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  طرح ها و برنامه ها ••••

ي   ي فعاليـت هـاي قبـل، اجـراي بعـضي از طـرح هـا                در ادامه 

  :يافت از جمله و گسترش    سال گذشته نيز ادامهموسسه در

   در ساير مراكزطرح آموزش از راه دور خانواده ها گسترش -

   طرح تربيت ياريگر خانواده -

  هاي فرهنگي براي نوزادان و كودكان زير دو سال فعاليت طرح -

يـك روز بـدون     (  اجراي جشن هاي بازي و كتاب در مدارس         -

  )كيف و كتاب در مدرسه 

  ها خانواده بين اعضايبهتر ارتباط ورظمن هب يتسن هاي بازي  اجراي-

هـاي مربـوط بـه         طرح آموزش مربيان مهدهاي كـودك در زمينـه         -

  گويي ، كتابخواني و قصه جذب به مهد، ارتباط با كودك 

  

 ها ها و كارگاه گام

هاي برگزار شـده در موسـسه طـي           ها و كارگاه    موضوع گام 

  :سال گذشته عبارت بود از 

  رشـد جنـسي  ، تشويق و تنبيه،بازي و انديشه  ،  ارتباط كالمي 

، روابـط   ، رفتـار بـا نوجـوان        رفتار با كودك  كودك و نوجوان ،     

گـويي ،     زناشويي، كامپيوتر بـراي مـادران ، كتـابخواني و قـصه           

  مادران باردار ، مديريت بر خشم ، مديريت بر خود

   شـادي در خـانواده،   هاي مطالعـه،    ريزي  ، روش     انضباط ، برنامه  

  شيردهي ، ماساژ نوزاد، نه گفتن ،  ورود به دبستان ، هدفمندي

  

  ي پدران هاي ويژه برگزاري كارگاه ••••

در سال گذشته قدمي به سوي جذب بيشتر پـدران بـه موسـسه              

ريـزي   هايي را براي بعدازظهرها برنامه      ها و كارگاه    برداشتيم و گام  

  .تفاده كنند ها اس كرديم تا مادران شاغل و پدران بتوانند از آن

حل مـسئله در     ،   هاي خانوادگي   جلسه،  ارتباط بهتر در خانواده      

، ي والــدين  هـاي رفــع نيازهـا   راه ،  متعــادل خـانواده  ، خـانواده 

 ،  وقت خـوب  ،  هاي والدين   نيازها و خواسته  ،  مشورت در خانواده  

ها و چگونگي رسيدن      هماهنگي در هدف  ، هدفمندي در خانواده  

  ها به آن

  با ياد دوست
  كه مدارا و مهر مادري

  اوستراي اي از كان مهر و مدا ذره

  

  )مام(موسسه مادران امروز
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  ي نوجوانان ي ويژهها برنامه

  : هاي زير براي نوجوانان اجرا شده است در سال گذشته برنامه

ارتباط بـا همـساالن ، چـرا       :هاي  هايي با موضوع    برگزاري كارگاه 

رسند ، چگونه گفتگو كـردن ، چگونـه عواطـف       هاي ما نمي    پيام

 ، كارگـاه     و بلـوغ    زدن مـوثر، سـالمت      خود را بـشناسيم ، حـرف      

، مديريت بـر خـشم،      نواحي ،گوش دادن فعال     آشنايي با موسيقي  

نگاهي به مد، نه گفتن ،  گام ديـدن نـه نگـاه كـردن و نقـد و                    

همچنين برگزاري دو جشن در پايان سال و پايـان          بررسي فيلم   

  .ي نوجوانان بوده است هاي ويژه تابستان از برنامه

  

  هاي پرسش و پاسخ   سخنراني و جلسه••••

از )  مـام    (سـسه مـادران امـروز       مو در شنبه هـر مـاه     اولين سه 

هـا    جلـسه  .شـود   برگزار مـي   سخنراني عمومي    5/11 تا   9ساعت

است و موضوع هر برنامـه     صورت سخنراني و پرسش و پاسخ        هب

هـا انتخـاب و توسـط يكـي از           اساس نيازسـنجي از خـانواده      بر

  . گيرد قرار  مي كارشناسان مسلط در آن زمينه مورد بررسي

  

