ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي:
روﺣﯿﻪ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاري  ،ﺧﺎﮐﺴﺎري  ،ﺗﻮاﺿﻊ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدم و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻈﻤﺖ ﻣﺮدم راﺑﺮاي ﺧﻮدﺗﺎن ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ

اﺻﻮل ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي وزارت ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزي
 -اﺻﻞ ﺑﺮاﺑﺮي

 -اﺻﻞ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻣﺪاري

 -اﺻﻞ اﺣﺘﺮام و اﻋﺘﻤﺎد

 -اﺻﻞ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ

 اﺻﻞ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ -اﺻﻞ ﺗﻌﻬﺪ وﻓﺎداري ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن

 اﺻﻞ ﻋﺪم ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ -اﺻﻞ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻣﻬﺎرت و ﺗﺨﺼﺺ

ﻣﻔﺎد ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
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دراﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧظم و اﻧﺿﺑﺎط را رﻋﺎﯾت ﻧﻣوده و درﻣﺣل ﮐﺎرﺧود ﺣﺿور ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم .
دراﻧﺟﺎم وظﺎﯾف و ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﮭﺎ ﭘﺷﺗﮑﺎر و ﺟدﯾت داﺷﺗﮫ و آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ دﻗت  ،ﺻﺣت و ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ اﻧﺟﺎم دھﯾم .
ﺳﻌﯽ ﻧﻣﺎﺑﯾم ﺗﺎ داﻧش ﺧود را درزﻣﯾﻧﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ روز ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ و آن را ﺑﺎ ﺗواﻧﻣﻧدی و اﺑﺗﮑﺎر ﺧود در
اﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اداری و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﮑﺎر ﮔﯾرﯾم .
ﺑرای اﯾده ھﺎ و اﻓﮑﺎر ﺟدﯾد ارزش ﻗﺎﺋل ﺷده و درﺟﮭت ﺟﺎری ﺳﺎزی آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﻧطﻘﯽ دردﺳﺗﮕﺎه اﺟراﯾﯽ ﻣﺗﺑوع
و ﻧظﺎم اداری ﺗﻼش ﻧﻣﺎﯾﯾم .
درﺟﮭت ارﺗﻘﺎی ﺑﮭره وری ﻧظﺎم اداری از طرﯾق اﻓزاﯾش اﺛرﺑﺧﺷﯽ و ﮐﺎراﯾﯽ در ﺣﯾطﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧود ﺗﻼش ﻧﻣﺎﯾﯾم
از اﻣﮑﺎﻧﺎت ،ﺗﺟﮭﯾزات وﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﻧظﺎم اداری ﺣﻔﺎظت ﻧﻣوده و دراﺳﺗﻔﺎده ﻣوﺛر وﻣطﻠوب از اﻧﮭﺎ ﮐوﺷﺎ ﺑﺎﺷﯾم
دراﻧﺟﺎم اﻣور و ظﺎﯾف ﻣﺣوﻟﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ رواﺑط ﺧوﯾﺷﺎوﻧدی ،ﻗوﻣﯽ ،ﺟﻧﺳﯽ ،ﻧژادی ،ﻣذھﺑﯽ وﻏﯾره ﺗﺄﺛﯾری در
ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت واﻗداﻣﺎﺗﻣﺎن ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .
روﺣﯾﮫ اﻧﺗﻘﺎد ﭘذﯾری داﺷﺗﮫ واﻧﺗﻘﺎدات ﺳﺎزﻧده دﯾﮕران را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻓرﺻﺗﯽ ﺑرای اﺻﻼح و ﺑﮭﺑود ﺧود و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎﯾﻣﺎن
ﻗﻠﻣداد ﮐﻧﯾم .
ھﻣﯾﺷﮫ و در ھﻣﮫ ﺣﺎل رﺿﺎﯾت ﺧدای ﻣﺗﻌﺎل راﻣدﻧظر ﻗرارداده ﺑرآﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺧداوﻧد اﻣر ﯾﺎ از آن ﻧﮭﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد،ﺗوﺟﮫ
ﮐﺎﻣل داﺷﺗﮫ واو را ﻧﺎظر ﺑراﻋﻣﺎل وﮐردار ﺧوﯾش ﺑداﻧﯾم .

