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 موسسه                                                                                                             

   
 

 
 امروز             مادران                        

 
 
 
 

 1397فروردین   100 ی شماره              ی راه دور                         ویژه پیک مام   
 

 

 سخن روز

 

 شویم.ی پیک راه دور را با هم سهیم میخوشحالیم که صدمین شماره

ها و ی ارتباطی بین گروهیک وسیله های راه دور، ضرورت وجودگیری گروهدانید مدتی بعد از شکلطور که میهمان

ی راه دور، متولد شد. این پیک با پیک مام ویژه 1387منظور در بهمن ماه سال موسسه، خود را نشان داد و به این

ها با یکدیگر، تبادل تجربه، خبردار شدن از نظرها و گیر از راه دور، ارتباط گروههای بهرهرسانی به گروههدف اطالع

 شود.گیر از راه دور همه ماهه منتشر میهای بهرههای موجود در طول کار گروهها و ابهاما و رفع اشکالپیشنهاده

 خوانید.گیری و حرکت پیک راه دور را در این شماره میداستان تولد، شکل

 

 

 اندرکاران پیک راه دور از ابتدا تاکنونپای صحبت دست                   

 

     

   کرمی: مرضیه شاه

بررد  اهردا  و پیش“ طرح راه دور”های کتابخوانی راه دور، در ابتدا نیاز به گروهی برای پرداختن به با گسترش گروه 

 کرد  این فعالیت احساس شد.آ  و هماهنگ

 با ياد دوست

 كه مدارا و مهر مادري

 اوست اي از كان مهر و مدارايذره
   
    



2 
 

هرا و در گزارش ها کردیم،های گروهراه دور گذشت و ما شروع به گرفتن گزارش های کتابخوانیچندی که از کار گروه
های راه دور، بره پینرنداد خرانم احمردی و هم برری برا های زیادی از طر  مادرا  عضو گروهرو شدیم با سوالروبه

های مرادرا  ی راه دور داشته باشیم که هم پاسرخووی سروالدوستا  به این نتیجه رسیدیم که بدتر است پیبی ویژه
 دور در سراسر ایرا . های راهی گروهباشد و هم پل ارتباطی همه

کننرده پسرت شد. در اوایل، این پیرک بررای دوسرتا  هماهنگحجم کم منتنر می های نخست پیک راه دور باشماره
هرا تبییرر و بره دسرت اعضرای کننردگا  گروهشد. بعد از ایمیل است اده کردیم و در هر شدری از طریق هماهنگمی

 رسید.هرگروه می
ه داشتم هم پاسخوویی به سواالت مطرح شده بود و هم نوراهی بره کلیرات پیرک لمقالره، نقنی که من در این مرحل

 معرفی کتاب و ...(
رفتیم تسلط دوستا  تر شد و هرچه پیش میتر و دقیقتر، کاملهای بینتر، پیک جدیگیری گروهبه مرور زما  و شبل

 ی او بود.تقریباً مسئولیت پیک به عدده آبادیا  بینتر و بینتر شد ومسئول پیک به ویژه خانم مریم ملک
شرد و اگرر الزب برود نظرر ها از طرر  اینرا  داده میبه تدریج سدم من بینتر شبل نظارتی پیدا کرد و بینتر پاسر 

 دادب.می
گونره برا ی خانم احمدی برود و اینرا  بدینکرد؛ چو  این شیوهاین مدل کار گروهی به توانمندسازی افراد کمک می

 شد.می “حاصل کار”آموختیم و هم خرد جمعی حال هم میکردند و درعینما رفتار می یهمه

پور و من به بار خانم صادقدفعه بار مسئولیت پیک بر زمین ماند و اینآبادیا  و خانم نسرین بینا، یکبا س ر خانم ملک
ی مقالره، رفرت؛ از تدیرهمنرارکت پریش میطور منترک این مسئولیت را پذیرفتیم و تقریباً بینتر امور با هم بری و 

 معرفی کتاب و ... .
های سنی مختلف های مناسب برای گروهی کارها نوعی تقسیم کار داشتیم. من پاس  سواالت و معرفی کتاببرای بقیه

 ها را.ها و ارتباط با گروهآوری گزارشعدده گرفتم و اینا  جمعرا به
توانستند در این بخش فعال باشند و کرار پور به دلیل گرفتاری شخصی و کار زیاد، نمیصادقبعد از مدتی خانم فرخنده 

دریغ خانم احمدی، این کار طور کامل به من سپرده شد، که با همباری دوستانم و حمایت و پنتیبانی بیپیک راه دور به
اهای مجرازی، تغییررات زیرادی در شربل و ها و تغییر نوع ارتباط و است اده از فضرگرفت. با گسترش گروهصورت می

 دهی دوستا .وجود آمد. هم از نظر شبل ظاهر و هم از نظر محتوا و هم از نظر شبل و نوع گزارشی پیک بهشیوه
هرا را در پیرک های راه دور برود و مرا ایرن فعالیتهای گروههایی به پیک افزوده شد که حاصل تالش و فعالیتبخش

اب و خوشرحالم کره صردمین شد ، رشد و تغییر و پویایی و گسرترش پیرک برودهن شاهد بزرگکردیم و ممنعبس می
 هایی از دوستا  و همراها  بیرو  بیاید.ی آ  قرار است با یادداشتشماره
عدده گرفتنرد و در ها را بهآوری گزارشکم دوستا  دیوری به جمع ما پیوستند. مدتی خانم فاطمه امیرشباری جمعکم
کردند و هرم آوری میها را جمعطور جدی همبار ما در پیک راه دور شد. اینا  هم گزارشخانم بدار عابدینی به ادامه

هرا و آوری کردنرد و تراکنو  همانرا  مسرئولیت ایرن بخشرا مردیریت و جمرع “های ملمروستجربه”ی بخش تازه

 رند.عدده داهای راه دور را بهآوری اخبار مربوط به فعالیت گروهجمع
عدده گرفتند که در این مدت نیز من در کنارشا  نژاد مدیریت پیک راه دور را بهبعد از آ  چند ماهی خانم ماریا ساسا 

ی کار با خودشا  محروب کردند و باز من ماندب و پیک راه دور، از بودب و اینا  هم بنابه دالیل شخصی ما را از ادامه
 .ی مقاله، معرفی کتاب و .... تدیه
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قلبما  بود و کار را برایما  آسا  این مدت، حمایت و همراهی و هم بری و نظارت خانم احمدی قوتی در همه
 کرد.می

نظر کاری آسا  و پیک راه دور، در لحظه، ممبن است به نوشتن خاطرات هم خوشایند است هم آموزنده و با دید 
دانم که اب، خوب میها به شبلی سدیم بودهی آ ه که در همهساده بیاید. اما من طی این چند سال و این صد شمار

موقع اند تا همین چند ص حه به شبل مناسبی بیرو  بیاید و بهدوستانم مستقیم و غیرمستقیم، زحمت کنیده چقدر همه
 به دست دوستا  برسد.