  : گذشتهسال  ه در يكهاي ماهان سخنراني
  

  موضوع  كارشناس

  اضطراب  خانم مريم احمدي

  آقاي فريبرز رستمي
فرهنگ شنيداري خانواده و 

  موسيقي نواحي

   خانم دكتر طاهره جذبي 
ي مسايل  پرسش و پاسخ درباره

  دندانپزشكي

  خانم مريم احمدي
ي  پرسش و پاسخ درباره

  هاي تربيتي موضوع

  هاي رفتاري  بازيموضوع  خانم پرينوش صنيعي

  زن در ميانسالي  خانم شيوا موفقيان

  اضطراب در نوجواني  آقاي دكتر هادي هاشمي

  محيط مناسب براي درس خواندن  خانم مريم احمدي

  زن محور تغذيه  دكتر صالحي خانم

  رفتار خالق با فرزند  الدين اكرمي آقاي جمال

  

  

  

  

  

 

 هـا ،    هاي موسسه در مدرسـه      اجراي برنامه  ••••

  ها  و فرهنگسرا كودكهاي هدم
هـا ،     گـام (هـاي آموزشـي خـود         موسسه در سال گذشته برنامـه     

ــاه ــشن  كارگ ــا ، ج ــخنراني   ه ــاب ، س ــازي و كت ــاي ب ــا ه  و ه

  : را در اين مراكز ارايه كرده است) تاب ك هاي نمايشگاه

، بـاغ مينـو ،      هـا   بـاغ سـتاره   ،خودرو  ايـران  در مهدهاي كودك   •

 فارابي، مامك ،   ،    شادان ،ساترا ،   ينهرنگ ، كمان  رنگين،  رنگارنگ  

  ياسمنو  ويستا ، هاي زندگي نغمه

ــزاري - ــانواده   برگ ــا خ ــاط ب ــاه ارتب ــن  كارگ ــوت انجم ــه دع ب

هاي آموزشي پويا براي مديران مهدهاي كـودك عـضو     پژوهش

   رنگارنگ درمهدكودك انجمن 

، دبـستان    )7ي  منطقـه ( دبستان دخترانـه آينـده سـازان           در   •

) 3ي  منطقــه(،دبــستان رفــاه   ) 6ي   منطقــه( يمــان دخترانــه ا

،دبستان شهيد  ) 13ي  منطقه( آبادي    الدين اسد   دبستان سيدجمال 

،  )10ي  منطقه(، دبستان شهيد غفاري   )  16ي    منطقه( جعفري  

ــستان ــهيدعباس وزان   دب ــسرانه ش ــه( پ ــستان ، )4ي   منطق  دب

،  )2ي    نطقـه م( نژاد  دبيرستان پاك   ،  2ي    باقر صدر منطقه    محمد

نـرجس    ، دبيرسـتان   ) 2ي      منطقـه ( نژاد    ن دخترانه پاك  دبيرستا

ــه( ــه  ) 6ي  منطقــ ــسرانه عالمــ ــايي پــ ــه راهنمــ ، مدرســ

ي راهنمـايي دخترانـه مركــز     مدرسـه ، ) 5ي منطقـه  (  طباطبـايي 

( مدرســه راهنمــايي دارالفنــون  ، 1ي  توســعه صــادرات منطقــه

ــه ــه    )1ي   منطق ــايي دختران ــه راهنم ــرج  ، مدرس ــان ك فرزانگ

