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 زمستان در هاي موسسهمختصري از فعاليت
 
    
 هاي داخل موسسهبرنامه 
 
 
    (نژادماریا ساسان)خانم  خشممدیریت بر  گام 

     کرمی(مرضیه شاه)خانم  ارتباط کالمی موثرگام 

  (نگین نابت)خانم  تشویق و تنبيه گام 

 

 
 
 

      
 

 69در سال  هاي داوطلب موسسهگروه دورهمی سومين 

در  بعادازهرر  13:41-11سااتت   ،69/11/69 تاریخ در

 محل موسسه مادران امروز برگزار شد.
وگه   های فصلی نیروهای داوطلب بهه منوه ر دیهدار و گ هت    دورهمی

ی کارهای داوطلبانه در هر فصل و گذرانهدن ممهانی خه ا بها     درباره
 ش د.سایر داوطلبان برگزار می

چند فهیلم و کلیهک ک ههاه نمهاید داده شهد و       در مهمانی این فصل،
دادن به یک قطعه م سیقی وگ  نشستیم. با گ ای آن به گ تدرباره

 

م ام پيك  
    

 يشماره

521 

ي داخليخبرنامه  
 موسسه

 مادران امروز
 

5931زمستان   
2152              
5393 

       

 

 

 

 1313355111 -ههران
 ابتدای خعصر ه ولی خ 

خ  -شهید مطهری
نبد ک ی  -سربداران
 -53پ  -جهانس م

 منگ میر همکفهک
 هل ن و دورنگار

 33311593و  33111958
 33383513 

 

 گیرنده :
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کننهدگان نورهها و   وگ  جلسه ادامه یافهت و در اایهان، شهرکت   و گ ت
ی نیروهای داوطلب مطهر   های آیندهایشنهادهای خ د را برای برنامه

 کردند.
ی اوطلهب، در گهروه هلگرامهی ویهژه    نورها و ایشنهادهای نیروههای د 

 داوطلبان منعکس شده است.
 

 4 در“ کتابخوانی ترویج تسريلگران”  آموزش کارگاه 

 )در فصل زمستان( هسموس

 هههایگههروه هسهههیلگران نشسههت دومههین 18/11/18 انجشههنبه روم
 شد. برگزار کتابخ انی،

 هشهکیل  چگه نگی  بها  هسههیلگران  بیشهتر  آشنایی جلسه این ام هدف
 هههایگههروه گسههترا بههه کمههک و"دور راه" کتههابخ انی هههایگههروه

 د.ب  ایران سراسر در کتابخ انی
 گروه و شد داده ااسخ م ض ع به مرب ط هایارسد به نشست این در
 راه روا بهه  کتهابخ انی  ههای گروه گسترا م رد در هجربه هبادل به

 بهه  کمهک  مسهو لیت  اعضها  ام یک هر اایان در ارداخت؛ م سسه دور
 .گرفت برعهده را مختلف مناطق در کتابخ انی هایگروه هشکیل

 
هسهیلگران هرویج کتابخ انی بها مو ریهت چگه نگی     یجلسه س مین

و هرغیب افراد « ضرورت آم ما خان اده» ی ه جیهی برگزاری جلسه
، بها   83/11/18ههای کتهابخ انی، در روم چهارشهنبه    به هشکیل گهروه 

 کرمی، هشکیل شد. کارشناسی خانم مرضیه شاه
ههای  هدف گروه هسهیلگران هرویج کتابخ انی، یاری به گسترا گروه

ههای ههامه   های احتمالی گروهها و ااسخ به ارسدراه دور، رفع اشکال
 هاسیس است.

 
با  19/18/18ی هسهیلگران هرویج کتابخ انی در هاریخ چهارمین جلسه

 میر هشکیل شد:ی اعضا با هاکید بر م ارد مو ر انتقال هجربه
 شناخت و هسلط بر ابعاد مختلف کار م سسه -
 همراهی با افراد باهجربه -
 انعطاف در شی ه و میزان خ اندن در هر جلسه -
 هسلط بر انتشارات مادران امروم -
 نوم و ایگیری در گروه -
 هر یک ام اعضا گزارا مختصری ام کار خ د ارایه دادند. اایان در
 
 

  تبااادل کتااا ،  ” ی نهه رومی بهها هههدفبامارچهههچهههارمین

بازي، آنچاه در کماد ماناده اسات و فاروش      اسبا 

هاي هنرمنداناه باه   سازهو دست هاي خانگیشيرینی

به همت  “ي مصرف درستمنظور فرهنگسازي استفاده

 برگزار شد. 13/18/18همراهان م سسه در هاریخ 
 
 

