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 سالم

ما بیست و سه ساله شدیم؛ یعنی بیست و چهارمین 

 هایمان را شروع کردیم.سال فعالیت

بیست و چهار سالگی سن خوبی است هم برای جوانی 

های برای استفاده از تجربهکردن و تجربه اندوختن هم 

کسب شده. بنابراین ما این سال را هم با امیدواری به آینده 

کنیم. های خود، شروع میو با استفاده از دانش و تجربه

توانیم از مشکالت بزرگی که این دو سال اخیر البته نمی

های ما نیز اثر گذاشته و ها و در نتیجه بر فعالیتبر خانواده

دیده بگذریم. کرونا، ترس و نگرانی مرگ و میر گذارد نامی

ها، مشکالت اقتصادی و آموزشی و ناشی از آن، دوری

ها را آسیب دیده و نگران کرده است. غیره خانواده

آنچه مخاطبان ما در جست و جوی راهکارهایی فراتر از 

سامان آوردن زندگی خود،  پیشتر نیاز داشتند، برای به

های جدید و تعیین سهم نیاز سنجیهستند. ما احتیاج به 

ی ها داریم. به دلیل استفادهخود برای یاری به خانواده

  داشتن ها بدونمجازی، بیشترخانواده از فضاهای ناگزیر

 

ها، در اطالعات الزم از چگونگی استفاده از این فضا

گیرند که معرض مطالب فراوان و ضد و نقیض قرار می

شان در ها و تواناییی آننسبت به کارآمد بودن همه

      ها جای تردید است. گشودن راهی در برابر خانواده

زها، همراه با قرار به شرایط این رو های مربوطدلشوره

گرفتن در معرض این همه اطالعات گاه نامطمئن، بیش 

افزاید. مؤسسه مادران ها میاز پیش بر نگرانی خانواده

ها در حال فکر کردن ز برای همراهی درست با خانوادهامرو

های گذشته و فراهم کردن و به کارگیری دانش و تجربه

های جدید است تا بازهم با دستانی پر در خدمت آگاهی

در سال گذشته انجام ها باشد. مختصری از آنچه خانواده

باید  که. با یادآوری اینشودپیوست ارائه می دادیم در این

های ی ارگاناساسی و همه جانبه از طرف همه کارهای

ها باز هم از مرتبط با خانواده صورت گیرد تا خانواده

 های اخیر سربلند بیرون بیایند.گرفتاری

 پیک

 مام

 مو یک پیوست شماره سی

 0011آذر 

 )امروز )مام مادران موسسه
 سربداران، خیابان مطهری، شهید خ ابتدای ولیعصر، خ. تهران:  نشاني

 زیر همکفطبقه ، 1واحد  ، 73 یشماره جهانسوز، نبش

  33091878ـ  33309788 : دورنگار و تلفن

  : info@madaraneemrooz.com الكترونيكي نشاني

  :         www.madaraneemrooz.com سايت نشاني

  :            madaran_e_emroozاينستاگرام

  https://telegram.me/madaraneemrooz1 رساني:اطالع کانال

http://www.madaraneemrooz.com/
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 سپاس

ی دوستداران موسسه، کنیم از همهسپاس و قدردانی می

های فعال و همکاران اداری، کارشناسان و مشاوران که با گروه

های تخصصی، نقدی و غیرنقدی خود، بقای موسسه را کمک

ی پرگرفتاری حفظ کردند. بعضی از دوستان عالوه هادراین سال

عهده داشتند،  بر کارهایی که به عنوان داوطلب در گروه خود بر

ی دیگر موسسه نیز آمدند. با سپاس ویژه از این هابه یاری بخش

 ریم:دوستان، از همگی یاران موسسه سپاسگزا

خانم فریبا اعالنی سامان و خانم ماندانا آجودانی برای 

 های مجازیها و کارگاهاز دوره تعدادی فنی پشتیبانی

م ی پیک راه دور و خانخانم بهار عابدینی برای یاری به تهیه

 شیدا اکبری برای ویرایش و تدوین پیک راه دور 

خانم نسرین ماییلی برای هماهنگی گروه دوستداران و 

  داوطلبان

خانم معصومه دانشیان و خانم نرگس تدین برای هماهنگی 

 پشتیبانان مالی 

آقای مهرداد معصومی برای کارشناسی تدوین و ادیت ویدئو  

 کنندگی این بخش.و خانم آزاده رفیعی برای هماهنگ

رای آقای حسن کیائیان ب ، آقای کاوه اکبری وخانم آتوسا سمیعی

 انتشارات  یهای مؤثر در حوزهمشاوره

ر د های مؤثربرای مشاوره و آقای ورقا عبدی آقای پرهیزکار

 امور اداری

 

