
 بسمه تعالی

 «منشور اخالقی و اداری کارمندان دولت  »

شاعه اعتال    شور به منظور ا شها    یاین من سالمی و ارز سازمانی در نظام ادار    یفرهنگ ا سانی و  شور و نهادینه   یان شه و عمل   دکردن ابعاک آن در اندی

 یمردم باید تمامی تالش و همت خود را برا نو خدمتگزارا. با اطالع از اینکه کارمندان دولت به عنوان بندگان خدا تگردیده اس  کارمندان دولت تدوین 

مردم به کار گیرند، خود  یاسالمی و افزایش سطح رضایتمند یباورها و ارزشها بر مبنای یادار یانجام هر چه بهتر وظایف شرعی و قانونی و مسئولیتها  

 :مزیر میدانرا ملزم به رعایت اصول و مفاد 

 اصول حاکم بر منشور -الف 

ی در محدوده وظایف شغل  دکارمندان بای: همه شهروندان در برابر قانون برابرند و باید با همه آنان در شرایط مشابه رفتار یکسان داشت.       یاصل برابر  -1

 تبعیض رفتار نمایند. هبدون هیچگونشهروندان فراهم کرده و با آنان  یخود، امکان دسترسی برابر به خدمات دولتی را برا

سبات ادار    -2 صل حاکمیت قانون در منا صمیمات و اقدامات ادار  ی: همه امور دولتی مبنایا سا کارمندان  یقانونی دارد و ت احترام به قوانین و  سباید برا

 موجود اتخاذ و انجام گردد.مقررات 

صل   -3 سازمانها   مردم مداری) شهروند مداری ا شکیل  ستخدام کارمندان،   ی(: هدف غایی از ت ست.     مبه مردخدمت بهتر  ارائهدولتی و ا شهروندان ا و 

، انجام وظایف و اتصمیم گیریه که در  متعهد هستند  نسازند. کارمندا را متجلی » خدمتگزار مردم« خود عنوان یکارمندان باید در گفتار، کردار و نگرشها 

به خدمات دولتی را فراهم  رعام ت رراحت ترا در نظر گیرند و امکان دس  ترس  ی  مص  الح عمومیخود منافع و ترجیحات مردم و ش  هروندان و  یرفتارها

 نمایند.

صل احترام و اعتماد: کارمندان در تعامالت و رفتارها  -4 سایر افراد   یا ستان ، امافوق ه لاز قبیخود با  باید احترام آنان را حفظ  نو مراجعا، همکاران زبرد

 کنند. لمقابل عماعتماد به طرف  ینمایند. به انتظارات و احساسات دیگران اهمیت قائل شده و بر مبنا

در زمره اسناد و اطالعات   هاموری کز اجرایی )به غیر ا یاه هدستگا  یجار یاصل شفافیت: کارمندان باید تمامی اطالعات مربوط به امور و فرآیندها   -5

ضوابط در اختیار ذینفعان     یطبقهبند شفاف در چارچوب مقررات و  ضمن   شده قرار دارد( را به طور  شخص کرد قرار دهند. این اطالعات   یفرآیندها نم

 میآورد. مرا فراهپاسخگویی کارمندان به مردم و مراجع ذیصالح  یسازمانی، مبنا

سخگویی:     -6 صل پا شند. کارمندان      یدولتی برا یسازمانها ا سخگو با شوند و باید در برابر آنان پا صمیما   مردم ایجاد می سئولیت ت و اقدامات خود را  تم

 صالح پاسخگو هستند.یبرعهده گرفته و در مورد آنها به مردم و مراجع ذ

ش       -7 شغلی: کارمندان نباید از اختیارات و جایگاه  ستفاده از موقعیت  سوءا صل عدم  سازمانی خود در جهت  ا شخ غلی و  ستفاده    صمنافع  صی ا یا گروه خا

 بهکار گرفته شوند. مصالح عمومیانجام وظایف سازمانی و در جهت  ینمایند. اختیارات شغلی و سازمانی باید فقط برا

باش  ند و با  رو وفاداض  وابط آن متعهد و  امأموریت هبه س  ازمان: کارمندان باید نس  بت به دس  تگاه متبوع خود و اهداف،    وفا داریاص  ل تعهد و  -8

 سازمان تالش نمایند. مأموریت هایو  فتحقق اهدا یشغلی و سازمانی در راستا یو تمام توان از طریق انجام صحیح وظایف و مسئولیتها یعالقهمند

صل   -9 شغلی  مهارت و تخصص: کارمندان باید تالش نمایند تا مهارت، دانش و تخصص مربوط به وظ    به کارگیریا سازمانی یفه  خود را فراگرفته و  و 

 گیرند. رسازمانی به کاشغلی و  یانجام بهینه فعالیتها یخویش را برا یتمام توان فنی، تخصصی و حرفها

