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 موسسه                                                                                                         

        
 

 
   امروز مادران

 
        

                         
 

 9318ماه  اردیبهشت 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 موجود هایابهام و هااشکال رفع و پیشنهادها و نظرها از شدن خبردار

 .است کرده دور راه یویژه مام پیک یتهیه
ی کل بندرا نیز بر عهده گرفته است. جمعرسانی داخلی موسسه ی راه دور، مسئولیت اطالعاز سال گذشته پیک مام ویژه

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

 

 ماه این در شده دریافت هایگزارش

 

  :02/0/18تا  02/9/18های راه دور از های دریافت شده از گروهگزارش●

فر، کننده گروه: خانم صمدیشهر، هماهنگ، قائم9بوعلی●   گزارش 3کننده گروه: خانم آسیه شریعتی، شهر، هماهنگشهاب، قائم ●
 کننده گروه:شهر، هماهنگزیتون، قائم●    گزارش 3کننده گروه: خانم آسهیه شهریعتی،   شههر، هماهنگ ، قائم0بوعلی●   گزارش 3

 شهههر،، قائم3سههتنتا  ●   گزارش 4کننده گروه: خانم قربانی، هماهنگ شهههر،، قائم0سههتنتا  ● گزارش 4خانم آسههیه شههریعتی،  
،  6سههتنتا  ●   رشگزا 9کننده گروه: خانم نجفی، هماهنگ شهههر،، قائم5سههتنتا  ● گزارش   0کننده گروه: خانم بهزادی، هماهنگ

        گزارش 3کننده گروه: خانم بهزادی، شههههر، هماهنگ، قائم7سهههتنتا  ●  گزارش 5نیا، کننده گروه: خانم توکلیشههههر، هماهنگقائم
 0کننده گروه: خانم بهزادی، هماهنگ شهر،، قائم92ستنتا  ●   گزارش 5کننده گروه: خانم کمالیان، شههر، هماهنگ ، قائم8سهتنتا   ●

کننده گروه: خانم شهر، هماهنگ، قائم 97ستنتا  ●   گزارش 9کننده گروه: خانم بهزادی، هماهنگ شههر، ، قائم94سهتنتا   ●  گزارش
کننده شهر، هماهنگ، قائم 91ستنتا  ●   گزارش 9، کننده گروه: خانم بهزادیشهر، هماهنگ، قائم 98سهتنتا   ●  گزارش 3نیا، توکلی

آها )ساتوری  ●  گزارش  3ها زندی و ترشیزی، گروه: خانمکننده شههر، هماهنگ آئین تربیت، قائم ●  گزارش 5، گروه: خانم بهزادی
سکینه  : خانمکننده گروهشهر، هماهنگبانو، قائم -روسهتایی  ●  گزارش 3کننده گروه: خانم کریمی، شههر، هماهنگ در زندگی(، قائم

)پونک سههاب (  آفرینمادران شههادی ●گزارش    5کننده گروه: خانم ابراهیمی، شهههر، هماهنگسههارینا، قائم ● گزارش  4لطفیان، 
کننده گروه: خانم الناز شهههر، هماهنگمادران مسههئول، قائم ●    گزارش 3گروه: خانم فاطمه سههعاد ،  کنندهشهههر، هماهنگقائم

 با یاد دوست

 كه مدارا و مهر مادری
 ای از كان مهر ومدارای اوستذره
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شههههر، قائم، امید فردا  ●  زارشگ 3، خانم ابراهیمیه: کننده گروهماهنگشههههر، قائم، دنیای کوچولوها ●   گزارش 9ابراهیمی، 
 مادران ●  زارشگ 9، خانم اندیشه: کننده گروهماهنگشهر، ، هادیبانوان اندیشه●    زارشگ 9، خانم ذبیحیه: کننده گروهماهنگ
       گزارش 3کننده گروه: خانم رضهههایی، هماهنگ نگرش مثبت، بابل، ● گزارش   4کننده گروه: خانم رضهههایی، بابل، هماهنگ پویها، 

