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 در هرريا مسه رر   مختصرر ا  ف اليت رر  ●

 فم تين
    
  مسه   د خلهيا ب نيم 

  
 (و سهیال طاهری زاده فریبا مقدس ها خانم) راتير بي کسدک گام 
 (زهرا سلیمانی) خانم تشسیق و تنب    گام  
 (کرمی مرضیه شاه خانم) گسیی کتيبخس نی و قص  گام 
  کرمی( )خانم مرضیه شاه راتير بي نسجس نگام 
 خانم فاطمه صهبا  رتبيط کالمی گام() 
 (فاطمه صهباخانم )  رتبيط هم   ن گام 
  ( افاطمه صهب)خانم  هيا تفک  و حل م ئل  ش سهگام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  مریم احمدی()خانم  مدی ی  ب   هت سگام 
  (فرحناز مددی)خانم  خشممدی ی  ب  گام 
  ( فاطمه صهبا)خانم   رتبيط کالمی بي کسدک دب تينیکارگاه 
  ( سهیال طاهری)خانم  بيفا بي کسدک دب تينیکارگاه 
 ( فاطمه صهبا)خانم  گفتن “ن  ”کارگاه 
 ا  تس ت  راتن ب  کسدکين،آشنيیی بي تغذی آمسفش  هایکارگاه

، نگیی   زهرا سلیمانیها  )خانم ف ش   گ اتن -هيل 2کسدکين فی  
 شهری(

    
 ا  يرهشم
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 هي  رتبيطيت و همکيرا 
 هییا و نهادهییای زیییر ارتبییار و هم ییاری  در زمسییتان بییا سییازمان

 ایم: داشته
هیای آموزشیی    آموزشگاه هنرهای تجسمی بادبادک، انجم  پژوهش

کتابدار ،دانشگاه علمی کاربردی مهاباد، سازمان میدیریت و   پویا، خانه
ریزی، شورای کتاب کودک، شورای گسیتر  فرهنیص صیل ،     برنامه

ی  ی بازی و اندیشه، موسسه کانون توسعه فرهنگی کودکان، موسسه
ی پژوهشیی کودکیان دنییا، موسسیه      هنرآفری ) مستندساز(، موسسه

 خیریه محک
 
 هيا د وطلب گ وه 
 کارگاه برای دوستان مروج داخل موسسه برگزار شید    7صل گذشته در ف

در  هرريا ترر ویا خس نرردن  شرر سههییا  هییای اییی  کارگییاه  عنییوان
 بود  ،مس نع و مشکالت و  نتخيب کتيب منيهبخينس ده

   هیا   در مدرسیه  هريا فنردگی   آمرسفش ماريرت  به منظور گستر
ییزی آموزشیی   ر ای از مروجان موسسه تش یل شد تا طی یک برنامه کمیته

نشسیت گروهیی بیه     7ها شوند  تیاکنون   ی ای  دوره ی ارایه دوستان آماده
 همی  منظور در موسسه برگزار شده است 

 
  هي منيهب 
     آغريف هاريردهم ن هريل اليت ر      برگزاری جشی  بیه مناسیبت

سیو و هم یاران و    هیای هیم   با شیرکت نماینیدگانی از سیازمان    مسه  
 داوطلبان موسسه

 
 هي شا هتين 
    ض ورت آمسفش و مل ای ط ح ر ه برگزاری سخنرانی با موضیو

در یاسوج بیه دعیو      ند فا یک گ وه ر ه دور دور و تشک ل و ر ه
 پور مهدکودک نیلوفرانه با کارشناسی خانم فرخنده صادق

 در شاهرود به دعو  انجم   مدی ی  ب  خشمی  برگزاری گام فشرده
 اسی خانم فرحناز مددیدوستدار کودک شاهرود با کارشن

 

  هيا خيرج  ف مسه   ب نيم  
  هيمدره 
  کرمیی   با کارشناسی خانم مرضیه شاهگفتن  “ن  ” های کارگاهبرگزاری

