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 تابستان در هاي موسسه مختصري از فعاليت●
    
 موسسه داخلهاي برنامه 
  
 (زاده فریبا مقدسخانم ) رفتار با کودک گام 
 (نابت)خانم نگین ي فرزندپروري آمادگی برا گام 
  (مهین هوشمند)خانم  رفتار با نوجوانگام 
 (کرمی مرضیه شاه)خانم  ارتباط کالمی گام 
  خانم شیوا موفقیان(روابط زناشویی گام( 
  (نژاد ماریا ساسان)خانم  مدیریت بر خشمگام 
  خانم سال(  52-51هاي زندگی براي نوجوانان ) مهارتگام (

 بینا( سیمین

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 خاانم  سال( 51-51هاي زندگی براي نوجوانان ) مهارتام گ (

 (نگین شهری
 (مریم احمدی)خانم  تک فرزندي کارگاه 
  کرمی( ) خانم مرضیه شاه آمادگی براي ورود به دبستانکارگاه 
 از شير گررفت،  پردران و آمرادگی برراي   رور       هایکارگاه

ژ نوزاد  کار فرهنگری برا نروزاد     فرزند شيردهی به نوزاد  ماسا
 (نابت)خانم نگین خواب نوزاد 
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 های نشر مادران امروز  از تازه

 1731 : چاپ اول " و قصه از تولد تا دو سالگی کتاب "

توانه    پردازد کهه مهي   هایي مي این کتاب برای اولین بار در ایران به بررسي و شناخت ابزار و روش

 .سازن  ی آشنایي کودکان را با کتاب از آغاز تول  فراهم  زمینه

خواني در تقویت حواس و رشه  به ني و حرکتهي نهوزادان و کودکهان       در این کتاب، بر نقش کتاب

خواني برای کودکهان از هناهات توله ، یاهي از وسهای ي بهه        بکتا شود؛ و شیرخوار و نوپا تاکی  مي

عاطفي، لطیف و عمیق ایجاد  وابطترها ر توان بین نوزاد و بزرگ رود که به کمك آن مي شمار مي

توانه  در خه مت یهادییری ب تهر و رشه  همهه        خواني از ب و تول  مهي  بنابراین کتاب و کتاب. کرد

 ی کودکان قرار ییرد. جانبه
 

 
                                              

 

 

 

 

 با یاد دوست
 که مدارا و مهر مادری

 اوست ای از کان مهر و مدارای ذره
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 ها ارتباطات و همکاري 
  هااا و نهادهااای زیاار ارتبااار و هم اااری  بااا سااازمان تابسااتاندر

 ایم: داشته
 انجمن آینده انتشارات آموزش، آموزشگاه هنرهای تجسمی بادبادک،

خبرگزاری  ،اری کتابد خانه  های آموزشی پویا، انجمن پژوهش روشن،
 شرکت پارس خودرو، ،توگا -شرکت مهندسی و ساخت توربین مپناآنالین، 

موسسااه شااو    ی آموزشاای کااودک،  ماهنامااه کااانون همااوفیلی،
 ، موسسه بازی و اندیشهکوچ یادگیری

 
 هاي داوطلب گروه 
  با هم اری گاروه   مدیریت نوی، در خانوادهروزه  6برگزاری کارگاه

ایران )پاما( در موسسه مادران امروز با شرکت گروه  پایشگران محیط زیست
 محیط زیست موسسه

 
 ها شهرستان 
  انجمان  باه دعاوت    شااهرود در  ورود بره دبسرتان    کارگاهبرگزاری

 کرمی مرضیه شاهکارشناسی خانم با  دوستداران کودک
 51هاي زندگی براي نوجوانران   مهارتی  برگزاری گام فشرده-

های راه دور  باا کارشناسای خاانم     به دعوت گروه  شهر در قائم سال 51
 کرمی مرضیه شاه

 

 هاي خارج از موسسه برنامه  
 
 سایر مراکز 
  تآقاي جمشيد هادیران )مردیر انتشرارا   بزرگداشات  شرکت در 

 ی هنرمندان در خانه به دعوت انتشارات آموزش و آقای ش وری آموزش(
 باا موضاو      هاای همساو   ی ساازمان  گزارش ساالنه ی شرکت در جلسه

