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  ها جلسه ها ، ها ، كارگاه گام

هـاي زيـر     ها و جلـسه    ها و كارگاه   در مهر و آبان گام    
  :برگزار شده است 

خـانم زهـرا    (هاي رفتار با كـودك نوبـت صـبح           گام
نم خـا (، رفتار با كودك نوبت بعـد از ظهـر         )سليماني

خـانـم فاطمـه  (، رفتـار بـا نوجـوان   )فاطـمـه صهبـا 
  ، رشد  )خانم فاطمه صهبا  (،  تشويق و تنبيه      )پور ايران

، ) خـانم شـيوا موفقيـان     (جنسي كـودك و نوجـوان       

آقـاي دكتـر اميرهمـايون    (ارتباطات موثر در خانواده     
  ) مجد

كـارگاه آشنايـي بـا فرهنگامه به همت خانم اشـرف        
اري گروه ترويج فرهنگنامـه شـوراي       شهرزاد و همك  

كتاب كودك در جلـسه عمـومي مهـر مـاه ، سـركار             
خانم تـوران ميرهـادي دربـاره موضـوع خـانواده و            

ي آبـان مـاه      جلـسه . انتخاب كتاب، صحبت كردنـد      
موسسه به ديدار سـركار خـانم احمـدي اختـصاص           

اي ادبـي    جلسه خانم احمدي به شيوه    ن  در اي . يافت  

  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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هـاي موسـسه   هـاي موسـسه   هـاي موسـسه   هـاي موسـسه       ي گردانندگان و اعضاي گروهي گردانندگان و اعضاي گروهي گردانندگان و اعضاي گروهي گردانندگان و اعضاي گروه    ي كتاب زير را به همه ي كتاب زير را به همه ي كتاب زير را به همه ي كتاب زير را به همه     مطالعهمطالعهمطالعهمطالعه

        ::::كنيم كنيم كنيم كنيم     پيشنهاد ميپيشنهاد ميپيشنهاد ميپيشنهاد مي

        

  ي تـأثير و     روش بحث و مذاكره بر اساس مطالعـه                                  

  / نويسنده سيد مهدي ثريا     /                            تأثر متقابل در گروه     

  .                           انتشارات رشد 

+  +  
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ي نقاهـت و     افكـار خـود در دوره     درباره بيمـاري و     
ها براي رشد خـود      ق نتايجي كه بايد از اين گونه اتفا      

كردند و از ياري همكـاران      و جامعه گرفت ، گفتگو      
   .براي بهبود خود و پيشبرد امور تشكر كردند

  
  ها ها و ارتباط همكاري
  .هاي آموزشي پويا   انجمن پژوهش ، بهزيستي،

ها و مراكز زير ارتبـاط يـا         در طي اين دوره با سازمان     
  : همكاري داشتيم 

وراي كتــاب كــودك ، بنيــاد زينــب كبــري ،     شــ
فرهنگسراي اشراق ، كانون پرورش فكري كودكان و        
ــان ،   ــان ، محــك ، مركــز امــور مــشاركت زن نوجوان

، مركـــز ) 14 و 16منطقـــه (شـــهرداري تهـــران  
 مدني ايران ، شوراي  هاي جامعه توانمندسازي سازمان

گسترش فرهنگ صلح ، مركـز تحقيقـات و پـژوهش          
 و ارشــاد اســالمي ، كــانون توســعه وزارت فرهنــگ

فرهنگي كودكان ، موسسه پرورش فرزندان ، موسسه        
بازتواني و بهبود زندگي زنان ، مهد كودك پويندگان،         

 نشريه تعلـيم و  -سازمان آموزش و پرورش استثنايي   
  تربيت استثنايي ، موسسه جامعه امروز

