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 مقدمه:

 

در این خصوص را با بزرگ شدن سازمان توجه بیشتر به ارزش های اخالقی و ایجاد خط مشی ها ، اصول و مقرارات 

امی کارکنان شرکت ایده گستر درمان بر آن شدند تا منشور اخالقی تم 2931ضروری نمود. بر این اساس در تیر ماه سال 

د ر سیدکت) "فرایند تدوین منشور اخالقی برای سازمان"سازمان را تدوین نمایند. مراحل کار بر اساس رهنمودهای مقاله 

جام پذیرفت. ( ان07تا  39مهدی الوانی و محمد حسین رحمتی، فرهنگ مدیریت، سال پنجم، شماره پانزدهم، صفحات 

ن و خالقیت در شیوه بیان ارزش ها نتیجه مشارکت گروهی کارکنان این شرکت  سازماارزشی بدیهی است که نیازهای 

. بر خود الزم می دانم تا از توجه ، دقت و حساسیت کارکنان و مدیران شرکت ایده گستر درمان در خلق منشور بوده است

شک عنایت های ایزد منان روشنی بخش مسیر  بوده است. امید که این آغاز اخالقی سازمان سپاسگزاری نمایم. بدون 

 باشد. کاری و فردیمان سرمنشا خیرو برکت برای تسری اخالق در تمامی ابعاد 

 

   هیات مدیره شرکت ایده گستر درمان                                                                        

 علی اصغر قاسمیه – دکتر امیرحسن مقیمی - دکتر آرش قاسمیه

                

 

 

 

 

 

 

 



 :شور اخالقی سازماننم ایسرفصل ه

 منشور اخالقی شرکت ایده گستر درمان عبارتند از:  سرفصل های

 کارکنان  .2

 مشتریان و رقبا .1

  تامین کنندگان .9

 دولت و محیط زیست ،جامعه .3

 مالکان و سهام داران .5

 

 ساختار منشور اخالقی:

جدول ارائه شده است. در این جداول به منظور سادگی در ارائه  و پرهیز از سردرگمی هر یک از ابعاد به صورت یک 

 سرفصل های زیر دیده می شوند: 

 سرفصل ارزش: عنوانی کلی است که به اختصار ارزش مورد بحث را بیان می کند. .2

 درجه ارزش: تعداد ستاره نشانه اهمیت ارزش می باشد. .1

 ارزش: ارزش یا ارزش های زیر مجموعه سرفصل ارزش می باشد. .9

 ست.ر بعد مورد بحث ادشرح ارزش: بیان ارزش  .3

 در برخی موارد مصداق عینی وجود ندارد. مصداق ارزش: نمونه ای از ارزش مورد بحث است. .5

 خط کش اندازه گیری ارزش مورد نظر می باشد. در بسیاری موارد چنین معیاری وجود ندارد.معیار ارزش:  .6

 

 

 

 

 

 

 

 



 سر فصل کارکنان :

 رديف
سرفصل 

 ارزش
 ارزش

 درجه

 )ستاره(
 معيار ارزش مصداق ارزش ارزششرح 

1 
نظم و 

انضباط در 
 محل کار

 وقت شناسی
و جلسات و قرارها  حضور به موقع در شرکت 9

و اختصاص وقت به کار مفید موجب انجام 
 گرددامور شرکت براساس برنامه زمانی می

آئین نامه حضور و  نظم در حضور 
 غیاب 

نظم و 
 بهداشت

یزکار و رعایت بهداشت محیط کار اعم از م 1
بهداشت شخصی و آراسته بودن افراد به 

 کند. ایجاد نظم و ارتقاء انگیزه کمک می

 Checkوجود  5Sاجرای 

List  

پیگیری امور 
 محوله

پذیری افراد در به انجام حس مسوولیت 9
 رساندن کارها و وظایف محوله 

االجل تعیین ضرب سرعت در حصول نتیجه 
(Dead Line ) 

