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 «بسمه تعالی»

 

عنوان : عملیاتی نمودن توسعه و ترویج مفاهیم متعالی نهج البالغه با معیارهای 

 منشور اخالقی و اخالق حرفه ای کارگزارن نظام

 

 

 

 

 

 

 مقدمه :

ست. تکالیفی برای کارکنان  28تا  25ماده  شوری ناظر بر حقوق مردم ا قانون مدیریت خدمات ک

حقیقتا تکالیف سخت و دشواری است. اگر با  دیده شده است. 25دولت در این مواد به خصوص ماده 

اینکه مردم حق دارند خدمات اداری را از کستتانی تعمق و دقت پیگیری به آن نگریستتته شتتود. یعنی 

و اخیق حرفه ای را رعایت می کنند. این موازین هم در « موازین استتیمی»دریافت کنند که در اداره 

اینکه مردم حق دارند که با کارمندان و مدیرانی مواجه صتتفات و هم در رفتار مردم تی ی یابد. دیگر 

را خوانده اند، امضا کرده اند و رعایت می کنند، « منشور اخیقی»شوند که سند و کدهای اخیقی بنام 

که  ند  با افرادی برخورد کن های اداری  که در م یا  که این حق مردم استتتت   قستتم »و در آخر این

دانند. اما شتتاید کستتی به آنان نگفته و نگوید که قستتم خوردن به  و حرمت آنرا خوب می« خورده اند

یعنی چه؟ شکستن آن چه عقوبت هایی را به دنبال دارد؟ اصیً سوگند می خورند « قادر متعادل»خدای 

نیز قضتتیه چیزی شتتبیه به همین استتت « منشتتور اخیقی»از طرفی در باب  که چه کنند؟ یا چه نکنند؟

کامل ترتیبات شتتک ی و ظاهری آن بعد از تاریت تصتتویل اولین منشتتور صتترن ن ر از عدم اجرای 

در بسیاری از استانها، قهراً حد اع ی و تمام و کمال، پایش مستمر آن به همراه تبیین و  به بعد( 13/10/8)

 آموزش مفاهیم ک یدی آن نیز مورد غف ت واقع شتتده استتت. این امر مصتتوبات قانونی ماکور را به 

 )مدظله العالی(مقام معظم رهبری 

منتقل شده است، برای همه ما جهت و  )علیه السالم(اعمالی که طبق روایت مذکور از امیرالمونین »

شور آحاد مردم، سوولین ک ست. م افرادی که پول دارند، افرادی که فقیرند، افرادی که دارای  معیار ا

درس (لیه السالم)ع علمند، افرادی که در صحنه های رزمند، همه و همه باید از رفتار و کردار امیر المونین 

 بگیرند.

شگر راه خدا او یک وجود چندین جانبه و د ست، یعنی نمای ر هر جانب، جهت خدا بر مردم ا

 «  برای کسانی است که می خواهند آن راه را بروند.
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ست. که اگر غیر از این بود، « لحشوی بی حاص» سبات اداری تبدیل نموده ا و بی تاثیر در روابا و منا

 شتتاید تا به حال روش هایی برای اجرا، نمایه هایی برای نمایش، شتتاخی هایی جهت ستتنیش و 

 همایش هایی برای نشان دادن اهمیت و تاثیر آن به انیام و فرجام می رسد.

شنو سیر اما انچه مایه امیدواری و خ ضوع و تف ست، تاکید میدد مقامات م ترم ذیربا به مو دی ا

شور اخیقی»و تبیین بعضی مفاهیم  ست « سوگند نامه و من و تعیین بعضی دامنه ها و مصداق های آن ا

 که فی نفسه مواجهه ای جدی را ط ل می کند.

