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 هاي موسسه مختصري از فعاليت ••••

  : برگزار شد  زير درموسسه ايه  شهريور و مهر برنامه  در ماه      

  )نابت خانم نگين( و بعد ازظهر صبح  –رفتارباكودك  گام �

  )خانم فاطمه صهبا   ( صبح  –رفتارباكودك  گام �

  )نژاد  خانم ماريا ساسان  ( صبح  –تشويق و تنبيه  گام �

  )خانم فاطمه ايرانپور ( صبح –رفتاربانوجوان  گام �

  )يانشيوا موفق خانم(روابط زناشويي گام  �

  )شيوا موفقيان خانم(رشدجنسيگام  �

  

  )آقاي مهندس محمود سلطاني(بازي و انديشه گام  �

  )خانم مريم احمدي( ارتباط كالمـيگام  �

  )خانم مريم احمدي(اي بر خودشناسي مقدمهگام  �

  ) كرمي شاه خانم مرضيه(كار فرهنگي با نوزاد كارگاه  �

  ) كرمي شاه خانم مرضيه(ورود به دبستان كارگاه  �

  

   هاي ماهانه سخنراني ••••
مدرسـه ،   “هـاي   ي شهريور و مهـر بـا موضـوع          هاي ماهانه     جلسه

خـانواده  “با كارشناسي خانم  منصوره راعي و      ” خانواده ، ارزشيابي    

  .با كارشناسي خانم مريم احمدي برگزار شد” اي  و مسايل مدرسه

  با ياد دوست

  مدارا و مهر مادريكه 

  اوست اي از كان مهر و مداراي ذره
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           2004      
 شعبان ـ رمضان   

1425     

  

مهرماه امسال مصادف بود با درگذشت سركار خـانم فـرنگيس معـصومه             

   ي     گـذار مدرسـه   ، عضو موسس شوراي كتاب كودك، بنيـان ) مافي  (سهراب  

داري و گسترش آمـوزش خـالق در          مهران و شخصيت پرتجربه در امر مدرسه      

  .ايران 

ه بزرگان را در كارشان زنده ببينيم و رهروان را در راهشان      كنيم ك   ما آرزو مي  

  اند و پويا پويا و خانم سهراب در فرهنگ ما زنده
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  هاي داوطلب  گروه�

 داوطلبانـه  كار“هاي داوطلب ، با موضوع       سومين همايش گروه   •

در تـاريخ   ” هـاي داوطلـب       و چگونگي ايجاد انگيزه بـراي نيـرو       

 بعـدازظهر در محـل موسـسه        1 صـبح تـا      8 از ساعت    21/7/83

هـاي داوطلـب    در ايـن برنامـه گـروه     . مادران امروز تشكيل شـد    

  .گزارش كارهاي شش ماهه و دستاوردهاي خود را ارايه كردند

نان ، تا كنون  پـنج جلـسه         هاي گروه نوجوا    ي فعاليت     در ادامه   •

هاي زندگي به  اعضاي گروه اختصاص داشته          به آموزش مهارت  

 گروه نوجوانان موسـسه     ) 5/6/83( در جلسه شهريور ماه     . است

  .نقد و بررسي فيلم ميهمان مامان پرداختبه 

براي ”  هاي مقاربتي   آشنايي با ايدز و بيماري    “برگزاري كارگاه    •

  26/6/83ران امروز در تاريخ گروه جوانان موسسه ماد

گردانندگان اين كارگاه خانم سحر نوتاش و آقاي كاوه اكبـري از         

ي  اعضاي گروه جوانـان موسـسه بودنـد كـه در كارگـاه دو روزه           

انجمن تنظيم خانواده براي تربيـت مـروج مـسايل بهداشـتي در             

ي ترويج    هاي الزم در زمينه     ي ايدز شركت كرده و آموزش       زمينه

  .ايه شده در كارگاه را ديده بودندمطالب ار

  

  هاي خارج از موسسه  برنامه ••••

  فرهنگسراها

  ) :16شهرداري منطقه (خانه مشق انديشه  -1

  ”ها افسانه شهرزاد و نگين شهري   خانم“گام رفتار با كودك 

  