2 
تگی آراس

ظاهری و 
 متانت رفتار

 پوشش
بیانگر شناخت جایگاه ارزشی سازمان و  9

 باشد. رسمیت بخشیدن به اهداف آن می
 رعایت پوشش  آراستگی مطابق با عرف جامعه 

 )ضمیمه یک(

 متانت رفتار

9 

به نوعی مکمل ارزش پوشش و مقدم بر آن 
 است 

احترام و درک متقابل بین  -
 همکاران 

زاکت در گفتار رعایت ادب و ن -
 ) لحن گفتار و تن صدا( 

رعایت حریم شخصی افراد و  -
 های نامتعارف پرهیز از شوخی

های پیشگیری از خشونت -
 محیط کار

 

3 
ارتقاء 

های ارزش
 معنوی

صداقت و 
 درستی

-امانت راستگویی، اعتماد سازی  زیربنای یک عملکرد صحیح سازمانی است  9

احساس  داری،
ز امسئولیت ، پرهیز 

 زیرآب زنی 

ی اندیشمثبت
و مبارزه با 

 تفاوتیبی

  ارتقاء انگیزه  ایجاد انگیزه برای ارتقاء خود و سازمان متبوع  9

حفظ و ارتقاء 
بهداشت 

 روانی

 رتعامل سازنده با سایر افراد از طریق برنامه 1
یزی برای کاهش فشار و استرس و آموزش 

 کنترل خشم 

درون و ارتباط صحیح افراد در 
 بیرون از سازمان 

 

انتقادات و 
 پیشنهادات

 ها در خودها و کاستیفرصت و شنیدن ضعف 1
 یا شرکت و تالش برای رفع آن 

پلکان رشد فردی و  
 گروهی 

4 

کرامت 
 انسانی

احترام به 
انسانیت 
انسان و 
پرهیز از 
رفتارهای 
 تبعیض آمیز

م امیزان باید قابلیت و توانمندی افراد در انج 9
وظایف، احساس مسئولیت و میزان وابستگی 

و عالقمندی آنها به شرکت باشد. نه قوم و 
 نژاد و مذهب، فامیل، سیاست و ... 

  شایسته ساالری 

انجام امور  5
براساس 
عدل و 

انصاف و 
عرف و 

 شرع

اختصاص 
-حق به حق

 دار

9 

در یک نظام ارزش باید بین خوب و بد فرق 
 آن عمل شود گذاشته شود و متناسب با 

استفاده و نگهداری از اموال  -
 شرکت به درستی 

استفاده از امکانات شرکت  -
 نظیر کپی، اینترنت، تلفن 

جویی در ارتباط رعایت صرفه -
 تلفنی آژانس و نگارش نامه 

 تشویق و تنبیه 
 

رعایت ضوابط داخلی 
 شرکت



6 
-آموزش 

 پذیری

آموزش و 
سطح  ارتقای

 دانش

تقاء سطح شرکت الزم برای ادامه حیات و ار 1
 است پرسنل به دانش روز مجهز گردند. 

مهارت و آمادگی  افزایش دقت،
 برای خدمت 

های شرکت در دوره
 آموزشی

7 

فرهنگ کار 
 گروهی

استفاده از 
 خرد جمعی

های سایر افراد و استفاده از توانمندی 9
هاو جلوگیری از محروم ماندن از ایده

 تجربیات دیگران 

مشاوره محروم خود را از  -
 نکردن 

ای  از به شور گذاشتن پاره -
 تصمیمات 

استفاده از ایده و تجربیات  -
 کارکنان 

 استفاده از رابطه همه افراد  -

 

دهش بدون 
 چشمداشت

است سایر افراد  ی من در گرو ارتقایارتقا 1
آن  پس بی هیچ چشم داشتی در ارتقای

 بکوشیم 

  حمایت و پشتیبانی از همکاران 

رمانه مح 8
بودن 

اطالعات 
 سازمان

 رازداری

اطالعات هر شرکت مربوط به همان شرکت  9
های آن شرکت است است و بخشی از دارایی

 و باید در همان شرکت باقی بماند. 

