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                      كـپي    
  امم 

 هـنو  بيستي ارهـپيوست شم
 9318آذر 

  
 

 سالم

 ی وارد بيست وـاله شدیم، یعنـک سـت و یـما بيس

 مان شدیم.دومين سال زندگی

دانید طور که می، همان69تا زمستان سال  69از زمستان سال 

کانی هم تخانهمان، یک بازبینی کلی یا نوعی بجز کارهای معمولی

های مثبت و منفی ها و جنبهمدر موسسه داشتیم. زیر و ب

ن ارای خودمـرا بررسی کردیم و به پیشنهادهایی هم بکارهایمان 

 م.دست به کار شدی های عملی داشت ودامـاز به اقـرسیدیم که نی

تا به حال، به غیر از کارهای عادی  69در سال گذشته از زمستان 

، در چند مورد کمی بیشتر تأمل قبل گذشتال موسسه که به رو

بعضی از دوستان به  مثال یا به تأمل وادار شدیم؛ برایکردیم 

جایی محل زندگی، تغییر شغل، تامین ابهدالیل مختلف مثل ج

ا ی درآمد یا رفع خستگی فعالیتشان را با موسسه کم کردند

اگزیر از هایی در کارشان ایجاد شد. در نتیجه ما هم نجاییجابه

همکاری با دوستان جدیدی شدیم که خودش اسباب خوشحالی و 

هر چند همچنان سازمان در بخش اداری و مالی بود،  نوعی تجدید

 شویم.مند میاز نظرهای مشورتی دوستان با تجربه، بهره

ان در ـلف همچنـهای مخترمـها، رهنمودها، فامهـنبازبینی آیین

                 تر عمل کنیم.منظم کوشیمدستورکارمان هست و می

ه م کـیزرگی دادـوچک و بـرات کـالیت تغییـد فعـورد چنــدر م

 ،"راه دور"ورد ـله در مـاشد. از جمـده بـرتر شـوثـم مـدواریـامی

  ."نوزادانکار با "و  "های کتابنمایشگاه"

ای است که اطالعات ام برنامهدانید نطور که میهمان "راه دور"

های خانواده شده در موسسه را به شکلی خاص در اختیار مدون

دهد. این شکل خاص نوعی کـار گـروهی دور از موسسه قرار می

ها مبتنی بـر خـواندن است و اعضـای گـروه نیز اعضای خانواده

 هستند.

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

های کار و مطالب خواندنی در این برنامه عبارت است از کتاب

منتشر  هامراحل اول کار گروهموسسه برای راهنما که انتشارات 

مقاطع دیگر کار  در که هایی از سایر ناشرانو کتاب کرده است

 های راه دور مورد استفاده قرار می گیرد.گروه

لف و در ـهای مختروهـال است که در گـانزده سـرنامه شـاین ب

 شهرهای مختلف در حال اجراست.

ر راتی دـتغیی "راه دور"ارهای ـل کـامسال در یک بازبینی در ک

های شد و بخشیت بخشی و تکمیل این برنامه داده کیفجهت 

 مربوط به نوجوانان و سالمندان در حال افزودن بر آن است.

همواره از وقتی کار نشر مادران آغاز شده " های کتابنمایشگاه"

است، توسط موسسه در مراکز مختلف آموزشی و فرهنگی برگزار 

، ن بخش داده شداما تغییری که سال گذشته در ای شده است؛می

ــکیـل یـک گروه وی ه   ــگـاه  تشـ هـا بود که  ی برگزاری نمـایشـ

تری در ها به صــورت گســترده ریزی و اجرای نمایشــگاهبرنامه

 دستور کارش هست.