  :فرهنگسراي  بهمن  -2

  ”نژاد خانم ماريا ساسان“ گام رفتار با كودك

  ”كرمي و منصوره فرداد مرضيه شاهها  خانم“ گام رفتار با نوجوان

  

  :فرهنگسراي بانو  -3

هاي سـنتي توسـط گـروه بـازي موسـسه در        اجراي جشن بازي  

  13/6/83 و 16/5/83روزهاي جمعه 

  

  ) :16شهرداري منطقه (خانه محله نازي آباد  -4

  ) ي آموزشي   جلسه10( اجراي طرح آموزش مديران خانه 

  26/6/83ارس  هاي سنتي و بازگشايي مد اجراي جشن بازي

  
  ها  مهدكودك

ي عوامل موثر بر تربيت كـودك بـا            برگزاري سخنراني درباره   •

  كارشناسي خانم فاطمه صهبا در مهدكودك پرورش

 برگزاري كارگاه جـذب بـه مهـد بـا كارشناسـي خـانم مـريم                •

هـاي    پـژوهش  احمدي در مهدكودك فاطيما به دعـوت انجمـن    

  آموزشي پويا

  ها  شهرستان••••

  :ها اجرا شد  هاي زير در شهرستان  گذشته برنامهدر دو ماه

ي اجراي طرح آمـوزش از راه دور مـادران در شهرسـتان          ادامه •

 رضـايي و     به همـت خـانم ماريـا      ) مهدكودك شادمانه (شهر    قائم

  كارشناسي خانم مريم احمدي

ي مسايل تربيتي   رساني در زمينه    ي اطالع    بيش از چهل جلسه    • 

خطوط لوله و مخابرات نفـت      ركنان شركت     هاي كا   براي خانواده 

  ايران ـ مركز لرستان 

  ي نازي آباد برگزاري جشن بازي در خانه محله �

به مناسبت فرا رسيدن سال تحصيلي جديد موسسه مادران امروز          

ي    محلـه   هـاي سـنتي را در خانـه         هاي جشن بازي    يكي از برنامه  

ـ .  برگـزار كـرد      ) 16شهرداري منطقه   (آباد    نازي ايـن ترتيـب      هب

اي شاد و فرهنگـي بـه اسـتقبال           آموزان اين محله با برنامه      دانش

هـاي مختلفـي      دراين جـشن فعاليـت    . سال تحصيلي جديد رفتند   

با اسـتفاده از گـواش ، مـدادرنگي ،          ( نقاشي  : انجام شد از جمله     

 ديوار ، زمـين و كاغـذ         ها روي   نقاشي) …مداد شمعي ، آبرنگ و      

  .كشيده شد

ي   با هـدف آمـوزش شـيوه      ) بادبادك ، فرفره    ( ستي  ساخت كارد 

ي بازي سنتي و همكاري اعـضاي خـانواده           ساخت اين دو وسيله   

  .در اين فعاليت انجام شد

. هاي فكري و ميـداني بـود          هاي ديگر برنامه شامل بازي       بخش

.  نفر از اهالي محلـه شـركت داشـتند      350در اين برنامه درحدود     

  .ها چشمگير بود ها در بازي حضور پدران در كنار بچه

 

  ششمين نمايشگاه عمومي نيروي انتظامي�

 مهرماه ششمين نمايشگاه عمومي نيروي انتظـامي در         17 تا   9از  

موسـسه مـادران    . المللي تهـران برگـزار شـد        محل نمايشگاه بين  

ي فعاليت خود يعني      امروز نيز در كنار ديگر مراكز بر اساس حوزه        

ي سالم ، در ايـن نمايـشگاه          ن نهاد جامعه  خانواده ، به عنوان اولي    

  .شركت كرد

كوشد تا در حد تـوان خـود بـا آمـوزش              موسسه مادران امروز مي   

هاي تربيتي و ارتباطات موثر ، بستر مناسـبي           خانواده ها در زمينه   

براي تربيت صحيح و سالم كودكان در جمع خانواده فـراهم آورد            

ــه ــ  و زمين ــان و نوجوان ــاي روي آوردن كودك ــاد و  ه ــه اعتي ان ب

بزهكاري را حداقل در محيط خانه با ايجـاد ارتبـاطي سـالم بـين      

  .اعضاي خانواده كمتر كند

  

