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 تابستان در هاي موسسهمختصري از فعاليت
 
    

 داخل موسسههاي برنامه 
 
 
  (کرمیمرضیه شاه)خانم  با نوجوان مناسب رفتار گام 

   (نژادماریا ساسان)خانم  همسرانمناسب ارتباط  گام 
   (فرحناز مددی)خانم  مدیریت بر خشم گام 
    ها )خانم سال 41-41هاي زندگی براي نوجوانان مهارتگام 

 سیمین بینا و شیدا اکبری(     

 
 
 
 
     ها )خانمسال  41-41هاي زندگی براي نوجوانان مهارتگام 

  نگین شهری و شیدا اکبری(   
  ي ي والدین( به منظور آشنایی با دورهتوجيهی )ویژهکارگاه 

  و کرمیمرضیه شاه ها)خانم هاي زندگی براي نوجوانانمهارت   
 (نگین شهری   

  مرضیه )خانم  بزرگساالننفس در اعتمادبهتقویت کارگاه 
 کرمی(شاه   

  ها نگین )خانم هاي ارتباطی در خدمت صلح و مدارامهارتکارگاه 
  شهری و شیدا اکبری(    

 2  (زهرا سلیمانی)خانم  جنسی کودکان تربيترشد و کارگاه  

 خانم زهرا سلیمانی( آموزي و انضباط در کودکاننظم کارگاه(  

 

م ام پيك  
    

 يشماره

321  

ي داخليخبرنامه  
 موسسه

 مادران امروز
 

2331 تابستان  
1122              
2331 

 

 برای آغاز سال تحصیلی     
 

را به آگاهی تبدیل کنیم و ببینیم چگونه  هاهایمان، بکوشیم آنها و نگرامیبا مروری به دلهره  

 توانیم یادگیری را خوشایند و پرجاذبه کنیم؟می

محیط مناسبی را برای انجام آن فراهم  ،توانیم با بررسی اثرات مثبت و منفی تکلیف شبچگونه می

 کنیم.

 بیاموزیم.پذیری را به کودکان توانیم عادت به مطالعه، خود انضباطی و مسئولیتچگونه می

  آموزانهای دانشبا بسیاری از نیازها و ویژگی توانیممی رفتار با کودک دبستانی گام دربا حضور 

               .کارهایی برای ارتباط بهتر و کمک به پیشرفت تحصیلی کودکان دبستانی بیاموزیمشنا شویم و راهآ

 

 

 

 1313355111 -تهران
 ابتدای خعصر ـ ولی خ 

خ  -شهید مطهری
نبش کوی  -سربداران

 -53پ  -جهانسوز
 زنگ زیر همکفتک

 تلفن و دورنگار
 33311593و  33111958

 33323513 

 

 گیرنده :
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 کرمی()خانم مرضیه شاهآمادگی براي ورود به دبستان  کارگاه 

 خانم زهرا سال  1آموزش توالت رفتن براي کودکان زیر  کارگاه( 

 سلیمانی(   

 با مدیریت جمعی( خودپيگيري مدیریت بر  یهاجلسه( 

 

  تاریخ در هاي داوطلب موسسهگروه دورهمیدومين 

در محرل موسسره    عصرر  41-12:02ساعت  ،44/1/69

 مادران امروز برگزار شد.
هــای )گـروه  داوطلــ  هـای افـراد و گــروه  ،دوســتانهنشسـت  در ایـن  

ــه  ــر، کتاباان ــاباوانی، خب ــا ،  کت ــگاه کت ــوزم، نمایش ــانی، وم ی ام
هــای عملکــرد و فعالیــت ،(هــا و مراســم و کارهــای متفر ــهمناســبت
نیازهای خود گفتنـد تـا   ها و ی خود را بیان کردند و از تجربهداوطلبانه

تـری نسـبت بـه    ی دوستان با کارهای هم وشنا شوند و دید جامعهمه
در این زمینه تبادل تجربه  ،ندنهای داوطلبانه پیدا کی فعالیتمجموعه

 نهایتاً روز شادی را در کنار هم گذراندند. ،صورت گرفت
  رار است این نشست هر فصل برگزار شود.

