


،

 در مواجهه با یک موضوع چالشى، در صورت عدم اطمینان از تصمیم گیرى صحیح، سؤاالت
زیر را با خود مطرح نمایید

توجه به این نکته ضرورى است
تا است  اما تالش شده  نمى دهد؛  پوشش  را  ممکن  موضوعات  تمامـى  منشور  این   مفـاد 
فعالیت هاى و  به تصمیمات  براى کمک  ارزش ها و سایر رهنمودهاى مربوط   استانداردها، 
 سازمان مطرح شوند. از کارکنان انتظار مى رود، در تمامى موقعیت ها و شرایط، مبتنى بر اصول

اخالقى و با معیارهاى منطقى و معقول، فکر و عمل کنند

تصمیـم و عمل شما با
مفاد منشورسازمانـى 

مطابقت دارد 
بلىبلىبلى

آیا با قوانین، مقررات
و بخشنامه هاى داخلى 

مطابقت دارد؟ 

آیـا در راستـاى بهبود
شهرت و منافع بانک و

سهامداران است؟ 

آیا با اصول اخالقى
ارزشى و حرفـه اى

مطابقت دارد؟

نیستم مطمئن 

خیـر خیـر خیـر

نیستم مطمئن  نیستم مطمئن 

مطمئـن
نیستـم 

خیر

تأمل و صبر نمایید، سپس مطابق با فرآیند تعریف شده در بخش« نقاط تماس  
فرآیند دریافت مشاوره یا ارائه گزارش» در پیوست منشور سازمانى عمل کنید 

ادامه ندهید! این تصمیم مى تواند عواقب جدى داشته باشد
.

.
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 چشم انداز، ماموریت و ارزش هاى بنیادین، راهنماى تصمیمات و
.اقدامات ما هستند

.

چشم انداز
سازمانى چابک و پیشرو در ارائه راه حل هاى مالى جامع

ماموریت
براى مالى، تالش  بنگاه خدمات  به عنوان یک  ما   ماموریت 
 بهبـود شرایط اقتصادى کسب و کار از طریق ارائه راه حل هاى
مالى جامع به مشتریان و خلق ارزش پایدار براى ذینفعان است

ارزش هاى بنیادین
 اعتمادآفرینى، یکپارچگى، نوآورى، توانمندسازى مدیریت و نیروى

کار، مشترى محورى، بهره ورى و مسئولیت پذیرى اجتماعى



 مفاد منشور سازمانى بانک کارآفرین از اولویت باالیى برخوردار است. ما معتقدیم باید ارزش هاى
 بنیادین خود شامل مشترى محورى، توانمندسازى مدیریت و نیروى کار، اعتمادآفرینى، نوآورى،
 بهره ورى، یکپارچگى و مسئولیت پذیرى اجتماعى را در تصمیم و عمل خود نهادینه سازیم. ما
 همگى متعهدیم تا این ارزش هاى کلیدى را در افکار، گفتار و رفتار خود مشهود سازیم. ما همواره
 مسئول تصمیمات و اقدامات خود هستیم و این ارزش هاى بنیادین، محورهایى هستند که

کسب  وکار بانکى خود را بر آن استوار ساخته ایم

5

مفاد منشور سازمانى، تعهد و اعتقاد مشترك ما در صنعت بانکدارى
.ایران است و ما همواره به ارزش هاى اساسـى خود افتخار مى کنیم 

.
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ا�ادی � با�د از ���ور �وی ���د

 این بیانیـه کلیه کارکنان رسمى، قراردادى و شرکتى و تمامى شرکت ها و سازمان هاى
 طرف قرارداد با بانک را که به هر طریقى با اطالعات بانک کارآفرین در ارتباط هستند،

شامل مى شود

 منظور از کارکنان در منشور سازمانى بانک، سرمایه انسانى در تمامى سطوح سازمانى
 از پایین ترین سطح سازمانى تا مدیریت ارشد بانک است؛ مگر در مواردى که در آن، به

سلسله   مراتب سازمانى به طور مشخص اشاره شده است

 الزم به ذکر است که تمامى کارکنان بانک مسئول پاسخ گویى در قبال اجرا و تبعیت از
این خط مشى در محدوده کارى خود هستند

