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دهياري به منظور اداره امور روستا و در راستاي توسعه پايدار روستايي خود را 
.داندملزم به رعايت موارد اخالقي زير مي

.و ناظر دانستن خداوند متعال بر انجام كليه امورعالم●
حضور به موقع و منظم در محل كار، انجام به موقع تعهدات و  ●

.ها، احترام گذاشتن و رعايت قانونبرنامه
حسن خلق، خوشرويي و رعايت صبر، حوصله و متانت در برخورد با  ●

.مردم و حفظ نظم و آرامش در محيط كار
.تالش مجدانه در خدمت رساني به مردم و رفع نيازهاي آنها ●
گيري از مشاركت و پذيري و احترام به نظريات مردم و بهرهدانتقا●

.مشورت آنها در انجام امور روستا
رعايت عدالت، انصاف و پرهيز از هرگونه تبعيض در ارائه خدمات به  ●

.مردم
.استفاده اصولي و منطقي از اموال دهياري ●
مان پيش هاي مصوب و بر اساس زها در چارچوب برنامهانجام فعاليت ●

.بيني شده
.احساس مسئوليت نسبت به كار و تعهد در برابر مردم ●
.خالقيت و نوآوري پيرامون مسائل كاري ●



ها ارتباط شايسته ، صادقانه و صميمانه با شوراهاي اسالمي ، دستگاه ●
. و نهادهاي مرتبط

هاي مورد نياز جهت انجام تالش براي كسب دانش، نگرش و مهارت ●
.ر محولهامو

ها و هاي ياريگر، سازمانتالش در جهت توانمندسازي گروه ●
.هاي غير دولتي و سپردن كار مردم به مردمتشكل

.رعايت حريم شخصي افراد و حفظ اسرار آنها ●
.جلب اعتماد عموم از طريق انجام كار صحيح، سريع و با ميل و رغبت●

.  مين و اقشار آسيب پذيراولويت دادن در رسيدگي به امور محرو ●

نامه تهيه و نصب منشور اخالقي دهياريشيوه

به منظور ايجاد وحدت رويه و حفظ نظم، در تهيه و نصب منشور اخالقي دهياري توجه به 
.نكات زير ضروري مي نمايد

.تهيه شود�Aمتن در اندازه كاغذ -1
ديث ح(، سوتيتر	Titr٢با فونت) منشور اخالقي دهياري(تيتر-2

.تايپ شودMitra١٧و متن با فونت �Zar١با فونت ) پيامبر
.از كاغذ گالسه مشابه با نمونه ارسالي استفاده شود-3



.در پس زمينه متن، آرم دهياري مشابه نمونه ارسالي آورده شود-4
.متن تهيه شده در داخل قاب مناسب قرار داده شود-5
ر محلي مناسب منشور اخالقي دهياري بايستي در دفتر دهياري و د-6

.جهت رؤيت ارباب رجوع و كاركنان دهياري نصب شود


