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همان طورهک می خواهید با شما هب نیکی رفتار کنند ،رفتار کنید.

رسول اکرم(ص)

ما دااگشنهیان همیشه و رد همه حال رضایت خدا ی متعال را مدنظر قرار داده  ،رب آنچه هک امر یا از آن نهی میکند توهج کامل داریم و او را انظر رب اعمال و کردار خویش
میدانیم.
با هدف خدمت هب بندگان خدا وند ،متعهدیم ربای تأمین ،حفظ وارتقای سالمت آحاد جامعه ،خدمات خود را با پشت کار و ّجدیت ،هب شیوهی مناسب و با کیفیت
مطلوب رد اختیار مراجعان قرار دهیم.
خدمت گیرندگان را قشر آگاه  ،انتخاب گر و دارای کرامت انسانی می دانیم و رب اساس نیازاه و ااظتنرات آانن ربای دستیابی هب حدا کثر رضایتمندی تالش
میکنیم.
هب مراجعان اعتماد و از آانن با گشادهرویی استقبال میکنیم .رعایت ادب ،عدالت ،امانتدا ری و حفظ اسرارشان را رد اراهئ خدمت از جمله وظایف مهم خود
میدانیم و رد انجام دادن فعالیتاه و تعامالت روابط خویشاوندی ،قومی ،جنسی ،ژنادی ،مذهبی و غیره ،تأثیری رد تصمیمات و اقدا مات ندا رد.
دانستن اطالعات مورد نیاز و دسترسی هب آنها رد چارچوب ضوابط و مقررات حق مراجعان است .رد محدوده وظایف شغلی حدا کثر تالش خود را ربای راهنمایی و
پاسخگویی سرعی ،دقیق و شفاف هب ایشان مبذول مینمامیی.
ربای باالربدن ره هچ رتشیبسطح کیفی خدمات ،هب یاری ،همفکری و مشا کرت ارزشمند مراجعان نیازمندیم .از ایدهاه و اف کار جدید استقبال و ربای اجرایی کردن آنها
هب شکل منطقی رد سازمان تالش میکنیم.
 وقت مراجعان را ارزشمند میدانیم  .با حضور هب موقع رد سازمان و رعایت نظم و انضباط رد انجام دادن فعالیت اه و وظایف از تأخیر رپهیز میکنیم.
پوشش اسالمی مناسب و ظاره آراسته را هک رعایت آن موجب افزایش زعت نفس ،نشاط و احترام رد هم کاران و مراجعان میشود ،رب خود واجب میدانیم.
ااقتنداهی سازنده دیگران را هب عنوان فرصتی ربای اصالح و بهبود خود میدانیم و ربای افزایش کارایی وارتقای بهرهوری ،از طریق آموزش ،خالقیت ،بهبود
مستمر توانمندیاهی فردی و سازمانی و خودباوری آگااه ه خواهیم وویید.
 هب دااگشنه تعلق خاطر داریم و هب کار با صداقت و سالمت رد آن افتخار میکنیم.

