
 

 

 

 

 

 سازمانی فرهنگجامع سند 

 آفاشیمی شرکت داروسازي

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 از سخنآغ

 

رسالت و  منشور فرهنگ سازمانی، ها بیانیه ارزشسند حاضر مشتمل بر سه بخش 

 باشد.می  اخالقی سازمان

سرپرستان و کلیه کارکنان شرکت، خود  ،مدیره، مدیران ارشد، مدیران میانی، رؤسا هیأت

دانند را جهت اجراي صحیح و دقیق مفاد سند جامع فرهنگ سازمانی موظف و متعهد می

هاي اي، به حفظ و مراعات ارزشو تالش خواهند کرد که ضمن ارتقاي اخالق حرفه

اي ضمن بازبینی اصول علمی و حرفه ،یک زمان معقولوفادار باشند. امیدواریم در سازمان 

 نسبت به ارتقا و تدوین کدهاي اخالقی جدید کوشا باشیم. ،فرهنگ سازمانی

شایسته است ادعا کنیم که شرکت داروسازي آفاشیمی یکی از روزآمدترین و توانمندترین 

 هاي خوراکی و تزریقی است.تولیدکنندگان آنتی بیوتیک

انتخاب شده اند و مستعد داراي تحصیالت عالی و از میان افراد  سازمانهمکاران صدیق 

در گزینش آنها نهایت شایستگی مراعات گردیده است. اینک با عنایت به استعدادهاي 

سرشار سرمایه هاي انسانی، خود را متعهد به توانمندسازي و توسعه فرهنگ سازمانی 

، سازمانکردن کدهاي اخالقی و رشد و پویایی کارآفرینان  دانسته و امیدواریم با نهادینه

 در ظرف زمانی کوتاه حاصل گردد. هاي شگرفیو پیشرفت روزافزون بوده شاهد خالقیتهاي
                                        

 
 
 



 

 بیانیه ارزش ها
 )سازمان (ارزش هاي سرمایه هاي انسانی

 

 ارزش هاي فردي

م دادن، جلوگیري از اتالف وقت، کارها را بار اول درست انجا بودن: کارآمدي و مؤثر) 1

 ضبط درست سوابق، پشتکار

صرف  ،پرهیز از دخانیات، اعتدال در غذا خوردن، ورزش مرتب حفظ سالمت جسم:) 2

 غذاي سالم و متعادل

قابل اعتماد بودن، وقت شناسی و سرعت عمل،  زندگی کردن با انسجام اخالقی:) 3

 هماهنگ با ارزشهاي اخالقی عمل کردندرستکاري و صداقت، 

تعادل بین کار و تفریح، مهار فشارهاي روانی، در کنار خانواده  حفظ سالمت روانی:) 4

 شور و اشتیاق ،وقت صرف کردن، تفریح کردن، نگرش مثبت ذهنی

آموختن چیزهاي جدید، براي انجام کارها راههاي تازه  در پی دانش و نوآوري بودن:) 5

 اتفکر منطقی در انجام کاره ،پیدا کردن

 ن روشن و موثر، شنونده خوبی بودنحفظ دوستان، بیا توانایی در برقراي ارتباط: )6

 پس انداز به صورت مداوم ،ی کردنصرفه جوی استقالل مالی داشتن: )7

 ر انجام کارهامشورت د ،کار جمعی کردن اعمال مدیریت مشارکتی: )8

کمک کردن به دیگران، همدلی کردن با دیگران، دلجویی از  روحیه همیاري داشتن: )9

 همکاران و عیادت از بیماران

 



 

 ارزش هاي گروهی

و منطقی با همکاران و بیان روشن و  صحیحداشتن ارتباط  ارتباط مؤثر با همکاران: )1

 ثر نظرات خود با آنهامؤ

 در انجام امور مربوط به سازمان داشتن همدلی ،کار گروهی مطلوب :همکاري )2

حمایت عاطفی از ، احترام گذاشتن به شخصیت و کار یکدیگر :احترام متقابل )3

 همکاران در تمامی واحدهاي سازمان

جلب اعتماد همکاران با پرده پوشی و حفظ اسرار و مشکالت  قابل اعتماد بودن: )4

 شخصی ایشان

 -داشتن روحیه همکاري و هماهنگی فعالیتهاي فردي با تمامی فعالیت هماهنگی: )5

 هاي موجود در واحد مربوطه

 دیگرانبه  آموزش و  جدید عملی و علمی مطالب آموختن  :یادگیري و یاددهی )6

گوش کردن به نظرات و انتقادهاي همکاران با دقت کامل و  بودن:قوي شنونده  )7

 بدون پیش داوري

  

 

 

 

 

 



 

