سوگند نامه

بسم ااهلل الرحمن الرحیم

اكنون كه به عنوان كارمند دستگاه اجرايي در نظام جمھوري اسالمي ايران افتخار خدمتگزاري به مردم عزيز ايران براي
من فراھم شده است ،در برابر "قرآن مجید " به خداوند متعال سوگند ياد میكنم كه تمام تالش خود را براي انجام وظايف
شغلي و مسئولیتھاي قانوني به كارگیرم و به حفظ حقوق مردم ،پیشرفت نظام اداري و اعتالي كشور اھتمام نموده و در
اين راه وجدان كار داشته و ھمواره عدالت ،صداقت ،امانتداري ،رازداري و خدمت به مردم را سرلوحه گفتار و كردار خود
قرارداده و ارزشھاي ديني ،انساني و اجتماعي و قوانین ،مقررات و ضوابط را در انجام فعالیتھاي سازماني و اداري رعايت
نمايم و در ھمه حال به احكام الھي ،قانون اساسي ،مقررات حاكم و منشور اخالقي و اداري كارمندان دولت و دستگاه
متبوع خود پايبند باشم و تالش خود را در جھت جلب رضاي خداي متعالي و اجراي احكام و مقررات اسالمي به منظور
رسیدن به روابط و مناسبات عادالنه انساني در جامعه و تحقق جامعه اسالمي و ترويج دين و اخالق ،رفع تبعیضات ناروا و
ايجاد محیطي عادالنه در زمینهھاي مادي و معنوي ،مھرورزي به بندگان خدا و اعتالي سطح علمي به كار گیرم و با
تقويت روحیه خالقیت و ابتكار در تمام زمینهھاي علمي ،فني و فرھنگي ،ھمواره سالمت و شادابي و نشاط را در محیط كار
ترويج نمايم.

منشور اخالقي و اداري كارمندان دولت

ايننن منشننور بننه منظننور اشنناعه و اعننتالي فرانن

اسننالمي و ارزشانناي انسنناني و سننازماني در نظننام اداري كشننور و

نهادينه كنردن ابعناد آنهنا در انديشنه و عمنم كارمنندان دولنت تندوين گردينده اسنتا بنا اكنالع از اينن كنه كارمنندان
دولت بنه عننوان بنندگان خندا و خندمتگزاران منردم بايند تمنامي تنالش و امنت خنود را بنراي انجنام انر نه بهتنر
وظنننايف شنننرعي و قنننانوني و مسنننئولیتاننناي اداري برمبنننناي باورانننا و ارزشاننناي اسنننالمي و افنننزاي
رضايتمندي مردم به كارگیرند ،خود را ملزم به رعايت اصول و مفاد زير ميدانم:

سنننطح

الف ـ اصول حاكم بر منشور

 -1اصم برابري :امه شهروندان در برابر قانون برابرند و بايد با امه آنان در شرايط مشابه رفتار يكسان داشتا كارمندان
بايد در محدوده وظايف شغلي خود ،امكان دسترسي برابر به خدمات دولتي را براي امه شهروندان فراام كرده و با آنان
بدون ایچ گونه تبعیض رفتار كندا

*اصم حاكمیت قانون در مناسبات اداري :امه امور دولتي مبناي قانوني دارد و تصمیمات و اقدامات اداري كارمندان بايد
براساس احترام به قوانین و مقررات موجود اتخاذ و انجام شودا
* اصم شهروندمداري (مردم مداري) :ادف غايي از تشكیم سازمانااي دولتي و استخدام كارمندان ،ارايه خدمات بهتر به
مردم و شهروندان استا كارمندان بايد در گفتار ،كردار و نگرشااي خود عنوان "خدمتگزار مردم " را متجلي سازندا
كارمندان متعهد استند كه در تصمیمگیرياا ،انجام وظايف و رفتارااي خود منافع و ترجیحات مردم و شهروندان و مصالح
عمومي را در نظر گیرند و امكان دسترسي راحتتر و عامتر به خدمات دولتي را فراام نمايندا
*اصم احترام و اعتماد :كارمندان در تعامالت و رفتارااي خود با ساير افراد از قبیم مافوقاا ،زيردستان ،امكاران و مراجعان
بايد احترام آنان را حفظ نمايندا به انتظارات و احساسات ديگران اامیت قائم شده و بر مبناي اعتماد به كرف مقابم عمم
كنندا
*اصم شفافیت :كارمندان بايد تمامي اكالعات مربوط به امور و فرآيندااي جاري دستگاهااي اجرايي (به غیر از اموري كه
در زمره اسناد و اكالعات كبقهبندي شده قرار دارد) را به كور شفاف در ار وب مقررات و ضوابط در اختیار ذينفعان قرار
داندا اين اكالعات ضمن مشخص كردن فرآيندااي سازماني ،مبناي پاسخگويي كارمندان به مردم و مراجع ذيصالح را
فراام ميآوردا
* اصم پاسخگويي :سازمانااي دولتي براي مردم ايجاد ميشوند و بايد در برابر آنان پاسخگو باشندا كارمندان مسئولیت
تصمیمات و اقدامات خود را برعهده گرفته و در مورد آنها به مردم و مراجع ذيصالح پاسخگو استندا

