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:یک فرد خدمتگزار در نظام جمهوری اسالمی باید   

  دس اًذیطِ اٍ خیش خَاّی ٍ دس سفتبس اٍ ضبداثی ٍدس سکَت اٍ دلت ،دس تالش اٍ دسکبساٍ صذالت ،ًگبُ اٍ هحجت ٍحیب،

 اخالظ ٍجذیت ثبضذ.

  جوَْسی اسالهی ٍ ثب ػٌبیت هب کلیِ پشسٌل ایي ثیوبسستبى ثب استؼبًت اص دسگبُ خذاًٍذ یکتب ٍ ثِ پیشٍی اص ًظبم همذس

وبی ٍالیت ٍ ثب ّذف خذهت سسبًی ثِ ثیوبساى دس ایي هشکض خَد سا هستؼذ ثِ اجشای اصَل ٍ هٌطَس ثِ هؼٌَیبت همبم ػظ

 اخاللی ریل داًستِ ٍ ثذاى پبیجٌذ هیجبضن.

 ی،هتبًت ٍاساستگی ثب حضَسثِ هَلغ ٍ اثشثخص دس هحل کبس ثِ اسثبة سجَع احتشام هیگزاسین ٍثب حفظ ادة ٍخَش سٍی

 ٍضغ ظبّشی ّوشاُ ثب سػبیت ضئَى ٍاخالق اسالهی ٍثب اساهص کبهل پزیشای اسثبة سجَع ٍّوکبساى هیجبضین.

  ثب اسائِ اعالػبت هستٌذ ٍضفبف ثِ اسثبة سجَع هشاجؼبت اداسی سا ثِ حذالل سسبًذُ ٍدس جْت تسشیغ اسائِ خذهبت کبساهذ

 ثِ اسثبة سجَع کَضب ّستین.

  اًصبف ،ساصداسی ٍتَجِ ثِ لَاًیي ٍهمشسات ثِ اهَس ّوِ هشاجؼیي ثِ دٍس اص تجؼیض سسیذگی هیٌوبیین.ثب سػبیت 

  ثب هحَس لشاس دادى )استمب هستوش کیفیت (ٍاًجبم اهَس ثِ صَست هطبسکتی ٍگشٍّی،ًیبصّبی دس حبل تغییش هطتشیبى سا

 .سیذى ثِ دٍسًوبی ثْتش کَضب ّستینساُ سضٌبسبیی ًوَدُ ٍثشای تحمك سضبیت اسثبة سجَع ٍاّذاف سبصهبى دس 

  خاللیت ،ًَاٍسی ٍاًگیضُ ّبی هثجت کبسی سا دس خَد ٍ ّوکبساًوبى تمَیت ًوَدُ ٍثبًطبط هستمین ٍثِ دیگشاى ًیض ضبدی

 هیجخطین.

 .صهبى حضَس ثش ثبلیي ثیوبساى اص لجبس فشم هخصَظ ٍاتیکت استفبدُ ًوَدُ ٍخَد سا ثِ اًْب هؼشفی هیٌوبیین 

  ًیبصّبی هَسد لضٍم ثیوبساى ٍّوکبساى سا پیص ثیٌی هیٌوبیین ٍتفبٍت ّبی فشٌّگی سا دس ًظش هیگیشین ٍثش اسبس اى

 خذهبت سا ثِ اًْب اسائِ هیٌوبیین.

 تلفٌی خَدهبى سا هؼشفی هیٌوبیین ٍسپس تمبضبی خَد سا ػٌَاى  ثی دسًگ ثِ تلفٌْب پبسخ هیذّین ٍصهبى ثشلشاسی استجبط

 هیکٌین.

 سُ ثِ ثشلشاسی ًظبفت ٍثْذاضت هحیظ هٌبست تَجِ هیٌوبیین.ّوَا 

 .دس حفظ سالهتی خَد کَضب ّستین ًٍکبت ایوٌی ٍ کٌتشل ػفًَت سا سػبیت هیٌوبیین 

  دس هحیظ کبسی دس حفظ اهَال ٍ ٍسبیل کَضب ّستین ٍ ّشگض اسشاف ًویکٌین ٍدیگشاى سا ًیض ثِ سػبیت صشفِ جَیی

 تطَیك هیٌوبیین.

 یذگی ثِ هَاسد اٍسطاًس ٍفَسی ٍالف ّستین.ثِ چگًَگی سس 

 .هسبئل ضخصی خَد سا دس هحیظ کبسی فشاهَش هیکٌین 

  دس صَستیکِ ّوکبساًوبى هطکلی دس کبس ٍاخالق داضتِ ثبضٌذ ثِ اًْب ثب صشاحت ٍاحتشام تزکش هیذّین ٍ هطکالت سا حل

 هی ًوبیین.
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