های آموزشی پویاا در محا     انجمن پژوهشبه دعوت  کاهش خشونت 
 شورای کتاب

 پيشررگيري از شرريو   نمایشااگاه کتاااب بااا موضااو    در  شاارکت
 شرکت پارس خودرو در هاي اجتماعی و اعتياد آسيب

  هراي   برازي  آشنایی با اسباب با موضو نمایشگاه کتاب در  شرکت
ی  مدرساه در عوت موسسه شو  یادگیری کاوچ  به د  ساز دست يفکر
 زینبیه

  فرزندي و آمروزش توالرت رفرت، بره      تک هاای  کارگاهبرگزاری
ی  و زهرا سلیمانی در هنرکاده  مریم احمدی ها با کارشناسی خانمکودکان 
 بادبادک

 در شرکت مهندسای و سااخت    راهنمایی خانوادهجلسه  11 برگزاری
 توگا )کرج( -توربین مپنا

 آموزش توالت رفرت، بره  و کارگااه   تشویق و تنبيه گام زاریبرگ 
و  زهرا سلیمانی ها با کارشناسی خانم ی بازی و اندیشه موسسهدر  کودکان

 نگین شهری
 باا کارشناسای خاانم     ی کتابادار  خاناه در  رفتار با کودک برگزاری گام

 سهیال طاهری
  گرا   هراي زنردگی برراي نوجوانران و      مهرارت  برگزاری گاام

انجمان  در  دار براي مرادران نوجروان   ي رفتار با نوجوان ردهفش
 کرمی مرضیه شاهبا کارشناسی خانم  آینده روشن

 

 گا  آمادگی براي فرزندپروريمعرفی  •
ورود نوزاد به زندگی یک زوج معموال با شادی و عشق فراوانی همراه 

 خواهند به  اند، می است. مادر و پدری که تازه صاحب فرزندی شده

هترین ش   از فرزندشان مراقبت کنند اما برای رشد و پرورش ب
کودک، عشق تنها کافی نیست بل ه پدر و مادر در کنار این عشق 

بهره ببرند تا بتوانند  نیزباید از دانش و اطالعات درست و کاربردی 
ی فرزندشان فراهم  جانبه محیطی مناسب برای رشد و پرورش همه

 کنند.
مادران باردار  یا مادرانی که قصد  “ی فرزندپروریآمادگی برا”در گام 

بارداری دارند با مفهوم رشد کودک و مراح  آن، اهمیت رشد عاطفی 
و تاثیر آن بر روند کلی رشد، عوام  موثر بر رشد کودک، جایگاه و 

های  نقش والدین در رشد کودک، هدف و روش تربیتی، مهارت
آن و اهمیت دلبستگی در ی دلبستگی و مراح   فرزندپروری، نظریه

و ساعته  6ی  این گام از چهار جلسه زندگی کودک آشنا خواهند شد.
 :تش ی  شده استی زیر  ساعته 7پنج کارگاه 

 کارگاه شيردهی به نوزاد •
در این کارگاه مادران با اهمیت و ضرورت شیردهی، مزایای شیردهی، 

ردهی، های شی آمادگی برای شیردهی، چگونگی تولید شیر، روش
ی شیردادن به نوزاد،  روش آروغ زدن، تغذیه نوزاد در شب، برنامه

های افزایش شیر، چگونگی  اطمینان از کفایت شیر مادر و راه
های شیردوشی، مش الت شیردهی،  شیردهی مادران شاغ ، روش

 ن ات ایمنی در شیردهی و چگونگی از شیرگرفتن آشنا خواهد شد.
 کارگاه ماساژ نوزاد •

های  ن کارگاه مادران با اهمیت تماس فیزی ی و ماساژ، ت نیکدر ای
های افزایش تماس فیزی ی، ن ات ایمنی ماساژ  عملی ماساژ نوزاد، راه

نوزاد و ماساژ با منظور ویژه )دندان درآوردن، یبوست، قلنج و...( آشنا 
 خواهند شد.

