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 موسسه                                                                                                         

        
 

 
   امروز مادران

 
        

                         
 

 9318ماه فروردین  111ی شماره                                            دور راه یویژه مام پیک   

 

 

  دور راه یویژه مام پیک یدرباره

 تجربه، تبادل یکدیگر، با هاگروه ارتباط دور، راه از گیربهره هایگروه به رسانیاطالع منظور به (مام)امروز مادران موسسه

 به اقدام دور، راه از گیربهره هایگروه کار طول در دموجو هایابهام و هااشکال رفع و پیشنهادها و نظرها از شدن خبردار

 .است کرده دور راه یویژه مام پیک یتهیه
بندی کل رسانی داخلی موسسه را نیز بر عهده گرفته است. جمعی راه دور، مسئولیت اطالعاز سال گذشته پیک مام ویژه

 شود.ه مییمندان اراعالقهخدمت  "پیوست پیک مام"در پایان هر سال در  های موسسهفعالیت

 

 ماه این در شده دریافت هایگزارش

  :02/9/18تا  02/90/19های راه دور از های دریافت شده از گروهگزارش ●

 0خانم نجفی،  :کننده گروهشهر، هماهنگ، قائم5سپنتا  ●  گزارش 9فر، خانم صمدیه: کننده گروشهر، هماهنگ، قائم9لیبوع  ●
خانم  :کننده گروهشهر، هماهنگ، قائم 99سپنتا  ●زارش  گ 9خانم بهزادی،  :کننده گروهشهر، هماهنگ، قائم9ا سپنت ●گزارش  
شهر کتاب، کرمانشاه،   ●گزارش   9خانم رضایی، ه: کننده گرورش مثبت، بابل، هماهنگنگ●    گزارش   9نیا، توکلی

مانا، تهران،  ● زارشگ9خانم رضایی،  :کننده گروهبانوان پویا ، هماهنگ ● گزارش9خانم فریبا یار احمدی،  :کننده گروههماهنگ
   زارشگ 1آقای محمد صادق، ه: کننده گروپدران، تهران، هماهنگ ● گزارش 9خانم بهار عابدینی،  :کننده گروههماهنگ

 

 

 

 

 با یاد دوست

 كه مدارا و مهر مادری
 ای از كان مهر ومدارای اوستذره
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                                                                                                      خبرها

 

 

 

    

 

                                 
 

 و دوستان. شد برگزار امروز مادران موسسه در صبح 90 تا 92 ساعت از نوروزی بازدید و دید 9318 فروردین 91 روز در
مشکل بزرگ سیل که در ابتدای سال بسیاری از هم وطنانمان را  زو اظهار تاسف اا دیدارها کردنتازه ضمن موسسه یاران

 .باخبر شدند موسسه هایفعالیت و اخبار آخرین زدرگیر کرد، ا

 خوانید.مختصر تغییرات در موسسه را در همین پیک می ارشگز 

 

                

 

                                                                    

 دیدار نوروزی
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 جاییهیک جاب

 اداری بخش در که هاییزحمت سال بیست از پس کرمیشاه مرضیه خانم سرکار که رسانیممی عزیزان شما آگاهی به

 .هستند موسسه آموزشی هایبخش در کارهایشان بیشتر تمرکز و اداری بخش از بازنشستگی حال در کشیدند، موسسه

 آموزش بخش در خود هایفعالیت تمرکز و اداری بخش از بازنشستگی برای را خود تصمیم ،19 سال اوایل از ایشان

 محبت موسسه، یساله بیست هایبازبینی در همکاری و 19 سال سنگین کارهای دلیلبه اما بودند کرده اعالن موسسه،

 .انداختند قتعوی به 19 سال پایان تا را خود تصمیم و کردند

 دعوت ایشان از . درضمندانیممی قدر موسسه آموزش بخش در را هایشانفعالیت تمرکز ایشان، هایزحمت از سپاس ضمن

 .کنند مندبهره خود هایتجربه از را ما همواره موسسه عالی مشاوران بخش در که شده است

 .کرمیشاه خانم سرکار برای بیشتر توان و سالمتی امید به

 

 های بازیانهعصر

 

         

 

 ایبرنامه بازی هایعصرانه. است بازی هایعصرانه شد، شروع گذشته سال اواخر از که موسسه جدید هاینامهرب از یکی

 برگزار یادگیری و بودن هم کنار در شادی، برای مناسب فرصت ایجاد هدف با که است سال 1 باالی افراد یهمه برای

 ساعاتی کردنسپری و بازی ضمن هستند، هابزرگسال و هانوجوان از ترکیبی که کنندگانشرکت برنامه اینشود. در می

 و تمرین را موثر ارتباط و گروهی کار بگذارند، احترام آن به و ببینند را یکدیگر هایتفاوت که آموزندمی مفرح و خوش
 .کنندمی تقویت را رشانتفک مهارت
 ی بازی برگزار کند.مادران امروز در تالش است در هر ماه یک عصرانه یموسسه