 کلیه بندهاى منشور سازمانى الزم االجرا هستند و از کارکنان انتظار مى رود مطابق با
ضوابط تعیین شده در منشور سازمانى بانک عمل نمایند
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 در راستاى دستیابـى به سازمانـى چابک و پیشرو در ارائه راه حل هاى مالـى جامع، بانک
 کارآفرین بر آن است تا به عنوان یک بنگاه خدمات مالى، به منظور بهبود شرایط اقتصادى
 کسب وکارها و ارائه راه حل هاى مالى جامع به مشتریان اهتمام بیشترى ورزد تا با تکیه بر
  دانش و مهارت هاى حرفه اى سرمایه انسانى گرانقدر خود، ارزشى پایدار براى تمامى ذینفعان

خلق کند
 این مهم تنها در سایه همدلى و همراهى کارکنان گرامى بانک میسر مى شود، کارکنانـى که
 با نهادینه سازى ارزش هاى بنیادین بانک کارآفرین در پندار، گفتار و رفتار خود، مسیر موفقیت

بانک را در مسیر اهداف کالن خود همراه مى سازند
 ما در بانک کارآفرین بر اصول و ارزش هاى اعتمادآفرینى، یکپارچگى و نوآورى تأکید داریم

و در فعالیت ها و عملیات خود بر دو رکن مشترى مدارى و بهره ورى تمرکز مى کنیم
 به سرمایـه انسانى خود مى بالیم و بر آن هستیـم تا همواره قابلیت ها و مهارت هاى خود را

تقویـت نماییم
خود را عضوى از جامعه مى دانیم و در رویدادهاى اجتماعى، مسئولیـت پذیر هستیم 

 ما متعهدیم رسالت خود را در بانک و جامعه به نحوى شایسته و قدرتمند به انجام برسانیم و
در این مسیر، به دانش و اخالق حرفه اى تمامى سرمایه انسانى خود ایمان و اعتقاد داریم
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���ریان
رعا�� اما�� داری � �بال 
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مشترى مدارى در تمام امور بانک، مرام و تفکر ماست و در راستـاى دستیابـى به رضایـت
مشترى اهتمام ویژه داریم 



 ما در بانک کارآفرین، خود را متعهد به حفظ اطالعات شخصى، مالى و اعتبارى مشتریان
 مى دانیم و جز به دستور مقام قضایى و مطابق با احکام قانونـى قابل اجرا، این اطالعات

را افشا نمى کنیم

ما در بانک کارآفرین به حفظ حریم خصوصى مشتریان در تعامالت بانکى پاى بند هستیم

 ما در بانک کارآفرین، انتقادها، پیشنهادها و نظرهاى مشتریان را ارج مى نهیم، با بردبارى و
شکیبایى به آنها گوش مى سپاریم و در دستیابى به راه حل هاى جامع مالى اهتمام مى ورزیم

 ما در بانک کارآفرین خود را موظف مى دانیم، ضمن رعایت قوانین و مقررات و حقوق
 مشتریان، به درخواست ها، شکایت ها و نارضایتى هاى مشتریان، پاسخ  مناسب، به هنگام،

صحیح و محترمانه ارائه دهیم

 ما در بانک کارآفرین خود را موظف مى دانیم که در صورت قصور و کوتاهى از سوى بانک،
خسارات وارد شده به مشتریان را جبران کنیم

 ما در بانک کارآفرین تالش مى کنیم امکان دسترسى آسان و سریع مشتریان را به کانال هاى
 متنوع محصوالت و خدمات فراهم سازیم و در این مسیر، همواره به نیازها و انتظارهاى

مشتریان و نیز رویکردهاى آتى صنعت بانکدارى مى اندیشیم

 ما در بانک کارآفرین خود را متعهد به رعایت کیفیت در ارائه محصوالت و خدمات به همه
مشتریان مى دانیم

 ما در بانک کارآفرین، نیازهاى مشتریان را در محیطى آرام و آراسته و با برخوردى مناسب،
صمیمانه و حرفه اى برآورده مى کنیم

