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  هاي موسسه در زمستان مختصري از فعاليت •
  )ها فاطمه صهبا و زهرا سليماني خانم(گام رفتار با كودك  •
  )خانم فاطمه ايران پور(گام رفتار با نوجوان  •
  )خانم ماريا ساسان نژاد(گام تشويق و تنبيه  •
  )خانم مريم احمدي (خودشناسي كاربرديگام  •
خانم (گام روابط زناشويي و رشد جنسي كودك و نوجوان           •

  )شيوا موفقيان
  )آقاي مهندس محمود سلطاني( بازي و انديشه گام •

  )خانم مريم احمدي( كارگاه رشد عاطفي •

  :  ماهيانه در اين دوره هاي هجلس ••••
اي بـر    مقدمـه ،  ) پـژوه  آقاي دكتر به  (ان در خانواده    مديريت زم 

هــاي  ، ســنت) خــانم مــريم احمــدي(خودشناســي كــاربردي 
  .آقاي احمد پناهي سمناني ) تاريخچه و خاستگاه(نوروزي 

  بيرون از موسسه هاي  مختصري از فعاليت ••••
هــا و  شــهرداري و مهــدكودك 12 و 16ارتبــاط بــا منــاطق  �

هاي مـرتبط بـا ايـن منـاطق و           ها براي آموزش خانواده    مدرسه
، كرمي ر ، مرضيه شاهفاطمه ايران پو  : ها   خانمهمكاري  مراكز با   

ماريــا ساســان نــژاد ، نگــين نابــت ، فاطمــه عرفانيــان ، رويــا 
  نه شهرزاد و آذر نبئيافسا ان ،ـسياوشي

دكان زير دو سال و كتاب      موضوع كتاب براي نوزادان و كو      �
 هـا  خـانم  به وسيله    21/10/81براي كودكان بيمار در روز شنبه       

  با ياد دوست
  كه مدارا و مهر مادري

  اوست ذره اي از كان مهر و مداراي
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  شماره
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  خبرنامه داخلي
  موسسه 

  مادران امروز
  

  

  

 1511715111-تهران
  عصر خيابان ولي

 9افروز شماره كوچه دل
  مينزيرز

  صندوق پستي 
451-15115  

  تلفن و دورنگار 
  8728317 و 8715424 

maminstitute@kosar.net 
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  1381 اسفند

  2003فوريه 
  

  

  ”!گردش مادر طبيعت بر همگان مبارك باد جشن “ :ي بهار ، چون هر سال بخوانيم  آستانهخواهيم در  مي
  

  ي طبيعت ي جان گرفتن دوباره اما امسال ، در هنگامه
  .اند  فع خشونت، خود ، نفير جنگ و مرگ سردادهي د ن گرفتن جان جهانيان به بهانهكه سوداگران مال و سفيرا

  هي همگاني از نابودي امكان كتابخواني و آگابراي پيشگير
  براي پيشگيري از نابودي امكان بازي و سرگرمي كودكان

  ي از آسيب رساندن به مادر طبيعتبراي پيشگير
  ها و تكريم انسانيت و به منظور حفظ جان انسان

  و به منظور پاسداشت مدارا و مهر و عشق و صلح
  هاي مادران و كودكان عراقي گرانيدل از ن آشفتههاي مادران داغدار فلسطيني و  همدرد با سوگواري

  ها مردمِ صلح دوست و صدها هزار  ميليون)ن بهم26( فوريه 15و همراه با تظاهرات خياباني و همدل 
   جهانل آشفته در سرتا سرِمادرِ د

  و براي مبارك ماندن جشن گردشِ مادرِ طبيعت 
  سال پيشِ استاد ملك الشعراي بهارهمزمان با غريو درد آلود پنجاه 

  :ي بهار  در آستانهآوريم  اد برمييرف
  !اي او ـاد نـده بـيه تا ابد برـك وايِ او رْغـُِ جنگ و م غدغان ز جـف

  



  
2

زهرا سليماني و مريم احمـدي در دانـشگاه پيراپزشـكي بـراي       
  . ه شد نشجويان رشته كتابداري پزشكي ارايدا
در همايش پرورش علمي كودكـان در دانـشكده بهزيـستي           �

هــاي  ســازماني نقــش  مــدي دربــارهســركار خــانم مــريم اح
  . دولتي در پرورش كودكان خردسال صحبت كردند غير
هاي پيگيـري همـايش حقـوق        نمايندگان موسسه در جلسه    �

  . هاي شوراي گسترش صلح شركت كردند  كودك و نشست
در هـاي سـنتي      ي گردشـگري خـانواده ويـژه بـازي         برنامه �

  . در بهمن ماه برگزار شد فرهنگسراي بانو و فضاي باز آن 
هاي رفتار با كودك و       و ساري برنامه   هاي بابل  در شهرستان  �

ي خانم فاطمه صهبا و خانم دكتر        رشد ذهني كودكان به وسيله    
  . زاده انجام شد  فاطمه قاسم

  رهنگي در رفسنجان ادامه دارد  هاي ف پيگيري برنامه �
در ) مژده بهشتيخانم (يكي از نمايندگان موسسه در رفسنجان      

 در كرمـان بـه دعـوت       …ها با    رتباطات تشكل همايش تقويت ا  
   . شركت كردموسسه همياران غدا 

 و  ي آمـوزش  رسـ دريزي   همكاري با دفتر پژوهش و برنامه      �
برگـزاري   ،مركز تحقيقـات و بهبـود زنـدگي زنـان           پرورش ،   