 های حمام کردن نوزاد، زمان و دفعات آن و ن ات ایمنی هنگام روش
 حمام نوزاد از دیگر مباحث مطرح شده در این کارگاه است.

 کارگاه خواب نوزاد •
ماه  2های تقویت رشد عاطفی در  در این کارگاه مادران بار دیگر با راه

ی خواب نوزاد،  اول زندگی نوزاد آشنا خواهند شد و سپس با مقوله
زاد، های خواباندن نو چگونگی و تفاوت آن با خواب بزرگساالن، راه

های اول، ن ات ایمنی خواب نوزاد و  مش الت مهم خواب نوزاد در ماه
 چگونگی خواب والدین آشنا خواهند شد.

 کارگاه کار فرهنگی با نوزاد •
شود که به کمک  هایی آشنا می در این کارگاه مادر با ابزار و روش

ی نوزادش فراهم  جانبه تواند محیط مناسبی برای رشد همه ها می آن
و او را بهتر و بیشتر بشناسد و درنتیجه ارتبار عاطفی بیشتری با  کند

 او ایجاد کند.
های فرهنگی  ها شام  کتاب و کتابخوانی و فعالیت این ابزار و روش

 هستند.
 کارگاه پدران و آمادگی براي   ور فرزند •

 ی پدران است. این کارگاه ویژه
ایت عاطفی از بررسی و اهمیت نقش پدر در خانواده، چگونگی حم

ی تولد و روزهای پس از آن،  مادر در طول دوران بارداری، لحظه
شناخت حاالت روحی پدر، مش الت احتمالی روزهای پس از زایمان 
ی  همسر )تولد نوزاد(، شناخت نوزاد و نیازهای او، مختصری درباره

هایی برای ارتبار بیشتر نوزاد و پدر از مباحثی  پرورش فرزند و راه
 شود. که در این کارگاه برای پدران مطرح میاست 
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کوشيم در   رسانيم از ای، پس می به اطال  می
هاي مرتبط  مقاله ي ارایه معرفی کتاب وبه  خبرنامه 
تا  ها و ارتباطات درون خانواده بپردازیم با خانواده

در اختيار شما قرار  وسيله اطالعات بيشتري بدی،
 .دهيم

 
 معرفی کتاب ● 
ی دکتر مهبد ابراهیمی؛  ی جی.ا. فراست/ ترجمه . نوشته“افیمادر ک”

 1722زیرنظر دکتر محمد ولی سهامی. ناشر: زوار 
 ي مادران باردار و نوزاددار موسسه مادران امروز کميته
 

مساله تربیت فرزند، امری پایان ناپذیر است. اما پنج سال اول زندگی 
آید،  هر فرد به حساب میهای حیات  ترین دوره ترین و بنیادی از مهم

گیرد.  ی او در این دوره ش   می زیرا زیربنای شخصیت آینده
های بعد، ناشی از  بسیاری از دردسرهای والدین با فرزندانشان در سال

تربیت و رفتار نامناسب آنان در پنج سال نخست است و اگر در این 
خانواده ی  های آینده، همه دوره عمل رد والدین مناسب باشد در سال

 از دستاورد این عمل رد مناسب، بهره خواهند برد.
های ساده و کاربردی در این  این کتاب سعی دارد با استفاده از روش

زمینه، راهنمای والدین باشد. مراح  رشد کودک از صفر تا پنج 
هایی برای  سالگی، قوانین و تعیین حد و حدود و خط قرمزها، روش

ی کودک، رفتارها و  ت رفتن، تغذیهلباس پوشاندن، آموزش توال
های اجتماعی، خواب کودکان و اوقات فراغت از مباحثی  مهارت

    .شویم ها آشنا می هستند که در این کتاب با آن
 

 ماه مردادسخنرانی 
                         دکتر ترمه نوروزيکارشناس : خانم 

 )مدرس ارشد انجم، دیابت گابریک(
 هاي سنی ي گروه پيشگيري در همهدیابت و موضو  : 

 

