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                          پيك     
 � ��    

  دهجهي  پيوست شماره
  1389آذر 

  

  سالم 

  !ما دوازده ساله شديم 

  
ي مشاوران ، كارشناسان ، همكـاران و نيروهـاي    در آغاز بايد از همه

ــد،     ــاري دادن ــالگي ي ــه دوازده س ــيدن ب ــا را در رس ــه م ــب ك داوطل

عا بدون كمك همگـي ايـن عزيـزان، چگونـه     واق. سپاسگزاري كنيم 

  ها را با موفقيت و افتخار پشت سر بگذاريم ؟ توانستيم اين سال مي

هـايي كـه    ي مضـيقه  بـا همـه  )  89تـا آذر   88آذر ( در سال گذشته 

هايمان را همچنـان   توانستيم برنامه! ي مالي داشتيم بخصوص مضيقه

  . مثل گذشته پيش ببريم 

  :موسسه در سال گذشته  اما بعضي كارهاي خاص

با كمك نيروهاي داوطلب و در همايشي با شركت اين عزيـزان و   •

ي كـار داوطلبـان    هاي موسسه، يك بازبيني كلي در باره ساير بخش

ي اين بخش  ريزي آينده در موسسه انجام شد كه نتايج آن در برنامه

 . مورد استفاده قرار خواهد گرفت

هاي خودجوشـي كـه در    ريگران در گروهبا توجه به ارزيابي كار يا •

هـاي كـار موسسـه را مطالعـه      سراسر ايران بـا روش راه دور كتـاب  

كننـدگان ايـن    كنند ، به نتيجه رسـيديم كـه چنانچـه هماهنـگ     مي

ها باشند ، بهتر است و فقـط بـراي    ها ازاعضاي فعال خود گروه گروه

 .كرد توان از ياريگران استفاده  رفع اشكال و راهنمايي ، مي

ي نيروهاي داوطلب در هر  موسسه به نتيجه رسيده است كه همه •

هـا هسـتند ونـام     بخش موسسه، به نوعي ياريگر موسسه يا خانواده

 . كند  ي اين نيروها پيشنهاد مي ياريگر را به جاي داوطلب براي همه

هاي گوناگون كـه   هاي مربوط به ارزشيابي ها و پرسشنامه نامه آيين •

ي  انـد ، بـه مرحلـه    ها كار كرده ها روي آن موسسه مدت كارشناسان

شدن بـه معنـي ثابـت و     البته فراموش نكنيم كه نهايي. نهايي رسيد

طور كه موسسه  ها نيست ؛ چون همان غيرقابل تغيير ماندن اين برگه

ها هم نياز به تجديـد   رود ، اين برگه كند و رو به تكامل مي تغيير مي

 .نند ك نظر و تغيير پيدا مي

هـاي   در سال گذشته بخش آمـوزش موسسـه بـا كمـك كميتـه      • 

جانبـه را در مـورد    همـه تخصصي و كارشناسان خود ، يك بـازبيني  

     ها آغاز كرد كه تا حد زيادي هم در اين و كارگاه ها هاي گام طرح

  هاي ها و كارگاه ي همين كوشش ، گام در ادامه. بازبيني موفق بود

 ي طراحي نهايي مرحله دست بررسي بود ، بهها در  جديدي كه مدت

 .و اجرا رسيد

كارگاه ارتبـاط كالمـي بـا    ،  گام بازي و پرورش كودكازجمله 

  حلهاي تفكر و   تركيب جديد گام شيوه،  كودك دبستاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، بــا ادغــام چهــار كارگــاه تفكــر خــالق ، تفكــر انتقــادي  مســئله

هاي  كارگاه سرگرميي گيري و حل مسئله ، اجراي آزمايش تصميم
 .اريگامي –مناسب براي خانواده 

