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  نويسندگان گرامي

  آرزوي موفقيت براي شما وبا درود 

  

در اولين همايش ملي خواندن، از سوي داوران مورد پذيرش قرار رساند كه مقاله شما  به اطالع ميبدينوسيله 

م مهر دوازده حداكثر تا تاريخاصالحات الزم را انجام داده و  ،در نظر گرفتن نكات زير اگرفت. الزم است ب

ارسال  ) readingconfuok@gmail.com( متن نهايي را به دبيرخانه همايش به همين آدرس ايميل 94ماه 

  .كنيد

  
ادامه ھمين فھرست مقا'ت پذيرفته شده در  ٣تا  ١ ھایجدولوضعيت مقاله خود را طبق ليست اع�م شده مشخص کنيد ( -١

 .)فايل

طريق  متن نھايی و اص�ح شده را به دبيرخانه ھمايش از فرصت داريد ٩٤مھر دوازدھمتا با توجه به محدوديت زمانی   -٢
 .ارسال فرماييد ايميل

 به ھمين شيوه زرد رنگ کنيد دھيد، ی را که در متن مقاله انجام میزمينه اص�حات  -٣

 موارد تايپی و دستوری را کنترل کنيد.  -٤

 " مراجعه کنيد.راھنمای ويرايش برای ھماھنگی در نگارش محتوای مقاله به صفحه راھنمای نويسندگان بخش " -٥

مشخص شده است، 'زم است دقيق  فھرست مقا'ت پذيرفته شده ٣تا  ١ھای برای مقاله شما محدوديت صفحات در جدول -٦
 رعايت شود.

تور صفحه تھيه شود و ھم پوستر طبق دس ٨برای مقا'تی که به صورت پوستر پذيرش شده است، 'زم است ھم متن در  -٧
 العمل تھيه و ارسال گردد.

الگوی پاور پوينت در ( تھيه گردد Power Pointاس�يد  ١٥'زم است که حداکثر  ٢و  ١برای مقا'ت آمده در جدول  -٨
 .)سايت آمده است

و با توجه به جدول پرداخت ھزينه ھا، مبلغ مورد نظر را 'زم است قبل از ارسال متن نھايی و اص�ح شده طبق دستور العمل  -٩
واريز  )١١٠٨٠به نام معاونت پژوھشی دانشگاه کردستان نزد بانک تجارت (شعبه  ٠١١٠٨٠٥٨١٩٢ شماره حساببه 

کنفرانس  زمان حضور در ارائه اصل فيش واريزی در( نموده و تصوير فيش پردختی را به آدرس ايميل کنفرانس ارسال کنيد
 .)تضروری اس

  در سايت ھمايش قرار داده شده است. ھا، شرکت در ھمايش و شرکت در کارگاھمقا'ت ھزينه ھای پذيرش - ١٠

 

 با آرزوي بهروزي براي شما

  دبيرخانه اولين همايش ملي خواندن
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  قابل توجه نويسندگان محترم شركت كننده در اولين همايش ملي خواندن

  با درود و سپاس 

 سطح اول، گردد: بدينوسيله اسامي مقاالت پذيرفته شده در اولين همايش ملي خواندن در سه سطح به شرح زير اعالم مي

حداكثر در بيست صفحه چاپ  ،آمده است 1ول اين مقاالت كه فهرست آنها در جد اند: مقاالتي كه براي سخنراني انتخاب شده

 سطح دوم، خود را ارائه نمايند.پژوهش هاي  دقيقه يافته 15نويسندگان اين مقاالت الزم است در همايش به مدت  و خواهند شد

آمده است، بايد  2اين مقاالت كه فهرست آنها در جدول  :شده است محدودصفحه  15به تعداد صفحات آنها  كه مقاالتي

سطح سوم، . )تهيه و ارسال گردد. براي ارائه Power Pointاساليد  15در همچنين، (گردد و ارسال صفحه آماده  15كثر در حدا

آمده است و نويسندگان عالوه بر  3فهرست اين مقاالت در جدول  :مقاالتي كه محتواي آنها به صورت پوستر پذيرش شده است

  (نحوه تهيه پوستر در صفحه راهنماي نويسندگان قرار دارد). و ارسال كنند صفحه تهيه 8در  كثرتهيه پوستر، بايد متن مقاله را حدا

