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 کانون توسعه فرهنگی کودکان             2931ماه  سال   شهریور و مهر  چهارمسی و شماره 

 

 آغاز سخن

تالش همۀ ما در کانون توسعه فرهنگی کودکان فراهم آوردن امکانات آموزشی است برای همۀ اعضای کتابخانه ها،افراد 

اختیار همه قرار دادن آن یکی از فعالیت های کتابداران است.  روستا،مربیان و معلم ها. استفاده از این امکانات و در

هرچه بیش تر در کتابخانه کارگاه های آموزشی برگزار کنیم،دانسته هایمان را می توانیم در اختیار  افراد بیش تری 

 قرار دهیم.

ا بخواهیم از محل تالش کنیم افراد متخصص در هر رشته ای را در محل زندگی مان شناسایی کنیم و از آن ه   

 کتابخانه استفاده کنند و آنچه می دانند را به دیگران آموزش دهند.

کتابخانه ها هر چه بیش تر به فضای آموزشی تبدیل شوند فعال تر و کارآتر می شوند. در ماه پاییز که هم زمان    

 بخانه ها را فعال تر و پویا تر کنید.است با بازگشایی مدارس و آغاز هفته کتاب از این فرصت ها استفاده کنید و کتا

بچه ها را در کارها مشارکت دهی . از نظرها و پیشنهادهایشان استقبال کنید. سعی کنید محیطی فراهم کنید که     

 همه احساس کنند کتابخانه متعلق به خودشان است و با اشتیاق در فعالیت ها شرکت کنند.

ر باشید و هر اتفاق خوب یا بدی را به فرصت تبدیل کنید و از این فرصت برای نسبت به اتفاق های دور و بر هوشیا    

 گفت و گو و آموزش و فعالیت دسته جمعی استفاده کنید.

 
 فرمهر منجزی                                                                                                              
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 تکانی در کتابخانهخانه 

با توجه به گذشت سال ها از فعالیت هر یک از کتابخانه ها، نیاز جدی به بازنگری در کتابخانه احساس می شود. از     

روزه تعداد کتاب ها و اعضای کتابخانه را بازبینی کنند. از تمام اعضا  51کتابداران عزیز می خواهیم در فرصتی 

یت خود به کتابخانه مراجعه کنند. اگر کارت عضویت به تعداد کافی در اختیار دارید بخواهید برای تجدید مهلت عضو

برای اعضا کارت جدید صادر کنید و اسامی را در دفتری بنویسید و شماره گذاری کنید تا تعداد دقیق اعضای کتابخانه 

ه تعداد از کتاب ها از کتابخانه مشخص شوند. هم چنین کتاب های کتابخانه را با دفتر ثبت کنترل کنید . ببینید چ

بیرون رفته و بازنگشته اند. اعالنی بنویسید و در معرض دید اعضا قرار دهید که هر کسی کتابی امانت گرفته آن را 

برگرداند تا بتوانید آمارگیری دقیق انجام دهید. کتاب های پاره و از رده خارج را فهرست کنید و از قفسه ها بیرون 

در غیر این صورت آن ها را در جعبه ای بگذارید و به بچه ها بگویید اگر  ،می توانید آن ها را تعمیر کنیدبگذارید. اگر 

یا درست کردن کتابخانه ای کوچک در خانه  مدرسهبرای استفاده در  ،می خواهند می توانند آن ها را با خود ببرند

 شان.

 

 خاطره هایتان را ثبت کنید

و اهمیت آن در تشویق « خاطره نویسی » فراموش نکرده باشید در چند شمارة پیش دربارة اگر خاطرتان باشد و      

به نوشتن صحبت کردیم. در بعضی از کتابخانه ها هم کارگاه خاطره نویسی را برگزار کردیم. قرار شد کتابداران این 

تاسفانه به ندرت گزارش یا نمونه کاری به خورد آن را به ما بدهند. مباز کارگاه را مرتب در کتابخانه ها برگزار کنند و

دستمان می رسد. امیدواریم از این به بعد این کار جدی تر صورت گیرد و نتیجۀ آن را بیشتر ببینیم. نوشتۀ زیر مربوط 

به یکی از اعضای کتابخانۀ باباریز است که وقتی از آن ها خواسته شد خاطره ای بنویسند، خاطره اش را از یک روز 

