ریاست جمهوری

سازمان ربانهم و بودهج کشور

سازمان مدرییت و ربانهم رزیی استان کهگیلوهی و بوریاحمد
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ما کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان خدمتگذاران جامعه با هدف ارائه خدمات ،تکریم انسانها،
همکاری و تالش برای جلب رضایت ارباب رجوع که همانا رضایت خالق یکتاست و پیشبرد اهداف عالی نظام مقدس
جمهوری اسالمی ایران و پیشرفت اقتصادی کشور به اصول اخالقی زیر پایبند خواهیم بود تا در جهت سرافرازی و
اعتالی کشور گام نهیم.

 .1رد همه حال خدا وند را انظر رب اعمال و رفتار خویش می دانیم.
 .2توسعه انسان را هب عنوان شالوده پذریفته و انسان را هدف توسعه تلقی می نمامیی.
 .3کلید رمز موفقیت رد رضایت ارباب رجوع است .ما رد هن گام اراهئ خدمت هب این وژیگی پادنبییم.
 .4فضای کار را امید آفرین ،هب دور از تنش ،دلپذری و متناسب با شئوانت انسانی سامان می دهیم.
 .5الترام هب حفظ منافع سازمان رد ساهی رعایت مسئولیت اهی اجتماعی را سرلوهح کار خود قرار می دهیم.
 .6رعایت ادب ،زناکت ،عدا لت و انصاف را بقاء تلقی می کنیم.
 .7بهبود مستمر ،ارتقای بهره وری و صرهف جویی را سر لوهح ذهن خود قرار داده ات از این راه رد همه کوشش اه پیشرفت و کمیابی تدریجی ولی ویپسته پدید آید.
 .8ما معتقدیم آنچه رد اختیار ماست امانت الهی است ،بنارباین حفظ و استفاده از آنها رد چارچوب انصاف و شایسته ساالری رب مبنای عدا لت همیشه سرلوهح کار ماست.

 .9رد رعایت اخالق حرهف ای کوشا ،وقت شناس و خوشرو بوده و از پوشش زیبا و متناسب با فرهنگ عمومی جامعه استفاده کنیم.
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 .10اهدا ف سازمان هب ور ح ردک ود و اهد ف ردی با ن و ی د ه باشد.
 .11سلسه مراتب سازمانی را رعایت نموده و حدومرز را بشناسیم.

