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 مجتمع آموزشی نیکوکاري رعد

 کتابچه راهنما 
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  رعد در یک نگاه:

 با 1363 سال در رعد نیکوکاري آموزشی مجتمع
 حمایتی، توانبخشی، آموزشی، خدمات ارائه هدف

 و دانشگاهی، تحصیالت کاریابی شغلی، مشاوره
 استقالل ایجاد و معلولیت داراي افراد به اشتغال
 جامعه در یابانتوان فعال و مؤثر حضور و فردي

در مجتمع رعد آخرین متد جهانی اشتغال افراد توان یاب  1394از سال  .شد تأسیس
در دفتر کاریابی و اشتغال به مرحله اجرا درآمده  "اشتغال حمایت شده"با عنوان 

  است.

خدا حال هیچ ": فرماید که میالهام گرفته  سوره رعد 13تا  11آیات نام مجتمع رعد 
 ".قومی را دگرگون نخواهد کرد تا زمانی که آن قوم حالشان را تغییر دهند

 :رعد مجتمع اهداف

  انسانی  توانایی ارتقاء براي است آمده رعد نیکوکاري آموزشی مجتمع اساسنامه در
 در را آموزش رعد مجتمع ، بنابرایننیست آموزش از تر مفید و تر مؤثر ابزاري هیچ

 .است داده قرار خود فعالیت محور کلمه، عام مفهوم

 کیفیت بهبود پایدار، اشتغال بستر آوردن فراهم شغلی، هاي فرصت ایجاد رو این از 
 جمله از اجتماعی و فردي زندگی در معلولیت داراي افراد استقالل نهایت در و زندگی
 .کند می تالش آن تحقق براي رعد مجتمع که است اهدافی
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مجتمع آموزشی و نیکوکاري رعد، ماموریت خود را  رعد : هاي و ارزش ماموریت

ها،  یابان و خانواده آنها، از طریق توسعه مهارت کمک به به بهبود کیفیت زندگی توان
هاي  پیشگیري، خوداتکایی و توسعه قابلیتتوانبخشی، یادگیري مستمر، اشتغال، 

  داند. یابان می ارتباطی توان
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در دهه هفتاد منشور رعد که به عنوان شیوه نامه و راهنماي کلی  منشور رعد:

سایت  وبهاي رعد تهیه شده است. ( براي دریافت متن منشور و مطالعه ان به  فعالیت
 مراجعه کنید) رعد 

نفعان، یابان و تمام ذيبه پاس اعتماد و اتکاي نیکوکاران، توان منشور اخالقی رعد:

مجتمع آموزشی نیکوکاري رعد خود را ملزم به پایبندي به اصول این منشور اخالقی 
 انتهاي همین کتابچه آمده است). یکدر پیوست داند (متن کامل  می

  واحد هاي مجتمع رعد:
عنوان دوره علمی و مهارت،  40در رعد در گروه آموزش و بیش از  آموزش •

کارگاه هاي معرق و سوخت چوپ، سفال و کاشی، نقاشی، رشته شود.  ریزي می برنامه
 هاي مختلف کامپیوتر، ورزش)

 فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانیبخش تخصص شامل :  3در  توانبخشی •
 کند.  رسانی می خدمت

 مددکاري •
 روان شناسی •
 مالی •
 منابع انسانی •
 المللروابط بین •
 اشتغال حمایت شده •
 روابط عمومی •
 مشارکتهاي مردمی •
 فناوري اطالعات (آي تی) •
 هماهنگی و توسعه مراکز •
 و پشتیبانیفنی   •
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 رعد کاربردي علمی آموزش مرکز

 مناسب سازي دانشگاه نخستین 1390 سال
 دانشجویان تحصیل کشور براي شده
با عنوان مرکز آموزش علمی  یاب توان

طبقه چهارم مجتمع کاربردي رعد در 
 رشته هاي :شد. در حال حاضر این مرکز در دروه هاي کاردانی شامل تأسیس

، )رسمی متون و مکتوب آثار(انگلیسی  زبان مترجمی، معلولین ورزش مربیگري
 سازي صنعتی، برنامه مالی و ایرانی، حسابداري گرافیک، نقاشی -تجسمی هنرهاي
 اجتماعی، حسابداري رشته هاي  مددکاري :دوره هاي کارشناسی شامل و کامپیوتر

 فناوري مهندسی و محیطی) و (تزئینی سازي)، گرافیک (تصویر مالی، گرافیک
این مرکز است تحصیل در پذیراي دانشجویان داراي معلولیت و غیر معلول  ،اطالعات

 براي توان یابان رایگان است.

