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  آذر ماه هشتاد و يك
  
  

  

  

  سالم 

  ما چهار ساله شديم

تـر   ها نسبت به دوسالگي و سه سالگي محكم         چهارساله  مثل همه  •
هـا را هـم      هاي چهارسـاله   داريم و بسياري از ديگر ويژگي      قدم برمي 
 .ي زيـادي داريـم       دانيم تا بزرگ شدن فاصـله      اما مي . ايم پيدا كرده 

دانيم و آن اين است كه هدف بزرگ شدن          يك چيز ديگر را هم مي     
ي  ي درسـت از همـه      نيست بلكه خوب رشد كردن است و اسـتفاده        

  .مراحل و امكانات زندگي براي رفتن به سوي هدف 
هـاي گذشـته نيـز       هاي سال  بندي دانيد و در جمع    همان طور كه مي   

كامـل اسـت ، امـا       هاي موسسه دايم در حال تغيير و ت        گفتيم برنامه 
  .كند  ها وجود دارد كه كمتر تغيير مي اصولي هم در آن

  

هـاي دايمـي ،    هـا و كارگـاه    هاي قبـل گـام     سال سال گذشته مثل   •
هـاي پراكنـده بـراي       ها و كارگـاه    هاي بزرگ عمومي و جلسه     جلسه

هـاي فعـال و مـشاركتي برگـزار      ها به شيوه  اطالع رساني به خانواده   
  . كرديم 

  

هــا و نهادهــا و مراكــز آموزشــي و فرهنگــي دولتــي  زمانبــا ســا •
  .وغيردولتي ارتباط يا همكاري داشتيم 

  

هـا   هاي خود را همچنان به بيرون از موسسه و شهرسـتان           فعاليت •
  .انتقال داديم 

  

ي تحقيقـاتي و امـاني را تقويـت كـرديم و بـه تـشكيل                 كتابخانه •
  .  رسانديم هاي كوچك بيرون از موسسه نيز ياري  كتابخانه

  

  . ي كودكان و نوجوانان را ترويج كرديم  فرهنگنامه •
  

هـاي كلـي بـه     ها كه عالوه بر يـادگيري     براي آن گروه از خانواده     •
برگزار  هاي مشاوره خصوصي نيز      هاي فردي نيازداشتند،جلسه   كمك

  .كرديم 
  

هـاي سـنتي بـين       هاي مناسب از جمله بازي     در ترويج انواع بازي    •
  .ها و مدارس كوشيديم  خانواده

  

توانستيم به ترويج اهميت حفظ محـيط زيـست از           تا جايي كه مي    •
  .ها پرداختيم  طريق خانواده

هاي داوطلب موسسه مثل گذشته فعال بودند و يـك گـروه             گروه •
  ها اضافـه شـد ،آن هـم گروه بررسـي كتـاب از ديـدگـاه نيـز به آن

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

در كنار متخصصان به بررسـي و پيـشنهاد كتـاب           ها بود كه     خانواده
  .پردازد ها مي براي خانواده

  

در ابتداي تاسيس موسسه فكر انتقـال اطالعـات مـورد نيـاز بـه                •
هاي كاربردي و قابل  ها با در نظر گرفتن جوهر علمي و جنبه       خانواده

سال . استفاده براي اقشار گوناگون ، ما را به خود مشغول داشته بود       
هـاي پـيش بـر ايـن         هاي به دست آمده از سال       نيز با تجربه   گذشته

هـاي   هـا و كتـاب     هـا و كارگـاه     مهم پاي فشرديم و در محتواي گام      
  .آسان موسسه بر آن تأكيد كرديم 

  

 عنوان كتاب آسان    10انتشارات خود را تقويت كرديم و تا به حال           •
  .موسسه را در سطحي وسيع پخش كرديم 

  

ان را نقد و بررسـي كـرديم و سـعي كـرديم             مثل هميشه كارهايم   •
  .اشكاالتش را رفع كنيم 

  

