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  مختصري از فعاليت هاي موسسه ••••

  :در ماه هاي آذر و دي برنامه هاي زير در موسسه برگزار شد

  )خانم فاطمه صهبا(نوبت صبح  رفتار با كودك گام ••••

  ) خانم ماريا ساسان نژاد(نوبت بعد ازظهر  رفتار با كودكگام  ••••

   )خانم ماريا ساسان نژاد (تشويق و تنبيهگام  ••••
                 )خانم فاطمه ايران پور(  نرفتار با نوجواگام  ••••
   )موفقيانشيوا خانم ( روابط زناشوييگام  ••••
  )خانم مريم احمدي(آموزشي فرزندانده ومسايل خانواگام ••••

  

  )آقاي محمود سلطاني( بازي و انديشهگام  ••••

  )خانم مريم احمدي(صبح و بعدازظهر خودشناسي كاربردي گام ••••

  ) خانم مرضيه شاه كرمي( ادانكار فرهنگي با نوز كارگاه ••••

توسـط گـروه     آموزش بازي هاي سنتي   اجراي دو نوبت كارگاه      ••••

  بازي براي ياريگران گروه بازي 

  هاي خارج از موسسه برنامه ••••

  )16شهرداري منطقه (خانه مشق انديشه در   -1

خانم زهرا سليماني   (ي دو دوره گام رفتار با كودك در آذرماه            ادامه ••••

ــه همراهــي خــ   ــه ايــران   انمب                      )زرگــر پــور و فــروزان  هــا فاطم

هـا   رساني و آشنايي با ضـرورت آمـوزش خـانواده     اطالع دو جلسه  ••••

اطمـه  ف جـذبي،    زهـرا هـا     پور به همراهـي خـانم       خانم فاطمه ايران  (

  )عرفانيان و سهيال طاهري

  با ياد دوست

  كه مدارا و مهر مادري

  اوستذره اي از كان مهر و مداراي 

  

  

  

ــران  1511715111-تهـ
 بـاالتر  عصـر  ولي  خيابان
   بهــــشتـي  شــــهيد از

 افــــروز ي دل كوچــــه
    زيــرزميــن9  ي شماره

  صندوق پستي 
451-15115  

  تلفن و دورنگار
  8728317 و 8715424

maminstitute@kosar.net 
www.madaraneemrooz.com 
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محـدود بـه     ،ياري به خانواده هاي آسيب ديده از زلزله       

  .اي فوري و ضربتي نيستبرنامه ه

ــه     ــه اينك ــشيم و ب ــزان بيندي ــن عزي ــده ي اي ــه آين        ب

ــور  ــي بط ــر كل ــادگي در براب ــراي آم ــه  ب ــده ي زلزل           پدي

  ؟چه بايد كرد
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  داخلي ي خبرنامه

         موسسه
  مادران امروز

  

  هاي شماره

  21و 20

 آذر و دي

1382  

   1424ذيقعده

  2004ژانويه 
  

  



  

 هـا    همراهي خـانم   خانم فرزانه تواناپور به   (گام بازي و انديشه      ••••

   ) افسانه شهرزاد وپور ايران فاطمه
فروزان زرگـر بـه    خانم(ها  ي جديد رفتار با كودك ـ شنبه  دوره ••••