 مشابه رعد در کشور: مراکز
مرکز با الگوي مجتمع آموزشی نیکوکاري رعد و با عنوان مراکز  25در حال حاضر 

تهران، کرج، مشهد، زنجان، کرمان، طالقان، قم، شیراز، مشابه و مستقل در شهرهاي 
به  و... ، الیگودرز، پاکدشت، پیشوا، رشت، سنندج، کرمانشاه، یزد، بندرعباس کاشان

 کنند. توان یابان خدمات رایگان ارائه می
  



 16 از 7 صفحه

 

 مسئوالن و مدیران مجتمع رعد: با آشنایی

و بنیانگذار  امناءرئیس هیأت  جناب آقاي مهندس احمد میرزاخانی
رعد تا چندي پیش به عنوان رئیس هیأت مدیره انجام وظیفه مجتمع 

کرد اما در انتخابات اخیر به درخواست شخصی از این سمت  می
 گیري و مسؤولیت رئیس هیأت رئیسه دانشگاه رعد را برعهده گرفت.  کناره

مورد اعتماد مردم تشکیل از همشهریان  نفر 25با حضور  مجتمع رعدهیات امناي 
البدل)  (اصلی و علینفر را به عنوان اعضا هیأت مدیره  7از میان خود شده است که 

 : این نفرات عبارتند از. انتخاب می کنند

 
  رئیس هیأت مدیره: رسولیاندکتر مریم سرکار خانم 

 
 سرکار خانم صدیقه اکبري: نائب رئیس هیأت مدیره

 جناب آقاي مهندس عبداله توسلی 
 

 عضو علی البدل هیأت مدیره: میرخانی جناب آقاي دکتر سید مجید
 

 جناب آقاي محمود توسلی: عضو هیأت مدیره
 

 و خزانه دار عضو هیأت مدیرهجناب آقاي رحمان عالقه بند: 
 

 عضو علی البدل هیأت مدیرهسرکار خانم مهدیه نجفی زاده: 
 

را مجتمع رعد یمدیرعامل13/10/1394از  سرکار خانم منصوره پناهی
  دارد.برعهده 
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 گروه هاي داوطلبی:

 گروه همیاري بانوان و جوانان فعالیت می کنند. 2داوطلبان در مجتمع رعد در  
مهم خیریه رعد از جمله جشنواره هاي غذا  رویدادهاي اجراي و برنامه ریزي مشارکت،

 است.گروه  2هاي این  و بازارچه هاي نیکوکاري و حراج آثار هنري از فعالیت

 1373 سال گروه بانوان ازبانوان:   همیاري گروه •

رئیسه  هیأت داخلی انتخابات با و است شده تأسیس
 بر عالوه گروه این می کنند انتخاب خود بین از اي

 رستوران امور اداره در عمومی رویداهاي در مشارکت

 .دارند جدي مشارکت مددکاري واحد کمک هاي و

 سال از گروه جوانان جوانان: همیاري گروه •

 از توجهی قابل جمعیت و است شده تأسیس 1374
 جذب را اجتماعی فعالیت هاي به عالقه مند جوانان

  .است کرده خود

 :مزایا حقوق و

بر اساس قانون کار جمهوري اسالمی ایران و تحت پوشش  کارکنانحقوق و مزایاي  •
 بیمه تامین اجتماعی  است.

یکساله بوده و در ابتداي هر سال در اشتغال در مجتمع به صورت قراردادي و   •
 صورت تایید مدیر عامل تمدید می شود.

