میثاق انهمدبیشستان میثاق
اقل سسىل ا( ..ص):
خذا ونذ دوست داسد الر کسی کاسی انجام می دهذ  ،آن ساخىب (با کیفیت) انجام دهذ.
ما کا کسىان خانىادي زبسگ آمىصش و رپوسش منطقً  8رد مذسهس میثاق با تىهج هب جلسً شىسای دبیشان رد مىسهخ شهریىسماي  24:3باخذایخىدعهذ و میثاق میبىذیم هک رد ساستای کالم سهبش
فرصاهن حضشت آةی ا ..ا لعظمی خامنً ای رد مىسد تحىل رد آمىصش و رپوسش رد جهت انجام تحقك عذا لت محىسی  ،مهروسصی وخذمت هبخلك خذا رد انجام سسا لت شغلیخىیص
اصىل صری سا رد فرایىذ کاسخىد سعایت نمائیم.باشذ هک ردساهی عىایات رات باسی و ظل تىجهات امام عصش(عج) و تأسی هب سهنمىداهی مقام معظم سهبشی و حمایت دو لت مردمی بتىانیم
رد بخص اهی مختلف ایه مذسهس با گام اهی بلىذ مفاد ایه میثاق انهم سا اص مقام قىي هب فعل ربسانیم.
انشااهلل
– 2پادنبیی هب باوساهی اسالمی  ،آمىصي اهی دینی  ،اسصش اهی ملی و سعایت اصىل اخالقی
– 3معرفت و شىاخت کافی اص ربانهم اهی ساهبشدی  ،اهذا ف کالن وصاست آمىصش و رپوسش رد فرایىذخذمت
– 4آگاهی و شىاخت اص وظایف محىل شذي و انجام مطلىب آن با ایجاد استقاء اوگیضش شغلی  ،دانص و تقىیتخىد باوسی
– 5سعایت کامل احتشام مراجعیه و مخاطبیه با محىس قراس دادن كرامت انسانی ووگرش مثبت هبصنذگی
– 6سعایت کامل نظم و مقرسات اداسی با رد نظر لرفته سلسلً مراتب اداسی و ربانهم سزیی هذفمىذ رد عملیاتی نمىدن آن
– 7ربانهم سزیی فاا ییت اهی آمىصهاگي رب اساط سىذ تحىل بنیادیه آمىصش و رپوسش و تالشجهت رتبیت دانص آمىصان باباوساهی دینی و والیت مذا س
– 8ربلزاسی جلسات با او لیاء و مالمان رد سابطً با استقراس نظام  7- 4- 4و انجام ربانهم سزیی اهی الصم رد جهت شفاف شذن استقراس ایه نظام بابیان اهذا ف و ربانهم اهی آن
 - 9تالش و افررد نىآوسی و بهري گیشی اص فىاوسی اهیجذیذ هىشمىذساصی با هذف استقای فااییت اهی آمىصشی و رپوسشی
- :تعهذ رد انجام وظایف و مسئىییت پزریی الصم با قبىلششایط و ضىابط اداسي ردفرایىذخذمت
ت
– 21ربانهم سزیی مىاسب جهت جلىگیشی اص افت دانص آمىصان ،تجزهی و حلیل علل آن و ربلزاسی جلسات با او لیاء

