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 هاي موسسه مختصري از فعاليت �
 :برگزار شد    در موسسه ير ز هاي برنامهخرداد  هما در  
  )خانم فاطمه صهبا ( رفتار با كودك  گام •

  ) خانم نگين نابت ( رفتار با كودك  گام •
 )ايرانپورفاطمه خانم (رفتار با نوجوان گام •

  )كرمي مرضيه شاهخانم  (رفتار با نوجوان گام •
  )سليماني  زهراخانم(مادران باردار  گام •

  )قاي محمود سلطانيآ( بازي و انديشه  گام •
  )خانم شيوا موفقيان(روابط زناشوييگام • 

  )خانم مريم احمدي  (كاربردي خودشناسي  گام•

  )نژاد خانم ماريا ساسان(مديريت بر خشم  گام •

 )شيوا موفقيانخانم ( كودك ونوجوان رشدجنسيگام • 

  )خانم فاطمه صهبا ( ارتباط كالمي  گام •

ــاه • ــامچرا كارگ ــي  پي ــا نم ــاي م ــند ه ــژه(رس ــي وي              )ان نوجوان
   )خانم فاطمه صهبا(
  )كرمي خانم مرضيه شاه(ورود به دبستان كارگاه  •

خـانم  () ي پـدران  ويژه(ي والدين هاو نيازها   خواستهكارگاه   •
  )مريم احمدي

  

  خردادي    ماهانه سخنراني �
كارشناسـي    بـا  هاي رفتاري   بازي  ماه با موضوع   خردادي    جلسه
صـبح   11 تا   9  ساعت 1/3/86 شنبه  ز سه رو پرينوش صنيعي خانم  

  .  برگزار شد درمحل موسسه
  . چهار آمده است ي  در صفحه سخنراني  اين ي خالصه
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  هاي ره شما
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  ي داخلي             خبرنامه
                    موسسه 

                مادران امروز
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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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  2007 ژوئن

  1428  االول جمادي  
  

  

  هاي آسان بازي انتشار كتاب

  

اهميتـي در     چـه  ؟ خواهنـد بداننـد كـه بـازي چيـست           والدين و بخصوص مادران مي    

منـد هـستند ؟       زندگي كودكان دارد؟ براستي چرا كودكان اين همه بـه بـازي عالقـه             

   توانـد داشـته باشـد؟        پـرورش كودكـان دارد و يـا مـي         بازي چه نقشي در آموزش و       

ــازي   ــوع ب ــه ن ــان چ ــر اســت كودك ــوع    بهت ــه ن ــدين چ ــد ؟ وال ــام دهن ــايي را انج ه

  .…و هايي را بايد براي فرزندانشان تهيه كنند ؟ بازي اسباب

 آسـان بـا   هـا سـه كتـاب      موسسه مادران امروز براي پاسخ بـه ايـن نيـاز خـانواده            

            “هاي مناسب هاي مناسب هاي مناسب هاي مناسب     بازيبازيبازيبازي    اسباباسباباسباباسباب ” و “و انواع آنو انواع آنو انواع آنو انواع آن        بازيبازيبازيبازي        ” ، “ آن آن آن آنبازي و اهميتبازي و اهميتبازي و اهميتبازي و اهميت”هاي عنوان

  .تهيه كرده است

  

 با ياد دوست

   مدارا و مهر مادريكه

  اوست اي از كان مهر و مداراي ذره
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  ها ارتباطات و همكاري �
  : ايم همكاري داشته يا ارتباطزير نهادهاي وها نابا سازم  خرداد ماهدر

، دنيا ودكانموسسه پژوهشي ك ، هاي آموزشي پويا    پژوهش انجمن

هاي     هاي مردمي سازمان     مركز مشاركت  ،  شوراي كتاب كودك    
مجموعـه فرهنگـي و     ،   شهرداري تهـران   6ي    غيردولتي منطقه 

سـازمان دفـاع از     ، انجمن ايراني مطالعات زنـان       ،هنري سئول 

  مجموعه فرهنگي سئول، قربانيان خشونت

  

   هاي خارج از موسسه  برنامه �

  هاي فرهنگ   خانهها، فرهنگسراها، شهرداري

 ايروانـي   اهللا  ي فرهنـگ آيـت      برگزاري جشن بـازي در خانـه      •
  توسط گروه بازي 