 .است آمادگي براي ازدواجموسسه هم اكنون در حال طراحي گام 

يك كار جديد نيز در سالي كه گذشت در هنرستان مقـدم سـامان    •

هاي كارشناسانه با مسئوالن و دبيـران   آغاز كرديم و آن هم نشست

يـت ارتبـاط بـين معلمـان و     اين هنرستان بود به منظور ارتقـاي كيف 

توانيم به نكات زير اشـاره   هاي اين برنامه مي از ويژگي. آموزان دانش

 : كنيم 

 مشاركت فعال و همكاري جدي مسئوالن مدرسه  -1

ها توسـط   ي بين جلسه انجام كارهاي مطالعاتي و عملي درفاصله -2

 معلمان و مسئول برنامه  

 نش آموزان در اجراي برنامه ي دا ريزي براي به مداخله برنامه -3

 قابليت اجرا در ساير مراكز آموزشي -4

در سال گذشته چند بار مورد تشويق قرار گرفتيم از جمله دريافت  •

هـا بــراي   ي بهتــرين جشـنواره ي شــهرداري در  ي ويـژه  جـايزه 

ها و ارتبـاط   به خاطر محتواي ساده و علمي كتاب هاي شهر غنچه

مراسـم افتتـاح    افت لوح تقـدير در دريراحت با مخاطبان، دوم 

ها و  به خاطر پيشگامي در كار براي خانواده انديشه سايت بازي و

همايش و نمايشگاه كتاب براي كودكـان بـا   سومين تشويق در 

ها  به خاطر كوشش براي جلب توجه جامعه و خانواده نيازهاي ويژه

 .به اين كودكان 

هاي مـا دارد   ها و فعاليت گويد كه تالش ها به ما مي اين نوع تشويق

رسد و ما بايد بـيش از   ها مي به درستي به مخاطبانمان يعني خانواده

  .پيش به كيفيت و اهميت كار خود فكر كنيم 

هـاي   هـا و اداره  در سال گذشته باز هـم توانسـتيم توجـه شـركت     •

هايشان جلب كنيم؛  مختلف را به اهميت آموزش كارمندان و خانواده

مند خود  هايي كه سال گذشته با همت مديران عالقه از جمله شركت

هـاي موسسـه بـراي همكـاران خـود و       توانستند از بخشي از برنامه

ي  توگـا و موسسـه   –هايشان اسـتفاده كننـد، شـركت مپنـا      خانواده

 .تحقيقات و آموزش وزارت نيرو بودند 

ي  هـاي كـار و آسـان ، ويـژه     در بخش تاليف نيز عـالوه بركتـاب   •

هاي ساده و كوتـاهي تحـت عنـوان     ها ، تاليف كتاب انوادهآموزش خ

هاي كوچك، در دستور كار اين بخش قرار گرفت كه تـاكنون   كتاب

هـايي   كتاب ارتباط كالمي از كتاب. هفت عنوان آن آماده شده است

 . كه سال گذشته منتشر شده بود نيز تجديد چاپ شد

ي  اي سال گذشـته ه در اين پيوست مرور كوتاهي داريم بر فعاليت •
  .موسسه 

  )مام(موسسه مادران امروز
عصر ـ باالتر از شهيد بهشتي  ـ ولي1511715111ـ تهران

   زيرزمين   ـ26ي  شماره  ـ افروز دل ي  كوچه

  88715424و 88728317: تلفن و دورنگار 

  info@madaraneemrooz.com:        نشاني الكترونيكي

  www.madaraneemrooz.com         :     نشاني سايت 
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  داخل موسسهي گام ها
هاي  دورهتعداد   نام گام   شماره

