
 خدا بنام

 

 31 شماره دوستی نامه

-آدم. باشیم شانهمکالسی تمام ماه 9 است قرار که جدیدی دوستان بوی دهد،می مدرسه بوی پاییز

 .شوندمی نیافتنی دست دیواری، چهار آن وسط حیاط مثل بعدها که هایی

 !سالم خوبم دوست

 خداوند به امید با را تحصیلی جدید سال و باشی گذاشته سر پشت را خوبی تابستان که امیدوارم

 .باشی کرده شروع روزافزونت تالش و مهربان

 و کتاب هفته به برسد دستت به نامه این زمانیکه. نویسممی برایت دیگر بار دوستی رسم به

 دانش چراکه بهاری، همیشه است عالمی کتابخوانی، و کتاب عالم. شویممی نزدیک کتابخوانی

 ها،تجربه از نماتمام است ایآینه کتاب. آوردمی همراه به شکوفایی و رشد و طراوت همواره

 جا به آن ماندگار صفحه بر فراوان رنج به دیگران که است مختلفی علوم و هادانستنی ها،آموخته

 سادگی به نه دانش از سرشار هایبرگ این. اندرسانیده ما دست به گرانبها ایهدیه چون و گذاشته

 و من دست در آسانی به امروز و اندآمده هم پی در دانشمند یک عمر گستره به تالشی به گاه که

 .بدانیم را کتاب قدر و نهیم ارج را گذشته هایتالش آن که جاست به پس. توست

 و نموده ارسال( کتاب) ماندگار ایهدیه خود دوستان برای هانامه تمامی در همکالس هایقاصدک

 ارسال و تهیه به اقدام داشتند، کنکور و درسی کمک هایکتاب به نیاز که دوستانی از تعدادی برای

 .است نموده کتب

 کتابخانه خود کار دفتر در خواهندمی هاآن: دارند جدیدی تصمیم همکالس هایقاصدک حال

 .دارند نیاز شما همراهی به مسیر این در اما نمایند دایر کوچکی

 



 

 

 

 :پیشنهادی ویژه از طرف همکالس برای دوستان خود 

اند و از نظر محتوا به نظرشان هایی که در طول سال مطالعه نمودهتوانند کتابهای عزیز میهمکالس

 های بعدی ارسال شود.معرفی نمایید تا همراه نامه باشد،مناسب میبرای دوستان دیگر 

 مهم این نامه: نکات 

-آموزی دارند که شرایط تحصیلی مطلوبی داشته و معدل آندوستانی که خواهر و برادران دانش .3

قطعه عکس و کپی شناسنامه  1توانند کپی کارنامه به همراه است، می 31ها خیلی خوب یا باالی 

 برایمان ارسال نمایند تا به جمع ما اضافه شوند.

داشتن ارامش شما در امر تحصیل است. از این رو اولویت فراهم  اصلی دوستان ماقطعا، دغدغه  .2

 نمودن شرایط مناسب تحصیلی شماست.

ال نموده و همراه این موعه ارسجفرم خودگزارشی را برای مشاوره م ،نامهتعدادی از شما پاسخ .1

-می ، ن را دریافت می کنید. در صورتی که نیاز به توضیح یا مشورت بیشتر داریدآنامه تفسیر 

های همکالس تماس گرفته و نوبت مشاوره دریافت نمایند. با قاصدک 99توانید تا پایان آذر ماه 

توانند فرم خود را اند به همراه پاسخ این نامه میهای خود را ارسال نکردهضمنا دوستانی که فرم

 ارسال نمایند.

شود. شما ارسال میهمراه این نامه دومین پیک دوستی طرح سعادت فرزندان همکالس برای  .4

های علمی، ورزشی و قرآنی موفق به کسب در این پیک نام تعدادی از دوستان شما که در زمینه

بیشتر یکی از اعضای نمونه  توانید با تالش و کوششاند، معرفی شده است. شما نیز میمقام شده

 ما بوده و باعث افتخار خود، خانواده و مجموعه همکالس باشید.

 دوستدار تو همکالس عد خدانگهدارتا نامه ب

 723-11371119شماره تماس با واحد همکالس: 

خواست تهیه آن را داشتید برایتان ارسال هایی که شما درتابخانه، کتابدر این ک

کنید تا این گونه هم شود و شما پس از استفاده آن کتاب را برایمان ارسال میمی

جویی نماییم، هم دوستان دیگر های تهیه و ارسال صرفهبتوانیم در هزینه

در خواهم امین ما باشی و ها استفاده نمایند. از تو میهمکالس بتوانند از این کتاب

 ها کوشا باشی.حفظ و نگهداری کتاب


