
 بسم اهللا الرحمن الرحيم
  )ع (عفر صادق   امام ج.هر كس به امور مسلمين اهتمام نورزد ، مسلمان نيست 

 
 :يك فرد خدمتگزار درجمهوري اسالمي بايد 

 در كار او صداقت ، در نگاه او محبت و حيا ، در انديشه او خير خواهي ،
 )ره(امام خميني .   در رفتار او شادابي ، در سكوت او دقت ، در تالش او اخالص و جديت باشد 

 
 :منشور اخالقي 

عين دانسته، كرامت مت مشفقانه به مراجدانشگاهيان خود را متعهد به خدما 
مي نهيم وجلب رضايت الهي وعمل در چهارچوب مقررات و قوانين  انساني را ارج

 .را وظيفه شرعي خود مي دانيم
گيرندگان  با در برخورد وانصاف را  پيشگيعدالتونزاكت ورعايت اخالق اسالمي  

 . مي دهيم قراركار سرلوحه خدمت
فظ اسرار ارباب رجوع ، انتقاد پذيري، رفتار يكسان و برابربا امانتداري، رازداري، ح 

 .مراجعين را از ياد نخواهيم برد
استفاده صحيح از امكانات سازمان، پرهيز از اسراف و تبذير، انجام امور بر اساس  

 .اصل مشاركت وهمدلي ورعايت سلسله مراتب اداري را الزمه كار خود مي دانيم
يريت مناسب زمان، انجام وظايف محوله با جديت وتالش نظم وترتيب در امور، مد 

 .مستمر، مورد توجه كامل ما قراردارد
تالش در جهت تقويت ارزشهاي اخالقي، اسالمي و اجتماعي در محيط كار، ايجاد  

فضاي صميميت واعتماد، پرهيز از تبعيض، شايعه سازي، احتراز از تهمت، غيبت و 
 . دانيمخبر چيني را وظيفه شرعي خود مي

تهيه وارائه اطالعات مستند وشفاف براي پاسخگويي به ارباب رجوع ، تجهيز  
وآماده سازي فضاي مناسب سازماني به منظورارائه خدمات مطلوبتر به مشتريان را 

 .مورد توجه قرارمي دهيم

 . دالت گوش دادن با فراغت ، توضيح دادن با متانت ،  بررسي با دقت ، تصميم با ع  ):ع(امام علي 
رقابت مشروع و مقبول از نظر مردم و ما ،فقط رقابت براي خدمت كردن به    :مقام معظم رهبري

  . مردم است
 .اميد است با رعايت مسايل فوق الذكر ، موجبات رضايت و خشنودي حق تعالي فراهم گردد 

 
 معاونت آموزشي دانشگاه


