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 موسسه                                                                                                                                                              

                                                                   
 

              

              امروز مادران                                                                                                                                 

 

  1396 فروردین  -88 یشماره                                    دور          ی راه ویژه پیک مام

 

 ی راه دور پیک مام ویژهی درباره

دار ها با یکدیگر ، تبادل تجربه ، خبر گیر از راه دور ، ارتباط گروههای بهرهرسانی به گروهموسسه مادران امروز به منظور اطالع

ی پیک مام گیر از راه دور ، اقدام به تهیههای بهرههای موجود در طول کار گروهها و ابهامشدن از نظرها و پیشنهادها و رفع اشکال

 ی راه دور کرده است .ویژه

 

 های دریافت شده در این ماهشگزار

 دریافت شده است .هایی های زیر گزارشاز گروه 96 فروردین ماه 15تا  95ماه  اسفند 15از 

رویرا  خرانم گرروه: ینماینده شهر،قائم ، 6سپنتا●گزارش 2ی گروه :خانم آراسته دهقان ،نماینده شهر،قائم ، سارا و دارا●

 قائمشرهر، ، 3سرپنتا ●گرزارش 3 احمردزادگان ، خانم مینرا گروه: ینماینده شهر،،قائم 2زیتون  ●گزارش 5 ، توکلی نیا

 سپنتا ●شگزار 4ی گروه :خانم مریم بهزادی،شهر،نمایندهقائم ، 7 سپنتا ●شگزار4گروه : خانم فرحناز قربانی ، ینماینده

خانم نرگس طاهری  ی گروه :مایندهن دانایی ،شهرری کتاب و ●گزارش3فاطری، خانم حمیرا ی گروه:شهر،نماینده،قائم 4

ی شرهر،نمایندهقائم ، 5سرپنتا  ●گرزارش  2خانم فرحناز قربانی ، ی گروهنماینده ، شهرقائم ، 2 سپنتا ● گزارش 2 ، نژاد

 زیترون ، ● گزارش 3خانم پریسا صمدی فر، ی گروه:شهر، نماینده،قائم 1بوعلی  ●گزارش 2، گروه: خانم مرضیه نجفی

 5خرانم آسریه شرریعتی ، :گروه ینماینده قائمشهر، ،2بوعلی  ●گزارش  4ی گروه:خانم آسیه شریعتی ،نماینده شهر،قائم

ی گروه قائمشهر ، نماینده ، 2ترانه بهاری  ●گزارش 4آسیه شریعتی ،م گروه: خان ینماینده شهر،قائم شهاب ، ●گزارش 

گروه  ●گزارش  3 خانم ماندانا زحمتکش ی گروه :نماینده شهر،قائم ،1ترانه بهاری ●گزارش  5خانم ماندانا زحمتکش ، :

خرانم فاطمره  ی گرروه :رهایی ،کرج ، نماینده کتاب و ● گزارش 1عطاییان ، آقایان شکری و نمایندگان گروه : ران ،پد

 گزارش 6امیرشکاری ،

 

 خبرها

 دیگر تولدی ●

خانم مریم ملک آبادیان و نسرین بینا که سالیان  های راه دورهمیشگی گروه انهمراه و نام آشنابه همت دو تن از یاران 

 ند.گروه جدیدی در کانادا تشکیل شد و به جمع ما پیوست،  داشتند همکاری های راه دورطوالنی در مدیریت گروه

شروع کرده و نام گروه ، در شهر اوکویل که در مجاورت شهر )برلینگتن( است  95تیر  16گروه کار رسمی خود را از تاریخ 

 پایان است. از این شماره به بعد این دوستان هم با شما همراه خواهند بود.مهر بی

 با ياد دوست

 كه مدارا و مهر مادري
 اوست اي از كان مهر و مدارايذره
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در تلگررام  نهرای هفتگری شراضمن خوشامدگویی به این دوستان عزیز و تشکر از مریم و نسرین عزیز منتظرر گزارش

 هستیم.

