تیر ماه هـزار و سیصد و نود و سـه

با خرید بسته ی لوازم التحریر پیشنهادی شوق تحصیل را به کودکان
مناطق محروم هدیه کنیم.

با  05111تومان از یک کودک دبستانی و با 01111تومان ازیک نوجوان
دبیرستانی حمایت کنید  .ادامه ی مطلب ...
کامپیوترهای بال استفاده خود را به مدارس مناطق محروم هدیه کنید.
درارسال کامپیوتر به مدارس مناطق محروم ما همراه شوید .ادامه مطلب ...
هم اندیشی سازمان های مردم نهاد به دعوت بنیاد امید ایرانیان

آقای عارف ریس بنیاد امید ایرانیان در اولین نشست هم اندیشی
سازمانهای مردم نهاد حوزه ی کودکان گفت " :توجه به کودکان و مسائل
انان ضروریست و ریشه بسیاری از تنش های ما در اینده همین عدم
توجه به دوران کودک  ...ادامه ی مطلب...

پیشرفت فیزیکی دبستان محمد درودیان تفرشی
روستای قاسم آباد در مرز بین منطقه دشتیاری و شهرستان
سرباز واقع شده و متاسفانه تا کنون فاقد مدرسه بوده است.
ادامه مطلب...

دیدار با فعالین کمسیون اجتماعی شورای شهر تهران

کمسیون اجتماعی شورای شهر تهران با نگرش به اهمیت موضوع کودکان
و نوجوانان و آسیب شناسی مشکالت اجتماعی این گروه سنی بامحوریت
کودکان کار با سازمانهای مردم نهاد همکاری می کند .ادامه ی مطلب ...

پیشرفت فیزیکی کتابخانه حامد ذاکری سوراب
این کتابخانه در دو طبقه با زیر بنای  051متر مربع در
روستای سوراب شهرستان ایرانشهر می باشد .ادامه مطلب...

مدرسه یاران البرز روستای پیردان سرباز ،استان
سیستان و بلوچستان این دبستان شش کالسه در مراحل
پایانی می باشد ادامه ی مطلب...
مراحل پایانی دبیرستان یاران البرز روستای عاشقلو
آذربایجان شرقی دبیرستان یاران البرز ،دختران 01
روستا ی منجوان بخش خداآفرین شهرستان اهر را پوشش
می دهد .ادامه ی مطلب ...

دیدار با آقای دکتر رمضانی مدیر کل امور مجامع و تشکل های مردم

نهاد سازمان میراث فرهنگی در این دیدار صمیمانه ،ضمن معرفی برنامه ها
و فعالیت انجمن و آشنا شدن با امور مجامع و تشکل های مردم نهاد میراث
فرهنگی به بررسی زمینه همکاری مشترک پرداخته شد.

ادامه ی مطلب ...

کتابخانه در مناطق روستایی

کتابخانه های عمومی را از مظاهر دموکراسی در دنیای جدید دانسته اند.
چرا که در حقیقت پایه های دموکراسی بر آزادی بیان و اندیشه نهاده شده
است.

ادامه ی مطلب ...

مقاله ی "فراروئیدن از مرگ به زندگی"

به قلم دکتر دکتر حمید سالک ،بانی کتابخانه ی آیدین سالک روستای

به بهانه سال مرگ مهتاب استاد سوزن دوزی ایران

کاسین ورزقان آذربایجان شرقی

پارسال  0۲تیرماه در اولین سالمرگ مهتاب برای افتتاح

راز طراوت در مدارس فنالند

کتابخانه مهتاب رفته بودیم ...ادامه ی مطلب ...

از نظر فنالندی ها آموزش و پرورش هزینه نیست ،بلکه نوعی سرمایهگذااری
بلند مدت است.

با بسته های لوازم التحریر انجمن حامی

شما از چند دانش آموز حمایت می کنید؟

ادامه ی مطلب ...

ادامه ی مطلب ...