  
  داوطلبهاي  گروه

  گروه هماهنگي 
اعضاي اين گروه هر دو هفتـه يـك بـار           . شده است   

هـاي داوطلـب و فعـال        اين گروه از نمايندگان گـروه     
روزهـاي يكـشنبه ، بـراي هماهنـگ         موسسه تشكيل   
ي موسسه دور هم جمـع       هاي داوطلبانه  كردن فعاليت 

   . شوند مي
  

  ها و مادران تنها گروه مادربزرگ
دو هفتـه يـك بـار روزهـاي         اعضاي اين گـروه هـر       

مدتي قبل به همت    . شوند   پنجشنبه دور هم جمع مي    
اي از اعـضاي فعـال ايـن     سركار خانم مينوكده و عده  

گروه ، انجمن جهانديدگان شـاد ، كـه انجمنـي غيـر             
در مهر ماه   . دولتي و غير انتفاعي است ، تاسيس شد         

اي از اعضاي گروه در يك برنامه تلويزيـوني كـه     عده
   .ناسبت هفته سالمند تهيه شده بود شركت كردندبه م
  

  گروه نوجوانان 
هاي بيرون از    مهر ماه براي گروه نوجوان ، ماه فعاليت       

بزرگداشـت روز   . بـود    ي گوناگون  در برنامه موسسه  
هـايي بـود كـه بـا         كـودك از فعاليـت    شركت  جهاني  

  .حضور و كمك نوجوانان انجام شد 
 سركار خـانم مـريم      ي آبان ماه گروه با حضور      جلسه

احمدي درباره چگونگي خواندن و بررسـي كتـاب ،          
   .برگزار شد

ي   كار براي انتـشار نـشريه      حالنوجوانان موسسه در    
  . مخصوص خود هستند 

  
  گروه مادران جهان

اين گروه هر دو هفته يك بار روزهاي يكشنبه جلسه          
هــا و  اعــضاي گــروه بــا شــركت در كارگــاه. دارنــد 
هاي گروه سـعي     ي مربوط به هدف   هاي آموزش  جلسه

ــال    ــراي انتق ــود را ب ــايي خ ــات و توان ــد اطالع دارن
هاي موسسه به ساير نقـاط جهـان و بـرعكس            تجربه

هايي كـه بـه تـازگي در      يكي از فعاليت  . افزايش دهند 
هـاي سـنتي    شود بررسي بازي گروه به آن پرداخته مي   

هـا در جهـان     به منظور معرفي و ترويج اين نوع بازي       
  . است
  

  گروه مادران داراي فرزند دبستاني
اين گروه فعاليت خود را پس از تعطـيالت تابـستاني           

آوري  ي گروه ، مطالعه و جمع      برنامه.كرد دوباره شروع 
ها و شناخت كودكان دبستاني      ي ويژگي  مطالبي درباره 

ريـزي پــس از بررســي كارهــاي   ايــن برنامــه. اسـت  
ارتبـاط  گذشته گروه و توجه بـه ضـرورت برقـراري           
  .بهتر بين والدين و فرزندان انجام شده است 

   محيط زيست گروه
هاي اين گروه به طور منظم هر دو هفتـه يـك             جلسه 

هاي گروه در مهر مـاه       از فعاليت . شود   بار تشكيل مي  
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ارتباط با سـتاد ناحيـه سـبز تهـران بـراي آشـنايي و               
ي  ريزي براي بازديد از كارخانه     همكاري بيشتر برنامه  

يافت و تفكيك زباله صالح آباد بـود و شـركت در            باز
  .ي مهرگان كتاب موسسه پكا بود برنامه
  

  گروه مطالعه و بررسي كتاب
اي از مـادران عالقمنـد بـه تـرويج           اين گروه از عـده    
 ايـن    فعاليت. ها تشكيل شده است      كتاب بين خانواده  

گفتنـي  . گروه بررسي كتـاب از نگـاه مادرانـه اسـت            
يگري از موسـسه بررسـي كتـاب از         است در بخش د   

گيـرد ، اعـضاي گـروه        ديدگاه كارشناسانه انجام مـي    
مطالعه و بررسي كتاب در مهر ماه چند عنوان كتـاب           