در دبسیتان  بیا کارشناسیی خیانم سیهیال طیاهری        هيا آمسفشی بيفا
 (6ی  منطقه) ی سهراب سپهری پسرانه

 يط مسث )شنسندگی( رتب ،هيا فندگی مايرت های برگزاری کارگاه 
ی  کرمی در دبستان دخترانیه  با کارشناسی خانم مرضیه شاه گفتن “ن  ”و 

 (5 ی سما )منطقه
  با کارشناسی خیانم شییوا موفقییان در     ت ب   جن یبرگزاری کارگاه

 (2دبستان دخترانه بهار آزادی )منطقه 
 (6ی  ی سما)منطقه برگزاری نمایشگاه کتاب در راهنمایی پسرانه 
 
 مادهيا کسدک 
  با کارشناسیی خیانم    مهد دنیای رنگی در   رتبيط کالمیبرگزاری گام

 فاطمه صهبا
 
 هيی  م  کز 
   هيا  درمينشرکت در همایش انجم  روانشناسی ایران با موضو 

  شنيختی راتيرا( ا مسج هسم )درمين تيفه
   ب  منيهب  دهم ن شرکت در همایش شورای گستر  فرهنص صل

 تيه س و گز رش نايدهيا عضسهيل 
   بیه دعیو     برم   ا فتزتر   منيهب  هيتگ دشرکت در نشستی به

 موسسه هنرآفری )مستندساز( 

 مسضسع مل ای  سازمان مدیریت وبرنامه ریزی با ای با شرکت در جلسه
  بي خينس ده هيا کير هي و روش مسه   و ش سه

  بیه دعیو      ندیشی( هيا غ  دوتتی)هم هيفمينشرکت در نشست
  موسسه آوند 

  کانون توسعه فرهنگی کودکان  دهم ن هيتگ د تيه سشرکت در 
  شورای کتاب کودک  هال و نام ن هيتگ د تيه سشرکت در 
  در منزل ایشان به همراه تعدادی تقيح  بزرگد ش  خينم م شرکت در

  های غیردولتی از تش ل
  خانه کتابدار ا     مامينی هيالن شرکت در  
 مسضرسع  ی ماهانه موسسه پژوهشی کودکان دنیا بیا   ها شرکت در جلسه

،تج بر   آمرسفش در ب رت  فندگی   -ت دید در ج یين آمرسفش 
  فندگی در هن  عکيهی

  در هنرکده بادبادک  نميیشگيه کتيببرگزاری 
  بیا   موسسیه آونید  در  رشد جن ی کرسدک و نسجرس ن  برگزاری گام

 خانم شیوا موفقیانکارشناسی 
 خیانم  بیا کارشناسیی   موسسیه آونید   در  رتبيط هم   ن  برگزاری گام

 فاطمه صهبا
 در شرکت مهندسیی و سیاخت تیوربی     مدی ی  ب  خسد  برگزاری گام
 توگا )کرج( با کارشناسی خانم مریم احمدی -مپنا
 در شیرکت مهندسیی و    هيا تفک  و حل م رئل   ش سه برگزاری گام

 با کارشناسی خانم فاطمه صهباتوگا )کرج(  -ساخت توربی  مپنا
  در شرکت مهندسیی و سیاخت   آمسفش پ ش  ف  فدو ج  گامبرگزاری

 فرحناز مددی( با کارشناسی خانم کرجتوگا ) -توربی  مپنا
 مسث  بي آن  ا مقيبل هيا ا فندپ ورا و   هت س کارگاه برگزاری 

 مریم احمدی( با کارشناسی خانم 1در هنرکده بادبادک)
 (6و1ی بادبادک) درهنرکده ر هنميا خينس دهی  جلسه 6ی برگزار 
  در شیرکت مهندسیی و   ر هنمريیی خرينس ده    جلسیه  2برگزاری تعداد