 

 

 هاي خارج از موسسه   برنامه
 

 هاکودک و مدرسه مهدهاي
 

  رفتار مناسب با کودک و گـام  تربيت جنسیکارگاه برگزاری 

   با کارشناسی خانم زهرا سلیمانی در مهدکودک بادبادک

  در  زادهفریبـا مدـد   خانم با کارشناسی  قاطعيت کارگاهبرگزاری

 دنیای رنگینمهدکودک 
 

 

 زیستگروه محيط
 

  در منزل ایشان لقا مالحصدمين سالگرد تولد خانم مهشرکت در 

   و  ي سربز سالگرد تاسريس گرروه هميراران خانره    شـرکت در 

لقا مالح به مناسربت صردمين   پاورپوینت از خانم مه دو نمایش

 خانم زندگی و کانون گذشته سال کارهای معرفی)  سالگرد تولد ایشان

 مطلرب  یرک  هیارا براي محيطیزیست بازي یک انجام و (مالح

 تجربيرات  و امکانرات  مرورد  در نظرر  تبادل و بحث و آموزشی

زیسرت  هراي محريط  ، جلسه با یکی از دبيرران کرانون  هاکانون

)معرفی گروه محیط زیست موسسه مادران امـروز و   مناطق شهر تهران

جلسه با نمایندگان شورایاري  طرح اکوتیم، معرفی طرح مدار  سبز(،

اندرکاران محلی و نمایندگان مساجد و مسئولين سراها و دست

و بخررش سررالمت شررهرداري پيرامررون مسررایل و مشررکالت 

با همکـاری  محيطی در ارتباط با بهداشت و سالمت محل زیست

ی کـانون همیـاران خانـه    و زیست موسسه مادران امروزاعضای گروه محیط
 ی جهاد. سرای محله سبز

  ي بررسری ابعراد نگرران کننرده    همایشـی بـا موضـو     شرکت در

ي بومشناختی منطقه گامپ ترکيه در تشدید ناپایداري يپروژه

بـه دعـوت دفتـر مشـارکت مردمـی سـازمان       ميانرودان و باختر ایران 

 حفاظت از محیط زیست در محل پارک پردیسان

  سالگرد تولد خرانم  صدمين همایش ی برگـزاری  جلسهشرکت در
 در محل موسسه پژوهشی کودکان دنیا )گروه سپا ( لقا مالحمه
 
 

 سایر مراکز
 

  با  سال 42-41هاي زندگی براي نوجوانان مهارتبرگزاری گام

 ی کتابدارخانهدر  شیدا اکبریکارشناسی خانم 

  ي ادبيات وگو با والدین در زمينهگفتسانرانی با موضو  برگزاری

به دعـوت شـورای    کرمیمرضیه شاهبا کارشناسی خانم  نوجوان کودک و

 ی کتابدارکتا  کودک در خانه
   بـه    شب نودمين سالروز تولد خانم توران ميرهاديشرکت در

 در محل کانون زبان فارسی دعوت شورای کتا  کودک
   انتشـارات معـین   به دعوت  شب هوشنگ مرادي کرمانیشرکت در

 در محل کانون زبان فارسی باارا
 ی دهکدهدر  ي کتاب بازي و اندیشهي دهکدهافتتاحيه شرکت در

 کتا  بازی و اندیشه
  هاي ناخواندهي مهماننشست علمی، ترویجی قصهدر  حضـور 

 یهای ایران حسینیه ارشـاد در محـل کتاباانـه   کمیته ملی موزهبه دعوت 

 حسینیه ارشاد

   یکصرد و ده پيشکسرروت اهرل قلرم برره    تجليرل از  شـرکت در
 ی ملیهای کتاباانهدر مرکز همایش مناسبت روز قلم

  ي یراري  چهاردهمين سال تاسيس شربکه  بزرگداشتشرکت در
 ی هنرمندان ایرانسالن شهناز خانهدر  کار کودکان

  بـه دعـوت انجمـن     پرژوهش در عمرل   ای با عنـوان جلسهشرکت در
 محل انتشارات فنیپژوهشی وموزشی پویا در 

  به دعـوت   “با هم بودن؛ از صلح گفتن”ای با عنوان جلسهشرکت در
 ی تحدیداتی شورای کتا  کودکشورای کتا  کودک در محل کتاباانه

  به دعوت شورای گسـترم   گراميداشت روز جهانی صلحشرکت در
  ی صلحفرهنگ صلح در محل موزه

 
 

 هاشهرستان
 

 انجمن به دعوت  کرجدر  خطاهاي شناختی یروزه 2 برگزاری کارگاه
هـای راه دور موسسـه مـادران امـروز بـه      دوستدار کودک البرز )کرج( وگروه

