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 موسسه                                                                                                                                                                     

 

             امروز مادران                                                                               

 

 
 

  9936شهریور  -39 یشماره                                    ی راه دور          ویژه پیک مام   
 

 ی راه دور پیک مام ویژهی درباره
ها با یکدیگر ، تبادل تجربه ، خبر دار گیر از راه دور ، ارتباط گروههای بهرهرسانی به گروهبه منظور اطالع موسسه مادران امروز)مام(

ی پیک مام م به تهیهگیر از راه دور ، اقداهای بهرههای موجود در طول کار گروهها و ابهامشدن از نظرها و پیشنهادها و رفع اشکال
 .ی راه دور کرده است ویژه

 

 سخن روز :
 سال تحصیلی جدید هم از راه رسید:

ی برخورد فرزند با مدرسه و خانواده به دلیل اهمیت و جایگاهش در پرورش فرزند نقش مهمی در ایجاد آمادگی و نحوه
ای از عواملی است که در برخورد با مسایل مدرسههمراهی با فرزند و  تحصیل دارد، خوشایند کردن مدرسه و درس خواندن

داشتن ه ک به این نکته توجه داشته باشیمتواند به اشتیاق بیشتر فرزند ما برای درس خواندن کمک کند. الزم است می
 تواند بر عملکرد مستقیممی والدینطلبی گیری و کمالمانند وسواس، سخت ،برای درس خواندن فرزندرفتارهای افراطی 

 سه تاثیر منفی داشته باشد.رفرزندشان در مد
 

 های دریافت شده در این ماهشگزار

 

  های زیر:از گروه های دریافت شدهگزارش ●

گروه: خانم  ینماینده ،شهرقائم ،5 سپنتا ● گزارش 2 فر، یصمد سایگروه : خانم پر ینماینده، شهرقائم ،9 بوعلی ●

شهر، ئمقا ،2 بوعلی ●گزارش  2 ، یعتیشر هیگروه : خانم آس ینماینده ،شهرقائم ،شهاب ●گزارش  2 ،ینجف هیمرض

گزارش  2 ،یعتیشر هیخانم آس گروه : ینماینده، شهرقائم،  تونزی گروه ●گزارش  4 ،یعتیشر هیخانم آس گروه : ینماینده

گروه : نرگس  یندهینما ،شهرری مادرانه، کتاب کافه ● گزارش 9 ،بی همالخانم  گروه : ینمایندهشهر، ئمقا  ،سالمت ●

 ینماینده ،شهرقائم ، آیین تربیت ● گزارش 9 ،نیاتوکلیخانم  گروه : ینماینده ،شهرقائم ،6 سپنتا ● گزارش 9 نژاد، یطاهر

فردای  ● گزارش 5 ،فاطمه امیرشکاریخانم  گروه : ینماینده ، کرج ،تاب و رهاییک ● گزارش 2 ، نسرین زندی گروه:

فاطمه خانم  گروه : ینماینده ،کرج ،2کتاب و رهایی  ● گزارش 5 ،فاطمه امیرشکاریخانم  گروه : ینماینده ،کرج ،بهتر

 گزارش 9 ،امیرشکاری

 

 خبرها

 

  :ی ویژه برگزار شدمیرهادی دو برنامه تورانبه یاد استاد  ●

 با ياد دوست

 كه مدارا و مهر مادري
 اوست اي از كان مهر و مدارايذره
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 با همراهی خانم سیمین قدیری شهریور در تاالر وحدت 22و  93اجرای کنسرت گروه ارف  
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  ی صلح از طرف شورای گسترش فرهنگ صلحبرگزاری هفته ●

 

 

 
 

 

های مهارت”کارگاه  ،صلح فرهنگ موسسه مادران امروز به عنوان عضوی از شورای گسترش ●

 کند.و مدارا را برگزار می در خدمت صلح “ارتباطی
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 7/6/6936ی ماهانه سه شنبه جلسه ●
 

  ای فرزنداننقش خانواده در تکالیف و وظایف مدرسه ●

 کارشناس: سرکار خانم سهیال طاهری
 

رزند فی تکالیف و وظایف درسی های والدین، مسالهگذارد، یکی از دغدغهای کودکی به مدرسه پا میکه در خانوادههنگامی
 است.

