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قرآنی))به آیاتاستناد((تکریم ارباب رجوع با

مقدمه :
ها جایگاه واالیی دارد و تمامی بزرگان دین و صاحبان اندیشه برآن تأکید اشتن مردم در تمامی ادیان و فرهنگگرامی د

خداوند و بین بین رضایت مردم و رضایت .ترین ارزش نظام اسالمی استها بنیادياند. رعایت حرمت انساننموده
گذرد یعنی ، ارتباط مستقیم وجود دارد. در جهان بینی اسالمی راه خدا از میان خلق میها و تکریم خداوندتکریم انسان

.، رضایت و بندگی خداوند امکان پذیر نیستها و جلب رضایت آنهابدون تکریم انسان

بویژه شهرداري تهران هاي دولتیکه در دستگاهبحث تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع یکی از مباحث مهمی است 
مطرح است. در واقع طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب هاي تابعه حوزه خدمات شهريباالخص سازمانو

رجوع یکی از هفت برنامه تحول کشور است که به منظور ایجاد تحول در نظام اداري کشور به تصویب شوراي عالی 
.اجراستاداري رسیده و در حال 

، هدف دست آوردن رضایتمندي مردم در سیستم اداري نظام اسالمی ایراناحترام و تکریم ارباب رجوع و باساساً
هاي اجرایی بود که سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور این اي میان دستگاه، نیاز نهفتهنهایی طرح تکریم است و آن

ها ابالغ نمود.نیاز را به همه دستگاه

، اي یک کارمند وکارشناس و مدیر مسلمان مشتري مداري و تکریم ارباب رجوع نه بخاطر دستورالعمل و بخشنامهبر
باید در دل امور قرار گیرد.ونه یک وظیفه اضافی در کنار سایر وظایف،بلکه یک وظیفه انسانی و دینی است

کند. براي خشنودي خداوند را فراهم می، رضایت و هرگونه خدمت و تالش در جهت جلب رضایت ارباب رجوع
بخصوص اگر است.، عبادت به شمار می رود و بهترین روش براي نزدیکی به خداوند یک فرد مسلمان تکریم مردم

، رآندر مقاله زیر به بررسی اهمیت تکریم ارباب رجوع و نیازمندان از منظر ق.ارباب رجوع از محرومان جامعه باشد
وهمچنین به نوع وجایگاه سازمان وصداي مشتري ونحوه جلب رضایت انواع مشتري پرداخته می احادیث و روایات
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قائل مترتب وایشانحق وحقوقی برچهخدمت می نمائیم ارباب رجوع کیست و متوجه باشیم درسازمانی که تاشود
.خواهیم بود

صداي مشتري:

صداي چه کسی بلند است؟ صداي چه کسی سـریعتر از سـایر   ماشود؟ در سازمان چه صدایی شنیده میمادر سازمان 
رسد؟ صداها به گوش می

:هاي مدیر محورسازمان

همه جاي سازمان به گوش هاي مدیر محور هستند باالترین و بلندترین صدایی که درها که سازمانبرخی از سازمان
.باشدها مدیر میها بوده و کانون همه فعالیتتالشها خواست مدیران محور رسد صداي مدیر است. در این سازمانمی

خواسته او بر همه گیرد،که مورد توجه قرار میاست همه چشم وگوششان به مدیر است. نیاز او مهمترین نیازي 
هاي بوروکراتیک و غیرتخصصی این شیوه کاربرد بیشتري دارد. و برتري دارد. معموالً در سازمانبوده ها ارجع خواسته

.باشدپرچم سازمان نیمه برافراشته است. همه تصمیمات در ردة مدیریت متمرکز می،وزي که مدیر در سازمان نباشدر
باشد.ها تفویض اختیارات کمتر صورت گرفته و توانمندي و خالقیت کارکنان پایین میدر این نوع سازمان

هاي کارشناس محور :سازمان

باشد. در این از همه بیشتر و سریعتر به گوش می رسد صداي کارشناسان و کارکنان میها صدایی که در اینگونه سازمان
هـا کارشناسـان   گیـري . در کانون تصمیمباشدها آنچه مهم و با اهمیت است خواست و نیاز کارشناسان مینوع سازمان
هـاي  . مـدیریت سـازمان فعالیـت   هاي ارگانیک و تخصصـی هسـتند  بیشتر سازمان،هااین نوع سازمانواندقرار گرفته

هاي سازمان نقش فعالتري دارند.گیريکند و کارشناسان داراي اختیارات بیشتر بوده و در تصمیمحمایتی و پشتیبانی می
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هاي مشتري محور :سازمان

رسـد و  مـی ها که فلسفه وجودشان وابستگی بیشتري به مشتري دارد بلندترین صدایی که به گـوش  در این نوع سازمان
. صدایی که در جاي جاي سازمان طنین انداز بوده و دهد صداي مشتري استسایر صداها را تحت شعاع خود قرار می

.رسداز هر صداي دیگري سریعتر به گوش مدیران و کارشناسان می

،اگر سیستمی در چرخند در این نوع سازمان مشتري کانون و محور است که سایر عوامل سازمان بر حول آن محور می
گیري کند مانند این است که ها باشد که صداي مشتري را به صورت مستمر بشنود و میزان رضایت آنها را اندازهسازمان

، براي شنیدن صداي کنید، ضربان قلب و عالئم حیاتی سازمان را در برابر دیدگان خود مشاهده میهمواره فشار خون
:اشاره می شودکه به برخی ازآنهاشودمختلفی استفاده میهايها از روشمشتري در سازمان

استفاده ازپرسشنامه.-1
مشتریان درتماس هستند.مصاحبه حضوري بامشتریان وکارکنانی که بصورت مستقیم با-2
استفاده ازشکایات مشتریان.-3

انواع مشتري از نظر میزان: رضایت

:مشتري راضی-1

حال حاضر، راضی بوده ولی هنوز جزء مشتریان ارزشی و وفادار و دائمی ما نیست. مشتري راضی کسی است که در
تواند نظر او را تغییر دهد و نسبت به این مشتري در سطح خوبی قرار داشته ولی دمدمی مزاج بوده و رقیب ما می

.تفاوت استسازمان ما بی

:مشتري شاد-2

کند و مشتریان زیرا شما را باور دارد و از شما نزد دوستانش تعریف میاین مشتري میزان وفاداریش به شما بیشتر است
ورده ساختن توقعات بعضاً آآورد. ولی این مشتري توقعاتی نیز دارد که باید در ابتدا خود را آماده برجدیدي را می
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به مشتري ناراضی مبدل ارتواند اونابجاي او نمایید وگرنه نداشتن برنامه منطقی و مدون براي برآورده ساختن او می
کند.