 ارزش هاي سازمانی

 الت و افزایش بهره وري در سازمانبهبود کیفیت محصوتالش براي  :بهبود کیفیت )1

 سازمان با کار و تالش بیشتر و سخت کوشیرشد مالی  :سودآوري )2

 مستقیم انو مشتری مصرف کنندهجلب رضایت  :رضایت مشتري )3

 داشتن اهداف سازمانی مطلوب و تعیین عملکرد فردي و گروهی بر :هدف مندي )4

 اساس این اهداف

 انجام به موقع وظایف محوله با سرعت عمل داشتن سرعت عمل و وقت شناسی: )5

 زمان تعیین شده درمناسب 

 به وظایفمتعهد بودن نسبت وظیفه شناسی و  تعهد کاري: )6

 مبارزه با ناامیدي و یأس در انجام کارها.سعی و تالش بی وقفه و  پشتکار: )7

حیح کارها و داشتن صداقت در انجام امور محوله با انجام ص درستکاري و صداقت: )8

 ثبت و ضبط صحیح آنها

 عدم ترك آنتالش در و  داشتن روحیه وفاداري نسبت به سازمان :وفاداري )9

 سالم در کارراه با ترقی و رقابت داشتن انگیزه کاري هم :انگیزش )10

 و نشدهداشتن روحیه پاسخ دهی در خصوص اقدامات انجام شده  :حسابدهی )11

 از هرگونه اتالف وقت در محیط کارپیشگیري  جلوگیري از اتالف وقت: )12

 
 
 



 

 منشور فرهنگ سازمانی
  )سازمان (کدهاي اخالقی سرمایه هاي انسانی

 

I.  تهعد)(رفتار مسؤوالنه/ پایبندي به مسؤولیت پذیري 

 به مقررات شرکت احترام می گذاریم و به آنها پایبندیم. )1

پذیري کامل انجام مـی دهـیم. (مسـؤولیت پـذیري کامـل      امور محوله را با مسؤولیت )2

یعنی کار را به درستی، با دقت کامل، به بهترین صـورت، بـا مـدیریت زمـان، بـا اولویـت       

 ) انجام دادن)A to Zبندي و از الف تا ي (

 ل می کنیم که به صحت و شفافیت فعالیت هاي ما، اعتماد کامل باشد.آن گونه عم )3

ما مسؤوالنه امضا می کنیم. (هر امضاي ما، از روي تعهـد، آگـاهی، بررسـی و کنتـرل      )4

 انجام می شود.)

 و مصونیت اطالعات آن پایبندیم.سازمان ما به رعایت حق مالکیت معنوي  )5

 .انتقادپذیر و همچنین پاسخ گو هستیم )6
 

II.حرفه اي اصول 

 همواره در حال یادگیري و کسب دانش روز براي ارتقاي کیفیت کارمان هستیم. )1

 وقت شناسی را الزمه پیشرفت خویش و سازمان خود می دانیم. )2

 در محیط کار و همچنین طبقه بندي مستندات، نظم و اصول را رعایت می کنیم. )3

 در راه پیشرفت سازمان، پیشنهادهاي خالقانه مطرح می کنیم. )4

 



 

 به طور سازنده انتقاد می کنیم و تالش در صدد رفع مشکل می نماییم.  )5

در صورت مواجهه با تضاد میان منافع شخصی و سازمانی، تأمل کرده و با مدیر خـود   )6

 مشورت می کنیم.

متعهد به فعالیت در سازمان خود هستیم و هیچ گونه مـراوده شخصـی همکـاري یـا      )7

 مالی با رقبا برقرار نمی کنیم.

 .محیط سازمان، در فعالیت هاي سیاسی درگیر نمی شویمدر  )8
 

III. (رفتار متقابل)ارتباط با همکاران 

 احترام متقابل، سر لوحه رفتار سازمانی ماست. )1

اگر همکاري از ما راهنمایی بخواهد، به او پاسخ مسؤوالنه داده و از ارائه اطالعات غیر  )2

 مسؤوالنه و راهنمایی ناقص پرهیز می کنیم.

خصوصی همکاران احترام می گذاریم. (کنجکاوي بی مورد نمی کنـیم؛ و در  به حریم  )3

 عین حال، رازدار هستیم.)

 خوش با همکاران معاشرت می کنیم.گشاده و خويبا روي )4

 باورهاي شخصی همکاران را محترم می شماریم. )5

 .از تمسخر، تحقیر و قضاوت عجوالنه نسبت به همکاران می پرهیزیم )6

ها می دانیم، در اختیار همکاران قـرار مـی دهـیم و آنچـه را نمـی      آنچه را از مهارت  )7

 دانیم، از پرسش و تالش براي یادگیري آن مضایقه نمی کنیم.