شود. این ها نگین شهری، سیمین بینا و شیدا اكبری انجام میریزی و اجرای این برنامه توسط خانمطراحی، برنامه

 شود .میمند های جوانان موسسه نیز بهرهگروه در مواقع نیاز از یاری
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 یاریگران گروه یدرباره

 یک از بیش را خود فعالیت که گروه این .است موسسه "دور راه" یزیرمجموعه هایگروه از یکی کتابخوانی یاریگران گروه

 .بپردازد شدهتشکیل تازه هایگروه اشکال رفع و کتابخوانی هایگروه گسترش به کوشدمی است، کرده آغاز است سال

نگار به كار خود ادامه چهرهمنیژه با همکاری خانم  تواناپور است كه اخیراًاین گروه خانم فرزانه ی دهكننهماهنگ

 دهند.می

 

 سالمندی گروه یدرباره

 از که مدتی از پس. پرداختمی "هامادربزرگ" گروه عنوان تحت سالمندان هایگروه به خود، تاسیس ابتدای از موسسه

 با "دشا جهاندیدگان"منا با این گروه آن، گسترش و هافعالیت تنوع دلیلبه گذشت، هموسس در گروه این تشکیل

 گروه به نوعی به همواره موسسه بعدبه آن از .کرد فعالیت به شروع مستقل طوربه مینوکده، خانم سرکار کنندگیهماهنگ

 .است هپرداخت سالمندان

 نیاز دلیلبه که گرفت شکل موسسه در سالمندی، وضعیت به ختنپردا برای گروهی 19ابتدای سال  و 15اواخر سال  از

 سال در گروه این آوردهایدست از .بپردازد موضوع این به است قرار تریجدی طوربه امسال از موضوع، این به هاخانواده

دی به نگارش درآمده سط یکی از اعضای گروه )آقای ورقا عبتو که است "سالمند با رفتار" عنوان با کتابی تدوین گذشته،
 یدرباره هامقاله و هامجله ها،کتاب عنوان از کاملی نسبتاً آرشیو تدارک همچنین است، نرسیده چاپ به هنوز است. ( و

 .پردازندمی سالمندی هایموضوع به که هاییسازمان و مراکز از است فهرستی و سالمندی

 ی این گروه آقای عبدی است.کنندههماهنگ

 

 نوجوانان یویژه ردو راه

گروه هماهنگی راه دور مازندران از سال گذشته مطرح شد، موسسه   ی نوجوانان، به پیشنهادموضوع مربوط به راه دور ویژه 
اقدام به با همکاری خانم شیدا اکبری  کنندگان، و نظر خواهی از هماهنگ 19ی طرح اولیه در دی ماه سال هیپس از ارا
 بخش دراکنون این جزوه کرد که هم "نوجوانان دور راه" هایگروه تشکیل برای گامبهگام یراهنما یجزوهنگارش 

 .است شده چاپ یآماده موسسه انتشارات

 یجلسه در مشارکت و جزوه این از استفاده با توانندمی نوجوانان دور راه هایگروه اندازیراه به مندعالقه کنندگانهماهنگ
 .کنند نوجوانان راه دور هایگروه تشکیل به اقدام آن، به مربوط توجیهی
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 نوزاددار هایخانواده یویژه دور راه

 هایخانواده و باردار مادران یویژه دور راه یبرنامه تدوین درحال با همکاری خانم نگین شهری موسسه دور راه بخش

 .است نوزاددار

 

 ی گروه چالش های زندگیدر باره

باره در سال های زندگی است، این گروه که پس از سه کارگاه دراینژوهشی و جدید موسسه، گروه چالشهای پیکی از گروه
های امروز در ایران و در های خانوادهی سیستماتیک بر روی چالشی اول، مطالعه، شکل گرفت و هدفش در مرحله 19

 هاست.های موردی بر روی بعضی چالشمراحل بعد انجام پژوهش
 ی این گروه خانم شیدا اکبری است.کنندههماهنگ

 

 1931سال  در خود بر مدیریت پیگیری گروه

 این هدف .خود بر مدیریت پیگیری گروه نام به گرفت شکل موسسه در گروهی پیش، سال 9 حدود از دانیدمی که طورهمان

 .ودب خود بر مدیریت گام هایآموزش درمورد بیشتر کاربردی و عملی هایتمرین گروه

 مکمل هایکارگاه و ها گام در است، داده انجام گوناگونی هایفعالیت خود، هدف به رسیدن برای مدت این طی گروه این

 .است کرده مطالعه حدامکان تا نیز را موضوع با مرتبط هایکتاب و کرده شرکت خود بر مدیریت

 .است یافته دست خود بر مدیریت یزمینه در نابی هایتجربه و آوردهادست به خود هایفعالیت در پیگیری گروه

 ون( بزرگساال و نوجوانان) داستان هایکتاب یمطالعه بر بیشتر دتاکی با هشت، و نود سال برای گروه این یبرنامه
 .است شده تدوین دیگران با ارتباط در خود بر مدیریت هایآموزش کارگیریبه درجهت هاییکارگاه