برگزاري جشن بازي در مجموعه فرهنگي سئول به مناسبت          •
  با همكاري مجموعه فرهنگي سئولروز جهاني خانواده 

  مهدهاي كودك

با كارشناسـي    ورود به دبستان   با موضوع  كارگاهيك   برگزاري•

  خودرو ايراندر مهدكودك كرمي  يه شاهمرضخانم 

با كارشناسي    ورود به دبستان   با موضوع كارگاه   يك    برگزاري•

  ياسمن در مهدكودك كرمي مرضيه شاهخانم 

مـريم  خـانم   كارشناسـي   بـا    طرح راهنماي خانواده  اجراي   •
   كمان، رنگارنگ ، رنگينرنگينه هاي كودك   مهدبراي احمدي

خـانم  بـا كارشناسـي       پاسـخ پرسش و   يك جلسه    برگزاري•
  ساترادر مهدكودك  فاطمه صهبا

  با كارشناسي  ورود به دبستانبا موضوعكارگاه  يك  برگزاري•
مريم احمدي و همراهي خانم نسرين لطفي در مهدكودك خانم 
  رنگينه 

  

  ها موسسه در رسانه�

بـه   مصاحبه با خانم مريم احمـدي  )26/2/86(ايران  ي   روزنامه

پرورش ،كاركرد اصلي اني خانواده با عنـوان   مناسبت روز جه  

  خانواده در همه جوامع
  

   نوجواناني هاي ويژه برنامهي جديد  دوره

 ي  هـاي ويـژه     برنامـه ي جديـد      آغاز تيرمـاه دوره    هر ساله از  

ها   مندي كه سن آن      نوجوانان عالقه  .شود  شروع مي نوجوانان  

 اسـتفاده   ها   از اين برنامه   توانند     سال است مي   18 تا   14بين  

  .كنند

شـود آغـاز      دار عضو موسسه، درخواست مي      از والدين نوجوان  

  .اين دوره را به اطالع فرزندشان برسانند

 سـاعت   86/تير/7شنبه    ي جديد روز  پنج      ي دوره   اولين جلسه 

  .شود  بعدازظهر برگزار مي 6 تا 4از ساعت 

همزمان بـا ايـن جلـسه ، نشـست تـوجيهي بـراي مـادران                

  .شود  تشكيل مي،كننده در اين برنامه تنوجوانان شرك

منــدان بــه  ي عالقــه ي ويــژه برگــزاري دوره����

  همكاري در بخش داوطلب موسسه
اطالعـات  منظور باال بـردن       اين دوره از ارديبهشت ماه امسال به      

مندان بـه همكـاري در بخـش داوطلـب موسـسه              كارايي عالقه 

نايي بـا  آشـ ” هـاي   تا به حال سـه كارگـاه بـا عنـوان      .شدبرگزار  
     و“آشـنايي بـا موسـسه مـادران امـروز     ”،“هاي داوطلبانـه   فعاليت

هـاي داوطلـب پـذير و كارهـاي داوطلبانـه در              آشنايي با بخش  ”

  .برگزار شده است“موسسه مادران امروز
ي    آشـنايي بـا كـار گروهـي و نحـوه           ”چهارمين كارگـاه    عنوان  

  .است“هاي كاري مشاركت و ارتباطات ميان فردي در گروه
 همكـاري    قديم و جديـد     داوطلبان  كنندگان در اين برنامه     كتشر
  .  موسسه هستندبا

  

  هاي آينده برنامه����

 گرداننده ساعت
  تعداد
 جلسه

 ها گام شروع

 گويي و كتابخواني قصه 4/4/86 5 كرمي  خانم مرضيه شاه 11-9

  بازي و انديشه  5/4/86  5  آقاي محمود سلطاني  6- 4
  رفتار با نوجوان  9/4/86  9  ورخانم فاطمه ايرانپ  11-9
 رفتار با كودك  9/4/86 9 نژاد خانم ماريا ساسان 11-9