 )کرج(  توگا-ساخت توربی  مپنا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ! تسج 
ها، مراکز فرهنگی و  موسسه، نهادها، سازمانی اعضا و دوستان  از همه

شود ایمیل خود را برای موسسه ارسال کنند تا از ای       درخواست می
 ها و ارسال خبرنامه از طریق ایمیل صور  گیرد  رسانی اطال  پس

 
 !دوهتين عزیز 
 

صور  فصلی برگزار خواهد  سخنرانی عمومی ماهانه به 1731از سال 
ی دومی  ماه هر فصل را به یک موضو  مرتبط با  بهشن شد  اولی  سه

ی اعضا و  ویژه ها داد  مثل گذشته ای  جلسه خانواده اختصاص خواهیم
در آغاز هر فصل  خواهند با موسسه آشنا شوند  دوستانی است که می
 رسانیم  سایت به اطال  شما می موضو  را از طریق

 

   ت ل 
ه در زمستان گذشته عزیزی را از به هم ارعزیز خانم نیلوفر بدیع ک

 گوییم  است، صمیمانه تسلیت می  دست داده

 
 یدو بيفدید نسروفاد 

( از 15/1/1731ی بعد از تعطیال  نوروزی ) شنبه سهاولی  
، به دیدار نوروزی با ی دیگر در موسسه 5/16تا  5/3ساعت 

 فته است اختصاص یا
 داریم  گرامی می به راه شما هستیم و مقدمتان راچشم 
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بي کيرشنيهی ه کير خينم م ت    09هخن  نی  هفند  ●
يمل طسر ک ا مح ط فی  ،در پ ک آینده ب  بيره منش در  تب فا

 هيپ خس هد شد.
 

 هخن  نی ما  ميه
 نژ د   کيرشنيس : خينم ايطم  مظف ا

 کسدکين ه   ؟آمسفش ال ف  ب  مسضسع : 
 

ماهانه موسسه مادران امروز خانم فاطمه  یسخنران ی در جلسه
 یآموز  فلسفه برا” دو موضو   ی به بحث درباره نژاد یمظفر

 پرداختند  “یبلندخوان”و  “ ست؟یکودکان چ
 آل دهیا” و  “یستیچ”،” تیهو” به موضو   شانیا یاول سخنران خشب

 به ارائه هفت سوال پرداخت: یاختصاص داشت  و “م  
 ستم؟یم  ک -1
 م  کجا هستم؟ -6
 م  چه هستم؟ -7
 کنم؟ یم  چه م -6
 باشم؟ خواستم یکه م ام یم  همان ایآ -5
 و چه شد؟ خواستم یم  چه م -4
 ؟قرار است به کجا برسم -4
شخص، سواال   تیبه موضو  هو 4تا  1سواال  شماره  ،ینظر و از

به موضو    4تا  5و سواال  شماره  “یستیچ”به موضو   6تا  1شماره 
  پردازد یم “م   آل دهیا” 
شهروند خوب را  یژگیو  یتر از سخنانشان مهم یگریدر بخش د یو

 دتوان یاست که م یشهروند خوب کس داند، یدر قدر  قضاو  م
با انتخاب  تاًیکند و نها لیو تحل هیو تجز ندیها را بب ها و تفاو  شباهت

  ندیرا برگز  یدرست عمل رد صح
 انیخوب گو  دادن، ب ی نهیدر زم ییها مهار  که  یبا اشاره به ا یو

 ل،یو تحل هیتجز وندزدن،یدرک مطلب، پو  لیمطلب، تف ر و تحل
و اساس فلسفه  هیپا یده مانساز ایکردن و  یبند سوال و طبقه دنیپرس
کودکان  یکه مخفف فلسفه برا P4Cکودکان است به حروف  یبرا

 است  اشاره کرد 
تف ر نقاد و تف ر خالق  ی کودکان، با دو واژه یدر فلسفه برا یو ازنظر

