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پیام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

بی گمان، وضعیت مطلوب در هر سازمانی، به رفتار اعضای آن -اعم از مدیران و کارکنان 
زیرمجموعه بستگی دارد. این امر برای سازمان تأمین اجتماعی اهمیت صدچندان 
می یابد، زیرا در این سازمان گسترده و پیچیده، هماهنگی و انسجام عملکردی به آسانی 
و خودبه خود ایجاد نمی شود و بسیاری از مشکالت از دیرباز گریبانگیر سازمان بوده و 
به جزئی از فرهنگ سازمانی بدل شده اند. مشکالتی که به طور روزمره برای کارکنان 
جسارتی  با  نشست ها  و  نظرسنجی ها  پیمایش ها،  از  بسیاری  در  و  است  ملموس 
تعالی طلب و ستودنی آن ها را بیان کرده اند و در پیدایش انگیزه و آگاهی الزم برای 

اقدامات تحول خواه نزد تصمیم گیران کالن سازمان سهمی انکارناپذیر داشته اند.

این سازمان، به طور مستقیم و غیرمستقیم، برکیفیت زندگی قشر عظیمی از هم وطنان 
تأثیر می گذارد و امنیت  اقتصادی اقشار مولد نسل های متوالی را تضمین می کند. جدا 
از ضرورت قاعده مند و شفاف شدن تعامل میان اعضای سازمان که به عملکرد بهتر 
آن می انجامد، تنوع و گستردگی جمعیت تحت پوشش سازمان، که به انحاء گوناگون 
با کارکنان این سازمان در تعامل هستند، ضرورت قاعده مند و شفاف شدن تعامل 

کارکنان سازمان با ارباب رجوع را ایجاب می کند.

این ها همه در شرایط بحرانی اقتصاد کشور و بحران صندوق های بازنشستگی، اهمیت 
کار، هم  بیشتری می یابند، زیرا قاعده مندشدن رفتار روزمرة اعضای سازمان در محیط 
رضایت اعضای سازمان و هم رضایت ارباب رجوع و شرکای اجتماعی سازمان را در کنار 
منافع ملی ای همچون حمایت از اقشار مولد، به دنبال خواهد داشت. این مهم در گرو 

ایجاد محیط کاری است که در آن:

 مدیران و کارکنان بدانند در جزئی ترین روابط روزمره با یکدیگر و با ارباب رجوع، 
حق چه رفتاری را ندارند؛

حق  به چه شکلی  و  شرایطی  چه  در  زیرمجموعه اش  بداندکه کارکنان  مدیر   
اعتراض و انتقاد از او را دارند، چه رفتاری را نباید با کارکنانش داشته باشد و 

چگونه با آن ها تعامل کند.
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 کارکنان بدانند که اختالفات را چگونه باید حل کنند، با مدیر خود چگونه رفتار 
کنند و خط قرمزها در تعامل با ارباب رجوع و سازمان های دیگر چیست؛

 تمامی اعضای سازمان اطمینان بیابند که بر اساس کدهای رفتاری می توانند به 
نقض حریم شخصی و کرامت انسانی خود معترض شوند؛

 خدمت گیرندگان و سایرشهروندان نیز با مشاهدة این سند، و بهتر از آن، با 
مشاهدة تجربی اجرایی شدن آن، دریابند که حقوق خدمت گیرندگان، کارکنان و 

شرکای اجتماعی چگونه در این سازمان رعایت می شود.

مجموعــه حاضــر کــه حاصــل زحمــات همــکاران در معاونــت توســعه مدیریــت 
و منابــع انســانی و مؤسســه عالــی پژوهــش تأمیــن اجتماعــی اســت و اینجانــب، 
ــان، بلکــه  ــه پای ــه اســتقرار آن را پی خواهــم گرفــت، ن ــا جدیــت اجــرا و مرحل ب
ــه ای  ــة بیم ــود تجرب ــکاران، بهب ــی کاری هم ــود زندگ ــرای بهب ــت، ب ــازی اس آغ
خدمت گیرنــدگان، شــفافیت عملکــردی بیشــتر و پاســخگویی اجــزای ســازمان در 
برابــر یکدیگــر و پاســخگویی کلیــت ســازمان در برابــر خدمات گیرنــدگان و ســایر 
شــهروندان؛ آغــازی کــه تــداوم و توفیــق آن در گــرو همــکاری یکایــک شماســت.

مصطفی ساالری
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سخنی با همکاران

از جمعیت کشورخدمت  نیمی  از  به بیش  اجتماعی، که  تأمین  مأموریت سازمان 
می رساند، ایجاب می کند که همواره رفتار حرفه ای و شایستة مدیران و کارکنان را 
در تعامل با یکدیگر و به ویژه در ارائه خدمات به ذینفعان، بهبود بخشد. در این راستا 
معاونت اداری و مالی وقت، از سال 1397، تدوین کدهای رفتاری شایسته کارکنان 
را، به عنوان گامی اساسی در تحقق راهبردهای کالن سازمان و نیز برنامه های عملیاتی 
خود، در دستور کار داشت. اکنون، این مهم، با همکارِی معاونت توسعه مدیریت و منابع 

انسانی و مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی به انجام رسیده است.

هدف این برنامه، همسوسازی رفتارهای کارکنان با ارزش ها و رسالت اصلی سازمان 
است. به زبانی ساده تر کد رفتاری نشان می دهد که کارکنان سازمان در هنگام ارائه 

خدماتی که بر عهده آنهاست، باید چگونه رفتار کنند. 

انسانی درتکمیل و بهینه سازی این کدها به طور  معاونت توسعة مدیریت و منابع 
مستمر از معاونت ها و ادارات کل مستقل بازخوردگیری کرده و با رویکردی عملیاتی، 
واقع گرایانه و قابل اجرا با همکاری مؤسسه عالی پژوهش،کدها را تلخیص و نهایی سازی 
کرده است. از طرفی، استقبال بخش های مختلف به ویژه واحدهای نظارتی سازمان، 
مؤید این موضوع است که ابالغ و استقرار این کدها، برای مدیریت اخالق و فرهنگ 

سازمانی نیازی جدی است. 

در تهیه این مجموعه تالش شده است که کدهای تدوین شده با مؤلفه ها و متغیرهایی 
که در»تصویب نامه شورای عالی اداری شماره 302550 مورخ 1397/6/14« تحت 
عنوان »معیارهای عمومی رفتاری و معیارهای عمومی شغلی« مطرح شده اند نیز، 

همسویی داشته باشد.

بنابراین، تدوین و اجرای کدهای رفتاری، اهداف چندگانه ای را پیگیری و محقق خواهد 
ساخت. از سویی به آموزش و اجتماعی سازی الگورفتارهای شایسته خواهد پرداخت 
و راهنمایی تفصیلی و عینی برای توسعه ی رفتار حرفه ای کارکنان به دست  خواهد 
داد، از سویی دیگر آشنایی دقیق با این کدها و پایبندی به آن ها با سازوکارهایی که 
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در مرحله استقرار پیش بینی شده است، در ارزیابی عملکرد کارکنان مؤثر خواهد بود؛ 
لذا یادآوری عملِی ضرورت پایبندی به کدهای رفتاری و پیوند معیارهای ارزیابی به 
جزئی ترین کنش های روزمره، موجب افزایش کیفیت خدمات و تبعاً افزایش رضایت 

خدمت گیرندگان خواهد شد.

این مجموعه دارای دو بخش عمومی و اختصاصی )در مرحله اول برای 10 عنوان 
شغلی( است. کدهای عمومی را تمامی اعضای سازمان باید الگو قرار داده و به آن 
پایبند باشند. کدهای اختصاصی نیز مختص به گروه های شغلی خاص سازمانی است. 
بدیهی است که به رغم تمامی تالش ها، این کدها عاری از نقص نیستند و نیز در جریان  
کار، ممکن است موقعیت هایی رخ دهد که در این مجموعه به آن ها اشاره نشده است. 
در صورتی که کارکنان برای بهبود کدها پیشنهاد و انتقادی داشته باشند، می توانند با 
کمیتة کدهای رفتاری که اعضای آن از سوی سازمان معرفی خواهد شد تماس حاصل 
کنند، تا بازخوردهای مفید همکاران در ویرایش های بعدی این مجموعه مد نظر قرار 

بگیرد. 

پیشنهادها و انتقادات برای شما همکاران گرامی فرصت بی همتایی است که از طریق 
آن می توانید در حل معضالت عملی و جزئی ای که در تعامل با همکاران هم رده و 
باالدستی یا در تعامل با خدمت گیرندگان بروز می کند مشارکت داشته باشید و در 
ایجاد محیط کاری مناسب و خوشایند تر برای خویش نقش آفرینی کنید. پیشاپیش از 
نقشی که شما کارکنان متعهد در بهبود رفتار سازمانی ایفا خواهید کرد، سپاسگزاریم.

هادی زبده شیرکوهی 
معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
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پیشگفتار مؤسسه

کد رفتاری را می توان یک راهنما و الگوی رفتار دانست؛ راهنما یا الگویی که به طور 
کلی با اخالق عمومی و حرفه ای همسو است و به طور خاص در چارچوب اهداف 
سازمانی تدوین شده است. افزون  بر این، کد رفتاری، همان طور که واژة »کد« داللت 

می کند، جنبة اجباری و دستوری دارد؛ یعنی رفتار را به طور دقیق تعیین می کند. 

بر اساس تعریف باال، آشکار است که کد رفتاری قاعده ای است که مدیران سازمان، 
با مکلف کردن اعضای سازمان )ازجمله خودشان( به رعایت آن، از شکاف میان هویت 
فردی و هویت سازمانی می کاهند و اهداف فردی را با اهداف سازمانی همسو  می کنند. 
این امر به انسجام درون بخشی و بین بخشی حوزه های گوناگون سازمان ها کمک شایانی 
خواهد کرد و با شفاف کردن رفتارها و محدودة انتظارات نقش های گوناگون سازمانی 
از یکدیگر به رفع تضادها و تعارض ها خواهد انجامید. به بیان دیگر، هر عضو سازمان 
با تمسک به کدهای رفتاری خواهد دانست که در تعامالت روزمره اش با سایر اعضا و 

مراجعان چگونه رفتار کند.

سازمان ها در تمامی کشورهای در حال توسعه با این معضل روبه رو هستند که رفتار 
اعضا بیش از قواعد و مناسبات رسمی بر قواعد و مناسبات غیررسمی مبتنی است، 
به تعبیر دیگر رفتارها بیش از این که چارچوب قوانین و مقررات را رعایت کنند، 
چارچوب فرهنگ عمومی و سنتی را رعایت می کنند. به همین سبب در این سازمان ها 
قومیت گرایی،  خویشاوندساالری،  آشنابازی،  مانند  جهت گیری هایی  دارای  رفتارها 
همشهری گرایی و ... است. در این زمینه، وضع قوانین و مقررات بازدارنده، بدون وضع 
کدهای رفتاری ای که خط قرمزها را به طور جزئی و دقیق و همه فهم تعریف کند، به 
هدف مطلوب نخواهد رسید. اجرایی شدن کدهای رفتاری به کاهش این معضل در 
سازمان ها کمک خواهد کرد. کدهای رفتاری از این لحاظ می توانند به نهادینه شدن 
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بی طرفی و ممانعت از قائم به شخص شدن تصمیم ها و رفتارها کمک کنند.

ازآنجاکه فلسفة  وجودی سازمان تأمین   اجتماعی خلق »ارزش اجتماعی« است، یکی از 
مهم ترین حوزه های عملکردی آن به تعامل کارکنان صف  با  ارباب رجوع برمی گردد. این 
تعامل حساسیت و اهمیتی دوگانه دارد: از سویی باید رضایت بیمه شده، مستمری بگیر 
و کارفرما فراهم آید و از سوی دیگر خدمت دهی باید در چارچوب مقررات بیمه ای 
انجام گردد. در این شرایط، مشخص بودن قواعد تعامل با ارباب رجوع می تواند هر دو 
سویه )رضایت ارباب رجوع از سویی و رعایت مقررات از سوی دیگر( را تسهیل کند. 
بدیهی است که با توجه به جمعیت تحت پوشش سازمان، دامنه آثار خدمت رسانی 
مناسب، شامل قشر گسترده ای از شهروندان کشور که با سازمان تأمین اجتماعی رابطه 

مستقیم و غیرمستقیم دارند، خواهد شد.

اگرچــه در تمامــِی حیطه هــای یادشــده، نقــش یــک فــرد، به تنهایــی، ناچیــز به نظر 
خواهــد رســید، امــا قــدرت تغییرآفریــن، در هماهنگــِی کنش هــاِی شــفاِف اکثریت 
اعضــا نهفتــه اســت و تدوین کننــدگان کدهــاِی پیــِش رو بــاور دارنــد کــه فراگیــرِی 
ایــن کدهــا، تحــوالت مثبــِت شــگرفی بــه دنبــال خواهــد داشــت. تحوالتــی کــه 
ــت  ــب رعای ــه موج ــد، بلک ــهیل می کن ــازمان را تس ــداف س ــق اه ــا تحق نه تنه
کرامت انســانِی یکایــِک کارکنــان آن خواهــد شــد. یعنــی اگــر اکثــر کارکنــان در 
ــی و اثربخشــی  ــه تنهــا امیــد اســت کارای ــد، ن ــن کدهــا عمــل کنن چارچــوب ای
ســازمان و در نتیجــه رضایــت خدمت گیرنــدگان افزایــش یابــد، بلکــه انتظــار اســت 
ــای  ــا و رده ه ــان از هم رده ه ــه کارکن ــد ک ــه ای تغییرکن ــه گون ــازمانی ب ــار س رفت
باالیــِی خــود، امنیــت، احتــرام و پاســخگویی بیشــتری را مطالبــه و کســب کننــد. 
مجموعــه حاضــر کــه حاصــل زحمــات همــکاران در معاونــت توســعه مدیریــت و 
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منابــع انســانی و مؤسســه عالــی پژوهــش می باشــد بــرگ زرینــی اســت از تعامــل 
ــداوم کار نیــز همچــون  و همــکاری بیــن ســازمان و مؤسســه و امیــد اســت در ت
گذشــته در جهــت اجــرای ایــن فراینــد همکاری هــای بیشــتری صــورت پذیــرد.

                                                                                                      
روزبه کردونی
رئیس مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی



فصل اول 
کدهای عمومے
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تعامل با همکاران
1. درحضور میهمان و اربا ب رجوع، همکار را با نام خانوادگی) آقای/خانم... ( صدا می زنیم 

و صدازدن به اسم کوچک را تنها در جمع های دوستانه و غیررسمی مجاز می دانیم.

2. درصورتي که با ایده یا عملکرد همکار مخالف بودیم و در آن اشتباهی دیدیم، 
محترمانه و در خلوت با او مطرح مي کنیم، اگر حق با او بود، می پذیریم و از او خواهش 
می کنیم همین طور رفتار کند و خطای احتمالی را به ما گوشزد کند. اگر حق با ما بود، 

سعی می کنیم در جمع به روی او نیاوریم.

3. حق اعتراض به شرایط کار نزد مقام مافوق، و پیشنهاد اصالح برای ما محفوظ است. 
به جای مقاومت ها و واکنش های غیرمنطقی و احساسی مانند فرار از کار، تخریب، 
غیبت، شایعه سازی و ... به طور مستقیم و شفاف اعتراض خود را بیان می کنیم و 
می دانیم که بر اساس کدهای رفتاری مقام مافوق یا همکاری که از او شکایت داریم، 

اجازة تالفی کردن ندارد.

4.  با همکار خود رودربایستی نداریم و به او دروغ نمی گوییم. اگر احساس کردیم که 
عیب، ضعف یا اشتباه ما به دغدغة ذهنی همکار یا آزرده خاطری او منجر شده است و 
یا به هر دلیل دیگری انتظاری برآورده نشده از ما دارد، به طور شفاف و خارج از جمع 

همکاران یا میهمانان و ارباب رجوع با او گفت وگو می کنیم.

5. ما معایب، ضعف ها و اشتباهات تعمدی و غیرتعمدی همکار را چه مطمئن باشیم 
و چه خیر، در غیاب او بیان نمي کنیم، اما حتماً موضوع را تنها با خود همکار )خارج 
از جمع همکاران یا میهمانان و ارباب رجوع( در میان مي گذاریم. به دیگران هم همین 

را توصیه می کنیم.

6. می دانیم که خبرچینی اشتباه است، حتی اگر موجب رضایت مقام مافوق شود. خود 
از این رفتار می پرهیزیم و از دیگران نیز نمی پذیریم.

7. رفتارهاي غیرمحترمانه، تهدیدکننده و خشونت آمیز در محیط کار را تحمل 
نمي کنیم.
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8. از صحبت کردن اغراق آمیز دربارة مشکالت که موجب اشاعه بدبیني و نا امیدي در 
سازمان مي شود، مي پرهیزیم.

9. اگر کسی بر اساس کدهای رفتاری و مقررات موجود اشتباه  ما را به خودمان 
یادآوری کرد، یا تخلف ما را به مراجع مربوطه گزارش داد، حق دلخوری و انتقام گیری 

از او را نداریم.

10. در برخورد با همکاران عصبانی، خونسردی خود را حفظ می کنیم و برای برقراری 
آرامش می کوشیم.

11. از رقابت مخرب با همکاران می پرهیزیم: نقد مغرضانه نمی کنیم، دانش سازمانی را 
از یکدیگر پنهان و دریغ نمی کنیم، به یکدیگر کمک می کنیم و از یکدیگر می آموزیم.

12. همیشه هنگام ورود به آسانسور به همه سالم مي کنیم.

13. ایمیل ها یا پیامک های دریافتی از همکاران را با احترام اعالم وصول می کنیم و 
می کوشیم به سرعت پاسخ دهیم.

)نام، سمت و  را معرفي مي کنیم  ابتداي تماس های کاری خود  14. همیشه در 
علت تماس(.

15. می کوشیم تلفن همکاران را حداکثر پس از 3 بار زنگ خوردن، پاسخ بدهیم. 
همکاران نیز این قاعده را رعایت می کنند، پس اگر پاسخگو نبودند، تماس بعدی را در 
موارد عادی به یک ساعت بعد و در موارد ضروری به بیست تا سی دقیقه بعد موکول 

می کنیم.

16. درصورتي که موفق به پاسخگویي به برخي از تماس هاي تلفني نشدیم در اولین 
فرصت خودمان تماس می گیریم.

17. زماني که همکارمان حضور نداشت و مهمان او آمد، از او پذیرایي کرده و او را به 
محلي که باید برود، راهنمایي مي کنیم و به همکارمان اطالع رساني مي کنیم.

18. اگر قرار بود مهماني براي ما بیاید ولي به هر علت نتوانستیم در ساعت مقرر در 
محل کار حضور یابیم، به او اطالع  رساني مي کنیم و از سایر همکارانمان درخواست 
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مي کنیم تا زمان رسیدن ما از او پذیرایي کنند.

ـ نباید زیاد باشد  ـ مانند فرزندان، یا دوستانـ  19. تعدد و تردد مهمان های شخصی ماـ 
و موجب اخالل در کار همکاران شود.

20. در صورت راه رفتن با مهمان، همراه او حرکت می کنیم و تنها در مواردی که 
راهنمایي بیشتر الزم باشد جلوتر از او حرکت مي کنیم.

21. ما همکارانمان را برای مشارکت در فعالیت هاي غیررسمي و گروهي داوطلبانه به 
هر شکل )مثل جشن تولد و ...( در تنگنا و معذوریت قرار نمی دهیم.

22. می کوشیم مشّوق و حامی همکاران تازه کار باشیم و دانش تخصصی خود را در 
اختیارشان می گذاریم.

پوشش و آراستگی
23. رعایت نظافت و بهداشت شخصی در محیط کار را وظیفة خود می دانیم.

24. فقط از لباس و کفش رسمی و ساده مطابق با الگو و رنگی که سازمان برای هر 
محیط کار تعیین می کند، استفاده می کنیم. 

25. کت یا پالتوی خود را روی دوش خود نمی اندازیم و کفش غیررسمي  )مانند 
دمپایی( نمي پوشیم؛ همچنین در محیط کار )جز در مکان وضوگرفتن( جوراب های 

خود را درنمی آوریم.

26. در دیدارهای رسمی لگوي )بَج( سازمان تأمین   اجتماعی روي سمت چپ یقة 
لباس خویش نصب می کنیم؛ به ویژه در حضور میهمان، ارباب رجوع یا در جلسات و 

مسافرت های رسمی برون سازمانی.

27. از عطر و ادکلن زننده و بیش ازحد استفاده نمی کنیم و اگر محیط کار ما درمانی باشد، 
مطابق با مقررات واحد خود در مورد بهداشت و استفاده از عطر و ادکلن عمل می کنیم.
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فضای عمومی
28. در محیط کار از آزار ناخواستة همکاران به دلیل سروصدا، پرحرفی، خیره شدن و 
... می پرهیزیم. برای نمونه با صدای بلند مکالمه نمی کنیم، هنگام شماره گیری و مکالمه 
تلفن را روی بلندگو )آیفون( نمی گذاریم، محکم تایپ نمی کنیم و وقتي به چیزي فکر 

مي کنیم انگشت خود را روي میز نمي زنیم.

29. هنگام استفاده از تجهیزات صوتي و تصویري هدفون می زنیم.

30. اتاق کار یک فضای عمومی مشترک است. می دانیم که در ساعت کار، زمان 
مکالمه با تلفن همراه بایستي کم سروصدا، کوتاه و مختصر باشد )حداکثر 10 دقیقه(.

31. همیشه تلفن همراه خود را در محل کار و اماکن عمومي مانند جلسات، اتاق کار، 
کتابخانه، رستوران، داخل آسانسور، وسایل نقلیه و... در حالت ویبره )لرزاننده( و یا 

سایلنت )بی صدا( قرار مي دهیم.

