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مت  مردم رابراي خودتان حفظ کنید،که این  نعمت  بزرگی استتواضع در مقابل مردم و شناخت  عظ ، خاکساري ، خدمتگزاريروحیه   

  وزارت جهادکشاورزياصول حاکم برمنشور حقوق شهروندي 

  اصل شهروند مداري -              اصل برابري                                            -                      

  اصل شفافیت  -                              اصل احترام و اعتماد                -                      

  اصل عدم سوء استفاده از موقعیت  شغلی -                 اصل پاسخگویی                                    -                    

  اصل به  کارگیري مهارت  و تخصص -              اصل تعهد وفاداري به سازمان                     -  

  استان اصفهان جهاد کشاورزي سازمانمفاد منشور حقوق  شهروندي کارمندان 

 .انضباط را رعایت  نموده و درمحل کارخود حضور بھ  موقع  داشتھ باشیم درانجام  فعالیتھای  سازمانی  نظم و  -١

 .موقع انجام دھیم  صحت و بھ ، دقت با پشتکار و جدیت داشتھ و آنھا را درانجام  وظایف و مسئولیتھا -٢

ابتکار خود در سعی نمابیم تا دانش خود را درزمینھ فعالیت ھای سازمانی  بھ روز نگھ داشتھ و آن را با توانمندی و  -٣

 .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   -۴

 .و نظام  اداری تالش نماییم 

 رایی در حیطھ  فعالیت  خود تالش نماییمنظام اداری از طریق افزایش اثربخشی و کادرجھت  ارتقای بھره وری  -۵

 ھ ھای نظام اداری حفاظت  نموده و دراستفاده موثر ومطلوب از انھا کوشا باشیم یاز امکانات ،تجھیزات وسرما -۶

سازمانی روابط خویشاوندی ،قومی ،جنسی، نژادی، مذھبی وغیره  تأثیری در و ظایف محولھ  درانجام امور -٧

 .نداشتھ باشد تصمیمات واقداماتمان  

ھایمان  اصالح و بھبود خود و فعالیترای عنوان فرصتی بوانتقادات سازنده دیگران را بھ  روحیھ انتقاد پذیری داشتھ -٨

 .کنیم  قلمداد

متعال رامدنظر قرارداده برآنچھ کھ خداوند امر یا از آن نھی می کند،توجھ   ھمیشھ و در ھمھ حال رضایت  خدای -٩

 .بدانیم  ناظر براعمال وکردار خویشکامل داشتھ  واو را 

  

  

  

 



  رجوع و همکاران نحوه رفتار و برخورد با ارباب

کنیم با ایجاد ارتباط مناسب و ارایھ می برای اداری تلقی می شوند،تالش حقان مردم و شھروندان بھ عنوان ذی -١

 . تصویری مثبت از دستگاه اجرایی و نظام اداری در ذھن آنان ایجاد نماییم  خدمت بھتر ،

 .بھ  مراجعھ کنند گان بھ  صورت عادالنھ و در چار چوب قوانین،مقررات وضوابط خدمت ارایھ دھیم  -٢

د ائخواستھ ھای قانونی ارباب رجوع را درچارچوب وظایف خود با صحت ،دقت و سرعت وبدون تشریفات ز -٣

 .تحمل ھزینھ اضافی و بھ وی ارائھ دھیم اداری و 

 .نان گشاده رو باشیم آبھ ارباب رجوع احترام گذاشتھ و در استقبال و صحبت با  -۴

بھ نظرات، پیشنھادات و یازخوردھای شھروندان ومراجعھ  کنندگان بھ عنوان منبعی گرانبھا برای بھبود عملکرد  -۵

 .آنھا توجھ نماییم بھ  نگاه کرده و با دیدمنطقی

 .بھ نظم و آراستگی شخصی ومحل کارخود توجھ کنیم -۶

حاکم سعی کنیم فرھنگ تکریم ارباب رجوع، پاسخگویی و گره گشایی از مشکالت مردم ومراجعان بھ یک ارزش  -٧

 .در نظام اداری تبدیل شود 

 .باشیم روحیھ کار جمعی را درخود تقویت کرده و درانجام فعالیت ھای گروھی مشارکت جو ومشا رکت پذیر  -٨

 .روحیھ قدردانی از دیگران رادرخود تقویت کرده و سعی نماییم کھ این امر را در بین ھمکاران اشاعھ دھیم  -٩

ھمکاران  قرارداده و درارتقاء توانمندیھای آنان  یھای خود را با سعھ صدردراختیاردانش،تجربھ وتوانمند -١٠

 کوشا با شیم 

  .پرھیز نماییم آنان ینماییم واز تجسس درزندگی خصوص تاحد ممکن در محل مشکالت شغلی ھمکاران تالش -١١

  

  

  کمیته حقوق شهروندي                                                                     

 سازمان جهادکشاورزي استان اصفهان                                                                    