:مشتري ناراضی-3

اید و . زیرا شما نیازش را برآورده نکردهدر، متأسفانه در گروه مخالفان و ناراضیان شما قرار دااو به جاي راضی بودن
مانع نارضایتی ، بنابراین تالش کنید تا با ارائه خدمات بنیانی از ابتدااندرقباي شما بهتر از شما به او سرویس داده

دهند :. زیرا این قبیل مشتریان اقدامات زیر را انجام میمشتریان شوید

.بردنفر در میان می گذارد و آنها را به سوي رقیب می8مشتري ناراضی مشکلش را حداقل با –الف 
دهد.نفر دیگر انتقال می20مشتري ناراضی اطالعاتش را به –ب 
روند.درصد مشتریان ناراضی بدون شکایت و بدون اطالع قبلی ما را ترك کرده و به سوي رقیب می98–ج 

:مشتریان شیفته-4

کشانند. حتی از قرص سازمان شما هستند و با اصرار دیگران را به سوي سازمان شما میاینها مشتریان متعصب و پروپا
ه شهرت برسانند.کنند تا سازمان شما را بخودشان هزینه می

هاي نافذ رهبري و از طریق جلب قلوب و نفوذ در اینها ارزشمندترین مشتریان شما هستند و باید با استفاده از شیوه
.دلها، اینها را جذب سازمان کرده، زیرا اینها بعداً جزء مشتریان وفادار خواهند شد

:مشتریان خشمگین-5

رضایت آنها نشده بلکه آنها را ناراحت و حتی خشمگین کرده است. این نوع عملکرد شما و سازمان نه تنها موجب 
کنند و کمترین خواسته آنها محو شما و سازمنتان از گیري بوده و براي نابودي شما تالش میمشتریان در پی انتقام

ست به طوریکه براي صحنه است. براي نابودي شما، وجود مقدار بسیار کمی از این نوع مشتري فوق العاده خطرناك ا
نابودي و از بین بردن شما چند نفر ازاینها کافی است. لذا نباید بگذارید مشتري به این حد خشمگین شود.
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. نحوه برخورد با هر یک از این مشتریان به دلیل ذهنیتی مثبت و منفی که آنها از ما دارند بسیار متفاوت است

وچه حقوقی دارد؟گرددب رجوع به چه شخصی اطالق میاربا

افراد به عنوان ارباب . از این، به خدماتی است که به افراد مختلف ارائه می دهدعلت وجودي هر سازمان و دستگاهی
اصوال کسی است که خدمت یا کاالیی را اعم از داخل سازمان یا بیرون از سازمان می شود ارباب رجوع رجوع یاد

کند.دریافت می

:انواع ارباب رجوع 

توان بر حسب نیازهایشان به دو قسمت تقسیم نمود:را میارباب رجوع موسسهسازمان یادر یک

موسسهسازمان یاو مدیران یک وکارشناساندرون سازمانی: که عبارت است از کارکنان-1
باشد.هر نوعی چه خصوصی وچه دولتی میبرون سازمانی: شامل مشتریان از -2

بندي کرد:توان به چهار دسته تقسیمرا میارباب رجوع انواع نیازها و انتظارات 

رود.کاربردي: یعنی آنچه از کاال یا خدمات که نتیجه عملیات و فعالیت سازمانی است انتظار می-1
و کامل بودن خدمات.هاي خدماتی صحیح ، سریع و در شرکتسالم بودن محصوالتکیفیت: مانند عمر طوالنی، -2
.مرتبط می شود ارایه خدمات این نیاز به محیط آن سازمان در ظاهري: -3
اطمینان و اعتماد.احترام،پنهان: ارتباطات،-4
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:هاي مشتري مداري (تکریم ارباب رجوع)پیش شرط

وعی مشتري مداري را رعایت کرده توانند مشتري مدار باشند مگر اینکه خود سازمان از درون خود نافراد سازمان نمی
عبارت دیگر سازمان قبل از اینکه نظارت داشته باشد کارکنانش احترام مشتري را نگهدارند، باید خود نوعی ه باشد. ب

تکریم را نسبت به کارکنانش داشته باشد.

را بخوبی اعمال کند به هایی که باید یک کارمند سازمان داشته باشد تا بتواند سیاست تکریم ارباب رجوعپیش شرط
:قرار زیر است

، ارضاي مالی، رفع فقر و محرومیت و باالخره ایجاد روحیه مناسب براي تغییر وتحول در حل مشکالت معیشتی-1
.ان سازمانرفتار کارمند

.ازمانی بین پرسنل سازمان، آموزشی و سرفاهی،رفع تبعیضات استخدامی-2

.درسطح سازمان، پژوهشگران و الگوسازي از این افرادفرهیختگان، هااحترام و قدردانی از پیشکسوت-3

عمومی، مردم داري و رضایت مشتري براي ، روابطهاي مبانی جامعه شناسی اداريآموزش عمومی در زمینه-5
.کارکنان سازمانوکارمندان

.سازمانو ایجاد حس اعتماد در مردم نسبت به سازمانجانب اعتماد به مردم و ارباب رجوع از -6

وضع قوانین و مقررات چه به صورت عمومی و در سطح کالن جامعه و چه به صورت خصوصی در سازمان به -7
.صورت بخشنامه

تقیم اثر آن توجه به پیشنهادات و انتقادات مشتریان و ارایه پاسخ روشن و مکتوب به صورتی که مشتري به طور مس-8
درك نماید.سازمانرا در

.اجراي طرح تکریم به صورت مناسب و کامل از طرح مدیران سازمان به عنوان الگویی براي کارکنان-9
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.به عنوان بازخورد براي کارکنان بر حسب نظرسنجی از مشتریانیی هادر نظر گرفتن پاداش-10

هاي ارتباطی آنان با مشتریان و گذاري مهم درجهت افزایش تواناییآموزش مداوم کارکنان به عنوان یک سرمایه-11
اي ایشان جهت ارایه خدمات با کیفیت برتر.همچنین باال بردن دانش حرفه

اي اطالع هنشر فرهنگ مشتري مداري و بازگویی قوانین حاکم برآن در کل جامعه توسط موسسات و سازمان-12
.رسانی عمومی

جامعه چیست؟درارباب رجوعلزوم طرح تکریم
هاي الزم در ارائه و کار. سازباشدارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداري می،هاي تحول اداريیکی از هدف

، نظام اداريمناسب و موثر به مردم تحت عنوان طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در خدمات مطلوب و
، کتاب اي است که اطالع رسانی مناسب به مراجعان در باره نحوه خدمت رسانی از طریق بروشورداراي اهمیت ویژه

، سایت اینترنتی ، تلفن گویا و پست صوتی کاهش دهنده فاصله زمانی بین پرسش و پاسخ است ، تابلو اعالناتراهنما
، طرح تکریم ارباب رجوع ازاهمیت رود. در بحث تحول اداريبه شمار میکه در اطالع رسانی امري ضروري و مهم 