32. اگر مجبور شدیم یا اجازه داشتیم که در محل کار، تلفن همراه خود را بی صدا 
نکنیم، براي زنگ تلفن از آهنگ  هاي غیرمتداول، آزاردهنده و پرسروصدا استفاده 

نمي کنیم.

33. در هنگام مکالمه با تلفن همراه تا حد امکان 6-3 متر از از افراد حاضر فاصله 
مي گیریم. برخي مکالمات خاص را که لحن احساسي، تند و یا خشن )گفت وگو با 
همسر، سرزنش دیگران و یا مشاجره با مافوق( را مي طلبند، در جمع انجام نمی دهیم.

34. به هیچ وجه روی دستة صندلی یا مبل یا روی میز نمی نشینیم؛ زیرا این کار 
بی  احترامی به ارباب رجوع یا همکار است.

35. در جمع همیشه با زبان رسمي صحبت مي کنیم و نه از زبان های محلي، مگر اینکه 
حاضرین همه هم زبان باشند.

36. براي موارد غیرکاري و غیرضروري به صورت مکرر به محل کار سایر همکاران 
مراجعه نمي کنیم و تمرکز آن ها را دچار مشکل نمي کنیم.
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37. در محیطی که دیگران در آن مشغول کارند، داخل آسانسور و راهروهاي باریک با 
تلفن همراه مکالمه نمي کنیم.

38. در آسانسور به شکل زیر می ایستیم، یعنی همواره جهت ایستادن همة ما رو به در 
آسانسور است و فاصله را رعایت می کنیم. می دانیم که پشت به کسی بودن، در اینجا، 

بی ادبی نیست و یک رفتار اداری استاندارد است. 
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37. در محیط کاری که دیگران در آن مشغول کارند، داخل آسانسور و راهروهاي 
باریک با تلفن همراه مکالمه نمي کنیم.

38. در آسانسور فقط به شکل زیر می ایستیم، یعنی همواره جهت ایستادن همة ما رو 
به در آسانسور است و فاصله را رعایت می کنیم. می دانیم که پشت به کسی بودن، در 

اینجا، بی ادبی نیست و یک رفتار اداری استاندارد است. 

39.  در راه پله ها همه از سمت راست خود باال و از سمت راست خود پایین می رویم.

40. هرگز در آسانسور با صداي بلند صحبت نکرده و همیشه گفت وگو را کوتاه می کنیم.

41. پیش از ارباب رجوع، سالمندان و معلولین، وارد آسانسور نمي شویم.

نزدیک  درصورتي که  مي شویم،  آسانسور  وارد  نفر  چند  با  هم زمان  که  زماني   .42
صفحه کلید باشیم طبقات مورد نظر سایر نفرات را نیز پرسیده و ثبت مي کنیم. 

43. اگر به دلیل کسالت، مرتباً سرفه یا عطسه مي کنیم، در صورت امکان صبر مي کنیم 
تا به تنهایي بتوانیم از آسانسور استفاده کنیم.

44. زماني که تعداد زیادي منتظر آسانسور هستند تنها براي یک یا دو طبقه افراد را 
معطل نگذاشته و یک یا دو طبقه را بدون آسانسور مي رویم، مگر در شرایطي که به 

لحاظ جسماني امکان این کار را نداشته باشیم.

39.  در راه پله ها  از سمت راست خود باال و از سمت راست خود پایین می رویم.

40. هرگز در آسانسور با صداي بلند صحبت نکرده و همیشه گفت وگو را کوتاه می کنیم.

41. پیش از ارباب رجوع، سالمندان و معلولین، وارد آسانسور نمي شویم.

نزدیک  درصورتي که  مي شویم،  آسانسور  وارد  نفر  چند  با  هم زمان  که  زماني   .42
صفحه کلید باشیم طبقات مورد نظر سایر نفرات را نیز پرسیده و ثبت مي کنیم. 

43. اگر به دلیل کسالت، مرتباً سرفه یا عطسه مي کنیم، در صورت امکان صبر مي کنیم 
تا به تنهایي بتوانیم از آسانسور استفاده کنیم.

44. زماني که تعداد زیادي منتظر آسانسور هستند تنها براي یک یا دو طبقه افراد را 
معطل نگذاشته و یک یا دو طبقه را بدون آسانسور مي رویم، مگر در شرایطي که به 

لحاظ جسماني امکان این کار را نداشته باشیم.
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در  بسته شدن  )مانع  نمي داریم  نگه  معطل  به خاطر کسی  را  آسانسور  هرگز   .45
نمی شویم تا او خود را برساند(، حتی اگر مدیر یا رئیس باشد. 

46. در صورت داشتن عجله، از فشار دادن مکرر کلید احضار آسانسور اجتناب مي کنیم.

47. در رستوران، بالفاصله پس از اتمام غذا جاي خود را ترک می کنیم تا براي بقیة 
همکاران صندلي خالي باشد.

انواع  تا  گرفته  سرماخوردگی  )از  مسری  بیماری های  به  ابتال  هنگام  همیشه   .48
پرخطرتر( از ماسک استفاده می کنیم و دستورالعمل های پزشکی رایج دربارة عدم 

سرایت بیماری خود را رعایت می کنیم.

مکاتبات اداری
49. در نامه های اداری اسامی همکاران را به ترتیب دو اولویت درج می کنیم: 1- سمت/

درجه و 2- حروف الفبای نام خانوادگی.

50. نام خود و دیگران را در تمامی مکاتبات و اسناد و صورتجلسات، همیشه با امالی 
شناسنامه ای و دقیق و کامل می نویسیم.

51. می کوشیم سبک نوشتاری نامه های اداری روان و ساده باشد و از غامض نویسی 
می پرهیزیم.

52. اگر در هر جایگاهی، نامه اي کتبی یا الکترونیکی از خدمات گیرندگان و شهروندان 
دریافت کردیم، در صورت امکان خود به آن پاسخ مي دهیم، و در غیر این صورت به 
واحد مربوطه ارجاع داده و پیگیري مي کنیم تا اطمینان پیدا کنیم آن ها پاسخ خود را 

گرفته باشند.
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رعایت حریم شخصی
53. از پرس وجو، گفتن یا شنیدن و صرف زمان برای چیزهایي که ارتباطي به کار 
درجلسات،  ارباب رجوع  و  همکاران  شخصي  زندگي  مانند  ندارد،  شغلی  وظایف  و 
نشست ها، اتاق کار و تمامی فضاهای رسمی سازمان می پرهیزیم. مباحث غیرکاری 
را تنها در وقت استراحت با همکاران مطرح می کنیم و در آنجا نیز اخالق عمومی و 

حرفه ای را رعایت می کنیم.

54. اگر کسی مایل نبود از زندگی شخصی اش چیزی بگوید از او نمی پرسیم و اگر 
گفت، بی اجازة او برای هیچ کس )مافوق، همکار، مراجع برون سازمانی یا ارباب رجوع و 

در خانوادة خود( تعریف نمی کنیم.

55. شماره تلفن دیگران را تنها با کسب اجازه از آن ها در اختیار فرد دیگري قرار 
مي دهیم.

56. به صفحه موبایل، لپ تاپ، تبلت و رایانة همکار یا ارباب رجوع سرک نمی کشیم، از 
وسایل شخصی آن ها )از جمله تجهیزات اداری و مستندات روی میز یا در ُکُمد همکار( 

استفاده نمی کنیم و به مکالمات شخصی شان گوش نمی دهیم.

57. اطالعات شخصی یا محرمانة ارباب رجوع )بیمه شده، بازنشسته، کارفرما( را )مانند 
نژاد، ملیت، سن، وضعیت تأهل، تحصیالت، سابقه کیفری، مبادالت مالی و دارایی ها، 
اطالعات کارت اعتباري، آدرس ایمیل، گواهینامه رانندگي، آدرس و شماره، امضا، اثر 
انگشت و یا دست خط ،گروه خونی، سوابق درمانی، اطالعات پزشکی و ...( به هیچ 
شخص حقیقی یا حقوقی فاش نمی کنیم، مگر بر اساس درخواست رسمی و در قالب 

مقررات و اجازة مقام باالدستی.

58. اطالعات محرمانه و شخصی همکاران )شامل موارد ذکرشده در بند باال( را بدون 
هماهنگی قبلی با او به هیچ کس نمی دهیم.

ارباب رجوع
59. ما در تعامل با ارباب رجوع )و همچنین همکاران و میهمانان سازمان(، محترمانه، 
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بی طرفانه و رسمی، بدون شوخی آزاردهنده، خشونت )کالمی/ فیزیکی( و تهدید 
برخورد می کنیم.

60. همیشه در سالم کردن، از ارباب رجوع )یا همکار( پیشي می گیریم و درصورت 
امکان با ورود او برمی خیزیم یا نیم خیز می شویم؛ حتماً به چهرة او نگریسته و در اولین 

جمله می گوییم: »سالم وقت بخیر«.

61. درصورتی که به اقتضای شغل خویش با ارباب رجوع در ارتباطیم، می دانیم که دلیل 
حضور ما خدمت به اوست و باید حرفش را بشنویم، نیازهای او را صبورانه بشناسیم، و 

در چارچوب قانون برآورده کنیم.

62. اگر در حین گفت وگو با ارباب رجوع )یا همکار( ناچار به پاسخگویي به تلفن همراه 
شدیم، بابت قطع مکالمه عذرخواهي مي کنیم. خدمت دهی به ارباب رجوع را مقدم بر 

مکالمات تلفنی خود می دانیم.

و  مستمری بگیران  )بیمه شدگان،  ارباب رجوع  نارضایتي  در صورت  همیشه  ما   .63
کارفرمایان( از او عذرخواهي کرده و علت را جویا مي شویم و با او همدردي مي کنیم.

64. با صبر و حوصله سخنان ارباب رجوع را می شنویم و پس از انجام کار با گشاده رویی 
او را بدرقه خواهیم کرد.

65. واژه ها، عبارات و جمالت تخصصی و حرفه ای را که در جامعه متداول نیست و 
برای ارباب رجوع نامأنوس است، به کار نمي بریم. و می کوشیم توضیح ساده فهم بدهیم.

66. در پیشخوان یا روي میز، همیشه مانیتور، تابلوها و کاغذها و دیگر اشیاء را به 
گونه اي قرار می دهیم که مانع ارتباطات چهره به چهرة ما با ارباب رجوع نشود.

از کمیت و  برای وی،  ارباب رجوع  افشانکردن حقوق  با پنهان کاری و  67. هیچ گاه 
کیفیت خدمت دهی به او نمی کاهیم.

68. آگاهی از حقوق قانونی، حق ارباب رجوع )بیمه شده، مستمری بگیر و کارفرما( است 
و ما موظفیم اطالعات عمومی )برای نمونه بخشنامه ها و دستورالعمل ها( و اطالعات 

مربوط به فرایند خدمات دهی را به ایشان ارائه کنیم.
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69. ما با ارباب رجوع مؤدبانه سخن می گوییم، به او دروغ نمی گوییم، اطالعات ناقص 
نمی دهیم و او را دست به سر نمی کنیم )به جای دیگر پاس نمی دهیم(. اگر مایل و 
مختار به پاسخ ندادن پرسشی باشیم، یا ارائة خدمت درخواستی ناممکن باشد، به جای 

دروغ، دالیل پاسخ ندادن را شرح می دهیم.

70. در هنگام مراجعه ارباب رجوع ) بیمه شدگان، مستمری بگیران و کارفرمایان(، اگر 
قدرت و اختیار داریم مشکل او را در همان لحظه حل می کنیم و در غیر این صورت، با 

کسی که می تواند مشکل او را حل کند، تماس می گیریم.

71. ما اجازه می  دهیم ارباب رجوع )بیمه شدگان، مستمری بگیران و کارفرمایان( آزادانه 
نظرش را بگوید و انتقاد صحیح او را صادقانه می  پذیریم.

72. در چارچوب اختیارات و امکانات خود و سازمان، به خدمات گیرندگان قول و تعهد 
می دهیم. برای مثال ابتدا مطمئن می شویم که کار ارباب رجوع چقدر طول می کشد 
و سپس زمان تقریبی واقعی را به او اعالم می کنیم. در صورت خلف وعده ناگزیر، 

عذرخواهی کرده و دالیل را شرح می دهیم.

73. درصورتی که مسئولیتی راجع به رسیدگی به شکایت ارباب رجوع )بیمه شدگان، 
مستمری بگیران و کارفرمایان( داشته باشیم، در چارچوب مقررات و با معیار قراردادن 

مستندات به شکایات رسیدگی می کنیم.

74. در صورت عصبانیت ارباب رجوع، بدون تنش و بااحترام و آرامش برخورد کرده، 
می کوشیم در چارچوب مقررات و با شرح محترمانة مقررات برای او فرایند خدمت دهی 

را پیش ببریم.

دارای  کارفرمایان(  و  مستمری بگیران  )بیمه شدگان،  ارباب رجوع  درصورتی که   .75
ناتوانی جسمی، حرکتی یا کالمی باشند، بدون اینکه به روی آن ها بیاوریم، به سرعت 

کار آن ها را راه می اندازیم.

76. ما هرگز نزد ارباب رجوع )بیمه شدگان، مستمری بگیران و کارفرمایان( از سازمان 
گالیه نمی کنیم، انتقادهایمان را بر اساس کدهای رفتاری مربوطه انجام می دهیم.

77. همیشه در طراحي خدمات جدید، رضایت ارباب رجوع و شهروندان )بیمه شدگان، 
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مستمری بگیران و کارفرمایان( در اولویت قرار دارد. برای نمونه در طراحی و اجرای 
خدمات الکترونیک، کاربرپسندبودن و کارایی نرم افزارها برای خدمت گیرندگان در 

اولویت قرار دارد.

78. در ساعات پرازدحام شعب، بیمارستان ها و درمانگاه ها و ... به یاد داریم که مسبب 
حجم زیاد کار ما، ارباب رجوع نیست؛ در این شرایط برخورد محترمانه را از یاد نمی بریم 

و می کوشیم از کیفیت خدمت دهی نکاهیم.

ــخ  ــه بی پاس ــه به هیچ وج ــذر موج ــدون ع ــوع را ب ــی ارباب رج ــاس تلفن 79. تم
ــم. ــر نمی اندازی ــه تأخی نگذاشــته و پاســخ گویی را ب

ــا  ــه و ب 80. وظیفــة خــود می دانیــم کــه تمــاس تلفنــی ارباب رجــوع را صبوران
احتــرام و دقــت پاســخ دهیــم.

81. اولویــت مــا هنــگام تمــاس ارباب رجــوع ایــن اســت کــه نهایــِت اطالعــات 
ــة  ــا او را از مراجع ــم ت ــام دهی ــای الزم را انج ــود و پیگیری ه ــدل ش الزم ردوب
حضــوری بی نیــاز کنیــم، یــا زمــان معطل شــدن در مراجعــة حضــوری او را بــه 

حداقــل برســانیم. 

صیانت از دارایی های سازمان
82. کتاب ها، اسناد، نرم افزارها، نامه ها و هر دارایی فکری دیگر سازمان را بدون اجازة 

رسمی در اختیار دیگران قرار نمی دهیم و از سازمان خارج نمی کنیم.

83. ما از نام، لوگو یا سایر دارایی های فکری سازمان تأمین   اجتماعی و هویت سازمانی 
خود برای راه انداختن کارهای خود یا آشنایان و سفارش شده ها استفاده نمی کنیم )مثاًل 

در هتل، در مواجهه با پلیس یا انجام معامالت شخصی(.

84. اگر وسایل، تجهیزات و یا داده های محل کار گم شود و یا دزدیده شود، به حراست 
گزارش می  دهیم.

85. همواره در استفاده از دارایی های سازمان صرفه جویی را رعایت می کنیم و مانع از 
استهالک یا خرابی آن ها می شویم: مثاًل پرینت غیرضروری نمی گیریم، از تماس آب 



کدهای رفتاری سازمان تامین اجتماعی26

با وسایل چوبی جلوگیری می کنیم، دانلود غیرضروری انجام نمی دهیم، مصرف انرژی 
)آب، برق، گاز( را به حداقل می رسانیم.

86. خواهان امکانات اداری تجملی نیستیم.

87. تنها برای خرید کاالها و خدماتی سفارش و تأییدیه صادر می کنیم که ضروری 
باشد و بدون اتالف منابع سازمان، موجب خدمت دهی بهتر به بیمه شدگان شود.

88. ما می دانیم، پیش از اینکه هر دارایی، تجهیزات، وجوه نقد و اطالعات اختصاصی، 
از محیط کار خارج شوند، باید موافقت کتبی صورت گیرد.

89. از وسایل و تجهیزات محل کار مانند رایانه، تلفن، نوشت افزار، پرینتر، اسکنر و... 
استفادة شخصی و غیرکاری نمی کنیم. اگر بر اساس مقررات، استفاده از برخی وسایل 
منع نداشته باشد )مانند دیدن یک سایت خبری در رایانه( می کوشیم آن را در ساعت 
کار انجام ندهیم. نباید بیش از 30 دقیقه در روز کاری را در شبکه های اجتماعی و 

سایت ها  بگذرانیم.

90. دارایی های سازمانی را که در موارد خاص مانند مأموریت بیرون می بریم )مانند 
وسیلة نقلیه، لپ تاپ، تلفن همراه و ...( به موقع به سازمان برمی گردانیم و از آن ها 

استفادة شخصی نمی کنیم.

مأموریت های  ایجاد  از  می کوشیم  مأمور  و  تأییدکننده  تقاضادهنده،  مقام  در   .91
غیرضروری درون شهری و بین شهری جلوگیری کنیم.

مدیریت اطالعات
92. ما می دانیم هرگونه دستکاری، تغییر، پنهان کردن، حذف کردن، آسیب رساندن و 

تحریف اطالعات ممنوع است.

93. به همکاران و ارباب رجوع اطالعات غلط، ناقص و تحریف شده نمی رسانیم.

94. اطالعات مالی و اداری سازمان را، در هر قالبی که باشد )اسناد و صورت های 
حسابداری، گزارش های مالی و اداری، مکاتبات، بیانیه ها و سخنرانی ها و ...( و به هر 
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مخاطب درون یا برون سازمانی که ارائه شود، تحریف نمی کنیم، پنهان نمی کنیم، مبهم 
و غیرشفاف ثبت یا اظهار نمی کنیم.

95. می دانیم که نباید از اطالعات سازمانی برای رسیدن به منافع شخصی خود یا 
نزدیکانمان استفاده کنیم. برای نمونه نباید از دانش و تجربة خود دربارة رویه های 
بیمه ای )سابقه، بازنشستگی، مفاصاحساب و ...( استفادة غیرقانونی کرده و آن را به 

امتیازی برای افراد خاص بدل کنیم.

96. اگر ارباب رجوع، سازمان ها یا رسانه ها از ما دربارة سازمان بپرسند، تنها در صورتی 
پاسخ می دهیم که اطالع کامل و به روز داشته باشیم. می دانیم که پاسخ ما باید صحیح، 

شفاف و منصفانه باشد.

97. یک رایانامه )ایمیل( اداری می سازیم و اطالعات سازمانی را با آن ارسال و دریافت 
می کنیم، نه با ایمیل یا حافظة جانبی )فلش مموری، هادردیسک و ...( شخصی خود. 
مسئولیت حفاظت از محتوا با ماست و باید با انتخاب رمزعبور قوی برای سیستم اداره 
و رمزگذاری فایل های انتقالی، مانع افشا، سرقت و سوءاستفاده از آن شویم. در صورت 
گم شدن اطالعات مهم، حراست و مدیر واحدی را که اطالعات مربوط به آن است، 

باخبر می کنیم.

98. رمز عبور خود را روی رایانه، موبایل یا تبلت ذخیره نمی کنیم و پیش از ترک آن 
وسیلة ارتباطی )حتي براي چند دقیقه(، به خروج )Log Out( از ایمیل یا پرتال و 
قفل شدن کاربر)Lock( مطمئن می شویم. در پایان روز کاری رایانة خود را خاموش 

می کنیم.

99. حافظة جانبی را که به سیستم محل کار وصل می کنیم ابتدا با آنتی ویروس اسکن 
و ویروس کشی می کنیم. به سایت های ناامن وارد نمی شویم و نرم افزارهای ایمن و مجاز 

نصب می کنیم.

100. اطالعات مربوط به ارباب رجوع و شهروندان را حتي پس از قطع موقت یا دائم 
ارتباط آن ها با سازمان، تا زماني که منافع آن ها ایجاب مي کند، حفظ مي کنیم.

101. هرگز دارایی فکری حفاظت نشده )محصول تالش یک فرد( همکاران را بدون 
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اجازه و بدون رعایت اصول محرمانگی در اختیار دیگران نمی گذاریم.

102. بر اساس قوانین محرمانگی سازمان تأمین   اجتماعی، صرفاً اطالعات سازمانی ای 
را که جنبه محرمانه ندارد، در اختیار ارباب رجوع یا مقامات درون و برون سازمانی 
می گذاریم و به اشتراک گذاری سایر اطالعات را به شکل شفاهی، کتبی و الکترونیکی با 

اجازة مقام باالدستی انجام می دهیم.

103. می دانیم که مسئولیت حفاظت و محرمانه نگه داشتن اطالعات سازمان، همکاران 
ـ از ما سلب نمی شود. اگر  ـ حتی پس از اینکه شغلمان را ترک کنیمـ  و ارباب رجوعـ 

پس از ترک شغل، داده و اطالعات محرمانه ای نزد ما بود، به سازمان برمی گردانیم.

محرمانة  یا  شخصی  اطالعات  از  کپی  یا  نسخه  داشتن  حق  که  می دانیم   .104
ارباب رجوع را به طور شخصی و خارج از پرتال سازمانی و خارج از محیط کار نداریم. 
نسخه هاي غیرضروري از این اطالعات را به نحو مناسب )مثاَل دستگاه کاغذ خردکن( 

از بین مي بریم.