ها و مشاوران خانواده، کارشناسان و گردانندگان گام

 هاکارگاه

نگین نژاد، شیدا اکبری، سیمین بینا، زهرا سلیمانی، ماریا ساسان: هاخانم

زاده، قاسم کرمی، سهیال طاهری، دکتر فاطمهشهری، مرضیه شاه

 فرحناز مددی، دکتر لیال مشرفیان، فرزانه منفرد و نگین نابت

 
 

 
 تالیف و انتشارات در سال گذشته

       ی تالیف و نشر در سال گذشته های موسسه در زمینهفعالیت

 بود:( از این قرار 9931تا آذر  9911)آذر 

 -رفتار مناسب ”های های کار با عنوانانتشار چاپ هفتم کتاب -

 -یکالمارتباط”و چاپ هفتم “ چگونه با فرزند خود رفتار کنیم؟ 

یت مدیر”، چاپ هفتم “کنیم تا حرف همدیگر را بهتر بفهمیم ؟چه

، چاپ چهارم “بر خشم خود مدیریت کنیم چگونه –بر خشم 

 انوادهخ در انضباط حفظ و یادگیری به چگونه –انضباط و خانواده ”

 “زیستن آگاهانه – خود بر مدیریت” چهارم چاپ و “کنیم؟ کمک

ی رویارویی با مرگ عزیزان و ارتباط با همچنین دو کتاب در زمینه

 خانواده همسر در دست تالیف است.

طی این مدت جزوه خواندن برای بهتر زیستن در دو نوبت  -

ل مجازی در اختیار عالقه مندان قرار تجدید نظر شد و به شک

 داده شد.

ل های نشر به شکبررسی چگونگی انتشار و یا فروش کتاب -

 های نشر در سال گذشته بوده است.مجازی از دیگر فعالیت

فراهم آوردن امکان دریافت سفارش و دسترسی همچنین  -

مندان به کتاب از طریق گرفتن سفارش تلفنی و ارسال پستی عالقه

 ها توسط بخش فروش انتشاراتکتاب
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 های مجازی داخل موسسهها و جلسهها،کارگاهگام

 برگزار شده هایدورهتعداد  نام گام و کارگاه  شماره

 یک نوبت گام رفتار مناسب با کودک 1

 نوبت یک کودکان صفر تا دو سال(ی هاپرورش مهارت) توانمگام من می 2

 یک نوبت رفتار مناسب با نوجوانگام  7

 یک نوبت کارگاه تک فرزندی و فرزند دوم 8

 یک نوبت کارگاه انضباط در خانواده 8

 یک نوبت کارگاه چه کنم تا کودکم لجبازی نکند؟ 8

 دو نوبت نوجوانان( های زندگی وبژهکارگاه من و عواطفم )مهارت 3

 نوبتیک  کارگاه تربیت جنسی و بلوغ نوجوانان 3

 

 

 سایر مراکز

 سایر مراکز های مجازی به دعوتبرنامه
 نوع برنامه و موضوع نام مرکز شماره

 کودکت مجله اینترنتی 1

 نوبتسه  - )خداحافظی با پوشک(کارگاه آموزش توالت رفتن به کودکان 

 ،نوبتدو  -پستانک و شیر مادر وبینار خداحافظی با شیشه شیر 

  خوابم(خواب) من خودم میکارگاه جدا کردن محل 

2 
 پژوهشگاه ارتباطات و

 آوریفن
 رفتار با کودک دبستانی در قرنطینه    ●

 خیریه فرشتگان 7

 )کارگاه آموزش توالت رفتن به کودکان)خداحافظی با پوشک 

 ،پستانک و شیر مادر کارگاه خداحافظی با شیشه شیر 

 کارگاه رشد و تربیت جنسی در کودکان 

  کودکان صفر تا دو سال(ی هاپرورش مهارت) توانممیگام من 
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 برگزاری بزرگداشت روز جهانی خانواده به شکل مجازی 

داند برای جلب توجه و حمایت عمومی برای تقویت نهاد خانواده، های مشابه را، فرصتی میموسسه روز جهانی خانواده و مناسبت

شرایط همه گیری کرونا، موسسه این مراسم را با همکاری مشاوران، کارشناسان و داوطلبان به شکل مجازی امسال نیز با وجود 

   برگزار کرد.