   .را مورد بررسي قرار دادند
  

  گروه گردشگري
ــا   ــا هــم و ب ــر اعــضاي موســسه ب ــراي ارتبــاط بهت ب

هايــشان در يــك روز شــاد و پربــار ، گــروه  خــانواده
 –هـاي تفريحـي      م به برگزاري برنامـه    گردشگري اقدا 
 گـروه ، بـا      در شهريور ماه نيز ايـن     . كند   فرهنگي مي 

ــراي   ــشاطي ب ــازي ، روز پرن ــروه ب ــال گ حــضور فع
   .ها فراهم كردند خانواده
ريزي گروه گردشگري هر دو هفتـه        هاي برنامه  جلسه

   .شود يك بار بعد از ظهر يكشنبه تشكيل مي
  

  گروه مادر به مادر
ن دو گروه مادران آمـوزش ديـده در موسـسه           اكنو هم

هاي ويژه براي انتقال اطالعات      مشغول گذراندن دوره  
. هاي دور از دسترس موسسه هـستند         الزم به خانواده  

گروه يك در حال بـه پايـان رسـاندن دوره دو سـاله              
هاي نظري و عملي خود هـستند و گـروه دو            آموزش

  .برند  سال اول را به پايان مي
ي پيگيري كار گروه مادر بـه        اه امسال برنامه  در مهر م  

مادر تدوين شد و قرار شد اين مادران در پنج بخـش           
  :هاي خود را تخصصي كنند  زير فعالت

رفتـار بـا كـودك،    ) : هاي دراز مدت   بخش اول برنامه  
  رفتار با نوجوان ، تشويق و تنبيه

  گويي كتابخواني و قصه: بخش دوم 
گـي بـراي نـوزادان و       هـاي فرهن   فعاليت: بخش سوم   

  كودكان زير دو سال 
  بازي و سرگرمي: بخش چهارم 
بررسـي نيازهـاي كودكـان دبـستاني و         : بخش پنجم   

  آمادگي براي ورود به دبستان
ها ، عالوه بر توانمند      قرار شد در هر يك از اين گروه       

شدن اعضاء براي آموزش ساير مادران ، منابع مناسبي  
هـا قـرار     ر اختيار خـانواده   نيز تهيه يا تدوين شود و د      

   . گيرد
  

  گروه كار براي كودكان استثنايي
از آغاز تأسيس موسسه گروهي از مادران داراي   گروه  

فرزند كم تـوان ذهنـي ، بـا نـام مـادران سـاعي ، در                 
در تابستان . گذراندند  اي را مي هاي ويژه موسسه دوره

امسال قرار شـد كارشناسـان گـروه بـراي پيگيـري و             
هـاي داراي فرزنـد كـم تـوان          به خانواده تداوم ياري   

هايي تشكيل دهند و به تدوين       جسمي و ذهني جلسه   
ايـن  . ها بپردازند     اي براي اين خانواده    هاي تازه  برنامه

ها صـبح در موسـسه جلـسه دارنـد و            فعالً چهارشنبه 
فريده صـديق افـشار ، فريبـا        : ها    كارشناسان آن خانم  

  .ال جمشيدنژاد هستند و خانم ژي) انصاري(فرجاد 
  

  ها ساير فعاليت
   شهرداري تهران16آموزش مادران در منطقه 

پس از سپري شدن يك سـال از آمـوزش مـادران در             
 و) خانه مـشق و فـرش تختـي       ( شهرداري   16منطقه  

تابستاني ، آموزش مادران در اين مركز  يك ماه تعطيل
در حـال حاضـر گـام       . از مهر ماه دوباره شروع شـد        

در روزهـاي   ) خانم ماريا ساسان نژاد   (ر با كودك    رفتا
  . شود  شنبه در اين مركز اجرا مي
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  )س(همكاري با بنياد زينب كبري 
 –و آموزش مـادر     ) س(همكاري با بنياد زينب كبري      