کارکنان در مجتمع مستلزم گذراندن سه ماه دوره آزمایشی خواهد  و جذب پذیرش •
 بود.
 قابل مسئول واحدفوق العاده اضافه کاري در خارج از ساعات اداري با تایید  •

 .پرداخت است
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  الحسنه: قرض صندوق

 صندوق نام به صندوقی همکاران بین رعد مجتمع در •
سرمایه  با که است شده تأسیس کارکنان الحسنه قرض

 و ضروري وام هاي ضوابط مشخص اساس بر و اعضا گذاري
 . پردازد می اضطراري

 نیمروزي: غذاي

 این از ربط مسؤول ذياز  غذا هفتگی فیش تهیه با و توان یابان می توانند همکاران •
  کنند. استفاده تسهیالت

  آمد: و رفت سرویس

کارکنان مجتمع می توانند از خودروهاي ویژه ایاب و  •
 ذهاب توان یابان در صورت امکان استفاده نمایند.

 :مجتمع رعد عمومیقوانین و مقررات 

 هاي بدو استخدام به منظور آشنایی کامل با رعدضرورت حضور فعال در آموزش •

 رعد مجتمعانجام وظایف شغلی طبق شرح وظایف ارائه شده توسط  •

 آشنایی کامل با منشور اخالقی رعد و پایبندي به آن •

 ) و پایبندي به آن 2نامه تضاد و تعارض منافع (پیوست آشنایی کامل با آیین •

 ها و فرایندهاي داخلی رعدنامهآیین  ضرورت پایبندي به تمامی قوانین، •

اعضاي مدیریتی به صورت دوره اي کارکنان و ارزیابی دوره اي رعد (آگاهی از  •
فاصله بین عملکرد/ صالحیت مشاهده می شوند و معموال شش ماه یک بار) ارزیابی (

 است.شده و مورد انتظار اندازه گیري شده و در طرح ریزي برنامه هاي آتی تاثیرگذار 

در صورت بروز  ک از آن،هاي اولیه (خانم حقیقی) و کمتماس با واحد کمک •
 العملی.قبل از هر عکسیاب ها و یا کارکنان مشکالت جسمی/روانی براي توان
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و پایبندي به همکاران و توان یابان ضرورت ارتباط مناسب و محترمانه با تمامی    •
 ها و هنجارهاي اخالقی رعدارزش

روزهاي پنج شنبه بعد ازظهر و در  4صبح تا  8ساعت حضور به موقع در محل کار  •
 ظهر 12تا صبح  8از 

 .کارتخوان ثبت ساعت ورود و خروج خود با استفاده از سیستمضرورت  •
هاي دوره اي ( مجتمع بنا به بازآموزيضرورت حضور فعال کارکنان و مدیران در  •

نامه ها و غیره  برگزار اي در باره مسائل اخالقی و آیینهاي دورهصالحدید باز آموزي
 می کند) 

جهت توسعه ضرورت حضور فعال در برنامه هاي تدارك دیده شده توسط مجتمع  •
 .ها، مهارت و تخصص  براي کارکنان و اعضاي مدیریتی صالحیت

و نظم و بج سینه اختصاصی مجتمع  نصب  وپوشش مناسب اداري ضرورت رعایت  •
 مانتو،شامل  ها خانم براي پوشش این امناسبت ه و مراسم ها در( انضباط ظاهري

 رعد اختصاصی نشان با سینه بج همراه سفید، پیراهن آقایان براي و مقنعه و شلوار
 .)است
درصورت آسیب به اموال مجتمع براساس میزان خسارت امور اداري تصمیم گیري  •

 خواهند کرد.

