بسمه تعالي
) منشور اخالقي و اداري كاركنان اداره كل حفاظت محیط زیست استان قزوین)
این منشور به منظور اشاعه اعتالي فرهنگ اسالمي و ارزشهاي انساني و سازماني در نظام اداري كشور و نمادینه كردن ابعاد آن در اندیشه و عمل كارمندان دولت تدوین گردیده است  .با اطالع از اینكه كارمندان دولت به عنوان بندگان خدا و
خدمتگزاران مردم باید تمامي تالش و همت خود را براي انجام هرچه بهتر وظایف شرعي و قانوني و مسئولیتهاي اداري بر مبناي باورها و ارزشهاي اسالمي و افزایش سطح رضایتمندي مردم به كار گیرند  ،خود را ملزم به رعایت اصول و مفاد زیر مي دانیم
:
الف  - :اصول حاكم بر منشور
 .1اصل برابري  :همه شهروندان در برابر قانون برابرند و باید با همه آنان در شرایط مشابه رفتار یكسان داشت .كارمندان باید در محدوده وظایف شغلي خود ،امكان دسترسي برابر به خدمات دولتي را براي شهروندان فراهم كرده و با آنان بدون هیچ گونه
تبعیض رفتار نمایند.
 .2اصل حاكمیت قانون در مناسبات اداري  :همه امور دولتي مبناي قانوني دارد و تصمیمات و اقدامات اداري كارمندان باید بر اساس احترام به قوانین و مقررات موجود اتخاذ و انجام گردد.
 .3اصل شهروند مداري (مردم مداري )  :هدف غایي از تشكیل سازمانهاي دولتي و استخدام كارمندان  ،ارایه خدمت بهتر به مردم و شهروندان است .كارمندان باید در گفتار ،كردار و نگرشهاي خود عنوان (خدمتگزار مردم ) را متجلي سازند .كارمندان متعهد
هستند كه در تصمیم گیریها  ،انجام وظایف و رفتارهاي خود منافع و ترجیحات مردم و شهروندان و مصالح عمومي را در نظر گیرند و امكان دسترسي راحت تر عام تر به خدمات دولتي را فراهم نمایند.
 .4اصل احترام و اعتماد  :كارمندان در تعامالت و رفتارهاي خود با سایر افراد از قبیل ما فوق ها  ،زیر دستان  ،همكاران و مراجعان باید احترام آنان را حفظ نمایند  ،به انتظارات و احساسات دیگران اهمیت قائل شده و بر مبناي اعتماد به طرف مقابل عمل
كنند .
 .5اصل شفافیت :كارمندان باید تمامي اطالعات مربوط به امور و فرایندهاي جاري دستگاههاي اجرایي (به غیر از اموري كه در زمره اسناد و اطالعات طبقه بندي شده قرار دارد ) را به طور شفاف در چهار چوب مقررات و ضوابط در اختیار ذینفعان قرار دهند.
این اطالعات ضمن مشخص كردن فرآیندهاي سازماني  ،مبناي پاسخگویي كارمندان به مردم و مراجع ذیصالح را فراهم مي آورد .
 .6اصل پاسخگویي  :سازمانهاي دولتي براي مردم ایجاد مي شوند و باید در برابر آنان پاسخگو باشند  .كارمندان مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود را برعهده گرفته و در مورد آنها به مردم و مراجع ذیصالح پاسخگو هستند.
 .7اصل عدم سوء استفاده از موقعیت شغلي  :كارمندان نباید از اختیارات و جایگاه شغلي و سازماني خود در جهت منافع شخص یا گروه خاصي استفاده نمایند .اختیارات شغلي و سازماني باید فقط براي انجام وظایف سازماني و در جهت مصالح عمومي به كار
گرفته شوند .
 .8اصل تعهد و وفاداري به سازمان  :كارمندان باید نسبت به دستگاه متبوع خود و اهداف  ،مأموریتها و ضوابط آن متعهد و وفادار باشند و با عالقه مندي و تمام توان از طریق انجام صحیح وظایف و مسئولیتهاي شغلي و سازماني در راستاي تحقق اهداف و
ماموریتهاي سازمان تالش نمایند.
 .9اصل به كار گیري مهارت و تخصص  :كارمندان باید تالش نمایند تا مهارت ،دانش و تخصص مربوط به وظیفه شغلي و سازماني خود را فرا گرفته و تمام توان فني  ،تخصصي و حرفه اي خویش را براي انجام بهینه فعالیتهاي شغلي و سازماني به كار
گیرند .