( یابی( و تف ر نقاد )ارزبیتف ر خالق)ترک قتیکه درحق میسر و کار دار
 است 
 دنیکش رونیرا ب P4Cدستاورد   یتر مهم نژاد یمظفر خانم
که  پم یپروفسور ل یها ها و تال  دانست و به رو  ها فرض شیپ
 است اشاره کرد   نهیزم  یفالسفه معاصر در ا  یتر از فعال ی ی
 که“ یبلندخواناهمیت ”در بخش دوم مطالب خود به موضو   شانیا
امه کودکان است پرداختند  در اد یآموز  فلسفه برا ی نهیزم شیپ

 : دیخوان یم یرا درمورد بلندخوان شانیسخنان ا
 :دیاز خود بپرس دیمحترم شا یمربیا  یول
 ست؟یکودکان چ یبرا یبلندخوان ی دهیفا •
 دارد؟ یا دهیفا زین  یوالد یکار برا  یا ایآ •
 ست؟یفرزندمان چ یلیتحص شرفتیدر پ ینقش بلندخوان •
 د؟کار را انجام ده  یبهتر است ا یو چه کس •
 م؟یکار را ادامه ده  یا دیبا یتا چه زمان •
 م؟یکودکان داستان بخوان یبرا یچه زمان •
 ی شده چاپ یها به کتاب یازیچه ن تالیجید یایو باالخره در دن •

 م؟یدار یسنت
زدن با کودک  داستان همان است که در حرف یهدف از بلندخوان •

ار  باشد از عب تواند یآن م لیاز دال ی  بعضمیکن یدنبال م
 جادیبودن، سرگرم شدن، ا از کنار هم تیحس امن جادیو ا یده نانیاطم

حس  کیتحر ،یدادن آگاه ،یعاطف -یفرهنگ وندیو پ یهمبستگ

 لیدال یتر بعض مهم ها  یاز ا یآن  ول ریلذ  بردن و نظا ،یکنج او
 است: ریز
کودک و نوشتارها برقرار  انیم یداشتن دوست وندیپ یبلندخوان-1
  کند یم
  دهد یم شیافزا دنیشن یزمان تمرکز کودکان را برا یبلندخوان-6

 یآن است  فرهنص امروز یپراکندگ یامروز یزندگ ندیآ ناخو  ی جنبه
سروکار  یپراکندگ ی دهیطور روزانه با پد به ی  وقتپراکند یتوجه ما را م

  تعداد میده یرا از دست م ا یجزئ یتمرکز رو ییتوانا میدار
است که  یاز وجود کودکان یمدارس خود حاک فعال شیبآموزان  دانش
ها بر محور  و سپس خواندن مت  یاند  بلندخوان شده طیمح  یا یقربان
کودکان به  یبخش بودن و عالقه داشت ، مهار  تمرکز را برا لذ 

  آورد یارمغان م
 یدشوار زانی  مدهد یم شیتعداد واژگان کودک را افزا یبلندخوان-7

با کودک است   یمعمول ی محاوره کیداستان خوب سه برابر  کی مت 
 ابدی یم شی( افزامیشنو یکه م ی)کلمات یداریواژگان درک شن شیبا افزا

( کمک میسینو یکه م یکه خود به درک خواندن و نوشت  )کلمات
   کند یم
 یریادگیمهار  خواندن در دوران  تیموجب تقو  یهمچن یبلندخوان •

 یرو  یاست بنابرا گریدروس د ی هیو چون خواندن پا شود یکودک م
 دارد  ییسزا و به میمستق ریکودک تاث یلیتحص شرفتیپ
شده است از  تیکودکان که از بدو تولد تقو یداریهمواره درک شن •

که کودکان بتوانند در  یدرک خواندن کودکان جلوتر است  تا زمان
 دایمهار  پ دنیدرک شن ی به اندازه یخواندن و درک مطالب خواندن

  کنند یرا بهتر درک م ها دهیکنند، شن
کار   یدتریکودکان حداقل کار و مف یبرا یکودک  یاز سن یبلندخوان •