آئین نامه محرمانه  
بودن اطالعات 

 سازمانی 

قبول هدایا  9
و یا اهدای 

 آن

چنانچه با رعایت حدود باشد موجب تعامل  2 
 شود می سازنده

حد هدیه را مدیر  
 د کنارشد تعیین می

  



 سر فصل مشتريان و رقبا :

 رديف

سر 

فصل 

 ارزش

 ارزش
درجه 

 )ستاره(
 مصداق ارزش شرح ارزش 

خط کش 

 )معيار ارزش(

2 
آراستگی 

 ظاهر

رنگ، نوع 
و مدل 
پوشش 

برای خانم 
 ها

9 

مرتب بودن پوشش ، استفاده از رنگ های 
که در ضمن  رسمی و روشن و مدل هایی

رعایت اصول عرفی به مشتری حس 
 خوبی را القا کند 

  
بر اساس 

 ملزومات لباس 

آراستگی 
چهره برای 

 خانم ها
   نداشتن ارایش تند و زننده 9

بر اساس 
 ملزومات لباس 

رنگ، نوع 
و مدل 
پوشش 

 برای آقایان

9 

مرتب بودن پوشش ، استفاده از رنگ های 
که در ضمن  رسمی و روشن و مدل هایی

رعایت اصول عرفی به مشتری حس 
 خوبی را القا کند 

  
بر اساس  

 ملزومات لباس

آراستگی 
چهره برای 

 آقایان
 آراستگی صورت  9

داشتن صورت اصالح شده و  
 یا دارا بودن ریش مرتب

بر اساس 

  ملزومات لباس

1 
متانت 
 رفتار

    داشتن اقتدار با رعایت ادب 9 اقتدار

 رفتار و
 حرکات

     خوشرو بودن با حفظ متانت  9

استفاده از الفاظ مودبانه و در عین حال  9 ادب
 دوستانه 

عدم استفاده از کلمات بازاری، 
   نگه داشتن حرمت ها

9 
ارتباط 
 موثر

دانش 
 محوری

9 
ایجاد حس کمک و مشاوره در جهت  

 اطالع رسانی درست برای بهتر شدن 
  

شرکت در دوره  
 زشیهای آمو

خوب حرف 
 زدن

مشتری نباید حس کند که شما فقط یک  9
 فروشنده کاال هستید

    

خوب گوش 
 دادن

9 
مشتاثقانه به نظرات و دیدگاه ها گوش 

   داده و از انتقاد و پیشنهاد استقبال کردن
  

 زمان 3

وقت 
 شناس

 خوش قول بودن 9
در زمان تعین شده حاضر 

   شدن

موقع 
شناس 
 بودن

9 
صورت مناسب نبودن زمان برای  در

 ویزیت موکول به فرصتی دیگر کردن
پیش آمدن جسله ای مهم و یا 

   مشکلی برای مشتری

 اعتماد 5
 9 صداقت

صداقت در ارایه اطالعات، معرفی 
     محصول و خدمات با حفظ منافع شرکت

 9 رازداری
راز دار بودن در رابطه با اطالعات مشتری 

     و شرکت

6 
 ئولیتمس

 پذیری
پیگیری و 
 پاسخگویی

9 
و پاسخگو بودن در  قبل، بعد و ی پیگیر 
 خدمات و یا محصول ارایه شده ارایه حین 

ارایه  خدمات  با کیـــــفیت 
مطلــــــوب و به 

 ای مناسب شیــــوه
  



صحت 
 انجام کار

9 
انجام صحیح و سریع درخواست با توجه 

 به ضوابط  

د آماده بطور مثال در فرآین
سازی تجهیزات با مشکل 
آسیب دیدگی تجهیزات مواجه 
شده اند در صدد پیدا کردن 

 رفع آن باشیمو مشکل 

  

پایبندی 
 قول

     متعهد بودن 9

0 
وفاداری 

به 
 مشتری

یاد آوری 
اعیاد و 

 مناسبت ها
1 

هدف از ارایه هدایا جهت قدردانی و 
یاددآوری مناسبت ها است) مثل اعیاد 

 گرامی داشت(روزهای 
    

 1 تقدیر
ایجاد حس تقدیر از مشتری نه ترغیب 

     برای خرید

هم یاری در 
 بحران ها

1 
اجرای خواسته های موجه مشتری خود 

 نمایانگر قدر شناسی است

با کمبود کاال مواجه شده و 
بدون فوت وقت و درخواست 

 کاال دارند
  

8 

حفظ 
کیفیت 

محصول 
 و خدمات

 9 

زار و مسایل تاثیر گذار بر روی بانوسانات 
فروش نباید برای رسیدن به سود  در 
کیفیت محصوالت و یا خدمات ارایه شده 

