
 ور اخالقی دانشگاه صنعتی قممنش

ٍ جلب رضایت پرٍردگار کِ ّواًا در ها هذیراى، اساتیذ ٍ کارکٌاى داًطگاُ غٌعتی قن بِ هٌظَر اًجام غحیح ٍظایف هحَلِ 

اّل بیت علیْن السالم باالخع است با تکیِ بر باٍر ّای اعتقادی ٍ دیٌی ٍ در سایِ تَجْات خاظ گرٍ جلب رضایت خلق 

 اهلل علیْا هتعْذ هی ضَین کِ : فاعوِ هعػَهِ سالمحضرت 

 رعایات کاردُ ٍ بارای اًجاام     را در ارتباط با ارباا  رجاَ     بِ هَقع در هحل کار خَد حاضر ضذُ ٍ اغل ٍقت ضٌاسی

 از ّیچ کَضطی دریغ ًکٌین ٍ با آًاى با خَضرٍیی رفتار ًوایین.خذهت ٍ علب رضایت اربا  رجَعاى 

  باِ ٍضاعیت اقتػاادی، جاٌن، ساي، ًاذاد، ها ّب ٍ        با رعایت عذل ٍ اًػاف بذٍى تَجاِ  دسترسی برابر بِ خذهت را

 ّوِ هی داًین.خَیطاًٍذی ٍ ... را حق 

  لا ا خاَاّین کَضایذتا باِ غاحبت ّااٍ       ٍ کارهٌذاى اًتقادپا یرتریي آًْاا ّساتٌذ   بِ ًظر ها تَسعِ یافتِ تریي سازهاى ّا ،

 تالش ّای الزم را اًجام دّین.گَش فرا دادُ ٍ در پاسخگَیی ٍ ارائِ خذهات بِ آًْا خَاستِ ّای هراجعیي 

  ،ًوَدُ ٍ غیبت، تکرار ضٌیذُ ّای ًاغَا  کِ هٌجر بِ ّتک حرهت اًساًْا هی ضَد جذاً خَدداری ّوَارُ از بذگَیی

 ًوایین. ٍ اخ  ّرگًَِ ّذیِ غیر هتعارف خَدداریتَغیِ با هظاّر فساد اداری ّوچَى سفارش، 

  ٍ ًِحاق  ضخػی از تسالین هاذارو ٍ اساٌاد باِ اضخاغای کاِ       ّوَارُ رازدار بَدُ ٍ ضوي پرّیس از افطای اسٌاد هحرها

ا اربا  رجَ  را فردی آزاد، آگاُ، اًتخا  گر، ٍلی ًعوات ٍ دارای کراهات   دریافت آًْا را ًذارًذ خَد داری خَاّین کرد.

 ستاٍرد هْن تلقی هی ًوایین.یک دهی داًین ٍ جلب رضایت اٍ را اًساًی 

  باِ ضااى ٍ هٌسلات    هٌاسب باا ّوکااراى   هراتب اداری ٍ ایجاد رٍابظ ٍ رعایت سلسلِ با داضتي غذاقت در رفتار ٍ گفتار

 .جایگاُ ٍ ضْرت حرفِ ای خَد ارج ًْین

  هحیظ کار پرّیاس  جاهعِ استفادُ ًوَدُ ٍ از استعوال دخاًیات در ها هتْذ هی ضَین از پَضص هٌاسب با عرف ٍ فرٌّگ

 ًوایین.



  اهاَال داًطاگاُ، باِ هٌظاَر دسترسای      ٍ هػرف بْباَد اهکاًاات ٍ   ها ٍظیفِ خَد هی داًین تا ضوي جلَگیری از اسراف

ٍساایل اساتفادُ   دقیق ٍ هاٌظن در هحال هٌاساب اساتقرار دادُ ٍ حساب هاَرد از       راحت در زهاى ًیاز، تجْیسات را بِ غَرت 

 ًوایین.

  رضذ هی باضذ.هحَر اغلی تَسعِ عبَدیت ٍ اعتالی هعٌَی ٍ تربیت اًساًی در تواهی ابعاد ٍ 

  ًسابت باِ    اعضای داًطگاُ ٍ تَسعِ ظرفیت یادگیری برای آًاى را فراّن کردُزهیٌِ هساعذ برای رضذ هعٌَی ٍ هادی ٍ

 سالهت تي ٍ رٍاى ٍ اًذیطِ ّوِ ابَا  جوعی اّتوام ًوایین.

 ِاًساًی آًاى را ارج ًْین ٍ جلب رضایت اللْی در چارچَ  خذهت هطفقاًِ بِ هراجعیي داًستِ، کراهت  خَد را هتْذ ب

 را ٍظیفِ ضرعی خَد بذاًین.هقررات ٍ  قَاًبي 

  ّوذلی را الزهِ کار استفادُ غحیح از اهکاًات سازهاى، پرّیس از اسراف ٍ تب یر، اًجام اهَر بر اساس اغل هطارکت ٍ

 خَد هی داًین.

    تاالش هساتور هاَرد تَجاِ کاهال قارار       ًظن ٍ ترتیب در اهَر، هذیریت هٌاسب زهاى اًجام ٍظایف هحَلِ باا جاذیت ٍ

 خَاّذ گرفت.

 

 

 

 


