
 
ا
 من رب رحیم  سالم قول

 
 

 ای منشور اخالق حرفه 

یان یمأکوشد تا نشان دهد که اعضا، تانجمن با عملکردی شفاف و قوی یم�� ن کنندگان و مشتر  .ن تکیه کنندآ توانند بهمی 
 
 اجتمایع نیازمند انضباط و رعایت حقوق دیگران به ویژه همکاران است از  ��

ی
  هر گونه گفتار، با باور به اینکه کار و زندگ

 .کنیم اجتناب یم شود،نان یم آ ای یا کاهش حق برخورداری عمل و رفتاری که موجب برهم خوردن نظم حرفه
 
ن مسا�� یان و تئانجمن به طور مستمر در حال شناخت و یافیر ن پایه انجمن أل و نیازهای مشتر ن کنندگان است بر همی  می 
ها و  یابی کند تا تصمیم عرصه کسب و کار با مطالعه، پژوهش و نیاز سنجی ،ریشههای  سیبآل و  ئکوشد تا در حل مسایم

 . م، کار کند ئاقدامش فراتر از رفع عل 
 
اییط متعهد به رعایت این حقوق آبا باور به حقوق مادی و معنوی  �� فرینندگان و صاحبان حق، انجمن خود را در هر شر
 .داندیم
 
ام به اداب عرفن و  �� ،ما ضمن احتر ک را در قالب توافقنامه، مستند ساخته تا مانع   اخلفر هر گونه فعالیت و کار مشتر

 .شویم   کدورت و تزاحمات 
 
ن و نمایش محتوای غنن است تا این گونه به مسأبا باور به گوهر صنعت شگریم توجه اعضای انجمن بر ت�� ولیت  ئمی 

 .اوقات مردم، وفادار باشد اجتمایع خویش در مراقبت از
 
د اهداف صنف الزم است را به طور جدی و بی گذشت از همه مراجع و مبادی آانجمن  �� نچه را که برای تحقق و پیشتی

ی یم   پیگت 
ن و غریب باشدذی ربط به طور مدبن  .کند اگر چه مجادله برانگت 

 
ن اسایس و موضوعه جمهوری اسلیم است و هم هنگام برای بهبود �� والن ئنگرش مس  فعالیت انجمن در چارچوب قوانی 

ن و مقررات سپهر کسب و کارمان از هیچ کوششر دری    غ نیم  .کنیم و وضع قوانی 
 
ورت پرسشگری و�� های سپهر کسب و کار رویکردها و عملکرد دستگاه  به چالش کشیدن ضوابط، انجمن با باور به ضن
 .ثر باشدؤ مخاطب منمایش و جذب  اال در تولید،کها و  شیوه کوشد تا به بهبود مناسبات،یم
 

 هاسیاست

 شفافیت ��
ام به شعور مخاطب��  احتر
یان و ت�� ن کنندگانأرضایتمندی مشتر  می 
 ها مستندنگاری مناسبات و فعالیت��
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