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 منشور اخالقی کارکنان بنیاد دانش

و به امر الهی و نظارت خداوند مد نظر قرار داده  را رضایت خداوند متعال در همه ي موقعیت ها و زمان ها -

 توجه کامل دارند. یشبر اعمال و کردار خو

انجام رفتارهاي شئونات اسالمی و ملی مورد توجه قرار می گیرد و از تظاهر به رفتارهاي موجه و تجري در  -

 نکوهیده پرهیز می شود.

 باانجام امور و مواجهه ي در و مدیریت زمان  و وقت شناسی یافته حضورخود  به موقع در محل کار -

 قرار می دهند. خود تکالیفرا سرلوحه ي  ، بورسیه ها و خانواده ي آن هامکارانه

انجام و از  رفتار می کنندخوش رویی و متانت با در ارتباط با همکاران، بورسیه ها و خانواده ي آن ها ،  -

 ، پرهیز می کنند.گرددرفتارهایی که موجب دل آزردگی آنان 

کارکنان، بورسیه ها به گونه اي که  ،و اطمینان آفرین همراه با عطوفت در بنیاد حاکم استفضاي صمیمی  -

  کنند. در میان گذاشته و درد دل می به راحتیمسائل خود را و خانواده ي ایشان 

 انجام  این کاردر در  ارائه خدمات به بورسیه ها و خانواده ي ایشان از هیچ کوششی فروگذار ننموده و  -

 نمایند.بر مبناي تکلیف عمل می  عالوه بر انجام وظیفه،

منطقه و از تبعیض جنسی،  شدهدر ارائه خدمات به بورسیه ها و خانواده ي آن ها بر اساس عدالت عمل  -

 گردد.، قومی و مذهبی خودداري می اي

اطالعات هر یک از بورسیه ها محرمانه تلقی شده و از انتشار یا ارائه آن ها به افراد یا سازمان ها و موسسات  -

 کنند.به صورت غیر موجه جدا خودداري می 

 



 بنیاد دانش

انجام  نه بر مبناي سلیقه و امیال شخصی و فعالیت هاي بنیاد بر اساس اصول و روشهاي علمی و مستدل -

 پذیرد.می 

بین نیازها و توقعات شخصی و نیازها و ضرورت ها و هدف هاي بنیاد تعادل برقرار نموده و بنیاد و اهداف  -

 می گیرد.آن در اولویت قرار 

می کنند، به گونه اي که در جهت حفظ و استفاده بهینه و کارآمد از امکانات، فضا و تجهیزات بنیاد تالش  -

 تلقی می نمایند.خود  و امکانات آن ها را جزو اموال

 جزو تکالیف خود می دانند.کوشا بوده و انجام آن ها را  و سازمانی در رعایت قوانین و مقررات اداري -

 انسان هاي الزم التوجه دانسته و به عنوان امکانیفعالیت در بنیاد را فرصتی براي خدمت به مردم و  -

   تلقی می کنند.ساختن آینده ي کشور کمک به ارزشمند براي 

نموده و نسبت به رفع به آن ها اعتراف صادقانه و به راحتی بر عهده گرفته و اشتباهات خود را  مسوولیت -

 آن ها اهتمام می ورزند.

 .و بر اساس تکلیف عمل می کنند براي انجام بهتر وظایف خود منتظر پاداش نمی مانند کارکنان -

 ي می جویند.از گفتن دروغ بیزارصداقت سرلوحه فعالیت در بنیاد است و شفافیت در گفتمان و  -

 ند و مسوولیت آن ها را بر عهده می گیرند.پاسخگو می دانکارکنان، در قبال نتایج اعمال خود را  -

 و دو رویی بیزاري میجویند. یکرنگی و یک رویی سرلوحه فعالیت در بنیاد است و از غیبت -

 