. موضوع ، تکریم ارباب رجوع و تکریم انسان استاي برخوردار است. در حقیقت هدف اصلی از تحول اداريویژه
وصاً مقام ي اسالم و چه در حال حاضر مسئولین نظام و مخصاز موضوعاتی است که چه در ابتدارعایت کرامت انسانی

وجود از و کاري بباید ترتیبی اتخاذ شود و س":فرمایندمعظم رهبري به آن تاکید دارند که ایشان در این خصوص می
آنچه مسلم است مسائل و "، خودشان را به معناي حقیقی کلمه خدمتگزاران مردم بدانندبیاید که کارگزاران حکومتی

آمدي،فساد اداري و عدم توجه به خواسته مردم از رژیم فاسد پهلوي به این مشکالت مربوط به ادارات از جمله نا کار
نظام تحمیل شده است، و از همان ابتداي پیروزي انقالب اسالمی ایجاد تحول در نظام اداري کشور و نیل به نظام 

خدمات مورد هاي توسعه و ارائهمطلوب، صحیح و کارآمد در جهت تسریع در حل مسائل، تسهیل در اجراي برنامه
هاي هاي اخیر تالشنیاز به مردم با کیفیت مطلوب، همواره مورد تاکید مقامات و مسئولین کشور بوده است. در سال

هاي مربوطوحوزه معاونت خدمات شهري وسازمانبویژه درشهرداري تهرانگوناگون در جهت تحول در نظام اداري
تحت 1381اي در شوراي عالی اداري در سال منجر به تصویب مصوبهها ها و کوششصورت گرفته است، تمام تالش
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عنوان طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداري کشور گردید. که این طرح موجب تغییرات مثبت 
طرح هاي دولتی و تغییر نگرش آنها در نحوه برخورد با ارباب رجوع گردید.از مهمترین دستاوردهاي ایندر دستگاه
عبارتند از: 

.شفاف و مستند سازي نحوه ارائه خدمات به ارباب رجوع-1
.اطالع رسانی از نحوه ارائه خدمات به مردم-2
.هاي ارائه خدماتبهبود و اصالح روش-3
.هاي اجرایی با مردمنظارت بر حسن رفتار کارکنان دستگاه-4
.مشارکت مردم با ارائه پیشنهادها-5

مسلم است طرح تکریم و خدمت رسانی به مردم مورد توجه مسئولین نظام بوده است و اجراي این طرح آنچه 
هاي دولتی می شود. موجب پویایی و رشد دستگاه

رسانی به هاي دولتی خدمتگزار مردم هستند و همه ادارات دولتی در جهت خدمتآنچه مشخص است همه دستگاه
وجود آمدند.مردم ب

ها و اي در نزد مراکز تولید و سازمانمشتریان از جایگاه بسیار ویژه،وزه در جهان پر از تحوالت سریعامراهداف:

ها تالش دارند تا نظرات و خواسته ها و سازمانهاي ارائه دهنده کاال و خدمات برخوردارند. بطورریکه شرکتشرکت
اقدام نمایندوورده نمودن طرح تکریم ارباب رجوع آهاي مختلف اخذ و در جهت بر هاي متقاضیان خدمات را با شیوه

ها و دستگاهترین وظیفه سازمانحق مردم باشند. بی شک ارائه خدمات به مردم اصلیهاي بربنحوي پاسخگوي خواسته
ها و... ها، وزراتخانه و شرکتهاي اجرایی و اداري کشور می باشد. ایجاد تشکیالت وسیع اداري و تاسیس سازمان

و همه در راستاي خدمت رسانی به مردم صورت پذیرفته است. گستردگی و تنوع امور قابل ارائه به مردم به همراه همه
ند ارائه خدمات و ها و عدم وجود امکانات مناسب، فرآیها و روشمد در مجموعه سیستمآعدم توسعه نیروهاي کار

هاي اخیر با تغییر در شود.خوشبختانه در سالمیمندي در ارباب رجوع مطلوب موجب عدم رضایتاطالع رسانی نا
هاي اجرایی رسانی به مردم در دستگاههاي مهم در خدمتهاي گذشته و نگرش جدید در مولفهرویکرد و دیدگاه

مندي، باالخص توجه به رفع نقض ضعف اطالع رسانی و فرهنگ سازي زمینه و بستر مناسب جهت ارتقاي رضایت
بویژه شهرداري تهران وسازمان هاي اجراییت و تردد اضافی، اتالف سرمایه و غیره در دستگاهجلوگیري از اتالف وق
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وردن آاجرا دربهفراهم گردیده است. لذا به طور خالصه می توان گفت دولت باهاي حوزه معاونت خدمات شهري
این طرح به دنبال مقاصد زیر می باشد: 

.افزایش اثر بخشی و کارائی در نهادها-1
.شنایی مردم با قوانین و مقررات مربوط به امور جاريآ-2
.هاي دولتیها و سازمانهاي دستگاهآشنایی مردم با وظایف و مسئولیت-3
.یندانجام کار هاآآگاهی مردم از نحوه و فر-4
.محیا شدن شرایط جهت بیان نظرات و پیشنهادات و شکایات مردم-5
.یند انجام کارآهاي فرنظرات مردم و کارشناسان جهت اصالح روشگیري از نقطه بهره-6

ها و موسسه هاي اخیر مورد توجه سازمانارباب رجوع ، بحث جدیدي نیست که طی سالجلب رضایت و تکریم
امروزه سازمان.اي است که ریشه در تاریخ بشر داردهاي خدماتی واقع شده باشد، بلکه خدمت به ارباب رجوع مقوله

هاي خدماتی در سطح جهان، در فضایی به رقابت می پردازند که توجه به خواست و انتظارات مشتریان را ها و موسسه
اي خود معرفی می کنند، آنان به کمک ابزارها و وسایل جدید ارتباطی به تفکر جدیدي عاملی براي ادامه حیات حرفه

اذهان و خاطره مراجعین خود با ارایه کار و خدمات با کیفیت است. چگونگی ورود به آناند ودست یافته
نوع خود مورد تکریم قرار گیرد، از سوي خداوند مورد نی قبل از اینکه انسان از سوي همقرآتکریم انسان از دیدگاه

وردار می باشد.هاي بسیار ممتازي برختکریم قرار گرفته است.در بین مخلوقات خداوند متعال، انسان از ویژگی
).4آیه،(سوره مومنون"فتبارکا اهللا احسن الخالقین"انسان را خلق کرد خود را تحسین گفت :خداوندهنگامی که

انسان داد . خداوند کرامت و جایگاه انسان را تا آنجا رفیع قرار داد که مورد سجده به فرشتگان امر به سجدهسپس
اي که انسان را سجده نکرد از درگاه خداوند ترد شد. فرشتگان قرار گرفت و فرشته

ما انسان را در مقام احسن نیکوترین "لقد خلقنا االنسان فی احسن تقویم"در جاي دیگري از قرآن کریم آمده است: 
).4آیه ،مراتب صورت وجود آفریدیم ( سوره تین

