
  
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 فهاناص  صنعتي دااگشنه مدرییت  اخالقي منشىر

ي نسل آتي رپداخت و پيشگىياهن رب بام اترخي ايستاد و با قىت و اطمينان، از تىان هب تماشاي آیندهحيات فرداي كشىر است. رد جام جم آن، مي دااگشنه امروز، شاخص

 )مقام معظم رهبري(                                                                                                                                                                   فردا و فردااه خبر داد.

صٌعتي اصفْبى، ثشآهذُ اص اقجبل هعٌبداس هشدم ثضسگَاس ايشاى ثِ هب ثِ عٌَاى ّيئت سئيسِ جذيذ داًطگبُ 

سٍيكشد اعتذال ٍ تذثيش، تعْذ اخالقي خَد ثِ هَاسد صيش سا اثشاص داضتِ، هشاعبت آًْب سا سرشوَهِ اقرذاهبت   

 دّين.خَد قشاس هي

 پايبٌذ بِ اصَل هترقي ٍ هباًي ارزشوٌذ جوَْري اسالهي ايراى

تشقي ٍ هجبًي اسصضوٌذ جوَْسي اسالهي ايرشاى بثشآهرذُ اص خرَى ضرْيذاى ٍ     خَد سا پبيجٌذ ثِ اصَل ه

هجبّذت ّب ٍ تالش ّبي هشدم( داًستِ، توبم تَاى خَيص سا دس ساُ اعتالي داًطرگبُ ٍ تققرا اّرذا     

 ًظبم علن ٍ فٌبٍسي ثش اسبس اسٌبد ثبالدستي ثكبس خَاّين ثست.

 پرّیس از خَدسري ٍ شتابسدگي

ذاس اعتذال، تصويوبتوبى سا ثش هجٌبي تذثيش ٍ سفتبسهبى سا دس چبسچَة قبًَى تٌظرين  اًذيطِ هبى سا دس ه

 كٌين.كشدُ، اص خَدسشي ٍ ضتبثضدگي پشّيض هي

 ِ كبساًرِ دس جْرت پيطرشفت داًطرگبُ، سفر       هشكت سٌجيذُ، قبًًَوٌذ، آضكبس، اهيذآفشيي ٍ غيشهقبفظر

 كٌين.صلي خَد تلقي هيًَاقص هَجَد ٍ ّذايت داًطگبُ ثِ هسيش اصلي سا ٍظيفِ ا

 ارتقاء هعرفت ديٌي ٍ اخالقي داًشگاّیاى 

تَجِ ثِ اسصش ّب ٍ استقبء هعشفت ديٌي ٍ اخالقي داًطگبّيبى سا دس كٌبس استقربء ضربخص ّربي علوري     

 ضشٍسي داًستِ، آى سا دس ثشًبهِ سيضي ّب هَسد تَجِ قشاس خَاّين داد.

 هشارکت داًشگاّیاى در تصوین سازي ّا

داضتي قَُ خالقِ ٍ تفكش دس قبعذُ سبصهبًي داًطگبُ هعتقذ ثَدُ ٍ ثِ وَاصم عولري آى، ثرِ ٍير ُ     ثِ قشاس

سبصي ّب، ٍ ًيض هست هَسد دس تصوين  هطبسكت اعضبي ّيأت علوي، كبسكٌبى ٍ داًطجَيبى دس تصوين

 ثبضين.گيشي ّب بثش اسبس فشآيٌذّب ٍ چبسچَة ّبيي هعيي( كبهالً پبيجٌذ هي

 



 

 ذگاُ هخالف احترام بِ دي

پرزيش داًسرتِ، دس توربم تصرويوبت ٍ      اعتذال سا دس پشتَ ٍاگزاسي اهَس ثِ صبهجبى ثب صالهيت آى اهكبى

اقذاهبت، جَيب ٍ پزيشاي ًقذ ٍ ًظش ديگشاى ثَدُ ٍ ثشاي ديذگبُ هخربو  ٍ اًتقربدي، اسصش ثبيسرتِ قبئر      

 ّستين.

 حفظ کراهت اًساًي ّوگاى 

ّبيي چَى ضفبفيت، صذاقت، سعبيت ثرذٍى تجعريح هقرَ  ٍ    ضبخصِكشاهت اًسبًي ّوگبى سا دس ري  

 داسين.آهيض پبس هيپبسخگَيي جبه  ٍ اهتشام

 استفادُ از تجربیات صاحباى تجربِ 

گيشي اص تجشثيبت ٍ صبهجبى تجشثِ ّوِ دٍساى داًطگبُ سا ثِ ضشط ّوربٌّگي كبهر  ٍ هطرَْد ثرب      ثْشُ

 داًين.ٍ هفيذ هياًتظبسات ٍ هطبوجبت فضبي جذيذ كطَس هجبص 

دس هفظ ّوبٌّگي ٍ اهسبس هسئَويت جوعي دس پيطجشد اهَس داًطگبُ، ضوي ثزل ثيطتشيي اّتوبم دس 

 اًجبم ٍظبي  تخصصي هَصُ هسئَويت هستقين خَد، كوتشيي تشديذ ًخَاّين داضت.

 اجتٌاب از تورکس گرايي

ٍس صدى يرب كرن ا رش كرشدى ًقرص      ّبي آضكبس ٍ ًْبى ثشاي د پشّيض اص توشكض گشايي ٍ اجتٌبة اص كَضص

 دّين.اوعيي خَد قشاس هيضَساّب سا ًصت

 ارتقاي فضاي ًشاط ٍ اهیذ

ّبي صرٌفي، فشٌّگري ٍ سيبسري    ايجبد ٍ استقبء فضبي ًطبط ٍ اهيذ سا اص طشيا توْيذ ٍ تشغيت فعبويت

ضي ٍ اجشاي اهرَس  سي اصي ، آصاد ٍ قبًًَوٌذ داًطگبّيبى هيسش داًستِ ٍ هطبسكت داًطجَيبى سا دس ثشًبهِ

 داًين.سفبّي، ٍسصضي، ٌّشي ٍ ... ضشٍسي هي

 تعاهل با توام شاغلیي داًشگاُ 

تعبه  هقتشهبًِ، عبدالًِ ٍ هطفقبًِ ثب كليِ ضبغليي داًطگبُ اعن اص اعضبي ّيئرت علوري ٍ كبسكٌربى سا    

اهٌيرت ضريلي   ٍاجت داًستِ ٍ ثب ّيچ عزس ٍ هستوسك اص ايفبي كبه  هقَ  هبدي ٍ هعٌَي ٍ تأهيي 

 آًْب، دس ثبالتشيي هذ هوكي، كَتبّي ًخَاّين كشد.