به  توانند از تکالیف شب فرزندان پیبه راستی تکلیف شب چیست؟ چه اهمیتی دارد؟ چه فوایدی دارد؟ والدین چگونه می
 آموزش و پیشرفت کودک خود ببرند؟ و در انتها والدین چگونه باید در انجام تکالیف به فرزند خود یاری برسانند؟

شود، تکلیف شب یا ها تعیین میدر خارج از مدرسه و کالس درس که توسط معلمآموزان های درسی دانشی فعالیتکلیه
 تکلیف نام دارد.

شده در کالس یا برای تثبیت آموزش، برای  های دادهتکلیف شب اهمیت زیادی دارد. این فعالیت برای تقویت آموزش
تکالیف را برای تقویت یک مهارت  هالمشود. گاهی معهای کالسی مقرر میتکمیل، برای تعمیم و کاربردی آن آموزش

پذیری، عادت به مطالعه، همکاری، مشارکت، توان به تقویت مسئولیتها میی این مهارتکنند، ازجملهتعیین می
 خودانضباطی و تقویت حافظه و تمرکز اشاره کرد.

توانند به با ایجاد ارتباط مناسب میکند و والدین ی ارتباطی بین والدین و مدرسه کمک میتکلیف شب به ایجاد یک حلقه
 شوند.های نوین آموزشی هم آشنا میکه با روشجریان آموزشی صحیح کودک خود کمک کنند، درحالی

یف کند. تکالاثرات منفی بر روند یادگیری و آموزش دارد و گاهی کودک را از درس و مدرسه زده می اما تکلیف نامناسب:
دهد، در کند، اضطراب را در کودکان افزایش میهای موردعالقه محروم میراغت و فعالیتنامناسب کودک را از اوقات ف

 کند.کند و والدین را در امور درسی کودک درگیر میخانواده تنش و مشاجره ایجاد می
 تواند در انجام تکالیف فرزند نقش مثبت و صحیحی ایفا کند؟حال خانواده چگونه می
توجه خانواده به این نکته است که تکلیف شب جزو وظایف فرزند است و باید توسط کودک انجام  اولین نکته دراین زمینه

 تواند در ایجاد زمینه و بستر مناسب برای انجام تکلیف به کودک خود کمک کند.شود و خانواده می
های فردی کودک را وتهای فردی فرزندش است. والدین الزم است که تفای دوم توجه خانواده به شناخت ویژگینکته

 بشناسند: 
 مندی کودک و همساالنشتفاوت انگیزه و عالقه -
 های جسمی و ظاهری کودکتفاوت -
 ها و استعدادهاهای مهارتتفاوت -

 های یادگیری فرزند را هم شناخته باشند.همچنین الزم است والدین تفاوت
لیاتی، مخلوط و ترکیبی ... . یا کودک از لحاظ اجتماعی چگونه ای است؟ شنیداری، دیداری، عمکودک شما چگونه یادگیرنده

طلبی، گیرد؟ به تنهایی، با همکالسی، در گروه با یک بزرگسال و چگونه شخصیتی در کودک برتری دارد؟ تنوعیاد می
 طلبی، سرسختی یا خطرگریزی.تشویق

 خواندن برنامه داشت.در قدم بعدی باید برای درس
مندی، تفریح، دروس محبوب و ی زندگی و خانواده طراحی و اجرا شود. باید به عالقهباید در دل برنامه ریزی درسیبرنامه

خواندن کودک طراحی کند کمک ریزی توجه شود. خانواده اگر بتواند محل مناسبی برای درسمشکل کودک در برنامه
 بزرگی در انجام تکلیف کرده است.
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های شدن تکالیف کمک کند. آشنایی والدین با تکنیکتواند به بهتر انجامناسب هم میالتحریر می وسایل و لوازمتهیه
خواندن کودک است. های والدین در امر درسترین کمکخواندن و آموزش و انتقال آن به کودک، یکی از مهمدرس

 های:تکنیک
 بررسی مقدماتی درس-9
 بررسی کلی -2
 یدن نه از برکردنی دقیق یا مطالعه برای فهممطالعه -9
 بندی مطالببندی و طبقهدسته -4
 ی خالصه و یادداشتتهیه -5
 بازگو کردن -6
 مرور و کنترل -7
 یادآوری -8

 
 

 

 های راه دورگروههای غیر مطالعاتی فعالیت ازی گزارش

 

ها و همکاری و مشارکت مادران گروه، بچهی تابستان را به اتفاق ی پایانی خود در دورهشهر، جلسهگروه سالمت در قائم ●

 جشن گرفتند.