 دیابت چيست؟ 

ریز است که در آن  های غدد درون ترین بیماری دیابت ی ی از شایع
شوند.  تولید انسولین یا عمل رد آن و یا هر دو دچار مش   می

های بتای پان راس تولید  انسولین نیز هورمونی است که توسط سلول
ی آن کاهش قند خون شود و عم  اصل و به داخ  خون ترشح می

 است.
 بندي دیابت: دسته

خورد و  ها و بالغین جوان به چشم می : در بچه1دیابت نو  -1
طور روزانه انسولین تزریق  مبتالیان باید برای کنترل قند خونشان به

درصد ک  مبتالیان به دیابت را  11تا  1کنند. این نو  دیابت حدود 
 دهد. تش ی  می

شود و در  سال دیده می 71 در سنین باالی : معموال6دیابت نو  -6
آن میزان انسولین ناکافی است و یا عمل رد آن دچار مش   است 

ترین ش   دیابت است و  )مقاومت به انسولین(. این نو  دیابت شایع
 دهد. درصد مبتالیان را تش ی  می 31تا  31حدود 

و با آموزش اصول پیشگیری  دیابت پنهان یک مرحله از دیابت است
 توان فرد را به جمعیت غیر دیابتی برگرداند. از دیابت می

 
 پيشگيري از دیابت: هایی براي توصيه

 حفظ وزن مناسب )برقراری تعادل بین انرژی دریافتی و مصرفی( -

 کاهش مصرف چربی در رژیم غذایی -
دار  بوسها و سبزیجات، غالت س افزایش دریافت فیبر غذایی )میوه -

 ها و حبوبات( بخصوص انوا  جو، جوانه
 کاهش مصرف قند و ش ر و انوا  کیک و شیرینی -
ی غذاخوردن و عادات غذایی مانند آرام خوردن غذا،  اصالح شیوه -

جای قاشق،  تر و استفاده از چنگال به های کوچک استفاده از ظرف
 زمان کوتاهی کنار سفره نشستن

ر است تمرینات بدنی پس از شرو ، به فعالیت بدنی منظم )بهت -
 تدریج افزایش داده شود.(

   کاهش مصرف نمک -
 ترک سیگار -

 ي مناسب کاهش وزن: هاي برنامه ویژگی
 کیلوگرم در هفته از وزن شما 1تا  1/1کردن تنها  کم-
 های غذایی با رعایت ی گروه رژیم غذایی حاوی همه-
 میان وعده بار 7تا  6وعده غذایی اصلی و  7مصرف -
شدن اکتفا ن نیم و  لیوان در روز )به تشنه 2تا  2دریافت آب کافی -

 گیرد( بدانیم هیچ نوشیدنی جای آب را نمی
 رفتارهاي سالم جهت کاهش وزن:

 خواری و ناخنک زدن به غذا پرهیز از ریزه-
 خوردن حتمی صبحانه-
 ها ها و سبزی مصرف میان وعده مناسب از انوا  میوه-
 دقیقه طول ب شد. 61ورزشی مناسب که حداق   فعالیت-

 
 چگونه به استقبال ماه مهر برویم.

چگونه فرزند خود را برای سال اول دبستان ” برداشت از کتاب
 “آماده کنیم؟

 مادران امروز از نشر
ریزی در خانواده  ب وشیم با ایجاد آرامش و نظم بیشتر و توجه به برنامه

به تفریح و استراحت به استقبال سال  و با تغییرات خوشایند و توجه
 :که تحصیلی برویم و یادمان باشد

شوند که والدین  کودکان درصورتی از رفتن به مدرسه خوشحال می ●
 .احساس خوبی داشته باشندنیز نسبت به این موضو  

بهتر برای  ی تفریحات سالم و مناسب درجهت کسب انرژی و روحیه ●
 شود. خواندن می درس
های فردی کسی که قرار  ریزی مناسب باید به ویژگی برنامه در یک ●

 آن برنامه را اجرا کند، توجه شود.است 
ریزی مناسب نباید فقط به کارهای درسی اختصاص  یک برنامه●