 



 

با هماهنگی مدیر خود، به همکاران دیگر واحد ها در انجام فعالیت هایشان مدد مـی   )8

 رسانیم.

دیگر شویم از  اگر در حین فعالیت، دچار مشکل کاري با یکی از همکاران واحدهاي )9

 طریق مدیر خود و مدیر آن همکار، موضوع را حل می کنیم.

در فضاهاي اداري سازمان، جهت بر هم نخوردن تمرکز و عدم مزاحمت براي  )10

و بلندگوي فعالیت همکاران، با صداي بلند مشغول صحبت نمی شویم و نیز صداي زنگ 

 .خود را کم می کنیم )همراهتلفن و ( تلفن
 

IV.بهداشت عمومی ایمنی و 

 به ایمنی محیط سازمان اهمیت می دهیم و در این زمینه بی مواالتی نمی کنیم. )1

در محیط شـرکت (محوطـه، تولیـد، فضـاي اداري، سـرویس هـاي بهداشـتی و . . .)         )2

 نظافت و بهداشت را رعایت می کنیم.

 اگر زباله اي بر زمین افتاده است، سریعاً آن را به سطل زباله می اندازیم. )3

 .در محیط شرکت، از دخانیات استفاده نمی کنیم )4
 

V. استفاده از منابع در اختیار 

زمانی که در شرکت حضور داریم، تنها به فعالیـت هـاي مـرتبط بـا کارهـاي محولـه        )1

شرکت می پردازیم. (اگر احیانًا زمان مازادي یافتیم، با مدیر خود در میان گـذارده تـا در   

 نماید.) مورد آن برنامه ریزي و تصمیم گیري



 

از منابع انرژي شرکت مانند آب، برق، فن کوئـل و . . . و منـابع دیگـر شـرکت ماننـد       )2

پرینتـر،   هايمواد و ماشین آالت تولیدي و فنی، ملزومات اداري (اعـم از کاغـذ، دسـتگاه   

فکس، کپی، تلفن و . . .) صحیح، به میزان نیاز و تنها جهت امور محوله شرکت اسـتفاده  

 می کنیم.

کاتبات و ارجاعات اداري، به جاي ارسال کتبـی، از اتوماسـیون اداري اسـتفاده    براي م )3

 می کنیم.
 

 نقض منشور فرهنگ سازمانی

چنانچه یکی از همکاران، به گونه اي یکی از موارد منشور فرهنگ سازمانی را رعایت 

ی ننمود، به او تذکر داده و در صورت تکرار، به مدیر خود یا مدیر واحد منابع انسان

 . گزارش می دهیم

 

 

 

 

 

 



 

 سازمان رسالت اخالقی
 )در قبال ذینفعان(کدهاي اخالقی سازمان 

 

 اصول حرفه اي )1

 : اصول بهینه پژوهش (تحقیق و توسعه) PRGرعایت  .1

     : اصول بهینه کارآزمایی بالینی  PCGرعایت  .2

 : اصول بهینه تولید PMGرعایت  .3

 : اصول بهینه آزمایشگاهی (کنترل کیفیت) PLGرعایت  .4

 : اصول بهینه تضمین کیفیت PQGرعایت  .5

 : اصول بهینه دقت و مراقبت (ایمنی) PVGرعایت  .6

 : اصول بهینه انبارش PSGرعایت  .7

 : اصول بهینه توزیع PDGرعایت  .8

 

 هاي پخش)(شرکتمشتریان  )2

 نه بر اساس روابطانتخاب منصفانه مشتریان بر اساس استانداردهاي عادالنه و  .1

 محصوالت تحویل به موقع .2

 سازماندسترسی آسان به واحد فروش  .3

 مربوط به داروهاکلی اطالعات  ارائه .4

 اصول طبق و بر خاص موارد در (مگر آن غیر یا نقدي جوایز و هدایا اعطاي از پرهیز .5

  رقابت)

 



 

 رقبا )3

 عدم تبادل اطالعات با رقبا و عدم هماهنگی تراست گونه با آنها .1

 هاي رقیبیا تخریب محصوالت یا خدمات شرکت اطالعات عدم تحریف .2

 ویژه واحدهاي بازاریابی، فروش و خرید)رقابت منصفانه در قالب قوانین رقابت (به .3

 به، تجاوز اطالعات ، سرقتارائه اطالعات غلطاطالعات از طرق نادرست (عدم کسب  .4

 اجبار)حریم خصوصی، 
 

 پزشکان و مراکز درمانی )4

اطالعات  پزشکی و ارائه جامعه صادقانه، دقیق و مبتنی بر شواهد علمی باارتباط  .1

 هاي علمی و تخصصیترجیحاً از طریق انجمنصحیح و بدون مبالغه و 

ایمنی و اثربخشی  انتشار صادقانه و بدون سوگیري نتایج آزمایشات بالینی در زمینه .2

 دارو

-اصول اخالقی و جهت تصمیم عدم اعطاي هدایاي نقدي یا غیر نقدي (مگر بر طبق .3

و با ارزش مالی اندك (ابزار دست  ومصالح بیمار و کیفیت و اثربخشی دار گیري بر پایه

 پزشک، یا ادوات مطب پزشک یا مرکز درمانی))
 

