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  نظم و انظبات ادب و نزاكت و رفتار با مراجعان و همكاران را موجب حفظ كرامت انساني دانسته و سرلوحه كار خود قرار مي دهيم 

  انگيزه حضور ما در بيمارستان خدمت صادقانه به انسانها از هر قشر و گروه با هر زبان و قوميت است 

  ري از انظبات را موجب افزايش عزت نفس ، اقدام و نشاط در همكاران و مراجعان مي دانيم 

  اصل خوش رويي ، خوش گويي و خوش خويي را به عنوان زيباترين روش تكريم مراجعين عزيز مي دانيم 

  وظيفه خود را انجام مي دهيم 

  پاسخگويي مشتاقانه ، اطالع رساني دقيق و راهنمايي مناسب در امور درماني و شرعي را وظيفه خود مي دانيم 

  رازداري ، پرده پوشي و حفظ اسرار بيماران ، همكاران و سازمان را به عنوان يك وظيفه اخالقي و قانوني مي دانيم 

ه بيمارستان و رعايت الزامات ، مالحضات ، نقشها و مسئوليتهاي قانوني در رابطه با كليه عوامل يربط و ذينفعان بيمارستان را 

به اشتراك  ما بر آنيم كه دانش و تجربه خود را به عنوان سرمايه بيمارستان ارتقا دهيم ودر چهارچوب ضوابط بيمارستان آن را بيم همكاران

  ما كار كنان اين بيمارستان معيار ارزشهابي خود را ميزان تعهد به اجراي مفاد منشور بيمارستان مي دانيم 
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اصل خوش رويي ، خوش گويي و خوش خويي را به عنوان زيباترين روش تكريم مراجعين عزيز مي دانيم 

وظيفه خود را انجام مي دهيم  مادر محضر خداوند منان هستيم و بدون نظارت مافوق نيز به نحو شايسته
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ما كار كنان اين بيمارستان معيار ارزشهابي خود را ميزان تعهد به اجراي مفاد منشور بيمارستان مي دانيم 
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