آئیيًبهِ ًحَُ ایجبد ٍ فعبلیت ًوبیٌدگیّبی بٌیبدکَدک
بنیادکودک به ننوهوح ایا هز دا دد ه آنهواد اددهش اهطد ظ دح سطدسهط ک هوح دقهشد به د اهاد یا نهش
ن یا ش .فعالیز ا د ااد یا نش

های بنیاد بط دساس نفاد د ن آئین ان د اا ن پذ طد.

فصل اٍل :تعبریف ٍ اصطالحبت
هبدُ  )1ادژهها ا دصغالاات ب کاح بطده اشه دح د ن آئین ان ددحدی نعا

ا ط دسز:

 .1بٌیابد :ننوهوح نؤسسه خیط ه حفهاه کهودک ببنیهاد کهودک دسهز که عه اهیاحه  25540دح تههطد
ثبههز اههشه دسههز ا بهها دح افههز ناواهههای اا دا نطددهه
غیطدالت ه

غیطسیاس ه

یصههالد دح قالهه نؤسسهه دی نههطد هههاد

بهها دهههشدف فطهنگ ه ا د سهها داسههتا سههبز ب ه ایا ههز دا دد ه آنههواد بهها د-

ستعشددی ک ب علز نعضالت دقتصادی دح خغط تطک تحصیل هستنش فعالیز ن کنش.
ّ .2یئت هدیرُ :ننووح هیئز نش طه بنیاد دسز.
 .3هدیرعبهل :ننووح نش طعانل بنیاد دسز.
 .4دفترهرکسی :ننووح دفتط نطکزی بنیاد دسز.
ً .5وبیٌدگی :ب اداهشی دا بنیهادکودک فته نه اهود که به عنهود یا نهشه دح ه

اههط دح حدسهتای

دهشدف بنیاد ا تحز واحت آ فعالیز ن کنش.
 .6هتقبضیبى ًوبیٌدگی :به داهصاح اقیقه

فته نه اهود که تقایهای د اهاد یا نهش

بنیهاد حد دح

اهط ددح ش ا هیا دعضای هیئز عانل پی نهادی هستنش.
ّ .7یئاات عبهاال :ننوههوح هیئههز عانههل ن ه دا یا نههش
ینوکههاحد خههو

هههای بنیههاد دسههز ک ه نت ههنل دا طاه ه دا

هها بههطدی هییههاحی دح ددههطدی دهههشدف بنیههاد به صههوحت غیطنو هها ا دداعلبا ه فعالیههز

ن کننش.
 .8رئیس ًوبیٌدگی :ننووح نسئول ددطد

یا نش

دسز.

ً .9وبیٌاادُ هتقبضاایبى :فههطدی دسههز کهه توسههظ نتقایههیا یا نههش
نطبوط ب د ااد یا نش

بههطدی پیگیههطی ا د اهها دنههوح

کتباً ب دفتط نطکزی نعطف ن اود.

ّ . 10ویاابر :بهه ینوکههاحی دعههال نهه اههود ک ه بنیههاد حد دح حدسههتای دهههشدف آ نههوحد ایا ههز قههطدح
ن دهش.

 . 11هتقبضی حوبیت :ب دد ه آنهوای فته نه اهود که به بنیهاد نعطفه اهشه ا تغبیه اهطد ظ ای
با دستا شدحدهای بنیاد دح اال بطحس دسز ا هنوا تحز ایا ز قطدح گطفت دسز.
آنهوا بها دسهتعشدد یااننهشی که ددحدی اهطد ظ بنیهاد بهوده ا نهوحد ایا هز قهطدح

 . 12داًشآهَز :ب دد

طفت دسز دعال ن اود.

فصل دٍم :هراحل ایجبد ًوبیٌدگی
هبدُ  )2نتقایهیا یا نهش

اا دسهز فهط ههای ا هط حد تنییهل ا به هیهطده دعالعهات ا نهشدحک نطبوعه

ب دفتطنطکزی دحسال یا نش:
 .1فط د ااد یا نش

بفط پیوسز ایاحه 1

 .2تعهش ان شداتن اغل سیاس بفط پیوسز ایاحه 2
 .3فهط تقایههای هینههاحی دفتصههاحی دح صهوحت که هینههاحی ای بهها بنیهاد دداعلبا ه بااههش بفههط پیوسههز
ایاحه 3
دح صههوحت که هینههاحی ای بهها بنیههاد دداعلبا ه بااههش بفههط

 .4فههط هینههاحی توسههظ حئههیگ یا نههش
پیوسز ایاحه 4
 .5فط نن وح دخالق بفط پیوسز ایاحه 5
تبصرُ :نتقایهیا یا نهش

عهالاه بهط یهودبظ عیهون دهاحی با هش ددحدی اهطد ظ ننهشح دح نهاده  8د هن

آ ین ان ا حئیگ پی نهادی یا نش

با ش ددحدی اطد ظ ننش دح ناده  10د ن آئین ان باانش.

