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 ششو  بيستي پيوست شماره
 9316آذر 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سالم

سدا    بيسدممي  ساله شدیم،  منیدو ودرد    نوزدهما 

 مان شیم،.زنیگو

 در سا  گذشمه چه کردم،؟
 

کندی  هد    قبل از هر چیز سپاس و قدردانی خود را تقددم  یدی  
های داوطلبان ، یدایی مدا   کمک ی ماران و همراهانی ک  هاهم 

 تخصصی خود در هرقراری و هودن یوسس  سهی  شدند.
هدای همیگد ی خدود در تهدران و     درسال گذشده  عاایید    ●

 ها را دنبال کردم .شهرسهان
های یوسس  هد   ها و کارگاهرساندن اطالعات یرهوط ه  گام●

هامی ک  ایکان حضور در یوسس  را ندارندد، هدا عندوان    خانواده
گسهرش هیگهری ماع  و شهرهای کرج )یارییدک،،   ،“راه دور”

“ راه دور”ی یگهد،کریانگاه ه  هد  هرناید    شهر ری، ههگهر،
ای هددشدداهد حرکدد “ راه دور”پیوسدد . در هخدد   یوسسدد 

های کهاهخوانی هودم . سیزده گروه خودجوش و زمبامی در گروه
هدد  “ راه دور”همددان روش  هددا نیددز در تهددران تگددکیل شددد و

 .  ندکهاهخوانی پرداخه
کمدابوودنو  ”، روشی را ه  ندام  “راه دور”ی حرک  هرای ادای 
 ها، طراحی کردم .هرای گروه “هیفمیی

تسهيلگردن ترومج ”یوسس  در سال گذشه  اقدام ه  آیوزش 
کرده اس . امن تسهیل ران قرار اس  هد  کمدک    “کمابوودنو

 ی آن هروند.های راه دور و ادای تگکیل گروه
یوسس  همچنان عاال درحال حرکد    زمستمحيطگروه  ●

آیدوزان هدرای درا اهمید     ها و داند  هرای کمک ه  خانواده
 هاره اس .زمس  و کارهامی درامنحفظ یحیط

گذشه  ه  انسجام هیگدهر نیروهدای داوطلدک عکدر      در سال ●
تجرهد  هدین   هامی هرای ارتباط هیگدهر و تبدادل  کردم  و هرنای 

داشدهی . همچندین نیروهدای داوطلدک در      نيروهاي ددوطلب
های کهدا،، هرگدزاری   ها ازجمل  هرپامی نمامگ اهی زیین هم 

هدای  هدای گونداگون و شدرک  در هرناید     یراس  ه  یناسدب  
 ی یرتبط ها یوسس ، عااالن  عمل کردند.عرهن 

های چند سال اخیر یوسس  ک  سال گذشده   مکی از حرک  ●
 ک   “پيگيري”ه  پررنگ و اثرگذار هود، عااییهی اس  ه  نام 

 های یوسس  درهای گام و کارگاههدف آن تمرمن آیوخه 
 زندگی اس .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

های خانوادگی، تماشای عیل  و تئداتر هدا همددم ر و    گردش ●
ی وگو درهارهگف های یخهلف و هحث و خانواده، هررسی کها،

های خود، ازجمل  کارهامی اسد   کردن دانسه اجرامی چ ون ی
 شود.ک  در گروه پی یری انجام یی

های اول هر یاه هد   شنب ک  س  “هاي ماهانهنشست”در  ●
ها و رومکردهدای  شود، ها نظرها و دمدگاهآن اخهصاص داده یی

و ترهی  آشدنا   های یرتبط ها خانواده و تالی گوناگونی در حوزه
های شوم . امن هرنای  صرعاً هرای آشنامی ها نظرها و دمدگاهیی

گیران یوسس  ههوانند آنچ  را در یوسسد   یهفاوت اس  تا ههره
آیوزند ها نظرهای یخهلف هسنجند و آگداهی هیگدهر در هدر    یی

 زیین  پیدا کنند.
ی گذشه  دوسهانی از هین یا رعهند و خدانواده  یدر سال کار ●

 .تر کردندایا ها تجره را سوگوار   یوسس
هسد ، گروهدی از دوسدهان    سدفر یدی   ری عزمز وقهی هاپروان 

ای، در کنارش و مارش هودند تا جامی ک  از زهان خدود  یوسس 
 “ی عمرم را در کنار شما گذراندم.ترمن دورهپرکیفی ”گومد:یی

در جمع ی عزمز را از دس  دادم  و ماد گرعهی  ک  عرد هن ای  
ماهدد، هرچندد کوتداه    اس  کد  درخگد  واقادی خدود را یدی     

