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 هاي موسسه مختصري از فعاليت �

 :برگزار شد   زيردر موسسه  هاي برنامه و شهريور مرداد هاي  هما در  

  ) نگين نابتخانم ( رفتار با كودك  گام  •

  )نژاد خانم ماريا ساسان( رفتار با كودك  گام •

  )فاطمه صهبا خانم  ( تشويق و تنبيه  گام  •

   )كرمي  مرضيه شاهخانم (رفتار با نوجوانگام  •

  )خانم فاطمه صهبا( ارتباط كالمي  گام  •

  )خانم مريم احمدي ( ديريت بر خودم گام •

  

  

  )نژاد خانم ماريا ساسان( مديريت بر خشم  گام •

  )خانم شيوا موفقيان(روابط زناشوييگام  •

  )آقاي محمود سلطاني( بازي و انديشهگام  •

آقاي مهندس (ي نوجوانان ويژه-نه نگاه كردن ديدن  گام •

  )سيامك جواليي

  )ريم احمديخانم م(شادي در خانواده  كارگاه •

    پـدران ي  ويـژه -ي والـدين  هـا  خواسـته نيازهاو  كارگاه •

  )خانم مريم  احمدي(

ـ  ويـژه -نـواحي  آشنايي بـا موسـيقي   كارگـاه • ان    ي نوجوان

 )فريبرز رستميآقاي (
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  1386 مرداد و شهريور   

  2007 سپتامبرو  وستآگ 
  1427 شعبان و رمضان

  

  

  ها به استقبال مهرماه برويم باكالس اولي
  
خانه را براي روز اول مدرسه آماده كنيد ، درست مثل آمادگي براي جشن و مهماني ،  �

با ايجاد تغييرات خوشايند در خانه به استقبال سال تحصيلي برويد و شروع سال  

  .يلي را جشن بزرگي قلمداد كنيد تحص
  

هاي مهم مدرسه ، يادتان  با كمك فرزندتان شروع كنيد به يادداشت كردن واقعه �

پس . باشد در آغاز مدرسه رفتن خيلي چيزها مهم است و ارزش نوشتن و نگهداري دارد 

د او بنويسييك دفتر يادداشت مشترك با فرزندتان داشته باشيد و در ابتدا آن را با هم 

  .و به تدريج دفتر را به او واگذاريد تا خودش بنويسد  بگويد و شما بنويسيد 
  

  انتشارات موسسه مادران امروز -“ آماده كنيم دبستانفرزند خود را براي ورود به ” از كتاب  آسان               
 

  

 با ياد دوست

  كه مدارا و مهر مادري
  اوست اي از كان مهر و مداراي ذره
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  و شهريورمرداد   ي ماهانه  سخنراني� 
 با كارشناسـي زن در ميانسالي  مرداد ماه با موضوع ي  جلسه 

ماه شـهريور ي  و جلسه 2/5/86شنبه  روز سه  قيانخانم شيوا موف
با كارشناسي آقاي دكتر هـادي   اضطراب در نوجوانيبا موضوع 
درمحـل  صبح   11تا  9ساعت از  6/6/86شنبه  روز سههاشمي 
  .برگزار شد   موسسه
  .چهار آمده استي  هدر صفح ها هجلس  اين  ي خالصه

  

  ها ارتباطات و همكاري �
 زيـر ارتبـاط    ها ونهادهاي نابا سازم د و شهريور مرداهاي   هما در
  : ايم يا همكاري داشته 
، شـوراي كتـاب كـودك     ، وزشي پويـا هاي آم انجمن پژوهش 

، ،مجموعه فرهنگي هنري سئولنيا موسسه پژوهشي كودكان د
انجمن ايراني مطالعات زنان ، شوراي گسترش فرهنگ صـلح ،  

و نجمـن آينـده روشـن    ، موسسه نوين زنـدگي ، ا خانه كتابدار 
  3ي ي كل سالمت منطقه اداره
  
