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 موسسه                                                                                                         

        
 

 
   امروز مادران

 
      

                         
 

 1398ماه  تیر 115ی 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
بندی کل موسسه را نیز بر عهده گرفته است. جمع رسانی داخلیی 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

  20/4/98تا  20/3/98های راه دور از های دریافت شده از گروهگزارش

 4گروه: خانم آسیه شریعتی، ی کننده شهر، هماهنگشهاب، قائم ●گزارش  7خانم ترشیزی،  گروه:هماهنگ کننده ی آیین تربیت، ●
خانم  گروه:ی کننده شهر، هماهنگزیتون، قائم ●گزارش4گروه: خانم آسیه شریعتی، ی کننده شهر، هماهنگ، قائم2بوعلی ●گزارش

 کنندهشهر، هماهنگ، قائم 3زیتون ●گزارش 3خانم لطفیان ، : گروه ی  کنندههماهنگبانو، قائم شهر ،  ●گزارش  4آسیه شریعتی، 
 شهر،، قائم3سپنتا  ● گزارش 4گروه: خانم قربانی، ی کننده هماهنگ شهر،، قائم2سپنتا  ● گزارش 3خانم یوسفی و تیبا،  گروه: ی

،  6سپنتا  ●گزارش 2گروه: خانم نجفی، ی کننده هماهنگ شهر،، قائم5سپنتا  ● گزارش 4گروه: خانم قربانی،  ی کنندههماهنگ
 ●گزارش  4گروه: خانم بهزادی، ی کننده شهر، هماهنگ، قائم7سپنتا  ●گزارش  6نیا، گروه: خانم توکلیی کننده شهر، هماهنگقائم

 3خانم بهزادی، کننده گروه: هماهنگ شهر،قائم، 10سپنتا ● گزارش 2خانم کمالیان،هماهنگ کننده ی گروه: ، قائم شهر، 8سپنا 
گروه: خانم ی کننده شهر، هماهنگ، قائم17سپنتا  ●گزارش 3گروه: خانم بهزادی، ی کنندههماهنگ شهر،، قائم14سپنتا  ●گزارش
شهر، آها )ساتوری در زندگی(، قائم ●گزارش1گروه: خانم بهزادی،  ی کنندهشهر، هماهنگ، قائم18سپنتا  ●گزارش3نیا،توکلی

مادران  ● گزارش 4گروه: خانم ابراهیمی،  ی کنندهشهر، هماهنگسارینا، قائم ●گزارش 5گروه: خانم کریمی،  ی کنندههماهنگ
ی  کنندههماهنگمادران شاد، کرج،  ●گزارش 5گروه: خانم فاطمه سعادت، ی کننده شهر، هماهنگآفرین )پونک سابق( قائمشادی
شهر، قائم، کوچولوهادنیای ●گزارش1 خانم دارایی،: گروهی  کنندههماهنگ، مهربانو، ساری ●گزارش  7خانم امیرشکاری ، : گروه

 2، زادهها عباسیان و سیفه: خانمگرو ی کنندههماهنگشهر، قائم، خورشید دنیا ●شزارگ 3، ه: خانم ابراهیمیگروی کننده هماهنگ
گروه: خانم ی کننده هماهنگ نگرش مثبت، بابل، ●گزارش 3گروه: خانم رضایی، ی کننده بابل، هماهنگ پویا، مادران ● زارشگ

گروه: خانم ی کننده باران، کرمانشاه، هماهنگ ●گزارش 1، عزیزیگروه: خانم یکننده باراد، کرمانشاه، هماهنگ ● گزارش 2رضایی، 
گروه:  ی ، قائم شهر، هماهنگ کننده1بوعلی  ●گزارش  4گروه: خانم جدیدی،  ی کنندههماهنگ بانوان پویا، ● گزارش 1 گندمیان،

کتاب و رهایی دو،  ●گزارش  2خانم امیرشکاری، : گروهی  کنندههماهنگکتاب و رهایی یک، کرج،  ● گزارش 5خانم صمدی فر، 

 با یاد دوست

 که مدارا و مهر مادری
 ای از کان مهر ومدارای اوستذره
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فردای  ●گزارش 4خانم عابدینی، : گروهی  کنندههماهنگمانا، تهران ،  ●گزارش  2امیرشکاری، خانم : روهی گ کنندههماهنگکرج، 
 گروه : خانم عبدالوهابی جویندگان آرامش، ساوه، هماهنگ کننده  ●گزارش  4گروه : خانم امیر شکاری، ی هماهنگ کننده  بهتر،کرج،