 اهداف کلی طرح :

کارگیری آن در گستتترش فرهن  ترویج و اشتتتاعه معارن نهج البیغه در ادارات دولتی و به 

سازمانی مبتنی بر آموزه های اسیمی به ویژه موارد ماکور در منشور اخیقی کارگزاران ن ام هماهنگی 

و هم افزایی با شوراهای امر به به معرون و نهی از منکر ادارات، بسیج ادارات و ستادهای اقامه نماز و 

از موازی کاریهای بی حاصتتتل و همچنین ج وگیری از ممانعت از اتین منابع و امکانات و اجتناب 

 برخورد مناسکی و مناسبتی با مفاد منشور اخیقی مصوب.

 اجزاء طرح پیشنهادی : -

 طرح حاضر در شش قسمت میزا و در عین حال مرتبا با یکدیگر ارایه می گردد که عبارتند از: 

.)مصتتوب هیات م ترم کارگزاران  ویژگی های بارز منشتتور اخیقی و اداری و اخیق حرفه ای -

 (1/2/1400وزیران 

 تعابیر و اصیحات به کار رفته در مفاد سوگند نامه و منشور اخیقی . -

غه  - تاب شتتریف نهج البی عالیم ک های اجرای منشتتور اخیقی و ت یل و ضتترورت   دال

 )علیه السالم(.امام ع ی 

 موارد پیشنهادی در خصوص ن وه اجرای طرح. -

 هایی برای سنیش عم کرد.شاخی  -

 دالیل اهمیت و حساسیت موضوع از من ر بازرسی کل استان اصفهان. -

 (1/2/1400ویژگی های بارز منشور اخالقی و اداری و اخالق حرفه ای کارگزاران مقام ) -1

 محاسن : –الف 

 عینی تر و جزیی تر است . (13/10/88)مفاد آن نسبت به مصوبه قب ی دولت م ترم  -1-1

 مشخی شده است.« کارگزاران ن ام»برای اولین بر در ن ام اداری مفهوم  -1-2
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 اعم از مدیران و کارمندانند.« کارگزاران» -1-3

 بعضی موارد توسا آیین نامه اجرایی تبیین گردیده است. -1-4

ستگاه دیگری منوط به  -1-5 شاغل، ورود میدد به آن و یا د سا  ستگاه تو صورت ترک د در 

 )اهمیت موضوع(گند نامه و مفاد منشور است. امضا سو

 نقایص : –ب 

 متولی خارج از دستگاه ندارد. -1-1

 ذکر نشده است.« اداری اسیمی»اصطیح « ن ام»بعد از واژه  -1-2

 به ادای سوگند و امضا سوگند نامه و منشور اکتفا شده است. -1-3

 نشده است. برای استمرار و پایش مستمر آن تمهید و توصیه ای -1-4

شنی مشخی  -1-5 ستی و رو تع یم و آموزش مفاهیم آن در ن ام آموزشی کارکنان دولت به در

 نیست.

 (1/2/1400تعابیر و اصالحات به کار رفته در سوگند نامه و منشور  ) -2

با ت  یل م توای سوگند نامه و منشور اخیقی فوق و با حان مفاهیم مشابه می توان گفت، فهم 

موارد ذیل جهت کارگزاران ن ام که قبل از هر چیز مستتت زم تاکید، توجه و آموزش استتت، و رعایت 

 مورد اشاره قرار گرفته است:

 آثار شرعی و روانی سوگند. -

)به اعتبار کارگزار ن ام بودن نه اوصان اختصاصی دستگاه م ل اخیق حرفه ای کارگزاران ن ام.  -

 خدمت(

 1ه های اسیمی.فرهن  سازمانی مبتنی بر آموز -

 درک روح قانون اساسی و م تواهای مورد نیاز. -

 )بیانیه گام دوم(انقیب اسیمی. »مختصات  -

 2رعایت تقوای الهی و شئون و شعائر اسیمی.  -

 حاکمیت قانون در مناسبات اداری. -

 رعایت کرامت انسانی . -

                                                           
به پیشنهاد بازرسی کل استان موضوع تصویب  16/10/94در جلسه شصت و هشتم شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان به تاریخ  -1

  و طرح عملیاتی آن تهیه و به دبیرخانه شورا ارسال گردید، لکن به دالیل نامعلوم مطرح و اجرا نشد.