105. نتایج جلسات، یا مقررات در دست تصویب را تا پیش از ابالغ رسمی در قالب 
صورت جلسه، آیین نامه و ... و بدون اطمینان از نبود منع قانونی، با اشخاص سازمانی و 
برون سازمانی در میان نمی گذاریم و از آن استفادة شخصی نمی کنیم. برای نمونه اگر 
در جلسه ای مقرر شد به بازنشستگان وامی پرداخت یا امکاناتی تخصیص داده شود، 

آشنایان خود را خبر نمی کنیم که در صف اول دریافت قرار گیرند.

106. اگر در یک جلسه، متن یا سخنرانی درون یا بیرون از سازمان، از ایده یا پژوهش 
یک همکار یا غیرهمکار استفاده کنیم، در ابتدا نام او را برده و از او یاد می کنیم؛ 
چه اثر او منتشرشده باشد و چه خیر؛ چه کارمند او باشیم و چه مدیر او، چه او را 

بشناسیم و چه خیر.

107. ایجاد و حفظ قدرت، از طریق انحصار اطالعات و دانش سازمانی را دور از اخالق 
حرفه ای می دانیم و از آن می پرهیزیم. به ویژه همکاران تازه وارد را تا آشنایي کامل با 
قوانین و راه و روش کار راهنمایي می کنیم و اطالعات مورد نیاز را در اختیار آنان قرار 

می دهیم.
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108. حق انحصار دانش و تجربه نزد خود را نداریم و ضمن رفع نیاز یادگیری تمامی 
کارکنان زیردست، همیشه برای جانشین پروری )پرورش دادن نیروهای مناسب برای 

زمانی که بازنشسته شویم( برنامه داریم.

109. وقتي همکاران از طریق ایمیل یا سیستم پیام، داده یا مطالبي را براي یادگیري 
از ما مي خواهند، در اختیارشان می گذاریم.

110. در موقعیت هاي مناسب، اقدامات مثبت سازمان در خصوص مسئولیت هاي 
اجتماعي مانند کمک به زلزله  زدگان، حوادث و ... را به همگان اعالم مي کنیم.

مجازی  فضای  در  نیست  آن مشخص  منبع  و  مرجع  که  اخباری  انتشار  از   .111
می پرهیزیم.

112. سخنگوی سازمان به طور رسمی تعیین می شود و ما هیچ گاه خودسرانه در چنین 
جایگاهی با رسانه ها گفت وگو یا مکاتبه نمی کنیم.

113. درصورتی که در فضای مجازی یا به طور مکتوب شاهد جعل هویت سازمان 
)سخن گفتن دیگران از جانب سازمان( باشیم، یا شاهد اخبار نادرستی دربارة سازمان 
در رسانه های مجازی و مکتوب باشیم، در اسرع وقت به مسئولین روابط عمومی اطالع 

می دهیم تا در صورت لزوم اخبار صحیح اطالع رسانی شود.

آداب گفت وگوی رسمی و مشارکت در نشست ها )جلسات، همایش ها، 
هم اندیشی ها و...(

114. اجازة صحبت در مورد شخصیت افراد غایب در جلسه را نمي دهیم، اما گفت وگو 
دربارة عملکرد آنان ــ به شرطی که استدالل و نتایج گفت وگو به  اطالع خودشان نیز 

ـ مجاز است. رسانده شودـ 

115. می دانیم که در جلسات و هنگام گفت وگوی جمعی که باید نظرات مخالف 
مطرح شوند، نظر مخالف حتماً باید شنیده شود و نظر جمع دربارة آن بیان شود و 

می کوشیم مشوق ایده های تازه باشیم.
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116. در جلسات هم اندیشي، می کوشیم با آمادگی قبلی )مطالعه و گردآوری داده 
دربارة موضوع( شرکت و اظهارنظر کنیم یا اگر موضوعی مبهم بود سؤال بپرسیم.

با  جلسات  مي کنیم  تالش  نمي کنیم،  برگزار  را  جلسه اي  هماهنگي  بدون   .117
دستورجلسه برگزار شود و موضوع جلسه را به طور دقیق به مدعوین اعالم می کنیم.

118. همیشه پیش از جلسه، دستورجلسه را می خوانیم و اطالعات و داده های الزم 
را گردآوری می کنیم. از قبل دربارة آنچه می خواهیم بگوییم یادداشت هایی آماده 

می کنیم.

119. بدون قلم و کاغذ به جلسه نمی آییم، تلفن همراه را خاموش می کنیم یا در حالت 
بی صدا قرار می دهیم و در جلسات فقط در چارچوب دستورجلسه و به خالصه ترین 

شکل صحبت می کنیم.

120. در قرارهای کاری همیشه سروقت حاضر می شویم.

121. در صورت بروز مشکل غیرمترقبه، و احتمال غیبت در جلسه، عدم حضور را به 
مافوق خود و برگزارکنندگان اطالع مي دهیم.

122. در جلسات با تلفن همراه یا تبلت خود مشغول نمی شویم، به حالت غوزکرده 
یا ولوشده )لم داده( نمی نشینیم و می کوشیم انرژی منفی خستگی خود را با رفتاری 

مانند خمیازه کشیدن به دیگران منتقل نکنیم.

123. اگر مسئول برگزاري جلسه یا همکار او در برگزاری جلسه باشیم، به محض باخبر 
شدن از لغو جلسه، به مدعوین اطالع مي دهیم.

124. در مقام مدیر جلسه، قبل از شروع بحث، همکاران را معرفي می کنیم، دلیل 
حضور هریک را شرح داده و می گوییم که قرار است در این نشست چه کمکی به بحث 

داشته باشند. اجازه مي دهیم مدعوین با زمان برابر اظهارنظر کنند.

125. در جلسات و هرجای دیگری اگر نام شخصي را متوجه نمي شویم، عذرخواهي 
کرده و مجدداً سؤال مي کنیم، این کار بهتر از تلفظ اشتباه نام افراد است.

126. اگر از طرف خود، نماینده ای به جلسه ای می فرستیم، باید با اختیارات کامل راهی 
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جلسه شود )کاماًل نمایندة ما باشد( و مسئولیت آنچه بگوید بر عهدة ماست.

127. در جلسات در گوشي صحبت نمي کنیم و به جاي آن مطلب خود را روي کاغذ 
نوشته و به طرف مقابل مي رسانیم.

128. در جلسات هنگامي که سؤالي مي پرسیم به دقت و با برقراری ارتباط چشمی، به 
پاسخ گوش مي دهیم. ارزیابی خود از سخنان طرف مقابل را تا پیش از منعقدشدن و 

کامل شدن کالم او آغاز نمی کنیم.

129. با رفت وآمد مکرر نظم جلسه را به هم نمي زنیم و بی دلیل جلسه را ترک 
نمی کنیم.

130. در حین جلسه، اگر شرایطي پیش آمد که مجبور به ترک جلسه شدیم، حتماً 
پس از پایان سخنان فرد متکلم، پوزش خواسته و جلسه را ترک مي کنیم.

131. در صورت عدم امکان شرکت در جلسه، از قبل اعالم مي کنیم. اگر حضور 
ما ضروری نباشد، در جلسه ای که برآورد می کنیم زود آن را ترک خواهیم کرد، 

وارد نمی شویم.

132. در هر گفت وگوی سازمانی )جلسه، هم اندیشی، گفت وگو با مدیر و همکار و 
ارباب رجوع( بلند و رسا سخن می گوییم و نظرات مخالف خود را با لحنی آرام و بدون 
تمسخر، جدل، پوزخند و عصبانیت بیان مي کنیم. اگر متوجه شدیم اشتباه کرده ایم 
می پذیریم، زیرا می دانیم که عقب نشینی از موضع قبلی نشانة ضعف نیست، نشانة 

یادگیری است.

133. در هر گفت وگوی سازمانی )جلسه، هم اندیشی، گفت وگو با مدیر و همکار و 
ارباب رجوع( به هیچ وجه به صورت هم زمان و در میان کالم یکدیگر صحبت نمي کنیم.

134. در مورد اموري که هیچ اطالعی نداریم، اظهارنظر نمي کنیم، بلکه در زمان 
مناسب سؤال می پرسیم.

135. متعهدیم که جلسات در ساعت مقرر شروع شود و حتماً بعد از اتمام جلسه، 
صورت جلسه تنظیم شود.
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136. تا حد امکان در پایان جلسه مواردی را که باید در صورت جلسه گنجانده شود 
)نتیجة جلسه(، یک بار با مدعوین مرور می کنیم تا در تدوین صورت جلسة نهایی 

اشتباهی نداشته باشیم.

137. پس از پایان جلسه، نوشته هاي روي تخته را پاک مي کنیم.

138. ما در جلسات، نشست ها، همایش ها، و تمامی محافل رسمي بین  المللي مجاز به 
استفاده از کراوات یا دستمال گردن یا پاپیون نیستیم.

139. آداب حضور در جلسات را در همایش ها نیز رعایت می کنیم.

140. پیش از حضور در همایش، با توجه به  عنوان و سرفصل های همایش، فهرستي از 
پرسش هایي که مسائل مربوط به سازمان یا کار ما را دربرمي گیرد تهیه مي کنیم و در 

طول همایش، در پي یافتن پاسخ خواهیم بود.

141. همیشه بعد از حضور در همایش،گزارش تهیه می کنیم و به مدیر خود ارائه 
مي دهیم.

142. می دانیم که »همه چیز را همگان دانند« و هر کس ممکن است بر موضوعی 
اشراف نداشته باشد یا اشتباه تحلیل کند. »ندانستن عیب نیست« ، بنابراین یکدیگر را 

بابت ندانستن تمسخر و تحقیر نمی کنیم و همیشه پرسشگر هستیم.

143. سابقة کاری فرد مقابل، سمت سازمانی او یا قدرتی که دارد، دلیل درستی قطعی 
آنچه می گوید نیست. به جای پذیرش کورکورانة نظرات او، می کوشیم ابتدا خودمان 

موضوع را بفهمیم و سپس محترمانه به رد یا قبول آن فکر کنیم.

144. ما به تمامی قوانین و مقررات سازمان پایبندیم، و حتی اگر قانون یا مقرراتی را 
ناقص و اشتباه بدانیم، آن را زیر پا نمی گذاریم، بلکه در چارچوب مقررات با نگارش 
یادداشت های تحلیلی و انتقادی و مشارکت در جلسات و هم اندیشی ها زمینة اصالح 

آن را فراهم می کنیم. همواره نقض قوانین و مقررات را گزارش می کنیم.

سلسله مراتب سازمانی
145. همیشه بر رعایت سلسله مراتب تأکید داریم و مسائل را با مدیر مستقیم خود در 
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میان مي گذاریم، نه مدیران واحدهاي دیگر.

146. هنگام برخورد با افرادي که از لحاظ سلسله مراتب اداري در جایگاه باالتري قرار 
دارند، ابتدا خود و واحد محل خدمت را معرفي می کنیم.

147. می دانیم که مقام رئیس یا مدیر، تنها در محیط کار رسمیت دارد، خارج از آن 
دستوردهی و دستورپذیری آشکار و ضمنی پذیرفتنی نیست.

148. اگر متوجه شویم به سیستم ها و اطالعات فراتر از رستة شغلی خود دسترسی 
یافته ایم، به مقام باالدست اطالع می دهیم.

وظیفه مداری و آگاهی از وظایف شغلی
149. وظایف شغلی را با زمان بندی و اولویت بندی مناسب در زمان مقرر انجام می  دهیم 

و فقط درصورتي که انجام کارها در زمان مقرر امکان پذیر نباشد اضافه کار مي مانیم.

150. غیبت از کار را به حداقل ممکن کاهش می دهیم.

151. نمی خواهیم در انجام وظایف شغلی روزمرة خود، مانند یک ربات عمل کنیم، 
بنابراین دربارة دلیل انجام این وظایف و نقش آن در تحقق اهداف سازمان می اندیشیم 

و تحقیق می کنیم.

152. ما براي استراحت، ناهار، نماز و به طور کلي سایر فعالیت  هایي که در محل کار 
مجاز به شمار مي آید، بیش از یک ساعت وقت صرف نمي کنیم.

153. می کوشیم از ارتباط نوع کارمان با سایر واحدهای سازمان، و پیشینه و تجربیات 
مرتبط با کار خود نزد واحدهای دیگر اطالعات کافی کسب کنیم تا از موازی کاری ها و 
دوباره کاری ها بپرهیزیم. همچنین می کوشیم کارهای مشترک بین واحدی را به خوبی 

سازماندهی و هماهنگ کنیم.

154. حتی اگر اجباری از سوی مافوق ما در کار نباشد، می کوشیم وظایف خود را 
دقیق، به موقع و باکیفیت انجام دهیم و دانش شغلی خود را ارتقا ببخشیم؛ در ابتدای 
روز کاری، فهرستی از کارهایی که باید همان  روز پیگیری شوند یا به اتمام برسند تهیه 
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می کنیم. در پایان روز عملکرد خود را ارزیابی می کنیم.

155. می دانیم که پذیرش خطای خویش و مسئولیت پذیری در قبال وظایف شغلی، 
به معنای هوشمندی و میل به پیشرفت است، خطای خود را می پذیریم و با مافوق یا 

همکار در میان می گذاریم.

نوآوری
156. در مقام مدیر یا همکار، می کوشیم سهم خود را در اجرایی کردن ایده هاي نوآورانه 

و سازندة دیگران ادا کنیم.

157. می دانیم که معموالً انسان در مقابل ایده های تازه مقاومت می کند، زیرا با آن 
ایده ها آشنا نیست؛ همان طور که در حکمت 163 نهج البالغه آمده است: »أّن اإلنسان 
عدّو ما یجهله«، یعنی انسان دشمن چیزی است که دربارة آن نمی داند. بر این اساس 

مراقب هستیم که ایده های تازه و نوآوری ها را به تمسخر نگیریم.

158. همواره می کوشیم مسائل و راه حل ها را در حوزة کاری خود بازنگری کنیم و از 
نو بیافرینیم.

159. گاه یک ابتکار کوچک مانند تغییر ترتیب باجه های خدمت دهی به ارباب رجوع، یا 
فهمیدن ایرادی در یکی از نرم افزارهای سازمان می تواند باعث بهبود فرایند خدمت دهی 
به بیمه شدگان شود. همواره می کوشیم در مقام پیشنهاددهنده یا مسئول بررسی و 

تصویب پیشنهادها، نقص ها را کاهش و کارایی را افزایش دهیم.

160. ایده های نوآورانة موفق محصول ایده های شکست خوردة پیشین اند. ایده هاي 
شکست خوردة همکاران را فراموش کرده و آنان را به پشتکار دعوت می کنیم.

مسئولیت اجتماعی
به فضای سبز آسیب  از محیط زیست می دانیم:  به حفاظت  را مکلف  161. خود 
نمی زنیم، ته سیگار را در ظرف زباله می اندازیم، کاعذ باطله را پس از اطمینان از نبود 
اطالعات محرمانه و رسمی در ظرف مخصوص بازیافت می اندازیم، و در مصرف انرژی 
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)آب، برق، گاز و ...( صرفه جویی می کنیم.

162. ما از کاربرد تکنولوژی  های دوستدار محیط زیست در سازمان تأمین   اجتماعی 
حمایت می  کنیم.

163. با استفاده از اتوماسیون اداري و اینترانت براي انجام کارها و برقراري ارتباطات 
و کاهش استفاده از پرینت به حداقل، به سمت عدم استفاده از کاغذ حرکت مي کنیم.

164. مراقبیم که حقوق هم محله ای ها و همسایگان ساختمانی که در آن کار می کنیم 
رعایت شود، برای مثال به حق پارکینگ و عبور و مرور آنان احترام می گذاریم و از ایجاد 
آلودگی صوتی )به دلیلی مانند برگزاری مراسم ها و همایش ها( و آلودگی تصویری )به 

دلیلی مانند نصب تابلو ها و تراکت های بزرگ( می پرهیزیم.

پرهیز از تبعیض
165. اگر در جشن ها و مراسم، روزنامه ها و بیانیه ها، بیلبوردها، تراکت ها و تابلوها و ... 
مسئول تولید، انتشار و پخش محتوا باشیم، مراقبیم که بی طرفی زبانی- قومیتی، 

جنسیتی، سنی، مذهبی، و... رعایت شود.

166. ما همکاران به ویژه اقلیت  های مذهبی را مجبور به شرکت در مراسم مذهبي خود 
نمي کنیم و به عقاید مذهبی دیگران احترام می گذاریم.

167. به خود اجازه نمی دهیم که موارد زیر رفتار محترمانه، بی طرفانه و رسمی ما با 
همکار یا ارباب رجوع را متأثر سازد:

- جنسیت طرف مقابل؛ - سن او؛ - فقیر یا پولدار بودن و ناشناس یا مشهور بودن او؛  
ملیت، قومیت، زبان و مذهب او؛ - جذابیت یا دافعة شخصیتی او؛ - باورهای سیاسی 
او؛ - سالم بودن یا مددجو بودن او؛ - هرگونه آشنایی قبلی ما یا رابطة خویشاوندی ما با 
او؛- توصیه و سفارش شدن او از سوی آشنایان یا مراجع قدرت درون و برون سازمانی.

168. به محض مشاهدة هرگونه تبعیض آن را صادقانه با مدیر مافوق و در مراحل بعدی 
در چارچوب سلسله مراتب سازمانی مطرح مي کنیم.
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هدایا و مبادله ها 

169. با ارباب رجوع، مقامات سیاسی و اداری برون سازمانی و رؤسا و مدیران خود، و 
حتی همکاران خود هیچ گاه هدیة گران قیمت مبادله نمی کنیم، یعنی نه ارائه می دهیم، 

نه می پذیریم و نه خواستار آن می شویم.

170. تنها هدایای قابل مبادله، هدایای اسمی )بدون ارزش اقتصادی چشمگیر( هستند، 
مانند پروموشن ها )سررسیدها، کیف ها، لیوان ها و خودکارهای تبلیغاتی(. مبادلة هدیة 
نقدی،کارت اعتباری و بلیط های سفر یا رزرو اماکن تفریحی و سیاحتی- زیارتی را به 

هیچ عنوان مجاز نمی دانیم.

171. دو اصل باال، برای خانواده و نزدیکان ما نیز صدق می کند، یعنی خانواده و نزدیکان 
ما اجازة دریافت موارد باال را از ارباب رجوع، کارفرما، پیمانکار، و هر طرف قرارداد سازمان 

ندارند؛ آنان را دراین خصوص آگاه می کنیم.

172. در مقام تصمیم گیرنده دربارة پذیرایی  و هدایایی که در نشست ها و همایش های 
استانی و منطقه ای توسط سازمان به اعضای خود سازمان یا سازمان های بیرونی ارائه 

می شود، پذیرایی را غیرتجملی و هدایا را ارزان قیمت و نمادین انتخاب می کنیم.

173. در صورت پیشنهاد هدیه از شخص پیشنهاددهنده براي سخاوتمندي وي تشکر 
و حتي از هدیة او تعریف مي کنیم، اما مي گوییم که سیاست سازمان به ما اجازة 

پذیرفتن هدیه را نمي دهد.

174. تبادل هدیه با همکاران، در خارج از محل کار و در قالب روابط غیررسمی، تنها 
درصورتی قابل پذیرش است که در قبال آن رابطة کاری مان تغییر نکند. یعنی هدیه گرفتن 
موجب نشود که در رابطة کاری »اصل بی طرفی« را زیر پا گذاشته و کدهای رفتاری را 
دربارة هدیه دهنده رعایت نکنیم: مثالً تخلف او را گزارش نکنیم، وظایف او را انجام دهیم، 

از اشتباه او انتقاد نکنیم، خدمتی غیرعادی برای او انجام دهیم و ....

175. تنها درآمد مجازی که در حین رابطة استخدامی با سازمان نصیب ما می شود، 
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باید همان باشد که در فیش حقوقی ما و سایر دریافت های قانونی )مزایای مستمر و 
غیرمستمر سازمانی( منعکس است؛ سایر کسب درآمدها را به هر شکل مجاز نمی دانیم.

176. در مأموریت های نظارتی و در مقام بازرس، هیچ گونه هدیه و پذیرایی را از اعضای 
واحد مورد نظارت یا بازرسی و افراد مرتبط به آن ها نمی پذیریم؛ چه هدیه و پذیرایی 
مذکور، در هنگام بازرسی/ نظارت رخ دهد وچه قبل و بعد از آن، چه برای خود ما ارائه 

شود و چه برای خانواده و نزدیکانمان.

177. در مأموریت های نظارتی و در مقام بازرس سازمان، می دانیم و متعهدیم که منافع 
شخصی ما یا آشنایان و نزدیکانمان، نباید مانع اجرای قوانین و مقررات شود.

178. اگر در مقام ارزیابی تجهیزات پزشکی یا هر کاال و خدمات دیگری، در قالب مدیر، 
بازرس، کارپرداز و ... به تور، همایش یا نمایشگاهی در داخل یا خارج از کشور دعوت 
شویم، نباید هیچ گونه هدیه ای را بپذیریم، همچنین فقط پذیرایی ساده )محل اقامت 
و غذا( قابل پذیرش است و حق پذیرش هیچ گونه کاال و خدمات )تفریحی، سیاحتی 

و ...( لوکس را نداریم.

179. می دانیم که تغییر تصمیمات و اقدامات حرفه ای ما در تعامل با اعضا، کارکنان و 
مدیران سازمان های دولتی و حاکمیتی، به دلیل رد و بدل شدن وجه نقد، اعتبار، کاال 
و خدمات غیرمجاز است؛ نه در مقام ارائه دهنده و نه در مقام پذیرنده قرار نمی گیریم.