 شویم. هاینا  سدیم میهو در تجرب ننینیماندرکارا  پیک راه دور میی دستدر این شماره پای صحبت همه
ی های راه دور که با است اده از این پیک، ما را در ادامهکنندگا  و اعضای گروهی هماهنگبا سپاس ویژه از همه

 کنند.کارما  تنویق کرده و می
 آوردهای بینتر و بدتری بینجامد. ها و این مدل کار جمعی به دستامیدواریم این تالش

                                                                                                  

 

  آبادیان:         مریم ملک

 

هایی مانند گزارش ساالنه، معرفی های مختلف نوشته و خوانده شده است. مناسبتگویم به مناسبتشاید مطالبی که می
هایی سه و آموزش از راه دور و ... . ولی دلنوشته، دلنوشته است و هر چند تبراری به دل آ راه دور، سالوردهای موس

 ی من نیز چنین باشد.ننیند. امیدوارب که دلنوشتهدهند، میکه دل به آ  می
ی زمینهای در ی ما به عنوا  فعاال  موسسهشد و نیز تجربههای موسسه روز به روز فراگیرتر میروزهایی که فعالیت

های پیش در این زمینه ی کار در بم بینتر و به دنبال زحماتی که خانم احمدی از سالآموزش از راه دور و به واسطه
در موسسه  1384کنیده بودند و مطالبی را  برای افرادی که دور از موسسه بودند تدیه کرده بودند، گروهی در سال  

تر و روز بزرگنامیده شد. آموزش از راه دور، این نوزاد تازه متولد شده، روزبه "آموزش از راه دور "شروع به کار کرد که
برای برقراری افزود تا جایی که ی خود میهای خود در شدرهای مختلف به اندازهشد و با تنبیل گروهتر میبزرگ

ر و ح ظ و نودداری این ها در شدرهای مختلف با یبدیوو نیز گروهها با موسسه ارتباط بیشتر بین اعضای گروه
های راه دور ما با اعضای گروهها ریزی شد که در آ فرزند عزیز که خیلی سریع در حال رشد بود، س رهایی برنامه

ای ی این س رها بسیار میبت بود و دستاوردهای قابل مالحظهنیز با ما آشنا شدند. نتیجه هاو آ بیشتر آشنا شدیم 
 تر از نیازها و امبانات هر دو طر . بی بینتر و نیز درک منترک و عمیقداشت؛ آشنایی بینتر، نزدی

های بین خود داریم که فعالیت این تجربه و تجاربی نظیر آ  به ما ثابت کرد که نیاز به ابزار ارتباطی منظم و دایمی
های ها را در زمینهی گروههحال رابطها را از حال هم باخبر سازد در عینها را به اطالع یبدیور برساند و آ گروه

 بخند. آموزشی با بخش آموزش از راه دور در موسسه سدولت 
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اشاره شد برساند. تالش برای این  هاای تدیه کنیم که ما را به اهدافی که در باال به آ این دلیل بر آ  شدیم خبرنامهبه
آوری پور، منصوره فرداد، مدناز نادریا  و من( با جمعکار آغاز شد. اعضای گروه راه دور لنسرین بینا، فرخنده صادق

های متعددی که با خانم احمدی اطالعات در این زمینه، طرحی برای خبرنامه درست کردیم. پس از آ  در ننست
 1387را ندایی کرده و در بدمن ماه سال های همینوی اینا ، آ داشتیم و با است اده از نظرهای کارشناسانه و کمک

 های راه دور در شدرهای مختلف رساندیم.را به دست گروه "ی راه دورپیک ماب ویژه"ی تین شمارهنخس
گیر و سخت بود. چو  در ابتدای کار بودیم هر بار که قرار بود پیک راه دور ی هر شماره برایما  کاری وقتابتدا تدیه

ها های گروهدهی به سوالها و پاس ری به موقع گزارشآوی مطالب و نیز جمعدر بیاید ما در دلنوره و تب و تاب تدیه
 برای بخش پرسش و پاس  سر وقت و به موقع مقرر بودیم. 

سطح و ی مطالب خوب و متنوع و به روز که در عین حال همی مطالب انجاب شده بود ولی تدیهتقسیم کار برای تدیه
ها و امباناتش تی بود. هر کداب از ما با توجه به تواناییراستی کار سخی مطالب آموزشی موسسه باشد بهاندازههم

 سدمی در این کار داشت. 
گرفت، ننانی از موسسه ای که به اسم موسسه چاپ و در دسترس عموب قرار میما متعدد بودیم که هر پیک و خبرنامه

رفته و با گذشت زما  و د. رفتهکری ما را بینتر میی علمی آ  داشته باشد و این موضوع نورانی و دلنورهو وجده
راه  هایآوری اطالعات بینتر و نیز بازخوردهایی که از گروهتبرار و تالش، مدارت ما در این زمینه بینتر شد و با جمع

 شد  بود.تر شد. فرزند ما نیز به خوبی درحال رشد و بزرگتر و کاملگرفتیم، پیک پختهدور می
دانم. چرا که برای به وجودآمدنش از وجود خود مایه راه دور را مانند فرزند خود میجا نیست که من آموزش از بی

ی کار آ  تالش کردب. البته در این راه تندا نبودب چو  هیچ کار گیری و ادامهگذاشتم؛ یعنی با تماب وجودب برای شبل
 پذیرد.نمیموثری بدو  همراها  دلسوز و پر تالشی مانند همراهانی که من داشتم انجاب 

روزی که قرار بود ایرا  را ترک کنم موسسه و همراها  موسسه یک طر ، این فرزند عزیز در طر  دیور قرار داشتند. 
دانستم به دست افراد بسیار با صالحیت و دلسوزی تندا امیدی که تسالی دل ناراحت و فبر نورانم بود این بود که می

