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  سالگرد تاسيس موسسه
موسسه مادران امروز در آبان ماه امسال وارد چهـارمين          

 آذر در جشن كـوچكي  29روز . سال زندگي خود شد   
هـاي   كه به اين منظور در موسسه برگـزار شـد ، گـروه            

مندان موسـسه ،     مختلفي از همكاران ، دوستان و عالقه      
هــاي ديگــر   و ســازمانهــاي نهادهــا همچنــين نماينــده 

هـاي   در اين مراسم بـه بررسـي برنامـه        . شركت كردند   
سال گذشته و پيشنهادهايي براي سال آينده ، همچنـين          

  .هاي فعال براي كودكان پرداختيم  معرفي ساير سازمان
گزارش كار يكسال گذشته موسسه به صورت پيوسـت         

  .پيك ، در آن روز منتشر شد 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

همان طور كه از پـيش اعـالن كـرده بـوديم قـرار شـد        
اي بـراي موسـسه ،       دوستان به جاي تهيه هر نوع هديه      

هـاي امـاني     مبلغ آن را براي كمك به تاسيس كتابخانـه        
گفتنـي  . براي مادران مناطق محـروم اختـصاص دهنـد        

است درآمد حاصل از آن مـا را قـادر بـه تـدارك يـك       
  .كند  ميكتابخانه اماني كوچك 

از همه دوستاني كه مـا را در مراسـم سـالگرد تاسـيس              
  .موسسه همراهي كردند سپاسگزاريم 

  
  
  

  با ياد دوست
  كه مدارا و مهر مادري
  اوست ذره اي از كان مهر و مداراي

  
  پيك                              : گيرنده 

                            � ��  
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  مادرِ طبيعت گردشت پايدار و خجسته باد

  خواندنخواهيم براي  تو را مي

  بازي كردنخواهيم براي  تو را مي

  دوست داشتن و پذيرش يكديگر    خواهيم براي يتو را م

  زندگي كردن    بنديم كه تو را حفظ كنيم براي پس در اين بهار پيمان مي
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  ها ها و جلسه  كارگاه ها ، گام
هـاي زيـر    ها و جلـسه  ها ، كارگاه  در زمستان امسال گام   

  : برگزار شد 
  خانم مريم احمدي    رفتار با كودك گام 
ــد      رفتار با نوجوان گام  ــريم احم ــانم م  –ي خ

  خانم فاطمه ايرانپور
  زاده خانم دكتر فاطمه قاسم    مراحل رشد ذهنيگام 
ــوثر در گــام  ارتباطــات م

  خانواده
  دكتراميرهمايون مجد آقاي  

  سلطاني محمود مهندس آقاي    بازي و انديشه گام 

  خانم شيوا موفقيان    زناشويي و پوياييگام 
  خانم شيوا موفقيان    رشد جنسيگام 

  خانم مريم احمدي     عاطفي رشدكارگاه 
  آقاي سعيد كاوه     اعتماد به نفسكارگاه 

  خانم ثريا قزل اياغ    سنتي هاي بابازي آشنايي جلسه
  سلطاني محمود   مهندس آقاي    انديشه و بازي عمومي دوجلسه
  خانم دكتر خدابخش    روان بهداشت عمومي جلسه
استفاده از هنر و    عمومي   جلسه
  رفتاري  وهايدربهبودالگ ادبيات

  خانم چيستا يثربي  

  آقاي دكتر بهرام يگانه    ايدز با آشنايي عمومي جلسه
  

  گروه جوانان و نوجوانان
ــسه  ــان موســسه در جل ــان و نوجوان هــاي  گــروه جوان

زمستاني خود ميزبان استادان زيـر بودنـد و از سـخنان            
  : ايشان بهره بردند 

عمـاد  نـسرين دخـت    ، خـانم  هوشنگ مرادي كرماني  آقاي

 بـه سرپرسـتي آقـاي      جبهه سـبز   كميته آموزشي ،  خراساني
  كاشاني 

ريـزي بـراي     گروه نوجوانـان موسـسه در حـال برنامـه         
تقويت بنيه مطالعاتي و نوشتاري خـود اسـت و بـراي            