سیاری از کارمندان دولت تفاوت های مصداقی بین شوون -2 شعائر اسالمی را نمی دانند، رعایت  ب شئون شعائر و  عمل ظاهر است و 

  وجه و جنبه صفاتی دارد. مثالً یک کارمند یا مدیر در جامعه اسالمی باید واجد چه صفاتی باشد؟
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 عدم تبعیض ناروا. -

 انضباط کاری. -

 شفافیت در عم کرد. -

 )خطبه ها، نامه ها و حکمت ها فراوانند(عدم سوء استفاده از موفقیت شغ ی.  -

 وجدان کاری. -

 )خطبه ها و نامه ها(امانت داری، صرفه جویی در استفاده از بیت المال. -

 )ابزار مقاب ه با چاپ وسی(انتقاد پایری.  -

 حفظ اسرار سازمانی. -

 همکاری و هم اندیشی با یکدیگر. -

 گی، نزاکت، خوش خ قی.آراست -

 نهج البیغه( 18)نامه شایسته ساالری در انتصابات و جانشین پروری.  -

 عدم تعارض منافع بین کارمند و ارباب رجوع. -

 «)توصیه به توجیه و هدایت مردم، گره گشایی، انیام امور قانونی(مردم ولی نعمت اند .  -

 تعالیم کتاب شریف :دالیل و ضرورت های اجرای منشور اخالقی و  -3

ضرند، نهج البیغه امیر المومنین ع ی  ست  نامه و  79خطبه،  241دارای  )علیه السالالالالالم(همانگونه که م

 از م توای  )علیه السالم(امام ع ی « سیاست های اداری» مرحوم م مد دشتی(ترجمه )حکمت می باشد.  480

سهولت  سیاست ها خطبه ها و به خصوص نامه ها به کرات و البته به  ست. این  شاهده ا قابل درک و م

که به  53ناظر به همه رفتارهای عامین دولتی اعم از مدیر و کارمند استتت. فی الم ل در نامه معرون 

عهدنامه مالک اشتر معرون است، اخیق اداری کارگزاران ن ام اسیمی یعنی مفاهیمی که اغ ل ماهیت 

 ی گارا می توان این عبارت و توصیه ها را مشاهده کرد.اداری دارند به وفور یافت می شود بانگاه

 :تقوا و خودسازی 

 یاد خدا با دل و دست و زبان. -

 بازداشتن نقس از بدی ها. -

 اطاعت از خدا. -

 :اهتمام کارگزار )مدیر( به عمل صالح و نظارت مردم 

 کردار شایسته. -

 سخن نیکو گفتن و نیکو شنیدن. -
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  با مردم: )مدیر(رابطه حاکم 

 مهر مردم را در دل داشتن. -

 آنان را طعمه ندیدن. -

 مردم را برادر فرض کردن. -

 عفو زیردست در ان ران جزیی. -

 )زیردست(رعیت وسی ه آزمایش است. -

 عدم شتاب در میازات زیر دستان. -

 :آفات قدرت 

 کبر و غرور. -

 خودشیفتگی. -

 عصیان و سرکشی. -

 :حق گرایی و توجه به مردم 

 خشنودی مردم. -

 این عامل نارضایتی نزدیکان افزون ط ل را خن ی می کند. -

 خواص، پر توقع و پرهزینه اند. -

 :طرد عیب جویان 

 دوری از آدم های عبیل جو و زیرآب زن. -

 زدودن کبر از دل. -

 عدم پایرش سخن افراد سخن چین. -

 سخن چین دغل کار است. -

 :اجتناب از مشاوران ناشایست 

 بخیل. -

 ترسو. -

 طماع و حریی. -

 :تصفیه ناشایست ها و انتخاب همکاران متعهد 

 اجتناب از همکاری با بدسابقه ها. -

 و رک گو..ال هیه  انتخاب افراد صریح  -

 دوری کردن از افراد متم ق. -
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:ارزیابی صحیح 