  مديريت بر خشم  10/4/86  6  نژاد خانم ماريا ساسان  11-9

  10/4/86  5  خانم فرحناز مددي  4- 6
 براي  كامپيوتركاربرد 

  مادران 
  تشويق و تنبيه  20/4/86  5  خانم نگين نابت  11-9

  روابط زناشويي  27/4/86  5  وفقيانخانم شيوا م  11-9

 گرداننده ساعت
  تعداد
 جلسه

 ها كارگاه شروع

  شادي در خانواده   29/3/86  1  خانم مريم احمدي  12-9
  

ها و زمان  قطعي تشكيل   جلسهبراي اطمينان از به حد نصاب رسيدن 
  .ها با موسسه تماس بگيريد  ها و كارگاه گام

  
  
  تيري  سخنراني ماهانه�

بـا   خـانواده و اعتيـاد      موضـوع  مـاه بـا     تير  ي سخنراني  جلسه

مـديرعامل انجمـن     جناب آقاي دكتـر بهـرام يگانـه       كارشناسي  

  تـا 9 ساعت از 5/4/86شنبه  روز سههاي رفتاري  مبارزه با آسيب 

  .شود مي برگزار  موسسهمحل  صبح در 11

   جشن بازي•

برگزاري جشن بازي در مجموعه فرهنگي سئول توسط  گـروه            

 1/4/86 در تـاريخ      و با همكاري مجموعه فرهنگي سـئول       بازي

   بعدازظهر 7 تا 5ساعت 

  

  

  

  

  سپاس ••••
فــروغ  ،آباديــان  مــريم ملــكهــا  هــاي مــالي خــانم كمــك

  . سپاسگزاريمشهناز يدالهي وآسان  روشن

هندسان مشاور گزينه براي امـور  هاي م همچنين از پشتيباني  

  . اي سپاسگزاريم  كامپيوتري و كتابخانه
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  بزرگداشت روز جهاني خانواده •
  فرهنگي مراسم بزرگداشت روز جهاني خانواده توسط چهار نهاد       

هـاي آموزشـي پويـا، شـوراي كتـاب كـودك،                                 انجمن پـژوهش  

وسـسه مـادران امـروز بـا         م وموسسه پژوهـشي كودكـان دنيـا        
هـاي غيردولتـي        هاي مردمـي سـازمان      مركز مشاركت  همكاري
 از سـاعت    25/2/86شنبه     شهرداري تهران ، روز سه     6ي    منطقه

هـاي مردمـي      تاتر مركز مشاركت     بعدازظهر در سالن آمفي    7تا  3
  .برگزار شد

آفرين انـصاري و فريبـا        ها نوش   ي خانم   مديريت جلسه به عهده   
  .فرجاد بود

گذاري   در ابتدا خانم فرجاد پس از خيرمقدم به مهمانان علت نام          

  . را بيان كردند روز جهاني خانوادهنام  ماه مه به15
 پيـام   بـه نماينـدگي از يونيـسف     مقـدم    رجايي    محمد  سپس آقاي 

بـه مناسـبت روز جهـاني     دبيركل سازمان ملل،آقاي بانكي مون      

وع امسال روز جهاني سازمان ملل موض. را قرائت كردند  خانواده  
 . اعالم كرده است » خانواده و افراد معلول«خانواده را 

 قانون سازمان ملل بايد از      23همچنين اعالم شد كه طبق ماده       

معلــوالن در برابــر تبعــيض در امــر ازدواج ،روابــط اجتمــاعي و 
خانواده حمايت كرد و اگر چنانچـه بـستگان نتواننـداز كودكـان             

هـا    بـراي نگهـداري آن   متعهدند  ها    دولتمعلول نگهداري كنند    

  .مسئوالنه برخورد كنند 

 ميرهادي  تورانخـانم      سركار  موضوع سخنراني  خانواده  اهميت  
  .ها ارايه شد صورت طرح چند سوال و پاسخ به آن بود كه به

گيـرد     انسانيت چيست و چگونه در وجود هر انساني شكل مي          -
شود؟ نگاه و     ن مي گيري آ   كند و چه كسي سبب شكل       و رشد مي  

يعنـي خـانواده آرامـش ، امنيـت و          . نوازش مهرآميز مادر و پـدر     

كودك عـشق را مـي فهمـد و از          . دهند  توانايي را به كودك مي    
طريق مهربـاني و كمـك والـدين وظيفـه انـساني خـود را يـاد                 

شناسـد و همچنـين كـشف         گيرد ، خلق كردن شادي را مـي         مي

  . كردن و درك كردن را 
آموزد ؟ باز هم   ميها  بچهان ، طبيعت و بازي را به چه كسي زب  -