  
  ) دقيقه 15ارائه شفاهي در  +صفحه  20( چاپ مقاله حداكثر در : فهرست مقاالت پذيرفته شده 1جدول 

  )الفباييدگان (نويسن  عنوان مقاله  رديف
وضعيت 

  پذيرش

1  
پايه ي چهارم ابتدايي  وانداري)تحليل محتواي كتاب فارسي(خ

  براساس تكنيك هاي خوانايي مك الفين و فراي
  ارائه شفاهي  ليال اشكوتي، احمد نژاد، محمود و

2  
ها و ابزارهاي اجتماعي و نقش آنها در  دهي شبكه بررسي ميزان اطالع

  اثر برجسته ادبي داخلي و خارجي 10تشويق به مطالعه: موردكاوي 
  ارائه شفاهي  احمدي نسب، فاطمه ، شعله وارسطوپور

3  
بررسي نقش خانواده بر كميت و كيفيت خواندن نوجوانان عضو 

  هاي عمومي فوالدشهركتابخانه
  ارائه شفاهي  بيگ لو، اعظم و سليميان، مليحه

4  
عامل اندرويد از افزارهاي كتابخوان مبتني بر سيستمپژوهشي در نرم

  ايهنظر كاربردپذيري: يك ارزيابي مكاشف
  ارائه شفاهي  دلنشينو دانايي مقدم،  حميد، پيماني

5  
بررسي رابطه ي مهارت هاي خواندن و موفقيت تحصيلي دانش 

  آموزان دبيرستاني شهر سنندج

  سميهو نعمتي،  سيد مهدي ،حسيني

  
  ارائه شفاهي

6  
  ها: نامه شيوه نگارش در زندگي

  هاي مرجع كودكان و نوجوانان مطالعه تطبيقي كتاب

حاجي و  آزادمهر، انش فاطميهد

  محسن، العابديني زين
  ارائه شفاهي

  ارائه شفاهي  محمد، رحمان پور  خواندن به زبان مادري؛ مسئله يا حق: پيشنهاد برنامه درسي مناسب  7

8  
ي آموزشي فلسفه براي كودكان در تقويت و رشد  بررسي تأثير برنامه

  شهرستان بجنورد مهارت خواندن دانش آموزان پاية سوم ابتدايي

  مريم، عفتي كالته

  
  ارائه شفاهي

  ارائه شفاهي  نسرين، فقيه ملك مرزبان  احساس خواندن در مطالعه متون جذاب و هنرمندانه  9

10  
آموزان مقطع  بررسي عوامل تأثيرگذار برتوانايي خواندن در دانش

  ابتدايي

  كمري، الهه و كمري، زينب

  
  ارائه شفاهي

11  
توايي كتاب هاي درسي دوره دبستان به مقوله بررسي رويكرد مح

  هاي مرتبط با خواندن

  و شاه محمدي، گيتي قاسم، موحديان

  
  ارائه شفاهي

  ارائه شفاهي  زهراو تهوري،  سودابه ،نوذري  جايگاه خواندن در متون كتابداري  12
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  )اساليد 15در   power pointو ارسال  - صفحه در مجموعه مقاالت15(چاپ : فهرست مقاالت پذيرفته شده 2جدول 

وضعيت   )الفباييدگان (نويسن  عنوان مقاله  رديف

  پذيرش

  چاپ مقاله  جميله  ،حبيبي و  غفور، احراري  خواندن و تفكر انتقادي  1

(تحليلي نظري بر  پيوند   مطالعه، از كنشي اجتماعي تا مسئله اي اجتماعي  2

  )مطالعه وخواندن با ساختار اجتماعي

  چاپ مقاله  عثمان  ،اميني ؛جعفر، احمدي

  چاپ مقاله  منيژه  ،ورنامخواستي احمدي  بررسي طرحهاي خالق كتابخواني در كتابخانه هاي عمومي وابسته به نهاد  3

  چاپ مقاله  جعفر ، احمديو  عثمان، اميني  هاي مطالعه در گسترش دانايي و ميل به خواندننقش محفل  4

حسيني، سيده  ؛عباس ،اناري نژاد  يان فارستعيين عادت هاي مطالعه دانشجويان دانشگاه فرهنگ  5