 ما در بانک کارآفرین، با تمرکز بر شایستگى هاى کلیدى خود به ارائه پاسخ مناسب و به موقع
به سؤاالت مشتریان مى پردازیم

 ما در بانک کارآفرین تالش مى کنیم با هدف افزایش دسترسى تمامى مشتریان به محصوالت
و خدمات بانکى، بر بهبود و گسترش خدمات بانکدارى الکترونیک تمرکز کنیم

 ما در بانک کارآفرین، در توسعه محصوالت و خدمات، همواره بر دریافت ایده ها و نظرهاى
سازنده و بازخورد از مشتریان تمرکز مى کنیم

 ما در بانک کارآفرین، در چارچوب قوانین و مقررات بانکى و داخلى، بر حفظ و توسعه روابط
بلندمدت با مشتریان تأکید داریم

 ما در بانک کارآفرین تالش مى کنیم با ارائه خدمات مشاوره اى به مشتریان حقیقى و حقوقى
در حوزه هاى مختلف، براى آنها خلق ارزش کنیم

 ما بر این اعتقاد هستیم که تضمین کیفیت محصوالت و خدمات با نیازهاى مشتریان آغاز و
در نهایت، به رضایت مشتریان ختم مى شود

 ما در بانک کارآفرین تالش مى کنیم تا با ارائه راه حل هاى حرفه اى و مناسب براى نیازهاى
مشتریان، زندگى بهترى از لحاظ مالى براى آنها فراهم سازیم
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روی��د �و��ه و ارا� ���والت و �دمات
 ما در بانک کارآفرین، خود را متعهد به حفظ اطالعات شخصى، مالى و اعتبارى مشتریان
 مى دانیم و جز به دستور مقام قضایى و مطابق با احکام قانونـى قابل اجرا، این اطالعات

را افشا نمى کنیم

ما در بانک کارآفرین به حفظ حریم خصوصى مشتریان در تعامالت بانکى پاى بند هستیم

 ما در بانک کارآفرین، انتقادها، پیشنهادها و نظرهاى مشتریان را ارج مى نهیم، با بردبارى و
شکیبایى به آنها گوش مى سپاریم و در دستیابى به راه حل هاى جامع مالى اهتمام مى ورزیم

 ما در بانک کارآفرین خود را موظف مى دانیم، ضمن رعایت قوانین و مقررات و حقوق
 مشتریان، به درخواست ها، شکایت ها و نارضایتى هاى مشتریان، پاسخ  مناسب، به هنگام،

صحیح و محترمانه ارائه دهیم

 ما در بانک کارآفرین خود را موظف مى دانیم که در صورت قصور و کوتاهى از سوى بانک،
خسارات وارد شده به مشتریان را جبران کنیم

 ما در بانک کارآفرین تالش مى کنیم امکان دسترسى آسان و سریع مشتریان را به کانال هاى
 متنوع محصوالت و خدمات فراهم سازیم و در این مسیر، همواره به نیازها و انتظارهاى

مشتریان و نیز رویکردهاى آتى صنعت بانکدارى مى اندیشیم

 ما در بانک کارآفرین خود را متعهد به رعایت کیفیت در ارائه محصوالت و خدمات به همه
مشتریان مى دانیم

 ما در بانک کارآفرین، نیازهاى مشتریان را در محیطى آرام و آراسته و با برخوردى مناسب،
صمیمانه و حرفه اى برآورده مى کنیم

 ما در بانک کارآفرین، با تمرکز بر شایستگى هاى کلیدى خود به ارائه پاسخ مناسب و به موقع
به سؤاالت مشتریان مى پردازیم

 ما در بانک کارآفرین تالش مى کنیم با هدف افزایش دسترسى تمامى مشتریان به محصوالت
و خدمات بانکى، بر بهبود و گسترش خدمات بانکدارى الکترونیک تمرکز کنیم

 ما در بانک کارآفرین، در توسعه محصوالت و خدمات، همواره بر دریافت ایده ها و نظرهاى
سازنده و بازخورد از مشتریان تمرکز مى کنیم

 ما در بانک کارآفرین، در چارچوب قوانین و مقررات بانکى و داخلى، بر حفظ و توسعه روابط
بلندمدت با مشتریان تأکید داریم

