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  ها ها و كارگاه گام ••••

بـا كارشناسـي سـركار       آمادگي براي ورود به دبـستان      كارگاه   �

  . برگزار شد25/6/82در تاريخ  كرمي مرضيه شاهخانم 

بـا   هـاي بلـوغ بـراي دختـران     دانـستني ي    نيم گـام در بـاره      �

 شـهريور  30 و 23در تـاريخ   شيوا موفقيان    سركار خـانم     كارشناسي

  .برگزار شد

  . انجام شدماه  درمرداد  كاربردي شناسي خود  پيگيري گام  هاي جلسه�

  هـاي  گويي و بازي بـراي كودكـان و جلسـه قصهي  برنامه �

  

  

    روزهاي يكشنبه بعـد از ظهــر آموزشي در اين باره براي مادران

هـا فرشـته دبـاغ،        ها خانم   همكاران اين برنامه  . برگزار شد در مرداد ماه    

سهيال طاهري، آذر بخششي، رباب ايران پور، مهتـاب مقـدم، مرضـيه             

  .كرمي و فاطمه عرفانيان بودند شاه

  نگـين نابـت   بـا كارشناسـي سـركار خـانم          رفتار با كودك   گام   �

  شود  برگزار مي5/7/82از تاريخ ها  شنبه

هـا    شنبهصهبا فاطمهسركار خانم    ا كارشناسي ب وتنبيه  تشويقگام   �

  .شود برگزار مي) درصورت رسيدن به حد نصاب (12/7/82ازتاريخ

  پـور   فاطمه ايران با كارشناسي سركار خانم      رفتار با نوجوان  گام  �

  .شود  برگزار مي13/7/82از تاريخ ها  يكشنبه

  با ياد دوست

  كه مدارا و مهر مادري

  اوستذره اي از كان مهر و مداراي 
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  !شانزده مهر ماه روز جهاني كودك گرامي باد
  

ي    به معني ياد آوري وظايف همـه       داشت اين روز    گرامي

  انـدركاران   مندان و دست      ريزان ، عالقه    مسئوالن و برنامه  

براي رشـد    امور كودكان است تا به فكر محيطي مناسب       

  .ي كودكان باشند  جانبه همـه و پـرورش 
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 بازي و انديشه  و   روابط زناشويي ،  ارتباط كالمي هاي    گام �

  .يابد ر مهر ماه ادامه ميد

  