آقا رضايي،  ؛حاتمي، فاطمه؛ مليحه

  رضوانه، زارع و زهرا

  چاپ مقاله

  بررسي رويكردهاي مطالعه و خواندن در دانشجويان  6

  دانشگاه فرهنگيان استان فارس

 سارا  ،محمدنيا ؛عباس اناري نژاد،

  زهرا  ، مدبرو 

  چاپ مقاله

هاي مطالعه منابع الكترونيكي دانشجويان دانشگاه علوم  هميزان، داليل و شيو  7

-93پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان بوشهر در سال تحصيلي 

1392  

 عبدالرسول  ،خسروي ؛ميترا، جنتي باغ

  مرضيه  ،جنتي باغو 

  چاپ مقاله

معرفي و بررسي نقاط ضعف و قوت طرحهاي برتر مطالعه و كتابخواني   8

-1389فكري كودكان و نوجوانان استان اصفهان در سالهاي  كانون پرورش 

1393  

  چاپ مقاله  مهسا  ،اميني و ميترا، پشوتني زاده

كوهي رستمي و ندا ، پور خليل  آينده كتاب و خواندن و تاثير آن بر كتابخانه هاي عمومي  9

  منصور ،

  چاپ مقاله

ا و مراكز اطالع بررسي سازوكارهاي ارتقاي فرهنگ مطالعه در كتابخانه ه  10

  رساني مطالعه موردي: كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي

  محمود  ،ساالري ؛ثامنه، توكلي

  پريسا  ،خادميان فرو 

  چاپ مقاله

مقايسه ي وضعيت مطالعه ي دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه شهيد   11

  چمران اهواز در محيط هاي چاپي و ديجيتالي

  اهد وز ، بيگدلي؛  زهرا ،چاليك

  نرگس، شاه كرمي 

  چاپ مقاله

از ديدگاه   بررسي نقش تلويزيون در توسعه و ترويج فرهنگ كتابخواني  12

  شهروندان اصفهاني

  ؛مظفر ؛چشمه سهرابي

  زهرا ، موسويانو  علي ، منصوري

  چاپ مقاله

با تأكيد  :هاي ايجاد و پرورش عادت به خواندن در كودكان و نوجوانان شيوه  13

  خانواده، كتابخانه و كتابدارانبر نقش 

  محمدهيوا  ،عبدخدا؛ سامان ،راوند

  شيرين، نوريو 

  چاپ مقاله

  چاپ مقاله  عرفان  ،رجبي  بررسي تاثير روايت و داستان در شكل گيري عادت به مطالعه  14

 طمه فا ،لطيفي؛ عاطفه، زارعي  MRQآموزان براساس انگيزه هاي خواندن  هاي خواندن در دانش انگيزه  15

 

  چاپ مقاله

 ،مومني ؛فاطمه، سالكي ملكي  BATتقويت مهارت خواندن كودكان با آموزش سواد اطالعاتي با مدل   16

 وعصمت 

  گلنسا  ،گليني مقدم

  چاپ مقاله

  چاپ مقاله  ؛نرگس، شاه كرميبررسي مسائل و مشكالت مطالعه ي دانشجويان تحصيالت تكميلي در محيط   17
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  زاهد و زهرا چاليك ، بيگدلي  د چمران اهوازهاي چاپي و ديجيتالي: مطالعه ي موردي دانشگاه شهي

  چاپ مقاله  علي، شريفي  رابطه درك مطلب و خواندن  18

ارزيابي جايگاه مفاهيم كتاب و كتابخواني در محتواي كتاب هاي درسي   19

  دوره متوسطه اول

 ؛سميرا ،گوهري ؛فريبا، صحبتي ها

  ف عار ،رياحيو  زينب،  انجامي

  چاپ مقاله

   و مريم ،عابديني دوكي  بررسي تاثير وضعيت مطالعه بر كيفيت زندگي زنان شهر ساري  20

  محمود  ،ساالري

  چاپ مقاله

تحليل محتواي كتاب درسي فارسي بخوانيم سال اول تا چهارم ابتدايي سال   21

  از منظر فرهنگ كتاب و كتابخواني 93-94تحصيلي 

   اكرم ،عيني

  پوريا ، انيربيعي پورث و

  چاپ مقاله

شناسايي و تبيين چالش ها و موانع فرهنگ مطالعه در اليه ارزش ها و   22

  باورهاي نظام خانواده

  احمد  ،امانيو  شيدا، فتحي

  