ای ندارب چرا که همه شد  روز افزو  این فرزند هستم. غصهگر بزرگور نظارهسپارمش. حال من نیز از راه خیلی دمی
را در اب دلتنوی است که آ  هم فقط جسمی است. همواره آ رود و من از آ  باخبرب. تندا گلهچیز به خوبی پیش می

هایی را که ناسم و چه آ شاب و میهایی را که دیدهاش چه آ داشتنیفبر و ذهن خود با تماب اعضا و افراد دوست
 ماند.شناسم، به همراه دارب و با من است. دلتنوی هم همینه سر جای خود میاب ولی باز هم میندیده

بندی کردیم. در ابتدا تقسیمی دوستا  تنبر کنم چو  همینه هر کاری را با هم شروع میخواهم از بقیهدر این جا می
شد. این کار براینا  سخت بود و از طر  دیور سر موقرع ها با هم انجاب میرسشبرای پیدا کرد  مطالب و پاس  به پ

که من تندایی کم تبدیل شد به اینزا بود. کمکرد  مطالب نیز خیلی استرسها و جمعرساند  کارها و مسئولیتبه انجاب
ها هم مسلط شده بودب دند و به سوالآوردب منخص بوها و مراجعی که مطالب را در میدادب. سایتاین کار را انجاب می

 پرسیدب. و هر وقت منبلی داشتم از خانم شاه کرمی یا خانم احمدی می
ها پاس  بدهیم و بخش پرسش و پاس  در پیک آمد، هر کس الزب به یادآوری است که بعد از این که قرار شد به سوال

ها درست کردنرد نصوره فرداد آرشیوی از پرسش و پاس دهی به عدده گرفت، خانم مهایی را برای پاس مسئولیت گروه
که خیلی خوب بود. اگر خانم احمدی یادشا  باشد در ابتدا این کار به س ارش اینرا  انجراب شرد. در پیرک هرم از آ  

هرا برود. ها و به شبلی نیراز سرنجی گروهتری بود. یعنی آرشیوی که راهنمای فعالیتکردیم ولی کار بزرگاست اده می
 کنم.یلی کار خوبی بود و دوباره از خانم فرداد برای این کار سخت تنبر میخ
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 منصوره فرداد:        

 

های راه شده در گروههای طرحبندی سوالآوری ودستههای راه دور مسئولیت جمعاندازی اولین پیکمن در جریا  راه
ها را های آ مسئولنا  بودب، در ارتباط بوده و گزارشهایی که دور را داشتم و مدتی هم از طریق ایمیل با گروه

 کردب.بندی میجمع
گویی های موسسه برای پاس گاه کارشناسبههای راه دور رو به افزایش گذاشتند، دیور حضور گاهزمانی که تعداد گروه

رابطه با آموزش رفتار با کودک های راه دور، چه در های گروهها،کافی نبود.گزارشهای مطرح شده توسط گروهبه سوال
شرد و هرا مطررح میسری سواالت منابه و تعدادی سوال خاص برود کره در گروهو چه رفتار با نوجوا ، عبارت از یک

صورت یک آرشیو جمعی، کارآیی بدتری خواهد داشرت. بررای همرین ها بهگویی به این سوالرسید که پاس نظر میبه
ها در پیک ها را توسط کارشناسهای گروهی پاس  به سوالتدیه ی پیک راه دور و ارایهبخش راه دور موسسه پیننداد 

 داد.
هرای جدیرد و... ، پاسر  مطالب پیک راه دور عالوه بر اخبار چوونوی پینرفت و تنربیل گروه دلیل در کناربه همین 

گروه ها در جریا  پاس  علمری و صرحیح ها توسط کارشناسا  نیز گنجانده شد. به این ترتیب اعضای گروه هایسوال
 گرفتند.ها قرار میهای خودشا  یا سایر گروهسوال
 

 نسرین بینا:      

 

ها را جردا کردیم، سروالها را دریافت میکه پیک راه دور شروع به کار کند، من و مریم ملک آبادیا  گزارشقبل از این
فرسرتادند را هایی کره بررای مرن گرزارش میتا مدتی اطالعات گروه دادیم ولی بعدهای الزب را میکردیم و پاس می
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طور مستقیم در تدیره و تردوین پیرک کارخاصری کرد. من بهآبادیا . بعد اینا  پیک را آماده میدادب به خانم ملکمی
 گویم. پر توا  و موفق باشید. ها به صدمین شماره رسیدند و به شما تبریک مینبردب. خوشحالم که پیک

 

 

                             

 :مهناز نادریان

 خوشحالم که در این جمع هستم و ممنونم.

 هایما  در موسسه کردب. یادش بخیر.یاد روزهای گذشته و جلسه

 کردب.ا ، همباری میکندگرسال پیک راه دور برای هماهنگامن هم در 

 ی پیک راه دور گویم بابت انتنار صدمین شمارهتبریک می

 موفق باشید و پایدار

 

 فرخنده صادق پور:          

 

های مربوط به ها و س رها با من بود و نیز بخنی از گزارشها و نوشتن گزارش ننستآوری گزارشدر اوایل جمع
ها، گزارش ی کارهای پیک، ازجملهاز رفتن خانم ملک آبادیا ، تقریباً در همه و بعد دادب.ها را جواب میشدرستا 
آمد، با گروه همباری آناه در پیک می های موسسه، معرفی کتاب و تقریباً هرهای مناسب ،گزارشوجوی مقالهجست
 کردب.می

 دادیم.انجاب می کرمی به طور منترک،کارهای مربوط به پیک رابعد از رفتن مریم، من و خانم شاه
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  نژاد:          ماریا ساسان

 

فرصت مغتنمی دست داد تا  9۶گروه راه دور موسسه همینه برای من یادآور پویایی، عنق و نناط است. در بدار سال 
برای مدتی از  نزدیک و بینتر با گروه راه دور همراه شروب و در خردمت عزیرزا  ایرن گرروه باشرم. در همرین رابطره 

عدده داشتم و با همباری دوستا  عزیز تالش کردیم پیرک را به 9۶تا  9۰ی سازی پیک شمارهمسئولیت تدیه و آماده
ی فعالیت هرایی باشرد کره در گرروه راه دور موسسره دهندهجانبه، انعباسایی آماده شود تا بتواند به شبل همهبه گونه

 مادرا  امروز در جریا  است.