 .باشد داشته جلسه دو و بیست جدید، سال در است قرار گروه این

شود كه اعضای آن عبارت است از خانم ها فرزانه منفرد، فریبا اعالنی این گروه توسط یک گروه هماهنگی اداره می 

سامان، زهرا محسنی، آزاده رفیعی و نسرین ماییلی. اعضای این گروه همه ساله تغییراتی كرده است و هر یک از 

 های گروه هماهنگی شركت كنند.توانند در هر یک از جلسهری میاعضای گروه پیگی

 

 

 گام رفتار با نوجوان پیگیری

 داشته گذشته سال در را خود یویژه پیگیری گروه یتجربه نیز نوجوان با رفتار گام خود، بر مدیریت پیگیری گروه بجز

 نیز پدران هایپرسش به ها،گام مرور بجز و شودمی برگزار )همسران( پدران و مادران حضور با پیگیری گروه این .است

 .شودمی داده پاسخ

 جلسه دارد. با کارشناسی خانم مرضیه شاه کرمی هر ماه یگروه پیگیری رفتار با نوجوان آخرین دوشنبه
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 بررسی بیست سال فعالیت موسسه آوردهایكارگیری دستبه

 بیست عملکرد بررسی شد، انجام موسسه در که کارهایی از یکی 9319 لسا در است، رسیده آگاهی به قبالً که طورهمان

 .بود موسسه یساله

 این ند.بود پرهیزکار و زادهطبیب آقایان گروه این مسئوالن که شد تشکیل برنامه و طرح نام به گروهی منظور این برای

 .پرداخت موسسه مختلف هایبخش بازبینی به مشخص یبرنامه یک با گروه

 هابررسی این هدف .است آمده موسسه تاسیس سالگرد بیستمین ینامهویژه در که بود پیشنهادهایی بررسی این لحاص
 کارهاتر بندی اصولی  تقسیم و بخشیدننظم یدرباره بیشتر پیشنهادها بلکه نبود موسسه هایبرنامه و هاهدف درتغییر ایجاد

 نامه ها بود.برای رسیدن به هدف ها  و اجرای هرچه بهتر بر

 روابط بخش انتشار، و تالیف بخش پژوهش، و آموزش بخشد: ش ترمشخص اصلی بخش 4 موسسه سازمانی ساختار در

 .اداری و پشتیبانی بخش و عمومی

 موسسه امور هماهنگی و همفکری به شود،می تشکیل بار یک ایهفته که همفکری شورای در بخش هر مسئوالن

 هایفعالیت درواقع که دارد پژوهش و آموزش گروه را زیرمجموعه بیشترین و دارد هاییجموعهزیرم بخش هر پردازند،می

 .شودمی انجام محور این حول موسسه اصلی

 و نوجوانان زندگی، هایچالش سالمندی، زیست،محیط دور، راه آموزش، هایگروه :از عبارتند بخش این در فعال هایگروه
 .برنامهفوق

 آتوسا ،( اداری بخش در) امیرشکاری فاطمه هاخانم اند،آمده ما یاری به موسسه هایفعالیت کل در که جدیدی نیروهای

 از استفاده با موسسه یمدیریه هیئت .هستند (پشتیبانی بخش درار )پرهیزک حسین آقای و (عمومی روابط بخش درسمیعی)

 برای برنامه، و طرح گروه همفکری و عالی مشاوران روهگ مشورت با ،هابخش مسئوالن و هاگروه کنندگانهماهنگ نظر

 .کندمی فعالیت امور پیشبرد

 مهشید دکتر خانم سرکار حضور از آموزش، یزمینه در کرمیشاه مرضیه خانم سرکار حضور بجز نیز عالی مشاوران بخش در

 نویسنده،) مجیب فرشته خانم رسرکا و (توانبخشی و بهزیستی علوم دانشگاه سالمندی تحقیقات بخش مدیر) فروغان

 .است شده همکاری به دعوت آینده، هایبرنامه در موسسه به یاری برای (قصه و بازی مدرس و پژوهشگر

 .دهد ادامه خود کار به اکبری شیدا خانم سرکار هماهنگی با خبر بخش است قرار همچنین

 

 دور راه هایگروه در همراه یاران و دوستان

 :زیر مضمون با دور راه هایگروه دوستان هایتجربه گذاشتناشتراک مورد به در دادیم فراخوانی 19 ماه اسفند در

 همین با و باشیم داشته گروهمان در را خاصی فضای 18 سال فروردین در ادامه در و 19 سال ماه آخرین در داریم قصد"

 جدید شویم. سال وارد هوا و حال
 .ببریم لذت و کرده استفاده یکدیگر هایتجربه از تا مانیممی زیر رخواستد دو به شما مثبت واکنش منتظر پس 

