فرم شماره 1

تقاضانامه جهت شرکت در
نشان ملی مسئولیت اجتماعی ایران
معاونت مشا کرت اهی مردمی

بح
عدا لت اجتماعی ،بدین معنی است هک افصلهی ژرف میان طبقات و ربخورداریهای ان ق و محرومیتها از میان ربود «مقام معظم رهبری»
بخش اول :مشخصات شناسنامهای
نام متقاضی (ارگان ،سازمان ،شرکت و :)...

حوزه فعالیت:

شماره ثبت:

شناسه ملی:

نوع مالكیت متفاضی:
سهامی عام □

دولتی □

سهامی خاص □

خصوصی □

ساير □ با ذکر نوع ...............................

در صورت داشتن سهامداران عمده ،ترکیب و سهم سهامداران را ذکر فرمايید.......................................................... :
عضويت در بورس اوراق بهادار :بلی □ خیر □
آدرس دفتر مرکــزی:

سال بهره برداری............................................................... :

استان:

شهرستان:

تلفن ( با ذکر کد محل):

شهر:

نمابر:

نشانی کامل:
Web Site:
E-mail:

مدير واحد مسئولیتهای اجتماعی يا واحدهای مرتبط به تفكیک:
نمابر:

تلفن تماس (با ذکر کد محل):

تلفن همراه:
E-mail:

نام عالیترين مقام اجرايی:

سمت:

تلفن تماس ( با ذکر کد محل):

نمابر:
E-mail:

نام تکمیل کننده فرم:

مهر و امضاء:
صفحه  1از4

فرم شماره 1

تقاضانامه جهت شرکت در
نشان ملی مسئولیت اجتماعی ایران
معاونت مشا کرت اهی مردمی

بح
عدا لت اجتماعی ،بدین معنی است هک افصلهی ژرف میان طبقات و ربخورداریهای ان ق و محرومیتها از میان ربود «مقام معظم رهبری»
با توجه به لزوم ارتباط مستتر

دبي خانه جايزه با آن شتت

محر م خواهشتت

استت ه گونه تغيي در اطالعات

م رج در اين ف م را از ط يق مکاتبه رس ي به دبي خانه دائ ي نشان مسئولي اجر اعي اي ان اطالع دهي .
بخش دوم :اطالعات عمومی
فعالیتهای ا صلی متقا ضی شامل تاريخچه ،مراحل حرکت در را ستای م سئولیت اجتماعی و اقدامات مرتبط
در ارائه محصوالت و خدمات ،مشتريان ،بازارهای کلیدی و محیط بیرونی سازمان را تشريح کنید.

پراکندگی جغرافیايی متقاضی را ارائه دهید.

نام تکمیل کننده فرم:

مهر و امضاء:
صفحه  2از4

فرم شماره 1

تقاضانامه جهت شرکت در
نشان ملی مسئولیت اجتماعی ایران
معاونت مشا کرت اهی مردمی

بح
عدا لت اجتماعی ،بدین معنی است هک افصلهی ژرف میان طبقات و ربخورداریهای ان ق و محرومیتها از میان ربود «مقام معظم رهبری»
اگر متقاضی زير مجموعهای از گروه يا سازمان ديگری است ،بیان نمايید.

ارتباط میان متقا ضی و گروه ( سازمان مادر) را تو ضیح دهید .در صورت امكان چارت سازمانی ن شانگر اين
ارتباط را ضمیمه نمايید.

مهمترين موفقیتها ،جوايز و تقديرنامههايی که تا کنون دريافت کردهايد را نامببريد.

نام تکمیل کننده فرم:

مهر و امضاء:
صفحه  3از4

فرم شماره 1

تقاضانامه جهت شرکت در
نشان ملی مسئولیت اجتماعی ایران
معاونت مشا کرت اهی مردمی

بح
عدا لت اجتماعی ،بدین معنی است هک افصلهی ژرف میان طبقات و ربخورداریهای ان ق و محرومیتها از میان ربود «مقام معظم رهبری»
بخش سوم :تعهدنامه
اين بخش توسط عاليت ين مقام تک يل ميشود.

اينجانب  « .....................................................مقررات عمومی متقا ضیان ن شان ملی م سئولیت اجتماعی
ايران» را بطور کامل مطالعه کردم .از فرآيند ارزيابی نشان ملی مسئولیت اجتماعی ايران که شامل ارسال
اظهارنامه ،ارزيابی انفرادی ،تیمی ،بازديد از محل ،اجماع و اعالم نتیجه نهايی پس از طی تمامی مراحل
تو سط دبیرخانه میبا شد ،اطالع کامل دارم و با اطالع کامل از اين فرآيند در ن شان ملی شرکت کردهام و
نتیجة نهايی را که توسط دبیرخانه اعالم خواهد شد ،میپذيرم.
بدينوسیله ضمن تأيید صحت تمامی اطالعات اين تقاضانامه و اظهارنامه يا گزارشی که ارسال میکنم ،با
تمامی خوا ستهها و الزامات ن شان ملی م سئولیت اجتماعی ايران و مقررات عمومی آن و حق رد تقا ضا
توسط دبیرخانة نشان ملی در صورت عدم احراز شرايط اعالم شده ،موافقت دارم.

تاريخ:
امضاء:

نام تکمیل کننده فرم:

مهر و امضاء:
صفحه  4از4