ب -مفاد منشور
- 1انجام وظایف و مسئولیتهاي شغلي و سازماني
- 2به رعایت نظم و انضباط در انجام فعالیتها و حضور به موقع در سازمان و محل كار توجه نماییم.
- 3در انجام وظایف و مسئولیتها پشتكار وجدیت داشته و آنها را با دقت  ،صحت و به موقع انجام دهیم.
- 4سعي نماییم تا دانش خود را در زمینه فعالیتهاي سازماني به روز نگه داشته و آنها را با توانمندي و ابتكار خود در انجام فعالیتهاي اداري و سازماني به كار گیریم.
- 5به ایده ها و افكار جدید ارزش قائل شده و براي اجرایي كردن آنها به شكل منطقي در دستگاه اجرایي متبوع و نظام اداري تالش كنیم.
- 6براي افزایش بهره وري نظام اداري از طریق افزایش بهروري حیطه فعالیت خود تالش كنیم.
- 7از امكانات تجهیزات و سرمایه هاي نظام اداري حفاظت نموده و در استفاده موثر و مطلوب از آنها بكوشیم و از اسراف و مصرف بیهوده امكانات و اموال بیت المال خودداري نمایم .

- 8در انجام فعالیتها و تعامالت  ،روابط خویشاوندي  ،قومي  ،جنسي  ،نژادي  ،مذهبي و غیره تاثیري در تصمیمات و اقداماتمان نداشته باشد.
- 9روحیه انتقاد پذیري داشته و انتقادات سازنده دیگران را به عنوان فرصتي براي اصالح و بهبود خود و فعالیتهایمان بدانیم .
- 11همیشه و در همه حال رضایت خداي متعال را مد نظر قرار داده و برآنچه كه خداوند امر یا از آن نهي مي كند  ،توجه كامل داشته و او را ناظر بر اعمال و كردار خویش بدانیم .
- 11ارباب رجوع و مردم و شهروندان به عنوان ذي حق براي نظام اداري هستند  ،تالش نماییم با ایجاد ارتباط مناسب و ارایه خدمت بهتر  ،تصویري مثبت از دستگاه اجرایي و نظام اداري در ذهن آنان ایجاد كنیم .
- 12در محدوده وظایف شغلي ،اطالعات و راهنمایي هاي الزم و مناسب به ارباب رجوع ارائه و زمینه خدمات ،شفاف سازي صورت دهیم.
- 13به مراجعه كنندگان به صورت عادالنه و در چهار چوب قوانین  ،مقررات و ضوابط خدمت ارایه دهیم خواسته هاي قانوني ارباب رجوع را در چارچوب وظایف خود با صحت  ،دقت و سرعت و بدون تشریفات زائد اداري و تحمیل هزینه اضافي به وي
ارایه دهیم.
- 14به ارباب رجوع احترام گذاشته و در استقبال و صحبت با آنان گشاده رو باشیم .
- 15به نظرات و پیشنهادها و بازخوردهاي شهروندان و مراجعه كنندگان به عنوان منبعي گرانبها براي بهبود عملكرد نگاه كرده و بادید منطقي به آنها توجه كنیم .
- 16به نظم و آراستگي شخصي و محل كار خود توجه كنیم .
- 17سعي كنیم تا فرهنگ تكریم ارباب رجوع  ،پاسخگویي و گره گشایي از مشكالت مردم و مراجعان به یك ارزش حاكم در نظام اداري تبدیل شود.
- 18روحیه كار جمعي را در خود تقویت كرده و در انجام فعالیتهاي گروهي مشاركت جو و مشاركت پذیر باشیم .
- 19روحیه قدرداني از دیگران را درخود تقویت كرده و سعي نماییم كه این امر را در بین همكاران اشاعه دهیم.
- 21دانش  ،تجربه و توانمندیهاي خود را به سعه صدر در اختیار همكاران قرار داده و در ارتقاء توانمندیهاي آنان كوشا باشیم .
- 21پرهیز از شایعه سازي  ،تهمت  ،غیبت  ،خبرچیني و هر اقدامي كه صمیمیت و اعتماد كاركنان را تضعیف نماید.
- 22استفاده از پوشش اسالمي و متعارف و همچنین مطابق با تعلیمات نظام اسالمي
- 23پرهیز از استعمال دخانیات بویژه در محیط كار .
اینجانبان  .................موارد فوق را با دقت مطالعه كرده و آنها را قبول مي نماییم و تمامي تالش و توان خود را براي برآورده كردن آنها به كار خواهم برد  .توفیق در عمل به این نشور را از خداوند متعال خواستاریم .
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