 هاي خارج از موسسه   رنامهب
 

 هاکودک و مدرسهمردهاي 
 
 ساال  6رفتن براي کودکان زیر آموزش توالت کارگاه برگزاری 

  بادبادکبا کارشناسی خانم مهرا سلیمانی در مهدک دک 
  رشد و  ایجلسه 8 کارگاهو  رفتار با کودکی گام فشردهبرگزاری

 لنابا کارشناسی خانم مهرا سلیمانی در مهدک دک  تربيت جنسی
 بها  آموزي و انضباط به کودکاان  نظم ایجلسه 8 برگزاری کارگاه

 مدادرنگیکارشناسی خانم مهرا سلیمانی در مهدک دک 
 با کارشناسی خانم آمادگی براي ورود به دبستان  برگزاری کارگاه

 یاد یار مهرباندر مهدک دک  کرمیمرضیه شاه
  در  کرمهی مرضهیه شهاه  بها کارشناسهی خهانم     بلوغبرگزاری کارگاه

 (1ی ی بادبادک )منطقهاسرانهدبستان 
  در  کرمهی مرضهیه شهاه  بها کارشناسهی خهانم     بلوغبرگزاری کارگاه

 (8ی گلبانگیان )منطقهدبستان 
  کرمیمرضیه شاهبا کارشناسی خانم  رفتار با نوجوان گامبرگزاری 

 (8ی دبیرستان اسرانه مبتکران )منطقهدر 

 مناساب باه    هااي نمایشگاه کتا  و معرفای کتاا    برگزاری
با همکاری خانم رویا شعبانیان در  ام انتشارات مادران امروم هاخانواده

 (5ی ی م ید )منطقهدبیرستان اسرانه
 هااي مناساب باه    نمایشگاه کتا  و معرفای کتاا    برگزاری

ی دخترانهه بها در دبیرسهتان    ام انتشهارات مهادران امهروم    هاا خانواده
 اجتماعی را  

 
 

 زیستگروه محيط
 

  بها   هاا مصرف با تکياه بار ساوخت و آدیناده     کارگاهبرگزاری
کهان ن   و میست م سسهه مهادران امهروم   اعضای گروه مویطهمکاری 

  ی سناییی جهاد در سرای مولهسرای موله ی سبزهمیاران خانه
  بهه دعه ت سهتاد    کاودک و طبيعات   ای جلسه 9شرکت در کارگاه

ی در مول اداره (8ی ی اایدار شهرداری )منطقهمیست و ه سعهمویط
 مویطزیست

  زیساتی  آوردهاي محيطنقاشی و دست نمایشهگاهی ام برگزاری
و دی(  81آم مان مدرسه به مناسبت روم ه ای ااک )گروهی ام داند
با همکاری گروه همیهاران  به مناسبت روم درختکاری  کاشت درخت

 (8ی در دبستان دخترانه خدیر )منطقهخانه سبز 
  هاي ناوین تصافيه فاباال     آموزش فناوريشرکت در کارگاه

به دع ت مرکز آم ما ساممان مدیریت اسماند )شيرابه( و بازیافت 
 مرکز آن شهرداری ههران در مول 

 هواي پاک میست با م ض ع شرکت در اولین نشست فعاالن مویط
م سسهه اژوهشهی ک دکهان دنیها در موهل      به دع ت براي کودکان 

  اژوهشی ک دکان دنیای مشارکتی م سسه مدرسه
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 سایر مراکز
 

 بها  جایگااه و نقام ماادر    بها م ضه ع    شرکت در انل هخصصی
ی روانشناسی و عل م مریم احمدی به دع ت دانشکدهکارشناسی خانم 

نمایشاگاه کتاا  و معرفای     برگهزاری و  هربیتی در مول دانشکده

 ام انتشارات مادران امروم هاهاي مناسب به خانوادهکتا 
  نگهین  با کارشناسی خهانم   رفتار مناسب با کودکبرگزاری کارگاه

 شهری در آم مشگاه م سیقی ارف
  بها  بارور  آماوزش در خاانواده    برگزاری سخنرانی با م ض ع

بها   طار  اکاوتيم   معرفای کرمهی و  مرضهیه شهاه  کارشناسی خهانم  
کارشناسی خانم رویا شعبانیان به دع ت شهرکت ههیهه و ه میهع مه اد     