*اصم عدم سوء استفاده از موقعیت شغلي :كارمندان نبايد از اختیارات و جايگاه شغلي و سازماني خود در جهت منافع
شخصي يا گروه خاصي استفاده نمايندا اختیارات شغلي و سازماني بايد فقط براي انجام وظايف سازماني و در جهت مصالح
عمومي به كار گرفته شوندا
* اصم تعهد و وفاداري به سازمان :كارمندان بايد نسبت به دستگاه متبوع خود و ااداف ،ماموريتاا و ضوابط آن متعهد و
وفادار باشند و با عالقهمندي و تمام توان از كريق انجام صحیح وظايف و مسئولیتااي شغلي و سازماني در راستاي تحقق
ااداف و ماموريتااي سازمان تالش كنندا
* اصم به كارگیري مهارت و تخصص :كارمندان بايد تالش نمايند تا مهارت ،دان
سازماني خود را فراگرفته و تمام توان فني ،تخصصي و حرفهاي خوي

و تخصص مربوط به وظیفه شغلي و

را براي انجام بهینه فعالیتااي شغلي و سازمان به

كار گیرندا

ب ـ مفاد منشور

 -1انجام وظايف و مسئولیتهاي شغلي و سازماني

 -1-1به رعايت نظام و انضباط در انجام فعالیتاا و حضور به موقع در سازمان توجه نمايیما
 -2-1در انجام وظايف و مسئولیتاا پشتكار و جديت داشته و آنها را با دقت ،صحت و به موقع انجام دایما
 -3-1سعي نمايیم تا دان

خود را در زمینه فعالیتااي سازماني به روز نگه داشته و آنها را با توانمندي و ابتكار خود در

انجام فعالیتااي اداري و سازماني به كار گیريما
 -4-1به ايدهاا و افكار جديد ارزش قائم شده و براي اجرايي كردن آنها به شكم منطقي در دستگاه اجرايي متبوع و نظام
اداري تالش كنیما

 -5-1براي افزاي

بهرهوري نظام اداري از كريق افزاي

بهرهوري حیطه فعالیت خود تالش كنیما

 -6-1از امكانات ،تجهیزات و سرمايهااي نظام اداري حفاظت نموده و در استفاده موثر و مطلوب از آنها بكوشیما
 -7-1در انجام فعالیتاا و تعامالت ،روابط خويشاوندي ،قومي ،جنسي ،نژادي ،مذابي و غیره تاثیري در تصمیمات و
اقدامات مان نداشته باشدا
 -8-1روحیه انتقادپذيري داشته و انتقادات سازنده ديگران را به عنوان فرصتي براي صالح و بهبود خود و فعالیتاايمان
بدانیما
 -9-1امیشه و در امه حال رضايت خداي متعال را مدنظر قرار داده و بر آنچه كه خداوند امر يا از آن نهي ميكند ،توجه
كامم داشته و او را ناظر بر اعمال و كردار خوي

بدانیما

 -2رفتار و برخورد با ارباب رجوع و همكاران

 -1-2مردم و شهروندان به عنوان ذي حق براي نظام اداري استند ،تالش نمايیم با ايجاد ارتباط مناسب و ارايه خدمت
بهتر ،تصويري مثبت از دستگاه اجرايي و نظام اداري در ذان آنان ايجاد كنیما
 -2-2به مراجعه كنندگان به صورت عادالنه و در ار وب قوانین ،مقررات و ضوابط خدمت ارايه دایما
 -3-2در محدوده وظايف شغلي ،اكالعات و راانماييااي الزم و مناسب به ارباب روجوع ارايه و در زمینه خدمت
شفافسازي صورت دایما

 -4-2خواستهااي قانوني ارباب رجوع را در ار وب وظايف خود با صحت ،دقت و سرعت و بدون تشريفات زائد اداري و
تحمیم ازينه اضافي به وي ارايه دایما
 -5-2به ارباب رجوع احترام گذاشته و در استقبال و صحبت با آنان گشادهرو باشیما
 -6-2به نظرات ،پیشنهاداا و بازخوردااي شهروندان و مراجعه كنندگان به عنوان منبعي گرانبها براي بهبود عملكرد نگاه
كرده و با ديد منطقي به آنها توجه كنیما
 -7-2به نظم و آراستگي شخصي و محم كار خود توجه كنیما
 -8-2سعي كنیم تا فران

تكريم ارباب رجوع ،پاسخگويي و گره گشايي از مشكالت مردم و مراجعان به يك ارزش حاكم

در نظام اداري تبديم شودا
 -9-2روحیه كار جمعي را در خود تقويت كرده و در انجام فعالیتااي گرواي مشاركت جو و مشاركت پذير باشیما
 -10-2روحیه قدرداني از ديگران را در خود تقويت كرده و سعي نمايیم كه اين امر را در بین امكاران اشاعه دایما
 -11-2دان  ،تجربه و توانمنديااي خود را با سعه صدر در اختیار امكاران قرارداده و در ارتقاي توانمنديااي آنان كوشا
باشیما
 -12-2تا حد ممكن در حم مشكالت شغلي امكاران تالش نمايیم و از تجسس در زندگي خصوصي آنان پرایز كنیم.