 ر کتابخانه نوشته است. این خاطره را با هم می خوانیم:خاص د

 طره نویسی یکی از اعضای کتابخانهخا

از بچه ها درخواست کردیم که برایمان خاطره بنویسد که ما در بین آن ها بهترین را انتخاب کردیم. آنیتا با 

 خوشحال کنیم.سن کمش خاطرة زیبایی را نوشته است. ما هم خواستیم با ارسال آن او را 
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 کتابدار کتابخانة باباریز                                                                                                                                    

جشن می گیرند و آنهایی بهترین خاطره من از کتابخانه تولد روز کتابخانه بود که هر ساله سالروز تأسیس کتابخانه را 

که عضو کتابخانه هستند دعوت می شوند و در کتابخانه سخنرانی می کنند و به شادی آن روز ما را به جای دیگر می 

برند. به من و دوستانم و همه خیلی خوش می گذرد و بعد در ایام هفته ما را به سینما می برند و در ایام سال به 

عضو چنین کتابخانه ای هستم و امیدوارم همیشه بتوانم از کتاب ها مواظبت کنم و  سفرهای دیگر و من خوشحالم که

 امانت دار خوبی باشم.

 باباریزآنیتاحاجی میرزایی از                                                                                                                                            

نکته: کتابدارهای عزیز توجه داشته باشند از این فعالیت می توان استفادة بهتری هم کرد. ضمن این که 

بچه ها را تشویق به نوشتن می کنید با دقت و هوشیاری طوری که بچه ها سرخورده نشوند می توانید 

آن ها را به درست نویسی، شان را به آن ها یادآوری کنید و به این ترتیب توجه  اشکاالت نگارشی

استفاده به جا از عالیم سجاوندی ) نقطه، ویرگول، عالمت سئوال و...( جلب کنید. مطمئن باشید این 

 کارها در بهبودی وضع درسی دانش آموزان هم مؤثر خواهد بود.

 ارزیابی کتاب

ی آثار کهن را پیشنهاد کردیم و  ها یو باز آفرین  ها ی پیک کتابدار خواندن و ارزیابی بازنویسی ی گذشته در شماره

را آوردیم. از شما خواستیم توجه داشته   ها ی کار کردن با این گونه کتاب ها ی بازآفرینی و روش مطالبی هم درباره

این مورد را   ها خوانید بازنویسی است یا بازآفرینی و هنگام نوشتن ارزیابی این کتاب باشید کتابی که در گروه می

ادبیات کهن ادبیات د، زیرا بازنویسی و بازآفرینی باهم تفاوت بسیاری دارد. در این شماره مطلبی از کتاب مشخص کنی

 آوریم. ی بازنویسی می اثر محمدرضا یوسفی را درباره نو

یم با خواه اید، ولی این بار از شما می ی بازنویسی و بازآفرینی را خوانده و ارزیابی کرده ها پیش از این نیز شما کتاب

است، این کار را انجام دهید. در زیر دونمونه از  ی پیش و این شماره دراین خصوص آمده توجه به مطالبی که درشماره

با دانستن   ها گوییم که این ارزیابی می "نظرما"آوریم و در بخش  ی شما از آثار بازنویسی و بازآفرینی را می ها ارزیابی

 خواهند کرد. مطالب جدید احتماالً چه تغییراتی
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 بفروئیه نام کتابخانه:

 نام کتابدار: عصمت برزگر

 ص.42ی شاهنامه(، بازآفرین: محمدرضا یوسفی، تهران:خانه ادبیات، ها )داستان زال و سیمرغ

 .: درمورد کودکی زال و بزرگ شدن او توسط سیمرغخالصه کتاب

 ی ششم ابتدایی ها بچه ،طبق نظر خودم گروه سنی مخاطب:

با معلم   ها بود، بچه  ها فارسی آندرس چون این کتاب در رابطه با ی مرتبط:  ها ی کتابخوانی و فعالیت شرح جلسه

گفت این داستان را برایمان  ها ی شاهنامه ای را که تازه فرستاده بودید، دیدند و یکی از بچه ها به کتابخانه آمدند، کتاب

 بخوان.

شت، چون نسبت به کتاب شاهنامه به زبان ساده تری نوشته شده است. ساده و کشش بسیاری دا ی ارزیابی: نتیجه

بود. تصاویر و   ها و مشکالت زندگی و مبارزه با آن  ها قابل وفهم و شیرین بود. پیام کتاب ایستادگی دربرابر سختی

 صحافی کتاب خوب و مناسب است.

