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 هاي موسسه مختصري از فعاليت

 موسـسه  در زيـر هـاي    برنامـه  داد و خـر   ارديبهشت   هاي  هما در  
 :برگزار شد

  )نگين نابتخانم ( رفتار با كودك  گام• 

  )فاطمه صهبا خانم ( رفتار با كودك  گام•
  )آقاي مهندس محمود سلطاني( بازي و انديشه  گام•
  )ايرانپورخانم فاطمه ( رفتار با نوجوان گام  •

  )خانم شيوا موفقيان(  رشد جنسي  گام  •
  )فاطمه صهبا خانم ( ط كالميارتبا  گام•

  
  
  
  )زهرا سليمانيخانم ( تشويق و تنبيه  گام•
  )مريم احمديخانم (  كودك دبستانيرفتار با  گام •

 )خانم زهرا سليماني( مادران باردار  گام•
  ) كرميخانم مرضيه شاه(گويي و كتابخواني قصه  گام • 
  )خانم شيوا موفقيان(روابط زناشويي   گام •
  )نژادخانم ماريا ساسان(مديريت بر خشم   گام • 
پدران و  ، خواب نوزاد،ماساژ نوزاد، شيردهي  هاي كارگاه•

  )خانم زهرا سليماني( آمادگي براي ورود فرزند
 . خود را براي ورود به دبستان آماده كنيمفرزند  كارگاه•
   )كرميخانم مرضيه شاه(
  )مريم احمديخانم (  مديريت زمان كارگاه •

���  

� ��  
     

  ي شماره

  69 و 68 

  ي داخلي             خبرنامه
                    موسسه 

  دران امروز              ما
  

  

  

 1511715111-تهران
عصر ـ باالتر از  خيابان ولي

   ي شهيد بهشتي  ـ  كوچه
  ـ زيرزمين9افروزـ شماره دل

  15115- 451پستي  صندوق
  تلفن و دورنگار

 88728317 و 88715424

info@.madaraneemrooz.com 

www.madaraneemrooz.com  
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  1387ارديبهشت و خرداد 

  2008 و ژوئنمي
  1427  الثانياالول و ربيعاربيع 

  

  

  گفت و گو با خود
ال درمـان پـذير     دانم كه سرطان پـستان در صـورت تـشخيص زودرس كـام             مي ،به عنوان يك زن آگاه    

  : پس ؛است
  .كنمروز هفتم تا دهم از شروع قاعدگي، خودم را معاينه مي -
  .كنمدر صورت يافت هر نوع توده، عدم تقارن يا ترشح خود بخود، به جراح مراجعه مي -   
 .دهمانجام ميرا  اولين ماموگرافي ،حتماً سالگي40 تا36ي در فاصله -   
 .دهم ماموگرافي انجام مي،هر سالي  سالگ65 تا 40از سن  -   
 .كنمپيگيري مي ي تاخير و تامل بدون هيچ تا انتها خود رامراحل درمان اگر به سرطان مبتال شدم،-   

                    در مبارزه بـا سـرطان      در مبارزه بـا سـرطان      در مبارزه بـا سـرطان      در مبارزه بـا سـرطان      هاي بهداشتي و پزشكي ،    دانم كه با رعايت توصيه    من مي  تر،و از همه مهم   
        ....پستان حتما برنده هستمپستان حتما برنده هستمپستان حتما برنده هستمپستان حتما برنده هستم

با موضوع  ،87در سخنراني خرداد ماه  )تخصص سرطان پستانمجراح و  (دكتر آزاده جوالييخانم ن برداشت از سخنا
  .»خدمات بهداشتي و درماني سرطان پستان ترين عامل در ارتقاي كيفيت آگاهي زنان مهم«

  

  

 با ياد دوست

  كه مدارا و مهر مادري
  اوست اي از كان مهر و مداراي ذره
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   و خردادارديبهشت  ي  ماهانههاييسخنران�
چگونه كنجكاوي كودكان    ماه با موضوع     ارديبهشت سخنراني

 اسـتاد   فرشـته مجيـب   خـانم    با كارشناسي   را وسعت بخشيم  
و سخنراني    3/2/87شنبه    روز سه در   دانشگاه عالمه طباطبايي    

ترين عامل در ارتقاي    آگاهي زنان مهم  خرداد ماه با موضوع     
بـا   خدمات بهداشتي و درمـاني سـرطان پـستان           كيفيت