دای ـوزاد، از ابتـهای در انتظار نانوادهـو خ "وزادانـرای نـکار ب"

 هشده است و با نام فرزندپروری در گروتأسیس موسسه انجام می

شد و موسسه ها اجرا میی آموزش برای خانوادهزیر مجموعه های

های با ارزشی است. در سال گذشته در این زمینه دارای تجربه

ری ی فرزندپروموسسه تصمیم گرفت که اطالعات مربوط به حوزه

ار ـهای کهای فرهنگی برای نوزادان را به شکل کتابو فعالیت

ر دهد. در این زمینه موسسه در حال ی راه دور قرادر اختیار برنامه

 تدوین برنامه و آغاز حرکت است.

ي کارهـاي مـوسسه را در مختصــري از بقيـه
 کنيد.ایـن پيوست مالحظه می

 
 
 

 موسسه مادران امروز)مام(                 
 

 شهید مطهری، کوچه سربداران، عصر، ابتدای ختهران. خ ولی       
 ، تک زنگ زیر همکف.79نبش کوی جهانسوز، پالک           

 

 22261798 – 22618979 - 22982789 تلفن و دورنگار        

 

 info@madaraneemrooz.com               :نشاني الكترونيكي
 www.madaraneemrooz.com                       نشاني سايت:

 madaran_e_emrooz                                         اينستاگرام:
   https://telegram.me/madaraneemrooz1 رساني:کانال اطالع
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 سپاس
 

ــ ـاق و قـدردانی از گروه   ● هـای فعـال، داوطلبان و   سـ
های سازمانی و ســایر بخشهمکاران اداری  ،دوسـتداران 

 موسسه.
 هایســ اســگزار دوســتانی هســتیم که با کمکهمچنین 

ــتیبان و همراه ما    ــی، نقدی و کاالیی خود، پش ــص تخص
 کوشند.هستند و برای بقای موسسه می

ــهریار   و   ــیان، آقایان ش ــومه دانش ــ اق از خانم معص س
 زاده و همایون حریری رحیمی، دانیال هادی

 

 

 

 

 

 

 

 

گام مشاوران، کارشناسان و گردانندگان 

 هاوکارگاه ها
  

ــیدا اکبری فریبا اعالنی ســامان،ها: خانم ــیمین بین ،ش ا، س
ــلیمـانی، ماریا  مهین زنـدیـه، فـاطمـه جنگروی،      زهرا سـ

ســهیال  کرمی،نگین شــهری، مرهــیه شــاه ن اد،ســاســان
ــم    طـاهری،  مددی، فریبا  زاده، فرحنازدکتر فـاطمـه قـاسـ

 ت فرزانه منفرد و نگین نابزاده، دکتر لیال مشرفیان، مقدق
 

 

های زیر ارتباطدر سال گذشته با سازمان  

یا همکاری داشتیم:   
 
 

آسایشگاه خیریه  -آموزشگاه هنرهای تجسمی بادبادک

انجمن دوستدار کودک  -آکادمی زبان بانی تاک -کهریزک

 -انتشارات فنی تهران -های آموزشی پویاانجمن پ وهش -البرز

ه خان -باشگاه ازدواج شهر تهران )مدرسین خانواده( -انجمن پاما

ری شبکه یا -سایت کودکت -هنر هورشید )خانه کتابدار(

 شورای گسترش -شورای کتاب کودک -کودکان کار و خیابان

 شهر صنعتی -شرکت مهندسان مشاور گزینه -فرهنگ صلح

ت شرک -شرکت قدق نیرو -شرکت همکاران سیستم -ساوه

موسسه  -موسسه لنا -مرکز توانمندسازی مهر و ماه -نوکو

مجتمع آموزشی فرهنگ  -متینا نت -پ وهشی کودکان دنیا

 معاونت اجتماعی شهرداری کرج -(9)منطقه 

 
 