ي راهنمـايي   مدرسـه ،) 6ي    منطقـه (الهدي    راهنمايي بنت   مدرسه

    )8ي  منطقه(خديجه كبري راهنمايي ي مدرسهكرج، در الهدي بنت

ي راهنمايي  ،مدرسه )6ي  منطقه(دانش  ي راهنمايي راه مدرسه

( ي راهنمايي وحدت  ، مدرسه)13ي  منطقه( مريم ساوجي 

،  ) 7ي منطقه( خترانه مقدم سامان  ، هنرستان د)13ي  منطقه

  هنرستان نظام مافي

ي  جــشنواره)ي ســه تهــران  شــهرداري منطقــه( پــارك ملــت 

 شـهرداري  18ي سالمت منطقـه       همگامان سالمت شهر  ،خانه    

ي فرهنــگ  اهللا ايروانــي ، خانــه ي فرهنــگ آيــت تهــران ،خانــه

ي فرهنـگ والفجـر     آور  ، خانـه      ي فرهنـگ مهـر      حافظيه ، خانه  

   فرهنگي و هنري سئول ي  ،مجموعهرهنگسراي سالمند ف.

  ساير مراكز

ي كودك،آموزشگاه زبـان گـوي  ، آموزشـگاه موسـيقي               آشيانه

كـانون مهندسـان    خانه كتابـدار،    پارس ، انجمن آينده روشن  ،        

مجموعه فرهنگي هنري تهران  ، مسجدالرضا به        .مكانيك ايران 

نــت فرهنگــي ي ســازمان آب و معاو دعــوت شــوراياري محلــه

ي سالمت ، موسـسه        اداره - تهران 5اجتماعي شهرداري منطقه    

 اتم  ، موسسه زندگي نوين امروز
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  هاي داوطلب گروه

هاي مختلف آموزشـي      گيران موسسه پس از گذراندن دوره       هبهر

بـه    هايـشان  توانند  بر اساس عالقه و توانمندي        در موسسه ، مي   

ضـوع فعاليـت ايـن    مو.  هـاي داوطلـب موسـسه بپيوندنـد      گروه

 همچنـين  ، شود هاي موسسه تعيين مي   ها با توجه به هدف      گروه

صـورت فـردي      گيران بر اساس تمايـل خـود بـه          اي از بهره    عده

 از  آمـوزش  هاي آموزش ،    در سال گذشته گروه   . كنند  فعاليت مي 

ــازي،دور، راه ــه مــادر، ب  كتــاب ،گردشــگري، ، بررســي  مــادر ب

  .يت كردندلر موسسسه فعاد محيط زيست، و  ها مادربزرگ

ي آمـوزش نيروهـاي    سـري از برنامـه    دومـين   درسال گذشـته    

ايـن برنامـه بـراي       . داوطلب موسسه مادران امروز برگـزار شـد       

  ي   جلسه ها در ده   تكميل اطالعات داوطلبان و  بر اساس نياز آن        

  . اجرا شدآموزشي 

  

  ها   ارتباطات و همكاري••••
 ، مهدها  و فرهنگـسراها از        ها  بجز مراكزي كه در بخش مدرسه     