 گری و قطعات صنعتی ایران )س دیک ( در مول آن شرکتریخته
  ي کتابداري خانهمرمانی سادنهشرکت در 

 شوراي کتا  کودک سالگی پنججشن آغاز پنجاه و  شرکت در 

 در مول کان ن ارورا فکری ک دکان و ن ج انان همراه با برگهزاری 

ام  هاا هاي مناساب باه خاانواده   نمایشگاه کتا  و معرفی کتا 
 انتشارات مادران امروم

  بازي درمانی کودک محاور  با م ض ع  نشست ماهانه 8شرکت در

بهه دعه ت باشهگاه مدرسهین     ي زندگی تاشقانه و انتخا  تاقالنه
 خان اده در مرکز جامع خدمات مشاوره

 

 
 هاشررستان

 

 کارشناسهی  بها  بهمهن  8و 3 هاریخ در همسران، ارهباط یفشرده گام 
 بها  کهه  گهام  ایهن  در شهد.  برگهزار  شهرقائم در نژاد ساسان ماریا خانم

 31 حهدود  شهد  انجهام  سپنتا دور راه هایگروه و قربانی خانم همکاری
 مشترک مندگی اصلی ارکان م رد در برنامه این در داشتند. شرکت ن ر
 بها  و شهد  گه  وگ هت  همسران بین ارهباط بهب د و هق یت هایشی ه و

 و بررسی م رد شدهمطر  هایم ض ع نقد ای ای و گروهی کار انجام
 .گرفت قرار هولیل

 
 
 

 
 
 
 

   با سه ری بهه کرمانشهاه و منهاطق      3/11/18ها  8/11/18ام هاریخ
ها و نهادههای  به منو ر شناسایی نیامها و آشنایی با ساممانمده، ملزله

فعهال در سهرال اهها  و کرمانشهاه و معرفهی م سسهه و امکانهات و        
ه اند در رابطه با نیامهای منطقه انجام دهد، و آنچه می های آنفعالیت

 با این مراکز ارهباط گرفتیم.
 ی یاری ک دکان کار و خیابانشبکه -1
 ساممان بهزیستی سرال اها  -8
 ساممان بهزیستی کرمانشاه -5
 فرمانداری کرمانشاه -9
 بخد حمایت روانی اجتماعی بیمارستان شهدا -3
 ی مهرگان خیریه -8
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  ی اهه ر بههه منطقههه ای خههانم فرخنههده صههاد  سهه ر یههک ه تههه
اههها  و روسههتاهای  ههعه، قلعههه  ی کرمانشههاه و سههرالمدهملزلههه

 (83/11/18ها  81/11/18بهادر و ک ئیک )
در ایههن مههدت بهها کمههک مربیههان و نیروهههای داوطلههب بهه می و     

هههای ههها و کههانکس مههادران، سروسههامانی بههه وضههعیت کتابخانههه  
هههای م ردنیههام مربیههان مربهه ط بههه مهههدک دک داده شههد و آمهه ما

ی کههاری ایشههان بههه مربیههان و  مهههدک دک بهها ه جههه بههه هجربههه  
 داوطلبان ارایه شد.

یهاری بهه ک دکهان کهار و خیابهان و       یهمچنین با همکهاری شهبکه  
انجمههن حمایههت ام حقهه   کهه دک، دو کارگههاه آشههنایی بهها حقهه     

و مههادران هوههت ا شههد   ی مربیههان کهه دک برگزارشههد و همههه  
گههاه بهها مههن بخهه ان کههه بههه همههت دوسههتان کار ری یههاری دشههبکه

 م سسه هاریخ و ادبیات برگزار شده ب د، شرکت کردند.
ههها کههه بهها ی سههمنعنهه ان نماینههده در جلسههههمچنههین ایشههان بههه

ههای غیردولتهی فعهال    حض ر مشهاور فرمانهدار و نماینهدگان سهاممان    
هههای کردنههد و خ اسههته  در منطقههه هشههکیل شههده بهه د، شههرکت   

آوری ههها را مطههر  کههرده و م فههق بههه اجههرای طههر  جمههع خههان اده
 مباله در اطراف چادرها و رسیدگی بیشتر به چادرها شدند.

ی گههروه کتههابخ انی مههادران در  گیههری اولیهههبهها ه جههه بههه شههکل 
ایشههان ه انسههتند جلسههات متعههددی بهها ایههن مههادران داشههته  ،منطقههه

 خ اندن گروهی را اید ببرند. های صویحباشند و شی ه
هههای کتههابخ انی  امیههدواریم در سهه رهای بعههدی بتهه انیم گههروه    

 گسترا دهیم. 
 