 هدرخگد.
ها را سوگوار کرد. یوسسد   ی خانوادهی کریانگاه هم زیزی  ●

دسد  آورده هدود،   ی هد  هد   زیزی  از هامی ک ها توج  ه  تجره 
در اههددای هحدران نیسد .     ،دانس  کد  هن دام مداری یدا    یی

تدرمج و در هلندیدت خدود  ک  ه ها نیازهای هسیار دارند خانواده
هرای ارام  خددیات یوسسد  هد      ایهرنای دهد. یا را نگان یی

و از پامدان   امد  هتددومن کدرد  دمده از زیزید   های آسیکخانواده
هدای عدردی   کنی . ایبهد  حرکد   آذریاه حرک  خود را آغاز یی

تک اعضای یوسس  ه  شکل همیاری در ینطقد ، هرپدامی   تک
زده و ...، از اههددا درخددی    های زیزید  نفع خانوادهنمامگ اه ه  

 ها در ینطق  قرار گرع .خانواده
های جوانان هدا حضدور کارشدناس    در سال گذشه  دورهمی ●

هدا و یسدامل   وگو کردند، از چدای  هسیار پرهار هود. ها ه  گف 
هدای روانگدناخهی در ارتبداط هدا     خود گفهند و ه  هررسی عدیل  

 پرداخهند.زندگی خود 

 موسسه مادردن دمروز)مام(
اههدای خ شهید یطهری، کوچ  سرهداران، نب  عصر، تهران. خ ویی

 ، تک زنگ زمر همکف.73کوی جهانسوز، پالا 
 22241798-22418978 -22382783تلفن و دورن ار

 info@madaraneemrooz.com :نگانی ایکهرونیکی 
 www.madaraneemrooz.com  نگانی سام  :      

 امنسهاگرام :
     valedeyn_va_farzandan   

 رسانی:کانال اطالع
8https://telegram.me/madaraneemrooz   

http://www.madaraneemrooz.com/
https://telegram.me/madaraneemrooz1
https://telegram.me/madaraneemrooz1
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سدای  هد     83تا  88و  88تا  87های سنی نوجوانان در گروه ●
 های زندگی پرداخهند.مادگیری و تمرمن یهارت

های کهاهخوانی داشدهند  ها گروهپدران در تهران و شهرسهان ●
های خود و مداری  های هههر ها خانوادهو از امن طرمق ه  ارتباط

 .ی هزرگ یوسس  دس  ماعهنده  خانواده
رسدانی در  ها کمک نیروهای داوطلک در هخ  خبر، اطدالع  ●

 یوسس  انسجام هیگهری ماع .
های کهدا، در نمامگد اه   یوسس  از طرمق هرپامی نمامگ اه ●
ایمللدی همچندین در یراکدز عرهن دی و آیوزشدی، توسدط       هین

نیروهای داوطلک خدود، هد  راهنمدامی و تدرومج کهدا، هدرای       
 ها پرداخ .خانواده

ال گذشه ، س  عنوان کها، از نگر یدادران ایدروز هد     در س ●
های راهنما دردس  چداپ  چاپ پنج  رسید. دو عنوان از کها،

 های کار درحال تاییف اس .و دو عنوان از کها،
 88شماره پیوس  پیدک یدام و    7شماره پیک یام،  9همچنین 

 شماره پیک یام راه دور نیز چاپ شده اس .
 ،شوم سال آمنده ک  هیس  سای  ییدرضمن خیال دارم  در  ●

یندد هد  یوسسد ،    ی عزمزان عالقد  در یراسمی ها حضور هم 
 ی هیس  سال تالش خود را خدیههان تقدم  کنی .کارنای 

جای خایی اسهاد عزمزیدان سدرکار خدان  تدوران ییرهدادی       ●
هرچند همواره ها یاس ؛ ایا نزدمک سای رد تویدد یوسسد  کد     

ذهنمان را از هودن و نبودن امگدان پدر    شوم ، هی  از پی یی
ای را ک  در سال کند. ایسال ه  ماد امن مار گرایی، یصاحب یی
صدورت نوشدهاری و در   در تلومزمون ها امگدان داشدهی ، هد     23

 کنی .پیوسهی جداگان  تقدم  حضورتان یی
 

ي موسسه رد هاي سا  گذشمهتر فناليتشرح مبسوط
 ودنيی.خدر پيوست دم  شماره مو

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارشناسان و مشاوران 

، سیمین هینا، عروغ ههادری، شیرازی یرم  احمدیها: خان 
ن دین شدهری، یرضدی      ندااد، زهرا سلیمانی، یارما ساسان

یدرم    پدور، سدهیال طداهری،   کریدی، عرخندده صداد    شاه
یدددی، عرمبدا    عرحنداز  زاده،دکهدر عاطمد  قاسد     عاطفی،
زاده، دکهددر یددیال یگددرعیان، ن ددین ناهدد  و شددیدا  یقدددس
 .اکبری