 

  

 

 

 

 

 

کودکان امروز در قائم  ،سپنتا با همراهی فرزندانشان در مهدکودک  گروه ی بخشندگی ، توسط مادرانبازارچهبرگزاری  ●

 هدیه دادند. یکدیگرشهر. مادران و کودکان هر آنچه که مورد نیازشان در منزل نبود را به بازارچه آوردند و به 
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 هاخواندنی

 

 آموزش نظم به کودکان راه های یمقاله از هاییبخش

 

 
 منبع: سایت نمناک

 

 
ان شز اینکه کودکا هاآن اکثر ولی است مهم امر یک والدین برای منظم تربیت کودک و آموزش نظم به کودکان 

.منظم را خواهید خواند تربیت کودک اصل و راه مهم 8کنند گله مندند. در این بخش از نظم و انظباط زیاد استقبال نمی

 
با وجودی که انضباط شخصی یکی از شش مهارت مهم زندگی است که باید به کودکان آموخته شود، اما اغلب نادیده  

دالیل بسیاری برای اینکه چرا کودکان باید انضباط شخصی را بیاموزند وجود دارد. این مهارت مهمی است . شودمیگرفته 

 رایندیف باید کودک زندگی طول در شخصی انضباط ها کمک کند. آموزش مهارت تواند خیلی به آنکه در طول زندگی می
ت قا دهند و یا از آن حمایارت را شخصی انضباط مهارت توانندمی والدین که دارد وجود متفاوتی هایشیوه و باشد جریان در

 .کنند
 
 

http://namnak.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86.p15295
http://namnak.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86.p15295
http://namnak.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86.p15295
http://namnak.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86.p15295
http://namnak.com/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86.p17641
http://namnak.com/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86.p17641
http://namnak.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86.p15295
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 ساختاری را در نظر بگیرید -6 

منظم نیاز دارند تا بتوانند مهارت خودانضباطی را کسب کنند. قوانین شفاف و مشخصی  یباید گفت که کودکان به یک برنامه
آموزد قب و پیامد آن را حتما اجرا کنید. این کار به کودکان میرا برای خانه وضع کنید و هر زمان که قانونی شکسته شد عوا

 .شوندها بهتر مهیای اتخاذ تصمیمات سالم و صحیح میکه باید انتظار چه چیزی را داشته باشند و آن

 نوردخبندی مشابهی را تهیه کنید. کودکان باید یک برنامه منظم صبحگاهی داشته باشند مانند زمان یهر روز برنامه
شان درنظر بگیرید. یک برنامه هم برای بعد از مدرسه برای .لباس پوشیدن و دنزمسواک کردن مو،صبحانه، شانه
ده و های سرگرم کننشان، تکالیف مدرسه و فعالیتآموزد تا چگونه زمانشان را بین کارها و وظایفها میاین برنامه به آن

ظمی هم برای خواب داشته باشند زیرا اهمیت استراحت و زمانی من یتفریحی تقسیم کنند. همچنین مهم است تا برنامه
 .آموزدها میآرام گرفتن را هم به آن

 آموزش دهید  -2

کودکان باید بدانند که چگونه تصمیمات سالم و صحیحی برای خودشان بگیرند. زمانی که پای کمک به کودکان در فراگیری 
ه تواند یکی از بهترین انواع تربیت باشد، چرا که بمقتدرانه می یآید، یک شیوهاتخاذ تصمیم صحیح به میان می ینحوه

که از به محض این»که فقط به کودک بگویید، جای اینکند تا دالیل ورای قوانین را درک کنند. بهکودکان کمک می
  د.دلیل زیربنایی آن را برایش توضیح دهی« مدرسه رسیدی اول تکالیفت را انجام بده

تواند ات را انجام دهی و بعد زمان آزاد داشته باشی، این زمان آزاد میخیلی بهتر است تا اول تکالیف مدرسه»به او بگویید، 
ها کمک کند تا درک کنند چرا انجام این کار بهتر است به تواند به آناین می« همانند پاداشی برای انجام تکالیفت باشد.