 
 
 

ههای راه دور در شههرهای مختلهف، در    های گهروه گزارا فعالیت● 
، ه انیهد مهی  شه د. در سهایت م سسهه   های راه دور مهنعکس مهی  ایک
 های راه دور را مطالعه فرمایید. ایک

 

 هاهمکاري ارتباطا  و
 
  هاا و نرادهااي زیار    با سازمان امسال زمستان در

 ایم:ارتباط و همکاري داشته
 

باشگاه مدرسین ایک ادبیات، انتشارات ا یا، اژوهشی آم مشی انجمن 
شه رای گسهترا    شه رای کتها  که دک،    ی کتابهدار، خانهه خان اده, 

 لنها، مههدک دک   ی ارشهاد، ی عم می حسهینیه کتابخانه ،فرهنگ صلح
 ی بادبادک.هنرکده ی لنا،م سسه ی اژوهشی ک دکان دنیا،م سسه

 
 
 
هایی باا  شنبه هر ماه نشستموسسه در اولين سه ●

کناد. هادف از   حضور کارشناسان مختلف برگزار مای 
منادان باا   این برنامه، آشنایی بيشتر اتضاا و تالقاه  

هاااي هاااي مختلااف در حااوزههااا و دیاادگاهنظریااه
هااي  تعلايم و تربيات اسات. دیادگاه    روانشناسی و 

ها، الزاماً همسو باا موسساه   شده در این جلسهمطر 
 نيست.

 
 
 

 ماه ديي تمومی لسهج
 

  آزاري و پيشگيري از آنآشنایی با کودک :  موبوع

سرکار خانم براره لطيفی )کارشناس تلوم کارشناس: 

 تربيتی و دانشجوي دکترا و مدرس دانشگاه(
 

 آزاري:تعریف کودک

 دیگههر افههراد ه سههط کههه اسههت رفتارهههایی آماری شههاملکهه دک
 بههه و گیههردمههی انجههام ک دکههان بههه نسههبت بزرگسههاالن خص صههاً

 .منههدمههی آسههیب ک دکههان روانههی و جسههمی سههعمت بههه نهه عی
 بهه  آماریکه دک  شه ند مهی  انجهام  هصهادفی  ص رتبه که رفتارهایی

 اه مبیهل  هصهادف بها   علهت  بهه  که دکی  کهاین مانند آیندنمی حسا 
 .ش د جسمی نقص دچار

 آزاري از دید پزشکی قانونی:کودک

ساختن ک دک ام غذا، لباس، مسکن، عشق و هربیت ادر و مادر موروم
دیدن و گاهی ها آمارهای جسمی، عاط ی، روانی که آشکارا به صدمه

 ش د.مرگ منجر می
 آزاري از دیدگاه یونيسف:کودک

آمار جنسههی، غ لههت و  روحههی، روانههی، هرگ نههه خشهه نت جسههمی، 
ن س ک دک  کشی که به سعمتی، حیات و رشد عزته جهی، بهرهبی

 آسیب برساند و احتمال صدمات بعدی را افزاید دهد.
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 :آزاريکودک انواع

 جسمی آماریک دک -
 روانی آماریک دک -
 جنسی یاست اده ءس -
 جنسیتی هایهبعیض -
 هوصیلی()جسمانی، عاط ی و  غ لت و ه جهیبی -

 گيرند؟چرا کودکان مورد آزار قرار می

 ناآگاهی والدین -

 مشکعت اقتصادی -

 اعتیاد -

 های روانیبیماری -

 مشکعت خان ادگی -

 مشکعت ک دکان -

 مشکعت مدرسه -

 هاجنگ -

 روانی: -آزاري تاطفیانواع کودک

 ورمی به ک دکعدم موبت و عشق •
 ههدید و هرساندن ک دک ام هنبیه• 
 هوقیر، سرمند، همسخر• 
 ی ک دک با سایر ک دکانمقایسه• 
 ب دنشاهد خش نت خانگی• 
 کردن ک دک )ممانعت ام بامی(منزوی• 
 کنترل شدید و نامعق ل ه سط والدین• 
 عدم هش یق رفتار مثبت• 
 وادارکردن ک دک به کارهای خارج ام ه انایید• 