نهادهاي زير    ها و   گذشته با سازمان    هانام برديم موسسه درسال     آن

   :داشته است  آموزشي برنامه ها اجراي ويا براي آن وهمكاري ارتباط

آشيانه كودك ،انتشارات پيك ادبيات ،انجمـن ايرانـي مطالعـات           

، 3ي  ي كـل سـالمت منطقـه        زنان ،انجمن آينده روشـن و اداره      

هـاي آموزشـي پويـا،انجمن جهانديـدگان شـاد،          انجمن پژوهش 

انجمن جهانديدگان شادمهر،انجمن حمايت از حقـوق كـودك ،          

انجمن هموفيلي  ديدگان اجتماعي ،    انجمن حمايت و ياري آسيب    

  هاي آموزشي پويا،تاالر هنر،جبهه سبز ، پژوهش انجمنايران ، 

ت مبـارزه بـا   جمعيت زنان مبارزه با آلودگي محيط زيست ،جمعي       

ي   حـسينيه ارشـاد ،خانـه     جهاددانشگاهي دانـشگاه تهران،   اعتياد،

دانشگاه عالمه  بخشي ،   كتابدار ، دانشكده علوم بهزيستي و توان      

سـازمان دفـاع از     سازمان حفاظت از محيط زيست ،       طباطبايي،  

 شــبكه يــاري ســازمان زنــان زرتــشتي ، ، قربانيــان خــشونت

شوراي گسترش  كتاب كودك ،    شوراي  كودكان كار و خيابان،       به

، كودك    كتاب  شورايي داوديه ،      شوراياري محله   فرهنگ صلح ،  

كانون مهندسـان مكانيـك     كانون پرورش كودكان و نوجوانان ،       

هـاي آمـوزش از راه دور    كانون كودكـان ايرانيـان ، گـروه     .ايران

موسسه در شهرهاي قائم شهر، بابل ، ساري ، تنكابن ، رامسر و        

رشت ،ماهنامه صنعت چاپ ، مجموعه فرهنگي هنـري سـئول،           

ــران     ــرب تهـ ــت غـ ــز بهداشـ ــشاركتمركـ ــاي  مركزمـ هـ

   شـهرداري تهـران،     6 ي  هاي غيردولتـي منطقـه        سازمان  مردمي

موسـسه  موسـسه بـازي و انديـشه ،         اور گزينـه ،   مهندسان مـش  

، دكان ، موسسه پژوهشي كودكان دنيا     پژوهشي تاريخ ادبيات كو   

موسسه كنشگران داوطلب ،موسسه تحقيقات، بازتواني و بهبـود         

 پـاد،   كـودك  موسسهموسسه زنان وكودكان رهياب،   ،زندگي زنان 

 ، موسـسه     نـوين امـروز    ، موسسه زندگي  موسسه نوآوران پارس  

نهـضت سـوادآموزي،    ان غدا، نشريه كودكـان و مـادران ،        هميار

  يونيسفهنرستان مقدم سامان، 

  ها و آموزش از راه دور  شهرستان••••

مهـد   (شـهر   قـائم  ،  ) مهد شـادمانه   (شهر  قائمدر  برگزاري گام   •

   مهد كودك آفرينش -همدان  ، )ترانه بهاري

   دبيرستان فرزانگان-كرج

ه دور  و همچنــين ســاير ي برنامــه هــاي آمــوزش از را ادامــه•

  :هاي اين گروه از جمله برنامه

در   گـيالن   دور اسـتان    آمـوزش از راه     هـاي   گروه  نشست  برگزاري -

  رشت

هـاي    براي اعضاي گـروه   كارگاه آشنايي با موسيقي     برگزاري   -

  دور استان گيالن آموزش از راه

  هاي زندگي در ساري برگزاري سخنراني و كارگاه مهارت -

هـاي آمـوزش از راه دور         ارمين همـايش گـروه    برگزاري چهـ   -

ــدران ــتان مازن ــروه(اس ــدگان گ ــوزش از راه دور  نماين ــاي آم ه

شهر، ساري و بابل و سه نفر از اعـضاي كـارگروه        شهرهاي قائم 

 هـا،   منظور بررسي وضعيت كـارگروه      آموزش از راه دور تهران به     

هـا بـا      ي تقويت ارتباط گـروه      ها و نحوه    مشكالت و نيازهاي آن   

  ) . چهارمين همايش خود را برگزار كردندكارگروه تهران

  برگزاري سخنراني با موضوع هوش هيجاني  -

  

  رسانه هاموسسه در  ••••
  : ايم  يا مصاحبه داشته زير خبر، مقاله هاي گذشته در رسانه در سال

 ، 6همشهري محلـه  ايران ، روزنامه ي  ي سرمايه، روزنامه  روزنامه

  روزنامه اعتماد ملي ، سايت سالمت   ،3روزنامه همشهري محله

 
   انتشارات موسسه در سال گذشته••••

   شماره پيك و يك شماره پيوست پيكدهـ انتشار ياز

   آسان هاي كتاب هايـ تكثير مجدد تمامي عنوان

بـا عنـوان     هاي كار     نتشار يك عنوان جديد از مجموعه كتاب      ا -

   ي تنبيه درباره

  