 مفاد منشور -ب 

 شغلی و سازمانی یانجام وظایف و مسئولیتها - 1

 سازمان توجه نماییم.ایت نظم و انضباط در انجام فعالیتها و حضور به موقع در به رع - 1- 1

 در انجام وظایف و مسئولیتها پشتکار و جدیت داشته و آنها را با دقت، صحت و به موقع انجام دهیم. - 2- 1



سازمانی و  یادار انجام فعالیتهایو ابتکار خود در  یسازمانی به روز نگهداشته و آنها را با توانمند یسعی نماییم تا دانش خود را در زمینه فعالیتها - 3- 1

 بهکار گیریم.

 تالش کنیم. نظام اداریاجرایی کردن آنها به شکل منطقی در دستگاه اجرایی متبوع و  یا و افکار جدید ارزش قائل شده و براه هبه اید - 4- 1

 حیطه فعالیت خود تالش کنیم. یاز طریق افزایش بهرهور ینظام ادار یافزایش بهرهور یبرا -5 - 1

 حفاظت نموده و در استفاده مؤثر و مطلوب از آنها بکوشیم. ینظام ادار یاه هتجهیزات و سرمایاز امکانات  - 6- 1

 نداشته باشد. ناقدامات ما در تصمیمات و ی، مذهبی و غیره تأثیری، قومی، جنسی، نژادیدر انجام فعالیتها و تعامالت، روابط خویشاوند - 7- 1

 بدانیم. اصالح و بهبود خود و فعالیتهایمان یداشته و انتقادات سازنده دیگران را به عنوان فرصتی برا انتقاد پذیریروحیه  - 8- 1

داش  ته و او را ناظر بر  لتوجه کاممتعال را مدنظر قرارداده و بر آنچه که خداوند امر یا از آن نهی میکند،  یهمیش  ه و در همه حال رض  ایت خدا - 1-9

 اعمال و کردار خویش بدانیم.

 و همکاران عارباب رجورفتار و برخورد با  -2

مثبت از دستگاه  یخدمت بهتر،تصویر ارائههستند. تالش نماییم با ایجاد ارتباط مناسب و  ینظام ادار یبرا قذی حبه عنوان  نو شهروندامردم  - 1- 2

 ان ایجاد کنیم.در ذهن آن یاجرایی و نظام ادار

 دهیم. ارائهبه صورت عادالنه و در چارچوب قوانین، مقررات و ضوابط خدمت  نکنند گا به مراجعه - 2- 2

 صورت دهیم. یو در زمینه خدمات،شفافساز ارائهالزم و مناسب به ارباب رجوع  یدر محدوده وظایف شغلی، اطالعات و راهنماییها - 3- 2

ست  - 4- 2 شریفات زائد ادار      عارباب رجوقانونی  یاه هخوا سرعت و بدون ت صحت، دقت و  ضافی به   لو تحمی یرا در چارچوب وظایف خود با  هزینه ا

 دهیم. ارائه یو

 باشیم. وگشاده ربه ارباب رجوع احترام گذاشته و در استقبال و صحبت با آنان  -5 - 2

و با دید منطقی به  هنگاه کردبهبود عملکرد  یبه عنوان منبعی گرانبها برا ننند گاک ش  هروندان و مراجعه بازخورد هایبه نظرات، پیش  نهادها و  - 6- 2

 آنها توجه کنیم.

 به نظم و آراستگی شخصی و محل کار خود توجه کنیم. - 7- 2

 تبدیل شود. ینظام ادار رحاکم داز مشکالت مردم و مراجعان به یک ارزش  گره گشاییسعی کنیم تا فرهنگ تکریم ارباب رجوع، پاسخگویی و  - 8- 2

 باشیم. رمشارکت پذیو  ومشارکت جگروهی  یو در انجام فعالیتها هتقویت کردرا در خود  کار جمعیروحیه  - 9- 2

 روحیه قدردانی از دیگران را در خود تقویت کرده و سعی نماییم که این امر را در بین همکاران اشاعه دهیم. -10- 2

 .مکوشا باشیآنان  یخود را به سعه صدر در اختیار همکاران قرارداده و در ارتقاء توانمندیها یندیهادانش، تجربه و توانم -11- 2

 تا حد ممکن در حل مشکالت شغلی همکاران تالش نماییم و از تجسس در زندگی خصوصی آنان پرهیز نماییم. -12- 2

کار خواهم برد. توفیق در   هآنها ب  برآورده کردن  ییم و تمامی تالش و توان خود را برا اینجانب... موارد فوق را با دقت مطالعه کرده و آنها را قبول مینما        

 عمل به این منشور را از خداوند متعال خواستارم.

 