 ما در بانک کارآفرین تالش مى کنیم با ارائه خدمات مشاوره اى به مشتریان حقیقى و حقوقى
در حوزه هاى مختلف، براى آنها خلق ارزش کنیم

 ما بر این اعتقاد هستیم که تضمین کیفیت محصوالت و خدمات با نیازهاى مشتریان آغاز و
در نهایت، به رضایت مشتریان ختم مى شود

 ما در بانک کارآفرین تالش مى کنیم تا با ارائه راه حل هاى حرفه اى و مناسب براى نیازهاى
مشتریان، زندگى بهترى از لحاظ مالى براى آنها فراهم سازیم
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 ما در بانک کارآفرین، خود را متعهد به حفظ اطالعات شخصى، مالى و اعتبارى مشتریان
 مى دانیم و جز به دستور مقام قضایى و مطابق با احکام قانونـى قابل اجرا، این اطالعات

را افشا نمى کنیم

ما در بانک کارآفرین به حفظ حریم خصوصى مشتریان در تعامالت بانکى پاى بند هستیم

 ما در بانک کارآفرین، انتقادها، پیشنهادها و نظرهاى مشتریان را ارج مى نهیم، با بردبارى و
شکیبایى به آنها گوش مى سپاریم و در دستیابى به راه حل هاى جامع مالى اهتمام مى ورزیم

 ما در بانک کارآفرین خود را موظف مى دانیم، ضمن رعایت قوانین و مقررات و حقوق
 مشتریان، به درخواست ها، شکایت ها و نارضایتى هاى مشتریان، پاسخ  مناسب، به هنگام،

صحیح و محترمانه ارائه دهیم

 ما در بانک کارآفرین خود را موظف مى دانیم که در صورت قصور و کوتاهى از سوى بانک،
خسارات وارد شده به مشتریان را جبران کنیم

 ما در بانک کارآفرین تالش مى کنیم امکان دسترسى آسان و سریع مشتریان را به کانال هاى
 متنوع محصوالت و خدمات فراهم سازیم و در این مسیر، همواره به نیازها و انتظارهاى

مشتریان و نیز رویکردهاى آتى صنعت بانکدارى مى اندیشیم

 ما در بانک کارآفرین خود را متعهد به رعایت کیفیت در ارائه محصوالت و خدمات به همه
مشتریان مى دانیم

 ما در بانک کارآفرین، نیازهاى مشتریان را در محیطى آرام و آراسته و با برخوردى مناسب،
صمیمانه و حرفه اى برآورده مى کنیم

 ما در بانک کارآفرین، با تمرکز بر شایستگى هاى کلیدى خود به ارائه پاسخ مناسب و به موقع
به سؤاالت مشتریان مى پردازیم

 ما در بانک کارآفرین تالش مى کنیم با هدف افزایش دسترسى تمامى مشتریان به محصوالت
و خدمات بانکى، بر بهبود و گسترش خدمات بانکدارى الکترونیک تمرکز کنیم

 ما در بانک کارآفرین، در توسعه محصوالت و خدمات، همواره بر دریافت ایده ها و نظرهاى
سازنده و بازخورد از مشتریان تمرکز مى کنیم

 ما در بانک کارآفرین، در چارچوب قوانین و مقررات بانکى و داخلى، بر حفظ و توسعه روابط
بلندمدت با مشتریان تأکید داریم

 ما در بانک کارآفرین تالش مى کنیم با ارائه خدمات مشاوره اى به مشتریان حقیقى و حقوقى
در حوزه هاى مختلف، براى آنها خلق ارزش کنیم

 ما بر این اعتقاد هستیم که تضمین کیفیت محصوالت و خدمات با نیازهاى مشتریان آغاز و
در نهایت، به رضایت مشتریان ختم مى شود

 ما در بانک کارآفرین تالش مى کنیم تا با ارائه راه حل هاى حرفه اى و مناسب براى نیازهاى
مشتریان، زندگى بهترى از لحاظ مالى براى آنها فراهم سازیم
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���و��ت �ی ما