 اثر منفی بگذارد

بطور مثال افزایش قیمت ارز و 
   حساب شدن مشتری یا بد

3 
رعایت 
 انصاف

کنترل 
قیمت 

محصوالت 
 و خدمات

9 
رعایت جوانب قیمت گذاری و سود آوری 

     ار ومشتریباتوجه به باز

27 
رقابت 
 سالم

 
9 

برخورد محترمانه و صادقانه در رابطه با 
     رقبا

     پرهیز از تخریب و تبلیغات سو علیه رقبا 9

 

 

 

 

 

 

 

 



 :سرفصل تامين کنندگان 

 

 رديف
سرفصل 

 ارزش
 مصداق ارزش شرح ارزش درجه)ستاره( ارزش

خط کش)معيار 

 ارزش(

 همکاری 1

همدلی و 

 همسویی
2 

موفقیت شرکت در گرو 

همکاری است ،  همدل و هم 

جهت شدن در راه تحقق 

اهداف اصلی پذیرفته شده از 

سوی طرفین که موجب هم 

 افزایی توان ها می گردد

سرعت حصول نتیجه در 

 معامالت
  

برخورد 

 مسئوالنه
3 

برخورد مسئوالنه و پاسخ گو 

بودن در مقابل عملکرد شرکت 

 بلدر ارتباط با طرف مقا

جلب اعتماد و وفاداری طرف 

 مقابل
  

جدیت و 

دلسوزی 

 در ارتباط

2 
داشتن جدیت و دلسوزی در 

 ارتباط 
   اعتماد سازی

درک و 

 پاسخگویی
2 

تالش برای درک و پاسخگویی 

 به توقعات طرف مقابل
    

2 

 ارتقای

مستمر 

ارتباط 

 موثر

 3 
سبب تسریع در رسیدن به 

 می شود.موفقیت و تداوم آن 

هیه به موقع مواد اولیه مورد ت

 نیاز
  

3 
قانون 

 مداری
 3 

رعایت و اجرای کامل قوانین  

 ، مقررات و ضوابط اداری 
   intercomرعایت 

4 
ارزشهای 

 اخالقی

عدم سو 

استفاده از 

 پست

3 

پایبندی به ارزش ها ی 

اخالقی در ارتباطات و 

تعامالت فردی و سازمانی با 

توجه به اصول صمیمیت ، 

صداقت، صراحت و خوشرویی 

، پرهیز از هرگونه استفاده 

 ابزاری از موقعیت شغلی

   جلوگیری از رشوه

 3 رازداری
حفظ اطالعات و اسرار 

 سازمانی طرفین
   ایجاد حسن نیت



5 
نظم و 

 زمان
 3 

تالش در جهت ارتباط موثر با 

کیفیت مطلوب، نظم و ترتیب 

در امور و ارزش نهادن به 

زمان در انجام فعالیت ها و 

 تعهدات طرفین

انجام شدن کارها با ترتیب 

 مورد نظر و الزم

تعیین محدوده 

های زمانی 

مشخص برای 

 انجام تعهدات

6 
ارزش 

 دانش

آموزش و 

 ارتقاء
2 

در  آموزش و یادگیری مستمر

جهت توانمند سازی پرسنل 

برای حفظ و ارتقائ ارتباط با 

طرف مقابل و تالش پرسنل 

 در راستای پیشبرد این مهم

  

تعداد دوره های 

آموزشی)ساعات 

آموزشی( 

 مرتبط

ارزش به 

روز 

بودن)فن 

 آوری(

2 

کوشش سازمان در بکارگیری  

و استفاده بهینه از فن آوری 

های جدید و آماده سازی 

مناسب به منظور  فضای

دستیابی هر چه سریعتر به 

 اهداف مشترک طرفین

  

تعداد و انواع نرم 

افزارهای مورد 

 استفاده

7 
ارزش 

 فرهنگی

واقع نگری 

و مثبت 

 اندیشی

2 

مثبت اندیشی توأم با واقع  

نگری به منظور تعامل سازنده 

در ارتباط متقابل در راستای 

 افزایش بهره وری طرفین

   ن کاردرست انجام شد

فرهنگ 

نقد 

 پذیری

2 

پایبندی به فرهنگ  

نقدپذیری ، پاسخگویی، 

مسئولیت پذیری و اعتماد 

متقابل و ارج گذاشتن به 

نظرات، پیشنهادات و انتقادات 

شرکا و تامین کنندگان و پی 

 گیری به موقع آن

  

