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 :فرستنده 
  موسسه مادران امروز  

  عصرـ باالتر از شهيد بهشتي ـ كوچه دل افروز   تهران ـ ولي

  )                 15115-451صندوق پستي ( ـ زيرزمين ـ 9  شماره 

   8715424 و 8728317:    تلفن و فاكس 

   maminstitute@kosar.net:    پست الكترونيك 
  

  

  

همـين مناسـبت ، ضـمن آرزوي بالنـدگي همـه        به.  ارديبهشت روز جهاني خانواده است       25

ي آواره و  هـا  ها در پناه صلح و آرامش در سرتاسر جهان ، حمايـت خـود را از خـانواده      خانواده

تـر    اميـدواريم در روزي هرچـه نزديـك        كنـيم و همدالنـه     ي فلسطيني اعالن مـي     پناه مانده  بي

هـاي خـود  حقـوق طبيعـي و      مادران و فرزندان اين سرزمين اشـغال شـده در كنـار خـانواده             

  .  اجتماعيشان را در وطني آزاد از يوغ اشغالگران به چنگ آورند

  

  

  ديدار نوروزي 

 بعد ازظهر   6 صبح تا    10 فروردين از    20شنبه   روز سه 

ــتيم   ــوروزي داش ــدار ن ــتان در .دي ــايي دوس  گردهم

العاده  هاي مختلف همواره شورو نشاطي فوق      مناسبت

ها را بـراي     گويد فرصت  دارد و بيش از پيش به ما مي       

ارتباط بهتر و توجه به كيفيت و گسترش كار غنيمت          

  . بشماريم 

  

  ها  ها ، جلسه ها ، كارگاه گام

هـا و   هـا و كارگـاه    گـام  81در فروردين و ارديبهشت     

  :  زير برگزار شد هاي جلسه

خـانم مـريم    (هاي رفتار با خود و رفتار با كودك          گام

، ) پـور  خانم فاطمه ايـران   (، رفتار با نوجوان     )احمدي

، بـازي و انديـشه    ) خانم شيوا موفقيـان   (رشد جنسي   

هــاي  ، ســرگرمي) آقــاي مهنــدس محمــود ســلطاني(

خـانم زهـرا فرمـاني و    (كودكان ـ نقاشي و كاردستي  

  )آقاي سعيد كاوه(، اعتماد به نفس )كيهانيخانم فريبا 

آقاي مهنـدس  (جلسه عمومي آموزش هنر به كودكان    

  ) جزايري

آقـاي مهنـدس    (دو جلسه عمـومي بـازي و انديـشه          

  ) محمود سلطاني
  

  ها ها و ارتباط همكاري

ها و مراكز زيـر ارتبـاط يـا          در دوره گذشته با سازمان    

  : همكاري داشتيم 
هاي كوچك،   دكودك فرشته شوراي كتاب كودك ، مه    

مهدكودك رنگارنـگ ، مهـدكودك مولـود ، موسـسه           
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  شماره

8  

  خبرنامه داخلي

  موسسه مادران امروز
  81فروردين و ارديبهشت 

  با ياد دوست
  كه مدارا و مهر مادري

  اوست  و مدارايذره اي از كان مهر
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پژوهشي كودكان دنيا ، موسسه تحقيقات ، بازتواني و         
بهبود زندگي زنان ، انجمن ترويج علم ايران ، دبستان 

ــستان پــسرانه كــاظم  ــه ، دب ــه زينبي موســوي ،  دختران
، كانون ناشنوايان اردبيل ،      شهرداري تهران ، بهزيستي   

  .انون توسعه فرهنگي كودكان ، انجمن حامي ك
  

  گروه گردشگري
در ارديبهشت امسال دو برنامه گردش خـانوادگي بـا          

ريزي گروه گردشگري موسـسه و يـاري سـاير           برنامه
 در 6/2/81اولـي در روز جمعـه   . ها برگزار شد    گروه

 بــه 27/2/81پــارك چيتگــر و دومــي در روز جمعــه 
  . ر پارك طالقاني مناسبت روز جهاني خانواده د

ي اعـضاي    ها با هم بودن همه     هدف از اين نوع برنامه    
ي فرهنگي ـ تفريحـي اسـت ،      خانواده در يك برنامه

تـر   تا به اين ترتيب هم روابـط خـانوادگي مـستحكم          
ي اعـضاي    آوردهاي موسـسه بـا همـه       شود هم دست  