  برگزارشده

  اي جلسه4ي  دوره 4  )مادران باردار(آمادگي براي فرزندپروري  1

  اي جلسه 7ي  دوره 3    ارتباط كالمي   2

  اي جلسه 8  ي دوره 5  ارتباط همسران  3

 اي جلسه 4ي  دوره 3  بازي و انديشه  4

 اي جلسه 5ي  دوره 8  شويق و تنبيهت  5

 اي جلسه 5ي  دوره 4  كودك و نوجوان رشد جنسي  6

 اي جلسه 9ي  دوره 7  رفتار با كودك  7

 اي جلسه 8ي  دوره 2  رفتار با كودك دبستاني  8

 اي جلسه 9ي  دوره 4  رفتار با نوجوان  9

 اي جلسه 6ي  دوره 3  روابط زناشويي  10

 اي جلسه 8ي  دوره 1  كامپيوتر براي مادران  11

 اي جلسه 6ي  دوره 2  مديريت بر خشم  12

 اي جلسه 12ي  دوره 2  مديريت بر خود  13

 اي جلسه 4ي  دوره 2  گويي خواني و قصه كتاب  14

 اي جلسه 8ي  دوره 1  هاي زندگي براي نوجوانان مهارت  15

 اي جلسه 4ي  دوره 1  هاي تفكر و حل مسئله شيوه  16

 اي جلسه 4ي  دوره 1  ش كودكبازي و پرور  17
  

  هاي داخل موسسه كارگاه
هاي  دورهتعداد   كارگاهنام   شماره

  برگزارشده

  1  مديريت زمان  1

  1  )پيگيري(مديريت برخشم  2

  1  ارتباط كالمي با كودك دبستاني  3

  1  انتقاديهاي تفكر شيوه  4

  2  نه گفتن  5

  1  نادرست و باورهاي ها عادت  6

  1  خالقهاي تفكر  شيوه  7

  1  ورود به دبستانبراي آمادگي   8

  1  با كودك دبستاني هاي آموزشي بازي  9

  4  پدران و آمادگي براي حضور فرزند  10

  5  خواب نوزاد  11

  4  به نوزاد شيردهي  12

  5  كار فرهنگي با نوزاد  13

  4  ماساژ نوزاد  14

   3   انكودك به آموزش توالت رفتن  15

  1  تربيت جنسي  16

17  
ي كودكان زير دوسال  يي با تغذيهآشنا

  هاي بهبود آن و راه

1  

  1  ورود به مهدكودكبراي آمادگي   18

  1  اريگامي  19

  2  حل مسئله  20

  

  

  هادرسهسال گذشته در م

  شماره
نام واحد آموزشي و 

  منطقه

  موضوع و نوع برنامه

  

1  

ي امام  هنمايي پسرانهرا

  )18ي  منطقه)(ع(صادقجعفر

  وجوانگام رفتار با ن ●

  كودك گام رفتار با ●

  ضرورت آموزش در خانواده -سخنراني ●

2  

دبستان پسرانه شهيد 

  )2ي منطقه(بهزادي 

  كارگاه نه گفتن ●

تربيت جنسي كودك و  -سخنراني ●

  نوجوان

3  
قاسمزاده ي  دبستان پسرانه

  )4ي  منطقه(

تربيت جنسي كودك و  -سخنراني ●

  نوجوان

4  

ي سما  دبستان پسرانه

  )5ي  قهمنط(

تربيت جنسي كودك و  -سخنراني ●

  نوجوان، ارتباط كالمي با كودك دبستاني

  بلوغ پسران -سخنراني2 ●

  عوامل موثربردرس خواندن -سخنراني2 ●

  گام رفتار با كودك دبستاني ●

كارگاه ارتباط كالمي با كودك 2 ●

  دبستاني

  كارگاه برخورد با امتحانات ●

  نمايشگاه كتاب ●

5  
ي مبينا  رانهدبستان دخت

  )5ي منطقه(

  محيط مناسب براي رشد -سخنراني ●

  