  هاي خارج از موسسه برنامه �

  هاي فرهنگ خانه ،ها شهرداري ،فرهنگسراها 

به مناسـبت بزرگداشـت هفتـه     سخنراني هاي جلسهبرگزاري • 
نقـش زن در تربيـت و ارتبـاط    موضـوع   بـا  زن و روز مادر

در  انپـور  فاطمـه اير  هـا  خـانم  بـا كارشناسـي    در خانوادهبهتر
مهـين  خـانم  و شـهرداري تهـران    18سـالمت منطقـه   ي  خانه

خـانم فرزانـه    و مجموعـه فرهنگـي هنـري سـئول    در هوشمند 
عرفانيان  در خانه خانم فاطمه  وسالمند  يدر فرهنگسراتواناپور 

  .فرهنگ والفجر 

 هــا خـانم (همگامــان سـالمت شــهر   ي  جشـنواره  شـركت در •
) گين شهري و نسرين لطفي مهدوش كارگر ، هديه حجازي ، ن

  )سه تهران  ي شهرداري منطقه( در پارك ملت 

بـازي بـا همكـاري مجموعـه فرهنگـي       هاي برگزاري جشن •

  بعدازظهر  7تا  5از ساعت  16/6/86و  29/4/86 روزهايسئول 

در پارك ايرانشهر توسط  گروه بازي برگزاري جشن بازي در  •
  ظهربعداز 7تا  5از ساعت  26/5/86تاريخ 

  
  مهدهاي كودك

مـريم  خـانم  با كارشناسـي  ارتباط با خانواده  كارگاه برگزاري•
هـاي آموزشـي پويـا بـراي      به دعوت انجمـن پـژوهش  احمدي 

  رنگارنگ   درمهدكودك مديران مهدهاي كودك عضو انجمن 

  

  ها  ناشهرست ••••
در  گـيالن  دور اسـتان  آمـوزش از راه  هـاي  گـروه  نشست برگزاري•

  رشت

آقـاي  بـا كارشناسـي   آشنايي با موسـيقي  رگاه كابرگزاري • 
دور اسـتان   هاي آمـوزش از راه  براي اعضاي گروههاتف دوستدار 

  گيالن

با كارشناسي هاي زندگي  مهارتبرگزاري سخنراني و كارگاه  •

  در ساريكرمي  خانم مرضيه شاه

   ساير مراكز

مرضـيه   خـانم  رشناسيباكاهاي زندگي   مهارتبرگزاري گام   •
  گي ددان به دعوت موسسه نوين زنامي در مهدكودك شكر شاه

ضرورت آموزش در  با موضوعبرگزاري يك جلسه سخنراني  •

كرمي در هنرسـتان نظـام    مرضيه شاه  خانم رشناسيباكاخانواده  
  مافي به دعوت انجمن آينده روشن  

  
و  هـا  ها ، سمينارها ، همـايش  كارگاهشركت در�

  راكزساير م يها ، نشستها نمايشگاه
بررسي راهكارهـاي ارتقـاء سـالمت     نشست  در شركت •

  اداره كل سالمت به دعوت  ) كرمي  خانم مرضيه شاه( شهري 
بـه دعـوت    آشنايي بـا اعتيـاد    با موضوع شركت در كارگاه  •

  ) مهين زنديه خانم ( خورشيد موسسه 
از اعضاي موسسه در بزرگداشت خـانم تـوران    اي عدهشركت  •

  سينا هنگسراي ابنميرهادي در فر

  

  ها موسسه در رسانه ••••

  كرمي  مرضيه شاهخانم مصاحبه با -6همشهري محله  روزنامه •
  گزارش جشن بازي  – 3روزنامه همشهري محله •
  هاي موسسه معرفي فعاليت –روزنامه اعتماد ملي  •  
  

  سبز  ي ي تغذيه جشنواره ����
رمي برگزار هاي غذا  با هدف درآمدزايي يا سرگ معموالً جشنواره

سسه مادران امروز اين برنامه با هدف تبادل مواما در . شود  مي
در . شود سالم برگزار مي ي ي تغذيه در زمينه ها خانواده ي تجربه