 در 7/3/87شـنبه   روز سه در  خانم دكتر آزاده جواليي     كارشناسي  
 در ارديبهـشت     سـخنراني  ي  خالصـه . برگزار شـد    محل موسسه 

 خرداد ماه در     سخنراني ي  خالصه.  آمده است    4 و   3هايصفحه
  .آيدي بعدي پيك ميشماره

  
  هاي خارج از موسسه برنامه �

  هاي فرهنگ ها، خانه فرهنگسراها ، شهرداري

بـا     روز جهـاني كتـاب    جشن كتاب به مناسـبت      برگزاري  • 
 در زادهمحمــد زاده و منيــژهافــسانه حــسن هــاخــانمهمكــاري 

   .فرهنگسراي كودك

بـا     روز جهاني خـانواده   جشن بازي به مناسبت     برگزاري  • 
-فرهنگـي مجموعه  در طلبگروه بازي و نيروهاي داوهمكاري  

  .هنري سئول 
ضـرورت آمـوزش خـانواده       سخنراني با موضوع   برگزاري •

زاده در  با كارشناسي خـانم فريبـا مقـدس        رفتار با كودك  وگام  
  ي فرهنگ شمشيريخانه
  

 مهدهاي كودك

 خود را براي ورود بـه  فرزند با عنوانكارگاه چهار   برگزاري•

و م احمـدي    مـري خـانم   كارشناسي بااولي   .دبستان آماده كنيم  
و سـه    در مهـدكودك رنگارنـگ     همراهي خانم منيژه محمدزاده   

هاي مهـد در  كرمـي   مرضيه شـاه  خانم   كارشناسيباكارگاه ديگر   
  ).كرج( پيشرو ي مهر وخانه ،ها كودك باغ ستاره

  
  هامدرسه

 نـژاد ماريا ساسان خانم  با كارشناسي    قاطعيت كارگاه  برگزاري•
 دبـستان پـسرانه پيونـد     درزاده  و همراهي خـانم افـسانه حـسن       

  )1ي منطقه(

خانم با كارشناسي    رشد جنسي  سخنراني با موضوع      برگزاري•
الدين اسـد آبـادي   ي سيدجمال دبستان دخترانه  درشيوا موفقيان   

  )13ي منطقه(
  

 ساير مراكز

بـا كارشناسـي    گـويي    كتابخواني و قصه   برگزاري كارگاه  •
  بداركرمي در خانه كتاخانم مرضيه شاه

  خـانم  با كارشناسي گويي  كتابخواني و قصه    برگزاري گام  •
  آبادي يافت در محلهدر مطب خانم دكتر قاسميفاطمه عرفانيان

هـاي تربيـت در     زمينـه   برگزاري سخنراني بـا موضـوع      •
 ي از  خـانم مـريم احمـدي و نمايـشگاه         با كارشناسـي  خانواده  

  انتشارات موسسه در شهر كتاب شهرك غرب

  ها ات و همكاريارتباط �
زيـر    نهادهـاي  هـا و    نابـا سـازم     ارديبهشت و خرداد     هاي    ه ما در

  : ايم يا همكاري داشته ارتباط 
 انجمن پژوهش هاي آموزشـي پويـا، انجمـن          انتشارات پيك بهار،    

اوليا و مربيان كودكان و نوجوانان استثنايي، انجمن جهانديدگان شاد،          
كودكان و عقب   من حمايت از    انجمن دوستداران كودك اصفهان، انج    

ني و بدني، انجمن ترويج تغذيـه بـا شـير مـادر، انجمـن               ماندگان ذه 
دانـشگاه آزاد   خانـه كتابدار،   بهبانان فرهنگ گستر، انتـشارات مـارال،      

ب كـودك ، كـانون پـرورش فكـري كودكـان و      ا شوراي كت  اسالمي،
 سينما كـانون،  اي ، سازمان راهداري و حمل ونقل جاده     نوجوانان،  

، موسسه زنان و كودكان رهيـاب ،         وسسه پژوهشي كودكان دنيا   م
  نشر صابرينو نشر قطره  ، موسسه رنگين كمان سپيد اصفهان

  
، هـا     ها ، سمينارها ، همـايش       شركت دركارگاه �

  هاي ساير مراكز  نشست و ها نمايشگاه
هـا و راهكارهـاي   چالش تخصصي -نشست علمي  درشركت •

