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 اخالقي منشور

 

 هاي شغلي و سازماني انجام وظايف و مسئوليت  –1

 

 به رعايت نظم و انضباط در انجام فعاليتها و حضور به موقع در سازمان توجه نمائيم.ـ 1-1     

 داشته و آنها را با دقت ، صحت و به موقع انجام دهيم.ها پشتكار و جديت  در انجام وظايف و مسئوليتـ 1-2     

 هاي سازماني به روز نگه داشته و آنها را با توانمندي و ابتكار  سعي نمائيم تا دانش خود را در زمينه فعاليتـ 1-3     

 هاي اداري و سازماني به كار گيريم. خود در انجام فعاليت            

 ديد ارزش قائل شده و براي اجرايي كردن آنها به شكل منطقي در دستگاه اجرايي هاو افكار ج ايده رايبـ 1-4

 متبوع و نظام اداري تالش كنيم.        

 حيطه فعاليت خود تالش كنيم.، وري  وري نظام اداري ازطريق افزايش بهره براي افزايش بهرهـ 1-5

 ت نموده و در استفاده مؤثر و مطلوب از آنها بكوشيم.هاي نظام اداري حفاظ از امكانات، تجهيزات و سرمايهـ 1-6   

 در انجام فعاليتها و تعامالت، روابط خويشاوندي، قومي ، جنسي ، نژادي ، مذهبي و غيره تأثيري در تصميمات ـ 1-7

 و اقداماتمان نداشته باشد.       

 صتي براي اصالح و بهبود خود و روحيه انتقادپذيري داشته و انتقادات سازنده ديگران را به عنوان فرـ 1-8

 هايمان بدانيم. فعاليت       

 كند،  همه حال رضايت خداي متعال را مد نظر قرار داده و بر آنچه كه خداوند امر يا از آن نهي ميهميشه و در  ـ1-9

 توجه كامل داشته و او را ناظر بر اعمال و كردار خويش بدانيم.     

 

 

 

 



 

 رجوع و همكاران با  اربابرفتار و برخورد   – 2

 

 حق براي نظام اداري هستند. تالش نمائيم با ايجاد ارتباط مناسب و ارائه  مردم و شهروندان به عنوان ذيـ 2-1     

 خدمات بهتر،  تصويري مثبت از دستگاه اجرايي و نظام اداري در ذهن آنان ايجاد كنيم.           

 خدمت ارائه دهيم.، به مراجعه كنندگان به صورت عادالنه و در چارچوب قوانين، مقررات و ضوابط ـ 2-2     

 هاي الزم و مناسب به ارباب رجوع ارائه و در زمينه خدمات،  در محدوده وظايف شغلي، اطالعات و راهنماييـ  2-3     

 سازي صورت دهيم. شفاف          

 رباب رجوع را در چارچوب وظايف خود با صحت، دقت و سرعت و بدون تشريفات زائد هاي قانوني ا خواستهـ 2-4     

 اضافي به وي ارائه دهيم.  اداري و تحميل هزينه           

 رو باشيم. به ارباب رجوع احترام گذاشته و در استقبال و صحبت با آنان گشادهـ 2-5     

منبعي گرانبها براي بهبود روندان و مراجعه كنندگان به عنوان به نظرات، پيشنهادها و بازخوردهاي شهـ 2-6     

 نگاه كرده و با ديد منطقي به آنها توجه كنيم. عملكرد

 به نظم و آراستگي شخصي و محل كار خود توجه كنيم.ـ 2-7     

 ن به يك سعي كنيم تا فرهنگ تكريم ارباب رجوع، پاسخگويي و گره گشايي از مشكالت مردم و مراجعاـ 2-8     

 ارزش حاكم در نظام اداري تبديل شود.         

 پذير باشيم. جو و مشاركت هاي گروهي مشاركت روحيه كار جمعي را در خود تقويت كرده و در انجام فعاليتـ 2-9     

 اشاعه دهيم.روحيه قدرداني از ديگران را در خود تقويت كرده و سعي نمائيم كه اين امر را در بين همكاران ـ 2-10     

 هاي آنان  هاي خود را با سعه صدر دراختيار همكاران قرار داده و در ارتقاء توانمندي داشتن تجربه و توانمنديـ 2-11     

 كوشا باشيم.        

 تا حد ممكن درحل مشكالت شغلي همكاران تالش نمائيم و از تجسس در زندگي خصوصي آنان پرهيز ـ 2-12     

 نمائيم.       
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