
 
 

 

ی  گروه داوطلبان در هر سازمان مردم نهادي یکی از مهمترین ارکان آن محسوب می شود به طوري که هر سازمانی هویتش را از گروه داوطلبانش م
 .گیرد

دهد و به این ترتیب آن  نهاد قرار می مردم شود که بدون دریافت دستمزد، وقت، انرژي و تخصصش را در اختیار یک سازمان داوطلب به فردي گفته می 
 .تواند آن هزینه را صرف برآورده شدن نیازهاي مستقیم جامعه هدف خود کندنیاز شده و میسازمان از پرداخت هزینه براي بسیاري از امور بی

تعریف شده است و به همین دلیل حضور نیروهاي   ها بر مبناي مشارکت اجتماعی افراد و فعالیت داوطلبانهنشان ها در جمعیت طلوع بی اساس فعالیت 
ره  مدی  هیات  اعضاي  و  عامل  مدیر   ها بوده است به طوري کهنشان هاي مهم جمعیت طلوع بیداوطلب متخصص، متعهد و خالق همواره از سرمایه 
 .هاي کارکنان نیز داوطلبانه استاي از فعالیت طلوع نیز نیروي داوطلب هستند و بخش مهم و عمده

 :هانشانبی  طلوع جمعیت در داوطلبانه امور  انجام براي پیشنهادي فضاهاي

 مددکاري اجتماعی و مددکاري اعتیاد  •

خوابی و اعتیاد (پیشگیري ، درمان و نگهداري  هاست که در دو فضاي کارتن نشان هاي جمعیت طلوع بی ترین فعالیت مددکاري اجتماعی یکی از مهم
آسیب  و  آسیب درمان)  کودکان  کنندگان،  مصرف  (خانواده  اعتیاد  پیرامونی  کارتنهاي  از  و  دیده  سرپرست  تک  کودکان  والدین،  اعتیاد  و  خوابی 

 .است  بررسی  قابل)  …سرپرست و  بد

خوابی، براي قرارگرفتن در مسیر نرمال اي به نام کارتن گیرند به دلیل تجربه زیستی پیچیده ها قرار مینشان افرادي که تحت حمایت جمعیت طلوع بی
تجربه   و  تخصص  تحصیالت،  داراي  که  افرادي  بنابراین  هستند.  وسیعی  مددکاري  خدمات  نیازمند  اجتماعی  زندگی  مددکاري  زمینه  در  کافی 

 .کنند  فعالیت  هانشان بی   طلوع  جمعیت  در  داوطلب  نیروي  عنوان  به   توانندمی   هستند  اعتیاد  مددکاري   و

 روانشناسی  •

ربه فعالیت  سال تج 3هاي غیر دولتی بوده و حداقل هاي دولتی و کارشناسی ارشد از دانشگاه افرادي که داراي حداقل تحصیالت کارشناسی از دانشگاه 
 .ها به عنوان روانشناس داوطلب فعالیت کنندنشان توانند در جمعیت طلوع بی کلینیکی و یا مشاوره در مراکز معتبر را داشته باشند می

 :بردار، تدوینگر، گرافیست و موشن گرافیستطراح، عکاس، فیلم •

ها، عوض تیم تولید  نشان عمومی جمعیت طلوع بیایید آن توسط تیم روابط توانند پس از ارسال نمونه کارها و تهاي فوق می افراد متخصص در حوزه 
 .محتواي بصري طلوع باشند

 نگاري ، خبر نویسی، نویسندگی، تولید محتوا روزنامه  •

ي  و به ما در تهیه ها باشید  نشان ها ، عضو تیم تولید محتواي جمعیت طلوع بی نشان ي آثارتان به امور داوطلبینِ  جمعیت طلوع بیبا ارسال نمونه 
 .هاي اجتماعی یاري برسانیدفصلنامه و مطالب سایت و شبکه 



 
 

 ترجمه  •

گیرد و پس از تایید  ي متنی که در اختیارتان قرار می ي نمونههاي خارجی به زبان فارسی و یا بالعک را دارید ، با ترجمه اگر توانایی ترجمه از زبان 
 .هاي طلوع یاریگر ما باشیدانتشار در رسانه توانید در ترجمه محتواهاي تولیدي جهت  می

  

 روابط عمومی  •

 .توانند در این دپارتمان به فعالیت داوطلبانه بپردازند افراد عالقمند و متخصص در حوزه روابط عمومی می

  