 

 تبریک
 

های راه دور موسسه مادران و پیوستن آن ها را به جمع گروه  در شهر صنعتی ساوه“ جویندگان آرامش ”تشکیل گروه جدید کتابخوانی 
 گوییم .و اعضای گروه تبریک میبه خانم مریم عبدالوهاب  ،امروز

 
 

                                                                                                      خبرها

 

 6/4/98 خیتاردر  98سال  دور راه یها گروه نشست نیاولبرگزاری 

ی کتابخوانی و ها در زمینهی انواع فعالیتزی و قصه، دربارهدر این نشست سرکارخانم فرشته مجیب، متخصص روانشناسی با
 .گو کردندو نوجوانان گفت وگویی برای کودکان قصه

 در پایان نشست کوتاهی با هماهنگ کنندگان راه دور برگزار شد.
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 خانواده کودک،کتابیشورا یسو از کودک، اتیادب یمل روز و فیشر ینیمی عباس تولد سالروز نیصدم مراسم یبرگزار
 18/4/98 شنبهسه ،یفرهنگ فاخرم و آثار وانجمن فیشرینیمی عباس

 

 
انجمن زنان مبارزه با آلودگی ؛ بنیانگذار مالح لقامه خانم با امروز مادران موسسه ستیز طیمح گروه یاعضاای ازعده دارید

  16/4/98 خیتار در محیط زیست،

 مهارت اثر و یکتابخوان و کتاب چون یهای موضوع و  داشته حضور زین ستیز طیمح یحوزه نفعاال از عده ای نشست نیا در
 .شد مطرح نوجوانان و کودکان یبرا کتاب مطالعه یبرا زهیانگ شیافزا یبرا ییگو قصه
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  قلم روزتیر  14 مناسبت به یادداشتی        
 قلم ماندگار نقش         
 برگرفته از کانال اطالع رسانی شورای کتاب کودک          

 یکار دارد؛ کتابت جنون و است ور غوطه واژگان و کلمات از ییایدر در که زین سندهینو نیتر دست رهیچ یبرا یحت وشتنن  
 و بزند شانه قلم با را سخن زلف سر ها، شهیاند رخ از نقاب گشودن یبرا وار حافظ دیبا سندهینو که چرا، است دشوار تیغا به
 کند، القا خواهد یم که یمضمون یبرا تا بزند کلمات کران یب یایدر به را خود، الهام و بکر افکار هجوم ناب یلحظه در

 ،"بودلر ریپ شارل" کههمچنان. زدیگریم ادیص دست و تور از که زپاستیگر یدیص کلمه اما .کند دیص درخور و مناسب یاواژه

 :کند یم فیتوص ،یفرانسو شاعر

 “.رود ینم شیپ او اریاخت به ماجرا ادامه، در اما؛ دیآ یم سراغش به الهام دارد، اقیاشت که یزمان سندهینو”

 چندان .است جانکاه یتالش قوس و کش نیا .رندیمیم، هاواژه و او نیب قوس و کش در سندهینو ناب و بکر افکار از یاریبس
 نیا سد،ینو یم کودکان یبرا که یاسندهینو یبرا .است پرکرده شیخو جان جوهر با را قلمش یاسندهینو هر ییگو که

 .باشد مخاطب یهاضمه خور در یکلمات ادیص دیبا که چرا .است ترپررنگ جانش جوهر و ترافزون یدشوار
 نیهم .است اثر خلق در سندهینو جانکاه تالش ناظر گانهی که زپا،یگر کلمات مهار و دیص یبرا یابزار تنها نه قلم رو،نیا از

 .باشد نمانده یباق زین ینام سندهینو از اگر یحت شود؛ یم قلم یبقا موجب که است فائقه و فاخر نقش

 

  دور راه هایگروه یبرنامه فوق هایفعالیت

 

 

 یتوسل سحر خانم آمل، خانواده، یجهان روز با همزمان 98 /2/ 25 ،( کوبو) آمل امروز مادران گروه یسالگ کی جشن ●
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 یعتیشر هیآس شهر،خانمقائم شهاب، گروه ،98 /19/3 ، خانواده و  انضباط کتاب انیپا جشن ●                  

 

 

 بایت و یوسفی ها خانم شهر،قائم ،3تونیز گروه ،98 /3/ 25 ، نسل دو نیب ارتباط یجلد10 مجموعه کتاب انیپا شنج●

