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فصل مهر بهبهان

انجمن اجتماعی
شناسه ملی17117148011 :

وزارت کشور
سازمان های مردم نهاد

شماره ثبت 38 :

منشور اخالقی در موسسه اجتماعی فصل مهر بهبهان

 .8اعضاء موظف به رعایت پوشش ,متناسب با فرهنگ و سنت ایرانی و بر اساس رعایت قوانین نوشتاری حاکم بر جامعه
می باشند.
 .2اعضای عهده دار سمت در انجمن ,موظف به رعایت پوشش رسمی سازمانی مطابق با الگوی اداری در کشور ایران
می باشند.
 .6اعضای دارای سمت یا مسئولیت ,موظف اند به وظایف سازمانی عهده دار شده خود ،تسلط حرفه ای داشته باشتد.
 .1کلیه مدیران انجمن در تمامی سطوح موظف به رعایت اصول و اخالق محرمانگی می باشند و می بایست در حفظ
اسناد و مدارک حقیقی و حقوقی کوشا باشند.
 .3همگان موظف به رعایت نظم و آرامش گفتار و رفتار در انجمن می باشند.
 .3هیچ عضوی در انجمن به لحاظ تکریم اجتماعی برتر از سایرین نمی باشد مگر در سمت های سازمانی آن هم در
انجام وظیفه.
 .6هیچ یک از افرادی که به نوعی کمک های مادی – مالی یا معنوی خود را به انجمن می رسانند حق دخالت در امور
انجمن یا تعیین و تغییر خط مشی را به صورت غیر قانونی به واسطه خدمات یا کمک رسانی ندارند.
 .8کلیه اعضاء به هنگام حضور در محیط انجمن یا در حین انجام وظیفه در قبال مسئولیت اجتماعی تعریف شده از
سوی مدیریت انجمن ,می بایست کارت عضویت و سایر کارت های مرتبط را به همراه داشته باشند.
 .9هر گونه آسیب یا خسارت خواسته یا ناخواسته به اموال و دارایی های انجمن توسط اعضاء آن متوجه شخص خاطی
می باشد و می بایست در پی جبران آن باشد.
 .81هیچ شخص حقیقی و حقوقی در انجمن حق اظهار نظرهای سیاسی در تمامی زمینه ها اعم از خرد و کالن را ندارد.
 .88هرگونه اظهار نظر شخصی در انجمن متوجه شخص گوینده می باشد و انجمن به جز تعیین تکلیف وی بر اساس
موارد خالف با قوانین و آیین نامه و یا تعهد و منشور اخالقی ,هیچگونه تعهدی دیگری را در قبال خود شخص یا
نظرات ایراد شده ندارد.
 .82هرگونه حتک حرمت یا هنجار شکنی در انجمن ممنوع می باشد و بر طبق قوانین داخلی و رای هیآت مدیره با وی
برخورد می گردد.

توجه  :در صورت عدم رعایت هر یک از مفاد اساسنامه ,تعهد نامه و منشور اخالقی انجمن توسط اعضاء ,کارت عضویت
مخدوش و از اعتبار ساقط و در عضویت فرد بر اساس قوانین موجود بازنگری می گردد.
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