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ý موسسه در مطبوعات  

  82 ـ ارديبهشت 37ي  ي كهريزگ شمـاره  در نشريهمصاحبه �

ي      هـاي تربيـت درخـانواده درمجموعـه          بـا عنـوان زمينـه      مقاله �

  1382 بهار -  3ي  عشق سوم شماره

  

 ýچند خبر ازگروه آموزش  
گروه آموزش از امسال فعاليت خود را به شـكل سـازمان يافتـه آغـاز          

  . موسسه است  آموزشي  امور  بر  نظارت  و  بررسي است و هدفش كرده

  

هـاي   اين گروه در بهار امـسال هفـت عنـوان مقالـه را كـه از بخـش            �

. ها را تعيين كـرد      مختلف موسسه به گروه رسيده بود بررسي و جايگاه آن         

  :هاي زير بودند  در زمينهها مقاله

رشد ذهني نوجوان، رشد جسمي نوجـوان، قاطعيـت، بهداشـت بـاروري و        

ها، جذب به مهدكودك، اعتماد به نفـس، نقـش والـدين در     تنظيم خانواده 

  پيشرفت تحصيلي فرزندان

ي ارتباط بـا نوجوانـان        همچنين تدارك ده عنوان كتاب آسان درحوزه       �

ي مركـز امـور     وسيله اين حركت به. وه استهاي جاري گر نيز جزو برنامه 

  .شود مشاركت زنان پشتيباني مي

ي موسسه براي استقبال از سال جهاني خـانواده نيـز در دسـت                برنامه �

  .هاست آماده سازي براي ارايه و اجرا در شهرستان

ي نگارش و بررسي مطالب آسان تهيه و در     اي فشرده از شيوه     خالصه �

  . موسسه قرار گرفتهاي اختيار گروه

  

  با ياد دوست

  كه مدارا و مهر مادري

  اوستذره اي از كان مهر و مداراي 

  

���  
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  شماره
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  خرداد
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  قابل توجه فرزندان دبستاني و والدينشان

  
 هنري   ـ  فرهنگي  ي هاي ويژه  در تابستان امسال برنامه  دارد  نظر در موسسه
  : برگزار كندكودكان دبستانيكودكان دبستانيكودكان دبستانيكودكان دبستاني    هاي زير براي با عنوان

  گويي   قصه●
   بازي و كاردستي●

 و  قـصه قـصه قـصه قـصه يز با انواع    ها ن   ها براي كودكان، والدين آن      همزمان با اين برنامه   
  .شوند  براي اين گروه سني آشنا مياهميت آناهميت آناهميت آناهميت آنو بازي بازي بازي بازي 

  
  .براي كسب اطالعات بيشتر با ما تماس بگيريد
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  ها  موسسه در شهرستان •
ها شعبه ندارد، اما يـاري بـه    دانيد موسسه در شهرستان طور كه مي   همان �

ها با كمـك      ها جزو دستور كار موسسه است و در شهرستان          مادران و خانواده  
  .گيرد هاي دولتي وغير دولتي اين كار انجام مي ها و تشكل افراد، سازمان

ــشت ا � ــسال  در ارديبهـ ــام مـ ــودك گـ ــا كـ ــار بـ ــط                   رفتـ  توسـ
 ماريا رضـايي   و  به همت سركار خانم        نژاد  ماريا ساسان سركار خانم   

  .  برگزارشدقائم شهرمند در   مادران عالقه  براي  شادمانه مدير مهدكودك
همـت    و بـه    فاطمـه صـهبا      توسط سركارخانم   رفتار با كودك   گام   �

  . برگزار شد درساري مديرمهدكودك بهاران خيانراس مهرنوش  سركارخانم
 و بـه  كرمي مرضيه شاه  توسط سركار خـانم      ورود به دبستان   كارگاه   �

 مدير مهد كودك آفرينش در شهر       سبحاني شهربانوهمت سركار خانم    
  .شد  برگزار بابل
هـاي    كتـاب    را بـا فرسـتادن       خوي موسسه، ياري به مادران شهرستان       �

 رضا آغـاز      مدير مهدكودك خصوصي   كتابتيار خانم   آسان و با همت سرك    
  .است كرده
   امروز و با همـت جنـاب         الهام ازموسسه مادران     كرج نيز با     درشهرستان �

 براي  ي بازي ـ تشكلي  ـ همكار موسسه در زمينه  محمود سلطاني  آقاي
  .گيري است  شكل ها در حال ياري به خانواده

ه بنيانگذاران اين تشكل جديد، برايشان موسسه  ضمن آمادگي براي ياري ب
  .كند آرزوي موفقيت مي

 برگزار شد،   مژده  بهشتي   در نشستي كه در خرداد ماه با سركار خانم           �
هاي موسسه براي استقبال از سال جهاني خانواده در  ي اجراي برنامه در باره

  . گفتگو شد و توافقات الزم صورت گرفترفسنجان

ý توجه!  
ـ    كننـد و امكـان حـضور موسـسه را در             زي كـه همـت مـي      از دوستان عزي

سازند، عالوه بر سپاس فراوان يك درخواست مهـم           ها فراهم مي    شهرستان
منـداني از     چون عالقه . تر كنند   داريم و آن اين كه اطالع رساني خود را عام         

هاي   گيرند و خواهان شركت در جلسه       ها با موسسه تماس مي       آن  شهرستان
  .ها در شهر خود خبر ندارند الي كه  از تشكيل جلسهموسسه هستند در ح

  

ý روز جهاني خانواده در پارك طالقاني  
هاي اعضاي    به مناسبت بزرگداشت روز جهاني خانواده همراه با خانواده         �

 از صبح تا عصر در پارك طالقـاني برنامـه           26/2/82موسسه، در روز جمعه     
  . داشتيم

خانوادگي برگزار شد، فرصتي يافتيم     در اين برنامه كه به شكل يك گردش         
هـاي   ها گفتگو كنيم و توجـه خـانواده   ي نيازهاي فرهنگي خانواده     تا در باره  

  .ديگر را نيز به اين امر مهم جلب كنيم
در نظر خواهي اين روز،  بيش از پيش به اهميت نقش پـدران و لـزوم                  �

  .مشاركت آنان در بهبود روابط خانوادگي تاكيد شد
هـاي    كنيم براي پيگيري برنامـه      عزيز در خواست مي   از پدران   

  .مشترك پدران و مادران به ما ياري دهند
گفتني است در اين روز گـروه محـيط زيـست موسـسه بـا تهيـه و پخـش               

هايي توجه عموم را به حفظ محيط زيست و توجه به حيات پرنـدگان                كارت
  .جلب كرد

  

  ي تحقيقاتي كتابخانه •
 روانشناسي  ي تحقيقاتي موسسه در بخش    كار نظم بخشيدن به كتابخانه    

ي كتابـدار ارشـد    هاي دلـسوزانه   با مشاوره و كارشناسي    تعليم و تربيت  و  
و در اين كار كتابـداران  .  به پايان رسيد فر فاطمه مرتضاييسركار خانم  
 بـا موسـسه همكـاري    اشرف فدايي و  حسن پور زهره  هـا     عزيز خانم 

  .كردند
 گفتني است نظم بخشيدن بـه بخـش نـشريات ايـن كتابخانـه بـا همـت                     

  ي كتابخانـه   بـه   كلي امور مربوط هماهنگي  و  آجوداني     ماندانا سركارخانم
  .رود   پيش ميفرحنازمددي خانمسركار با  تحقيقاتي 

  . دادند صميمانه سپاسگزاريم از ديگر عزيزاني كه در اين كار ما را ياري
  
  

  اي خانوادگي و سنتيه  جشن بازي •
 بعد از ظهر در فرهنگسراي بانو ـ پارك 7 تا 5 خرداد از ساعت 30 روز جمعه �

هاي بازي، گردشـگري       با همت گروههاي خانوادگي جشن بازيي    ساعي برنامه 
  .و ساير اعضاي فعال موسسه برگزار شد