 ما �م�ی �ود را � �بال ���ریان و ��وق آ�ھا ���ول �ی دا��م و ��ور اص�ی �عا��ت �ی

�ود را � اساس �یاز� و ��وا�ت �ی ���ریان �ار �ی د��م

 ما � �و��ه و ارا� ���والت و �دمات � ���ریان، � ا�ول ����ت، ا��رام،

صدا�� و �فا��ت  ���� دار�م
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 ما در بانک کارآفرین به نقش ارزشمند تمامى کارکنان در دستیابى بانک به اهداف کالن خود
 باور داریم و بر این اعتقاد هستیم که سرمایه انسانى بانک، مهم ترین عامل رشد و تعالى سازمان

محسوب مى شود

 ما در بانک کارآفرین بر این باوریم که رضایت کارکنان در نهایت به رضایت مشتریان منتهى
مى شود و لذا در راستاى افزایش انگیزه سرمایه انسانى تالش مى کنیم

 ما در بانک کارآفرین تالش مى کنیم تا بر اساس سیاست امنیتى «کنترل امنیت فیزیکى و
 محیطى اطالعات»، محیطى مطمئن براى سازمان و امن براى کارکنان جهت دسترسى به

اطالعات و تجهیزات پردازش اطالعات بر اساس الزامات امنیتى فراهم کنیم

 ما در بانک کارآفرین بر جلب همراهى و مشارکت کارکنان در تصمیم سازى و فراهم سازى
اطالعات مناسب براى تصمیمات مدیریتى تأکید داریم

قابلیت هاى بر  تمرکز  با  سازمانى  فرآیندهاى  و  فعالیت ها  بهبود  به  کارآفرین  بانک  در   ما 
تخصصى کارکنان در حوزه هاى راهبردى و عملیاتى، توجه داریم

 ما در بانک کارآفرین خود را مسئول مى دانیم که با تمرکز بر آموزش مستمر سرمایه انسانى
 و ارتقاى قابلیت ها و توانمندى هاى کلیدى آنها، در راستاى درك ارزش مشترى و متناسب

با استراتژى ها و اهداف کالن بانک بیندیشیم، تصمیم بگیریم و عمل کنیم

 ما در بانک کارآفرین از نظام پیشنهادهاى مشارکت جویانه و خالقانه «بهتا» براى دریافت
نظرها و ایده هاى کارکنان و به عنوان ابزارى براى ترویج نوآورى در سازمان بهره مى بریم

 ما در بانک کارآفرین تالش مى کنیم از برنامه هاى دلبستگى کارکنان به منظور نگهداشت
منابع انسانى متخصص و حرفه اى استفاده  کنیم

 کارکنان بانک کارآفرین نسبت به جایگاه و موقعیت آتى بانک حساس هستند و همواره تالش
 مى کنند به صورت منعطف و پویا، به بررسى عوامل بهبود و شناخت فرصت هاى ممکن در
 فضاى کسب وکار پرداخته و با کسب ایـده هاى کاربردى جدید، آمادگـى الزم را براى تغییـر

داشته باشند

 کارکنان بانک کارآفرین نه تنها هنگام حضور در بانک، بلکه در تمامى ارتباطات درون سازمانى
و برون سازمانى به بانک کارآفرین وفادار و متعهد هستند

 کارکنان بانک کارآفرین، در راستاى بهبود محیط کارى سالم، منظم و قانونمند، مسئولیت
 فعالیت ها و اقدامات خود را مى پذیرند و در راستاى اهداف کالن بانک براى تعالى حرفه اى و

انسانى فعالیت مى کنند

 کارکنان بانک کارآفرین، منابع، دارایى ها، امکانات، تجهیزات و ملزومات سازمان را حفظ و
تعریف شده در فرآیند  با   نگهدارى کرده و در صورت مشاهده موارد سوءاستفاده، مطابق 
 بخش «نقاط تماس و فرآیند دریافت مشاوره یا ارائه گزارش» در پیوست منشور سازمانى،

موضوع را به واحد مربوط اطالع خواهند داد

 کارکنان بانک کارآفرین موظف هستند همواره دانش و قابلیت هاى خود را در حوزه هاى
 کارى ارتقا بخشند و ظرفیت فکرى و عملیاتى خود را در راستاى حسن انجام مسئولیت هاى