 :استفاده از مرخصیضوابط 

با تقاضاي کتبی و و  روز در سال 62به میزان  استحقاقیامکان استفاده از مرخصی  •
 موافقت مدیر واحد مربوط

کارکنان و مدیران در صورت مرخصی الزم است قبال جانشین خود را معرفی  •
 .نمایند

 از روز 9 حداکثر ذخیره به مجاز سال هر در کارگران کار، قانون 66 ماده به مستند •
 هستند. بعد سال به انتقال و خود مرخصی مانده
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بیماري امکان استفاده از مرخصی استعالجی، با اطالع به مسئول  درصورت بروز •
 .است مربوطه و ارائه گواهی پزشکی

مدیر امکان استفاده از مرخصی بدون حقوق با موافقت کتبی مسئول مربوطه و  •
 وجود دارد.اداري مالی 

امکان استفاده از مرخصی ساعتی به شرط کسر از مرخصی استحقاقی و با تعیین  •
 امکان پذیر است.جانشین 

 . استاستفاده از مرخصی استحقاقی مدت مرخصی زایمان شش ماه  •

 مشخصات مجتمع آموزشی نیکوکاري رعد:

 . 74پالك  تهران، شهرك غرب، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی،: نشانی •
 88082266تلفن :  •
 info@raad-charity.orgپست الکترونیک:  •
 www.raad-charity.org :سایت اینترنتی •
  raad_charity.org@:شبکه هاي اجتماعی •

 

  

http://www.raad-charity.org/
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 1پیوست 

 منشور اخالقی رعد

ن تاسیس آموزش و اشتغال جانبازان و معلوال با هدف 1363مجتمع آموزشی نیکوکاري رعد، در سال 
، تا آنها بتوانند در داردو بارور کرده را شناسایی ها یابهاي بالقوه توانو تا امروز استعداد و توانایی شد

جامعه به عنوان عضوي فعال و داراي حق مساوي اجتماعی و شهروندي حاضر شوند و موثر عمل کنند. 
-مناسب دانشگاه اولین عنوان علمی کاربردي نیکوکاري رعد به دانشگاه 1390 سال در همین راستا در

شد و امروزه مفتخر است، در این دانشگاه،  افتتاح مجتمع این در کشور براي معلوالن شده سازي
با سایر دانشجویان غیرمعلول، در درکنار امکانات الزم،  ارایهبه راحتی و با   دانشجویانِ داراي معلولیت

 روش  1394پردازند. همچنین از سال  رشته دانشگاهی، به تحصیل می 6ع کاردانی و کارشناسی مقاط
 است. انجامدر این مجتمع در حال » حمایت شده اشتغال« 

ها،  یابکوشد تا با افزایش انگیزه، خودباوري و توانمندي در توان در حال حاضر رعد با تمام قدرت می
هاي برابري  کند تا به ارزش ور فعال در جامعه برساند؛ به عالوه تالش میآنها را به استقالل مالی و حض

پذیري، انسان دوستی و شادي و طراوت ارج نهاده و آن را در  ها، نیکوکاري، مشارکت، مسئولیتانسان
جامعه ترویج دهد. بی شک این موارد عملی نخواهد شد مگر برپایه اعتماد و اتکایی که همواره 

اثران به رعد دارند. به پاس این اعتماد و اتکا، مجتمع آموزشی ها و تمامی ذي یابواننیکوکاران، ت
 داند.   نیکوکاري رعد خود را ملزم به پایبندي به اصول این منشور اخالقی می

 اصولی که به آن پایبندیم
 هاي مالی اخالق مداري در جذب سرمایه ،جمع آوري هدایا و کمک )1
 خیرِ اعمال به نیل در و مشوق ایشان کوشیم می خَیِرهاي  انسان درونی احساس ارتقاي و پرورش بر •

 هستیم. بیشتر
 را امانت شرط هاکمک و امکانات هدایا، وجوه، مصرف در و دانسته نیکوکار مردم امانتدار را خود ما •

 .داریم می مبذول را دقت نهایت و رعایت
 گسترش) 2 آیه مائدهسوره (  والتقوي البر علی ا تعاونو " الهی آموزه اساس بر را نیکوکاري فرهنگ •

 براي هستند تجربه و تخصص داراي اي حرفه آموزشهاي  زمینه در که نیکوکاري افراد  همه از و داده
 . آوریم می عمل به دعوت همکاري

 هرچه جغرافیایی پوشش تا با کنیم می مصرف بهینه اي گونه به را نیکوکاران از دریافتی هاي کمک •
 .شامل شود را کشور نقاط دیگر در یاب توان جامعه ،بیشتر