  هاي عمومي ماهانه جلسه ••••

شـنبه هرمـاه ازسـاعت               اولـين سـه   ) مـام (در موسسسه مادران امروز     

به سخنراني عمومي اختصاص دارد كـه هربـار يـك موضـوع             11 تا 9

آن موضــوع بــه  مهــم و ســودمند، بــا همكــاري كارشــناس وارد بــه 

  .گيرد  قرار ميسخنراني و پرسش و پاسخ مورد بررسي صورت

اهميـت موسـيقي در زنـدگي       ي    ي مـرداد مـاه در بـاره         جلسه �

، متخصص  هاتف دوستدار با كارشناسي آقاي     كودكان و نوجوانان  

  .موسيقي كودكان و موسيقي درماني انجام شد

با كارشناسي  جويي در زمان صرفهي  ي شهريور ماه درباره    جلسه �

  .انجام شد مريم احمديخانم 

 والـدين در       نقـش    و   علـوم    آموزش  ي   درباره  هر ماه  م  ي  جلسه�

دكتــر اســفنديار معتمــدي         آقــاي  كارشناســي بــا  آن يــادگيري

  .شدبرگزار 

 رهنر و كاريكاتوي   ي عمومي نوجوانان در مرداد ماه درباره جلسه �

، اردشـير رسـتمي      با كارشناسي كاريكاتوريست بـا تجربـه، آقـاي        

  .برگزار شد

  هاي داوطلب هاي گروه جلسه ••••

هاي خود را پيگيري      هاي داوطلب زير در مرداد و شهريور جلسه           گروه

آمــوزش، مادربــه مــادر، مــادران جهــان، همــاهنگي، : كردنــد

گردشگري، محيط زيست، بـازي، مطالعـه و بررسـي كتـاب،         

  .ها، نوجوانان و جوانان مادربزرگ

  
  ها ارتباطات و همكاري ••••

ها و نهادهاي زيـر ارتبـاط يـا همكـاري         ازماندر تابستان امسال با س    

  :ايم داشته

درخواسـت طـرح از     (شركت خطوط لوله و مخـابرات نفـت ايـران           �

  )ي خالصه طرح از طرف موسسه طرف شركت و ارايه

  )ورودبه دبستان براي آمادگي كارگاه تشكيل(مهرآوران مهدكودك�

و و  هـاي گفتگـ      وجلـسه    ونمايـشگاه   سـخنراني (استانداري قـزوين    �

  )ي طرح ارايه

  )طرح ي گفتگو و ارايه هاي جلسه( قزوين زيست كل محيط ي اداره�

  هـاي ثابـت و      شـركت در جلـسه    ( شوراي گسترش فرهنگ صلح      �

  )مشاركت در برگزاري همايش كودك ، صلح ، زندگــي

  )ي طرح هاي گفتگو و ارايه جلسه( ي خانواده  پژوهشكده �

  )مصاحبه و مقالـه( ايران، اطالعات  جم، ياس نو، هاي جام روزنامه �

  )مصاحبه( ي فرهنگي آذرخش هنر  موسسه �

  )دردست انجام طرح طرح وپيگيري  ارايه(زنان  مركزامورمشاركت�

 �)              سـخنراني ( شركت سهامي پتروشيمي بندر امـام    �

  بازديد زنان فعال كوي (موسسه پژوهشي كودكان دنيا 

ادران،همچنين شــــركت                  آبــــان از موســــسه مــــ   ســــيزده

  )در مراسم بزرگداشت روز  جهاني صلح) مام( امروز   مادران موسسه

  )ها ها و سخنراني برگزاري گام(  تهران 16شهرداري منطقه  �

هاي ارايه شده      ي مشورتي پيگيري برنامه     جلسه(ستاد شهرسالم    �

  )16ي  به ستاد براي منطقه
  )شركت در سخنراني(وزشي پويا هاي آم انجمن پژوهش �

  