نفـي  (محورهاي كاري خود را درست ديديم و بر آن پاي فشرديم    •
خشونت و ترويج صلح و مدارا، ترويج كتـاب و كتـابخواني ، تـرويج               

  ) .هاي مناسب ، ترويج لزوم حفظ محيط زيست بازي
  

 چند موضوع يا اتفاق نيـز در       ها ، در سال گذشته شاهد      عالوه بر اين  
  :موسسه بوديم 

  
  ها جوانه -1

  : از جمله . هايي شكل گرفت  هاي موسسه تشكل با الهام از فعاليت
  

  ها با الهام از گروه مادربزرگانجمن جهانديدگان شاد  •
  ) در حال انجام مراحل ثبت رسمي( رفسنجان  مهرموسسه •
  
  ها ها و موضوع اتفاق -2

  ر سال گذشته يك بيمار داشت و آن هم خانم        ي موسسه د   خانواده •
هـاي سـاده و    البتـه بيمـاري  .  احمدي ، مـدير موسـسه ، بـود      مريم

گيرد ولـي بيمـاري      معمولي گريبان بسياري از اعضاء را گرفته و مي        
ي درمـان    خانم احمـدي بـه دليـل سـختي و طـوالني بـودن دوره              

مـا بـه چنـد      توانست بر كارهاي موسسه اثر نامطلوب بگـذارد ، ا          مي
دليل توانستيم با اين موضوع به درستي برخورد كنيم و به جاي اثـر              

اي صـحيح كارهـاي موسـسه را پـيش           نامطلوب احتمالي ، به شيوه    
  . اي تازه براي اداره امور يك سازمان دست يابيم  ببريم ، تا به تجربه

  با ياد دوست
  ادريكه مدارا و مهر م

  اي از كان مهر و مداراي اوست ذره

  موسسه مادران امروز
 – باالتر از شهيد بهشتي كوچه دل افروز – ولي عصر –تهران 
  )15115-451صندوق پستي ( زير زمين – 9شماره 

  8715424 و 8728317: تلفن و دورنگار 
  maminstitute@kosar.net: پست الكترونيك 
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خوشــبختانه زمــان عمــل جراحــي معلــوم بــود ، قبــل از آن       
زم انجام شد و كارها تقسيم شد و همگـي مثـل            هاي ال  ريزي برنامه

يك خانواده تالش كرديم نبود ظـاهري و موقـت مـدير خـود را بـا       
ريـزي صـحيح از پـيش تـدوين شـده و پـذيرش        كمك اين برنامـه  

  .مسئوليت و هماهنگي كامل جبران كنيم 
نكته ديگر اين كه ،در دوره نقاهت بعد از بيماري خـانم احمـدي بـا              

يح به ايشان توانستيم از نظرهاي مشورتي او براي         رساني صح  اطالع
  . گرداندن موسسه بهره بگيريم 

ي بـين مـديريت و اعـضاي فعـال موظـف و         به اين ترتيـب رابطـه     
هاي موسسه   اي به حركت   اي تازه حفظ شد و لطمه      داوطلب به شيوه  

  . وارد نيامد 
اي از همكـاران مـا بعـضي عزيـزان دور و             در سال گذشـته عـده      •

بـا پــذيرش ايـن كـه زنــدگي از    . يـك خـود را از دســت دادنـد    نزد
هاي گوناگون شكل گرفته اسـت ، مـا هـم ايـن واقعيـت را                 واقعيت

اما زماني كه يكـي از اعـضاي فعـال موسـسه بـه طـور                . پذيرفتيم  
ي ما چالشي ديگر با      ناگهاني همسر خود را از دست داد ، براي همه         

يز همگي به تكاپو افتاديم و با       اين بار ن  . ي مرگ به وجود آمد       پديده
گرا همراه بـا رفتـاري صـميمانه و          اي صحيح و واقع    آميختن انديشه 

هاي خود ، فـراهم آورده    خانوادگي كه موسسه بستر آن را با آموزش       
بود ، به ياري اين دوست عزيز و دو فرزند نوجوانش شتافتيم و بار از   