هاابدُ  )3دفتههطنطکههزی پههگ دا دح افههز نههشدحک فههط ههها ا نسههتنشدتِ نتقایههیا یا نههش
دح صوحت ادود قه

نهشدحک ها شداهتن اهطد ظ اا نغهاب نفهاد د هن آئهین انه

ا بطحس ه آ

هطف اهشدک ط  15حااِ

کاحی نهودحد حد به دعهال یا نهشه نتقایهیا خودههش حسها ش ا دح صهوحت تنییهل بهود نویهو دح هیئهز
نهش طه نغهطد ا دح صهوحت تصهو

هیئههز نهش طه نودفقهز دصهول صهادح نه اهود .دح ههط صهوحت پههگ دا

بط زدحی دلس هیئز نش طه تیا ب یا نشه نتقاییا دعال ن اود.
تبصرُ :نهش طعانل ها هیئهز نهش طه نه ت ود نهش دح عه نطداهل د اهاد یا نهش
یا نش

ا ا حئیگ یا نش

بها ههط ه

دا نتقایهیا

نصااب اضوحی ددات باانش.

هبدُ  )4نتقاییا پگ دا دح افز نودفقهز دصهول
ا نعطف دفتهط نحهل دسهتقطدح یا نهش

اا دسهز اهشدک ط هطف نهشت  6نهاه سهبز به تهیه

بنغهاب نهاده  14د هن آئهین انه

حئهیگ یا نهش

ا نهشدکاحد

بهه دفتههطنطکههزی دقههشد یا نههش .پههگ دا بطحسهه ا ت یههش نههودحد فههو توسههظ دفتههطنطکههزی نتقایههیا
یا نش

سبز ب تاهیز ساختیا نغاب ناده  15د ن آئین ان دقشد ن کننش.

دش هش حد به سهاانا نههطد ههاد اادحت ک ههوح دعهال نه کنههش ا

تبصارُ  :1دفتههطنطکهزی د اههاد یا نههش

پههگ دا دخههذ ت یش ه دا دسههتا شدحی آ دسههتا ناههوا فعالیههز یا نههش
حئیگ یا نش

ا ان ه د تصهها هیئههز عانههل ا

توسظ نش طعانل صادح ن اود.

تبصاارُ  :2حئههیگ یا نههش
صوحت حسی دح یا نش
تبصاارُ :3یا نههش

ا نههشدکاحد

پههگ دا ع ه داحههههای آنوااهه نقههطح هینههاحی خههود حد بهه

آغاا ن کننش.
اا دسههز پههگ دا دههذ نههشدکاح اههشدک ط ههطف نههشت  6نههاه 150دد ه آنههوا حد

بوحسی کنش.
هاابدُ  )5دح اههطا فعالیههز ا اههشدقل ب ه نههشت  2سههال هز ن ه هههای ت ه نین نحههل دسههتقطدح تاهیههز آ ا
سا ط هز ن های دهاحی یا نهش
عط

دعه دا اقهو پطسهنل بهط عههشه هیئهز عانهل دسهز که نینهن دسهز دا

کی های عیون ک با افظ ائو ات بنیاد توسظ یا نش

دذ اشه بااش ت نین اود.

هبدُ  )6دفتطنطکزی پهگ دا دهذ دد ه آنهوا ا هییهاح بهاتوده به دسهتوحدلعیلههای بنیهاد نبلغه حد به
عنود تنصوده ب ننووح ت نین هز ن ها
ددحد ناها ب یا نش

که دحتبهاط نسهتقیی بها تعهشدد دد ه آنهوا ا هییهاح دهذ اهشه

پطددخز ن کنش.

