
• خدمات ما موجب ارتقای سالمت 

و کیفیت زندگی مردم می شود.

• یک�ی از مه�م تری�ن معیارهای 
موفقیت م�ا جلب رضایت خدمت 
گیرندگان است. ما در هنگام ارایه 
خدمات به این ویژگی پای بندیم.

دانش�گاه  در  م�ا  هم�کاران   •

س�ازمان  مناب�ع  ارزش�مندترین 
هستند، پس تردیدی در اثرگذاری 
پندار و رفتار و کردار خود در میان 

خدمت گیرندگان نداریم.

• موفقیت در دس�تیابی به اهداف 
دانش�گاه را همان�ا ارای�ه خدمات 

مناسب به مردم می دانیم.

• در هر ش�رایطی به اص�ول اخالقی و صفات 
معنوی پای بندیم.

• نظم  و آراس�تگی، وقت شناس�ی و آمادگی 
برای ارایه بهترین خدمت به خدمت گیرندگان 

را از اصول مسلم و قطعی خود می دانیم.

• خ�ود را موظف ب�ه حفظ اس�رار گیرندگان 
خدمت می دانیم.

• پاسخگو بودن در مقابل خدمت گیرندگان را 
از بسترهای تعالی خود و دانشگاه می دانیم.

• اهداف سازمانی را به طور صحیح درک نموده 
و اهداف فردی را با آن همسو می نماییم.

• اطالعات و راهنمایی الزم را به طور کامل در 
اختیار خدمت گیرندگان ق�رار می دهیم و از 

سرگردانی آنان جلوگیری می کنیم.

• فعالیت ه�ای اداری خود را براس�اس روش 
مستند و مشخصی انجام می دهیم و از اعمال 

سالیق شخصی خود پرهیز خواهیم نمود.

• ب�ه صحبت ها و خواس�ته های خدمت گیرندگان 
گوش کرده و در ارایه خدمت به آنان در برابر قوانین 

موجود حداکثر تالش خود را به کار می بندیم.

• از پوش�ش، گفتار و رفتار متناس�ب با ش�رع 
مق�دس و فرهن�گ جامع�ه اس�المی- ایرانی 

استفاده خواهیم کرد.

• وظیفه خود می دانیم که از اس�راف امکانات 
و اموال دانش�گاه جلوگیری کرده و همکاران 
خویش را با پیش�نهادهای سازنده در این امر 

مهم یاری  رسانیم.

• رعای�ت ادب، خوش رویی، عدال�ت و انصاف را 

همواره وظیفه خود می دانیم و بدان عمل می کنیم.

• ما همواره زمینه تعالی و رشد سایر همکاران 
را در همه سطوح فراهم خواهیم کرد.

• همیش�ه با نیت و انگیزه خیرخواهی و با نظر 
مثبت به امور مردم و خدمت گیرندگان توجه و 

اقدام می کنیم.

ما همواره ارزش های زیر را که منبع هدایت ما در ارایهما اعتقاد داریم
خدمات خداپسندانه به مردم می شود، فراموش نخواهیم کرد:


