
باز هم دوباره: 

دوست خومب سالم

کــه خواهــی فرســتاد مــن  گــروه جوانــه هــا در بــاران عضــو شــده ای، امیــدوارم از آثــار خوبــی  کــه در  خوشــحال هســتم از ایــن 
کنــی. کنیــم، همینطــور تــو از آثــار اعضــای دیگــر لــذت ببــری و اســتفاده  گــروه لــذت ببریــم و اســتفاده  و دیگــر اعضــای 

که: کردی متوجه شدی  که طی صفحات قبل  مطالعه  در مطالبی 

که می فرستی باید نتیجه فکر و خالقیت خودت باشد. 	 اثری 

فرقی نمی کند اثرت چه قالبی داشته باشد: شعر، داستان، متن ادبی... 	

فرقی نمی کند آن را به صورت فایل متنی بفرستی یا صدا یا فیلم یا عکس... 	

کــه ادبیــات فارســی از زیبــا تریــن و ارزشــمند تریــن مطالــب بهــره  	 گــروه جوانــه هــا در بــاران میدانیــد   تــو و دیگــر اعضــای 
کتــاب هــا اســتفاده هــای فــراوان از آنهــا ببریــد و برخــی از ایــن  منــد اســت، بنابرایــن شــما مــی توانیــد بــا رجــوع بــه ایــن 

کنیــد. گــروه هدیــه  مطالــب ارزشــمند یــا برداشــتی از آنهــا را بــه دوســتان خــود در 

کــه مــا در مقابــل  کتابخوانــی تــو و دیگــر اعضــا مــی توانیــد بــا تفکــر در طبیعــت زیبــا و وظایفــی  کتــاب و  عــالوه بــر توجــه بــه 
آن داریــم، توجــه بــه محیــط زیســت و ضــرورت حفاظــت آن از آلودگــی هــا، توجــه بــه اخــالق فــردی و اجتماعــی، توجــه بــه 
گذشــته، توجــه بــه وقایــع تاریخــی، توجــه بــه آداب و قوانیــن شــهروندی و غیــره موضوعــات فراوانــی  ســبک زندگــی حــال و 

کنیــد و اثــر یــا آثــاری خلــق نماییــد.  بــرای خــود انتخــاب و در مــورد ان فکــر 

کنــد. ایــن مــورد در  	 کیفیــت خــوب خــود را حفــظ  کــه می فرســتی مختصــر و مفیــد باشــد ولــی  خــوب اســت متــن هایــی 
بــاره آثــار صوتــی و تصویــری هــم رعایــت شــود.

کارشناســان روی آن اثــر دقــت  	 گــروه محدودیــت نــدارد ولــی بهتــر اســت هــر بــار یــک اثــر بفرســتی تــا  فرســتادن اثــر بــرای 
کافــی داشــته باشــند.

ــر الزم  	 گ ــا دقــت می بیننــد و می شــنوند و می خواننــد و ا ــو و دیگــر اعضــا را ب ــار ت ــروه در اولیــن فرصــت آث گ کارشناســان 
ــود در مــورد آن پیامــی ارســال می کننــد. ب

کارشناســی جوانــه ها  	 گــروه واتســاپی "  کلیــک لینــک زیــر وارد  تــو دوســت خوبــم بعــد از مطالعــه ایــن صفحــه میتوانــی بــا 
کــن، مثــال: کالســت، خــودت را معرفــی  در بــاران " بشــوی. وقتــی وارد شــدی بــا نوشــتن نــام، نــام خانوادگــی و شــماره 

زهرا خوشبخت، ششم یا محمد سعادتمند، هشتم. 	

کارشناســی جوانــه هــا در بــاران، تــو مــی توانــی اثــر یــا آثــار خــودت را  	 گــروه  بعــد از مرحلــه بــاال یعنــی معرفــی خــودت در 
کارشناســی را مــی توانــی ببینــی. کار همــه اعضــا و برخــی نظــر هــای  گــروه  کنــی. در ایــن  گــروه بارگــذاری  بــه تدریــج در 

کارهــای  	 گــروه اصلــی " جوانــه هــا در بــاران " حــدود دو الــی ســه هفتــه بعــد بــا عضویــت تــو و دیگــر اعضــا و همینطــور 
کــرد. خــوب تــو و دیگــر اعضــا در پیــام رســان واتســاپ خــود را معرفــی خواهــد 

کنیم. برای تو و همه اعضا آرزوی موفقیت می 

کارشناسی جوانه ها در باران: این هم لینک 

https://chat.whatsapp.com/BYMUGPgGw68HHUeWpoB3n9
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