  . خانواده
سـاز اسـت و در نوجـواني و           خانواده در كودكي يك نوع هويـت      

 ؟ به كجا  استگويد چه كسي و به او مي. جواني به نوعي ديگر     

  پـدر و مـادر   اتو به چه مردمي و چه فرهنگي تعلق دارد ؟ تاثير    
  .او   هاي ، آرمانها  روي بچه) خانواده ( 
هـاي اخالقـي را در وجـودم آدم            و چگونـه ارزش     چه كـسي   - 

هـا بگـذري و از حفـظ آن          نتواني از آ    كارد ، طوري كه نمي      مي
ســربلندي ؟ پــدر ، مــادر ، خــواهر ، بــرادر و خــانواده بــا تمــام  

 . هاي گوناگون آن  تجربه

چرا نهاد خانواده بايد تقويت شـود ؟ چـرا          : در پايان ايشان گفتند   
مه بايد فكر كنيم اين نهاد را حفظ كرده و پـيش ببـريم و در                ه

 درست ديده و حل كنيم ؟ جـو حـاكم در            يل را دنياي امروز مسا  
خواهد كـم كـار    همه دلشان مي. جهان امروز خيلي خاص است  
خواهند زيـاد مـصرف       همه مي . كنند و زياد در آمد داشته باشند        

ا اختراعات زيـاد بـه      دنياي صنعتي ب  . كنند  و كم پرداخت كنند       

آموزي بـراي كمـك       علماز  بينيم كه     متر مي دنبال رفاه است و ك    

همه چيز به رقابت براي شهرت و ثـروت     . به مردم استفاده شود     
 بـدترين  هـا و  در اين جهان بدترين  خـشونت . تبديل شده است  

؟ كودك در كجا اميـد      كجا پناه ببريم  . كنيم  ها را تجربه مي     جنگ
مانـد ؟ بـاز هـم خـانواده           بيابد ؟ كجا او بايد فكر كند استوار مي        

ن و استواري را در فرزندان خود تا آ       اين اعتقاد   تواند    است كه مي  

  .  را بايد تقويت كرد براي همين خانواده. حد  تقويت كند

موضـوع   .بودنـد   احمـدي  مـريم   خـانم   سـركار  سخنران بعدي 
  .بودهاي غيردولتي و خانواده نهادصحبت ايشان 

زن و مردي كه با     :خانم احمدي ابتدا به تعريف خانواده پرداختند        

فرزنـد يـا    ارتباط زناشويي از طريق ازدواج با هم پيوند دارنـد بـا             

 حفـظ و  ، ايجاد   ي خانواده      كاركرد عمده  فرزندان يا بدون فرزند ،    

ـ           ه منظـور   تعالي بخشيدن به روابط بين اعضاي خانواده است ، ب

  . ي آنان  پرورش همه جانبه

هـايي    ي نقش و مسئوليت سـازمان       در ادامه خانم احمدي درباره    

كننـد، در حفـظ و بقـاي خـانواده            كه براي خانواده فعاليـت مـي      
هـايي را در دو       ي چنين سازمان    صحبت كردند و مشكالت عمده    

مـشكالت درونـي و مـشكالتي كـه از       : بندي كردنـد    گروه دسته 

  . گذارد ها اثر مي ها بر عملكرد درست آن اين سازمانبيرون از 
  : اشاره شد موارد از جمله مشكالت دروني به اين

ي وقـت و      هـاي هدردهنـده     كـاري   هاي ناسالم و موازي      رقابت -

   .ها  بين اين نوع سازمانانرژي
   نديدن همديگر يا ناديده گرفتن يكديگر -
   ي كار خود و مخاطبان  ضعف شناخت از حوزه-

   ها  براي ارتباط با خانوادههاي مناسب  نداشتن محتوا و روش-
   داوطلبان   كم اهميت دادن به آموزش-

  خبري از تغييرات نهاد خانواده در دنياي امروز   بي-
 بــر آن اثــر  اي از مــشكالتي كــه از بيــرون از ســازمان و نمونــه

  : گذارد، چنين بود  مي

  ها  عي بر اين سازمان اثرگذاري تسهيالت يا موانع اجتما-
هـا و     قوانين و تفكر رقابتي و خودي و بيگانه كـردن سـازمان            -