     

     دید و بازدید نوروزی ●

با حضور اعضا  . این روزتعطیالت نوروزی به دید و بازدید اختصاص داشت شنبه بعد ازهای گذشته اولین سهبه روال سال

هم دیدارها تازه شد هرم بسریار از هرم  .ها و نهادهای مختلف تبدیل به یک روز به یادماندنی شدو دوستانمان از سازمان

 موسسه سرطان پستان.  درآموختیم بخصوص از دوستانمان 

 

 
 

 باغ ایرانیدیدار خانوادگی نوروزی در  ●

ی دوستان و از همه .ها برگزار شدهم به همت دوستان گروه پیگیری در باغ ایرانی با چشم انداز زیبای گل این برنامه

حضور پررنگ پدرها یکی از ویژگی این  .تا در این گردش خانوادگی حضور داشته باشند ه بوددعوت شد های گروهاعضا

 برنامه بود .

 
 

 “ نگاه به زندگی”یشردهی فبرگزاری دوره ●
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نفر از عالقمندان به این موضوع به درخواست گروه پدران به کارشناسی سرکار  32با حضور  17/1/96در روز پنجشنبه 

 شیرازی برگزار شد.احمدی مریم خانم 

 

 
 

هایی با و جلسه شهرهای راه دور قائمی گروه، ویژه“ نگاه به زندگی”برگزاری دوره ●

 ها و پدران کنندگان،سرگروههماهنگ
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 آموزش از جدیدی یامروز شیوه مادران موسسه با 1382سال از که است مازندران استان شهرهای از یکی شهرقائم

 حال در موسسه کارشناسان که را هاییکتاب ،“راه دور”ی در آغاز اجرای برنامه .کرد  شروع “دور راه” نامهب خانواده ها را

 شروع رضایی ماریا خانم شادمانه کودک مهد در نفره 2۰ جمع یک در های در دست چاپ()پرینت کتاببودند آن تدوین

 .کردند مطالعه به

 شهرمان در اینک و پرداخت آن به اندک فرصت در تواننمی که افتاد بسیاری خوب هایاتفاق تاکنون زمان آن از 

 هم دور هفته هر منظم طورهبو ...  مدارس و ورزش هایسالن و کودک مهدهای در پدران و مادران از زیادی هایگروه

را به شکل  برخود مدیریت و و نوجوان کودک با رفتار هایزمینه در را نشر مادران امروز هایو کتاب شوندمی جمع

 کارشناسان حضور از برای تکمیل اطالعات خود، و پردازندمی های الزمو مهارت دانش کسب به خوانند وگروهی می

 .برندمی بهره گاه نیز موسسه دلسوز و مجرب

 توصیف به که بود “زندگی به نگاه” کردیممی شماری لحظه برگزاریش برای قبل هامدت از که هاکارگاه این از یکی 

 برای ریزیبرنامه سپس و اتفاقات یابیعلت و زندگی در آن اثرات هایی و بیانچهارچوب یارایه با های زندگیموضوع

 زیاد استقبال مورد که شد بررسی ساعت 14 مجموع در ظهر از بعد چهار در موشکافانه طوربه هدف به رسیدن

 برای و کردند و شرکت نامثبت کارگاه این در نفر 11۰ تعداد که است ذکرهب الزم .گرفت قرار کننده شرکت یهاخانواده

 مرحلهچهار  این از استفاده با و انتخاب را موضوعی که شد خواسته کنندگانتکشر یهمه از اجرایی ریزیبرنامه پیگیری

 یجشن با کارگاه کارشان پیگیری شود. ،شودمی برگزار ماه تیر در حدودا که بعد یجلسه در تا کنند ریزیبرنامه آن برای

 .داشتند  تاکید آن  پیگیری بر و همگی رسید پایانبه شام و صرف چند پدر توسط موسیقی ، اجرایکوچک

 همراهی به دور راه آموزش در کنندهشرکت پدران با ایجلسه پدران با کار کیفیت بردن باال برای آموزش کار کنار در

 .شد بحث آنان با همکاری و گسترش و انسجام تقویت هایراه و برگزار عزیز احمدی خانم
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قربانی ، : هاخانم شهر یعنیموسسه در قائم هایبرنامه گانکنند هماهنگ با یکی احمدی خانم دیگر یجلسه دو همچنین

 در همچنین گذاشتیم. آن و تقویت مجموعه این بخشی هویت جهت قرارهاییو  داشتند زحمتکش ، رضایی و شریعتی

 ی مربوط به خانواده،هاعرصه دیگر و وکودک نوجوان با و کار مادران آموزشی کار تقویت ها برایسرگروه با ایجلسه