  سايت  •••• 
ي  در ادامــه. ســاله شــد چهــارمــروز ســايت موســسه مــادران ا

 و بـا     كنـيم  تـر      كرديم اين بخش را  فعال      كوشش هاي    فعاليت

 اخبار ، مقاله ها و ساير مطالـب  ،اطالعات استفاده از اين امكان  

  . ها قرار دهيم مورد نياز را در دسترس خانواده

ها و با توجه به محورهاي        همچنين در پاسخ به نيازهاي خانواده     

  :سه دو بخش جديد به سايت اضافه شدكاري موس

ها  منظور آشنايي خانواده اندازي بخشي در سايت موسسه به       راه -

  هاي مختلف با هدف ارتباط بهتر اعضاي خانواده با بازي

ي سبز بـه      اندازي بخشي در سايت موسسه با عنوان تغذيه          راه -

  ي سالم ها با تغذيه منظور آشنايي خانواده

  ي سبز ي تغذيه جشنوارهبرگزاري ����
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هاي گروه محيط زيست موسسه مادران امروز  يكي از فعاليت

اين .  هاي سبز است ريزي براي برگزاري ميهماني برنامه
ي   تبادل تجربه و كسب اطالعات دربارهها با هدف ميهماني

ارتباط بيشتر اعضاي  و زيست از طريق خانواده حفظ محيط
ها بمنظور آشنايي  رنامه در اين ب.شود موسسه با هم برگزار مي

مادران با اهميت و جايگاه تربيتي مادران در ارتباط با آموزش 

مسايل زيست محيطي به كودكان،  از كارشناسان مسلط به اين 
با انواع  ها خانواده ها  در اين برنامه.شود حوزه هم دعوت مي

) از نظر تازگي و طبيعي بودن و ارزش غذايي(سالم  هاي خواركي

از نظر انرژي انساني، زمان، (جويي  ها به صرفه ي آن تهيهكه در 
ها توجه شده است،  و  قابل دسترس بودن آن) هزينه ، سوخت 

  .شوند آشنا مي

  
  ساير فعاليت ها �

   برگزاري جشن بازي براي خانواده ها-

برگزاري مراسم بزرگداشت روز جهاني خانواده توسـط چهـار            -
آموزشي پويا، شـوراي كتـاب   هاي    نهاد فرهنگي انجمن پژوهش   

كودك، موسسه پژوهشي كودكان دنيا و موسسه مادران امروز با     

هـاي غيردولتـي        هاي مردمـي سـازمان      همكاري مركز مشاركت  
  . شهرداري تهران6ي  منطقه

ها و   از سازمان1387براي برگزاري اين مراسم در ارديبهشت 

برگزاري ي خانواده دعوت شد تا براي  نهادهاي فعال در حوزه
ها  ي گردهمايي اين سازمان در جلسه. اين مراسم همكاري كنند

تري از بين اعضاي حاضر در جلسه  جمع كوچكقرار شد 
ي اجرايي را به عهده داشته باشد و هر ماه يك  مسئوليت كميته

ي اعضا براي همفكري و تبادل نظر دور هم جمع  بار نيز همه

  . استان امروز بيرخانه نيز موسسه مادرشوند ، محل د
  :هاي ي اجرايي عبارتند از نمايندگان تشكل اعضاي كميته

هاي آموزشـي پويـا ، شـوراي كتـاب كـودك ،               انجمن پژوهش 

موسسه پژوهشي كودكان دنيا ، موسسه مادران امروز ، انجمـن           
  .اوليا و مربيان كودكان و نوجوانان استثنايي 

هـا بـا      ر مناسبت مراسم ويژه به مناسبت نوروز و ساي        برگزاري  -

  همراهان  و موسسه اعضاي شركت
   در موسسه برگزاري نمايشگاه كتاب و اسباب بازي-

هـا در     هـاي مناسـب خـانواده       ي كتـاب    رساني در زمينه     اطالع -
  ها ها و همايش نمايشگاه 