 

 چه کنم تا کودکم لجبازی نکند"های های موسسه مادران امروز با عنوانهای مجازی در اینستاگرام کارگاهبرگزاری جلسه" ،

  "ی همسرهای ارتباط با خانوادهها و نبایدباید"، "خانواده، آموزش مجازی درس و تکلیف"

 

  آموزش مادران دارای فرزند مبتال به هموفیلی توسط خانم سهیال طاهری یکی از کارشناسان موسسه مادران امروز در خیریه

  حمایت از بیماران هموفیلی و ترومپوفیلی ایران)خیریه مهتا(

 

  لقا مالح به دعوت انجمن زنان موسسه مادران امروز در بزرگداشت خانم دکتر مهحضور نمایندگان اعضای گروه محیط زیست

 مبارزه با آلودگی محیط زیست

 

 

 

موزشی آ ریزی مناسبها برای برنامهو بررسی مشکالت گروه شهر به منظور همفکری، نیاز سنجیسه نشست با گروه همفکری قائم -

 گروه همفکری؛ و همفکری برای برنامه ریزی مطالعاتی کتابخوانی قائم شهر به ویژه در تابستان هایگروه

 ها:ی این نشستنتیجه

های راه دور قائم شهر، به مناسبت روز جهانی برگزاری دوره ی مدیریت بر خود ) بصورت مجازی و به شکلی جدید ( ویژه گروه (9

 ی آفالین؛جلسه91جلسه ی آنالین و  ۸نفر در 9۷3 خانواده، با حضور

در نشست بعدی، این دوره)مدیریت برخود( مورد ارزیابی قرار گرفت و پیشنهاد ادامه کار به شکل پیگیری داده شد. قرار است،  (2

داد محدود شهر با تعپیگیری مدیریت برخود در آذر ماه به مناسبت بیست و سومین سالگرد تاسیس موسسه، کار خود را در قائم

  ادامه دهد؛

 

 هاراه دور و شهرستان
 

 

 هاسایر فعالیت
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ی مدیریت برخود مجازی مند دورهالقهی اعضای فعال و عی پیگیری مدیریت بر خود) به صورت مجازی( ویژهغاز برگزاری دورهآ (9

 ی آفالین؛جلسه 4ی آنالین و جلسه 4نفر در  43موسسه، با حضور های راه دور قائم شهر، به مناسبت سالگرد تاسیس گروه
 مه مطالعاتی گروه همفکری مشخص شد و گروه کار مطالعاتی گروهی را با کتاب تفکر انتقادی شروع کرد. برنا (3
گروه با  برای این ی لیست مطالعاتیها و شنیدن نظرات دوستان وتهیهبررسی مشکالت گروه و نشست با یاریگران 9رگزاری ب (4

 چگونگی آن؛ برنامه مطالعاتی و در مورد های دوستانبه سوال گروه و پاسخگویی توجه به نیاز اعضای
 ؛"خواندن برای بهتر زیستن"نظر جزوه  بازنگری و تجدید (1
 شماره پیک مام؛ 92انتشار  (۷
 ی راه دور.هاارتباط، پیگیری و پاسخگویی به متقاضیان تشکیل گروه (۸

 

 
برای تکمیل کتاب عنوان  94ی مطالعاتی، معرفی جلسه 4و  هماهنگی گروه جلسه 21های آموزشی، برگزاریها و کارگاهبجز اجرای گام

 ، مورد راهنمایی تلفنی ۸۸ارزشیابی آموزشی، پیشبرد برای بهتر زیستن، همکاری برای  خواندن یی تجدیدنظر شدهفهرست مطالعاتی جزوه

                      ها در اطالع رسانی موسسهمورد معرفی کتاب و مطلب مورد نیاز خانواده 44

 

 
 

 تلفنی و حضوری  جلسه مشاوره و راهنمایی 911

 

 
 

هایی که اعضای ها و کارگاههای مرتبط با گاموبینار ها،ی خواندن، دیدن و گوش دادن هدفمند کتابی مجازی به شیوهجلسه 21برگزاری 

 در اطالع رسانی موسسه. ها، ارائه ی دو مطلب برای خانواده9با  2ادغام گروه پیگیری اند، گروه گذرانده

 

 

 

رسانی  بازی در اطالع 91ی اهمیت بازی، معرفی دو عنوان کتاب و ارائه ی ی درون گروهی در بارهی مجازی، مطالعهجلسه 92برگزاری 

های کاغذ و تا، شرکت نمایندگانی با پیک مام، آغاز یک فعالیت جدید با تهیه ی ویدیو از بازیهای بازی، همکاری ی ویدئوموسسه، تهیه

 .ازگروه در گروه مجازی آموزش تدوین و ادیت ویدئو

 

 آموزش  گروه اجرای
 

 بخش مشاوره و راهنمایی
 

 گروه پیگیری
 

 بازیگروه 
 

 گروه یاریگران کتابخوانی
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 های تهران و کرج، ی مجازی، افزایش سه گروه کتابخوانی در تهران و کرج، تشکیل گروه هماهنگ کنندهجلسه22برگزاری 

، "ضرورت آموزش خانواده"ی ی تجدید نظر شدهشرکت دو نفر از اعضای گروه درکارگاه مجازی آموزش تدوین و ادیت ویدئو، بررسی جزوه