  .شــود ر مي بعد از ظهـر برگـــزا8 تا 6 مرداد ساعت 31برنامه بعدي گروه روز 
   بـويژه  و اعضاي خانواده خود،   دوستان  كنيم با   مي  عزيزدعوت    هاي  خانواده  ي  از همه 
  . جشن شركت كنند ، در اين ها ها و پدربزرگ  مادربزرگ  و كودكان

  

  بخش دريافت گزارش  •
هاي موسسه،  به تازگي بخـشي در       هاي بهتر از فعاليت     ي گزارش   براي ارايه  �

مسئول اين بخـش خـانم      . ” دريافت گزارش “ت به نام    موسسه داير شده اس   
  .هستند زاده افسانه حسن

هـاي گونـاگون     ي پنج نمونه پرسـشنامه بـراي فعاليـت          اين بخش اقدام به تهيه    
كنيم از اين بـه بعـد گـزارش     از دوستان عزيز در خواست مي . است  موسسه كرده 

  .زاده تحويل دهندها به خانم حسن  هاي خود را مطابق اين پرسشنامه  فعاليت
  

  هاي عمومي  جلسه •
هـاي ترغيـب بـه مطالعـه از بعـد             شـيوه : ي عمومي تيرماه       جلسه �

  ) يثربي چيستا سركارخانم (  و اثر آن بر خالقيت روانشناختي
اهميــت موســيقي در زنــدگي كودكــان              : ي عمــومي مــرداد  جلــسه�

  )جناب آقاي هاتف دوستدار (و نوجوانان
ــسه� ــوميي   جلـ ــهريور   عمـ ــان                      : شـ ــه زمـ ــه بـ ــت توجـ  اهميـ
، در اين جلسه از گروه محـيط زيـست موسـسه نيـز              )سركارخانم مريم احمدي  (

هـا را   ي گروه براي خـانواده    است تا گزارشي از عملكرد يك ساله        درخواست شده 
  .ارايه دهند

  

  ها ها و همكاري ارتباط •
هــاي عــادي و  كت در جلــسههمكـاري بــا شــوراي گــسترش صـلح و شــر   �

  )سركار خانم مرضيه شاه كرمي( ي شورا  دبيرخانه
  )سركار خانم رويا سياوشيان(هاي پيگيري همايش حقوق كودك  جلسه �
   و نــوجـــوانـــان  كــودكــان  جهــانــي بــراي ي نـهضــت   جـلســـه�

  )معصومه جمالي زاده خانم سركار     (
  ه آموزش و پرورشي خانواد پژوهشكده � 
  نهضت سواد آموزي �  
دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي، موسسه آموزش عـالي علمـي ـ كـاربردي         �

  شهيد باهنر
  

   يك خبر •
هاي سنتي در كشور تايلند، كـه قـرار بـود در اوايـل              المللي بازي   سمينار بين  �

رن آن بـا  اين تأخير و تقـا . فروردين امسال برگزار شود، به مرداد ماه موكول شد        
هاي در دست انجام موسسه، سرانجام ما را به اين جا رسـاند كـه از                  برخي طرح 

شركت در آن چشم پوشي كنيم و قرار شد كارهاي انجام شده در اختيار شوراي               
كتاب كودك و گروه بازي موسسه قرارگيرد تا به نحـو مطلـوب بـراي پيـشبرد                  

  .گيري شود ها بهره اهداف سمينار از آن
د روز پيش با خبر شديم كه برگزاري سـمينار بـه دليـل شـيوع بيمـاري      البته چن 

  .است  موكول شده2004سارس لغو و  به فوريه سال 
  

 درگذشـت مادرگراميتـان را تـسليت       سوسن انسان دوست عزيز سـركارخانم     
  .كنيم گوييم و براي شما صبرو پويايي آرزو مي مي
  
ýسپاس   

دستگاه دوربين عكاسـي بـه       داي يك   براي اه   شهناز يداللهي از سركار خانم    
  .مـوسسه

  

  !تـوجــــه
 تـا  5/82 /17از تـاريخ  ) مـام (موسـسه مـادران امـروز    تعطيالت تابـستاني   

  . تعيين شده است24/5/82

  


