
 منشور اخالقی گزینش

لزوم رعایت  با توجه به آیات قرآنی، روایات و دستورات دینی مبنی بر رعایت حق الناس در تمامی شئونات زندگی

هسته گزینش استانداری لذا گزینشگران . حقوق افراد به ویژه در امر خطیر گزینش نیروی انسانی ضروری می باشد

حقوق انسانی و فردی کلیه داوطلبان و مراجعین را با  ضمن رعایت موازین شرعی، قانونی و مقررات اداری قزوین

   دادهمحوریت عدالت و کرامت انسانی برابر موارد ذیل موردنظر قرار 

 در پیشگاه خداوند متعال و 

توقعی حافظ نظام اسالمی ، قانون اساسی و منویات ولی امر مسلمین ، بودن هیچ  م : با عملکردی جدی ، قانونی ، شرعییبا خدای خود عهد می بند

  . میهر گونه گرایشات سیاسی باش بدور از

 آراسته و در محیطی منظم و در نهایت نظم ، انضباط ، ادب ، و احترام با برخوردی نیک و در تمامی ساعات با ظاهری روزه  م : که همهیعهد می بند

فراوان و رعایت قانون و مقررات امور محوله را با کمال  دقت با و ممکن زمان کوتاهترین در و نموده برقرار  تعامل  رجوع  پسندیده با ارباب

قانونی آنان  رسانیده و در صورت عدم برآورده شدن خواسته ارباب رجوع توضیحات کافی نسبت به حقوق صداقت و رعایت انصاف به انجام

  .میبه اجرای آن بنمای ستای نیل به اهداف گزینش ، خود را مقیدراهنمایی الزم را نموده و در را

 بر مبنای تعقل و خرد ورزی حرکت نموده و از قضاوتهای سطحی نسبت به متقاضیان و سایر م : در کلیه مراحل کار و تصمیم گیری هایعهد می بند

  .میافراد بپرهیز

 . میتالش نمای اصول اخالقیم : برای پیشرفت فردی و سازمانی با رعایت یعهد می بند

 .میشغلی ایجاد نمای برنامه ریزی مناسب برای تعادل بین زندگی فردی و و ظایف :میعهد می بند

  . میصالح سازمانی و بهره برداری مطلوب از اموال و امکانات در اختیار را بنمای از اسراف و تبذیر پرهیز نموده و رعایت صرفه و: م یعهد می بند 

 .میو انضباط اداری و اجتماعی را بنمای م : تالش برای ارتقاء و بهره وری سازمانی با رعایت وجدان کاری ، نظمیبندعهد می 

  . میببین بوده و وصول به اهداف و منافع خود را در گرو تامین منافع و نیل به اهداف سازمان به سازمان و اهداف آن عالقمند:م یعهد می بند

صالح ، متعهد ، عاقل ، صاحب اخالق کریمه ، فاضل و متوجه به مسائل  بعنوان کارگزار گزینش عالوه بر دارا بودن ضوابط عمومی ،م : یعهد می بند

  .میروز باش

  . مینباش انگار سهل و کار مسامحه –خو  تند –م : در پذیرش نقص ها و ایراد ها متواضع و خاشع بوده و تنگ نظر یعهد می بند

 میاخالق ، عدالت و انصاف را بر اساس قانون بنمای : در پذیرش ارباب رجوع رعایت میعهد می بند

  . میاستقبال نمای ارتباط با دیگران پیشگام بوده و در رفتار های اخالقی و قانونی از آموزش مستمر م : در برقرارییعهد می بند 

ات محرمانه را که هنگام انجام دادن وظایف و مسئولیتهای خویش بدست می اطالع م : حافظ اطالعات مربوط به ارباب رجوع بوده ویعهد می بند

  .میسوء استفاده دیگران قرار نده م موردیآور

 پرسنل هسته گزینش استانداری قزوین


