
  1

  

  :فرستنده                                                                                                   
  

                                                                                           موسسه                                                                                                                                               

                                                                                                                            
  مادران امروز                                                                                                                                                                   

    
  

  
   
  
  
     
   
 

  
 

    
  

   
  
  
     
           
  
  
  
        

  

  
  
  

 هاي موسسه مختصري از فعاليت 
  : برگزار شد   زير در موسسه يها  برنامه اسفند    در ماه  
  )خانم فاطمه ايرانپور( رفتار با نوجوان  گام •
  )آقاي محمود سلطاني (بازي و انديشه گام •
  )خانم شيوا موفقيان(روابط زناشويي  گام •
  )خانم شيوا موفقيان(رشدجنسي كودك و نوجوان  گام •
  )خانم مريم احمدي(” نه گفتن “  كارگاه •
  )خانم مريم احمدي(  زمانمديريت كارگاه •
  

 
 

  اسفندي   ماهانه سخنراني 
محيط مناسب    موضوع  ماه با  اسفند  ي سخنراني   جلسه

با كارشناسـي سـركار خـانم دكتـر فريـده            براي رشد 
 11  تـا  9 ساعت   از 4/12/84شنبه    ميالني ترابي روز سه   

   . برگزار شد موسسهمحل صبح در
  .ر آمده است  چها ي سخنراني در صفحه  اين ي خالصه

  

  با ياد دوست
  و مهر مادريكه مدارا 

 اوست اي از كان مهر و مدارايذره

  پيك

  ام م
  ي شماره     

44   
  ي داخلي  خبرنامه

  موسسه 
  مادران امروز

  

    

 1511715111-تهران
عصر ـ باالتر از  خيابان ولي

   ي شهيد بهشتي  ـ  كوچه
  ـ زيرزمين9افروزـ شماره دل

 15115-451پستي  صندوق
  تلفن و دورنگار

 88728317 و 88715424
info@.madaraneemrooz.com 

www.madaraneemrooz.com  
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  1384    اسفند 
  2005   مارس 

  1427محرم 
  

  
  !نوروز مبارك باد 

  با آرزوي 
  صلح و مدارا در خانوادهترويج 
  كتاب و كتابخواني در خانوادهترويج 
  هاي مناسب در خانواده بازيترويج 
  زيست در خانواده   به محيط توجه  ترويج

  ادهبهداشت و سالمتي در خانوترويج 
   به گسترش هنر در خانواده  توجه  ترويج

  موسسه مادران امروز                                                                           
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  هاي داوطلب گروه
    توسط گروه  ” زباله  “ يك كارگاه با عنوان      واجراي طراحي •

   براي اعضاي داوطلب  زيست موسسه مادران امروز محيط
بـه منظـور    هاي داوطلب      برگزاري پنجمين همايش گروه    •

هاي پيشنهادي چهـارمين همـايش و اطـالع           بررسي برنامه 
 از  27/11/84شـنبه     روز پنج ي يكديگر   ها   ها از فعاليت    گروه

 برگـزار  بعدازظهر در محل موسسه      5/1 صبح تا    5/8ساعت  
ــروه . شــد ــدگان گ ــايش نماين ــن هم ــاي  در اي ــوزش، ه آم

تجربه، مـادران جهـان ، بررسـي كتـاب،            ها، ثبت   مادربزرگ
بازي،  مادر به مـادر،محيط زيـست ، جوانـان ، نوجوانـان ،               

 امـــاني ، گردشـــگري ، ي آمـــوزش از راه دور ،كتابخانـــه
هاي گروه خـود را        ، گزارش فعاليت   گويي  كتابخواني و قصه  

از همايش چهارم تاكنون ارايه دادند و پس از آن به پرسش            
و پاسخ و طرح پيشنهادهاي خود براي بهبود كمي و كيفـي            

ترين نتايجي كه از اين نشست        مهم. ها پرداختند     كار  گروه  
  : گرفته شد عبارت است از 

هـاي آمـاري و كمـي بـه           ها عـالوه بـر جنبـه        در گزارش  •
هاي تعيين شده     ها با هدف    هاي كيفي و ارتباط فعاليت      جنبه

  .بايد بيشتر پرداخته شود 
. ها زمان براي بحث و گفتگو بايد بيشتر شود            در همايش  •