 

 

 فر یصمد سایپر خانم شهر،قائم ،1 یبوعل گروه 27/3/98 خانواده، و انضباط کتاب انیپا جشن ●
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 و کارگاه ها هاگام 

 

  
 در 28/3/98 ،یرشکاریام فاطمه خانم یهمراه و یمدد فرحناز خانم یکارشناس با یپرور فرزند نینو یها وهیش کارگاه●

 کرج شهرقصه یفرهنگ موسسه

 

 
 در 98تیرماه  ،یآجودان ماندانا خانم یهمراه و یمانیسل زهرا خانم یکارشناس با کودکان در یجنس سالمت و رشد گام●

 دیهورش هنر خانه
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   امروز، مادران موسسه در نگار چهره ژهیمن خانم یهمراه و یکرم شاه هیمرض خانم یکارشناس با یکالم ارتباط گام●
 98تیرماه 

 

 

 98 رماهیت بادبادک، موسسه در اخوت فروزان خانم یهمراه و یمانیسل زهرا خانم یکارشناس با کودک با رفتار گام●
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 و نایب ،یاکبر هاخانمکارشناسی  با 98 /16/4 کشنبهی «توانمند نوجوان موثر، ارتباط» موضوع با یزندگ یهامهارت کارگاه●
 . امروز مادران موسسه در یشهر

 

 3/4/98 و  27/3/98 در نابت نینگ خانم یکارشناس با زکیکهر شگاهیآسا در مهدکودک انیمرب یبرا مناسب رفتار امگ●

 برگزار شد.

 

 

  :دادند ادامه خود کار به 98 رماهیت در که ییها گام و کارگاه

 خود بر تیریمد  -

 ی(مانیسل زهرا خانم  کارشناس) دیهورش هنر خانه در کودک با مناسب رفتار  -

 ی(کرم شاه هیمرض خانم کارشناس)  موسسه داخل در( پدران جلسه) نوجوان با رفتار  -

 2و 1 خود بر تیریمد یریگیپ   -
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 هاخواندنی

 1398راه دور در سال  نشستاولین گزارش 

 مجیبفرشته سرکار خانم 

 

 
 به نام خدا

ام و غذا نخورده !هاستپرنده گفت : در فقس را باز کن تا پرواز کنم، ماهی گفت : آب تنگ بلور کم است، گربه گفت: مدت

 کنم تو تکرارش کن.من گوش می "کنم در برایم بخوان و بگو، من گوش میما"باالخره کودک گفت: 

حوصلگی والدین، پذیرتر، هوای آلوده، خستگی مزمن و بیخطرند و آسیب امکانات کودکان در  ها وبا تمام پیشرفت هامروز

ریزی آینده های آموزشی رنگارنگ برای پیها، کالسخطر تلویزیون و رسانههای به ظاهر بیها، برنامهاعتیاد کارتن خواب

ونه ایم چگکودکانمان هستیم که فراموش کرده های سودآور تحصیلی برایو آنقدر نگران نمرات و رشته و... ... و .مجهول و ..

ها و گیریم با ایدهخوانیم و در زندگی به کار میبینیم، میند بین آنچه میسازی کنیم. پیوبرای پرورش رویا و تخیل بستر

 آرزوهای زیبا.

درآنقدر تکرار کرد و برای کودک ختند، ماآموها پرواز را نمیکرد، هرگز جوجهها را تشویق به پرواز نمیپرنده آن اگر مادر "

ترتیب سوار بر بال ی ریخت و به گربه غذا داد و بدینخواند و خواند تا کودک در فقس را باز کرد، لیوان آبش را در تنگ ماه

 بلند تخیالت تا ناکجا آباد پرواز کرد.

م مادر، قبل از تولد قصه زندگی را های او درون شکشود، هرچند گوشهوم روایت از سنین اولیه آغاز میدرک کودک از مف

شنیده است. با توجه به اهمیت و ضرورت کتاب و کتابخوانی که دعوتی است برای پرواز و پرورش تخیل، در این نشست ابتدا 

 به چرایی این ضرورت پرداخته شد که :

 دعوتی است برای پرواز و درک زوایای گوناگون زندگی  ،، کتابهای دنیای واقعیبا توجه به محدودیت ●

 های گوناگون قرار داده، وسعت دید او را توسعه داد.توان کودک را در معرض یادگیریبا کتاب می ●

