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  اخالقي دانشكده پيراپزشكي منشور 

 وقوانين و مقررات باالدستي  براساس متعال، پروردگار به ايمان با پيراپزشكي دانشكده علمي هيئت غير و علمي هيئت اعضاي ما

 به پرنشاط و سالم كامال محيطي در دانشگاه اهداف تحقق جهت در را خود تالش و سعي تمام دانشگاه، مقررات و ضوابط همچنين

 :دانيممي زير اصول رعايت به متعهد را خود اسالمي، هايارزش و رفتاري اصول بر تكيه با و گرفته كار

 توكل به خدا و استعانت از ذات باري تعالي را در رأس كليه امور قرار دهيم. .١

  شناسي وقت رعايت و كار محل در بموقع حضور در تالش و عيس .٢

  سازمان مقررات و قوانين دقيق رعايت .٣

هاي متعالي را وظيفه خود دانسته، با رعايت موازين نظام جمهوري اسالمي و ترويج ارزش -القياني اخبه مب تقويت التزام  .٤

 اسالمي ايران، در جهت تحقق اهداف عاليه اسالمي گام برداريم.

 كاري حوزه اطالعات حفظ و رازداري .٥

 شرافت و منزلت انساني افراد را ارج نهاده، صيانت از جوهره و گوهر واالي انساني و اكرام آن را، تكليف الهي خود بدانيم. .٦

 پيراپزشكي دانشكده مجموعه مشي خط و اهداف صحيح درك براي الزم انگيزه ايجاد .٧

 تبعيض بدون رجوع ارباب به خدمات ارائه در انصاف و عدالت رعايت .٨

 غيبت، همچون نامناسب رفتارهاي با برخورد و اخالقي اصول بر مبتني صادقانه گفتمان و تعامل فرهنگ نهادينگي جهت .٩

 .نماييم تالش يكديگر، به نسبت بدخواهانه اقدامات يا مذمت پراكني، شايعه

 انتقادپذيري روحيه تقويت و پيشنهادات و انتقادات به توجه .١٠

 اموال تضييع از جلوگيري و جويي صرفه اصل رعايت با امكانات و منابع از بهينه استفاده .١١

 كار محيط در آرامش حفظ .١٢



٢ 
 

 تعالي و وري،ارتقا، بهره جهت در و داده قرار خود كار سرلوحه را اسراف از پرهيز و انضباط و نظم رعايت شناسي، وقت .١٣

 .باشيم كوشا ها زمينه و ابعاد تمامي در دانشكده

 متقابل كاري حريم رعايت موازات به همكاران ساير به كمك .١٤

 سازماني رفتار و فرهنگ ارتقاء و شغلي مهارت و دانش افزايش .١٥

 آن تحقق جهت در تالش و كاري حوزه اهداف صحيح درك .١٦

 براي خواهيم مي خود براي نيكي و ازخير راكه آنچه. دهيم قرار خود كار سرلوحه را دوستي نوع و خيرخواهي اصل .١٧

 .سازيم هموار همديگر براي را اي حرفه ترقي مسير و بخواهيم هم ديگران

 عملكرد بهبود و رفع براي تالش و ضعف نقاط  شناسايي .١٨

 وري بهره افزايش جهت در نوآوري و خالقيت .١٩

 .كنيم تالش دانشكده اهداف با فردي اهداف همسويي جهت در و بوده متعهد اجتماعي و اي حرفه شئون وظايف، به .٢٠

 سازماني انسجام و خردجمعي كارگروهي، روحيه تقويت .٢١

 جامعه به رساني خدمت براي موفق آموختگان دانش تربيت در تالش .٢٢

متعهد گرديم خويشتن داري، گشاده  "طهارت در پندار، لطافت در گفتار و ظرافت در رفتار "با التزام به شعار آرماني .٢٣

  همكاري، دانشجويان و ارباب رجوع مورد توجه قرار دهيم.رويي، متانت، ادب و احترام متقابل را در ارتباط با 

با استفاده از خرد و مشاركت جمعي كه بهترين رويكرد جهت تحقق اهداف سازماني مي باشد، ترويج فرهنگ همكاري  .٢٤

 توأم با فضاي باز فكري، خالقيت، نوآوري و توانمند سازي مجموعه را سر لوحه همت خويش قرار دهيم.

 

 

 