 نژادکارشناسی خانم ماریا ساسان

 هراي زنردگی برراي    آمروزش مهرارت  ی روزه 2 کارگـاه  برگزاری

 بینـا، سـیمین  هـا  خانمبا کارشناسی شهر، ی  ائمدر مهد شادمانهنوجوانان 

ای بـا مـادران   جداگانـه  کارگـاهی همچنـین   .اکبـری شـیدا  شهری و  نگین
های زندگی برای نوجوانان، تشکیل و در ی مهارتمند به کار در حوزهعال ه

های زندگی، ارتبـا  و  چیستی، چرایی و چگونگی مهارتی این جلسه درباره
 وگو شد.گفتکار گروهی و هیجانات و کنترل خشم 
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در  ،در شـهرهای ماتلـف  هـای راه دور  های گـروه گزارم فعالیت● 
 هـای پیک ،شود. لطفاً در سایت موسسههای راه دور منعکس میپیک

 . فرماییدراه دور را مطالعه 
 

 هاموسسه در رسانه
 

 همایش انجمن کتابداری ایران( ی خبرگزاری لیزنا از سایت لیزنامصاحبه( 

چه مادران امروز نياز خواندن؛ آن”کرمی با موضو  با خانم مرضیه شاه

 “.دارند
 

 راه دور
 

    ای از بــه دعــوت موسســه مــادران امــروز عــده 12/3/18در تـاری
کنندگان گروه راه دور در مازندران، به تهران ومدند و موسسه هماهنگ

هـای راه دور  گروه یمیزبان ونان بود. این نشست با هدف تهیه رزومه
اندیشی برای برگزاری این به مناسبت پانزدهمین سالگرد راه دور و هم

ی پرسـش و پاسـ  در مـورد گـام     همچنین جلسه، 13مراسم در سال 
شهر تشکیل شـده بـود،   های زندگی برای نوجوانان که در  ائممهارت

یـه  هایی که بـرای ته برگزار شد. در این نشست ابتدا دوستان به سوال
پاسـ  گفتنـد، سـپس     ،گروه راه دور موسسه، مطرح شده بود یرزومه

همچنـین   .ی کـار در وینـده مطـرح کردنـد    نظرات خود را برای ادامـه 
پیشنهادهایی برای برگزاری پانزدهمین سالگرد گروه راه دور موسسـه  

های راه دور ارایه شد. در  سـمت دوم  کنندگان گروهاز جان  هماهنگ
هـای  ی برگزاری کارگاه مهـارت هایی در زمینهنشست، به طرح سوال

زندگی برای نوجوانان، تربیت تسهیلگر و ... اختصاص یافت.  رار شـد  
ی ای بـرای مـادرانی کـه تمایـل بـه ومـوزم در زمینـه       هـم دوره باز 

ی  بـل را گذرانـده   های زندگی برای نوجوانـان داشـتند و دوره  مهارت
وبان مـاه بـرای همـایش     11شهر برگزار شود. در پایان، بودند، در  ائم

ی هـای راه دور در تهـران درنظـر گرفتـه شـد. موضـو  جلسـه       گـروه 
ایی های غیر موسسهی خالق )کتا العهوبان مط 11وموزشی همایش 

ی ون خـانم احمـدی خواهنـد    را چگونه مطالعه کنیم؟( است، گرداننده
 بود. 

ی کننـدگان بـه منظـور تهیـه    هایی به هماهنـگ نامهدرضمن، پرسش
ی گروه راه دور داده و  رار شد پس از پر کردن ون، به موسسـه  رزومه

دور تـا پایـان شـهریور مـاه      فرستاده شود. همچنین دوستان گـروه راه 

فرصت دارند، پیشنهادهای خود را بـرای چگـونگی برگـزاری مراسـم     
 پانزدهمین سالگرد راه دور به موسسه بفرستند.

 

 
 

 هاارتباطات و همکاري
 
 هرا و نهادهراي زیرر    با سرازمان  امسال تابستان در

 ایم:ارتباط و همکاري داشته
 

 ی کتابـدار، خبرگزاری لیزنـا، خانـه  پیک ادبیات،  انتشارات انجمن پویا،
 شورای گسترم فرهنگ صـلح و  شورای کتا  کودک،سایت فرانش، 

  سرطان پستان یموسسه
 

 ماه مردادي عمومی لسهج
 

به کارگردانی  “درختان من يهمه”نمایش فيلم   :  موضوع

خانم رخشان بنی اعتماد به مناسبت یکصدمين سالگرد 

 لقا مالحتولد خانم مه

 
لدا مالح مادر محیط زیست یکصدمین سالگرد تولد خانم مه یبه بهانه
فريلم  ی موسسه در سوم مرداد مـاه بـه نمـایش    نشست ماهانهایران، 

اعتمـاد  ، بـه کـارگردانی خـانم رخشـان بنـی     “درختان مرن  يهمه”
 اختصاص یافت. 