ها: ، خان همردهان بوش پيگيري میمرمت برخود

 عرزان  ینفرد و عرمبا اعالنی

 ست زمخانودده و محيطکارشیاسان طرح دکوتي، 

عرمبا اعالنی، یهین زندم ، عرزان  ینفردها: خان   

  گلناز رضوان، پ اه رضوی :همکاردن

 

هاارتباطات و همكاري  

 ،هددا، یهدددهایدرسدد  هددای گوندداگون دراجددرای هرنایدد  هجددز
هدا   سدایی کد  گذشد     یوسس  درو سامر یراکز،  عرهن سراها

 داشه  اس  : همکاریما  نهادهای زمر ارتباط ها وسازیان
آیوزش اه هنرهای تجسدمی هادهدادا، انهگدارات عندی امدران،      

شناسدی دانگد اه تهدران،    انجمن جایا  انهگارات پیک ادهیات،
انجمددن اوتیسدد ، انجمددن مدداران نیکوکددار جایادد ، انجمددن    

های آیوزشی پومدا، هاشد اه   دمدگان شاد، انجمن پاوه جهان
ی دانگدکده  خبرگدزاری ییزندا،   خانواده، خان  کهاهددار، یدرسین 

سام   ی جهاد، سام  عران ،سرای یحل  وییاصر )رعسنجان،،
شرک  یهندسان یگاور گزمن ، شورای کها، کودا،  نازدونک،

 کانون توسا  عرهن ی کودکان، شورای گسهرش عرهنگ صلح،
کانون پرورش عکری کودکان و نوجواندان، کهاهخاند  عمدویی    

یرکدز   ی جزمدره، گدروه روانگناسدی و یگداوره    سینی  ارشاد،ح
ی سدرطان پسدهان جهداد دانگد اهی،     تحقیقات و پاوهگدکده 

پاوهگی کودکدان   یوسس  یوسس  حاییان طبیا  پاا )آوند،،
راه، یهددکودا  ی روهد  یوسس  دارایکرام، یوسس  خانواده دنیا،

 ، یوسسد   ینا، یجهمع الی  پارا )تبرمز،، یوسس  هازی و اندمگ
 ی طبیا  وارش )هندر کیاشهر،، یدرس سرطان پسهان تهران

 

 سپاس

سپاس و قدردانی از همراهان داوطلک و همکاران اداری ک   ●
هدای  هدای کهدا، و هرناید    یوسس  را در هرگزاری نمامگد اه 

هیرونی ماری دادند. همچنین سپاس زار دوسهانی هسهی  ک  ها 
هدای تخصصدی، نقددی و کداالمی خدود، هدرای هقدای        کمک

 .کوشندیوسس  یی
 

 

 

 

 

 

 

 

هاي ماهانهگردانندگان جلسه  

ما یار یلیح  تقوی، اعسون احمدی، آذر هخگگی،ها: خان 
و اه  ، ن ین نینیره یچینانی سهیال طاهری، نااد،ساسان

.شهره موسفی  
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 هاي داخل موسسهگام

هاي تعداد دوره نام گام  شماره

 برگزارشده

 8  ارتباط کالیی 8

 8 همسرانیناسک ارتباط  8

 7 ها کودایناسک رعهار  7

 7 نوجوانیناسک ها رعهار  9

 8 یدمرم  هر خگ  8

 های زندگی هرای نوجوانانیهارت 8
 سال، 88-87)

8 

 های زندگی هرای نوجوانانیهارت 3
 سال،83-88)

8 

 8 و تنبی  مقتگو 2
 8 یدمرم  هر خود 4
 8 ها کودا دهسهانی یناسک رعهار 81
 8 آشنامی ها خطاهای شناخهی 88
 8 آیادگی هرای عرزندپروری 88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي داخل موسسهکارگاه
هاي تعداد دوره نام کارگاه شماره

 برگزارشده

8 
ی هگنوم  وماهها ه  ه ومی  و 

 سال 82-81جوانان 
9 

 8 رعهار قاطاان  در هزرگساالن 8
 8 ن اه ه  زندگی 7
 8 کنی ؟چرا دعوا یی 9

8 
نفس در پرورش و تقوم  اعهماده 

 کودکان
8 

8 
زمر آیوزش توای  رعهن ه  کودکان 

 سال8
8 

3 
ی یگهرا رشد )هرنای  -هازی

 وایدمن و عرزندان،
88 

2 
ی وایدمن، ه  ینظور توجیهی )وماه

های ی یهارتآشنامی ها دوره
 زندگی هرای نوجوانان

8 

 8 آیادگی هرای ورود ه  دهسهان 4
 8 پی یری ارتباط یناسک همسران 81
 8 کودکاندر  آیوزی و انضباطنظ  88
ی پی یری ارتباط آگاهان  وماه 88