قراردادها، پروژه ها و امور مالی

اگر واحد ما به عنوان کارفرما برای دریافت کاال و خدمات، به شخص حقوقی یا حقیقی 
پروژه ای واگذار کند و ما نقش پیشنهاددهنده، ناظر، مسئول )به عنوان سفارش دهنده(، 

یا تنظیم کنندة قرارداد را داشته باشیم، کدهای زیر را رعایت می کنیم:

180. اصل بی طرفی را رعایت و کار را با درج آگهی رسمی به شایسته ترین متقاضی 
واگذار کنیم.
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181. هیچ سفارش درون یا برون سازمانی را برای تسهیل سپردن پروژه به مجری 
خاص نخواهیم پذیرفت.

182. اگر مجری با ما آشنایی)دوستی( و نسبت خویشاوندی داشت، به مافوق خود 
اطالع می دهیم تا مسئولیت را به شخص دیگری بسپارد.

183. می دانیم که ناظر درون سازمانی یا برون سازمانی پروژه نیز نباید با مجری، آشنایی 
)دوستی( و نسبت خویشاوندی داشته باشد و نباید رقیب سابق او در گرفتن پروژه ها باشد.

ارائه می دهیم و شرح  184. اطالعات شفاف را در مورد شرح خدمات درخواستی 
خدمات پیشنهادی مجری را با آن تطبیق می دهیم.

185. قرارداد را شفاف و در چارچوب مقررات جاری تنظیم می کنیم.

186. هرگونه تغییر در مفاد قرارداد پیش تر امضا و رسمی شده را با اطالع و رضایت 
آگاهانة مجری انجام می دهیم.

187. در معامالتي که شامل کسورات قانوني مي گردد، موارد مربوطه را قبل از 
عقد قرارداد، به طورشفاف بیان می کنیم و با مجری بر سر موارد مربوطه به توافق 

قانوني مي رسیم.

188. از زیان مجری به دلیل آگاه نبودن از حقوق قانونی خود و ارزش مالی واقعی کار 
جلوگیری می کنیم.

189. مطالبات مجری را بر اساس زمان بندی قرارداد و مراحل پیشرفت پروژه بدون 
تأخیر پرداخت می کنیم.

190. اسنادی )چک، سفته و ...( را که بابت ضمانت قرارداد از مجری می گیریم پس از 
ادای تعهدات او بی درنگ به او باز می گردانیم.

191. تا هنگامی که در رابطة استخدامی با سازمان قرار داریم، خود ما و خانواده و 
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نزدیکان ما نباید در شرکت، مؤسسه یا بنگاه  اقتصادی ای که طرف  قرارداد سازمان 
است عضو یا سهامدار باشند.

192. می دانیم که هرگاه در مقام کارپرداز، مدیر و ... در انتخاب خدمات دهندگان و 
فروشندگان کاال به سازمان دخیل باشیم، نباید بابت تسهیل قرارداد/ سفارش هیچ گونه 

هدیة نقدی و غیرنقدی به خودمان یا خانواده و نزدیکانمان را بپذیریم.

193. می دانیم که اگر کاال و خدمات مورد تأیید ما موجب زیان سازمان شود، مسئول 
جبران زیان منابع بیمه شدگان هستیم.

سازمان  فی مابین  قراردادهای  تأییدکنندة  یا  ناظر  پیشنهاددهنده،  مقام  در   .194
تأمین   اجتماعی و سازمان های دیگر )خصوصی، دولتی، عمومی و...(، مسئول رعایت 
تمامی قوانین و مقررات درونی )مانند آیین نامة مالی و معامالتی( و بیرونی )مانند قانون 

تجارت و قانون مبارزه با پولشویی( هستیم.

195. اگر مسئولیتی حسابدارانه و مالی )یا مرتبط به آن( داشته باشیم، بر اصول 
حسابداری تأکیدی استثناناپذیر داریم.

به  196. اگر مسئولیتی حسابدارانه و مالی )یا مرتبط به آن( داشته باشیم، حتماً 
مقررات و استانداردهای مالی پایبند هستیم.

197. می دانیم که در تهیه و تأیید تمامی اسناد و صورتحساب های مالی باید شفافیت 
و صحت را رعایت کرده و احتمال سوء استفاده، ساختگی بودن اسناد یا مشکالتی از این 

قبیل را به صفر برسانیم.

تعارض منافع

198. می دانیم که فعالیت اقتصادی شخصی در محیط کار مجاز نیست؛ مانند بازاریابی، 
بازاریابی شبکه ای و ....
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199. از هر نوع کسب وکار یا استخدام برون سازمانی که موجب شود بخشی از انرژی و 
زمان و توجهمان در محیط کار تلف شود )مانند داشتن شغل دوم و سوم و ... از قبیل 
عضویت در هیئت مدیرة شرکت های زیرمجموعة سازمان یا غیرسازمانی( و مانع انجام 

مؤثر مسئولیت های کاری مان می شود، اجتناب می کنیم.

200. می دانیم که مدیران و اعضاي هیئت مدیره نمي توانند در سازمان هاي دیگر پست 
مدیریتي به عهده گیرند )غیر از سازمان هاي تابعه در شرایط کسب مجوز از هیئت 

امنا(.

201. اگر در سازمان های تابعه نیز سمتی داشتیم، می دانیم که سمت ما در سازمان 
تأمین   اجتماعی نباید امکان تخصیص هیچ مزایایی به سمت ما در سازمان تابعه را 
داشته باشد و اگر داشت، هرگونه مزایایی که توسط ما برای خودمان تخصیص یابد، 

فساد است و مستلزم جریمه است.

202. می دانیم که هدایت مبتنی بر رضایت یا اجبار ارباب رجوع برای خریداری کاال یا 
خدمتی برون سازمانی به شرکت، مؤسسه یا بنگاهی خصوصی که خود در آن عضو یا 
سهامدار هستیم، مجاز نیست و این قاعده برای تمامی رسته های شغلی زیرمجموعة 
سازمان )مدیران و رؤسای ستاد و استان ها، پزشکان و پرستاران، رؤسا و کارکنان 

شعبات، کارکنان اداری و ...( الزامی است. 

203. آگاهیم و باور داریم که تصمیم گیري و یا تأثیرگذاري بر تصمیمي که به استخدام 
بستگان، نزدیکان و آشنایان و سفارش شدگان مراجع درون و برون سازمانی در سازمان 

منجر شود، ممنوع است.

مدیریت روابط با مراجع برون سازمانی؛ و امور سیاسی

204. آگاهیم و باور داریم که هرگونه تبلیغ احزاب یا جریان های سیاسی در محیط 
کار یا در اختیارگذاشتن منابع سازمان برای احزاب و جریان های سیاسی، به هیچ وجه 

مجاز نیست. 
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205. آگاهیم و باور داریم که مشارکت هاي سیاسي کارکنان سازمان در انتخابات در 
محیط کار مجاز نیست؛ در خارج از محیط کار نیز با هویت سازمانی خود مجاز به 
مشارکت سیاسی )فعالیت در ستاد انتخاباتی، انجام تبلیغات و اسپانسرینگ مالی و 

کاالیی و ...( نیستیم.

206. ما تحت هیچ شرایطی همکاران یا ارباب رجوع را برای انجام همکاری های سیاسی 
وادار نمی کنیم و یا تحت فشار نمی گذاریم.

207. آگاهیم و باور داریم که استفاده از منابع سازمان تأمین   اجتماعی مانند زمان، 
اموال، پول نقد، تجهیزات، محتوای منتشرشونده توسط سازمان، یا برند سازمان برای 

فعالیت  های سیاسی به هیچ وجه مجاز نیست. 

از منابع سازمان مانند زمان،  با استفاده  یا همکار درخواست کرد  اگر مدیر   .208
کامپیوتر، تلفن و غیره در امور سیاسي مشارکت کنیم، درخواست او را مؤدبانه رد 

می کنیم.

209. آگاهیم و باور داریم که هرگونه تغییر در فرایندهای استخدام، جابه جایی مرتبة 
شغلی )ارتقا، تنزل یا تغییر محل خدمت بدون تغییر درجه(، و تغییر در اولویت و 
کیفیت خدمت دهی )خدمت در شعبه، بیمارستان و هر جای دیگر(، نباید به دلیل 

فشار مراجع برون سازمانی یا مصالحه با آنان انجام شود؛ و یا وعدة آن داده شود. 

210. اجازة استفاده از اقامتگاه ها و هتل های زیرمجموعة سازمان را، جز در در چارچوب 
مقررات صادر نمی کنیم.

211. اگر توسط یک وکیل و یا هر فرد دیگر، راجع به دادخواهي هاي قطعي و یا 
احتمالي علیه سازمان یا علیه ما به عنوان یک کارمند، با ما تماس گرفته شد، ضمن 

اطالع به مافوق، موضوع را به بخش حقوقي ارجاع می دهیم.

212. به تمام استعالم هاي قانونی در چارچوب زمان بندی مشخص و در قالب  دستورالعمل  
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سازمانی پاسخ می دهیم.

213. ما هرگز حق تغییر، تحریف، پنهان کردن و یا از بین بردن مدارکي را که از طرف 
دولت خواسته شده است، نداریم.

42



فصل دوم 
کدهای اختصاصے
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مدیر

1. هرگز اتاق بزرگ و تجهیزات گران قیمت را الزمه خدمت بهتر نمي دانیم. 

2. ما خود را در قبال ایجاد فضایی مناسب برای اجرایی شدن کدهای رفتاری مسئول 
می دانیم.

3. هر روز سیستم اتوماسیون مکاتبات اداری را کنترل و به مکاتبات در اولین فرصت 
پاسخ می دهیم.

4. می دانیم که شایعه سازی، تخریب همکاران )مدیران دیگر و سایر کارکنان(، و 
غیبت پشت سر آن ها شایسته و حرفه ای نیست؛ و اعتقاد داریم نباید از برخی کارکنان 
به عنوان خبرآور )مخبر( استفاده شود. خود از آن می پرهیزیم و اجازة چنین رفتاری را 

به همکاران زیر مجموعه خود نمی دهیم.

5. می کوشیم اختالف بین  مدیران را در فضایی که تنها مدیران مربوطه حضور داشته 
باشند، با رعایت آداب گفت وگوی ذکرشده در کدهای عمومی برطرف کنیم؛ نه در 

حضور کارکنان و ارباب رجوع و میهمانان سازمان.

6. کارکنان زیرمجموعة ما حق دارند از رویکرد و عملکرد ما انتقاد کنند. می دانیم 
که با جدی گرفتن و رسیدگی به انتقادات و پیشنهادهای آنان، توان مدیریتی خود را 
بهبود خواهیم بخشید و می دانیم که حق سختگیری و انتقام گیری از کارکنان منتقد 

را نخواهیم داشت.

امکان،  تا حد  و  مي دهیم  تصمیم گیري  براي  متناسب  اختیارات  زیردستان  به   .7
مشارکتي تصمیم گیري مي کنیم )و نه همواره دیکته تصمیمات از باال(.

8. ما حدود انتظارات از کارکنان را به طور شفاف و صریح و به صورت ادواری با کارکنان 
در میان می گذاریم. 

9. می کوشیم با محدودکردن دستورها به برنامه های ازپیش تعیین شده، از تجمع کارها 
و درخواست های ناگهانی از کارکنان و ایجاد استرس کاری جلوگیری کنیم.

10. نقش ها و وظایف زیرمجموعه را با توجه به شایستگی های آن ها عادالنه توزیع 
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می کنیم؛ به گونه ای که افراد حجم کاری متعادلی داشته باشند.

11. ما هیچ موفقیت کاری را تنها به شخص خود نسبت نمی دهیم و با تقدیر و تمجید 
و ارزش قائل شدن برای کارکنان کوشا )به ویژه در حضور دیگر مدیران و کارکنان( روحیة 

جمعی کار را تقویت می کنیم.

12. ما به ایجاد موقعیت برابر استخدامي براي متقاضیان معتقد وپایبند هستیم و از 
هرگونه تبعیض و پارتي بازي در استخدام می پرهیزیم و دربرابر فشارهای برون سازمانی 

یا دورن سازمانی برای استخدام افراد خاص ایستادگی می کنیم.

13. ما به صرف کارکردن در سازمان تأمین   اجتماعی حقی را برای استخدام اقوام 
و خانوادة خود در سازمان قائل نیستیم و به فرصت برابر استخدام برای همه احترام 

می گذاریم.

14. ما می دانیم که بازخورد به هنگام، منبع ارزشمند یادگیری است و همواره به 
عملکرد مثبت و منفي افراد بازخورد مي دهیم.

15. ما به عنوان مافوق در ارتقاي افراد معیارهای مشخصی مانند تحقق اهدافی که 
برایشان تعیین کرده ایم، شایستگی هایی همچون پیگیری و پشتکار، نتیجه گرایی و 
... را مالک قرار می دهیم، نه  وظیفه مداری، همکاری درون واحدی و بین واحدی و 
تابعیت کورکورانة آن ها، صمیمیت و آشنایی خودمان با آن ها، سفارش شدن آن ها و 

هرگونه تبعیض دیگری را.

16. عملکرد زیرمجموعة خود را منصفانه ارزیابي کرده و در جلسات خصوصی به خوبي 
آن را براي ارزیابي شونده ارائه مي دهیم.

17. تا حد امکان به کارکنان و مدیران زیردست خود اختیارات الزم را تفویض می کنیم؛ 
می دانیم که پیش از این کار، باید وظایف را برای آن ها روشن کرده باشیم و از قابلیت  

و شایستگی شان مطمئن باشیم.

18. ما می دانیم تفویض اختیار به معنای تفویض مسئولیت نیست و مسئولیت اقدام ها 
و تصمیم های نمایندگان ما و پذیرندگان اختیارات از ما، به عهدة خودمان است.
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19. حق انحصار دانش و تجربه نزد خود را نداریم و ضمن رفع نیاز یادگیری تمامی 
کارکنان زیردست، همیشه برای جانشین پروری )پرورش دادن نیروهای مناسب برای 

زمانی که بازنشسته شویم( برنامه داریم.

20.  با اقداماتی مانند موافقت با آموزش، منتورینگ و ... فرصت یادگیری و رشد را برای 
کارکنان زیرمجموعة خود فراهم می کنیم.

21. ضمن حفظ رسمیت رابطة خود با کارکنان و برخورد محترمانه، آنقدر از آنان 
فاصله نمی گیریم که جرئت طرح مشکالت خود را نداشته باشند.

22. مسائل مدیریتی را که به کارکنان مربوط نیست، و مطرح کردنش با کارکنان 
ضرورت نداشته و فشار و استرس به آن ها وارد می کند، با کارکنان مطرح نمی کنیم.

تعیین  قابل سنجش  و  روشن، مشخص  اهداف  افراد،  براي  مافوق  به عنوان  ما   .23
مي کنیم و جز موارد اضطراری از آن ها کار خارج از برنامه نمی خواهیم تا استرس کاری 

را کاهش داده و کیفیت فرایندها و خدمات را به طور مستمر افزایش دهیم.

24. می کوشیم دلیل و ریشة بروز تخلف کارکنان را شناسایي کرده و با رفع آن از تکرار 
تخلف توسط سایر کارکنان جلوگیري کنیم.

25. به عنوان مدیر، در جلسات دوره ای با کارشناسان شرکت مي کنیم تا آن ها ضمن 
آشنایي با تعامالت درون جلسات از نیازمندي هاي کارها و وظایف محوله درک بهتري 

داشته باشند.

26. ما نوآوري ها و ابتکارات کارکنان را در ارزیابي عملکرد آن ها در نظر مي گیریم و 
درصورتی که به شکل شفاهی، کتبی یا عملی از ایده ، متن، مقاله  و ... تولیدشده شان 

استفاده کنیم، حتماً از صاحب اثر یاد کرده و نام و سمت او را ذکر می کنیم.

27. همیشه بر اساس تجزیه و تحلیل دقیق اطالعات و پس از اخذ نظرات کارشناسي 
افراد مرتبط، اقدام به اخذ تصمیم مي کنیم.

28. به کارکنان اجازة اظهار نظر دربارة رویه ها و دستورالعمل ها را مي دهیم و از نظرات 
مفید آن ها استفاده مي کنیم.
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29. گزارش های دریافتی کارکنان را به دقت و به طورکامل مطالعه کرده، دربارة نقاط 
قوت و ضعف آن با گزارش دهنده گفت وگو می کنیم.

30. ما در واگذاري اختیارات به کارکنان همتراز، تبعیض قائل نیستیم و اختیارات را 
متناسب با توانایي ها واگذار مي کنیم.

31. می کوشیم به عنوان مدیر از عدم گردش اطالعات و داده های مفید کاری میان 
کارکنان جلوگیری کنیم و آنان را به همکاری و همفکری و به اشتراک گذاشتن دانش 

و تجربه تشویق کنیم.

32. می کوشیم اجرای قوانین و مقررات سازمان تحت تأثیر هیچ یک از موارد زیر قرار 
نگیرد:

فشارهای برون سازمانی از مراجع دولتی و حاکمیتی- توصیه ها و سفارش های درون و 
برون سازمانی- روابط و منافع شخصی- انواع تبعیض )جنسیتی، مذهبی، قومی-زبانی، 

همشهری گرایی، باندگرایی، خویشاوندساالری و ...(

33. با مدیران دیگر همکاری می کنیم و می کوشیم از اهداف و برنامه های واحد آنان 
آگاه باشیم و اطالعات الزم را به اشتراک بگذاریم تا از این طریق موازی کاری و مغایرت 

تصمیم ها و اقدامات را به حداقل برسانیم.

34. می دانیم که در تدوین و صدور دستورالعمل ها، اخذ نظرات کارشناسان مجموعة 
خود و هماهنگی با واحدهای مرتبط )به ویژه واحدهای صف( به خطای کمتر و اعتبار 

مدیریتی بیشتر برای ما و کارایی بهتر سازمان منجر خواهد شد.

35. ما مدیران در صورت نیاز از بین زیر مجموعه خود، افرادی را به عنوان رابط بین 
واحدی منصوب می کنیم تا اطالعات مرتبط از واحدهای دیگر را در اختیار ما قرار 

دهند و به این ترتیب مانع اقدامات متضاد یا تکراری شود.

36. متعهدیم که گزارش عملکرد مورد تأیید ما باید واقع گرا، شفاف و عاری از تحریف 
و پنهان کاری باشد.

37. در ارائة گزارش هایی که به امضای ما می رسد، از تک تک کارکنانی که در تهیه و 



کدهای رفتاری سازمان تامین اجتماعی48

تدوین آن نقش داشتند قدردانی می کنیم.

38. در تنظیم گزارش ها و ارائة آن، نکات کاربردی را که برای تصمیم گیری ها مهم 
هستند، ذکر می کنیم و به جای کمیت گزارش به کیفیت آن توجه می کنیم.

39. با ارسال به موقع گزارش ها به تصمیم گیری بهینه و دقیق کمک می کنیم.

40. با ارائة اطالعات دقیق دربارة هزینه های واقعی، به تنظیم بودجه دقیق و مناسب 
کمک می کنیم.

41. در اختصاص بودجه به واحدها، عدالت و انصاف را رعایت می کنیم.

42. در مصرف بودجة تخصیص یافته به واحد خود صرفه جویی می کنیم.

43. در بودجه بندی به جای رقابت بین واحدی به اهداف کالن و نقش واحد در تحقق 
آن توجه می کنیم.

44. آگاهیم و باور داریم که اعضای هیئت امنا و هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان و 
سایر مدیران عالوه بر  واردنکردن تبلیغات و حمایت های سیاسی به درون سازمان، باید 

جهت گیری شخصی سیاسی خود را در محیط کار ترویج و تحمیل نکنند. 

و  تصمیم گیری ها  در  باید  مشخص،  موارد  در  و  امکان  حد  تا  که  می دانیم   .45
سیاست گذاری های سازمان، از مشارکت نمایندگان بیمه شدگان و کارفرمایان بهره بگیریم.

46. ما همیشه علل شکایات از خدمات و فرایندها را ریشه یابي می کنیم و راهکارهایي 
براي رفع آن ها مي یابیم.

تابلوهاي راهنمای همه فهم، که در  با نصب  تا  انجام می دهیم  47. نظارت الزم را 
آن ها فرایند دریافت خدمات توضیح داده شده است، خدمت گیری آسان ارباب رجوع 

)بیمه شدگان، مستمری بگیران و کارفرمایان( تحقق یابد.

48. به عنوان مدیر هر واحدی که با ارباب رجوع سروکار دارد، حقوق قانونی ارباب رجوع 
و بخشنامه ها و دستورالعمل ها را به بیان ساده و به طور شماتیک در قالب تابلوها، 

تراکت ها و بروشورها در فضای قابل رؤیتی در محل کار نصب می کنیم.

49. حق نداریم همکاران زیرمجموعه )کارکنان، رانندگان، خدماتی ها، نگهبان ها و ...( را 
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مأمور انجام امور شخصی زندگی مان )مانند خرید و ...( کنیم؛ حتی در صورت رضایت آنان.

رئیس شعبه
1. در ابتدای هر روز کاری، از مسئول دفتر در خصوص تماس ها، قرارهای مالقات و 

درخواست ها سؤال می کنیم و برای آن ها زمان بندی مناسبی انجام می دهیم.

2. ما هر روزگزارشی اجمالی از معاونان و مسئوالن اداری و مالی می گیریم و اقدامات 
اولویت دار را یادآوری می کنیم.

3. هر روز به درون واحدها سرکشی کرده و ضمن احوال پرسی با همکاران در خصوص 
کارها سؤال کنیم و در موارد لزوم، راهنمایی و مداخله نماییم.

4. همیشه با رایحة مطلوب و مطابق کدهای پوشش سازمان تأمین   اجتماعی در محل 
خدمت حاضر می شویم.

5. از ارباب رجوع با چهره ای مهربان و خندان استقبال کرده و تا حد امکان از او 
پذیرایی می کنیم.

6. در اولین برخورد با ارباب رجوع به او لبخند می زنیم و مي گوییم: »در خدمت شما 
هستم، چه کمکي مي توانم بکنم«.

