منشور اخالقی کارکنان معاونت غذا و دارو
ٍ لَقَذِ کَشَّهٌِب ثٌَی آدَمَ ٍَ حَوَلٌْبُّنِ فِی الْجَشِّ ٍَ الْجَحِشِ ٍَ سَصَقٌْبُّنِ هِيَ الطَّیِّجبتِ ٍَ فَضَّلٌْبُّنِ ػَلى کَثیشٍ هِوَّيْ خَلَقٌْب تَفْضی ً
ال
هب اًسبًْب سا گشاهى داضتین؛ ٍ آًْب سا دس خطکى ٍ دسیب( ،ثش هشکجْبى ساَّاس) حول کشدین؛ ٍ اص اًَاع سٍصیْبى پبکیضُ ثِ آًبى
سٍصى دادین؛ ٍ آًْب سا ثش ثسیبسى اص هَجَداتى کِ خلق کشدُاین ،ثشتشى ثخطیذین.
ثِ استٌبد آیِ هجبسکِ " ٍ لقذ کشهٌب ثٌی آدم ٍ  ٍ "...استؼبًت اص دسگبُ خذاًٍذ هتؼبل هب اػتقبد داسین کِ :







خذهبت هب هَجت سالهت ٍ استقبء کیفیت صًذگی هشدم هی ضَد.
یکی اص هْوتشیي هؼیبسّبی هَفقیت هب جلت سضبیت اسثبة سجَع است .هب دس ٌّگبم اسائِ خذهبت ثِ ایي ٍیژگی
پبیجٌذین.
ّوکبساى هب دس هؼبًٍت ثِ ػٌَاى اسصضوٌذتشیي هٌبثغ سبصهبى ثِ حسبة هی آیٌذ ،پس تشدیذی دس اثشگزاسی پٌذاس ٍ
سفتبس ٍ کشداس خَد دس هیبى هشاجؼیي ًذاسین.
هَفقیت دس دستیبثی ثِ اّذاف هؼبًٍت سا ّوبًب اسائِ خذهبت هٌبست ثِ هشدم هی داًین.

هب ّوَاسُ اسصش ّبی ریل سا کِ هٌجغ ّذایت هب دس اسائِ خذهبت خذاپسٌذاًِ ثِ هشدم هی ضَد ،فشاهَش ًخَاّین کشد :
















دس ّش ضشایطی ثِ اصَل اخالقی ٍ صفبت هؼٌَی پبیجٌذین.
ًظن ٍ آساستگیٍ ،قت ضٌبسی ٍ آهبدگی ثشای اسائِ خذهت ثِ هشدم ٍ اسثبة سجَع سا اص اصَل هسلن ٍ قطؼی خَد
هی داًین.
پبسخگَ ثَدى دس هقبثل اسثبة سجَع سا اص ثستشّبی تؼبلی خَد ٍ داًطگبُ هی داًین.
اّذاف سبصهبًی سا ثطَس صحیح دسک ًوَدُ ٍ اّذاف فشدی سا ثب آى ّوسَ هی ًوبیین.
اطالػبت ٍ ساٌّوبیی الصم سا ثطَس کبهل دس اختیبس هشاجؼبى قشاس هی دّین ٍ اص سشگشداًی آًْب جلَگیشی
هی کٌین.
فؼبلیت ّبی اداسی خَد سا ثش اسبس سٍش هستٌذ ٍ هطخصی اًجبم هی دّین ٍ اص اػوبل سالئق ضخصی خَد
پشّیض خَاّین کشد.
ثِ صحجت ّب ٍ خَاستِ ّبی هشاجؼبى گَش کشدُ ٍ دس اسائِ خذهت ثِ آًْب دس قبلت قَاًیي هَجَد حذاکثش تالش
خَد سا ثِ کبس هی ثٌذین.
ًسجت ثِ ّوکبساى ٍ هشاجؼبى ثب خَضشٍیی ٍ هتبًت سفتبس خَاّین کشد.
ساصداس ثَدُ ٍ دس سفتبس ٍ گفتبس صذاقت خَاّین داضت.
اص هظبّش فسبد اداسی ّوچَى تجؼیض ،تطشیفبت صایذ اداسی ،سَء استفبدُ اص هَقؼیت خَد ،پشّیض هی ًوبئین.
اص پَضص ٍ گَیص هٌبست ثب ضشع هقذس ٍ فشٌّگ جبهؼِ اسالهی – ایشاًی استفبدُ خَاّین کشد.
















ٍظیفِ خَد هی داًین کِ اص اسشاف ٍ هصشف ثیَْدُ اهکبًبت ٍ اهَال هؼبًٍت جلَگیشی کشدُ ٍ ّوکبساى خَیص سا
ثب پیطٌْبد ّبی سبصًذُ دس ایي اهش هْن یبسی هی سسبًین.
سػبیت ادةً ،ضاکت ،ػذالت ٍ اًصبف سا ّوَاسُ ٍظیفِ خَد هی داًین ٍ ثذاى ػول هی کٌین.
هب ّوَاسُ صهیٌِ تؼبلی ٍ سضذ سبیش ّوکبساى سا دس ّوِ سطَح فشاّن خَاّین کشد.
دسخَاستْب ٍ خَاستِ ّبی هشاجؼبى ثب کوبل احتشام هَسد تَجِ فشاس گشفتِ ٍ ثب اًؼطبف پزیشی هؼقَل ،ثب آًْب سفتبس
هی کٌین.
اًجبم اهَس هشاجؼیي سا ثِ ضکل هؤثش ٍ کبس آهذ دس کَتبّتشیي صهبى هوکي ضشٍسی داًستِ ٍ کَضص خَاّین ًوَد
تب اص اتالف ٍقت آًبى دس هؼبًٍت جلَگیشی ًوبیین.
ثب استقبء داًص ٍ هْبست خَد ثشای اًجبم هطلَة ٍظبیف ،اهَس ٍ ٍظبیف هحَلِ سا ثش اسبس صهبًجٌذی هطخص ثب
هستٌذسبصی سٍشّب اًجبم هی دّین.
ًسجت ثِ هطکالت ّوکبساى خَد ثی تفبٍت ًجَدُ ٍ ثِ سضذ ٍ ثْسبصی ّوذیگش تَجِ هی ًوبئین.
دس حفظ اهَال ٍ تجْیضات اداسی کَضب ثَدُ ٍ ثب سػبیت ًظن ،آساستگیٍ ،قت ضٌبسی ،هسئَلیت پزیشی ٍ سػبیت
ادةً ،ضاکت ػذالت ٍ اًصبف آهبدُ پبسخگَیی ثِ هشاجؼیي هی ثبضین.
ثش ایي ثبٍس ّستین کِ ػضت ،احتشام ٍ تکشین هشاجؼبى اص هْن تشیي هسئَلیت هبست ٍ توبم تالش خَد سا هؼطَف
حفظ ضخصیت ٍ جبیگبُ هشاجؼیي دس فشآیٌذ استجبطبت هتقبثل هی ًوبیین.

