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

  )خانم مريم احمدي(اي بر خودشناسي  مقدمه گام   �

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

  )خانم فريبا كيهاني( و كاردستي كودكان هنرگام   �

  )آقاي محمود سلطاني(  بازي و انديشه گام �

  )خانم شيوا موفقيان(روابط زناشويي گام   �

  )خانم فاطمه صهبا (رفتار با كودكگام  �

  )نژاد خانم ماريا ساسان (رفتار با كودكگام  �

  )پور خانم فاطمه ايران (رفتار با نوجوانگام  �

  )كرمي خانم مرضيه شاه (خوانيگويي و كتاب قصهگام  �

  )خانم مريم احمدي (اي بر خودشناسي پيگيري مقدمهكارگاه  �

  

  هاي خارج از موسسه برنامه �

  )16  شهرداري منطقه(ي مشق انديشه  خانه-1      

خـانم فـروزان زرگـر بـه همـراه      (ها   شنبه  ـ  ي گام رفتار با كودك ادامه �

  )ها فاطمه عرفانيان و مرجان مدرس خانم

خانم رويا سياوشيان به همراه ( ها  ي گام رفتار با كودك ـ دوشنبه  دامها �

  )پور و مهتاب طباطبايي ها فاطمه ايران خانم

  17/11/82 در تاريخ اجراي جشن بازي و كتاب �

  با ياد دوست

  كه مدارا و مهر مادري

  اوست اياي از كان مهر و مدار ذره

  

���  

� ��  
     

  شماره
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  خبرنامه داخلي
  موسسه 

  مادران امروز
  

  

  

 1511715111-تهران
عصر       خيابان ولي

باالتر از شهيد بهشتي  
 9ز شمارهافرو دل ي كوچه

  زيرزمين

  صندوق پستي 
451-15115  

  تلفن و دورنگار 
  8728317 و 8715424 

maminstitute@kosar.net 
www.madaraneemrooz.com  

  

  

  :گيرنده 
  

  

  

  

  

  

  1382بهمن 

  2004فوريه 

  1434ذيحجه
  

  

  

  !ستقبال روز جهاني خانـواده برويمبـه ا
  

  .روز جهاني خانواده است ) ماه مي15( ارديبهشت 25
دهمين سالگرد ايـن روز را در همـه جـاي           ) 1383( ميالدي   2004در سال   

  .گيرند دنيا جشن مي
 فعاليـت   هايي كه بـه نـوعي بـراي خـانواده       ها و تشكل    ي سازمان   از همه 

ها و نيازهاي مربـوط       اي طرح موضوع  خواهيم اين فرصت را بر      كنند مي   مي
ها غنيمت بدانند تا همگي با هم بتوانيم گامي در راه تحكيم              به خانواده 

  .خانواده برداريم
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   مدرسه ها -2

خـانم  (ي هـاجر      برگزاري گام رفتار بـا نوجـوان در دبيرسـتان دخترانـه            �

  )ا جذبي و فاطمه عرفانيانها زهر پور همراه خانم فاطمه ايران

خـانم  (ي رجـاء    برگزاري گـام رفتـار بـا نوجـوان در دبيرسـتان پـسرانه              �

  )حسن زاده پور همراه خانم افسانه ايران فاطمه

  

  ها  مهدكودك-3

  )كرمي خانم مرضيه شاه(به دبستان درمهدكودك پرورش   ورود برگزاري كارگاه

  

  ها شهرستان �

  :ها اجرا شد رستانهاي زير در شه در ماه بهمن برنامه

هـاي كاركنـان و مـسئوالن         ديدار از محل سكونت و گفتگو با خـانواده         �

شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران در مراكز اراك، پل بابـا، افرينـه و                

اجرايي براي ياري     هاي  ي برنامه   ارايه  كوهدشت به منظورنياز سنجي،آشنايي و    

  ) و آقاي حسين رشادي كرمي ه شاهها مريم احمدي و مرضي خانم( ها خانواده به

ديدار از شهرستان بم و براوات در چهلمين روز درگذشت هموطنانمـان             �

  بـازي در چـادر      ي اماني و باشگاه اسـباب       اندازي كتابخانه   ي بم و راه     در زلزله 

  )كرمي شاه خانم مرضيه(هاي غيردولتي  تشكل

بـه همـت   ) مهدكودك آفـرينش (گام رفتار با كودك در شهرستان بابل     �

  خانم شهربانو سبحاني و كارشناسي خانم فاطمه صهبا

ــه شهرســتان  ســازي طــرح آمــاده � آمــوزش از راه دور و فرســتادن آن ب

  شادمانه براي نظرخواهي واجراي مقدماتي شهر مهد قائم

  

  ها ارتباطات و همكاري �
  :  همكاري داشتيم  و  ارتباط هاي زير  نهاد  و ها  سازمان  بهمن با در ماه     

  مركز امور مشاركت زنان رياست جمهوري �

  )زلزله بم(هاي غيردولتي   ستاد تشكل �

  )بم زلزله(هاي غيردولتي  ي كودك ستاد تشكل  كميته �

  انستيتو روانپزشكي ايران �

  ، بازتواني و بهبود زندگي زنان ي تحقيقات موسسه �

  شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران �

  شوراي كتاب كودك �

  )استان تهران(ي غير دولتي و خيريه ها ي تشكل خانه �

  ي همياران غدا موسسه �

  مركز مطالعه و يادگيري دانشگاه تربيت معلم �

  انجمن ياري �

  ستاد شهر سالم �

  كتاب ماه كودك و نوجوان �

  فرهنگسراي خانواده �

  سراي گلبرگ انديشه �

  دبيرستان رجاء �

  دبيرستان هاجر �

  مهدكودك پرورش �

  هنرستان فردوس �

  