) . عالوه 30(سوره بقره، آیه "ی جاعل فی االرض خلیفهان"در جاي دیگر، مقام خلیفه اهللا به انسان عطاء شده است:
و "بر مقام خالفت الهی، خداوند به انسان عظمت و شرافت دیگري بخشیده و آن، دمیدن روح خود در او بوده است: 

اینکه خداوند از روح خود در انسان میدمد، نشانگر شرافت و قداست این مخلوق الهی است و "نفخت فیه من روحی
ن ویژگی است که انسان را سزوار تقدیس و تکریم فرشتگان قرار داده است.همی
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ولقد کرمنا و "سوره اسراء، تکریم خداوند متعال نسبت به بنی آدم و بسیاري از مخلوقات مطرح شده است:70در آیه 
اندیم و از چیزهاي پاك به فرزندان آدم را حقیقتاً گرامی داشتیم و آنان را درخشکی و دریا برنش"جعلنا هم فی البحر

برجسته برتري دادیم. هايهاي خود آنان را به گونهایشان روزي دادیم و بر بسیاري از آفریده
گفتار و عمل ائمه اطهار خداوند متعال، با وجود اینکه به انسان عقل و اختیار عطاء فرمود، پیامبرانی را هم براي 

نه و نهایتاً براي رسیدن به کمال و قرب الهی مبعوث فرمودند.انه و سعادتمندهدایت انسان به سمت زندگی شرافتمندا
ی که از تاکیدهاي مستمرقرآن کریم و همچنین جمالت قصار پیامبر گرامی(ص) و ائمه اطها(ع) در خصوص ینتیجه ها

امروز به ویژه در نظام مقدس یریم، این است که در جامعه گعبارت دیگر، تکریم انسان میبهاحترام به مقام انسان یا 
هاي برجسته دین اسالم هاي دولتی و غیر دولتی، یکی از نشانهجمهوري اسالمی باید با تکریم ارباب رجوع در دستگاه

هاي اساسی تعالی جامعه را را در تجلیل از مقام شامخ انسان به نمایش بگذاریم. تحقق این هدف می تواند یکی از پایه
بنیان نهد.

اند( حتی در نماز) این امر نشانه مبر گرامی اسالم(ص) سالم کردن را مستحب، اما پاسخ سالم دادن را واجب دانستهپیا
بارز و نماد عالی تکریم انسانی است که در امت اسالمی به عنوان یک تکلیف دینی، اخالقی و اجتماعی رعایت می 

شود.
عد از توصیه به تقواي الهی، رسیدگی به امور مردم و تکریم آنان دستورات حکومتی حضرت علی (ع) به والیان خود، ب

مورد سفارش و تاکید قرار گرفته است.

هایی درمقابل ارباب رجوع داریم؟چه وظایف ومسئولیت
اصوالً طرح تکریم ارباب رجوع را می توان در امور زیر خالصه کرد:

:به اخالق اسالمیپایبندي-1

الذینَ امنو و ن(امی فرماید: یاد می کند و» ین مخلوقات عالمبهتر«هاي با ایمان و نیکوکار به قرآن کریم از انسان 
الْبریه)اولئک هم خیرعملوا الصالحات
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ها به در واقع ارزش وجودي یا کمال هستی انسان در سنجش ومقایسه با موجودات مشخص می گردد و اگر انسان
ق و رفتار رسیدند، در آن هنگام است که داراي ارزش شده و از موجودات دیگر کمال واقعی خود درسایه اخال

برتر و واالتر خواهند بود.

حسن «دانیم اشرف مخلوقات خداوند، وجود مقدس رسول اکرم (ص)است. وجودمبارکش ازنظرهمانطور که می
و در جاي دیگر عظیم)نک لَعلی خٌلق(افرماید: اش میدر چنان درجه اعالیی قرار داردکه قرآن کریم درباره»خلق

حسنه).ِّ(لَقَد کانَ لَکم فی رسولِ اهللاِ اُسوهوي را به عنوان الگوي تمام مومنان معرفی  می نماید و می فرماید: 

و لذا براي کسانی که در راه خدمت به مردم بوده و همواره با آنان در ارتباط هستند، سزاوار است که به آن بزرگوار 
نیز معصومان(علیهم السالم)، از نظر کردار و سکنات اقتدا کرده تا هم خشنودي خداوند را جلب و هم رضایت 

مردم را فراهم آورند.

:متصف بودن به صفت تقوا و خداترسی-الف)

(واتَقَوا اهللا الذي أنتُم به مؤمنون)فرماید خداوند در قرآن کریم می

دارد. کسانی که منصبی و مسئولیتی را مسئولیت، وظیفه و امانت را در براساساً هر پست و منصبی در اسالم، عنوان 
گاه از مسئولیت خود سوء استفاده ننمایند و حقوق در جامعه به عهده دارند باید افرادي امانتدار باشند و هیچ

نستن خداوند متعال براعمال خود از اقدام یا رفتار وعملی که دیگران را ضایع نکنند. همچنین آنان باید با ناظر دا
بی احترامی نسبت به دیگران شود پرهیز کنند و همیشه خداوند و رضایت مردم را مد نظر داشته رنجش یا باعث

همانطور که امیرمومنان(علیه السالم) به مالک ». تقوا و خداترسی«باشند.و این همه حاصل نمی شود جز با خصیصه 
».ترین هستند برگزینافرادي را که پاك«فرماید: اشتر می

ها باید بدان آراسته باشند، داشتن تقواست. هاي اخالقی که کارکنان ادارات و سازمانهمترین ویژگیاز این رو از م
دهند که باعث رنجش و نارضایتی ارباب رجوع چراکه در سایه آن، اعمال وگفتار و رفتارشان را تحت تأثیر قرار می

ره سعی در جلب رضایت  الهی و خشنود کردن کنند و هموانشوند یا با بی احترامی، تندخویی با آنها رفتار نمی
آنها دارند.
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:خلوص نیت در انجام وظیفه-ب)

دانیم، دین شامل هر عبادت و عمل صالحی می شود. براین اساس خداوند در سوره زمر، پیامبرش همانطور که می
دهد:را به اخالص در دین فرمان می

ینَ)فَأعبد اهللاَ مخلصا لَه الد(انّا أنْزَلْنا إلَیک الْکتاب بالْحق

دانند. در نتیجه کار و وظیفه بنابراین مخلصین هدف از خدمت به مردم و جامعه اسالمی را خشنودي خداوند می
گیرد چراکه زیبایی ارزش معنوي آن است و ارزش معنوي نیز در گرو اطاعت خدا شان، ارزش معنوي به خود می

نجام دادن.و کار را به خاطر خدا ا

شما قصد خود را براي خدا خالص کنید «فرماید: نامه خویش به مسئوالن میامام خمینی (ره) در فرازي از وصیت
».که این عبادت است