فصل سَمّ :یئت عبهل
هبدُ  )7ساختاح ت نیالت

تعهشدد ا حهوه د تصها دعضهای هیئهز عانهل ا حهو بط هزدحی دلسهات آ هها به

اطد ا ط دسز:
 .1دعضههای دصههل هیئههز عانههل هههط یا نههش

اههشدقل  5ا اههشدک ط  7فههط ا دعضههای عل ه دلبههشل هیئههز

عانل اشدک ط  2فط دسز بتعیین دعضای عل دلبشل هیئز عانل دلزدن
 .2نههشت عضههو ز هههط ه

یسز

دا دعضههای هیئههز عانههل دا سههال دسههز .د تصهها ناههشد دعضههای هیئههز عانههل

بطدی داحههای بعش بالنا دسز.
 .3هیئز عانل دح دالین دلس دا بین خود عضوی حد ب عنود حئیگ هیئز عانل د تصا ن کننش.
 .4هیئههز عانههل ناها ه اههشدقل ه

دلس ه بهها اضههوح دک ط ههز دعضههای دصههل ت ههنیل ن ه دهههش ا ه

حا واههز دنضهها اههشه دا صههوحتدلسه نههذکوح حد اههشدک ط عه

ه

هفته پههگ دا ت ههنیل دلسه ب ه

دفتط نطکزی دحسال نه یا هش .بتنوهی صهوحتدلسهات هیهطده بها دنضهای دعضهای دصهل هیئهز عانهل
نالک ت نیل دلسات خودهش بود

 .5دلسات با اضوح اشدقل صها به عهالاه ه
اضوح دعضای دصل

فهط دا دعضهای دصهل حسهییز نه ابهش .دح صهوحت عهش

عضو عل دلبشل ا حأی ا دنضا خودهش دداز.

 .6دح صهوحت که ههط عضهو دصهل  3دلسه غیبهز نتهودل

ها  6دلسه غیبهز نتنهاا بهشا عذحنوده

دداههت بااههش عضههو ز ای لغههو نهه اههود .نودهه بههود غیبههز توسههظ دعضههای هیئههز عانههل آ
یا نش

ت صی

ددده ن اود.

 .7دح صههوحت عههش ت ههنیل دلس ه هیئههز عانههل ع ه س ه نههاه نتههودل
دعال دح خصهوح دبقها ها تغییهط دعضهای هیئهز عانهل آ یا نهش

هیئههز نههش طه بنیههاد ب ه نح ه
تعیهین تنلیها نه کنهش .بعهش

دحسال صوحتدلسات ب نعن عش ت نیل دلسات دسز.
 .8دح صوحت عش تنییل تعشدد دعضا هیئهز عانهل ها نهش طعانل نه تود هش دعضهای دش هش هیئهز عانهل حد
بطدی عضهو ز به دفتهط نطکهزی ببها حعا هز تبصهطه  1دح نهاد  4د هن آ هین انه نعطفه کنهش .پهگ دا
تصو

هیئز نش طه ان د تصا دعضای دش ش توسظ نش طعانل صادح ن اود.

 .9نسئول پیگیطی نصوبات هیئز عانل حئیگ هیئز عانل خودهش بود.
تبصرُ  :1هیئز نش طه ن تود هش به پی هنهاد هیئهز عانهل ها نهش طعانل عضهو هیئهز عانهل حد دح صهوحت
دا دسز ددد اطد ظ اا بطکناح یا ش.
تبصرُ  :2حئهیگ یا نهش

اا دسهز دح تیها دلسهات هیئهز عانهل اضهوح دداهت بااهش نگهط د هنکه

هیئههز عانههل ب ه دا ل ه ای حد دا اضههوح دح دلس ه دی نعههاف کنههش ا هها ای عههذحنوده بهها ت یههش هیئههز
عانل بطدی عش اطکز دح دلسات ددات بااش.
تبصرُ  :3اضوح دعضای عل دلبشل دح تیا ا بطخ دا دلسات بشا ا حأی دننا پذ ط دسز.
هبدُ  ) 8عضو هیئز عانل با ش ددحدی ا ژ

ها ا اطد ظ ا ط بااش:

 .1تابعیز دیهوحی دسالن د طد
 .2شداتن سوءپی ین
 .3شداتن اغل سیاس دع دا دستا شدح فطنا شدح اهطددح ا...
 .4عههش دسههتفاده دا نوقعیههز خههود دح بنیههاد ب ه ننوههوح دسههتیاب ب ه دهههشدف هها فعالیههزهههای سیاس ه ا
اصص
 .5ددحدی اسناهطت سالنز حفتاح ا ینوکاحی
 .6دننا صطف اقز نناس بطدی دنوح خیط ا اضوح دح بنیاد
 .7شداتن سبز خا ودد