 به کودکان است  یریادگی -یاددهی ی در عرصه
امر تا   ی  استیو خواندن کودکان معموالً برابر ن یداریسط  شن •

که سط  خواندن  یزمان یعنیرد ( ادامه داییکالس هشتم )سوم راهنما
 یآن دسته از کودکان که رو یبرسد، البته آن هم برا دنیبه سط  شن

 کرده باشند   یتمر یکاف ی به اندازه زیمهار  خواندن ن
 دهد یم شیرا در کودک افزا یآن دسته از لغات ی نهیگنج یبلندخوان •

وها نادرند که در گفتگ ی  لغاتشوند ینم افتیکه در محاورا  روزمره 
رو   یهستند  از ا یدیو کل روند یو آموز  به کار م یریادگیدر  یول

که کودک خود قادر به خواندن  ییها خصوص در سال به یبلندخوان
امر  لیتسه  یو بنابرا دیکودک با کلما  جد ییآشناموجب  ستین

 خواهد شد  یو ی ندهیآ یها خواندن در سال
 یسن یها به گروه دیکن یبلندخوانها  بچه یبرا دیخواه یم یوقت •

 یداریچون کودکان قدر  درک شن دییمندرج در کتاب توجه ننما
اگر کودک  یول دییگو یسخ  م شانیبا ا که یدارند، مانند وقت یباالتر

 دیکن  ییاو کتاب را تع یدر سط  سواد علم دیخود  بخواهد بخواند با
 خواهد بود  دیمف یسن یها و توجه به گروه

خواندن کودک  یبرا دهنده زهیو انگ کننده کیعامل تحر یندخوانبل •
  دهد یم شیبه دانست  را در کودک افزا لیخواندن و م است  عالقه به
 است  یکتابخوان یبرا یا رسانه غیتبل کیمانند  یهر بلندخوان

وسواس به خرج  یلیو خ دیباش ینگران زمان بلندخوان ستیالزم ن •
مم   است  ی  گاهشود یم داینه باشد وقتش پ  اگر کتاب در خادیده

فرزندانتان بلند  یصبحانه برا زیمجله در سر م ایرا از روزنامه  یا قطعه
 قیو اشعار و مانند آن را که از طر یها قطعا  ادب وقت ی  گاهدیبخوان

 دی  هر وقت احساس کرددیبلند بخوان شانیبرا دیکن یم افتیدر لیمیا
آن  امیاو پ ایکودک شما را ناراحت کند  ییاجرام ای یا مم   است کلمه

  دیکن یاز خواندن آن قسمت خوددار ردیبگ یرا اشتباه
از  تنریرابر  ف ی سخنان خود کتاب آموز  تف ر ، نوشته انیدر پا یو

 کرد  یانتشارا  رهنما را معرف
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 09هخن  نی دا ميه 
 ا هيتم و هسشمند ن  در خينس ده مسضسع :  تگسا تغذی 

 کيرشنيس: ه کير خينم نسش ن هسش ير   نيم
 

 کننده جیگ یعلم قا یکه آکنده از تحق میکن یم یزندگ ییایما در دن
هم  یاست   گاه یبهبود سالمت یبرا ییدر مورد مواد و عادا  غذا
امر سبب   ی  امیهست نهیزم  یدر ا یضیشاهد اطالعا  ضد و نق

 یست  از طرفا دهیو انتخاب درست گرد صیما در تشخ یسردرگم
ما شده  یزندگ ی وهیش رییسبب تغ ، ینیماش یحرکت به سمت زندگ

ما اثر گذاشته و  ییالگو و انتخاب غذا یعمدتا بر رو رییتغ  یاست؛ ا
و  یمزم  از جمله چاق یها یماریب و یسبب کاهش تحرک و ش

خون باال، کبدچرب، فشارخون،  یمانند چرب کیمتابول یها یماریب
 ها شده است   سرطان و انوا  ابتید
خود را  یا هیتغذ یازهایتا تمام ن کند یکه به شما کمک م یگام  یاول

