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است.  یجَاهـ ثطش یبفتگیتَسقِ  یّب ٍ ضبخع بصّبیً يیتش یٍ اص اسبس یالْ یّب هَّجت يیتش سالهت اص هْن

هشتجظ دس فلَم  یّب آى هَجت گستشش سضتِ يیتبه یّب است ٍ تالش ثشااًسبىتوبم  یسالهت، حك اسبس

 یّب اص سضتِ یکی فٌَاىثِ  یخذهبت هشالجت یثب سبثمِ عَالً یسضتِ پشستبس بى،یه يیاست. دس ا ذُیسالهت گشد

ثِ  بصیًوَدُ است. ً یبدیص یّب طشفتیپ یآٍس اًسبى ٍ گستشش فلن ٍ في یبصّبیً یذگیچیپ یّوپب ،یداًطگبّ

 ذُیگشد یلیسضتِ ّن اص لحبػ هحتَا ٍ ّن اص لحبػ همبعـ تحػ يیهَجت تَسقِ ا یپشستبس یخذهبت تخػػ

 است. 

ٍ  ،یالدستبٍ اسٌبد ث یاًذاص هل ثب تقْذ ثِ سٌذ چطنداًطکذُ پشستبسی ٍ هبهبیی ضبّشٍد سبلوٌذی  پشستبسیگشٍُ 

 یاص هطبسکت افضب یشیگ ثب ثْشُّبی اثالغی همبم هقؾن سّجشی دس حَصُ آهَصش ٍ سالهت، ّوچٌیي سیبست

خَد سا هلضم ثِ ی اساله -یشاًیا یثَه یّب ضوي احتشام ثِ اسصش ،یهتخػع ّوسَ ثب تحَالت جْبً یفلو ّیأت

 داًذ.هیهختلف سفبیت اغَل ریل دس اثقبد 

 حبکمیت قبنون .1

ٍ الذاهبت کبسکٌبى ٍ هسئَالى داًطکذُ ثش تػویوبت اتخبر ضذُ داًذ تب خَد سا هلضم هی سبلوٌذی پشستبسیگشٍُ 

ثبضذ. ثش ایي اسبس دس توبم الذاهبت افن اص هَاسد ریل لَاًیي ٍ همشسات اسبس لَاًیي هَجَد ٍ پبیجٌذی ثِ آى 

 گشدًذ:سفبیت هی

 ّبی آهَصش تب دس توبم صهیٌِکبسضٌبسی اسضذ پشستبسی سبلوٌذی  اسائِ خذهبت آهَصضی ثِ داًطجَیبى

 اسصضیبثی

 افضبی هحتشم ّیبت فلوی اص استخذام ٍ ثِ کبسگیشی تب اسصضیبثی سبالًِ، استمب ٍ  اسائِ خذهبت ٍ اسصضیبثی

 غیشُ

 افن اص سشای  ّب ٍ تقبهالت ثب سبیش هشاکض ٍ ٍاحذّبی تحت پَضص داًطگبُ ٍ خبسج اص آىّوکبسی

 لوٌذاى ٍ هشاکض ثْذاضتیسب
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 عدالت .2

ٍ سبیش هشاجقیي دس  کبسضٌبسی اسضذ پشستبسی سبلوٌذی توبم افشاد افن اص اسبتیذ، کبسکٌبى، هذیشاى، داًطجَیبى

-دس چبسچَة لَاًیي خَد سا هلضم ثِ سفتبس یکسبى ثب ایطبى هی سبلوٌذی ثشاثش لبًَى ثشاثش ّستٌذ ٍ گشٍُ پشستبسی

-ثْشُ هٌذی ٍ دستشسی توبم افشاد هَسد ًؾش ثِ حمَق لبًًَی ٍ هطشٍؿ خَد تالش هیداًذ ٍ ّوچٌیي دس جْت 

 ًوبیذ.

 احتزام به حقوق و شأن مزدم .3

اعالفبت ، حشین خػَغی ٍ هحشهبًِ ثَدى کشاهت اًسبًیثِ  ّوَاسُ دس تالش است تب  سبلوٌذی گشٍُ پشستبسی

تب  استتالش  دسد. ّوچٌیي احتشام ثگزاسافن اص داًطجَ ٍ افضبی هحتشم ّیبت فلوی ٍ کبسکٌبى خَد  افشاد

ثِ ٍیژُ دس  ّبی خبظ ّبی جوقیت ذ ٍ ّوچٌیي اص هَضَفبت هشثَط ثِ تٌَؿ ٍ ًگشاًیسا ثِ حذالل ثشسبًتقػجبت 

ذ ٍ دس غَست لضٍم داضتِ ثبض آگبّی ّبی احتوبلیهَسد داًطجَیبى ثب هزّت یب لَهیت خبظ ٍ دچبس ًبتَاًی

 .صهیٌِ اسجبؿ ٍ الذاهبت الصم دس ایي صهیٌِ سا فشاّن ًوبیذ

 ارتببطبت میبن فزدیاخالق در  .4

، توبم کبسکٌبى گشٍُ خَد سا هلضم ثِ سفبیت اخالق سبلوٌذی  ثِ هٌؾَس حفؼ اثشثخطی ٍ کبسایی گشٍُ پشستبسی

 ثبضذ:ریل هَسد ًؾش هی . ثِ ٍیژُ هَاسدداًٌذهیبى فشدی دس توبم جَاًت هی

 ُثشلشاسی سٍاثظ تَأم ثب احتشام ٍ ثِ دٍس اص ثی فذالتی ثب توبم افشاد حبضش دس هحیظ ٍ هشاجقِ کٌٌذ 