 بود؟ چه دادید انجام 19 سال در که کارهایی ترینمهم از یکی -9

 ".دادید انجام نوروز برای که کارهایی از یکی از عکسی -0
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 :است زیر شرح به آن گزارش که گفتند پاسخ دعوت این به هاگروه اعضای از عده ای
 

 كرج گلستان، مادران غیاثوند، سوسن انمخ

 در توانسهتم  19 سهال  در ،فهردیس  شههرداری  از مستمر هایپیگیری با و مهربانم دوستان یاری و مهربان خداوند لطف به-

 در دارم نظهر  در آشهنایان،  و دوستان عالقمندی به توجه با خدا امید به و کنیم دایر کتابخوانی گروه کرج، فردیس یمنطقه

 .کنیم دایر مالرد منطقه در دیگرگروه  دو 18ال س

 خهانم  سرکار عزیزم، شکاری امیر خانم سرکار همچنین و امروز مادران موسسه یصمیمانه پشتیبانی و همکاری از ضمن در

 .سپاسگزارم خاموشیان خانم سرکار و عزیزم شاهیدولت خانم سرکار Tعزیز گرجی

 

                                             

                                        غیاثوند خانم - كرج فردیس - گلستان مادران                                              

                    

 اجرای به مختلف عیدهای رد که هستیم "دلنوازان "خیریه گروه یک عضو همسرم و من مهربان، خدای لطف به -

 حال این که سپاسگزارم رحمان خداوند از بابت این از که پردازیممی سالمندان و النمعلو برای شاد موسیقی هایبرنامه

 .کندمی نصیبمان را خوب

                      

 دلنوازان گروه                                                                         
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 .است شده كاشته عزیز نمعلوال توانمند دست به ما امسال سینهفت یسبزه                               

 

                                      

                                                              

 كودک دوستدار انجمن همراهی با امسال خوب هایحس از یکی جهان، بانوان پارک درختکاری هفته در نهال كاشت

 البرز

 

 قائمشهر كریمی،آها، رقیه خانم

 گهروه  در عشهق  و شهوق  مههرآوران بها  برگزاری جشن نوروز در سرای سهالمندان   یایده 19 هایسال های روز واپسین در

 استقبال همیشگی عشق و شور با را ایده شدناجرایی پیشنهاد ،عزیز دوستان ارایه، از بعد مدتی ارایه شد. قائمشهر نمایندگان

 ،، نوروزخهوانی 18 نهوروز  جشهن  و بها برگهزاری   اجرا را ایده نای نفر 52 از بیشنقش آفرینی  با خودجوش صورتبه و کردند
 و معرفهت  از سرشار عید این کردیم. ثبت خاطراتمان دفتر در را یادماندنیبه خاطرات ،هدایا دادن ،عزیزان توسط گل کاشت
 امتهداد  در گهروه  بهرای  مهرآوران عیدی ،یمبود شریک با این عزیزان را آرامش و خوشایند حس از حظاتیل همراه با آگاهی

 .بود نیازی بی و مادی زندگی هایدغدغه از رهایی و وابستگی بدون زندگی عشق
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 میكری رقیه قائمشهر،خانم آها، گروه مهرآوران، سالمندان سرای در نوروز مراسم اجرای                     

 

 

 تهران مانا، ، عابدینی بهار خانم

 ...بود 19 سال ماهآبان

هم و هاهمسایه اشتیاق وقتی است، هنری و علمی مختلف هایزمینه در تمام معلمی و هنرمند فردی که ما عزیز محلیهم
 تصمیم دید، را لیاها توسط داوطلبانه امور انجام و کتابخوانی خوانی، شعر ها،دورهمی جهت محلی داشتن برای هامحلی

 .بگذارد هاهمسایه اختیار در را بود اشخانواده و خودش خاطرات و وسایل و کتاب از مملو که خود دفتر فضای گرفت

 قابل جاآن و کردیم کار رای هایساعت کار تکمیل برای روزها یبقیه و فشرده هفته یک صورتهمدل بهبا همراهی دوستان 

 .شد استفاده

 و مهم بسیار کتاب اهل و دل اهل دوستان یبقیه و خودم نظر از که کارهایی از یکی عنوانبه حرکت این از مداشت تمایل 
 محله در "مانا" کتابخوانی گروه تشکیل آن ترمهم و بعدی آورددست که کنم یاد 19 سال آورددست عنوانبه بود تاثیرگذار

 .هستیم آن یادامه به مشتاق بسیار که بود

 .کندمی منعکس را روزها آن در ما فعالیت از بخشی زیر رتصاوی
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 ، خانم بهار عابدینیهرانت ،ماناگروه كتابخوانی                                        

 

 

 قائمشهر دنیا، خورشید زاده، سیف بهاره خانم

 .دادم انجام خودم اگاهی و رشد برای 19 سال در مهم کار چندین

 .زندگیم هایترس با آمدن کنار

 .آرزوهایم و رویا کردندنبال و نیازهایمو هاخواسته گفتن

 .هامادربزرگ دنیا خورشید گروه همراهی 
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  دور راه هایگروه یبرنامه فوق هایفعالیت گزارش