کارشناسان و مشاورانی که در سال گذشته به 

  : ما پیوستند

ها دکتر مهشید فروغان ، دکتر احمد محیط، خانم فرشته خانم
 مجیب و خانم فاطمه جنگروی

 شارـف و انتـتالی

ی تالیف و نشر در سال گذشته:های موسسه در زمینهفعالیت  

زیر :   هایبا عنوان هاي کارکتاب* تجدید چاپ   
 

 ري و حفظـادگيـونه به یـچگ –انواده ـاط و خـانضب -

 چاپ سوم()  انضباط در خانواده کمک کنيم؟

چگونه خود را بشناسيم و بر خود  _آگاهانه زیستن - 

چاپ سوم( مدیریت کنيم؟)  

م(چاپ پنجکنيم؟ )تربيت  تنبيه چگونه بدون –تنبيه  -  
وم قاطعيت در رفتار با فرزند ـمفه –اطعانه ـار قـرفت -

 چاپ پنجم()چيست؟ 
ت ریـم خود مدیـونه بر خشـچگ –مدیریت بر خشم  -

 چاپ پنجم()کنيم؟

های زیر:با عنوان هاي راهنماکتاب* تجدید چاپ   
 چگونه فرزند خود را براي سال اول دبستان آماده کنيم؟  -

 )چاپ چهارم(

  )چاپ دوم(یاري به کودک براي رویارویی با مرگ والدین  -

  شماره پیک راه دور. 88شماره پیوست و  8انتشار  -
 

دام به ـال گذشته، اقـوسسه در سـبخش انتشارات م 
ها و الهـها و مقوشتهــوعه نـدهی مجمازمانـردآوری و سـگ

 های خانم مریم احمدی شیرازی کرده است.مصاحبه
امل مطالب ـه که شـی این مجموعهـای تهیـم کارهـامیدواری

 هاست، به زودی به سرانجام برسد.ارزشمندی برای خانواده
 مسئولیت انتشار این مجموعه با نشر نشانه است. 

و  "سالمندی در باره یسخنی "های همچنین چاپ جزوه

اده ـبرای استف "های نوجوانطرح پیشنهادی راه دور وی ه"
های بخش انتشارات ای راه دور، از دیگر فعالیتـهدر گروه

 بوده است. 
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         در سال گذشته های داخل موسسهگام            

 نام گام  شماره
های تعداد دوره

 برگزارشده

 دوره  دو ارتباط همسران 8
 دو دوره  ارتباط کالمی 8
 دو دوره  مدیریت بر خود 7
 سه دوره  رفتار با کودک 9
 یک دوره  های خواندن خالق شیوه 8

 سه دوره  رفتار مناسب با نوجوان 9

 دو دوره  مدیریت بر خشم 9

2 
 های زندگی برای نوجوانانمهارت

 سال( 89تا  88)
 دو دوره 

6 
 برای نوجوانانهای زندگی مهارت
 سال( 88تا   81) 

 دو دوره 

 یک دوره  های تفکر و محل مسئلهشیوه 81
 یک دوره  رفتار مناسب با کودک دبستانی 88

88 
 خوانی نوجواناندورهمی کتاب

 سال( 87تا  81)
 یک دوره

87 
 آشنایی با ادبیات کهن 

 )شاهنامه خوانی(
 یک دوره

 

 

 

 

 

 

 

 

 در سال گذشته موسسه های داخلکارگاه        

 نام کارگاه شماره
های تعداد دوره

 برگزارشده

 یک دوره  ارتباط کالمی با کودک دبستانی 8
 یک دوره رشد و سالمت جنسی در کودکان 8
 یک دوره  نقش جدید والدین پس از ازدواج فرزندان 7
 یک دوره های آموزشی با کودک دبستانیبازی 9

 دو دوره  تشویق و تنبیه 8
 

 

 ؟ چه نیـیع ریـپیگی 

 به که است اییــهرنامهــب هاارگاهــک و ها امـگ ریــپیگی 
 هـب و ارگاهـک یا امـگ یک در دگانـکنن رکتـش واستـدرخ

