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 ))َّ الطافی((

داًطجَیی دستاى هْز ػلی )ع(، هَارد خَاستِ ضذُ خیزیِ خَاّطوٌذین جْت ّوکاری تا کاًَى 

 در فزم را تِ دلت تکویل تفزهاییذ:

  

 ،  رضتِ تحصیلی:                                         ًام ٍ ًام خاًَادگی:                    

 ، ضوارُ تواس:                                                  ضوارُ داًطجَیی:             

 ایویل : 

 در صَرت توایل تِ ّوکاری در ّز یک اس هَارد سیز , آهادگی خَد را اػالم ًواییذ .

 

 گیریآموزش و پیش کمیته( 1)

 هاهای تحت پوشش خیریههای آموزشی جهت خانواده: کالس 1-1

   ّای سًذگیٍ تْثَد ضیَُ  life-style گزٍُ: کار 1-1-1      

  ّای سًاى اریکارگزٍُ تیو : 2-1-1      

 کارگزٍُ اػتیاد :  3-1-1      
 

 

 

 

 

 های آموزشی ویژه مدارس محروم :  کالس 2-1

 ٍ تلَؽ  ًَجَاًاىآهَسش تِ  : کارگزٍُ 1-2-1      

   گزٍُ تْذاضت دّاى ٍ دًذاى کار:  2-2-1      

  ّای سًذگیٍ تْثَد ضیَُ  life-styleکارگزٍُ  : 3-2-1      

 

 درمانکمیته ( 2)
 ی :درهاً ّوکاری در لسوت:  1-2 

  پشضکی 

  دًذاًپشضکی 

  هاهایی

 پزستاری 

  تـذیِ  هطاٍرُ

   طٌاسیرٍاًهطاٍرُ  
 

 

 

 

 کادر درهاًیِ ّوکار در درهاًگاُ تا ّواٌّگی :  2-2

 

 ( کمیته اجرایی 3)
 ًوایطگاُ کتاب، ػکس ٍ ...  ٍ یا جطيّایی ّوچَى تزگشاری : کوک در سهیٌِ اجزای تزًاهِ 1-3

  هحزٍم هٌاطك  ٍ ّای هیذاًی ٍ اسکزیي در رٍستاّاریشی جْت تزگشاری تزًاهِّواٌّگی ٍ تزًاهِ:  2-3
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 ( کمیته روابط عمومی 4)
  : تْیِ هطالة هَرد ًیاس جْت سایت ٍ ًطزیِ  1-4

   )تْیِ تزٍضَر , پَستز ٍ ...( : ّوکاری جْت تثلیـات هَرد ًیاس 2-4

  هزتَطِ  ّای در داًطکذُ ػٌَاى راتط کاًَى: ّوکاری تِ 3-4

 

 ( کمیته امور مالی5)
  : ّوکاری جْت جلة خیزیي هالی1-5

   ی ًمذی خیزیيّاآٍری کوک: ّوکاری جْت جوغ 2-5

  :ارایِ ٍ اجزای طزحْای جذیذ جلة کوک ّای خیزیي3-5

 

  بیماران  follow-up( کمیته پیگیری و 6)
 

 

 

ًَع کوک  , تاضیذ؟ در صَرت هثثت تَدى پاسخّای هالی تِ کاًَى هیآیا جٌاتؼالی هایل تِ پزداخت کوک

 ّای سیز هطخص ًواییذ:خَد را در گشیٌِ

 ُتَهاى تِ تاال ( 2222یاًِ ٍ هثلؾ ثاتت )حذاللای : تِ ضکل هاّدٍر   

 ........................................لطفا هثلؾ هَرد ًظز خَد را تٌَیسیذ : ...........................

   تَهاى  52222همطؼی یا فَری : تزای ضزایط ًیاس فَری یا ضزٍری تا هثالؾ تیص اس 

تاضیذ؟ در صَرت هی کاًَى ّای هزتثط تاتا خیزیِ ّای ؿیزدرهاًی (در سهیٌِ ّای دیگز )آیا هایل تِ ّوکاری

 هثثت تَدى پاسخ، سهیٌِ هَرد ًظز خَد را هطخص تفزهاییذ: 

  آهَسش درٍس دتیزستاى ٍ راٌّوایی تِ کَدکاى ٍ ًَجَاًاى تحت پَضص 

 ُّای ًیاسهٌذ کوک در سهیٌِ سزسدى ٍ تاسدیذ اس ٍضؼیت خاًَاد  

 ری ٍ لثاس گزم در سهستاى، اّا ) کَلز ٍ پٌکِ در تاتستاى، تخدر سهیٌِ تْیِ الالم هَرد ًیاس خاًَادُ کوک

 جْیشیِ ٍ ...( 

 ّا ای تِ خیزیِ جْت تْیِ ارساق هَرد ًیاس خاًَادُّای هالی دٍرُکوک  

 

 ّای دیگزی را هذًظز داریذ، آًْا را هزلَم تفزهاییذ: درصَرتی کِ کوک