                            

    

                                    

 اكلی نیسوری درمهد قرآن فرشته مهربان، قائمشهر، خانم تون نوروزخوانی و چهارشنبهآیی ●      

 

 

            

                                   

 ، قائمشهر39در كافه پرین قائمشهر ، اسفند  1های زیتون و بوعلی ی گروهههمدالنیی اگردهم ●    
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 ، خانم قربانی، قائمشهر 9و  1 امراسم چهارشنبه سوری ، سپنت ●                                 

 

 

  ویژه هایخبر

 و گوشه از آن روانی و جسمی هایآسیب و هاخرابی و سیل مورد در ناگوار خبرهای که بحرانی و سخت روزهای این در

 .آیدبرمی موقعیت این در ما از کمکی چه هک کنیممی فکر این به رسد،می مانسرزمین کنار

 هاخانواده یاری به توانستیم می که ایاندازه به و کردیم استفاده بم هایتجربه از کرمانشاه یزلزله هنگام در که طورهمان

 خواهیممی سهموس دور راه هایگروه از و کنیممی فکر هاخانواده به ،موقع به و تخصصی های کمک به رفتیم، کرمانشاه در

 .کنند کمک مورد این در که

. بکند اقدام دارند، حیاتی و فوری هایکمک به نیاز هاخانواده که بحران ابتدایی مراحل در تواندنمی موسسه که دانیممی

 م.باشی خطر معرض در و دیدهآسیب هایخانواده به فرهنگی هاییاری یآماده که دانیممی خود یوظیفه بنابراین

 کانال در را نکاتی مادران، و مربیان آموزش طریق از هاخانواده برای فرهنگی کار به شروع از قبل کرمانشاه یزلزله در

 بحرانی هر مورد در مطالب این بود، بحران در کودکان با برخورد چگونگی مورد در که گذاشتیم موسسه رسانیاطالع

به کانال  "برای اطالع بیشتر لطفا .دهد یاری فرزندشان با بهتر ارتباط برای والدین به حدی تا و باشد کنندهکمک تواند،می

 اطالع رسانی موسسه مراجعه فرمایید.

 

 كرمانشاه یاراحمدی، فریبا خانم از زدهسیل هموطنان یاد به اینوشتهلد 

    گرفته آرام سیل

   افتاده غرش از

  ندارد خرابان خانه دل طوفان از خبر

 !گرفتی آرام تو  سیل

 انداختی راه به ما دل در طوفان و

 بیندنمی کس که طوفانی
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  شنودنمی کس

  دادی بدستمان کنم چه کنم چه کاسه

  کرده هنگ هابچه قول به مغزم

 کنم؟ چه دانمنمی

 کنم؟ شروع کجا از

 کنم؟ شروع توانممی

 باید به پا خیزم،
   من یسرمازده و خیس پاهای ولی

 کند؟ تحمل مرا بیجان جسم تواندمی

 بنگرم؟ کجا به دانمنمی

 حیاط توت درخت خالی جای به

  هابچه تاب تاب پاره طناب به

 د!آم یادم به نه یا

   هابچه خدایا،

 کجایند؟ هابچه

 برمیگردن؟

 .گردمبرمی دانممی

  کرده هنگ فکرم من آمد یادم ولی

 !هابچه

 ب!تا

 !درخت

 نیستن هیچکدام نه
   است آه و اشک و وگل آب همه

   دانمنمی هیچ من نه

   بدانم خواهمنمی و توانمنمی

  دیوار پای انتظار چشم ولی،

   شده خراب و خیس

   نشست  خواهم

  شوم بیدار خواب از تا

 بود خواهد قبل مثل چیز همه و
 بگذارید در خواب بمانم.
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 دیده:طنان آسیبوچند اطالعیه برای یاری به هم

 ی دوستدار كودک استان مازندرانن توسط مردم و با همت كانون مهدهای كودک و شبکهزدگاكمک به سیل ●

 

 ای اعالم كرد:ی مهدهای كودک و دوستداران كودک استان مازندران طی بیانهركانون توسعه و همیا ●

 همکاران ارجمند در استان مازندران
گونهه کهه مستحضهرید    همهان  رزوی روزهایی مملو از سالمتی وشادی برای شما عزیزان،با سالم و عرض ادب و احترام و آ

در ایهن   گلستان و خوزستان نیاز به کمک و امدادرسانی همگانی دارنهد، لهذا   لرستان، های مازندران،میهنانمان در استانهم
 باشد.های نقدی و غیرنقدی میرابطه نیاز به ارسال کمک
ی پور؛ عضو اصهلی هیهات امنها   در اختیار سرکار خانم اسماعیل نقدی دوستان و عزیزان مستقیماً هایمقرر شده است کمک