 آموزشی: -آزاري تحصيلیانواع کودک

 راییگنمره• 
 رقابت• 
 ارورینخبه• 
 های مودهر ام سن ک دکآم ما• 
 هبعیض بین ک دکان• 
 ها قرارگرفتنم رد آمار همکعسی• 
 هنبیه• 
 های بیجا، نادرست بید ام حدهش یق• 
 اجبار ک دکان به کار• 
 های اشتباه در سپردن ک دکان به مهدروا• 
 کند؟جامعه وارد میهایی به کودکان و به آزاري چه زیانکودک 

 انه اع  است، شخصیت گیریشکل و رشد دوران ک دکی که جاآن ام -
 کهه  ش دمی باعث و مدهآسیب ک دکان سعمت و رشد به آماریک دک
( اجتمهاعی  عهاط ی،  اهنی، جسمی،) رشد هایی جنبههمه در ک دک

 .ش د روبرو فراوانی هاینارسایی و مشکعت با
 در کهه  ک دکهانی  ام بسهیاری  شده،انجام هایبررسی طبق متأس انه -

 بهه  خه د  بزرگسهالی  در اند،ب ده بدرفتاری و آمار قربانی ک دکی دوران

 کهه  اسهت  آماری ک دک میان بزرگترین این و اندارداخته ک دکان آمار
 .ش دمی آن هداوم سبب

 آزاري را کاهم دهيم؟توانيم کودکچگونه می

 .بشناسیم بهتر و بیشتر را ک دکان -1
 .بشناسیم را آماریک دک علت -8

 .بگیریم کمک دیگران ام -5

 .کنیم ح ظ را خ د آرامد -9

 

 

 ماه برمني تمومی جلسه
 

در مواقع بحرانی )زلزله و ...( چگونه تمل   :  موبوع

 کنيم؟

جنا  آقاي حميدربا قندي )روانشناس کارشناس: 

تخصصی مداخله درمانگر و مسئول کار گروه بالينی، روان

 در بحران(

 
 م؟يکن تیریمد را آن چگونه و ستيچ بحران

 مبوهث  است، داشته یریچشمگ شرفتیا علم که ریاخ یهاسال در

 .است قرارگرفته علم نیا کارشناسان م رده جه زین بوران تیریمد

 ساممان یعال یایساریکم ،یجهان بهداشت ساممان رینو ییهاساممان

 بها درنورگهرفتن   ... و احمر هعل ،یجهان سرخ بیصل متود، ملل

 ینهه یمم در یمهمه  یهها گهام  خه د،  هخصهص  و هجربهه  دانهد، 
 درنوهر  مختلف افراد ج امع یبرا یعم م یهاآم ما و یزیربرنامه

 هها  نمه ده  افتیدر را المم یهاآم ما افراد که یاند. به نو گرفته

 ،)ی یر یقلب یایاح( CPR ل یرا امقب یم  ر و دیم  اقدامات بت اند
 و مصهدوم  حمهل  اانسمان، ،یزیخ نر ام یریجل گ ،یمصن ع هن س

 خ د جان بت اند ها دهند انجام نجات و امداد یروهایدن نیرسها  ...

 .دهند نجات کانام حد ها را زانشانیعز و

 در که میاندانسته ای نت انسته که میباش گرفته قرار یتیم قع در دیشا

 و درد ن سهبب یا و میباش م  ر و دیم  میه انیم چگ نه تیم قع آن
 احسهاس  میباشه  کرده یم  ر و دیم  اقدام اگر اما است، گشته رنج

 دیشها  و یهمن ع به میاکرده یخدمت و داشت میخ اه خ د ام یخ ب
 .میاداده نجات را یزیعز جان

 بوران صیهشخ به سپس و بوران ام داشت میخ اه ی یهعر ابتدا در

. میدهه یم خاهمه را مبوث مهم و یاساس س ال با آخر در و ارداخته
 و همنه ع  ارهقهاء  و رشهد  درجهت یقدم و ب ده دهیفا دیم  که باشد
 .مبانهم

 ست؟یچ بوران

 اگر که میدانیم یمشکل را بوران یکاربرد و ساده فیهعر با درواقع

 .شد خ اهد مرگ ای شکست به منجر نش د حل ف راً

  و نشدنتیریمد درص رت. دارد همراه به ینیسنگ یامدهایا بوران
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 و جامعهه  اصهطعحاً  و شده شتریب افراد یه انمند ش د، تیریمد اگر
 .ش ندیم دهیورم افراد