 .شود نمایان آن اثرات و اجرایی آتی هایهفته طی امیدواریم که گرفت انجام هاییهمفکری

 ، همگی شد  دلگرمی موجب هواداران و اعضا نشدنی وصف انرژی ،روز چهار پایان در

  آینده بار پر روزهای به امید با

 هماهنگی راه دور قائمشهرآسیه شریعتی عضو گروه 

 

 

 پرسش و پاسخ  
 

خوانی به شکل معمول صورت خوانی در سال جدید با دید و بازدید نوروزی همراه بوده و کتابهای کتابشروع جلسه

 .به جز یکی دو مورداست نگرفته 

ها به همان روال گذشته تشکیل شود و ما گزارش و ماه آینده جلسه ازضمن تبریک مجدد سال نو، امیدواریم 

 های شما را داشته باشیم . سوال

 

 هاخواندنی

 گفتگو ی موثر: مهمترین مهارت در تحکیم بنیان خانواده است 

 منبع : باشگاه خبرنگاران جوان

کیان خانواده به عنوان هسته اولیه اجتماع از ضرورات است، که ارتباط کالمی موثر مهمترین حفظ 

  .مهارت کلیدی در تحکیم بنیان خانواده است

است و ساختار بنیادین ازدواج دری گشوده به ارزشمندترین مواهب زندگی ، خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 
های کنونی مفهوم واقعی ازدواج را در بر گفته است. بطور قطع انتظارات یک جامعه پایدار است. اما به واقع زندگی

 .زیستندها پیش میها و حتی قرنهایی است که سالهای امروزی بسیار متفاوت از ازدواجزوج

 

های زندگی بشری و از جمله زندگی زناشویی را تحت تاثیر ش تمام جنبههایی روز افزایامروزه پیشرفت تمدن با پیچیدگی
 .قرار داده است

 

 .رود و حفظ کیان آن از ضروریات استاما با تمام این تغییرات خانواده همچنان هسته اولیه اجتماع به شمار می

 

http://www.yjc.ir/fa/news/5188837/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.yjc.ir/fa/social
http://www.yjc.ir/fa/social
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 .در برخورد با هر نوع پیچیدگی در زندگی مستلزم مهارت و تخصص است

 

 .است "گفتگو"مهارت کلیدی در تمام روابط از جمله روابط زندگی مشترک همان  به طور قطع

 

ای برای تحکیم آن و در اصل نحوه صحبت کردن دو زوج ای برای برقراری ارتباط است وهم وسیلهکالم هم وسیله
 .بهترین شاخص برای سالمتی رابطه آن دو است

 

گوید: اگر تفاهم بین اعضای خانواده باط کالمی در تحکیم بنیاد خانواده میدکتر جعفر بای، روانشناس با تاکید بر نقش ارت
  .حاکم شود قطعا مجال مناسبی برای ایجاد گفتگو خانوادگی فراهم خواهد شد

 .هایی ایجاد تفاهم و گفتگو را فراهم کندتواند بهانهوجود اشتراک و اهداف مشترک بین اعضای خانواده می

 

فقدان اهداف مشترک بیت اعضای خانواده و عدم انتقال مسائل فرهنگی از نسل قبل  امروز به دلیل وی، گفت: متاسفانه 
 .رنگ شده استبه نسل بعدی گفتگو بین اعضای خانواده کم

 

شود. البته در عصر جدید وی، افزود: کاهش ارتباط بین فردی در بین اعضای خانواده باعث کاهش گفتگو بین آنان می
 .جتماعی باعث شده است که ارتباط کالمی بین اعضای خانواده کمتر شودهای ارسانه

 

 :این روانشناس با اشاره به اینکه با محوریت قرار گرفتن تلویزیون در خانواده میزان ارتباط اعضا کم شده است، گفت

وان یک آفت در ارتباط شود به عنتلویزیون به عنوان یک رسانه فرهنگی که مبلمان منزل بر محل استقرار آن چیده می
شود و در نتیجه شود و این پدیده باعث حاکمیت ارتباطات عمودی اعضای خانواده با تلویزیون میافراد محسوب می

 .شودها کمتر میارتباطات افقی بین آن

 .زبان آورند هایشان را به طور آزادانه و صادقانه بهها و نگرانییک رابطه سالم آن است که در آن هر دو طرف خواسته

