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  ی پیک مام به مناسبت انتشار صدمین شماره ●
 
 رسانی در موسسه: ی اطالع مختصری درباره   
 

از طول و  A4 به دنیا آمد. شکلش نصف “وگو های مام گفت”اول 
 0711تا پاییز  0731بود . از آذر   صفحه  01تا  01هایش تعداد صفحه

 گوهای مام منتشر شد .  و چهار شماره گفت
هیای   رسیان  از فعایییت   ی داخلی    اطی     هدف از انتشار این نشریه

گیر موسسه  های سودمند برای اعضای بهره ی خواندن  موسسه و ارائه
 بود . 

 ر آن با آقای مهندس سیامک جوالی  بود و از مادرانمسئوییت انتشا

 
 
 
 
 

ی مقایه و مطایب  ها   پدران و نوجوانان هم برای ارائه و مادربزرگ
 شد. استفاده م 

(   به عنوان  A4ی  به شکل یک ورق  ) دو صفحه “پیک مام”
ماهنامه و با طراح  مناسب برای پست کردن بدون پاکت   از تیر ماه 

 شد .  منتشر 0731
رسان  زود به زود از  هدف از انتشار پیک مام   سهویت در اط  

 گیران رو به افزایش موسسه بود. های موسسه به بهره فعاییت
 ی این نشریه هم با آقای مهندس  مسئوییت طراح  و انتشار اوییه

 جوالی  بود .

    
 ی  شماره

011 
 ي داخلي  خبرنامه                     

 موسسه                       
 مادران امروز                
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   A3به بعد این پیک دو برگی  شید . ) ییک بیرگ      0731از مرداد 
ها به صیور  ییک    ایبته باز هم در بعض  شماره  ( A4حه چهار صف

 شد . برگ  یا حت  سه برگ  منتشر م 
ی خیانم فرحنیاز    مسئوییت پیک مام بعد از مهندس جوالی  به عهده

اکنون خانم ماندانا آجیودان  مسیئول تیدوین     مددی قرار گرفت و هم
نامه تاکنون پیک مام به صور  فصیل  0716پیک مام هستند. از پاییز 

 شود . و هر سه ماه یک بار منتشر م 
آغاز شد .  “پیوست پیک مام”های  به نام  انتشار برگه 0731از پاییز 
هیای خاصی  بیود کیه      رسان  از موضو  ها به منظور اط   این برگه

بندی  ی جمع ها بپردازد ؛ همچنین وظیفه توانست به آن پیک مام نم 
به  هدر سایگرد تاسیس موسسی موسسه را  های یک سایه کل فعاییت

 شماره پیوست پیک مام منتشر شده است. 01عهده دارد . تاکنون 
ی  تایپ مطایب مربوط به پیک و سیایت از ابتیدا تیاکنون بیه عهیده     

نیلیوفر    ایهییاری    پروین اسیفندیار   ها  دوستان زیر بوده است : خانم
 آزاده و زاده انک مقییدسفرمییریم شیاگردپور    زهراجهاندوسیت   بیدیع 
 مددی 
ی  نامیه  گروه نوجوانان موسسه اقدام به نشر یک وییهه  0710از سال 

 17شماره از آن تا سیال   6که  “رد پا”مخصوص نوجوانان کرد با نام
هیای نوجوانیان و شیعر و     نوشیته  منتشر شد . این نشریه حاوی دست

های دییدن  و   داستان و مقایه و معرف  بزرگان و نویسندگان و مکان
صفحه و در قطیع رقعی     71های نوجوانان بود . حدود  جلسهگزارش 
 شد .  منتشر م 

 تند از : ردوستان نوجوان  که در این نشریه همکاری کردند عبا
کاوه اکبری  شیدا اکبری   بهار پرتو   دنا رضوی  نوید شکر گزار  ندا 
شکرگزار  نازنین کاظم   غزال پرتیو   مینیا شییدای   نیمیا قاسیم        

کزازی  تابان مهیر بخیش  آرزو عطشیان   مهیدی شیهری         مهرداد
مه  امینیان  مریم درودیان   بابک امین   آرزو ایونید آذری  رونیا    

