بسمه تعالی
منشور اخالقی و اداری ش کرت خدمات حمایتی کشاورزی

این منشور هب منظور اشاهع اعتالی فرهنگ اسالمی و ارزشهای انسانی و سازمانی رد نظام اداری کشور و نهادینه کردن ابعاد آن رد اندیشه و عمل
ک کارنان ش کرت خدمات حمایتی کشاورزی تدوین گردیدهاست .با اطالع از اینکه ک کارنان ش کرت خدمات حمایتی کشاورزی هب عنوان
خدمتگزاران مردم باید تمامی تالش و همت خود را ربای انجام ره هچ بهتر وظایف شرعی و اقنونی و مسئولیتهای اداری رب مبنای باوراه و
ارزشهای اسالمی و افزایش سطح رضایتمندی مردم هب کار گیرند ،خود را ملزم هب رعایت اصول و مفاد زری میدانیم:
الف -اصول حاکم رب منشور
 -۱اصل رباربی :همه شهروندا ن رد ربارب اقنون رباربند و باید با همه آانن رد شرایط مشاهب رفتار یکسان داشت .کارمندا ن باید رد محدوده وظایف شغلی خود،
ام کان دسترسی ربارب هب خدمات دولتی را ربای شهروندا ن فراهم کرده و با آانن بدون چیهگوهن تبعیض رفتار نمایند.
 -۲اصل حاکمیت اقنون رد مناسبات اداری :همه امور دولتی مبنای اقنونی دارد و تصمیمات و اقدا مات اداری کارمندا ن باید رباساس احترام هب قوانین و
مقررات موجود اتخاذ و انجام گردد.

ت
 -۳اصل شهروندمدا ری (مردممدا ری) :هدف غایی از شکیل سازمانهای دولتی و استخدا م کارمندا ن ،اراهی خدمت بهتر هب مردم و شهروندا ن است.
کارمندا ن باید رد گفتار ،کردار و نگرشهای خود عنوان « خدمتگزار مردم» را متجلی سازند .کارمندا ن متعهد هستند هک رد تصمیمگیریها ،انجام وظایف و رفتاراهی
خود منافع و رتجیحات مردم و شهروندا ن و مصالح عمومی را رد نظر گیرند و ام کان دسترسی راحترت و عامرت هب خدمات دولتی را فراهم نمایند.
 -۴اصل احترام و اعتماد :کارمندا ن رد تعامالت و رفتاراهی خود با ساری افراد ازقبیل مافوقاه ،زریدستان ،هم کاران و مراجعان باید احترام آانن را حفظ
نمایند .هب ااظتنرات و احساسات دیگران اهمیت اقئل شده و رب مبنای اعتماد هب طرف مقابل عمل کنند.

 -۵اصل شفافیت :کارمندا ن باید تمامی اطالعات مربوط هب امور و فرآینداهی جاری دست گاههای اجرایی (هب غیر از اموری هک رد زمره اسناد و اطالعات
مش
طبقهبندی شده قرار دارد) را هب طور شفاف رد چارچوب مقررات و ضوابط رد اختیار ذینفعان قرار دهند .این اطالعات ضمن خصکردن فرآینداهی
سازمانی ،مبنای پاسخگویی کارمندا ن هب مردم و مراجع ذیصالح را فراهم میآورد.
 -۶اصل پاسخگویی :سازمانهای دولتی ربای مردم ایجاد میشوند و باید رد ربارب آانن پاسخگو باشند .کارمندا ن مسئولیت تصمیمات و اقدا مات خود را ربعهده
گرفته و رد مورد آنها هب مردم و مراجع ذیصالح پاسخگو هستند.
 -۷اصل عدم سوءاستفاده از موقعیت شغلی :کارمندا ن نباید از اختیارات و جای گاه شغلی و سازمانی خود رد جهت منافع شخص یا گروه خاصی استفاده نمایند.
اختیارات شغلی و سازمانی باید فقط ربای انجام وظایف سازمانی و رد جهت مصالح عمومی هبکار گرفته شوند.
 -۸اصل تعهد و وافداری هب سازمان :کارمندا ن باید نسبت هب دست گاه متبوع خود و اهدا ف ،مأموریتها و ضوابط آن متعهد و وافدار باشند و با عالهقمندی و تمام
صح
توان از طریق انجام یح وظایف و مسئولیتهای شغلی و سازمانی رد راستای تحقق اهدا ف و مأموریتهای سازمان تالش نمایند.