 کارگاه یا گام آن هایآموزه مورد در بیشتر تمرین منظور
 .شودمی برگزار

  پیـگیــری

 نام پیگیری شماره
 هایتعداد جلسه

 برگزارشده

 جلسه 9 رفتار مناسب با نوجوان 8
 جلسه 88 8مدیریت بر خود  8
 جلسه 82 8مدیریت بر خود  7
 جلسه 8 مدیریت بر خشم 9
 جلسه 8 ارتباط کالمی موثر 8

 

 و مهدهای کودکها درسهم
 و موضوع نوع برنامه نام واحد آموزشی و منطقه شماره

 (9ی ماه تابان )منطقهدبستان دخترانه 8
 

 ی هرورت آموزش در خانواده جلسه ●

 گام رفتار مناسب با نوجوانان  ● (بهمن پایه ششم )شهرری 88دبستان  8

 (9 )منطقهدخترانه هاجر دبستان  7
 

 کارگاه هرورت آموزش در خانواده و نمایشگاه کتاب انتشارات مادران ●

 (9 )منطقه دخترانه مصلی ن اددبیرستان  9
 

 هرورت آموزش در خانواده  کارگاه ●
 

 (9گلبنگیان )منطقه  پسرانهدبستان  8
 

  پذیری در کودکانتقویت مسئولیتکارگاه پرورش و 

 (9دبستان دخترانه خدیر )منطقه  9

 

 ی هوای پاکنمایشگاه نقاشی به مناسبت هفته 

 ی زمین پاکنمایشگاه کارهای دستی به مناسبت هفته 

  اء جوایزاهدبرگزاری کارگاه آشنایی مقدماتی با محیط زیست، مضرات پالستیک و 
 

 مهد کودک یار مهربان 2
 

  رفتار مناسب با کودککارگاه 

 هنرکده بادبادک 6

 

  دو دوره گام رفتار مناسب با کودک 

  کارگاه رشد و تربیت جنسی در کودکان 

 ای تشویق و تنبیهکارگاه دو جلسه 
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 سایر مراکز

 وضوع منوع برنامه و  مرکزنام  شماره

  کارگاه محیط زیست و صلح●  مسجد جامع محمدیه ) سیدخندان ( 8

 خانواده ی متعادل و رفتار مناسب●  سازیباشرکت  8

 رشد و تربیت جنسی در کودکان●  آکادمی زبان بانی تاک 7

 موسسه لنا 9
 نظم آموزی و انضباط در کودکان ●
  گام رفتار مناسب با کودک  ●
 ) برای مربیان ( رگاه آموزش رفتار مناسب با کودککا ●

 معرفی کتاب چگونه به یادگیری و حفظ انضباط در خانواده کمک کنیم؟ ● نمایشگاه بین المللی کتاب تهران  8

 موسسه فرهنگی هنری شهر قصه )کرج( 9
 کارگاه رشد و تربیت جنسی در کودکان )آموزش به والدین و مربیان (● 
 پروریی فرزندکارگاه شیوه● 

 خانه هنر هورشید 9
 با کودکرفتار مناسب ● 
 از پوشک گرفتن ●
 رشد و تربیت جنسی در کودکان ●

 کودکت 2
 سه دوره وبینار آموزش از پوشک گرفتن ●
 آموزش در اتاق خودم می خوابموبینار یک دوره  ●

 

 
 ها و فرهنگسراهاهای فرهنگ، شهرداریخانه

 نوع برنامه و موضوع نام 

 (9)منطقه  ی جهادسرای محله

 

  ایهای پارچهی انواع ظروف پالستیکی و توزیع کیسهدربارهکارگاه آموزش 

 ی بدون پالستیکای به مناسبت هفتههای پارچهمسابقه دوخت کیسه 

 ایهی پارچاهداء جایزه به برندگان مسابقه بهترین دوخت کیسه 

  8969نمایش فیلم طبرستان 
 

 (9)منطقه  ی سناییسرای محله
 
 