 تیمسئله کفا د،یینما افتیروزانه در ییغذا ی برنامه قیاز طر
  درنظر گرفت  چهار اصل تعادل، تنو ، اعتدال و باشد یم  یا هیتغذ

 مهم حاصل شود  هر  یتا ا کند یبه شما کمک م یکنترل کالر
( را به ی)مواد مغذ یضرور با یآن ترک دیآشام ایکه خوردن  یبیترک

  یو تام یرشد مناسب، بازساز یبرا با یترک  یبدن برساند که ا
  شود یم دهیهستند، غذا نام یضرور یانرژ
 ها ی، چرب ها درا ی: کربوهها یدهنده غذا : درشت مغذ لیتش  یاجزا

   ها  یو پروتئ
 ها درا یکربوه یو امالح معدن ها  یتامی: وها یمغذ زیر

 هي  در ت ک بسه
  یتام ها درا یروز از کربوه بدن در طول شبانه ازیمورد ن یانرژ
مانند  یدارند و در مواد مختلف یانوا  مختلف ها درا ی  کربوهشود یم
برنج  ،ینان، ماکارون ،ینیزم بیغال  ،حبوبا ، س ر،یش ها، وهیم

 موجود است 
 هي یه ب
در ساختار  ها یهستند  چرب ییدسته مواد غذا  یتر یکالرپر مواد  یا
 نقش دارند   یمغز یها ها بخصوص سلول سلول ی وارهید

 یبرخ دیبدن ، تول یانرژ رهیذخ -بدن یدما میدر تنظ ها یچرب
بدن نقش  یمنیا ستمیدر س یها و بخصوص بافت مغز هورمون
( دینشده )مف و اشبا ( دیرمفیشده )غ بر دو نو  اشبا  ها یدارند  چرب

روزانه  میدر رژ یستیبا ها یو نو  مصرف چرب زانی  مباشند یم
  ندیصور  فرهنص درآ به
باعث باال  رایز باشد یم ینو  چرب  یجامد بدتر ایشده  اشبا  یچرب

 یعروق و مش ال  قلب یگرفتگ جادیرفت  کلسترول خون شده و ا
    کند یفراوان م

 تونی  مانند: روغ  زباشند یم دیمف یها ینشده چرب اشبا  یها یچرب
روغ   -انگور  ی روغ  هسته -روغ  کانوال  -گردان  روغ  آفتاب -
گندم  ی جوانه -ایو سو -ها لیآج-روغ  کنجد -مغز گردو  - یماه

 و        
 هي ن پ وتئ

در ساخت و  ها  یهستند  پروتئ یینو  مواد غذا  یتر دسته مهم  یا
 دارند و بر دو نوعند:  یمهم ارینقش بسبدن  یها ساز سلول

 هضم رید یها  یپروتئ -1
 پرچرب و     ا یقرمز ، لبن یها انوا  گوشت مثل
 زود هضم یها  یپروتئ -6
(، یو مرغ ) بخصوص گوشت ماه یمثل ماه دیجمله گوشت سف از
(، غال ، ایحبوبا  )مثل عدس، نخود، لوب ا،یمرغ، سو تخم دهیسف
)مثل گردو، بادام ، فندق، پسته( و  یاهیگ یزهاچرب، مغ کم ا یلبن
       
 
 

  هي ن تيمیو
ها  در نبود آن یول کنند ینم دیتول یخودشان انرژ که  یبا ا ها  یتامیو

به آن سط  از  تواند یو بدن نم شود یبدن انجام نم یعیطب سمیمتابول
 که مورد نظر است برسد   یانرژ
ها کار خاص و  هر کدام از آن انوا  گوناگون دارند و ها  یتامیو

  دهند یرا در بدن انجام م یمنحصر به فرد
 یملدن مس د
 دیتول یها ندارند اما در واکنش یدرون خودشان انرژ زین یمعدن مواد
عمل  میعنوان کوآنز بدن، به ی دهیچیپ ییایمیش یها و واکنش یانرژ