 سال 81-71جوانان 
4 
 

87 
ی یگهرا گومی خال  )هرنای قص 
 ،سای  7-8ی یادر و کودا وماه

8 
 

 8 در هزرگساالن نفساعهماده  تقوم  89

88 
ی یگهرا )هرنای  یهارت -هازی

 پدران و عرزندان،
9 

 8 رواهط زناشومی 88
 9 دورهمی یادران  83
 8 عرزندی و عرزند دومتک 82
 78 پی یری یدمرم  هر خود 84
  پی یری خطاهای شناخهی 81
 8 ترهی  جنسی کودکانرشد و  88

88 
آشنامی ها یفهوم و ضرورت هازی ها 

 کودکان
8 

 8 پیگرع  تحصیلی 87
 8 شیردهی ه  نوزاد 89
  پدران و آیادگی هرای حضور عرزند  88
 8 خوا، نوزاد 88
 8 یاساژ نوزاد 83
 8 کار عرهن ی ها نوزاد 82

84 
های ارتباطی در خدی  صلح یهارت

 و یدارا
8 

 8 تسهیل ران ترومج کهاهخوانی 71
 

 تالیف و انتشار

ی تاییف و نگر در سال گذشه  از یوسس  در زیین های عاایی 
 امن قرار هود:

 - رعهار یناسک”های انهگار چاپ پنج  دو کها، کار ها عنوان -
کنی  تا چ  -کالییارتباط”و “ چ ون  ها عرزند خود رعهار کنی ؟

 “حرف همدم ر را هههر هفهمی ؟

” هن“ يهامو دربارهنکمه”کوچک انهگار چاپ پنج  کها،  -

 هامونکمه”و چاپ سوم کها، کوچک“ گفم  آگاهانه

“.و میمرمت میمر يدرباره  

ههر های راهنما هرای ارتباط هکها،دو عنوان کها، از یجموع   -

 ماري”و “ پذمري در کودکانپرورش نظ،”هایها عنوان

اپ در دس  چ“ به کودک بردي رومارومو با مرگ ودلیم 

 اس .
ی انضباط کودکان و خانواده و همچنین دو کها، در زیین  

 یسامل تحصیلی در دس  تاییف اس .

شماره پیک  88شماره پیوس  و  7شماره پیک یام و  9انهگار  -
  راه دور.
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 ها و مهدهاي کودکدرسهم

 موضوع و نوع برنامه نام واحد آموزشی و منطقه 

8 

 رعع یگکالت مادگیری هرای وایدمن -کارگاه ● ،8ی هادهادا )ینطق ی دهسهان پسران 
   هاییوضوعها  رومارومیدر یراحل اسهفاده از تفکر  –کارگاه   ●
 ن و یرهیان،ی یسئوال)وماه زندگی   
 چ  عوایلی در رشد کودا دهسهانی نق  دارند؟ هرای وایدمن –کارگاه   ●
 توانی  هسهر یناسبی هرای پرورش کودا دهسهانی چ ون  یی –کارگاه   ●

 عراه  کنی ؟ هرای وایدمن                 
 های خانوادهرعهار یناسک ها کودا دهسهانی، وماه –کارگاه   ●
 های خانوادهرعهار قاطاان  ها کودا دهسهانی، وماه –کارگاه   ●
 هاخانوادههای یناسک ه  نمامگ اه کها، و یارعی کها،● 

8 

 یحیطیهای زمس یارعی یوسس  یادران ایروز و هرگزاری کارگاه ● ،8ی ی خدمر )ینطق دخهران هسهان د
 ی سبز در یدارسهای گروه همیاران خان یارعی یناسب  ●
 زمسهی و درخهکاریهای یحیطعاایی  ●
 آیوزانزمسهی دان دسهاوردهای یحیط -نمامگ اه ●
 هرگزاری یراس  گراییداش  روز زیین پاا ●
های یناسک هرگزاری نمامگ اه کها، و یارعی کها، -نمامگ اه نوه   8  ●

 ها از انهگارات یادران ایروزه  خانواده

 ضرورت آیوزش در خانواده -سخنرانی ● ،8ی )ینطق  یبهکرانی پسران دهیرسهان  7

 ها کودایناسک رعهار  -گام  ●  هادهادا یهنرکده 9
 ترهی  جنسی –کارگاه   ●

 پرورش و تقوم  اعهماه  نفس در کودکان –کارگاه   ● یهد یدادرن ی 8
 ترهی  جنسی● 

 قاطای  –کارگاه   ● دنیای رن ینیهد  8
 آیادگی هرای ورود ه  دهسهان –کارگاه   ● یهد آومن 3

های یناسک ه  هرگزاری نمامگ اه کها، و یارعی کها، -نمامگ اه   ● یهد یاده 2
 ها از انهگارات یادران ایروز خانواده

 
 