« م.مادرم گفته که باید این کار را انجام ده قبل از شام انجام دهم چون صرفاً من باید تکالیفم را تا»جای اینکه فکر کنند، 
خودانضباطی به کودکان باشد.  ای عالی برای آموزشتواند شیوهها خودش میایفای نقش یک مدل و الگو در این زمینه

ن های متفاوت مواجهه و مقابله با آوهاند را تعیین کنید و شیها مواجهکودکان با آن ل و مشکالت خاصی را که احتماالًیمسا
 .گو بگذاریدومشکالت را به بحث و گفت

تواند مانع تواند به کودکان کمک کند تا احساس آمادگی بهتری داشته باشند و نیز میآموزش عملی و همراه با نمایش می
 .ها شودهای بی اختیار و غریزی از سمت آنالعملعکس

 را در نظر بگیریدپیامدها و عواقب مشخصی   -9

ش ای که دائما تکالیفگاهی اواقت کودکان نیاز دارند تا با عواقب و پیامدهای طبیعی اعمال و کردارشان مواجه شوند. بچه
ها را به گذارد، اگر مادرش هر زمان که او تکالیفش را فراموش کرد و جا گذاشت آنکند و در خانه جا میرا فراموش می

را خودش هر روز جمع و آماده کند. در عوض شاید باید با اش آموخت که وسایل شخصی نخواهد رگزمدرسه ببرد، او ه
 .ش مواجه شود تا اینگونه درس خوبی بیاموزداعواقب و پیامد این کارش از طرف معلم

کند، ی میبازمالحظه با کامپیوتر مادرش ای که خیلی خشن و بیگاهی اوقات کودکان نیاز به پیامدهای منطقی دارند. بچه
ی زودتر شود شاید باید شب کمای که صبح به سختی از خواب بیدار میشاید بد نباشد که از بازی با آن محروم شود. یا بچه

 .تر بیدار شودبخوابد تا صبح راحت

تان فرزندان اها اجتناب کنند. سعی نکنید تکنند، ضرورت دارد تا از جنگ قدرتزمانی که والدین بر انضباط شخصی تمرکز می
ها خود انضباطی را نخواهند آموخت. درعوض، پیامدهای منفی رفتار و گونه آنرا وادار به انجام کاری کنید چون این

ونه ها باید بیاموزند که چگهایی را در اختیارشان بگذارید. آنها مواجه خواهندشد متذکر شوید و انتخابکردارشان را که با آن
 .امدها و عواقبپیتن ارزیابی و سبک و سنگین کردن سالم و صحیح بگیرند آن هم با در نظر گرف هایبرای خودشان تصمیم

 های حل مسئله را به فرزندتان بیاموزیدمهارت  -4

تان بیاموزید و با کمک هم بر موارد خاصی از حل مسئله که مرتبط با خودانضباطی است های حل مسئله را به کودکمهارت
لق خ تواند چشم او را برایکند این کار میاهی اوقات از فرزندتان بپرسید در این مورد خاص چه فکر میکار کنید. گ

 .راهکارهایی درست و خالقانه باز کند

http://namnak.com/%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C.p18523
http://namnak.com/%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C.p18523
http://namnak.com/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%B2-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86.p2646
http://namnak.com/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%B2-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86.p2646
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در  لباس پوشیدن ای که حاضر شدن وهای ساده وجود دارد. برای مثال بچهحلگاهی برای برخی از مشکالت راهگه
ا روی ر ساعت . یابگذارد آماده را هایشلباس قبل شب از تواندمی است، مشکلی و سخت کار برایش صبح برای مدرسه

 .نداش آماده کتواند او را برای انجام این وظیفهپنج دقیقه تنظیم کند تا در عرض این زمان لباس بپوشد، این کار می

انجام  بیابد تا تکالیفش را خودش دهد ممکن است قبل از اینکه خودش آنقدر انگیزهکه تکالیفش را انجام نمی ینوجوان
 .دهد به یک سری تغییرات نیاز داشته باشد

ه در نظر داشته باشید ک های متفاوتی را امتحان کنید، اما مدتا زمانی که راه مناسبی را پیدا کنید حتما الزم است راه حل
 .طی این مسیر فرزندتان نیز باید همیشه حضور فعال داشته باشد

