ثسوِ تؼبلی

منشور حقوق شهروندی
سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی
مقام معظم رهبری
سٍحیِ خذهتگضاسی ،خبکسبسی ،تَاضغ دس هقبثل هشدم ٍ ضٌبخت ػظوت هشدم سا ثشای خَدتبى حفظ کٌیذ کِ ایي ًؼوت ثضسگی است.
 اصول حاکم بر منشور حقوق شهروندی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی


اصل ثشاثشی



اصل ضْشًٍذ هذاسی



اصل احتشام ٍ اػتوبد



اصل ضفبفیت



اصل پبسخگَیی



اصل ػذم سَء استفبدُ اص هَقؼیت ضغلی



اصل تؼْذ ٍ ٍفبداسی ثِ سبصهبى



اصل ثِ کبسگیشی هْبست ٍ تخصص

 مفاد منشور حقوق شهروندی کارمندان سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی
 -1دس اًجبم فؼبلیت ّبی سبصهبًیً ،ظن ٍ اًظجبط سا سػبیت ًوَدُ ٍ دس هحل کبس خَد حضَس ثِ هَقغ داضتِ ثبضین.
 -2دس اًجبم ٍظبیف ٍ هسئَلیت ّب ،پطتکبس ٍ جذیت داضتِ ٍ آًْب سا ثب دقت ،صحت ٍ ثِ هَقغ اًجبم دّین.
 -3سؼی ًوبئین تب داًص خَد سا دس صهیٌِ فؼبلیت ّبی سبصهبًی ثِ سٍص ًگِ داضتِ ٍ آى سا ثب تَاًوٌذی ٍ اثتکبس خَد دس اًجبم هبهَسیت ّبی اداسی ٍ
سبصهبًی ثکبس گیشین.
 -4ثشای ایذُ ّب ٍ افکبس جذیذ اسصش قبئل ضذُ ٍ دس جْت جبسی سبصی آًْب ثِ ضکل هٌغقی دس ًظبم اداسی تالش ًوبئین.
 -5دس جْت استقب ثْشُ ٍسی ًظبم اداسی اص عشیق افضایص اثش ثخطی ٍ کبسایی دس حیغِ فؼبلیت خَد تالش ًوبئین.
 -6اص اهکبًبت ،تجْیضات ٍ سشهبیِ ّبی ًظبم اداسی حفبظت ًوَدُ ٍ دس استفبدُ هَثش ٍ هغلَة اص آًْب کَضب ثبضین.
 -7دس اًجبم اهَس ٍ ٍظبیف هحَلِ سبصهبًی؛ سٍاثظ خَیطبًٍذی ،قَهیً ،ژادی ،هزّجی ٍ غیشُ تبثیشی دس تصوین ّب ٍ اقذاهبت هبى ًذاضتِ ثبضذ.
 -8سٍحیِ اًتقبد پزیشی داضتِ ٍ اًتقبدات سبصًذُ دیگشاى سا ثِ ػٌَاى فشصتی ثشای اصالح ٍ ثْجَد خَد ٍ فؼبلیت ّبیوبى قلوذاد کٌین.
ّ -9ویطِ ٍ دس ّوِ حبل سضبیت خذای هتؼبل سا هذ ًظش قشاس دادُ ٍ ثش آًچِ کِ خذاًٍذ اهش یب اص آى ًْی هی کٌذ ،تَجِ کبهل داضتِ ٍ اٍ سا ًبظش
ثش اػوبل ٍ کشداس خَیص ثذاًین.

 نحوه رفتار و برخورد با ارباب رجوع و همکاران
 -1هشدم ٍ ضْشًٍذاى ثِ ػٌَاى ری حقبى ًظبم اداسی تلقی هی ضًَذ ،تالش هی کٌین ثب ایجبد استجبط هٌبست ٍ اسایِ خذهت ثْتش ،تصَیشی هثجت اص
دستگبُ اجشایی ٍ ًظبم اداسی دس رّي آًبى ایجبد ًوبیین.
 -2خَاستِ ّبی قبًًَی اسثبة سجَع سا دس چبسچَة ٍظبیف خَد ثب صحت ،دقت ٍ سشػت ٍ ثذٍى تطشیفبت صائذ اداسی ٍ تحویل ّضیٌِ اضبفی ثِ
ٍی اًجبم دّین.
 -3ثِ اسثبة سجَع احتشام گزاضتِ ٍ دس استقجبل ٍ صحجت ثب آًبى گطبدُ سٍ ثبضین.
 -4ثِ ًظشات ،پیطٌْبدات ٍ ثبصخَسدّبی ضْشًٍذاى ٍ هشاجؼِ کٌٌذگبى ثِ ػٌَاى هٌجؼی گشاى ثْب ثشای ثْجَد ػولکشد ًگبُ کشدُ ٍ ثب دیذ هٌغقی ثِ
آًْب تَجِ ًوبئین.
 -5ثِ ًظن ٍ آساستگی ضخصی ٍ هحل کبس خَد تَجِ کٌین.
 -6سؼی کٌین فشٌّگ تکشین اسثبة سجَع ،پبسخگَیی ٍ گشُ گطبیی اص هطکالت هشدم ٍ هشاجؼبى ثِ یک اسصش حبکن دس ًظبم اداسی تجذیل
ضَد.
 -7سٍحیِ کبس جوؼی سا دس خَد تقَیت کشدُ ٍ دس اًجبم فؼبلیت ّبی گشٍّی ،هطبسکت جَ ٍ هطبسکت پزیش ثبضین.
 -8سٍحیِ قذسداًی اص دیگشاى سا دس خَد تقَیت کشدُ ٍ سؼی ًوبئین کِ ایي اهش سا دس ثیي ّوکبساى اضبػِ دّین.