هایی برای بازی و تفریح هم درنظر گرفته  یابد، بل ه باید فرصت
 شود.
 تاثیروب برنامه در اجرای خ تواند ی مناسب و خواب کافی می تغذیه ●

  داشته باشد.
فرزندتان را از همان آغاز تحصی  به موفق شدن عادت دهید.  ●

جا و  های بی ا تحریک او به رقابتببودن کودک  تالش برای موفق
 ها با ی دیگر متفاوت است. کردن بچه مقایسه

جای او کارهایش را انجام دهید، کمک کنید تا  هکه ب بدون آن ●
فراموش  ا بدون کسالت و ناراحتی انجام دهد.خودش کارهایش ر
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شما تنها نقش یاری به فرزند و ایجاد موفقیت برای بهتر  ن نید
 خواندن را برعهده دارید. درس
ویژه در روزهای اول در دسترس   هنگام انجام ت الیف، به ●

فرزندان باشید. این پیشنهاد به این معنی نیست که دایم در کنار 
ر موقعیتی باشید که کودک با آرامش و خیال او باشید بل ه د

اگر کم ی خواست به شما دسترسی  و راحت کارش را انجام دهد
 داشته باشد.

تر، از انجام ت الیف  بزرگکودکان کودکان کالس اولی و حتی  ●
 کنند. کنار والدینشان احساس امنیت و اطمینان می

هایی چه  اگر بتوانید تشخیص دهید که فرزندتان در چه زمان ●
ی بهتری  توانید برنامه می وقت  آن دهد، کارهایی را بهتر انجام می

 برای زمان انجام ت الیف او تدارک ببینید.
بهتر است زمان انجام ت الیف، زیاد تغییر ن ند و ثابت باشد تا  ●

خود عادت کند در زمان معینی که  ترتیب کودک خودبه  به این
  الیفش را انجام دهد.متناسب با طبیعت وجودش است، ت

 :به دالی  کندکاری کودکان توجه کنید ●
 فرصت استراحتگاهی خستگی و نداشتن -    
 ها گاهی شتاب بیش از حد والدین و صبور نبودن آن-    
سبب  گاهی تاکید و تذکر زیاد والدین برای زیبا نوشتن-    

 کندی در نوشتن است.
در انجام ت الیف  “کردن دخالت”و  “کردن کمک”به تفاوت بین  ●

 توجه کنید.
ریزی برای  کمک به فرزند یعنی نظارت غیرمستقیم و برنامه ●

 ی خود کودک است. وسیلهه بهتر انجام شدن آن کار ب
پرسد فوری جواب ندهید  برای کمک به فرزندتان، هرچه او می ●

و به خود او فرصت ف ر کردن و یافتن پاسخ یا درگیرشدن با 
 هید.موضو  را بد

خطا کردن کودک و کوشش او برای جبران آن را امری عادی  ●
تلقی کنید و به فرزندتان کمک کنید خودش راهی برای ح  

 مسای  درسی و جبران اشتباهاتش پیدا کند.
درصورت نداشتن وقت کافی برای بودن در کنار اعضای  ●

هایی که با فرزندتان هستید  خانواده بهتر است به کیفیت زمان
توانید حضور خود را توام با اثربخشی و  جا که می ر کنید و تا آنف 

 هدفمندی کنید.
بپذیرید که نفهمیدن یک مطلب و ابهام داشتن امری عادی  ●

 شود، بپرسد. چه را متوجه نمی است. کودک را تشویق کنید آن
 برای کارهای کودک ارزش قای  شوید. ●
یا “ حواست را جمع کن” هایی مث  درپی و گفتن جمله تذکرهای پی ●
کمک زیادی به تقویت تمرکز و حواس فرزند شما  “با دقت گوش بده”

 کند. نمی
سعی کنید نقار ضعف کودک را بزرگ جلوه ندهید. با دیدن  ●

نفس بیشتری  های مثبت و نقار قوت کارش به او اعتمادبه جنبه
  کنید. تر رفتار می منطقی و تر بدهید. به این ترتیب خودتان هم آرام

 
 
 