 

به گفته بای: هر قدر ارتباط چهره به چهره در خانواده کاهش یابد جو عاطفی بین افراد و انتقال مسائل فرهنگی از والدین 
 .شودبه فرزندان نیز کاسته می

 

 .بای، گفت: اختصاص ساعاتی برای گفتگو با هم از طرف والدین حتی بیرون از خانه در این امر موثر است

 

های امروزی نیز در کاهش ارتباط کالمی افراد مؤثر های اختصاصی در نقشه خانهافزود متاسفانه در نظر گرفتن اتاقوی، 
 .شود ارتباط درون خانوادگی به ارتباط بدون خانوادگی تبدیل شودهای اجتماعی است، که باعث میاست و شبکه

 

که مرکز ثقل ارتباط و کانون اصلی گفتگو با اعضای خانواده وی، اضافه کرد: مشکل دیگر اشتغال زنان و غیبت مادران 
 .است، باعث شده که با پدیده کودکان کلید به دست در جامعه مواجه شویم

 

وی گفت: ساعت حضور اعضای خانواده در منزل متفاوت شده است. نوع کار پدر و چند شیفت کار کردن مردان به عنوان 
 .ثبات خود را از دست دهد سرپرست، باعث شده است که خانواده

 

 .ها را با برقراری درست ارتباط در آینده آشنا کنندتوانند آنوالدین با وارد کردن کودکان در پس گفتگوهای خانواده می
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این روانشناس با اشاره به اثرات مثبت گفتگو تاکید کرد: گفتگو بین اعضای خانواده باعث انتقال تجربه و فرهنگ بومی به 
 .شودها مین و افزایش فضای عاطفی و انرژی جهت در بین آنفرزندا

 

ای کند به گونهوی، در پایان گفت: فضای صمیمی بین اعضا حس پشتیبانی و حمایت از یکدیگر در خانواده را تقویت می
یه گفتمان و شود و باعث افزایش قوت قلب، روحها روح جمعی حاکم میکنند. در خانوادهکه آنها خود را تنها حس نمی

  .شودارتباط با اجتماع می

 

 معرفی کتاب 

 

  بشمار را ها ستاره

 لوری لوییسنویسنده: 

 پور علی پروینمترجم: 

 افق: ناشر 

 نوجوانانگروه سنی: 

 کرمیکننده: مرضیه شاهمعرفی
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ˮکپنهاک در دوم جهانی جنگ در «کرست» کوچکترش خواهر و مادر پدر، با که است ایساله 1۰دختر “مری آنه 

 در دانمارک که است سال 3. است معلم پدرش و است یهودی که «آلن» نام به دارد دوستی او. کندمی زندگی دانمارک

 و مری انه. است نمایان هاآلمانی هایمزاحمت هستند، یهودی که اشخانواده و آلن برای و هاستآلمانی اشغال

 در و آورندمی خودشان یخانه به را آلن یهودیان، دستگیری برای هانازی احتمالی یورش از شدن باخبر از پس اشخانواده

 .است خانواده دختر آلن که کنندمی وانمود هانازی برابر

 

 به آلن یخانواده جمله از یهودیان هایخانواده از تعدادی کنندمی کمک است، مبارزی مرد که هنریک دایی یاری با آنان

  .گردندمی بر خود یخانه و دانمارک به اشخانواده و آلن و رسدمی پایان به جنگ سرانجام. کنند پیدا نجات و بروند سوئد

 

 هانازی توسط دانمارک اشغال زمان در بودن یهودی هایمصیبت با را مخاطب نوجوان جنگ، ضد واقعگرای داستان این

 این از نشان است، یهودی دختر یک نگران یچهره که جلد روی در کتاب تصویر. کندمی آشنا دوم جهانی جنگ در

 .دارد مصیبت

 

 نقش به. کندمی بیان زیبایی به هاهمسایه سایر با و هم با را خانواده افراد صمیمی روابط. است جذاب و هیجان پر داستان

 ها،سختی به اثر. شودمی دیده کتاب در سرزمین به عرق و پرستیوطن حس. دارد اشاره دانمارک مقاومت نهضت

  .پردازدمی جنگ زمان در دشمن برابر در مقاومت و مایحتاج فقدان ها،محرومیت

 