ان و فرزنـدانش و     دست رفتن پدر خانواده را با درايت خود همكارمـ         
  . تر كرديم  ياري يكديگر به دوش كشيديم و سبك

  . اي قابل انتقال به ديگران دست يافتيم  ما از اين واقعه نيز به تجربه
  

موضوع مهمي كه سال گذشته در موسسه به آن رسيديم اين بود             •
هايي از مادران پس از گذراندن چند سـال كـار آموزشـي و               كه گروه 

 قادر به گرداندن مـستقل گـروه مـادران و انتقـال           عملي در موسسه  
دستيابي به ايـن    . ها شده اند     اطالعات موجود در موسسه به خانواده     

دوستاني كه در اين امـر     . ي افتخار موسسه است      توانايي نسبي مايه  
پور ، ماريا ساسان نژاد ،       فاطمه ايران : ها   خطير پيشگام شدند خانم   

 كرمي ، فاطمه صهبا و فرحنـاز مـددي         زهرا سليماني ، مرضيه شاه    
  . هستند 

نگـين نابـت ،     : هـا  دوستان ديگري كه به ياري ايشان آمدند  خانم        

الهه سياوشيان ، ژيال فرخي ، فروزان زرگر ، فاطمـه عرفانيـان و               

  .بودند مهين زنديه 
از پيشگامان  . ها در موسسه بود       مهم ديگر همكاري زوج     موضوع •

شـهناز يـداللهي و آقـاي فاضـل          خـانم    تـوانيم از   اين حركت مـي   

عزيزپور، خانم سهيال طاهري و آقاي ورقا عبدي ، خـانم مرضـيه             

و آقاي مرتضي    اكبري،خانم الله بخششي   كرمي و آقاي حسين    شاه

نـام  آذري، خانم حميرا عرشيان و آقاي داريـوش نثـاري زاده      الوند
  . ببريم 

اي از اعـضا بـه       هاي بيـرون از موسـسه عـده        البته در تمامي برنامه   
  .اند  همراه همسرانشان در برگزاري مراسم همكاري كرده

 

تـر و     قابل توجه ديگـر در سـال گذشـته ، شـركت فعـال              ي  نكته •
هاي روز جهاني كودك سـال       هاي كاري در برنامه    تر گروه  جانبه همه

  .  بود 81

گويي و كتاب خواني،محيط زيست،      هاي بازي ، قصه    دراين روز گروه  
ي و تداركات ، مادر به مادر و نوجوانان فعاالنه با تاكيد بـر               گردشگر

هـا   هايي را براي كودكان و خانواده      محورهاي كاري موسسه ، برنامه    
  .تدارك ديدند 

  

  
  

  جلسات ماهيانه

هـاي عمـومي ماهيانـه در اولـين          در سال گذشته هم مثل قبل جلـسه       

. برگـزار شـد     هـا    شنبه هر ماه به منظور اطالع رساني بـه خـانواده           سه

  :ها به قرار زير بود  موضوع جلسه
  

  آقاي بهرام معلمي   محيط زيست و خانواده-

  خانم دكتر خدابخشي   بهداشت روان-

  استفاده از هنر و ادبيـات در        -

  بهبود  الگوهاي رفتاري

  خانم چيستا يثربي

  آقاي دكتر بهرام يگانه   آشنايي با ايدز -

  مهندس جزايريآقاي    آموزش هنر به كودكان -

  خانم دكتر شيوا مهران   تغذيه در بزرگسالي -

  آقاي دكتر كامبيز ابراهيمي   تحليل روانشناختي رفتار-

  خانم گنجويي   ورزش در خانواده-

  خانم دكتر طاهره جذبي   بهداشت دهان ودندان -

 ادبيات كودك و انتخاب كتـاب       -

  مناسب براي كودكان

     

  خانم توران ميرهادي

  خانم مريم احمدي   گفت و گو با دوستان موسسه -

  خانم دكتر هما بهمنيان   بيماري هاي عفوني ، هپاتيت-
  

  

