ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺷﺐ ﻗﺼﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﻌﺪادی از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
و واﻟﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎ
ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  10ﻣﺮداد  ،92ﺟﻠﺴﻪ ﺳﻮم ﺷﺐ ﻗﺼﻪ ﺑﺎ ﻗﺼﻪ ﮔﻮﯾ دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺮی آﻏﺎز ﺷﺪ .در

اﺑﺘﺪای ﺟﻠﺴﻪ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺼﻪ ﮔﻮﯾ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ،ﻗﺼﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﭙﺲ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓ ﮐﺘﺎب “ﺑﺎﻣﺰه در ﻓﺎرﺳ ”ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﯿﺮوزه ﺟﺰاﯾﺮی دوﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺨﺸ
از ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮات ﺷﺮوع دوران دﺑﺴﺘﺎن ﺧﺎﻧﻢ ﺟﺰاﯾﺮی در ﻣﺪرﺳﻪ ای ﺟﺪﯾﺪ در ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﺎ

ﺑﻮد را ﺑﺮای ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
آﻗﺎی ﺳﻬﯿﻞ رﺿﺎﯾ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﻪ در ﻣﻮرد ﻗﺼﻪ ﮔﻮﯾ ،ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ را ﺑﺮای
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺷﺮح دادﻧﺪ .از ﺗ ﺗ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﻌ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺮﻧﺪ و ﺿﻤﻦ اﯾﻨﻪ
ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ ﺷﻤﻊ ﺧﻮد را روﺷﻦ ﻧﻪ دارﻧﺪ ،ﺳﻌ در ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﺷﻤﻊ ﺑﻘﯿﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻤﻊ
ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻤﻊ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ دوﺑﺎره روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪ و در اﻧﺘﻬﺎ ﮐﺴ ﻣﻮﻓﻖ ﻣ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻼوه

ﺑﺮ روﺷﻦ ﻧﻪ داﺷﺘﻦ ﺷﻤﻊ ﺧﻮد ،ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺷﻤﻊ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺑﺎزی از ﻧﻮﺟﻮان ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ دو ﮔﺮوه ﺷﻮﻧﺪ ،ﻋﺪه ای ﻣﺤﺎﻓﻆ ﯾ ﺷﻤﻊ ﻣﺮﮐﺰی و ﻋﺪه

ای در ﺗﻼش ﺑﺮای ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن آن ﺷﻤﻊ ﻣﺮﮐﺰی ،ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺷﻤﻊ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ روﺷﻦ
ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻬﺎﺟﻤﯿﻦ در ﺻﻮرﺗ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺷﻤﻌ از ﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻦ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﻊ ﺧﻮدﺷﺎن روﺷﻦ
ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﺷﻤﻌﺸﺎن ﺣﺬف ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ.

ﺑﺎزی دوم ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﻫﺮج و ﻣﺮج ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ
ﻧﻈﺮی در ﻣﻮرد ﺑﺎزی داﺷﺘﻨﺪ؟
ﺟﻮاﺑ ﮐﻪ اﮐﺜﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال داده ﺷﺪ ،ﻫﯿﺠﺎن داﺷﺘﻦ و ﺣﺲ ﺧﻮب ﺑﻪ ﺑﺎزی ﺑﻮد .اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻪ ﻧﻈﺎره ﮔﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی آﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﮔﺮوه دﯾﺪه ﻧﻤ ﺷﺪ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺧﻮب و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮔﺮوه ﻣﺘﻬﺎﺟﻢ ﺗﺸﯿﻞ ﺑﺪﻫﻨﺪ.

در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ آﻗﺎی رﺿﺎﯾ در ﻣﻮرد ﻫﺪف اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾ از ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی اﯾﺸﺎن
را ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﺪ:
“ﻫﺪف ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎزی داﺷﺘﻦ ﮔﺮوه و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﻮد وﻟ ﺷﻤﺎ ﻫﺪف ﺧﻮد را ﮔﻢ ﮐﺮدﯾﺪ و ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎزی

ﺷﺪﯾﺪ .در ﺑﺎزی اول وﻗﺘ ﺷﻤﻊ ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪ ،دو راه داﺷﺘﯿﺪ ،ﺑﺮﻧﺪه ﭼﻪ ﮐﺴ ﺑﻮد؟ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺷﻤﻌﺶ را
روﺷﻦ ﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨ اﻧﯿﺰه اش را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در زﻧﺪﮔ اﮐﺜﺮ آدﻣﻬﺎ ﻣ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ
وﻗﺘ ﺷﻤﻌﺸﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯿﺸﻮد ،ﺑﻪ ﺟﺎی روﺷﻦ ﮐﺮدن آن ،ﻣﺸﻐﻮل ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﺷﻤﻊ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﮐﻼ
ﯾﺎدﺷﻮن ﻣﯿﺮود ﮐﻪ ﯾ ﺷﻤﻊ ﻫﻢ دﺳﺖ ﺧﻮدﺷﻮن ﺑﻮد و ﺑﺮﻧﺪه ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ اون را روﺷﻦ ﻧﻪ دارد.
ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﻤﻊ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدﯾﺪ زﻣﺎﻧ ارزش دارد ﮐﻪ ﺷﻤﻊ ﺧﻮدﺗﺎن روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
آدم ﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در دﻧﯿﺎ ﺣﻮاﺳﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﻊ ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﺴﺖ .ﺷﻤﻊ ﻧﻤﺎد ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻫﺪف در
زﻧﺪﮔ.ﺷﻤﺎ دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻫﯿﺠﺎﻧ در ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﺷﻤﻊ دﯾﺮان وﺟﻮد دارد .ﺷﻤﺎ دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ وﻗﺘ ﺑﺎزی
ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﯿﺸﻪ ،ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻣﺼﻮن ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ .ﭘﺲ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎﯾ زﯾﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺷﻤﻊ ﻫﻤﯿﺪﯾﺮ
را روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺑﺎزی دوم ﻣﺎ ﯾﻪ ﺷﺨﺺ ﮐﻮﭼﺘﺮ را وﺳﻂ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ از ﺧﻮدش دﻓﺎع ﮐﻨﻪ و ﻣﺎﺑﻘ ﺑﺎﯾﺪ از
او ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯿﺮدﻧﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻣﺎ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﯾ ﻓﻮت
ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺸﻮﻧﺪ ،ﻫﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾ ﺣﺮﯾﻤ ﺑﺎﯾﺪ دور آن در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﻮاﺳﻤﻮن ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ از آن

