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 :"ماریب کودک و کتاب" گروه گزارش

گروه  یمتمرکز کرده است. اعضا "کودکان یمرکز طب"و  "دیمف" مارستانیرا در ب ریسال اخ کیخود در  تیگروه عمده فعال نیا

و  هیته یمستقل یهر جلسه، گزاها یهاتیفعال یکارکرده است؛ که البته برا ماریکودک ب ۷۰۰مراکز رفته و با  نیبار به ا ۷۰حدود 

 کرده است. ویآرش

پرداخته شده  دیجد یهاکتاب یچون بررس یجلسات به موضوعات نیبوده و در ا انیهفته در م کیصورت به یجلسات گروه لیتشک

 آموزش داده شده است. ماریکودکان ب یو... برا ییقصه گو ،یبلندخوان ،یکتاب خوان یهاوهیش دیجد یبه اعضا نیاست؛ همچن

 

که ازطرف شورا مناسب  ییهاموارد، کتاب یکه در برخ دهدینشان م دیتجارب جد مار،یانجام شده با کودکان ب یدانیاساس کار م بر

استفاده  ماریکودکان ب یکرده تا برا یبررس زیرا ن یگرید یهاگروه کتاب رو،نی. از استندین ماریاند، مخصوص کودکان باعالم شده

 کند.

 

و  "کودک یروز جهان"بوده که در دو مناسبت  ماریجلد کتاب به کودکان ب ۵۰۰گروه در سال گذشته، اهدا  نیا یهاتیفعال گرید از

 و اهدا انجام گرفته است. فیناشران به صورت تخف یهمکار زیانجام شد. اهدا توسط اعضا و ن "نوروز دیع"

 

 د،یمف مارستانیکودکان ب یبرا یکتابخانه و اتاق باز زیبوده است. در تجهگروه  نیا یهاتیاز فعال زین یمارستانیب یهاکتابخانه زیتجه

 شده است. دهیشیبزگساالن همراهِ کودکان اند ٔ  استفاده یبرا یریتداب

 

مختلف از جمله  یهاشیمحک، شرکت در هما مارستانیبا ب یهمکار ادشده،ی یروزه کتاب در مراکز درمان کی یهاشگاهینما یبرگزار

 گذشته بوده است. کسالی یهاتیو...در زمره فعال "سمیکودکان اوت شیهما"شرکت در 

 

 ،یانسان یرویتعداِد ن شی، افزا"ماریکتاب و کودک ب"گروه  یاست. به گفته اعضا یانسان یرویگروه، کمبود ن نیا یهاجمله چالش از

تحت پوشش  یشتریب یو مراکز درمان هامارستانیتا ب شودیموجب م نیهمچن. شودیم ماریکمک به کودکان ب تیفیک شیموجب افزا

 .رندیگروه قراربگ نیا تیفعال

 

 داشت که عبارتند از: شنهادیدو پ انیدر پا گروه
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 گروه نیبه ا وستنیپ یبرا دیجد یروهایدعوت از ن _

 .نهیزم نیدر ا هاتیگروه، درجهت بهبودِ فعال نیا یشورا از اعضا گرید یهاگروه یمشورت گرفتن و نظر خواه _

 