7. ما با گوش دادن مؤثر و صبورانه تالش می کنیم نیازهای ارباب رجوع )بیمه شدگان، 
مستمری بگیران و کارفرمایان( را شناسایی کرده و به بهترین روش ممکن، آن ها را 

برآورده کنیم.

8. هنگام صحبت با ارباب رجوع )بیمه شدگان، مستمری بگیران و کارفرمایان( به چهرة 
وی نگاه می کنیم، هرگز حرف او را قطع نمی کنیم و هنگامی که توضیح می دهد با 
تلفن سازمانی، تلفن همراه، تبلت، کامپیوتر و ... کار نمی کنیم؛ تا احساس نکند حوصلة 

ما از سخنان او سر رفته یا مزاحم ما شده است.

او،  با  خود  غریبگی  آشنایی/  از  )فارغ  را  ارباب رجوع  هر  خواسته های  همیشه   .9
یا  قومیتش، ثروتمندبودن  و  زبان  و  سفارش شدگی/ سفارش نشدگی اش، مذهب 
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فقیربودنش، زن یا مرد بودنش و ...( به طور مؤدبانه پاسخ می دهیم و در چارچوب 
مقررات به او اطمینان می دهیم که کارش را راه خواهیم انداخت.

10. هیچ گاه در حضور ارباب رجوع رفتار خود با همکاران را از حالت رسمی و محترمانه 
و  شوخی  و  نمی کنیم  سرزنش  را  آنان  نکرده،  مشاجره  آن ها  با  نمی کنیم؛  خارج 
صمیمیت غیررسمی بروز نمی دهیم؛ حل اختالفات را به زمان و مکان مناسب و 

شوخی و صمیمیت را به زمان استراحت یا خارج از اداره موکول می کنیم.

11. در شکایت ارباب رجوع  شخصاً ورودکرده و تا حل مشکل، موضوع را پیگیری می کنیم.

12. اعتماد ارباب رجوع )بیمه شدگان، مستمری بگیران و کارفرمایان( را با رفتار صادقانه 
و درست به شیوه ای حرفه ای و مؤدبانه کسب و حفظ می کنیم.

13. هرگز شرایطی را ایجاد یا زمینه سازی نمی کنیم که به موجب آن، ارباب رجوع 
)بیمه شدگان، مستمری بگیران و کارفرمایان( به شرط فراهم آوردن خدمات، وجوه نقد، 
کاال، پذیرایی و ... از ما خدماتی را دریافت نمایند. اگر چنین پیشنهادی به ما داده شود، 

بر اساس کدهای عمومی مربوطه رفتار می کنیم.

14. ما تالش می کنیم که ارباب رجوع )بیمه شدگان، مستمری بگیران و کارفرمایان( با 
دریافت حس احترام از جانب ما و اطمینان از تالش ما برای راه افتادن کارش ما را 

ترک کند.

15. هنگامی که همکاران در دفتر کار حاضر می شوند، دوستانه از آن ها استقبال می کنیم 
و موقع رفتن محترمانه آن ها را مشایعت می کنیم.

16. با همکاران زیر مجموعه خود در عین قطعیت، محترمانه و بدون پرخاشگری، 
خشونت کالمی و تهدید رفتار می کنیم.

17. در هنگام گفت وگو با همکاران زیرمجموعه به آن ها کاماًل توجه می کنیم و از 
اقداماتی مانند در دست گرفتن تلفن همراه و یا تلفن ثابت، کار با سیستم و ... اجتناب 

می ورزیم تا در آن ها حس منفی ایجاد نکنیم.

18. در هنگام گفت وگو با همکاران زیر مجموعه به آن ها اجازه و فرصت اظهارنظر و 
انتقاد می دهیم و می دانیم که یکی از راه های بهبود فرایندهای خدمات دهی سازمان و 
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کسب تجربة مدیریتی برای خود ما، به کارگیری انتقادات درست آن ها است.

19. هرگز به خود اجازه ورود به حریم خصوصی همکاران را نمی دهیم و همواره تابع 
کدهای رفتاری محرمانگی و حریم شخصی سازمان تأمین   اجتماعی هستیم.

20. هرگونه گوشزدکردن اشتباهات به همکاران زیرمجموعه را در خلوت و در عدم 
حضور سایر همکارانشان انجام می دهیم؛ آن هم با رعایت شرایطی است که لحن صدای 
ما و شیوه ای که او را فرا می خوانیم، برای دیگران مشخص نباشد که به چه دلیل نزد 

ما می آید. برعکس همواره تقدیرها و تشویق ها را در جمع انجام می دهیم.

21. در صورت درخواست مرخصی همکاران زیرمجموعه هرگز نمی پرسیم برای چه 
مرخصی می خواهید یا اینکه کجا می روید؟ این کار تجاوز به حریم شخصی اوست. 

مالک موافقت و مخالفت ما تنها مقررات موجود است.

22. ما متعهدیم در همة جلسات و کمیته ها با رعایت کدهای رفتاری جلسات شرکت 
کنیم.

23. ما بخشنامه ها و دستورالعمل های ارسالی از ستاد را به دقت مطالعه می کنیم و 
نظرات بهبود و اصالحی خود را ارائه می دهیم.

بازرس کارگاه ها یا مسئول اجرائیات
1. در محیط کار )بازرسی و اجراییات( موظف به رعایت اخالق حرفه ای، عمومی و 

مذهبی مندرج در کدهای عمومی هستیم.

2. همواره در بازرسی ها و مأموریت های اجرایی، از لباس و لوگو )بَج( رسمی سازمان 
استفاده می کنیم و خود را موظف به رعایت کدهای عمومی مربوط به پوشش و 

آراستگی می دانیم.

3. ما از هرگونه رفتار خشونت آمیز مثل فریاد کشیدن، تحقیر کارفرما، عصباني شدن در 
جلسات بازرسی و مخالفت تند با کارفرما مي پرهیزیم و ضمن حفظ قاطعیت، محترمانه 
و با خونسردی شرح می دهیم که بر اساس کدام مقررات تصمیمی گرفته ایم و به 

کارفرما اطمینان می دهیم که حق اعتراض به تصمیم ما برای او وجود دارد.
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4. در محل کار )بازرسی و اجراییات( به تلفن های شخصی خود پاسخ نمی دهیم، 
تلفن های کاری را تا حد امکان کوتاه پاسخ می گوییم و با تلفن همراه و تبلت خود 

مشغول نمی شویم.

5. ما از افشای اسرار کارفرما )مانند میزان بدهی و...( یا هر نوع اطالعانی که ممکن 
است مورد سوءاستفاده رقبا قرار گیرد، می پرهیزیم و در زمینة محرمانگی تابع کدهای 

عمومی هستیم.

6. هیچ سفارش و تحمیل برون سازمانی و درون سازمانی ای را درمورد تخفیف قائل شدن 
برای کارفرما نمی پذیریم. 

7. در حین کار )بازرسی و اجراییات( به هیچ وجه از خدمات و یا محصوالت تولیدشده 
در کارگاه یا موجود در آنجا به عنوان پذیرایی مصرف نمی کنیم و با خود نمی بریم 
و وعدة دریافت در آینده را نمی پذیریم. به عنوان هدیه نیز نمی توانیم خدمات و یا 
محصوالت تولیدشده در کارگاه یا موجود در آنجا یا هر کاال و خدمات و وجه نقدی را 

بپذیریم.

8. در مواجهه با پیشنهاد هدیه از سوی شخص کارفرما، کارکنان یا نمایندگان او در 
زمان بازرسی یا پیش و پس از آن، محترمانه و قاطعانه هر هدیه ای را رد می کنیم 
)شامل هدایای نقدی و غیرنقدی، پذیرایی، بلیط ها و رزروهای مکان های تفریحی- 
سیاحتی- زیارتی، موقعیت های شغلی و استخدامی و ... چه به خود ما پیشنهاد شود و 

چه برای خانواده و اقوام و نزدیکان و دوستان ما(.

9. در حین کار )بازرسی و اجراییات( یا پس از آن به هیچ وجه مجاز به خریداری 
محصوالت یا خدمات کارگاه بازرسی شده نیستیم.

10. به عنوان یک اصل کلی، ما می دانیم که بازرس یا مسئول اجراییات، نباید از اقوام 
سببی و نسبی کارفرما باشد. در صورت تعیین ما برای بازرسی از کارگاه های آشنایان 

از مافوق خود می خواهیم که شخص دیگری را معین کند.

11. در تعامالتمان با کارفرما، محترمانه، شفاف و مبتنی بر مقررات و کدهای عمومی 
برخورد مي کنیم و انتظارات خودمان را به صورت شفاف بیان می کنیم و صبورانه به 
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پرسش های آن ها پاسخ دقیق و صحیح می دهیم.

12. همة ما مکلفیم با اطالعات کافي در کارگاه حضور یابیم و هنگام راهنمایي کارفرما 
اطالعات صحیح و کامل ارائه دهیم.

13. از این به بعد، هیچ گاه بدون تسلط بر کدهای رفتاری بازرسان، به بازرسی و اجرا 
نمی رویم و می کوشیم همیشه این کدها را مرور کنیم تا ملکة ذهن شود.

14. قبل از شروع کار اطالعات الزم و کافی در خصوص نحوة ارائة لیست کارکنان و 
لیست حقوق بیمه شدگان را به کارفرماها توضیح داده و آن ها را توجیه می کنیم.

15. در صورت لزوم و در کارگاه های جدید، قبل از شروع کار به بیمه شدگان در 
خصوص حق و حقوق آنان و خدمات سازمان اطالعات کافی داده و آن ها را راهنمایی 

می کنیم.

16. به عنوان یک اصل کلی، ما می دانیم کارفرماها گاه تمایل به همکاری کامل ندارند، 
در نتیجه در تعامل با آن ها آرامش و صبوری و متانت خود را حفظ می کنیم.

17. در ابتداي ورود به کارگاه خود را معرفي مي کنیم )نام و مشخصات مورد نیاز(، 
کارت شناسایی معتبر و برگة اجراییه را نشان می دهیم و از اینکه وقت کارفرما را 
می گیریم پوزش خواسته، از آن ها می خواهیم که به منظور تسریع فرایند، همکاری 

صادقانه و دقیق داشته باشند. 

18. برگة اجراییات و شناسایی را صرفاً به کارفرمای مجاز داده و به هر کسی نمی دهیم.

و  منصفانه  دستورالعمل ها،  و  مقررات  چارچوب  در  باید  ابالغ ها  که  می دانیم   .19
محترمانه صورت پذیرد.

20. نهایت تالش خود را برای شناخت دقیق و کامل فضای کارگاه به منظور تشخیص 
وسایل تولید از غیر از آن را می کنیم.

21. در صورت برداری از تعداد کارکنان کارگاه ها، نهایت دقت را به عمل می آوریم و از 
صحت و دقت کار خود به طرق مختلف )مانند خوداظهاری دیگر کارکنان، اظهارات 
محلی، دقت به چیدمان اتاق های کار و تجهیزات و وسایل کار-مانند میزهای کار 
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و تعداد دستگاه هایی که نیاز به کارگر دارد- و تطبیق آن با تعداد کارکنان حاضر( 
اطمینان حاصل می کنیم.

22. در صورت برداری ها دقت می کنیم تا اسم افراد به صورت دقیق و صحیح و کامل 
ثبت شود.

23. ما از فرایند کار و اقدامات انجام شده تا روز بازرسی و اجرا اطالعات کافی داریم و 
با ارائة آن اطالعات کارفرما را مجاب به همکاری می کنیم.

24. تحقیقات الزم و اقدامات کافی برای دریافت مستندات مورد نیاز )مانند صورت های 
مالی و یا لیست حضور و غیاب و ...( را انجام می دهیم.

25. در حین اجرای حکم اجراییات دقت الزم را در توقیف اموال داریم که به اشتباه 
تجهیزات و لوازمی را که به تولید مربوط است، ضبط نکنیم.

26. ما در خصوص آنچه از کارفرما ضبط می کنیم، امانتدار هستیم.

27. پس از اتمام کار از کارفرما امضای اختتامیه را دریافت می کنیم.

28. در حین گزارش نوشتن، تحت تأثیر فضا و برخود کارفرما قرار نمی گیریم و گزارش 
واقعی می دهیم.

پزشک
1. ما براساس استانداردها و دستورالعمل های حرفه ای، خدمات باکیفیت درمانی را 
به طور بی طرفانه برای همة افراد فراهم می کنیم و می دانیم که سن، جنسیت، نژاد، 
قومیت، ملیت، مذهب، ناشناس یا مشهوربودن، و وضعیت اقتصادی و گرایش سیاسی 

آن ها نباید شیوه و میزان خدمت دهی ما را متأثر سازد.

2. ما مسئولیت حرفه ای در قبال درمان بیمار را تا زمانی که دیگر درمان مورد نیاز 
نباشد یا پزشک دیگری وظیفه درمان را به عهده گرفته باشد، به طور کامل می پذیریم.

3. می دانیم که بیماران، حق قبول یا رد درمان پزشکی را دارند )به جز موارد اورژانس( 
و به هیچ وجه در هیچ مرحله ای از درمان، خدمات اجباری ارائه نمی دهیم.
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4. ما به ارائة هرگونه کمک درمانی به افرادی که نیاز فوری دارند، متعهد هستیم.

5. در هر شرایطی سالمت بیمار را به عنوان اولویت اول در نظر می گیریم، نه مالحظات 
اقتصادی، سازمانی و ... را.

خود،  رشتة  در  موجود  علمی  اطالعات  به روزترین  و  بهترین  اساس  بر  همواره   .6
گزینه های درمان را ارائه می دهیم.

7. ما همواره در ارائة خدمات درمانی، استانداردهای درمان را رعایت می کنیم.

8. ما هرگز بین خدمات خود و همکارانمان مقایسه ای برای بیمار انجام نمی دهیم.

9. از منابع مراقبت های پزشکی در دسترس، متناسب با نیاز استفاده معقول داریم.

10. ما حق بیمار برای دسترسی به سطح الزم مراقبت های پزشکی را به رسمیت 
می شناسیم.

منابع  به  بیماران  سایر  دسترسی  بر  می تواند  منابع  از  ما  استفادة  می دانیم   .11
مراقبت های پزشکی تأثیر بگذارد، لذا همواره اصول ضرورت و عدالت را در استفاده از 

منابع رعایت می کنیم.

بیمار،  به  ارائه شده  مدارک  و  گواهینامه ها  پزشکی،  در گزارش های  ما همواره   .12
صداقت را رعایت می کنیم و هیچ استثنایی را در این زمینه نمی پذیریم.

13. برای ما بدیهی است که حق سرک کشیدن و استفاده از وسایل شخصی بیماران 
روی میز یا داخل کمد آن ها را نداریم.

14. تحت هیچ شرایطی از بیمار، مددجو، یا همراهان آن ها با هیچ وسیله ای مانند تلفن 
همراه، تصویربرداری یا صدابرداری نمی کنیم.

15. به تمامی کودکان حاضر در محیط درمانی )چه به عنوان بیمار و چه مالقات کننده( 
لبخند می زنیم، در حضور آن ها خبرهایی را که بیمار و همراه او را ناراحت می کند، 
نمی گوییم و در موارد خاص می کوشیم یکی از همراهان یا همکاران کودک را دور و 

سرگرم کند.
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16. همیشه بیماران را به طور رسمی و با نام خانوادگی و پیشوند خانم/ آقای صدا می زنیم.

17. در هر شرایطی از حریم خصوصی بیماران حفاظت کرده و اطالعات پزشکی آن ها 
را محرمانه تلقی می کنیم و فقط با توافق بیمار و در شرایط خاصی مانند دستورات 

قضایی آن اطالعات را به مراجع مرتبط ارائه می دهیم.

18.  از اطالعات دریافتی بیمار فقط برای اهداف درمانی استفاده می کنیم.

19. اطالعات الزم برای آموزش، تحقیق یا فرایند تضمین کیفیت را فقط با حفظ حریم 
شخصی و بدون ذکر نام ارائه می دهیم.

20. درصورت انجام هرگونه پژوهش وتحقیق که نیاز به استفاده از اطالعات مددجو/
بیمار وجود دارد، ضمن کسب رضایت او، صرفاً براساس مقررات عمل می کنیم.

21. ما متعهد به نگهداری سوابق پزشکی کافی برای بیماران هستیم.

22. اطالعات بیمار را محرمانه نگه داشته و درمورد بیماران در مکان های عمومی با 
سایرین ــ از جمله تیم درمان ــ صحبت نمی کنیم؛ زیرا حتی زمانی که اسم فرد 

مطرح نشود هم امکان شناسایی وجود دارد.

23. می دانیم که برقراری رابطة شخصی با بیمار یا همراهان او، مانند گپ زدن دربارة 
امور بی ارتباط با خدمت در حال انجام )مانند گفت وگو دربارة باورهای فرهنگی، مذهبی 
و سیاسی، حوادث روز، سرگرمی ها، عالیق روزمره و...(، ردوبدل کردن شمارة موبایل 
یا شمارة حساب، پذیرش و ارائة خوراکی، هدیة نقدی و غیرنقدی، و مانند این ها در 
محیط کار ممنوع است و در صورت تقاضای بیمار یا همراهان او، باید با لحن مؤدبانه 
و صرفاً با گفتن جملة »عذرخواهی می کنم، بر اساس قوانین سازمان، اجازة این کار را 

ندارم«، خواسته را رد کرد.

24. تنها در صورت توانایی حفظ صداقت حرفه ای خود و منافع بیماران به انجمن ها، 
قراردادها و موافقت نامه ها وارد می شویم.

25. هرگز از جایگاه حرفه ای خود برای سود شخصی استفاده نمی کنیم و می دانیم که 
تنها درآمد ناشی از فعالیت در محل کار باید همان باشد که در فیش حقوقی و سایر 
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دریافت های قانونی مانند مزایای انگیزشی و پرکیس منعکس می شود.

26. ما از هرگونه مشارکت مالی، مانند وام ها و طرح های سرمایه گذاری، با بیماران 
اجتناب می ورزیم.

27. هیچ گاه بیمار یا همراه او را به مطب ها، آزمایشگاه ها، مؤسسات درمانی، داروخانه ها 
و مراکز خاصی هدایت نمی کنیم و حق تبلیغ برای پزشکان، داروسازان، داروها و مواد 

بهداشتی و ... را نداریم.

28. از ابراز هر نوع عالقة شخصی، مالی یا تجاری که می تواند قضاوت های حرفه ای 
همکاران را جهت دهی کند، اجتناب می ورزیم.

29. ما محیطی ایمن را برای ارتقای سالمت و تندرستی افراد، در مراکز درمانی فراهم 
می کنیم.

30. قبل از ارائة هرگونه خدمات به صورت مستدل از ضروری بودن خدمات ارائه شده، 
اطمینان حاصل می کنیم.

31. ما پیش از شروع درمان، از اینکه بیماران دسترسی به اطالعات کافی در مورد 
فرایند درمان دارند و آن را می پذیرند، اطمینان حاصل می کنیم.

بیماران و  برای  از شروع فرایند درمان اطالعات کافی، دقیق و به موقع  32. پیش 
خانواده هایشان برای تسهیل فرایند تصمیم گیری و قضاوت آگاهانه فراهم می کنیم.

33. پیش از شروع درمان به خواسته ها و تصمیمات بیماران و خانواده هایشان در زمان 
برنامه ریزی و ارائة خدمات تا حد امکان احترام می گذاریم.

34. پیش از هرگونه اقدام درمانی از بیمار رضایت آگاهانه اخذ می کنیم.

35. با کودکان بیماری که رضایتشان برای درمان ضروری است، رفتار مناسب صبورانه 
و منطقی داریم.

36. ما همواره قبل از شروع درمان، به بیماران دربارة نقش اعضای تیم، اطالع رسانی 
می کنیم.

37. هرگز در مورد خدمات پزشکی خود، تبلیغات غیرواقعی نمی کنیم.
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38. در فرآیند درمان بیماران انتظارات غیرواقعی در آن ها ایجاد نمی کنیم.

39. همواره پیش از شروع درمان، هم ماهیت خدمات ارائه شده و هم توانایی پرداخت 
بیمار را در تعیین هزینه ها برای بیمارانی که تحت پوشش بیمه  نیستند، لحاظ می کنیم.

40. در تمام مراحل درمان، همواره به بیماران و خانواده هایشان مطابق با نیازها و 
ظرفیت آن ها اطالعات و مشاوره های الزم و کافی را ارائه می دهیم.

41. در تمامی مراحل درمان از بیمار نظرخواهی کرده و اطمینان حاصل می کنیم او 
اطالعات الزم درخصوص فرایند درمان دارد.

42. همواره در تمام مراحل درمان به درخواست ها و صحبت های بیماران، گوش داده 
و به نظرات آن ها در مورد سالمتشان احترام می گذاریم و نیز به نگرانی هایشان پاسخ 

مؤثر می دهیم.

43. در همة مراحل درمان، شرایط را به گونه ای فراهم می کنیم که موجب تسهیل 
هماهنگی برای بیماران و همراهانشان شود.

44. در تمام مراحل درمان درصورتی که بیمار از ما تقاضای نظرخواهی از یک پزشک 
دیگر را داشت به او احترام می گذاریم و پاسخ مستدل می دهیم.

45. حتی درصورتی که بیمار از ما نخواهد، زمانی که ارجاع بیمار به یک متخصص دیگر 
به نفع بیمار است، او را به متخصص مربوط راهنمایی می کنیم.

46. ما از حق بیمار برای شکایت در تمام مراحل درمان آگاهی داریم و برای حل و 
فصل شکایات تالش و همکاری می کنیم؛ شکایت او نباید در فرایند خدمت دهی ما 

اختالل ایجاد کند.