 قسمت نیهرمهم دیشا. میرویم بوران صیهشخ بوث فیهعر نیا با

 .باشد آن م قعبه و درست صیهشخ با بوران حل

 باشهد  م قهع بهه  اگر م،یده صیهشخ را بوران میبت ان که یدرص ره

 نسبت است دهریم  و م  ر میدهیم انجام آن حل یبرا که یاقداماه

 سهاده  سه ال  چنهد  بها . میدهه یمه  صیهشهخ  ریههاخ  با که یممان به

 :میببر مشکل عمق به یا میه انیم

 دارد؟ وج د یمشکل ایآ -1

 ست؟یچ مشکل نیا ابعاد -8

 دارد؟ همراه به ییامدهایا چه مشکل، یادامه درص رت -5

 م؟یاممندین ییزهایچ چه به مشکل حل یبرا -9

 ش د؟ حل دیبا ف راً مشکل نیا ایآ -3

 عمهق،  ابعهاد،  میبت ان ها کند کمک ه انیم لیقب نیا ام یس االه و

 .میکن مشخص و یبررس را مشکل یگستردگ و شدت

 راآن ینه تهه  بوهران  و میه داد صیهشهخ  را مشکل کهنیا ام اس

 :میارسیم خ د ام م،یکرد ینیبدیا
 یاها  و دست بوران در قرارگرفتن درص رت که هستم یفرد آیا-1

 ؟کنمیم گم را خ د
 اممنهد ین دهیدبیآس فرد ام شتریب خ دم بوران، بروم درص رت ایآ-8

 هستم؟ کمک
 تیریمهد  را اوضهاع  و خه د  یم اقع نیدرچن که دارم مهارت ایآ -5

 کنم؟

 شهناخت  میبته ان  هها  کندیم کمک ما به که هستند یس االه هانیا

 بارهها  و دیه دانیمه  کهه  طه ر همهان . میباش داشته خ د ام یهرقیدق

 یخ نسهرد  میبت ان یستیبایم یاضطرار و حساس درم اقع د،یادهیشن
 ریه رغد میکنه  تیریمد را طیشرا و خ د میبت ان ها میکن ح ظ را خ د

 را طیشرا بلکه میکنینم اوضاع بهب د یبرا یکمک هنهانه ص رتنیا
 تیریمد ام یمهم بخد ،یخ نسرد ح ظ نیبنابرا. میکنیم هرمیوخ

 .دارد مهارت به امین که است بوران

 م:ییبگ  میه انیم میده هیارا مهارت ام یاساده فیهعر میبخ اه اگر

 تجربه + دانم  =مرار 

 م،ینهدار  یکهاف  داند بوران تیریمد ینهیمم در اگر حسا  نیا با

 یهاکارگاه و یعمل یهانیهمر با سپس و افزوده را خ د داند ابتدا
 یضهرور  درم اقهع  هها  میباش خ د مهارت دیافزا درصدد یهخصص

 .میباش دیم  و م  ر میبت ان

 میهه ان یمه  چگ نهه  کهه  باشد آمده دیا س ال نیا شما یبرا دیشا
 را زانیه عز شما  جه. همیکن است اده خ د مهارت ام یضرور درم اقع

 سپس و میب د هجربهیب اول یرومها در که کنمیم جلب یم ارد به

 س،یهنه  ،یراننهدگ  ماننهد  میباشه  دهیرس مهارت به هکرار و نیهمر با

 نگاهمان اول، یرومها در یرانندگ یبرا . ... و یآشپز ا نگ،نگیا

 نهات یهمر گذشهت  ام اهس . به د ...  و دنده و هرمز و کعچ به مرهب

 و کعچ به کردننگاه به یامین گرید که میشد ماهر ینو به ،یکاف
 بها  کهه  گرفهت  جهینت ه انیم نیبنابرا. میندار یرانندگ نیدرح هرمز

 در. میبرسه  مههارت  بهه  میهه ان یمه  هاآم مه حیصو هکرار و نیهمر

 .است نیچن زین بوران تیریمد یمق له

 یعمله  اقهدامات  هکهرار  و نیهمهر  بها  میباشه  داشته یکاف داند اگر
 را خ د یخ نسرد هم یضرور درم اقع و میبرس مهارت به میه انیم