  شهرداري تهران16 ي درمنطقهها فعاليت ي ادامه ••••

گروه مادر به مادر موسسه از  دو سـال و نـيم پـيش تـا كنـون                    �

 شهرداري تهران را به عهـده       16ي    آموزش مادران ساكن درمنطقه   

  .است گرفته

 بـه تـازگي   .  تختي بود   مشق  و   فرش  ها خانه      محل برگزاري جلسه  

مـادران   جايي مكان آمـوزش    جابه  مركزسبب  تغييراتي درمديريت اين  

  .است در همان منطقه شده انديشه مشق ي خانه به 16منطقه

اهميت بازي   به   16ي منطقه     ي ماهانه    جلسه 4/5/82در تاريخ    �

ريـزي و گردانـدن       مـسئوليت برنامـه   .  اختصاص داشت  در خانواده 

ـ  موسـسه    بـازي   گروهي     به عهده   جلسه در ايـن جلـسه انـواع       . ودب

هـا در   هاي سني مختلف با توجه بـه اهميـت آن   ها براي گروه    بازي

زندگي كودكان و نوجوانان مطرح شد و در پايان چند نمونـه بـازي             

  .نيز براي آگاهي مادران اجرا شد

 بـا  1/6/82 در تـاريخ  16ي  ي شـهريور منطقـه   ي ماهانـه   جلسه �

تادن فرزنـد بـه دبـستان بـا         هـا بـراي فرسـ       عنوان آمادگي خانواده  

  .برگزار شد مهين زنديههمكاري سركار خانم 

هـاي موسـسه در       توضيح فعاليت ي     جلسه 5/7/82در تاريخ    �

  برگزار شد و بـه دنبـال آن برگـزاري گـام            ي مشق انديشه    خانه

  .به اطالع مادران عالقمند رسيد16در منطقه رفتار با كودك
  

  روز جهاني كودك ••••

ي   موسسه در برنامـه   )  مهرماه 16(ز جهاني كودك    به مناسبت رو   �

هـاي    مركز آفرينش هاي غير دولتي با همكاري        مشترك سازمان 

 17 تـا    13كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان از روز         

  . مشاركت فعال خواهد داشتمهرماه

همكـاري    نيزبـا   كودكـان   بهداشـت روان    ي  درباره  سخنراني  ي  برنامه �

  .برگزارخواهد شد موسسه ازطرف مهرماه15درروز شهرسالم ستاد

 شـهرداري 16ي    منطقهبرگزاري جشن روز جهاني كودك در        �

  .شود تهران برگزار مي

  هاي داوطلب گردهمايي گروه ••••

 بعـد از ظهـر     5/3 صبح تـا سـاعت       5/8 از ساعت    10/6/82در روز   

  .هاي داوطلب برگزار شد ي گردهمايي گروه  برنامه
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هاي   آشنايي بيشتر اعضا با يكديگر و هدفهدف از اين گردهمايي،   

هاي گذشته و در دست انجـام و شـنيدن نظرهـا و           ها و برنامه    گروه

  .ها بود پيشنهادهاي گروه

هاي داوطلب موسسه به نحو چشمگيري كوشـش          در اين روز گروه   

  .كردند تا برنامه با توجه به هدفش به خوبي انجام شود

 عـضويت در     ي كـه بـدون    منفـرد   اعضاي  همچنين گفتني است كه   

فعـال    رسـانند نيـز درروزگردهمـايي       موسـسه يـاري مـي       ها به   گروه

  .حسيني،مهناز زحمتكش لطفي، فرزانه نسرين:ها خانم بودندازجمله

هايي كه از گـروه آمـوزش مـادر بـه مـادر منـشعب             همچنين گروه 

كنند نيـز در      اند و تحت نام مادر به مادر در موسسه فعاليت مي            شده

گويي و    هاي قصه   ار جمله گروه  . همايي حضور فعال داشتند   روز گرد 

  .كارفرهنگي با نوزادان

ي مخـصوص     نامـه   گزارش جامع اين گردهمايي قرار است در ويژه       

ي دوستان داوطلب     از همه . آن چاپ شود و به اطالع دوستان برسد       

نامـه يـاري      كنيم گروه انتشارات را براي چاپ ايـن ويـژه           تقاضا مي 

  .دهند

ي  به ذكر است كه گروه آموزش مسئوليت گرداننـدگي جلـسه  الزم  

  .گردهمايي را به عهده داشت

پـيش بـه    هاي داوطلب با عنـوان        ي آينده گردهمايي گروه     برنامه

  .شود در بهمن ماه برگزار مي سوي آينده

  