 هاي آینده برنامه ●
 شرو  ها)صبح( گا 

 تعداد     
 جلسه     

 ساعت گرداننده

 3-11 زهرا سلیمانی 8 1/1/31 آمادگی برای فرزندپروری
 3-11 نگین نابت 2 2/1/31 تشویق و تنبیه
 3-11 زهرا سلیمانی 3 2/1/31 رفتار با کودک
 3-11 شیوا موفقیان 2 3/1/31 روابط زناشویی

 3-11 نژاد ماریا ساسان 2 11/1/31 رفتار با کودک دبستانی
 3-11 سهیال طاهری 8 11/1/31 بازی و پرورش کودک
 3-11 کرمی مرضیه شاه 3 12/1/31 رفتار با نوجوان
 3-11:71 فاطمه صهبا 2 12/1/31 ارتبار همسران

 3-11 کرمی  مرضیه شاه      1 12/1/31 گویی و کتابخوانی قصه
 3-11 فاطمه صهبا 8 12/1/31 های تف ر و ح  مسئله شیوه

 3-11 فرحناز مددی 2 13/1/31 کامپیوتر برای مادران

 3-11 مریم احمدی 11 13/1/31 مدیریت بر خود
 3-16 فرحناز مددی 7 61/1/31 مدیریت بر استرس

 شرو  ها)بعدازظهر( گا 
 تعداد     
 جلسه     

 ساعت گرداننده

 1-1 کرمی مرضیه شاه 2 61/2/31 ارتبار کالمی
 8:71-2:71 نگین نابت 3        3/1/31 رفتار با کودک
 8:71-2:71 زاده فریبا مقدس 2 3/1/31 تشویق و تنبیه

 8:71-2:71 سهیال طاهری 2      11/1/31 رفتار با کودک دبستانی
 8:71-2:71 مهین هوشمند 3 11/1/31 رفتار با نوجوان

 8:71-2:71 فرحناز مددی 2 11/1/31 آموزش پیش از ازدواج
 8:71-2:71 فرحناز مددی 2 12/1/31 مدیریت بر خشم

 8:71-2:71 سهیال طاهری 8 13/1/31 بازی و پرورش کودک
 8:71-2:71 نگین شهری        8 13/1/31 آمادگی برای فرزندپروری

 8:71-2:71 نژاد ماریا ساسان        2 71/2/31 ارتبار همسران

 شرو  ها اهکارگ
 تعداد     
 جلسه     

 ساعت گرداننده

 3-16 زهرا سلیمانی 1     1 16/1/31 تغذیه و از شیرگرفتن کودک
 3-16 زهرا سلیمانی  1        13/1/31 آموزش توالت رفتن به کودکان  

 3-16 زهرا سلیمانی 1        7/2/31 شیردهی به نوزاد  
 8-1 نگین شهری 1        11/2/31 شیردهی به نوزاد  

 3-16 زهرا سلیمانی 1      1 11/2/31 ماساژ نوزاد
 8-1 نگین شهری 1      1 68/2/31 ماساژ نوزاد
 3-16 زهرا سلیمانی 1        11/2/31 خواب نوزاد
 8-1 نگین شهری 1        1/3/31 خواب نوزاد

 3-16 زهرا سلیمانی 1        68/2/31 کار فرهنگی با نوزاد
 8-1 نگین شهری 1        2/3/31 کار فرهنگی با نوزاد

پدران و آمادگی برای حضور  
 فرزند

 3-16 زهرا سلیمانی 1        1/3/31

پدران و آمادگی برای حضور  
 فرزند

 8-1 نگین شهری 1        11/3/31

 
 
 
 

 تسليت ●
  در بازهم اما ؛ نیست برتافتن سر را زندگی دیرین رسم چند هر
 " ! شد نمی زده او نام به قرعه کاش":  گوییم میدل 

 همسرر سررکار خرانم زهررا فرمرانی      ، خشنودی یاد منصور

  ! باد گرامی ،کارشناس و مشاور موسسه مادران امروز
 

 بدیع ماندانا آجودانی و نيلوفرها  پیک مام به کوشش خانم
 شود. منتشر می بخش روابط عمومیزیرنظر 


