
 

 ي كطگًس  اداسي وظگب   دس سگبصمبو   ي اوسگبو   اسصضگُبي  ي اسگالم   فشَىگ   اػتالي اضبػٍ مىظًس ثٍ مىطًس ايه     

 ديلگت  كبسمىگذان  ايىكٍ اص اعالع ثب. است گشديذٌ تذييه ديلت كبسمىذان ػمل ي اوذيطٍ دس آن اثؼبد كشدن وُبديىٍ

خذا ي خذمتگضاسان مشد  ثبيذ تمبم  تالش ي َمت خًد سا ثشاي اوجب  َش چٍ ثُتش يظبيف ضشػ   ثىذگبن ػىًان ثٍ

ي لبوًو  ي مسئًليتُبي اداسي ثش مجىبي ثبيسَب ي اسصضُبي اسالم  ي افضايص سغح سضبيتمىذي مشد  ثٍ كبس گيشوذ، 

 داوم: خًد سا ملض  ثٍ سػبيت اصًل ي مفبد صيش م 

َمٍ ضُشيوذان دس ثشاثش لبوًن ثشاثشوذ ي ثبيذ ثب َمٍ آوگبن دس ضگشايظ مطگبثٍ سفتگبس يكسگبن       گ اصل ثشاثشي:1        

داضت. كبسمىذان ثبيذ دس محذيدٌ يظبيف ضغل  خًد، امكبن دستشس  ثشاثش ثٍ خذمبت ديلت  سا ثگشاي ضگُشيوذان   

 گًوٍ تجؼيض سفتبس ومبيىذ.  ن َيچفشاَم كشدٌ ي ثب آوبن ثذي

َمٍ امًس ديلت  مجىبي لبوًو  داسد ي تصميمبت ي الذامبت  گ اصل حبكميت لبوًن دس مىبسجبت اداسي:2        

 اداسي كبسمىذان ثبيذ ثشاسبس احتشا  ثٍ لًاويه ي ممشسات مًجًد اتخبر ي اوجب  گشدد. 

غبي  اص تطكيل سبصمبوُبي ديلت  ي استخذا  كبسمىذان، اسايگٍ  َذف  مذاسي(: گ اصل ضُشيوذمذاسي )مشد 3        

خگذمتگضاس  » خذمت ثُتش ثٍ مشد  ي ضُشيوذان است. كبسمىذان ثبيذ دس گفتبس، كگشداس ي وگشضگُبي خگًد ػىگًان     

گيشيُگب، اوجگب  يظگبيف ي سفتبسَگبي خگًد مىگبفغ ي        سا متجل  سبصوذ. كبسمىذان متؼُذ َستىذ كٍ دس تصميم« مشد 

تگش ثگٍ خگذمبت     تگش ػگب    مشد  ي ضُشيوذان ي مصبلح ػمًم  سا دس وظش گيشوذ ي امكبن دستشسگ  ساحگت   تشجيحبت

 ديلت  سا فشاَم ومبيىذ. 

َب، صيشدسگتبن،   كبسمىذان دس تؼبمالت ي سفتبسَبي خًد ثب سبيش افشاد اصلجيل مبفًق گ اصل احتشا  ي اػتمبد:4        

حفظ ومبيىذ. ثٍ اوتظبسات ي احسبسبت ديگشان اَميت لبئل ضذٌ ي ثش مجىبي َمكبسان ي مشاجؼبن ثبيذ احتشا  آوبن سا 

 اػتمبد ثٍ عشف ممبثل ػمل كىىذ. 

كبسمىذان ثبيذ تمبم  اعالػبت مشثًط ثٍ امًس ي فشآيىذَبي جبسي دسگتگبَُبي اجشايگ     گ اصل ضفبفيت:  5        

لشاس داسد( سا ثٍ عًس ضفبف دس چبسچًة ممشسات ثىذي ضذٌ  )ثٍ غيش اص امًسي كٍ دس صمشٌ اسىبد ي اعالػبت عجمٍ

كشدن فشآيىذَبي سبصمبو ، مجىبي پبسگخگًي    ي ضًاثظ دس اختيبس ريىفؼبن لشاس دَىذ. ايه اعالػبت ضمه مطخص

 آيسد.  كبسمىذان ثٍ مشد  ي مشاجغ ريصالح سا فشاَم م 



ضگًوذ ي ثبيگذ دس ثشاثگش آوگبن پبسگخگً ثبضگىذ.        سبصمبوُبي ديلت  ثشاي مشد  ايجبد مگ   گ اصل پبسخگًي :  6        

صگالح   كبسمىذان مسئًليت تصميمبت ي الذامبت خًد سا ثشػُذٌ گشفتگٍ ي دس مگًسد آوُگب ثگٍ مگشد  ي مشاجگغ ري      

 پبسخگً َستىذ. 