 : رها کردن زال در کوهستان...منفینکات وفاداری سیمرغ در نگه داشتن زال و...؛  نکات مثبت:

را   ها ابتدا از خانم برزگر سپاسگزاریم که طبق معمول پیشقدم بوده و پیش از آن که ما خواندن این کتاب نظرما:

ی گذشته آمد، در بازآفرینی ممکن  اما با توجه به آنچه در شماره کرده است. و  ها پیشنهاد کنیم، شروع به کار با آن

یی به آن اضافه یا از آن کم  ها داستان و درنتیجه  پیام،وقایع و پایان آن، تغییر کند یا حتی شخصیتاست ساختار 

ی بازآفرینی را کامل بنویسید تا روشن شود که با متن اصلی چه  ها ی کتاب شود. پس ضروری است که خالصه

ی داستان بازآفرینی  ها ید و درمورد تفاوتیی دارد. همچنین پس از خواندن کتاب به متن اصلی هم مراجعه کن ها تفاوت

 شده و داستان اصلی بحث و گفت و گو کنید.

کنیم که مربوط به مبحث بازآفرینی و بازنویسی نیست، ولی چون بین کتابداران  ی دیگری یاد می دراینجا از نکته

مثبت و منفی داستان کتاب  ی ها اشتباهی متداول است، یادآوری آن بد نیست: منظور ازنکات مثبت و منفی، پیام

 ی ارزیابی )کشش، زبان و بیان و...( است. ها نیست، بلکه نکات مثبت و منفی کیفیت کتاب از نظر مالك

 نام کتابخانه: دهك
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 نام کتابدار: زینب مقری

 5832)ادبیات کهن(، نویسنده: جعفرابراهیمی)شاهد(، نشر پیدایش  ی شیرین بوستان سعدی ها قصه

ی بسیار جالب و جذابی از بوستان سعدی است که برای هرسنی جذاب و  ها این کتاب شامل داستان خالصه کتاب:

 آموزنده است.

 ی کتاب(: راهنمایی، دبیرستان )طبق توصیه گروه سنی

ی دهک  در کتابخانه 24/ 51/1کارگاه ادبیات کهن در تاریخ ی مرتبط با آن:  ها ی کتابخوانی و فعالیت شرح جلسه

را خواندیم که ازاین قرار بود: حضرت   ها انتیکی از داس ی شیرین بوستان سعدی ها قصهشد و در کتاب برگزار 

 خورد و همیشه مهمان داشت و... ابراهیم هچ وقت غذا نمی

کشش بسیار خوب بود، زبان و بیان بسیار ساده و قابل فهم بود، پیام با مخاطب تناسب دارد. کیفیت نتیجه ارزیابی: 

 کتاب از نظر حروف و صحافی بسیار خوب بود.ارائه 

کند که خود برنامه ای قابل  ی گروهی برگزار می خانم مقری هرماه کارگاه ادبیات کهن را به صورت مطالعه نظرما:

سازد! ولی  ی خوب از آثار کهن می ها و بازآفرینی  ها تقدیر است و خانم مقری را منبع موثقی برای شناسایی بازنویسی

بیاید تا ما بفهمیم که داستان از چه  "بازآفرین"یا  "بازنویس"است در اطالعات کتابشناسی نام نویسنده با عنوان الزم 

ی کتاب این است که  ی خالصه ی دیگر درباره نوع بوده است )درمورد این کتاب بازنویس به جای نویسنده(. نکته

این کتاب شامل »نویسیم  دهیم، مثالً نمی بلکه فقط اطالعات مینویسیم،  درخالصه معموالً داوری و ارزیابی خود را نمی

داستان از بوستان سعدی است که به زبان 51این کتاب شامل »نویسیم  ، بلکه می«ی جذاب و آموزنده است ها داستان

ض در ی کتاب نوشته است. در عو ی ارزیابی خود را در خالصه خانم مقری درواقع نتیجه« ساده بازنویسی شده است.

اند، نوشته است، درحالی که این خالصه بهتر بود در بخش  ی داستانی را که خوانده ی کتابخوانی خالصه شرح جلسه

 ی داستان را به طورکامل دراینجا نیاورده ایم(. شد ) به همین دلیل ما خالصه ی کتاب و خالصه ترنوشته می خالصه

 شاهده سعیدی                                                                                                           

، اثر محمدرضا ادبیات کهن ادبیات نوای است از فصل چهارم)بازنویسی( کتاب  گزیده "بازنویسی"ی  مطلب زیر درباره

 کنیم. یوسفی، انتشارات پیک بهار. خواندن تمام این فصل را به شما توصیه می
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با دریافتی که امروز از آن می شود، با تعبیر و تفسیرهای گوناگون، در روزگار « بازنویسی »  موضوع "

گذشته مطرح نبوده و واژه ای است که با گسترش ادبیات، خصوصاً ادبیات کودکان آرام آرام مصطلح شده 

 و به کار رفته است.

