
  
 

 
 

 

 تعالی بسمه

 ارزیاب سوگندنامه

 :شودمی گذاشته اجرا مورد به ذیل اهداف به حصول منظور به كه است حركتی ، تعاونی مدیریت تعالی مّلی جایزة

 به را خود پایبندي و تعهد سوگندنامه این امضاي با تعاونی مدیریت تعالی ملّی جایزهارزیاب                                           اینجانب

 :مكنمی اعالم زیر اخالقی منشور

 خداوند به اتکال با و مدانمی خویش اعمال ناظر را او و دیده خداوند محضر در را خود همواره: متعال خداوند به توكل .1

 .مپردازمی اظهارنظر به او رضاي تحصيل و متعال

 و درستی به جز كه نحوي به مدهمی قرار جایزه فرایندهاي اجراي مبناي را درستکاري و صداقت: درستکاري و صداقت  .2

 .منده نظر صداقت

 تلقی ايحرفه اسرار و امانت بعنوان همواره را جایزه هايفرایند در آمده بدست اطالعات و آمار كليه: رازداري و امانت  .3

 منافع جهت در وجه هيچ به آن از و مدهمی قرار جایزه دبيرخانه اختيار در ايحرفه نقش ایفاي جهت در صرفاً و كرده

 .مكنمی خودداري آن افشاي از و نکرده استفاده غير به اضرار یا و گروهی شخصی،

 باشد كه عنوانی هر تحت آن نظایر و امتياز یا مال وعده قبول نيز و هدیه هرگونه صریح یا ضمنی پذیرش از: طبع مناعت  .4

 برقراري از همچنين. مكنمی اجتناب غيرمستقيم یا مستقيم بطور جایزه متقاضی سازمان با مرتبط اشخاص یا هادستگاه از

 از بعد سال یک مدت به جایزه متقاضی سازمان با( تدریس و مشاوره استخدام، نظير) هرشکلی به كاري رابطه هرگونه

 .منمایمی اجتناب ارزیابی تاریخ

 جهت در خود، اجتماعی یا شخصی روابط از تاثيرپذیري هرگونه از فارغ را خود هايتوانایی همه: راي استقالل و عدالت  .5

 .منمایمی اجتناب جایزه متقاضی سازمان به نسبت داوري پيش هرگونه از و بسته بکار وظيفه انجام

 اخذ مدارک، دالیل، كامل تحصيل امکان آن اساس بر كه مباش صلتیخ داراي همواره مكنمی تالش: شهامت و شجاعت  .6

 قدرت نفوذ مقابل در اثرپذیري و ضعف ترس، هرگونه از دور به حقيقی و منطقی اظهارنظر و گزارشات ارایه و نتایج

 .منکن عمل قانونی محدوده در جز و گردد فراهم برایم مادي عالیق یا اشخاص و هاگروه

 ارایه زمانبندي كافی، وقت اختصاص ضمن و مهست پایبند جایزه دبيرخانه ضوابط و مقررات به:  كاري انضباط رعایت  .7

 رعایت می كنم. را دبيرخانه سوي از شده

 

 امضاء                                                                        خانوادگی نام و نام

 تاریخ         