های غیرنقدی از طریق مهدهای کودک پایگاه توسعه و همیاری مهدهای کودک استان مازندران قرار گرفته و کمک ونکان
 آوری و با قید فوریت ارسال گردد.هزیستی مازندران جمعبنظارت  زیر
 واریز نمایید. شده )همت عالی( به شمارت کارت اعالم مورد نظر را خواهشمند است وجوه نقدلذا 

 پور به نام مژگان اسماعیل  3802299129999009
 های غیر نقدی:آوری كمکعهای جمهپایگا نشانی

  9، پالک  09آمل، مهدکودک غزال، خیابان امام رضا، رضوان 

 29933039099، تلفن: نیات، نبش فردوسساری، مهدکودک نسترن، بلوار دخا 

              ،قائمشهر ، مهد باغ شادونه، خیابان بابل، کوچه الریمی، بعد از درمانگاه  بوعلی                          
 21994993549 – 29940095928تلفن : 

 30394492و  30394402، تلفن :   8، پالک  09مادران، توحید  بابل، مهد کودک 

 خرداد،بعد از دادگستری، روبوری باغ نوید، کوچه رزاقی،  95هر: مهدکودک تارا، خیابان نوش                        
 21903020859 – 29950304489تلفن: 
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 ،21993940918 -29930299392مهدستاره، تلفن :  جاده کیاکال روستای موزیگله، بابل 

  21993940918 -44501220، تلفن :  92نور، مهدکودک آنا، خیابان نیما، نبش نیلوفر 

 کمان، بلوار شهید هاشمی نزاد، روبوری مخابرات، کوچه مهاجر،   بهشهر، مهدکودک رنگین                       
 21990582053 – 29934593310تلفن : 

 21392029155 – 29934902155، کوچه شهید خادم، تلفن : نکا، مهدکودک مروارید، خیابان انقالب 

 44540499دک کفشدوزک، خیابان امام، نبش خیابان پالژ رویان، تلفن: وویان، مهدکر 

 2993499199تلفن:  ، 01گالوگاه، مهد لی لی یا، بلوار شهید رجایی، رجایی 

 ،21993199959 - 54000985)مسجدجامع( ،تلفن:  خیابان عالمه، جنب آژانس هما تنکابن، مهد آرامیس 

 های مروج كتابخوانی، ی گروهریزی شبکهشورای برنامه •
  2129-594102و 209-88809235 تلفن:  
 3تهران، خیابان مطهری، خیابان فجر، کوچه کامیاب، پالک   -علی اصغر سیدآبادی 

 بعدازظهر  4صبح تا 1شنبه تا چهارشنبه  

 91926391و  91111923انجمن خیریه بانوان گرگان، تلفن:   •
 

 

 هاخواندنی

 )ایسنا(ایران جویاندانش خبرگزاری

 .كنیم رفتار كودكان با چگونه طبیعی بالیای و بحران وقوع هنگام

 .DanesM norehi ,reztiP    Ronald L .  ه:ویسندن

 بدری فاطمهن: گردابر

 كتابک سایت  :منبع
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 یا کنند صحبت خود کودک با آن یدرباره باید که هستند سردرگم والدین اغلب طبیعی، بالیای و بحران وقوع از پس
 .کنند پنهان او از را آمدهپیش اتفاقات

 اسهت،  داده رخ که را حوادثی از شما وگوهایگفت معنای کنیدمی تصور که آنچه از بیشتر بسیار کودکان حقیقت، در

 صهحبت  آن از پهس  دادهرخ حهواد   و بحران یک درباره گریکدی با بزرگساالن که هنگامی. کنندمی دریافت و درک

 کهه  اسهت  ایهن  شهما  سهوی  از رفتهار  بهترین سبب همین به. گیرندمی جدی را هاآن نظرات کامال کودکان کنند،می

 این به تنهایی به خود شما کودک نکنید، را کار این اگر. کنید صحبت خود کودک با بحران وقوع یدرباره و بنشینید

 اغلهب  بنهابراین  و باشهد  وحشهتناک  توانهد می طبیعی بالیای وقوع یا خاص بحران این وقوع چقدر که رسدمی هنتیج

 .است داده واقعیت رخ در که است چیزی آن از بدتر بسیار گیردمی شکل او ذهن در که تصویری
 مضهطرب،  ناراحهت،  والدین هک هنگامی .هستند خود مادر و پدر به وابسته کامالً امنیت احساس داشتن برای کودکان

 شما مطلب این در. دهندمی دست از را خود امنیت احساس از زیادی بخش کودکان هستند، هاآن به توجهبی و آشفته

 . کنید رفتار خود کودک با چگونه دیگری بحران هر یا طبیعی بالیای و بحران وقوع هنگام تا کنیممی راهنمایی را

 دهید اختصاص خود كودک با صحبت به را زمانی

 کودکتان، با صحبت برای زمانی اختصاص کنید فکر است ممکن و هستید شدیدی تنش و اضطراب بار زیر شما

 والدین .دارد نیاز شما به کودکتان که نکنید فراموش اما باشید؛ داشته باید شرایط این در که است اینگرانی آخرین