حرفه اى به کار برند

 کارکنان بانک کارآفرین در یادگیرى مهارت ها و قابلیت هاى مورد نیاز براى انجام وظایف
کارى خود فعال و پیشگام بوده و از شرکت در دوره هاى آموزشى استقبال مى کنند

 کارکنان بانک کارآفرین، دانش، اطالعات و تجربه خود را در راستاى انجام بهتر امور، با
همکاران خود به اشتراك مى گذارند

 کارکنان بانک کارآفرین وظیفه خود مى دانند که عالوه بر رعایت قوانین و مقررات مربوط و
 حاکم بر فعالیت بانکى، سیاست ها، آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل هاى بانک را به طور

دقیق اجرا کنند

 کارکنان بانک کارآفرین، اعتقاد و التزام جدى به رعایت اصول مبارزه با پولشویى داشته و
 متعهد مى شوند که در هنگام مشاهده یا ظن به انجام فعالیت هاى پولشویى و تأمین مالى
 تروریسم در بانک کارآفرین، مراتب را بدون اطالع شخص مظنون و به صورت محرمانه، در

کوتاه ترین زمان ممکن به واحد مبارزه با پولشویى گزارش دهند

 کارکنان بانک کارآفرین، موظف هستند فرآیندهاى کارى را مطابق با دستورالعمل مشخص
 شده براى هر بخش از فعالیت با دقت انجام داده و به بهاى افزایش سرعت در عملیات،

کیفیت کار را کاهش ندهند

 کارکنان بانک کارآفرین موظف هستند در چارچوب قوانین و مقررات، سلسله مراتب ادارى را
رعایت کرده و از دستورات مدیران و رؤساى خود در حدود وظایف ادارى تبعیت کنند

 کارکنان بانک کارآفرین موظف هستند از هر گونه اعمال و رفتار خالف شئون شغلى و ادارى
و سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلى خود اجتناب کنند

 کارکنان بانک کارآفرین در صورت مشارکت یا فعالیت در شرکت یا مؤسسه اى مغایر با منافع
بانک، موظف هستند بانک را از موضوع آگاه کنند

 کارکنان بانک کارآفرین متعهد هستند که در سازمان هاى رقیب، موقعیت(هاى) شغلى اختیار
نکرده و با اشخاص ذى نفوذ در بانک هاى رقیب روابط مالى غیررسمى برقرار نکنند

 کارکنان بانک کارآفرین خود را موظف مى دانند آراستگى اخالقى و ظاهرى و متانت در محل
کار را رعایت کنند

کار، محل  در  منظم  و  به موقع  بر حضور  موظف هستند، عالوه  کارآفرین  بانک   کارکنان 
 انضباط، قانون مندى و مسئولیت پذیرى را در انجام فعالیت ها و وظایف خود رعایت کرده و

محل خدمت خود را بدون مجوز ترك نکنند

 کارکنان بانک کارآفرین موظف هستند، در مواقع بروز بحران هاى ناشى از عوامل طبیعى و
غیرطبیعى، مطابق با «دستورالعمل اجرائى آئین نامه مدیریت بحران بانک کارآفرین» اقدام کنند

 کارکنان بانک کارآفرین متعهد هستند از دریافت هدایاى شخصى، کمیسیون، پاداش، رشوه
 و هر گونه وجه یا مالى خارج از چارچوب قوانین و مقررات از مشتریان، شرکت ها و اشخاص
 طرف  قرارداد با بانک، که استقالل حرفه اى و یا عزت نفس کارمندان را به خطر مى اندازد یا

منافع بانک را تحت تأثیر قرار مى دهد، اجتناب کنند

 کارکنان بانک کارآفرین موظف هستند در تعامل با مشتریان، قبل از ارائه خدمات نسبت به
شناسایى مشتریان حقیقى و حقوقى، مطابق با فرآیند تعیین شده در بانک اقدام کنند