طرح توانمندسازي مـديران خـانواده بـه عنـوان          � 
   طرح برگزيده

 16ي چهار سال فعاليت موسسه مادران امروز در منطقه            در ادامه 

 ،  خانـه مـشق تختـي ، خانـه مـشق انديـشه            ( شهرداري تهران   

، تابـستان امـسال     ) فرهنگسراي بهمن و خانه محله نـازي آبـاد          
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هايي براي    موسسه مادران امروز اقدام به طراحي و اجراي برنامه        

ايـن  . آموزش و توانمندسازي مادران به عنوان مديران خانه كرد        

 و در چهـارچوب    16طرح بر اساس تقاضـاي شـهرداري منطقـه          

بـراي پربـاركردن اوقـات    بيني شـده شـهرداري       هاي پيش   برنامه

  .فراغت شهروندان در تابستان  انجام شد

 بـه مـدت دو مـاه و در          26/6/83 تا   20/5/83اين طرح از تاريخ     

ي آموزشي و يك برنامه جشن  خـانوادگي اجـرا     جلسه 10قالب    

  . شد

هـاي     نمايشگاهي از تمامي طـرح     18/7/83 تا   14/7/83از تاريخ   

در آخـرين روز  . ن  برگزار گرديـد ها در تابستا  اجرا شده شهرداري  

هـاي برگزيـده منـاطق مختلـف          برگزاري ايـن نمايـشگاه طـرح      

طرح اجرا شده توسط موسسه مادران      . ها انتخاب شدند    شهرداري

 16از منطقه ”  توانمندسازي مديران خانواده  “امروز با عنوان    

  . شهرداري به عنوان طرح برگزيده انتخاب شد

ي دارد اين طـرح را بـراي نهادهـاي          موسسه مادران امروز آمادگ   

  .ديگر و ساير مناطق شهرداري  اجرا كند 

  

  ها ارتباطات و همكاري�
زير ارتباط ياهمكاري  ها ونهادهاي درشهريور و مهرماه با سازمان

  : ايم داشته

  هاي آموزشي پويا ، مركز امور مشاركت زنان ،  انجمن  پژوهش

ترويج علم ايران،      جمنبانو، ان   فرهنگسرايكودك ،     شوراي كتاب 

ي حمايت پايدار از خانواده در بم ،شركت خطـوط لولـه و             كميته

 انجمن دفاع از قربانيان خـشونت ، مركـز       مخابرات نفت ايران،    

هاي مردمي شهرداري تهـران ،كنـشگران داوطلـب ،            مشاركت

  .دانشگاه عالمه طباطبايي و انجمن مددكاري ايران 

  

  هاي آينده   برنامه �

  تاريخ آغاز  ها ها و كارگاه گام
   تعداد

  جلسه
  عت��  گرداننده

  9 ـ 11  خانم مريم احمدي  6  7/8/83  ارتباط كالمي

رشد جنسي كودك و 

  نوجوان
  9-11  خانم شيوا موفقيان  4  17/8/83

   11 ـ1  خانم شيوا موفقيان  2  1/9/83  براي ازدواج آمادگي مباني

  9 ـ 11  مريم احمديخانم   16  2/9/82  اي بر خودشناسي مقدمه

  4 ـ 6  خانم فاطمه صهبا  9  2/9/83  رفتار با كودك

  9 ـ11  خانم شيوا موفقيان  5  15/9/83  روابط زناشويي

  9 ـ11  كرمي خانم مرضيه شاه  4  9/9/83  گويي كتابخواني و قصه

  9-11  پور  ايران فاطمه خانم  9  15/9/83  رفتار با نوجوان

  9-11  نژاد ريا ساسانخانم ما  9  14/9/83  رفتار با كودك

  9 ـ11  خانم فاطمه صهبا  4  14/9/83  تشويق و تنبيه

  3-  5    سلطاني محمود آقاي   5  8/10/83  بازي و انديشه

  ي آبان  سخنراني ماهانه ••••

”          اصـول كلـي تغذيـه سـالم       “  آبان مـاه      سخنراني   موضوع

       زاده          كارشــناس برنامــه ســركار خــانم معــصومه زارع.اســت

  . صبح است9  ساعت 5/8/83 جلسه  و زمان برگزاري

                                                         