 صحبت برای زمان بهترین حقیقت در اما شود؛ فراهم کودک با صحبت یبرا مناسبی زمان تا مانندمی منتظر معموالً

 کنار در که ایلحظه باشد یادتان. هستند شما پاسخ نیازمند و دارند اضطراب هاآن که است هنگامی کودکان با

 در را امنیت احساس گیرید؛می آغوش در را او یا گوییدمی سخن او با بخشاطمینان هاییواژه با نشینید،می کودکتان

 .ایدکرده ایجاد او

 بپذیرید را هاآن ساساتحا

 گوش او هایحرف به خوبی به شما که است الزم معموالً کار این برای. بپذیرید را خود کودک احساسات و هانگرانی

 از وا ترس و ناامیدی اصلی دلیل کنید کشف تا دهید اختصاص کودک با هاییپرسش کردنمطرح به را زمانید. کنی

 ت.چیس طبیعی بالیای و بحران وقوع

 پرخاشگرانه کارهای یا بزنند را خود خانگی حیوان یا برادر و خواهر است ممکن هستند مضطرب کودکان که هنگامی

 اصالً رفتارها این موقعیت، این در که کنید روشن او برای را مسئله این باید شما کهدرحالی. دهند انجام دیگری

 خشم و ناراحتی یا بزند فریاد کند، گریه دهید اجازه او به و بپذیرید را او احساسات باید شما عوض در ت.پذیرفتنی نیس

 فقط شما باشد؛ داشته احساسی چه باید کودک که کنید تعیین توانیدنمی شما .دهد بروز دیگری هایروش به را خود

 بیا هستم، عصبانی هم من» یا «ناراحتم هم من» یا «کنی گریه نداره اشکالی» همچون هاییجمله گفتن با توانیدمی

 د.شو سهیم شما با را احساساتش تا کنید کمک او به«کنیم فراموش را عصبانیتمان که بدویم نقدرو آ بیرون بریم
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 باشید روراست و صادق او با بحران وقوع یدرباره

 طور به کهاین بدون باشید؛ صادق هاآن با باید کنند، درک را بحران وقوع تا کنید کمک کودکان به کهاین برای

 اعتماد قابل و محکم ایرابطه تا کندمی کمک شما به صداقت این .باشید بدبین یا بینخوش شرایط درباره غیرواقعی

 هایشپرسش به پاسخ در فقط کافی اطالعات او به و کنید صحبت سادگی به کودکتان با .کنید برقرار کودکتان با

 هنگامید. دانینمی را او هایپرسش همه پاسخ شما که است واقعیت این پذیرفتن معنای به گاهی بودنقصاد. بدهید

 او به گونهاین تا دانیدمی هم را چیزهایی چه بگویید او به همچنین دانید،نمی را چیزی چه گوییدمی خود کودک به که
 .بدهید قلب قوت

 كنند كمک هم كودكان تا دهید اجازه

 که هنگامی. دهند انجام شرایط بهبود به کمک برای کاری توانندمی کودکان همه طبیعی بالیای و بحران وقوع هنگام
 هستند، حلراه از بخشی کنندمی احساس دهند،می انجام است، شده واگذار هاآن به که را کوچکی هرچند کار هاآن

 این بگذارید و کنید تحسین را هاآن هستند، شما به کمک حال در کودکان که هنگامی. باشند مشکل خود کهاین نه

 آمدهپیش بحران درباره هرروزه هایگیریتصمیم در کودکان ممکن جای تا دهید اجازه این، بر افزون. بفهمند را

 را شرایط آینده، زندگی در چه و بحرانی موقعیت این در چه چگونه که آموزندمی هاآن وسیله این به. دکنن شرکت
 .کنند ترلکن

 دهید قلب قوت و اطمینان كودكان هب

 هاآن. هستند نگران آینده یدرباره اند،کرده تجربه خود زندگی در را طبیعی بالیای و بحران وقوع که کودکانی
 و کوچ به مجبور هاآن خانواده آیا کهاین و داشت خواهند غذا و لباس برای پول کافی اندازه به آیا که هستند سردرگم
 صادقانه شما پاسخ که همچنان که کنید تالش پرسد،می آینده از شما کودک که هنگامی خیر. یا شد خواهند مهاجرت

 .کند ایجاد او در نیز را امنیت احساس است،
 با نه دهندمی نشان دهند،می انجام که کارهایی با را خود احساسات معموالً هستند، مضطرب کودکان که هنگامی
 مشکل دچار است ممکن خردسال کودکان مثال عنوانبه .است نامناسب و پرخاشگرانه هاآن کارهای نیز اغلب. کلمات

 نیز نوجوانان و کنند دعوا بازی زمین در یا مدرسه در است ممکن روندمی مدرسه به که کودکانید. شون ادراریشب

 با تنها را خود نامناسب رفتار است ممکن دکانکو برخی. دهندمی بروز خود از خطرناک رفتارهای که شوند زنندهآسیب
 .بیایند خوب نظر به خانه در و باشند داشته مدرسه در یا ساالنهم
 عمل متفاوت ایگونه به شما کودک اگر د.هستن طبیعی تنش، و اضطراب به کودکان پاسخ در رفتارها این یهمه