 بعد از تفکر خالق است.ساز دهد بلکه بستره فقط خزانه لغات او را توسعه میکتابخوانی و عالقه به آن ن ●
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تواند می یها در مراحل مختلف تحصیلنار آمدن با مشکالت فردی و بحرانحل و کتواند عالوه بر می اننده خوب شدنخو ●

 جاد نموده و کشف کرد.واندن لذتی است که باید آن را ایتر باشد و باالخره عشق به خموفق

 بنابراین باید عوامل موثر در کتابخوان کردن را شناخت که عبارتند از :

 و فراهم کردن فرصت. دسترس پذیری –ا 

 خوانایی و درک در واقع با سطح خواندن خواننده ارتباط دارد. -2

 عالقمندی و واکنش خواننده  -3

جدول و باالخره سطح خوانش  وکلیچ و، تابخانه و درک معنا یا سطح پذیرشکه هریک از عوامل، از خرید کتاب و داشتن ک

 کارهایی پیشنهاد گردید: از ابتدایی تا تلفیقی مطرح و جمع بندی شد و راه

 تیتر خوانی و متن خوانی -

 خالصه نویسی و تهیه کارت کتاب  -

 با اصل یسهتمام کردن یک قصه و مقا -

 هامقایسه و یافتن نقاط مشترک قصه -

 هاها و حوادث بر اساس برداشتنردبان شخصیت -

 ها، تغیر شخصیت، مکان و زمان طراحی نقشه داستان -

 سازی، براساس صفت و رنگ و نامساختن تیتر و داستان -

 ساختن قصه با کلمات یک کتاب و مقایسه آن با اصل کتاب -

 نگاری و پاکت نویسیکتاب و آموزش نامهها و یا قهرمانان نامه به شخصیت -

 قدیمی  هایهای امروزی به قهرمانان قصهدادن شخصیت -

 های محبوب منتهیه درخت جمله -

 درمان قهرمانان بیمار در بیمارستان کتاب -

 پزیتا نوشتن دیکته و باالخره شیرینیاز کتاب  -
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  نکاتی درباره قصه گویی و قصه سازی برای کودکان زیر یک سال
 

 ، انتشارات مادران امروز کتاب و قصه از تولد تا دوسالگی"" برگرفته از کتاب  
 

گویی فراوان احساااس نه ماهه به بعد، نیاز به قصااه –های کوچک ، به ویژه خردساااالن حدود هشاات در کار با بچه
صه می ست که کودکان چگونه با ق شده ا شد ، متوجه  صه گفته با شود . هر کس که حتی یک بار برای کودکی ق

کنند شااوند و روابط عاطفی و اجتماعی را تجربه میبا ماجراهای آن درگیر میگیرند ، کنند و از آن یاد میزندگی می
 یابد . و نیروی تخیل و تفکرشان پرورش می

توانیم برایشان بگوییم، هایی را میهایی وجود دارد و ما چه قصههای خیلی کوچک چه قصهکه بدانیم برای بچهاین
های عامیانه وجود در عالم ادبیات کودک یا برگرفته از قصاااههای مطورکلی قصاااهنکته بسااایار مهمی اسااات . به

سندگان این چند دهه) سط نوی ست و یا تو ست. به فولکلوریک ( ا شده ا شته  جرات ی اخیر و یا کمی پیش از آن نو
صهتوان گفتمی سب برای ردهها نمونهکه در میان هر دو گروه از این ق سال که مورد نظرهای منا سنی زیر دو   ی 

 شود .ماست ، بسیار اندک یافت می
ی این گروه سنی نیست ، ی تجربههایی که در حوزهها به دلیل طوالنی بودن و یا داشتن موضوعبخشی از این قصه

ستفاده آننمی ضور پیدا میتواند مورد ا صر تخیلی به نحوی ح شی دیگر عنا کنند که ارتباط با ها قرار گیرد . در بخ
ستلزم آگاهی صه م ست که این ردهق ست نیاوردههایی از دنیای واقعی ا ساالن هنوز آن را به د سنی از خرد اند . ی 

های ها برای کودکان زیر دو سااال نیاز به فرصااتها و چگونگی انتخاب و انطباق آنبحث درباره کیفیت این قصااه
صهقدر میدیگر دارد . همین صورت یافتن ق سب از میانتوان گفت که در  ها توانیم آنآنچه وجود دارد، می های منا

