بسم اهلل اعرحمه اعرحیم
رب اوگیختً شذم ات زبسگىاسی اهی اخالقی سا تمام نمایم  " .سسىل اطرم (ص)"
منشىس اخالقی دااگشني ػلىم زپشکی و خذمات بهذا شتی ردمانی البشص
ایه منشىس هب منظىس اشاهع صرهنگ اسالمی و اسصشهای انسانی و ساصمانی رد نظام اداسی با اتکیذ رب اصىل رباربی  ،تکریم مراجعیه  ،احتشام و اعتماد  ،شفافیت رد اعمال اداسی ،پاسخگىیی ،تعهذ و
وافداسی هب ساصمان تذویه ظردیذي است .بىاربایه ،ما کا کسىان دااگشني ػلىم زپشکی و خذمات بهذا شتی ردمانی البشص هب عنىان خذمتگزاسان مردم ،خىد سا متعهذ هب خذمت مشفقاهن هب مراجعیه دانستً ،طرامت
انسانی آانن سا اسج می نهیم و جلب سضایت الهی و عمل رد چاسچىب مقرسات و قىانیه سا وظیفً ششعی و ساصمانی خىد دانستً و هم پیمان می شىیم ات :
 نظم و انضباط رد انجام وظایف و حضىس هب مىقغ رد ساصمان سا سػایت نمامیی.
 اص اختیاسات و قذست ساصمانی ،ام کاانت ،تجهیضات و سشماهی اهی اداسی و انسانی دااگشني حفاظت نمىدي و رد استفادي مىرث ؛ صشهف جىیی و استقای بهري وسی آنها بکىشیم.
 سوحیً ااقتندپزریی داشتً و نسبت هب حفظ اسشاس رینفؼان هب وژیي بیماسان کىشا باشیم.
 رد محذودي وظایف شغلی  ،اعالػات و ساهنمایی اهی مىاسب هب اسباب سجىع اساهی نمىدي و اصل شفاف ساصی و ظري گشایی اص مش کالت مردم سا سش لىهح وظایف خىیش ضراس دهیم.
صم
 اسصشهای اخالقی-اسالمی سا رد محیظ کاس اشاهع دادي و فضایی یمی همراي با خرد جمعی و مشا کست هم گانی هک رد آن طرامت انسانی و شأن اجتماعی حاکم است سا نهادینً نمامیی.
 رد دااگشني و واحذاهی اتبعً خىد سا ملزم هب استفادي اص پىشش مىاسب با محیظ اداسی  ،حرهف طبابت و منطبق با صرهنگ و رعف جامعً اسالمی دانستً و اص مصشف دخانیات رد محیظ کاسی رپهیض
نمامیی.
 رد جهت اصزایش بنیً و تىانمىذی ػلمی و آمىصشی  ،مهاست اهی شغلی و نىآوسی رد جهت استقای سطح اساهی خذمت و صرآیىذ اهی مىجىد کىشا باشیم.