ننده گروه: خانم فریبا کباران، کرمانشهههاه، هماهنگ ●گزارش   3کننده گروه: خانم فریبا یار احمدی، بهاراد، کرمانشهههاه، هماهنگ  ●
، 0کتاب و رهایی  ●گزارش    4ده گروه: خانم فاطمه امیرشهههکاری، کنن، کرج، هماهنگ9کتاب و رهایی  ●   گزارش 9یاراحمدی، 

ده گروه: خانم فاطمه کننمادران امروز حصهههار، کرج، هماهنگ ●  گزارش 4کننده گروه: خانم فاطمه امیرشهههکاری، کرج، همهاهنگ 
 مادران گلسههتان، کرج، ●  گزارش 4کننده گروه: خانم فاطمه امیرشههکاری، فردای بهتر، کرج، هماهنگ ●گزارش   4امیرشههکاری، 

امید  ●   گزارش 0کننده گروه: خانم پگاه عاطف، کودکان شههاد، کرج، هماهنگ  ●   گزارش 0: خانم غیاثوند، کننده گروههماهنگ
 ●              گزارش 9نگار، کننده گروه: خانم منیژه چهرههماهنگ مهرآفرین، تهران، ●  گزارش 9فرهنگ، کرج، خانم پگاه عاطف، 

 3کننده گروه: خانم جدیدی، هماهنگ بانوان پویا، ●   گزارش 9نگار، خانم منیژه چهرهکننده گروه: همهاهنگ  ، تهران،3 مهرآفرین
کننده گروه: خانم فرزانه ، هماهنگی سههبزاندیشههه ●  گزارش  5کننده گروه: خانم فرزانه منفرد، مادر و کتاب، هماهنگ ●   گزارش
آقای ه: کننده گروپدران، تهران، هماهنگ ●  شگزار 4کننده گروه: خانم بهار عابدینی، هماهنگ مهانها، تهران،   ● گزارش 3منفرد، 

   زارشگ 9محمد صادق، 

    

 اردیبهشت، روز معلم، گرامی باد! 11

 های خانم مریم احمدی شیرازی به مناسبت روز معلمبخشی از صحبت

  سالم
 .آموختند من به شاگردانم ظاهر به ادعا،یب و غیدریب و فراوان چه امیمعلم دوران تمام در که افتمیم نیا ادی روزها نیا

 یطوربه شاگرد، گرید یالحظه در و یهست معلم یالحظه که چرا نمیبیم یواقع ریغ و داریناپا اریبسه  را یمعلم گاهیجا پس
 .است ینشدن یکار گریکدی از دو نیا کیتفک که

 من یبرا کمدست امر، نیا بودندوجانبه دنیند و یریادگی بدون دادن ادی تصور یعنی یشهاگرد  بدون کردن،یمعلم تصهور 
 .است رممکنیغ
 

----------------------------------- 

 به مناسبت روز معلم حسین حائریانهای آقای بخشی از صحبت

 اب اما !!تمام و دهدیم نمره ادیز و کم رد،یگیم امتحان دهد،یم درس کالس سر که ستا یکس معلم کردمیم فکر شهیهم

 .دهند رییتغ یزندگ به را هاآدم دید توانندیم هاآن. دارند یبیعج قدر  هامعلم دمیفهم زمان گذر
 قهیدق چند به اشیدلخور و یناراحت تمام که باشد یکودک همان تواندیم معلم .ستندین مدرسهه  در شهه یهم هامعلم دمیفهم
 یبرا هک باشد یجوان همان تواندیم معلم. دهدیم بخشش درس و ردیگینم دل به نهیک که یکودک. شودیم تمام دهینرسه 
 عش  انتهایب شیهانوه و فرزندان به که باشهد  یسهالمند  همان تواندیم معلم. دهدیم تالش درس و جنگدیم شیآرزوها