  
  

  جشن بازي و كتاب

گـويي   خـواني و قـصه     هاي سنتي گروهي و كتاب     ها بازي  در اين جشن  

هـا مـشاركت كودكـان و        هدف از برگزاري اين جـشن     . شود   انجام مي 

 و سرگرم كننده به منظور آشنايي بيشتر با ها در يك برنامه شاد خانواده

هـاي مفيـد و    بـازي  هـا و اسـباب    هاي سنتي گروهي و ساير بازي      بازي

  .هاست  خواني بين خانواده گويي و كتاب همچنين ترويج قصه

هاي بازي ،  ها با همكاري گروه در سال گذشته در مراكز زير اين جشن      

  :وجوانان  برگزار شده است گويي ، مادر به مادر و ن خواني و قصه كتاب

  )6آموزش و پرورش منطقه (دبستان دخترانه زينبيه 

  )16شهرداري منطقه (خانه مشق تختي 

  )14شهرداري منطقه (پارك گلزار 

  )2آموزش و پرورش منطقه (دبستان سيد كاظم موسوي 
  

  

  

  



  �

  

  گروه مادران نوجوان دار

   فرحناز مددي :هماهنگ كننده 

ها و نيازهاي دوران نوجواني به منظـور برقـراري           ژگي آشنايي با وي   :هدف  

هـايي بـراي     ارتباط بهتر با نوجوانـان در خـانواده و فـراهم كـردن زمينـه              

   به مادر گروه مادر در آنان براي شركت آماده سازي و اطالعات مادران  افزايش
  

  

  

  گروه مادران داراي فرزند دبستاني

  مهين زنديه: هماهنگ كننده 

ها و نيازهاي كودكان دبستاني بـه منظـور          ايي بيشتر با ويژگي    آشن :هدف  

  دراين مقطع سني    كودكان   رشد وشكوفايي كردن شرايط بهتر براي      فراهم
  

  

  

  

  گروه مادران جهان

   فاطمه صهبا :هماهنگ كننده 

ي  هاي هم موضوع با موسـسه      ها و موسسه    ايجاد ارتباط با سازمان    :هدف  

 ساير كشورها به منظور تبادل تجربـه و افـزايش كيفيـت          مادران امروز در  

  كار موسسه
  

  

  

  گروه نوجوان

   كاوه اكبري ، دنا رضوي :ها  هماهنگ كننده

 ياري به نوجوانان به منظور آمادگي براي زندگي فردي ، خانوادگي   :هدف  

  هاي موسسه مادران امروز و اجتماعي مناسب در چهارچوب برنامه
  

  

  

  رگرميگروه بازي و س

   سهيال طاهري ، حميرا عرشيان :ها  هماهنگ كننده

هاي مفيـد    ها و سرگرمي    مطالعه ، شناسايي ، تدارك و ترويج بازي        :هدف  

  به منظور ايجاد محيط مناسب براي رشد و شكوفايي فرزندان
  

  

  

  گروه محيط زيست و خانواده

   مهين زنديه :هماهنگ كننده 

  ها  محيط زيست از طريق خانواده ترويج ضرورت توجه به حفظ :هدف 
  

  

  

  گويي خواني و قصه گروه كتاب

   مرضيه شاه كرمي :هماهنگ كننده 

هـا بـا ضـرورت      خـواني و آشـنايي خـانواده        ترويج فرهنـگ كتـاب     :هدف  

گويي به منظور ايجـاد محـيط مناسـب بـراي رشـد و               خواني و قصه   كتاب

  شكوفايي فرزندان

  
  

  

  نهاها و مادران ت گروه مادربزرگ

   فاطمه ايران پور :هماهنگ كننده 

ي  ها و زنان تنهـا در جامعـه    آشنايي با جايگاه و نيازهاي مادربزرگ   :هدف  

امروزي به منظور برقراري ارتباطات بهتر اين گروه در خانواده و اجتماع از         

  هاي اعضاي گروه و مشاوره با كارشناسان  طريق مطالعه و تبادل تجربه
  

  
  

