
 

 حمایت از شفافیت براي ایران
 سند تعریف چارچوب و میزان حمایت

 
 

 

    

هاي شفافیت براي ایران، گروهی دانشجویی است که براي انجام فعالیت
در این سند به شرح  هاي مادي و معنوي دارد.مختلف خود نیاز به حمایت

 پردازیم.می» شبا«ها و ارائه فرم حمایت از این حمایت

 شناسه سند

  اسناد؛ ارتباط بیرونی
  عمومی

  منتشرشده
2,0  
20  /04  /1395  

  ثنائی / خانی

 



  1    حمایت از شفافیت براي ایران
 

  
 

  »1شفافیت براي ایران«گروه پیرامون 

گروهی است دانشجویی و غیرانتفاعی که با اعتقادي راسخ نسبت به ضرورت تحقق مفهوم کالن و » شفافیت براي ایران«
کار براي راه »ترین و کارآمدترینهزینهترین، کمترین، سریعساده«در سطوح مختلف حاکمیت، به عنوان » شفافیت«زیرساختی 

ترین مجموعه از اي که در حال حاضر غنیاست، به گونه  کار خود را آغاز نموده 1393دین حاکمیت، از سال حل مشکالت بنیا
  باشد.نظر دانش نظري و نیز اجرایی در این حوزه، در کشور می

رفته اتی و مبنایی گهاي مورد نیاز، از کارهاي مطالعدر راستاي تحقق اهداف خود، در زنجیره کاملی از برنامه» شفافیت براي ایران«
 اي از حامیان و همراهان خود در سطحکند. البته این اقدامات در تعامل با شبکه گستردهتا اقدامات اجرایی و عملیاتی فعالیت می

  پذیرد. هاي بیرونی، صورت میکشور، و نیز با حفظ اولویت و اتخاذ رویکرد توانمندسازي مجموعه

نویسی)، و قانون هاي تقنینی (نظیر سیاستهاي گوناگونی را در زمینه فعالیتراي ایران توانمنديبه دلیل گستردگی حوزه، شفافیت ب
هاي آموزشی) و نیز اقدامات مختلف ترویجی (نظیر تولید و انتشار پوستر، ها و دورههاي متنوع آموزشی (نظیر برگزاري کارگاهفعالیت

  هاي موفقی را صورت داده است.در این محورها فعالیت گرافیک و کلیپ) کسب نموده واینفوگرافیک، موشن

  هاي گروه شفافیتگزارش فعالیت

  :ي این سند مالحظه فرمائیدتوانید مطالب زیر را در ضمیمههاي گروه، میبه منظور آشنایی بیشتر با ریز اقدامات و فعالیت

 بروشور معرفی گروه .1

 هاي مأموریتی گروهحوزه .2

 اهداف گروه .3

 ات پژوهشی گروهفهرست موضوع .4

 گزارش یکساله فعالیت گروه شفافیت براي ایران .5

 اي فعالیت گروه شفافیت براي ایرانگزارش دوره .6

 »پویش ملی شفافیت داوطلبانه نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسالمی«گزارش پروژه  .7

  »حمایت از گروه«پیرامون 

  نوع حمایت نیازمند است: هسشک به خود، بیهاي براي استمرار و گسترش فعالیت» شفافیت براي ایران«

 با اعطاي» حامیان معنوي». «کندپشت گروه شفافیت براي ایران را گرم می«: این نوع از حمایت حمایت معنوي 
ي شفافیت براي ایران در سایت مجوز درج لوگوي آنها در سایت شفافیت براي ایران و همچنین درج لوگوي مجموعه

 کنند.پشتیبانی می» هاي گروهکلیت موضوع، مسیر و فعالیت«اجمالی از  نهاد حامی، به صورت
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 مختلف نهاد  هايتوانمندي: این نوع از حمایت به معنی فراهم ساختن امکان استفاده از امکانات و حمایت اجرایی
 باشد.حامی شفافیت براي ایران مبتنی بر توافق دو طرفه می

