


نام کتاب: سفیران مهربانی
)چگونه داوطلبان را  در ســازمان های مـــردم نهاد و

 مؤسسه های خیریه و عام المنفعه مدیریت کنیم؟(

 مؤلف: ضحی اثنی عشری، پریسا علیویردی
ویراستار: شهره زمانی، از ویراســــتاران

طراحی جلد و صفحه آرایی: آتلیه هنر و گرافیک کارگاه 
تیراژ : 2000 نسخه 

نوبت چاپ:اول
تاریخ چاپ: بهار 1397

قیمت: 17000 تومان

نشانی: اصفهان، خیابان آیت اهلل غفاری، حرم مطهر حضرت
 زینب بنت موسی بن جعفر؟امهع؟ صندوق پستی: 8197113595

 تلفن: 031-35524102
 دورنگار: 35524101-031، داخلی 124

 www.mehrestan.ir :تارنما

تمامی حقوق چاپ و نشر این اثر برای نشر قبسات محفوظ است.

نام کتاب: سفیران مهربانی
چگونه داوطلبان را در سازمان های مردم نهاد و مؤسسات خیریه

 و عام المنفعه مدیریت کنیم؟

 نویسنده: ضحی اثنی عشری،  پریسا علیویردی
طراحی جلد و صفحه آرایی: آتلیه گرافیک کارگاه 

تیراژ  :  3000 نسخه 
نوبت چاپ:اول

تاریخ چاپ: زمستان 1396
قیمت:  17000  تومان

نشانی:-
 تلفن: 031-35524102

 دورنگار: 35524101-031، داخلی 124
  www.mehrestan.ir :تارنما

تمامی حقوق چاپ و نشر این اثر برای نشر قبسات محفوظ است.

 سرشناسه : اثنی عشری، ضحی،   136۴ -  
 عنوان و نام پدیدآور : سفیران مهربانی : چگونه داوطلبان را در سازمان های مردم نهاد و 
مؤسسات خیریه و عام المنفعه مدیریت کنیم؟/ضحی اثنی عشری، پریسا علیویردی.

 مشخصات نشر : اصفهان: قبسات،   1396 .
 مشخصات ظاهری :   16۸ص. ؛   ۵/1۴×۵/۲1 س م. 

کتاب آال؛ ۵  فروست : 
 شابک :   ۵-33-۸۴۴1-600-97۸:  170000 ریال 

 وضعیت فهرست نویسی : فیپا
 موضوع : داوطلبان-- مدیریت

Volunteers-- Management : موضوع 
 موضوع : خیریه -- مدیریت

Charities -- Management : موضوع 
 موضوع : سازمان های غیردولتی -- مدیریت

Non-governmental organizations -- Management : موضوع 
 موضوع : داوطلبی -- مدیریت

Voluntarism -- Management : موضوع 
 شناسه افزوده : علیویردی، پریسا،   1361 -  
HN۴9    /کنگره :    1396 ۲ الف   ۲د  رده بندی 

 رده بندی دیویی :  361/37   
کتابشناسی ملی :  ۵016۴7۵    شماره 
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