
 

 

 

 مىشور اخالقی

 کارفرمایی تولید کىىدگان صىعت تهویه مطبوع ایرانصىفی اوجمه  

هٌطَر اخاللی، هعزفی اصَل ٍ راٌّوایی تزای اعضای هحتزم است تا اس طزیك تعْذ تِ رعایت آى اطویٌاى تیطتزی ًسثت  تِ ایجاد ایي ّذف اس تذٍیي 

 تٌاتزایي: .ٍجَد آیذِ اّذاف عالیِ هٌذرج در اساسٌاهِ اًجوي تٍ تَسعِ سهیٌِ ّوىاری ٍ ّن افشایی در چارچَب 

 د هیهخَد را هتع ،ها اعضای اًجوي برای تَسعه ٍ تقَیت فرهٌگ کار ٍ حس ٍفاداری ٍ تعلق سازهاًی پرسٌل در بازار کار  -1

 :داًین

  الذامٍ یا استفادُ اس پزسٌل در ایام آساد آًْا، تزای جاتجایی اس طزیك پیطٌْادات خاظ ًسثت تِ تحزیه هالی پزسٌل ولیذی ضزوتْای عضَ   -1-1

 ًٌوایین.

گذرد حتواً تزای وسة رضایت  اس لطع ّوىاری آًْا تا سایز ضزوتْای عضَ هی سال 2در صَرت ضزٍرت تِ استخذام افزادی وِ ووتز اس   -1-2

 ِ اس هذیزیت آى ضزوتْا الذام ًوایین.ًاه

 .اس طزیك اًجوي تِ اضتزان  خَاّین گذاضترا هَرد ًیاس ، اطالعات عضَ ییزیت هٌاتع اًساًی در ضزوتْاتزای تَسعِ هذ  -1-3

با باالتریي ضوي تالش برای بهبَد هحصَالت خَد  ،در بازارها اعضای اًجوي برای تَسعه ًظام رقابت سالن   -2

 هتعهد خَاهین شد:، ٍ ارتقاء سطح رضایتوٌدی هشتریاى استاًداردهای هلی ٍ جهاًی

در ٍ صزفاً  َدُ سایز ضزوتْای عضَ اجتٌاب ًوٍ یا ضزایط ساسهاًی در سهاى تعاهل تا هطتزیاى اس تثلیغ هٌفی ًسثت تِ ویفیت هحصَالت  -2-1

 ًوایین.هحصَل خَد تثلیغ هَرد تَاًایی خَد ٍ ویفیت 

 ًوایین.ي وَضص اس طزیك رعایت  لَاًیي وطَر ٍ هٌذرجات اساسٌاهِ اًجو ،تزای تَسعِ ضفافیت ٍ اخالق حزفِ ای -2-2

  ًوایین.تعذ اس خاتوِ هٌالصِ اس ّوىاری تا وارفزهایاى تزای واّص لیوت ٍ تغییز تزًذُ هٌالصِ تحت ّز ضزایطی  خَدداری  -2-3

  ًوایین.اهىاى ارتماء ویفیت را در تاسار فزاّن  ،تا ضوي ایجاد فضای رلاتتی سالنًوایین. پزّیش  خارج اس عزفدر هٌالصِ ّا اس ارائِ لیوتْای  -2-4

  ًوایین.ًسثت تِ رفع اختالف الذام  ،اس طزیك داٍری در اًجوي ءدر صَرت تزٍس اختالف تیي اعضا -2-5

  ًوایین.طزیك تطىیل وٌسزسیَم تزای تمَیت لاتلیتْای حضَر در هٌالصات تشري الذام اس  -2-6

 اعضاء ضزوت وٌٌذُ در هٌالصِ، پزّیش ًوایین.تعاهل تا هطتزیاى، اس تالش تزای دستزسی تِ لیوت سایز ى سها در هٌالصات ٍ یا در -2-7

  ،ایراى هطبَعهَیه ها اعضای اًجوي در جهت تقَیت هن افسایی بیي خَد ٍ حتی با سایر شرکتهای فعال در صٌعت ت  -3

 :هتعهد خَاهین شد

  ًوایین.ًسثت تِ تَسعِ ًْاد آهَسضی عوَهی ٍ استاًذارد در سطح وطَر اس طزیك اًجوي الذام  -3-1

  .پایِ هَرد ًیاس تزای ایجاد تاًه اطالعات صٌعت را در اختیار اًجوي لزار دّیناطالعات  -3-2

  ًوایین.اعالم ٍ ارائِ  ،ی ارتماء ویفیت فعالیت اًجويازرا تتَاًوٌذیْای خَد  -3-3

 ............................................................................................................................. هؤسسِ/ ضزوت هذیزعاهل ...............................................................................................................ایٌجاًة

 .دارم اًجوي در عضَیت تماضای ٍ پذیزفتِ را هفاد ایي هٌطَر 

 و مهر شرکت یا مؤسسهمدیر عامل امضاء                                                                                