، "صالح کار و من خراب"، خواندن گروهی مقاالتی از کتاب "زیستن ن برای بهترخواند"ی ی تجدید نظر شدهخواندن و بررسی جزوه

  "مدیریت برخشم"به روش هدفمند، خواندن و بررسی گروهی کتاب  ی یک کتابمطالعه

 

 

 

تیزر  2ی مجموعه کتاب کودک، تهیهپست پرسش و پاسخ در اطالع رسانی و تهیه ی یک ویدیو معرفی  ۸ی مجازی، جلسه 21برگزاری  

ها برای هفته کتاب و ویدیو برای معرفی مجموعه کتاب 3ی ویدیو معرفی کتاب در طرح یک مهارت یک کتاب، تهیه 4ی تبلیغاتی، تهیه

اسخ برای و پ ی یک محتوای پرسش، یک جلسه با موسسه استیچ، تهیهویدیو معرفی کتاب در مرحله فیلمبرداری 1خوانی، تهیه ی کتاب

خوانی کتابهای آوری نظرات گروهگروه یاریگران در تهیه و جمعپیک مام، همکاری با بخش اداری از طریق سایت خانه کتاب، هم فکری با

ی موسسه، طراحی پوستر برای فروش کتاب، بررسی استفاده از اکوالیزر جهت تولید محتوای صوتی، شرکت سه نفر از هادر مورد کتاب

 .گروه در کارگاه آموزش مجازی تدوین و ادیت ویدئو، هماهنگی برگزاری کارگاه تدوین و ادیت ویدئو ایاعض

 

 

 

جلسه ی  9ی آموزشی مجازی، مطالعه و بررسی دو کتاب و معرفی یک کتاب در گروه، برگزاری جلسه 9ی گروهی و جلسه 91برگزاری 

ب ی مقاالت پیک راه دور و مطالآرشیو گروه، تشکیل گروه تحریریه شامل عده ای از اعضای گروه برای تهیهآموزشی برای گروه، کار روی 

روه شرکت دو تن از اعضای گ برای پیک راه دور و یک یا دو مطلب برای اینستای موسسه(، ی ماهانه یک مطلباینستای موسسه )تهیه

 ی مجازی آموزشی تدوین و ادیت ویدئودر دوره

 

 

 

             ، های اهدایی، چیدمان و ...های درخواست عضویت، ثبت کتابنوبت حضور در موسسه برای تحویل حضوری کتاب، تکمیل فرم 93

ی  کتابخانهی کتاب و کتابخوانی در موسسه، تشکیل گروه واتساپی جلسه مشورتی به صورت حضوری و تلفنی با اعضای فعال در زمینه 1

 ی کتابخانه ی امانی در اطالع رسانیهاامانی برای ارتباط با اعضای گروه، معرفی ماهانه کتاب در گروه واتساپی، آغاز معرفی کتاب

 

 

 هانمایشگاهگروه 
 

 محیط زیستگروه 
 

 ها کتابخانهگروه 
 

 معرفی کتاب گروه 
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 تدوین و ادیت ویدئوی آموزش مجازی شرکت در دورهعنوان کتاب مناسب ، 93معرفی ویدیویی کتاب در اطالع رسانی موسسه،  93معرفی 

 

 
 

 
 

 های موسسه با اجرای وظایف تعیین شده برای این بخش به صورت مجازی و حضوری.پشتیبانی از کل فعالیت

 و سایت( ها) از طریق اینستا، کانال اطالع رسانیهای آموزشی و تربیتی مورد نیاز آنها در زمینهرسانی به خانواده اطالع

 

 

 

 گروهی به نام تدوین و ادیت ویدئو با کارشناسی آقای مهرداد معصومی به تازگی در موسسه تشکیل شده است. 

 ی گروه به شرح زیر است:گزارش کارهای این دوره

ی ویدیوهای آموزشی به صورت آفالین، ارائهی کار در تلگرام ی آموزشی آفالین و ادامهجلسه92ی آموزشی آنالین، یک جلسهبرگزاری 

ی تدوین، هدف از ساخت ویدیو، شناخت مخاطب، فیلمبرداری، نور پردازی، برای گروه توسط کارشناس دوره، پرداختن به کلیات فلسفه

و در این دوره ی کاری ویدئ 22ی ویدئو و ادیت آن، تدوین و ادیت های داوطلبان در مورد تهیهبندی پرسشگویندگی، گردآوری و طبقه

 گروه.

 

ان آجودانی همت  با   ویپست  این  شده است.   نتشر و م   موسسه ماردان امروز، تهیه   ااشتنرات  زری نظر بخش  خانم ماندا
 

 بخش اداری، مالی، اطالع رسانی
 

 تشکیل یک گروه جدید