 هاشهرستان
 موضوع نوع برنامه به دعوت نام شهر شماره

 شهرقائ  8
 

 شهرقائ های راه دور گروهجمای از 
 هکارگا 

 ن اه ه  زندگی ●
های زندگی، چیسهی، چرامی و چ ون ی یهارت ●

 ارتباط و کار گروهی و هیجانات و کنهرل خگ 
 های زندگی هرای نوجوانانآیوزش یهارت ●

8 
 چاههار
 ی )ینطق

 دشهی،

ی صدمق زهی و دهیرسهان دخهران 
 کارگاه دهسهان هلوچی عبداهلل

های راه دور هررسی چ ون ی اجرای هرنای  ●
ایروز هرای اوییا و یالمان و یدمران یوسس  یادران 

 یقاطع یخهلف تحصیلی
ی کهاهخوانی ها روش راه دور اجرای کار نمون ● 

 ) هرای یرهیان و یالمان، یوسس 

انجمن دوسهدار کودا ایبرز )کرج،  کرج 7
 های راه دوروگروه

 سخنرانی
 کارگاه

 ضرورت آیوزش در خانواده● 
 خطاهای شناخهی● 
 یوثرارتباط کالیی ● 

شهر هادی 9
 همام  ی ایور هانوان شورای اسالییکمیه  یازندران

 ن اه نو ه  زندگی● 
ی کار های راه دور و ادای ی گروهچ ون ی اداره● 

 یطایااتی

8 

هخ  پالن 
دشهیاری اسهان 
سیسهان و 
 هلوچسهان

 زمس انسان و یحیط●  کارگاه ی عاراهییدرس 

کیاشهر در  8
 هازدمد و هررسی●  هازدمد  ی طبیا  وارشکمپ یدرس  اکو اسهان گیالن
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 سایر مراکز
 

 موضوع برنامه نام  شماره

   تفکر خال  کارگاه ● ی یخاهراتپاوهگکده 8
 کارگاه یدمرم  زیان ●

8 
 سال 81-88های زندگی هرای نوجوانان گام یهارت ● خان  کهاهدار

 گام رعهار یناسک ها نوجوان ●
 ی ادهیات کودا و نوجوانوگو ها وایدمن در زیین گف  -سخنرانی ●

  گام رعهار یناسک ها کودا●  کانون عرزان ان 7

 گام رعهار یناسک ها نوجوان●  ،ایهی )در مک یجهمع یسکونی  9

 نفس در هزرگساالنتقوم  اعهماده ●  قدس نیرو 8

 ضرورت آیوزش در خانواده -سخنرانی ● )پاکدش ، )ع،عمویی ایام جافرصاد  ی کهاهخان  8
 یارعی طرح راه دور )کهاهخوانی، ●

های یناسک ه  هرگزاری نمامگ اه کها، و یارعی کها، -نمامگ اه   ● کانون پرورش عکری کودا و نوجوان 3
 ها از انهگارات یادران ایروزخانواده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ها و فرهنگسراهاهاي فرهنگ، شهرداريخانه
 

 برنامه موضوع و نوع نام 

 ی جهادسرای یحل 

 "ی درخهان ینهم "نمام  عیل   ●

 کارهامی هرای یقاهل  ها آیودگی هواراهکارگاه  ●
 ی سبزسای رد تاسیس گروه همیاران خان  ●
 یقا یالح ه  یناسب  صدیین سای رد توید امگاننمام  دو پاورپومن  از خان  ی ● 
های عاایی  زمس  یناطق شهر تهران )یارعی طرح اکوتی ،های یحیطجلس  ها مکی از دهیران کانون● 

 یحیطی در یدارسزمس 
 یحیطی هرای ارام  مک یطلک آیوزشیانجام مک هازی زمس ● 

اندرکارکان یحلی و نمامندگان یساجد و هخ  جلس  ها نمامندگان شوراماری و یسئویین سراها و دس ● 
 یحیطی در ارتباط ها ههداش  و سالی  یحلزمس سالی  شهرداری پیرایون یسامل و یگکالت 

 ی سنامیسرای یحل 
 آوردهای هزرگ )پسماند و زهای ،های کوچک دس کارگاه قدم● 
 یقا یالحی خان  ی نمام  عیل  کوتاه درهاره● 
 زمس  و ضرورت حفظ آنکارگاه آشنامی ها یفهوم یحیط ●

 زمس های یحیطکانوندهیران ی انهخا، دهیر جلس ●  8ی شهرداری ینطق 
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 ها، نشستهانمایشگاه ،هاها، سمینارها، همایشکارگاهشرکت در                             
 

 دعوت کننده موضوع شماره

8 
 "هام  هال پرواز هدهه  امده"همام  

 ی نوجوانانی پروژهامدهی ی یگورتی هرنای جلس 
 یقا یالحی هرگزاری همام  صدیین سای رد توید خان  ی جلس 