  . خانواده در ميان گذاشته شود 
  

  گروه بازي و قصه
ي موسسه در دو بعد نظري  ازي و قصهفعاليت گروه ب

هـاي مناسـب و تـرويج        و عملي براي گسترش بازي    
تـر   ها روز به روز گسترده     فرهنگ مطالعه بين خانواده   

 هاي بـازي و كتـاب      جشناين گروه يكي از     . شود   مي
ي سيدكاظم موسـوي در      ي پسرانه  خود را در مدرسه   

.  آموزش و پرورش تهران به اجرا گذاشت   2ي   منطقه
 و بـا يــاري  18/2/81ايـن برنامـه در روز چهارشــنبه   

در ايـن روز تمـام      . گروه مادر به مـادر برگـزار شـد          
گـويي   هاي مدرسه به بازي و كتابخواني و قـصه         زنگ

ــت  ــصاص ياف ــديريت و  . اخت ــاري م ــاري و ي همك
همكاران مدرسه به اجراي موفقيت آميز ايـن جـشن          

  . ياري رساند 
اي است   عنوان برنامه  بجشن بازي و كتا   گفتني است   

كه موسسه به مراكز آموزشـي ، فرهنگـي و تفريحـي            
ي  موضوع اصـلي ايـن جـشن ارايـه        . كند   پيشنهاد مي 

ــازي ــازي    ب ــاير ب ــي و س ــنتي گروه ــاي س ــا و  ه ه
هاي مفيد ، همچنين ترويج كتـابخواني و          بازي اسباب

در سال گذشـته دو نمونـه از ايـن    . قصه گويي است   
وسـسه بـا همكـاري دبـستان     ي م ها بـه وسـيله    جشن

منطقـه  (و خانه مشق تختي     )  6منطقه(دخترانه زينبيه   
  . برگزار شد ) 16
  

  گروه مادر به مادر
دور دوم كار گروه مادر به مـادر از فـروردين امـسال             

كوشد عالوه بـر      اين گروه در اين دوره مي     . آغاز شد   
ياري به مادران منـاطق محـروم يـا دور از موسـسه ،              

هاي نظري وعملـي تكميـل       ودرا در زمينه  اطالعات خ 
  . كند 

گروه جديد مادر به مادر نيز كار خود را از سه شـنبه             
اين گروه مانند گـروه قـديمي       .  شروع كرد    17/2/81

مادر به مادر به منظور ياري به مادران مناطق محـروم           
ي كار آموزشي خـود      ي يك ساله   و دور افتاده ، دوره    

در ايـن برنامـه ريـزي از     . را برنامه ريزي كرده است      
  . هاي سال گذشته استفاده شده است  تجربه

  

  گروه مادران جهان 
به منظور آگاهي از آنچه در كشورهاي ديگـر دربـاره           

هاي  گذرد ، گروه مادران جهان در فرصت       خانواده مي 
توانند  شود كه به نوعي مي     مناسب ميزبان دوستاني مي   

  .ره سهيم كنند هاي خود در اين با ما را در آگاهي
فـر از فرانـسه و خـانم     در فروردين امسال آقاي پـاك     

همچنـين  . انصاري از آلمان مهمان گروه بودنـد         جابر
ــانم  9/2/81در روز  ــفر خ ــزارش س ــا   گ ــده : ه فري
و ) اســتراليا(تــوران رييــسي )  ســوئد(افــشار  صــديق

  . در گروه ارايه شد ) ژاپن(آفرين ملك تجار  ناز
تشكر خود را از همكاري اين      گروه به اين وسيله     

  .كند  عزيزان اعالن مي
  

  گروه محيط زيست 
ــل    ــر تكمي ــست موســسه عــالوه ب گــروه محــيط زي
اطالعات خود دربـاره محـيط زيـست و خـانواده در            

هـا بـه مناسـبت روز        حال برنامه ريزي براي خـانواده     
  . جهاني محيط زيست است 

  

  گروه بررسي كتاب 
   شكل گرفتـه اسـت و       اين گروه به تازگي در موسسه     

هــا و  هــا از ديــدگاه خــانواده هــدفش بررســي كتــاب
  . گيران است  بهره
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حال روال انتخاب كتاب در موسـسه        به گفتني است تا  
هـاي مربـوط بـه       به اين گونه بوده اسـت كـه كتـاب         

ها و كودكـان و نوجوانـان  ابتـدا بـه وسـيله                خانواده
شد و در صورت مناسب بودن       كارشناسان بررسي مي  