  چاپ مقاله

  چاپ مقاله  فاطمه، فرخاري  سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و ايجاد عادت به مطالعه  23

ي خواندن كودكان تقويت مي شود: مطالعه چگونه در رويكرد پروژه ا  24

موردي مهدكودك مهرآيين (مقطع پيش دبستان) و مركز دوستدار كودك 

  مشتاق در شهر كرمان(مقطع دبستان)

  مهرا، جليلي؛ زهرا، قاسم زاده

  سيامك ، زندرضويو  

  

  چاپ مقاله

آپ و  بررسي تأثير شبكه هاي اجتماعي موبايلي وايبر ، تانگو ، الين ، واتس  25

  اينستاگرام بر ميزان مطالعه (مطالعه موردي: شهر سردشت)

  چاپ مقاله  پيمان  ي،كريم

رسانه و خواندن: مظاهر ترويج فرهنگ مطالعه در سيماي جمهوري اسالمي   26

  ايران

  چاپ مقاله  مطهره  ،مزيدي شرف آبادي

ظر اعضاي مقايسه مزايا و معايب مطالعه در محيط هاي چاپي و ديجيتالي از من  27

  هيئت علمي دانشگاه شيراز

  محمدرضا ،قانع؛ حسن، مقدس زاده

  هاجر  ،صفاهيه

  چاپ مقاله

بررسي رابطه سواد رسانه اي با ميزان استفاده و اعتماد به منابع ديجيتالي:   28

  مطالعه موردي كاركنان مركز منطقه اي اطالع رساني علوم و فناوري

ليال و  ،قرباني ؛مقدس زاده، حسن

  موسي  ،ين فيروزيم

  چاپ مقاله

ترين عوامل مؤثر بر افزايش سرانه مطالعه در متون مرتبط با شناسايي مهم  29

  ترويج خواندن

  چاپ مقاله  مهساالسادات  ،مكارم

ابتدايي شهر اصفهان از مفهوم  بررسي ديدگاه و آگاهي دانش آموزان مقطع  30

  93-94و رسالت كتابخانه آموزشگاهي در سال تحصيلي 

 پريسا  ،لركي ؛علي، منصوري

  مليحه، سليميان و

  چاپ مقاله

-مطالعه نيازهاي خواندن نابينا و كم بيناي باسواد استان كردستان و ميزان بهره  31

  ايگيري آنها از خدمات كتابخانه

 و حسيبه ،سيدي ؛ماجد، هاشمي

  عرفان ، سليمي

  چاپ مقاله

هاي عمومي استان كرمانشاه در   بررسي رفتار خواندن كتابداران كتابخانه  32

  محيط چاپي و ديجيتال

  چاپ مقاله  شيوا ، ياري

  

  
  : فهرست مقاالت پذيرفته شده به صورت پوستر3جدول 

  ) ارائه به صورت پوستر - صفحه 8(چاپ خالصه مقاالت در 

  )الفباييدگان (نويسن  ن مقالهعنوا  رديف

  احمدي، سه ركاو و يعقوبي، سالم  اهميت و پيش بايست هاي تدوين برنامه هاي درسي دو زبانه  1

  اسدي، محمد و فردوسي پور، عاطفه  مطالعه كيفي راهكارهاي تقويت مهارت درك مطلب و انگيزش خواندن در دانشگاهها  2
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3  
اتي دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشكده علوم بررسي وضعيت سواد رسانه اي و اطالع

  تربيتي و روان شناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز

  اعظمي، زهرا و كعب عمير،

  فريده

  افتخار، زهره و افتخار، فاطمه  بازي هاي رايانه اي و خواندن: مزايا، معايب  4

5  
  ظورمن به ابتدايي مدارس در آموزان دانش خواندن اصلي هاي نظريه تبيين

  بخشي كيفيت راهكارهاي ارائه

قمشي،  الهي اميدي، محمود و فضل

  اله سيف

6  
تأثير افزايش دسترس پذيري وب بر افزايش مطالعة نابينايان و كم بينايان در محيط 

  الكترونيكي: با تأكيد بر كاربرد نرم افزارهاي خواندن ديجيتال
  انصاري، معصومه و پورثاني، مريم