  )مرجان مدرس عرفانيان و  ها فاطمه همراهي خانم

خانم رويا سياوشيان به همراهـي  ( ها  رفتار با كودك ـ دوشنبه  ••••

  )مهتاب طباطباييپور و  ها فاطمه ايران خانم

   فرهنگسراها وه هارسدر مد -2

هـا   دوجلسه اطالع رساني و آشنايي با ضرورت آموزش خانواده     ••••

هـا    پور به همراهـي خـانم        خانم فاطمه ايران   (در دبيرستان هاجر  

  ) جذبي و فاطمه عرفانيانزهرا

 در دبيرستان پسرانه    “ارتباط با نوجوان  ”با موضوع   سخنراني   ••••

  ) پور نه حسن خانم افساپور به همراهي خانم فاطمه ايران(رجاء 

 هــاي آمــوزش خــانواده در دبــستان زينبيــه  برگــزاري جلــسه ••••

   )نژاد اريا ساسانمها مريم احمدي و  خانم(

               ي راهنمـــايي شـــهداي آزادي   در مدرســـهخنراني ســـ ••••

   )پور خانم فاطمه ايران(

    )خانم مريم احمدي (ي صندوق دوستي  در جلسهسخنراني ••••

توسـط گـروه بـازي در        هـاي سـنتي     بازي جشنبرگزاري   ••••

  فرهنگسراي بانو 

 در   توسط گروه بـازي و قـصه       جشن بازي و كتاب   برگزاري   ••••

  )ي دو منطقه(ي راهنمايي پژوهشگران  مدرسه

   

  ها  شهرستان ••••

   :است  ها اجرا شده هاي زير در شهرستان در آذر و دي برنامه

) رانمهـدكودك بهـا   (هرستان ساري   گام تشويق و تنبيه در ش      ••••

   همت خانم مهرنوش راسخيان و كارشناسي خانم فاطمه صهبابا

مهــدكودك (هرســتان بابــل شگــام اول رفتــار بــا كــودك در  ••••

ــرينش ــي   ) آف ــبحاني و كارشناس ــهربانو س ــانم ش ــت خ ــا هم        ب

   خانم فاطمه صهبا

ــسه •••• ــان جل ــتان  ي اطــالع رس       ي و پرســش و پاســخ در شهرس

 با همت خـانم ماريـا رضـايي و          )مهدكودك شادمانه (شهر   قائم

  كارشناسي خانم مريم احمدي 

 در شهرسـتان  “كارهـا ها ـ راه  زن ـ چالش ”شركت در سمينار ••••

ي بـانوان اسـتانداري گرگـان و اجـراي        گرگان به همت كميتـه    

گـويي و اجـراي       خواني و قـصه     ي اهداف كتاب    سخنراني در باره  

يي بـراي   گـو   هـاي كتـابخواني و قـصه        كارگاه آشنايي بـا شـيوه     

  كرمي  ها توسط خانم مرضيه شاه كودكان بيمار در بيمارستان

ديدار از شهرستان بم بـه منظـور نيـاز سـنجي و آشـنايي بـا                  ••••

   كرمي  توسط خانم مرضيه شاهآسيب ديدگان از زلزلهمشكالت 

  

  ها  ارتباطات و همكاري ••••
ها و نهادهاي زيـر ارتبـاط يـا      ماه امسال با سازمان   در آذر و دي   

   :ايم مكاري داشتهه
    جمهوري مركز امور مشاركت زنان ـ دفتررياست ••••
   )هاي اجتماعي ي آسيب اداره(سازمان بهزيستي  ••••
  يتو روانپزشكي ايران تس ان••••
  موسسه تحقيقات ، بازتواني و بهبود زندگي زنان  ••••

  شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  ••••
   پژوهشي كودكان دنيا موسسه ••••
   كتاب كودكشوراي  ••••
  مركز فرهنگي زنان  ••••
  ي خانواده انجمن اوليا و مربيان  مركز مشاوره ••••
  يونيسف  ••••
   شوراي گسترش صلح ••••
   هاي فردي ي توانايي مركز توسعه ••••
    پوياپژوهش هاي آموزشيانجمن  ••••
   انجمن تنظيم خانواده ••••
   انجمن حامي ••••
    انجمن حمايت از حقوق كودك••••
   ديدگان اجتماعي آسيبانجمن حمايت و ياري  ••••
    محيط زيست آلودگيجمعيت زنان مبارزه با ••••
   )استان تهران(هاي غيردولتي و خيريه  خانه تشكل ••••
   سازمان دفاع از قربانيان خشونت ••••
  هاي غيردولتي جوانان   سازمان شبكه ••••
    مدني هاي جامعه مركز مطالعات و آموزش سازمان ••••
  ياب  موسسه توان ••••
   ه محكموسسه خيري ••••
   ادموسسه همياران غ ••••
   كانون هموفيلي ايران ••••
   هاي غيردولتي زنان  هماهنگي سازمان كميته ••••
   بنياد پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان ايران ••••
   خانه مادر و كودك••••
   كانون توسعه فرهنگي كودكان••••
  انجمن مركزي اوليا و مربيان •
  مركز توانمند سازي جامعه مدني •
  
