کمپین نوشت افزار انجمن حامی 1396

امرال م مراه با شما  5000زار آرزو را برآورده میکنیم و برق چشمان
زاران کودک را به نظاره مینشینیم .قرار است به رسم ر سال با برته ای
دیه نوشیییت افزار حامی ،کودکان مناطق محروم را در شیییادی اول مهر
فرزندانمان شریک کنیم .شما از چند دانش آموز حمایت میکنید؟ ادامه

برای ما کتاب بفرستید ،لطفا برایمان بفرستید!

انجمن حامى مدارس نیمه کاره را تکمیل میکند

روسییتای سییند حمزه واقع در شییهرسییتان چابهار

این مدارس به علت عدم تامین منابع مالى دولتى با

،دشیییتیاری ،د ریییتان سیییند میرجویان با جمییت

توقف درروند ساخت روبرو رتند و دانش آموزان

حدود  ۶00نفرمی باشد ...ادامه

منتظر ...ادامه

برنامه ریزی گروه آموزش حامی در سال

کارگاه آموزشی کتابداران غرب کشور

تحصیلی جدید برای شهر گشت

انجمن حامى کارگاه با من بخوان را درشیییهر مهاباد با

در این د یدار پی گیری تغییرات کادر آموزشیییی
مدرسیییه حامی آرزو شیییهریییواریان و مااری ای

شرکت کتابداران حامى از  ٤ا ستان آذربایجان غربى،

آموزشی بررسی شد .ادامه

کردستان ،ایالم و کرمانشاه برگزار کرد .ادامه

بازدید از مدارس نیمه ساز استان لرستان

ساخت مدرسه ای به نام مریم میرزاخانی

در این دیدار درخصیییوح نحوه فیالیت انجمن

انجمن حامی به یادبود فخر ایران ،بانو مریم میرزاخانی

در ا ستان لر ستان و برنامه بازدید از مدارس نیمه

مدرسه ای را در منطقه ای محروم بنا نهاد .ادامه

ساز و پیشنهادات اداره نوسازی جهت مشارکت
ادامه

در پروژه ای جدید تبادل نظر شد.

گزارش سفر کارگروه تحقیق به استان هرمزگان

مصاحبه فصل نامه مدرسه نو با خانم مهری بنکدار

انجمن حامى مواره براى ماانیابى سیییاخت مدرسیییه

۱5سیییال از تاسیییین انجمن حامی می گجرد انجمنی که با

ضمن بازدید از رو ستا به شاخص جمییت  ،نرخ ر شد

حمایت از زیر ساخت ای علمی ک شور تمام توان خود را

جمییت و وضییت مهاجرتى روستاییان توجه مى نمایید

برای توسیییه فر ن ی و ارتقای بینش و دانش جامیه به کار

و تاکنون ت مامى مدارس حامى با حداکثر ظریف یت

گرفته است… ادامه

پجیراى دانش آموزان بوده اند.

ادامه

دلنوشته" ...سفر به آذربایجان غربی"
مدتها بود که بهبود سیییطی کیفی کتابخانه ا ،دغدغه کارگروه کتابخانه بود به این
نتیجه رسیییدیم که برگزاری کارگاه آموزشییی برای کتابداران حامی ،یای از راه ای
توانمندسازی کتابدارانمان است ....

ادامه

شما از چند دانش آموز حمایت میکنید؟