با سا ط دعضا

 .8دداههتن اههشدقل نههشحک کاحاناسهه بعههش تحصههیالت دد ههگاه بههطدی نعههاح ا ا ن ههاهیط بالنهها
دسز

تبصرُ :دعضای هیئز عانل بهتطدسز دا بین دصناف نصتلا باانش.
هبدُ  ) 9ا ا ا ا نسئولیزهای هیئز عانل ب اطد ا ط دسز:
ب نش طعانل

 .1دحدئ پی نهاد عزل ا ص حئیگ یا نش
 .2ت نیل کییت های تصصص اس یطاحت

 .3واحت بط تیان دنوح ددطدئ ا عیلنطد کاحکنا ا حئیگ یا نش
 .4دههذ ننههاب نههال دح حدسههتای دهههشدف بنیههادکودک ا دحدئه خههشنات ب ه دد ه آنههواد دا دیله ت ه نین
هز ن های ت نیالت

یا نش

ا...

 .5تههشا ن ا پی ههنهاد بط ان ه عیلیههات ا بودد ه نههال سههاا یا نههش

ب ه دفتههطنطکههزی ا وههاحت بههط

حوه نصطف بودد تعیین اشه توسظ دفتطنطکزی
 .6تههشا ن حدهناحههها ا بط ان ه هههای تبلیغههات ب ه ننوههوح دل ه ن ههاحکزهههای نطدن ه

بهها دح وههط ههطفتن

دستوحدلعیلهای نوسس
 .7دحدئ

زدح

عیلنطد ساا یا نهش

اهشدک ط تها ه

نهاه پهگ دا پا ها سهال نهال بنیهاد به صهوحت

ننتو ب دفتطنطکزی
 .8بطحس دا ل دستعفای داتیال هط
تبصرُ  :1نسهئولیز تیهان فعالیهزهها

دا دعضای هیئز عانل قبل دا دحدئ ب نش طعانل
که به ها بنیهاد دح یا نهش

د اها نه اهود بطعههشه هیئهز

عانل دسز.
تبصاارُ  :2تصههیییات ا دقههشدنات هیئههز عانههل ن ه با سههز دح حدسههتای دهههشدف دصههل بنیههاد بااههش ا اا
دسز دح هط نوحد نقطحدت ا حا های بنیاد حعا ز اود.
تبصرُ :3نش طعانل ن تود ش نستقییاً سبز ب عزل ا ص حئیگ یا نش
تبصاارُ  :4پههگ دا خاتی ه داحه عضههو ز هههط ه

دقشد یا ش.

دا دعضهها نههشدحک نههطتبظ ب ه حئههیگ هیئههز عانههل هها

یا نشه نعطف اشه دا سوی نش طعانل تحو ل ددده خودهش اش.

فصل چْبرمً :یرٍی اًسبًی
هبدُ  )11حئیگ یا نش

با ش ددحدی اطد ظ ا ا ژ های ا ط بااش:

 .1ددحدی تابعیز دیهوحی دسالن د طد
 .2شداتن سوءپی ین
 .3شداتن اغل سیاس دع دا دستا شدح فطنا شدح اهطددح ا....
 .4عههش دسههتفاده دا نوقعیههز خههود دح بنیههاد به ننوههوح دسههز ههاب به دهههشدف هها فعالیههزهههای سیاسه ا
اصص

 .5ددحدی اسناهطت ا حادبظ عیون قوی
 .6دننا صطف اقز نناس بطدی دنوح بنیاد باشدقل 20ساعز دح هفت
 .7دداتن اشدقل نشحک کاحاناس
تبصطه  :1حئیگ یا نش

ی تود ش دا دعضای هیئز عانل بااش.
نعطفه اهشه ددحدی اهطد ظ ننهشح دح بنهش  7د هن نهاده بااهشد نهش طعانل

تبصطه  :2د ط حئهیگ یا نهش

ن ه تود ههش بهها تود ه نقههطحدت ا یههودبظ نوسس ه بهها تصههشی فههطد نعطف ه اههشه د گههطی ب ه سههیز حئههیگ
یا نش

نودفقز یا ش.

هبدُ  )11حئهیگ یا نهش
کاحکنا یا نش

بهااتط ن نقها ددطدئه

یا نهش

دسهز ا کلیه دنهوح دددحی ددطدئه ا عیلنهطد

تحز وط ای ا تحز واحت هیئز عانل ا دفتطنطکزی صوحت ن

ا ا ا ا نسئولیزهای حئیگ یا نش

یطد.

ب اطد ا طدسز:

 .1بط ان ح زی دلو زبنشی ا واحت بط کلی دنوح ددطد
 .2دحتباط با دسهتگاه ههای نهطتبظ دسهتا

ا عیلنطد یطای د سا

یا نش

اسه نویهو بها هیهاهنگ دفتهط نطکهزی ا نعطفه نوسسه

ب داصاح اقیق ا اقوق نتقای هییاحی دهز ت نین نناب
 .3بط زدحی دلسات هیئز عانل ب صوحت ناها ا دحسال صوحتدلس ب دفتط نطکزی
 .4بطحس ا ت یش ها

دنوح نال

یا نش

 .5بط ان ح زی دح دهز دفتتاد یا نش

دقیاحی عب آئین ان ا واحت بط عیلنطد آ ها

 .6بط ان ح زی بطدی دذ هیناحد دفتصاحی ا دحسال زدح
 .7فطده کطد دننا ات نوحد یاا یا نش

عیلنطد آ ها ب دفتط نطکزی

ا گهشدحی دنودل دح اطد ظ نغلو

 .8بط انه ح ههزی دهههز ته نین هز نه هههای نههوحد یههاا بههطدی بط ههزدحی بط انه هههای نتفطقه ن ههل دحداههها
هیا

ها ا...

 .9دحدئ بط ان ساا یا نش

ب دفتط نطکزی دح دا ناه آخط سال

 .10دحدئ صحیح دنوح نحول ا زدحاات دحخودست دفتط نطکزی
 .11د عقاد دداحه ان ها ا نبا ع ان های ننزل دد
هاابدُ  )12هههط یا نههش

آنواد

اا دسههز اههشدقل ددحدی دا پطسههنل تیهها اقههز بااههش .بحئهیگ یا نههش

نههشدکاح دح صههوحت عههش اضههوح حئههیگ یا نههش

ب ه صههوحت تیهها اقههز عههالاه بههط ه

نههشدکاح فههطد

د گطی ب صوحت تیها اقهز دسهتصشد نه اهود که اا دسهز دنهوح نهطتبظ بها حئهیگ یا نهش
واحت د ا د اا دهش.

ا ه
حد تحهز

هبدُ  )13هط نشدکاح نبتن بط اهطد ا یفه نهشدکاحد بنیهاد با سهت دنهوح نطبهوط به  150دد ه آنهوا حد
د اهها دهههش .دسههتصشد نههشدکاح دش ههش ب ه صههوحت پههاحهاقههز ا نتناس ه بهها دفههزد
ن پذ طد .انا

دد ه آنههواد صههوحت

ک تعهشدد دد ه آنهواد نهشدکاح پهاحه اقهز به  100فهط حسهیشد ای یهز به صهوحت تیها

اقز دستصشد ن اود.

فصل پٌجن :استبًداردّبی فیسیکی ٍ تجْیسات هَرد ًیبز ًوبیٌدگی
اا دسز اشدقل ددحدی ا ژ

هبدُ  )14نحل دستقطدح یا نش
 .1هَقعیاات هکاابًی :یا نههش

های ا ط بااش:

نه با سههز دح ننغقه دی دا اهههط /اهطسههتا ادقه اههشه بااههش که به

سهولز قابل دستطس بطدی نطددع هییاحد ا دد

آنواد بوحسی بااش.

 .2سههاختیا با ههش دح ن ه دا خیابهها هههای دصههل اهههط /اهطسههتا بااههش ا دننهها ص ه تههابلو دداههت
بااش.
 .3اشدقل نسااز نفیش با ش اشاد  70نتط بااش.
اشدقل با ش ددحدی تاهیزدت ا ط بااش:

هبدُ  )15ساختیا یا نش

 .1نیز صنشل ا کانپیوتط بطدی هط فط
 .2دستگاه چهاحکاحه فنگ پط نتط دسننط ا کپ
 .3س خظ تلفن ب ا بنیاد ا د نتط ز
 .4سیست

ا سطنا

طنا

دح صوحت یاا

 .5آ سطدکن
 .6داحبین عناس
 .7نلزانات دددحی اا ا سا ط تاهیزدت

فصل ششن :اًَاع ایجبد ًوبیٌدگی
هبدُ  )16یا نش

بط دا قس دسز :دصل ا دقیاحی

هبدُ  )17یا نش

ها

که دح نطکهز دسهتا هها ت هنیل نه اهو ش ا تحهز وهاحت دفتهط نطکهزی فعالیهز

ن کننش یا نش

دصل

انیشه ن او ش.

