کمک به دموطنمن زلزله زده
براى ن واى لنق
دس ج اجوى دسد
ادامه

با تو مى مان م تا عسامى و اامانى پد د ع د...

بیتمنیته انجمن حتممی در رابهه بم مدار
فرسوده وتنرهبی آبمن ممه ۶۹

آموزش دبسهمن حممی آبمن ممه ۶۹۶۹

بیااسزش تر ر ایییرما ه ی جر ملته بودبان ونوشوانان

ا ر اییفر اول ر اییفر اسز ابه و عموزش بر ااییا

جستند و مهمتر ر شاخص تواعه افتگه عموزش برای
ا ر گروه ایینه تعر ف شییده ااییت به دس مدساییه ا

پا لوت دشیییت اسی بود جماجنگه جای اشرا ه

ا ر افر دس شهر وس ماه ان ان گرفته بود.

ادامه

ادامه

جمان فضای عموزشه اتفاق مه افتد.

چهمرمین اشنواره تقدهر از مروامن کهمبنوانى

دس ا ر مراام از بتابداسان و بتابخوانان برگز ده تقد ر
بییه لیمییا عمیید .لاوه بر ا ر از دو اثر پونمییا ه از
پو انما ه باستون بتاب سونما ه شد.

میداس

ن از

ادامه

سقفی اندازه ی قلب من و تو
اساال اول ر مرحله از چادس جاى اجدا ى به منطقه با
اپا

از جمه حام انِ جموطنان زلزله زده ...ادامه

امروز کلنگِ مدرسه گز منزل زده شد!

گزارش بستهه ددهته انجمتن حتممی بته

به زودى دختران باز مانده از تحص ی ا ا ر سواییتا و

دانش آموزان در مهرممه ۶۹

سوایییتییا جییاى م ییاوس دس ا ر دب رایییتییان دس
جمبستگى سا با مهر مى خوانند...

ادامه

ایییپا

از جمراجان ایییپا

به داوطلبانه به با مهر

مهربانه سا جد ه مه دجند.

ادامه

تقتدهر از مرواتمن کهتمبنوانی آقتمی

هک سمل بدون بمنوی فردینهه ی اهران،

علیاکبر زهنالعتمبتدهن ع تو شتورای

رنده همد توران میر دمدی

سیمستگذاری اشنواره

وى ااتاد ادب ات بودبان نو سنده و معلم برشسته

اایتقبال از شنینواسه جر اال نسبت به گذشته بهتر

و که از شخص تجای فرجنگه دوات داشتنى ا ران

بوده اایت .شیربتبنندگان ایال ایون نسبت به
اال اول دس حدود ٧برابر شدهاند.

ادامه

بود به ب ش از  ۰۶اال دس گستره عموزش و پروسش
فرجنگ بودبه و ادب ات بودبان بوش ده وى که
از چهرهجای تاث رگذاس دس حوزه اموزش معاصر بوده
اات.

ادامه