هـاي   گام. مربيان اين مركز در مهر ماه نيز ادامه يافت          
  گويي در اين ماه  بازي و سرگرمي و كتابخواني و قصه

  . بنياد برگزار شد در 
  

  ها برگزاري كارگاه در مهدكودك
توسط خانم زهرا سليماني در مهد كـودك پوينـدگان          

” كار فرهنگـي بـا نـوزادان      “در مهر ماه امسال كارگاه      
  . برگزار شد 

برگزاري اين كارگاه به درخواست موسسه پژوهـشي        
شـركت كننـدگان در كارگـاه    . كودكان دنيا انجام شد   

هـا   ها و مديران مسئول مهد كودك      دكمربيان مهد كو  
  .بودند 

  
  هاي آينده  برنامه
هاي رفتار با كودك ، رفتار با نوجوان ، تـشويق و             گام

تنبيه ، ارتباطات موثر در خانواده ، روابـط زناشـويي،           
  .در ماه آينده ادامه دارند 

ي دوم آذر  نيمـه (گام بازي بعد از ماه مبارك رمـضان         
  . شود  تشكيل مي) ماه

ي دوم   نيمه(گام روابط زناشويي بعد از ظهر سه شنبه         
  .شود  تشكيل مي) آبان

ي  گام جديد رتفار با نوجوان و رفتار با كـودك نيمـه           
  . شود  ذدوم آذر ماه آغاز مي

ي ماهانه آينده بـه دليـل تعطيـل بـودن اولـين               جلسه
انتقـال  )  آذر12(شنبه آذر ماه به دومين سـه شـنبه       سه

هـاي    جلـسه آشـنايي بـا بيمـاري        عنوان ايـن  . يافت  
غفوني، هپاتيت و سخنران خانم دكتـر همـا بهمنيـان           

  . است 
  

  دوستان عزيز سالم
ي  هـاي شـما در دوره      زبانم بـراي سـپاس از محبـت       

پس اين كار را به عهـده شـاعر         . بيماريم قاصر است    
گذارم ؛ و به ايـن وسـيله از          عزيز فريدون مشيري مي   

ان امروز ، شوراي كتاب     ي همكاران موسسه مادر    همه
كــودك و ســاير مراكــز فرهنگــي و آموزشــي كــه بــا 

 هايشان نقاهت بعد از بيماري را بـرايم        ديدارها و پيام  
ــي  ــگزاري م ــد سپاس ــايند كردن ــاه و خوش ــنم؛  كوت ك

همچنين از كادر پزشكي به ويژه جنـاب آقـاي دكتـر            
 جناب آقاي دكتـر محمـد حـسين          الدين برقعي ،   هب

 خانم دكتر ژيال صـادقي، سـركار        آرا ، سركار   حكمت
خانم مينو رضايي ، سركار خانم دكتر آزاده جواليي و   
سركار خانم مهشيد هـورمزي ، سـركار خـانم دكتـر            
مريم كديور و جناب آقاي دكتـر مفيـدي ، همچنـين            
كادر اتاق عمل ، پرستاري و اورژانس بيمارستان مهر         

  .كنم صميمانه سپاسگزاري مي
  

                          مريم احمدي                  
  سپاس

  اگر در كهكشاني دور 
     دلي ، يك لحظه در صد سال 

   بي شك ، ياد من كند ،    
  هاي عمر ، دل من ، در تمام لحظه

  تپد ، پرشور ، به يادش مي
  من اينك ، در دل اين كهكشان نور

  هاي مهر اين منظومه    
  اين خورشيدهاي بوسه و لبخند ، 

  رخسارهاي شاد،اين     
  تان را ، با كدامين عمر صدها ساله شكوه لطف
  توانم داد؟ پاسخ مي        