47. مسئولیت خطاهای تشخیصی و مداخله ای را می پذیریم و درصورت رخ دادن 
اشتباه، ضمن گزارش آن به مقام مافوق، موظف به عذرخواهی صادقانه از بیمار و 
او صبورانه گوش  بیمار و همراه  اعتراضات  به  این شرایط  او هستیم. در  همراهان 
بتوانیم  تا حدی که  را تصدیق می کنیم و  آنان  ناراحتی های تجربه شدة  می دهیم، 

حمایت و پشتیبانی الزم را ارائه می دهیم.
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48. همواره در راستای بهبود و ارتقای اعتماد بیمار تالش می کنیم و مستقیم و 
غیرمستقیم موجب ایجاد آزارهای فیزیکی و روانی در بیمار نمی شویم.

49. هرگز از آسیب پذیری بیمار یا فقدان دانش پزشکی در هنگام ارائه یا توصیه درمان 
یا خدمات سوءاستفاده نمی کنیم.

50. در تمام مراحل درمان، از بیان اعتقادات شخصی خود برای بیماران که موجب 
ناراحتی آن ها می شود، اجتناب می ورزیم.

51. به حفظ آرامش و کرامت  انسانی بیماران در حال مرگ متعهدیم. 

52. متعهد به تشخیص در محدودة دانش و صالحیت خود هستیم و درصورتی که 
بیماری در حوزة تخصصمان نبود، اظهار نظر تخصصی نمی کنیم

53. از صالحیت، تجربه، دانش و مهارت پزشک یا متخصصی که بیمار را به آن ارجاع 
می دهیم، اطمینان حاصل می کنیم.

54. درگزارش های پزشکی، گواهینامه ها و مدارک ارائه شده به بیمار صداقت را رعایت 
می کنیم.

55. متعهد به کسب دانش و مهارت های به روز هستیم و در فعالیت هایی که موجب 
توسعة دانش، مهارت ها و عملکرد می شود، مشارکت داریم.

56. ما به صورت مستمر از اینکه عملکردمان مطابق با استانداردهای قابل قبول توسط 
عموم و هم ترازانمان است، اطمینان حاصل می کنیم.

57. با سایر همکاران در هر ردة شغلی شفاف و محترمانه برخورد می کنیم.

58. ما هرگز برای انگیزه های شخصی به شهرت همکاران، خدشه وارد نمی کنیم.

59. به مشارکت همة متخصصان مراقبت های پزشکی در درمان بیمار احترام می گذاریم.

60. ما هرگز عوامل و روش های تشخیصی یا درمانی را که استفاده می کنیم از همکاران 
خود مخفی نمی کنیم.

61. با سایر پزشکان هماهنگ هستیم  و اطالعات مناسب را به موقع به آن ها ارائه می دهیم.
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62. درصورتی که در مراکز آموزشی فعالیت داریم، در فرایند درمان ابتدا به شفاف سازی 
نقش دانشجویان در درمان بیمار برای خود دانشجو، بیمار و همکاران می پردازیم و 

مسئولیت خودمان در درمان را به دانشجو محول نمی کنیم.

63. با دانشجویان پزشکی همراهمان محترمانه و صبورانه برخورد می کنیم و اطالعات 
الزم را به موقع در اختیارشان قرار می دهیم.

64. همواره به افراد تحت نظارت، بازخورد سازنده و منصفانه می  دهیم؛ اشتباهاتشان را 
در خلوت به آن ها گوشزد و از عملکرد خوبشان در جمع تمجید می کنیم.

65. همواره در گزارش های ارزیابی عملکرد همکاران، اطالعات دقیق و قابل اطمینان 
ارائه می دهیم.

66. همواره برای گروه ها و افراد آسیب پذیر از قبیل کودکان، سالمندان، افراد دچار 
ناتواني و معلولیت های جسمي، بیماران رواني و ناتوان در تصمیم گیری، مناسب ترین 

سطح خدمات درمانی را فراهم می آوریم.

67. ملزم به غربالگری و گزارش بیماری های جدی هستیم.

پرستار
و  درمانی  باکیفیت  خدمات  حرفه ای،  دستورالعمل های  و  استانداردها  براساس   .1
مراقبتی را بی طرفانه برای همة افراد فراهم می کنیم و می دانیم که سن، جنسیت، نژاد، 
قومیت، ملیت، مذهب، ناشناس یا مشهوربودن، و وضعیت اقتصادی و گرایش سیاسی 

آن ها نباید شیوه و میزان خدمت دهی ما را تحت تأثیر قرار دهد.

2. می دانیم که باید اطمینان حاصل کنیم که بیمار یا همراه جمالتمان را به درستی 
درک کرده است، به جای عبارات تخصصی پزشکی از جمالت ساده استفاده می کنیم؛ 
در قالبی مانند »برای اینکه حالتان بهتر شود، باید این دارو را مصرف کنید/ در این 
حالت دراز بکشید/ صحبت نکنید/ مایعات ننوشید و ...«. درصورتی که زبان محلی بیمار 

یا همراه را ندانیم، از دیگران کمک می گیریم.

3. رفتار ما با بیمار و همراه او همواره محترمانه و مسئوالنه خواهد بود.
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4. در هیچ شرایطی به بیمار یا همراه او دربارة وضعیت سالمتی، مراحل درمان و هر 
موضوع دیگری اطالعات نادرست نمی دهیم.

5. بدیهی است که حق سرک کشیدن و استفاده از وسایل شخصی بیماران روی میز 
یا داخل کمد آن ها را نداریم.

6. می دانیم که برقراری رابطة شخصی با بیمار یا همراهان او، مانند گپ زدن دربارة امور 
بی ارتباط با خدمت در حال انجام )مانند گفت وگو دربارة باورهای فرهنگی، مذهبی 
و سیاسی، حوادث روز، سرگرمی ها، عالیق روزمره و ...(، ردوبدل کردن شمارة موبایل 
یا شمارة حساب، پذیرش و ارائة خوراکی، هدیة نقدی و غیرنقدی و مانند این ها در 
محیط کار ممنوع است. در صورت تقاضای بیمار یا همراهان او، باید با لحن مؤدبانه و 
صرفاً با گفتن جملة »عذرخواهی می کنم، بر اساس قوانین سازمان، اجازة این کار را 

ندارم«، خواسته را رد کرد.

7. به تمامی کودکان حاضر در محیط درمانی )چه به عنوان بیمار و چه مالقات کننده( 
لبخند می زنیم. در حضور آن ها خبرهایی را که بیمار و همراه او را ناراحت می کند، 
نمی گوییم و در موارد خاص می کوشیم یکی از همراهان یا همکاران کودک را دور و 

سرگرم کند.

8. همیشه بیماران را به طور رسمی و با نام خانوادگی و پیشوند خانم/آقای صدا می زنیم.

9. در موارد خاص، برای حفظ آرامش و اعتماد بیمار و همراه او، به آن ها قول می دهیم 
که اطالعات شخصی بیمار نزد پزشکان و پرستاران مربوطه محرمانه باقی می ماند.

10. دسترسی به پروندة بیمار را فقط برای افراد مسئول در درمان فرد امکان پذیر می سازیم.

11. اعمال خشونت فیزیکی، کالمی، روانی و ... را خط قرمز خود می دانیم و با بیمار و 
همراهان او با صدای بلند و خشن حرف نمی زنیم.

12. برای جلب اعتماد بیمار و همراه او، هیچ گاه به آن ها دروغ نمی گوییم. 

13. در مواردی که همراهان بیمار رفتار مخل آگاهانه یا ناآگاهانه ای دارند )مانند کسی 
که پنجره ای را که نباید باز می کند، در جایی که نباید می نشیند، بلندبلند با موبایلش 
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صحبت می کند، تجهیزات را دستکاری می کند و ...(، اگر به نگهبان یا نیروی خدماتی 
دسترسی داشته باشیم، تذکردهی را به او می سپاریم؛ به ویژه اگر ممکن باشد که 
بیماران تذکردهی ما را ببینند )بیمار باید در وجود ما یک مراقبت  کننده ببیند، نه یک 
پلیس(. اگر ناچار به تذکردهی در حضور بیمار شویم، با لحن مؤدبانه و در قالب این 

جمله سخن می گوییم: »ببخشید، برای کمک به بهبودی بیماران، بهتر است که ...«.

14. اگر الزم باشد که همراه بیمار اقدامی مراقبتی کند، یا حدس بزنیم در نبود ما این 
ـ مانند بستن سرم، مرطوب کردن لب بیمار جراحی شده، جابه جایی  کار را خواهد کردـ 
بیمار یا تجهیزات متصل به او و ... ــ یک بار برای همراه توضیح می دهیم که چه 
کارهایی را نباید انجام دهد. ممنوعیت های غذایی یا حرکتی را برای بیمار )در صورت 
هشیاری( و همراه او شرح می دهیم و اگر احساس کنیم مخاطره ای وجود خواهد 
داشت، از همراه می پرسیم که می خواهد نکات را روی کاغذ یا در گوشی همراهش 

یادداشت کند یا خیر.

15. بسته به وضعیت بیمار، برای همراهان توضیح می دهیم که در چه مواردی باید 
به سرعت پرستار را خبر کنند، و چه مواردی عادی است. اگر استثنائاً بیمار به طور 
هم زمان بیش از یک همراه دارد، هماهنگ می کنیم که خودشان یک نفر را به عنوان 

مسئول هماهنگی با پرستاران انتخاب کنند. 

16. در هیچ شرایطی اصول اخالقي، قانوني و شرعي را زیر پا نمی گذاریم.

17. همواره برای گروه ها و افراد آسیب پذیر از قبیل کودکان، سالمندان، افراد دچار 
ناتواني و معلولیت های جسمي، بیماران رواني و ناتوان در تصمیم گیری، مناسب ترین 

سطح خدمات درمانی و مراقبتی را بر اساس دستورات پزشک فراهم می آوریم.

18. در موارد عدم امکان خدمت رساني ایده آل، تا زمان برقراري برنامة جدید درماني، 
مراقبت را در بهترین سطح از توانایي ادامه می دهیم.

19. همواره سوابق درمانی را به صورت امن و قابل دسترس ذخیره می کنیم.

20. به منظور حفظ حریم شخصی و کرامت بیمار، محیط فیزیکی مناسبی را فراهم 
می کنیم.
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21. از اطالعات دریافتی بیمار فقط برای اهداف درمانی استفاده می کنیم.

22. در صورت انجام هرگونه پژوهش وتحقیق که نیاز به استفاده از اطالعات مددجو/
بیمار وجود دارد، ضمن کسب رضایت او، صرفاً بر اساس مجوز قانونی و تأیید مسئول 

فنی بیمارستان عمل می کنیم.

23. اطالعات بیمار را محرمانه نگه می داریم و در مورد بیماران در مکان های عمومی 
با سایرین ــ از جمله تیم درمان ــ صحبت نمی کنیم؛ زیرا حتی زمانی که اسم فرد 

مطرح نشود هم امکان شناسایی وجود دارد.

24. مددجو/بیمار را مطلع می کنیم که ممکن است بخشي از اطالعات پرونده با سایر 
اعضای تیم درمان برای مشاوره درماني در میان گذاشته شود و حتماً رضایت بیمار )و 

در صورت عدم هشیاری او رضایت همراه مسئول( را کسب می کنیم.

25. تحت هیچ شرایطی از بیمار، مددجو یا همراهان آن ها با هیچ وسیله ای مانند تلفن 
همراه، تصویربرداری یا صدابرداری نمی کنیم.

26. در ارائة مراقبت های پرستاری طرح انطباق مدنظر قرار گرفته و در صورت نیاز 
به مراقبت از مددجو توسط پرسنل مرد ، حتماً این کار را با حضور یک خانم در اتاق 

انجام می دهیم.

27. در صورت هشیاری بیمار، حتی برای به اشتراک گذاشتن اطالعات با اعضای خانواده 
بیمار از وی رضایت می گیریم.

28. مسئولیت خطاهای درمانی و مراقبتی را می پذیریم و در صورت رخ دادن اشتباه، 
ضمن گزارش آن به مقام مافوق، موظف به عذرخواهی صادقانه از بیمار و همراهان 
او هستیم. در این شرایط به اعتراضات بیمار و همراه او صبورانه گوش می دهیم، 
ناراحتی های تجربه شدة آنان را تصدیق می کنیم و تا حدی که بتوانیم حمایت و 

پشتیبانی الزم را ارائه می دهیم.

29. در زمان وقوع خطای حرفه ای آسیب زننده به سالمت بیمار، در سریع ترین زمان 
ممکن به اصالح اقدام کرده و در صورت نیاز برای حفظ ایمنی افراد مداخله مستقیم 
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می کنیم.

او  را حق  اشتباه درمانی و مراقبتی خود و همکاران  از  بیمار  30. شکایت رسمی 
می دانیم و این رخداد نباید در فرایند خدمت دهی ما اختالل ایجاد کند.

31. با شناسایي و گزارش خطاهاي حرفه اي همکاران تیم درماني از بروز صدمات 
احتمالي به مددجو/ بیمار پیش گیري می کنیم.

32. همواره اطمینان حاصل می کنیم که اطالعات درمانی و عمومی دقیق و درستی 
به پزشکان و سایر پرستاران ارائه دهیم.

33. در صورت مواجهه با هر نوع چالش اخالقي در فرایند خدمت دهی خود یا همکاران، 
براي تصمیم گیري، با افراد متخصص در کمیته اخالق مشورت می کنیم.

34. می دانیم که ارائة اطالعات پزشکی، توصیه های درمانی مبتنی بر داروهای شیمیایی 
یا گیاهی یا ورزش ها و رژیم ها از سوی پرستار به بیمار یا همراهان او ممنوع است. 

خدمات صرفاً در چارچوب دستورالعمل و پروتکل بیمارستان ارائه می شوند. 

35. هیچ گاه بیمار یا همراه او را به مطب ها، آزمایشگاه ها، مراکز درمانی، داروخانه ها 
و ... هدایت نمی کنیم و حق تبلیغ برای پزشکان، داروسازان، داروها و مواد بهداشتی 

و ... را نداریم.

36. از ابراز هر نوع عالقة شخصی، مالی یا تجاری که می تواند قضاوت های حرفه ای 
همکاران را جهت دهی کند، اجتناب می ورزیم.

37. هرگز از جایگاه حرفه ای خود برای سود شخصی استفاده نمی کنیم و می دانیم که 
تنها درآمد ناشی از فعالیت در محل کار باید همان باشد که در فیش حقوقی ما و سایر 

دریافت های قانونی مانند مزایای انگیزشی و پرکیس منعکس می شود.

38. دریافت وعده یا هدیة نقدی و غیرنقدی توسط همکاران را به مقامات باالتر گزارش 
می کنیم؛ چه از بیمار، همراهان و مالقات کنندگان او دریافت شده باشد و چه از سایر 

همکاران و یا مراجع برون سازمانی.

39. همواره از ایمنی افراد در حین فعالیت های درمانی اطمینان حاصل می کنیم.
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40. همواره از ایمنی افراد در حین فعالیت های درمانی اطمینان حاصل می کنیم و 
هنگامی که احساس می کنیم سالمت و ایمنی بیمار توسط محیط در معرض خطر 

است، بالفاصله موارد را مستند کرده و گزارش تهیه می کنیم.

از  از ریسک  پرهیز  برای  و ذهنی کامل،  نداشتن سالمت جسمی  41. در شرایط 
همکارانمان در ارائه خدمات کمک می خواهیم.

42. در زمان بستری بیمار، مدارک پزشکی بیمار را شفاف، به روز و دقیق نگهداری 
می کنیم.

43. امکان دسترسی به اطالعات موجود در سوابق پزشکی را برای بیماران فراهم و 
تسهیل می کنیم.

44. قبل از شروع ارائة خدمات خود را با ذکر نام، عنوان و نقش حرفه اي به مددجو/ 
بیمار معرفي می کنیم.

اقدامات  مورد  در  کافي  اطالعات  پرستاري،  مداخالت  هرگونه  انجام  از  قبل   .45
پرستاري و فرایند درمان )از جمله مزایا و خطرات آن( را در اختیار بیمار )یا درصورت 
عدم هشیاری و عدم صالحیت او در اختیار همراه مسئول( قرار می دهیم تا بیمار امکان 
قبول یا رد آگاهانه خدمات مراقبتي را داشته باشد و بدون جلب رضایت آگاهانه وی 

اقدامی را انجام نمی دهیم.

46. ما به بیمار )یا همراه مسئول( فرصت مناسب برای پرسیدن سؤاالت و رفع ابهام 
برای تصمیم گیری در خصوص پذیرش و رد کردن درمان می دهیم.

47. در اولین برخورد با بیمار )یا همراه مسئول( با صبوری به او گوش می دهیم و به 
دیدگاه وی دربارة بیماری احترام می گذاریم و به نگرانی های وی در صورت امکان 

پاسخ می دهیم.

48. در هنگام پذیرش بیمار، بر اساس استانداردهای حرفه ای از بیمار اطالعات الزم در 
خصوص شرایط فیزیکی، ذهنی واجتماعی او را دریافت و ثبت می کنیم.

49. تمام بحث ها و تصمیم گیری ها در رابطه با دریافت رضایت بیمار را در مدارک 
پزشکی بیمار ثبت می کنیم.
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50. می دانیم هیچ کس حق ندارد به جاي یک فرد بالغ صالحیت دار، رضایت دهد و در 
مورد کودکان، حق رضایت جزء  مسئولیت هاي قیم قانوني است.

51. تنها در شرایط اورژانسی که اقدام درماني در اسرع وقت براي حفظ زندگي مددجو/ 
بیمار ضروري است برای نجات جان بیمار، بدون دریافت رضایت، خدمات درمان ارائه 

می دهیم.

52. در شرایطی که مددجو/ بیمار قادر به اعالم رضایت نبوده، اطالع از خواستة وي نیز 
امکان پذیر نباشد، و همراهی نداشته باشد، بر اساس استانداردهاي موجود و با درنظرگرفتن 

مصلحت مددجو/بیمار، مناسب ترین اقدام را براي او انجام می دهیم.

53. قبل از شروع درمان هزینه های مورد انتظار برای یک دوره درمان را صادقانه به بیمار 
اعالم کرده و از آسیب پذیری و کمبود اطالعات بیمار سوءاستفاده نمی کنیم.

54. در سراسر دورة مراقبت/ درمان، به طور متناوب با بیمار گفت وگو کرده، به نشانه های 
بروز یابنده در خوداظهاری ها اهمیت می دهیم. 

55. هرگونه اعتراض و شکایت شفاهی بیمار را به مسئول بخش گزارش می دهیم.

56. در صورت نارضایتي مددجو/ بیمار یا بروز مشکل، حق وی براي تغییر پرستار مسئول 
یا سایر مراقبان و درمانگران را محترم شمرده، در حد امکان در جلب رضایت او می کوشیم.

57. همواره در کل شیفت کاری در دسترس بیماران و همکاران بوده و در اولین زمان 
ممکن به نیازها پاسخ می دهیم.

58. در مواجهه با بیماراني که روزهاي پایاني حیات را سپري مي کنند، براي پذیرش 
واقعیت و برنامه ریزي مناسب براي برآوردن خواسته های بیمار، از جمله انجام اعمال 

مذهبي یا ثبت وصیت، کمک و همکاری می کنیم.

59. هنگام ارائة یک محصول جدید یا به کارگیري آن در بالین، از خطرات احتمالي آن 
وسیله آگاهي کامل داشته و همچنین اطالعات الزم در مورد فواید و مضرات استفاده 
از آن محصول را در اختیار مددجو/بیمار )یا همراه مسئول( می گذاریم تا امکان انتخاب 

آگاهانه براي وی فراهم شود.
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60. همواره با توجه به دانش و صالحیت های فردی، وظایف و مسئولیت ها را می پذیریم 
از  بیمار،  از  با کمبود دانش و مهارت در حین درمان و مراقبت  و هنگام مواجهه 
همکاران خود درخواست کمک می کنیم و در مورد انجام فعالیت های باالتر از سطح 

شایستگی مان از سوپروایزر یا پرستار دارای صالحیت مشاوره می گیریم.

61. در صورت تفویض اختیار به همکارانمان در قبال درست انجام شدن وظایف او 
مسئول بوده و در همه مراحل حمایت و نظارت کافی داریم.

62. برای ارائة خدمات درمانی با کیفیت با یکدیگر همکاری می کنیم.

63. ما مسئولیت ارائة توضیحات مربوط به خدمات درمان و قضاوتهایمان را بر عهده 
گرفته و نتایج منفی را به افراد دیگر نسبت نمی دهیم.

64. در فعالیت های علمی مربوط به پیشرفت پرستاری مشارکت فعال داریم.

65. از یافته های آخرین تحقیقات حوزة تخصصی خود آگاهی می یابیم و می کوشیم 
آن ها را عملی کنیم.

66. از فرصت های موجود برای شرکت در دوره های آموزشی انجمن های پرستاری، 
کنفرانس ها و سمینارهای مختلف به منظور توسعة قابلیت های حرفه ای و به روزرسانی 

دانش تخصصی خود استفاده می کنیم.

67. در صورت تشخیص نقص و اشتباه و قابلیت بهبود در دوره های آموزشي پرستاران، 
راهنماها و استانداردهاي موجود، نظر خود را مطابق مقررات به مسئوالن اعالم می کنیم. 

68. هرگز از تلفن همراه، تبلت و ... در حین کار و در بخش استفاده نمی کنیم.

69. در بخش همواره با صدای آرام با تلفن و با یکدیگر صحبت می کنیم، به گونه ای که 
باعث اخالل در سکوت و آرامش بخش و استراحت بیمار نشود.

70. در محیط کار همواره از مقررات پوشش مرکز درمانی خود تبعیت می کنیم و به 
رعایت نظافت و بهداشت متعهدیم.