  . هايي نيز ترتيب داده است  اين منظور تا به حال جلسه
 ريـزي و اجـراي       همچنين گـروه نوجوانـان در برنامـه       

زي و كتــاب موســسه مــشاركت فعــال هــاي بــا جــشن
  .اند داشته

  

  ها همكاري
در زمستان امسال بـا مراكـز زيـر ارتبـاط يـا همكـاري          

  : ايم  داشته
  شوراي كتاب كودك

  مهد كودك گلياران
  هاي كوچك مهد كودك فرشته

  كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
  موسسه پژوهشي كودكان دنيا

  بهزيستي
  ني و بهبود زندگي زنانموسسه تحقيقات ، بازتوا

  انجمن اوليا و مربيان كودكان و نوجوانان استثنايي
  انجمن ترويج علم

  هاي آموزشي پويا انجمن پژوهش
  دبستان دخترانه زينبيه

  شهرداري تهران
  كانون توسعه فرهنگي كودكان

  
  نشست با مديران مهدهاي كودك

هاي موسسه ارتباط با مادران در مراكـز         يكي از فعاليت  
ها و مهـد    وزشي و نگهداري كودكان از جمله مدرسه      آم

  . ها است  كودك
براي جمع بندي حاصـل كارهايمـان در ايـن زمينـه و             

هاي آينده دو نشست بـا مـديران مهـدهايي          ريزي برنامه
  .ايم برگزار شد كه تا به حال با هم همكاري كرده

  :هاي زير پرداختيم  ها به موضوع در اين نشست
  ها از طريق مهدهاي كودك انوادهاهميت آموزش خ •
  ها در مهدهاي كودك مشكالت آموزش خانواده •
  كودك هاي موسسه درمهدهاي ي برنامه ارائه چگونگي •
هاي مشخص موسسه براي آموزش والدين در        برنامه •

  مهدهاي كودك
با استفاده از اين دو نشـست ، موسـسه مـادران امـروز              

 خـود را بـراي      تـر كـار    تر و مـشخص    ريزي دقيق  برنامه
ها مطرح كـرد و قـرار شـد     والدين از طريق مهد كودك  

ريزي براي همكـاري بيـشتر بـا         ها نيز برنامه   مهد كودك 
يكديگر و اجراي طرح پيشنهادي موسسه را در دستور         

  . كار خود قرار دهند 
  

  هاي كوچك آموزش مادران در مهد كودك فرشته
مهـد  طرح پيشنهادي موسسه براي آموزش مـادران در         

هـاي كوچـك    ها، با همكاري مهد كودك فرشـته       كودك
  .در حال انجام است 
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  گروه كودك ، بازي و قصه
در موسـسه بـراي يـاري بـه         گروه بازي   از بهار امسال    

گروه آموزش مادر به مادر در آمـوزش مـادران منـاطق            
اعـضاي ايـن    . محروم شكل منسجمي به خود گرفـت        

وسـسه تـشكيل    اي از مـادران فعـال در م        گروه را عـده   
اين گروه عالوه بـر مطالعـات نظـري دربـاره           . اند   داده

هاي سنتي و فكـري      ي بازي  ريزي و ارائه   بازي به برنامه  
گويي و كتابخواني در مدارس و مناطق مختلـف          و قصه 

هماهنـگ كننـدگان گـروه      .   اسـت     تهران نيز پرداختـه   
  . ها مريم ملك آباديان و سهيال طاهري هستند  خانم

  
   محيط زيست گروه

ها به اهميت حفظ محيط زيست و        جلب توجه خانواده  
ــاري    ــاي ك ــي از محوره ــت از آن ، يك ــتفاده درس اس

  .موسسه است 
هاي موسـسه عـالوه     براي تقويت اين بخش از فعاليت  

هـاي گونـاگون بـا كارشناسـان و برگـزاري            بر نشست 
ها ، از تابـستان امـسال    هاي عمومي براي خانواده    جلسه
مند به اين موضـوع گروهـي را         از مادران عالقه  اي   عده

كارشناسـي ايـن   . به نام محيط زيـست تـشكيل دادنـد      
گروه با آقاي بهرام معلمي و هماهنـگ كننـدگي آن بـا             