6  
راهنمايي دخترانه شهداي 

  )18ي  منطقه(هويزه 

  گام رفتار با نوجوان ●

7  
پيشتازان  ي دبستان پسرانه

  4ي  كامپيوتر ايران شماره

  جشن بازي و كتاب ●

8  
پيشتازان  ي دبستان پسرانه

  2ي  كامپيوتر ايران شماره

  ي و كتابجشن باز ●

9  

ي  دبستان دخترانه

  )3ي  منطقه(سما

  ضرورت آموزش در خانواده  -سخنراني ●

  )ويژه مربيان(ارتباط موثر -سخنراني ●

هاي رشد كودك  شاخص -سخنراني ●

  )ويژه مربيان( دبستاني

  گام رفتار با كودك دبستاني ●

10  

 ي ان دخترانهستدب

  )8ي  منطقه(آزادگان

كودك و  تربيت جنسي  -سخنراني ●

  نوجوان

  ضرورت آموزش در خانواده  -سخنراني ●

11  

ي مقدم  هنرستان دخترانه

  )7ي  منطقه(سامان 

  كارگاه مديريت بر خشم ●

بين  ي برقراري ارتباط شيوه هاي كارگاه ●

  آموزان و دبيران دانش

  جلسه نيازسنجي از معلمان ●

12  

  ي عالمه دبيرستان پسرانه

  درخشان  استعدادهاي -حلي

  )11ي  منطقه(

  ضرورت آموزش در خانواده -سخنراني ●

13  
كيمياي ي  دخترانهدبستان 

  )3ي  منطقه( علم

  گويي جشن بازي و قصه 2 ●

14  

ي سهراب  دبستان پسرانه

  ) 2ي  منطقه(سپهري

  خواندن  درسعوامل موثر در -سخنراني2 ●

سخنراني رشد كودك دبستاني، تربيت  ●

  جنسي كودك و نوجوان

  هاي آموزشي گاه بازيكار ●

15  
آموزش و پرورش شهرري 

  )1ي  ناحيه(

  ضرورت آموزش در خانواده - سخنراني ●

16  

ي عالمه  راهنمايي پسرانه

  )5ي  منطقه(طباطبايي 

 انضباطكارگاه  ●

  ريزي مندي و برنامه هدف -سخنراني ●
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  مهدهاي كودكسال گذشته در 
  موضوع و نوع برنامه  نام  شماره

1  
  نمايشگاه كتاب  ياسمن

  ها معرفي موسسه و گام- سخنراني
  گام رفتار با كودك

  تشويق و تنبيه- سخنراني  رنگارنگ  2

  كارگاه ورود به دبستان  ها باغ ستاره  3

  تربيت جنسي كودك-سخنراني   ترانه شادي  4

5  
  نمايشگاه كتاب  ويستا

  كارگاه قاطعيت

  ضرورت آموزش درخانواده- سخنراني  فريد  6

7  
كارگاه پرورش اعتمادبه نفس در   فرداي كودك

  كودكان

  ضرورت آموزش درخانواده- سخنراني  )مهرشهركرج(عسل  8

  گام رفتار با كودك  دنياي رنگين كمان  9
  
  