71. کارت شناسایی مان باید کاماًل در معرض دید و باالتر از سطح کمر روی یونیفرم 
نصب شود و آن را در جیب نمی گذاریم.
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72. با سطوح مختلف حرفه ای، از جمله سرپرستار، سوپروایزر، مدیر پرستاري و رؤساي 
بخش، ارتباط حرفه اي توأم با احترام متقابل و همکاری صادقانه برقرار می کنیم و به 

نظرات متفاوت همکاران احترام می گذاریم.

73. با دیگر پرستاران به صورت شفاف، مؤثر و محترمانه ارتباط برقرار می کنیم.

74. در صورت مشاهدة هرگونه رفتار غیرحرفه ای و خارج از عرف، مراتب را به مسئوالن 
مافوق گزارش می دهیم.

75. هرگز با هویت سازمانی و حرفه ای خویش، در مکان های عمومی یا شبکه های 
اجتماعی شامل فیسبوک، وبالگ ها، توییتر و دیگر رسانه های ارتباط الکترونیکی که 
محتوایشان برای عموم در دسترس باشد، با همکاران راجع به امور کاری بحث نمی کنیم.

76. انتقادات ما از مسائل کاری باید منصفانه و صادقانه باشد و در جلسات و مذاکرات 
رسمی مطرح گردد.

77. قدرت و موقعیت خود را نه با انحصار دانش و تجربة سازمانی، بلکه با نشان دادن 
شایستگی در خدمت دهی بهتر کسب می کنیم و همواره دانش و تجربة سازمانی را در 

اختیار همکاران و دانشجویان پرستاری می گذاریم.

و  حریم شخصی  مطالعاتی  و  تحقیقاتی  فعالیت های  در  مشارکت  در صورت   .78
ناشناس بودن افراد مورد استفاده در تحقیق را رعایت می کنیم.

79. در صورت عدم موافقت مددجو/بیمار یا خانوادة وي برای همکاري در تحقیقات و 
مطالعات، روند ارائة خدمات به او را تغییر نمی دهیم.

80. تنها پس از کسب اجازه از مافوق، در تحقیقات پرستاری شرکت می کنیم و 
اطمینان حاصل می کنیم که مشارکتمان تأثیر منفی بر فرایند درمان و مراقبت از 

بیمار ندارد.

81. مراقبت های پرستاري را با رعایت احترام به حقوق انساني و تا حد امکان با در 
نظر گرفتن ارزش ها، آداب و رسوم اجتماعي، فرهنگي و اعتقادات دیني مددجو/

بیمار ارائه می دهیم.
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82. در بحران ها و حوادث طبیعي همچون جنگ، زلزله، سیل، همه گیري بیماري ها 
و مانند آن ها مسئولیت ها و وظایف خود را  در چارچوب مقررات و دستورالعمل های 

صادرشده انجام می دهیم.

83. هنگام در خطر بودن امنیت بیماران یا هنگام در رنج و سختی بودن بیمار، 
بالفاصله عکس العمل نشان می دهیم و غیرمسئوالنه از کنار آن نمی گذریم.

مسئول دفتر
1. متعهدیم که با روي گشاده و با خوش اخالقی پاسخگوی مراجعان باشیم و آن ها را 

صبورانه راهنمایي کنیم.

2. همواره اطالعات کامل و دقیق )از سایر واحدهای سازمان، نام و نشانی و وظایف 
مسئوالن واحدهای مختلف، برنامه های روزانه مدیر خود و ...( داریم تا در صورت نیاز 

بتوانیم مراجعان و مخاطبان را به درستی هدایت کنیم.

3. ما طبق برنامة زمان بندی قرار مالقات ها را انجام می دهیم و مراجعان را بدون معطل 
نگه داشتن و در زمان تنظیم شده هدایت می کنیم.

4. در سالم کردن، از همکاران و ارباب رجوع پیشی می گیریم و با گشاده رویی و احترام 
برخورد می کنیم.

5. همواره با احترام به همة تماس های تلفني پاسخ می دهیم و نهایت جدیت را در 
ازدست ندادن تماس ها داریم و همة تماس ها را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم.

6. درصورتی که قادر به پاسخگویی تلفن نبودیم، حتماً در اسرع وقت با فرد تماس 
می گیریم و مسئله را پیگیر می شویم.

7. هنگام پاسخگویی به مخاطبان تلفنی هرگز هم زمان با افراد دیگر صحبت نمی کنیم.

8. درصورتي که نام شخصي را متوجه نمي شویم، عذرخواهي کرده و مجدداً سؤال 
مي کنیم، این کار از تلفظ اشتباه نام افراد مناسب تر است.

9. همواره متعهد به گوش دادن مؤثر و برخورد مؤدبانه و محترمانه با مراجعان هستیم 
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و هرگز کالم آن ها را قطع نمی کنیم.

10. درخواست ها، شکایات و مکاتبات مراجعان به دفتر را بدون معطلی و با روی خوش 
پیگیری می کنیم.

11. اگر مراجعه کننده عصبانی باشد، با خویشتنداری و صبوری و با لحن آرام و رسمی 
و جمالتی مانند »من اینجا هستم که به شما کمک کنم و حتماً این  کار را خواهم 

کرد«، او را دعوت به آرامش می کنیم. 

12. در حضور مراجعان با تلویزیون، تلفن همراه، تبلت و مکالمه های تلفنی غیرضروری 
مشغول نمی شویم و وظیفة خود را رسیدگی به مشکالت او می دانیم.

13. در حضور مراجعان با همکاران مشاجره نمی کنیم و حل اختالف را بر اساس 
کدهای عمومی مربوطه به زمان و مکان مناسب موکول می کنیم.

14. در حضور مراجعان از مسائل و مشکالت کاری و سازمانی صحبت نمی کنیم.

15. هرگز با ارباب رجوع / همکار وارد بحث های غیرکاری و موضوعاتی که به ما ربطی 
ندارد، نمی شویم.

16. هنگام واردشدن به اتاق همکاران در مي زنیم.

17. هنگام خروج همکار نیم خیز شده و از او خداحافظی می کنیم.

18. حتماً هنگام خروج میهمانان بیرونی از جای خود بلند می شویم و تا خروج کامل 
آن ها نمی نشینیم.

19. همواره میز کار خود را کاماًل مرتب حفظ می کنیم، زیرا می دانیم میز کار نامرتب 
تصویر نامطلوبی را در ذهن مراجعان ایجاد می کند.

20. مدرک، نامه و ... دریافت شده از مراجعان را در جای مناسب و امن نگهداری می کنیم 
و به وی اطمینان می دهیم که بستة مربوطه به موقع و سالم به مدیر/همکار می رسد.

21. اگر مسئول رساندن پیغامی به صورت اینترنتی، تلفنی، شفاهی یا فیزیکی )نامه و 
مستندات( باشیم، تا زمان حصول اطمینان از دریافت کامل توسط گیرنده، فرایند را 
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پیگیری می کنیم.

22. حتماً نام، محل خدمت، موضوع و در صورت نیاز شماره تلفن مراجعان را در 
صورت عدم حضور مدیر/همکار دریافت می کنیم و در اولین فرصت با وی تماس 

می گیریم و نتیجة کار را به وی اطالع می دهیم.

23. ضمن چک کردن روزانه و مستمر اتوماسیون اداری، دستورات مدیران را در همان 
روز به متقاضیان مورد نظر ارسال مي کنیم و از به تعویق انداختن آن خودداری می کنیم.

24. در ارسال نمابر حتماً تاییدیة آن را اخذ و در مدارک بایگانی می کنیم.

25. در صورتیکه مسئول مربوطه در دفتر کار خود حاضر نبود یا به هر دلیلی قادر به 
پاسخگویی نبود محترمانه از ارباب رجوع/ همکار می خواهیم که در محل مخصوص 

منتظر بماند و در این حین در حد امکان از وی پذیرایی می کنیم.

26. در صورت دریافت نمابر یا هر نامه و بستة کاری، فوراً آن را به فرد مربوطه ارجاع 
می دهیم و از به تعویق انداختن آن می پرهیزیم.

27. نسبت به اسرار اداري مدیران و کارشناسان امانتدار هستیم و در همة موارد 
کدهای مرتبط با محرمانگی و امانتداری سازمان تأمین   اجتماعی را رعایت می کنیم.

28. متعهد هستیم با دیگر واحدهاي سازمان در انجام امور سازماني همکاري مؤثري 
داشته باشیم.

29. در صورت نیاز به هماهنگی برای ورود میهمانان یا خودروی آن ها به داخل سازمان، 
از انجام هماهنگی الزم با واحد حفاظت فیزیکی/نگهبان اطمینان حاصل می کنیم.

30. همواره با ظاهری آراسته و مطابق با کدهای پوششی سازمان تأمین   اجتماعی در 
محل کار حاضر می شویم.

31. همواره متعهد به هماهنگ کردن جلسات مدیران و تنظیم وقت جلسات در نرم افزار 
مربوطه هستیم و اطمینان حاصل می کنیم برنامه ها بدون موازی کاری تنظیم شده اند.

32. در تنظیم جلسات، اطمینان حاصل می کنیم همة اعضا دعوتنامه و مستندات مورد 
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نیاز را دریافت کرده اند.

33. حتماً دربارة جلسات به مدعوین اطالع رسانی مناسب انجام داده و صرفاً به ارسال 
دعوتنامه اکتفا نمی کنیم؛ همچنین در ابتداي روز، و نیم ساعت قبل از جلسه، آن را 

یادآوری می کنیم.

34. در مواردي که جلسات در خارج از سازمان برگزار مي شود و یا مهمانان شرکت 
نیاز به هماهنگي وسایل ایاب و ذهاب )آژانس و تاکسی و ...( دارند، همواره اطمینان 

حاصل مي کنیم در کوتاه ترین زمان این هماهنگي انجام شود.

35. در صورت لغوشدن جلسات در اسرع وقت به یکایک مدعوین اطالع رسانی می کنیم 
و اطمینان حاصل می کنیم که افراد در جریان قرار گرفته اند.

36. متعهد هستیم امور مربوط به نامه ها )خالصه مشخصات، موضوع، شماره و جریان 
نامه های وارده( را از طریق اتوماسیون اداري در زمان ورود نامه به سیستم اتوماسیون 

با دقت باال انجام داده و در همان روز به واحد مربوطه ارجاع دهیم.

37. متعهد به سازماندهي مشخص و مناسب پرونده ها و فایل های الکترونیکی در رایانه 
و فایل های فیزیکی در کمدها و قفسه ها هستیم؛ به گونه اي که در زمان نیاز با صرف 

کمترین زمان امکان دستیابي به آن ها وجود داشته باشد.

38. اگر نامه یا هر نوع مدرکی مفقود شود، فوراً آن را پیگیری می کنیم و نتیجه را به 
فرد مربوطه اعالم می کنیم.

می دانیم که ارتباط ما با مدیر و نزدیکی به او به هیچ وجه به ما حق انجام موارد زیر را 
نمی دهد و باید کدهای زیر )کدهای شماره 39 تا 42( را رعایت نماییم:

39. از دستکاری اطالعات و خبرهای رسمی و غیررسمی سازمانی به شکل تحریف، 
پنهان سازی، مبالغه و ... می پرهیزیم. وظیفة ما گزارش دهی بی طرفانه و بدون تفسیر 

شخصی است.

40.  در تنظیم و اولویت بندی مالقات ها و وقت دهی به مراجعان درون و برون سازمانی و 
اطالع رسانی دربارة برنامة کاری مدیر هیچ گاه بر اساس تصمیم شخصی عمل نمی کنیم؛ 

تمامی تصمیم ها را شخص مدیر خواهد گرفت.
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41. ارائة هیچ کدام از خدمات خود به مراجعان درون و برون سازمانی را به تأمین   منافع 
شخصی خود و خانواده و آشنایانمان مشروط و مرتبط نمی کنیم. برای نمونه از پذیرش 
هرگونه هدیة نقدی )مانند پول، کارت اعتباری، رمزارز(، کاالیی، یا هدیة خدمتی 
)مانند راه انداختن کار ما در درون یا بیرون از سازمان( از دیگران، بابت تنظیم مالقات، 
رساندن پیغام، یا وساطت نزد مدیر، اکیداً می پرهیزیم و به هیچ عنوان حق تحمیل 

دریافت این موارد به خدمت گیرنده را نداریم.

42. به هیچ عنوان حق نداریم به دالیل شخصی یا بنا بر خواستة دیگران، دسترسی 
)تلفنی، ایمیلی، حضوری، مکاتبه ای( مراجعان به مدیر را به تعویق بیندازیم، مانع تراشی 
کنیم، یا پیغام ها را تحریف کنیم. تنها معیار محدودکنندة دسترسی به مدیر، خواستة 

مستقیم خود مدیر است.

متصدی خدمات عمومی
1. همواره از پوشش رسمی تعیین شده توسط سازمان استفاده و آراستگی و نظافت 

شخصی را رعایت می کنیم. همچنین، از عطر خوشبو و مالیم استفاده می کنیم.

2. آبدارخانه را همواره پاکیزه و منظم نگه می داریم. بدین منظور جز مراقبت روزانه، 
به طور هفتگی تمامی آن را نظافت و مرتب می کنیم. 

3. ما، کارکنان خدمات، متعهد هستیم همواره کارت سالمت و بهداشت ایمني را در 
آبدارخانه و در معرض دید عموم قرار دهیم و الزامات و استانداردهاي مرتبط با بهداشت 

و ایمني محیط زیست را در همة امور روزانة رعایت کنیم.

پیش از سایر همکاران در محل کار حاضر شده و کدهای 4 تا 47 را انجام می دهیم:

4. چای و ملزومات صبحانه را در صورت نیاز آماده می نماییم.

5. دمای اتاق ها ی واحد خود را تنظیم می کنیم و به گردگیری و نظافت صبحگاهی 
اتاق ها می پردازیم.

سرویس های  و  جلسات  و  اجتماعات  سالن  اتاق ها،  بودن  آماده به کار  و  تمیز  از   .6
بهداشتی، اطمینان حاصل می کنیم.



کدهای رفتاری سازمان تامین اجتماعی74

7. برنامة کاری روز بعدی را از کارکنان می پرسیم تا در صورت برگزاری جلسات و ... 
آمادگی الزم را داشته باشیم.

ارباب رجوع  و  میهمانان  همکاران،  با  احترام  و  گشاده رویی  لبخند،  با  همیشه   .8
رفتارمی کنیم.

9. با ارباب رجوع و مهمانان وارد گفت وگوی شخصی و دوستانه نمی شویم. 

10. هیچ گاه به ارباب رجوع دربارة کار و مشکلی که دارد راهنمایی و مشاورة تخصصی 
نمی دهیم و بدین منظور آنان را به کارشناسان مربوطه هدایت می کنیم. تنها راهنمایی 

ما می تواند دادن نشانی اتاق ها، بخش ها، ساختمان ها و مانند آن باشد.

11. می دانیم که نمی توانیم از ارباب رجوع، مهمانان و مدعوین جلسات، درخواست 
شخصی داشته باشیم.

12. مرسوالت بین واحدی را به موقع به مقصد می رسانیم؛ می دانیم که در مسیر راه نیز 
اگر از ساختمان های سازمان خارج شدیم، همچنان مستخدم سازمان و در حال کاریم 

و باید رفتاری شایسته با شهروندان داشته باشیم.

13. می دانیم که نباید هیچ کدام از سخنان بیان شدة کارکنان سازمان در اتاق کار یا 
جلسات را نزد هیچ کس بازگویی کنیم؛ حتی نزد مقامات باالردة سازمانی یا خانواده و 

دوستان صمیمی خود که به رازداری یا حسن نیت آنان مطمئنیم. 

14. همواره از کنجکاوي در مستندات روي میز همکاران خودداري مي کنیم: هیچ 
متن یا سندی را نمی خوانیم، عکس و کپی نمی گیریم و از محل خود خارج نمی کنیم. 

15. می دانیم که حق ورود )log in( به کامپیوتر یا لپ تاپ همکاران را نداریم و حتی اگر 
بر حسب تصادف رمز ورود را می دانستیم، به همکار اطالع می دهیم تا تغییرش دهد.

16. از تجسس دربارة امور شخصی همکاران )مانند سن، سال تولد، شمارة تلفن همراه، 
ایمیل، محل سکونت، و ...( می پرهیزیم.

17. هیچ پذیرایی و هدیه ای )نقدی یا غیرنقدی( از ارباب رجوع و میهمانان نمی پذیریم 
و محترمانه رد می کنیم.
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18. به منظور حفظ سالمت همة کارکنان در سازمان تأمین اجتماعي، خود را به 
ضدعفوني کردن هفتگي همة ظروف پذیرایي متعهد مي دانیم.

19. ما همواره موجودی اقالم مصرفی آبدارخانه )خوراکی ها، شوینده ها و ...( را بررسی 
و یک هفته پیش از اتمام موجودی، درخواست خرید را به واحد مربوطه اعالم می کنیم.

20. همیشه هنگام ورود به اتاق ها ابتدا در می زنیم و اگر نیاز باشد منتظر پاسخ و اجازة 
ورود می مانیم، حتی اگر در باز یا نیمه باز باشد.

21. می دانیم که باید مکالمة شخصی با تلفن همراه فقط در زمان استراحت انجام شود 
و در مواقع ضروری تماس را در مکانی که تمرکز همکاران را به هم نزند، انجام می دهیم.

22. هرگز در محل کار با صدای بلند با تلفن صحبت نمی کنیم و تمام کدهای عمومی 
در خصوص استفاده از تلفن همراه را رعایت می کنیم.

23. از مشاجره با همکاران می پرهیزیم و اختالف های پیش آمده را بر اساس کدهای 
عمومی حل می کنیم.

24. می دانیم که حق استفادة شخصی از امکانات و اقالم محل کار را نداریم؛ برای نمونه 
نمی توانیم اقالم مصرفی آبدارخانه را از سازمان خارج کنیم یا فراتر از مقررات مصرف، 

در اختیار دیگران بگذاریم.

25. کارهایی که در چارچوب شرح وظایف  شغلی به ما محول می شود را بدون استثنا 
و با خوش رویی انجام می دهیم.

26.می دانیم که برخورد ما با دیگران و دیگران با ما، باید محترمانه باشد؛ اگر با رفتار 
غیرمحترمانة کارکنان سازمان، میهمانان و ارباب رجوع روبه رو شویم، در آن لحظه با 
خویشتنداری از مشاجره می پرهیزیم و بعداً اعتراض خود را در چارچوب ضوابط به 

مدیران اعالم می کنیم. 

27. اگر حادثة غیرمترقبه ای رخ دهد )مانند خرابی تأسیسات(، ابتدا به مدیر اطالع 
می دهیم؛ تنها درصورتی که اجازه و تخصص مداخله داشته باشیم، خود برای تعمیر و 

رفع مشکل اقدام می کنیم. 
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28. در پایان وقت اداری، بستن فلکة وسایل گازسوز آشپزخانه، جداکردن وسایل 
برقی غیرضرور از پریز )مانند چای ساز( و خاموش کردن المپ ها و وسایل گرمایشی/

سرمایشی و ... را فراموش نمی کنیم.

29. در پایان وقت اداری از قفل بودن درهای اتاق ها مطمئن می شویم.

استفاده  خوراکی هایی  از  پذیرایی  برای  تدارکات،  همکاران  با  همکاری  30. ضمن 
می کنیم که مصرف آن به سر و صدا منجر نشود )برای نمونه از کیک هایی که پوشش 

نایلونی دارند استفاده نمی کنیم(

31. تا حد امکان، از سطل های تفکیک زباله استفاده می کنیم.

32. از پخش شدن یا تلنبارشدن زباله های سازمان در کوچه / خیابان ساختمان محل 
خدمت خود جلوگیری می کنیم و در صورت لزوم برای تسریع جمع آوری زباله ها،       
در این باره با مدیران سازمان و ارگان های خدمات شهری هماهنگی الزم را انجام می دهیم.

33. درصورتی که در بیمارستان ها، درمانگاه ها و ...کار می کنیم، در گردآوری، تفکیک و 
بسته بندی زباله ها به پروتکل های بهداشتی مربوطه پایبندی کامل داریم.

34. پیش از ورود مدعوین به محل جلسه، از تعداد مدعوین اطمینان حاصل می کنیم 
و مطمئن می شویم که برای تمامی آن ها صندلی و ظروف پذیرایی تمیز و یک شکل 

آماده باشد.

35. هرگز با لباسی که برای نظافت استفاده می کنیم، وارد اتاق برای پذیرایی نمی شویم.

و  آرامش  با  و  کرده  سالم  مهمانان  به  می شویم  وارد  پذیرایی  برای  زمانی که   .36
خوش رویی به پذیرایی می پردازیم.

37. به محل پذیرایی و خدمت دهی، تلفن همراه نخواهیم آورد، در صورت همراه بودن 
حتماً آن را در حالت بی صدا قرار می دهیم.

38. در صورت امکان، پیش از حضور مدعوینی که برای صرف غذا می آیند، تمامی 
اقالم پذیرایی را می چینیم و از رفت وآمد بی مورد خودداری می کنیم.

39. در میانه و آخر صرف غذای مدعوین، به محل پذیرایی مراجعه و کم وکاستی 
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احتمالی را رفع می کنیم.

40. در حین پذیرایی ها مراقبیم که ظروف و اشیا را بدون سروصدا جابه جا کنیم.

41. هنگام خروج، در را به آرامی می بندیم و از محکم بستن یا به هم زدن در می پرهیزیم؛ 
تنها درصورتی که از ما خواسته باشند در را باز می گذاریم.

42. جز در مواردی که در حال خدمت دهی )نظافت، پذیرایی و ...( هستیم، در اتاق 
کارکنان نمی مانیم.

 از نحوه چیدمان ظروف برای پذیرایی آگاهی کامل داریم:

43. لیوان ها و نوشیدنی ها را در سمت راست بشقاب مهمانان می گذاریم. نی نوشیدنی 
نیز کنار لیوان، بطری یا قوطی گذاشته می شود.