    ارگاه مهارت هاي زندگيشركت در ك•  

در آذر و دي ماه امسال عده اي از اعضاي گروه هـاي داوطلـب در                

كـه  . شركت كردنـد  “آشنايي با مهارت هاي زندگي    ” ي با نام  كارگاه

بهبود و بازتواني   , توسط انستيتو روانپزشكي ايران و مركز تحقيقات        

ر براي   به منظور تربيت تسهيل گ     اين كارگاه  .زنان برگزارشد  زندگي

در بهمن و اسفند    . وزش اين مهارت ها برگزار شده است      گسترش آم 

  .مي كننداز دوستان در اين كارگاه شركت هم گروه ديگري 

  

  فراخوان ياري
نيروهاي داوطلب براي ياري به كودكان و خانواده هاي آسيب ديده           

ـ      گـ از زلزله ي بم از دوستان دي       بـراي  , در درخواسـت همكـاري دارن

نيروها و ياري بيشتر به خانواده هاي آسـيب ديـده بـا           كمك به اين    

  .يريدگموسسه تماس ب

  

 9شماره ي  پيوست ماه به مناسبت سالگرد تاسيس موسسه     آذردر   ••••
ت هاي يـك سـال      در اين پيوست گزارش فعالي    پيك مام منتشر شد     

  .گذشته موسسه منعكس شده بود

  )مام ( بهمن ماه يجلسه ••••
زلزله را بشناسيم و بـدانيم كـه         ي   پديده”  :عنوان جلسه اين ماه   

 برنامـه آقـاي     كارشـناس “!طور كلي با اين پديده چـه بايـد كـرد          ب

 ساعت  7/11/82برگزاري جلسه درتاريخ    مهندس سيامك جواليي و زمان      

                                                                                             . است صبح9

  



  

  )مام(سه دي ماه جل ••••
ي    جلـسه  ،انواده سالگرد سال جهاني خـ     به مناسبت آغاز دهمين   

   .اختصاص پيدا كرد “ايران و جهانخانواده در”آذر ماه به موضوع
ـ    هاي از مسايلي كـه خـانواد    پاره  در اين جلسه   رو ه هـا بـا آن روب

ه هـايي كـه در   ـبرخي از برنامـ   و گزارشد مطرح شد    ـــهستن
 خانواده در جهان انجام شده است و همچنين        براي دتـن م ــاي

ي مادران امروز از بدو تاسيس تا بـه امـروز بـراي               آنچه موسسه 
در اين جلسه ابتـدا     . تحكيم خانواده انجام داده است ، ارايه شد         

 را  ي شعر سعد  يوه مادران جهان متن انگليس     گر ي از اعضا  ييك
  :ائت كرد جمع قرياست، برا سازمان ملل نقش بستهدرسر كه بر
  
 كه درآفرينش زيك گوهرنـــد     يكديگرنـديĤدم اعضايبن” 

ــض ــار يوچوعــ ــه درد آورد روزگــ ــضـوها را      بــ دگـرعــ
  نمانـدقـــــرار

  ”يآدمـ نشايدكه نامـت نهنـد    ي غميو كز محنت ديگران بت

ل جهان در هم    ين شعر بدان جهت بود كه امروز مسا       انتخاب اي  
ده و مسايل كره زمين به       هم در نوردي   مرزها در . است  تنيده شده 

 هـا از هـر      امروز رسـانه  . است   به هم گره خورده    پيچيده اي طرز  
مسايل جهـان   . دنآور  يها م    را به خانه    ي جهان اطالعات  ي گوشه

و چه شـيرين بـه همـه انتقـال داده           چه خوب و چه بد، چه تلخ        
تـوان در خانـه خـود نشـست و فقـط              امروز ديگر نمـى   . شود  يم

 اطالعـات گرفـت و بـه ديگـران           از ديگـران   بايـد . گر بود   هنظار
از ديگران تجربـه گرفـت و بـه ديگـران انتقـال             . اطالعات داد   
ر مشاركت يا عدم مشاركت او       د يسرنوشت هر كس   .تجربه كرد 
 مشاركت صـحيح اول بايـد اطالعـات را      ياما برا  .خورد  يرقم م 