هاي نیکوکاران را جهت ارتقاء کیفیت خدمات و ایجاد اشتغال  کوشیم، به بهترین شیوه، کمک می •
 .یابان به کار گیریم براي توان

 هاي کمک و نیکوکار افراد تا با جذب بخشیم ارتقاء همواره را رعد اجتماعی کوشیم تا وجه می •
 .گام برداریم نیکوکار خلقاعتماد  و خالق رضاي راستاي در و هشب هرگونه از عاري مردمی،
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 .برند می بهره خود نیک عملِ از نیز نیکوکاران. است انسان درونی نیاز به پاسخ باور داریم، نیکوکاري •
و معرفی مجتمع رعد  ، عملکردهاي کاري ، روش نمایی و فریب کاري در بیان اهدافاز هرگونه بزرگ •

کنیم و  اهداف را منصفانه و شفاف  هاي مالی و جذب سرمایه پرهیز می هنگام جمع آوري هدایا، کمک
 نماییم. براي نیکوکاران تبیین می

هاي عمومی، تغییرات  تا سیاست دهیم میبدون ابهام انجام و در فضاي باز ، خود را آشکار هاي فعالیت •
 .قرار گیرد نیکوکاراندر اختیار  ، صریح و بی واسطهافطور شف و اقدامات عمده به

 رعایت عدم ایجاد تضاد منافع  )2
به  شخصیهاي مالی بدون منفعت طلبی شخصی یا ارجح دانستن نفع  آوري هدایا و کمکدر جمع •

 دانیم.  ، خود را ملزم پایبندي به اصول، قوانین و مقررات مجتمع میرعد نفع مجتمع
 خریدهاي رعد ذینفع نیستیم.در معامالت و یا  •
 کنیم. در برداشت یا تخصیص درآمدها به نفع خود عمل نمی •
 کنیم. از تسهیالت و امکانات رعد در جهت منافع شخصی خود استفاده نمی •
ها شفاف و  ها و نهاد تاکید داریم تا تمام ارتباطات حقوقی، مالی و یا سازمانی رعد با سایر سازمان •

 روشن باشد.
 اثران ري در رفتار با ذياخالق مدا )3

اند)  ها و تمامی افراد که به نوعی با رعد در ارتباطیابرفتار با افراد (کارمندان، داوطلبان، توان در •
 کنیم. اي را رعایت می نزاکت، عدالت و انصاف طبق موازین اخالقی، انسانی و حرفه و ادب
بدنی ناشایست  تماسجنسی ناخواسته یا  استفاده سوءهر گونه بدرفتاري، آزار و تهدید ممنوع است.  •

 کنیم. ت و با آن برخورد میقابل تحمل نیس
از کارکنان مجتمع (نیروهاي موظف و داوطلب) در برابر هرگونه آسیب روحی و جسمی در مجتمع  •

 نماییم. حفاظت می
تانه و از این ما بر این باوریم رفتار با افراد باید به دور از هرگونه تبعیض جنسیتی، دینی، نژادپرس •

 کنیم. دست بوده و با افراد موظف و داوطلب، برابر و عاري از تبعیض برخورد می
ما با سایر موسسات خیریه داخلی و بین المللی تعامل داشته، و در فضایی به دور از رقابت و هم گام  •

 کنیم. و هم قدم با سایر موسسات جهت انجام امور خیرخواهانه تالش می
 حقوق و انسانی کرامت به اعتقاد معناي به آمیز محبت همیاريِ و دوستی ریم که نوعما بر این باو •

 .شود می شادابی و شکوفایی موجب و است افراد شهروندي
 کنیم. تقویت نفعان ذي در را زندگی به امید و انگیزه تفریح، امکان و پویا شاد، محیطی آوردن فراهم با •
رعد را موکداً حفظ و آن را الگوي مناسبی براي ایجاد باور اتکاء » غیر سیاسی«و » غیر دولتی«اصالت  •

 نماییم. به خود معرفی می
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 یابانمداري در ارائه خدمات به توان اخالق )4
 معلول توانمندسازي، بدون مقرري، و اعانه یابان بر این باوریم که پرداختما در ارائه خدمات به توان •