از امسال تصميم   . گرفت   ها قرار مي   در اختيار خانواده  
هـا   گرفتيم پس از بررسي كارشناسانه ، از نظر خانواده  

ها باخبر شويم تا انتخاب و معرفي        ي كتاب  نيز درباره 
ي اين گروه    هماهنگ كننده . تر انجام شود     كتاب دقيق 

  . است ) پناهي(خانم توران رييسي 
  

   موسسه آموزش مادران در خارج از
 تهران ، با ياري معاونت      16آموزش مادران در منطقه     

 10امور فرهنگي و اجتماعي شهرداري  و در منطقـه           
تهران با ياري خانه فرهنگ محله هفت چنار همچنان         

هـاي   همين طور در تعدادي از مهدكودك     . ادامه دارد   
هـا در    تهران و در بعضي مدارس نيز آموزش خانواده       

  . حال انجام است 
توانند بـه موسـسه    به عالقه منداني كه به هر دليلي نمي      

هـاي   كنيم بـراي اسـتفاده از برنامـه        بيايند ، پيشنهاد مي   
  .موسسه به مراكز فوق مراجعه كنند 

ي آموزش   هاي اردبيل و قزوين نيز برنامه در شهرستان
در بابلـسر بـا     . مادران در ارديبهشت ماه انجـام شـد         

هبا كار آمـوزش مـادران      همت سركار خانم فاطمه ص    
  . آغاز شده است 

ي عمــومي آمــوزش  قــرار اســت برنامــه: يــاد آوري 
ها ، بعـد از تعطـيالت        ها از طريق مهد كودك     خانواده

  . تابستان به طور پيگير دنبال شود 
  

  نمايشگاه كتاب 
اي نيـز بـه     المللي كتاب غرفـه    امسال در نمايشگاه بين   

  . موسسه اختصاص يافت 
 ناشران كه ايـن فرصـت را بـراي موسـسه            از اتحاديه 

فراهم كرد ، همچنين از همكاران عزيزي كه صميمانه       
هايمـان در نمايـشگاه يـاري        ي فعاليـت   ما را در ارايه   

  . رساندند سپاسگزاريم
  
  
  

  نشستي با زينت 
خانم زينـت دريـايي يكـي از زنـان كوشـا و دلـسوز         

ي قشم است كه از وقتي خود را شناخته بـراي    جزيره
اي فروگـزار   ها در اين جزيـره لحظـه   ياري به خانواده  

  . نكرده است 
انجمن حمايت  ( از طريق انجمن حامي      25/1/81روز  

بـا ايـن زن كوشـا در        ) هـاي آموزشـي    از توسعه فضا  
موسسه نشستي داشتيم و قرار شد بـا كمـك انجمـن            

هاي آموزشي پويا ، كـانون توسـعه فرهنگـي           پژوهش
اي از عالقـه منـدان       دهكودكان ، انجمـن حـامي و عـ        

هـاي   اي براي ياري بـه برنامـه       حاضر در جلسه كميته   
  . فرهنگي ايشان در قشم تشكيل دهيم 

  
  هاي آينده  برنامه

ــروردين و  هــا و دوره ي گــام  همــه• هــايي كــه در ف
هاي آينده تكرار    ارديبهشت برگزار شده است ، در ماه      

تـا  شود ، چنانچه مايل به شركت در آن ها هستيد            مي
عالوه .  روز قبل از شروع برنامه با ما تماس بگيريد 5

هاي زير در خرداد ماه انجـام     ها و برنامه   ها ، گام   بر آن 
  : خواهد شد 

ــي  • ــد ذهن ــل رش ــام مراح ــه  ( گ ــر فاطم ــانم دكت خ
  )قاسمزاده

  )خانم شيوا موفقيان( گام روابط زناشويي •
 خرداد درباره تغذيـه     7شنبه    جلسه بزرگ ماهانه سه    •

  ) خانم دكتر شيوا مهران(در بزرگسالي 
 تير درباره اضـطراب     4شنبه    جلسه بزرگ ماهانه سه    •
  ) آقاي دكتر ابراهيمي(
   31/3/81 گردش خانوادگي جمعه •
هـا   گويي دوشنبه   كارگاه آشنايي با كتابخواني و قصه      •

  ) كرمي خانم مرضيه شاه (3/81 /27و20
  

  يك درخواست 
كنيم ،    موسسه درخواست مي   هاي كاري  از اعضاي گروه  

اخبار مربوط به گروه خود را تا بيست و پنجم هر ماه به             
 . گروه انتشارات بدهند 

  