اجرای نظام 

پیشنهادات و 

 انتقادات

احترام به 

فرهنگ 

تامین 

 کننده

2 

م به فرهنگ تامین کننده احترا

 -جهت ایجاد یک رابطه برد 

 برد

    

 

 

 



 دولت و محيط زيست : ،سر فصل جامعه

 

 رديف

سرفصل 

 ارزش  ارزش

درجه 

 مصداق ارزش شرح ارزش ارزش

خط کش)معيار 

 ارزش(

2 
کرامت 
 انسانی

 9 
رعایت شان و ارزش انسانی مردم 

     در جامعه
انسان 
 9 دوستی

انسانی  رعایت شان و ارزش
     ، مردم و جامعه کارکنان دولت

حضور 
 9 اخالقی

برخورد اجتماعی مناسب و در شان 
     کارکنان شرکت در جامعه با مردم

1 
عزت 
 9  نفس

برای حفظ منافع شخصی و یا حتی 
منافع شرکت، عزت نفس شرکت را 

 ریمی بزیر سوال نم

مسئولیت در مقابل مردم در 
اجتماع از منظر برخورد مناسب 

   اخالقی

 تعهد 9

 1 قول

حفظ پایبندی به قول در جهت 
منافع، مصالح و سالمت مردم و 

     جامعه

حمیت و 
 9 عرق کاری

در تعامل با کارکنان دولت با جدیت 
رفتار می کنیم و با مذاکره موثر و 

     کارآمد به نتیجه می رسیم

 ادب 3

 1 سعه صدر

صبوری ویژگی اصلی کارکنان ایده 
درمان در تعامل با کارکنان  گستر

     دولت است

خوش 
 9 خلقی

رعایت ادب، صبر، حوصله، حسن  
خلق، موازین اخالقی و اعتقادی 

     رکنان دولتو... در تعامل با کا

5 

تصویر 
شرکت 
Image  2 

معرفی شرکت در اجتماع بعنوان 
     یک الگوی مناسب اخالقی

 1  راز داری 6
حفظ محرمانگی اطالعات شرکت 

 در اجتماع و در برخورد با دولت
پرهیز از زیاده گویی در جامعه از  

 اتفاقات محیط کار

آیین نامه 
محرمانه بودن 

 اطالعات سازمان

0 

ی یپاسخگ
در مقابل 

 9  جتماعا

در عرضه محصوالت اطالعات 
دقیق به جامعه ارائه می کنیم اعم 
از موارد کاربرد، خطرات و تاریخ 

 مصرف و...

به هیچ عنوان محصوالتی را که  
آسیب  و محیط زیست , به جامعه

 می رساند را عرضه نمی کنیم

رعایت  
استانداردهای 
 محیط زیست

8 

عدم 
استفاده از 

 روش
های غیر 
 9  اخالقی

برای رسیدن به اهداف خود از 
 و مسیر قانونی استفاده می کنیم 

در مسیر رسیدن به اهداف از رشوه، 
   م یقانون شکنی و... استفاده نمی کن

مدیر ارشد حد 
ممکن را تعریف 

 می نماید



 1  تواضع 3

در تعامل با کارکنان دولت موضع  
می نیم، عصبانی ن برتر اتخاذ نمیک

 شویم، بی ادبی نمی کنیم و...

رعایت احترام در زمان فعالیت و 

    پیگیری کار

27 
نظم و 
 9  انظبات

وقت شناسی، پیگیری امور محوله، 
 پشتکار،

حضور به موقع در جلسات،  
تنظیم، تهیه و تدوین کلیه مدارک 
بصورت منظم و قابل دسترسی 

   انجام می شود

22 
شرافت 

 9  کالم

دروغ نمی گوییم، حیله گری نمی 
دور از شان و غیر کنیم، از کلمات 

     اخالقی استفاده نمی کنیم و...