 و یهودی آموز دانش یک با مسیحی آموز دانش یک بین دوستی زیبای بیان. است برانگیز امید و است صلح آورپیام کتاب

  .دارد خود در را دشمن از هراسیدن بدون او جان نجات برای تالش

 

 مجله و امریکا کتابداران انجمن انتخاب به سال یبرگزیده کتاب همچنین و نیوبری جایزه یبرنده 199۰ سال در اثر

  .است بوده الیبرری اسکول

 

 نام به دیگری رمان برای لوری. است نوشته نوجوانان برای رمان سی از بیش آمریکایی ینویسنده لوری لوئیس

 .است گرفته را نیوبری جایزه هم «بخشنده»

 

 ی زنده و ملموسهاتجربه

 

ها و با توجه به ی خود گروههای راه دور، بر عهدهی گروههای چهارشنبهپرسش 95 دانید از آبان ماهطور که میهمان

  کمالیان هستند.لیال ول هماهنگی این بخش خانم ئشود. مسی هر گروه، طرح میهای در حال مطالعهکتاب

ها به هایی که در آن ماه مطرح شده و اعضای گروهپرسشتعدادی از ی پیک راه دور، کنیم در هر شمارهمیما سعی 

 خانم بهار عابدینی از بخش راه دور موسسه هستند . هاول گردآوری پاسخئمس اند، بیاوریم.پاسخ داده هاآن
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 مطرح شده بود فقط یک پاسخ دریافت کرد .به سرگروهی خانم لیال کمالیان  8سوالی که ماه پیش از طرف گروه سپنتا 

 های شما باشیم. توانیم این سوال را مجدد مطرح کنیم و منتظر پاسخمی

 سوال این است:

 سوال هفته

 8گروه سپنتا

 انیکمال الیسرگروه :ل

 ی:ارتباط کالمکتاب

 شود؟یدرست منتقل نم هاامیاز پ یاریوچرا بس ستین زیآم تیموفق یکالم یهااز ارتباط یاریبس چرا

 

 تصویری به شکلی نو و به شیوه اما طرح سوالی داشتیمو 

 طراح سوال : خانم حمیرا

 زیدوستان عز و دیبه استات سالم

 است؟ چقدر درست ریتصو نیا متن

         موسسه یهاکتاب ی) باتوجه به مطالعه دکنیم انیب اعمل ر فشار بر و دی( که تکرار تمدشهیهم)ی توجه به کلمه با

 (  میکنمی اجتناب..... ٬چهی ،هرگز ، شهی(از کلمات هم ی) کتاب ارتباط کالم

 

 ؟ است جمله چقدر درست نیا یمن یبعد تو نفر اول زندگ مورد

نفر  دیاوست که با نیا ( شهیتصور که )هم نیا ؟ کودک بر شودیدر دراز مدت درکودک نم یباعث تکبر وخودخواه ایآ

 . ردیمورد توجه قرار گ دیبا (گرید اخواهری بردار و ایدرصورت وجود پدر اول باشد )

 گوشزد کردن(  جمله رو به او نیمادر بارها ا ای) پدر  نیوالد چون

 یاشکال ایبدونم آ خواستمیمدر گردش  شتریب کنهیکودک جلب توجه م ریتصو و ریمتن همراه با تصو نیکه ا ییآنجا از

 :دیبد حیجمله هست ؟ واگر هست لطفا توض نیدر ا

 متشکرم

 

 

 دوستان عزیز

از شما  ،کنداین بخش را پر بار می های شما عزیزان کهضمن سپاس از طرح سوال و پاسخ

کنیم نام و نام خانوادگی و نام گروه را کامل بنویسید تا ما دهندگان عزیز درخواست میپاسخ

 بتوانیم نامتان را به طورکامل در پیک راه دور بیاوریم.