  گردشگري �

بـازي در   ي بهمن ماه را به بـرف      هاي خود برنامه    ي برنامه    در ادامه  گروه گردشگري 

 نفر از اعضاي موسسه و همراهان        125در اين برنامه    . ي آبعلي اختصاص داد     منطقه

  .ايشان شركت داشتند 

  

  

  بازي كتاب و اسباب   نمايشگاه••••

  .راستنمايشگاه درموسسه داي  اين25/12/82 تا 20/12/82بمناسبت آغازسال نو از

  هاي زندگي شركت در كارگاه مهارت �
  هاي داوطلب در كارگاهي با نام  اي از اعضاي گروه ماه امسال عده در بهمن

  كه توسط انستيتو روانپزشكي ايران و  مركز” هاي زندگي آشنايي با مهارت“ 

  اين كارگاه . تحقيقات،بهبود و بازتواني زندگي زنان برگزار شد، شركت كردند

  .است گر براي گسترش آموزش اين مهارت برگزار شده منظور تربيت تسهيل به

  

  هاي پژوهش  ي روش برگزاري جلسه ••••
ي مادران امروز به منظـور آشـنايي اعـضاي داوطلـب بـا پـژوهش و                    موسسه

هاي موسـسه در   هاي پژوهشي براي فعاليت و اجراي طرح هاي آن و ارايه   روش

هــاي   روش“ا موضــوع   هــايي بــ  مــاه جلــسه   بهمــن 30و16روزهــاي

باكارشناسي خانم دكتر سودابه جواليي و آقاي ناصر بحراني تـشكيل           ”پژوهش

  .ها دو هفته در ميان ادامه دارد اين جلسه. داد

  

  ي بهمن ي ماهانه جلسه ••••
ي زلزلـه را      پديـده “ ي ماهانه موسسه بـا عنـوان           بهمن جلسه  7روز سه شنبه    

توسـط آقـاي مهنـدس سـيامك        ” كردبشناسيم و بدانيم با اين پديده چه بايد         

  . جواليي اداره شد

ي چگـونگي وقـوع       شناسي بيان كننده    هاي زمين   ي نظريه   در اين جلسه درباره   

هاي   تهران و روش    ي  عمده  هاي  زلزله،گسل  آن درايجاد   گسل و نقش    تعريف  زلزله،

  :  زير رسيديم   نتايج در اين جلسه به.  گفتگو شد هاي زلزله پيشگيري از آسيب

  ناپذير است  ي زمين از جمله ايران اجتناب  وقوع زلزله در بعضي مناطق كره•

  . شود از قبل تعيين كرد   زمان و شدت زلزله را نمي•

 آمادگي براي وقوع زلزله و جلوگيري از خطرات احتمالي آن نياز به آمـوزش               •

  . جدي و مداوم دارد

  .است پذير انجام توسط زنان   اول ي درجه در سازي آماده اين  براي ها خانواده  بسيج•

  . ريزي شود مختلف برنامه گوناگون و توسط متخصصان سازي بايددرابعاد  آماده•

ها و درمناطق  و ساز روي گسل ها ، جلوگيري از ساخت  سازي ساختمان    مقاوم •

  .زودتر آغاز شود است كه بايد هرچه در معرض خطر از اقداماتي

ها براي استفاده در زمان بعـد از   شهرها و تجهيز آن شناسايي مناطق امن در   •

وقوع زلزله از كارهايي است كه با تشخيص متخصصان و با حمايـت مـديران               

  .شهري امكان پذير است 

از   هاي مناسب براي وسايل مورد نياز بعد از زلزله يكي            ايجاد انبارها و مخزن    •

 بايـد هوشـياري و   هاي مهم و ضروري است كه زنان بـراي انجـام آن             فعاليت

  .كار نشان دهند  پشت

 رسـيدند كـه بـراي بـه حـداقل رسـاندن        در پايان حاضران در جلسه به نتيجه     

ي  توانـد همـه   هاي ناشي از زلزله تنهـا يـك موسـسه يـا سـازمان نمـي        آسيب

اسـت كـه بـه          ها را به عهده بگيرد بلكـه ايـن يـك حركـت جمعـي                مسئوليت

  .زنان بسيار مهم است  در اين بين نقش.همكاري و همت عمومي نيازمند است

 نيز نام خود را در فهرستي براي همكـاري    هاي حاضر در جلسه     اي از خانم    عده

  .اند در اين باره نوشته

  

  معرفي كتاب ••••
  هاي آموزش مناسب نشانه : نام

  گروهي از كارشناسان تعليم و تربيت فرانسه  : نويسندگان

  )محمد كاري دكترعبدالحسين( ومربيان  اوليا منانج سازمان الملل بين روابط  :ترجمه
  سازمان انجمن اوليا و مربيان  : ناشر

كنـد و نقـش والـدين و     كتاب به عوامل الزم براي آموزش مناسب اشـاره مـي   

هـاي كودكـان و    آنان را در اين زمينه بـا توجـه بـه نيازهـا و ويژگـي       مسئوليت

  …سازد و  توانايي آنان روشن مي

ي ايـن     مطالعـه ) مـام (ي مادران امروز      ي كتاب موسسه    طالعهگروه بررسي و م   

  .كند هايي كه داراي كودك و نوجوان هستند توصيه مي كتاب را به خانواده