خـود  مـذهب  گرفت، سپس آن را با تجربيات، فرهنگ، سـنن و        
. تر دست به عمـل زد       تر و دقيق    وسيع يگاه با نگاه    آميخت و آن  

دند والـدين را در   مصمم شـ يا  اين منظور دوستان موسسه   يبرا
 خـانواده در جهـان قـرار        يهـا   ها و موضوع     فعاليت يجريان برخ 

 1990رها در سـال     سـازمان ملـل همـراه سـران كـشو            :دهند
 كودكـان تـدوين     يا ده سـاله بـر     يا   ترتيب داد و برنامه    ينشست
 به تدوين 2003 و 2002  و2001پس از يك دهه در سال       . كرد
  بـه  2001سـال   .  كودكـان پرداخـت    ي برا ي مشخص يها  برنامه

ال س.  كودكان مربوط بود   يمسايل مربوط به سه سال اول زندگ      
 2003 كار قرار گرفت و سال       ي توجه به آموزش پايه مبنا     2002

ربـوط بـه خودشـان در       مـور م  مشاركت كودكان و نوجوانان در ا     
 از يا  خالصـه جلـسه در اين  . سازمان نهاده شديها  راس برنامه 

 بــا عنــوان يا  جداگانــهيهـا  وضـعيت كودكــان كــه درگــزارش 
 يبنـد   جمـع   “2003 و 2002و 2001يت كودكان در سال     وضع”

. توسط يكي از اعضاي گروه مادران جهـان ارايـه شـد           شده بود   
سـالمت   آب و ،  كودكـان  اين گزارش حول سه محـور سـالمت       

 دهمـين   2004سـال    .بـود   آموزش خالصه شده  محيط زيست و  
 كـه   ياجالس سازمان ملل در  .  است   خانواده يسالگرد سال جهان  

 يهـاي     برگزار گرديد، فعاليت  )  خانواده يسال جهان (1994در سال   
 موسـسه . ها منظور كرد  كشوري حفظ و ثبات خانواده برا يرا برا 
 تحكـيم   ي آن بـر مبنـا     يهـا    كـل فعاليـت     مادران امروز كه    ي

 خـانواده شـكل     ي اعـضا  يهـا   ي آگـاه  افزايشخانواده از طريق    
ه   قـرار داد يا  را بهانـه يگرفته است، دهمين سالگرد سال جهـان  

هـا و       ها و سـازمان     است تا از اين طريق مشاركت بيشتر خانواده       

ه موسـس به همين منظور    .  جلب كند  بارهربط را در اين       ي ذ ينهادها
 نقـش   ي  در بـاره   يا  بيانيـه ) 1382 (ي ارديبهشت سـال جـار     25در  

 تدوين كـرد كـه      يخانواده در سالمت جامعه صادر كرد  و نيز طرح         
 هر نقطه از كشور يـادآور       ي موسسه را برا   يها   برنامه يقابليت اجراي 

مركز امور مشاركت زنـان رياسـت       ”ها تا كنون به     اين طرح . شود  يم
. تاسـ   ارايـه شـده    “ اوليا و مربيان    مركزي انجمن ” و نيز    “يجمهور
 و ي كشور، اين طرح را به لحاظ نظري تواند در هر نقطه  ي م  موسسه
موسسه از بدو تاسيس خود، توجه بـه آمـوزش          .  به اجرا گذارد   يعمل

 از ي يكـ . است خود قرار دادهي كار در مناطق محروم را در مجموعه    
 ،نـد ك ي فعاليـت مـ   ايـن منظـور  ي داوطلب موسسه كه برا   يها  گروه

ن گروه  اياعضاي ازي يكجلسهاين در.به مادر استگروه آموزش مادر  
 . گروه آموزش مـادر بـه مـادر پرداخـت    يها اهداف و فعاليت   ذكر به

 موسسه كـه شـامل      ي آموزش يها   فشرده از برنامه   يا    سپس خالصه 
هـاي آموزشـي كـه     و كارگاه) ي آموزشيها دوره(ها  ها، گام    يسخنران
  . است، به شرح زير به اطالع رسيد ل گذشته اجرا شده سا5طي 