» ، «تقلید» ، «تضمین » ، «اقتباس »  شاید طول عمر آن به چند دهه بیشتر نرسد. البته واژه هایی چون

ی ادبیات ما مطرح بوده و هر یك تعریف خود را دارند و با معنایی که از بازنویسی  ، در گذشته«تلمیح 

استنباط می شود منطبق نیستند. حال برای آن که به تعریف نسبی خود از بازنویسی برسیم به دریافت 

 دیگران می پردازیم:

ه در آغاز در این زمینه کار کرده اند محمد جعفر محجوب است که تعبیر ایشان از از نخستین کسانی ک

اکنون نیز دلیلی ندارد » متون کالسیك و بازنویسی آن ها به توصیه و حذف است، توصیه با این بیان که 

ها به  که ما از منابع شورانگیز برای کتاب کودکان استفاده نکنیم و حتی تحیرهای متعدد از این داستان

محبت های لطیف و بی آالیش با احساسات رقیق و » و حذف مبتنی بر « طبع نرسانیم و منتشر نسازیم.

عواطف سرشار، ممکن است نوجوانان را به خود جلب کند، ولی برای کودکان باید از کتاب حذف شوند. 

چنین مفهومی را به  محجوب مشخصاً از واژه بازنویسی صحبتی به میان نمی آورد، اما مضمون کتاب او

 "ذهن انتقال می دهد.

یکی از افرادی که در زمینه بازنویسی و بازآفرینی تالشی قابل ستایش کرده و چندین مقاله و کتاب به "

ی تحریر درآورده، جعفر پایور است. ایشان با توجه به نظریه های پیشین در باب مباحث فوق، و  رشته

فرینی در تاریخ ادبیات ایران، از جهان باستان تاکنون، به این نظر ریشه یابی مقوله بازنویسسی و بازآ

بازنویسی را فقط باید برای متن های کهن ادب پارسی که می خواهیم به زبان امروزی » رسیده که 

بازنویسی عبارت است از : به زبان » ودر باب ماهیت بازنویسی می نویسد « درآوریم، استفاده کنیم. 

متون کهن ادب پارسی به گونه ای که کهنگی و دشواری زبان و سبك قدیم از آن ها امروزی درآوردن 

 "گرفته شود.
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جلد یك به معرفی یك بازنویس می « تاریخ ادبیات کودکان » محمد محمدی و زهره قایینی در کتاب "

ا شنیده صبحی از شنوندگان خردسال می خواست تا قصه هایی را که از بزرگتره» پردازند و می نویسند 

بودند، برای او بفرستند. او قصه ها را از سراسر ایران گردآوری می کرد و شایسته ترین روایت از هر قصه را 

 «برمی گزید و با زبانی روان و ساده بازنویسی می کرد. 

در نوشتن » ی مهمی را یادآوری می کند و می گوید  بهروز غریب پور در رابطه با خالقیت و بازنویسی نکته

آثار نمایشی، داشتن خالقیت بسیار مهم است البته در اقتباس، خالقیت به معنای درست استفاده کردن از 

خالقیت دیگران است. چون شما وقتی اثری را بازنویسی می کنید، نمی توانید در سرنوشت شخصیت های 

 "«آن اثر دخالت کنید، یا به نفع خودتان آن را تغییر دهید. 