  ب از ديدگاه مادرانهگروه بررسي كتا

   منصوره فرداد ، توران پناهي :ها  هماهنگ كننده

هـا و كودكـان و نوجوانـان از          هاي مربوط به خانواده     بررسي كتاب  :هدف  

ها به منظور يـاري بـه كارشناسـان در بررسـي و پيـشنهاد                ديدگاه خانواده 

  ها هاي مناسب به خانواده كتاب
  

  
  

  گروه ترويج فرهنگنامه

   اشرف شهرزاد :ننده هماهنگ ك

ي كودكان و نوجوانان بـه   ها با فرهنگنامه    آشنايي مادران و خانواده    :هدف  

ــژوهش و   ــان در زمينــه پ ــه كودكــان و نوجوان ــاري رســاندن ب منظــور ي

  ها به فرهنگنامه رساني ،تالش براي دسترسي بيشتر خانواده اطالع
  

  
  

  گروه گردشگري و تداركات

  هرزاد افسانه ش :هماهنگ كننده 

هايي براي با هم بودن اعضاي خـانواده در           كمك به ايجاد فرصت    :هدف  

هاي فرهنگي ، تفريحي و شاد به منظور استحكام روابط خـانوادگي         برنامه

هـاي ويـژه    تر اعضا موسسه با هم ،ياري به تدارك برنامه         و ارتباط نزديك  

  در موسسه
  

  
  

  گروه كار براي كودكان استثنايي

   فريده صديق افشار ، فريبا فرجاد ، ژيال جمشيد نژاد :ا ه هماهنگ كننده

توان  هاي داراي فرزند كم    هايي براي ياري به خانواده      تدوين برنامه  :هدف  

هـاي مناسـب بـراي رشـد و          جسمي و ذهني بـه منظـور ايجـاد فرصـت          

  شكوفايي اين كودكان
  

  

  گروه انتشارات

   فرحناز مددي :هماهنگ كننده 

هـا و دسـتاوردهاي موسـسه      ي اطالعات مـورد نيـاز خـانواده          ارايه :هدف  

ي  به صورت علمي ، ساده و كاربردي از طريـق تهيـه           ) مام(مادران امروز   

  هاي آسان ، نشريه و پيك بروشورها و انتشار كتاب



  �

  

  

  ها ها و كارگاه گام

  . هايي در موسسه مام برگزار شده است  ها و كارگاه در سال گذشته گام

گوييم كه در آن ، دست كم چهار هفتـه   اي مي  هاي يك ماهه   ورهگام به د  

  . شود  پي در پي ، حول يك موضوع معين ، كار گروهي انجام مي

  :هايي كه در سال گذشته در موسسه برگزار شد عبارت بود از  گام

ها مـريم احمـدي ، زهـرا         خانم  آشنايي با رفتار با كودك •

  سليماني ، فاطمه صهبا

ها مريم احمدي ، فاطمـه       خانم  با رفتار با نوجوانآشنايي  •

  پور ايران

  خانم فاطمه صهبا  آشنايي با مفهوم تشويق و تنبيه •

  خانم دكتر فاطمه قاسم زاده  آشنايي با مراحل رشد ذهني كودك •

  كـودك    مراحل رشد جنـسي      با  آشنايي•

     و نوجوان 

  خانم شيوا موفقيان

  يي و پويـايي    آشنايي با روابط زناشـو     •

     در اين روابط

  خانم شيوا موفقيان

  آقاي دكتر امير همايون مجد  آشنايي با ارتباطات موثر در خانواده  •

  آقاي مهندس محمود سلطاني  بازي و انديشه •

  خانم مرضيه شاه كرمي  گويي و كتابخواني آشنايي با قصه •

ني ، فريبـا    هـا زهـرا فرمـا      خانم  هاي كودكان  آشنايي با سرگرمي •

  كيهاني

ــتي    • ــار دس ــي و ك ــا نقاش ــنايي ب   آش

     كودكان

  خانم فريبا كيهاني

  آقاي سعيد كاوه  آشنايي با مفهوم اعتماد به نفس •

ــي و   • ــوم خودشناس ــا مفه ــنايي ب   آش

     خودباوري

  خانم مريم احمدي

  