و  گياز نظر تاز(سالم  يها انواع خواركيبا  ها خانواده ها اين برنامه
جويي  رفهها به ص ي آن كه در تهيه) و ارزش غذايي بودن طبيعي

و  قابل دسترس ) نه ، سوخت ، زمان ، هزيز نظر انرژي انسانيا(
  .شوند ها توجه شده است، آشنا مي آنبودن 
 2 تاصبح  10از ساعت  25/5/86بار اين جشنواره در تاريخ  اين

  .بعدازظهر در موسسه برگزار شد
عم از نوشيدني ، پيش غذا ، نوع خوراكي ا 32در اين جشنواره 

  . يدارايه گرد دسر, غذا 
در اين برنامه ميهمان و ميزبان يكي شده بود و همه با مشاركت 

مديريت برنامه با گروه محيط  .هم اين ميهماني را برگزار كردند 
  . زيست موسسه بود
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پاسخ به فراخوان حركت مشترك براي روز جهاني 
  1387خانواده در سال 

 ها با ي موضوع آن المللي چنانچه هاي جهاني و بين  مناسبت

هاي ملي ما سازگار باشد ، فرصتي است براي  زندگي و هدف
روز جهاني خانواده . جلب توجه جهانيان به اهميت آن موضوع 

  . نيز چنين است 
پس شايسته است اين فرصت را براي تحكيم نهاد خانواده 

  . درايران و سراسر جهان مغتنم شماريم 
ارديبهشت  25سه ماه از برگزاري روز جهاني خانواده در تاريخ 

مسئوليت برگزاري اين مراسم با چهار . ، گذشته است  1386
  : نهاد غيردولتي زير بود 

هاي آموزشي پويا ، شوراي كتاب كودك ،  انجمن پژوهش
  ) . مام (موسسه پژوهشي كودكان دنيا و موسسه مادران امروز 

هايي  نمايندگان اين چهار نهاد نشست 1386پس از ارديبهشت 
ها  ظور ارزيابي و پيگيري برنامه داشتند و در اين نشسترا به من

ي  تصميم گرفته شد كه از مسئوالن و نمايندگان همه
ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي مرتبط با امور خانواده  سازمان

اي را براي برگزاري مراسم روز جهاني  دعوت شود تا كميته
  . تشكيل دهند  1387خانواده در سال 

در موسسه  24/5/86ها در روز  ي مسئوالن سازمان اولين جلسه
در اين جلسه مسئوالن و نمايندگان . مادران امروز تشكيل شد

  :هاي زير حضور داشتند سازمان
انجمن اوليا و مربيان كودكان و نوجوانان استثنايي، انجمن 
دوستداران كودك، انجمن جهانديدگان شاد، انجمن حمايت از 

توانان ذهني و  حمايت از كم نياب، انجمنكودكان و نوجوانان توا
 13هاي آموزشي پويا،انجمن زنان كوي  بدني، انجمن پژوهش

آبان، انجمن حمايت و ياري آسيب ديدگان اجتماعي،انتشارات 
انديشي  هم طرح-ي كتابدار،دانشگاه علمي و كاربردي  مارال،خانه

 ها،شوراي كتاب كودك، شبكه حمايت و مراكز علمي باخانواده
 ياري آسيب ديدگان اجتماعي در بم ،كانون پرورش فكري

ن، موسسه مادران امروز، موسسه پژوهشي ناو نوجوا كودكان
  . كمان سپيد كودكان دنيا و موسسه رنگين

م احمدي مدير موسسه مادران سركار خانم مري ي جلسهدر ابتدا
ي اهميت نهاد خانواده و ضرورت حفظ و تحكيم آن  امروزدرباره

 ؛توسط موسسه هاي روز جهاني خانواده  زاري بزرگداشتبرگ و
اين مراسم به كمك چهار نهاد فعال  برگزاريي  همچنين درباره

سال  در كردند كه اظهاراميدواريو  توضيحاتي دادند،  86در سال 
ها و  از سازمان همكاري تعداد بيشتري اين حركت با 1387