دانـشگاه  بـه دعـوت        حقوق بـشر  حقوق كودك در پرتو منابع      
  )آيال سيدمرتضويخانم  ( شهيدبهشتي

بـه دعـوت     بزرگداشت روز جهاني خانواده   مراسم   درشركت •
خـانم  (ن اوليـا و مربيـان كودكـان و نوجوانـان اسـتثنايي              مانج

  )كرميمرضيه شاه
بـه   هـا كودكان،قربانيان خـاموش جنـگ     همايش در شركت •

  )فرحناز مدديخانم  ( ان خشونتسازمان دفاع از قربانيدعوت 
به دعوت   هاي خانگي ي كتابخانه دومين جشنواره  در شركت •

    انجمن نويسندگان كودكان و نوجوانان و موسـسه خانـه كتـاب           
  )كرميمرضيه شاهخانم ( 
بـه     كار كودك  عليهروز جهاني   مراسم بزرگداشت     در شركت •

  خـانم  (  كودكـان  دعوت جمعيت تالش بـراي جهـان شايـسته        
  )پروين اسفنديار

   انجمن جهانديدگان شاد    تاسيس جشن سالگرد   در شركت •
  )كرميمرضيه شاهخانم (
ي مـديران  ويـژه ادبيـات كودكـان ايـران    همـايش    در شركت •

به دعوت آموزش و پرورش مدارس ابتدايي و مربيان پيش دبستان     
  )ادو منصوره فردكرميشاهمرضيههاخانم(مقطع ابتدايي-4منطقه

    به دعوت شوراي گـسترش صـلح       كارگاه صلح  دو  در شركت •
مهنـاز  پـور،   فخـري صـادق   مهين زنديه،آذر بخششي،    ها  خانم( 

  )نادريان

   كتابداريبازديد از خانه�
ز اعضاي موسسه مادران امروز از      اي ا  عده 22/2/87يكشنبه  روز  
تلف و  هاي مخ آشنا شدن با فعاليت   .  كتابدار بازديد كردند     يخانه

هاي افـراد ،  نـوع       انگيزه،متنوع اين نهاد، چگونگي شكل گيري     
، بـسيار    همه و همه براي  دوستان      ،همكاري و چرايي ماندگاري   

  .ارزشمند و جالب بود 
هـاي متنـوع بـراي      ي بـا كتـاب    اين نهاد داراي يـك كتابخانـه      

، همچنـين .  اسـت  كتابخانـه بـراي بزرگـساالن      و يـك     كودكان
براي كودكان،نوجوانان ، والدين ، مربيـان و   هاي آموزشي   كالس

 از ، مختلفهاي گروه.شودمسئوالن آموزش و پرورش برگزار مي   
كودكـان بـا    نيـز گـروه     گـويي و    ترويج،كتابخواني و قصه  : جمله

  .كننددر اين مجموعه فعاليت ميويژه  نيازهاي
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  شناسيبازديد از باغ ملي گياه �
شناسـي  سه از باغ ملي گياه  اي از اعضاي موس    عده 11/2/87 روز

هاي گردشـگري   مديريت اين برنامه را گروه    . ايران ديدن كردند  
  .و محيط زيست موسسه به عهده داشتند

 مناطق مختلف دنيا پرورش     اي از گياهان  در اين مركز مجموعه   
قرار اسـت   .بودقرار داده شده  طبيعتو در معرض بازديددوستداران   

  .انند از اين مجموعه ديدن كنندمندان بتوي عالقهبزودي همه
  
  در سپاس از مربيان و معلمان ايران�

ي پژوهـشي كودكـان دنيـا بـه      به همت موسـسه    19/2/87پنجشنبه  
اي با عنوان سپاس از مربيان و معلمان ايران         مناسبت روز معلم جلسه   

ي هنرمندان برگزار شد در اين برنامه كه به بزرگداشت خـانم     در خانه 
بادي شاعر بزرگ كودكان ايـران اختـصاص داشـت از           پروين دولت آ  

ـ  آقاي يح  و لقا مالح ، مريم احمدي    خانم ها مه   ي مـافي بـه عنـوان       ي
سركار در اين نشست     .داني شد ي ايران قدر  مربيان و معلمان برجسته   

توانيـد در   را مـي  سخناني ايراد كردند كه متن آن       خانم مريم احمدي    
  .كنيد مطالعه  و پيك آينده،سايت موسسه

