منشور اخالقي و اداري كارمندان دولت
«سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان یزد »
اين منشور به منظور اشاعه اعتالي فرهنگ اسالمي و ارزشهاي انساني و سازماني در
نظام اداري كشور و نهادينهه كهردا ابدهاد دا در انهيشهه و عاهم كارمنههاا دويه ههوين
گرديههاس  .با اطالع از اينكه كارمنهاا دوي بهه عنهواا مههمترااراا مهردم بايهه اهامي
الش و ها مود را براي انجام هر چه بهتر وظايف شرعي و قهانوني و مسهلويهتهاي اداري
بر مبناي باورها و ارزشهاي اسالمي و افاايش سطح رضايتانهي مردم به كار گهرنه ،مهود را
ملام به رعاي اصول و مفاد زير ميدانم:
الف ـ اصول حاكم بر منشور
1ـ اصل برابري :هاه شهرونهاا در برابر قانوا برابرنه و بايه با هاه دناا در شرايط
مشابه رفتار يكساا داش  .كارمنهاا بايه در محهوده وظايف شغلي مود ،امكهاا دسترسهي
برابر به مهمات دويتي را براي شهرونهاا فراهم كرده و با دناا بهوا ههچگونه بدهض رفتهار
نااينه.
2ـ اصل حاكميت قانون در مناسبات اداري :هاه امهور دويتهي مبنهاي قهانوني
دارد و صاهاات و اقهامات اداري كارمنهاا بايه براساس احترام به قوانهن و مقررات موجود
ا خاذ و انجام گردد.
3ـ اصل شهروندمداري (مردممداري) :ههف غايي از شكهم سازمانهاي دويتهي
و استخهام كارمنهاا ،ارايه مهم بهتر به مردم و شهرونهاا اس  .كارمنهاا بايه در گفتهار،
كردار و نررشهاي مود عنواا « مهمتراار مردم» را متجلي سازنه .كارمنهاا متدهه هستنه
كه در صاهمگهريها ،انجام وظايف و رفتارهاي مود منافع و رجهحات مردم و شههرونهاا و
مصايح عاومي را در نظر گهرنه و امكاا دسترسي راح ر عام ر به مهمات دويتي را فهراهم
نااينه.
4ـ اصل احترام و اعتماد :كارمنهاا در دامالت و رفتارهاي مهود بها سهاير افهراد
ازقبهم مافوق ها ،زيردستاا ،هاكهاراا و مراجدهاا بايهه احتهرام دنهاا را حفه نااينهه .بهه
انتظارات و احساسات ديرراا اهاه قائم شهه و بر مبناي اعتاهاد بهه طهرف مقابهم عاهم
كننه.

 5ـ اصل شفافيت :كارمنهاا بايه اامي اطالعات مربهو بهه امهور و فردينهههاي
جاري دستراههاي اجرايي (به غهر از اموري كه در زمره اسناد و اطالعات طبقهبنههي شههه
قرار دارد) را به طور شفاف در چارچوب مقررات و ضوابط در امتهار ذينفداا قرار دهنه .ايهن
اطالعات ضان مشخص كردا فردينههاي سازماني ،مبناي پاسخرويي كارمنهاا بهه مهردم و
مراجع ذيصالح را فراهم ميدورد.
 6ـ اصل پاسخگویي :سازمانهاي دويتي براي مردم ايجاد ميشونه و بايه در برابهر
دناا پاسخرو باشنه .كارمنهاا مسلويه صاهاات و اقهامات مهود را برعهههه گرفتهه و در
مورد دنها به مردم و مراجع ذيصالح پاسخرو هستنه.
7ـ اصل عدم سوءاستفاده از موقعيت شـليي :كارمنههاا نبايهه از امتههارات و
جايراه شغلي و سازماني مود در جهه منهافع شهخص يها گهروه ماصهي اسهتفاده نااينهه.
امتهارات شغلي و سازماني بايه فقط براي انجام وظايف سازماني و در جه مصايح عاهومي
بهكار گرفته شونه.
 8ـ اصل تعهد و وفاداري به سازمان :كارمنهاا بايه نسب بهه دسهتراه متبهوع
مود و اههاف ،مأموريتها و ضوابط دا متدهه و وفادار باشنه و با عالقهمنهي و اهام هواا از
طريق انجام صحهح وظايف و مسلويهتهاي شهغلي و سهازماني در راسهتاي حقهق اهههاف و
مأموريتهاي سازماا الش نااينه.
9ـ اصل بهكارگيري مهارت و تخصص :كارمنهاا بايه الش نااينهه ها مههارت،
دانش و خصص مربو به وظهفه شغلي و سهازماني مهود را فراگرفتهه و اهام هواا فنهي،
خصصي و حرفهاي مويش را براي انجام بههنه فدايهتهاي شغلي و سازماني بهكار گهرنه.
ب ـ مفاد منشور
1ـ انجام وظایف و مسئوليتهاي شليي و سازماني
1ه1ه به رعهاي
وجه ناايهم.