  :توجه 
مدتي است كه موسسه مادران امروز با همكـاري خـانم افـسانه             

هاي مادران عـضو      ها و تجربه    آوري خاطره   هاشمي اقدام به جمع   

ر انتقال تجربـه بـه مـادران        اين برنامه به منظو   . كند  موسسه مي 

هاي آموزشي موسسه مادران امروز       ديگر و پر بار تر كردن برنامه      

  .گيرد انجام مي

هــاي خــود را در          كنــيم تجربــه از عالقمنــدان دعــوت مــي

هايـشان ، در اختيـار ايـن بخـش قـرار              به كارگيري آموخته  

  .دهند
  

  

  

  تابستان امسال بم دوباره عزادار شد

 در مرمـت و بازسـازي   1340 مهريار كه از سـال     مهندس محمد 

ارگ تاريخي بم مشغول به كار بود در آخرين روز بهار امسال بم             

 هـاي اساسـي معبـد         مهريار در كـاوش   . را تنها گذاشت و رفت      

  .آناهيتا و تخت جمشيد نيز سهمي چشمگير داشت 

هاي ميراث فرهنگي اين     مهريار در راه جستجو براي يافتن ريشه      

  .ز و بوم تا پاي جان ايستادمر

  .يادش گرامي باد 
  
  

  سپاس     ••••

قياسـي و مهنـدس مـصطفي         هاي مالي آقايان حسن         از كمك 

نژاد ، فاطمه صـهبا ،مهـين زنديـه و            ها آذر هاشمي    جليلي و خانم  

  .فاطمه وحيدي ، سپاسگزاريم 
  

  تسليت

 فر، افـسانه شـهرزاد، فـرح        ها فاطمه مرتضايي    عزيز خانم   دوستان

پاكفر ، فروزان اخوت ، شهال انتظاريـان ، مهتـاب مقـدم ، اللـه                

نـژاد و مـريم منبـري و آقايـان ناصـر              بخششي ، ماريـا ساسـان     

عرفانيان ، كمال سمنگاني، و مرتضي الوند آذري ما را در غـم از         

 .دادن  عزيزانتان سهيم بدانيد دست
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   كانون فرهنگي خانواده�

بـراي  خود   دنبال فعاليت هاي     به ،     ) مام(موسسه مادران امروز    

شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران       خانواده هاي كاركنان    

