
  جامعه ی سالم خانواده ی سالم 
كــه   موسســه مــادران امــروز )مــام( موسســه ای غیردولتــی و غیرتجــاری اســت 

كــرده اســت.  كار  در ســال 1377 به طــور رســمی شــروع بــه 
بــرای  و  موقعیت هایــی  امكانــات  فراهم كــردن  موسســه  اصلــی  هــدف 
گاهی هــا و توانایی هــای خــود را افزایــش  كــه آنهــا بتواننــد آ خانواده هــا اســت 

كننــد. دهنــد و بــرای رشــد و بهبــود زندگــی خانواده هــا و جامعــه تــاش 

كز ارایه ی خدمات   مرا
محــل  بجــز  را  خــود  خدمــات  امــا  نــدارد؛  شــعبه  امــروز  مــادران  موسســه 
فرهنگــی،  و  تفریحــی  كــز  مرا كــودك،  مهدهــای  مدرســه ها،  در  موسســه، 
كار و زندگــی  اداره هــا، ســازمان ها و نهادهــای دولتــی و غیردولتــی، محــل 

می دهــد. ارایــه  خانــواده  اعضــای 

  مخاطبان موسسه مادران امروز )مام(
مــادران، پــدران، نوجوانــان، جوانــان، مادربزرگ هــا و پدربزرگ هــا، معلمــان، 
كــودک و ســایر عاقه منــدان  مربیــان، مدیــران و برنامه ریــزان امــور خانــواده و 

كــودک و خانــواده، مخاطبــان موسســه هســتند. بــه 

فعالیت هــای  و  گروهــی  كار  اســاس  بــر  موسســه  برنامه هــای  همــه ی 
بــا تجربــه، طراحــی و اجــرا می شــود. كارشناســان  گــون زیــر نظــر  گونا

  برنامه هــای ویــژه ی خانواده هــای در انتظــار فرزنــد، خانواده هــای كــودک د ار، 
  مربیان، معلمان و عموم عالقه مندان

  آمادگی برای فرزندپروری
  ماساژ نوزادان
  خواب نوزادان

  شیردهی به نوزاد
  بازی با نوزاد

  فعالیت های فرهنگی برای نوزادان
  پدران و آمادگی برای حضور فرزند

  چگونگی آموزش توالت رفتن به كودكان زیر سه سال 
گرفتن كودک    آشنایی با تغذیه ی كودكان زیر دو سال و از شیر 

  جدا كردن محل خواب كودک
گی های كودكان و رفتار مناسب با آنان    آشنایی با ویژ

  رشد و تربیت جنسی كودكان و نوجوانان 
  بازی و پرورش كودک

  تشویق و تنبیه
  كتاب خوانی و قصه گویی

  آمادگی برای ورود به دبستان و كاس اول
  آمادگی برای ورود به مهدكودک
  گذراندن اوقات خوش با فرزند

  قاطعیت با فرزند
  نظم آموزی و انضباط

  پرورش اعتمادبه نفس در كودكان

  پرورش مسئولیت پذیری در كودكان
  پرورش فرزند مستقل

گی های كودكان دبستانی و چگونگی رفتار مناسب با آنان   آشنایی با ویژ
  خانواده و مسایل مدرسه ای

  ارتباط كامی با كودک دبستانی
  بازی های آموزشی با كودک دبستانی

ــوم  ــان و عم ــدار، معلم ــای نوجوان ــژه ی خانواده ه ــای وی   برنامه ه
  عالقه مندان

گی های نوجوانان و چگونگی رفتار مناسب با آنان   آشنایی با ویژ
  آشنایی با بلوغ و رشد جنسی نوجوانان

  جلسه های پرسش و پاسخ درباره ی نوجوانان

  برنامه های ویژه ی بزرگساالن و عموم عالقه مندان
  مدیریت بر خود

  ارتباط مناسب با همسر
  روابط زناشویی

  شیوه های تفكر و حل مسئله
  ارتباط كامی موثر 

  مدیریت بر خشم
  مدیریت بر استرس

كامپیوتر برای مادران   
  تصمیم گیری موثر

  مشورت با دیگران
  هدف گذاری و برنامه ریزی

  مدیریت بر زمان
گاهانه و رفتار جرات مندانه    ”نه“ گفتن آ

  پرورش نظم و انضباط در خانواده
  تقویت اعتمادبه نفس

  خطاهای شناختی
  خانواده ی متعادل

كارهایمان نمی رسیم   چرا به 
  تک فرزندی و فرزند دوم

  خانواده و حفظ محیط زیست
كوتیم خانوادگی   ا

  برنامه های ویژه ی نوجوانان و جوانان
  مهارت های زندگی برای نوجوانان و جوانان

  آشنایی با چگونگی حفظ محیط زیست برای دانش آموزان 

  برنامه های ویژه ی پدران
  جلسه های ویژه ی پدران نوزاددار و دارای كودک و نوجوان 

  جلسه های ویژه ی پدران در انتظار فرزند
  جلسه های كتاب خوانی پدران

  جلسه های مشترک پدران و مادران
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  برنامه های عمومی ماهانه
اولیــن سه شــنبه ی هــر مــاه، بــه یــک برنامــه ی عمومــی بــرای خانواده هــا 
ــت. ــگان اس ــوم آزاد و رای ــرای عم ــا ب ــن برنامه ه ــور در ای ــاص دارد. حض اختص