  شوند یها م واکنش  یا لیکرده و باعث تسه
 م،یها عبارتند از :کلس مهم، خواص و منابع آن یعدناز مواد م یبرخ

 میپتاس و یرو م،یسد د،یآه ، فسفر، 
 

 هيا آینده ب نيم  ●
 ش وع هي)صبح( گيم

 تلد د     
 جل       

 هيع  گ د ننده

 3-11 خانم زهرا سلیمانی  3 13/1/31 رفتار با کودک
 3-11 خانم سهیال طاهری 5 13/1/31 تشویق و تنبیه

 3-11 خانم مهی  هوشمند 3 62/1/32 ار با نوجوانرفت  
 3-11 خانم شیوا موفقیان 4 62/1/31 روابط زناشویی
 3-5/11 خانم فاطمه صهبا 4 63/1/31 ارتبار کالمی
 3-11 خانم فرحناز مددی 4 63/1/31 مدیریت بر خشم

 3-11 خانم نگی  نابت    6 72/1/31 آمادگی برای فرزندپروری
 3-11 خانم سهیال طاهری  6 6/6/31 پرور  کودک با   بازی و

 3-5/11 نژاد خانم ماریا ساسان 4 6/6/31 ارتبار همسران
 3-11 خانم فرحناز مددی 2 4/6/31 آموز  پیش از ازدواج  

 3-11 خانم فرحناز مددی 2 4/6/31 کامپیوتر برای مادران
 3-11 خانم مریم احمدی 16 61/6/31 مدیریت بر خود

 3-11 خانم فاطمه صهبا 6 67/7/31 های تف ر و حل مسئله شیوه
 3-11 خانم شیوا موفقیان 5 71/6/31 رشد جنسی کودک و نوجوان

 ش وع هي)بلد فظا ( گيم
 تلد د     
 جل       

 هيع  گ د ننده

 6-4 خانم نگی  شهری  6   72/1/31 آمادگی برای فرزندپروری
 6-4 زاده فریبامقدس  خانم   3   7/6/31 رفتار با کودک
 6-5/4 خانم فاطمه صهبا 4   7/6/31 ارتبار همسران

 3   3/6/31 رفتار با نوجوان
خانم مرضیه    

 کرمی شاه
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 6-4 نژاد خانم ماریا ساسان   4   11/6/31 مدیریت بر خشم
 6-4 خانم سهیال طاهری 6   14/6/31 بازی و پرور  کودک

 6-5/4 کرمی خانم مرضیه شاه   4   16/6/31 ارتبار کالمی
 6-5/4 خانم فاطمه صهبا 4        67/6/31 رفتار با کودک دبستانی  

 6-4 خانم فرحناز مددی 2        71/6/31 آموز  پیش از ازدواج

 ش وع هي کيرگيه
 تلد د     
 جل       

 هيع  گ د ننده

 3-16 نابت خانم نگی  1        7/7/31 شیردهی به نوزاد  
 6-4 خانم نگی  شهری 1        7/7/31 شیردهی به نوزاد  

 3-16 خانم نگی  نابت  1      1 12/7/31 ماساژ نوزاد
 6-4 خانم نگی  شهری  1      1 12/7/31 ماساژ نوزاد
 3-16  خانم نگی  نابت  1        14/7/31 خواب نوزاد
 6-4 خانم نگی  شهری    1        14/7/31 خواب نوزاد

 3-16  خانم نگی  نابت  1        66/7/31 کار فرهنگی با نوزاد
 6-4 خانم نگی  شهری  1        66/7/31 کار فرهنگی با نوزاد

پدران و آمادگی برای حضور  
 فرزند

 3-16  خانم نگی  نابت  1        71/7/31

پدران و آمادگی برای حضور  
 فرزند

 6-4 خانم نگی  شهری 1        71/7/31

 