  جای شیمیاییطبیعی به هایشویندهکارگاه آموزش جایگزین کردن 
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 ها، نشستهانمایشگاه ،هاها، سمینارها، همایشکارگاهشرکت در             
 دعوت کننده موضوع شماره

 سازمان علوم بهزیستی دومین کنگره بین المللی  آموزش و سالمت کودکان پیش از دبستان 8

8 

 )خانواده درمانی )دوره ی تکمیلی 

  فرزند پروری با الگویABC 

 )کارگاه تشخیص و درمان اختالل شخصیت  )اسکیزوئید در کودکان و نوجوانان 

  آشنایی با کلیات تشخیص و درمان کودکانADHD – دو جلسه 

 ) باشگاه مدرسین خانواده (باشگاه ازدواج شهر تهران 

7 
 سالگرد درگذشت مینوس وانان وـوجـن و ودکانـک امهـنگـفرهن الـس نـچهلمی
 توران میرهادی استاد

 شورای کتاب کودک و فرهنگنامه کوکان و نوجوانان

9 
وت ـسک وء تغذیهـاه در برابر سـراد آگـوان افـاه عکس با عنـنمایشگی اختتامیه

 کنند.می
 موسسه پ وهشی کودکان دنیا

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ی بین المللی آموزش و سالمت کودکان پیش از دبستاندومین کنگره 8

9 
 

 "طرح مالح "مربوط به  یشرکت در سه جلسه

 موسسه مادران امروز-
 انجمن زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست-
 انجمن پاما-

9 

 
 نوش آفرین انصاری مراسم بزرگداشت استاد

 

 شورای کتاب کودک-
 نامه کودک و نوجوانفرهنگ-
 نامهشرکت تهیه و نشر فرهنگ-
 خانه کتابدار کودک و نوجوان-

2 
 همایش آموزش کودکان بر بستر فن آوری اطالعات با رویکرد مهارت کار آفرینی ●
 نمایشگاه کتاب ●

 (9مجتمع آموزشی فرهنگ )منطقه 

 انتشارات فنی تهران نشست زمین و هر آنچه در آن است. 6

 (9دبستان هاجر )منطقه  کتابخوانیی کتاب و نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته 81

 مصلی تهران )شهرداری(  تهران  کتابالمللی بیننمایشگاه سی و دومین  88

 هنرکده کودک و نوجوان )سرزمین آفتاب( نمایشگاه کتاب 88

 (9دبستان دخترانه خدیر )منطقه  ی ملی کودکنمایشگاه کتاب به مناسبت هفته 87

 ی جهادسرای محله ی ملی کودکهفته نمایشگاه کتاب به مناسبت 89

 مهد کودک یار مهربان ی کتاب و کتابخوانینمایشگاه کتاب به مناسبت هفته 88

 ( 9گلبنگیان )منطقه  نوارت دبستان ی کتاب و کتابخوانینمایشگاه کتاب به مناسبت هفته 89

 فکری کودکان و نوجوانانکانون پرورش  ی کتاب و کتابخوانینمایشگاه کتاب به مناسبت هفته 89

 ی نفتسرای محله نمایشگاه کتاب 82
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 در سال گذشته :ها سایر فعالیت
 

  9311ي عمومی در دي و اسفند ماه جلسه 2برگزاري  ●

 موسسه و دستاوردهای آن  "راه دور"آشنایی با  -

 ی خانواده و نوروز )نگاهی متفاوت با آن چه در نوروز انجام می دهیم.(دربارهگو وگفت  -

    ي نوروزي                                                                                                                     برگزاري ششمين بازارچه ●

گی و های خانبازی، آنچه در کمد مانده است و فروش شیرینیتبادل کتاب، اسباب" هدفوسسه با ـی نوروزی مششمین بازارچه

، توسط گروه فوق برنامه و نیروهای داوطلب تشکیل "ی مصرف درستسازی استفادههای هنرمندانه به منظور فرهنگسازهدست

 شد.

