بسمه تعالی

فرم عضویت انجمن حامیان عدالت و قانون
با عنایت به اتمام روال قانونی ثبت انجمن حامیان عدالت و قانون و ثبت انجمن تحت مجوز شماره 73579
وزرارت گشور ،امکان ثبت عضویت رسمی مقدور گردید .لذا از کلیه افرادی که دارای شرایط عضویت انجمن و
عالقهمند به حمایت از حقوق عامه در قالب اهداف و استراتژیهای مندرج در اساسنامه هستند دعوت بعمل
میآید تا با تکمیل فرم زیر نسبت به ثبت رسمی عضویت خود اقدام نمایند.
شرایط عضویت (طبق اساسنامه) :
 )1التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
 )2تابعیت جمهوری اسالمی ایران
 )3عدم فعالیت در هر گونه تشکل سیاسی و عدم سو پیشینه
 )4پذیرش مفاد اساسنامه
 )5موافقت هیات مدیره
 )6پرداخت حق عضویت ساالنه به مبلغ  1.000.000ریال
 )7فعالیت قضایی حقوقی اعم از کارشناس،وکیل،دانشجو،استاد مرتبط پرسنل دادگاهها،دوایرحقوقی
ادارات و سازمانها
 )8عدم اشتغال در دادسرا و دادستانیها
)9عالقه مندی به حقوق شهروندی با تایید حداقل دو سوم هیئت امنا یا مدیره انجمن
 )10افراد نیازمند حمایت

مرامنامه و منشور اخالقی انجمن حامیان عدالت و قانون
 )1به ارزشهای اخالقی و آداب و سنن اجتماعی و فرهنگی جامعه احترام میگذاریم.
 )2منافع ملی و سالمت جامعه و حفظ فرهنگ ایرانی اسالمی برای ما اولویت دارند.
 )3عدالت ،شفافیت ،پاسخگویی و حمایت از حقوق حقه کلیه ذینفعان وظیفه اصلی ماست.
 )4توسعه اجتماعی ،اقتصادی ،فنآوری را با محوریت حفظ محیط زیست وظیفه خود میدانیم.
 )5به توسعهی جامعهی مدنی آگاهی محور و افزایش نقش نهادهای علمی ،صنفی و مردمی و بهرهگیری از علم ،دانش ،آگاهی و
خرد جمعی در مدیریت و توسعهی همه جانبه کشور معتقدیم.
 )6خود را موظف به همیاری با دولت جمهوری اسالمی ایران و نهادهای بین المللی در راستای توسعهی همه جانبه و افزایش اقتدار
و عزت ایران و ایرانیان در عرصههای داخلی و بینالمللی میدانیم.
 )7به آگاه سازی مخاطبان و همکاران خود اعتقاد داریم؛ برای انتخاب درست آنها را یاری نموده و مخاطرات محتمل را به اطالعشان
میرسانیم.
 )8تعامل ،همافزایی و کار تیمی را عنصر کلیدی رشد و بقای انجمن میدانیم و انجمن را به عنوان مرجع عادل داوری و حکمیت
بین اعضا ،میپذیریم.
 )9نسبت به اعضا و همکاران خود امین و امانتدار بوده و به هیچ طریقی اطالعاتی و نتایجی که براساس اطالعات فنی و حرفهای
خود بدست میآوریم را افشا ننموده و بدون رضایت آنها یا الزام قضایی مورد استفاده قرار نخواهیم داد.
 )10از پذیرفتن مسئولیتها یا ارئه خدماتی که در آن از توانایی و دانش فنی و تخصصی الزم نداریم پرهیز میکنیم.
 )11اخالق را مایه و عنصر اصلی فعالیت انجمن دانسته و از ارائه اطالعات و خدمات به افرادی که به دنبال مسایل غیراصولی یا
غیرقانونی هستند خودداری می کنیم.
 )12حضور فعال در انجمن و کمیسیون های تخصصی و به اشتراک گذاشتن توان و تخصص خود و یاری رساندن به سایر اعضا را
مسئولیت خویش میدانیم و در قبال آن کوشا خواهیم بود.
 )13با حمایت ومساعدت مادی و معنوی ،در تثبیت و ارتقاء جایگاه انجمن تالش میکنیم.
پذیرش منشور اخالقی انجمن برای کلیه داوطلبین عضویت الزامی است

فرم عضویت در انجمن حامیان عدالت و قانون
نام :

نام خانوادگی :

نام پدر :

تاریخ تولد :

محل تولد:

وضعیت تاهل و تعداد فرزند:

شماره شناسنامه :

کد ملی :

محل صدور :

مدارک تحصیلی:

مدارک تخصصی و
مهارتی:

سوابق پژوهشی ،تالیف و سایر
مهارتهای مرتبط:

سایر فعالیت های
اجتماعی :

حوزههای همکاری
مورد عالقه:

معرف ها:

تلفن تماس معرف:

 اطالعرسانی،رسانه وارتقاءآگاهیعمومی
 روابط عمومی ،نظارت و پیمایش
 مقررات و قوانین
 بهداشت و درمان
حقوقی و قضایی
 انتظامی و امنیتی
 انرژی
 بانوان و خانواده

 پولی و بانکی
 اقتصاد
 صنعت ،معدن و تجارت
 آموزش و پرورش
 اداری و استخدامی
 شفافیت و مبارزه با فساد
 میراث فرهنگی
 گردشگری

 مسکن و شهرسازی
 آب و محیط زیست
 شهرداری و خدمات شهری
 شهرسازی
 خدمات کشوری و تامین اجتماعی
 روستاها و خارج از محدوده شهری
 منابع طبیعی
 فناوری اطالعات

شغل معرف:

آدرس و کد پستی :
تلفن ثابت:

تلفن همراه :

شماره عضویت:

اینجانب  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .متقاضی عضویت در انجمن حامیان عدالت و قانون مطابق شرایط و مقررات اساسنامه انجمن هستم.
(فرم عضویت را پس از تکمیل به پست الکترونیک  saman@bang.irارسال فرمایید)

امضاء و تاریخ