  بر زبان آموزي و انتقال مفاهيم تربيتي به كودكانتأثير قصه گويي   7
ايبك آبادي، فاطمه؛ رضاييان ورمزيار، 

  الهام و موالئي، محمد

8  
رساني پزشكي زاي مطالعه دربين دانشجويان دانشكده مديريت و اطالععوامل آسيب

  1394دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال

ايماني طيبي، سونا؛ هاشيمان، عليرضا  و 

  شرفي ريزي، حسنا

  آزادي، قاسم  ارتقاي فرهنگ مطالعه با ايجاد دسترسي به اطالعات و دانش برمبناي نظريه جامعه اطالعاتي  9

10  
مقايسه اثربخشي مداخالت بازي محور به شيوه زبان شناختي و آموزش دوجانبه بربهبود 

  درك مطلب خواندن دانش آموزان داراي اختالل ويژه خواندن

شهربانو و اصغري نكاح، سيد بختياري، 

  محسن

  بيات، علي  كتابخانه هاي آموزشگاهي , بايدها و نبايد هاي آن  11

  بيات، محمد كريم و منوچهري، روح اله  رسانه هاي اجتماعي: تهديد يا فرصت براي فرهنگ مطالعه  12

13  
هارت اثر بخشي تلفيقي روش تكليف محور و يادگيري مشاركتي بر ميزان درك مطلب و م

  خواندن دانش آموزان با مشكل خواندن
  صديقهجباري، سوسن و رستمي، 

14  
بررسي نگرش كودكان مقطع پنجم و ششم ابتدايي اهواز نسبت به مطالعه با توجه به عوامل 

  ترغيب كننده و بازدارنده آن
  جعفري، مسلم و بيگدلي، زاهد

 زهرا، حسيني جوادي   كنونبررسي روند ارائه جايزه كتاب در ايران از آغاز تا   15

16  
  نقش كتابخانه هاي عمومي در توسعه فرهنگي جوامع: 

  چالش ها و راهبردهاي پيش رو
  فاطمه، صفري رادو مرجان  ،خجسته فر

17  
با  سند تحول-6بند درتقويت خواندن با استناد به راهكار  كتابخانه هاي آموزشگاهي نقش

  عنوان تنوع بخشي به محيط هاي يادگيري درفرايند تعليم وتربيت
  ذوالجناحي، فرشته

  رجبي، عرفان  آيا در اين كالس كتابي هست؟ بررسي تاثير دانشگاه بر گرايش دانشجويان به كتاب  18

19  
ازديدگاه معلمان شهر تاثيرآموزش پيش دبستاني بر مهارت خواندن در پايه اول ابتدايي

  93-94 ان در سالمريو

قادرمرزي، حبيب ؛ رحمان پور، محمد

  غالم ويسي، رستم و احمدي، شيدا اله؛

20  
بررسي عوامل موثر در يادگيري مهارت بخوانيم و بنويسيم دانش آموزان پايه اول ابتدايي 

  93 -94 شهر سروآباد از ديدگاه معلمان درسال تحصيلي

رحمان پور، محمد؛ يعقوبي، سالم؛ قادر 

  ي، حبيب اله و بكريان، شكوفهمرز

  رحيمي، محسن و رادمان، ارسالن  هاي نوين ادبيبررسي  سير تحول رابطه خواننده و متن در پرتو نظريه  21

  زارعي، عيسي  تقابل يا تعامل فرهنگ مكتوب و تصويري؟: درآمدي بر ترويج خواندن از دريچه تلويزيون  22

  BAT زش سواد اطالعاتي با مدلتقويت مهارت خواندن كودكان با آمو  23
عصمت و سالكي ملكي، فاطمه؛ مومني، 

  گليني مقدم، گلنسا

24  
توسعه و ترويج كتابخواني: فراهم كردن شرايط مساعد يا از ميان برداشتن عوامل مزاحم (با 

  )تاكيد ويژه بر فعاليت كتاب محور بخش كودك كتابخانه هاي عمومي
  سليماني، ناهيد و سليماني، حسين