  . خانم مهين رضوي است 
  

  گروه مادر به مادر
 اسـفند امـسال دوره اول كـار    14گروه مادر به مادر در  
اين گروه هم اكنون    اعضاي  . رساند   خود را به پايان مي    

هاي اوليه را براي ياري به مـادران در بيـرون از         آمادگي
  . اند  موسسه و مناطق محروم كسب كرده
ريزي كار خود بـراي   گروه در حال جمع بندي و برنامه  

گفتني اسـت ايـن گـروه از زمـستان          . سال آينده است    
هـا و محتـواي       تاكنون در حال آمـوزش روش      79سال  

. راي انتقال آن به مادران ديگر است        آموزشي موسسه ب  
  . كار گروه در دو بخش نظري و عملي بوده است 

  

   تهران 16آموزش مادران در منطقه 
 16ي آمــوزش مــادر بــه مــادر در منطقــه  دومــين دوره

تهران، خانه مشق تختي ، در بخش رفتـار بـا كـودك ،              
. رفتار با نوجوان و بازي و سـرگرمي بـه پايـان رسـيد       

. وره رفتار بـا كـودك در دي مـاه آغـاز شـد               سومين د 
هــاي كتــابخواني گروهــي در بخــش  همچنــين جلــسه
دار در ادامه گـام رفتـار بـا نوجـوان در             مادران نوجوان 

  . شود  خانه مشق برگزار مي
هــاي  هــا جلــسه هــاي مناســب در بــين دوره در فاصــله

مشاوره و پرسش و پاسخ نيز بـا كارشناسـي مـشاوران            
  . شود  برگزار ميموسسه در منطقه 

هاي جنبي براي اين گروه از مادران برگـزاري          از برنامه 
. جشن روز كودك و جشن بازي و كتاب بـوده اسـت             

ها به طـور جداگانـه منتـشر         گزارش مبسوط اين برنامه   
  .خواهد شد

  

   تهران10آموزش مادران در منطقه 
در زمستان امسال دور اول آمـوزش مـادران در منطقـه            

 همكاري خانه فرهنگ محلـه هفـت چنـار           تهران با  10
ها هـم اكنـون در حـال         دور دوم برنامه  . به پايان رسيد    

  .اجراست
ها درباره رفتار با كودك ، آشنايي با مفهـوم     اين آموزش 

هـاي   هـا و سـرگرمي     تشويق و تنبيه ، آشنايي بـا بـازي        
ــصه    ــابخواني و ق ــا كت ــنايي ب ــب ، آش ــويي و  مناس گ

   . هاي مشاوره گروهي بود جلسه
  

  ها شهرستان
هاي زناشويي ، بازي و انديشه و ارتباطات مـوثر           گام •

هاي گذشته در رفسنجان اجرا شـد ،         در خانواده در ماه   
ها سـركار خـانم شـيوا موفقيـان ،           كارشناسان اين دوره  

آقاي مهندس محمود سلطاني و آقاي دكتر امير همايون         
  . مجد بودند 

ران موسسه در   گفتني است كارشناسان موسسه و همكا     
هايي با راديو و تلويزيـون كرمـان    رفسنجان در مصاحبه 

  . نيز شركت كردند 
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جزوه آسـان چگـونگي جـذب بـه مهـد كـودك بـا                •
همكاري خانم شهرزاد شفايي از ساري و خانم حميـرا          

  . عرشيان از تهران در حال آماده شدن است 
هـا و    نمايشگاه كتاب و اطالع رساني بـراي خـانواده         •

ي آشنايي بـا موسـسه مـادران امـروز بـه همـت              جلسه
همكـاران موســسه در اردبيــل و بــا كمــك اســتانداري  

  .اردبيل برگزار شد
طرح پيشنهادي موسسه بـراي آمـوزش مـادران ، بـا             •

همكاري مهد كـودك آفتـابگردان و بهـاران و انجمـن            
  . اي كودكان آسيا در قزوين در حال اجراست  منطقه

انـد   ستان بابل نيز به ما پيوسته     گروهي از مادران شهر    •
ــه هــاي موســسه در آن شــهر  ي برنامــه و خواهــان ارائ

  .هستند
  

  هاي اماني كتابخانه
هاي مناسب براي والدين و فرزندان يكـي         ترويج كتاب 

. هـاي موسـسه اسـت        از محورهاي چهارگانه فعاليـت    
براي اين منظور عالوه بر كارشناسي و انتخاب كتاب و          