 مشتاق  و ...
ی مهمی  در   اندازی شید و وظیفیه   موسسه راه سایت 0716از سال 

های موسسه را بر عهده گرفت . این سایت را  اط   رسان  از فعاییت
روحان  طراح  کرد و شیرکت مهندسیان مشیاور     آقای مهندس عل 

 گزینه پشتیبان  از آن را بر عهده گرفت . 
ی امور بارگذاری و سایر کارهای مختلف مربوط بیه   افراد زیر در اداره

هیا: سیحر نوتیاش  فرحنیاز      اند : خانم سایت تا به حال همکاری کرده
  مددی  نیلوفر بدیع و ماندانا آجودان  آزادهمددی  

های  رسان  به گروه موسسه مادران امروز به منظور اط   13همناز ب
ها با یکدیگر   تبادل تجربه   خبردار  گیر از راه دور   ارتباط گروه بهره

هیای موجیود در    ها و ابهیام  شدن از نظرها و پیشنهادها و رفع اشکال
پیک ماام  ”ی  گیر از راه دور   اقدام به تهیه های بهره طول کار گروه

کرده است . این پیک به صور  ماهانه و در چهیار  “ ی راه دور هویژ
مسئوییت  رسد. از طریق ایمیل به مخاطبان خود م   A4صفحه ی 

آبادییان اسیت. گفتنی  اسیت کییه      ایین پییک بیا خیانم میریم ملیک      
هیا در موسسیه زیرنظیر و بیا مسیئوییت خیانم مرضییه         رسان  اط  
 شود.  کرم  انجام م  شاه

به طور آزمایش  هر فصیل ییک    “پیک مام داخلی” 0711از خرداد 
 بار شرو  به انتشار کرده است .

 

 پاییز در های موسسه مختصری از فعالیت●
    
 موسسه داخلهای برنامه 
  

نگیین   -نابیت نگیین   هیا  )خیانم آمادگی برای فرزندپروری گام  ●
 (شهری

 زهییرا  -زاده فریبییا مقییدس هییا خییانم) رفتااار بااا  ااود   گییام
 ( سهی  طاهرین سلیما
 (سهی  طاهری) خانم  تشویق و تنبیه گام  
 خانم سهی  طاهری(  بازی و پرورش  ود  گام ( 
  (نهاد ماریا ساسان)خانم  رفتار با  ود  دبستانیگام 
  کرم ( )خانم مرضیه شاه رفتار با نوجوانگام 
  خانم شیوا موفقیان(رشد جنسی  ود  و نوجوان گام( 
 (انیموفق واشی خانم) بعدازظهر – زناشویی بطروا گام 
 (فاطمه صهبا)خانم  ارتباط  المی گام 
 (نهاد خانم ماریا ساسان) ارتباط همسران گام 
 (مریم احمدی)خانم  مدیریت بر خود گام 
  ( مریم احمدی)خانم  مدیریت بر استرسکارگاه 
د، اار  شیردهی به نوزاد، ماساژ ناوزاد، خاوان نوزا   هایکارگاه

)خیانم هیا    فرهنگی با نوزاد، پدران و آمادگی برای حضور فرزند
 نگین نابت  نگین شهری(

 

 های خارج از موسسه برنامه  
 هامدرسه 
 هاای   اهمیات و جایگااه مراار    سخنران  با موضیو    برگزاری

با کارشناس  برای مربیان های زندگی  مرار  ی دورهو شرو  زندگی 
 (0ی  منطقه) ی سما در دبستان دخترانه کرم  خانم مرضیه شاه

  ی  ی راهنمیای  دخترانیه   مدرسیه در  و  تان جشن بازیبرگزاری
 (گوی    محیط زیست   قصه)گروه بازی 6 ی منطقهدر سما 
 
  مردهای  ود 
  در مهدکود  عسل)مهرشهر کیر((   تشویق و تنبیهبرگزاری گام

 زاده با کارشناس  خانم فریبا مقدس
   در مهیدکود  تی ش بییا    رفتاار مناسا   بیا موضیو     سیخنران

 و برگزاری نمایشگاه کتاب کارشناس  خانم سهی  طاهری
  در مهد بعثیت ) بیمارسیتان بعثیت ( بیا      نمایشگاه  تانبرگزاری