نظم و انضبا در انجهام فدايهتها و حضور بهه مههوقع در سههازماا

1ه2ه در انجام وظايف و مسلويهتها پشتكار و جهي داشته و دنها را با دق  ،صهح
و به موقع انجام دههم.
1ه3ه سدي ناايهم ا دانش مود را در زمهنه فدايهتهاي سازماني به روز نرهداشهته و
دنها را با وانانهي و ابتكار مود در انجام فدايهتهاي اداري و سازماني بهكار گهريم.
1ه4ه به ايهه ها و افكار جهيه ارزش قائم شهه و براي اجرايي كردا دنهها بهه شهكم
منطقي در دستراه اجرايي متبوع و نظام اداري الش كنهم.

1ه  5ه براي افاايش بهره وري نظام اداري از طريق افاايش بهرهوري حهطه فدايهه
مود الش كنهم.
1ه 6ه از امكانات جههاات و سرمايههاي نظام اداري حفاظه ناهوده و در اسهتفاده
مؤثر و مطلوب از دنها بكوشهم.
1ه7ه در انجام فدايهتهها و دهامالت ،روابهط مويشهاونهي ،قهومي ،جنسهي ،نهدادي،
مذهبي و غهره أثهري در صاهاات و اقهاما ااا نهاشته باشه.
 1ه  8ه روحهه انتقادپذيري داشته و انتقادات سازنهه ديرراا را بهه عنهواا فرصهتي
براي اصالح و بهبود مود و فدايهتهايااا بهانهم.
1ه 9ه هاههشه و در هاه حال رضاي مهاي متدال را مهنظر قرارداده و بر دنچه كه
مهاونه امر يا از دا نهي مي كنه ،وجه كامم داشته و او را ناظر بر اعاهال و كهردار مهويش
بهانهم.
2ـ رفتار و برخورد با اربابرجوع و همكاران
2ه1ه مردم وشهرونهاا به عنواا ذيحق براي نظام اداري هستنه .الش ناهايهم بها
ايجاد ار با مناسب و ارايه مهم بهتر ،صويري مثب از دستراه اجرايي و نظام اداري در
ذهن دناا ايجاد كنهم.
2ه2ه به مراجدهكننهگاا به صورت عادالنه و در چارچوب قوانهن ،مقررات و ضهوابط
مهم ارايه دههم.
2ه3ه در محهوده وظايف شغلي ،اطالعات و راهناايههاي الزم و مناسهب بهه اربهاب
رجوع ارايه و در زمهنه مهمات ،شفافسازي صورت دههم.
2ه4ه مواستههاي قانوني اربابرجوع را در چارچوب وظايف مود با صح  ،دقه و
سرع و بهوا شريفات زائه اداري و حاهم هاينه اضافي به وي ارايه دههم.
2ه  5ه به ارباب رجوع احترام گذاشته و در اسهتقبال و صهحب بها دنهاا گشهادهرو
باشهم.
2ه 6ه به نظرات ،پهشنهادها و بازموردهاي شهرونهاا و مراجدهكننهگاا بهه عنهواا
منبدي گرانبها براي بهبود عالكرد نراه كرده و با ديه منطقي به دنها وجه كنهم.
2ه7ه به نظم و دراستري شخصي و محم كار مود وجه كنهم.
2ه  8ه سدي كنهم ا فرهنهگ كهريم اربهاب رجهوع ،پاسهخرويي و گهرهگشهايي از
مشكالت مردم و مراجداا به يك ارزش حاكم در نظام اداري بهيم شود.
2ه9ه روحههه كهارجادي را در مهود قويه كهرده و در انجهام فدايهتههاي گروههي
مشارك جو و مشارك پذير باشهم.

2ه11ه روحهه قهرداني از ديرراا را در مود قوي كرده و سدي ناايهم كه اين امر
را در بهن هاكاراا اشاعه دههم.
2ه 11ه دانش ،جربهه و وانانههيهاي مهود را بهه سهده صههر در امتههار هاكهاراا
قرارداده و در ار قاء وانانهيهاي دناا كوشا باشهم.
2ه12ه ا حه ماكن در حم مشكالت شغلي هاكاراا الش ناايهم و از جسس در
زنهگي مصوصي دناا پرهها ناايهم.
ما كاركناا سازماا مهيري و برنامه رياي استاا ياد موارد فوق را با دق مطايدهه كهرده و
دنها را قبول مي ناايم و اامي الش و واا مود را براي بردورده كردا دنها به كهار مهواهم
بهههرد .وفههههق در عاهههم بهههه ايهههن منشهههور را از مهاونهههه متدهههال مواسهههتاريم.
اين صويبنامه در اريخ  1388/11/17به أيههه مقهام محتهرم رياسه جاههوري
رسههه اس .