ه دايمـــي كتـــاب در موســـسه ، برگـــزاري نمايـــشگا
هاي ديگري نيز صـورت گرفتـه اسـت از جملـه        تالش

هاي كوچك كه بتوانـد كتـاب        كمك به تدارك كتابخانه   
  . ها امانت دهد  را به خانواده
اي  ي اماني در آغاز امسال به همت عـده         اولين كتابخانه 

ايــن . منــد در موسـسه تاســيس شـد    از مـادران عالقـه  
  . نفر عضو دارد 50د كتاب و  جل300كتابخانه حدود
 اماني را دوستان گـروه مـادر بـه مـادر             دومين كتابخانه 

 تهران آماده كردند كـه بـا يـاري      16براي مادران منطقه    
معاونت اجتماعي شهرداري آن منطقـه در خانـه مـشق           

اي از مـادران منطقـه عـضو ايـن       تختي برپا شد و عـده     
  .كتابخانه شدند

  
  جشن بازي و كتاب

ه مراكز آموزشي ، فرهنگي و تفريحي پيشنهاد        موسسه ب 
جـشن بـازي و     هايي را داده است با عنوان        اجراي برنامه 

   . كتاب

ها در   ها مشاركت كودكان و خانواده     هدف از اين جشن   
ي شاد و سرگرم كننـده اسـت كـه موضـوع             يك برنامه 

هاي سنتي گروهـي و آشـنايي بـا          اصلي آن انجام بازي   
هاي مفيد ، همچنين ترويج       بازي ها و اسباب   ساير بازي 

  .قصه گويي و كتابخواني براي كودكان است 
هـا در دو     در بهمن ماه امسال دو نمونـه از ايـن جـشن           

منطقه تهران بـه صـورت آزمايـشي اجـرا شـد كـه بـا                
.  هـا روبـرو گرديـد        استقبال خوب كودكان و خـانواده     

قرار است اين برنامه در سال آينده در مراكـز آموزشـي            
  . شتري به اجرا گذاشته شود بي

هـايي باشـد     هاي نمـادين جرقـه     اميدواريم اين حركت  
هـا   براي به تحرك درآوردن نظـام آموزشـي و خـانواده       

براي در نظر گرفتن جايگاه كتـاب و بـازي در زنـدگي      
  .كودكان 

  

  جشن بازي و كتاب در دبستان زينبيه
 بهمن ماه امسال ، جشن بـازي و كتـاب بـا            21در روز   

 تهران اجرا   6اري دبستان دخترانه زينبيه در منطقه       همك
  . شد

هــاي مدرســه بــه بــازي و  در روز جــشن تمــام زنــگ
  .گويي گذشت  قصه
  

  جشن بازي و كتاب در خانه مشق تختي
 بـا همكـاري      جشن بازي و كتاب     بهمن ماه  26در روز   

 16معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري منطقـه         
  . در آن منطقه برگزار شد هاي ساكن  براي خانواده

جـشن  ها همـراه فرزنـدان خـود در     دراين روز خانواده 

  . شركت كردند بازي و كتاب 
  

  آگاهي رساني درباره سرطان پستان
جلسه بزرگ آگاهي رساني دربـاره سـرطان پـستان بـا            

 10 هنري شهرداري منطقه     -همكاري سازمان فرهنگي    
جلسه سركار  سخنران اين   . در پارك اعتماد برگزار شد      

خانم دكتر آزاده جواليي بود و بيش از صد نفر از زنان            
  .منطقه در جلسه شركت كردند
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  شوراي گسترش فرهنگ صلح
هاي موسـسه نفـي      يكي از محورهاي چهارگانه فعاليت    

  . خشونت در خانواده است 
هـاي اعـضاي خـانواده و        ما معتقديم با ارتقـاء آگـاهي      

توان آرامش و    ر مي ها و نيازهاي يكديگ    شناخت ويژگي 
پذيرش را از خانواده شروع كـرد و بـه جامعـه تـسري      

  .داد
هـا طراحـي     هايي كه در موسـسه بـراي خـانواده         برنامه
  . كوشد تا به اين اصل ياري رساند  شود نيز مي مي