 هابرگزاري رویدادها و حضور در همایش  •

هاست که افرادي که امکان حضور در  نشان هاي مهم جمعیت طلوع بی جمله فعالیتحضور در مراسم و رویدادهاي گوناگون و یا برگزاري رویدادها از  
 .توانند به عنوان داوطلب در این حوزه فعالیت کنندها جهت عضویت در تیم اجرایی، تیم جلب حمایت و یا تیم معرفی طلوع را دارند می این برنامه 

 هاي خیریه برگزاري بازارچه  •

هایی که امکان تامین این اقالم را دارند، یا جذب اسپانسر  م الزم براي برگزاري بازارچه و یا ارتباط با موسسات و کارخانه توانید در تهیه اقالشما می 
یا اجاره غرفه  هاي بازارچه خیریه یاریگر طلوع باشید. همچنین در صورت تمایل به حضور به عنوان عوامل اجرایی بازارچه  براي برگزاري بازارچه و 

 د به عضویت در گروه برگزاري رویدادها دربیایید توانیمی

 خدمات درمانی ، پزشکی ، دارویی ، دندانپزشکی  •

توانند به عنوان نیروي داوطلب در طلوع فعالیت کرده و ضمن ارائه خدمات به رهپویان طلوع  هاي علوم پزشکی، می تمامی افراد داراي تخصص در حوزه 
 هاي آنها باو خانواده 

 .ها به ارائه خدمات در این مناطق بپردازندنشان ها با همراهی و هماهنگی جمعیت طلوع بی حضور در پاتوق 

 (…خدمات آموزشی ( هنري ، علمی ، ورزشی،  •

توانند با  میها باشند  نشان هاي مورد نیاز مددجویان و یا پرسنل جمعیت طلوع بی تمامی افرادي که داراي تخصص و مهارت آموزش در هر یک از زمینه 
 هماهنگی دپارتمان آموزش در این زمینه به فعالیت داوطلبانه بپردازند 

 افزار و کامپیوتر نرم •

 طلوع باشند  IT توانند داوطلب فعالیت در واحدافزار و شبکه می افزار، نرم متخصصان در امور سخت 

 اشتغال زایی و کار آفرینی  •

هاي کارآفرینی  و یا کمک به ارتقاي پروژه   Feasibility Study و business plan و اجراي  افراد داراي تخصص در زمینه کارآفرینی، طراحی
 کنند   فعالیت  داوطلب  نیروي  عنوان  به  طلوع  کارآفرینی  واحد  در  توانندمی  …طلوع از جمله کمک به بازاریابی، فروش، توسعه بازار و  



 
 

 استارت آپ و تجارت الکترونیک  •

در   تخصص  داراي  زمینه می افراد  پروژه این  ارتقاي  پروژه توانند جهت  ایچاد  یا  و  کارآفرینی طلوع  بیهاي  یاریگر جمعیت طلوع  ها  نشان هاي جدید 
 .باشند

 امور اداري  •

شود که موسسه از  در صورت تمایل به کمک رسانی به موسسه در بخش هاي عضویت، حسابداري و امور اداري، به ما خبر دهید! کمک شما باعث می 
 .ها بی نیاز شده و از صرف هزینه معاف گردداستخدام نیروي موظف در این بخش 

 پژوهش  •

توانند با فعالیت داوطلبانه در دپارتمان پژوهش به ارتقاي سطح علمی و  هاي مرتبط با فعالیت طلوع میپژوهشگراان، متخصصان علوم اجتماعی و حوزه 
 رسانی در آینده یاریگر طلوع باشند ي خدمت هاعملی خدمت رسانی در طلوع و همچنین طراحی مدل 

 امور بین الملل •

الملل و یا افرادي که به دلیل شغل، تحصیل و یا اقامت در کشورهاي دیگر امکان ایجاد ارتباط موثر  افراد داراي تحصیالت و تخصص در زمینه امور بین 
 .نند در این امر طلوع را یاري کنندتواالمللی را دارند می هاي بین ها و سازمان نشان بین جمعیت طلوع بی 

 امور حقوقی  •

نفقه، مهریه،  نشان جمعیت طلوع بی  ارث،  با  اوراق شناسایی، موضوعات مرتبط  امور حقوقی مددجویان (پیگیري صدور  به  ها در دو زمینه رسیدگی 
مند  نیاز مند حضور داوطلبان متخصص و دغدغه ( امور ثبتی، امور مالیاتی و دعاوي حقوقی موسسه)    موسسه  با  مرتبط  حقوق  امور  و)  … حضانت و

 .است

 سایر امور داوطلبی  •

 

 

 یل فرم داوطلبیتکم 
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