منشور اخالقي


یک فرد خدمتگزار در نظام جمهوری اسالمی باید:
در کار او صداقت ،نگاه او محبت و حیا ،در اندیشه او خیرخواهی ،در رفتار او شادابی و در سکوت او دقت ،در تالش او
اخالص و جدیت باشد.
امام خمینی (ره)

ا
ا
سا
ما کا کناا رکز آاوکشی ردمایکخما ییک ااقتعایکبا ک زعمک ایک ک ایکک ربکن ماات کاکبا ک ا مااکدکیا کمکردرک اا ردککاه ک وکخکا اایکاااق ارک م کوک هاوا ککم م ک ک ک ک
پ
اگیرکمط لب رکز جعینکخ مکب شات .ک

-1باو رکوا هبکدکمت،اژناک ،ماکباو مک کی ا،اژنک ی ،ا صیاک و فا موک کیمار ایکدات ا ک رکناو د رکوا رکخا مکک کخک ایایک اا انککاه ک وک ک ا ردم ییک ک کا ککبگیار ک ک ردک
سه
رهگ هنک لک ن گ کوکخک نج مک ا انکاقن ییکخ مک جتا بک کرد .ک

 -2ردکنظر رک ک اقتنم رک کب بککد عک هوقب لک ک ردکشرکخکجهژنکبهب مک ضا،ژنکا ککخ مک هوف م کن میی.ک

-3خکمحاطک م کوک ردک هوع لکما ما رک ک ع لکمیگهوکهککی جمکخوهشکم ککشورکحق ردک رینک یکگهممک کخ مم کوکن ئات .ک
نص مح
تع
-4خکص کرکضر کرکب ک ارایکمسق لینکز ب هطک ک یینکیممکج ینک لکا ککخ مکک کرتککن میی.ک

جع
-5ز ینیکک کهکک شتب اهکدکم کز جعیک یککناوکب ککع ماک مبک ک حتر مکدکیممکی کمکنظرک کج عکماات .ک

-6خک ز کخومژنکک ییکدکدات ک رکپشت ک کک کجوماکم شتیکب شات .ک

مح
-7ب کهوفکخومژنکدکز ممک کب کحفظکشک ستایکخک لکا ککح ضرکش .ک

نس
 -8باکدکی مگیروک ککسمک ط ع رکجویوکن وک ک هئکبهترکخوم رکک ش کب شات .ک

س
ن
-9دکخخ سژنک کب بککد عکو هبک م ک کان گ مکپ خگ ییکدکا ککمیگهوکنپرم رد .ک

-11خک ز کز قبژنک ردکدات ک رکب کصبرک کح صلیک کمقاکدکبهترینکنح کخوم رکخ مکک ک ک هئکماات .ک
مذیریت این مرکز آماده پاسخگویی به هر نوع انتقاد و پیشنهاد مراجعین محترم می باشذ.