تخ
تخ
 -۹اصل هبکارگیری مهارت و صص :کارمندا ن باید تالش نمایند ات مهارت ،دانش و صص مربوط هب وظیفه شغلی و سازمانی خود را فراگرفته و تمام توان
تخ
فنی ،صصی و حرهفای خویش را ربای انجام بهینه فعالیتهای شغلی و سازمانی هبکار گیرند.

ب -مفاد منشور
 -۱انجام وظایف و مسئولیتهای شغلی و سازمانی
-۱-۱همـیشه و رد همه حال رضایت خدا ی متعال را مدنظر قرارداده و رب آنچه هک خدا وند امر یا از آن نهی میکند ،توهج کامل داشته و او را انظر رب اعمال و کردار
خویش بدا نیم.
 -۲-۱هب رعـایت نظم و انضباط رد انجـام فعالیتها و حضور هب مـوقع رد سـازمان توهج نمامیی.

-۳-۱رد انجام وظایف و مسئولیتها پشت کار و جدیت داشته و آنها را با دقت ،صحت و هب موقع انجام دهیم.
-٤-۱سعی نمامیی ات دانش خود را رد زمینه فعالیتهای سازمانی هب روز نگهداشته و آنها را با توانمندی و ابت کار خود رد انجام فعالیتهای اداری و سازمانی هبکار گیریم.
 -٥-۱ربای ایدهاه و اف کار جدید ارزش اقئل شده و ربای اجرایی کردن آنها هب شکل منطقی رد دست گاه اجرایی متبوع و نظام اداری تالش کنیم.
 -٦-۱ربای افزایش بهرهوری نظام اداری از طریق افزایش بهرهوری حیطه فعالیت خود تالش کنیم.
 -٧-۱از ام کاانت تجهیزات و سرماهیاهی نظام اداری حفاظت نموده و رد استفاده مؤرث و مطلوب از آنها بکوشیم.
 -٨-۱رد انجام فعالیتها و تعامالت ،روابط خویشاوندی ،قومی ،جنسی ،ژنادی ،مذهبی و غیره تأثیری رد تصمیمات و اقدا ماتمان ندا شته باشد.
 -٩-۱روحیه ااقتندپذریی داشته و ااقتندات سازنده دیگران را هب عنوان فرصتی ربای اصالح و بهبود خود و فعالیتهایمان بدا نیم.
 -۲رفتار و ربخورد با اربابرجوع و هم کاران
 -۱-۲مردم وشهروندا ن هب عنوان ذیحق ربای نظام اداری هستند .تالش نمامیی با ایجاد ارتباط مناسب و اراهی خدمت بهتر ،تصوریی مثبت از
دست گاه اجرایی ونظام اداری رد ذهن آانن ایجاد کنیم.
 -۲-۲هب مراجعهکنندگان هب صورت عادالهن و رد چارچوب قوانین ،مقررات و ضوابط خدمت اراهی دهیم.
 -۳-۲رد محدوده وظایف شغلی ،اطالعات و راهنما یهای الزم و مناسب هب ارباب رجوع اراهی و رد زمینه خدمات ،شفافسازی صورت دهیم.
تحم
 -۴-۲خواستهاهی اقنونی اربابرجوع را رد چارچوب وظایف خود با صحت ،دقت و سرعت و بدون تشریفات زائد اداری و یل زهینه
اضافی هب وی اراهی دهیم.
 -۵-۲هب ارباب رجوع احترام گذا شته و رد استقبال و صحبت با آانن گشادهرو باشیم.
-۶-۲هب نظرات ،پیشنهاداه و بازخورداهی شهروندا ن و مراجعهکنندگان هب عنوان منبعی گرانبها ربای بهبود عملکرد ن گاه کرده و با دید منطقی هب آنها توهج کنیم.