 .دهدینم ادی او یخوب به را عش  و یمهربان چکسیه و ورزدیم
 .دهندیم یزندگ درس ال ؛یتحص از جدا سال؛ و سن از جدا که ییهامعلم .است معلم از پر ایدن
 .میباش داشته دادن ادی یبرا یزیچ یزندگ در کهآن شرط به م،یباش معلم نفر کی یبرا یحت میتوانیم ما از کدام هر
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                                                                                                      خبرها

                                                                    

 

 1۱1۳مارس  1۲برابر با  11۳۱ ماه بهشتیارد 1۲ ،خانواده یروز جهان

 تداده اس بیترت نیچند برنامه نماد ،خانواده به روال هر سال یروز جهان مناسبته بامسال نیز موسسه مادران امروز ) مام ( 

 .امر مهم جلب کند نیرا به ا هاخانواده یزندگ تیفیمندان به بهبود کها، نهادها و عالقهتا توجه همه سازمان

 یهاها و تشکلسازمان ندگانیشرکت مسئوالن و نما با موسسه، یتخصصی برنامه بهشتیارد 05در روز چهارشنبه  امسال

 .برگزار شد ریز
 ی کهریزکآسایشگاه خیریه 
 آموزشگاه موسیقی ارف 

  انتشارا  صابرین 
  انتشارا  پیک ادبیا 

 انجمن حامی 
 ی کتابدارخانه 
 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 

 دانشگاه علمی کاربردی مرکز 
 دانشگاه اراک 
 نمایندگان راه دور موسسه مادران امروز 

 شورای کتاب کودک 
 ی رامونگروه کودک و رسانه 

 ی طبیعت دماوندمدرسه 
 مرکز اطالعا  سازمان ملل متحد 
  موسسه پژوهش های آموزشی پویا 

 موسسه سرطان پستان تهران 
  موسسه پزوهشی کودکان دنیا 
 موسسه فرهنگی راما 

  طبیعت دنیاموسسه کاوشگران 
 هنرکده و دبستان بادبادک 

 ی لناهنرکده 

قرائت  یرازیش یاحمد میخانم مرسرکار توسطمادران امروز به مناسبت روز جهانی خانواده  ابتدا گفتار موسسه ،برنامه نیا در

   .شد

 .دش ل متحد، بیان، معاون مرکز اطالعا  سازمان ملمقدم محمدی توسط آقابه این مناسبت گفتار سازمان ملل متحد  ستس
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 یحاتیتوض ندهیانداز آموسسه در سال گذشته و چشم یهاتیفعال یدربارهی کرمشهاه  هیبخش سهوم سهرکار خانم مرضه    در

 .دادند

 .المندس یروانتزشک و متخصص روانتزشک ،فروغان دیسرکار خانم دکتر مهش یچهارم اختصها  داشهت به سهخنران    بخش

 (.خواهد آمد ندهیآ کیدر پ شانیا یمشروح سخنران)

مادران  موسسه یالع کتاب کودک و مشاور یشورا ریدب ی،انصار نیآفرسرکار خانم دکتر نوش پایان بخش برنامه، سهخنان 

لمندی ساداشتند که  دیصحبت کردند و تاک های شهخصی خود ی و تجربهسهالمند  یبایز ی دنیایدرباره ، بود. ایشهان امروز

 .ستیاز جمع ن یریرکود و کناره گ یبه معن گرید یی،ایو پو تیدرصور  فعال

ی سالمندی و نیازهای مربوط به این ی دربارهنکات ،زکیکهر یهیریخآسایشگاه از  ی،اریبخت برزیدکتر فر یبخش آقا نیا در

 نیمرکز دعو  کردند. همچن نیا در مراقبت از سالمند یو مخاطبان را به آموزش درباره ندحاضهران مطرح کرد  یبرا دوره،

 .مادران اشاره کردند یچندگانه یهابه نقش میمستقریغ طورهجمع ب یبرا ییگوبا قصه بیسرکار خانم فرشته مج