  
   بزرگداشت روز جهاني خانواده �

 از  1993/1372 مـاه مـي از سـال         15 ارديبهشت برابر    25ز  رو
سوي سازمان ملل متحد به منظور ايجاد فرصـتي بـراي جلـب             

روز جهـاني  توجه جهانيان به خانواده، اين نهاد بنيادين جامعه،     
امسال نيـز   موسسه مادران امروز . نامگذاري شده است  ،خانواده

  .هــاي قبــل ايــن روز را گرامــي داشــت     چــون ســال هم
اندر كار مـسايل     پس از دعوت موسسه از نهادهاي دست       امسال

  در   برگزاري مراسم بزرگداشت روز جهاني خانواده     خانواده براي   
  فرهنگـي زيـر    هـاي  و نهاد  هـا  سازمان ازاي  ، كميته 1387سال  

 برگزاري مراسم بزرگداشت روز جهـاني       نشكيل شد و مسئوليت   
وزشي پويـا،   هاي آم انجمن پژوهش    :به عهده گرفت  خانواده را   

يي،انجمن كودكـان و نوجوانـان اســتثنا   انجمـن اوليـا و مربيــان  
دوستداران كـودك اصـفهان، انجمـن        جهانديدگان شاد، انجمن  

ني و بدني، انجمـن تـرويج        ذه يهكودكان عقب ماند  حمايت از   
ر، انتـشارات   تغذيه با شير مادر، انجمـن بهبانـان فرهنـگ گـست           

ـ       ب كـودك و نوجـوان، كـانون        امارال، خانه كتابدار، شـوراي كت
پرورش فكـري كودكـان و نوجوانـان، موسـسه مـادران امـروز،        
موسسه پژوهشي كودكان دنيا، و موسسه رنگـين كمـان سـپيد            

توانيـد در سـايت     گزارش مشروح ايـن برنامـه را مـي        . اصفهان  
  .موسسه مطالعه كنيد

  

  

  

  

  

  يندههاي آ برنامه����

 گرداننده ساعت
  تعداد
 جلسه

 ها گام شروع

  رفتار با كودك  1/4/87  9  نژادخانم ماريا ساسان  11-9
  مديريت بر خشم   3/4/87  6  نژادخانم ماريا ساسان  11-9

  11/4/87  5  خانم شيوا موفقيان   4- 6
رشد جنسي كودك و 

  نوجوان
  ارتباط كالمي   9/4/87  6  خانم فاطمه صهبا  11-9
  مادران باردار  10/4/87  9  خانم زهرا سليماني  11-9
  روابط زناشويي   16/4/87  6  خانم شيوا موفقيان   11-9
  بازي و انديشه   16/4/87  5  آقاي محمود سلطاني  11-9
  كامپيوتر براي مادران  23/4/87  8  خانم فرحناز مددي   11-9
  رفتار با نوجوان  23/4/87  9  خانم فاطمه ايرانپور  11-9
  رفتار با نوجوان  23/4/87  9  كرميمرضيه شاهم خان  4- 6
  تشويق و تنبيه  5/5/87  5  نژادخانم ماريا ساسان  11-9
  تشويق و تنبيه  4/6/87  5  خانم فاطمه صهبا  4- 6

 گرداننده ساعت
  تعداد
 جلسه

 ها كارگاه شروع

 كار فرهنگي با نوزاد 5/4/87 1 خانم زهراسليماني 12-9

  نه گفتن  12/4/87  1 خانم مريم احمدي 12-9
  حرف زدن موثر  18/4/87  1  خانم فاطمه صهبا  12-9
 هاي نادرستعادت 19/4/87 1 خانم مريم احمدي 12-9

 حل مساله 2/5/87 1 خانم مريم احمدي 12-9

  15/5/87  1  خانم شيوا موفقيان   12-9
آشنايي با بلوغ براي 

  والدين
 گيريتصميم 16/5/87 1 خانم مريم احمدي 12-9

  انضباط  23/5/87  1 خانم مريم احمدي 12-9
  براي ورودبه مهد آمادگي  30/5/87  1 خانم مريم احمدي 12-9
 هاي مطالعهشيوه 19/6/87 1 خانم مريم احمدي 12-9

  
  تيري   ماهانه سخنراني�

  بـا   موسسه به مناسـبت هفتـه زن و روز مـادر           ماه  تير  سخنراني

براي ارتباط بـا    نقش مادران در ايجاد وقت خاص        موضوع

 4/4/87شـنبه   روز سه  خانم مريم احمدي  با كارشناسي   فرزندان  

  .شود مي برگزار  موسسهمحل صبح در  11  تا9 ساعت از
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نادر ابراهيمي درگذشت