 همکاری خانم پیرهادی
 
 های فرهنگ ها، خانه فرهنگسراها، شررداری  
  های شرر هی برترین ها برای غنچ دومین جشنوارهحضور در 

با همکاری شهرداری تهران به مناسبت روز جهان  کیود  در محیل   
 ها در پار  گفتگو )با همکاری نیروهای داوطلب( دائم  نمایشگاه

  مناسبت روز جرانی  اود  کتاب و معرف  موسسه به نمایشگاه 
 در پار  شقایق به دعو  شبکه یاری کودکان کار و خیابان

 مناسبت روز جرانی  اود  موسسه به کتاب و معرف   نمایشگاه 
 در فرهنگسرای پایداری به دعو  شبکه یاری کودکان کار و خیابان

 مناسبت روز جراانی  کتاب و معرف  موسسه مادران به  نمایشگاه
در خانه فرهنگ خاقان  به دعو  شبکه یاری کودکان کیار و    ود 
 خیابان
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 سایر مرا ز 
  به  و  تابخوانی در خانواده موضوع ترویج خواندنسخنران  با

ی کتاب با کارشناس  خانم میریم احمیدی بیه دعیو       مناسبت هفته
 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 کتاب و معرف  موسسه مادران و پاسخگوی  به سیواال    نمایشگاه
بیه دعیو      به مناسابت روز جراانی  اود    با حضور کارشناس 

 رصد دستگاه موسسه بازی و اندیشه در پار  چها
   به دعو  خانیه   ضرور  آموزش در خانوادهسخنران  با موضو

 کود  و خ قیت با کارشناس  خانم زهرا سلیمان 
  در شرکت مهندس  و  آمادگی برای فرزندپروریگام  6برگزاری

زهرا سلیمان   ها ( با کارشناس  خانمتهرانتوگا ) -ساخت توربین مپنا
 نگین شهریو 
 در شیرکت مهندسی  و سیاخت     ارتباط همساران  مگا 6برگزاری

و مارییا   فاطمیه صیهبا   ها ( با کارشناس  خانمکر(توگا ) -توربین مپنا
 نهاد ساسان 

 در شیرکت مهندسی  و سیاخت      المای ارتباط  گام 6 برگزاری
 کرمی  و  ها مرضییه شیاه   توگا )کر(( با کارشناس  خانم -توربین مپنا
 فاطمه صهبا

 آموزش پیش از ازدواجو  یریت بر خشممد هیای  برگزاری گام 
( با کارشناسی   کر(توگا ) -در شرکت مهندس  و ساخت توربین مپنا

 فرحناز مددیخانم 
  در شیرکت مهندسی  و سیاخت     مدیریت زمان کارگاهبرگزاری

 نهاد ماریا ساسانتوگا )کر(( با کارشناس  خانم  -توربین مپنا
  در شرکت مهندسی  و   هراهنمایی خانواد جلسه01برگزاری تعداد

 و )کر(( با کارشناس  خیانم میریم احمیدی    توگا-ساخت توربین مپنا
 زاده قاسم فاطمه 

 

 و   ها ها ، نمایشگاه ها ، همایش شر ت در ارگاه
 های سایر مرا ز  نشست

  و معرفی    نمایشگاه تخصصی ماادر،نوزاد و  اود   حضور در
در مرکیز  هیا   دههیای مناسیب بیرای خیانوا     کتاب نمایشگاهو موسسه 
کیانون پیرورش فکیری کودکیان و     فرهنگی  هنیری   هیای   آفرینش
  نوجوانان

 
 ها شررستان 
 شیهر بیه دعیو      در قیائم  پرساش و پاسا   ی  جلسیه  برگزاری

کرمی  و فرخنیده    ها مرضیه شیاه  های راه دور با کارشناس  خانم گروه
به دعو  مهدکود  ترانه  تشویق و تنبیهو برگزاری گام  پور صادق

 بهاری با کارشناس  خانم فاطمه صهبا
 در شیاهرود بیه    گویی و  تاابخوانی  قصهی  گام فشرده برگزاری