  . نهادهاي غيردولتي برحسب گرايششان به دولت 

به نماينـدگي از گـروه       ميرزادهمينو خانمسركار  سخنران بعدي   
طـرح مـشترك روز جهـاني    در مـورد  ها  ها و تجربه   ثبت خاطره 

هـا و     هـا و تجربـه      ي خـاطره  آور   يعني طرح جمع   1385خانواده  

مهـم بـودن     : ايـشان گفتنـد     . ها توضيحاتي دادنـد     گردآوري آن 
ها در    ها به دليل اثر غيرمستقيم و كاربردي آن         ها و تجربه    خاطره

هـاي   هـا تجربـه   توان گفت خـاطره    ها است و مي     آموزش خانواده 

ي شـرايط عينـي محـيط زنـدگي و            دهنـده   زنده هستند ، نـشان    
ها در  ماندگاري آدم ها و نيازهاي افراد و راز  تواناييي    دهنده  نشان

ــان و مكــان خــاص هــستند  ــدكلي هم.زم ــشان از رون ــين اي چن
از ابتـداي نقـل   يعنـي   گذشتهسال ها طي  آوري اين خاطره جمع
  .ها توضيحاتي دادند ها تا نوشتاري كردن آن خاطره

هاي برگـزار   ، هر يك از سازمان  هاي نو   ميزگرد تجربه در بخش   

ي خـود     سـال گذشـته    هـاي جديـد يـك       ي طـرح    ننده دربـاره  ك

 . توضيحاتي دادند
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   :هاي آموزشي پويا انجمن پژوهش 

 5 ما به آموزش خانواده ، سير تحول كودكـان تـا   85در سال   -

سالگي پرداختيم و جـدولي متناسـب بـا سـن كودكـان بدسـت               

آورديم تا بتوانيم به موقع به آموزش كودكان با تـاخير و جبـران    
  .ها بپردازيم  تاخير آن

ــه- ــزاري برنام ــضور    برگ ــا ح ــان و ب ــراي كودك ــاد ب ــايي ش ه
هـا در     هـا در جاهـاي مختلـف از جملـه پـارك             هـاي آن    خانواده
هـا و مـادر       هاي مختلف مثل روز مـادر ، روز پـدربزرگ           مناسبت

  .... سوري و   چهارشنبه،ها  بزرگ
   يك روز شاد در مدرسه در دو نوبت طي سال برگزاري -

   :شوراي كتاب كودك و خانه كتابدار كودك و نوجوان
  هاي كتاب  ي بچه  انتشار نشريه-

ـ        -  بـه صـورت   85ه كتابـدار كـه از       طرح سـبد خوانـدن در خان
هدف اصـلي ايـن طـرح خوانـدن در     .به اجرا در آمده است      عملي

  . اول اين طرح هستندي اكنون در پايان دوره  و باشد يخانواده م
هاي كودكان و نوجوانان بـا هـدف          نوشته  و دست  بررسي آثار    - 

  تشويق كودكان و نوجوانان به نوشتن 

   1384 تاسيس خانه كتابدار كودك و نوجوان در سال -
  ي سيار در شهريار  ايجاد كتابخانه-

   :                      موسسه پژوهشي كودكان دنيا

ـ  ( آبان13و ايجاد تعاوني در منطقه     آموزش خانواده    - ه شـكل  ب

 محلي با هـدف ايجـاد       ي  اي و آشپزخانه    هاي پارچه  دوخت كتاب 

 ايـن طـرح     ي  هـا و در ادامـه       فرهنگ جديد غـذايي در خـانواده      

  . “ي مراقبت از مادران باردار خانه”

  نوين با الگوي مشاركتي ي  مدرسهاندازي   راه-

  :موسسه مادران امروز 
ي    گسترده گسترش فعاليت گروه مادر به مادر با هدف آموزش        -

  هاي تربيتي و فرهنگي ها در زمينه خانواده
  . آموزان   آموزش حفظ محيط زيست به دانش-
رسـاني    طـالع اهاي آموزش از راه دور با هدف          اندازي گروه    راه -

هـا و حتـي تهـران كـه امكـان       در شهرسـتان   هـا   براي خـانواده  
   .دسترسي به موسسه را ندارند

