
 

  

مىشور اخالقی  

  مخابرات استان البرزگروي کوٌىوردی

با استعاوت وتوکل برپروردگار، درراستای تکامل، سالمت اوسان وطبیعت ، ارتقای اخالق وارادي و 

اجرای موفق بروامً ٌای تذویه شذي ، ٌمً اعضای گروي کوٌىوردی مخابرات البرز اصول وضوابط 

 :اخالقی زیررا مىشور وسرلوحً عملکرد خویش قرار خواٌىذ داد

 .دارددرًّْ جب َظى درأنٕیت كبرْب لزار،  استوظم اصم، يًٓتزیٍ أنیٍ ٔ(الف

 ٔ ثٕدِحبضز ، در يکبٌ يٕرد َظز ٔلت اعالو ضذِ ثزای حزكت لجم اس ًْیطّ اعضبی گزِٔ ، -1

 .نغًّ ثّ اَتظبو ثزَبيّ ٔارد ًَی سبسَذ

ٔضًٍ ًْبُْگی درتًبو کبرْب ثب يسئٕنیٍ يزثٕط ، ًْیطّ درصف كبر گزْٔی ثّ  احتزاو ثب -2

 .يی ضٕدٔاس تك رٔی ْب خٕدداری ٔستٌٕ گزِٔ حزکت کزدِ 

 . يی ثبضذطبیعت ٔگروي ، خود سالمِت دٔيیٍ اصم يٓى ، حفظ (ب

 َجبیذ أ فعبنیت ْبی خٕیص را ثزعٓذِ دارد ٔساليت حفظ  یت يسئٕلْز فزدی درگزِٔ ، خٕد -1

 ، آيٕسش سالمِت خودنذا جٓت حفظ . اعزافیبٌ یب يحیظ پیزايٌٕ را ثّ خغز اَذاسدساليت 

 يی ًَبیذ کّاعًیُبٌ حبصم ٔيٓبرتٓبی السو را فزا يی گیزد ٔعالِٔ ثزآيبدگی السو جسًبَی ،

 .ددارثّ ًْزاِ را تجٓیشات کبيمتغذیّ يُبست ٔ

یبری رسبَذٌ ثّ کسبَی ،  يمذو تزیٍ کبرْب  ،در ًّْ احٕال ٔ ضزایظ ، سالمِت گرويثزای حفظ  -2

فذاکبری ٔ اس خٕد گذضتگی ٔ أنٕیت دادٌ ثّ َجبت ٔ یبری دیگزاٌ . َیبسثّ کًک دارَذکّ است 

 . است فزُْگ حبکى ثزکِٕ ٔکُْٕٕردی ،در سختی ْب

 ، ْز عضٕ گزِٔ ، ثّ يحیغی کّ درآٌ لذو يی گذارد ، احتزاو سالمِت طبیعتدرجٓت حفظ  -3

ْیچ َمغّ درگذاضتّ ، خٕد را درثزاثز ساليت ٔحفظ سیجبیی عجیعت يسئٕل يیذاَذ ٔضًٍ ایُکّ 

، َسجت ثّ جًع آٔری سثبنّ ْبی غیز لبثم اَحالل، در حذ ٔسع ٔتٕاٌ  اس يسیزسثبنّ ًَی ریشد

 . يی کٕضذ

 ٔ حفظ ضکم عجیعی يحیظ کْٕستبٌ ، تٕصیّ ضذِ است اس عٕايم يخزةدادٌ کبْص ثًُظٕر  -4

ٔتب آَجب کّ يًکٍ است ،اس ضٍ اسکی دريسیزفزٔد  يسیزْبی پبکٕپ الذاو ثّ پیًبیص يسیز ًَٕدِ

درسيبٌ ضزٔرت ثزای افزٔختٍ آتص دريکبٌ يُبست ، پس اس رفع استفبدِ َطٕد ، ًْچُیٍ 

 .َیبس، يغًئٍ يی ضٕیى کّ آتص کبيال خبيٕش ضذِ ثبضذ

 

 



 .يی ثبضذ ٔيتخهك ضذٌ ثّ صفبت َیک ، اخالقایٍ يُطٕر، تفکیک َبپذیز سٕيیٍ اصم (ج

نٕیتی در ضبٌ ٔ يمبو َسجت ثّ دیگزاٌ َذارد ٔ تُٓب ٔ ْزگش کسی ثزتزی ٔاگزِٔ کُْٕٕردی ،در -1

 ٌِ عهى ، تکُیک ،  لذرت ، تجزثّ ٔيتخهك ثٕدٌ ثّ صفبت َیکٕ ثزخٕرداری اس تًبیش، يیشا

 . است کّ افزاد را يًتبس ٔ لبثم تمذیز يی سبسداَسبَی َٔیش، يسئٕنیتيُص ٔاالی ٔ

اس اصٕل ، احتزاو ٔثشرگذاضت پیطکسٕتبٌ در تًبيی رضتّ ْبی ٔرسضی اس جًهّ کُْٕٕردی  -2

 .يسهى اخاللی است

اجزای کبيم دستٕرات َٔظزات سزپزستبٌ ثزَبيّ ًْٔبُْگی ثب آَبٌ ، ثز ًّْ افزاد احتزاو ٔ -3

اَتظبرات يُغمی ٔ يُصفبَّ اس دیگزاٌ يطبرکت درايٕرٔداضتٍ  .گزِٔ السو ٔضزٔرری است

 .، ثخصٕظ در ضزایظ سخت ، يی ثبضذَطبٌ دُْذِ ثیُص ٔ درک عًیك يب اس سَذگی جًعی 

صجز، استمبيت ، ٔفبداری ، عفٕٔگذضت ، ادة ، آرايص ، يٓزثبَی ٔاَتمبد پذیزی ، اثشارْبی  -4

 .يٕفمیت گزِٔ در ْزثزَبيّ است

 .ثشرگ تزیٍ ٔخغزَبک تزیٍ دضًٍ کُْٕٕرد استغزٔر ٔ تکجز -5

ٔاحتزاو ثّ استزاحت دیگزاٌ رعبیت پُبْگبِ ثخصٕظ دركْٕستبٌ ٔ درسكٕت ٔ آرايص حفظ  -6

 .يی ضٕد

ُْگبو اجزای ثزَبيّ یب درسيبٌ استزاحت ، اسغیجت ْٔزگَّٕ ثحث ٔجذنی پزْیشيی ضٕد ، ًّْ  -7

 .افزاد ، ثب ْزعمیذِ ٔتفکزی لبثم احتزاو يی ثبضُذ

 ٔحزیى خصٕصی ایطبٌآداة ٔ رسٕو ،  ثّ فزُْگ ْستُذ ٔثب يزدو ثٕيی يٓزثبٌ کُْٕٕرداٌ ،  -8

 يحصٕالت ٔ درختبٌ يیِٕ آَٓب ، ايٕال  آرايص سَذگی آَٓب ، ثّثّضًٍ تٕجّ  گذاضتّ ٔاحتزاو 

  .َخٕاُْذ رسبَذآسیت 

ًُْٕرداٌ يحتزو ، ٔظیفّ اَسبَی ، لبََٕی ٔضزعی خٕد يی داَُذ ، کهیّ ضئَٕبت اساليی را  -9

 .رعبیت ًَٕدِ ، رفتبر ٔاخالق ضبیستّ داضتّ ثبضُذ

 

 ***.باشذ و سالمت دیگران مي  ، شادی موفقیتٌمراي با ، شادی وسالمت ماموفقیت ***

 

 

 

 