ها قـبال     در صورت ضرورت همايش دو روزه شود يا گزارش        
  .ود ها آماده ش ي گروه  براي مطالعه

بهتر اسـت بخـش اداري هـم در روز همـايش گـزارش               •
  . هاي خود را ارايه دهد  فعاليت

هـا و   هـا بـا فعاليـت    ها و كارگاه گيران گام   الزم است بهره   •
  .هاي داوطلب بيشتر آشنا شوند  نيازهاي گروه

ها بويژه    ي كار گروه    اگرنيازسنجي ونظرخواهي براي ادامه    •
  .كند كارها مي بهبودكيفيت به مكك بيشترشود، گردشگري گروه
هـا    ها براي اطالع ساير گروه      گروه  نوشتاري  مطالب  فهرست •

  .به ديوار موسسه نصب شود
هاي داوطلب تهيه شـود       هاي گزارش سفر براي گروه      فرم •

 .هاي فردي بيـشتر در خـدمت جمـع قـرار گيـرد                تا تجربه 
ي گـروه     ريزي و هماهنگي ايـن همـايش بـر عهـده            برنامه
  .اهنگي بودهم

  .  مشروح گزارش همايش در موسسه موجود است 
  

  ها  ارتباطات و همكاري
  : ايم زيرارتباط ياهمكاري داشته ها ونهادهاي سازمان بااسفند  درماه

در بـــم ،   و خـــانواده   حمايـــت پايـــدار از كـــودك ي كميتـــه
 بـانو ، انجمـن تـرويج علـم           كودك ،فرهنگـسراي    كتاب  شوراي
مركـز مطالعـات زنـان،      ژوهشي كودكان دنيـا ،      ، موسسه پ  ايران

   سازمان بهزيستي كشور  شناسي ، انجمن جامعه

  هاي خارج از موسسه برنامه 
  ها فرهنگسراها و شهرداري

  : فرهنگسراي بانو 
  28/11/84توسط گروه بازي در  هاي سنتي جشن بازي  اجراي• 

  ):16منطقه (ي مشق تختي  خانه
خانم نگـين   با كارشناسيتار با كودك    رفي گام      برگزاري ادامه  •

  زاده و زهرا سليماني  ها فريبا مقدس شهري و همراهي خانم
  :   فرهنگسراي نوجوان 

بـا كارشناسـي خـانم      رفتار بـا كـودك      ي گام      برگزاري ادامه  •
  افسانه شهرزاد و همراهي خانم مهين هوشمند

  :   فرهنگسراي ملل 
و  رتبــاط كالمــياهــاي  برگــزاري ســه ســخنراني بــا عنــوان•

با كارشناسي خانم مريم احمدي و      ريزي    گذاري و برنامه    هدف
نـژاد و    با كارشناسي خانم ماريـا ساسـان   نقش عواطف در تربيت   

  زاده و آزاده رضايي  ها افسانه حسن همراهي خانم
  

   ها مدرسه
ي كار و دانش مقدم       در مدرسه رفتار با نوجوان    ي گام     هم ادا •

 بــا كارشناســي خــانم فرزانــه توانــاپور و  )7ي  منطقــه( ســامان 
 همراهي خانم نسرين لطفي 

هـاي مـدارس      بـراي خـانواده    ي آموزشي   يك جلسه  برگزاري   •
 بـا كارشناسـي     بهداشت بلـوغ   با موضوع     )7ي  منطقه(شاهد  

  خانم فرزانه تواناپور 
ي شـهيد چمـران    در مدرسـه  رفتار با نوجوان     برگزاري گام    •
سي خانم منصوره فرداد و همراهي خانم       با كارشنا  ) 11ي  منطقه(

  مريم محمدي 
آمـوزش مفـاهيم زيـست      طـرح   فاز سوم    طراحي و اجراي     •

  دانـش   در مجتمـع آموزشـي ريـاض       آموزان  به دانش  محيطي
    توسط گروه محيط زيست )5ي  منطقه(
 در  وقـت خـوب   ي سخنراني بـا عنـوان          برگزاري يك جلسه   •

ناسي خانم مـريم احمـدي و       با كارش  ) 1ي    منطقه( ي خرد     مدرسه
  همراهي خانم فرحناز مددي  

  
  ها  مهدكودك

با كارشناسي خانم نگين نابـت      رفتار با كودك    برگزاري گام   • 
  گل در مهدكودك برگ