هـا بـدون حـضور     وزش خانوادههاي كار براي آم   كتابي     تهيه -
  .كارشناس 

ها  منظور آشنايي خانواده   بخشي در سايت موسسه به     يندازا   راه -

  هاي مختلف با هدف ارتباط بهتر اعضاي خانواده با بازي
ي سبز بـه       بخشي در سايت موسسه با عنوان تغذيه       يانداز   راه -

  ي سالم  ها با تغذيه منظور آشنايي خانواده

انجمـن  :  ميهمـان از جملـه    هاي غيردولتـي      سازمانچند  سپس  

انجمن اوليـا و مربيـان كودكـان و نوجوانـان      ، جهانديدگان شاد 

و ) اتـم   (كودكان  اجتماعي  استثنايي ، موسسه توسعه مهارتهاي      

هـاي    گزارش كوتاهي از فعاليـت     ، گروه آموزش از راه دور بابلسر     

  .خود دادند

بندي نهايي   به جمع  فرمانيزهرا  خانم  سركار  در انتهاي مراسم    
   .از مراسم بزرگداشت روز جهاني خانواده پرداختند

  

  خرداد ي   ماهانه ي سخنراني خالصه����

  هاي رفتاري  بازي: موضوع

   خانم پرينوش صنيعي : كارشناس
هـاي   سخنراني خرداد ماه توسط خانم صنيعي بـا موضـوع بـازي     

باطات بين   روابط انساني و ارت    ي   درباره ايشان. رفتاري انجام شد    

 كه براي زندگي معمول ما بيشتر قابـل اسـتفاده        يها و روابط   آدم

بنـدي     نيازهاي انـساني بـر اسـاس طبقـه         .صحبت كردند است ،   

  :مورد بررسي قرار گرفتزير

  نيازهاي فيزيولوژيك  -1

 نيازهاي ايمني  -2

 نياز به محبت  -3

 نياز به احترام و مقام  -4

 انساني  نيازهاي عالي -5

اوليه مثل نياز فيزيولوژيك مـا حـل نـشده،          وقتي كه نيازهاي     تا

ايـم    بطور مثال تا وقتي گرسنه    باشد ،   مطرح  تواند    نمينياز بعدي   

مان چه شكلي باشد و يا تا وقتي سـقف      برايمان مهم نيست خانه   

  . براي خواب نداريم برايمان مهم نيست دوستمان نداشته باشند

. وافـق نيـستند     بنـدي م    تعدادي از روانشناسان با اين طبقـه        البته

ها معتقدند نياز به ارتباط اهميت زيادي دارد و حتي مطابق بـا     آن

   . استيكنيازهاي فيزيولوژ

مردم براي اينكه بتوانند ارتباط دو جانبه داشته باشند و نيازشـان            

هـاي مختلفـي از      آورده كننـد روش     را در ارتباط بـا ديگـران بـر        

   .برخوردها را دارند

از جملـه  . رتباط را مورد بررسي قـرار دادنـد     ايشان انواع مختلف ا   

هاي مكمـل      يك رشته فعاليت   ( ها  با عنوان بازي   ارتباط   نوعي از 

 . )با هدفي نهفته

شخـصيت و حـاالت   موضوع ديگري كه بـه آن پرداختـه شـد،          

  :بود) من و حاالت من ( شخصيت 

كند ،     كودك درون ما خيلي خوب و دقيق درك مي         :كودك   -1

  . برد  البداهه دارد و لذت مي هاي في العمل كسخالق است و ع

 بالغ درون ما اطالعات ضروري بـراي زنـده مانـدن را             :بالغ   -2

و بـين كـودك و والـد        . كنـد   بينـي مـي     دارد و احتماالت را پيش    

 . كند  وساطت مي

گيـرد و مثـل والـدين          ابتدايي را ياد مـي     ي اول چيزها  :والد   -3

ا در پـي دارد و خيلـي از كارهـا را            كند و تداوم زندگي ر      رفتار مي 

هاي بيخودي   بالغ را از تصميم گيري    . دهد  خود بخودي انجام مي   

 . كند رها مي

ي   در زمينـه  هـاي خـود را        ندگان پرسش كن  شركتدر آخر جلسه    

  . مطالب اين جلسه مطرح كردند

  

  

  

  

  

   تسليت••••
را به همكاران عزيز شوراي      پور  درگذشت خانم شكوه آريايي   

  .گوييم تسليت ميكتاب كودك 
 