 .جرا شدا یلییما نینسرهماهنگی خانم داوطلب و با  یروهاین یاریروز با همت و  نیا یاست كه برنامه یگفتن

 .بود ی،شهر نیسركار خانم نگ با یکی از كارشناسان موسسه، برنامه گیگردانند
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 المللی كتاب تهران مین نمایشگاه بیندومادران امروز در سی و  نشرحضور  ●
 

                                    

                                         

 

 

  دور راه هایگروه یبرنامه فوق هایفعالیت

                                                     

                                    

 یکی از بزرگان موسیقی محلی، قائمشهر، خانم آسیه شریعتی "ابوالحسن خوشرو"دیدار از استاد    ●       
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 نیا توكلی فاطمه ، قائمشهر، خانم6جشن پایان كتاب، سپنتا    ●   

 

 

 

 

                  

 های سپنتا، قائمشهر، خانم فرحناز قربانیدورهمی در طبیعت به مناسبت روز جهانی خانواده، گروه   ●
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، قائمشهر، 12/1/۳۱ها و ... به مناسبت روز جهانی خانواده، ، شهاب، بوعلی، مادربزرگ1و  1های زیتون دورهمی گروه   ●

 خانم آسیه شریعتی

 

 

 

                                     

ی خوزستان با همکاری آقای باقرزاده و خانم زدههای راه دور قائمشهر، بابل و بابلسر به مناطق سیلاهدایی گروه   ●

 آسیه شریعتی
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 تبریک:

 

 گروه به تازگی این .نگار در تهرانكنندگی خانم منیژه چهرهبا هماهنگ 1مهرآفرین  گوییم به گروهتبریک می

 .داریم زانیعز نیا یبرا روزافزون قیتوف یآرزو. وستندیپ امروز مادران موسسه دور راه یهاگروهجمع  به

                                                                                              

                                                                                  
  1گروه مهر آفرین                                                                       

 

 

 (7)منطقه  هاجر یدخترانه دبستانو كارگاه در  كتاب شگاهینما  

 یشورا کتابدار خانه امروز، مادران نشر یهمکار با یکتاب شهگاه ینما 4/0/18 تا 0/0/18 خیتار از کتاب یهفته مناسهبت  هب 
 و رکسانا پیراستهها آزاده رفیعی ، با همکاری خانمشد برگزار هاجر دبستان در ،رانیا یفن انتشارا  و کودک کتاب
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 با كارشناسی خانم سهیال " دبستانى باكودك رفتار بر تاكید با خانواده موزشآ ضرورت" كارگاه

و منیژه  فروزان اخوت ها آزاده رفیعی،انمبا همراهی خ،  ی هاجردر دبستان دخترانهطاهری 

 نگارچهره

 قصهشهر یهنر یفرهنگ موسسه در یمانیسل زهرا خانم یكارشناس با یجنس تیترب كارگاه- 

 كرج

 

                                                                     

 در یمانیسل زهرا خانم یكارشناس با سال سه ریز كودكان بهرفتن كارگاه آموزش توالت 

 دیهورش یهنر آموزشگاه

 یهنر یفرهنگ موسسه در یمانیسل زهرا خانم یكارشناس با انیمرب یبرا مناسب رفتار كارگاه 

   با همراهی خانم افسانه قیدی لنا

     

 11۳۱ ماه بهشتیارد دردر موسسه ،  شده لیتشک یهاكارگاه و هاگام

 یكرمشاه هیمرض خانم یكارشناس با نوجوان با رفتار گام  

 زادهمقدس بایفر خانم یكارشناس با هیتنب و قیتشو گام  

 یمدد فرحناز خانم یكارشناس با برخشم تیریمد گام  
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 نایب نیمیس و یاكبر دایش ،یشهر نینگ هاخانم یكارشناس با یباز یهاعصرانه 

