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ما كاركنان بيمارستان شهدای تجریش با اعتقاد به قدرت الیزال الهي و با توكل به خدای منان در جهت جلب رضای
حق تعالي ،برای نهادینه كردن ارزشهای الهي و انساني ،توسعه فرهنگ اسالمي ،تكریم ارباب رجوع و ارایه خدمات
مناسب برای تحقق اهداف متعالي بيمارستان منشور اخالقي زیر را پذیرفته و عمل به آن را برخود الزم و ضرروری
ميدانيم.
 .1انگيزه حضور ما در بيمارستان ،خدمت صادقانه به انسانها از هر قشر و گروه و با هر زبان و قوميّت ميباشد.
 .2حفظ حریم و شئونات همه افراد واجب و الزم مي باشد.
 .3نظررم و انضربراط ،ادب و نرزاكرت در رفتار با مراجعان و همكاران را موجب حفظ كرامت انساني دانسته و
سرلوحه فعاليتهای بيمارستان قرار ميدهيم.
 .4پروشش متررناسب با فرهنرگ و مروازین اسالمي و برخورداری از آراستگي و انضباط را موجب عزت نفر،،
احترام و نشاط در همكاران و مراجعين مي دانيم.
 .5در راستای بهره گيری از الطاف الهي ،در نماز جماعت و مراسم مذهبي محري

كرار ،در صرورتيكه خللري در

امر خدمترساني به بيماران وارد نگردد ،فعاالنه شركت مي نمائيم.
 .6صبررر ،برردبراری ،مترانت و تحمل نامالیمات در رسيدگي به نيازهای مراجعين را توفيق الهري و مسرئوليت
خطير و افتخار آفرین ميدانيم.
 .7ما برآنيم كه نيازها و انتظارات منطقي مراجعان را شناسایي و در صدد رفع و تأمين آنها برآیيم و در نهایت تالش
ميكنيم فراتر از انتظارات آنها عمل نمایيم.
 .8ما در محضر خداوند هستيم و بدون نظارت ما فوق نيز به نحو شایسته وظيفه خود را در قبرال مرراجعين انجرام
ميدهيم.
 .9رازداری ،پرده پوشي و حفظ اسرار بيماران ،همكاران و سازمان را بعنوان یك وظيفه اخالقي و قانوني ميدانيم.
 .11رعایت صرفهجویي ،پرهيز از اسراف و بهرهگيری صحيح از اموال و امكانات بيتالمال را از اصول كرار خرود
ميدانيم.
 .11تالش مستمر در ارتقاء دانش و مهارت شغلي از اصول اساسي و حيثيّت حرفهای ما ميباشد.
 .12در جهت ایجاد محيطي سالم ،همراه با آرامش ،از هر اقدامي كه صميميّت و اعتماد كاركنان را تضعيف
نماید پرهيز مينمایم.
 .13برای ارائه خدمات مطلوبتر از نظرات ،پيشنهادات و انتقادات بيماران و مراجعان استقبال مينمائيم.
 .14به منظور رعایت حقوق دیگران و اقدام به قانون ،از استعمال دخانيات در محي كار پرهيز مينمائيم.
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