  ساير مراكزسال گذشته در 
  برنامه موضوع  نام   شماره

1  

  گام تشويق و تنبيه ●  ي حسينيه ارشاد كتابخانه

  گام رفتار با كودك ●

  رفتار با نوجوان گام ●

  گام رفتار با نوجوان  ●  حمايتي كودكان-كانون فرهنگي  2

3  
  گام ارتباط كالمي ●  انجمن آينده روشن

  ي نيازسنجي جلسه ●

4  
سخنراني به مناسبت روز جهاني  ●  ي كتابدار كودك و نوجوان خانه

  خانواده و اهميت آموزش خانواده

5  

ي حضرت فاطمه  خيريه

  )س(زهرا

  رتباط كالميگام ا ●

  گام تشويق و تنبيه  ●

  گام رفتار با نوجوان ●

گام كودك دبستاني و  ●

  به درسكودكان مندكردن  هعالق

  بهداشت زنان كارگاه ●

هاي  كارگاه چگونه كنجكاوي ●

  جنسي كودكان را پاسخ دهيم؟

6  
 و ها ي مهارت انجمن توسعه

  استعدادهاي كودكان

  كارگاه ورود به دبستان●

7  

  دوره گام ارتباط كالمي 3 ●  توگا -پناشركت م

  دوره گام مديريت برخشم 4 ●

  دوره گام ارتباط همسران 2 ●

  دوره كارگاه تفكر خالق 2 ●

  دوره كارگاه تفكر انتقادي 2 ●

  دوره كارگاه حل مسئله 2 ●

  دوره كارگاه مديريت زمان 2 ●

  گام رفتار با كودك ●  ي مهر  انجمن حمايتي خانه  8

9  

  كودكان زير دوسال ي تغذيهكارگاه ●  بازي و انديشه ي موسسه

كارگاه آموزش توالت رفتن به  2●

  كودكان 

10  
  كارگاه استقالل مادر و كودك ●  ي كودك هنركده

  ورود به دبستان كارگاه ●

  كارگاه نه گفتن●  آموزشگاه موسيقي ودا   11

12  

تحقيقــات و آمــوزش  ي موسســه

  وزارت نيرو

  تباط همسراني ار كارگاه يك روزه●

نقش والدين  ي كارگاه يك روزه●

  هاي انساني ي سرمايه درتوسعه

  

  هاهاي فرهنگ و شهرداري فرهنگسراها، خانه
  موضوع و نوع برنامه  نام 

  هاي موسسه نمايشگاه كتاب ●  فرهنگسراي تمدن 

هاي  محل دايمي نمايشگاه
  شهرداري دربوستان گفتگو

نشست (هاي شهر ها براي غنچه ي بهترين جشنواره●
تخصصي شهردوستدار مادران، اختتاميه وكسب رتبه 