  آموزش از راه دور
ــر  آمــوزش از راه دور در موسســه مــادران امــروز برنامــه ای ابتــكاری و مبتنــی ب

ــت. ــدن اس خوان
موسســه  خدمــات  و  آموزشــی  محتــوای  كــه  اســت  برنامــه ای  دور“  ”راه 
كــه بــه هــر دلیلــی  مــادران امــروز را در اختیــار خانواده هایــی قــرار می دهــد 
ــز آموزشــی  ك ــه ســایر مرا ــا نمی تواننــد ب ــد ی امــكان حضــور در موسســه را ندارن
كــه موسســه در آنهــا برنامــه اجــرا میكنــد، به طــور مســتمر مراجعــه  و فرهنگــی 
ــا كمــک كتاب هــای منتشــر شــده توســط نشــر مــادران  كننــد. ایــن حركــت ب

گرفتــه اســت. امــروز شــكل 

  نشر مادران امروز
نیــاز  مــورد  اطاعــات  كارگاه هــا،  و  گام هــا  بجــز  امــروز  مــادران  موسســه 
كار، راهنمــا و كتاب هــای كوچــک نیــز در  خانواده هــا را به صــورت كتاب هــای 

می دهــد. قــرار  خانواده هــا  اختیــار 
بــودن، ســادگی، علمــی و  تالیفــی  كتاب هــا  ایــن  گی هــای عمــده ی  از ویژ
گروه هــا  كاربــردی بــودن، انطبــاق بــا فرهنــگ ملــی و قابلیــت اســتفاده در 

كارشــناس اســت. بــدون نیــاز بــه حضــور 

  عنوان برخی از كتاب های نشر مادران امروز
  مجموعه ی ده جلدی ارتباط بین دو نسل

 ) ارتباط موثر با نوجوانان(
كنیم؟ گاهانه زیستن- چگونه خود را بشناسیم و بر خود مدیریت    آ

كنیم تا حرف همدیگر را بهتر بفهمیم؟   ارتباط كامی- چه 
كنیم؟   مدیریت بر خشم- چگونه بر خشم خود مدیریت 

  زمینه های تربیت- خانواده چه نقشی در پرورش فرزند دارد؟
كنیم؟   رفتار مناسب- چگونه با فرزند خود رفتار 

كنیــم تــا محیــط خانــواده بــرای پــرورش فرزنــد    رشــد و محیــط مناســب- چــه 
بهتــر شــود ؟

كنیم ؟   تنبیه- چگونه بدون تنبیه تربیت 
كنار فرزند بگذرانیم؟   فرصت آفرینی- چگونه می توانیم وقت خوبی را در 

  رفتار قاطعانه- مفهوم قاطعیت در رفتار با فرزند چیست؟
   زندگی با فرزند- چگونه كودكان را در زندگی مشاركت دهیم؟

  انضباط و خانواده- چگونه به یادگیری و حفظ انضباط در خانواده كمک كنیم؟
  آموزش مسئولیت پذیری به كودكان

  پرورش نظم پذیری در كودكان
  یاری به كودک برای رویارویی با مرگ والدین

كنیم.   فرزند خود را برای ورود به مهدكودک آماده 
كنیم؟   چگونه فرزند خود را برای سال اول دبستان آماده 

  الفبای آموزش دبستانی ها
  نكته هایی درباره ی رفتار با كودكان

  نكته هایی درباره ی رفتار با نوجوانان

  چگونه ذهن و جسم كودكان و نوجوانان را پرورش دهیم؟
  كتاب و قصه از تولد تا دو سالگی

گاهانه    نكته هایی درباره ی ” نه“ گفتن آ
  نكته هایی درباره ی مدیر و مدیریت

  نكته هایی درباره ی آموزش توالت رفتن به كودكان

موسسه و نشـــر
مادران امروز )مام(

در خــدمت خـانــواده
در زمینــــــــــــــــــــــه های
فـــــــرهنگ و تـــــــربیت
بـــرای ارتباط بهتـر بـــا

خـــــــــــود و جامعـــــــــــه


