
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هـو سیصد و  نود و س زارـه  ماه شهریور 

پیشرفت دانش آموزان مناطق محروم هدف ماست . ایجاد تسهیالت 

 .و فراهم ساختن بستر مناسب برای پیشرفت آنان نیز رسالت ماست

 آسمان فرصت پرواز بلندیست ... 

 ..قصه آنست چه اندازه کبوتر باشیم                                        

  ادامه      

با شعار  سپتامبر روز جهانی سواد آموزی ، ۸شهریور یا  ۷۱

 ۴۱۷۲در سال  "سوادآموزی و توسعه پایدار"
های برنامه پنجم توسعه، باید   گذاری رئیس نهضت سواد آموزی مطابق هدف

ی ایران   ساله ۱۳تا  ۴۱سوادی در میان افراد  بی۴۹۳۱تا پایان این برنامه 

 ادامه  .کن شود ریشه

شهریور  ۴۱سومین همایش کتابخانه های روستایی غرب کشور 

۷۱۳۱ : 
انجمن ایزیرتو با همکاری انجمن حامی سومین همایش کتابخانه های 

بوکان استان  بیست شهریورماه سال جاری در شهر کشور را درروستایی غرب 

 ادامه  کرد.آذربایجان غربی برگزار 

 مهر را با مهربانی جشن بگیریم.
 

 ...... بخشندگی یعنی

توی اتوبوس داشتم قبض لوازم التحریر رو به خانم بغل 

ساله فال فروش  ۴1-۴۱دستیم نشون می دادم . یه پسر 

سوار شد و همینطور که از کنارم می گذشت توجهش به 

 ادامه... .عکس پسر بچه ها جلب شد

 !پیمونک هم حامی شد زنده باد! 

 !آقای حسین....  زنده باد!

 ! آقای علی شهسواریان  زنده باد!

 زنده باد!  خانم غیاثی و درودیان!

 زنده باد!  آقای خضریان!

 زنده باد!  بنیاد یارا!

 زنده باد!  بنیاد همدالن!

 شورای شهر تهران! کمیسیون اجتماعی زنده باد! 

 زنده باد!  سررسید آزاده!

 زنده باد!  انتشارات مدرسه!

 زنده باد!  پاک کن رز!

 زنده باد!  پاپکو!

 زنده باد!  حامیان جوان!

 و تمام شماهایی که از دانش آموزان حمایت کردند..!

کارگروه پشتیبانی از مدارس انجمن و تمام دوستان 

 !  که سنگ تمام گذاشتند!...حامی

 شبی با حامی در همایش کتابداران غرب کشور
هدف در شهر بوکان یک کارگاه آموزشی با  ۴۹۳۹شهریور ۴۳روز چهارشنبه 

برای کتابداران « دستیابی به راهکارهایی برای رسیدن به کتابخانه مطلوب»

کتابخانه های روستایی تحت پوشش انجمن در منطقه غرب کشور برگزار 

 ادامه.  نمود

 !به آسمان بنگرید سرتان را باال بگیرید، بچه ها ! نوک پا بایستید،

 .آفتاب سر زده است
دعوت به همیاری برای تامین لوازم التحریر دانش آموزان مناطق محروم در 

شهر کتاب ابن سینا شهرک غرب و کافه کتاب شهرک اکباتان. این برنامه که 

 ادامه .امیان جوان انجمن برگزار شدحتوسط 

سومین همایش کتابخانه 

 های روستایی

التحریر همایش لوازم 

 مهر ماه
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