را   كه جامعه ودشخانواده به نحوي انجام  نهادهاي مربوط به
  . حفظ اين نهاد ارزشمند برانگيزيم هرچه بيشتر نسبت به اهميت

ي را از طرف سازمان هريك از نهادهاي حاضر موضوع سپس
  . تعيين كردند 1387ي سال  جهاني خانوادهه در روزاراي خود براي

ر سال ي موسسه براي روز جهاني خانواده د هاي ويژه برنامه
  : شدن به اين شرح اعال 1387

هاي  ها با توجه به خاطره ها و خاطره پيگيري ثبت تجربه -1
ي نتايج حاصل از  ارايه -2هاي داراي عضو ويژه  خانواده
  . 1387تا 1386هاي مشترك با پدران از سال  جلسه

سركار خانم انصاري با تاكيد بر اهميت ديد علمي و پژوهشي در 
هادهاي حاضر ، هاي گوناگون مربوط به كار هريك از ن حوزه

كار يك سازمان يا بيان  گزارش  ي اشاره كردند كه هدف ارايه
كليات نيست و توجه حاضران را به انتخاب موضوع متناسب با 

  . ها جلب كردند ن هاي موجود سازما امكانات و توانايي
تري از بين اعضاي حاضر  در پايان قرار شد ، جمع كوچك

ي اجرايي را به عهده داشته باشد و هر ماه يك  مسئوليت كميته
ي اعضا براي همفكري و تبادل نظر دور هم جمع  بار نيز همه

  . شوند ، محل دبيرخانه نيز موسسه مادران امروز خواهد بود
  :هاي ن تشكلي اجرايي عبارتند از نمايندگا اعضاي كميته

هاي آموزشي پويا ، شوراي كتاب كودك ،  انجمن پژوهش
وسسه مادران امروز ، انجمن موسسه پژوهشي كودكان دنيا ، م

  . و مربيان كودكان و نوجوانان استثنايي  اوليا
  . است  3 -5ساعت 8/7/86ها روز  ي سازمان نشست بعدي همه

ي درخواست ها و نهادهاي دولتي و غيردولت ي سازمان همهاز 
  . كنيم به اين حركت بزرگ بپيوندند مي
  

  هاي آينده برنامه����
 گرداننده ساعت

  تعداد
 جلسه

 ها گام شروع

 رفتاربا نوجوان  7/7/86 9 ايرانپور خانم فاطمه 11-9

  مادران باردار  7/7/86  8  خانم زهراسليماني   11-9

  8/7/86  4  خانم شيوا موفقيان  11-9
رشد جنسي كودك و 

  نوجوان
  گويي و كتابخواني  قصه  9/7/86  5  كرمي خانم مرضيه شاه  11-9
  رفتار با كودك   18/7/86  9  خانم فاطمه صهبا  11-9
  تشويق و تنبيه   18/7/86  5  نژاد خانم ماريا ساسان  11-9
  رفتار با كودك   22/7/86  9  خانم زهرا سليماني  4- 6
  تشويق و تنبيه   22/7/86  5  نگين نابتخانم   4- 6 

  مديريت برخشم   23/7/86  6  نژاد خانم ماريا ساسان  4- 6
  رفتار با نوجوان   23/7/86  9  كرمي خانم مرضيه شاه  4- 6
  بازي و انديشه   24/7/86  5  آقاي محمود سلطاني  4- 6
  روابط زناشويي  25/7/86  5  خانم شيوا موفقيان  4- 6

 گرداننده ساعت
  تعداد
 جلسه

 ها كارگاه شروع

 17/7/86 1 يخانم مريم احمد 12-9
خانواده 

 ي ا  مدرسه سايلوم
 شادي در خانواده    29/8/86 1 خانم مريم احمدي  12-9

  مديريت در خانواده  20/9/86  1  خانم مريم احمدي  12-9

  
  
  
  

  
 
 
 
 
  
  