دعو  انجمن دوستداران کود  شاهرود با کارشناس  خیانم مرضییه   
 کرم  شاه
 در قم به دعو  گیروه راه دور   پرسش و پاس ی  جلسه برگزاری

 پور کرم  و فرخنده صادق ها مرضیه شاه پیشرو با کارشناس  خانم
ها:  با همکاری خانمنمایشگاه  تان و معرفی موسسه  برگزاری و

پیور  معصیومه پیرهیادی  مانیدانا      کرم   فرخنیده صیادق   مرضیه شاه
 تن از اعضای فعال گروه پیشرو 6آجودان   حورا عزیزی و 

های آینده نامهبر 
 شروع ها)صبح( گام

 تعداد     
 جلسه     

 ساعت گرداننده

 1-00 خانم زهرا سلیمان  0 64/1/11 تشویق و تنبیه
 1-00 خانم سهی  طاهری 4 0/01/11 بازی و پرورش کود   
 1-00 خانم فرحناز مددی 1 1/01/11 موزش پیش از ازدوا(آ  آ

 1-00 یوا موفقیانخانم ش 4 00/01/11 روابط زناشوی 
 1-00 کرم  خانم مرضیه شاه     0 06/01/11 گوی  و کتابخوان  قصه   

 1-00 خانم مریم احمدی  6 66/01/11 مدیریت بر استرس
های تفکر و حل  شیوه 

 مسئله
 1-00 خانم فاطمه صهبا 6 63/01/11

 1-00 خانم فاطمه صهبا 1 63/01/11 ارتباط همسران

 شروع ها)بعدازظرر( گام
 تعداد     
 جلسه     

 ساعت گرداننده

 0/6-0/4 خانم فاطمه صهبا 3    0/01/11 ارتباط ک م 
 0/6-0/4 خانم فاطمه صهبا 1        01/01/11 رفتار با کود  دبستان   

 0/6-0/4 خانم مهین هوشمند    1        03/01/11 رفتار با نوجوان

 شروع ها  ارگاه
 تعداد     
 هجلس     

 ساعت گرداننده

آموزش توایت رفتن به   
 کودکان

 1-06 خانم زهرا سلیمان  0        00/01/11

 

خانم فاطمه  سخنرانی مررماه امسال با  ارشناسی سر ار •
بود  ه در آموزش فلسفه برای  ود ان  و با موضوعنژاد  مظفری

 طور  امل چاپ خواهد شد. پیک آینده به
 

  اهآبان مسخنرانی ی  خالصه
 آقای شررام اقبال زاده کارشناس :
 اهمیت وجایگاه  تان خوانی برای  ود  ونوجوان موضو  :

این پدیده را  سوادی  در سخنان خود با اشاره به موضو  ب  زاده آقای اقبال
در قدیم با سواد کس  بود که خواندن و  :چنین مورد بررس  قرار دادند این

 است. به این معن   سوادهای چندگانه شدهنوشتن بلد بود وی  امروزه دنیای 
 شود و سوادی محسوب  م  که در بعض  جوامع ندانستن زبان  خاص نوع  ب 

اینترنت نو  دیگری از  ی کار کرد با کامپیوتر و در جوامع  دیگر ندانستن نحوه
 شود. م  تلق سوادی  ب 

یعن  . ایم شده “سوادی نو  دوم ب ” سوادی به نام امروزه ما دچار نوع  ب 
چرا که  ؛گوی  برای  فرزندانمان خوان  وقصه نداشتن آگاه  از ضرور  کتاب

دیگر فوایدی  ی یغا  و                  بر افزایش دایره  خوان   که ع وه گوی  و کتاب قصه
ای مربوط به خانم  مقایهآمده )“بلندخوان  فواید”ی مربوط  به  مقایه که در

ثیر به سزای  بر ایجاد نزدیک  در ارتباط عاطف  و ( تانهاد فاطمه مظفری
 فرهنگ  کود  نیز خواهد داشت.

