
 

 مرامنامه مرکز رشد واحدهای فناور

 

  های زیستخرد، عضوی از شبکه بزرگ خانواده پارک علم و فناوری هستیم،تالش خواهیم کرد با بهره گیری ازفرصت و ای علم، فنبا بهرمندی از سرمایه های مادی و معنوی این مرز و بوم با توشه  حال که با یاری خداوند

 باشیم. بکارگیری دانش و فن خویش در راه درست گام برداشته و به اصول زیر پایندآفرینی، در بوم فن

 اصل اول:  ارزش آفرینی

 پایبندی به ارزش آفرینی مبتنی بر نوآوری و فناوری 

 آینده ای بهتر شی و ایفای نقش موثر در جهت ساختنمثبت اندی 

 تالش برای کاربردی شدن علم در زندگی 

 تالش در جهت شناخت صحیح مسائل و حل نوآورانه آنها با استفاده از ساده ترین و بصرفه ترین راهکارها 

 اصل دوم: همکاری و هم آفرینی

 باور به تاثیر ارزشمند شبکه سازی و هم آفرینی 

 سازی های شبکههمکاری و همگرایی فعال در فعالیت 

 تالش در جهت ارتقا و توسعه دستاوردهای موجود اعضای شبکه به جای خلق مجدد آنها 

 همدلی و تعلق خاطر داشتن به خانواده پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری 

 اصل سوم: تعهد به مشارکت در ایجاد محیطی یاد گیرنده

  محیط یادگیرنده و پویایادگیری مستمر و هم افزا و مشارکت در تبدیل پارک به 

 عطش برای آموختم و رشد مداوم در شبکه پارک 

 ها محصوالت و خدماتانتقاد پذیری در جهت بهبود فعالیت 

  واحد فناورمستند سازی و مدیریت جریان دانش ضمنی و آشکار در 

 های دانش بنیان و فناوری شرکتتالش در جهت ساختن محیطی با سیمای شایسته 

 

 

 

 ای کسب و کاررعایت استاندارهای حرفه اصل چهارم:

 رعایت راه و رسم انسانی، آیین پرهیزکاری، شرافت و اصول اخالقی برخاسته از دین 

 رقابت سالم و حرفه ای و احترام به رقبا 

 ع و حقوق مشتربانرعایت حداکثری مناف 

 ان و پرسنلیاطالعات مشترها و حفظ محرمانگی های افراد و شرکتحفظ و احترام به مالکیت معنوی دارایی 

 ترجیح منافع جمعی)سازمانی( به منافع فردی 

 رعایت استاندارها و قوانین کار و توجه به ایمنی؛ بهداشت و سالمت جسمی و روحی کارکنان و ایجاد امنیت شغلی 

 تالش در جهت جذب نیروهای متعهد و سازگار با فرهنگ سازمان 

 های زیست بوم نوآورینیروها در میان شرکتای در جذب و جابجایی رعایت اصول حرفه 

 در حل مسائل درون خانواده پارک گفتگو و تعامل با اعضا 

 اصل پنجم: تعهد به جامعه

 نی و سرافرازی ایراناجتماعی، شرکت و تالش برای آبادا توجه به مسئولیت و تعهدات 

 مدیریت، تولید و مصرف سازگار با محیط زیست 

  برداری موثر از منابعای و ملی و بهرههای منطقهسرمایهجلوگیری از هدر رفت 

 نگرش مثبت و تعامل هم افزا و همدالنه در ارتقا و رشد مستمر زیست بوم نوآوری 

 مشارکت خالقانه و دلسوزانه در هنگام حوادث غیر مترقبه طبیعی و اجتماعی 

 نپارک علم و فناوری خراساخانواده نامه مرامبرگرفته از   

 


