
 منشور اخالقي

شويم كه همواره به منشور  متعهد مي شركت پشتيباني امور دام كشوركاركنان  ما

در راه اهداف مقدس جمهوري اسالمي ايران و انجام  پايبند بوده و شركت ياخالق

 : گام برداريممربوطه وظايف 

بهره مندي از مكارم  و قرآن و سنت نبويپيروي از ، پيروي از دستورات شرع مقدس در كليه امور  : اطاعت از حق تعالي
 را سرلوحه كارمان قرار مي دهيم ) ع( سيره نبوي و ائمه معصومين اخالق و

  كنيمزودتر از همه به محل كار خود مراجعه و ديرتر از همه محل كار خود را ترك  مي نمائيمسعي  : وظيفه شناسي

 نمائيمبراي انجام آن احساس مسئوليت  ما مي باشد تكاليفي كه به عهده  : احساس مسئوليت 

 پرهيز كنيماز دخالت سليقه شخصي  اخذ نمائيم وتصميم مبتني بر ضوابط و مقررات   :تصميم گيري 

 م، كيفيت عمل را ارتقاء بخشي با صرفه جويي در زمان و امكانات  :دقت در عمل 

 .مبلكه فعاالنه عمل نمائي ودهدر مقابل تغييرات و دگرگوني منفعل نب  :تحول پذيري

 .تجلي بخش رفتار مساماني باشيم الگوي ديگران باشيم و با اعمال و كردار پسنديده   :الگو بودن 

  شويم تسريع در عمل موجب نظم در امور با   :انضباط

  گي و دائمي داشته باشيماظهار محبت هميش  :محبت

  بپرهيزيم از مجادله شخصي و بي مورد  منمائيمي در رفتار روزمزه خود سعي   :حسن رفتار

  باشد صريح و شفاف مانگفتارسعي مي كنيم و نموده از بروز هرگونه گفتار پيچيده و مبهم پرهيز   :صراحت در رفتار

  يماحترام متقابل موجب عالقمندي بيشتر ديگران شوبا   :احترام متقابل

  زيماسباب آرامش روان را فراهم سا  :رضايت خاطر

 نمائيمو با همتي بلند ناماليمات را تحمل وده در برابر ارباب رجوع متواضع بتالش مي كنيم تا :  سعه صدر

  يمتوجه به مشكالت ديگران روحيه همكاري را تقويت كنبا   :همدردي

 مبخشي رشد و توسعه سازمان را ارتقاء، در سايه همدلي و همفكري و انجام كار جمعي   :مشاركت

  گرديم عامل موفقيت در تمام سطوح سازمانيبا نظارت بيشتر و فراگير موجب   :نظارت

 واالي انساني را نشان دهيم شخصيت  خود ،وضع ظاهري آراستگي مرتب بودن لباس و با   :آراستگي و نظافت