 

                              

 بهار عابدینی:

 کنم:همباری میبا پیک راه دور من در امور زیر 

طی ، دهندمطرح شده و اعضا پاس  میکننده هاهماهنگهایی که توسط کرد  پرسشآوری، ادیت و فایلجمع -
 ؛های یک ماهه جدت درج در پیک راه دوردوره
  ؛راه دورهای های گروهآوری پرسشجمع-
ها در پیک راه دور که بره نروعی در راسرتای ها و سایر برنامهآوری خبرهای موسسه، اخبار گردهماییپیویری و جمع -

 کنند.اهدا  موسسه بوده و یا داوطلبا  موسسه در آ  شرکت کرده و گزارش تدیه می
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 : ریحانه مددی

گرفتم، کرمی و بدار عابدینی میها مرضیه شاهمطالب پیک راه دور که از خانمسازی و چیدما  من در تایپ، آماده
 فرستادب. همباری داشتم. بعد از تایید ندایی برای گروه راه دور در تلوراب می

 

شد تا فقط های راه دور نیز چند پیام دریافت کردیم که بیشتر به کل کار راه دور مربوط میاز گروه
هتای راه ها را بگذاریم برای پانزدهمین سالگرد فعالیتت گروهخواهیم آنبنابراین میپیک راه دور، 

     ، برگزار شود .97میدواریم در نیمه ی دوم سال ادور که 

 

 های دریافت شده در این ماهگزارش

 

 :  20/1/97تا  20/12/96های راه دور از های دریافت شده از گروهگزارش ●

گروه: خانم آسیه  کنندههماهنگشدر، ، قائم2بوعلی  ● گزارش 1گروه : خانم آسیه شریعتی،  کنندههماهنگشدر، شداب، قائم ●
 شدر ،، قائم1۰سپنتا  ●گزارش  1خانم آسیه شریعتی،  گروه: کنندههماهنگشدر، زیتو ، قائم ●گزارش  1شریعتی، 

باراد،  ●گزارش  1نیا، گروه: خانم توکلیکننده هماهنگشدر، ، قائم ۶سپنتا  ●گزارش  1گروه: خانم بدزادی، کننده هماهنگ
گروه: خانم گرجی، کننده هماهنگکرج،  زمانی برای خودب، ●گزارش  2گروه: خانم فریبا یار احمدی، کننده هماهنگکرمانناه، 

، کرج، 2کتاب و رهایی  ●گزارش   3،گروه: خانم فاطمه امیرشباری کنندههماهنگ، کرج، 1کتاب و رهایی  ●گزارش  5
 4گروه: خانم فاطمه امیرشباری،  کنندههماهنگفردای بدتر، کرج،  ● گزارش  3گروه: خانم فاطمه امیرشباری، کنندههماهنگ
   گزارش

 

 خبرها

 بازدید نوروزی دیدو ●

 .های موسسه های پینین دیدوبازدید نوروزی آغازی است برای شروع رسمی کاربه روال سال
بعدازظدر به دیدوبازدیرد نروروزی اختصراص داشرت و ضرمن  15-18از ساعت  15/1/97به همین مناسبت چدارشنبه 

ها و ی آینرده و ندادهرا و سرازما هرای سرال گذشرته و برنامرهشد  دیدارها و در جریا  قرارگرفتن اخبرار فعالیتتازه
 ار هم گذراندیم.هایی که حضور داشتند، ساعات خوشی را در کنگروه
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 جای شما دوستا  بسیار خالی بود.

                                       

 

 

 نشست یاریگران ●

ی دوستا  و یاریورا  تنبیل شد. در این ننست، عالوه بر تبادل تجربه  2۰/1/97ی یاریورا  در تاری  شنمین جلسه
 ، به سواالت دوستا  پاس  داده شد.راه دور کتابخوانی هایی کار گروهگیری و ادامهی چوونوی شبلدرباره
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 های راه دور به روایت تصویری گروههای فوق برنامهگزارش فعالیت

 

 گروه رهایی و جنن درختباری همراه با کاشتن درخت برای فرزند تازه متولدشده در کرج ●

 

                

                                                                                                                   

 

   

 ها در بجنوردگروه راه نو و جنن نیبوکاری و همایش تقسیم شادی ●

     
 



11 
 

 مادرا  در کنار دوستا  وی لحظات شیرین باهم بود  همایش مادر و دختر تجربه و گروه راه نو ●
 دختراننا  در بجنورد

 

           

  

 

 

 هاخواندنی

                                          

 و خواندن“ راه دور”ی برنامه 

ی خرود ازجملره دهندهیک روش خواند  است. این روش با همراهنوی برا عناصرر تنربیل ی راه دوربرنامه درواقع ●

تواند درخدمت ترویج فرهنگ خوانرد ، مناسب از نظر موضوع و محتوا، زبا  و بیا  و ارتباط با مخاطب، میهای کتاب

 کار گرفته شود.ها بهبین خانواده
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کنرد. در ایرن ی راه دور، پایه و اساس بر خواند  گذاشته شده است و خواند  است که بار کار را بر دوش میدر برنامه

 گیرد. ای منارکتی و خودک ا در خدمت یادگیری قرار میگونهبرنامه، خواند  به

ابق رهنمودهرای آ ، بره نروعی نقرش ها و پینرفت مطاند که خواند  آ ای تدوین شدهگونهها در این برنامه، بهکتاب

فقط از بعد تضمین صحت مطالب بلبه از بعرد هردایت گرروه نیرز مسرئولیت برر دوش کند، نهکارشناس را هم ای ا می

 خواند  است.

 گیرد.صورت زنده و پویا در خدمت رفع نیازهای خانواده قرار میدر این برنامه خواند  به

 افتد.دنی اتفاق نمیچنین خواندنی با هر نوع مواد خوان

 دهد. های مخصوص، خود را ننا  میها و تداوب آ ، ضرورت وجود کتابی راه دور درگروهبرای اجرای برنامه

هرا از ی خانوادههرای ویرژههای کرار یبری از انرواع کتاباست. لکتاب های کارکتابخواند  در این برنامه متبی بر 

 انتنارات مادرا  امروز است.( 

ای است که بدو  مداخله و منارکت خوانندگا  لاعضای گرروه( پینرروی در جریرا  گونهها بهی تدوین کتابهیوش ●

 خوبی انجاب شود.تواند بهخواند ، نمی

الگوی واحد و اجباری بترای ی مداخله و منارکت اعضای گروه بر حسب وضعیت گروه متغیر است؛ یعنری چوونو ●

ی پینندادی دارد و چوونوی منارکت اعضای گروه با توجه به منخصات الووها جنبهبلبه  فعالیت گروه وجود ندارد

