     نگين شهري،    ، االسالم  دكتر ربابه شيخ   زهرا سليماني،   

قـادي  دكتر سـيما     ، زاده الدن قاسم  دكتر   زاده،  فاطمه صهبا، دكتر فاطمه قاسم    

  فرحناز مددي ، نگين نابت شيوا موفقيان، سهيال طاهري ، ، زهره قائيني، پاشا
  

  دور راه

 موسسه ي خدماتارايه به منظور كهدور  در نهمين سال اجراي طرح راه

،  ه بودطراحي شد ها در مناطق مختلف ايران به خانوادهمادران امروز

   :موسسه پيوستندي راه دور  برنامه  بهها اين گروه

،  3، مهر 2 ،مهر 1 ، مهر 1 بوعلي ، انديشه ،آب و خاكهاي  گروه:بابل 

   و ونوشه 4مهر 

   يارانگروه:رفسنجان 

   مهر مادرانه گروه:كرمان 

، 2 ، ترانه بهاري1هاري ب ، ترانه2، بوعلي 1علي  بوهاي گروه:قائم شهر 

  2 و زيتون 1زيتون 

   مادران پيشرو گروه:قم 

   قاصدك گروه:بست  كله

  3  ساري گروه:ساري 

هـاي   رسـاني بـه گـروه      وز به منظور اطالع   موسسه مادران امر  همچنين  

گير از راه دور ، ارتباط گروه ها با يكديگر ، تبـادل تجربـه، خبـردار             بهره

 هـاي   پاسـخ بـه پرسـش     و  ها از هم      گروه يهاشدن از نظرها و پيشنهاد    

   ي پيـك مـام ويـژه     ي   ام به تهيه  گير از راه دور ، اقد      هاي بهره  گروه

ي راه  ويـژه  شماره پيـك مـام   11طي سال گذشته  .  كرددور هرا

  .شددور منتشر 

  دور تهران راه

هـاي    هاي ده سال در يك سال موسسه، تـشكيل گـروه            يكي از برنامه  

ــدين و اداره ــكل راه وال ــه ش ــسه در ي آن ب ــز دور از موس    دور در مراك

ايگـان  صورت ر  ه و به  ها به كمك ياريگران موسس      اين گروه . تهران بود 

  :اند عبارتند از هايي كه تا كنون به اين حركت پيوسته گروه.شد اداره مي

  رفتار با نوجواني  دوره ، مهرتايانجمن زنان گ -

 رفتار با كودكي   ، دورهراني ايلي هموفماراني از بتيانجمن حما -

 خشم برتيرينوجوان و مدرفتار با هاي ، دوره)س( فاطمه زهراي هيريخ-

 رفتار با نوجواني  ،دورهمقدم سامان رستانيدب -

 رفتار با نوجواني  ، دوره) مهر سابقثيكانون حد( مهراميرهروان پ -

 رفتار با نوجواني  دوره ، دي پسرانه مفيي راهنماي مدرسه -

    بر خشمتيريرفتار با كودك و مدهاي   ، دورهيمطب خانم قاسم -

  

  سايت

  .ا گسترش داد فعاليت خود رسايت موسسه در سال گذشته

    :هاي انجام شده در اين سال عبارت است از فعاليت

 و سـاير  ها سخنراني ،ها    كارگاه ،ها    ي گام   برنامه اطالع رساني 

 pdf بارگــذاري موســسه ،  از داخــل و خــارجهــاي برنامــه

در بخـش انتـشارات   هـاي راه دور   خبرنامه  وهاي مام خبرنامه

ـ     مقالـه  40گذاشـتن حـدود     ،  سايت  30،  بـازي 60ي ،  ي تربيت

ي غـذاي     تهيـه  دسـتور    30ي مادران ،       و خاطره   دست نوشته 

هـاي منتـشر      ز ، معرفـي كتـاب     ي سب   مناسب در بخش تغذيه   

هاي مناسب براي     ي موسسه مادران امروز ، معرفي كتاب        شده

 و اعالم خبرهاها  خانواده

  

   سپاس
 زاده يجمالمعصومه  : ها    خانمدور تهران     هاي راه   ياريگران گروه از  

فاطمـه  ي ،    طـاهر  اليسه ،   فرخنده صادق پور   ،   زاده حسن افسانه

 و مـسئول ايـن       مقـدس زاده   بايفر ، ه محمد زاد  ژهيمن ،   انيعرفان

 بينـا،  نـسرين    :هـا   همچنين از خـانم     گروه خانم منصوره فرداد و    

كه با دستياري    آباديان   و مريم ملك    نسرين ماييلي  نسرين لطفي، 

 ،انـد  دادههـا يـاري    ها مـا را در پيـشبرد برنامـه        ها و كارگاه    در گام 

 .اسگزاريمپس

   و انتشاريفتال

ن در سال گذشته موسسه موفق بـه تـاليف هـشت عنـوا            
 عنـوان از  7. كتاب كار و دو عنوان كتاب آسان شده است 

ندن ن در حال گذرا    عنوان آ  3اين كتاب ها منتشر شده و       
 بهها كمك موثري     كتاب تاليف اين .مراحل آخر چاپ است   

  .استدور  ي راه و پيشبرد برنامهها اي خانوادهخودكف آموزش

  : عبارتند از عنوان هاي منتشر شده در سال گذشته
  فرزند دارد؟ نقشي در پرورش خانواده چه - تربيت هاي ينهزم -
چه كنيم تا محيط خانواده بـراي       – رشد و محيط مناسب    -

 پرورش فرزند بهتر شود ؟

   مفهوم قاطعيت در رفتار با فرزند چيست ؟– رفتار قاطعانه -
خـوبي را در كنـار        توانيم وقت     چگونه مي   -فرصت آفريني  -

  فرزند بگذرانيم؟

 چگونه بدون تنبيه تربيت كنيم ؟ - هتنبي -

  كنيم تا حرف همديگر را بهتر بفهميم ؟  چه- كالمي ارتباط -

  .فرزند خود را براي ورود به مهدكودك آماده كنيم -
  

  :عنوان هاي در دست چاپ
  چگونه با فرزند خود رفتار كنيم؟- رفتار مناسب -

  ؟خود مسلط شويم تا بر خشم  چه كنيم – مديريت بر خشم -
  چگونه فرزند خود را براي سـال اول دبـستان آمـاده            -

  كنيم؟


