بسمه تعالی

صن
سازمان جهاد دااگشنهی عتی شریف

آموزش کارکنان دولت

منشور اخالقی

با استعانت از خداوند سبحان و با اعتقاد راسخ به نقش سرمایه های انساان در یشرار ت و سعساعه هجاه هانباه
کرعر ،به منظعر ارائه خدمات آمعزش اثربخش در ههت ارسقاء سطح بشنش ،داناش و مهاارت هاای متیادیان
مراغل در دستگاه های اهرای  ،هجکاران و اساسشد واحاد آماعزک کارکناان دولات ساازمان ههااد دانراگاه
صنعت شریف خعد را متعهد به رعایت اصعل و ارزک های اخالق زیر م دانند:
 به کارگشری سجام سعان و قابلشت های خعیش در ههت هلب رضایت و خرنعدی خداوند در سعامل با کلشه ذینفعان
 سرهشح منا ع هجع به منا ع شخی و سالک در ههت سحقق اهداف ،سشاست ها و رویکردهای مججععه
 رعایت نظم ،آراستگ  ،وقت شناس و مسئعلشت یذیری در انجام امعر
 رعایت صداقت ،امانت ،شکشبای و حسن خلق در سعامل با دیگران
 سالک مستجر در ههت ارسقاء سطح دانش و مهارت و سرویج روحشه خالقشت و نعآوری
 امانت داری و استفاده بهرورانه از امکانات در اختشار
 حفظ شأن و هایگاه راگشران دوره های آمعزش و سکریم ایران
 رعایت اصعل محرمانگ و رازداری و یرهشز از ا رای اطالعات اشخاص حقشق و حقعق طرف قرارداد
 باور به اصالت یادگشری و اینکه سجام اقدامات و عالشت ها م بایست در خدمت یادگشری راگشران باشد
 اهتجام به انجام کار سشج و باور به اینکه ما و مسئعلشن و اعضای واحد آمعزک کار رمایان هجگ در یا
ههت سحقق اهداف مرترک گام بر م داریم

ساشم در

 اهتجام به ارائه خدمات آمعزش اثربخش ،با کشفشت مطلعب ،به ششعه مناساب و در ههات ر اع نشازهاای آمعزشا
مخاطبشن
 التزام به رعایت قعانشن ،مقررات و بخرنامه های مربعطه و نشز عدالت و انیاف در انجام امعر
 ارج نهادن به نظرات  ،انتقادات و یشرنهادات استفاده کنندگان از خدمات آمعزش و به کارگشری آنها در ههت رشد و
ارسقاء سطح خدمات مججععه
 سالک در ههت هلب رضایت استفاده کنندگان از خدمات آمعزش مججععه شامل دستگاه های اهرای و راگشران
 اهتجام به ایجاد و حفظ روابط راهبردی بلند مدت با دستگاه های اهرای به عنعان ی
اعتجاد

مراور آمعزش امشن و معرد