 یوسس  پاوهگی کودکان دنیاانجمن دوسهداران کودا 

 شبک  ماری ه  کودکان کار و خیاهان شبک  ماری ه  کودکان کار و خیاهانچهاردهمین سال تاسیس  8

های یناسدک  سای ی شورا، نمامگ اه کها، و یارعی کها، چهاریینجگن آغاز پنجاه و  7
 ها ه  خانواده

 شک نودیین سایروز توید خان  توران ییرهادی
 "ها ه  هودن؛ از صلح گفهن"ی جلس 

 ه  یناسب  سای رد عوت خان  توران ییرهادی “توران خان  ” نمام  عیل  
 ییرهادی هر سر یزار امگانحضور در یراس  اویین سای رد درگذش  خان  توران 

 شورای کها، کودا 

 ندارهآوای سبز یوسس   ی ارگانیکژنهیک در جگنوارهکارگاه اپی 9

جایع خدیات  یرکز  خانواده در آیوزش هاش اه یدرسین  ی روانگناسان و یگاورانآیوزشی وماه کارگاه 3شرک  در  8
 مسهی یگاوره ههز

 ی ارشادی حسینی کهاهخان  ورکاری حجماتی همفکری نمامگ اه جلس  8 8

 های امران ی یلی یوزهکمیه  های ناخواندهی یهماننگس  علمی، ترومجی قص  3

 زمس  و یسامل اجهماعیکارگاه یحیط 2
 "روزگاری هایون"اکران عی  

  پاوهگ اه عرهنگ و هنر و ارتباطات

 "هخه ان و تبرسهان"اکران، نقد و هررسی عیل   4
ی گایدپ ترکید  در تگددمد ناپامدداری     ی پدروژه کنندده همام  هررسدی اهاداد ن دران   

 ی ییانرودان و هاخهر امرانشناخهی ینطق هوم

 زمس سازیان حفاظ  از یحیط های یردییدعهر یگارک 

 شهرداری تهران ایمللی کها، تهراننمامگ اه هین ایینسیشرک  در  81

هدا هد    های یناسک از انهگارات یادران ایروز ه  خانوادهکها،نمامگ اه کها، و یارعی  88
 ی جهانی کودایناسب  هفه 

 کانون پرورش عکری کودکان و نوجوانان

 یقا یالحینزل خان  ی  یقا یالحصدیین سای رد توید خان  ی  88

 های آیوزشی پوما و نکوداش  خان  توران ییرهادیلمین سای رد انجمن پاوه هچ 87
 "پاوه  در عمل"ی جلس 

 های آیوزشی پوماانجمن پاوه 

 خان  کهاهدار ی ادهیات کودا و نوجوانوگو ها وایدمن در زیین سخنرانی ها یوضوع گف  89

 تاالر وحدت ی هزرگداش  اسهاد توران ییرهادیوماه "ادای دمن"ی هرنای  88

 انهگارات یاین شک هوشنگ یرادی کریانی 88

 ی هازی و اندمگ یوسس  ی کها، هازی و اندمگ ی دهکدهاعههاحی  83

 شورای گسهرش عرهنگ صلح گراییداش  روز جهانی صلح 82

 ی یلیهای کهاهخان یرکز همام  تجلیل از مکصد و ده پیگکسوت اهل قل  ه  یناسب  روز قل  84

 یااون  ایور زنان و خانواده زمس یحیطنگس  نق  زنان و خانواده در امجاد صلح و یقاهل  ها تخرمک  81

 پاوهگ اه علوم انسانی و یطایاات عرهن ی زنان توانمند  ی زمسهتجره  88

 انجمن امرانی یطایاات زنان کارگاه سواد و سالی  جنسی خانواده 88

 تهران 93دانگ اه علمی کارهردی واحد  نگسهی هرای طبیا  امران )پاتو  این، طبیا  پامدار، 87

 زمس سازیان حمام  از یحیط سوی احیای رود ما احهضارزمس  ه نگس  یحیط 79

  یوسس  سرطان پسهان تهران تهران شر  در تلو یینطق در درخهکاری  روز یناسب  ه  درخهکاری یراس  78

 

  دورراه
 

هدا در ینداطق دور از یوسسد  و تدرومج و تقومد       های یوسس  ه  خانوادهها و کارگاهراه دور نام طرحی اس  ها هدف رساندن یحهوای گام
 ها. کهاهخوانی در هین خانواده

 .شودانجام یی کنندگان، هدون حضور کارشناسکارگیری روش کار گروهی و یگارک  عاال شرک ای نو و خال  ها ه امن هرنای  ها شیوه
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کگدد. خوانددن   های امن طرح، پام  و اساس را هر خواندن گذاشه  اس  و خواندن اس  ک  هار کار را هر دوش یییوسس  هرای تحقق هدف
 ای خال  و خودکفا در خدی  مادگیری اس . گون ه 