اﺣﺴﺎس ﺧﻮب و آن اﺳﺘﻌﺪاد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻪ .وﻟ در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺷﻤﺎ ﻗﺎﻋﺪه ﯾﺎدﺗﻮن رﻓﺖ و در ﮐﻤﺘﺮ از 10
ﺛﺎﻧﯿﻪ ﮔﺮوه از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪ ،اﯾﻦ آﻧﺠﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘ ﮐﺴ ﺷﻤﺎ را ﻧﻘﺪ ﻣﯿﻨﻪ ،در ﮐﻤﺘﺮ از  10ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺷﻤﺎ از
ﻫﻢ ﻣﯿﭙﺎﺷﯿﺪ.
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻦ دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﻗﺼﻪ زﻧﺪﮔ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﺑﺎزی
ﺷﻤﻊ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﺑﯿﺎﻓﺘﯿﺪ ،وﻗﺘ ﮐﺴ اﻧﺘﻘﺎدی از ﺷﻤﺎ ﻣﯿﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ آن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺷﺨﺺ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺪﯾﺪ و ﺷﻤﺎ ﻫﻢ از او اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯿﻨﯿﺪ و ﺷﻤﻊ ﺑﻘﯿﻪ را ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ از ﺧﻮدﺗﺎن
ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﻻن آﯾﺎ ﺷﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﺎﻣﻮﺷﻪ؟ ﭼﻄﻮر آن را روﺷﻦ ﮐﻨﻢ؟ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺎزی ﺷﻤﺎ را ﻧﺎه ﻣﯿﺮدم ،ﮐﻼ
روﺷﻦ ﮐﺮدن ﺷﻤﻊ ﻫﺎی ﺧﻮدﺗﺎن را ول ﮐﺮدﯾﺪ .در زﻧﺪﮔ ﻣﻮاﻗﻌ ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺎ ،اﻧﯿﺰه
ﺧﻮدﻣﺎن را از دﺳﺖ ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ ،در اﯾﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﻄﻔﺎ اول ﺷﻤﻊ ﺧﻮدﺗﺎن را روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ .اﻧﯿﺰه ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ آن ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺷﻤﻊ ﺧﻮدﺗﺎن را در ﺟﻮار آدﻣﻬﺎﯾ ﮐﻪ آن را ﻓﻮت ﻣﯿﻨﻨﺪ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ .آدم ﻫﺎﯾ ﮐﻪ
ﻣﻨﻔ ﺑﺎف ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آدم ﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺟﺪی ﻧﻤﯿﯿﺮﻧﺪ و ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻣﯿﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻫﺪاﻓﻤﺎن را ﺑﺮای
ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﮐﺮه ﺧﺎﮐ ﺑﻮﯾﯿﻢ ﻣﺮ اﯾﻨﻪ ﯾ ﺷﻤﻌ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔ و ﺑﺎ ﯾ ﻓﻮت ﺧﺎﻣﻮش
ﻧﺸﻮد”
ﺳﭙﺲ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺮی ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﻪ
اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎزی دوم ،وﻗﺘ ﺷﻤﻊ ﻣﺮﮐﺰی ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪ ،ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻫﻤ ﺑﻪ ﺑﺎزی اول رو آوردﻧﺪ و
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﺷﻤﻊ ﻣﺎﺑﻘ اﻓﺮاد ﮐﺮدﻧﺪ و اﺻﻼ ﻓﺮ ﻧﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزی اﯾﻦ ﻧﺒﻮد .اﯾﻨﺠﺎ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ
ﺷﯿﺮی ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺮوف دﮐﺘﺮ ﻋﺸﺎﯾﺮی اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ”ﺣﻤﺎﻗﺖ وﻗﺘ ﺟﻤﻌ ﻣﯿﺸﻮد ،ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯿﺸﻮد” .دﮐﺘﺮ
ﺷﯿﺮی ﺑﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ :
“ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺨﻮام ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮاﻧﺮ ﺷﺪن در زﻧﺪﮔ ،ﻓﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﻣﻦ درﺳﺖ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
ﻫﻤﻪ ﮐﻼس دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻓﻼن دﺳﺘﺸﻮن ﺑﯿﺮﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ ﮐﻼس دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺗﻘﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮ
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺎزی زﻧﺪﮔ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ؟ ﻓﺮدﯾﺖ ﺷﻤﺎﻫﺎ ﻣﻬﻤﻪ.

اﯾﻨﻪ ﭼﻪ ﮐﺴ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﻬﻤﻪ”
در اداﻣﻪ دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺮی ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﮐﺎرﯾﺎﺗﻮر زﯾﺮ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﻣﻮرد آن ﺑﯿﺎن
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮدن و اﺗﺤﺎد و ﺣﻀﻮر در ﺟﻤﻊ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن و اﻧﺮژی ﻫﺎﯾﺸﺎن راﻫﺰﻧ ﻧﻨﻨﺪ،
اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯾ از ﻓﯿﻠﻢ ﺷﺐ ﻗﺼﻪ را اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ) .ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﻓﺎﯾﻞ ،راﺳﺖ ﮐﻠﯿ ﮐﺮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ
 save link asرا اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ(
ﺗ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻮﺟﻮان ﺗﻮاﻧﺮ ﯾﺸﻨﺒﻪ  13:ﻣﺮداد  92ﺳﺎﻋﺖ  13:30اﻟ17 
ﻣﻮﺿﻮع  :ﺧﻮدﮐﻢ ﺑﯿﻨ ، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ  ،ﻣﻬﺎرت ارﺗﺒﺎﻃ ﺑﺮای ﻧﻮﺟﻮان
ﻣﺪرس دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺮی ﺑﻪ ﺷﻞ ﮐﺎرﮔﺎﻫ
ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺗ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ در اﯾﻦ ﻟﯿﻨ ﻫﺰﯾﻨﻪ  89ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﺗ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻮﺟﻮان ﺗﻮاﻧﺮ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  15ﻣﺮداد ﺳﺎﻋﺖ  13:30اﻟ17 
ﻣﻮﺿﻮع  :ﺑﻠﻮﻏﻬﺎی ﺟﺴﻤ و ﺟﻨﺴ – ﻣﻬﺎرت اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮدن و ﺷﻨﯿﺪن
ﻣﺪرس دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺮی  +ﻣﻬﻨﺪس ﺷﻌﺒﺎﻧﻌﻠ