 انجام بوران تیریمد درجهت دیم  و م  ر اقدامات هم و میکن ح ظ

 .میده

 .بوران تیریمد م ه م درخص ص یراهبرد س ال به میرسیم اما و

 بهه  را شهما  ه اندیم یراهبرد هایس ال که است نیا مهم ینکته

 .کند تیهدا حیصو و درست انیجر سمت

 !کرد؟ دیبا چه اکنون: سوال

 را خه د  یفکهر  ریمسه  و فکر خ د، ام س ال نیا دنیارس با درواقع

 کرد دیخ اه دایا را اوضاع کنترل و تیریمد ه ان و دیکنیم تیهدا

 نیه ا ام و شهدم  چهاره یب شدم، بدبخت ه انم،ینم یوا دییبگ  اگر و
 ام ییرها که دید دیخ اه یبستبن در را خ د ها،صوبت و افکار لیقب
 .شماست با انتخا . ب د خ اهد مشکل آن

 :میکنیم یبندجمع مبوث انیاا در

 ست؟یچ بوران فیهعر -1

 بوران صیهشخ -8

 !کرد؟ دیبا چه اکن ن. یراهبرد س ال -5

 خه د  یجامعه و خ د به میه انیم بوران تیریمد مهارت داشتن با

 .میکن خدمت

 و یفهرد  رشهد  و ارهقها  درجههت  یقدم و باشد دهیفا دیم  دوارمیام
 .باشد شده برداشته جامعه

 

 هاي نشرتازه ●
 
 

 
 

 پذیري در کودکان نام کتا : پرورش نظم
 نگارش  : ماندانا سلحشور

 1469تاریخ نشر: 
 ر    : مادران امروزااناش
 

 بداننهد  آن یدربهاره  کهه  ععقمندنهد  والهدین  که هاییم ض ع ام یکی
 ایجهاد  چگه نگی  بهه  کتا  این. است ک دکان در نوم ایجاد چگ نگی

 ارایهه  بخد 9 در کتا  مطالب. اردامدمی سالگی 3 ها ه لد بدو ام نوم
 بهه  نوهم  آمه ما  و اهذیری نوم” که است معتقد ن یسنده. است شده

. شه د مهی  آغهام  او یرومانه هایفعالیت و کارها منوم انجام ام ک دک
  یروممره هایفعالیت و کارها انجام برایمادر  و ادر که ممانی درواقع،

 



 3 

 او بهه  را نوهم  هنهها نه کنند،می ایروی مشخص ایبرنامه ام فرمندشان
 “ش ند.می او در نیز امنیت احساس گیریشکل م جب بلکه آم مند،می

 و داریخ یشههتن بههه هنهههانههه “اههذیرینوههم ”مهههارت ایجههاد بههرای
 بهرای  والهدین  اسهت  المم. اسهت  نیهام  ممهان  بهه  بلکهه  رفتهار،  کنترل
 ه جهه  مههم  ینکتهه  دو بهه  ک دکشهان،  بهه  انضهباط  و نوهم  آم ما
 باشند: داشته

 ام دوم،. بهرد مهی  سهر بهه  رشهد  ام ایمرحلهه  چهه  در او که،این نخست
 آید.می بر کارهایی چه انجام یعهده
 خه د  فرمنهد  ههای ه انهایی  و رشهد  یمرحلهه  بها  والهدین  آشنایی برای

 رشهدی  ههای ویژگهی  معرفهی  بها  کتها   این ام بخد هر سن، هر در
 و هها روا بهه  ادامهه  در و شه د مهی  آغهام  مختلهف  سنین در ک دکان

 ههر  اایهان  در. اهردامد مهی  هها آن بهه  آم مینوم گ ناگ ن راهکارهای
 هههر مطالههب بهتههر درک بههرای سههاده هههاییخ دآممههایی نیههز بخههد

 .است آمده بخد
 ه جه:

 یمجم عهههه ام«  ک دکهههان در اهههذیری نوهههم اهههرورا»  کتههها 
 منههابع جههزو کههه اسههت بهتههر ارهبههاط بههرای راهنمهها هههایکتهها 

 ارهبههاط بههه مربهه ط یدوره در دور راه ههای گههروه هکمیلههی مطالعهاهی 
 .است ک دک با مناسب

 
 

 
 

 
 یاري به کودک براي رویارویی با مرگ والدیننام کتا : 
 مریم احمدي شيرازينگارش  : 
 1469تاریخ نشر: 

 مادران امروزر    : ااناش
 

دادن یکی آشنایی با چگ نگی برخ رد مناسب با ک دک هنگام ام دست
 های درگیر س گ است.ام عزیزان، هم اره یکی ام نیامهای خان اده

مرگ عزیزان برای ک دک، هرچند بار سنگینی است امها اگهر که دک    
اا بت اند به درستی ام اس آن برآید، اختعلهی در رونهد رشهد طبیعهی    

ه ان امیدوار به د کهه در یهک موهیط مناسهب و      ش د و مینمی ایجاد
ط ر طبیعهی  ما، ک دک بت اند مسیر رشد خ د را بهکاهد ع امل آسیب

 طی کند.

