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 هاي موسسه مختصري از فعاليت�
  : برگزار شد  سسه زير در مو هاي  بهمن برنامه  در ماه  

  )نژاد خانم ماريا ساسان( رفتارباكودك  گام •

  )خانم فاطمه صهبا(تشويق و تنبيه   گام •

  )خانم فاطمه ايرانپور  ( رفتار با نوجوان  گام •

  )شيوا موفقيان خانم(رشد جنسي كودك و نوجوان گام  •

  )كرمي خانم مرضيه شاه(گويي كتابخواني و قصه گام •

  )خانم مريم احمدي(برخودشناسي كاربردي يا مقدمهگام  •

 )آقاي مهندس محمود سلطاني ( بازي و انديشه گام  •

  )خانم مريم احمدي(ريزي گذاري و برنامه هدف كارگاه •

 

  ي بهمن سخنراني ماهانه �
چگونه با سرطان پستان    “  ي بهمن با موضوع      ماهانه  ي      جلسه

ناسي سـركار   و كارش ” خطر جدي سالمت زنان مبارزه كنيم؟     

  . خانم دكترآزاده جواليي برگزار شد
  

  هاي داوطلب  گروه�

ي نيروهـاي داوطلـب    در روز چهاردهم بهمن ميهماني ويژه    

 نفـر از    70در ايـن برنامـه حـدود        . در موسسه برگـزار شـد     

ايـن برنامـه بـه مناسـبت        . اعضاي داوطلب حضور داشـتند    

 ي موسـسه و  هـاي گذشـته     آوردهاي سـاله    بزرگداشت دست 

 .اعضاي داوطلب برگزار شد

  با ياد دوست

  كه مدارا و مهر مادري

  اوست اي از كان مهر و مداراي ذره

  

���  

� ��  
     

  شماره
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  ي داخلي  خبرنامه
  موسسه 

  مادران امروز
  

  

  

 1511715111-تهران
عصر ـ باالتر از  خيابان ولي

   ي شهيد بهشتي  ـ  كوچه
  ـ زيرزمين9افروزـ شماره دل

  15115- 451پستي  صندوق
  تلفن و دورنگار

  8728317 و 8715424

maminstitute@kosar.net 
info@.madaraneemrooz.com 
www.madaraneemrooz.com  

  

  

  :گيرنده 
  

  

  

  

  

  1383بهمن 

  2005فوريه 

  1425ذيحجه 

  

  

        

 ، به فضاي محبـت و احتـرام، فـضايي    تبديل كار تربيتي به عشق 

هايـشان    كه كودكان با عشق بزرگ شوند ، رشـد كننـد ، توانـايي             

شكوفا شود و بيش از هر چيز احساس امنيت كننـد ، از وظـايف                

  .جامعه و خانواده است

  
  ي موسسه مادران امروز بخشي از پيام خانم توران ميرهادي به مناسبت همايش ساليانه
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  هاي خارج از موسسه  برنامه �

  فرهنگسراها

  ) :16شهرداري منطقه (خانه مشق انديشه 

  ”ها رباب ايرانپور و مريم محمدي   خانم“گام بازي و انديشه •
  ”زاده  ها نگين نابت و افسانه حسن خانم“ گام تشويق و تنبيه •

  :فرهنگسراي فدك 
بـا  ” كليـات رفتـار بـا همـسر          “ اجراي سـخنراني بـا موضـوع      

  كارشناسي خانم فاطمه ايرانپور

  
  ها  مهدكودك

آشــنايي بــا اهميــت “ي  ي ســخنراني دربــاره برگــزاري جلــسه•

در مهد كودك ساشا  بـا كارشناسـي         ” آموزش پيش از دبستان     

  خانم زهرا فرماني
  

  ها مدرسه
ــا نوجــوان در مدرســه كــار و دانــش         • برگــزاري گــام رفتــار ب

  قدم سامان  با كارشناسي خانم فاطمه ايرانپورم

هـاي بـازي و     برگزاري جـشن بـازي و كتـاب توسـط گـروه              •

گويي موسسه مادران امروز در دبستان شـهيد          كتابخواني و قصه  

  )منطقه يك ( صدوقي 

 
  ها  شهرستان••••
ي اجراي طرح آموزش از راه دور مادران در شهرسـتان               ادامه  •

  ) مانهمهدكودك شاد(شهر  قائم
ي اجراي طرح آموزش از راه دور مادران در شهرسـتان               ادامه  •

  )موسسه كيش رفسنجان(رفسنجان 
ي   هاي زندگي به نوجوانان زبان آموز موسـسه         آموزش مهارت  •

  ها  كيش رفسنجان و گام رفتار با نوجوان براي والدين آن

  
  ها ارتباطات و همكاري �
زيـر ارتبـاط، مـشاوره يـا         هـا و نهادهـاي       بهمن با سازمان    درماه