  سوره، كاويس  آموزش عالي، خواندن و پروسة توليد دانش  25
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  سيدي، مهدي  با نگاهي به آثار شيرزاد حسن نقش آموزش و پرورش در ترويج خواندن  26

27  
شناسايي و دسته بندي عوامل بازدارنده ي مطالعه كتاب هاي چاپي غير درسي و بررسي 

  اهي خوزستان در باره ي اين عواملديدگاه دانشجويان مجتمع آموزش عالي جهاد دانشگ
  شاهيني، شبنم و بيگدلي، زاهد

28  
گزارش يك تجربه:نشستهاي صميمانه معرفي و نقد كتاب در كتابخانه عمومي عالمه 

  طباطبايي شهرستان سروستان
  شبان سروستاني، راحله

29  
ه هاي جام بازتاب فرهنگ مطالعه و كتابخواني در مطبوعات  ايران: تحليل محتواي روزنام

  جم، ايران و همشهري

صحبتي ها، فريبا؛ ندلور، زينب و رياحي، 

  عارف

  آزاد مراجعان كتابخانه هاي عمومي شهر مشهد بررسي وضعيت مطالعه  30
ضيايي، ثريا و بحرالعلومي طباطبائي، 

 فائزه السادات

31  
ومي در ايجاد مهارتي و دانشي كتابداران كتابخانه هاي عم، بررسي نقش ويژگيهاي اخالقي

  فرهنگ مطالعه دركاربران شهرستان سبزوار
  فاتح بجدن، اكرمضيايي، ثريا و 

  رويكرد تلفيقي طراحي چندرسانه اي در ارتقاء آموزش خواندن  32
هي، بهنام؛ نوري، ل؛ عبدالنيدا، عبدالهي

  ليالو ابراهيمي،  جمال

  غالمي، محبوبه  در پايه چهارم ابتدايي بررسي رابطه سواد خواندن با برخي عوامل درون آموزشگاهي  33

34  
بررسي نگرش اساتيد دانشگاه هاي شهر سنندج نسبت استفاده از ابعاد سواد تكنولوژي در 

  آموزش
  فيضي، كاوه

  مهارت هاي خواندن با تاكيد بر متون چاپي و الكترونيكي  35
قنبرزاده، مهناز؛ زارعي، عاطفه و ترابيان 

  رودابه

36  
-هاي درك مطلب در دانش آموزان آموزشگاه قلمبراي تسهيل رشد مهارت استفاده تبلت

  چي

قنبرزاده، مهناز؛ زارعي، عاطفه و ترابيان، 

  رودابه

37  
(مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه  دربين دانشجويان "پديده شب امتحاني"بررسي 

  )مازندران؛ يك مطالعه پديدار شناسي

ري، محمدي زاد، سميه و آقاپور جويبا

  مهران

38  
بررسي تأثير سطح سواد در پيشگيري از بزهكاري كودكان و نوجوانان در مددجويان كانون 

  اصالح و تربيت استان لرستان
  محمدي، عبداهللا و ويسكرمي، حسنعلي

39  
از ديدگاه كتابداران كتابخانه  1393هاي پرمراجعه در سال  هاي كتاب واكاوي شاخص

  مركزي آستان قدس رضوي

اني، سيد عباس؛ زبردست، مريم و مرج

  جباري نوقابي، مهدي

  مروتي، مرضيه و تابع بردبار، هاجر  و خواندن : فرصت ها و چالش ها شبكه هاي اجتماعي مجازي  40

41  
بررسي اثر گذاري كتاب همراه در رفتار مطالعه مراجعين كتابخانه هاي عمومي مطالعه 

  موردي: استان فارس
  چهري، روح الهمظفري، افسانه و منو

  منوچهري، روح اله و  زارعي، عاطفه  بهترين كتابي كه خوانده ام؛ مبناي رفتار مطالعه و كتابخواني در آينده  42

43  
بررسي و ارزيابي مهارت خواندن در يادگيري زبان عربي براساس تحليل نيازهاي زبان 

  )آموزان عربي در(مقطع كارشناسي
  ويسي، عثمان

44  
  مهارت هاي خواندن به كودكان ناشنوابررسي آموزش 

  

همتيان، بشري؛ ناطقي فر، جميله و گليني 

  مقدم، گلنسا

  ياري، شيوا  خواندن در محيط ديجيتال  45

 

 