 هر زمان یک رفتار را شکل دهیدهر بار و  -5 

کنید  های تربیتی متناسب با سن استفادهبرد. از استراتژیها زمان میندی است که تبحر و اصالح آن سالآیخودانضباطی فر
 .تا در هر زمان یک رفتار خاص را شکل دهید

ساله انتظار داشته باشید خودش به صورت خودکار و بدون کوچکترین تذکر و یادآوری تمام  6ای که از بچهبه جای این
کارهای معمول صبحگاهش را انجام دهد، از یک جدول تصویری که روی دیوار نصب شده استفاده کنید که در آن شخصی 

 .شودمیو حاضر  پوشدمیو لباس  زندمی مسواک ،زندمیرا به تصویر کشیده که موهایش را شانه 

 .دهد عکس بگیرید و نمودار خودتان را درست کنیدمی از فرزندتان که دارد این کارها را انجام توانیدمیشما حتی 

در صورت لزوم، هر چند یک بار به فرزندتان متذکر شوید که به نمودار نگاه کند تا زمانی که او بتواند بدون نگاه کردن به 
 .نمودار خودش تمام وظایفش را انجام دهد

 اش اصال به نمودار هم نیازیدارد و برای انجام امور انضباطیرسد که او اصال به یادآوری و تذکر نیازی نسرانجام روزی می
 .نداشته باشد

 ای برای پاداش بچینیدبرنامه

 پاداش -6

 ای برای حل مشکالت خاصی که مرتبط با خودانضباطی است باشد. تواند روش فوق العادهیک سیستم پاداش صحیح می

توانند از اعطای امتیاز خاصی به فرزند، یا کردن پول ندارد و والدین مینیازی به هزینه  دارد که اصالً چندین پاداش وجود
 .شان انگیزه دهند تا مسئوالنه رفتار کنندافزایش زمان بازی و کار با وسایل الکترونیکی بهره ببرند تا به فرزندان

 تشویق -7 

 قرار دهید. اگر فرزندتان به جای اینکه برادرشهر زمان که فرزندتان خودانضباطی بروز داد حتما او را مورد تحسین و تشویق 
گاهی اوقات کارها و « ای انجام دادی که کمک خواستی.کار فوق العاده»را کتک بزند از شما کمک خواست، بگویید، 

ها برای اخذ تصمیمات درست و صحیح به احتمال در حالیکه تشویق و تحسین بچه شودمیرفتارهای خوب نادیده گرفته 
 .شد اعث افزایش و تکرار چنین رفتارهایی در او خواهدزیاد ب

خوبی  خیلی کار»دهد او را تشویق کنید، بگویید، حتی زمانی که بدون تذکر و یادآوری شما فرزندتان کاری را انجام می
نهایی کنم که امروز خودت به تخیلی بهت افتخار می»یا « کردی قبل از اینکه من بگویم شروع به انجام تکالیفت کردی!

ممنون از اینکه بعد از خوردن غذا ظرفت را داخل سینک ظرفشویی گذاشتی. کارت »حتی بگویید، « اتاقت را تمیز کردی.
 .شودمیاین کار باعث تشویق در تکرار عملکرد کودک « عالی بود،

 الگوی خودانضباطی باشید -8 

 .های شماآموزند تا حرفمیها از شما و دیدن رفتار شما بیشتر بچه

ها تماشا کنید، آن تلویزیون ها ترجیح می دهیدجای شستن ظرفکنید یا بهها ببینند که شما مدام امروز و فردا میاگر آن
 .نیدک ایفا تانفرزندان برای را خوبی الگوی نقش صحیح و مناسب رفتار داشتن با. گزینندمیبر را نیز عادات شما

 .شان را کنترل کنند و تصمیمات درست و صحیح بگیرندشان عمل کنند، خشمها نشان دهید چگونه به وظایفبه آن
 
 

 

http://namnak.com/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%B2-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86.p2646
http://namnak.com/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%B2-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86.p2646
http://namnak.com/%D9%85%D8%BA%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%B4.p13937
http://namnak.com/%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C.p18523
http://namnak.com/%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C.p18523
http://namnak.com/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF.p5651
http://namnak.com/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF.p5651
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 رفی کتاب مع

 

 “تنها در خانه” نام کتاب:

 دکتر الهام شیرازینویسنده: 

 قطره :ناشر 

 بزرگسالگروه سنی: 

  خانم نگین نابتکننده: معرفی

 
 
 
 

