
بسمه تعالی

منشور اخالق سازمانی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران ضمن بهره گیري از تعالیم الهی و شرع مقدس اسالم در سرلوحه قرار دادن 
جامعه تالش نموده و خود را در سطوح سازمانی و کارکنان ارزشها و اصول اخالقی و رفتار حرفه اي در جهت حفظ و ارتقاي سالمت

ملزم به رعایت مفاد مندرج در منشور اخالق سازمانی می داند.

کارکنان دانشگاه جهت تحقق آرمان هاي انسانی و سازمانی، خود را متعهد، بلکه مفتخر به خدمت صادقانه به مردم دانسته و )1
مان دارند که رضایت خالق وابسته به رضایت مخلوق است و جلب رضایت الهی و عمل برکرامت انسانی آنان ارج  نهاده و ای

در چارچوب مقررات و قوانین را از وظایف شرعی و اصلی خود می دانند.

از تسلیم مدارك و اسناد به ،محرمانه و شخصیاطالعاتکارکنان دانشگاه همواره راز دار بوده و ضمن پرهیز از افشاي )2
دریافت آن را ندارند خودداري خواهند نمود.اشخاصی که حق

کارکنان دانشگاه متعهد می شوند که همواره در جهت تقویت ارزشهاي اخالقی، اسالمی و اجتماعی در محیط کار کوشا بوده و )3
از مظاهر فساد اداري خودداري نمایند.

مه افراد جامعه می دانند.کارکنان دانشگاه دسترسی برابر به خدمات را با رعایت عدالت اجتماعی حق ه)4

انجام وظایف محوله براساس اصل مشارکت، حفظ حرمت سازمانی و عدم سوء استفاده از مقام و موقعیت اداري و رعایت )5
سلسله مراتب به هنگام برخورد با مراجعین مورد توجه خاص کارکنان دانشگاه قرار دارد.

تالش جامعه اسالمیشئوناتبا ارائه خدمات متناسب با سالمت معنويارکنان دانشگاه وظیفه خود می دانند در جهت ایجادک)6
نمایند.

ی باشند.مکارکنان دانشگاه موظف به اجراي صحیح قوانین و سیاست هاي کالن دانشگاه)7

از آنجائیکه رسالت اصلی دانشگاه تالش در جهت حفظ و ارتقاء سطح سالمت جامعه و گسترش فرهنگ آموزش و پژوهش در )8
ابعاد می باشد، از این رو کارکنان دانشگاه، همواره در صدد هستند ارائه خدمات بهداشتی مناسب، درمان صحیح و به موقع همه 
ن، ترویج فرهنگ آموزش، پژوهش، بهسازي و بازآموزي نیروي انسانی از طریق مشارکت فعال و آموزش مستمر را وظیفه ابیمار

ذاتی خویش بدانند.



هد هستند روحیه کار جمعی را در جهت تسریع امور ارباب رجوع تقویت نموده و ضمن راهنمائی درست کارکنان دانشگاه متع)9
مراجعین، اطالعات الزم را در اختیار آنان قرار دهند.

کارکنان دانشگاه موظف هستند در جهت حفظ اموال و امکانات دانشگاه به عنوان امانت جامعه و جلوگیري از سوء استفاده از )10
الش نمایند.آنها ت

کارکنان دانشگاه موظف هستند با محور قرار دادن ارتقاي مستمر کیفیت خدمات فوق تخصصی و تخصصی، نیازهاي در حال )11
تغییر جامعه پزشکی را شناسائی نموده و براي تحقق اهداف دانشگاه در راه رسیدن به دورنمائی بهتر تالش نمایند. 

ند ضمن رعایت صداقت، امانت و مسئولیت پذیري، اقدامات و رفتار شایسته همکاران را کارکنان دانشگاه خود را متعهد می دان)12
مورد تشویق قرار دهند.