کود    باید بدانیم برای رشد تخیل عواطف قوای باصره وتقویت حس شنوای 
های درس  موجود    کتاب های تصویری دارد. گوی  وکتاب احتیا( به شعر قصه

 کند. ها را فراهم نم  در مدارس این توانای 
ی برخیورد میا بیا مدرنیتیه در      ی نحیوه  اقبال زاده سخنان خود را دربیاره آقای 
ادبیا  میدرن را   های گوناگون بخصوص ادبیا  بدین گونه ادامه داده؛ و زمینه

)ایین   افزودنید: ادبییا  کیود     های زندگ  مردم دانستند و  حاصل پیچیدگ 
اشته و وجیود  جهان پیش از مدرنیته وجود ند در ایران و گونه که امروز هست(

وی در پایان  ی ادبیا  کود  را ساخته است.  ها پیشینه ها و ترانه قصه ها                  متل
سخنان خود به نقش خانواده در ارتباط با یکدیگر و بخصوص کودکیان اشیاره   

منیدی   ع قیه  و بلندخوان  را از مهمترین عوامیل ارتبیاط   و خوان  قصه کرد و
  خوان  برشمرد. کتاب نوجوانان به کودکان و
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 ی سخنرانی آذرماه خالصه
 : خانم د تر مرشید فروغانکارشناس

 ی برقراری ارتباط با سالمندان نحوه: موضو  
ی  دورهاند که متفاو  از  ای متوید و بزرگ شده سایمندان ما در دوره

در ک م و  .دییل نیازهای متفاوت  دارند ؛ به همیناستما زندگ  
ها و ایگوهای   ها روش . آنکنند استفاده م گان متفاو  ارتباط از واژ

توانند کنار بگذارند و خانواده احساس  را در زندگ  دارند که نم 
آید. همین امر  کند در شرایط فعل  و با منطق امروزی جور درنم  م 

باعث عدم تفاهم بین ما و سایمندان شده است. در ابتدا ما باید 
ها چه تاریخ  را  یمند قرار دهیم و ببینیم آنخودمان را در موقعیت سا

ها رفتار سایمندان را بهتر در   توجه به آن با تااند  پشت سر گذاشته
 کنیم.

ای نیست که بگوییم از زمان خاص  به آن وارد  سایمندی دوره
شویم. درواقع سایمندی یک فرآیند تدریج  است که در افراد  م 

سایگ  به بعد  60انسان از رود.  مختلف با یک سرعت پیش نم 
شود.  کند که او( این تغییرا  در سایمندی مشاهده م  تغییرات  م 

هایش انتظار داشت و  ی بنابراین از هر فرد سایمندی باید طبق توانا
 ایگوی ثابت  در ذهنمان نداشته باشیم. 

ی تغییرات  در شنوای    در این سخنران  درباره خانم دکتر فروغان
ادگیری  تمرکز و توجه  فهم در  مطایب  عواطف و ی بینای  

احساسا  و اشکال ارتباط ک م  سایمندان توضیحا  کامل  دادند و 
  کردند اشارههای  برای برقراری ارتباط مناسب با سایمندان  نکته
 :ازجمله

 پیرگوشی یا  اهش شنوایی: -
 به علت ضعف شنوای  با سایمند باید دقت کنیم کهدر گفتگو  • 

آهسته صحبت کنیم و نبریم بلکه باید سایمند  تن صدایمان را باال 
 جم   را واضع و با سرعت کمتری ادا کنیم.

ها  یب دیدن حرکتسع  کنیم روبروی سایمند قرار بگیریم تا با  •
 بتوانند کلما  را بهتر تشخیص دهند.

 پیرچشمی یا  اهش بینایی: -
کنند و با  ای  پیدا م ی افراد کاهش بین از چهل سایگ  همه •

سری  شود درنتیجه یک این مشکل تشدید م   باالرفتن سن
ها  قادر به انجام آن این دورهاند در  های  که افراد قب ً داشته فعاییت

شود و باید به  طور مثال مطایعه برایشان دشوار م  نخواهند بود. به
نوار شعر دادن به موسیق  یا  دنبال جانشین  برای مطایعه مثل گوش

 باشند و ...
وآمد  نور کاف  برای رفت باید ها ی مواقع بخصوص شب در همه •

کاهش پیدا  سایمند شبانه وجود داشته باشد تا احتمال زمین خوردن
 کند.
 نند  سرعت یادگیری در سالمندی  اهش پیدا می چون -

 پس:
 احتیا( به تکرار بیشتر دارند. •
 .ن قرار دهیمدر اختیارشااط عا  را آهسته  •
سایمندان در هر زمان فقط به یک مسئله یا  :تمر ز و توجه -

زمان برای  یا چند کار هم 6توانند فکر کنند بنابراین انجام  موضو  م 
 سایمند مشکل است.