                               مدرسه80 در ي آموزشيها  برنامهيرا اج-
                          مهد كودك85 در ي آموزشيها  برنامهيراجا -
                        شهر ايران6 در ي آموزشي  برنامه70 يراجا -
                 در موسسه) گام و كارگاه (ي آموزش يره دو250 ياجرا -
                نفر4000 حدود حضور ماهانه با ي سخنران41اجراى  -
                                          ي زماني متناوب  با فاصله سخنراني عمومي20راي  اج-
                                    نوجوانانيي برايها يسخنراناجراي  -
   اجراي سخنراني و برنامه هاي آموزشي در مدارس                 -
ــرا- ــ  يدوره20ي اج ــورد 5  ويآموزش ــخنران م ــوم يس ر      د يعم

   تهرانشهرداري  16 يمنطقه
                    تهران ي مدرسه10 و كتاب در يباز  جشنياجرا -
 در يانوادگ و خــي ســنتيهــا يبــاز جــشنهــشت نوبــت  ياجــرا -

   بانويفرهنگسرا
  

 از  ،در پايان بار ديگر از حاضران خواسـته شـد بـا مـشاركت بيـشتر               
هـا و طـرح مـسايل و     طريق اظهار نظر در مسايل مربوط به خانواده      

 يهـا    فعاليـت  ي خـود و پيـشنهاد بـرا       ي مربوط به زنـدگ    يها  چالش
 يهـاي   برگه.  رسانند ي خانواده، موسسه را يار    يبزرگداشت سال جهان  

خـود را در آن      از مسايل    يبرخ مادران   جمع توزيع شدكه  ميان  نيز در 
 يگيـر   نتيجهها و    نوشته  آن ي موسسه بالفاصله به بررس    ها نوشتيد و  

در  جديـد  يها   برنامه  ي ارايه طرح شده به   مسايل .ها پرداخت   از آن 
   .موسسه خواهد انجاميد

  

  برنامه هاي آينده ••••

  تاريخ آغاز  گام ها و كارگاه ها
داد تع

  جلسه
  ساعت  گرداننده

  9-11  خانم مريم احمدي  1  2/11/82  پيگيري خودشناسي

  3-5  خانم فريبا كيهاني  4  7/11/82  آموزش هنر و كاردستي

  9-11  آقاي محمود سلطاني  4  8/11/82  بازي و انديشه

  9-11  خانم مرضيه شاه كرمي  3  14/11/82  قصه گويي و كتابخواني

  9-11  خانم شيوا موفقيان  5  19/11/82  روابط زناشويي

  9-11  خانم فاطمه صهبا  4  2/12/82  تشويق وتنبيه



  

  ...بم لرزيد و خانواده ها •••• 
زلزله ي بم و آسيبي كه به خانواده هاي اين شهر و روستاهاي اطراف              

  .آن وارد كرد، دل همه ي ما را به درد آورد
ايـد   ما نسبت به اين حادثه ي دلخراش اين بود كه چه ب            پرسشاولين  
  كرد؟

ن فكر كرديم و ديديم كه در  امكاناتما  به ، توانايي هايمان و   به خودمان 
همكـاري هـاي همگـاني و    و اين فاجعه ي انساني جز با كمـك   برابر  

  .مردمي ياراي ايستادن نيست
 نامه ي زير را نوشـتيم و از سـاير            نخستين واكنش ما اين شد كه      پس

  :سازمان هاي غير دولتي مدد خواستيم 
  تان عزيز و فعال در سازمان هاي غيردولتي دوس

  !همفكري و همكاري كنيد
 متالشي شده اند و آن ها كه مانـده انـد چـشم بـه                “بم”خانواده هاي 

 “بـم ”و مادران و خـانواده هـاي زلزلـه زده در    ياري به كودكان     .راهند
  .وظيفه ي ماست

 بياييد دست در دست هم بگذاريم و به ياري اين خانواده هاي آسـيب              
  .ديده بشتابيم

از شما در خواست مي كنيم براي همفكري دربـاره ي چگـونگي ايـن              
بعد ازظهر درجلـسه اي     7 تا   5ساعت7/10/82ياري رساني، روزيكشنبه  