بـا همكـاري شـركت       از تير ماه هشتادوسه      ي لرستان    منطقه در

.  كرد   كانون فرهنگي خانواده  اقدام به تاسيس مركزي به نام       

هدف اين كانون ياري به خانواده هـا در زمينـه هـاي مختلـف               

  .اي و تربيتي است هفرهنگي ، مشاور

  :دو بخش است   اين كانون داراي

 يك بخش  والدين و نوجوانان و جوانان ،     بخش  مربوط به        يك

  . سال12ي كودكان زير  ي بازي  ويژه هتحت عنوان خان

ي اين كانون انجام شده      اهم فعاليت هايي كه تا كنون به وسيله       

  :است ، به شرح زير است 

ارتبـاط بـا نوجـوان ، ارتبـاط         (ادران  هاي آموزشي بـا مـ        جلسه •

كالمي، عوامل موثر بـر تربيـت ، مـديريت رفتـار در خـانواده ،                

  )پرسش و پاسخ

هـاي    آمـوزش مهـارت   (هاي آموزشـي دختـران جـوان           جلسه •

  )زندگي

   مشورتي با پسران جوان هاي  جلسه•

هـاي   آمـوزش مهـارت  (هاي آموزشي دختـران نوجـوان        جلسه •

  )زندگي

ـ     جلسه • داوطلبـان  ( وجيهي و آموزشـي بـراي يـاريگران    هاي ت

ي خـانواده ـ بخـش كـودك و      ي كتابخانـه  درحـوزه )همكـاري  

ي كتـابخواني و   آشنايي با اهميـت كتـابخواني و نحـوه     (نوجوان  

   )ي كار كتابخانه  آشنايي با شيوه ،گويي براي كودكان قصه

ــوجيهي � ــسه ت ــاريگران   جل ــراي ي ــي ب ــان (  و آموزش داوطلب

هـاي    ي خـانواده   بخـش كتـاب          ي كتابخانه    درحوزه )همكاري  

هاي  ي كار كتابخانه، چگونگي ثبت كتاب       آشنايي با شيوه  (مادران

   )…ها ، امانت و  كردن كتاب وارد شده ، شماره

) همكاري    داوطلبان(جلسه توجيهي وآموزشي براي ياريگران      �

ز هـاي خـالق و اسـتفاده ا         آشنايي با انواع بـازي    ( ي بازي     خانه

هاي كودكان و     هاي فكري ، نظم بخشيدن به بازي         بازي  اسباب

  )ها  نظارت و پيگيري برنامه

  هاي فردي با مادران و دختران جوان  مشاوره �

   سال12گويي براي دختران زير   اجراي كتابخواني و قصه �

  ي كانون فرهنگي ي خبرنامه تهيه  �

كودكـان     بـراي    خـالق   هـاي    و بازي    ميداني  هاي  بازي اجراي   �

 ) دختران و پسران به تفكيك ( سال 12زير

ي مـادران و      ي شب شعر و هنر خانواده ويـژه         برگزاري برنامه  �

  دختران

  

ي داخلـي كـانون فرهنگـي         انتشار اولين نـشريه   �

  خانواده

ي داخلي كانون فرهنگي خانواده ـ مركز لرستان بـا    اولين نشريه

سسه مادران امروز و    به همت مو  ”  هاي زندگي   مهارت“عنوان  

اي از فعـاالن   با ياري شركت خطوط لوله و مخابرات نفت وعـده         

  . منتشر شد 1383در منطقه در مهرماه 

در اين نشريه اخبار مربوط  به كانون فرهنگي خانواده و عناوين             

موضوع هاي مطرح شده در جلسه هاي آموزشـي كـانون ارايـه             

اي بعـدي نـشريه   موسسه اميدوار است در شماره هـ    . شده است   

ــه   ــراي مطالع ــب ب ــب مناس ــه  مطال ــا در زمين ــانواده ه ي        ي خ

  . مهارت هاي زندگي افزايش يابد 

   

  هاي سنتي بازيجشن  �

ها هدفمند باشـند و      اند كه وقتي انسان    روانشناسان بر اين عقيده   

هاي سـالم و سـرگرم كننـده بپردازنـد بـه            بطور پيگير به فعاليت   

ها بيشتر مي شود و ايـن شـوق بـه     در آنتدريج شوق به زندگي  

ي از   زيـاد  هـا را تـا حـد       آن،  هـاي سـالم      زندگي و انجام فعاليت   

  .هاي اجتماعي مصون نگه مي دارد  آسيب

با شـركت فعـال خـود و        يم  خواه هاي عزيز مي   ي خانواده  از همه 

هـاي سـرگرم      انجـام فعاليـت    هاي بازي و      جشنفرزندانشان در   

 هم اطالعات مـورد نيـاز خـود را بـه            ، كننده و آموزشي مناسب   

فـراهم  براي ارتباط بهتر در خانواده      دست بياورند و هم مقدماتي      

  .كنند

ي   بيني شـده موسـسه مـادران امـروز در ادامـه             هاي پيش   برنامه

  : ها از اين قرار است اجراي اين جشن

   صبح12 تا 10 از ساعت 15/8/83جمعه 

   صبح12 تا 10 از ساعت 18/10/83جمعه 

   صبح12 تا 10 از ساعت 7/12/83جمعه 

  فرهنگسراي بانو ـ پارك ساعي

  

  

  

  امروز ششمين سالگرد تاسيس موسسه مادران

  12  تا 9 ـ ساعت 27/9/83جمعه : زمان 

  سالن سينما كانون: محل برگزاري

  

  


