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، تعلوم  و ترثموت نموروی انطوبنی غوبهرود رضبلت گروه فىریت هبی پسغکی دانػگبه علوى  پسغوکی

انص کػوىر و ثشوع هوبی اورسانوص، ثورای   وع و ژ  متعهد، متجحر و کبرآمد مىرد نمبز در پبیگوبه هوبی اور

خدمبت ثهداغتی درموبنی در دضوترش ثوب رعبیوت عودالت اجتووبعی و  مت جبمعه، ارائه کلمهالارتقبء ضطح ض

مػبرکت مردمی ثب کم مت مطلىة مطبثق اضتبنداردهبی کػىری و   ع و رعبیت ارزغهبی والی انطبنی و 

وه فىریوت هوبی پسغوکی از یو  ضوى مجت وی ثور راهکبرهوبی علووی و از رمی می ثبغد. ثر این اضبش گالاض

مت، القی ضعی در انجب  وظبیف محىله دارد. ثىیژه آنکه رضبلت نظوب  ضوالخضىی دیگر متکی ثر ضىاثظ ا

وه ثر ایون و الع .خدمت ثه مرد  ثشصىؼ در  بلت هبی ثحرانی و نمبزم د ثه خدمبت اورسانطی می ثبغد

ثر مج بی ثرنبمه اضتراتژی  دانػگبه على  پسغکی، رضبیتو دی و تکری  مددجى و خوبنىاده هبیػوب ، ایجوبد 

قبثو  و رو موه انتقووبد پو یری،   وع آرامووع و خىنطوردی در غورایظ ثحرانووی ثمووبرا ، پبضووداری از درک مت

ق پسغووکی از الکرامووت انطووبنی، تىضووعه عوودالت اجتوووبعی، ارتقووبء مطووتور کم مووت مراقجووت، و تووروی  اخوو

 .مهوترین ارزغهبی تعممن غده می ثبغ د

مددجىو خبنىاده    پسغکی، رضبیتو دی و تکری على عالوه ثر این و ثر مج بی ثرنبمه اضتراتژی  دانػگبه

 آرامع و خىنطردی در غرایظ ثحرانیو رو مه انتقبد پ یری،  ع  هبیػب ،ایجبد درک متقبث 

 ثموبرا ،پبضداری از کرامت انطبنی، تىضعه عدالت اجتوبعی، ارتقبء

 .ممجبغ د غده تعممن مطتورکم مت مراقجت،و تروی  اخالق پسغکی از مهوترین ارزغهبی

 م سلت وکرامت انطبنی، خىد را پبیج د ثه م ػىر اخالقی ثب ایوب  ثه اراده خبلق هطتی و در جهت   ع

 ثبم بد زیر می دانم : مطبثق گروه

ثراین ثبوری  که هدف مب ثعد از رضبیت خداوند چمسی جس خدمت ثه مرد  نجىده و ثرای انجب  آ  از -۱

 كرد. همچ کىغػی دریغ نشىاهم 



رعبیت نظ  و انضجبط اداری، آراضتگی، وقت غ بضی و مطئىلمت پ یری آمبده ارائه خدمت ثه هوگب   ثب-۲

 می ثبغم .

مب ثر این ثبوری  که ارثبة رجىع، ضرمبیه هبی واقعی ضبزمب  ثىده، غشصمت و جبیگبه ایػب  در -۳

 می مبند. فرآی د ارتجبطبت متقبث  مح ىظ

اظهبر خالف  قمقت و وعده هبی ثی اضبش انجب  نشىاهم  داد و از مب همچ کبری را از روی تقلت یب -۴

 طرفی ثه مقررات جبمعه،دولت، ا کب  ثهداغتی، ایو ی و ضالمت اجتوبعی تکمه خىاهم  کرد.

 ازاتالف نوىد خىاهم  انجب  امىر مراجعب  را در کىتبهترین زمب  موکن ضروری دانطته و کىغع-۵

 .نوبیم  خىدداری آنب  وقت

قرار داده و وظم ه  خدمبت خىد را ثب کم مت مطلىة ثه غمىه ای م بضت و نىین در اختمبرمددجىیب -۶

را ثه ضرعت ثب تىجه ثه مقررات  هرگىنه اطالعبت مىرد نمبز مددجىیب  داری  تب در  ىزه کبری خىد

 ثرای آنب  فراه  آوری .

غی دریغ نشىاهم  کردو ثه هومن دلم  تال از همچ مب در نجبت جب  مددجىیب  در ثحرانی ترین غرایظ-۷

 ثه روز خىاهم  ثىد. علوی و مهبرتی هومػه در آمىزظ هبی

افراد جبمعه  مهبرت هبی  مبتی نجبت ثموبرا  را ثه صىرت پبیه ثه عوى  که مب تالظ خىاهم  کرد-8

 آمىزظ دهم .

و از آ  ثع ىا  زمم ه ضبز  را ارج نهبده مددجىیب  دریبفت هرگىنه انتقبد، نظریه، پمػ هبد، از ضىی-9

 می نوبیم . رغد و ارتقبء خدمبت اضت بده

مب ضىگ د یبد می ک م  رعبیت مىازین غرعی، عو  ثه قىانمن، عرف و مىازین جبمعه را هوىاره مد -۱0

 اهداف عبلمه اضالمی و انطبنی گب  ثر نداری . نظر داغته و جس ثرای تحقق