را انتخاب و نقل کنیم. اما همان طور که اشااره شاد ، تعداد این قصاه ها کم اسات و بهتر اسات مادران و مربیان ،  
 های کوچک بشوند .خودشان دست به کار ساختن قصه برای بچه

ست که واژه شته دارای آن دقت معناییگفتنی ا ستان در این نو صه یا دا ست که در تعاریف آن ی ق ها به عنوان نی
 شود.  تواند بیانها میها و واقعههای ادبی آمده است . بلکه منظور هر موضوعی است که در قالب شخصیتمقوله
ها ) از نظر جساامی، وجود خود آن گویی برای کودکان خردسااال ،بخش هر نوع فعالیت فرهنگی از جمله قصااهالهام

تر و هاساات . یعنی خود کودک و هر آن چیزی که به زندگی او نزدیکزندگی بالفصاال آن( و …ذهنی، عاطفی و 
ساز بشود . امور عادی و روزمره زندگی ، ماجراهایی ی کار قصهتواند مایهتر باشد ، میتر و ملموسبرای او قابل درک

ر نزدیکانی که با کودک پیوند عاطفی که برای کودک اتفاق افتاده یا قرار است انجام شود . شرح حال مختصر و رفتا

file:///C:/Users/admin/Desktop/قصه%20گویی%20و%20قصه%20سازی%20برای%20کودکان%20زیر%20دو%20سال.docx%23_Toc279963615
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توانند موضاوع این نوع ترها ( ، همگی میپا افتاده ) از دید ما بزرگ دارند و بسایاری از موضاوع های سااده و پیش
 ها را تشکیل دهند . قصه

 برای مثال:
گریه کرد و دوباره می خواست توی بغل مامان باشد .   نی که بخوابد ، نیروی تخت نی ) نم کودک ( را گذاشتمامان نی "

 "نی بازی کردند ، مااماان به او شیر داد . بابا هم برایش الالیی گفت و او خوابید.مامان و بابا با نی
ست با او ما را قادر می ست و چه چیز شناخت از وجود کودک و ارتباط در سب ا سازد که بدانیم چه چیز برایش منا

. البته کشف تناسب یک نوع قصه با کودک به معنی ایستادن و در جا زدن و پافشاری در بیان همان یک نامناسب 
 ها همراه با خود کودک رشد و حرکت کنند . نوع قصه نیست ، بلکه باید توجه داشته باشیم که قصه

سنجیم . ماااا باید آماده ن میها به تغییر نوع قصه را از آزمودن یک قصه و تاااوجاااه به گرایش کودک به آنیاز بچه
صه صه توجه کودک را جلب نمیتغییر ق شدیم یک نوع ق شیم . آن گاه که  متوجه  کند باید نوعی دیگر را که ها با

ها به تکرار را نیز نباید نادیده گرفت . عالقه به تکرار یک تر اساات انتخاب کنیم ، ضاامن آن که عالقه بچهمناسااب
 ی آن صحبت خواهیم کرد . جای خود درباره قصه امری طبیعی است که در

خواهند دست به کار ساختن قصه برای کودکان خردسال بشوند ، باید عالوه بر شناخت کودک ترهایی که میبزرگ
ی بسیاری از چیزهای ساده مربوط به زندگی و آن چه مورد نیاز کودکان و محیط او ، به کتاب های اطالعاتی درباره

 اشته باشند .است ، دسترسی د
تواند های بهتری بسازیم . یعنی قصه نمیتوانیم قصهها افزایش یابد ، میی پدیدههر چه اطالعات عمومی ما درباره

ای بسازیم و بعضی از مطالب آن خواهیم قصهبدون پشتوانه اطالعاتی درست ساخته شود . به این ترتیب وقتی می
هایمان آن قدر کوچک هستند که ظاهراً ها برویم. حتی اگر بچهل دانستن آنبرای خود ما روشن نیست ، باید به دنبا

ضوع نمی ست به کودکان متوجه این مو صحت مطالب اهمیت بدهیم و عادت کنیم که اطالعات نادر شوند، باید به 
اتی منفعل بپنداریم ها را موجودندهیم . ما هرگز نباید تغییر و تحول ذهنی و ادراکی خردساالن را نادیده بگیریم و آن

سخنان ما در آن شیار کننده ، مخرب و یا گیج کنندهکه رفتار و  سیار اتفاق میها هیچ اثر هو افتد که آن ای ندارد . ب
 شود . کنیم  سبب گیجی فرزندانمان میدانیم و بیان میچه خود ما نمی

