منشور اخالقي كاركنان شركت مخابرت استان كردستان
ما كاركنان شركت مخابرات استان كردستان كه هميشه و درهمه حال در خدمت مردم بوده ايم ضمن
تأييد منشور اخالقي شركت  ،بشرح ذيل خود را ملزم به رعايت آن مي دانيم :
 -1به موقع در محل كار حضور يافته و در ارتباط با همكاران و ارباب رجوع وقت شناسي رعايت گردد .
 -2نسبت به همكاران و مراجعان با خوش رويي و متانت رفتار شود .
 -3راهنمايي و اطالعات الزم به طور كامل در اختيار مراجعان قرار گيرد و از سرگرداني آنها جلوگيري شود .

 -4فضاي مراودات به گونه اي باشد كه مراجعان به مسئوالن و كاركنان اطمينان كامل داشته باشد .
 -5ارائه خدمات به ارباب رجوع با رعايت عدالت و انصاف و بدون تبعيض و در اسرع وقت صورت گيرد.
 -6به صحبت ها و خواسته هاي مراجعان به دقت گوش داده شوود و در ااسوخيويي و ارائوه خودمت و
تأمين رضايت آنها حداكثر تالش صورت گيرد .
 -7اطالعات الزم جهت انجام خدمات بهينه و تسريع در اجراي امور به نحو مطلوب به همكواران ارائوه
گردد .
 -8انجام وظايف به صورت مؤ ثر و كارآمد همراه با سرعت و منطبق با قوانين و مقررات سازماني صورت
گيرد .
 -9از مظاهر فساد اداري نظير  :توصيه  ،سفارش و اخذ هرگونه هديوه ييرمتعوارف و وجوه نقود جوداً
خودداري شود .
 -11فعاليتها براساس روش مستند و مشخص و زمان ايش بيني شده انجام شوود نوه براسواس سوليقه
كاركنان و مديران .
 -11از شايعه سازي  ،تهمت  ،ييبت  ،خبرچيني و هر اقدامي كه صميميت و اعتماد همكاران را تضوعيف
مي كند ارهيز شود .
 -12رازدار بوده و از افشاء اسناد و مدارك محرمانه و اسرار و اطالعات مشتريان خودداري شود .
 -13از اوشش مناسب با عرف و فرهنگ جامعه استفاده شود .
 -14تج هيزات و اشياء و لوازم به منظور دسترسي راحت و تسريع در انجام امور به صورت دقيق و منظم
استقرار يابد .
 -15از اسراف و مصرف بيهوده امكانات و اموال سازمان جلوگيري شود .
 -16سعي شود بين زندگي شغلي و خانوادگي توازن و اعتدال برقرار شود .
 -17از اختيارات و قدرت سازماني استفاده صحيح صورت گيرد .
 -18اهداف سازماني به صورت صحيح درك شود و اهداف فردي با آن همسويي داشته باشد .
 -19نسبت به حرفه و سازمان متبوع خود احساس مسئوليت داشته باشيد .
 -21از تحويل مدارك و سند به اشخاصي كه حق روئيت آن را ندارند خودداري شود .
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