
منشور حقوق شهروندى
 وزارت جهادکشاورزى

بسمه تعالى

اصل شهروندمدارى   • •       اصل برابرى                              

اصل شفافیت        •     اصل احترام و اعتماد                  • 

•     اصل پاسخگویى                   

اصل به کارگیرى مهارت و تخصص  • •     اصل تعهد و وفادارى به سازمان  

ــوده و  ــت نم ــاط را رعای ــم و انضب ــازمانى نظ ــاى س ــت ه ــام فعالی در انج  -1
درمحل کار خود حضور به موقع داشته باشیم. 

ــا  در انجــام وظایــف و مســئولیت هــا پشــتکار و جدیــت داشــته و آنهــا را ب  -2
دقت، صحت و به موقع انجام دهیم.

ســعى نماییــم تــا دانــش خــود را در زمینــه فعالیــت هــاى ســازمانى بــه روز   -3
نگــه داشــته و آن را بــا توانمنــدى و ابتــکار خــود در انجــام فعالیــت هــاى ادارى و 

سازمانى بکار گیریم.
بــراى ایــده هــا و افــکار جدیــد ارزش قائــل شــده و در جهــت جــارى ســازى   -4

آنها به شکل منطقى در دستگاه اجرایى متبوع و نظام ادارى تالش نماییم.
ــش اثربخشــى و  ــق افزای ــاى بهــره ورى نظــام ادارى از طری در جهــت ارتق  -5

کارایى در حیطه فعالیت خود تالش نماییم.
ــزات و ســرمایه هــاى نظــام ادارى حفاظــت نمــوده و در  ــات، تجهی از امکان  -6

استفاده مؤثر و مطلوب از آنها کوشا باشیم.
ــى،  ــاوندى، قوم ــط خویش ــازمانى رواب ــه س ــف محول ــور و وظای ــام ام در انج  -7

جنسى، نژادى، مذهبى و غیره تأثیرى در تصمیمات و اقداماتمان نداشته باشد.
ــوان  ــه عن ــران را ب ــازنده دیگ ــادات س ــته و انتق ــرى داش ــه انتقادپذی روحی  -8

فرصتى براى اصالح و بهبود خود و فعالیت هایمان قلمداد کنیم.

مفاد منشــور حقوق شــهروندى کارمندان وزارت جهاد کشاورزى

ــر  ــد نظ ــال را م ــداى متع ــت خ ــال رضای ــه ح ــه و در هم همیش  -9
ــد،  ــى کن ــى م ــا از آن نه ــر ی ــد ام ــه خداون ــه ک ــر آنچ ــرار داده و ب ق

توجه کامل داشته و او را ناظر بر اعمال و کردار خویش بدانیم.

اصول حاکم بر منشــور حقوق شــهروندى وزارت جهادکشاورزى

اصل عدم سوء استفاده از موقعیت شغلى  •  