 و نادر ابراهيمي نويسنده، سينماگر، تصويرگر كودك و نوجوان در هفتاد

  .رفـت   از بين ما16/3/87  تاريخ دريماري سال ب9 سالگي پس از دو

 ي محتـرم و داريـم و بـه خـانواده   مـي  ياد اين هنرمند توانـا را گرامـي  

 .گوييمميدوستداران ايشان تسليت 

   از بين ما رفتثمين باغچه بان

)1386 - 1304(   
 ايرانـي و    يبان آهنگساز، نويـسنده و متـرجم برجـسته        ثمين باغچه 

 82، در سـن     1386 اسـفند    29 درفرزند زنده ياد جبار باغچـه بـان         
  .گذشتدرسالگي، بر اثر حمله قلبي 

  

 سركار خانم مينو ميـرزاده كـه در مـاه گذشـته             ،براي همكار گرامي  
  .كنيمميآرزو جراحي كردند، سالمتي كامل قلبشان را 

  

   تسليت••••
ها فريده فرامـرزي ، فاطمـه مينوكـده، فرحنـاز           خانم دوستان عزيز به  

مددي ، فاطمه عرفانيان،شهره حـسيني نايـه ، خـانواده خـانم پـروين           
هـاي گذشـته   در ماهكه  استان مازندران رهنما،گروه آموزش از راه دور   

  .گوييم  تسليت مي صميمانهاند داده را از دست عزيزي
 . سالمتي و تندرستي داريمصبر،    آرزوي  يشان براي ا

  

)1387 - 1315( 
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  ارديبهشتي   ماهانه ي سخنراني خالصه�
  .چگونه كنجكاوي كودكان را وسعت بخشيم: موضوع

  فرشته مجيب  خانم : كارشناس

 ؟خالقيت چيست
. كنـيم   در تعريف خالقيت يقيناَ با تعاريف گوناگوني برخـوردمي        

 طبيعتاَ در بسياري مـوارد نكـات        .مهم نيست تعاريف چه هستند    
هـاي جديـد مفيـد و بـا         آيا خالقيت ، خلق ايـده     . مشترك دارند 

  .اش نوآوريارزش نيست و نتيجه
آيـا  . قـادات گونـاگوني هـست     در زمينه خالقيت انسان نيـز اعت      

خالقيت منحصر به يـك گـروه       آيا  ت همان هوش است؟     خالقي
   هاي تفكر خالق چيست؟خاص است؟ ويژگي

 ديگري هميـشه بـا عنـوان خالقيـت          هاي و سوال  هالاين سوا 
هـيچ  :شود كه در يك جمع بنـدي سـاده بايـد گفـت            مطرح مي 

هوش و خالقيـت  . ترندها خالق تحقيقي ثابت نكرده كه باهوش    

  .انددو كيفيت متفاوت

  .هر فرد باهوشي لزوماَ خالق نيست -
نيـستند و    همه افراد خالق حتماً از هـوش بـااليي برخـوردار           -

باالخره براي خالق بودن بـه حـداقلي از هـوش نيـاز هـست و               
تواننـد خـالق    ي افراد بـا هـر جـنس و سـني مـي            باالخره همه 

ها و  ها ناشي از تالش و انگيزه است  بايد توانايي         تفاوت« .باشند
بـراي خـالق بـودن بايـد روش تفكـر      . دادها را پرورش داد استع

  صحيح را آموخت

 ممكن است   .داليل گوناگون دارد  اينكه چرا همه خالق نيستند،      
ها پشتكار و انگيزه نداشته باشد، موانعي بر سر ظهور تفكرات آن         
 .اندوجود داشته باشد يا روش استفاده از تفكر خالق را نياموخته

  :.هاست ق اينمراحل فعاليت خال

براي تفكـر خـالق، ذهـن بايـد         . آمادگي، نهفتگي، الهام و تاييد    
-مـي ... با ديدن، در محيط بـودن، شـنيدن و          . بستر سازي كند  

توانيم به آمادگي برسيم يعني به اين مساله كه آيا مطلب آنقـدر             
در ناخودآگاه ما مـساله را      . اهميت دارد كه تبديل به خبري شود      