هـاي    هـابراي نمايـشگاه     هاي مناسب خانواده     كارشناسي كتاب  -

ت هفته كتاب و شركت     مناسب  ها به   كتاب در برخي از مهدكودك    
  ها در آن

  زن و روز مادرهاي سخنراني به مناسبت هفته  ـ برگزاري جلسه

هـاي   ها بـا توجـه بـه خـاطره         ها و خاطره     پيگيري ثبت تجربه   -
  هاي داراي عضو ويژه خانواده

ــام   - ــزاري گ ــور    برگ ــادران بمنظ ــه م ــامپيوتر ب ــوزش ك آم

  ها در اين زمينه توانمندسازي آن

، ها هاو نمايشگاه مينارها ، همايشها ، س    كارگاه�
  ها نشست

هـا شـركت      در سال گذشته به دعوت  ساير مراكز در اين برنامه          
  : ايم كرده

 شركت در همايش پيـشگيري از كـودك آزاري بـه دعـوت              •

  موسسه زنان و كودكان رهياب

 نويـسنده،   -  بزرگداشت عبـاس يمينـي شـريف          شركت در  •

 ت شوراي كتاب كودك به دعوسرا و دوستدار كودك  نغمه

 شركت در همايش مراقبـت بـراي رشـدو تكامـل كودكـان              •

خردسال به دعوت انجمن ترويج تغذيه با شير مادر ، يونيـسف،        

  ي همياران  غدا  موسسه پژوهشي كودكان دنيا و موسسه

 پانل تخصصي روانشناسي قاچـاق    شركت در سومين نشست    •

  ربانيان خشونت به دعوت سازمان دفاع از ق زنان و كودكان 

در كارگاه كنترل خشم  به دعوت موسسه تحقيقات ،  شركت  •

  بازتواني و بهبود زندگي زنان  

،  ، مــديريت اســتراتزيكتــسهيلگري  هــاي كارگاهدر  شــركت•

ي  گــري ، دوره  نويــسي ، اينترنــت مقــدماتي ، حمايــت بودجــه

مشاركت زنـان و نقـش     نشست   و  wordپيشرفته آشنايي با    
  به دعوت موسسه كنشگران داوطلب  گيري ر تصميمآنان د

  ي كانون جهانديدگان شادمهر  شركت در مراسم افتتاحيه•

   بهداشت و حقوق باروريي هاي شبكه  شركت در جلسه•

 شركت در كارگاه بحث پيرامـون فرهنـگ از طريـق تربيـت        • 

  فرزند به دعوت موسسه نوآوران پارس 

ــاه  • ــركت در كارگ ــ  روزه4 ش ــراي  ي نيازس ــشاركتي ب نجي م

هاي غيردولتي با عنوان مـديريت بحـران          سازي سازمان   ظرفيت
  محور به دعوت موسسه همياران غدا

ي بهداشت و حقوق باروري        جلسه و گفتگو درباره     شركت در  •

هـاي مربـوط بـه آن بـه دعـوت موسـسه مطالعـات و               و پروژه 
 .تحقيقات زنان 

مـوفيلي بـه     شركت و اجراي بازي در جـشن  روز جهـاني ه            •

  دعوت انجمن هموفيلي  

 بررسي راهكارهاي ارتقاء سالمت شهري       شركت در نشست     •

  به دعوت  اداره كل سالمت 

 شركت در كارگاه با موضوع  آشـنايي بـا اعتيـاد  بـه دعـوت                •

  موسسه خورشيد

 شركت در بزرگداشت خانم توران ميرهـادي در فرهنگـسراي           •

  سينا ابن

ي جسمي، رواني  اي همه جانبهه مراقبت شركت در همايش •

  و عاطفي كودك  به دعوت  كميسيون عوامل اجتماعي سالمت 

   شركت در  شوراي گسترش فرهنگ صلح•

  

  
گرفتن مجوز انتشارات

  