 ازای عده رار گرفت و گنندگان مورد استدبال پرشور شرکت این برنامه
 کمبود جا در این جلسه حضور پیدا کنند. تدوستان نتوانستند به عل

ی گـروه محـیط زیسـت    نماینـده  ناست برنامه با خیرمددم و توضیح
پس سـ  .و دلیل انتاا  این فیلم شرو  شد)مام(  موسسه مادران امروز

، کـه بـه   “ی درختـان مـن  همـه ” نورد تدوینگر فیلمخانم شیرین برق
پیـام   ،اعتماد در این جلسه حضور داشتندبنیرخشان نمایندگی از خانم 
برای حاضران پاـش  که سرشار از مهر و دوستی بود صوتی ایشان را 

 کردند. 
 به نمایش در ومد. “ی درختان منهمه”و بعد فیلم 
 لدا مالحهای خانم مهفعالیتمجموعه ی زندگی و دربارهزیبا این فیلم 

انـد و منشـا   لدـ  گرفتـه   مـادر محـیط زیسـت ایـران     درسـتی که به 
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اند اثر ماندگاری بـر  محیطی بسیاری شده و توانستههای زیستفعالیت
است. در پایان هم  محیطی مردم داشته باشند، ساخته شدهتفکر زیست

لدـا  )دختـر خـانم مـه    نورد و خانم ابوالحسـنی خانم احمدی، خانم برق
ی فـیلم و  تهیـه چگونگی ی خانم مالح، رهمالح( صحبت کوتاهی دربا

  های زیست محیطی داشتند.گیری تشکلندش ایشان در شکل
 

 
 
 

 

 

 ماه شهریوري عمومی جلسه
 

نقش خانواده در کمک به کودک در انجام     :  موضوع

 وظایف و تکاليف مدرسه

 کارشناس: سرکار خانم سهيال طاهري

گـذارد، یکـی از   مدرسـه پـا مـی   ای کودکی بـه  که در خانوادههنگامی
 ی تکالیف و وظایف درسی فرزند است.های والدین، مسالهدغدغه

به راستی تکلیف ش  چیست؟ چـه اهمیتـی دارد؟ چـه فوایـدی دارد؟     
توانند از تکالیف شـ  فرزنـدان پـی بـه ومـوزم و      والدین چگونه می

م پیشرفت کودک خود ببرند؟ و در انتها والـدین چگونـه بایـد در انجـا    
 تکالیف به فرزند خود یاری برسانند؟

وموزان در خـارج از مدرسـه و کـال     های درسی دانشی فعالیتکلیه
 شود، تکلیف ش  یا تکلیف نام دارد.در  که توسط معلمین تعیین می

هـای  تکلیف ش  اهمیت زیادی دارد. این فعالیت برای تدویت وموزم
ی تکمیل، برای تعمیم و شده در کال  یا برای تثبیت وموزم، براداده

شود. گاهی معلمین تکالیف های کالسی مدرر میکاربردی ون وموزم

هـا  ی ایـن مهـارت  کنند، ازجملهرا برای تدویت یک مهارت تعیین می
پـذیری، عـادت بـه مطالعـه، همکـاری،      توان به تدویت مسـوولیت می

 مشارکت، خودانضباطی و تدویت حافظه و تمرکز اشاره کرد.
ی ارتباطی بین والدین و مدرسه کمک   به ایجاد یک حلدهتکلیف ش

توانند به جریـان وموزشـی   کند و والدین با ایجاد ارتبا  مناس  میمی
های نوین وموزشی که با رومصحیح کودک خود کمک کنند، درحالی

 شوند.هم وشنا می
اثرات منفی بر روند یادگیری و وموزم دارد و  اما تکليف نامناسب:

کنـد. تکـالیف نامناسـ     گاهی کـودک را از در  و مدرسـه زده مـی   
کنـد،  های موردعال ه محـروم مـی  کودک را از او ات فراغت و فعالیت
دهد، در خـانواده تـنش و مشـاجره    اضطرا  را در کودکان افزایش می

 کند.ودک درگیر میکند و والدین را در امور درسی کایجاد می
تواند در انجام تکـالیف فرزنـد ندـش مثبـت و     حال خانواده چگونه می

 صحیحی ایفا کند؟
اولین نکته دراین زمینه توجه خانواده به این نکتـه اسـت کـه تکلیـف     
ش  جزو وظایف فرزند است و باید توسط کودک انجام شود و خانواده 

انجام تکلیف بـه کـودک    تواند در ایجاد زمینه و بستر مناس  برایمی
 خود کمک کند.