:خوش رفتاري با ارباب رجوع-ج)

خود را کردار صفتپس نیکوترین«خویش به مالک اشتر می نویسد: امیرمومنان(علیه السالم) در نامه 
».شایسته(خوش رفتاري)بدان 

است. خداوند نیز اخالق » حسن خلق«یکی ازاصول مردم داري که ائمه اطهار(علیهم السالم)تأکیدخاصی برآن دارند
نیکوي رسولش را باعث استحکام حق و جذب مردم دانسته و می فرماید: 

 کُنْت لَوم ولَه نْتنَ اهللاِ لم همحفیما ر).( کولنْ حفَظّا غَلیظَ الْقَلبِ النْفَضّوا م

از آنجایی که ارباب رجوعان یکسان نبوده و از قشر خاصی نیز نیستند، بلکه خصایص انسانی و اخالقی با یکدیگر 
نیز باید از سعه صدر، حلم و بردباري، عطوفت و مهربانی و ... برخوردار سازمانمتفاوتند، به همین لحاظ کارکنان

اشند تا با ارباب رجوع برخورد توأم با احترام و عطوفت و در خور شأن و مقام آنان نمایند. همواره باید به ب
شان نیز توجه بنمایند.توقعات قانونی و شرعی

:داشتن صبر و بردباري-د)
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اهللا مع الصابرین): (واصبرُوا انفرمایدخداوند در کتاب آسمانی خویش می

انگیزد. جنگی در نهایت شدت و ر وجود انسان، بین انگیزه دین و انگیزه هوس،آتش جنگ بر میهمیشه د» صبر«
میدان این معرکه قلب آدمی است.

ها در هیچ حالی نباید از صبر تهی باشد. قشرهاي زیادي از مردم همه روزه ظرف وجود کارمندان ادارات و سازمان
می کنند، اگر با کوچکترین برخورد نادرستی از طرف ارباب رجوع، خود با انواع رفتارهاي متفاوت به آنان مراجعه 

آورند بلکه کسانی نیزکه دراین میان بی نیز برخورد نامعقول اخالقی کنند،نه تنهاموجبات سخط الهی رافراهم می
گیرند. درنتیجه با این کار خود، مردم را به نظام اسالمی بدبین می احترامی قرار میتقصیر هستند مورد اهانت و بی

کنند. 

صبر را سرلوحه اعمال خویش تَین بما صبرو)(اُولئک یؤتونَ أجرَهم مرهاي الهی که آنان با ایمان داشتن به وعده
قرار دهند.

برخوردتوام باتواضع واحترام باارباب رجوع:-س)

».رفتار کنندباتوتواضع، آن است که با مردم چنان رفتار کنی که دوست داري«فرمود: امام موسی بن جعفر

اي است که کسانی که در راه خدمت به مردم هستند،باید به تواضع و فروتنی به زیردستان، یکی از اوصاف پسندیده
گاه با توجه الزم را مبذول دارند و هیچنیز که دائماً با مردم در ارتباطند باید به آن سازمانآن مزین باشند.کارکنان

ارباب رجوع برخورد توأم با غرور نداشته باشند.

اساساً در شریعت اسالم، هر فرد مسلمان داراي احترام بوده و هیچ کس، حق توهین یا   بی اعتنایی به اورا ندارد. 
احترامی م، باعث خودپسندي یا بیهمه باید نسبت به یکدیگر با احترام برخورد کنند و هرگز نباید پست و مقا

(واحفض جناحک لمن اتّبعک منَ المومنین)فرماید: ن شود.خداوند خطاب به پیامبرش میانسبت به دیگر

باید همواره با کمال تواضع و احترام با زیردستان و ارباب رجوع برخورد کنند، کارکنان ومسئوالن سازمان از این رو
ارباب رجوع از محرومان جامعه باشند.خصوصاً اگر 
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مهرومحبت نسبت به ارباب رجوع:-ص)

»با مردم دوستی کن تا مردم تورا دوست بدارند«رسول خدا(صلی اهللا علی وآله) فرمود: 

انسان به عنوان یک موجود ذاتاً اجتماعی، در روابط اجتماعی خویش ناگزیر است که به دیگران محبت بورزد تا در 
دهد محبت و ارتباط، زندگی خوشی را با هم سپري کنند. موال علی (علیه السالم) نیز به مالک فرمان میپرتو این

». احساس مهر ومحبت به مردم و مالطفت با آنها را در دلت بیدار کن... و از گذشت به آنان بهره اي بده«که: 

ید مزین به آن باشند، مهر ومحبت داشتن به باومدیران سازمان اي که مسئوالنیکی از صفات برجسته و پسندیده
ارباب رجوع است تا مردم نیز آنها را دوست داشته و بدین وسیله، رضایت قلبی آنان حاصل شود. چراکه کارکنان

بیشترین ارتباط را با مردم دارند وهر روز افراد زیادي براي برطرف کردن مشکالت خود به آنها رجوع می سازمان
طلبند.براي رفع نیازهایشان استمداد میکنند و از آنان

برخورداري ازتوانمندي وتخصص:-2

افراد گذاري و اجراء،ود که در بخش سیاستها زمانی از استحکام بیشتري برخوردار خواهند باساساً حکومت
متخصص و مجرب حضور داشته باشند. در واگذاري کارها از روي تعهد و ایمان، داشتن دانش و تخصص نیز 
شرط است، چرا که اگر کسی بدون داشتن تخصص اقدام به انجام کاري کند نه تنها عملش سبب بازدهی نخواهد 

ن (علیه السالم) ارزش هرکس به توانایی . از دیدگاه امیرمومنامی شودشد، بلکه موجب کاستی و آسیب رسانی نیز
انجام اموري است که به او محول می شود:

».ارزش هرکس همسنگ کاري است که انجام آن را به نیکویی تواند«

بر همین اساس آن حضرت (علیه السالم) به مالک سفارش می کند تا در کارگزاران خود، ازمتخصصان وافراد 
».ي کارگزارانت دقت کن...وافراد با تجربه و با حیاء را از میان آنان برگزیندرکارها«باتجربه استفاده کند:
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خدمت می کنند باید نسبت به کار خود آگاهی و تبحر داشته باشند و زمانی که ارباب سازمان بنابراین، کسانی که در
برعهده شان است تا بدین ايکند، بدرفتاري نکنند و بدانند چه وظیفهرجوع ، براي امور خود به آنها مراجعه می
سان رضایت ارباب رجوع را فراهم نمایند.

