سى و يكمين نمايشگاه بين المللى كتاب
این نمایشسسگا ا

 ٠١تا  ١١اردیبهشسس با حضسسور ناشسستا  ،متتج ن تاب ت

تابخوانی ت رتسسستاها دتسسستدار تاب در مص س
حامی در غتفه متتج ن تاب م زبا ع قمندا

تهتا بتگزار شسسد .انجمن
تاب ت تابخوانی ت فعاال این

حو بود .ت یت ارشسسساد آقا د تت صسسسا حی ا غتفه حامی با دید نمودند ت با
فعا
سوزن دوزي مهتاب افتتاح شد.
فضسسایى م سسست

ها حامی در مناطق محتتم آشنا شدند...

ارزيابي آموزش در دبستان هاي منطقه شهاب قشم

بتاى نا هنتمند بلوچ تا ن شسسسى ا

همد ى را با دستا تواناى خود سو

ادامه

بزنند.

بتا اجتا این پتت ها تعهد نبود ،هدف ف

كوله كتاب در راه خراسان جنوبى ،نيمبلوک ،كرغند

و ه ها به مت زی

تغند به سایت رتستاها ه

ادامه

فاقد تابخانه می باشند ،فتستاد شد.

ادامه

در این نشسسس سسس
شسست

آموزش دبستان حامي شهرگشت
بتگزار
دب تا جه

ارگا قصسسسه ت داسسسستا خوانی با معلما
مک به درک مطلب بچه ها ت اهداى

حدتد ٠١١جلد تاب داستا بتاى دب تا  ...ادامه
آشنايي با كتابخانه حامي سواره روستاي ناچيت

ايرانسل و مسووليت اجتماعي شركتي
با توجه به م سسسوت

بهتت

دید م سسای ت توانمند خودشسسا در اقدام بتا ح
مشک ت بود..

رتستا

ادامه

اجتماعى

رتستا ناچ

با ٠١١١نفت جمع

در نزدیکى شهتستا

ها ،انجمن حامی معتفى ت بتاى همکارى

بو ا اسسسستا آذربایجا غتبى تاقع شسسسد اسسسس  .این

،

سسسا  ٠٠٣١توسسسس جوانا ت

در راسسسسسسستسسسا

پسسستت

هسسسا

توض حاتى ارایه شد.

آمسسسو

ادامه

تابخانه در اردیبهشسسس

اعضسسا فعا فتهنگی رتسسستا با حمای

دت انجمن حامى

ت ایزیتتو احداث ت تجه ز شد اس ...

ادامه

روز معلم در شهر گشت
متاسسس رت معل متفاتت با هتسسسا ت به دتر ا
یک فضساى رسسمى در نخل ستا
بتگزارشد.

یبا شسهت گش
ادامه

آشنايي با كتابخانه حامي روستاي نورياب
تابخانه رتسسستاى نوریاب تاقع در شسسهتسسستا پات
تمانشسسا درسسسا  ٠٠٣١با همکارى جوانا فتهنگ
دتس حمای انجمن حامى را اندا ى شد .ادامه