از کتاب ها و قصه ها و » بازنویسان را به نکاتی مهم توصیه می کند و می گوید  محمد جعفر محجوب"

منابع داستانی، چگونه باید برای کودکان استفاده کرد؟ شاید این قسمت مهم ترین بخش گفتار ما باشد. هر 

ها را هم  ی استفاده از داستان ی نحوه داستانی یك قالب و صورت دارد و یك محتوی و معنی. گفتگو درباره

باید دو قسمت بکنیم. در قسمت اول از لفظ، از صورت، از انشا و طرز نگارش داستان کودکان سخن بگوییم 

و قسمت دوم را به معنی، معانی مناسب برای داستان های کودکان و مضمون هایی که مالیم طبع و موافق 

 «د اختصاص دهیم.ذوق و مطابق مصالح آموزشی و تربیتی آن ها باش
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 خانم مقری عزیز

گوییم و برایتان خوشبختی  پیوند زناشویی و آغاز زندگی مشترك را به شما و همسر گرامیتان شادباش می

 کنیم. آرزو می

 

 

 

 خانم مژگان اصغری

گوییم و امیدواریم همچون گذشته در  ی دارالشفاء فاطمه زهرا)س( خوشامد می بازگشت شما را به کتابخانه

 پرتوان و موفق باشید.کار خود 

 

 

 

 خانم پورقربان عزیز

آغاز به کارتان را در کتابخانة گنجه به فال نیك می گیریم و امیدواریم با تالش های شما این کتابخانه روز 

 به روز فعال تر شود.
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 ( داده اند:5و4امتیاز باال )  ها که کتابداران در ارزیابی به آنیی  ها کتاببعضی از فهرست 

سنی  گروه موضوع ناشر نویسنده کتابنام 

 مخاطب

 کتابدار -کتابخانه امتیاز

 آب یعنی آبادانی

 ی سبز( ها )کتاب

گروه 

 نویسندگان

انتشارات فنی 

 ایران

محیط 

 زیست
 نخعی -خور 5 ب

سیندرالی 

 ایرانی
 مقری -دهک  1 د-ج  داستان آفرینگان شرلی کلیمو

موش کی 

 هستی؟

رابرت 

 کرائوس
 غالمی -خنگ  1 الف داستان ساپرا

جیرك و جورك 

 در تابستان
 حمتیقائدر-کلنگانه 2 ب–الف  داستان مرکز 

ی  ها بافته

 کاغذی

محمد مهدی 

 هراتی
 قائد رحمتی -کلنگانه 1 د -ج هنر مدرسه

  ها کاشی

مرتضی 

اسمائیل 

 سهی

کانون پرورش 

 فکری کودکان
 قائد رحمتی-کلنگانه 2 د –ج  هنر

توانند  می  ها بچه

 قصه بسازند

اسماعیل 

 همتی
 مدرسه

 -هنر

داستان 

 نویسی

 رکن آبادی –فهرج  1 د -ج 

 برزگر-بفروئیه  2 د روانشناسی قطره محمد مجد اعتماد به نفس

چارلی و کارخانه 

 شکالت سازی
 2 د-ج  داستان مریم )مرکز( رولد دال

حاجی  –باباریز 

 میرزایی

ی  ها لطیفه

 خانوادگی

حسین 

کریمشاهی 

 بیدگلی

 دل پیشه –آبادان  1 همه سنین داستان طنز باقری

سفر به اعماق 

 دریا

ر. آ . 

 مونتگومری
 مرادی-اورامان تخت 2 د -ب  داستان دیبایه
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 کنند: اند و به همکاران خود توصیه می کتابداران خوانده یی که ها کتاببعضی ازفهرست 

سنی  گروه موضوع ناشر نویسنده نام کتاب

 مخاطب

 -کتابخانه  امتیاز

 کتابدار

اختالل 

 کمبودتوجه

رزیتا داوری 

 آشتیانی
 نخعی -خور 1 بزرگسال روانشناسی نشر قطره

 راه سبز
علی حسن 

 زاده
 مقری -دهک  1 د-ج  دین آدینه

 غالمی -خنگ  2 بزرگسال بهداشت ؟ ایوب اسپندار  ها سرطان

صرفه جویی در 

 مصرف انرژی

محمد رضا 

 هراتی

فنی  انتشارات

 ایران

محیط 

 زیست
 برزگر -بفروئیه  1 د

مرد مهربان مار 

 بر زبان
 2 الف داستان معیار علم محمود احیایی

حاجی  -باباریز

 میرزایی

 دل پیشه –آبادان  1 د -ج  تاریخ نیل زاهد قاری کردستان

 –افسردگی 

راهنمای 

 بیماران

 2 بزرگسال روانشناسی نشر قطره مجید صادقی
 -اورامان تخت 

 مرادی

 

 هایی برای شادی بهانه

ی ما بود. اگر به خاطر داشته باشید، معموالً تولد ایشان  هفدهم شهریورماه سالروز تولد خانم همایونی، استاد عزیز همه