ان پستان توسط سـركار خـانم       ي سرط  سخنراني عمومي درباره  
 ، شــركت در  شــهرداري تهــران16 دكتــر جــواليي در منطقــه

ي فرهنگـي كودكـان از       مراسم اهداي كتاب به كـانون توسـعه       
  .هاي موسسه در زمستان بود  ديگر برنامه

  

  بازي در موسسه   نمايشگاه كتاب و اسباب18/12/82از يكشنبه 
  .داير است 

  

م اخبار مربوط به گروه     يكن مياز همه دوستان عزيز خواهش       •
كنند در پيك چـاپ شـود تـا        خود يا اخباري را كه پيشنهاد مي      

  . بدهند ن روز بيستم هر ماه به گروه انتشاراتپايا
  

  سپاس  ••••
خـود در   و فرهنگـي    هاي مـالي     ي دوستاني كه با كمك     از همه 

 به ما يـاري رسـاندند       برگزاري مراسم سالگرد تاسيس موسسه    
    : از همچنينسپاسگزاريم ،

  .كاران و هممسئول فرهنگسراي بانو سركار خانم احمدي فر 
خـانم مهنـدس     از آقاي مهندس جليلـي و        يژهوشركت گزينه ب  

  .جليلي آزاده 
هـاي   وه سـاير گـر  ، گردشـگري    ،هاي تـداركات     دوستان گروه 
كرمـي ، افـسانه      هـا مرضـيه شـاه      بويژه از خانم  و  فعال موسسه   

، شهناز يداللهي ، ماندانا     ، آذر بخششي ، حميرا عرشيان     شهرزاد
 بنكـدار،   نسرين ،،سهيال طاهري  پژوه فاطمه حقيقت آجوداني ،   

 …و  حراب و مهدي ابطحي،     كاوه اكبري ، م   آقايان ورقا عبدي ،   
  .ند خانم سرور نوتاش و غزال پرتوو دوستان هنرم

   مـراي مراسـبزي ـري  نظم و برنامه،گروه بازي براي  پيگيري 
 ســالگرد تاســيس موســسه و برنامــه گردشــگري بــا موضــوع 

  . شدارگزرانو بب     راي گس كه در فرهنها انوادهخسنتي و  ي ها بازي

 بـراي با سپاس از شركت پارس آذرخش و جناب آقاي جراح           
سركار خـانم منـصوره     و  ي نرم افزاري كتابداري      اهداي برنامه 

  .نوا فرداد براي ياري به انجمن كودكان ناش
از خانم مريم ملك آباديان و خـانم تـوران رئيـسي بـه خـاطر                

  .سگزاريم  سپا ،هاي موسسه از راه دور پيگيري فعاليت
  

ي  ي دوستان و عالقمندان به موسـسه كـه در برنامـه            از همه  •
سالگرد تاسيس موسسه زحمت كشيدند و به جمع ما پيوستند           

  . هاي خود ما را شاد و دلگرم كردند سپاسگزاريم  يا با پيام
هاي آينده موقعيـت بهتـري بـراي گذرانـدن          اميدواريم در سال  

   .يك روز خوش در كنار يكديگر را فراهم كنيم 
  

  !دوستان عزيز  •
 بعـد از ظهـر را بـه         7 تا   3 از ساعت    19/1/1382شنبه   روز سه 

چشم . ايم   ديدار نوروزي با يكديگر در موسسه اختصاص داده       
  . داريم  به راه شما هستيم و مقدمتان را در آن روز گرامي مي

  

كنيم نظرشان را درباره پيـك       دوستان عزيز درخواست مي   از   •
ظـرات خـود را بـه    توانيـد ن  مـي . بدهند تشارات  انمام به گروه    

  .  موسسه بفرستيد صورت كتبي به نشاني
  

  1382هاي موسسه در بهار  گام
  

  گام
تاريخ 
  شروع

تعداد 
  جلسه

  ساعت  گرداننده

خودشناســــــي 
  )2گروه (كاربردي

20/1/82  
چهارشن

  به
خانم مريم    16

  9-11  احمدي

  21/1/82  بازي و انديشه
ندس آقاي مه  4  شنبه پنج

  9-11  محمود سلطاني

ارتباطــــــات 
ــوثر در  مـــــ

  خانواده

26/1/82  
آقاي دكتر   4  شنبه سه

  4-6  اميرهمايون مجد

 خـود   رفتار با 
   كودكو

23/1/82  
ماريا خانم   9  شنبه

  9-11  نژاد ساسان

  23/1/82  تشويق و تنبيه
خانم فاطمه   4  شنبه

  9-11  صهبا

ــا  ــار ب ود و خــرفت
  )ظهربعداز(ننوجوا

23/1/82  
م مرضيه خان  9  شنبه

  4-6  شاه كرمي

ود و  خـ رفتار بـا    
  )صبح (نوجوان

24/1/82  
خانم فاطمه   9  يكشنبه

  9-11  ايران پور

  روابط زناشويي
24/1/82  

خانم شيوا   4  يكشنبه
  9-11  موفقيان

  9/2/82  ارتباط كالمي
خانم مريم   2  شنبه سه

  11/9  احمدي

ــسي   ــد جنـ رشـ
  كودك و نوجوان 

21/2/82  
خانم شيوا   4  يكشنبه

  9-11  يان موفق

گــويي و  قــصه
  كتابخواني

13/3/82  
خانم مرضيه   3  شنبه سه

  9-11  شاه كرمي

  

 18/1/82 روزدوشـنبه    از) گروه يك (كاربردي   خودشناسي   گام
  .د ياب ادامه مي

  