های فردی فرزندم است. ی دوم توجه خانواده به شناخت ویژگینکته
 های فردی کودک را بشناسند: والدین الزم است که تفاوت

 مندی کودک و همساالنشتفاوت انگیزه و عال ه -
 های جسمی و ظاهری کودکتفاوت-
 ها و استعدادهاهای مهارتتفاوت-

های یادگیری فرزند را هـم شـناخته   ن الزم است والدین تفاوتهمچنی
 باشند.

ای است؟ شـنیداری، دیـداری، عملیـاتی،    کودک شما چگونه یادگیرنده
گیرد؟ مالو  و ترکیبی ... . یا کودک از لحاظ اجتماعی چگونه یاد می

به تنهایی، با همکالسی، در گروه با یک بزرگسال و چگونه شاصیتی 
طلبــی، سرســاتی یــا طلبــی، تشــوی ری دارد؟ تنــو در کــودک برتــ

 خطرگریزی.
 خواندن برنامه داشت.در  دم بعدی باید برای در 

ی زندگی و خانواده طراحی و اجرا ریزی درسی باید در دل برنامهبرنامه
مندی، تفریح، درو  محبو  و مشکل کـودک در  شود. باید به عال ه

بتوانـد محـل مناسـبی بـرای     ریـزی توجـه شـود. خـانواده اگـر      برنامه
خواندن کودک طراحی کند کمک بزرگی در انجام تکلیف کـرده  در 
 است.
شـدن  تواند به بهتر انجامالتحریر مناس  هم میی وسایل و لوازمتهیه

خوانـدن و  هـای در  تکالیف کمک کند. وشنایی والـدین بـا تکنیـک   
والدین در های ترین کمکوموزم و انتدال ون به کودک، یکی از مهم

 های:خواندن کودک است. تکنیکامر در 
 بررسی مددماتی در  -1
 بررسی کلی -2
 ی د ی  یا مطالعه برای فهمیدن نه از برکردنمطالعه -5
 بندی مطال بندی و طبدهدسته -9
 ی خالصه و یادداشتتهیه -3
 بازگو کردن -8
 مرور و کنترل -3
 یادووری -3
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ها( ها و کارگاههاي موسسه )گامعنوان برنامه ●

 69 پایيزدر 

 ها:گام

 بعدازظهر( -)صبح رفتار مناس  با کودک -
 بعدازظهر( -)صبحرفتار مناس  با نوجوان -
 مناس  همسرانارتبا   -
 بعدازظهر( -)صبح ارتبا  کالمی موثر -
 ومادگی برای فرزندپروری -
 خشم بر مدیریت -
 مدیریت بر خود -
 مدیریت بر استر  -
 

 ها:کارگاه

 بزرگساالنوموزی و انضبا  در نظم -
 روابط زناشویی -
 بزرگساالننفس در تدویت اعتمادبه -
 فرزندی و فرزند دومتک -
 از شیر گرفتن –ی کودکان زیر دو سال وشنایی با تغذیه -

 

ها، لطفاً به براي اطالع دقيق از تاریخ اجراي برنامه

 موسسه مراجعه کنيد. کانال و سایت

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تشکر ●

از همراهان داوطل  و همکاران اداری که موسسه را 
، یاری دادند از موسسه و داخل های بیروندر برنامه

 بسیار سپاسگزاریم.

 
  valedeyn_va_farzandan: 1اینستاگرام   

 madaraneemrooz: 2اگرام تاینس  

 رسانی:کانال اطال   

https://telegram.me/madaraneemrooz1   

  www.madaraneemrooz.comسایت:   

  info@madaraneemrooz.comایمیل:     
 

 وفرماندانا آجودانی و نيلها پیک مام به کوشش خانم
ود.شمنتشر می بخش روابط عمومیزیر نظر  بدیع  

 دوستان عزیز

ی تلفن، نشانی منزل و از دوستان عزیزی که شماره

کنیم تغییر را به کند، درخواست میایمیلشان تغییر می

 .باش اداری موسسه مادران امروز اطال  دهند

تسليت ●  

 اردشیر ابراهیمی و خانم و ای مانعزیز انبه دوست
 گذشته عزیزی را از انتتابس که درفاطمه حدیدت 

 گوییم.صمیمانه تسلیت می اند،دست داده

 

 

https://telegram.me/madaraneemrooz1
https://telegram.me/madaraneemrooz1
http://www.madaraneemrooz.com/
mailto:info@madaraneemrooz.com
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