  : ايم همكاري داشته
در بم، مركزامورمشاركت     وخانواده  حمايت پايدار ازكودك    ي  كميته

، شـوراي گـسترش      بانو  فرهنگسرايكودك ،     كتاب  زنان ،شوراي 
  پيك ادبيات ،   ،انجمن ترويج علم ايران ، انتشاراتفرهنگ صلح

  فرهنگسراي فدك
  

  هاي آينده برنامه����

  تاريخ آغاز  ها رگاهها و كا گام
   تعداد

  جلسه
  عت��  گرداننده

  9-11  خانم شيوا  موفقيان  5  21/1/84  روابط زناشويي

  9-11  خانم فاطمه ايرانپور  9  21/1/84  رفتار با نوجوان

  9-11  خانم مريم احمدي  16  22/1/84  اي برخودشناسي مقدمه

  9-11  جواليي خانم دكتر سودابه  4  25/1/84  ارتباط كالمي

  4-6  آقاي محمود سلطاني  5  28/1/84  بازي و انديشه

  9 ـ11  خانم نگين نابت  9  27/1/83  رفتار با كودك

  9-11  كرمي خانم مرضيه شاه  4  29/1/84  گويي و كتابخواني قصه

  ي اسفند ماه سخنراني ماهانه�
” كليات ارتباطات موثر در خـانواده     “ اسفند ماه     سخنراني   موضوع

ر خانم دكتـر سـودابه جـواليي  و زمـان            كارشناس برنامه سركا  

 صـبح  در محـل       9  سـاعت     4/12/83شنبه     جلسه سه   برگزاري

  .موسسه مادران امروز است

  

  جشن بازي �

   ـ فرهنگسراي بانو12تا 10 ـ ساعت 7/12/83روز جمعه 
 

  
  ي ارتباط بين دو نسل آشنا شويد با مجموعه

ت كه بـراي    ي ارتباط بين دو نسل نام ده جلد كتاب اس           مجموعه
ترهـا باخـصوصيات و نيازهـاي         آشنايي بيـشتر والـدين و بـزرگ       

  .با نسل جوان تاليف شده است بهتر وارتباط نوجواني دوران به مربوط
هـا و     كـردن  خواسـته      چهار جلد اول ايـن مجموعـه بـه روشـن          

ها و ساير عوامل تاثيرگذار بر تربيـت          انتظارات والدين و نقش آن    
كنـد كـه ديـد     ترها كمك مـي   لد به بزرگ  اين چهار ج  . پردازد  مي
  .دست آورند ي نقش خود در تربيت نسل آينده به درباره تري جامع

هـاي    ي نوجـواني و روش      هـاي دوره     در چهار جلد بعدي ويژگي    
 هـدف از نوشـتن ايـن        .شود  صحيح برخورد با نوجوان مطرح مي     
هـاي    ترهاسـت تـا بـا جنبـه         چهار جلد، كمك به والدين و بزرگ      

هـاي مناسـب      العمـل   ون وجود نوجوان آشنا شوند و عكس      گوناگ
بـا   .هـاي مختلـف وجـود نوجـوان را بياموزنـد            نسبت بـه جنبـه    

شـوند كـه چـه        ي اين چهـار جلـد، والـدين متوجـه مـي             مطالعه
رفتارهــايي در وجــود فرزندشــان عــادي و طبيعــي اســت و چــه 

هاي والـدين     رفتارهايي غيرطبيعي و در نتيجه بسياري از نگراني       
توانند با صبوري وحوصله و آرامش  شود و مي    ر اين باره رفع مي    د

  .بيشتري با فرزند نوجوان خود ارتباط برقرار كنند
ي بلوغ در پـسران       جلد نهم براي تكميل اطالعات والدين درباره      

ي چگونگي مطالعـه و اسـتفاده از         و دختران  و كتاب دهم درباره      
  .اين مجموعه است

اي علمي ،  به زباني سـاده ، متناسـب   ه در اين مجموعه موضوع  
. بافرهنگ ايراني و همراه با رهنمودهاي عملي  ارايه شده اسـت           

كه مشاركت خواننده را جلب  اي است   به گونه   ي ارايه مطالب    شيوه
  .ي مطالعه گروهي باشد مايه تواند دست اين مجموعه مي. كند مي

ه بـه   ي ايـن مجموعـ      تواننـد بـراي تهيـه       مند مي   دوستان عالقه 
  .موسسه مادران امروز مراجعه كنند

  

  

  يادآوري�

ي سـاالنه كمكـي اسـت بـه          پرداخت به موقع شهريه    •
از دوستاني كـه تـاكنون      . گردش بهتر كارها در موسسه      
كنيم هـر   اند ، درخواست مي    حق عضويت خود را نپرداخته    

  .چه زودتر اقدام كنند
ند لطفاً  ك ي تلفن شما تغيير مي     چنانچه نشاني يا شماره    •

  . به موسسه اطالع دهيد


