منشور اخالقی
با ایمان راسخ به خداوند متعال و در جهت کسب رضایت حق تعالی  ،رعایت ارزش های دینی  ،مبانی
اخالقی و در راستای سیاست های کلی و سند چشم انداز شرکت متد ارائه خدمات مطلوب به جامعه
هدف را سر لوحه امور خود قرارمی دهیم .
به کرامت و منزلت انسااانی  ،احتراع عدل و انفاااف در برخورد با همناران و جامعه ایراربری به دور از
هر بونه منافع شخفی و برایش های خاص اعتقاد راسخ داریم .
با رعایت نظم آراساات ی  ،وقت شااناساای  ،مساایولیت ادیری  ،ادب  ،نزاکت  ،عدالت و انفاااف  ،آماد
ادیرش مراجعین در کلیه واحدهای ذیربط ه ستیم و بهبود م ستمر در ارتقای اثربخ شی  ،امانت داری
رازداری  ،آراست ی ظاهری و خود کنترلی را درمحیط و فضای کاری شرکت را محقق می نماییم .
از مظاهر ف ساد اداری ارهیز نمود و سعی جدی در سالم سازی محیط اداری خواهیم نمود و با ن شان
دادن عالقمندی و عشااق به خدمت و تالش مسااتمر و اویا در جلب رضااایت مندی جامعه هدف اقداع
خواهیم نمود .
رعایت و اجرای کامل قوانین  ،مقررات و ضوابط اداری و ارهیز از هربونه سوء استفاد از موقیت شغلی
و تبعیض در تمایالت و ارتباطات کاری و حفظ اطالعات و اسرار سازمانی .
سرعت  ،دقت  ،سهولت و کیفیت درارائه خدمات وجهه همت شرکت متد خواهد بود .
تمامی تالش خود را در جهت سوق دادن قوانین  ،امنانات نرع افزاری و سخت افزاری درون سازمانی و
برون سازمانی به سمت نیازهای واقعی ایراربران معطوف می نماییم .
همیشه و در همه حال رضایت خداوند متعال را مد نظر قرار داد و بر آنچه که بر آن امر یا نهی فرمود
اند توجه کامل داشااته و او را ناظر بر اعمال و کردار خود می دانیم وبه کار بسااتن روحیه بساای ی ،
بربرفته از روحیه ایرار شهادت را ضروری و مورد انتظار مراجعین می دانیم .