 ر حمایت معنوي، به صورت یکباره یا مستمر، مبلغی دلخواه را در راستاي عالوه ب» حامیان مادي: «حمایت مادي
 کنند. ها، به گروه شفافیت براي ایران کمک میاستمرار یا توسعه فعالیت

  در همین رابطه چند نکته قابل تذکر است:

 چگاه، در عین حالی که هیکنند، هاي گروه پشتیبانی میحامیان مادي، اجرایی و معنوي، صرفاً از کلیت مسیر و فعالیت
نوان هاي گروه تنها به هیچ عهاي این گروه نخواهند داشت، و مسئولیت کلیه فعالیتهیچ مسئولیتی در قبال فعالیت

 متوجه حامیان نخواهد بود.

 کند. در صورت نیاز براي ذکر ایندر سایت استفاده می هاي حامی صرفاًگروه شفافیت براي ایران از لوگوي مجموعه 
 داند.هاي دیگر، گروه خود را ملزم به کسب مجوز جدید میحمایت در اسناد یا پروژه

 جدول زیر نکات فوق را به طور خالصه نمایش داده است:

  حمایت مادي  ذکر لوگو صرفا در سایت  

      حامی معنوي

     حامی اجرایی

      حامی مادي
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  فرم ویژه حامیان

  باسمه تعالی

  

......................... حمایت اینجانب ........................................... در جایگاه .......................... متعلق به ...........................وسیله، بدین
ي ضمیمه تندات(که توضیحات الزم در رابطه با آنها، ضمن مس» شفافیت براي ایران«خود از موضوع شفافیت و به طور خاص گروه 

  نمایم.این سند و یا جلسات حضوري به اینجانب ارائه شده است) را اعالم می

  نوع حمایت (لطفاً انتخاب بفرمائید):

  نمایم؛موافقت می» شفافیت براي ایران«حمایت معنوي: با درج لوگوي مجموعه خود به عنوان حامی در سایت 

 ي متبوع خودهاي مختلف مجموعهاز امکانات و توانمندي» براي ایرانشفافیت «ي حمایت اجرایی: با امکان استفاده 
  نمایم؛مبتنی بر توافق طرفینی پیوست موافقت می

 دل حمایت مادي: عالوه بر حمایت معنوي (درج لوگو در سایت)، مایلم مبلغ (به عدد) ........................................... ریال معا
ها، در ............................................ ریال به صورت یکباره/ماهیانه به منظور استمرار و توسعه فعالیت(به حروف) ..........

 قرار گیرد.» شفافیت براي ایران«اختیار گروه 

  در همین رابطه (لطفاً انتخاب بفرمائید):

 نده قرار گیرد؛هاي گروه، در اختیار باي فعالیتهاي سالیانه و دورهمایلم گزارش 

 مادي)؛اجرایی و اي گروه در اختیار بنده قرار گیرد (در صورت حمایت اي مالی و هزینههاي دورهمایلم گزارش 

 اشم فکري نیز مشارکت داشته بهاي گروه، در مقام مشورت و همها و فعالیتمایلم به منظور تعیین مسیر حرکت، اولویت
 (در صورت حمایت مادي).

  نمایم:تأکید می سلب مسئولیتدر پایان بر این محورهاي 

 هاي ي متبوع خود، به صورت کلی یا جزئی، هیچگونه مسئولیتی در قبال محورها و یا مصادیق فعالیتاینجانب و مجموعه
 نخواهیم داشت؛» شفافیت براي ایران«گروه 

  ور هماهنگی کلی یا جزئی محورهاي کاري یا آوري به منظنیز هیچگونه تعهد الزام» شفافیت براي ایران«گروه
 هاي خود با اینجانب یا مجموعه متبوع اینجانب نخواهد داشت.فعالیت

  

  تاریخ و امضا

 