 خوب و بد یکسان نباشند. -

 و به موقع. تشویق به جا -

  کارمند( -)مدیر گزینش کارگزاران: 

 کارگزاران با دقت و آزمون انتخاب شوند. -

 افراد با تیربه، با حیا و دیندار. -

 گماشتن ناظرانی نهانی و صادق در امر ن ارت. -

  حراست ها(کاتبان نامه های محرمانه(: 

 باید صالح تر از دیگران باشند. -

 سرکشی ایشان نشود.توجه به آنان موجل  -

 در انعکاس مطالل رعایت حرمت و امانت کنند . -

 از ظاهرسازی های دروغین دوری کنند. -

 خوش خدمتی بدون خیرخواهی نکنند. -

 :رسیدگی به طبقات ضعیف 

 با اشتیاق به امور آنان رسیدگی شود. -

 مدیر یا حاکم چهره اش را در مقابل ایشان بر افروخته نکند. -

 او دسترسی آسان داشته باشند.به  -

 افرادی را مامور پیگیری امور م رومان کند. -

 :ارتباط مستقیم با مردم 

 از مردم پنهان نشود. -

 یاران خود را بگوید که مردم را مانع نشوند . -

 با مردم تندخویی و بی حوص گی نکند. -

 اگر مشک ی را نمی تواند حل کند با مهربانی عارخواهی کند. -

 :زیانهای جدایی از مردم 

 نشانه و مایه تندخویی، نامهربانی و کم اطیعی است. -

 خبرهای نادیده از او پنهان می ماند. -

 زشت برای او زیبا و زیبا زشت می شود. -

 راست را از دروغ نمی تواند تشخیی دهد. -
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 :جلوگیری از سوء استفاده نزدیکان 

 مراقبت از نزدیکان ان صار ط ل. -

 گردن فرازان بی انصان و دخالت کنندگان ناروا در امور. -

 )مدیر(ممانعت از سوء استفاده انان از حاکم. -

 آنان دنیای خود را آباد و آخرت حاکم را خراب می کنند. -

 با روشنگری، سوء ظن به خود را نزد مردم دور کن. -

هستند که تا عمر بشر باقی است،  نهج البیغه مخاطل اص ی تمام کسانی 53بدون تردید در نامه 

در موضع حکمرانی، فرماندهی، قضاوت کارگزاری و تصمیم گیری می باشند. اما در این گفتار مخاطل 

ند. نکته دیگر اینکه خطاب نامه ماکور اغ ل مدیران  مل اداری و اجرایی ا ک یدی بیش از هر چیز عوا

زیرا در گردش های شتتغ ی،  کارکنان نیز می باشتتد.هستتتند اما نوع رفتارها و رویه ها قابل تستتری به 

شته با ت  یل  ساختار و فرایند ارتقا نقش های قب ی را نیز تیربه می کنند. از این ها گا مدیران خود در 

م توای خطبه ها و حکمت ها، این اندیشتته های معنوی جهت رشتتد فضتتی ت های اخیقی و روحیه 

 عمومی کارکنان بسیار سودمندند .

 

 

 

در وصف  )ره(نهج البیغه کتابی است که بنیانگاار جمهوری اسیمی ایران حضرت امام خمینی 

 آن فرمودند:

تالیف شددددددد و و  ه وه د نم و مان   »...  در تمامی دورانی که این کتاب 

امروز م رد نیاز و مت اسددب  ا اوعدداا زمام و منام ن  دو اسددو. امروز از  ر 

 (348صفحه  14)صحیفه ن ر ج « تاج تریمزمام دیگری  ه نهج ال الغه مح

ما مفتخریم که کتاب نهج البالغه، که بعد از قرآن، بزرگ ترین دستتتتتتت ر 

زندگی مادی و معن ی و باالترین کتاب رهایی بخش بشتتتتتر استتتتتت و دستتتتتت را  

معن ی و حک متی آن باالترین راه نجا  استتت، از امام معمتت م ماستتت و تت ت 

 نامه س اسی الهی(

:امروز شتتترایمی مشتتتابه شتتترای  حک مت  انقالب استتتالمی رهبری  معظم 

دوران ام رالمؤمن ن عل ه الستتتتالم استتتتتگ ر، روزگار، روز نهج البالغه استتتتتگ 

امروز می شتتت د از دیدگاه دق   و ناام ام رالمؤمن ن عل ه الستتتالم به واقع ت های 

وعالج دردها را جهان و جامعه نگاه کرد و بستتت اری از حقای  را دید و شتتتنا ت 
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شه به نهج البالغه محتاج  ست که به نظر ما، امروز ب ش از هم  ر دا کردگ هم ن ا

 تریم  رهبر ارزانه انقالب اسالمی(
 

مع الوصف از اهّم ضرورت های نیاز و انطباق تعالیم این کتاب شریف با تکالیف اداری کارکنان 

 ذیل اشاره کرد :دولت به ویژه مفاد منشور اخیقی می توان به موارد 

 لزوم استفاده از تعالیم ارزشی و معنوی در ت بیت و استمرار م توای منشور. -3-1

های  -3-2 مت  ها و حک مه  نا فاد  با م فاهیم منشتتور  باق موضتتوعی م یت انط  قاب 

 با نهج البیغه. )علیه السالم(امیر المونین ع ی 

سا مقام مع م رهبری  -3-3 ست های ابیغی ن ام اداری تو سیا با تاکید بر  (1389)روح ک ی 

 ضرورت گسترش فرهن  اسیمی در ادارات دولتی .

قانون  8ماده  21قانون مدیریت خدمات کشتتوری و رعایت بند  25الزام در اجرای ماده  -3-4

 )شئون و شعائر اسیمی(رسیدگی به تخ فات اداری. 

م یطی مساعد برای رشد فضائل اخیقی »بر اساس قانون اساسی، قوه میریه موظف است  -5-3

 )مقدمه قانون(اییاد کند. »بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با ک یه م اهر فساد و تباهی 

سبات  -3-6 شریف نهج البیغه درتقویت اخیق فردی و منا شگرن مفاهیم معنوی کتاب  تاثیر 

سانی در م یا های صیح رذایل اخیقی  ان سترش عدالت در اداری و ا سی، گ )مقاب ه با بدگمانی، چاپ و

 توزیع و مراوده، حرمت انسانها، حفظ اسرار یکدیگر و ...(

و راهبردهای آن  3انطباق موضوعات نهج البیغه با اصول حاکم بر آموزش کارکنان دولت  -7-3

توجه به مهارت های انستتانی، ادراکی و فنی مدیران و کارکنان و قاب یت « بهبود نگرش » خصتتوصتتاً 

 تعیین سرفصل های آموزشی مرتبا با موضوع.

ان اصتتفهان به وجود ظرفیت های ع یم و بستتیار متنوع در امر ترویج نهج البیغه در استتت -3-8

 4اصفهان. ویژه استان 

 پیشنهادی در خصوص نحوه اجرا :موارد  -4

                                                           
  اصول نگرش سیستمی، جامعیت، توجه به تغییرات، نگرش راهبردی، همکاری، مشارکت و اصالح و بازخورد مستمر. -3

پایتخت نهج البالغه کشور است و موسسه نهج البالغه استان اصفهان نیز مبادرت به تربیت و آموزش مربیان در این رشته با »اشان ک -4

ست های اداری، امور بازار و... نموده  سیا شگاهی با رویکرد های تربیتی، اموزش خانواده،  سته دان ساتید برج ستقبال روحانیون و ا ضور و ا ح

  «است.