  
  ساير مراكز

تربيـت جنـسي و     سخنراني با موضـوع     يك جلسه    برگزاري •
   و همراهـي  فرحنـاز مـددي    با كارشناسي خـانم      بلوغ بهداشت
   كودك و نوجوان  علمي نژاد دركاوشكده ساسانخانم ماريا 

بــا انــضباط هــاي  ســخنراني بــا موضــوع دو جلــسه برگــزاري•
 بـا كارشناسـي     ارتباط كالمي كارشناسي خانم مريم احمدي و      

آباديان ، نسرين     ها مريم ملك    خانم فاطمه صهبا و همراهي خانم     
 15ي  ي آموزش و پـرورش منطقـه      بينا و مريم محمدي در اداره     

  ي چهارم و پنجم منطقه  اي معلمان پايهبر
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  ها    شهرستان•
هــا                دورخــانواده طــرح آمــوزش ازراهي اجــراي  ادامــه•

ــتان ــائم  در شهرسـ ــاي قـ ــهر  هـ ــادمانه(شـ ــدكودك شـ ،         )مهـ
، )مهدكودك بهاران (،ساري  ) موسسه كيش رفسنجان  (رفسنجان

  )              پاد  كودك مهدكودك(،رشت  )مهدكودك آفرينش( بابل
  ي آموزش از راه دور مازندران تشكيل كميته •
  

  هاي آينده برنامه
   تعداد  گرداننده  ساعت

  ها ها و كارگاه گام  شروع  جلسه

  گوش دادن فعال  30/1/85  1  خانم مريم احمدي  12-9
  رفتار با كودك  19/1/85  9  خانم فاطمه صهبا  11-9
  تشويق و تنبيه  19/1/85  5  زهرا سليمانيخانم   11-9
  تشويق و تنبيه  19/1/85  5  نژاد خانم ماريا ساسان  5ـ 7

  روابط زناشويي  20/1/85  5  خانم شيوا موفقيان  11-9
  رفتار با نوجوان  20/1/85  9  خانم فاطمه ايرانپور  11-9
  مديريت بر خود  21/1/85  16  خانم مريم احمدي  11-9
  يارتباط كالم  22/1/85  6  خانم فاطمه صهبا  11-9
  گويي و كتابخواني قصه  4/2/85  4  كرمي خانم مرضيه شاه  11-9
  رفتار با كودك  4/2/85  9    5ـ 7
  رفتار با نوجوان  5/2/85  9  كرمي خانم مرضيه شاه  5ـ 7
  بازي و انديشه  12/2/85  5  آقاي محمود سلطاني  5ـ 7

  حرف زدن فعال  13/2/85  1  خانم مريم احمدي  12-9
  كنترل خشم  17/2/85  6  خانم مريم احمدي  5ـ 7

  نه گفتن  27/2/85  1  خانم مريم احمدي  12-9
  كارفرهنگي با نوزادان  3/3/85  1  زهرا سليمانيخانم   7-4

  مشورت با ديگران  10/3/85  1  خانم مريم احمدي  12-9
  ورود به دبستان  17/3/85  1  كرمي خانم مرضيه شاه  12-9
  انضباط  24/3/85  1  خانم مريم احمدي  12-9
  قاطعيت در خانواده  7/4/85  1  انم مريم احمديخ  12-9
  هدفمندي  21/4/85  1  خانم مريم احمدي  12-9
  ريزي برنامه  4/5/85  1  خانم مريم احمدي  12-9
  مديريت بر زمان  18/5/85  1  خانم مريم احمدي  12-9
  هاي خانوادگي جلسه  8/6/85  1  خانم مريم احمدي  12-9
  لوغ نوجوانانب  15/6/85  1  خانم شيوا موفقيان  12-9
  هاي مطالعه  روش  22/6/85  1  خانم مريم احمدي  12-9

  
  روز جهاني زن

ما مـادران و زنـان در   . روز جهاني زن گرامي باد   )  اسفند 17( مارس   8
كوشيم تا بـا افـزايش تـوان علمـي و             داشت اين روز بزرگ مي      گرامي

ي كـار و زنـدگي بتـوانيم بـراي بوجـود آوردن               عملي خود در عرصـه    
هايي پر از تفاهم ، درك و پذيرش يكديگر در خانواده و جامعه               طمحي