. دهید قلب قوت و اطمینان آرامش، احساس او به تا کنید تالش کند،می رفتار قبول غیرقابل یهاروش به یا کندمی
 .دارد نیاز شما سوی از بیشتر محبت و توجه به زمان این در او که باشید داشته توجه
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 م:كنیمی اشاره اضطراب و تنش از ناشی رفتارهای از برخی به جااین در

 بحران: با مواجهه در خردسال كودكان اضطراب از ناشی رفتار

 راریادشب •

 کردنگریه و حد از بیش وابستگی •

 شبانه کابوس •

 درددل •

 ترس •

 

 بحران: با مواجهه در بزرگتر كودكان اضطراب از ناشی رفتار

 آمیزخشونت رفتارهای دیگر و کاریکتک و کردن دعوا •

 خانواده و ساالنهم گروه از گزینیدوری •

 توجه و تمرکز در دشواری •

 مدرسه در ضعیف عملکرد •

 شوندمی گیرگوشه اجتماعی، کودکان شوند؛می پروابی کار،محافظه کودکان است: معمول مخالف که رفتارهایی •

 و ...

 شدید وزن تغییر •

 شدید پیروی و اطاعت •

 خستگی •

 تا کنید تالش ممکن جای تا. کندمی ایجاد کودکان در را ثبات احساس خانوادگی، معمول هایبرنامه و هامراسم
 هااین. دهید انجام و کنید حفظ همچنان طبیعی بالیای و بحران وقوع از پس را خانوادگی هایمراسم و هابرنامه
 برای .باشد مذهبی آیین یک برگزاری یا هم کنار در خانوادگی شام یک خانواده اعضای تمامی برای تواندمی هابرنامه

 برای همچنین .باشد رختخواب در عالقهمورد بازیاسباب با بازی یا کتاب خواندن یک تواندمی نیز خردسال کودکان

 اگرد. باش تلفن با دوستان با صحبت برای زمانی کردنسپری یا تلویزیونی محبوب برنامه دیدن تواندمی بزرگتر کودکان

 در شرکت یا انجام به تشویق را کودکتان باشد، داشته بهتری احساس تا کندمی کمک شما کودک به هافعالیت این

 .کنید آن
 

 خانواده جهانی زرو

 .است خانواده جهانی روز ماه، اردیبهشت پنجم و بیست

 رسانیاطالع برای ایبرنامه به كنیم،می درخواست دور راه هایگروهعزیز كنندگانهماهنگ از

 نیاز درصورت لطفاً.كنند فکر خانواده نهاد تقویت و هاخانواده به دهندهیاری محتوایی با روز این

 .بگیرید تماس موسسه با ،همکاری به
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های مرتبط ی كارشناسی خود را با حضور نمایندگان سازمان ها و نهاداردیبهشت، برنامه 13موسسه در روز چهارشنبه 

ی . اطالعیهكندها برگزار میی خانوادگی خود را در یکی از پارکاردیبهشت برنامه 19در موسسه و روز جمعه  با خانواده

 ی خوشحالی است.. حضور شما عزیزان در هر دو برنامه مایهشودفرستاده میخدمتتان  دقیق بعداً

 

 

          ننوجوانا و كودكان برای مناسب كتاب چند معرفی

                                                                                                      

                                    
                                                               

  

                                  

 

                                                          

                                                                                                                 

 

 دبستانی:برای كودكان پیش

 

 : کی بود، کی بود نام كتاب

 : افسانه شعبان نژاد نویسنده

 لوپه تو: ناشر

 دبستانی:برای كودكان 

 

 های سفید چتری با پروانه نام كتاب :
 زادهفرهاد حسننویسنده  : 

 طوطی ناشر:
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موسسه ، زیر نظر بخش روابط عمومی بندی خانم نیلوفر بدیعاین پیک با هماهنگی خانم بهار عابدینی، تایپ و صفحه

 منتشر شده است.

 

 

 

نبش  -خیابان سربداران -ابتدای خیابان شهید مطهری -خیابان ولیعصر نشانی موسسه مادران امروز)مام(:

 9515833999کد پستی:  -واحد یکم )زیر همکف(  -39ی شماره -جهانسوز

 209-88908399، 209-88129439، 209-88812345تلفن و فاكس: 

   9https://telegram.me/madaraneemrooz كانال اطالع رسانی:

   madaran_e_emroozاینستاگرام: 

 madaraneemrooz.comسایت :  

 neemrooz.cominfo@madara ایمیل :

 

 :نوجوانانبرای 

 

  کنند!ها پرواز میماهی نام كتاب :
 لیندا ماللی هانتنویسنده  : 

 پورپروین علی مترجم:

 چشمه ناشر:

https://telegram.me/madaraneemrooz1
mailto:info@madaraneemrooz.com