رعایت عدل وانصاف:-3
اي است که دین آن را محترم و ارزشمند داشته است و ارسال رسالت را تحقق عدالت عدالت امر نیکو و پسندیده

قراري قسط و عدل در جامعه داند.خداوند در قرآن،یکی از صفات واالي پیامبران الهی را برو قسط در جامعه می
معرفی فرموده است: 

(لَقَد أرسلْنا رسلنا بالْبینات و أنْزَلْنا معهم الْکتاب و الْمیزانَ لیقوم النّاس بالْقسط)

امیرمومنان (علیه السالم) به مالک می فرماید :

».ايرعایت کن که اگر عادل نباشی ستم کردهانصاف را در رابطه با خدا و مردم و در مورد خود و نزدیکان، «

خداي -گاه نبایدباید با کمال عدل و انصاف با ارباب رجوع برخورد کنند و هیچسازمانخدمت کنندگان در 
با گرفتن رشوه یا به صرف آشنایی طرف مقابل، از مقام خطیر خود سوء استفاده کرده و حق دیگران را زیر -ناکرده

آخرت در پیشگاه خداوند شرمنده خواهند بود.پا بگذارند، چه در

هاي کاري نه تنها سبب گسترش عدالت در کل جامعه می از دیگر سو، مسئوالن با رعایت عدل و انصاف در محیط
شوند، بلکه به وظیفه بزرگ و الهی خویش به درستی عمل کرده و هدف خداوند و انبیاء الهی را که برقراري قسط 

مسلمان ومملکت اسالمی است، تحقق می بخشند.در میان توده مردم

:ن نظم وانضباط درکارهاتداش-4

کنم که تقوا پیشه سازید و به کار سفارش می» حسن و حسین«به شما دو تن «امیرمومنان (علیه السالم) می فرماید: 
».هاي خود نظم دهید
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بخشیدن در رسیدن به هدف خویش تشویق کرده اسالم با تشویق به نظم در امور زندگی، مسلمانان را به سرعت 
، جامعه را به صورت یک سیستم با اجزاي به هم مرتبط، »نظم«است. به طور کلی، دینداري با بی نظمی تضاد دارد. 

دهد و وظایف هر عنصر را معین می کند. اگر نظم و انضباط در هر اجتماعی بر تمام افراد و مؤسسات سازمان می
رامش و امنیت و رضایت مندي تمام مردم را به دنبال خواهد داشت. از این رو براي برقراري نظم آن حاکم باشد، آ

به این مقوله توجه الزم را مبذول دارند و چنان نباشد زمانی که ارباب رجوع سازماندر جامعه، باید همه کارکنان 
ه آنها نیست باشند. در چنین وضعیتی به آنها رجوع می کند، مشغول کارهاي شخصی خود یا کارهایی که مربوط ب

آورد. بلکه آنان باید در کارهاي بی گمان ارباب رجوع را خسته و سرگردان کرده و موجبات نارضایتی فراهم می
را فقط به مردم و ارباب رجوع اختصاص دهند. چرا که محل خدمتیخویش نظم را رعایت کنند و زمان فعالیت در

ها شروع کرد و برقراري نظم در همین وادي و ارگانها،اداراتسازمانامعه، باید ازبرقراري نظم و انضباط در ج
سازد.کوچک مملکتی، باعث آرامش روانی کل جامعه شده و عدم رعایت آن، امنیت و آرامش را مختل می

:یزي در کارهاربرنامه-الف)

باید با نیازهاي مردم هماهنگ باشد و داراي برنامه زمانی بوده و مرحله به مرحله پیش برود سازمانریزي دربرنامه
شود که کارکنانها و امکانات موجود، سبب میتا نتیجه مطلوب حاصل شود، چراکه برنامه خوب بر مبناي واقعیت

تر و با دقت بیشتري برطرف کرده و عها پی برده و نیازهاي آنان را سریهاي واقعی ارباب رجوعبه خواستهسازمان 
در نهایت، موجبات خشنودي و رضایت آنان را حاصل نمایند.

».تر استریزي از وسیله و امکانات، مهمدقت در برنامه«سالم) می فرماید: امیرمومنان (علیه ال

:هارعایت اولویت-ب)

».دهدتر را ازدست میغیرمهم مشغول دارد،کار مهمآنکه به چیز «فرماید:حضرت امیرمومنان (علیه السالم) می

تر را به تر را انجام داد و کارهاي کم اهمیتهنگام تراکم کارها باید آنها را اولویت بندي نمود و ابتدا کارهاي مهم
هاي بعد موکول کرد. اولویت بندي کارها باعث متحیر ماندن در هنگام تراکم کارها شده و باعت از دست فرصت

شود.ها در انجام کارهاي با اهمیت میفتن فرصتر
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:تکریم مردم (جلب رضایت ارباب رجوع) در آیینه وحی و گفتار

از قبیل تولید، تحصیالت، کار، تفریح، رشد معنوي، رعایت حرمت یهایاي سازمانی است که فعالیتجامعه ما جامعه
حکومت اسالمی در تعیین نظام ارزشی خود، به تصویري ترین ارزش نظام تکریم ارباب رجوع است. انسان، بنیادي

خاص از انسان متکی است. بر طبق این تصویر، هر فرد حرمت انسانی دارد.حاکمیت اسالمی با به رسمیت شناختن 
اي یکسان آزادي و ترین ارزش، این هدف را دنبال کند که براي هر شهروند خود، به شیوهايحرمت انسان به مشابه پایه

هاي اجتماعی آن را فراهم کند.وفایی شخصیتی را براي تحقق مسئوالنه زندگی میسر و پیش شرطشک

اي بس خطیر دارد و آن حفظ حرمت شهروندان در تمامی ابعاد بنابراین، دستگاه ایران ساالري در نظام اسالمی وظیفه
آن است. یکی از مصادیق این مهم، تکریم انسان در مقام ارباب رجوع است.

در کالم وحی، رسول اکرم، ائمه اطهار، امام خمینی و رهبر معظم می توان جمالت بسیار زیادي در بحث تکریم مردم، 
خدمت به مردم و ... جهت افزایش رضایتمندي آنان پیدا نمود.

تکریم در کالم وحی:

را به حق خودشان برسان و تو خود حقوق خویشاوندان و ارحام خود را ادا کن و نیز فقیران و رهگذران بیچاره *
خزان نه هرگز دست خود محکم بسته دار و نه بسیار باز و گشاده که هرکدام به نکوهش و-هرگز اسراف رومدار

)29و 26آیه:،اسراءسوره (خواهد نشست.

)70آیه ،اسراءو ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم (سوره *

)4آیه تین،ما انسان را به بهترین شکل آفریدیم (سوره *

)72آیهص،واز روح خود درآن دمیدم،براي اوسجده کنان در افتادند(سورههنگامی که آن را نظام بخشیدم 

)30آیه بقره،من در زمین جانشینی خواهم آفرید. (سوره *
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)14آیه نون،مومپس بزرگ است خدایی که نیکوترین آفرینندگان است. (سوره *

)14آیه تغابن،واگرعفو کنید وچشم بپوشید وببخشید،همانا خداوند بخشنده ومهربان است. (سوره *

)83آیه بقره،و با مردم به زبان خوش سخن بگویید. (سوره *

)10آیه رحمن،و زمین را براي مردم نهاد. (سوره *

د و تقواي الهی پیشه کنید، باشد که مشمول رحمت او مومنان برادر یکدیگرند پس میان برادرانتان را سازش دهی*
)10آیه حجرات،شوید.(سوره 

:تکریم در کالم رسول اکرم(ص)

اي لطف آمیز تکریم کند و غم او را بزداید همواره در سلسله جاودان لطف هر کسی برادر مسلمان خود را با کلمه*
الهی خواهد بود.