کارکنان بانک کارآفرین بر صحت و دقت عملیات بانکى و ثبت تراکنش ها و سوابق آنها تأکید دارند
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 ما در بانک کارآفرین به نقش ارزشمند تمامى کارکنان در دستیابى بانک به اهداف کالن خود
 باور داریم و بر این اعتقاد هستیم که سرمایه انسانى بانک، مهم ترین عامل رشد و تعالى سازمان

محسوب مى شود

 ما در بانک کارآفرین بر این باوریم که رضایت کارکنان در نهایت به رضایت مشتریان منتهى
مى شود و لذا در راستاى افزایش انگیزه سرمایه انسانى تالش مى کنیم

 ما در بانک کارآفرین تالش مى کنیم تا بر اساس سیاست امنیتى «کنترل امنیت فیزیکى و
 محیطى اطالعات»، محیطى مطمئن براى سازمان و امن براى کارکنان جهت دسترسى به

اطالعات و تجهیزات پردازش اطالعات بر اساس الزامات امنیتى فراهم کنیم

 ما در بانک کارآفرین بر جلب همراهى و مشارکت کارکنان در تصمیم سازى و فراهم سازى
اطالعات مناسب براى تصمیمات مدیریتى تأکید داریم

قابلیت هاى بر  تمرکز  با  سازمانى  فرآیندهاى  و  فعالیت ها  بهبود  به  کارآفرین  بانک  در   ما 
تخصصى کارکنان در حوزه هاى راهبردى و عملیاتى، توجه داریم

 ما در بانک کارآفرین خود را مسئول مى دانیم که با تمرکز بر آموزش مستمر سرمایه انسانى
 و ارتقاى قابلیت ها و توانمندى هاى کلیدى آنها، در راستاى درك ارزش مشترى و متناسب

با استراتژى ها و اهداف کالن بانک بیندیشیم، تصمیم بگیریم و عمل کنیم

 ما در بانک کارآفرین از نظام پیشنهادهاى مشارکت جویانه و خالقانه «بهتا» براى دریافت
نظرها و ایده هاى کارکنان و به عنوان ابزارى براى ترویج نوآورى در سازمان بهره مى بریم

 ما در بانک کارآفرین تالش مى کنیم از برنامه هاى دلبستگى کارکنان به منظور نگهداشت
منابع انسانى متخصص و حرفه اى استفاده  کنیم

 کارکنان بانک کارآفرین نسبت به جایگاه و موقعیت آتى بانک حساس هستند و همواره تالش
 مى کنند به صورت منعطف و پویا، به بررسى عوامل بهبود و شناخت فرصت هاى ممکن در
 فضاى کسب وکار پرداخته و با کسب ایـده هاى کاربردى جدید، آمادگـى الزم را براى تغییـر

داشته باشند

 کارکنان بانک کارآفرین نه تنها هنگام حضور در بانک، بلکه در تمامى ارتباطات درون سازمانى
و برون سازمانى به بانک کارآفرین وفادار و متعهد هستند

 کارکنان بانک کارآفرین، در راستاى بهبود محیط کارى سالم، منظم و قانونمند، مسئولیت
 فعالیت ها و اقدامات خود را مى پذیرند و در راستاى اهداف کالن بانک براى تعالى حرفه اى و

انسانى فعالیت مى کنند

 کارکنان بانک کارآفرین، منابع، دارایى ها، امکانات، تجهیزات و ملزومات سازمان را حفظ و
تعریف شده در فرآیند  با   نگهدارى کرده و در صورت مشاهده موارد سوءاستفاده، مطابق 
 بخش «نقاط تماس و فرآیند دریافت مشاوره یا ارائه گزارش» در پیوست منشور سازمانى،

موضوع را به واحد مربوط اطالع خواهند داد

 کارکنان بانک کارآفرین موظف هستند همواره دانش و قابلیت هاى خود را در حوزه هاى
 کارى ارتقا بخشند و ظرفیت فکرى و عملیاتى خود را در راستاى حسن انجام مسئولیت هاى

حرفه اى به کار برند

 کارکنان بانک کارآفرین در یادگیرى مهارت ها و قابلیت هاى مورد نیاز براى انجام وظایف
کارى خود فعال و پیشگام بوده و از شرکت در دوره هاى آموزشى استقبال مى کنند