 کند. دهد و تنوع پیدا میها، از خود انعطا  ننا  میو موقعیت گروه

 شود.  تبمیل می راهنمایا های آسان کتابها به ناب ی دیوری از کتاببا مجموعهی کار هاکتاب ●

هرا از سرایر ی گروههرای مت رقره مررتبط برا  موضروع مرورد مطالعرهدور، خواند  کتابهای راه یا  دورهپا از پس ●

 پردازیم.(به این موضوع می“ خواند  هدفمند”گیرد. لدر بخش نویسندگا  و ناشرا ، در دستور کار گروه قرار می

فعالیت گروه، پیک راه  رهنمودهای مربوط به هر مقطع از برنامه وها با ارسال یت و چوونوی عملبرد گروهفعال ●

هدایت  ها،کنندگان گروههای مشترک هماهنگگیرد و نشستها قرار میطور ماهانه در اختیار گروهدور که به

 شود.می
 

 

 مقدمه ای بر کتابخوانی در خانواده
 

ی راه دور شیوه های راه دور که ترویج کتابخوانی بهبا توجه به اهمیت موضوع خواندن در خانواده و کار اصلی گروه

 کنیم.مندان و فعاالن این حوزه پیشنهاد میموسسه است، خواندن مطلب زیر را به شما عالقه

کردن تواند به روشنتوسط خانم مریم احمدی شیرازی، نوشته شده است، می 1391این مطلب که در سال   

 کمک کند. دور،همچنین اهمیت طرح راه  های چگونگی و موانع خواندن در خانوادهسرفصل
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خواننرد؛ و کتراب ها کتاب نمریشود این است که خانوادهدر بحث راجع به کتاب و خانواده، اولین منبلی که مطرح می

رسد این اسرت نظر میی همین موضوع باز هم اولین فبری که بهها نرفته است. دربارهطور که باید به میا  خانوادهآ 
 ا برسانیم.هکه چوونه کتاب را به خانواده

آموز در وجه اجباری کرارش نیسرت. خواند  یک پژوهنور یا داننجو یا حتی دانشکتاب خواند  در خانواده میل کتاب
رود. داننجو به دالیلری کره ترا حردی خواند و چه باید بخواند و خود به سراغ کتاب میداند چرا مییعنی پژوهنور می

رود و یا راهنمایی شده است که چه بخواند یرا خرود  ه به طر  کتاب میبرایش توجیه شده است و بنا به ضرورت وظی
 خواهد بخواند.داند که چه میمی

ها را مطالعه کنیم، باید به ابعادی اشاره ی کاری دیوری دارند که اگر بخواهیم کتابخوانی نزد آ آموزا  البته حوزهدانش
آموزا  اجباری و درسی اسرت کره از حال بخنی از کتابخوانی دانشگنجد، ولی در هر کنیم که فعالً در این بحث نمی

ی آمروزی در مقولرههای درسی نیست. بعرد دیورر مطالعره در سرنین دانرشگذریم، چو  هد  ما کتاباین مقوله می
 تواند مطرح شود.کتابخوانی در خانواده می

ه نوعی ننا  از ضعف فرهنگ مطالعره دارد، بررای ها خود ببا درنظر گرفتن این که عدب گرایش به خواند  در خانواده
 هرای زیرر خواهیرم پرداخت:هرا به نبترهبررسی مقدماتی علل و اسباب حضور یا عدب حضرورکتراب بین خانواده

 

 نیازها و مشکالت کتابخوانی در خانواده -1

وار وانی در خانواده کمک کند، فدرسرتتواند به کتابخشد  می در اینجا منبالت و موانع و نیازهایی که در صورت رفع
 های بعدی به هر یک بینتر خواهیم پرداخت. آوریم سپس در بخشمی
 سوادی یا کم سوادیبی •

 کمبود وقت ناشی از : •

 ی زنا کار خارج از خانه -1
 کار خانوی زنا  و نودداری از فرزند در خانه -2
 های دو نوبتی مردا شغل -3

 های فرهنگیجمععدم حضور زنان در جامعه و  •

 مسایل اقتصادی به طور کلی •

 اختالفات خانوادگی •

 

 ابزارهای کمکی برای کتابخوانی در خانواده -2

توا  به ابزارهای زیر برای کمک به رفع منبالت کتابخوانی در خرانواده اشراره با توجه به بخش نیازها و منبالت می
 کرد: 

 گری امر مطالعهتسهیل •
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ها برای انتخاب کتاب مناسب و راهنمایی برای چورونوی خوانرد  کره در گری یعنی کمک به خانوادهتسدیلمنظور از 
ها نیاز دارند تا کارشناسانی وارد بره امرور کتراب و پردازیم. در هر حال خانوادههای مطالعه بینتر به آ  میبخش روش

 نا  در امر مطالعه کمک کنند. های اصولی به ایشا  بیایند و با روشکتابخوانی، به یاری
 

 خانواده مورد نیاز مسایل یدربارهمشارکتی  هایکارگاه •
هرا بررای روابرط بدترر در خرانواده و اجتمراع اسرت، ها و توانمندکرد  آ ها که هدفش کمک به خانوادهدر این کارگاه

اعضرای خرانواده بررای توانمنرد سراختن خرود در شود و ها تعیین میها با دقت و براساس نیازسنجی از خانوادهموضوع
تواند برای منارکت بدترر، در خردمت هایی کتاب میکنند. در چنین کارگاهی اهدا  کارگاه در آ  حضور پیدا میحوزه

 ها قرار گیرد.خانواده
 
 های آسانجزوه •

ها باید از نظر محتروایی بره گیرند. این جزوهها و کتاب قرار توانند به عنوا  حد واسطی بین خانوادههای آسا  میجزوه
 صورتی آسا  و جذاب به نوارش درآمده و دارای حجم کمی باشند.

هایی را که از مطالعه دورند به خواند  تنویق کنند، از های کم سواد یا خوانندهتوانند خوانندهها از یک سو میاین جزوه
ی خوانرد  در بعضری ی متخصصانی قرار گیرند کره وقرت و حوصرلهتوانند در خدمت با سوادترها و حتسوی دیور می

 ها را ندارند ولی به آ  نیاز دارند. زمینه
 
 کمک به زنان برای یافتن وقت مطالعه •

 کند. شود که فرصت مطالعه را برای اینا  کم میهای زنا  چنا  دست و پاگیر میگاه وظایف و مسئولیت
کنند که امبا  یافتن فرصت در برین ایرن همره کرار را ی خود چنرا  عرادت میمررهگاهری نیز زنرا  به کارهای روز

 دانند.غیرممبن می
همانین دریابنرد کره در هر صورت باید به زنا  کمک کرد تا در بین وظایف سنوین خود، فرصتی برای مطالعه بیابند، 

ها را یا کنار گذاشرت یرا بعضری از آگاهانه قسمتی از آ ی زندگی را دربر بویرند پس باید های روزمره نباید همهمنغله
 این نوع کارها را با است اده از زما  کمتری انجاب داد تا وقت برای کتابخوانی آزاد شود. 

