
به موجب این منشور، کارشناسان گروه تعهد اخالیق یم سپارند ات: 	

گــروه »جوانه هــا در بــاران« انجــام می گیــرد در جهــت پــرورش و رشــد اخالقــی، فکــری، ذوقــی . 	 کــه در  فعالیت هایــی 
گــروه باشــد. ک ایــن  و ادبــی اعضــا و متناســب بــا فطــرت پــا

که: . 	 گروه معرفی نمایند  کنند آثاری را در  تالش 

از نظر اخالقی فاقد مشکل باشد	 

دارای نکته یا نکات نو باشد	 

حاصل فکر و ذوق عضو باشد.	 

کار اعضا هیچ گونه دخل و تصرفی نداشته باشند.. 	 در 

کار را در نظر بگیرند.. 	 گروه سنی عضو و ویژگی های   
ً

کار صرفا در انتخاب 

کنند.. 	 کار اعضا اعمال و اعالم  کارشناسی خود را نسبت به  صادقانه نظرات 

کتاب خواندن است.. 	 گاهی،  که یک راه مهم رسیدن به آ به اعضا بیاموزند 

اعضا )دانش آموز( متعهد یم شوند: 	

ــه دنبــال اســتفاده از مطالــب تکــراری . 	  از رفتــن ب
ً
کیــدا ــه دنبــال ســوژه، موضــوع و پــردازش آن باشــند و ا خودشــان ب

کننــد. دیگــران و برداشــت از اینترنــت خــودداری 

کنند. . 	 که از منابع معتبری استفاده می کنند، به ذکر منابع خود اقدام  زمانی 

کنند.. 	  در حد مشاوره استفاده 
ً

کمک اولیای خود صرفا از 

کنند.. 	 گروه به درستی استفاده  کارشناسان متخصص  از مشاوره های 

والدین دانش آموز متعهد یم گردند: 	

کمک نمایند: . 	 به فرزند خود 

کتاب ها را بخواند (.	  کتاب بخواند )در صورت امکان، یک نفر از والدین هم همان  تا بیشتر 

کننــد و تــالش 	  کتــاب صحبــت  کتــاب بــا فرزنــد خــود در مــورد نــکات قــوت و ضعــف  پــس از خوانــدن هــر 
گیــری بپردازنــد. کننــد بــا هــم بــه نتیجــه 

کمک نکنند.. 	 کتابخوانی به فرزند خود مشاوره دهند اما  در فعالیت های 

أتکید یم شود:  	

کنند. 	 گروه ارتباط برقرار  کار با هر یک از اعضای  کارشناسان می توانند به منظور تبادل نظر در  که فقط 

گــروه، حکــم امانــت را دارد و  	 درج نــام و نــام خانوادگــی و شــماره تلفــن افــراد بــه همــراه پیامــک فــرد یــا اثــر عضــو در 
کــرده یــا در اختیــار دیگــران قــرار دهــد. کســی نبایــد از آنهــا اســتفاده 

گروه امکان پذیر است. 	 کارشناس  کاری در بین اعضا، صرفا با نظر و همراهی  گروه های  تشکیل 
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