سودمندتر است.بهترین مردم کسی است که براي مردم *

بهترین کارها پس از ایمان به خدا، دولتی با مردم است.*

مدارا کردن با مردم نیمی از ایمان است.*

:پیام تکریم در کالم حضرت علی (ع)

با مردم فروتن باش، با همه مهربان باش، گشاده رو و خندان باش.*

کمال سعادت، تالش براي اصالح امور مردم است.*
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حضرت علی علیه السالم) خشونت و بدرفتاري با مردم و ستم بر بندگان خدا، جنگ باخدا تلقی می شود. در دیدگاه 
می نویسد:مه معروف خود به مالک اشترحضرت در این خصوص در نا

با خشونت نسبت به مردم، خود را در موضع جنگ با خدا قرار مده که تورا نیروي مقاومت در برابر نقمت و قهر او "*
ت. از بخشایش و مهربانی او(خالق یکتا) بی نیاز نیستی. هرگز از گذشت و بخشایش نسبت به رعیت پشیمان مباش نیس

و از کیفر دادن، احساس شادي به خود راه مده و به هیچ وجه در هنگام غضب (که باعث رفتار خشن وغیرمنطقی می 
"شود) شتاب مکن 

عوت می کند.انصاف در رابطه با مردم یعنی اینکه حق هرکسی را به یا در جاي دیگر مالک را به انصاف با مردم د
اي مساوي رعایت شود.ها به طور کامل و به گونهدرستی ادا نمایی و حقوق انسان

از نظر حضرت علی، جامعه به دوگروه اکثریت و اقلیت تقسیم می شود.اکثریت جامعه را مردم عادي اجتماع و به 
اصطالح همان توده مردم تشکیل می دهند که از امکانات رفاهی و قدرت و منزلت کمتري برخوردارند. در مقابل، گروه 

د و به همین دلیل خود را برگزیدگان و خواص جامعه کوچک دیگري هستند که از امکانات مادي فراوانی برخوردارن
می پندارند و براي خود امتیازي بیش از عامه مردم قائلند. 

:پیام تکریم در کالم امام حسین (ع)

هاي خدا ملول نشوید.هاي خداست بر شما. از نعمتبه درستی که نیازهاي مردم بر شما، از جمله نعمت* 

:بريپیام تکریم مقام معظم ره

رقابت صحیح، مشروع و مقبول، رقابت خدمات رسانی به مردم است.*

ها مد نظر داشته باشند نه اینکه مسئولین اداري باید رضایت خدا و عموم مردم مسلمان را در وظایف و مسئولیت*
رضایت خود را بر خشم عامه مردم کوچه و بازار ترجیح دهند.
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:پیام تکریم در کالم امام خمینی (ره)

اند و مسئولین مکلف.خواهیم ادارات را متحول کنیم. مردم محقما می*

فرمایند: شما باید توجه به این معنا کنید که ما را امام خمینی در اهمیت قدردانی و خدمت به مردم (ولی نعمت) می*
ما هستند و ما باید از ولی نعمت اند. اینها ولی نعمتاند،رئیس جمهور کردهاند و وزیر کردهاند و وکیل کردهاینجا آورده

خودمان قدردانی کنیم.

بشود.المی درست مراعات فرمایند: باید اخالق اسالمی، آداب اسایشان در باب حسن رفتار با مردم می*

دیدند وبا چنین همانطوري که شیوه ائمه ما و اولیاي خدا و انبیاء خدا بوده است که خودشان را خدمت گذار مردم می
اند و کارهایی را که باید انجام بدهند با همین حسن رفتار انجام رت و با رفتار انسانی، با رفتار الهی رفتار می کردهمعاش

هاي شما باید به دهند و شما هم بندگان همان خدا و امت همان پیامبر و شیعه همان امیرالمومنین هستید و شیوهمی
همان طور باشد.

به مردم را خدمت به اسالم )(هدف را، خدمت نه پست و مقام) (خدمت از مرحله ایشان در جاهاي دیگر (خدمت
شعار به مرحله عمل باید برسد) می دانند.

:رفتار امام رضا (علیه السالم) با مردم

امامان با مردم نشست و برخاست داشتند و در تعامالت اجتماعی به نیکوترین صورت با آنان برخورد می نمودند. این 
توانیم روش صحیح برخورد اسالمی با افراد گوناگون را بیاموزیم.چنان نیکو بودکه با الگو قرار دادن آنان، ما میسیره

هاي مختلف باید هماهنگ و متناسب با روحیه آنها باشد.خداوند عزوجل در یابیم برخورد با انسانبا بررسی آیات درمی
قرآن فرموده است:

محمد فرستاده خداست و کسانی که با او هستند –معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم)(محمد رسول اهللا و الذین *
در برابر کفار سخت و شدید و در میان خود مهربانند.
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اي پیامبر با کافران و –(یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم)در آیه دیگري چنین فرموده است : 
آنها سخت بگیر.مجاهدان جهاد کن و بر 

مواردهاي مختلف فرق می کند. در بعضی شود که برخورد قرآن و اسالم با انسانگیري میاز این آیات چنین نتیجه
و در جاي دیگر دستور به برخورد میانه می » با مردم سخن نیک بگویید«دستور به برخورد نیک و پر محبت می دهد، 

»ا او هستند در برابر کفار سرسخت و شدید و در میان خود مهربانند محمد فرستاده خداست و کسانی که ب«دهد 

(السالم امام رضا (علیه السالم) به عنوان اسوه کانون مهرو عاطفه نسبت به بندگان خدا بود. در زیارت آمده است : 
د به ایشان داده شده سالم بر امام و پیشواي با رأفت و مهربان. این لقبی است که از طرف خداون–علی االمام رئوف)

است. ایشان بیشترین محبت و مهربانی را نسبت به مردم و اهل خانه و خدمت گزارانشان داشتند. در روزي که ایشان 
مسموم شدندو در آن روز به شهادت رسیدند، بعد از آنکه نماز ظهر را خواندندبه فردي که نزدیکشان بود فرمودند: 

و خدمتگزارانشان بودند) غذا خورده اند؟ آن فرد جواب داد: آقاي من در چنین مردم (منظور اهل خانه و کارکنان
نشینند و وضعیتی کسی می تواند غذا بخورد؟در این لحظه که امام (علیه السالم) متوجه می شوند کسی غذا نخورده، می

دهند.د محبت قرار میکنند و آنها را یکی یکی موردستور آوردن سفره را می دهند. همه را سر سفره دعوت می

ترین ایثارها و بیشترین محبت را نسبت به ها، عالیایشان در جایی که مربوط به شخص خودشان بود بزرگترین گذشت
اي به دنیا دیگران داشتند. رفتار عملی امام رضا (علیه السالم) نشانه شخصیت انسانی کامل و نمونه است که هیچ عالقه

و ظواهر آن ندارد.