هرچند که این کتا  برای کمک به ک دکی ن شته شده است که یکی 
ام والدین خ د را ام دست داده است ولی رهنم دهای آن را بها انهدکی   

در م رد کمک به ک دکانی که دچار ههر نه ع فقهدانی     ه انیدهغییر می
دادن خ اهر و برادر یا مادربزرگ و اهدربزرگ و  اند امجمله ام دستشده

 سایر عزیزان نیز به کار ببندید.
ههای راه دور  ههای هکمیلهی بهرای گهروه    این کتا  در مجم عه کتا 

 ه اند در گروه خ انده ش د.ارهباط با ک دک و ن ج ان، می

 
 

ها( ها و کارگاههاي موسسه )گامتنوان برنامه ●

 61برار در 

 

 ها:گام
 آمادگی برای فرمنداروری -
 رفتار مناسب با ک دک  -
 رفتار مناسب با ن ج ان -
 ارهباط مناسب همسران  -
 ی م  ر با آن خطاهای شناختی و مقابله باآشنایی  -
 مدیریت بر خ د -
 خشم  بر مدیریت -
  کعمی م  رارهباط  -
 مدیریت بر استرس  -
 ه کر و حل مسوله -
 

 ها:کارگاه
 آم می و انضباط در بزرگساالن ومن -
 ن س در بزرگساالن هق یت اعتمادبه -
 ادران و آمادگی برای حض ر فرمند -
 شیردهی به ن ماد -
 ماساژ ن ماد -
 کار فرهنگی با ن ماد -
 خ ا  ن ماد -
 

ها، لطفاً به اجراي برنامه براي اطالع دقيق از تاریخ

 کانال و سایت موسسه مراجعه کنيد.

 

 

 

 

 دوستان تزیز

ی هل هن، نشهانی منهزل و    ام دوستان عزیهزی کهه شهماره   
کنهیم هغییهر را بهه    کند، درخ اسهت مهی  ایمیلشان هغییر می

 بخد اداری م سسه مادران امروم اطعع دهند.
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 تسليت: ●

 

 

 

 

 

 

 .دوستی از ميان ما رفت ●

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تشکر: ●

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ام همراهان داوطلب و همکاران اداری که م سسه را 
، یاری دادند و داخل ام م سسه های بیروندر برنامه

 بسیار سپاسگزاریم.

  valedeyn_va_farzandan: 1اینستاگرام 

 رسانی:کانال اطعع    

1https://telegram.me/madaraneemrooz   

  www.madaraneemrooz.comسایت:   

  info@madaraneemrooz.comایمیل:     

 وفرماندانا آجودانی و نيلها ایک مام به ک شد خانم
  د.شمنتشر می بخم روابط تمومیمیر نور  بدیع

کرمی، ها مرضیه شاهبه دوستان عزیزمان سرکار خانم
ان آقای آه سا سمیعی و شیدا اکبری وماده، افسانه حسن

امیرحسین  ، عطا عطشانی وحسین اکبری، کاوه اکبری
ه رشی که در ممستان گذشته عزیزی را ام دست 

 گ ییم.اند، صمیمانه هسلیت میداده

 

 

 
 آمدی آمدی،

  لبخند بغل بغل با 
  هرانه و آوام گل  هزار با 
 شی ته جان هزار با 
 .میبا خ رشید یک و 

 یادگارهایت و یاد یهمه داشت خ اهمت ااس
  رفیق را

 لبخندت بغل بغل
 وامتآ و هرانه هزار هزار

  اتشی ته جان هزاران
   خ رشیدت هک و

 فردا خ رشیدهای به فرداها، به را همه

 . سپرد خ اهمد
 بدرود، امخسته حمیرای بدرود،

 گ یا ب د آس دنت گاه
  ا رربا  ایران                                       

 
با نرایت اندوه و تاسف درگذشت حميارا  

ترشيان را باه خاانواده و دوساتانم در    

گویيم و موسسه مادران امروز تسليت می

 صاابر و شااکيباییبااراي همگاای آرزوي 

 م.کنيمی
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