هاي موسسه در اين زمينه شـركت     يكي ديگر از فعاليت   
 اين شـورا بـه      شوراي گسترش فرهنگ صلح است      در  

د موسسه پژوهشي كودكان دنيـا و بـا مـشاركت           پيشنها
هاي غير دولتي تشكيل شده اسـت و   گروهي از سازمان 

هـايي بـراي گـسترش       ي برنامـه   هدفش بررسي و ارائه   
هـاي الزم بـراي يـاري     صلح در جامعه و ايجاد فرصت     

  .به اين امر مهم است 

  

  شوراي كتاب كودك
. شوراي كتاب كودك در دي ماه امسال چهل ساله شد           

شوراي كتاب كودك از چهل سال پـيش تـاكنون بـراي      
هاي كودكان   ترويج ادبيات كودك و بهبود كيفيت كتاب      

  . كوشيده است 
اش احتـرام بـسيار      براي اين شـورا و خـدمات ارزنـده        

قائليم و اميدواريم همچنان پويا و اثر گذار به راه خـود         
  .ادامه دهد 

  

   انجمن ترويج علم ايران1380جايزه سال 
ايزه امسال انجمـن تـرويج علـم ايـران بـه موسـسه              ج

ضـمن تبريـك    . پژوهشي كودكان دنيـا تعلـق گرفـت         
دريافت اين جايزه به همكاران عزيزمان در آن موسسه          
. براي ايشان آرزوي موفقيت هاي هر چه بيشتر داريـم          

همچنين از انجمن ترويج علم ايران به خاطر اين اقدام          
  . درداني مي كنيم علم دوستانه و دلگرم كننده ق

گفتني است ديپلم افتخار اين انجمن به خانم ام البنـين           
بني هاروني و آقاي دكتر محمد علـي جعفريـان تعلـق            

  . گرفت 

  همايش حقوق كودكان و دانش آموزان استثنايي
ــان و     ــوق كودك ــايش حق ــسال هم ــاه ام ــفند م در اس

آموزان استثنايي با همكـاري سـازمان آمـوزش و           دانش
تثنايي و انجمن اوليـاء و مربيـان كودكـان و           پرورش اس 

  . نوجوانان استثنايي طراحي و برگزار شد 
هدف اين همايش جلب توجـه مـسئوالن و مـردم بـه             

ــراي رشــد و   ايجــاد فرصــت ــر ب هــاي مناســب و براب
  . شكوفايي كودكان استثنايي بود 

موسسه مادران امروز براي اين عزيزان آرزوي موفقيت        
هـاي   ند كه در هر بخش كه با هدف       ك كرده و اعالن مي   

موسسه هماهنگ باشد ، به اين حركـت يـاري خواهـد     
  . رساند

  

  روز جهاني زن 
 اسفند ماه روز جهـاني زن گرامـي         17 مارس برابر با     8
ما مادران و زنان در گرامي داشت اين روز بـزرگ           . باد
كوشيم تا با افزايش توان علمـي و عملـي خـود در              مي

درك و    هايي پر از تفـاهم ،         محيط عرصه كار و زندگي،   
. پذيرش يكديگر در خانواده و جامعه به وجود آوريم          

هايي كه امكانات طبيعي وجودشان در       دانيم انسان  ما مي 
شرايط مناسب پرورانده و شكوفا شود به خـوبي قـادر           

مـا اميـدواريم    . خواهند بود آينده جامعه را رقـم زننـد        
هـايي مناسـب     دست در دست يكديگر بتـوانيم محـيط       

براي رشد و باليدن خـود ، خـانواده و جامعـه بـشري              
  . فراهم آوريم 

  
  سپاس 

ها و اشخاص زير كـه بـا فرسـتادن كتـاب ،              از سازمان 
هاي مالي خـود سـبب پيـشرفت         جزوه، نشريه يا كمك   

  : اند سپاسگزاريم  هاي موسسه شده فعاليت
  هاي قصة گويي كارت    انتشارات مدرسه

  برهاي يادبودتم    ايران خودرو
  نشريات      يونيسف
  كتاب     بهزيستي

  كتاب  هاي فرهنگي  دفتر پژوهش
  كتاب  خانم فرمهر منجزي

  كمك مالي    آقاي احدي
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          كمك مالي  آقاي مهندس كورش مرشد 
          كمك مالي    آقاي مهندس گيو ژيان فر