هاي معقول و مناسب به سرعت      راه) هفتگي  ن( كنيم  بررسي مي 
-ها پياده مي  ها و ايده  و باالخره راه حل   ) الهام  ( آيد  به ذهن مي  

  ).تاييد ( شوند 
در . براي رشد چنين روندي بايـد محيطـي خـالق ايجـاد كـرد             

ي گـسترش فكـري كودكـان وجـود دارد،          محيط خالق زمينـه   
ـ           راهنمايي از بـوده و    ها در جهت تفكر خـالق اسـت، سـواالت ب

هاي باز دارنده منع شده و      تشويق. ها مثبت و منفي نيست      پاسخ
شـود و مـدام     هاي برانگيزنـده اسـتفاده مـي      در عوض از تشويق   

در . شـود شخص به علت درميان گذاشتن افكارش تـشويق مـي      

محيط خانواده، به تخيالت كودكـان بايـد اهميـت داد، عاليـق              
اي پرهيـز   خـشك و كليـشه    كودكان را بايد شناخت و از قوانين        

طبيعتاَ والدي كه با مفهوم واقعي خالقيت آشنا نيـست،      . بايد كرد 
كند، نقش بزرگساالن   روي هوش و حافظه كودك زياد تاكيد مي       

هـاي  تر وقتي ويژگـي   كند و از همه مهم    را به كودك تحميل مي    
كنجكاوي زياد، شوخ طبعي،    ( شود   نمي     فرد خالق در او ديده    

... ) وستي، عالقه به كارهاي پيچيده، ريسك پـذيري و          زيبايي د 
تواند محـيط خانـه را بـراي تفكـر خـالق كـودك در واقـع                 نمي

  .آموختن تفكر خالق مهيا سازد
ها از نگاهي ديگر جزو موانـع خالقيـت در محـيط            همين ويژگي 
هاي تدريس معلم محور،    تاكيد روي نمره، روش   . شودكالس مي 

هـاي نـو،     فـردي، عـدم پـذيرش ايـده        هايعدم توجه به تفاوت   
هر يك  ... تكاليف زياد درسي و عدم شناخت معلم از خالقيت و           

به نوبه خود محيط را كه بستر ساز آموزش تفكـر خـالق اسـت               
  .كندتضعيف مي

  . توانيد كودك را وادار به تفكر كنيدسواالت برانگيزنده ميبا 
ز او بپرسـيد  سازد اكودك شما با قطعات ساختمان سازي پلي مي  

خواستي پـل   تواني با آن بسازي، اگر مي     هاي ديگري مي  چه چيز 
  ؟يكردميتر شود چه بايد بزرگ

سواالت برانگيزنده به صورت كوچك نمايي، بزرگ نمايي، تغيير،   
دهـد كـه    مـي    به كودك فرصت  ... مشابهت، جانشين سازي و     

اش توجهفكر كند، تصميم بگيرد، تجربه كند و آرام  آرام دقت و             
اش توجـه شـده و از همـه         جانبـه  افزايش يافته، به هوش همـه     

تر نگاه او نـسبت بـه هـر آنچـه در اطـرافش قـرار گرفتـه،               مهم
وجو زنده كردن تمايالت كودك براي كشف، جست      . افزايش يابد 

و رسيدن به هدف از طريق كوشش و كسب تجربه بـسيار مهـم     
اش اسـتفاده   هاي كـسب شـده    كودك ميل دارد از مهارت    . است

  .كند و ما بايد زمينه را مهيا سازيم
بايد به ياد داشته باشيم كه نام كودك امروز است بنابراين فـردا              

تواند زمان مناسب باشد، زماني كـه       هر لحظه مي  . بسياردير است 
كند، موقع نگاه كردن به تلويزيون، آشـپزي يـا          كودك حمام مي  

همـه و   ... هـا و    ، جـشن  در ماشين، در هنگام خريد و يا در اعياد        
تواند همان محيطي باشد كه در ابتداي بحث به عنـوان           همه مي 

  .محيط مناسب و خالق از آن ياد شده است 
  

   تبريك•••• 
خـانم دكتـر سـودابه جـواليي،         به مشاور پژوهشي موسسه     

اخـالق   ي فلو شيپ  دوره ورود به    درايشان    موفقيت براي

هاي ان موفقيت برايش گوييم و تبريك مي  زيست پزشكي 
  .آرزومنديمهر چه بيشتر 

  