های یخهلف ه  امن طرح گروه در شهرسهان 811هی  از امن طرح تاکنون در شهرهای یخهلف شکل اجرامی ه  خود گرعه  اس  و تاکنون 
 اند.  پیوسه 

 طور خالص ، شایل امن یوارد هوده اس :های راه دور ه های گروه، عاایی 48، تاکنون )آذر 48از آذر یاه گذشه  )
 گروه جیمی در شهرهاي زمر: 96تشکيل  ●

  ،یارییککرج )شهر، ساری، یگهد، کریانگاه، هاهل، شهر ری، ههگهر، قائ 
 ه کهاهخوانی تهرانگرو 87تگکیل  ●
 

 هاي رده دور:هاي موملف دز طرف گروهبرگزدري میاسبت ●
های یخهلفی )نمامگ اه کهدا،، جگدن خدانوادگی و ...، داشدهند.     شهر و کرج ه  یناسب  روز جهانی خانواده هرنای های راه دور در قائ گروه

 راه دور کرج نمامگ اه کها، هرگزار کرد.ی کها،، گروه همچنین ه  یناسب  هفه 
 شهرشرک  در یراس  روز جهانی خانواده در تهران توسط اعضای گروه راه دور قائ  ●
شدهر و روز جهدانی   هدای راه دور قدائ   هدای خدانوادگی و ... در گدروه   های پامان کها،، گل گ های یخهلف یانند جگنهرگزاری هرنای  ●

 ی کها،، نمامگ اه کها، در هفه خانواده، روز جهانی کودا
کننددگان و  هدر هماهندگ  هدا عدالوه  . در امدن نگسد   88/2/48و  88/8/48در تارمخ یوسس  یادران ایروز نگس  ساالن  در  8هرگزاری  ●

 های کهاهخوانی تهران نیز شرک  داشهند.های راه دور، اعضای گروهاعضای گروه
 ،8/4/48هرگزاری کارگاه تسهیل ران ترومج کهاهخوانی در یحل یوسس  یادران ایروز ) ●
 ها و یراس  یخهلف ازجمل  روز جهانی صلح )در کرج،های راه دور در هزرگداش شرک  گروه ●
 کاش  درخ  ه  یناسب  توید نوزادان ●
 شود،دران ایروز تهی  ییهای راه دور یوسس  یای گروهپیک یام )امن پیک وماه 88انهگار  ●
 

 هاي رده دورهاي آموزشو موملف بردي گروهبرگزدري کارگاه ●
 

 در گروه رده دور هاي تازهتجربه ●
 های پامان کها،هرگزاری جگن -
 های کهاهخوانیگیری گروهشکل -
 های نو ه  نام خواندن هدعمندی طرح کار راه دور ه  شیوهادای  -
 ی کها، را ندارند.هامی ک  ایکان تهی گروهارسال کها، هرای  -
 ی راه دورهای کهاهخوانی در تهران ه  یجموع پیوسهن گروه -
 ترشدن گروه تل رایی راه دورعاال -
 های جدمدی از پدرانتگکیل گروه -
 

 هاي کمابوودنو با هیفتشکيل گروه پشميبانو دز گروه ●
 های کهاهخوانی ک  ایکان یایی هرای خرمد کها، را ندارند.یرهوط ه  آیوزش خانواده هرای گروههای های یایی هرای خرمد کها،جذ، کمک -8
 هامیتواند اشکال یهفاوتی داشه  هاشد، ازجمل  خرمد یسهقی  کها، هرای گروهی کهاهخوانی ییهای داوطلبان  در زیین تروهج امن تفکر ک  کمک -8
 ک  توان یایی ندارند. 
ها هرای تداوم های کهاهخوانی و کمک ه  آنها و هرقراری ارتباط ها گروههای کهاهخوانی در تهران و شهرسهانشناسامی و تگکیل گروهکمک ه  ما

 کارشان.
هامی ک  هرای آیوزش خانواده و طبق عهرس  یطایااتی ک  از طرف کارشناسان یوسس  پیگنهاد قاهل ذکر اس  ک  امن گروه عقط هرای خرمد کها،

 کند.شده اس ، عاایی  یی
 
 

 :ها سایر فعالیت
 

 دمی و بازدمی نوروزي ●
ای را هرای دمد و هازدمد های یلی، عرهن ی و سنهی از جمل  نوروز، یوسس  ها کمک نیروهای داوطلک، هرنای ه  ینظور پاسداش  و حفظ یناسب 

 هامگان ترتیک داد.اعضای یوسس  و خانواده
 



8 

 بزرگیدشت روز جهانو خانودده  ●
هرای تقوم  نهاد  توج  وحمام  عموییداند هرای جلکهای یگاه  را عرصهی ییهای گذشه ، یوسس  روز جهانی خانواده و یناسب ه  روال سال