  

  :هاي زير برگزار شده است  در اين يك سال كارگاه

  خانم زهرا سليماني   با نوزادانآشنايي با كار فرهنگي •

  خانم مريم احمدي  آشنايي با مفهوم رشد عاطفي •

  ي كودكـان و   آشنايي بـا فرهنگنامـه     •

     نوجوانان 

خانم اشرف شهرزاد و همكاري     

گروه ترويج فرهنگنامه شوراي    

  كتاب كودك

ــذب   • ــونگي ج ــا چگ ــنايي ب   آش

     به دبستان
  

  خانم مرضيه شاه كرمي

  
  

  ال گذشتهدر يك س

 جلـسه   150رساني داخل موسسه و در حدود        ي اطالع   جلسه 270بيش از   

هـا و   هـا ، مدرسـه   هـا ، مهـد كـودك       هـاي مختلـف شـهرداري      در منطقه 

در . ها تـشكيل شـده اسـت         ي مسايل مختلف خانواده    ها درباره  شهرستان

هـا شـركت      نفر از مادران و گروهي از پدران در ايـن جلـسه            3000حدود  

  . د ان كرده
  

  
  

  

  

  هاي آسان كتاب

ها ، توسط موسسه    ي خانواده  هاي آسان زير براي استفاده     تاكنون كتاب 

  :تاليف و منتشر شده است ) مام(مادران امروز 

  .فرزند خود را براي ورود به دبستان آماده كنيم  •

  ي تنبيه نكاتي درباره •

  آشنايي با سرطان پستان و هوشياري نسبت به آن  •

  ي رفتار با نوجوانان  دربارهنكاتي •

  كتاب و كتابخواني براي نوزادان و كودكان زير دو سال •

  سازي براي كودكان زير دو سال گويي و قصه  قصه •

  گويي و كتابخواني در خانواده قصه •

  رفتار با كودكان ي  نكاتي درباره •

  ي مراحل رشد كودك از صفر تا شش سال نكاتي درباره •

  دزدينوجوانان و  •
  

  
  

  ها  شهرستان

هـاي   هـاي آموزشـي ، در شهرسـتان        هـا و كارگـاه     در سال گذشته گام   
  . اردبيل ، رفسنجان ، بابل ، بابلسر ، ساري و قزوين برگزار شده است 

ها مريم احمدي و فاطمـه صـهبا و          خانم: ها   همكاران ما در اين برنامه    
  .اند  آقاي محمود سلطاني بوده

  

  
  

  

  

  گروه هماهنگي
   فاطمه نبئي :هماهنگ كننده 

هاي گوناگون موسسه و همفكـري       برقراري رابطه بين فعاليت    :هدف  
  تـر شـدن    هـا بـه منظورهرچـه جمعـي        ريزي هاوبرنامه گيري در تصميم 

   موسسه رهبري
  

  
  

  گروه مادر به مادر

  نژاد ، فاطمه ايرانپور  ماريا ساسان :ها  هماهنگ كننده

هاي موجود در موسـسه بـه    اي فعاليتها و محتو  آموزش روش  :هدف  
  هاي محروم يا دور از دسترس موسسه ها به خانواده منظور انتقال آن

  
  

  و سرانجام اين كه 

                      ما همچنان در تالشيم
                      با دلي اميدوار

  اي از آرزوي روزبهي سرشار                      و انديشه
           و پشتگرم به دستان صميمي شما           

  -دستگير و پـُشتيار-                                                       
  

  ما را ياري كنيد 
  تا باهم به ياري مادران
  كودكان و نوجوانان
  ها خانواده

   و اجتماعمان بشتابيم