21 

منافع و 
مصالح 
 9  شرکت

در تعامالت با دولت همواره در نظر 
داریم که منافع شرکت را در جهت 

     منافع شخصی فدا نکنیم

29 

تعامل 
مثبت و 
 کارآمد

رویکرد راه 
 1 حل گرا

در تعامل با کارکنان دولت برای 
ارائه می حصول نتیجه راه حل 

کنیم و از درگیری و چانه زنی 
 خودداری می کنیم

حصول نتیجه در تعامالت پیچیده 
   با دولت

بی  عدم
 2 یتفاوت

در تعامل با کارکنان دولت در 
منتظر ایشان نمی مانیم و برخورد 

     فعال داریم

23 

آراستگی 
و متانت 

 رفتار

 9 آراستگی

در مراجعه به مراجع دولتی با حفظ 
ستگی و پوشش ساده و درخور آرا

شان در مراجع دولتی حاضر می 
   شویم

اساس  بر 
 ملزومات لباس

        متانت رفتار

25 
جلوگیری 
 1  از اسراف

مصرف کافی را بعنوان یک الگوی 
     اخالقی رعایت می کنیم

26 

حفظ 
محیط 
 9  زیست

 ردر خصوص اثرات محصوالت ب
محیط زیست اطالع رسانی می 

 نیم.ک
آموزش اثرات تخریبی رو محیط 

 زیست

رعایت  
استانداردها و 

روش های 
 مصرف

20 
قانون 
       9  مداری

 

 

 

 



 سر فصل مالکان و سهام داران :

 

ردی

 ف

سرفصل 

 ارزش ارزش

درجه 

 مصداق ارزش شرح ارزش ارزش

خط 

کش)معیار 

 ارزش(

2 

 کارآفرینی
اخالق 
 9  محور

  کارآفرینیسهام داران مالکان و 
را از مهمترین ارزش اخالق محور

   خود می دانند. های

1 

کسب و 
کار های 

 9  مفید

مالکان و سهام داران صرفا در 
کسب و کارهایی وارد می شوند 

که موجب آسیب و زیان جسمانی 
   ، روانی و مالی انسان ها نشود. 

9 
سود آوری 
 و سرمایه

محافظت 
 9 از سرمایه 

شرکت در کسب و کارهای سود 
  ، بیمه کاهش ریسک سرمایه آور وارد می شود.

 9 حاشیه سود

میزان آن توسط سهام داران 
تعریف شده است و دارای یک 

   سقف است.

3 
قانون 
 9  مداری

مالکان و سهام داران خود را مقید 
   .به تبعیت از قانون می دانند

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کميته مديريت اخالق :

ی مبه انتخاب کارکنان تعیین است که  نفر از بزرگان یا پیش کسوتان شرکت 9کمیته اخالقی متشکل از مدیر عامل و 

 زیر را بر عهده دارد: فوظایو گردد 

 اخالقی مسایل مورد در بحث جهت منظم نشستهای نمودن برگزار .2

 ناک نامشخص شبهه اخالقی موارد با برخورد .1

 سازمان اعضای کل به اخالقی منشور خصوص در اطالع رسانی .9

 ستا شده گذاشته پا زیر منشور که مواردی خصوص در بررسی .3

 افراد تنبیه و تشویق .5

 اخالقی منشور کردن روز به و بررسی .6

 اخالقی مدیریت کمیته عملکرد خصوص در مدیره هیأت به گزارش ارایه .0

 

 

 نامه عهد

عهد نامه زیر را که جز الینفک منشور ، تمامی کارکنان شرکت ایده گستر درمان پس از مطالعه کامل منشور اخالقی 
 می نمایند. است را امضاسازمان اخالقی 

 

 در و روزه همه که کنم می عهد متعال خداوند پیشگاه در شرکت ایده گستر درمان کارکنان از یکی عنوان به من"

 و نیک برخوردی با احترام و ادب و انضباط و نظم نهایت در و منظم محیطی در و آراسته ظاهری با ساعات تمامی
 در را محوله امور ممکن زمان درکوتاهترین نموده، تعاملن و مراجعین مشتریان ، تامین کنندگا و همکاران با پسندیده

 روشن برای کافی توضیحات رجوع ارباب نیاز نشدن برآورده درصورت و برسانم انجام به انصاف رعایت و صداقت کمال

 اخالقی نشورم ارزش های اجرای به مقید را خود شرکت متعالی اهداف به رسیدن جهت و نمایم ارایه ها آن ذهن شدن

. با رعایت کامل جوانب اخالقی ، مشکالت اخالقی را تذکر دهم و با باشم پایبند بدان و بدانمشرکت ایده گستر درمان 

 "روی باز پذیرای تذکرات اخالقی باشم.