 (بیماران)مصرف کنندگان  )5

 ارتقاي کیفیت محصوالت تعهد به ایمنی بیمار با  .1

 سازمانمحصوالت و در وب سایت مربوط به داروها در بسته بندي کامل اطالعات  ارائه .2



 

انجام آزمایشات بالینی استاندارد ایمنی و اثربخشی دارو پیش از بازاریابی و معرفی  .3

 محصول 

 دقت در کنترل و تضمین کیفیت  .4

بخشی به منافع بیمار در صورت تعارض منافع (مثل تعارض میان منافع اولویت .5

 سهامدار و بیمار)
 

 تأمین کنندگان )6

 انتخاب منصفانه تأمین کنندگان بر اساس استانداردهاي عادالنه و نه بر اساس روابط  .1

عدم دریافت هدیه نقدي یا غیر نقدي از تأمین کنندگان (به جز هدایاي تبلیغاتی و با  .2

 ارزش مالی اندك)

 تعهد به پرداخت به موقع مطالبات تأمین کنندگان .3
 

 پرسنل )7

و منصفانه به مسایل پرسنل و پرهیز از دادن مزیت یا اخذ آن بر رسیدگی بی طرفانه  .1

 اساس حسن یا سوء رابطه شخصی

دان و جلوگیري از تبعیض و احترام به حقوق مدنی و فردي و کرامت شخصی کارمن .2

 آنها آزار

 مراعات استانداردهاي کار و ارتباط با اتحادیه کارگران .3

 (بهداشت و ایمنی حرفه اي)ایجاد محیط سالم و ایمن براي کارکنان  .4

 پرهیز از انعقاد قرارداد صوري (پنهانی) با کارکنان .5



 

 شفاف سازي قوانین درون سازمانی و برون سازمانی مرتبط براي کارمندان .6
 

 عموم جامعه و دولت )8

تهیه و تولید محصوالت سازگار با محیط زیست و مدیریت پسماند مطابق با  .1

 محیطیاستانداردهاي زیست 

 خودداري از دریافت و پرداخت رشوه به هر شکل  .2

 تعهد به پرداخت به موقع بدهی هاي مربوطه به دولت (نظیر مالیات و...) .3

 دوستانههاي نوعها و مؤسسات خیریه و برنامهحمایت از سازمان .4

به روزآوري دانش، و نیز انتقال و مدیریت دانش در خارج از سازمان (با رعایت حقوق  .5

 )سازماني مالکیت معنو

 پرهیز از کسب سودهاي نامشروع و عدم ارتباط با گروه هاي ضد اجتماعی .6

 درگیر نشدن سازمان در فعالیتهاي سیاسی  .7
 

 بورس، قراردادها، اسناد )9

هاي قرارداد و نیز بورس و پرهیز از  ثبت با دقت و صحیح تمام معامالت با طرف .1

 دستکاري و سندسازي

 براي سرمایه گذارانانتشار به موقع و دقیق اطالعات  .2

 پرهیز از استفاده از رانت اطالعاتی در معامالت سهامی .3

 پرهیز از امضاي قرارداد جعلی و دستکاري شده .4

 مدیریت اسناد / مدیریت آرشیو .5
 



 

 تبلیغات، بازاریابی و اطالع رسانی )10

 گونهآمیز و غیر اغراق، غیر مغالطهانهبینواقع طرف،ادقانه، بی، صیقدقتبلیغات  .1

 وزارت بهداشت از مجوز کسب از پس فقط جدید، مصرف موارد یا جدید يدارو تبلیغات .2

 ر قابل تجویز و فروش) جهت آشناییهاي دارویی محدود (غیارائه نمونه .3

آوري دارو، محدودیت داروي خاص، لزوم جمعیک رسانی فوري در مورد ایمنی اطالع .4

  هاتوزیع یا مصرف یا سایر محدودیت

 يها، صرفاً با هدف بهبود مراقبت از بیمار و ارتقاها و همایشکنفرانسبرگزاري  .5

کیفیت محصوالت و خدمات، و ارائه مطالب کامالً علمی و حرفه اي، منطبق با قانون و 

 گیريدور از ترغیب پزشک بر تصمیمبه

 

 صیانت از کدهاي اخالقی

 تحقیق در ارتباط با گزارش نقض کدهاي اخالقی و اصالح آن