تواند برای زنا  در محل کار یا زندگی اینا  تنبیل شود، میسرررر هایی که میها یا کارگاهها از طریق رسانهاین کمک
 است. 
 هایی برای مطالعه باشند. ریزا  خانواده به فبر یاری به زنا  به منظور ایجاد فرصتباید برنامه درضمن

دبستانی مناسب و در دسترس قرارداد  حرداقل امبانرات رفراهی الزب بررای زنرا  از نودداری فرزندا  در مراکز پیش
 هاست. ی این یاریجمله

ریزی شود، که وقت بره دسرت ها، باید طوری برنامهد شد  بخنی از وقت آ البته این کار یعنی یاری به زنا  برای آزا
 ی قابل بحث دیوری است. آمده هدر نرود و به مطالعه اختصاص یابد، که این خود حوزه

 های مناسب خودشا  نیاز دارند. ها با روشدر ضمن مردا  هم به این یاری
 
 ش در خانوادهکمک به رفع اختالفات خانوادگی و ایجاد آرام •

توانرد بسرتر رشرد و تندا زمینه را برای مطالعه، بلبه برای کل روابط خانوادگی که میاختال  و کنمبش در خانواده نه
 کند. ارتقاء خانواده باشد، نامساعد می
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اختالفرات و های اجتماعی از ایرن ها درنظر گرفت که با منارکت خود اینا  و یاریهایی برای خانوادهپس باید برنامه
صورت مطالعه نیز به عنوا  ابرزاری در خانواده فراهم شود. در آ  جانبهمنبالت کاسته شود تا موقعیت برای رشد همه

 در خدمت رشد و تبامل اعضای خانواده قرار خواهد گرفت. 
 
 

 های اجتماعیتشویق زنان به مشارکت •

های اجتماعی شوند، خود به خود به ضرورت مطالعه بررای ایرن ی فعالیتهنوامی که زنا  به نوعی بتوانند وارد عرصه
های مناسب هایی خواهند کرد، ازجمله است اده از کتابهای خود کوششکرد  فعالیتخواهند برد و برای غنی حضور پی

 و مورد نیاز. 
 
 هایی برای دستیابی آسان و ارزان به کتابایجاد فرصت •

توانرد دسترسری بره ها مریها یا در مراکز کار آ ها در محلههای مناسب برای خانوادهبهایی حاوی کتاایجاد کتابخانه
 کتاب را ساده و ارزا  کند. 

تر شود. میالً دسرت بره دسرت تر و سادهتوا  به ترفندهای دیوری نیز اندینید تا دسترسی به کتاب ارزا در ضمن می
 ای کتابخوانی برای خواند  کتاب به صورت جمعی.هها و ایجاد گروهگرداند  کتاب در بین خانواده

 

 موضوع و محتوای کتاب برای خانواده -3

ی اینا  قرار گیرد. بنابراین تواند به واقع مورد است ادههر کتابی به صر  داشتن عنوانی به ظاهر مربوط به خانواده، نمی

هایی و عالیق خانواده باشد. برای انتخاب چنین کتابها با توجه به شرایط فرهنوی و نیازها باید توجه داشت که موضوع

ی مخاطبا  ضروری است. ها و سلیقههای موجود، همانین نیازهای خانوادهشناخت از فرهنگ خودی و خرده فرهنگ

ه کرها اشاره نخواهند کرد  درحرالیها پرسیده شود، هرگز به آ در ضمن نیازهایی نیز  وجود دارد که چناناه از خانواده

ها و برا توجره بره جزو نیازهای واقعی و اصلی اما پندا  است. پس با شناخت نیازهای عمومی و آشبار و پندا  خانواده

 ها و اهمیت ارتقاء این سلیقه باید به انتخاب کتاب برای خانواده پرداخت. ی آ میل و سلیقه

 
 های مورد نیاز خانوادهانواع موضوع -4

 ی خرود را ی ویژهای نبایرد سلیقهها به این معنی نیسرت که هرر خانوادهمورد نیاز خانوادههای ناب برد  از موضوع
 طور کلی و عمومی بینتر مورد توجه و نیاز است، ازجمله:داشته باشد، بلبه منظور اشاره به مطالبی است که به

 شناخت از خود •
 شناخت از فرزند •
 ارتباطات •
 با همسر -
 با فرزند -
 با خود -
 با نسل گذشته -
 با جامعه -
 های زندگیمدارت •
 سالمتی، بدداشت، تغذیه، محیط زیست •
 اخبار مورد نیاز •
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 ادبیات  •
 شعر -
 داستا  -
 زندگینامه -
 

 ی ارایه و ظاهر کتاب برای خانوادهشیوه -5
 

  زبان و بیان •
بر محتوای مناسب، ساده، روا ، جذاب و  ها را جذب کند و با مخاطب ارتباط برقرار کند که عالوهتواند خانوادهکتابی می

بندی کتراب سربب گیجری و نظمری در ارایره و فصرلپر کنش باشد و منظم و منطقی و قابل فدم ارایه شود. گاه بی
 شود. عالقوی به خواند  میسردرگمی خواننده و در نتیجه بی

 

 های ظاهریجذابیت •
ی آرایی زیبا توجه را به خود جلب کرده، انویزهبندی و ص حهص حه جا وتواند با تصویرهای مناسب و بهظاهر کتاب می

 خواند  را بینتر کند. 
 

 کوتاه بودن •
جرا نررود و طروالنی نباشرد، بینرتر ی بیحاشریه چناناه کتاب بتواند حر  خود را بزند اما از پرگویی خرودداری کنرد،

 گیرد.ها قرار میموردتوجه خانواده
 

 بخش بخش بودن •
رساند  ها هستند. چو  خواننده با به پایا شوند، بینتر مورد توجه خانوادههای کوتاه تقسیم میهایی که به بخشکتاب

ی یک موضروع رساند  یک موضوع و آغاز مطالعهکند برای به پایا ن س و شوقی در خود حس میهر بخش اعتمادبه
 بخند.داوب میکند و تدیور. همین امر کار خواند  را لذت بخش می

 

 داشتن مثال  •
ها تواب شرود اثربخنری های مناسب و ساده و برخاسته از زندگی عادی خانوادهبدو  تردید وقتی محتوای کتاب با میال

 بینتری دارد. 
 

