بسمٍ تعالی

دستًرالعمل فعالیت َای ومایىدگی َای گريٌ مه حجاب را ديست دارم در شُرستان َا

یک :ایجاد یک صفحِ با اکاًت ضْر هربَعِ @ilovehijab -

.عضَ گیری هٌغقِ ای
 .تَلیذ هحتَا ٍ عکس تراساس شرایظ تَهی ّر شْر ٍ تا استاًذاردّای تعریف شذُ گرٍُ
از عکس ّا ٍ هتي ّای ٍ کپی از صفحات دیگر ًثایذ استفادُ شَد
 .استفادُ از ّشتگ ّای ثاتت در تَضیحات تصَیر:
هي_حجاب_را_دٍست_دارم  #حجاب_تٌذگی_در_پیشگتِ_خالق  #حجاب_هْرتاًی_تا_خلق
 #حجاب  #ایراى (#شْرهرتَعِ(  #حجاب_ٍ_عفاف
ًی_ًی_حجاب ً#ی_ًی_ّای_آسوًَی .............ترای دختر تچِ ّا#
ٍ ًشاًی سایت  www.manhejabradoostdaram.comاستفادُ شَد
 ًشاًی هراکس فرٍش هحصَالت در شْر هرتَعِ تاالی صفحات هجازی آٍردُ شَددٍ  :ایجاد کاًال تلگرام با ّواى ضرایظ صفحِ ایٌستاگرام
سِ  :ایجاد ایویل هخصَظ با ّواى عٌَاى ایٌستاگرام در جی هیل
چْار  :ارتباط با فرٍضگاُ ّای هحصَات فرٌّگی برای ارائِ ی هحصَالت هي حجاب را دٍست دارم:

تِ دٍ عریق :اٍل ایٌکِ ها تا ًوایٌذُ شْرستاى عرف تاشین ٍ هحصَات را تا ًخفیف ٍیژ تِ ًوایٌذُ ارسال کٌین ٍ ًوایٌذُ تیي
فرٍشگاُ ّا تَزیع کٌذ  .در ایي صَرت عرف حساب ها ًوایٌذُ است.
دٍم ایٌکِ ًوایٌذُ فرٍشگاُ ّایی کِ هیخَاٌّذ ایي هحصَالت را عرضِ کٌٌذ پیذا کٌٌذ ٍ تِ ها هعرفی کٌٌذ ٍ عرف حساب ها
فرٍشگاُ ّا تاشٌذ.
پٌج  :پیذا کردى ظرفیت ّای فعالیت فرٌّگی در حَزُ ی حجاب در ضْرستاى:

پیذا کردى هکاى هٌاسة فرٌّگی ترای دٍرّن آیی ّا
ارتثاط تا ًْاد ّای فرٌّگی شْرستاى تا در ًظر گرفتي هالحظات گرٍُ

آهادُ سازی زهیٌِ ّای فعالیت هیذاًی تا تَجِ تِ تجرتیات گرٍُ در تْراى ٍ در ًظر گرفتي شرایظ هحلی ٍ تَهی شْرستاى
ضص  :ارتباط هستور با ّستِ ی هرکس گرٍّی برای تٌظین فعالیت ّا ٍ رٍش ّا
ّفت  :ارائِ گساش هاّیاًِ از فعالیتْا ٍ برٍزرساًی هطخصات ٍ لیست اعضا ٍ ّوچٌیي فرٍضگاُ ّا
ّطت:عضَیت ادهیي ضْر یا رٍستای هربَعِ در سَپر گرٍُ کِ آدرس آى را هی بایست ازادهیي تلگرام دریافت کٌٌذ.