 10 هر از و است  گسترده جامعه در کند. (معلولیت می تبدیل اجتماعی معلول به را حرکتی و جسمی
 است). ذهنی و حرکتی حسی، جسمی، محدودیت دچار نفر یک جامعه عضو
 عوامل از جامعه در فعال حضور و دیگران به اتکاء بدون زیستن ما معتقدیم استقالل مالی،  •

  .هاست انسان همه حق و رضایتمندي
 و هستند ذاتی استعدادهاي و توانایی داراي جامعه افراد دیگر چون هم یابان توانما بر این باوریم که  •

 کنند. ایفا موثري نقش جامعه توسعه در توانند می
را به عنوان شهروندان  یابان توانما باور داریم ایجاد انگیزه و خودباوري، زمینه توانمندسازي و حضور  •

 کند. فعال جامعه فراهم می
 دیگر همانند وعادي دلپذیر زندگی از دارند حق یابان توان و برابرند هم با ها انسان ما معتقدیم همه •

 .باشند برخوردار شهروندان
 و کوشش و تالش برخوردارشوند عادي زندگی یک مواهب از یابان توان آنکه ما اعتقاد داریم براي •

 .است الزم جامعه افراد همه همکاري
 و ها گیري تصمیم در مشارکت و ها توانایی و استعدادها بر تکیه با یابان ما بر این باوریم که توان •

 .خواهندبود موثر خود زندگی کیفیت ارتقاء در آن از حاصل اقدامات
 با کردن از نگاه کنیم. یابان از ترحم و دلسوزي به شدت پرهیز میما در ارائه خدمات به توان •

 کنیم. شدت پرهیز میترحم به  کنجکاوي، دلسوزي، تعجب، از هایی حالت
 به این و کند می زیاد را وابستگی یابان،حد نسبت به توان از بیش توجه بر این باوریم که احساس •

 . رساند می صدمهها  توانایی یافتن و استقالل
 .هستیم امیدوار  جامعه نفع به بازدهی عنوان به یابان، توان جانب از متقابل خدمات ارائه به •
 حد در را خود اندشده مندبهره ايحرفه توانبخشی و آموزش مواهب از رایگان به که یابان توان •

 رعد متعهد مجتمع و یابانتوان دیگر به متقابل معنوي و مادي خدمات ارائه و مشارکت به توانائی
 دانند. می

 ها  ها و پروژه اخالق مداري طی اجراي برنامه )5
 در آنان فعال حضور امکان یابان توان براي اشتغال هاي زمینه آوردن ما کوشش می کنیم تا با فراهم •

 .دهیم افزایش را جامعه
 یابان توان مالی استقالل موجب کار، بازار نیاز برحسب خدمات کیفیت باالبردن کنیم، با کوشش می •
 .شویم 
 تا سرحد امکان و شکوفا آنان استعدادهاي که است اي گونه به یابان توان در رعد آموزش •

 .شود جبران ها آن حرکتی و حسی جسمی، هاي محدودیت
 .باشیم داشته را بازدهی بیشترین یابان توان اي  حرفه بخشی توان کوشیم تا در ما می •
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 که را هدف این و بخشیده ارتقاء همواره را شده ارائه هاي آموزش بودن اي حرفه و کاربردي هاي جنبه •
قرار  نظر مد است، واقتصادي بخش ثمر کار براي کارآموزان شدن توانا شده ارائه هاي آموزش از منظور

 .دهیم می
 و ها توانایی با افراد آشنایی موجبات خشی،توانب با توام روز، به و مفید هاي آموزش با •

 .کنیم می فراهم را هایشان محدودیت
 .کنیم می تسهیل را توانمندسازي فرایند خودباوري، و انگیزه ایجاد طریق از •
 یابان توان براي حال عین در و داده نظر مد را جامعه اقشار همه مخاطب، گروه به خدمات ارائه در •

