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 هْفك آهز فزدی ّیژٍ گیِبی

 
 ، اثتکبر، ، دلظْسیػذالت، ًظن، اًصبف ، پبکذاهٌی ،ًوًْۀ صذالت  هْفك آهز -

د ْتکجز، خ ّ ثب ُز ًْع ا ػٌبطی ّ فزّتٌی اطت. ّظیفَ ،پذیزی هظئْلیت

 کٌذ.هی خْاُی ّ جبٍ طلجی هجبرسٍ 

َ ث داًذ ّ دلیمأ هیرا خْد  کبریهمزرات  ّهختلف کؼْری ي اًیْل آهز هْفك -

  کٌذ. رػبیت هی صْرت هْثز

ثز  ،ٍ ارتمب دادٍخْد را ُوْارآفبلی  هطبلؼبتداًغ هظلکی ّ ططخ  آهز هْفك -

 آگبُی خْد هی افشایذ.

 ،ت اداری هکتتى  ّ ُیبوبکوک هؼلکٌذ تب ثَ  هْفك تالع هیآهز هْفك  -

 طْری جلت کٌذ کَ آًِب للجب   هکتتثَ ػاللَ ّ هذجت ػبگزداى را ًظجت 

را دّطت داػتَ ثبػٌذ ّ ُز رّس ثب ػاللَ هٌذی ّ ُوذیگز ى هؼلوب هکتت،

ثب  ،هثل خبًَ ػبى ،ّطبیل هکتت ز ّ اس صٌف ّ هکتت دبضَ خبؽ ث

 دلظْسی هْاظجت ًوبیٌذ.

، ُیبت اداری ّ ػبگزداى را ًظجت ثَ ىاػتوبد هؼلوبکٌذ تب  طؼی هی هْفكآهز  -

ثَ طْر  را  ّی  تؼْیك ّ تٌجیَ ػبگزداى را تمْیت کٌذ. ادارٍ  جلت ّ آى

 در ًظز هی گیزد. ،تؼییي ػذٍهمزرات در چِبرچْة   هٌطمی ّ اًظبًی
َ صْرت درطت ثب ث کٌذ تب اصْل ّ هْاسیي پذاگْژی طؼی هی هْفك آهز  -

  ػْد. ت اداری هکتت رػبیتى ّ ُیأهؼلوب ُوکبری
، پبیجٌذی ثَ ّظیفَ، رػبیت ػذالت، دّطتی، رػبیت لبًْى ّطي درهْفك  آهز -

 ثبػذ. دفبظت ّ هزالجت اس ّطبیل ّ تجِیشات هکتت ًوًَْ هی

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 ى ّ ُوکبراًغ ثب هؼلوبهْفك  آهز ّیژٍ گیِبی رفتبری

 
 اداری  هؼْرٍ هی، ُیأت تذریظی، ُیأت ىهْفك در ُوۀ هْارد ثب هؼلوب آهز -

ثزای ایجبد  -را ًوبیٌذٍ گبى ػبگزداى ،تب در هْارد السم ًوبیذ کٌذ ّ طؼی هی

 ًیش در جلظبت هؼْرتی طِین طبسد. -اػتوبد ثَ ًفض آًِب

ى را در هکتت ایجبد کٌذ کَ هؼلوب فضبیی کٌذ تب  ُوْارٍ تالع هی هْفك آهز -

ا در ُوَ هْارد  هطزح ر ّ ػبگزاى ثتْاًٌذ آساداًَ ًظزیبت ّ اًتمبدات ػبى

 کٌذ. هی ػولی تْجَ ّ الذام ت ّ اًتمبدات هفیذ ّ طبلن ػبىثَ ًظزیب ّ کٌٌذ.