ت ي جبيگبٌ ضغل  ي سبصمبو  خًد دس كبسمىذان وجبيذ اص اختيبسا گ اصل ػذ  سًءاستفبدٌ اص مًلؼيت ضغل :7        

جُت مىبفغ ضخص يب گشيٌ خبص  استفبدٌ ومبيىذ. اختيگبسات ضگغل  ي سگبصمبو  ثبيگذ فمگظ ثگشاي اوجگب  يظگبيف         

 كبس گشفتٍ ضًوذ.  سبصمبو  ي دس جُت مصبلح ػمًم  ثٍ

ي اَگذاف، مممًسيتُگب ي   كبسمىذان ثبيذ وسجت ثٍ دسگتگبٌ متجگًع خگًد     گ اصل تؼُذ ي يفبداسي ثٍ سبصمبن:  8        

مىذي ي تمب  تًان اص عشيك اوجب  صحيح يظبيف ي مسئًليتُبي ضغل  ي  ضًاثظ آن متؼُذ ي يفبداس ثبضىذ ي ثب ػاللٍ

 سبصمبو  دس ساستبي تحمك اَذاف ي مممًسيتُبي سبصمبن تالش ومبيىذ. 

مُبست، داوص ي تخصص مشثگًط ثگٍ   كبسمىذان ثبيذ تالش ومبيىذ تب  كبسگيشي مُبست ي تخصص: گ اصل ث9ٍ        

    ٍ اي خگًيص سا ثگشاي اوجگب  ثُيىگٍ      يظيفٍ ضغل  ي سبصمبو  خًد سا فشاگشفتٍ ي تمب  تگًان فىگ ، تخصصگ  ي حشفگ

 كبس گيشوذ.  فؼبليتُبي ضغل  ي سبصمبو  ثٍ

   گ اوجب  يظبيف ي مسئًليتُبي ضغل  ي سبصمبو1        

 اوجگب  فؼبليتُب ي حضًس ثٍ مگًلغ دس سگبصمبن تًجٍ ومبييم.  دس اوضجبط ي وظم سػگبيت ثٍ گ1گ1        

 . دَيم اوجب  مًلغ ثٍ ي صحت دلت، ثب سا آوُب ي داضتٍ جذيت ي پطتكبس مسئًليتُب ي يظبيف اوجب  دس گ2گ1        

ٍ  سبصمبو  فؼبليتُبي صميىٍ دس سا خًد داوص تب ومبييم سؼ  گ3گ1         ٍ  سيص ثگ ٍ  وگگ ثگب تًاومىگذي ي    سا آوُگب  ي داضگت

 كبس گيشيم.  اثتكبس خًد دس اوجب  فؼبليتُبي اداسي ي سبصمبو  ثٍ

ٍ  آوُگب  كگشدن  اجشايگ   ثگشاي  ي ضذٌ لبئل اسصش جذيذ افكبس ي َب ايذٌ ثٍ گ4گ1         ٌ  دس مىغمگ   ضگكل  ثگ  دسگتگب

 . كىيم تالش اداسي وظب  ي متجًع اجشاي 

 يسي حيغٍ فؼبليت خًد تالش كىيم.  اداسي اص عشيك افضايص ثُشٌ وظب  يسي ثُشٌ افضايص ثشاي گ 5 گ1        



 آوُگب  اص مغلگًة  ي مگثرش  استفبدٌ دس ي ومًدٌ حفبظت اداسي وظب  َبي سشمبيٍ ي تجُيضات امكبوبت اص گ 6گ1        

 . ثكًضيم

غيگشٌ تگمريشي دس    ي مگزَج   وگاادي،  جىسگ ،  لًم ، خًيطبيوذي، سياثظ تؼبمالت، ي فؼبليتُب اوجب  دس گ7گ1        

 تصميمبت ي الذامبتمبن وذاضتٍ ثبضذ. 