 ی خوانندهترفندهایی برای مداخله •
را بینرتر درگیرر مطالعره کنرد، بررای هایی برای به منارکت طلبید  خواننرده، او چناناه کتابی بتواند با ایجاد فرصت

ی مطلب از جا و به دور از حالت آموزشی، ایجاد موقعیتی برای ادامههای بهتر است. برای میال پرسشها مناسبخانواده
 ی خواند  آ  تنویق کند. تر کرده، خواننده را به ادامهتواند کتاب را پرکنشمی …طر  خواننده و 

 
 در خانوادههای کتابخوانی روش-6

هرای گونراگو  ها کمک شود ترا از روشکه کتاب بتواند جای خود را در خانواده باز کند، بدتر است به خانوادهبرای این
ی آید، این است که کتاب به تندرایی و بره وسریلهنظر هر کس میبرای خواند  کتاب بدره بویرند. اولین روشی که به

 یک ن ر برای خودش خوانده شود.
ترین نوع کتابخوانی است و سرانجاب نیز انتظار داریم هر فردی خود قادر به خواند  برای خود و کار هر چند متداولاین 
کند. ازجمله: تر میتر و دلننینهای دیوری نیز هست که کتابخوانی را شیرینگیری فردی از کتاب شود، اما روشبدره

 خواند  با دیورا .
 های دیورفرزندا  باشند یا جمعتوانند همسر و دیورا  می
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ی ها. همانین خواند  با یا شنید  کتابخوانی از طر  افرادی آگاه و وارد نسبت به یک حوزهخانوادگی از جمله مدمانی
 معین.

بخش شود و از لذت حاصرل از آ ، عرادت بره مطالعره ها، این است که مطالعه در خانواده لذتهد  از بیا  این روش
 تقویت گردد.

توانرد در اعضرای برای میال اگر کسی بتواند کتاب حافظ یا شاهنامه را بدرستی بخواند، خواند  او در جمع خانواده مری
 ها را بینتر کند و شوق به خواند  مستقل را در اینا  برانویزد.خانواده عالقه به این کتاب

ی کالب این که به آ  خواهیم پرداخت. خالصهی با هم خواند ، گ تنی بسیار زیاد است که در فرصت دیوری در حوزه
ی خواند  را بینتر کند و تواند جریا  کتابخوانی را سدولت بخند و میل به ادامهخواند  با دیورا  یا برای دیورا  می

 ای را که بین میزا  سواد و درک یک ن ر وجود دارد، کمتر کند. فاصله
 
 مقدمات کتابخوانی در خانواده -7

گفتن ها بپردازیم، بد نیست به این موضوع نیز توجه داشته باشیم که که بخواهیم به ترویج کتاب بین خانواده پیش از آ

زد ، زد ، کامرل حرر هایی بررای خروب حرر ای باشد برای بدتر خواند . با ایجاد فرصتتواند مقدمهمی و شنیدن
توا  موقعیت را برای خواند  فراهم از راه گوش نیز میداد  و توانایی درک توانایی بیا  مقصود، همانین خوب گوش

 کرد. 
گرویی و شرنید  قصره مرادر کترابخوانی اسرت. باره به قصه نیز باید توجه ویژه داشت و شاید بتوا  گ ت، قصرهدراین

 های کتابخوانی را هموار کند. تواند زمینهمی های کالمی در خانوادههمانین بازی
ی آ  سررگرمی از طریرق تواند اعضای خانواده را به کسب اطالع دربارهمنترک در خانواده نیز میهای وجود سرگرمی

مطالب نوشتاری تنویق کند، برای میال اگر چند ن ر از اعضای خانواده به شطرنج یا نجوب یا گلدوزی و بافتنی و یا هر 
کنند، بدترین موقعیت ها پیدا میی این سرگرمیمند باشند، طبیعی است که وقتی مطلبی دربارهسرگرمی دیوری عالقه

 شود برای ارتباط بدتر بین اعضای خانواده. ای میخواند  وسیلهآید و این با همخواند  براینا  به وجود میبرای با هم
ا در دل رود، جرای خرود رکار توا  گ ت هرگاه کتاب به عنوا  ابزاری برای ارتباط بین اعضای خانواده برهبه جرأت می

 کند . خانواده بدتر باز می
 
 

 زمان کتابخوانی در خانواده -8
های انتظار میل صف اتوبوس، صف خرید کاال، انتظار در مطب پزشک و س رهای پیش از خواب، در راه س ر، در لحظه

و بعضری  ی پخرتن مرواد غرذاییکند لمیل در فاصلهی کارهایی که انجاب آ  مدتی طول میداخل شدری، در فاصله
 ( هیچ فرصتی را برای کتابخوانی نباید از دست داد. …های خانوی و فعالیت

 
 وسایل ارتباط جمعی و کتابخوانی در خانواده -9

هرای بینرتر ها و کرامپیوتر و جرذابیتشود، در کنارش بحث رسانههر جا صحبت از کتاب در خانواده و حتی جامعه می
 آید.به میا  می …تر بودننا  و ها و امروزیآ 

جا الزب به ذکر است که اصوالً قرار نیست چیزی جای چیز دیور را در خانواده بویرد. یعنی حتی کوشش ما برای در این
ی امبانرات بررای ترویج کتاب در خانواده به معنی حذ  میالً کامپیوتر نیست بلبه هد  در جای خود قرارگرفتن همه

هرای در بین نیست و فعالً قصد نقد برنامره …صحبت از حذ  کامپیوتر یا تلویزیو  و رشد و ارتقاء خانواده است. پس 
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خواهیم به این نبته اشاره کنیم ی رشد خالقیت انسا  را نداریم، بلبه میهای کامپیوتر در حوزهتلویزیو  یا بیا  ضعف
  :که اگر

 ها متداول شود،ها در خانوادهی درست از رسانهفرهنگ است اده -1
هرای تصرویری ی آ  بتوانند به رقابرت برا رسرانههایی باشند تا به وسیلهها در پی جذابیتیاب و سایر سرگرمیکت -2