                                            ، ُوکبری ّ ادتزام صویویت، هْفك فضبی هولْ اس اػتوبدآهز     -    

کؼبف اً در راثطَ ثب ّکٌذ.  ، ادارٍ ّ ػبگزداى ایجبد هیىبدر هیبى هؼلو هتمبثل را

 ًوبیذ. ى جذأ تْجَ ًوْدٍ ّ ثزًبهَ ریشی هیداًغ هظلکی ّ هِبرتِبی هؼلوب

، سثبًی ،هذُجی ،ثَ ػلت ُبی لْهی ّ ػبگزداى ىدر هیبى هؼلوب هْفك آهز -

را در هکتت  ّ جلْ چٌیي اػوبل ًکُْیذٍ یی ػْد تجؼیض لبیل ًوی ّ... هذلی

 گیزد. هی

 ٌبر هیرّاثظ دّطتی ّ خْیؼبًّذی را در ٌُگبم تْسیغ اهتیبسات ک آهز هْفك -

کبرهٌذاى  ّ هِبرت ّ تْاًبئی اطتبداى، گذارد ّ فمظ ثز اطبص لیبلت، صذالت

 کٌذ. ػول هی  اداری

 اس هْلغ ثَ صٌفِبی ػبى ّارد َّ ى ثکٌذ تب هؼلوب هْفك جذأ تالع هی آهز  -

ّی گزداى اطتفبدٍ  کٌٌذ. صْرت درطت ّ هْثز در آهْسع ػبَ ّلت درطی ث

 دُذ. تزجیخ هیثز رّاثظ   را جذا    ضْاثظ

هکتت  ْاسم ّ تجِیشات، ثی ًظوی، ثی تْجِی ثَ ل، اختالصیثب لبًْى ػکٌ  هْفك آهز -

  دمْق ػبگزداى جلْگیزی هی کٌذ. هجبرسٍ کزدٍ ّ اس تضییغ ػذى

 
 

 

 

 

 

 



 ّ ّالذیي آًِب ثب ػبگزداى هْفك آهز ّیژٍ گیِبی رفتبری
  

 .صجْر ّ دلین اطت در راثطَ ثب ػبگزداى هْفك آهز -

ُظتٌذ، ّ ثب در  بىفزدای کؼْرػهْفك هی داًذ کَ ػبگزداى اهزّس  اّلیبی اهْر  آهز -

 هی داػتَ ثبػذ.هبًَ ثب ػبگزداى رفتبری هذتز ،ًظزداػت ایي هطلت

را طبلن ّ دّطتبًَ  فضبی رلبثت ى ثب کوک هؼلوب کٌذ تب تالع هیهظّْالًَ  هْفك آهز -

 کٌذ. فزاُن  -ْیت آگبُی آًِبثَ ًیت رػذ ّ تم -هکتت ػبگزداىهیبى 

ّ طبیز  ػلت ُبی لْهی، سثبًی، هذلی،خْة در هیبى ػبگزداى ًیش ثَ  آهز -

  ادتزام هی گذارد. گذارد ّ ثَ ػخصیت، دیثیت ػبى هْارد تجؼیض ًوی

ت هخزة ى ّ ُیأت اداری هکتت تأثیزاکٌذ تب هؼلوب تالع هی هْفك زآه -

ػبگزداى ػویمأ درک کٌٌذ ّ  ّ رّاًی را ثز آیٌذۀشیکی ی، فًْت ُبی لفظیخؼ

  جلْ آًِب را ثگیزًذ.

ثبس اطت ّ آًِب  ػبگزداى ّاسۀ اتبلغ ُوْارٍ ثز رّی هؼلوبى ّدرهْفك  آهز -

ّ ثَ دزفِبی ػبى گْع هی را ثب صویویت، ثذّى ُیچ ًْع تجؼیض هی پذیزد 

جِت ثِجْد رّسافشّى ّضؼیت  ،ىى ّ ػبگزداهؼلوب ثَ پیؼٌِبدُبی ّ دُذ.

  جَ هی کٌذ.ْت ظبُزی ّ ثبطٌی هکتت،

ى ّ ُیإت اداری کٌذ کَ هؼلوب هیفضبی هکتت را طْری ػیبر هْفك زآه -

  صفت اًظبى ثب آًِب دمْق هظبّیَ کَ ػبگزداى ُن ث ،ٌٌذهکتت اػتمبد پیذاک

 گذاػتَ ّ کزاهت اًظبًی ػبى کبهآل ادتزام ، ػخصیتدیثیتیذ دارًذ ّ ثب

 ػْد.

ٌذی ػبگزداى کبهآل ثز کٌذ طیظتن  ًوزٍ دُی ّ درجَ ث ع هیتال هْفك زآه -

 در چٌیي ،جلْ ُز گًَْ تخطیّی  اطبص لیبلت ّ اُلیت آًِب صْرت ثگیزد.

 گیزد. را جذأ هی یهْارد

کوک  ػتوبد اّلیبی ػبگزداى را جلت ّ ثباکْػذ تب ُوکبری ّ  هی هْفك زآه -

را ّ ػبگزداى اس هؼکالت هکتت یی ِب پبرٍ آًّ راثطَ هظتمین ثب ّ ُوکبری 

 دل کٌذ.

در ثبرٍ رفغ  ّ ثب آًِب ثْدٍ ػبگزداى در ارتجبط هْفك ُوْارٍ ثب ّالذیي زآه -

 ػبگزداى هؼْرت هی کٌذ.هؼکالت 

 