هبدُ  )18یا نهش هها

که دح اهطسهتا هها بغیهط دا نطدکهز دسهتا

دستوحدلعیل دفتط نطکزی تحز واحت نطکز دستا د اا ن اودد یا نش

ت هنیل نه اهو ش ا دنهوح آ عبه
دقیاحی انیشه ن او ش.

هبدُ  )19فطآ نش ت نیل یا نش
 .1یا نش

دقیاحی انا

های دقیاحی ب اطد ا ط دسز:

انل ن

 .2نتقایههیا د اههاد یا نههش

یطد ک دح نطکز دستا

دصل ادود ددات بااش.

یا نش

دقیههاحی دحخودسههز خههود حد ب ه یا نههش

دصههل نطبوع ه دحسههال کههطده ا

پهگ دا بطحسه اهطد ظ نهشدحک ا نسهتنشدت ننهشح دح د هن آئهین انه بهطدی د اهاد یا نهش
عانل یا نش

هیئههز

دصهل دقهشد به ت یهش ا ها عهش ت یهش دحخودسهز نطبوعه نه یا نهش .پهگ دا ت یهش
دقیههاحی

دحخودسههز نطبوع ه ب ه نههش طعانل دحسههال ا پههگ دا ت یههش هیئههز نههش طه ت سههیگ یا نههش
دننا پذ ط خودهش بود.
تبصاارُ :1نطداههل د اههاد یا نههش
نوحد یاا بطدی یا نش

هیئههز عانههل یههطاید سهها

دقیاحی هیا نش یا نش

تبصاارُ :2بنهها به ت ههصی

ا دسههتا شدحدهای فیز نهه ا تاهیههزدت

دصل ا عب نفاد د ن آئین ان دسز.
دقیههاحی بههشا ت یههش هیئههز عانههل یا نههش

دفتههطنطکههزی د اههاد یا نههش

دصل نطبوع ا با حعا ز اطد ظ ننشح دح د ن آئین ان ا ت یش هیئز نش طه دننا پذ ط ن بااش.
تبصاارُ :3یا نههش

دقیههاحی دح صههوحت که بتود ههش بههی

دا  300دد ه آنههوا ا  100هییههاح دههذ کنهش ا

هیچنههین سهها ط دنههوح نحول ه حد ب ه صههوحت صههحیح د اهها دهههش دح صههوحت ت یههش نههش طعانل ن ه تود ههش ب ه
یا نش

دصل تبش ل اود.

فصل ّفتن ً :حَُ ادارُ ًوبیٌدگی اقوبری
هاابدُ  )21دنههوح نههطتبظ بهها یا نههش

دقیههاحی که اا دسههز یا نههش

دصههل ت یههش ههها

آ حد دا دفتههط

نطکزی دح افز کنش:
 .1کلی دنوح نطبوط ب دد
 .2تعیین حئیگ یا نش

آنواد دا قبیل پذ ط

زدحاات داحهدی ا تغییط ایعیز

ا دعضای هیئز عانل یا نش

دقیاحی

 .3پی نهاد عزل ا ص کاحکنا
 .4پی نهاد دداحه خط ش ا فطا
هبدُ  21چنا چ یا نش

ساختیا یا نش

دقیاحی

دصهل بهط دسهاس حتبه بنهشی صهوحت طفته ددحدی دختیهاحدت نغهاب نفهاد د هن

آئین ان بااش د اا دنهوح یا نهش

دقیهاحی دح چههاحچو آ دختیهاحدت صهطفاً بها ت یهش یا نهش

قابل د اا دسز ا یاای ب دخهذ ت یهش ناهشد دا دفتهط نطکهزی یسهز .دحصهوحت که یا نهش
دختیههاحدت دح بطخ ه دنههوح بااههشد آ دنههوح دح یا نههش

دقیههاحی پههگ دا ت یههش یا نههش

دصهل

دصهل فاقهش

دصههل اا دسههز

ب ت یش دفتط نطکزی یز بطسش.

فصل ّشتن  :رتبِبٌدی ًوبیٌدگی
هاابدُ )21ب ه ننوههوح دحا ههاب

یا نههش هههای دصههل بنیههادکههودک دفتههط نطکههزی عیلنههطد سههالیا آ ههها حد

بطدسههاس اههاخ هههای ن صص ه نحاسههب نهه یا ههش ا یا نههش ههها بهه اههطد دههشال ا ههط حتبهه بنههشی
ن او ش.
دنتیاا نطبوط ب حتب

درجِ یک

نایو کل دنتیاادت آ یا نش

بی تط دا 100بااش.

