
وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسالمی ایران 
معاونت امور بانوان

پزشکی  یکتا خدمات  پروردگار  درگاه  از  استعانت  با   1
که  فدراسیون  این  بنیادین  رویکرد  پایه  بر  را  ورزشی 
همان" پشتیبانی از ورزش قهرمانی و سالمت همگانی" 

است، ارائه می دهیم.
عموم  ملی پوشان،  قهرمانان،  به  خدمات رسانی   2
ورزشکاران و اعضای خانواده جامعه ورزش را فارغ از هر 
وظیفه  جنسیتی  و  فرهنگی  نژادی،  قومی،  تبعیض  گونه 
واجب خود  بر  را  عزیزان  این  تکریم  و  دانسته   خود 

 می دانیم.
و  آراستگی  مالی،  و  اداری  انضباط  و  نظم  رعایت   3
وقت شناسی، مسئولیت پذیری، قانون مداری، گشاده رویی 

و صداقت را وظیفه خود می دانیم.
4  در گفتار، کردار و نگرش های خود، عنوان "خدمتگزار 
مردم" را متجلی ساخته و اختیارات سازمانی را فقط برای 

انجام وظایف سازمانی به کار می گیریم.

5 در انجام وظایف و مسئولیت ها پشتکار و جدیت داریم، 

آنها را با دقت، صحت و وقت شناسی انجام می دهیم، برای 
ایده ها و افکار جدید ارزش قائل می شویم و انتقادات را با 

دیده منت می پذیریم.
در  کارآمد  و  موثر  شکل  به  را  مراجعین  امور  انجام   6
کوتاه ترین زمان ممکن ضروری دانسته و کوشش خواهیم 

کرد از اتالف وقت آنان جلوگیری کنیم.
7  راهنمایی و اطالعات الزم، باید به طور کامل در اختیار 

مراجعان قرار گیرد و از سر گردانی آنها جلوگیری شود.
8  مراجعه کننده حق دارد به منظور حفظ حریم شخصی 
خود، از محرمانه ماندن محتوی پرونده پزشکی، نتایج معاینات 
و مشاوره های بالینی جز در مواردی که بر اساس وظایف قانونی 

از گروه معالج استعالم صورت گیرد، اطمینان حاصل کند.
9  کارکنان حق دارند فقط در چارچوب وظایف قانونی به 

ارائه خدمت بپردازند. 
10    کارکنان از حق مصونیت از هرگونه تعرض و پرخاشگری 

گفتاری و کرداری احتمالی ارباب رجوع برخوردارند.

 بسم اهلل الرحمن الرحیم و به نستعین ؛ إنّه خیر ناصٍر و معین

منشور اخالقی کارکنان 
 فدراسیون پزشکی ورزشی

منشور اخالقی کارکنان فدراسیون پزشکی ورزشی، ذیل منشور اخالقی و اداری کارکنان دولت و برگرفته از آن تهیه و ترسیم 
ما  ملت هستیم.  بهداشت خدمتگزار  و  درمان  در عرصه ورزش،  پزشکان،  و  مدیران  تمام  با  که همراه  باوریم  این  بر  است.  شده 
کرد: نخواهیم  دریغ  کوششی  هیچ  از  آن،  کردن  نهادینه  و  تحقق  برای  و  داریم  باور  را  زیر  اخالقی  ارزش های  و  رفتاری  اصول 