كه به اين منظور در موسسه ي مادران امروز تشكيل مي شود، شركت      
  .فرماييد

  بسياري از سازمان هاي غيردولتي فعال در حـوزه هـاي           به اين ترتيب  
گردهم آمدند و به همفكري براي ياري رسـاندن         در موسسه   گوناگون  

  .به آسيب ديدگان زلزله ي بم پرداختند
 همگـي بـه نتيجـه رسـيدند كـه           ،پس از نشست دوم اين سازمان هـا       

 و  كميته  يا گروه كاري انجـام دهنـد  14فعاليت هاي خود را از طريق       
ماينـده انتخـاب    عنوان هماهنگ كننده يا ن    در هركميته يك تشكل به      

  .شد
  :نام كميته هاي كاري و هماهنگ كنندگان آن به شرح زير است

   موسسه مادران امروز: هماهنگ كننده، كودكان يكميته
مطالعـات   مركزآمـوزش و     :هماهنـگ كننـده    ، اطالع رسـاني    ي كميته

  جامعه مدني
    تشكل زنان36دو نماينده از  :هماهنگ كننده,   زنان يكميته
 زنـان مبـارزه بـا     جمعيـت : هماهنـگ كننـده   ،  ط زيـست   محي  ي كميته

  آلودگي محيط زيست
  رعد موسسه :هماهنگ كننده،  معلولين يكميته
 انجمـن تنظـيم     :هماهنـگ كننـده   ،   و نيازسـنجي    شناسايي  ي كميته
  خانواده 
   انجمن حامي :هماهنگ كننده،   اسكان و ساخت و ساز يكميته
  مايت از حقوق كودكان  انجمن ح:هماهنگ كننده،  حقوقي يكميته

   خانــه  :هماهنــگ كننـده ،  تجهيــز و مـديريت منــابع مـالي   يكميتـه 
  يران هاي غيردولتي، انجمن هموفيلي ، بومتشكل 
   همياران غدا:هماهنگ كننده،   همكاري هاي بين المللي يكميته
   شبكه سازمان غيردولتي جوانان:هماهنگ كننده،   جوانان يكميته
 مركـز همـاهنگي        :هماهنـگ كننـده   ،  يرنقـدي    كمك هاي غ    ي كميته

  خيريه هاي استان تهران
   انجمن تنظيم خانواده :هماهنگ كننده،  بهداشت و درماني كميته 
   موسسه توان ياب:هماهنگ كننده،  مددكاريي كميته 

 خانـه تـشكل هـاي غيردولتـي ،          :هماهنگ كننـده  ،    ستاد  ي دبيرخانه
  موسسه پژوهشي كودكان دنيا

يته ي مربوط   كممادران امروز با تاكيد برضرورت تشكيل يك        موسسه  
  .پذيرفته استرا كودكان ه، هماهنگ كنندگي كميته ي خانوادبه 
  
ــت شــرح  •••• ــه         هــاي كمفعالي ــاري ب ــراي ي ــان ب ــه ي كودك يت

  خانواده هاي آسيب ديده از زلزله ي بم 
 نياز سنجي از مناطق و خانواده هاي آسيب ديده -1
ات در باره ي اعضاي داوطلب هر سازمان بـراي         گردآوري اطالع  -2

  ياري رساني 
 بررسي امكانات هر سازمان -3
بررسي برنامه هاي در دست انجام هر سازمان براي ياري رساني         -4

 به آسيب ديدگان
 تعيين برنامه ي هماهنگ براي ياري رساني  -5

 روانـي بـه كودكـان و خـانواده     _تاكيد بر اهميت ياري هاي عاطفي   -6
 ده هاي آسيب دي

تاكيد بر توجه به برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت عالوه بر برنامه               -7
 هاي فوري و ضربتي 

هـاي  جلـسه   اري رسان ازطريق كارگـاه هـا،        آماده سازي نيروهاي ي    -8
  ي آن هاتامين منابع مناسب براي مطالعهوجيهي و ت
تجهيز نيروهاي ياري رسان به بسته هاي محتوي كتاب ها، اسـباب              -9

وسايل كاردستي مناسب و كارشناسي شده براي اين گروه         بازي ها و    
 از كودكان