 كرمیبا كارشناسی خانم مرضیه شاه نوجوان با رفتار گام یریگیپ 

 موسسه نافتگایبهبود یبرا یكرمشاه هیمرض خانم یكارشناس با ییگوقصه و یكتابخوان گام 

 تهران پستانسرطان

 پیگیری مدیریت برخود با كارشناسی خانم مریم احمدی شیرازی 

 رفتار با كودك با كارشناسی خانم سهیال طاهری و همراهی خانم زهرا محسنی 

       

 

 هاخواندنی
 

 گفتار موسسه مادران امروز) مام ( به مناسبت روز جهانی خانواده

 ( 1۱1۳می  1۲  ( 1۲/1/۳۱

 

های مرتبط با خانواده و ی خود سهتاسهگزاریم از همگی شهما عزیزان، مسهئوالن و نمایندگان سازمان    نوبه در آغاز به
 کنید.ها و ارتقای کیفیت زندگی آنان، تالش میی دوستانی که به نوعی برای یاری به خانوادههمه

خودمانی برای کمک به رشهههد و جمعی که امروز هم روز جهانی خانواده را پاس داشهههته، تقریباه به عنوان یک جمع 
آید تا  قول و قرارهایی را که برای ها شههناخته شههده اسههت و همه سههاله در چنین روزی گرد هم می بالندگی خانواده
 ها گذاشته است، به یکدیگر و به مسئوالن گوشزد کند.یاری به خانواده

م کوشیکنیم و میاز منظری به خانواده نگاه می ایم، به نوعی وجا گرد آمدهها و افرادی که در اینهریک از سهازمان 
 آن را حفظ کنیم.

شههدن هاسهت که برای عملی اندیشهیم و سهال  هایی برای بقا، رشهد و سهالمت این نهاد با ارزش می  ی ما به راههمه
 هایمان در تالشیم.اندیشه

یش متوجه به کل خانواده و تک هاویک سال فعالیتموسهسهه مادران امروز به عنوان سازمانی که نزدیک به بیست   
ها و تک اعضهای آن بوده است، همه ساله چنین روزی را به شکلی نمادین برای یادآوری و تاکید بر نیازهای خانواده 

 شمارد.هایی برای رفع این نیازها مغتنم میوجوی راهجست
 هایی مانند:ی موضوعهای گذشته دربارهموسسه مادران امروز )مام( در سال

 های موثر و سازنده بین اعضای خانواده؛  رور  آگاهی از ارتباطض 

  های فردی و اجتماعی برای زندگی خانوادگی؛اهمیت مهار 
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 نقش پدران در خانواده؛ 

 ی صحیح از فضای مجازی؛ها برای استفادهچگونگی یاری به خانواده 

 ها و...وادهربط، به نیازهای خانهای ذیضرور  توجه و اقدام مسئوالن و دستگاه 
 ها پرداخته است.وگو کرده و تا جایی که امکاناتش اجازه داده، به آنگفت

های ها و در نتیجه افزایش نگرانیها و فشهههارهای اجتماعی و اقتصهههادی بر خانوادهامسهههال با افزایش برخی بحران
هایی برای کاهش این را به راه ی اعضهای خانواده، موسسه توجه جامعه و نهادهای مسئول نوجوانان و جوانان و همه

هایی هایش فرهنگی و تربیتی اسههت، ملزم به یافتن راهکند و خود را که محور فعالیتها جلب میفشههارها و نگرانی
ن این های فعاالهای قابل دسهترسی و فراگیر برای کاستن از این فشارها می داند و مثل گذشته تالش برای آموزش

ها هایی که در اختیار خانوادهوکارآمد می داند که از کیفیت الزم برخوردار و با سایر آموزش زمینه را در صهورتی موثر 
ها، دادن اطالعا  ضهههد و نقی ، های آموزش خانوادهسهههو باشهههد؛ زیرا یکی از آفتگیرد، هماهنگ و همقرار می