یابد که یک  از  کاهش م  مطایب در سایمندان در  فرم مطال : -
و  رف بزنیمح کندتر تر  بنابراین ساده شنوای  است. دالیلش کم

 هایمان را تکرار کنیم. درصور  یزوم صحبت
کنند سایمندان  ها فکر م  خیل  سالمند: ا عواطف و احساس -

ن اها نیاز به توجه بیشتر و احترام به ش آن  که حایند درناپذیر انعطاف
و منزیت خود دارند. سایمندان چون زمان کوتاه  از زندگ  در اختیار 

کنند و بیشتر به بهبود  تری به زندگ  پیدا م  بتنگاه مث درنتیجهدارند 
 کنند. شرایط حال فکر م 

ها و حرکا   شدن حایت توجه به کند با :ارتباط  المی شکالاَ -
 ها: سایمندان  برای ایجاد ارتباط موثر با آن

 . کنیم خطاب دارد دوست خودش که اسم  با را سایمند •
 سرعت ارتباطمان را کاهش دهیم. •
 ی فعال باشیم. ندهشنو •
ی  ایشان به تفاو  بین افت حافظه و بیماری آیزایمر در دوره پایان در

 این است:نکته مهم در بیماری آیزایمر . سایمندی اشاره کردند
شود تا  هیچ اط عات  ثبت نم مبت  به آیزایمر ی فرد بیمار  در حافظه
فظه  فرد سایمند که در افت یا ضعف حا موقع به یاد آورد درحای  فرد به

شود که  مواقع  فراموش م  شود وی  در اط عا  در مغزش ثبت م 
 فرد به یاد خواهد آورد.  در اثر تکرار

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

تسلیت 
 دکتر طاهره جذب   ها الیه و آذر بخشش  خانم فصل گذشتهدر 

دادن  زهرا جذب   نرگس تدین و زهرا سلیمان  در غم از دست
یک  از عزیزانشان به سوگ نشستند  به این دوستان صمیمانه 

 داریم.  آرزوی س متها  برای آنو تسلیت گفته 

  

 سپاس 
با ری صمیمانه از خانم آتوسا سمیع  به پاس همراه  و همکا •

یاس به پاس کمک مای  و  از خانم محبوبه گل انتشارا  موسسه 
 از های خار( ی دوستان داوطلب  که در برگزاری نمایشگاه همهاز 

   سپاسگزاریم.اند دادهموسسه ما را یاری 
 

 !توجه 
ها  مراکز  ی اعضا و دوستان موسسه  نهادها  سازمان از همه

شود ایمیل خود را برای موسسه  فرهنگ  و ... درخواست م 
ها و ارسال خبرنامه از  رسان  اط   ارسال کنند تا از این پس
 طریق ایمیل صور  گیرد.

 

 !دوستان عزیز 
صور  فصل  برگزار  سخنران  عموم  ماهانه به 0710از سال 

دومین ماه هر فصل را به یک  ی شنبه خواهد شد. اویین سه
داد. مثل گذشته این  موضو  مرتبط با خانواده اختصاص خواهیم

خواهند با موسسه  ی اعضا و دوستان  است که م  ویهه ها جلسه
سایت به اط    موضو  را از طریقهر فصل  در آغاز آشنا شوند.
 رسانیم. شما م 
 

 

 با هم و سال فعالیت موسسه را  آغاز چراردهمین

 در  نار هم باشیم.
بعدازظهر در نشست   7-4از ساعت  1/01/11پنجشنبه 

خودمان  و صمیم  در موسسه مادران امروز  سیزدهمین 
موسسه را گرام  داشته و با یاران و  تاسیس سایگرد

کنیم. پیشاپیش حضور  دیداری تازه م  موسسهدوستان 
 نهیم. پربار شما را در این نشست ار( م 

 