9 
 

تعیین فردی یا افرادی به عنوان مسول انطباق و اجرای مفاهیم نهج البیغه با منشور اخیقی  -4-1

ستان و واحدهای متناظر  ستانداریها، ادارات کل ا ستادهای مرکزی و به تبع آن در ا کارکنان دولت در 

ه های منابع انستتانی، آموزش و پژوهش ستتازمان این فرد می تواند از حوز )مدیریت ها(در شتتهرستتتان 

)فعالیت ماکور به جهت وجود تنگناهای اداری و مالی می مدیریت، و مدیریت های ادارات انتخاب شتتود. 

 5تواند در قالل پست ترکیبی تعریف شود( 

حضور فرد موصون در ج سات کمیته راهبردی و اجرایی آموزشی و توانمند سازی و یا  -4-2

 مکان انتخاب فردی از میان اشخاص میاز به حضور در کمیته ماکور.حتی اال

گنیاندن متون آموزشی جهت کارکنان دولت اعم از مدیران پایه میانی و سایر کارمندان با  -4-3

 6موضوع نهج البیغه .

سترش مفاهیم نهج  -4-4 سا و گ صی با رویکرد ب ص سات تخ س ستفاده از ظرفیت و توان مو ا

ضوعی از جانل متولیان البیغه و اعی شور جهت انطباق مو ساس مفاد و من ضوعات به آنان بر ا م مو

 آموزشی منابع انسانی و یا توسا خود ادارات.

 انعقاد و تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی دستگاه ها با موسسات فوق. -4-5

 نی.بخشی از آموزش ها به مراکز دارای میوز از مراجع قانو« برون سپاری» -4-6

تاکید به ائمه م ترم جماعات ادارات جهت بیان حکمت های نهج البیغه در فاصتت ه بین  -4-7

 دو نماز.

همکاری و هم افزایی با شتتوراهای امر به معرون و نهی از منکر ادارات و پایگاه های  -4-8

شند، که عمده دغدغه انان  شکییت فوق دارای معاونت ادارات می با سیج، زیرا هر دو ت صوص ب )به خ

تعیین مصادیق معرون و منکر در دستگاه های اجرایی است. از این من ر می توان گفت که اجزا  اولی(

 منشور اخیقی به تمامی معرون و نقیض آن منکر اداری است.

بستتیج روابا عمومی ها در ادارات دولتی جهت استتتفاده از فضتتاهای میازی، تاب وهای  -4-9

ی داخ ی با رویکرد بسا مفاهیم نهج البیغه خصوصاً موارد ذکر شده در اعینات، سیستم های دسترس

 حکمت ها و برگزاری مسابقات مخت ف فرهنگی در این خصوص.

 شاخص هایی برای سنجش طرح : -5

                                                           
صاص در ح -5 ستند بدون اخت سیچ و ... در حال فعالیت ه شوراهایی نظیر امر به معروف و نهی از منکر، ب ضر در ادارات دولتی  ال حا

 پست مستقل و یا حقوق و مزایای تخصیص یافته به افراد.

رانی علوی و پاسخگویی ابعاد حکم»این اقدام در سال جاری توسط سازمان محترم مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان به عنوان  -6

  ساعت تصویب و اجرا گردید. 4به مدت « در اسالم
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همانگونه که میح ه می شود تعدادی از مفاهیم منشور کیفیت های خ قی و نفسانی اند لکن آثار 

ست، و نتایج آنان در عم کرد ب شاهده ا سهولت قابل م سطوح اخیقی کارکنان مط بی ه  اندازه گیری 

صیً  ست و ا ست و تکمیل ت قیقات کیفی ا ست زم کارب شویم، م ست که اگر بخواهیم برآن متمرکز  ا

موضوع ب ث ما نیست. آنچه باید اندازه گیری و سنیش شود میزان توجه دستگاه به ارتباط دادن مفاد 