ﻧﺤﻮه رﻓﺘﺎر و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ارﺑﺎب رﺟﻮع و ﻫﻤﮑﺎران
 -١ﻣردم و ﺷﮭروﻧدان ﺑﮫ ﻋﻧوان ذﯾﺣﻘﺎن ﺑرای اداری ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد،ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺑﺎ اﯾﺟﺎد ارﺗﺑﺎط ﻣﻧﺎﺳب و اراﯾﮫ
ﺧدﻣت ﺑﮭﺗر  ،ﺗﺻوﯾری ﻣﺛﺑت از دﺳﺗﮕﺎه اﺟراﯾﯽ و ﻧظﺎم اداری در ذھن آﻧﺎن اﯾﺟﺎد ﻧﻣﺎﯾﯾم .
 -٢ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧد ﮔﺎن ﺑﮫ ﺻورت ﻋﺎدﻻﻧﮫ و در ﭼﺎر ﭼوب ﻗواﻧﯾن،ﻣﻘررات وﺿواﺑط ﺧدﻣت اراﯾﮫ دھﯾم .
 -٣ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ ارﺑﺎب رﺟوع را درﭼﺎرﭼوب وظﺎﯾف ﺧود ﺑﺎ ﺻﺣت ،دﻗت و ﺳرﻋت وﺑدون ﺗﺷرﯾﻔﺎت زاﺋد
اداری و ﺗﺣﻣل ھزﯾﻧﮫ اﺿﺎﻓﯽ و ﺑﮫ وی اراﺋﮫ دھﯾم .
 -۴ﺑﮫ ارﺑﺎب رﺟوع اﺣﺗرام ﮔذاﺷﺗﮫ و در اﺳﺗﻘﺑﺎل و ﺻﺣﺑت ﺑﺎ آﻧﺎن ﮔﺷﺎده رو ﺑﺎﺷﯾم .
 -۵ﺑﮫ ﻧظرات ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات و ﯾﺎزﺧوردھﺎی ﺷﮭروﻧدان وﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻧﺑﻌﯽ ﮔراﻧﺑﮭﺎ ﺑرای ﺑﮭﺑود ﻋﻣﻠﮑرد
ﻧﮕﺎه ﮐرده و ﺑﺎ دﯾدﻣﻧطﻘﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗوﺟﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾم .
 -۶ﺑﮫ ﻧظم و آراﺳﺗﮕﯽ ﺷﺧﺻﯽ وﻣﺣل ﮐﺎرﺧود ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾم.
 -٧ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾم ﻓرھﻧﮓ ﺗﮑرﯾم ارﺑﺎب رﺟوع ،ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ و ﮔره ﮔﺷﺎﯾﯽ از ﻣﺷﮑﻼت ﻣردم وﻣراﺟﻌﺎن ﺑﮫ ﯾﮏ ارزش ﺣﺎﮐم
در ﻧظﺎم اداری ﺗﺑدﯾل ﺷود .
 -٨روﺣﯾﮫ ﮐﺎر ﺟﻣﻌﯽ را درﺧود ﺗﻘوﯾت ﮐرده و دراﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﮔروھﯽ ﻣﺷﺎرﮐت ﺟو وﻣﺷﺎ رﮐت ﭘذﯾر ﺑﺎﺷﯾم .
 -٩روﺣﯾﮫ ﻗدرداﻧﯽ از دﯾﮕران رادرﺧود ﺗﻘوﯾت ﮐرده و ﺳﻌﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾم ﮐﮫ اﯾن اﻣر را در ﺑﯾن ھﻣﮑﺎران اﺷﺎﻋﮫ دھﯾم .
 -١٠داﻧش،ﺗﺟرﺑﮫ وﺗواﻧﻣﻧدﯾﮭﺎی ﺧود را ﺑﺎ ﺳﻌﮫ ﺻدردراﺧﺗﯾﺎر ھﻣﮑﺎران ﻗرارداده و درارﺗﻘﺎء ﺗواﻧﻣﻧدﯾﮭﺎی آﻧﺎن
ﮐوﺷﺎ ﺑﺎ ﺷﯾم
 -١١ﺗﺎﺣد ﻣﻣﮑن در ﻣﺣل ﻣﺷﮑﻼت ﺷﻐﻠﯽ ھﻣﮑﺎران ﺗﻼش ﻧﻣﺎﯾﯾم واز ﺗﺟﺳس درزﻧدﮔﯽ ﺧﺻوﺻﯽ آﻧﺎن ﭘرھﯾز ﻧﻣﺎﯾﯾم.

ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