درجِ دٍ

نایو کل دنتیاادت آ یا نش

بی تط دا  70بااش.

درجِ سِ

نایو کل دنتیاادت آ یا نش

بی تط دا  50بااش.

تبصرُ :1داحه دحا اب هط سال توسظ دفتطنطکزی دعال خودهش اش.
تبصاارُ :2یا نههش هههای تههااه ت سههیگ که تعههشدد دد ه آنههواد بوحسههی آ ههها به اههش صهها دح دبتههشدی
داحهی دحا اب

طسیشه بااشد اانل حتب بنشی صودهش اش.

فصل ًْن :اختیبرات ٍ ٍظبیف ًوبیٌدگیّبی اصلی بر اسبس رتبِبٌدی
هبدُ  )21دختیاحدت ا ا ا ا یا نش های دحد  3ب اطد ا ط دسز:
 .1یا نههش

اا دسههز عبه یههودبظ ا نقههطحدت نؤسسه سههبز به ت ههنیل پطا ههشه بههطدی دد ه آنههواد

اددش اطد ظ دقشد کنش.
 .2یا نش

اا دسز سبز ب نعطف بنیادکودک ب هییاحد بالقوه ا دذ هییاح دقشد یا ش.

 .3ب ننووح تصصهی
هییاحد آ یا نش

دد ه

آنهواد به هییهاحد

دحسال کنش .بغیط دا نطددعین ابسا ز بنیاد

 .4اا دسههز زدحاههات داحهدی توسههظ یا نههش
اود.

یا نهش

اا دسهز ن صصهات دد ه آنهواد حد بهطدی

تنوههی ا دهههز ت یههش ههها

ب ه دفتههطنطکههزی دحسههال

 .5یا نههش

اا دسههز تیهها دنههوح ددطد هه نحولهه دا سههوی دفتههطنطکههزی حد نغههاب دسههتوحدلعیلههها ا

بص نان های بنیاد پیگیطی یا ش.
 .6حئیگ یا نش

با تود به تعهشدد دد ه آنهواد ا دننها ته نین بودده صهطفاً نه تود هش ه

ها چنهش

کاحاههناس نههشدکاحی دداههت بااههش .پی ههنهاد یا نههش

بههطدی دفههزد

ت یههش دفتههطنطکههزی قابههل ددطدسههز .حئههیگ یا نههش

دح خصههوح عههزل ا صهه هیهه پطسههنل آ

یا نش

کاحاههناس نههشدکاحی پههگ دا

ن تود ش پی نهاد خود حد دهز ت یش ب دفتطنطکزی دحدئ یا ش.

 .7ت یههش نطخصهه هههای پطسههنل دعهه دا حااد هه ا سههاعت ا ن نوح ههز آ ههها دح اههوا دختیههاحدت حئههیگ
یا نش

دسز.

 .8کاحکنا یا نش
 .9حئیگ یا نهش

فاقش هط و دیاف کاح ت و ق ا کاحد هستنش.
نه تود هش بها حعا هز نهودد دساسهنان دههشدف سیاسهزهها ا حا ه ههای بنیهاد دا نحهل

کی ههای نهوحدی دیه آاحی اهشه بهطدی ته نین نا حتها ددحد ه هها نلزانهات دددحی که نبله آ هها
کیتههط دا  2نیلیههو ح ههال دسههز حأس هاً تصههیی یههطی یا ههش .بههطدی نههودحد بههااتط دا نبل ه فههو ت یههش
دفتطنطکزی اا دسز.
 .10کیه ههای نهوحدی دیه آاحی اهشه دح حدسهتای حا ه هها سیاسهزهها ا دساسهنان بنیهاد ا بها پی هنهاد
هیئز عانل یا نش
 .11فعالیز یا نش

ا ت یش دفتطنطکزی هز ن ن اود.
دح اوا تبلیغات صطفاً با ت یش دفتطنطکزی دننا پذ ط دسز.

