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  :  گيرنده 

  

   
  
  
     

 :فرستنده 
  موسسه مادران امروز  

  عصرـ باالتر از شهيد بهشتي ـ كوچه دل افروز   تهران ـ ولي

  )                 15115-451صندوق پستي ( ـ زيرزمين ـ 9  شماره 

   8715424 و 8728317:    تلفن و فاكس 

   maminstitute@kosar.net:    پست الكترونيك 
  

  ي تكليف شب شروع هر سال تحصيلي توام است با دغدغه

هاي درسي به نفع يادگيري بهتر فرزندان خوانـدن كتـاب زيـر را بـه                 با آرزوي تجديد نظر و اصالح برنامه      

  :كنيم   والدين پيشنهاد مي

  نشر پيدايش. لر ، ترجمه سپيده خليلي نويسنده كاروال انگ/     مشق شب را شيرين كنيم

اين كتاب هر چند برخاسته از فرهنگ ديگري است ، اما داراي نكات قابل توجهي در زمينه چگـونگي                   

  .مساعد كردن شرايط يادگيري در خانواده ، براي همگان است 

  

  ها جلسه ها ، ها ، كارگاه گام

ــام  ــرداد گ ــر و م ــاه در خــرداد و تي ــا و كارگ ــا و  ه ه

  :هاي زير برگزار شده است  لسهج

، تشويق و )خانم فاطمه صهبا(هاي رفتار با كودك  گام

خـانم  (، رفتار با نوجـوان      ) خانم مريم احمدي  (تنبيه  

خـانم فريبـا    (، آموزش هنر كودكان     ) پور فاطمه ايران 

آقـاي مهنـدس محمـود      (، بـازي و انديـشه       ) كيهاني

يوا خـانم شـ   (، روابـط زناشـويي و پويـايي         ) سلطاني

خانم شيوا (، رشد جنسي كودكان و نوجوان ) موفقيان

، )خانم دكتر فاطمه قاسم زاده    (، مراحل رشد  ) موفقيان

آقـاي دكتـر اميرهمـايون      (ارتباطات موثر در خانواده     

خـانم  (گـويي    ، آشـنايي بـا كتـابخواني و قـصه         )مجد

خـانم  (و كارگاه ورود بـه دبـستان        ) كرمي مرضيه شاه 

  )كرمي مرضيه شاه

خـانم دكتـر    (هاي عمومي تغذيه در بزرگسالي       جلسه

آقـاي دكتـر    (، تحليل روانشناختي رفتار     ) شيوا مهران 

خـــانم (و ورزش در خـــانواده ) كـــامبيز ابراهيمـــي

آقـاي  (و دو جلسه عمومي بازي و انديـشه         )گنجويي

  ) مهندس محمود سلطاني

  

  ها ها و ارتباط همكاري

بـاط يـا    هـا و مراكـز زيـر ارت        در اين دوره با سـازمان     

  : همكاري داشتيم 

  هاي كوچك،   شوراي كتاب كودك ، مهدكودك فرشته     

  

، بنيـاد زينـب كبـري ، دبـستان     ) قـزوين (مهد بهاران  

هاي  جامعه مدني  بعثت ، مركز توانمند سازي سازمان 

ايران ، موسسه پژوهـشي كودكـان دنيـا ، دفتـر امـور           

مـشاركت زنــان ، شـهرداري تهــران ، خانـه فرهنــگ    
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  شماره

9  

  خبرنامه داخلي

  موسسه مادران امروز
  81شهريور 

  با ياد دوست
  كه مدارا و مهر مادري
  اوست ذره اي از كان مهر و مداراي
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 ، كانون فرهنگي پژوهـشي كودكـان ايـران          چنار هفت

فردا، شوراي گسترش فرهنگ صلح ، همياران غـدا ،          

موسسه بازتواني و بهبود زندگي زنان ، كانون توسعه         

فرهنگي كودكان ، موسسه پرورش فرزنـدان ، كـانون          

مشاوران كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانـان ،         

  .انجمن زنان زرتشتي 

  

  هاي داوطلب گروه
  روه مادران نوجوان دارگ

اين گـروه از مـادران عالقمنـدي كـه گـام رفتـار بـا                

. اند ، تشكيل شده اسـت        نوجوان موسسه را گذرانده   

فعاليـت ايـن گـروه مطالعـه در مـورد مــسايل دوران      

هاي ايـن گـروه هـر دو هفتـه           جلسه. نوجواني است   

الزم . گـردد  بار در روزهاي چهارشنبه تشكيل مـي       يك

ست كه اين گـروه در شـهريور مـاه بـه            به يادآوري ا  

علت تعطيالت تابستاني فعاليـت نـدارد و از مهرمـاه           

مـادران  . دهـد    هاي خود را تشكيل مـي      دوباره جلسه 

  .توانند از مهر ماه به اين گروه بپيوندند  عالقمند مي

  
  گروه نوجوانان 

ي فعاليت گروه نوجوانـان    ي تازه  با آغاز تابستان دوره   

ين جلسه اعضاي جديدي به اين گروه   در ا . آغاز شد   

اي از اعضاء گروه در حال تـدارك         عده. ملحق شدند   

  . مقدمات تهيه يك نشريه ويژه گروه نوجوانان هستند 

در جلسه سي و يكم مرداد ماه اين گروه آقاي سـعيد            

موضـوع  . احمدي ، سينماگر ، ميهمان گـروه بودنـد          

ـ          “ جلسه   ا سـاير   آشنايي با سـينما و ارتبـاط سـينما ب

ــا ــود” هنره ــاه از    . ب ــيلم كوت ــسه دو ف ــن جل در اي

هاي فيلمسازان جوان كشور نمـايش داده شـد          ساخته

  .كه مورد توجه نوجوانان قرار گرفت 

  

