پیوست شامره 1
درخواست اخذ نمایندگی
بٌام آفریدگار داًش ٍ آگاّی

هدیریت هحترم عاهل هَسسِ خیریِ رفاُ کَدک (بٌیاد کَدک ایراى)
با سالم ٍ احترام
بدیيٍسیلِ ایٌجاًب  ........................................فرزًد  .................................بِ شوارُ شٌاسٌاهِ .................................
با تاریخ تَلد  ....................................دارای کدهلی  ...............................................صادرُ از ...................................
بِ ًشاًی  ٍ .............................................................................................شوارُ تواس .....................................
درخَاست خَد را جْت ایجاد دفتر ًوایٌدگی آى هَسسِ در استاى ................................شْر ................................
اعالم هیدارم.
ّوچٌیي با عٌایت بِ اطالع کاهل از هقررات قاًًَی ٍ شرح ٍظایف هرتبط با هَضَع؛ هتعْد هیشَم هطابق با
اساسٌاهِ هَسسِ خیریِ رفاُ کَدک ٍ هصَبات ّیأت هدیرُ آى عول ًواین.
اهکاًات هَجَد ٍ در دسترس ایٌجاًب جْت گشایش ٍ راُاًدازی ًوایٌدگی بِ قرار زیر است:
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
6ـ
تاریخ ٍ هحل اهضاء
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پیوست شامره 2
تعهدنامه عدم فعالیت
سیاسی
بٌبم آفزیدگبر داًص ٍ آگبّی

ایٌجبًب  ................................فزسًد  ....................بِ کدهلی  ....................................عضَ ّیئت اهٌبی ًوبیٌدگی هَسسِ
خیزیِ رفبُ کَدک در ضْزستبى  .................................ضوي پذیزش ضَابط قید ضدُ در اسبسٌبهِ ایي هَسسِ،
تعْد هیًوبین در دٍرُ سهبًی اًجبم ٍظیفِّ ،یچگًَِ فعبلیت سیبسی در ّیچ ًْبد ٍ سبسهبًی ًداضتِ ٍ در صَرت
تصوین بِ آغبس فعبلیت سیبسی در حیي خدهت ،ایي هزقَهِ بِ عٌَاى استعفبی کتبی اس ایي هسؤلیت بَدُ ٍ حق
ّزگًَِ ادعبی احتوبلی در ایي رابطِ را اس خَد سلب ًوَدُ ٍ هَسسِ خیزیِ رفبُ کَدک (بٌیبد کَدک ایزاى) بِ
هحض اطالع اس ّزگًَِ فعبلیت سیبسی ایٌجبًب هجبس بِ هعزفی عضَ ّیئت اهٌبی جدید خَاّد بَد.
تبریخ ٍ هحل اهضبء
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پیوست شامره  3و 4

محل الصاق عکس

فزم تقاضای ّوکاری افتخاری
هشخصات فزدی
ًام

ًام خاًَادگی

ًام پذر

شوارُ شٌاسٌاهِ

کذهلی

صادرُ اس

تاریخ ٍ هحل تَلذ

جٌسیت

هذّة

هلیت

ٍضؼیت تاّل

هجزد

شغل پذر:

تحصیالت پذر:

تحصیالت هادر:

هتاّل

شغل ّوسز:

تحصیالت ّوسز:

تاریخ اسدٍاج:

تؼذاد افزاد تحت تکفل:

ٍضؼیت ًظام ٍظیفِ

هشوَل

پایاى خذهت

هؼاف

شوارُ تواس هٌشل

شوارُ ّوزاُ

شوارُ ّوزاُ ٍالذیي

پست الکتزًٍیکی (ایویل)

شغل هادر:

........دختز

تؼذاد فزسًذاى:

.......فزسًذ

........پسز

ّ.......وسز

ٍ.......الذیي

ػلت هؼافیت:

آدرس هحل سکًَت:

ٍضؼیت تحصیلی
ردیف

هقطغ تحصیلی

1

دیپلن

2

کارداًی

3

کارشٌاسی

4

کارشٌاسیارشذ

5

دکتزی

رشتِ تحصیلی

گزایش

ًام هَسسِ  /داًشگاُ

هؼذل

سال اخذ

CHF-HR013-10

ردیف

سوابق کاری

سمت

شماره تماس

نام محل کار

1
2
3

وضعیت اشتغال درحال حاضر

ردیف

آماده به کار

زبان خارجی

1
2
3

ردیف

نام نرمافزار

1
2
3
4
5

Windows
Microsoft Office

ردیف

1
2
3
سایر مهارتهای تخصصی:

بازنشسته

شاغل

آشنایی با زبانهای خارجی
مکالمه

خوب متوسط ضعیف

عنوان دوره

خوب

مهارتهای نرمافزاری
خوب

عالی

نوشتار

متوسط

میزان آشنایی

دورههای آموزشی خاص
مدت دوره

ضعیف

خوب

متوسط

نام موسسه

ترجمه

متوسط

ضعیف

ضعیف

سال اخذ مدرک
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کتاب و مقاالت

ردیف

عنوان

موضوع

ردیف

نام و نام خانوادگی

شغل

1
2

1

انتشارات

معرفین

نسبت

وضعیت و سال چاپ

تالیف یا ترجمه

آدرس و شماره تماس

در چه زمینه های مایل به همکاری به صورت افتخاری و تبرعی با بنیاد هستید؟
-1
-2
-3
-4
چه میزان از وقت خود را به همکاری افتخاری و تبرعی با بنیاد اختصاص خواهید داد؟
 ............روز در هفته

توضیحات:

 ...........ساعت در هفته

تاریخ و امضاء

نظر مصاحبه کننده:

تاریخ و امضاء
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پیوست شامره 5
ثٌبم آفشیذگبس داًص ٍ آگبّی

منشور اخالقی
ثٌیبد کَدک ایشاى ّوَاسُ ثِ ایي هیاًذیطذ کِ ّیچ داًصآهَص ثباستعذادی ًجبیذ ثِ علت فقش ،اص تحصیل ٍ تالش ثبصثوبًذ .ثشاسبس
ایي ثبٍس سسبلت خَد سا حوبیت هبلی ٍ هعٌَی کَدکبى هستعذِ هحشٍم ایشاًی ثِ ّوت ّویبساى دٍساًذیص ٍ داًصدٍست هتکی ثش
اًگیضُ ،هْبست ٍ پطتکبس کبسکٌبى ٍ ًیشٍّبی داٍطلت ،هطبّیش ٍ فشّیختگبى دس پیًَذ ثب ضجکِ خیشیِّبی ّوسَ هجتٌی ثش کبسآهذی،
ریٌفعهذاسی ٍ پبسخگَیی تعییي ًوَدُ است .ثٌبثشایي چطناًذاص ثٌیبد کَدک ایي است کِ:
"پیشريتریه سازمان مردموهاد در شىاسایی ي حمایت از داوشآمًزان مستعد ویازمىد" ضَد.
خبًَادُ ثضسگ ثٌیبد کَدک خَد سا هلضم ثِ حفظ ٍ اجشای اسصشّبی صیش هیداًذ:
 حفظ کشاهت اًسبًی هذدجَیبى

 گستشش تفکش کوک ثِ ّنًَع ثِ عٌَاى لزتی هعٌَی
 کوک ثِ ّنًَع ثِ عٌَاى ٍظیفِ اجتوبعی

 گستشش فشٌّگ فعبلیتّبی داٍطلجبًِ دس جبهعِ
 احتشام ٍ پبسخگَیی ثِ ریٌفعبى ثٌیبد

پرسىل ي تمامی اعضاء بىیاد کًدک مًارد اخالقی ي رفتاری زیر را سرلًحه فعالیت خًد قرار میدهىد:

ـ ثشخَسداسی اص هسئَلیتپزیشی ثبال
ـ سعی دس پیطشفت اهَس ثِ ثْتشیي ٍجِ ثب عالقِ ثِ اهَس ًیکَکبساًِ
ـ ثکبسگیشی توبهی تالش خَد جْت اًجبم اهَس هحَلِ دس چبسچَة کبسی
ـ هلضم ثِ اًجبم اهَس هحَلِ دس اسشعٍقت ثب ثْتشیي کیفیت
ـ هکلف ثِ سعبیت کلیِ ضئًَبت اخالقی
ـ سعی ثش ثشقشاسی ساثطِ صحیح ثب ّوکبساىّ ،ویبساى ٍ هذدجَیبى
ـ هلضم ثِ سعبیت آساستگی ظبّشی هطبثق ثب عشف حبکن ثش اجتوبع
ـ تالش جْت پیطجشد آسهبىّبی هَسسِ (آهَصش هذدجَ ٍ جزة ّویبس) ٍ قشاسدادى آى دس صذس اّذاف خَد
ـ سعبیت توبهی قَاًیي جبسی کطَس ٍ دستَسالعولّبی داخلی هَسسِ
ـ تالش جْت ضٌبسبًذى ًبم ثٌیبد کَدک ثِ ثْتشیي ٍجِ هوکي ٍ تجلیغبت ثشای هَسسِ

ایٌجبًت  .............................................ثِ عٌَاى عضَی اص خبًَادُ ثٌیبد کَدک (هَسسِ خیشیِ سفبُ کَدک) ثب پزیشش توبهی هَاسد
عٌَاىضذُ دس هٌطَس اخالقی هَسسِ ،خَد سا هَظف ثِ سعبیت آى دس ساستبی تعبلی ٍ اّذاف ثٌیبد کَدک هیداًن.

هحل اهضبء
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