
ویژگیھای کاری ما
ما در ارائھ خدمات خود بھ مردم مان بھ ویژه گی ھای ذیل متعھد ھستیم.

 ھدف اجتماعی محور ھمھ فعالیت ھای ما را
 تشکیل میدھد. ما بھ حیث یک سازمان متشبث

 باالی فعالیت ھای مردم خود سرمایھ گذاری می
 کنیم تا باشد تاثیرات مثبت اجتماعی ایجاد کنیم.
 ھر آنچھ بھ منظور رسیدن بھ تاثیرات اجتماعی

انجام میدھیم با ماموریت ما وفق دارد.

 آنچھ ما را از دیگران متمایز می سازد
 استفاده از دانش روز است٬ حتی در حوزه
 ھای  نامرتب و پرچالش ھم٬ خدمات خود

را با بھترین کیفیت ارائھ می داریم.

ھدف اجتماعی

 ما از تجارب ازمایشی٬ تبادل نظریات و بررسی نتایج آنھا
 می آموزیم. ما میدانیم کھ شرایط و مشکالت مختلف راه
 حل ھای متفاوتی را مطالبھ مینمایند، ازینرو بھ منظور
 رسیدن بھ نتایج بھتر ابزارھای مختلف و متفاوت را بھ
 کار می گیریم. ما می دانیم کھ آموختن از تجارب جدید

نیازمند تالش فردی و گروھی است.

آموزش

 ما کار خویش را حتی اگر از
 مقتضیات بیرونی نیز نباشد،
 تحت ارزیابی می گیریم.  ما

 تمویل کنندگان خویش را در فھم
 مشکالت، کارکرد و پیشرفت

کار یاری می کنیم.

ارزیابی

  تواضع اساس شیوه کاری ما بوده،
 ما بھ ھمکاری با دیگران ارزش

 قائل ھستیم و گوش دادن بھ نظریات
دیگران نقطھ آغازین  کار ما است.

تواضع

 احساس ھدفمندی و فروتنی، ھمراه با باز بودن ما بھ
 یادگیری از دگران و تعھد بھ کار روی مسائل سخت
 و دشوار، باعث می شود تا بھ  شبکھ کاری خویش

 ارزش بھ سزایی قایل باشیم. ما برای ایجاد مشارکتھای
موثر نقش اتصال کننده را بازی می کنیم.

ایجاد مشارکتھای موثر

خدمات با بھترین کیفیت
 برای یادگیری سریعتر و موثر تر، ما
 بھ ارائھ و دریافت نظریات سازنده می

 پردازیم، و بدینگونھ روشھای عالی و غیر
 معیاری را از ھم شناسایی نموده کیفیت

کار مان را بھتر می سازیم.

نظریات سازنده


