
 با عرض سالم وادب و احترام خدمت تمام اعضاء محترم 

با توجه به تجریبات قبلی و نظر شخصی مدل همکاری به شرح زیر جهت مدیریت کانال خدمت شما ارائه میکنم. امیدوارم 

 ن همکاری الزم را صورت دهند آکه دوستان با همکاری نسبت به اصالح و عملیاتی کردن 

درا ین مدل اعضا در کارگروه هایی با موضوعات و وظایف مشخص تقسیم کار میشوند تا بتوانیم ضمن استفاده از خردجمعی 

، از تواناییها و قابلیتهای تک تک تعضا تا حد ممکن بهره مند شویم. هر کدام از اعضا بسته به میزان توانایی و صرف وقت و 

مهارت های خود می توانند همزمان در چند کارگروه عضو بوده و نیز بعنوان مشاور به کارگروه های دیگر نیز مشورت  نیز

 فکری و عملی بدهند.

 شرح وظایف: 

سایر همکاران خارج از حوزه عملگروه و پیگیریامورات در وظیفه هماهنگی بین قسمت های مختلف و نیز تعامل به  مدیر:

 سازمان های مختلف درگیر در فرایند . 

اعضای این کارگروه  وظیف ه جمع آوری مطالب و اطالعات مرتبط با موضوعات تعیین شده توسط  :جمع آوری اطالعات

را بر عهده دارند و در کنار آن بااستفاده از ظرفیتهای شخصی و خالقیت می توانند پیشنهاداتی جهت  ق فکرهسته فکری اتا

 بهبود فرایند جمع آوری اطالعات، معرفی منابع علمی جدید و ... داشته باشند .

 ط کارگروهاعضای این کارگروه وظیفه ویرایش اطالعات و مطالب جمع اوری شده توس آماده سازی جهت ارائه مطالب:

دارند  و اطالعیه ها را بر عهده ای پاورپوینتدقبلی و آماده کردن انها را در قالب فایلهای متنی، صوتی ، تصویر وحتی اسالیه

. 

این کارگروه بیرونی ترین الیه اتاق فکر بوده و وظیفه انتشار مطالب آماده شده و برنامه ریزی جهت بروز و ارائه مطالب :

لب از جهت زمانی  رابر عهده دارند و در واقع تنها فعالیت این گروه است که توسط  کاربران دیده می شود به موقع بودن مطا

. 

هاو گروه هایی لاوظیف بازنشر مطالب ارائه شده توسط تیم ارائه مطلب در سایر سایت ها و کان کارگروه اعضای این تبلیغات:

 وند را بر عهده دارند. حوزه فعالیت اتاق فکر می شکه به نوعی مربوط به 

 تیم تبلیغات وظیفه شناسایی میدان عمل و اهداف کل مجموعه را به جامعه هدف )همکاران، دانشجویان، اساتید و همچنین 

 را نیر برعهده دارند. و مراکز مرتبط(

ی وری و رسیدگاین کارگروه همانطور که از نام آن مشخص است  وظیفه جع آ رسیدگی به امور اعضا و درخواست ها :

به درخواستهای اعضا و بازتاب آن ها در اتاق فکر و پیگیری آن ها تا حصوص نتیجه را بر عهده خواهد داشت و به نوعی 

 نقش روابط عمومی در سازمان ها را بر عهده خواهد داشت .



ه ها و پیشنهادات دباید توسط تمامی اعضا صورت گرفته و نتیجه بررسیها ، ای این امر: پیگیری بازخورد فعالیتهای کانال

خودرررا در دوره های زمانی مشخص جهت بهبود عملکرد گروه مطرح نمایند تا پس از بحث و تبادل نظر در نهایت شاهد 

بیشتر کانال و حصول به نتیجه نهایی که ارتقاء سطح علمی کاربران و اشنایی ایشان با حوزه های مختلف  درخشش هرچه

گیری عی و کنترل و پیشن بهبود سالمت اجتماآکه غایت رت گرفته سازمان های مرتبط مددکاری اجتماعی و فعالیتهای صو

 ، باشیم.اجتماعی است آسیبهای زا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 telegram.me/socialwork@       مدل همکاری اعضای اتاق فکر کانال رسمی مددکاری اجتماعی ایران در تلگرام:    

 مدیر

جمع آوری 

 اطالعات

 اتشار

  مطالب

آماده سازی 

 جهت انتشار 

پیگیری 

 بازخوردها

رسیدگی به امور 

اعضا و پیگیری 

 درخواستها

 تبلیغات