 برخیزند، اما رسالت خود را فراموش نبنند، 
 کتاب هر چه بینتر در خانواده ن وذ کند.  ی آ ،وسیلههایی صحبت به میا  آورد که بهتوا  از فعالیتآ  وقت می

 
 ها در کتابخوانی خانواده ها و نقش آنها و مجلهنشریه -10

های یک خواندنی خوب بررای شوند، چناناه ویژگیدرپی منتنر میها و انتناراتی که در موعد معینی به طور پیننریه
رسری داشرته ها اگر به چنین ننرریاتی دستتوانند به خواند  در خانواده یاری رسانند. خانوادهخانواده را داشته باشند، می

شروند و ایرن انتظرار بررای دسرتیابی بره ی بعد منتظر آ  میها از یک شماره تا شمارهدرپی بود  آ دلیل پیباشند به
 تواند در ایجاد عادت به مطالعه کمک کند. های بعدی، میشماره

 
 پخش کتاب و قیمت کتاب -11

تر را در برگیرد، مسلم است های محروبدورافتاده و خانوادهای انجاب گیرد که مناطق چناناه پخش کتاب بتواند به گونه
هرای ها و تنربیل کتابخانرهگرا  و کسانی که دست به انتخاب کتاب یا برگزاری کارگاهکه کار برای رابطا  و تسدیل

ین برا دهرد. بنرابراجا نیز خود را ننرا  مریشود. پس منبل عمومی پخش کتاب در اینتر میزنند نیز آسا محلی می
طور مسرتقیم و غیرمسرتقیم یراری رسراند ترا بره هرا برهتوا  به خانوادهتقویت این حوزه یعنی پخش فراگیر کتاب می

هرا قررار های بینتری دسترسی داشته باشند. عالوه بر این تا وقتی کتاب نتواند با قیمت ارزا  در اختیرار خرانوادهکتاب
ریزا  ننرر کتراب بایرد فبرری بررای اثر است. پس سیاستوزارا  و برنامهاثر نباشد، کمهای دیور اگر بیگیرد، کوشش

 ها ببنند.قیمت کتاب برای خانواده
 
 

 
 

 کنیکتاب را که باز می             

 ایدو بال یک پرنده را گشوده

 ای که از زمینپرنده

 تو را به شهرهای دور              

 برد.های نور میتو را به باغ

  فریدون مشیری                                
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 معرفی کتاب
 

 میک هارته اینجا بود نام کتاب: 

 نویسنده: باربارا پارک

 مترجم   : نازنین دیهمی

 ننر ماهی ناشر :

 1367تاریخ نشر : 

 گروه سنی: نوجوان

 کرمیخانم مرضیه شاهکننده: معرفی

 

ای که یبی از فرزندانش را از دست داده ی بازگنت زندگی و امید به خانوادهدرباره رمانی کوتاه و ساده اما تاثیرگذار
کند نویسنده حاالت و احساسات او را است. کسی که عزیزی را از دست داده باشد، با خواند  این کتاب احساس می

 ی نبود او آشنا هستیم.های ابتدایخوبی با لحظهایم و بهی ما عزیزانی را ازدست دادهکند. همهتوصیف می
میرد، به بیا  هاست از زبا  دختری نوجوا . دختر نوجوانی که برادرش طی یک سانحه میاین اثر توصیف همین لحظه
 پردازد.اش میحال و هوای خودش و خانواده

بار سنوین نبود کند و اوست که ی هیک لبرادر فیب( است اما فیب است که داستا  را روایت میهرچند همه چیز درباره
 کند.کند. فیب پیوسته خاطرات هیک را از روز حادثه تا هنواب وقوع مرک مرور میبرادر را به دوش می

 دهد.او با یادآوری خاطرات خود را تسبین می
 گیرد چوونه خود را تخلیه کند.او با یادآوری این ماجرا یاد می

 برادر را سبک کند.داد  کرد  بار سنوین غم ازدستو چوونه با گریه
 هایش.ها و شادیشود با تماب تلخیرو میموقع خواند  این کتاب، مخاطب نوجوا  این رما ، با زندگی روبه

 تواند در طول زما  با نبود یبی از عزیزانش کنار بیاید و چوونه شرایط را برای خود آسا  کند.طور میگیرد چهو یاد می

 

 

 ! طرف شما دوستان مطرح نشده بودپرسش و پاسخ : این ماه از 

های ملموس خالی است چون از طرف ی این پیک، بخش پرسش و پاسخ و تجربهنامهدر ویژه
 بود.شده نسوالی طرح شما دوستان 

 فعال شود. امیدواریم از این ماه به بعد، دوباره این بخش
                                                                   متشکریم              
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 تسلیت ●

متاسفانه با آغاز سال نو، موسسه یکی از یاران و همراهان صمیمی و دلسوز خود را از دست 
 داد.

 نشدنی است.های ما فراموشبرنامهی ایشان در ی حضور پرمهر و صمیمانهخاطره

شاعر و پژوهشگر شعر فارسی، را به سرکار  غالمرضا جوالیی )مزدا(، آموزگار،استاد درگذشت 
و جامعه ی فرهنگی ایران جناب آقای مهندس سیامک جوالیی ، خانم مریم احمدی شیرازی

 داریم.ایشان را گرامی می ه یتسلیت گفته و یاد و خاطر

 

 تشکر  ●

هفت سین خود ، شادابی و طراوت بهاری را از این که با فرستادن عکس های 
 به گروه آوردید ، از همگی شما تشکر می کنیم. 

و  زیبایی و شادابی را قبال در گروه خدمتتان فرستادیماسالید شو ی این 
 اکنون نیز آن را به پیوست این شماره خدمتتان تقدیم می کنیم .
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 1595833111کد پستی:  -واحد یبم لزیر همبف(  -37ی شماره -جدانسوز

 ۰21-88728317، ۰21-889۰143۶، ۰21-8889۰345 تلفن و فاکس:
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 ی نویک ایده●

 دوستان عزیز،

بنا داریم از این شماره به بعد در هر شماره به ترتیب حروف الفبا، چند گروه 
های گوناگون های خود را به شکلطور ویژه معرفی شوند و فعالیتبه

)تصویری، نوشتاری و ...( برای خوانندگان پیک معرفی کنند تا پیک رابط 
 وجود آید.مشارکت بیشتری در جمع بهتری شود و بهتر و کامل

 در تحقق این ایده، به کمک و همکاری شما نیازمندیم.
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