از چه زمانی یک کودک  توان کودک را در خانه تنها گذاشت ؟ا میآیشود که در ذهن والدین معموال این سواالت مطرح می
آیا  ؟مراقبت از خود آماده کنیمها را برای نآتواند در خانه به تنهایی از خودش مراقبت و یا خود را سرگرم کند ؟چگونه می
 و... اند در خانه تنها بگذاریم ؟توانیم فرزندانی که از جنس مخالفمی

دین ای غیر قابل اجتناب است والدر شرایطی که چنین مسئله الی نیست اماتنها ماندن کودک در منزل اگر چه انتخاب ایده
که به زبانی ساده همراه با راهکارهای "تنها در خانه "چه اقدامات الزم و مفیدی می توانند انجام دهند ؟خواندن کتاب 

 .نیداتخاذ ک ای در این زمینهمی تواند به شما والدین گرامی کمک کند که تصمیم درست و اگاهانه ،عملی نوشته شده
 
 

 مناسب معرفی چند کتاب

 

 :های مناسب برای کودکانکتاب

  کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان / انتشارات: علی خدایینویسنده:   تو لک لکی یا دارکوب؟ •

 

 
 

 

https://ketabak.org/publishers/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ketabak.org/publishers/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
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 / انتشارات:سحر ترهنده/ مترجم: آکیکو میاکوشی نویسنده:  مهمانی عصرانه در جنگل  •

 

 
 

 

 

  علمی و فرهنگی / انتشارات:محمدرضا شمس, نیلوفر میرمحمدینویسنده:    گشتجورابی که دنبال پا می•
 

 
 

 های مناسب برای کودک دبستانی:کتاب

 امیر کبیر/ انتشارات: مهشید مجتهدزاده/ مترجم: گی چپمننویسنده:    آبی کوچولو  •

 

 

http://www.ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=2029524
https://ketabak.org/publishers/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87
https://ketabak.org/publishers/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%87
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 انمبتکر/ انتشارات: نسرین وکیلی/ مترجم: ماری لوئز فیتز پاتریک نویسنده:     ایزی و راسو •

 
 

 

  کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان / انتشارات: فرهاد حسن زادهنویسنده:     دیو دیگ به سر  •

                                      
 

 

 های مناسب برای نوجوانان:کتاب

 قطره / انتشارات: شهال انتظاریان/ مترجم: نانسی اسپرینگر نویسنده:              کلت •

 

 
 

https://ketabak.org/publishers/%D9%85%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ketabak.org/publishers/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ketabak.org/publishers/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
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 افق / انتشارات: شهال انتظاریان / مترجم: جنیفر ال هالمنویسنده:    ای از آسمانسکه •

 
 

 

 های زنده و ملموستجربه

 

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

  .مسئول هماهنگی این بخش خانم لیال کمالیان هستند .شودی هر گروه، طرح میهای در حال مطالعهکتاب

ها به رح شده و اعضای گروههایی که در آن ماه مطپرسشتعدادی از ی پیک راه دور، کنیم در هر شمارهما سعی می

 .ها خانم بهار عابدینی از بخش راه دور موسسه هستند ول گردآوری پاسخئمس .اند، بیاوریمپاسخ داده هاآن

 

، مینکرد افتی، از دوستان راه دور درکیقسمت از پ نیدرج در ا یماه ، طرح سوال و پاسخ برا وریدر شهر

 . میهستها در مهر ماه منتظر طرح سوال گروه
 

 

 

 

 

 

 
ی شماره -نبش جهانسوز -خیابان سربداران -مطهریشهید خیابان ابتدای  -خیابان ولیعصر :موسسه مادران امروز)مام( نشانی

 )زیر همکف( واحد یکم -97
 9535899999کد پستی: 
 229-88728997، 229-88329496،  229-88832945کس: اتلفن و ف

 کانال اطالع رسانی:

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

valedeyn_va_farzandan 
 :2اینستاگرام 

madaraneemrooz 
 سایت :

madaraneemrooz.com 
 info@madaraneemrooz.com ایمیل :

 amoozeshrahedoor@yahoo.comایمیل راه دور :

 دوستان عزیز

کند، از شما های شما عزیزان که این بخش را پر بار میضمن 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

https://telegram.me/madaraneemrooz1
mailto:amoozeshrahedoor@yahoo.com