  )هاي غيردولتي برتر در بخش سازمان
  
  هاشهرستانسال گذشته در 

  موضوع   برنامهنوع    نام شهر   شماره

1  
نمايشگاه   زنجان

  كتاب 
  نمايشگاه كتاب ●

2  
  ضرورت آموزش درخانواده ●  سخنراني  گناباد

  معرفي طرح راه دور ●
  يط مناسب براي رشدمح ●

  ارتباط همسران ●  گام فشرده  بست كله  3

  ضرورت آموزش درخانواده ●  سخنراني  انديمشك  4
  

  در سال گذشته  هاي ماهانه خنرانيس
  شماره  موضوع

  1  اي كودكان نيازهاي تغذيه

  2  رشد ذهني كودكان و آموزش رياضي

  3  استقبال از نوروز با حفظ محيط زيست

  4  سوري برتربيت مستقل كودكان اي ماريا مونتهه تطبيق تجربه

  5  ي امتحانات پرسش و پاسخ درباره

  6  )مديريت استرس( آبشار آرامش

  7  اوج شكوفايي زن، ميانسالي

  8  العمر يادگيري مادام

  9  هاي بدن سازي مولكول تعادل در مواد غذايي، براي سالم

  10  هاي پرورش خالقيت فرصت

  
 ، ها ، سمينارها ، همايش ها كارگاهشركت در 

  ها ، نشستها نمايشگاه
  دعوت كننده  موضوع  شماره

1  
سازمان آموزش و پرورش   ها همايش پيشگيري از معلوليت

  استثنايي كشور

2  
  ،امروز نشر مادران(نشست ناشران خانواده

  )نشر قطره ، نشرنسل نوانديش
هاي آموزشي  انجمن پژوهش

  پويا

3  
بهتــر بــراي ي دنيــاي  همــايش ســاالنه

  كودكان
  موسسه پژوهشي كودكان دنيا

4  
بزرگداشــــت روزجهــــاني خــــانواده و 

  روزجهاني كودك
ها و  ي مهارت انجمن توسعه

  اتم -استعدادهاي كودكان

5  
ي  امين سـالگرد فعاليـت فرهنگنامـه    سي

  كودكان و نوجوانان
  شوراي كتاب كودك

6  
  شــبكهاولــين نشســت تبيــين راهبــردي 

  نهادهاي مردم  ازمانس
  شوراي شهر تهران

7  
ــاب   ــوراي كت ــيس ش ــم سالگردتاس مراس

  كودك
  شوراي كتاب كودك

  شوراي كتاب كودك  ديد و بازديد نوروزي  8

9  
وزارت  - سازمان يونيسف  همايش بهداشت باروري جوانان

بهداشت و مجتمع جهاني 
  ترغيب مذاهب اسالمي

 -اسـپانيا -كانـادا (قـاره  3سـفر از   گزارش  10
   )كره جنوبي

  شوراي كتاب كودك

  انجمن جهانديدگان شاد  جشن سالگرد تاسيس  11
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  يهاها و سخنرانيكارشناسان گام ها، كارگاه

  داخل و خارج از موسسه
ابراهيم ايرجي، دكترسيد محمد مهدي بهشتي، مهندس محمود  :آقايان 

   لطاني، مهندس كامي كازروني، مصطفي كريميس

نژاد، زهرا سـليماني، نگـين شـهري،     مريم احمدي، ماريا ساسان: ها  خانم

فرمـاني، شـيوا    اكرمي، فاطمه صـهبا، سـهيال طـاهري، زهـر     مرضيه شاه

زاده، نگين  ميالني، فريبا مقدسترابي فريده دكترموفقيان، فرحناز مددي، 

  نابت، مهين هوشمند
  

  
  
  

  ها ارتباطات و همكاري
ــز ــه بج ــراي برنام ــاگون در اج ــاي گون ــه ه ــدها  و  مدرس ــا ، مه ه

نهادهـاي زيـر     هـا و  گذشته با سـازمان  سال موسسه در، فرهنگسراها

   :داشته است   همكارييا   ارتباط

انجمن جهانديدگان شاد، جمعيت زنـان مبـارزه بـا آلـودگي محـيط       

ت، شبكه ياري به كودكان كار و خيابان،كانون توسعه فرهنگـي  زيس

 ي كودكان،موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكـان ايـران، موسسـه   

ي فرهنگـي   پژوهشي كودكان دنيا، شـوراي شـهر تهـران، موسسـه    

ي  منطقـه (ي كودك و نوجوان،مجتمع آموزشـي رشـد    هنري آشيانه

ي  همراهان آتيـه ي شهيدمحمدسبحاني،شركت  سراي محله ،كتاب)2

،انجمن اوليا و مربيان كودكان و نوجوانان،انجمن )همراهان(پاسارگاد

خواهان ديرآموز،گروه فكرانه، شـركت تجـارت    حمايت از حقوق توان

 يبا اخـتالل رشـد  از افراد ،انجمن حمايت  (PIC)المللي پرشيا بين

  )انجمن خورشيد(عصبي 

  ش، نشانه، چيستاانتشارات قطره و پيك ادبيات، صابرين، پيداي

  سپاس
ســـپاس و قـــدرداني از داوطلبـــاني كـــه مـــا را در برگـــزاري  •

  :هاي كتاب در سال گذشته ياري دادند نمايشگاه

ماندانا آجوداني،مريم انوري،فريبا اعالني،نيلوفر بديع،آذر : ها  خانم •

ــي،الله بخششــي،ليال بهاري،معصــومه پيرهادي،افســانه     بخشش

ــن ــه حجازي،زل حس ــومه  زاده،هدي ــا سميعي،معص ــا دامك،آتوس يخ

پـور،پروين فرزاني،منصـوره فرداد،نسـرين     شمشيري،فرخنده صادق

آباديان،فرزانـه منفرد،نسـرين    زاده،مـريم ملـك   لطفي،فريبـا مقـدس  

  زاده،مهناز نادريان اهللا ماييلي،سهيال نعمت

  دكتراستاد توران ميرهادي،دكتر فريده ترابي ميالني،: سپاس از  •   

  و آقاي ه جواليي، دكتر فاطمه قاسمزاده، دكتر احمد محيطسوداب     

   تاليف هاي ارزشمند خود در اسفنديار معتمدي كه با مشاوره     

 .ياورمان بودندها  كتاب     

هـا و بـا    با تشكر از خانم مينو ميرزاده به خـاطر ويـرايش كتـاب    •
ارشناسان و دوستاني كه بـا دسـتياري و اظهـار    ك ي سپاس از همه