44. نان را در سمت چپ بشقاب می گذاریم.

45. بشقاب غذا را دقیقاً روبه روی صندلی مهمان روی میز می گذاریم.

46. قاشق و چاقو را در سمت راست بشقاب و چنگال را در سمت چپ بشقاب 
می گذاریم.

47. دستمال کاغذی را به گونه ای روی میز قرار می دهیم که تمامی مدعوین بدون 
زحمت به آن دسترسی داشته باشند.

متصدی پذیرش و اطالعات
1. ما می دانیم رعایت ادب، متانت رفتار، صبوری، خوش خلقی و خوش رویی در تمام 

مراحل پذیرش الزامی است و همواره به آن پایبند هستیم.

2. با همکاران با لبخند و گشاده رویي برخورد مي کنیم و تا حد امکان هنگام ورود 
همکاران براي اداي احترام از جاي خود برمي خیزیم یا نیم خیز می شویم.

3. هنگام مراجعة بیمار و همکار حتماً به چهرة وی نگاه می کنیم و در اولین جمله 
می گوییم: »سالم وقت بخیر«.

4. هنگام مراجعة بیمار بدون معطلی با رعایت ادب و متانت در خصوص علت مراجعة 
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او از وی سؤال می پرسیم.

5. درصورتی که بیمار نیاز به اطالعات داشته باشد، اطالعات دقیق و شفافی به وی 
می دهیم و در صورت امکان دستورالعمل یا برگه راهنمای مربوطه را در اختیارش 

می گذاریم.

6. همواره از موقعیت جغرافیایی تمام مراکز کلینیکی و پاراکلینیکی بیمارستان آگاهی 
داریم تا بتوانیم بیماران را به صورت صحیح راهنمایی کنیم.

و  نمی رویم  طفره  بیماران  سؤاالت  به  پاسخ  از  هرگز  بیمار  شرایط  درک  برای   .7
پاس کاری نمی کنیم و در صورت عدم آگاهی از سؤال وی، از همکاران مطلعمان 
می خواهیم که او را راهنمایی کنند و موضوع را تا رسیدن به نتیجه پیگیری می کنیم.

8. هنگام پذیرش بیماران ضمن آگاهی کامل از فرایندهای جاری مرکز )مانند مدارک 
مورد نیاز برای پذیرش(، در کمترین زمان ممکن مراحل پذیرش را انجام می دهیم.

9. همیشه با دقت و صبورانه به مراجعان خود گوش مي دهیم و خودمان را براي یافتن 
راهی براي حل مشکل آن ها و پاسخگویي به نیازهاي آنان متعهد مي دانیم.

10. هرگز هنگام مراجعه بیماران با صحبت کردن با تلفن همراه یا تلفن سازمانی او را 
معطل نگه نمی داریم.

11. هرگز در زمان کار در مقابل بیماران در شبکه های اجتماعی نمی گردیم.

12. درصورتی که متوجه زبان یا لهجة بیمار هنگام مراجعه نشدیم، ضمن رعایت ادب 
و صبوری از همکارانمان درخواست کمک می کنیم.

13. در صورت اشتباه همکارانمان در راهنمایی بیماران، ضمن عذرخواهی از بیمار در 
سریع ترین زمان ممکن مشکل را حل می کنیم. 

14. در صورتی که بیماری نیاز به خدمات مددکاری داشت با حفظ احترام و عدم القای 
حس بد به بیمار، وی را برای استفاده از خدمات مددکار معرفی می کنیم.

امثال  و   HIV+ ،هپاتیت( بیماران خاص  از شرایط  اطالع  در صورت  15. همواره 
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آن(، موضوع را محرمانه نگه داشته و به سایر همکاران پذیرش و افراد غیر مرتبط 
اطالع نمی دهیم.

16. هنگام پذیرش بیماران بدحال، با آن ها همدلی کرده )برای بیماری که در حال 
گریه است آب یا دستمال می آوریم( و از به کاربردن کلمات مأیوس کننده و یا بی اعتنایی 

می پرهیزیم.

17. درصورتی که سن ارباب رجوع خیلی باال بود از الفاظی مانند پدر/ مادر برای تعامل 
استفاده می کنیم.

18. در برخورد با بیماران از به کاربردن افعال مفرد و یا اسم کوچک فرد خودداری می کنیم.

19. در تمام مراحل پذیرش سعی می کنیم تماس چهره به چهرة خود را حفظ کنیم.

20. هرگز هنگام گفت وگو با مراجعان کالم آن ها را قطع نمي کنیم.

21. همیشه در صورت نارضایتي بیمار از او عذرخواهي کرده و علت را جویا مي شویم 
و تا حد امکان با او همدردي مي کنیم. 

در  و سعی  فرو می خوریم  را  بیمار عصبانی، خشم خود  با  ارتباط  22. در صورت 
آرام کردن او داریم و به هیچ وجه با عصبانیت با بیمار برخورد نمی کنیم.

23. درصورتی که تالشمان برای آرام سازی بیمار عصبانی به نتیجه نرسید، هرگز شخصاً 
وارد جدال و بحث با آن ها نمی شویم و به سرعت با مرکز حراست تماس می گیریم.

24. پس از اتمام کارهای بیمار و هنگام خروج نهایی بیمار حتماً نیم خیز شده و از او 
خداحافظی می کنیم.

25. به منظور راهنمایی صحیح بیماران، همواره اطالعات دقیق و به روزی از قوانین و 
دستورالعمل های مرتبط داریم تا موجب راهنمایی اشتباه آن ها نشویم.

26. در محیط کار حتماً کدهای پوششی سازمان تأمین   اجتماعی را رعایت می کنیم و 
هرگز با لباس و ظاهر غیررسمی در محل کار ظاهر نمی شویم.

27. هنگام تحویل شیفت به همکارانمان، حتماً ضمن تهیة گزارش دقیق از شیفت، 
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موارد و مشکالت خاص شیفت را بیان می کنیم.

28. هرگز در محل پذیرش و در حضور بیماران صبحانه یا وعده های غذایی دیگر را سرو 
نمی کنیم و برای صرف وعده غذایی به مکان دیگری که مقابل بیماران نباشد، می رویم.

29. از شوخی های بی مورد با همکاران جلوی مراجعان می پرهیزیم.

30. هرگز در مقابل مراجعان، همکارمان را با اسم کوچک صدا نمی زنیم.

31. هرگز در حضور مراجعان با همکارمان در خصوص مسائل شخصی و مشکالت 
کاری صحبت نمی کنیم.

ارتباطات غیررسمی و  با بیمار و همراه وی وارد  اداری  32. هرگز خارج از حیطة 
غیرضروری نمی شویم.

33. هرگز در حضور مراجعان، با همکارمان مشاجره نمي کنیم.

34. به هیچ وجه روی دسته صندلی یا مبل نمی نشینیم؛ زیرا این کار بی  احترامی به 
بیماران و همکاران است.

35. هرگز به جای صندلی، روی میز نمی نشینیم؛ این حالت تأثیر نامناسبی روی 
بیماران یا همکار می گذارد.

36. هرگز روی صندلی لم نمی دهیم و نمی خوابیم، زیرا تصویر بدی را از مرکز در ذهن 
دیگران ایجاد می کند.

نگهبان
1. همیشه کمی قبل از شروع شیفت خود به محل کار می رسیم و وسایل و ملزومات 

نگهبانی را از همکارن شیفت قبل تحویل می گیریم.

2. همواره از لباس فرم مخصوص استفاده کرده و کدهای عمومی مربوط به پوشش، 
نظافت و آراستگی را رعایت می کنیم. 

3. در سالم کردن، از همکاران و ارباب رجوع پیشی می گیریم و با گشاده رویی و احترام 
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برخورد می کنیم.

می دانیم که مسئولیت ورود و خروج افراد و وسایل بر عهدة ماست:

4. از ورود هماهنگ نشده و غیرمجاز به سازمان جلوگیری می کنیم؛

5. بدون رؤیت برگة خروج دارای امضای مسئوالن ذی ربط، اجازة خروج هر گونه کاال، 
اموال و اشیاء مربوط به سازمان را )به منظور جابه جایی، تعمیر، استفاده در مکان دیگر 

و ...( نخواهیم داد؛

6. موارد مشکوک را گزارش می کنیم.

7. می کوشیم با پرس وجو و کسب تجربه، از پرسش های رایج مراجعان و پاسخ آن  آگاه 
باشیم و اگر به دلیل گستردگی واحد محل خدمت، حافظه مان یاری نکند، همیشه 
نشانی و شمارة تماس واحدهایی که مجازیم ارباب رجوع را به آنجا هدایت کنیم در 

دسترس نگه می داریم.

8. اگر ارباب رجوع کهنسال یا توان جو باشد و نتواند نشانی واحد مربوطه را بیابد، در 
صورت امکان او را همراهی می کنیم.

9. در صورت نیاز به همراهی مراجعان، می کوشیم جلوتر از آنان حرکت نکنیم و با آن ها 
وارد هیچ گونه گفت وگوی شخصی یا غیرضروری نشویم.

10.هماهنگی های الزم برای ورود مهمانان یا مراجعان را در کمترین زمان ممکن انجام 
می دهیم.

11. اخذ کارت شناسایی و صدور برگة مالقات را با سرعت و دقت انجام می دهیم و 
به گونه ای عمل نمی کنیم که این خدمت بی اهمیت به نظر آید:

با بی تفاوتی کار نمی کنیم، - به پرسش ها، با نگاه به چهرة مراجع، محترمانه پاسخ 
می گوییم، - در حین خدمت دهی، با دیگران، تلفن همراه و... گفت وگو نمی کنیم،- 
رها  پرتاب/  پیشخوان  روی  یا  داخل کشو  یا  میز خود  روی  را  مراجع  مدارک 

نمی کنیم و ....

12. هنگام مراجعة ارباب رجوع، درصورتی که مشغول صحبت با تلفن باشیم از وی 



کدهای رفتاری سازمان تامین اجتماعی82

عذرخواهی کرده و مکالمة ضروری را کوتاه و مکالمة غیرضروری را قطع می کنیم.

13. می دانیم که در ساعات کار نباید به امور شخصی خود )تماشای تلویزیون، کار 
با تلفن، کار با موبایل و تبلت و ...( بپردازیم، مگر اینکه هیچ مراجع یا کاری نداشته 
باشیم؛ در آن صورت نیز حق استفاده از منابع سازمان )خط تلفن و اینترنت( را برای 

امور شخصی خود نداریم.

14. درصورتی که فرد مورد نظر ارباب رجوع در محل کار خود حضور ندارد، با احترام 
از وی می خواهیم که در مکان مخصوص مراجعان منتظر بماند و یا با هماهنگی واحد 
مربوطه او را به کارشناس یا فرد مرتبط دیگری در آن حوزه که در سازمان حضور 

دارد، معرفی می کنیم.

15. در تحویل بسته های مراجعان حتماً عنوان و مشخصات مرتبط را ثبت می کنیم.

16. درصورتی که از ما درخواست شد بسته ای را به واحد/ فردی ارسال کنیم، حتماً 
قبل از قبول آن با مافوق هماهنگ می کنیم و به واحد/ فرد مورد نظر اطالع می دهیم.

17. در حضور مراجعان، هرگز دربارة مسائل سازمانی با همکاران صحبت نمی کنیم و 
حل اختالفات شخصی و کاری با همکاران را بر اساس کدهای عمومی مربوطه انجام 

می دهیم.

18. در حضور مراجعان از گفت وگوی صمیمی و شوخی با همکاران می پرهیزیم.

19. در حضور مراجعان غذا نمی خوریم و سعی می کنیم با هماهنگی همکارمان در 
جای دیگری غذای خود را صرف کنیم.

20. اشیاء و اقالم گم شده و به جامانده را که می یابیم یا به ما تحویل داده می شود، به 
ـ هر قدر هم که کم ارزش به  مافوق تحویل می دهیم و حق استفادة شخصی از آن راـ 

ـ نداریم. نظر برسدـ 

21. همواره از آماده به کار بودن تجهیزات اطفای حریق و موجودی کیت کمک های 
اولیه اطمینان حاصل می کنیم و در صورت وجود نقص، به مافوق اطالع می دهیم.
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22. از ساعت دوازده نیمه شب به بعد به نوبت استراحت می کنیم، به گونه ای که در هر 
لحظه حداقل یک نفر هشیار حضور داشته باشد. 

و  خاص  موارد  )به استثنای  تمامی همکــاران  خروج  از  روزکـاری  پایان  در  .23
هماهنـگ شده( و قفل شدن درهای ورودی طبقات اطمینان حاصل می کنیم. 

24. در پایان شیفت کاری تمامی وسایل و ملزومات در اختیار را صحیح و سالم تحویل 
شیفت بعدی می دهیم.

راننده
1. هر روز و به صورت دوره ای خودروی در اختیار را از نظر مواد و قطعات مصرفی )آب، 
روغن، روغن موتور و ترمز، استیک، بنزین، روغن موتور و فیلترهای مربوطه، آب شیشه 
شور و ...( وارسی می کنیم، به محض تمام شدن آن ها، به تعویض یا پر کردنشان اقدام و 

از سالمت خودرو اطمینان حاصل می کنیم.

2.  خودروی در اختیار را تمیز و پاکیزه نگه می داریم و به موقع به کارواش برده و یا به 
موقع دستمال می کشیم.

3.  از خودرو به نحو احسن حفظ و نگهداری می کنیم و از آن استفادة شخصی نمی کنیم.

4. هنگام رانندگي و استفاده از خودرو کمال دقت را خواهیم داشت تا خودرو آسیبي 
نبیند و اصول رانندگي کم استهالک را رعایت مي کنیم.

5. حتماً قبل از سوارشدن مسافر از میزان سوخت اطمینان حاصل می کنیم تا در میان 
مسیر مجبور به رفتن به پمپ بنزین نشویم.

6. حتماً حداقل پانزده دقیقه قبل از سوار شدن مسافر، سیستم تهویه )بخاری یا کولر( 
را روشن می کنیم و از دمای مناسب اتومبیل اطمینان حاصل می کنیم.

7. هرگز هنگام رانندگی سیگار نمی کشیم و خوراکی مصرف نمی کنیم.

8. به همة نکات ایمنی رانندگی اشراف داشته و آن ها را رعایت می کنیم )استفاده از 
کمربند، تلفن همراه، سرعت مجاز و ...(.
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9. حضور مسئوالن در خودروی ما مجوزی برای عدم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی 
و رانندگی و بی احتیاطی به ما نمی دهد.

10. در صورت شنیدن صداي آژیر خودروهاي اورژانس یا آتش نشاني تمام تالش خود 
را براي باز کردن مسیر آن ها خواهیم کرد.

11. پس از پایان روز کاری خودروی در اختیار را تمیز و بی نقص تحویل سازمان می دهیم.

12. هرگز نباید تحت تأثیر الکل، مواد مخدر، داروي غیرمجاز یا هر مادة دیگري که 
توانایي ما براي انجام کار را مختل مي کند و یا امنیت دیگران را به خطر مي اندازد، به محل 

کار برویم؛ حتي اگر آن را خارج از زمان کار و بیرون از محیط کار مصرف کرده باشیم.

13. ما از کدهای پوششی سازمان تأمین   اجتماعی آگاهی کامل داریم و همواره پوشش 
مناسب و در شأن سازمان )مطابق کدهای پوششی( را رعایت می کنیم.

14. برای انجام بهینة وظایفمان به تمام مسیرها آشنایی کامل داریم و می توانیم از

 نرم افزارهای مسیریابی به درستی استفاده کنیم.

15. به عنوان عضوی از خانوادة سازمان تأمین   اجتماعی، هنگام رانندگي در خیابان، 
به گونه اي رفتار مي کنیم که نحوة رانندگی ما الگویی برای دیگران باشد.

16. همواره از برنامة به روز و دقیق ایاب و ذهاب مدیران یا همکارانی که مسئول انتقال 
ایشان هستیم، آگاهی داریم.

17.  همواره در رسیدن به مبدأ وقت شناس هستیم و حتماً پنج دقیقه قبل از زمان 
مقرر و ترجیحاً پیش از مسافر در آنجا حضور داریم.

18. پس از رسیدن به مبدأ، تا حد امکان از ماشین پیاده می شویم و منتظر مسافرمان 
می مانیم.

19. به محض دیدن مسافر به او می گوییم: »سالم، وقت بخیر« و درصورتی که اولین 
برخوردمان بود، خود را معرفی می کنیم.

20. درصورتی که مسافر چمدان یا هر نوع بسته ای داشت با احترام آن را از او گرفته و 
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در جای مناسب در خودرو قرار می دهیم.

21. در هنگام سوار/ پیاده شدن مسافر، در را برای او باز می کنیم و پس از سوار/ پیاده 
شدن، در را می بندیم.

مسافر  درصورتی که  و  نمی شویم  پیش قدم  مسافر  به  دست دادن  برای  هرگز   .22
پیش قدم شد، هنگام دست دادن، دست طرف مقابل را بیشتر و یا کمتر از حد متعارف 
فشار نمي دهیم، اگر دست ما خیس است، به هیچ وجه با دست خیس و یا مچ دست، 

دست نمي دهیم، کافي  است عذرخواهي کنیم و احترام بگذاریم.

23. هرگز با مسافر وارد گفت وگو نمی شویم و درصورتی که از ما سؤالی شد محترمانه 
و در حد پاسخ به همان سؤال، صحبت می کنیم.

24. هرگز دربارة سایر همکاران و مسائل و مشکالت شخصی با مسافران صحبت 
نمی کنیم.

25. هرگز بدون اجازة مسافر، رادیو یا ضبط صوت روشن نمی کنیم.

26. در صورت اجازة مسافر، هنگام استفاده از ضبط ماشین، صدای آن را به میزان 
مناسب تنظیم می کنیم، به طوری که نه باعث حواس پرتی ما و نه باعث ایجاد مزاحمت 

برای مسافران گردد.

27. هرگز در حضور مسافر تلفن غیرکاری را پاسخ نمی دهیم و در شرایط خاص و 
ضروری، جواب تلفن را خیلی کوتاه در کمتر از یک دقیقه می دهیم.

28. ما همیشه محرم اسرار همکاران هستیم و از گفت وشنود های خبری، مطلبی را به 
بیرون نشر نمی دهیم.

29. از مکان هایی که به آن ها رفت و آمد می شود تا حد امکان به افراد غیرمسئول اطالع 
نمی دهیم.

30. درصورتی که وسایل مسافرمان در اتومبیل جا ماند، در اولین فرصت به مسئول 
ذی ربط اطالع می دهیم و هرگز به صورت شخصی با او تماس نمی گیریم.

31. در پارکینگ/ محل پارک، به حقوق همکاران احترام می گذاریم و در محل مشخص 
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خودروي آن ها پارک نمي کنیم.

32. در پارکینگ بي جهت یا براي صداکردن یا خداحافظي کردن از بوق استفاده نمي کنیم.

33. هنگام خروج از پارکینگ در مواقعي که آب گرفتگي وجود دارد به آرامي حرکت 
مي کنیم، چراکه ممکن است آب روي عابران یا همکاران پیاده پاشیده شود.

34. اگر در پارکینگ اتومبیلمان با اتومبیلي در حال توقف برخورد کرد و به خراش 
منجر شد به مسئول پارکینگ اطالع مي دهیم تا صاحب اتومبیل را به ما معرفي کند 

و شخصاً از او عذرخواهي و خسارت را جبران مي کنیم.

دیگران  نظر  براي جلب  پشت سرهم  بوق هاي  زدن  از  خیابان  و  پارکینگ  در   .35
خودداري مي  کنیم.

36. در پارکینگ صداي موسیقي/ رادیو را، به گونه اي که براي افراد خارج اتومبیل 
آزاردهنده باشد، بلند نمي کنیم.

37. در پارکینگ خودرو را رو به خروجی پارک می کنیم تا هنگام حادثه بتوانیم سریع 
خارج شویم.
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تشکر و قدردانی
در مراحل مختلف تدوین مجموعه حاضر تعدادی از مدیران و کارکنان سازمان تأمین 
اجتماعی، همکاران مؤسسه عالی پژوهش و همچنین همکاران مجری طرح دخیل 
بوده اند که به پاس قدردانی اسامی آن ها به ترتیب حروف الفبا در زیر بیان شده است. 
جا دارد از تمامی کسانی که یاری گر ما در این مسیر بوده اند، تشکر نماییم و چنانچه 

نام ایشان در این لیست از قلم افتاده است، پیشاپیش عذرخواهی می کنیم.

الهه ابراهیمی1

رحیم اردالن2

علی اشراقی3

نرگس اکبرپور روشن4

مجتبی امامی5

ندا امیدی6

محمدعلی بابایی زکیلکی7

فریبا بیگدلی8

شیما پورخدابخش9

شبنم ترابی پاریزی10

سمیرا جاللیان11

گودرز حسامی نیا12

مریم حسن زاده13

ربابه السادات حسینی14

علیرضا خسروی15

مرضیه خطی16

مرتضی دادخواه17

عادل دهدشتی18

افسانه دهقانپور19

محسن دیباجی20

فاطمه رحیمی21

محمد رستگاری22

عطیه رسولی23

آزاده روشن روان24

مهدی ساجدی25

مهدی سلیمانیه26

جمشید شیخ27

محمدرضا ضیائی28

فوزیه طباطبایی29

منصور عظیم زاده اردبیلی30

عادل عالیی31

شهرام غفاری32

حامد قربانی33

آرین قلی پور34

میالد کوره پز35

مریم گل محمدی36

محمد گورابی37

شیوا لطفی38

کامبیز لعل39

نسرین مالکی40

هانیه محرابی41

سعید ملکوتی42

شراره میرسعیدی43

نسترن ناصر44

مینا نجفلو45

بهارک نجفی46

عمران نعیمی47

حسام نیکوپور48

یاسین ولی49

فرشید یزدانی50




