
  دانشكده علوم منشور اخالقي كاركنان كتابخانه
  

ما كاركنان كتابخانه دانشكده علوم دانشگاه اروميه در پيشگاه خداوند منان با خود عهد مي بنديم كه 
  :به موارد ذيل پايبند باشيم

  .آرمان ما پديد آوردن سازماني است که در آن بين آنچه گفته مي شود و آنچه عمل مي شود فاصله اي نباشد - ١

هدف ما خدمت به مراجعان با کيفيت باال و بهترين روشهاست و اميد به تحقق اين هدف انگيزه بيشتري را براي  - ٢

  .فعاليت هاي ما فراهم مي آورد

مراجعه افراد به خود را نعمتي بزرگ مي دانيم و همواره منتظر و پذيراي مراجعه کنندگان هستيم تا با خدمت به آنان،  - ٣

  .و الهي خود عمل کرده باشيم به وظيفه انساني

  .سعي مي کنيم از مراجعان با گشاده رويي استقبال نموده و رضايت آنان را موجب افزيش انگيزه در کار مي دانيم - ٤

  .به تفاهم و اعتقاد بين همکاران و مراجعان معتقديم و از هيچ کوششي در ين زمينه دريغ نمي ورزيم - ٥

  .وقت خود و مراجعان ارزش قائليم و از تأخير در امور پرهيز مي کنيم زمان گوهري گرانبهاست، براي - ٦

با توجه به رسالت اصلي کتابخانه تمامي همت خود را جهت اطالع رساني دقيق و به موقع به مراجعه کنندگان به کار  - ٧

  .خواهيم گرفت

قرار داده و از گرايش به منابع و عاليق رعايت عدالت و انصاف در ارائه خدمات به افراد را اساس و مبناي کار خود  - ٨

  .شخصي و يا جمعي پرهيز مي نماييم

قانونمندي و قانون مداري يک شعار نيست، ما در عمل به آن پايبنديم و رعايت آن را موجب جلب رضايت الهي و  - ٩

  .خشنودي مراجعان مي دانيم

نفس، احترام و نشاط گردد اهميت بسياري  نظم و آراستگي خود و محيط کار که مي تواند موجب افزيش عزت - ١٠

  . مي دهيم

خواهيم کرد با بهره گيري از اصول بهره وري و رعايت امانت، از اموال عمومي حفاظت کنيم و آن را به نحو سعي  - ١١

  جهت تحقق اهداف کتابخانه و خدمت به مراجعهمطلوب در



  .کنندگان به کار گيريم

عنوان با ارزشترين سرمايه ي کتابخانه از طريق مشارکت فعال آنان در فعاليتها و  ما به بهسازي نيروي انساني به - ١٢

  .آموزش مستمر ايشان در جهت هر چه بهتر خدمات معتقديم 

اساس خدمات دهندگان و خدمات گيرندگان با رعايت منشور اخالقي در انجام هر چه بهتر امور بر 
كتابخانه نقش خواهند داشت هميشه و در همه حال  ضوابط و مقررات در پويايي و رشد چشمگير

  .خداوند را حاضر و ناظر بر اعمال خود مي دانيم 

 