   .ها ياري رساندند تر شدن كتاب ي خود به كاربردي نظرهاي سازنده

  هاي داوطلب  هوي گر و با تشكر از همه •

   

  دور راه
موسسـه   ي خـدمات ارايـه بـه منظـور    كهدور  در اجراي طرح راه

طراحي شـده   ها در مناطق مختلف ايرانبه خانواده مادران امروز
هاي زير بـه ايـن برنامـه    در سال گذشته ده گروه از شهر ،  است

  :پيوستند 
  مازندرانبست  كله،قم ، قائم شهر ، كرمان ، بابل

 ي راه دور منتشر و شماره پيك مام ويژه 9طي سال گذشته  
چهار نشست به همـراه كارگـاه آموزشـي بـراي نماينـدگان      

هـا و يـك همـايش يـك روزه بـه منظـور بررسـي و         گروه
همچنين . ه برگزار گرديدريزي آينده راه دور در موسس برنامه

هاي موسسـه ماننـد    گير در برخي از برنامه هاي بهره از گروه
  .دعوت به عمل آمد... هاي ماهانه و  سخنراني

ــز در موسســه ي فعاليــت راه دور در ادامــه ي  تهــران، امســال ني
  .ي آموزش راه دور برگزار شد ي مهر كودك برنامه حمايتي خانه

توانيد  ي راه دور را مي ي برنامه ر بارهتر د اطالعات بيشتر و دقيق

 .ي راه دور مطالعه فرماييد  ويژه –هاي مام  در پيك

  تاليف و انتشار

در ,  ي تاليف و نشر هاي قبلي موسسه در زمينه ي فعاليت در ادامه

يك   ،پيك و يك پيوست 4سال گذشته موسسه موفق به انتشار 

عنـوان   4تـاليف  يك عنـوان كتـاب آسـان ،     ، عنوان كتاب كار

عنـوان   3ك و تجديد چاپ يك عنوان كتـاب كـار و   چكتاب كو

همچنين يك عنوان كتـاب كـار نيـز در    .  جزوه آسان شده است

  ها كمـك مـوثري بـه آمـوزش     كتاب انتشار اين. دست چاپ دارد 

دور و بــاال بــردن  ي راه هــا و پيشــبرد برنامــه خودكفــاي خــانواده

 .ها است اي مورد نياز آنه ها در زمينه اطالعات خانواده

  سال گذشته  در ها ساير فعاليت

  ديدوبازديد نوروزي در موسسه ●

  المللي كتاب شركت در نمايشگاه بين ●

انديشـي كودكـان كـار و خيابـان بـه       ي هـم  شركت در جلسه  ●

يـاري كودكـان   ي  مناسبت روز جهاني كودك به دعوت از شبكه

   كار و خيابان

جمعي  ي رستم و سهراب به طور دستهتماشاي نمايش عروسك ●

  ها با خانواده

برگزاري مهماني مادراني كـه از دوسـال قبـل تـا امـروز گـام        ●

آمادگي براي فرزندپروري را درموسسه گذرانده بودند، بـه همـراه   

كردن ديـدار از مـادران جـوان، آشـنا      فرزند و همسر با هدف تازه

ت جديـد  شدن مادران بـا شـرايط هـم و پاسـخگويي بـه سـواال      

  زندگيشان

 هاي داوطلب برگزاري ششمين همايش گروه ● 