 ی ما است.ناهماهنگ و فاقد کیفیت علمی و کاربردی در جامعه
 الوصول باشد، نه تنها دردیای، پراکنده و غیر کارشناسانه حتی اگر کم هزینه و سهلو سهلیقه های سهطحی  آموزش
 افزاید.های آنان میکند بلکه بر مشکال  و سردرگمیها درمان نمیاز خانواده

هی ای اقتصهادی و اجتماعی، با معضههالتی چون سالمندی و بی پن های عمدههای ایرانی بجز گرفتاریامروز خانواده
ی های جدید وارداتی برای خانواده، رواج الگوهای جامعهدر برابر آن، چگونگی همسر گزینی و ازدواج فرزندان، شکل

های پنهان خانگی، کار مضههاعف زنان و مردان برای برآوردن نیازهای خانواده در نتیجه گرا، اعتیاد، خشههونتمصهرف 
 رو است.ان و کودکان نیز روبهغفلت از خود و فرزندان و تغییر نقش و جایگاه زن

ی سههالمتی، تغذیه و بهداشههت، نیاز به اطالعا  موثر و مفید در  های عینی و مشههخص در حوزهخانواده بجز کمک
 های یاد شده، دارد.مورد پیچیدگی

وگو و ایده پردازی اسههت اما مانند گذشههته کار واقعی و درسههت اسههت که حرف امروز ما در این جمع از جنس گفت
کارهایی برای رویارویی با ی عمل پوشاندن به راهها و جامهصهلی ما در طول سال پیش رو، پرداختن به این موضوع ا
 ها، در عمل است.آن

 که:و سرانجام سخن این
ای عام و جهانی اسهت، اما در کشور ما  های گوناگون زندگی در سهال های اخیر، که گرچه پدیده با افزایش پیچیدگی

ی خانواده کار های خا  بسههیاری نیز همراه شههده اسههت. داشههتن این انتظار که نهادهایی که در زمینه با دشههواری
سد و رهای عام و خا  باشهند، چندان به جایی نمی ها و دشهواری ی این پیچیدگیکنند، بتوانند پاسهخگوی همه می

 های خود مردم نباشد، کار چندانیو همکاریها ریزان دولتی و نیز پیگیریاگر همت، تدبیر و یاری مسئوالن و برنامه
 رود.از پیش نمی

ها با مسهههایل و مشهههکال  فعلی، به همتی همگانی نیاز دارد و کار یک فرد و این یا آن رویارویی صهههحیح خانواده
                          سازمان نیست.                                                                                              
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          ننوجوانا و كودكان برای مناسب كتاب چند معرفی

                                                                                                                                                                                                    

                                                                         

 

 

                                                                                                                     

 

                                                                                                     

 دبستانی:برای كودكان پیش

 

 الال الالال بارونه بارون:  نام كتاب

 فریبرز لرستانی:  شاعر

 پیک ادبیا : ناشر

 دبستانی:برای كودكان 

 

  شد!مردی که حشره  نام كتاب :
 چ اون چونویسنده  : 

 مترجم : حسین شیخ رضایی

 فاطمی ناشر:

 :برای نوجوانان

 

  باهوش نام كتاب :
 کیم اسلیترنویسنده  : 

 مژگان کلهر مترجم:

 نشر اف   ناشر:
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وسسه مبندی خانم نیلوفر بدیع، زیر نظر بخش روابط عمومی این پیک با هماهنگی خانم بهار عابدینی، تایپ و صفحه

 منتشر شده است.

 

 

 

 

 

 

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

 9515833999کد پستی:  -واحد یکم )زیر همکف(  -37ی شماره -جهانسوز

 209-88708397، 209-88129436، 209-88812345تلفن و فاكس: 

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

   madaran_e_emroozاینستاگرام: 

 madaraneemrooz.comسایت :  

 info@madaraneemrooz.com ایمیل :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://telegram.me/madaraneemrooz1
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