
اعضــاى خانــواده بــزرگ ســازمان آمــوزش فنــى و حرفــه اى کشــور هــم پیمــان مى شــوند تــا ارزش هــا 
و تعهدات ذیل را سرلوحه اخالق حرفه اى خویش قرار دهند  

وظایف و تعهدات اخالقى کارکنان در قبال سازمان و مخاطبان 
- بکارگیــرى تمامــى تــوان و نیــرو در جلــب رضایــت و خشــنودى خداونــد بــا ارائــه هــر چــه بهتــر و 

بیشتر خدمات به مردم  
- رعایت الگوى اقتصاد مقاومتى در راستاى ترویج کار و مهارت آموزى 

- تمرکز بر تقویت بخش خصوصى و ارائه خدمات شایسته سریع و دقیق به مردم  
- تالش براى انجام کار هوشمندانه، شایسته و افزایش بهره ورى   

- رعایت اصل رازدارى و امانت دارى، اعتماد متقابل و وفادارى به سازمان   
- ترجیــح منافــع ســازمانى بــر منافــع شــخصى در راســتاى تحقــق منافــع نظــام مقــدس جمهــورى 

اسالمى ایران  
- مشــارکت و مســئولیت پذیــرى در امــور و بکارگیــرى حداکثــر ســعى و تــوان خویــش در راســتاى 

- گشــتاده رویى، خلــق نیکــو، اطــالع رســانى دقیــق، جامــع و شــفاف، دقــت ســرعت، عدالــت و انصــاف 
در تعامل با ارباب رجوع و انجام وظایف محوله سازمانى 

- رعاـیـت نظــم و انضبــاط و ایجــاد محیطــى آرام و ســالم جـهـت انجــام هــر چــه بهتــر وظاـیـف             
محوله ى سازمانى 

- کوشش در راستاى ارتقاء مستمر دانش و تخصص 
- دانش گرایى و شایسته ساالرى در نصب و ارتقاى منابع انسانى  

- تالش در ایجاد روحیه نوآورى و ابتکار جهت پویاى نظام ادارى سازمان  
- تقویت روحیه ى انتقادپذیرى و بهره مندى از انتقادات سازنده جهت بهبود عملکرد 

- امانــت دارى اســتفاده صحیــح از تجهیــزات و امکانــات ادارى و پرهیــز از اســراف و هــر گونــه اقدام غیر 
ادارى در ساعات کارى  
- ترویج نشاط و شادابى  

- مهــرورزى، رازدارى، برخــورد صمیمانــه و احتــرام آمیــز اعضــاى خانــواده بزرگ ســازمان آمــوزش فنى 
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