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04-SGS-FR-008 : شماره انحصاری

فرم
هم پیمان با ر عد

مجتمع آموزشی و نیكوكاری رعد، مأموریت خود را كمك به بهبود كیفیــــت زندگــــی 
توان یابان و خانواده آنها، از طریق توسعه مهارت ها، توان بخشی، یادگیری مستمر، 
اشتغال، پیشگیری، خوداتكایی و توسعه قابلیت های ارتباطی توان یابان می داند. این 
مجموعه با تمام قدرت می کوشد تا با افزایش انگیزه، خودبــــاوری و توانمنــــدی در 
توان یاب ها، آنها را به استقالل مالی و حضــــور فعــــال در جامعه برسانـد؛ به عالوه 
تالش می کند تا به ارزش های برابری انسان ها، نیکوکاری، مشارکت، مسئولیت پذیری، 
انسان دوستی و شادی و طراوت ارج نهاده و آن را در جامعه ترویج دهد؛ و بر این باور 
است که با همکاری و همیاری داوطلبان که با نیتی خیرخواهانه و انسان دوستانه به 
یاری رعد آمده اند، می تواند با سرعت و توان هرچه بیشتر  به اهداف خود نائل آمده  و 

طعم شیرین موفقیت را بچشد.
بنابراین مجتمع آموزشی و نیكوكاری رعد متعهد می شود در بدو ورود، آموزش های 
الزم جهــــت آشنایــــی کامل داوطلــــب با رعد و وظایف محوله را تدارک ببیند. این 

آموزش ها عبارتند از:
- تحویـــل کتابچـــه راهنمای رعد (شـــامل معرفـــی مجتمع، چشـــم انداز، اهداف و 
مأموریت، منشـــور اخالقی مجتمع و تمام مواردی اســـت که الزم است هر کدام از 
داوطلبان مجتمع، در طول همکاری و در راستای وظایف و مسئولیتشان  از آن آگاه 

باشند) 
- تشـــریح و تبیین آیین نامه گروه همیاری بانوان/ جوانان رعد توســـط اعضای قبلی 

گروه همیاری بانوان/ جوانان رعد

بر این اساس داوطلب با رعــــد هم پیمـان می شــــود که به چشم انـداز، مامـوریت، 
ارزش ها، اهداف، منشـــور اخالقی و قوانین و آیین نامه هـــای داخلی مجتمع پایبند 
بوده  و نکات قابل مالحظه ای که در کتابچه راهنما به آن ها اشـــاره شـــده اســـت را 
رعایت می نماید و می کوشـــد تـــا به بهترین نحو در حوزه فعالیـــت و به مدت زمان 
تعیین شده (قید شده در فرم همکاری- پیوست ۱) به وظایف و فعالیت های محوله 

خود عمل نماید. 
همچنین اصول دوســـتی و امانت داری در استفاده،  نگهداری،  خرید و مصرف اموال 
وجوه، وسایل و تأسیسات مجتمع را رعایت کرده و كلیه اطالعات مربوط به عملیات 
و روش هـــا و فعالیت های مجتمع كه در حین كار و اشـــتغال كســـب كرده و یا در 
دســـترس قرار می گیرد را محرمانه دانسته و راز دار باشد و  جداً از افشاء  غیر مجاز 

آنان نزد موسسات و اشخاص دیگر و یا استفاده شخصی خودداری نماید.

اینجانـــب .................................................. فرم هم پیمانی بـــا رعد، آیین  نامه گروه همیاری 
بانـــوان/ جوانان رعد و کتابچه راهنمای همکاری با رعد را مطالعه کرده و نســـبت به 

انجام موارد ذکر شده در باال، پایبندم.
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