 خًد ثُجًد ي اصالح ثشاي فشصت  ػىًان ثٍ سا ديگشان سبصوذٌ اوتمبدات ي داضتٍ اوتمبدپزيشي سيحيٍ گ 8 گ 1        

 . ثذاويم فؼبليتُبيمبن ي

چٍ كگٍ خذايوگذ امگش يگب اص آن     آو ثش ي لشاسدادٌ مذوظش سا متؼبل خذاي سضبيت حبل َمٍ دس ي َمگيطٍ گ9 گ1        

 كىذ، تًجٍ كبمل داضتٍ ي اي سا وبظش ثش اػمبل ي كشداس خًيص ثذاويم.  وُ  م 

 

 اسايٍ ي مىبست استجبط ايجبد ثب ومبييم تالش. َستىذ اداسي وظب  ثشاي حك ري ػىًان ثٍ يضُشيوذان مشد  گ1گ2        

 خذمت ثُتش، تصًيشي مثجت اص دستگبٌ اجشاي  ي وظب  اداسي دس رَه آوبن ايجبد كىيم. 

 . دَيم اسايٍ خذمت ضًاثظ ي ممشسات لًاويه، چبسچًة دس ي ػبدالوٍ صًست ثٍ كىىذگبن مشاجؼٍ ثٍ گ2گ2        

ة سجگًع اسايگٍ ي دس صميىگٍ    اسثگب  ثٍ مىبست ي الص  ساَىمبييُبي ي اعالػبت ضغل ، يظبيف محذيدٌ دس گ3گ2        

 سبصي صًست دَيم.  خذمبت، ضفبف

 ثگذين  ي سگشػت  ي دلگت  صگحت،  ثگب  خگًد  يظبيف  چبسچًة دس سا سجًع اسثبة لبوًو  َبي خًاستٍ گ4گ2        

 . دَيم اسايٍ يي ثٍ اضبف  َضيىٍ تحميل ي اداسي صائذ تطشيفبت

 سي ثبضيم.  استمجبل ي صحجت ثب آوبن گطبدٌ دس ي گزاضتٍ احتشا  سجًع اسثبة ثٍ گ 5 گ2        

 ثُجًد ثشاي گشاوجُب مىجؼ  ػىًان ثٍ كىىذگبن مشاجؼٍ ي ضُشيوذان ثبصخًسدَبي ي پيطىُبدَب وظشات، ثٍ گ 6گ2        

 . كىيم تًجٍ آوُب ثٍ مىغم  ديذ ثب ي كشدٌ وگبٌ ػملكشد

 م. كىي تًجٍ خًد كبس محل ي ضخص  آساستگ  ي وظم ثٍ گ7گ2        

 ثٍ مشاجؼبن ي مشد  مطكالت اص گطبي  گشٌ ي پبسخگًي  سجًع، اسثبة تكشيم فشَى  تب كىيم سؼ  گ 8 گ2        

 . ضًد تجذيل اداسي وظب  دس حبكم اسصش يك



 پگزيش  مطبسكت ي جً مطبسكت گشيَ  فؼبليتُبي اوجب  دس ي كشدٌ تمًيت خًد دس سا كبسجمؼ  سيحيٍ گ9گ2        

 . ثبضيم

 َمكگبسان  ثگيه  دس سا امگش  ايگه  كٍ ومبييم سؼ  ي كشدٌ تمًيت خًد دس سا ديگشان اص لذسداو  سيحيٍ گ11گ2        

 . دَيم اضبػٍ

ٍ  داوگص،  گگ 11گ2         ٍ  سا خگًد  تًاومىگذيُبي  ي تجشثگ ٍ  ثگ ٌ  َمكگبسان  اختيگبس  دس صگذس  سگؼ  استمگبء  دس ي لگشاسداد

                 .ثبضيم كًضب آوبن تًاومىذيُبي

 آوگبن  خصًصگ   صوگذگ   دس تجسگ   اص ي ومبييم تالش َمكبسان ضغل  مطكالت حل دس ممكه حذ تب گ12گ2        

 . ومبييم پشَيض

 سا خگًد  تگًان  ي تالش تمبم  ي ومبيم م  لجًل سا آوُب ي كشدٌ مغبلؼٍ دلت ثب سا فًق مًاسد  ............     ايىجبوت

 ك دس ػمل ثٍ ايه مىطًس سا اص خذايوذ متؼبل خًاستبس . تًفي. ثشد خًاَم كبس ثٍ آوُب كشدن ثشآيسدٌ ثشاي

 