  گروه مادر به مادر

در طي اين مدت گروه مـادر بـه مـادر بطـور مرتـب               

انـد در روز     هاي آموزشي خود را برگزار كـرده       جلسه

 بـه  2 و 1 گروه مادر به مادر   مرداد ماه دو   28شنبه   سه

هاي خود و انتقال تجربـه ،        منظور جمع بندي فعاليت   

در اين جلـسه بـه      . يك جلسه مشترك تشكيل دادند      

 16هـاي يكـساله گـروه در منطقـه           جمعبندي فعاليت 

شهرداري تهران نيز پرداخته و پيـشنهادها و نظرهـاي          

  .تگرف قرار بررسي كار، مورد پيشرفت براي گروه  اعضاي

  

  هاي داوطلب ساير گروه

ــد  ، محــيط زيــست هــاي  گــروه ــادران داراي فرزن م
هـا ، مـادران    دبستاني، بازي ، بررسي كتاب، مادربزرگ 

هـاي   نيز در اين دوره به فعاليـت      جهان  و گردشگري     

  .خود ادامه دادند 

  

  ها شهرستان

هـايي   هـاي زيـر برنامـه      در اين تابستان در شهرسـتان     

  :ايم  داشته

  بابلـسر ) خـانم فاطمـه صـهبا     (ار بـا نوجـوان      گام رفت 

  ) آفرينش مهد(بابل)خانم فاطمه صهبا (كودك رفتاربا گام

) آقاي مهندس محمـود سـلطاني     (گام بازي و انديشه     

  )مهد بهاران(ساري 

) آقاي مهندس محمـود سـلطاني     (گام بازي و انديشه     

  )مهد بهاران(قزوين 

  

   شهرداري تهران10آموزش مادران در منطقه 

ــ ــادران در منطقــه ب ــان دوره دوم آمــوزش م   ، 10ا پاي

موسسه مادران امروز اقـدام بـه برگـزاري دو كارگـاه           

  كتابخواني ، ورود به دبستان و يك جلـسه پرسـش و            

  .پاسخ براي مادران كرد 

  

   شهرداري تهران16آموزش مادران در منطقه 

در ادامه كار گروه مادر به مادر در شـهرداري منطقـه            

در طي سه مـاه اخيـر       ) مشق و فرش تختي   خانه   (16

  :هاي زير برگزار شده است  گام
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خــانم فاطمــه (دور چهــارم گــام رفتــار بــا نوجــوان 

  )پور ايران

  )خـانم ژيـال فرخـي     (دور پنجم گام رفتار با كـودك        

  )خانم فرحناز مددي(گام تشويق و تنبيه 

  )خانم مهين رضوي(كارگاه ورود به دبستان 

  