بھ نحوی کھ با تعیین حداکثر زمان  .شویم قائل اولویت زده مصیبت و محروم افتاده، دور نقاط
یابان را فراھم  مندی سایر توان یابان از خدمات تخصصی امکان بھره مندی رایگان توان بھره
 آوریم. می
 .شویم می قائل ایشان براي برابر هاي فرصت یابان، توان هاي محدودیت به توجه با •
 گسترش را دوستی انسان روحیه رعد اهداف تحقق راستاي در جامعه، افراد همه از دعوت با •

 .دهیم می
 کمک یابان توان فردي استقالل به دستیابی و رعد مجتمع اعتالي به همگانی، همت و پشتکار با •

 .کنیم می
 را اجتماعی مشارکت و پذیري مسئولیت حس و نفس به اعتماد اجتماعی، هاي مهارت آموزش با •

 .کنیم می تقویت
کنیم و  ها و مخاطرات اخالقی آن توجه می ها، به ریسک ها و برنامه قبل از طراحی و اجراي پروژه •

 کوشیم تا خطرات احتمالی ممکن را تحت کنترل قراردهیم. می
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 2پیوست 

 آیین نامه تضاد و تعارض منافع
 

تصمیم و یا اقدامی به نفع کارکنان و یا مدیران و به ضرر بر اساس تعریف هیئت امنا، هنگامی که 
ع به حالت و فشود. در واقع تعارض منا تعارض منافع ایجاد میتضاد یا رعد باشد، موقعیت مجتمع 

داشته باشند که از یک طرف در مقام و موقعیت  شود، که شخص یا اشخاصی وجود وضعیتی اطالق می
گیرند و از آن طرف خود داراي منافع شخصی یا گروهی مجزا و در تقابل و  محتاج به اعتماد قرار می

هیئت امنا سیاست و مدل کنترل مربوط به با این تعریف، تعارض با مسؤولیت مورد نظر قرار دارند. 
خواهد  زیر تعریف کرده است و از هیئت مدیره موسسه رعد می حوزه تعارض منافع کارکنان را به شرح

 . باشد داشته کنترلی مکانیزم آن رعایت براي و برساند کارکنان اطالع به را که اجراي این سیاست 
 

هاي جبران خدمات با  همه مدیران و کارکنان موسسه رعد، غیر از آنچه که در سیاست .1
ایشان توافق شده است، نباید دریافت مالی و یا غیرمالی دیگري داشته باشند. این سیاست 
مشمول همه اعضاي اصلی و علی البدل هیئت مدیره، مدیرعامل، مدیران اجرایی، کارکنان 

 واحدهاي مختلف، مدرسین و داوطلبین موسسه رعد خواهد بود. 
 

هاي از پیش تعریف شده،  اساسنامه رعد، غیر از بازپرداخت هزینه 30و ماده  10پیرو ماده .2
فعالیت اعضاي هیئت امنا و هیئت مدیره مجتمع افتخاري است و این اعضاء مجاز به مبادله 

 د. یستنمالی یا غیر مالی با این مؤسسه و سایر مؤسسات مستقل رعد ن
تواند با  ود، هیئت امنا میتبصره) چنانچه مدیرعامل از میان اعضا هات امنا انتخاب ش

تشخیص اکثریت اعضاء و با توجه به فعالیت تمام وقت مدیرعامل، مبلغی را به عنوان حقوق 
 و پاداش وي در نظر بگیرد.

 
هیئت مدیره موظف است از موارد نقض تعارض منافع در سازمان (درصورت وجود) بطور  .3

د. همچنین امکانی را ایجاد کند که اي گزارشی را براي اعضاي هیئت امنا ارسال نمای دوره
 یا از طریق جعبه شکایات گزارش شود.  تخطی از موارد فوق، به مدیرعامل بطور مستقیم و

(مثال پیشنهاد  اگر مورد نقض منافعى وجود داشته باشد که شخص اعالم کند و وارد خطا نشودتبصره) 
فرد خاطی بنا به ، رت عدم اعالم شخصدر صوگزارش در هیئت مدیره ثبت خواهد شد. ، دریافت هدیه)

اهمیت تخطی صورت گرفته، مورد توبیخ و یا هرگونه تصمیم مورد تشخیص مدیرعامل و یا هیئت 
 مدیره قرار خواهد گرفت.

 
 