شور و آموزه های ن ضوع در جای خودش مهم من ست و نه تمرکز بر آثار آن. البته این مو هج البیغه ا

سازمان  ست لکن برای انیام آن واحدهای ذیربا در درون  ستند.  )مراکز ت قیقاتی(ا اولی به انیام آن ه

صورت  ستگاه مفروض چه اقداماتی عم ی جهت این امر مقبول  شویم که در د اما از باب آنچه متوجه 

س صورت گرفته می تواند گرفته ا ست میموعه اقدامات  شاره نمود بدیهی ا ت، می توان به موارد زیر ا

در قالل خوداظهاری و یا تکمیل فرم های مدون و استتتاندارد به عنوان بخشتتی از عم کرد عمومی 

 دستگاه من ور گردد.

 تعداد ساعات آموزشی ارایه شده توسا دستگاه در این خصوص . -5-1

ستگاه طی فرایند اعیم کیفیت و  -5-2 شده در د سا عامل تعیین  ضوعات اعیمی تو کمّیت مو

 نیاز جهت برگزاری دوره های آموزشی.

های  -5-3 مت  ها و حک مه  نا ها،  به  ته پیرامون خط مات صتتورت گرف قدا  ن وه و فراوانی ا

 این خصوص. نهج البیغه در قالل برگزاری سخنرانی ها، مناسبت ها و فعالیت ائمه م ترم جماعات در

اعیم میزای نام دستتتگاه های موفق دراین زمینه توستتا واحدهای ذیربا در استتتانداری  -5-4

 م ترم جهت اطیع عموم.

 ذکر اسامی دستگاه های برتر از طریق تریبون های نماز جمعه. -5-5

 تعیین تندیس یا نشان ویژه جهت دستگاه های برتر. -5-6

 مسئوالن مربوطه در دستگاه های اجرایی به من ور تبادلبرگزاری همایش های ساالنه  -5-7

 تیارب و بررسی نقاط ضعف و قوت فعالیت ها.

 دالیل اهمیت و حساسیت موضوع از منظر بازرسی کل استان اصفهان: -6

وظیفه اص ی سازمان، ن ارت بر حسن اجرای ص یح قوانین است. ن ارت بر ن وه اجرای  -1-6

 مره تکالیف سازمان است.مصوبه مورد ب ث نیز در ز

باالترین معرون حفظ ن ام استتیمی استتت، حفظ ن ام، بدون رعایت قوانین مصتتوب آن  -2-6

 امکانپایر نیست.
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بازرسی کل کشور بنابر قانون، از فرامین مقام مع م رهبری  )مستمر(بازرسی های برنامه ای  -3-6

ند.  یت می ک یت تبع ماده به عنوان مهمترین اولو مه اجرایی(آیین  3) له در ابیغ  نا  مع م 

ست های ک ی ن ام اداری مهمترین نکته را  سازمانی مبتنی بر ارزش های »سیا سازی فرهن   نهادینه 

 «اسیمی، کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه های انسانی و اجتماعی من ور فرموده اند.

ساس ماده  -4-6 سازمان 4بر ا شکیل  شور، ن ارت بر  آیین نامه اجرایی قانون ت سی کل ک بازر

سولین از حیث  شئون »ن وه عم کرد و رفتار م صول مدیریت، رعایت حقوق مردم، اخیق حرفه ای و  ا

 از وظایف سازمان بوده و بایستی در برنامه های بازرسی و ن ارتی رسیدگی شود.« اسیمی

فاد منشتتور اخیقی کارگزاران ن ام در ادارات دولتی، تضتتم -5-6 یل رعایت م نده تق  ین کن

سازوکار موثر و مبتنی  ستگاه های اجرایی بوده و از این حیث یک  ساد در د رفتارهای موید تخ ف و ف

 «بر عقل و فطرت با وصف پیشگیرانه است. این وضعیت مط وب سازمان است.
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