          كمك مالي    آقاي مرتضي نصيري
  ن آقاي عزيز پوركمك ماليخانم شهناز يداللهي و همسرشا

  خانم نسرين بنكدار و همسرشان آقاي قياسي  كمك مالي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گردهمايي نوروزي
 صبح  10 از ساعت    1381 فروردين   20روز سه شنبه    

مقدم شما را   .  بعد از ظهر ديدار نوروزي داريم        5تا  

  . داريم  در اين مهماني دوستانه گرامي مي

  1381هاي موسسه در بهار  گام
  

  ساعت  گرداننده  تعداد جلسه  تاريخ شروع  گام

   صبح9  خانم مريم احمدي  8  24/1/81  رفتار با كودك
   بعد از ظهر4

  9  خانم فاطمه ايرانپور  8  21/1/81  رفتار با نوجوان
  9  خانم شيوا موفقيان  4  25/1/81  رشد جنسي
  -  خانم شيوا موفقيان  4  -  زناشويي

  -  آقاي عليرضا ترابي  4  -  ارتباطات ميان فردي
  -  همايون مجد دكترامير آقاي  4  -  ارتباطات موثر در خانواده

  9  خانم مريم احمدي  12  26/1/80  خودباوري
   بعد از ظهر4  آقاي مهندس محمود سلطاني  4  3/2/81  بازي و انديشه

  هاي كودكان آشنايي با سرگرمي
  9  خانم زهرا فرماني  2  24/1/81   كاردستي-نقاشي 

  هاي كودكان آشنايي با سرگرمي
  9  خانم زهرا فرماني  2  7/2/81   حركتي–هاي حسي  بازي

  9  خانم مريم احمدي  2  21/2/81  تشويق و تنبيه 
  -  آقاي سعيد كاوه  4  -  اعتماد به نفس

  

پـس بـراي اطمينـان از       . اسـت   )  نفـر  10دست كـم    ( تشكيل هر گام مشروط به رسيدن به حد نصاب شركت كنندگان             :تذكر  
  . ها قبالً با موسسه هماهنگ فرماييد  تشكيل جلسه

  
  :هاي داوطلب در سال جديد از اين قرار است  هاي گروه شروع جلسه

   صبح9 ساعت 18/1/81 يكشنبه              گروه هماهنگي 
   صبح 9 ساعت 22/1/81پنج شنبه           ها و مادران تنها  گروه مادر بزرگ
   بعد از ظهر4 ساعت 22/1/81پنج شنبه               گروه نوجوانان 

   صبح9 ساعت 25/1/81يكشنبه             گروه بازي و قصه 
   صبح 9 ساعت 26/1/81دوشنبه             گروه مادران جهان 
   صبح9 ساعت 27/1/81سه شنبه             به مادر گروه آموزش مادر 
   صبح9 ساعت 28/1/81چهارشنبه             گروه محيط زيست 

   صبح 9 ساعت 28/1/81چهارشنبه             گروه مادران نوجوان دار 
   صبح 9 ساعت 29/1/81پنج شنبه         گروه مادران داراي فرزند دبستاني هستند 

   بعد از ظهر2اعت  س12/2/81پنج شنبه               گروه جوانان 
  

  :  در سال جديد 16 منطقه -هاي خانه مشق تختي  شروع برنامه
   صبح9 ساعت 19/1/81دوشنبه             گام رفتار با كودك 
   صبح 9 ساعت 24/1/81شنبه             گام رفتار با نوجوان 

  
  : هاي خانه فرهنگ محله هفت چنار در سال جديد  شروع برنامه

   صبح9 ساعت 21/1/81چهارشنبه             گام رفتار با كودك 
  

 بعد از ظهر با عنـوان   4 ساعت 27/1/81مندان با گام بازي و انديشه يك جلسه در تاريخ سه شنبه              در ضمن براي آشنايي عالقه    
 . شود ، شركت در اين جلسه براي عموم آزاد و رايگان است  در محل موسسه برگزار مي” همايش بازي و انديشه“ 

  


