دی ماه هـزار و سیصد و نود و سـه

آینده ای که درکوه وکویر ،دشت و دمن ،سرخ فرشی ،گسترده ،به رنگ عشق ،و ببین که خورشید و ماه و ستاره ،به نوبت ،چراغ دار تواند ...

به رنگ عشق .....دیدار صمیمانه اعضای انجمن و گزارش کار گروه ها...

ادامه

زنده باد انتشارات آموزش! دکتر مصطفی

زنده باد قلم چی !

کریمی ! اهدای کتاب های کمک آموزشی برای
ادامه
کالس اول دبستان

حامی دانش آموزان منطقه دشتیاری....سیستان و بلوچستان...
روز جمعه  23دی ماه آزمون قلم چی برای اولین بار در منطقه دشتیاری با
حضور آقای سرحدی رئیس آموزش و پرورش برگزار شد .وز جمعه  23دی

پیشرفت فیزیکی مدرسه محمد درودیان

ماه آزمون قلمچی برای اولین بار در منطقه دشتیاری با حضور آقای سرحدی
.
رئیس آموزش و پرورش برگزار شد.

دشتیاری مدرسه سه کالسه همراه با خانه معلم
ادامه
به مساحت دویست مترمربع

در این آزمون  97دانش آموز دختر سوم و چهارم تجربی و انسانی و 66
دانش آموز تجربی و انسانی درمقاطع سوم و چهارم شرکت کرده بودند .این

مراحلپایانی مدرسهروستای لیواندراستان

آزمون با استقبال بسیار خوبی از طرف دانش آموزان و مسئوالن زحمت کش

گلستانمدرسه لیوان به زودی افتتاح میشود! ادامه

و دلسوز اداره آموزش وپرورش دشتیاری برگزار شد.

مدرسه روستای پالنی به سقف رسید! مدرسه
چهار کالسه همراه با خانه معلم

ادامه

ادامه

شما کی میرین ؟! ارسال تیرماه برای افتتاح کتابخانه مهتاب رفته بودیم
سیستان و بلوچستان.وسط یه برهوت خاک وخونه های گلی  ،یه دفه یه
ساختمون خوشگل آجری حسابی به چشم می اوومد...

ادامه

نمایش فیلم  -کتابخانه محمدی حامی آدم

آنچه مشهود بود لذتی بود که از این فضای آزاد و رها می بردند.

هایی هم هستند که زندگی را می سازند گاهواره
اش را جنبانده اند ،آینده اش را می بینند .ادامه

با دبستانی ها که مختلط بودند کالژ و نقاشی کار کردیم ،درصد باالیی از
بچه ها متوجه نمی شدند و بدون توجه به کاغذهای رنگی کار خودشان را
کردند .البته کارهای زیبایی هم انجام دادند.

شرکت آرین رشد افزا حامی برنامه های آموزشی ما،

من یک حامی هستم

ادامه