  تسليت ••••
  به دوستان عزيز

آقاي  خانم مهري اميرزادگان و آقاي بيژن پذيرا ، خانم شهناز يدالهي و
محسـني، خـانم    فاضل عزيزپور، خانم فرزانه تواناپور و آقاي عليرضا ده

شـان را از دسـت   انعزيزكـه  عليرضا قاسـمخان   مانداناآجوداني و آقاي
  .گوييم اند تسليت مي داده
صـبر،    آرزوي  هايشـان    اعضـاي خـانواده   براي ايـن دوسـتان و  سـاير    

 . سالمتي و تندرستي داريم
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  مرداد ي  ماهانه  ي سخنراني خالصه����
  زن در ميانسالي :موضوع 
   خانم شيوا موفقيان:  كارشناس
ميانسالي  ب خود را با توضيح اين مسئله كه مطال خانم موفقيان

شروع  آغاز پيري نيست و آغاز دوره شكوفايي يك زن است
آيد شروع  اي كه به دنيا مي انسان از لحظه :ايشان گفتند .ندكرد

ي ميانسالي  كند و آغاز پيري مربوط به دوره به پير شدن مي
ندگي حفظ را تا اواخر زاكثر پستانداران قابليت باروري   .نيست
دهد  تروفيكي كه بعد از آن رخ مييائسگي و تغييرات آ. د كنن مي

عمر بودن  تر نيطوال دليل به اين ها بوده و  مخصوص انسان
  .نسبت به ساير پستانداران استانسان 

ها  نتخمدا) Premeno Pause(سگيي قبل از يائ دورهدر
. كنند  ميتحريك هورموني  يشروع به از دست دادن پاسخ ده

فوليكول در  هزار 400تا  300نخستين قاعدگي بين در شروع 
عدد شروع به رشد  1000با هر قاعدگي حدود .  استتخمدان 

گذاري  اعدگي باتخمكقبار 400در يك زن حدوداً   كنند پس مي
در اثر نبودن استروژن  بافت رحم در شروع يائسگي.دهد  ميرخ 

نامنظم و سپس زي خونري ،كند  و پروژسترون رشد و ريزش نمي
نظمي ناپديد مي  شود و قاعدگي پس از يك دوره بي قطع مي

  . شود 
  Menopauseدوره يائسگي 

    .سالگي است 60سالگي تا  35شروع سني منوپوز از حدود 
 و سالگي55تا % 98،سالگي  50تا% 60،سالگي  45زنان تا % 30
  .شوند الگي يائسه ميس 60 تازنان % 100

توان  والي يا يك سال قطع كامل پريود ، ميماه مت 12پس از 
  . منوپوز را تشخيص داد 

هاي بسيار  از آنجاكه هورمون استروژن در بدن زنان نقش
ي تخمداني توليد آن  كه بر اثر پايان ذخيره متنوعي دارد، زماني

  ي مختلف بدن نيز دچار تحوالتيها ، بخش شود قطع مي
  . مي دهيم شود كه بطور بسيار خالصه توضيح  مي
  ازوموتورتغييرات و -1

ها در تعادل ارتباط مراكز مغزي مانند  از آنجا كه استروژن
ها  ، كمبود آنموس و دستگاه عصبي خودكار موثرندهيپوتاال
شود و  حرارت مركزي بدن مي اختالل در تنظيمسبب 
در اثر اين حالت . يابد  پذيري عروق خوني افزايش مي تحريك

را  از زنان آن% 75گردد كه  ظاهر مي Hot Fash)( گر گرفتگي
البته حاالت رواني مانند استرس نيز در شدت . كنند  تجربه مي

  . اين عارضه تاثير مستقيم دارد
  Genitalتغييرات دستگاه تناسلي يا    -2

تروفي يا كوچك شدن عضو پيش در اثر كمبود استروژن حالت آ
هاي شكننده  لواژن داراي سلو و جرهاي ف رحم ، لب. آيد  مي
و خشكي واژن باعث ايجاد  شود كم مي ژنيتال ترشح. شوند  مي