  هاي سنتي و خانوادگي  بازي جشن ••••

هاي سنتي و خانوادگي هريك مـاه در ميـان در فـضاي              بازي  جشن

  .شود در پارك ساعي برگزار مي فرهنگسراي بانوآزاد مقابل 

 از ساعت ده صبح تا يـك  2/8/82روز جمعه : ي آينده   برنامه

بـازي و بـا همكـاري         اين برنامه به همت گـروه     .  است از ظهر   بعد

  .شود هاي داوطلب موسسه اجرا مي گروه

 تفريحـي     و   فرهنگي، هنري   هاي   و برنامه   ها  گردش ••••

  يخانوادگ 

 محـيط زيـست    گـروه گردشـگري موسـسه بـا همكـاري گـروه      �

اين برنامه روز جمعه .گردشگري شهريور ماه را برگزاركردند ي  برنامه

 نفــر از 80ي ايُگـل برگـزار شـد كـه حـدود       و در منطقـه 28/6/82

  .هايشان در آن شركت كردند اعضاي موسسه و خانواده

ه همـراه بـا      نفر از دوستان موسـس     100 حدود   18/6/82در روز    �

 مريم و مرداويج   رفتند و نمايش       سنگلجهايشان به تئاتر      خانواده

بـه   بهـزاد فراهـاني   آقـاي   كـارگرداني   اين نمـايش بـا      . را ديدند 

  .است رفته صحنه

 امكـان   كـه سـنگلج  امروز از مديريت تئـاتر         مادران    موسسه

و سـاير    موسـسه   براي  ويژه  شرايط با  را     برنامه  شركت دراين 

  . استسپاسگزار    صميمانه اند  كرده  فراهم كز فرهنگيمرا

ي سـركار     ها بـه عهـده      گفتني است تدارك اين برنامه براي خانواده      

و كرمـي      مرضـيه شـاه    بود كه با ياري خانم    نسرين لطفي   خانم  

  . انجام شدگردشگريگروه 

  
  ها شهـرستــان

  
ي   يك جلـسه  ) مام( از طرف موسسه مادران  امروز        25/5/82در تاريخ    �

بـا   هاي بيمـاري زا  قارچسخنراني در شهرساري،  با موضوع آشنايي بـا          
، عضو هيئت علمـي دانـشگاه        دكترمحمد تقي هدايتي  كارشناسي آقاي   

  .ي بهداشت  ساري، انجام شد علوم پزشكي مازندران و رييس دانشكده
مـدير مهـدكودك    مهرنـوش راسـخيان  اين جلسه با همت سركارخانم  

  .از تهران برگزار شد پور ايران فاطمه ري و با شركت سركارخانمبهاران سا
   موضـوع   سـخنراني بـا   ي     يك جلسه  بندر عباس  در   28/5/82در تاريخ   �

كارشناســـي ســـركار                   بـــانقـــش خـــانواده درتربيـــت فرزنـــدان 
  . انجام شدنژاد  ساسان ماريا خانم 

 جوان  انديشه  موسسهسئول  م  گلنازجعفري  سركارخانم  با همت   جلسه  اين
  .بندرعباس برگزار شد

  سخنراني و نمايشگاهي از طـرف        قزوين در شهر    28/5/82در تاريخ     �
معاون  دكتر يوسفياين برنامه به دعوت سركار خانم . موسسه برگزار شد

امور زنان  استانداري قزوين، به مناسبت بزرگداشت مقـام زن و بـا يـاري     
  .ان قزوين انجام شدزيست است ي كل محيط اداره

و سـخنران سـركار    هـاي تربيـت درخـانواده    زمينهموضوع سـخنراني    
  . بود مريم احمدي خانم

ــاره ــوزادان فعاليــتي  نمايــشگاه درب ــراي ن ــود هــاي فرهنگــي ب . ب
بـا همكـاري سـركار       زهرا سليماني هاي نمايشگاه سركار خانم         گرداننده

  .بودند ديارپروين اسفن  خانم  اهيهمرو   بخششي اللهخانم 
 در شـهر رفـسنجان  سـه برنامـه بـا          27/6/82 تـا    25/6/82از  تاريخ     �

  :هاي زير برگزار شد عنوان
ý  آشنايي با ارتباطات كالمي مفيد در خانواده  
ý ريزي گذاري و برنامه آشنايي با هدف  
ý ياري به خانواده براي درس خواندن فرزند  

  .بود يم احمديسركار خانم مرها با  كارشناسي اين برنامه
موسـسه  و بـا يـاري      موسسه مهـر رفـسنجان    ها با همت      اين برنامه 

  .ي رفسنجان، برگزار شد شعبه كيش،
 يك جلسه كارشناسـي و مـشاوره بـا مـسئوالن بخـش              27/6/82در روز   

هـاي    ي فعاليـت    فرهنگي موسسه مهر رفـسنجان بـراي چگـونگي ادامـه          
  .فرهنگي در اين شهرستان نيز تشكيل شد

ي كارشناسي و مشاوره با سـركار خـانم            يك جلسه  30/6/82ريخ  در تا  �
هاي مربوط به خانواده در       ي چگونگي گسترش فعاليت     گلنازجعفري درباره 

  .  بندر عباس، برگزار شد
  

  

  !تـوجــه 

از ” اي بـر كتـابخواني در خـانواده         مقدمـه ”كتاب آسان   

) مـام (هاي آسان موسسه مادران امـروز         مجموعه كتاب 

  .منتشر شد