  هاي گرم مرا اين دست
  هاي سرشار از صفا  اين جان
  ست  يك عمر پرورده    

  هاي رنگين ، دلم در نور و عطر اين محبت
  .ست  زندگي كرده      

  نگاه مهرتان ، جان بخش چون خورشيد 
  .ست  رخشيدههاي من د به روي لحظه

  ست به جانم نيروي گفتار بخشيده
  صفاي مهرتان را ، با سراپاي وجودم
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  با تمام تار و پودم    
  .برم با خويش  پذيرم ، مي مي    

  مرا تا جاودان سرمست خواهد كرد ،
  جهان ،    
بــــيش از    كهكشانيدر      
  .پيش 

  فشاند نور صفاي مهرتان همواره بر من مي
  …دور اگر از جان من ، يك ذره ماند در 

  هاي جديد جزوه
هـاي   ي جـزوه   هاي زير بـه مجموعـه      به تازگي جزوه  

  : آسان موسسه اضافه شده است 
گويي براي كودكـان زيـر دو        سازي و قصه   قصه •

  .هاي مناسب   با تجديد نظر و افزايش نمونهسال
كتاب و كتابخواني براي نوزادان و كودكان زيـر          •

  نگي همراه با تصويرهاي ردو سال
  مراحل رشد كودكان تا شش سالگيآشنايي با  •
  ي تنبيه نكاتي درباره •
  

  يادآوري
ي ساالنه كمكي اسـت بـه        پرداخت به موقع شهريه    •

از دوستاني كه تاكنون    . گردش بهتر كارها در موسسه      
ــال   ــضويت س ــق ع ــه 81ح ــود را نپرداخت ــد ،   خ ان

  . كنيم هر چه زودتر اقدام كنند  درخواست مي
كنـد   ي تلفن شما تغيير مـي      ه نشاني يا شماره   چنانچ •

  .لطفاً به موسسه اطالع دهيد 
  سپاس

از مجله فيلم براي اشتراك رايگـان موسـسه ، و از             •
سركار خانم آنتونيا شركاء براي در دسترس قرار دادن      

  اين مجله 

هــا مهنــدس بهــدخت بهمــرام و  از ســركار خــانم •
هـاي   مـه مهندس فرشته ناجيـان بـراي يـاري بـه برنا          

  ي موسسه در جهت ترويج كتاب داوطلبانه
از نشريه تعليم و تربيت استثنايي سازمان آموزش و      •

   پرورش استثنايي براي اشتراك رايگان مجله
  

  روز جهاني كودك 
هـاي   به مناسبت روز جهاني كودك موسسه در برنامه       
  :مربوط به اين روز با مراكز زير همكاري كرد 

 14منطقـه  (ي ، بوسـتان گلـزار      خانه فرهنگ پايدار   •
  )شهرداري تهران

  كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان •
  محك •
  فرهنگسراي اشراق •
  دانشكده بهزيستي •
  دانشگاه شهيد رجايي و خواجه نصير طوسي •

از گروه نوجوانان ، مادر به مادر ، بازي و سـرگرمي ،      
گـويي   گردشگري ، محيط زيست ، كتابخواني و قصه       

ي اعضاي فعال موسسه كه صـميمانه در بهتـر           مهو ه 
ــه  ــن برنام ــدن اي ــزار ش ــد ،   برگ ــاري كردن ــا همك ه

  .سپاسگزاريم 
  نكته

ي مراكـز آموزشـي و فرهنگـي و         ضمن تشكر از همه   
هـايي   هايي كه اقدام به برگزاري چنين برنامـه        سازمان

كنـيم   ها محترم تقاضا مي    كنند ، از مراكز و سازمان      مي
شاركت موسـسه هـستند ، مـا را         چنانچه خواهـان مـ    

تـر در    زودتر با خبر كنند تا بتوانيم با تقسيم كار دقيق         
ها از نيروهاي خود به بهترين نحـو اسـتفاده    بين گروه 

 .هـا بـه وجـود نيايـد          كنيم و اختاللي در ساير برنامه     

 


