
 

« منشىر حقىق شهروندی شرکت شهرکهای صنعتی کرمان » 

اصل ثزاثزی ، هزدم هذاری ، احتزام ٍ   )هب کبرکٌبى ضزکت ضْزکْبی صٌؼتی کزهبى ثب استؼبًت اس خذاًٍذ سجحبى در راستبی اصَل ٍ اّذاف سبسهبًی 

ٍ در جْت کست رضبیت  (اػتوبد ، ضفبفیت ، پبسخگَئی ، ػذم سَء استفبدُ اس هَلؼیت ضغلی ، تؼْذ ٍ ٍفبداری ثِ سبسهبى ٍ ثکبرگیزی هْبرت ٍ تخصص 

.  حك تؼبلی گبم ثز داضتِ ٍ ّوَارُ اًجبم صحیح ، سزیغ ٍ ضبیستِ اهَر هحَلِ را جشء ٍظبیف خَد هی داًین

هفبد هٌطَر حمَق ضْزًٍذی  

  در کَتبّتزیي سهبى هوکي خَاستِ ّبی هزاجؼیي را ثب تَجِ ثِ لَاًیي ٍ ضَاثظ ثِ اًجبم هی رسبًین .

 ثِ ایذُ ّب ٍ افکبر جذیذ ارسش لبئل ضذُ ٍ جْت اجزائی ًوَدى آًْب ثِ ضکل هٌغمی در دستگبُ اجزائی هتجَع ٍ ًظبم  اداری تالش هی کٌین. 

 ثِ هٌظَر افشایص ثْزُ ٍری ًظبم اداری اس عزیك افشایص ثْزُ ٍری حیغِ فؼبلیت خَد تالش هی کٌین. 

 در حفبظت ، استفبدُ هؤثز ٍ هغلَة اس اهکبًبت ، تجْیشات ٍ سزهبیِ ّبی ًظبم اداری هی کَضین. 

  تؼبهالت ، رٍاثظ خَیطبًٍذی ، لَهی ، هذّجی ، ٍ غیزُ تأثیزی در تصویوبت ٍ الذاهبتوبى ًذاضتِ ثبضذ: تالش هی کٌین در اًجبم فؼبلیت ّب. 

 رٍحیِ اًتمبدپذیزی داضتِ ٍ اًتمبدات سبسًذُ دیگزاى را ثؼٌَاى فزصتی ثزای اصالح ٍ ثْجَد خَد ٍ فؼبلیت ّبیوبى هی داًین. 

 در هحذٍدُ ٍظبیف ضغلی ، اعالػبت ٍ راٌّوبیی ّبی السم ٍ هٌبست ثِ ارثبة رجَع  ارائِ ًوَدُ ٍ در سهیٌِ خذهت ضفبف سبسی صَرت دّین. 

 ثِ ارثبة رجَع احتزام گذاضتِ ٍ در استمجبل ٍ صحجت ثب آًبى گطبدُ رٍ ثبضین. 

  ِثِ ًظزات ، پیطٌْبدات ٍ ثبسخَردّبی ضْزًٍذاى ٍ هزاجؼِ کٌٌذگبى ثؼٌَاى هٌجؼی گزاى ثْب ثزای ثْجَد ػولکزد ًگبُ کزدُ ٍ ثب دیذ هٌغمی ث

 .آًْب تَجِ کٌین

 رٍحیِ لذرداًی اس دیگزاى را در خَد تمَیت کزدُ ٍ سؼی ًوبیین کِ ایي اهز را در ثیي ّوکبراى اضبػِ دّین. 

 داًص ، تجزثِ ٍ تَاًوٌذیْبی خَد را ثِ سؼِ صذر در اختیبر ّوکبراى لزار دادُ ٍ در ارتمبی تَاًوٌذی ّبی آًبى کَضب ثبضین. 

 تب حذ هوکوي در حل هطکالت ضغلی ّوکبراى تالش ًوبیین ٍ اس تجسس در سًذگی خصَصی آًبى پزّیش کٌین. 

   در اًجبم ٍظبیف ٍ هسئَلیت ّبی هحَلِ پطتکبر ٍ جذیت داضتِ ٍ آًْب را ثِ صَرت هَثز، کبرآهذ ٍ هٌغجك ثب لَاًیي ٍ  همزرات سبسهبًی اًجبم 

 .هی دّین 



 

 

  ثزای ایجبد فضبی کبری ثب ًطبط ثز اسبس ٍحذت، ّوذلی ، صویویت ٍ صذالت تالش ًوَدُ ٍ کبر تیوی ٍ تفکز سیستوی را در راستبی ارتمبی 

 .فزٌّگ سبسهبًی سز لَحِ فؼبلیت خَیص لزارهی دّین 

  رػبیت ًظن، آراهص هحیظ کبر، فزٍتٌی، هسئَلیت پذیزی ٍ آراستگی پَضص ظبّزی را ثز اسبس فزٌّگ اسالهی ٍ هلی در الَیت  توبم اهَر 

 .را ٍظیفِ خَیص هیذاًین 

   صجز ٍ ضکیجبیی را پیطِ سبختِ ٍ ثب ثزخَرد هٌبست،  سؼِ صذر ٍ خَضزٍیی،  پبسخگَی هزاجؼیي ثَدُ ٍ حفظ کزاهت اًسبًْب را سز لَحِ خَد لزار هی دّین. 

   خَاستِ ّبی لبًًَی ارثبة رجَع را در چْبر چَة ٍظبیف خَد ثب صحت، دلت، سزػت ٍ ثذٍى تطزیفبت سائذ اداری ثِ ٍی ارائِ هی ًوبیین. 

  تالش در جْت رػبیت اصَل عجمِ ثٌذی اعالػبت ، راسداری ، اهبًتذاری ، حفظ اسٌبد هحزهبًِ سبسهبى ٍ تسْیل در اًجبم کبرّب ثب سبدُ سبسی 

 . را ٍظیفِ ضزػی ٍ لبًًَی خَد هی داًین

  خَد را هَظف ثِ داضتي ٍجذاى کبری داًستِ ٍ اس تجؼیض در ارائِ خذهبت ثِ هزاجؼیي پزّیش ٍ هٌبفغ سبسهبى را ثز هٌبفغ ضخصی تزجیح هی 

 .دّین

 اّتوبم در استفبدُ ّز چِ ثْتز اس اعالػبت ٍ داًص رٍس، ارتمبء تَاى ػلوی ٍ تخصص در حیغِ اهَر هحَلِ را ّوَارُ رػبیت هی ًوبیین  .

 اًجبم فؼبلیت ّب ثز اسبس رٍش ّبی هستٌذ ٍ هطخص ثب ثْزُ ثزداری اصَلی اس فٌبٍریْبی ًَیي را هذ ًظز لزار هی دّین . 

  تالش هی کٌین ثب تَکل ثز خذا ٍ رػبیت اخالق اسالهی ، لبًَى هذاری ، ثزًبهِ ریشی در خذهتگشاری ثِ ٍلی ًؼوتبى جبهؼِ اس حمَق ضْزًٍذی 

 .هزدم صیبًت ًوَدُ ٍ ایي اصَل را کِ ضبهي دستیبثی ثِ رضبیت ارثبة رجَع ٍ در ثزدارًذُ رضبیت الْی هی ثبضذ اجزاء ٍ ارج هی ًْین 

 توبهی تالش خَد ٍ تَاى خَد را ثزای ثزآٍردُ کزدى هفذ فَق ثکبر خَاّن ثزد ٍ تَفیك در ػول ثِ ایي هٌطَر را اس خذٍاًذ هٌبى خَاستبرم  . 
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