 8762بزرگساالن در موسسه مادران امروز به مناسبت نوروز برای کودکان، نوجوانان و  هاي منتخببرگزاري نمایشگاه کتاب ●

 دید و بازدید نوروزي ●

های ملی، فرهنگی و سنتی از جمله نوروز، موسسه با همکاری بخش اداری، گروه فوق برنامه به منظور پاسداشت و حفظ مناسبت

 هایشان ترتیب داد.خانوادهای را برای دید و بازدید اعضای موسسه و و نیروهای داوطلب، برنامه

 بزرگداشت روز جهانی خانواده● 

توجه و حمایت عمومی  داند برای جلبهای مشابه را فرصتی میهای گذشته، موسسه روز جهانی خانواده و مناسبتبه روال سال

برای تقویت نهاد خانواده. در سال گذشته نیز به این مناسبت با کمک بخش آموزش و همکاری بخش اداری و گروه فوق برنامه، 

 ی زیر ترتیب داده شد:                                                 دو برنامه

 نشست تخصصی در موسسه مادران امروز  -8

 وگوی جمعی و دوستانه و دورهمی خانوادگی به منظور تقویت ارتباطات درون خانواده، گفتگردش و بازی -8

 ي ملی کودکبرگزاري جشن بازي در پارک ملت به مناسبت هفته ●

 های آینده.ریزینظر برای برنامههمفکری و تبادل منظوربه هاي فعال موسسهگروه گردهمایی● 

 برنامهفوق ●

 .هابه صورت دسته جمعی همراه با خانواده "مسق"فیلم  ،"به دنیا آمدن "، فیلم  "ی برنارد آلباخانواده "ی نامهنمایش تماشای -

 .وانانی کودکان و نوجآشنایی با ابعاد مختلف کار شورای کتاب کودک و فرهنگنامه ربازدید از شورای کتاب کودک به منظو -

 .مختلف هایها به مناسبتهمکاری در اجرای برنامه -

 در موسسه مادران امروز  ي بازيها و صبحانهي عصرانهجلسه 99برگزاري  ●
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 هاو شهرستان  دورراه
 
 تبدیل هاشهرستان در ما دوستان همکاری و همت با دور که راه طرح پیشبرد در گوناگون هایو فعالیت تالش سال پانزده از بعد

 بین یشترب تعامل و ارتباط همه از ترمهم و علمی ارتقا رشد و گسترش، تعمیق، منظور به شد، موسسه و فراگیر عظیم حرکتی به

 یشاجرا به تمایل همیشه که جدیدی هایبرنامه و تازه هایبخش تدوین دور، به راه هایگروه نیاز به و پاسخ موسسه، و هاگروه

 .   پرداخت داشت را
 

 :جدید هايبرنامه جمله از

 ورحض با( بزرگسال نوجوان، کودک،)آموزشی  بسته هر پایان در پاسخ و پرسش و اشکال و رفع بازدید برای ریزیبرنامه* 

 کارشناق.

 هایروهگ تشکیل برای (هاکار گروه بردپیش روند و چگونگی) کنندگانهماهنگ برای توجیهی هایجلسه آموزش و دهیسازمان* 

 .کارشناق حضور با جدید،

 هاکنندههماهنگ یهمه برای وی ه هایآموزش اجرای و تدارک* 

 فعال هایکنندههماهنگ برای و مطالعاتی آموزشی هایبرنامه تدوین* 

 هاشهرستان در جدید هایموهوع با هاییوکارگاه هاگام برگزاری *

 هاگروه اشکال رفع و پیگیری توجیهی، هایجلسه تشکیل و نوجوانان دور راه هایگروه تشکیل به کمک* 

 هاگروه دهیگزارش و نویسیگزارش یشیوه در تغییر* 

 آنان برای مناسب و مطالب هاکتاب معرفی و هابزرگمادر یوی ه خوانیکتاب هایگروه تشکیل* 

 دار نوزاد و باردار ی مادرانوی ه خوانیبکتا هایگروه طرح کردنو اجرایی ریزیبرنامه* 

 

