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                                          زیر این آسمان ابرى
                                                         به معناى نامش فکر مى کند 

                                                                                                گل آفتابگردان

                                          

           گروس عبدالملکیان



             اثر حاضر ترجمه کتاب زیر است:
Carl R. Rogers
&
Richard E. Farson
Active Listening
Industrial Relations Center, the University 
of Chicago (1957)

 (ترجمه  حاضر، بر اساس چاپ 2015 این کتاب انجام شده است).
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