 ن خانواده هاي آسيب ديدهبيمارستان ها و مراكز اسكا تعيين  -10
هـا و  بيمارستان  براي  كاررسان به گروه هاي  تقسيم نيروهاي ياري     -11

 مراكز اسكان خانواده ها 
 بررسي نيازها و رفع مشكالت گـروه هـاي يـاري رسـان بـا كمـك            -12

 شناسانكار
 برنامه ريزي براي آموزش نيروهاي محلي براي ياري به خانواده هـا        -13

 و كودكان
  كودكان ي تهيه خبرنامه ي كميته -14

 تحـت پوشـش يـاري هـاي        ,هم اكنون نقاهتگاه ها و بيمارستان هاي زير       
  : كودكان قرار گرفته اند ي رواني از طرف كميته_عاطفي 

  ) وسسه محكم(بيمارستان هفت تير، بيمارستان بعثت 
   )موسسه پژوهشي كودكان دنيا (امام حسينبيمارستان , بيمارستان بوعلي

  ) مادران امروز يموسسه _انجمن كودكان ققنوس (تان ميالد بيمارس
  )كانون توسعه فرهنگي كودكان(بيمارستان اختر 
  )شوراي كتاب كودك(بيمارستان لقمان 
  )وياانجمن پژوهش هاي آموزشي پ(بيمارستان فيروزگر 

بيمارستان شهداي تجـريش،     ،نقاهتگاه شهيد كشوري، مركز طبي كودكان     
  )موسسه مادران امروز( نقاهتگاه وحدت و )ص(بيمارستان رسول اكرم

  

  جلسه ي آموزشي شيوه ي برخورد با افراد در بحران  ••••

جلـسه اي بـه   ظهـر  بعد از 4ا ت 2 از ساعت 18/10/82در تاريخ پنج شنبه  

گران خانواده هاي آسيب ديده از زلزله ي بم با نكـات            آشنايي ياري منظور  

 كه بايد در هنگام ياري به زلزله زدگان به آن توجه كنند، در         روان شناسي 

كارشــناس ايــن جلــسه . مــادران امــروز تــشكيل شــد يمحــل موســسه

      . سركارخانم دكترفاطمه قاسم زاده بود

  پيشنهاد  ••••

   :ندك مي پيشنهاد)زلزله بم(كودكان ستاد تشكل هاي غيردولتي  يكميته

،  تشكل هاي عضو خود،   هدف هـا         ، هاي اين ستاد   هر يك از كميـته   . 1

شرح وظايف و برنامه هاي خود را بـه سـاير كميتـه هـا اطـالع دهـد تـا              

   .هماهنگي بيشتر در كارها به وجود آيد

 كارها را از نظـر اداري       دبيرخانه مسئوليت رسيدگي به نيازها و پيگيري      . 2

   .عهده بگيرد و پاسخگو باشدبه 

برنامه هاي    همه ي سازمان ها و تشكل هاي عضو كميته ها با حفظ           . 3

كارهاي مربـوط بـه     روي در تكو گوناگوني اين برنامه ها،از    خود و خالقيت    

 .ستاد جلوگيري كنند
اين كار با اطالع رساني به موقع از فعاليت هاي خود و هماهنگي و حضور               

  .هاي ستاد عملي خواهد بودو آگاهي از برنامه 
كميته ي اطالع رساني و ارتباطات ستاد، اطالع رسـاني بـه موقـع بـه                -1

  .تشكل هاي عضو را در دستور كار خود قرار دهد
نيازسنجي از گروه هاي كاري كميته ها و تامين نيازهاي هر گروه هـر               -2

  .چه زودتر انجام گيرد
  
  كان كود يانجمن ها و موسسه هاي عضو كميته ••••

پويـا ، موسـسه     شوراي كتاب كـودك، موسـسه پـژوهش هـاي آموزشـي             
 موسسه محك ، كانون توسـعه فرهنگـي كودكـان،          پژوهشي كودكان دنيا،  

انجمن كودكان ققنوس، انجمن حمايت از حقوق كودك، موسـسه مـادران           
خانـه مـادر    نهضت جهـاني كودكان،   راهبري  ،انجمن پرستاران،كميته   امروز
  .كودكو