های ج نیساات ، بلکه هدت تقویت پایه، نکن های رایرعایت این اصاال به معنی دادن دسااتورهای اخالقی و بکن
ادراک و اندیشااه درساات اساات که رعایت  آن هیچ تضااادی با لذت بردن از قصااه و گذراندن وقتی خوش در کنار 

 والدین و حتی ایجاد تخیل سالم و سازنده ندارد. 
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                                                                                                                                                                                                                                              ننوجوانا و کودکان برای مناسب کتاب چند معرفی

 :یدبستان شیپ کودکان یبرا

 سفر :کتاب نام     
 نگمانیا ایکامل ناس،یسال کایورون :رگریوتصو سندهینو 
 ترهنده سحر :مترجم 
 یطوط ،یفاطم انتشارات :ناشر 

                                                                                                                 
 
 

 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                         

 :یدبستان کودکان یبرا

   کنندیم فرق هم با هاآدم: کتاب نام

       یال ویدبل آر آدامز،یا نیستیکر: رگریوتصو سندهینو 

 یزدیسر برزو: مترجم 

 ینصابر انتشارات ،دانه یهاکتاب: ناشر
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  پرسش و پاسخ

 )گروه آموزش موسسه پاسخ گویی به پرسش های این بخش را به عهده دارد.(

 

 موقعیت بعضی در و کنید درک را خانواده اعضای خاص های موقعیت است بهتر "که  شده نوشته انضباط کتاب 57 صفحه در

 ".کنند رعایت مو به مو را انضباط که باشید نداشته انتظار ها آن از ها

 انضباط؟ یا هست نظم منظور مو، به مو شده، نوشته مطلب این در : پرسش

 : پاسخ

 به مو انضباط انتظار ها آن از خاص هایموقعیت در شود می گفته وقتی و است خاص شرایط درک معنای به پذیری انعطات 

 کسالت، بیماری، مثل خاصی شرایط در گاهی ما یهمه .کنیم درکشان و بفهمیم را آنها حال یعنی باشیم، نداشته وکامل مو

 رعایت را معمول وانضباط زندگی عادی نظم هم زمان آن در که گیریم می قرار...  و ناگوار های اتفاق از ناشی حوصلگی بی

 دیگران طرت از موقعیت این کردن درک پس .گردیم می بر قبل حالت به دوباره موقعیت آن شدن برطرت از بعد و کنیم نمی

 درک و سنجی موقعیت با یعنی باشیم نداشته مو به مو اجرای انتظار شود می گفته وقتی .کندمی کمک حالمان بهبود به

 به یا و گیری سخت اگر .شود نمی ایجاد او وانضباط نظم ی شیوه در خللی باشیم مطمئن و کنیم او بهبود به ،کمک شرایط

     :نوجوانان یبرا

 سیاول و فلورا: کتاب نام

 لویکام ید تیک: سندهینو

 یانیآشت یدیعب وانیک:  مترجم

 افق: ناشر
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 انضباطی بی به تواند می خود ندهیم نشان(  انعطات یعنی) ندهد ما به را خاص شرایط این درک اجازه گرایی کمال قولی

                                                                                                .شود منجر

 

 تسلیت

 .دند ماه سوگوار دو تن از اعضای خود بو گروه های راه دور در تیر

 دارفانی را وداع گفتند.  شهر( های خندان، خانم شریفی )قائمعصمت سوهانی و در گروه گلدر گروه بانوان پویا )تهران( خانم 

 

 و دور راه یها گروه به را زیعز اری دو نیا گذشت در امروز مادران موسسه

 .دیگو یم تیتسل هاآن محترم یهاخانواده

 

 

روابط عمومی موسسه منتشر شده زیر نظر بخش  ،بندی خانم پروین اسفندیاراین پیک با هماهنگی خانم بهار عابدینی، تایپ و صفحه
 است.

 -نبش جهانسوز -خیابان سربداران -ابتدای خیابان شهید مطهری -خیابان ولیعصر نشانی موسسه مادران امروز)مام(:
 1595833111کد پستی:  -واحد یکم )زیر همکف(  -37ی شماره

 021-88728317، 021-88901436، 021-88890345تلفن و فاکس: 

   1https://telegram.me/madaraneemrooz کانال اطالع رسانی:

   madaran_e_emroozاینستاگرام: 

 madaraneemrooz.comسایت :  

 info@madaraneemrooz.com ایمیل :
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