  ها ها در مهد كودك رگاهها و كا برگزاري گام

مهـد  (هـاي رفتـار بـا كـودك          در طي اين مدت گـام     

همه مهدهاي كودك رفسنجان بـا      (و  )  بابل –آفرينش  

 –مهد بهـاران    (، بازي و انديشه     ) همكاري بهزيستي   

، گــام بــازي و انديــشه و كارگــاه ورود بــه ) ســاري

و يك جلسه عمـومي     ) ها كوچك  مهد فرشته (دبستان  

برگـزار شـده    ) مهد رنگارنـگ  (مادران   پدران و     براي

  .است

  روز جهاني جمعيت

به مناسبت روز جهـاني جمعيـت از طـرف موسـسه            

مادران امروز و با همكاري خانه مشق و فرش تختـي           

خـانواده  “ اي بـا عنـوان       جلسه) 16شهرداري منطقه   (

متعادل و نقش كنترل جمعيـت و بهداشـت بـاروري           

بـراي مـادران    ” براي رسيدن به يك خـانواده متعـادل       

در اين جلسه به آثار منفي رشد جمعيت        . برگزار شد   

در زمينه آموزش و پرورش ، تغذيه ، مسكن، اشتغال          

هـا   و همچنين آثـار منفـي رشـد جمعيـت برخـانواده           

  .پرداخته شد 

در اين جلسه بر اهميت مشاركت مردان در اين زمينه          

اين ها تاكيد شد ،      ريزي براي آموزش خانواده    و برنامه 

  .شد گروه محيط زيست موسسه انجام جلسه با كوشش

  عصرانه صلح

هاي عصرانه صلح به مناسبت دومين سال دهـه          برنامه

جهاني فرهنگ گسترش صلح و نفي خـشونت عليـه          

هاي هر هفته در پارك دوسـتداران        كودكان ، پنجشنبه  

هاي غيـر دولتـي فعـال در         كودك با همكاري سازمان   

برگـزاري  . گـردد    ف اجرا مـي   زمينه كودكان و يونيس   

 به عهـده موسـسه      81اين برنامه در تاريخ دهم مرداد       

  .مادران امروز بود 

خـود  جشن بازي و كتـاب  هاي  موسسه يكي از برنامه  

  .را در آن روز اجرا كرد 

هاي داوطلب موسـسه از      اين برنامه با همكاري گروه    

، مادر به مـادر، بـازي ، كتـابخواني و             جمله نوجوانان 

گويي ، محيط زيست ، نقاشـي و كـار دسـتي و              هقص

  .ساير اعضاي فعال موسسه برگزار شد 

  

  همكاري با بنياد زينب كبري

اي است براي كودكاني كه از       بنياد زينب كبري ، خانه    

در تابستان امسال موسـسه     . نعمت خانواده محرومند    

هاي رفتار با كودك ، رفتار با نوجـوان و بـازي را             گام

هـا زهـرا     خـانم . ن آن خانواده برگزار كرد      براي مادرا 

پـور و نگـين نابـت مـسئوليت         سليماني ، فاطمه ايران   

  . هارا به عهده داشتند  اجراي گام
  

  تأسف 

در تابستان امسال موسسه يكـي از پـشتيبانان خـود ،            

  .فر ، را از دست داد  آقاي مهندس گيو ژيان

ن ما  فقدان اين عزيز فرهنگ دوست ، مايه اندوه فراوا        

  .و جامعه فرهنگي است 
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  تبريك
  .ي خبري شده است  به تازگي شوراي كتاب كودك داراي ماهنامه

  .گوييم  تولد اين ماهنامه را به هيئت مديره واعضاء و مسئوالن نشريه تبريك مي
يـز  هاي بررسـي ن  ي مخصوص گروه گفتني است كه شوراي كتاب كودك داراي فصلنامه عمومي و همچنين ماهنامه        

  .باشد  مي
  

  سپاس
  از سركار خانم فريده صديق افشار 

  

  
هاي مـشاوره بـراي      براي هديه كتاب به مناطق محروم و جلسه       

  مادران آن مناطق
  هاي مشاوره به نفع موسسه براي جلسه  از سركار خانم آذر هاشمي نژاد 

هـاي   امـه براي دعوت صميمانه و پيگير موسسه در سلـسله برن           از انجمن مفاخر فرهنگي 
  بزرگداشت خادمان فرهنگ ايران

  براي اشتراك رايگان موسسه  از مسئوالن ماهنامه ادبي پروين
    
  
  

نبـودن ايـشان در كنـار مـا         .  دانيد تابستان امسال با بيماري سركار خانم مريم احمدي سپري شد             همان طور كه مي   
  .براي تمامي اعضاي موسسه بسيار سخت بود

هاي موسسه را پيش ببرند ، اما با تمام تالشـمان        دوستان سعي كردند با همكاري هم برنامه       در طي اين مدت تمامي    
  .جاي خالي ايشان پر نشد كه نشد 

  .دهيم با آرزوي سالمتي و ديدار مجدد ايشان در موسسه ، همچنان به كارهاي خود ادامه مي
  
  

  

  هاي آينده برنامه
  ساعت  گرداننده  تعداد جلسه  تاريخ شروع  موضوع
  9  استاد توران ميرهادي  1  2/7/81  جلسه ماهانه
  9  خانم زهرا سليماني  8  6/7/81  ) گام2(رفتار با كودك 

  9  خانم شيوا موفقيان  4  7/7/81  گام رشد جنسي كودك و نوجوان
آقاي مهندس محمود   4  9/7/81  گام بازي و انديشه

  سلطاني
3  

  9  پور فاطمه ايرانخانم   8  10/7/81  ) گام2(گام رفتار با نوجوان 
  9  خانم فرحناز مددي  4  15/7/81  گام تشويق و تنبيه 

  4  خانم فاطمه صهبا  8  20/7/81  بعد از ظهر)  گام2(گام رفتار با كودك 
  

هـاي كودكـان نيـز در مهرمـاه          ها و سرگرمي   و آشنايي با كاردستي   ) دكتر امير همايون مجد   (هاي ارتباطات مؤثر     گام
  .برگزار خواهد شد 

هـا بـا    براي اطالع از قطعيت تشكيل جلسه. تشكيل هر گام مشروط به رسيدن به حد نصاب شركت كنندگان است          
  .موسسه تماس بگيريد 

ي  ي شـوراي گـسترش صـلح يـك دوره          در ضمن موسسه در پاييز امسال در يك برنامه مشترك با گـروه خـانواده              
  . خواهد گذاشت  به اجرا 14آموزش خانواده را در حوزه شهرداري منطقه 

  . هاي آسان برگزار خواهد شد  ي دست اندركاران تهيه جزوه  صبح جلسه5/8 مهر ماه ساعت 29روز 
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