                                                  ی زمر ترتیک داده شد:خانواده. در سال گذشه  ه  امن یناسب  س  هرنای 
 گردش و هازی و دورهمی خانوادگی در پارا -8 
 در یوسس  یادران ایروز  89/8/48نگس  تخصصی -8
 
                                                                                                                         ي نوروزيبازدرچه چهارمي برگزدري  ●

توسط نیروهای  ،هازی، کاردسهی، گل و گیاه و آنچ  در کمد یانده اس ی نوروزی یوسس  ها هدف تبادل و عروش کها، و اسبا،هازارچ  چهاریین
 گکیل شد.داوطلک ت

 
                                                                                                                                 هاي هر ماهشیبهدر دولي  سه ي عموموجلسه 8برگزدري  ●

ها ها کارشناسان یسلط در ها اخهصاص دارد. امن جلس های یورد نیاز خانوادهرسانی عمویی در زیین های اطالعهای یوسس  ه  جلس شنب اویین س 
 :ها در سال گذشه  ه  قرار زمریوضوع جلس  شود.ها تگکیل ییهرمک از امن زیین 

 ی ارتباط یوثر ها همسران،وگو درهارهی ارتباط ها همسران )گف یان در حوزهپاسخ ه  سوایهای -
 هخگد؟چ ون  سالیهی را ههبود ییتای ی چی چیس ؟ و  -
 ی رعهار یناسک ها کوداپاسخ ه  سواالت وایدمن در حوزه -
 ماعه ،تغذم  و یوعقی  در کاه  وزن )تغییر در اعکار، آیادگی و امجاد ان یزه هرای کاه  وزن و حفظ وزن کاه  -
 یقا یالح اعهماد ه  یناسب  صدیین سای رد توید خان  ی رخگان هنی ه  کارگردانی خان “ ی درخهان ینهم ”نمام  عیل  یسهند -
 نق  خانواده در کمک ه  کودا در انجام وظامف و تکاییف یدرس  -

 سازیآشنامی ها جام اه ادهیات و خواندن، انهخا، کها، یناسک و قص  -
 ی عرزندان خود را رق  هزنی ؟ن آمندهعنوان مک واید سالی  رواچ ون  کودکانی کارآید و سای  داشه  هاشی ؟ ه  -

                                                                                                                          

                                                                                                              "پيگيري " هاي موسوم بهت و گسمرش فناليتمتقو● 
های قبل هرای گام یدمرم  های پی یری ک  از سالهای یوسس ، جلس ها و کارگاهشده در گام مکردن اطالعات اراینظور تمرمن هیگهر هرای اجرامیه 

 .نیز اجرا شد سال 81-71ی جوانان ارتباط آگاهان  وماه ارتباط یناسک همسران و هایخود را شروع کرده هود، هرای دوره کار ،هرخود
 

 و خبرگزدري ليزنا 4ي ي فربانو شمارهمجلهي مصاحبه ●
ارتباط هههر در درون ی های یوسس  یادران ایروز درهارهها و دمدگاهآشنامی ها عاایی  یوضوعکریی انجام شد و ها خان  یرضی  شاه امن دو یصاحب 

 خانواده، هود.
 

 به شکل جیمی همفکريتشکيل گروه  ●
هماهن ی نظر و های مکدم ر و همکاری و همفکری در تبادلهای یوسس  از عاایی ی هخ گروه همفکری ه  شکل جدمد ها هدف اطالع هم 

 های یوسس  تگکیل شد.هیگهر هین عاایی 
 

 هاي ددوطلبگردهمامو گروه ●
، در پامان هر و تبادل تجره  رمزی جایع و قاهل اجراه  ینظور قدردانی از دوسهان داوطلک و شنیدن نظرات و پیگنهادهای امن دوسهان هرای هرنای 

 شود.عصل گردهمامی در یوسس  یادران ایروز هرگزار یی
 

 ي کمابیدربازدمی دز خانه ●
های اجرامی کار آنان و دمدار از نمامگ اه های یطایااتی و شیوهی کهاهدار و همچنین آشنامی ها یادران حلق های خان ه  ینظور آشنامی ها عاایی 

 های امن یادران، روزی را ه  هازدمد از امن یرکز اخهصاص دادم .توانمندی
 

 ببرگزدري نمامشگاه کما ●
 8748های ینهخک هرای کودکان، نوجوانان و هزرگساالن در یوسس  یادران ایروز ه  یناسب  نوروز هرگزاری نمامگ اه کها،

 

 گردشگري ●
 های داوودی،ی انار و گل)جگنواره شناسیهازدمد از هاغ گیاه -
 ها:جمای ها خانوادهدسه  تماشای -
 تئاترالهن اه نمام   نرعه  وهای یلی و راه ،های هرادرم خسروعیل   
 هادمدار نوروزی در پارا هاغ امرانی ه  همراه خانواده -


