
1. شیوه فعالیت ها: 	

گروهــی  	 گــروه، هــر نــوع فعالیتــی را بــه تنهایــی و یــا  اعضــا می تواننــد بــا توجــه بــه اهــداف و همچنیــن سیاســت های 
ــد. در پیام رســان انجــام دهن

گــروه مطــرح شــده، اعضــا می تواننــد موضــوع و نــوع و نتیجــه  	 کاری  بــا توجــه بــه آنچــه بــه عنــوان سیاســت های 
گــروه واتساپی«کارشناســی جوانه هــا در بــاران« برســانند تــا در  کارشناســان مشــاور در  فعالیــت خــود را بــه اطــالع 

کننــد. گــروه واتســاپی »جوانه هــا در بــاران« اقــدام  صــورت تأییــد نســبت بــه بارگــذاری آنهــا در 
چنانچــه عضــو ســؤاالتی در خصــوص محــدوده فعالیــت خــود و یــا هــر نــوع ســؤال دیگــری داشــته باشــد، می توانــد  	

کنــد. کارشناســی مراجعــه  گــروه  بــه 

2. برخی سیاست های کاری: 	

گروه؛ 	 کار توسط اعضای  تصمیم گیری و انجام 
گروهی؛ 	 امکان انجام فعالیت های فردی و 
امکان انجام فعالیت های ترکیبی فرهنگی، هنری و به ویژه ادبی؛  	
فــردی و اجتماعــی، آداب و قوانیــن شــهروندی، حفــظ محیــط زیســت،  	 بــه موضوعاتــی چــون: اخــالق  توجــه 

و... تاریخــی  موضوعــات  اجتماعــی،  و  فــردی  بهداشــت  حفــظ  زندگــی  ســبک  و  رفتــاری  شــیوه های 

3. فرایند انجام کار: 	

گروه: پس از عضویت در 
گــروه »کارشناســی جوانه هــا در بــاران« می فرســتد. زمــان ارســال ایــن اثــر می توانــد  	 کاری خــود را بــه  ــر  ابتــدا عضــو اث

هــر لحظــه از شــبانه روز در هفتــه باشــد.
کارشناسان پس از دریافت اثر در روز بعد از دریافت، نسبت به بررسی اثر اقدام می کنند: 	
کارهای دریافتی بارگذاری می گردد.  	 گروه اصلی »جوانه ها در باران« به ترتیب  چنانچه اثر مورد تأیید باشد در 

ــا 	  ــه اطــالع عضــو می رســد ت ــا اشــکاالتی داشــته باشــد مراتــب به طــور خصوصــی ب کار اشــکال ی چنانچــه 
نســبت بــه اصــالح آن اقــدام نمایــد.

کثــر 	  گــروه یــا بازگردانــدن بــرای عضــو، یــک روز و حدا گرفتــن آن در  کار و قــرار  حداقــل زمــان بــرای بررســی 
ســه روز می باشــد. 

4. مزایای عضویت در گروه: 	

ــا ایــن حــال  ــی را فراهــم می کنــد، ب ــژه ادب ــروه امــکان رشــد اعضــا در زمینه هــای مختلــف به وی گ گرچــه عضویــت در ایــن 
ــوند. ــد ش ــد بهره من ــر می توانن ــوارد زی ــا از م اعض

گروه، 	 عضویت رایگان در 
کتاب های دفتر نشر با 10 درصد تخفیف، 	 گروه سنی خود با 20 درصد تخفیف و سایر  کتاب های  خریداری 
گفتگو و ...، 	 امکان حضور در مسابقات، جلسات بحث و 

5. محل و فضای انجام فعالیت ها:  	

با پیام رسان واتساپ شروع می شود و با حضور در همه شبکه های اجتماعی، ادامه خواهد یافت.

شیوه فعالیت در گروه جوانه ها در ابران