  . موثرتر عمل كنيم
  .گوييم ي زنان كوشا تبريك مي  اين روز را به همه

  
  

  تبريك 
  ي عزيز شوراي كتاب كودك خانواده

گـوييم و اميـدواريم       و چهارمين سال تولدتان را تبريك مي        چهل
فراوانتـان راهنمـاي    هـاي     مثل هميشه پرتوان باشـيد و تجربـه       

  .پويندگان و عاشقان راه كودك و كتاب باقي بماند

ــان و     ــا كارشناس ــشاوران ب ــست م ــين نش اول
  امروز  مادران ي هاي مختلف موسسه نمايندگان بخش

ــا 30/15 از ســاعت 4/12/84ايــن نشــست در روز پنجــشنبه  ت
هدف از اين جلسه گفتگـو    .  در محل موسسه برگزار شد       30/19

نظر بين مشاوران تخصصي ، كارشناسـان و          و تبادل و همفكري   
  . هاي مختلف موسسه بود  نمايندگان بخش

  : در اين نشست حول محورهاي زير بحث و گفتگو شد 
  .گذرد  اي از آنچه در موسسه مي ي خالصه  ارايه -1
ــاره  -2 ــشاوران و كارشناســان درب ــاي م ــتفاده از نظره ي   اس

  : هاي زير  موضوع
افـزايش ،   ( ا در داخـل و بيـرون از موسـسه           ه  ها و كارگاه    گام •

   ) …هاي جديد و  كاهش ، تغيير عنوان
  ي برگـزاري ،      هـا ، شـيوه      موضـوع ( هـاي ماهيانـه       سخنراني •

   )…كارشناسي و 
هـاي پيـك،      پيك ،پيوسـت  (رساني موسسه     انتشارات و اطالع   •

 محتـوا و سـاختار پايگـاه     هـاي كـار ،    هاي آسـان ، كتـاب       كتاب
   ) … و اينترنتي

 چگونگي برگـزاري ،      حذف آن ،  ( برگزاري گردهمايي ساليانه     •
   )…تامين امكانات و 

  چگونگي ارتباط با مشاوران  •
   )… چرايي و   كاهش ، گسترش ،( ها  ارتباط •
هـاي توليـد      حاميـان پيـشنهادي ، راه     ( گذراندن امور موسسه     •

   )…اي مسايل و  هاي حل پاره  راه درآمد ،
  ي موسسه ها و آيندهآرزو •

اي از مـشاوران و كارشناسـان موسـسه كـه در ايـن                اسامي عده 
    :نشست حضور داشتند به ترتيب الفبا عبارت است از 

         آفـرين انـصاري ، دكتـر همـا بهمنيـان،            دكتـر نـوش   : هـا     خانم
لـو،    خطيـب   دكترطاهره جذبي، دكتـر سـودابه جـواليي، فاطمـه         

 زاده،   دكترفاطمه قاسـم    هرا فرماني، عماد خراساني، ز    دخت  نسرين
لقـا مـالح، اسـتاد تـوران ميرهـادي،              فـرد، مـه     فاطمه مرتـضايي  

  .دكتر فريده ميالني، شيوا موفقيان، نسرين نافعي
  :و آقايان 

ــواليي،           ــيامك ج ــدس س ــمناني ، مهن ــاهي س ــد پن محمداحم
  . دكتر علي رووف ، مهندس محمود سلطاني، استاد يحيي مافي 

        مهرنـــوش راســـخيان،ماريا رضـــايي،: هـــا   ضـــمن خـــانمدر
شهربانو سبحاني و نجمه نظـري نماينـدگان آمـوزش از راه دور         

شهر، بابل و رفسنجان در اين نشست  هاي ساري، قائم شهرستان
  .شركت كردند 

هـاي نهـايي در موسـسه         گيـري   شرح مفصل گفتگوها و نتيجـه     
  .  موجود است 

  
  تبريك 

دگان شادكه به همت سركار خانم فاطمه مينوكـده         چهاندي  انجمن
هاي موسسه شكل گرفت در زمستان        و همراهي گروه مادربزرگ   

  . ساله شد5امسال 
هايمـان در ايـن انجمـن         هـا و پـدربزرگ      ي مادربزرگ   براي همه 

  . كنيم  آرزوي سالمتي و پويايي مي