اگرفردي حتی کوچکترین خدمتی براي امام رضا (علیه السالم) انجام می داد، ایشان نهایت تشکر و قدردانی را به جا 
کردند. اگر نمودند. آن حضرت به مستضعفان و گرفتاران توجه خاصی میآرودندو حتماً خدمت آن فرد را جبران میمی

هاي ه درسایه یاري رسانیل آنان را حل کنند.زیاد بودند افرادي ککردند مشکآنها گرفتاري و ناراحتی داشتند، سعی می
(علیه السالم) به خیري دست یافتند.امام
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هاي الزم به کلیه کارکنان زحمتکش جهت تکریم ارباب رجوع:توصیه

ف خود از ما کارکنان چه به عنوان یک فرد مسلمان و چه به عنوان یک کارمند وظیفه داریم در انجام وظایف و تکالی
هیچ اقدامی جهت حل مشکل مردم دریغ نورزیم.

که در اجراي طرح استتوصیه هاي ذیل جهت تکریم ارباب رجوع به کلیه کارکنان زحمتکش اعالم می گردد. امید 
فوق که یک وظیفه دینی ، اخالقی و کاري است موفق باشند :

.رضایت ارباب رجوع ( مشتري ) هدف اصلی سازمان ما است

.در انجام وظایف رضایت خداوندي در نظر گرفته شود و هیچ تبعیضی بین ارباب رجوع قائل نشوید

.امور را بر اساس ضوابط نه بر اساس روابط انجام دهید

تر کنید.تا حد امکان فرایند انجام کارها راحتر ، کوتاهتر و شفاف

لطفاً خود را به جاي ارباب رجوع بگذارید.

 ارائه خدمات موثر به ارباب رجوع اطالع رسانی مناسب انجام دهید.جهت

.اسناد و مدارك مورد نیاز و شرایط ارائه خدمات را در کنار درب اطاق هایتان نصب کنید

.در اوقات اداري در محل کارتان حضور داشته باشید

اران اطالع دهید تا ارباب رجوع بال در هنگام مرخصی و ماموریت اداري حتماً زمان برگشت خود را به همک
تکلیف و سرگردان نماند.

تبسم یک زبان همگانی است که مردم سرتاسر دنیا آن را درك می کنند.
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.کار ارباب رجوع را به تاخیر نیاندازید

کنید اش توانید برایش انجام دهید یا در حیطه وظایف شما نیست با متانت و خوشرویی راهنماياگر کاري نمی
تا تکلیف خود را بداند.

هر سازمان موفقی به ارباب رجوع می اندیشد.

.مشکل خود را به دوش دیگران نیاندازید

.به جاي اینکه انرژي خود را صرف شناسایی عاملین مشکل کنید ، مشکل را حل کنید

.کار ارباب رجوع را به امروز و فردا نیاندازید

 به همدیگر پاس ندهید.ارباب رجوع را مثل توپ

گیریم.همیشه باید باور داشته باشیم که ما فقط و فقط به خاطر ارباب رجوع حقوق می

.باید همیشه به یاد داشته باشیم ارباب رجوع ، رئیس ما است

.زمان مشخصی را براي رسیدگی به مشکالت ارباب رجوع در نظر بگیرید

کندوید ، به راستی اعجاز میباور ، شاید ارباب رجوع درست می گ.

.ارتباط ارباب رجوع را با سازمان آسانتر کنید

.محلی جهت انتظار ارباب رجوع در نظر بگیرید

 ارباب رجوع از عدم اطالع رسانی صحیح است . سعی کنیم با صبر بیجايبه خاطر داشته باشید اکثر انتظارات
قانع کنیم.
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 کار ارباب رجوع طبق ضوابط امکان پذیر نشدراضی کنیم نه اینکه کارش انجام هنر ما در آن است که اگر
شود ولی ناراضی باشد.

.مشکالت خانوادگی و اقتصادي خود را بر سر ارباب رجوع تالفی نکنید

.وقتی پشت میز می نشینیم خود را طلبکار و ارباب رجوع را بدهکار در نظر نگیریم

یم رضایت خدا در رضایت مردم است.همیشه به یاد داشته باش

شکایات ارباب رجوع را به حساب پیشنهادات آنها بگذارید.

.به خاط انجام دادن وظیفه خود به ارباب رجوع منت نگذارید

.انتظار و توقع بی جا از ارباب رجوع نداشته باشیم

 ، روزنامه ...فراهم کنیم.در محل انتظار امکانات اولیه مثل چاي ، آب خنک و تلفن شهري

ها و اسامی کارکنان جهت مشاهده ارباب رجوع درج گردد.ها ، اطاقراهنماي ساختمان

هایی ارزشیابی گردد.جهت ارائه خدمات بهترمیزان رضایت ارباب رجوع در قالب فرم

.همیشه در دسترس ارباب رجوع باشید

.خوشرو و متبسم باشید

رجوع ناراحت ، سیاست ، (( سعی ام را می کنم )) اعجاز می کنددر برخورد با ارباب.

 زد کرده است.باید تشکر کنیم که عیب ما را گوشاز انتقاد ارباب رجوع دلخور نباشیم و

.در ارائه خدمات بهتر از نظرات و پیشنهادات ارباب رجوع استفاده کنیم
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 بدانیم.نظرات ارباب رجوع را در تصمیم سازي موثر

.ارباب رجوع مزاحم نیست بلکه ارباب ما است

هاي ارباب رجوع توجه کنیم.در برخورد به فرهنگ و ارزش

.خدمت بهتر به نظم و نظافت ما بستگی دارد

))استرئیسارباب رجوع رئیس 

.در هنگام خشم تصمیم نگیریم

.خدا را ناظر و شاهد در اعمال خود بدانیم

 داشته باشیم که خود مانیز براي سایر ادارات ارباب رجوع هستیم آنچه را به خود نمی پسندیم به دیگران به یاد
نیز نپسندیم.

خالصه آنکه:

زندگی کمی پول می خواهدوبسیارشرف وآبرو،بهشت آنجایی نسیت که مامی رویم بلکه آنجایی است که مامی 
نقش آن درسازمان،دکترسیداسماعیل مهاجرانی)سازیم،تکریم آدم تئوري خلقت است(مبحث:اخالق و

)((تکریم انسان = تکریم خدا)
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