 تالش دس جْت اغالح ًَالع ثشخَسداسی فشدی کبسکٌبى اص سٍحیِ اًتمبد پزیشی ٍ 

 ِای دس توبم کبسکٌبىتبکیذ ثش سفبیت اغَل سفتبس حشف 

 ّ ْت پیطجشد اّذاف گشٍُ ثیي کبسکٌبى دس ج وکبسیتبکیذ ثش 
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 نیکی و عدم سوءرفتبر .5

 افشاد ٍ اّذاف گشٍُّبیی کِ هوکي است سٍی کبس  ّب ٍ پیص داٍسی تالش ثشای اص ثیي ثشدى تقػجبت، ٍاثستگی

 پشّیض اص ضبیقِ پشاکٌی، همبٍهت دس ثشاثش تغییشات هغلَة ٍ هَسد ًیبص گشٍٍُ ّوچٌیي  تأثیش ثگزاسد

 داریامبنت  .6

 استفبدُ هٌبست ٍ اص هٌبثـ ٍ اهکبًبت هَجَد  جْت ًگْذاسیدس  کبسکٌبىهذیشاى ٍ  تالش دس جْت الضام

  گشٍُجْت دستیبثی ثِ اّذاف  ثْیٌِ اص آى دس

 سشای  ّبی ثبلیٌیدس داًطکذُ ٍ هحیظ الضام ثِ سفبیت اهبًت ٍ حفؼ اسشاس ٍ اعالفبت خػَغی افشاد ٍ

 سبلوٌذاى

 هغبثك ثب سلسلِ هشاتت گشٍُ ثِ هبفَق اسائِ اعالفبت ضفبف 

 ایپوشش حزفه .7

ضوي سفبیت ضئًَبت اسالهی ٍ آییي ًبهِ پَضص سبلوٌذی  پشستبسیٍ داًطجَیبى افضبی ّیبت فلوی، کبسکٌبى 

ٍ  داًطکذُخَد دس هحیظ  ایپَضص حشفِ ّب ثِ هٌؾَس حػَل اّذاف ریل ضَاثغی سا دسداًطجَیبى داًطگبُ

 :تالش خَد سا دس سفبیت ٍ تشٍیج آى دس جبهقِ ثِ فول خَاٌّذ آٍسد توبمٍاحذّبی ٍاثستِ لحبػ کشدُ ٍ 

 ثبلیي ٍ هحیظ فلوی داًطگبُ پشستبسی ِحفؼ ضأى ٍ حشهت حشف ٍ 

  یبفت کٌٌذگبى خذهتحس احتشام، آساهص ٍ افتوبد دس دسثشاًگیختي 

 ى سبلوٌذففًَت ٍ حفؼ ایوٌی خَد ٍ ثیوبسا جلَگیشی اص اًتمبل 

 صداقت .8

خَد سا هلضم ثِ سفبیت غذالت دس توبم جَاًت  سبلوٌذی پشستبسیٍ داًطجَیبى افضبی ّیبت فلوی، کبسکٌبى 

 دٌّذ.داًٌذ ٍ توبم تالش خَد سا دس ایي صهیٌِ اًجبم هیهیآهَصش ٍ پژٍّص 
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ذاضتِ ً، سقی دس فشیت ٍ ًبسبصگبسی کبسثشد آىپژٍّص ٍ حیغِ دس  کٌذ کِتالش هی سبلوٌذی گشٍُ پشستبسی

ثِ فالٍُ اص . الذاهی اًجبم ًذّذسبختي یب دستکبسی ًتبیج ثشای سسیذى ثِ ًتبیج هغلَة ٍ ثِ ّیچ فٌَاى دس  ذثبض

 ًوبیذ.پشّیض هیسَدّبی احتوبلی جْت دست یبثی ثِ کبسی دس  تملت یب پٌْبى

 و حفظ نظم اجتمبعی انضببط .9

 ّبی ریل ّستٌذ:هَؽف ثِ سفبیت ًؾن ثِ ٍیژُ دس حیغِ سبلوٌذی افضبی گشٍُ پشستبسیتوبم 

 ّبی داًطکذُ ٍ هحیظ کبسآهَصی ثبلیٌی ٍ سبیش سفبیت ًؾن دس ٍسٍد ٍ خشٍج ثِ هحل کبس افن اص کالس

 ٍاحذّبی ٍاثستِ

 ِهذیشیت صهبى دس اًجبم ٍؽبیف هحَل 

 سفبیت ًؾن دس سلسلِ هشاتت اداسی ٍ استجبعبت 

 سفبیت اًضجبط دس اداسُ کالس تَسظ اسبتیذ هحتشم 

 وفب داری و مسئولیت پذیزی .11

 ثِ سفبیت ٍ پیشٍی اصاًذ هلضم ای کِ ثِ فْذُ گشفتًِمص خَد ٍ ٍؽیفِدس سبلوٌذی  توبم کبسکٌبى گشٍُ پشستبسی

ّبیی  ثبیذ دس فقبلیت هتخػػبىدّذ کِ  . ایي اغل ًطبى هیّستٌذ هزکَس دس ایي هٌطَس هقیبسّبی اخاللی 

 .ضَد هطبسکت کٌٌذ کِ هَجت تمَیت پیشٍی اخاللی ٍ سفتبس ّوکبساى هی

ّبی اخاللی یب سفتبسّبی  خذهت ثِ فٌَاى هشثی یب هذسس، ضشکت دس ًمذ ٍ ثشسسی ّوکبساى ٍ اضبسُ ثِ ًگشاًی

ضًَذ کِ  تطَیك هی ایطبىّبیی اص چگًَگی فولی ضذى ایي اغل است. ثب ایي اغل ّوچٌیي  ًبدسست ًوًَِ

 .جبهقِ اّذا کٌٌذ همذاسی اص ٍلت خَد سا ثشای پیطشفت

 

 

 