رسد  مي 5به  3واژن از  ph. شود  ي نزديكي دردناك مي عارضه
. شود  هاي تناسلي مي و همين عامل باعث بروز انواع عفونت

  . گيرد  كتوسل و افتادگي رحم شدت ميسيستوسل و رهمچنين 

   تغييرات استخواني -3
ي پس از يائسگي  ترين عارضه ترين و خطرناك بدانيم مهم بايد

انهدام استخواني در زنان پس از منوپوز . پوكي استخوان است 
تراكم درصد از  2تا  1يرد و در هر سال گ شتاب بيشتر مي

به اين ترتيب زناني كه . رود  استخواني زنان يائسه از دست مي
ي  صف تودهزندگي خود هستند بيش از ن ي هشتم در دهه

هايي  تهي شدن استخوان. اند  استخواني خود را از دست داده
ها فشار  هايي كه وزن بدن بر روي آن ها و استخوان مانند مهره
  .هاي فشاري منجر شود تواند به شكستگي كند ، مي وارد مي

گردد  از روده مي كلسيم كاهش استروژن منجر به كاهش جذب 
  . ود ش ي استخوان مختل مي و تغذيه
رساني  خون هاي هوازي استخوان را تحت يك روي و ورزش پياده

همچنين . مفيد قرار داده و در جبران اين ضايعه بسيار موثرند 
سي شير باشد كه بتواند  سي 250ها بايد حاوي  رژيم غذايي خانم
  . ها برساند فسفر و پروتئين را روزانه به آن، مقدار الزم كلسيم 

   عروقي تغييرات قلبي و -4
شود و  مي HDLكاهش استروژن باعث باال رفتن كلسترول و

امكان به همين دليل  .رود ين باال ميدرصد ابتال به تصلب شراي
اين نسبت در زناني كه تحت . يابد  ي قلبي افزايش مي سكته

  . برابر است  7گيرند نسبت به مردان  هيچ درماني قرار نمي
   و اعصاب تغييرات روان -5

نااميدي  احساس، افسردگي،سرگيجه ،خوابي بي ،سردرد احساس 
 ها شوند كه تمام آن ر اين دوره شايع ميودن دارزش ب و بي

اي افراد  وژن نيستند بلكه به شخصيت پايهترمحصول كمبود اس
، ترس هاي متعددي مانند ترس از پيري  ترس. دننيز بستگي دار

ي  روحيههاي تازه  چاق شدن و اضطراب از چين و چروك از
  . كند  را ضعيف مي زنان
اي طبيعي در زندگي هر زني  سگي دورهئي يا طور كلي دوره به
ت توان با ورزش و تغذيه و استراح پس مي.رود شمار مي به

  .با اين دوره داشته باشيم  مناسب و كافي برخوردي طبيعي 
  

  شهريوري  ماهانه  سخنراني����
  اضطراب در نوجواني  :موضوع 
  آقاي دكتر هادي هاشمي:  كارشناس

اضطراب به منزله بخشي از زندگي هر انسان ، در همه افراد در  
طراب مرضي عبارت است ولي اض. آميز وجود دارد حدي اعتدال
ي رواني و بدني  بر پذيري و يك ناراحت مي آسيباز احساس داي
كند يك اتفاق ناگوار در  كه فرد احساس مي،مبهم اثر ترسي 

  . داند ت كه او منبع آن را هم نميحال رخ دادن اس
اضطراب در سنين مختلف به علت عوامل متفاوتي شكل 

 2حدود ماهه جدايي از مادر ،  12تا  8حدود گيرد در كودكان  مي
سالگي ترس از  6حدود ساله هيوال و صداهاي ناآشنا، در 4تا 

بين مقررات ها و در نوجواني ايجاد تعادل   و مصيبت مرگ
  . شوند ستقالل باعث اضطراب مياجتماعي و ا

  .شود هاي عصبي ديده مي اضطراب در بسياري از اختالل
هاي رواني  ي برخورد با اختالل ي شيوه درباره جلسه در پايان

  .هاي درمان اضطراب گفتگو شد توام با اضطراب و روش