 متشکریم
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 دهید کودک نور   تیترب

 

 نیاز دارند که همیشه کودکان

 این پیام داده شود که؛ هاآنبه 

 “تو مهمى، تو نفر اول زندگى منى. ”

 
 

 به شرح زیر است:های داده شده پاسخ

 خانم یوسفی

 یکودک را مخاطب قرار نداده بلکه برا میصورت مستقهب “شهیهم ”یمن کلمه به نظر،  زانیعز یسالم خدمت همه با

 .را مورد خطاب قرار داده است نیوالد، شتریب دیتاک

 راسته دهقانخانم آ

شکل هرو ب امیپ نیا شودیالبته م است ما )من( مهم یداده شود وجود تو برا امیپ نیا هاآنکه به  ددارن ازین کودکان

 او ،توجه به احساسات او صحبت کرد یهابه کودک فهماند با نگاه،لبخند،توجه،گوش کردن به حرف یکالم ریغ ای یکالم

 اغوش گرفتن و.....آاو،در  یکارها قیتشو و

 خانم نجفی 

 .باشد نیگزیجا تواندیم من تو را دوست دارم ، ، ینظر من جمله به

 خانم سارا شمس

  .ی جایگزین خوبی هستمحبوب من هستی و من تو را دوست دارم، به نظر من جمله تو

 یملک عهیبدخانم  

کنم روی حمایت من ها دوست دارم و کمکت میی این واقعیتهای زندگی من هستی در کنار همهیکی از واقعیت تو

 .این کلمات به کودکمان بهتر هست نحساب کن عاشقتم به نظر من گفت

 منیره خانم 

وقت همش انتظار گذشت دادن  آن هاچون چه شوهر چه بچه دنفر اول خودش باش دیدم باآ شهی.به نظر من همسالم

نگه داشتن  یراض یبرا ودشیم یفقط کل زندگ مینیخودمون بب دیکه اصال نبا نیا و دو بهشون دارن یتو زندگ نیبهتر

قرار  یزندگ یهمه تیتو الو آن ها را میچون فقط دار ینه راحت میرامش دارآکه نه  میوسط فقط خودمون نیشون ا

 .بهم داد را حس نیعکس ا نیا دونمینم را غلطش و .درستدمیم

 آقا امیررضا 

رو  یمن حس خودخواه به نظر داول باش نفر نکهیاما نه ا هست خوب است مهم نشیوالد یبرا دکودک بفهم کهنیا

 .دکنیم تیتقو

 خانم آسیه شریعتی
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 عشق  و نیا و رندیقرار بگ نیکه مورد محبت والد است یو ضرور یجد یلیخ ازین کیکودکان  ینظر من براه ب سالم

 .دیداد  حیکه خودتان توض یلیبدال  ستین ازیدست  ن نیاز ا یگفتن جمالت یرفتار ول با کالم و میعالقه را نشان ده

 خانم مهناز 

فرزندانم احساس  یبرا و کنمیام را با کلمات عاشقتم و دوستت دارم ابراز مموافقم و خودم عالقه یعتینظر خانم شر با

 .است زیاغراق آم یجور هی کنمیم

 خانم مهدیه 

در  دیبه نظر من آدم با یول میهن بدابهشون نش را یمانعالق کهنیدارند و ا ازیها به محبت و توجه ننظر من بچه به

به  مینابد یرو نفر اول زندگ گرانید نکهیا . دشال بیخودش ارزش قا یو واسه داول خودش رو دوست داشته باش یدرجه

 .درنیزمان از آدم فاصله بگ ربه مرو دو امکان دار دبریباال م امرور زمان توقعشون ر

 

 .زیدوستان عز یسالم و عرض ادب خدمت همه با

 یبهتر در طرح سوال هفته نام خود و کتاب مورد مطالعه و شتریب یمنظور همکار هتقاضا دارم ب زیعز یهااز سر گروه من

ها تکرار از گروه یتعداد نیاستفاده شود و فقط طرح سوال هفته ب انزیعز ینوبت از سوال همههخود را عنوان کنند تا ب

 متشکرم. نشود.

 لیال کمالیان

 

 

 -نبش جهانسوز -خیابان سربداران -مطهریشهید خیابان ابتدای  -خیابان ولیعصر :موسسه مادران امروز نشانی

 )زیر همکف( واحد یکم -37ی شماره

 1595833111کد پستی: 

 ۰21-88728317، ۰21-889۰1436،  ۰21-8889۰345کس: اتلفن و ف

 کانال اطالع رسانی:

https://telegram.me/madaraneemrooz1 
 :1 اینستاگرام

valedeyn_va_farzandan 

 :2 اینستاگرام

madaraneemrooz 

 سایت :

madaraneemrooz.com 

 info@madaraneemrooz.com ایمیل :

 amoozeshrahedoor@yahoo.comایمیل راه دور :

https://telegram.me/madaraneemrooz1
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