 .12تغییههط نحههل خط ههش ا فههطا

دفتههط یا نههش

بهها پی ههنهاد هیئههز عانههل ا ت یههش دفتطنطکههزی

دننا پذ ط دسز.
 .13یا نش

ن تود ش حأساً دقشد به تهیه ا دحسهال انه ههای نعیهول یا هش .سها ط نناتبهات اا دسهز بها

دنضای نش طعانل بنیاد تهیه ا دحسهال اهود .نصاعه ا نهتن انه ههای نعیهول توسهظ دفتطنطکهزی به
یا نش ها دعال ن اود.
هاابدُ  )22یا نههش

دحدهه  2عههالاه بههط دختیههاحدت ا ا هها ا یا نههش

دحدهه  3ددحدی دختیههاحدت ا

ا ا ا ا ط دسز:
 .1حئههیگ یا نههش

بهها تود ه ب ه تعههشدد دد ه آنههواد ا دننهها ت ه نین بودد ه ن ه تود ههش ه

کاحاههناس نههشدکاحی ه
پی نهاد یا نش

کاحاههناس نسههئول نههشدکاحی ا ه

کاحاههناس نههال  -دددحی دداههت بااههش.

بطدی هیناحی با دفطدد نذکوح پگ دا ت یش دفتطنطکزی قابل ددطدسز.

 .2پطددخههز هط و هه دیههاف کههاحی باههشدک ط  16سههاعز دح نههاه ا کسههطی کههاح دح یا نههش
پی ههنهاد حئههیگ یا نههش
دننا پذ ط دسز.

هها چنههش

تنههها بهها

ا ت یههش دفتههط نطکههزی ا دننهها تهه نین بوددهه توسههظ آ یا نههش

 .3تعیین ا پطددخهز هط و ه ت هو ق
آ یا نش

تنبیهه ا کاحد ه به کاحکنها یا نهش

ا با پی نهاد حئیگ یا نش

 .4حئیگ یا نهش

بها ته نین بودده توسهظ

ا ت یش دفتطنطکزی دننا پذ ط دسز.

نه تود هش بها حعا هز نهودد دساسهنان دههشدف سیاسهزهها ا حا ه ههای بنیهاد دا نحهل

کی ههای نهوحدی دیه آاحی اهشه بهطدی ته نین نا حتها ددحد ه هها نلزانهات دددحی که نبله آ هها
کیتههط تههط دا  5نیلیههو ح ههال دسههز حأسهاً تصههیی یههطی یا ههش .بههطدی نههودحد بههااتط دا نبله فههو ت یههش
دفتطنطکزی اا دسز.
هاابدُ  )23یا نههش

دحد ه  1عههالاه بههط دختیههاحدت ا ا هها ا یا نههش

دحد ه  2ا  3ددحدی دختیههاحدت ا

ا ا ا ا ط دسز:
 .1حئههیگ یا نههش

بهها تود ه ب ه تعههشدد دد ه آنههواد ا دننهها ت ه نین بودد ه ن ه تود ههش ه

کاحاههناس نههشدکاحی هه

کاحاههناس نسههئول نههشدکاحی هه

هها چنههش

کاحاههناس نههال  -دددحی ا هه

کاحاههناس دحتباعههات ا دل ه ن ههاحکزههها دداههت بااههش .پی ههنهاد یا نههش

بههطدی هینههاحی بهها دفههطدد

نذکوح پگ دا ت یش دفتطنطکزی قابل ددطدسز.
 .2پطددخههز هط و هه دیههاف کههاحی باههشدک ط 24سههاعز دح نههاه ا کسههطی کههاح دح یا نههش
پی ههنهاد حئههیگ یا نههش

تنههها بهها

ا ت یههش دفتطنطکههزی ا دننهها تهه نین بوددهه توسههظ آ یا نههش

دننا پذ ط دسز.
 .3حئیگ یا نهش

نه تود هش بها حعا هز نهودد دساسهنان دههشدف سیاسهزهها ا حا ه ههای بنیهاد دا نحهل

کی ههای نهوحدی دیه آاحی اهشه بهطدی ته نین نا حتها ددحد ه هها نلزانهات دددحی که نبله آ هها
کیتههط دا  10نیلیههو ح ههال دسههز حأس هاً تصههیی یههطی یا ههش .بههطدی نههودحد بههااتط دا نبل ه فههو ت یههش
دفتطنطکزی اا دسز.
 .4فعالیههز یا نههش
حئههیگ یا نههش

دح اههواه تبلیغههات بههط دسههاس دهههشدف سیاسههزههها ا حا ه هههای بنیههاد ب ه پی ههنهاد
ا تصههو

هیئههز عانههل یا نههش

د اهها نهه پههذ طد .دفتطنطکههزی دح هههط انهها

ن تود ش نا دددن فعالیزهای تبلیغات نغا ط با دهشدف سیاسزها ا حا های بنیاد اود.