 سال گذشته: در شده انجام هايفعاليت به گذرا نگاهی 

 قائمشهر هرش مازندران استان در، موسسه سالگرد بیستمین داشتو گرامی دور راه سالگرد تشکیل پانزدهمین مراسم برگزاری -

و  فعال نیروهای از و جمعی سیامک جوالیی مهندق احمدی شیرازی و آقای انصاری، خانم مریم آفرینحضور خانم نوش با

 .موسسه داوطلب

 .احمدی شیرازی خانم مریم حضور با درکرج، دور راه فعالیت سال پانزدهمین مراسم برگزاری -

 هامـخان ضورح با هارمانشـک در، موسسه فعالیت لاس و بیستمین دور راه الیتآفع سال پانزدهمین داشتگرامی راسمـم برگزاری -

 نگار و منی ه چهره کرمیرهیه شاهـم

و  کودکان برای کتاب با کار ینحوه عنوان با موسسه در 9/9/62 تاریخ دور در راه هایگروه سراسری نشست اولین برگزاری -

 .مجیب فرشته خانم کارشناسی با نوجوانان

 :هاي زیربرگزاري کارگاه -

  قائمشهر( -دوره 8کنیم ) چه کودکان لجبازی با 

  قائمشهر( -دوره 8) آموزینظم 

  قائمشهر( -دوره 8و رشد کودک ) جنسی تربیت 
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  قائمشهر( -دوره 8) جنسی و تربیت بلوغ 

  قائمشهر( -دوره 8فرزند ) ازدواج از پس جدید والدین نقش 

  قائمشهر( -دوره8بزرگساالن ) در نفس به اعتماد تقویت 

  (قائمشهر -دوره 7) مناسب محیط و رشد و پروریفرزند هایشیوه 

  (قائمشهر -دوره 7)های فرزندپروری رفتار مناسب و قاطعیت شیوه 

  کرج( -دوره 8) فرزند ازدواج از پس جدید والدین نقش 
 

 

 های اجرا شده:دیگر برنامه
 

 و قائمشهر ساری دور راه هایگروه کنندگانو هماهنگ همفکری گروه با مریم احمدی شیرازی خانم بازدید و دیدار -

  )قائمشهر( نوجوانان دور راه توجیهی یجلسه برگزاری -
 و تهران هاشهرستان در دور راه هایگروه در کتاب پایان هایجشن برگزاری -
  )قائمشهر( هابزرگمادر گروه در کاریدرخت روز جشن برگزاری -
 زدگان )ساری( زلزله به آن عواید و اختصاص بهار مادران گروه در بهار از استقبال مراسم برگزاری -
 )قائمشهر( س نتا هایگروه مجموعه در سوری چهارشنبه آیین برگزاری -
 )کرمانشاه( باراد گروه خوانینوروز مراسم برگزاری -
 فراگیر: سیل پی در دور زیر، راه هایگروه و مشارکت فعالیت -

  ی مهربان و بوعلی )ساری(های موسسه قرآنی فرشتهگروه 

  قائمشهر( امروز وکودکان بهاری شادمانه، ترانه هایکودک مهد زیتون، شهاب، بانو و( 

  کرمانشاه( و باران باراد( 

 )قائمشهر( هامادربزرگ و دو گروه 8و  8 های س نتا، شهاب، زیتونگروه در خانواده جهانی روز بزرگداشت برگزاری  -

 )قائمشهر(  8س نتا  گروه در افطاری مراسم برگزاری  -

 عنوان با موسسه فراخوان در هاگروه فعال شرکت -

 دادید؟  انجام 69 سال در که کارهایی ترینمهم از یکی -8

 دادید. انجام نوروز برای که کارهایی از یکی تصویر -8

 هاوشهرستان تهران در دور راه جدید گروه 89 تشکیل  -

 پیک88 و تدوین تهیه  -

 