 

 

 

 

 



 شرکت ايده گستر درمان ضميمه يک منشور اخالقی

 

 لباس   لزوماتم

 آقایان خانم ها محل ردیف

شلوار + مانتو آستین بلند جلو بسته تا  - رکت در ش 2
 روی زانو با رنگبندی عرف جامعه 

 روسری، شال یا مقنعه  -

 کفش و جوراب  -

ای  یا کتان با رنگبندی پیراهن، شلوار پارچه -
 عرف جامعه 

 کفش رسمی و جوراب -

شلوار + مانتو آستین بلند جلو بسته تا  - هنگام ویزیت مشتریان 1
 ی عرف جامعه روی زانو با رنگبند

 روسری، شال یا مقنعه  -

 کفش و جوراب -

کت و شلوار و پیراهن با رنگبندی عرف  -
 جامعه 

 کفش رسمی و جوراب -

هنگام مراجعه به اداراه ها و  9
 سازمان های دولتی 

شلوار + مانتو آستین بلند جلو بسته تا  -
 روی زانو با رنگبندی عرف جامعه 

 مقنعه  -

 کفش رسمی و جوراب   -

ار و پیراهن آستین بلند با رنگبندی کت و شلو -
 عرف جامعه 

 کفش رسمی و جوراب -

شلوار + مانتو آستین بلند جلو بسته تا  - مالقات با نمایندگان خارجی  3
 روی زانو با رنگبندی عرف جامعه 

 روسری، شال یا مقنعه  -

 کفش رسمی و جوراب  -

 

کت و شلوار و پیراهن باکراوات یا بدون  -
 عرف جامعهکراوات  با رنگبندی 

 کفش رسمی و جوراب -

 

نمایشگاه ها و غرفه های  5
 شرکت

شلوار + مانتو آستین بلند جلو بسته تا  -
 روی زانو با رنگبندی عرف جامعه 

 روسری، شال یا مقنعه  -

 کفش رسمی و جوراب -

 لباس منتحدالشکل برای تمامی گروه -

کت و شلوار و پیراهن باکراوات یا بدون  -
 جامعه کراوات  با رنگبندی عرف

 کفش رسمی و جوراب -

 لباس منتحدالشکل برای تمامی گروه -

 

 

 نکات قابل توجه : 

 آقايان  -الف 
 لباس چسبان ، تنگ یا دارای طرح و مارک خاص مانند لباس های تبلیغاتی نباشد.  -

 رنگ های تند )جیغ( مجاز نمی باشد. -

 لباس براق و یا با رنگ های فسفری نباشد. -

 اتو کشیده باشد.  ماًلباس چروک نبوده و حت -

 کفش واکس زده باشد.  -



 آراستگی ظاهر از جمله مرتب بودن موی سر، ریش و سبیل بسیار ضروری است.  -

 های پیراهن بجز دکمه یقه خودداری گردد. از بازگذاشتن دکمه -

 استفاده از زیور آالتی که جلب توجه نماید مجاز نیست.  -

 خودداری گردد.  از ادکلن مالیم استفاده و از بوهای تند -

  خانم ها -ب

 لباس چسبان ، تنگ یا دارای طرح و مارک خاص مانند لباس های تبلیغاتی نباشد. -

 اتو کشیده باشد.  لباس چروک نبوده و حتماً -

 رنگ های تند )جیغ( مجاز نمی باشد. -

 لباس براق و یا با رنگ های فسفری نباشد. -

  ار باشد.متعارف محیط ککفش واکس زده باشد. پاشنه کفش  -

 استفاده زیاد از زیور آالت و یا زیور آالتی که جلب توجه نماید مجاز نیست. -

 از عطر و ادوتوالت مالیم استفاده و از بوهای تند خودداری گردد.  -

 

 