های آموزشی کتابداران همزمان می شد و همه باهم تولد می گرفتیم. امسال نیز خانم همایونی روز تولدش در  با دوره

مراه همکارانی که با ایشان همراه بودند، جشنی کوچک و صمیمانه به این بیرجند بود و کتابداران خراسان جنوبی به ه

ی خانواده اش در سفر  مناسبت برگزار کردند که جای شما خالی خیلی خوش گذشت. خانم همایونی هم که همه

ز اعضای بودند، خیلی خوشحال شد. خانم قائد رحمتی هم که روزتولد خانم همایونی  را به خاطر داشت، با چند نفر ا

اش جشنی در کتابخانه برگزار کرده و عکس هایش را روی سی دی برای ما فرستاده است. وقتی این را به  کتابخانه
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خانم همایونی )که اکنون درسفر به سر می برد( گفتیم، بسیار خوشحال شد و گفت که از قول او از خانم قائد رحمتی 

آمیز کتابداران خراسان جنوبی و خانم قائدرحمتی فرصتی فراهم آورد های کلنگانه تشکر فراوان کنیم. کار مهر و بچه

 که به شادی و ارزش شاد بودن بپردازیم.

هاست و شادبودن و شاد زیستن در رشد سالم و بالندگی کودکان و نوجوانان تأثیر مثبت دارد  ی انسان شادی حق همه

ر فرصتی برای شاد شدن و شاد کردن دیگران استفاده کرد. در تر می کند. باید از ه و روابط خانوادگی و دوستانه را گرم

های انرژی زای گروهی که همراه با شوخی و خنده برگزار می شد، چقدر در  های خالقیت دیدید که فعالیت کارگاه

ی خود معمول کنید:  ها را در کتابخانه ها کمک می کرد. این فعالیت توجه شما به مطالب آموزشی و یادگیری آن

های خنده داری که با  های پرشور و ابتکاری، حتی تنبیه های گروهی همراه با شعر خوانی و سرودخوانی، تشویق ازیب

ها. متأسفانه جشن گرفتن سالروز تولد به ناحق در بعضی جوامع ایرانی، به  تحقیر و تمسخر همراه نباشد، و امثال این

، شاید به دلیل این باشد که همیشه تصورمی شود جشن تولد، شود ویژه در روستاها، کاری غربی و تجملی تلقی می

های شیک پوشیدن است. ولی جشن تولد می تواند  مهمانی تجملیی همراه با چشم و همچشمی در هدیه دادن و لباس

یا هر روزی، با هدایایی کوچک و دست ساز مثل    های مدرسه بسیار ساده باشد، یک جمع کوچک و صمیمی با لباس

تبریک، نقاشی یا کاردستی که خود هدیه دهنده ساخته باشد، یک کیک کوچولو و انجام دادن چندبازی دسته کارت 

جمعی و خواندن چند شعر دسته جمعی، همین! روزهایی مانند روز مادر، روز پدر، روز معلم، اعیاد ملی و دینی هم 

ی  های عضو در کتابخانه و دعوت کردن خانواده هایی برای جشن گرفتن و شادی است. با جشن گرفتن تولد بچه بهانه

ها، می توانید بزرگترها را هم به کتابخانه عالقمند کنید. ممکن است بگویید به این ترتیب هر روز  ها به این جشن آن

باید در کتابخانه جشن بگیریم و وقتی برای کارهای دیگر باقی نمی ماند، ولی برای این مشکل هم راه حلی هست که 

هایی را می گیرند که در  ها در تهران و شهرهای بزرگ باب کرده اند: ماهی یک روز تولد تمام بچه ی از مهد کودكبعض

 آن ماه متولد شده اند. 

راستی یادتان نرود که شما هم روز تولدتان را برای ما بنویسید تا ما و همکارانتان بتوانیم به موقع به شما تبریک 

 های ابتکاری در تبریک گفتن از راه دور باشیم!   وشبگوییم. ازحاال به فکر ر

 



 
 

12 
 

 

 

 

 تهیه شده در کانون توسعه فرهنگی کودکان

 شاهده سعیدی -به کوشش : فرمهر منجزی  

 الهام تاجیك حروفچینی و صفحه آرایی: 

 9نشانی:خیابان استاد مطهری، خیابان فجر، کوچه کامیاب، پالك 

 00012895تلفن: 

 00944485تلفکس:  

 25922شماره ثبت: 

Web site: www. Ccdcir.com 

info@ccdc.irEmail:  
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