 کارکنان بانک کارآفرین، دانش، اطالعات و تجربه خود را در راستاى انجام بهتر امور، با
همکاران خود به اشتراك مى گذارند

 کارکنان بانک کارآفرین وظیفه خود مى دانند که عالوه بر رعایت قوانین و مقررات مربوط و
 حاکم بر فعالیت بانکى، سیاست ها، آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل هاى بانک را به طور

دقیق اجرا کنند

 کارکنان بانک کارآفرین، اعتقاد و التزام جدى به رعایت اصول مبارزه با پولشویى داشته و
 متعهد مى شوند که در هنگام مشاهده یا ظن به انجام فعالیت هاى پولشویى و تأمین مالى
 تروریسم در بانک کارآفرین، مراتب را بدون اطالع شخص مظنون و به صورت محرمانه، در

کوتاه ترین زمان ممکن به واحد مبارزه با پولشویى گزارش دهند

 کارکنان بانک کارآفرین، موظف هستند فرآیندهاى کارى را مطابق با دستورالعمل مشخص
 شده براى هر بخش از فعالیت با دقت انجام داده و به بهاى افزایش سرعت در عملیات،

کیفیت کار را کاهش ندهند

 کارکنان بانک کارآفرین موظف هستند در چارچوب قوانین و مقررات، سلسله مراتب ادارى را
رعایت کرده و از دستورات مدیران و رؤساى خود در حدود وظایف ادارى تبعیت کنند

 کارکنان بانک کارآفرین موظف هستند از هر گونه اعمال و رفتار خالف شئون شغلى و ادارى
و سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلى خود اجتناب کنند

 کارکنان بانک کارآفرین در صورت مشارکت یا فعالیت در شرکت یا مؤسسه اى مغایر با منافع
بانک، موظف هستند بانک را از موضوع آگاه کنند

 کارکنان بانک کارآفرین متعهد هستند که در سازمان هاى رقیب، موقعیت(هاى) شغلى اختیار
نکرده و با اشخاص ذى نفوذ در بانک هاى رقیب روابط مالى غیررسمى برقرار نکنند

 کارکنان بانک کارآفرین خود را موظف مى دانند آراستگى اخالقى و ظاهرى و متانت در محل
کار را رعایت کنند

کار، محل  در  منظم  و  به موقع  بر حضور  موظف هستند، عالوه  کارآفرین  بانک   کارکنان 
 انضباط، قانون مندى و مسئولیت پذیرى را در انجام فعالیت ها و وظایف خود رعایت کرده و

محل خدمت خود را بدون مجوز ترك نکنند

 کارکنان بانک کارآفرین موظف هستند، در مواقع بروز بحران هاى ناشى از عوامل طبیعى و
غیرطبیعى، مطابق با «دستورالعمل اجرائى آئین نامه مدیریت بحران بانک کارآفرین» اقدام کنند

 کارکنان بانک کارآفرین متعهد هستند از دریافت هدایاى شخصى، کمیسیون، پاداش، رشوه
 و هر گونه وجه یا مالى خارج از چارچوب قوانین و مقررات از مشتریان، شرکت ها و اشخاص
 طرف  قرارداد با بانک، که استقالل حرفه اى و یا عزت نفس کارمندان را به خطر مى اندازد یا

منافع بانک را تحت تأثیر قرار مى دهد، اجتناب کنند

 کارکنان بانک کارآفرین موظف هستند در تعامل با مشتریان، قبل از ارائه خدمات نسبت به
شناسایى مشتریان حقیقى و حقوقى، مطابق با فرآیند تعیین شده در بانک اقدام کنند

کارکنان بانک کارآفرین بر صحت و دقت عملیات بانکى و ثبت تراکنش ها و سوابق آنها تأکید دارند
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 ما در بانک کارآفرین به نقش ارزشمند تمامى کارکنان در دستیابى بانک به اهداف کالن خود
 باور داریم و بر این اعتقاد هستیم که سرمایه انسانى بانک، مهم ترین عامل رشد و تعالى سازمان

محسوب مى شود

 ما در بانک کارآفرین بر این باوریم که رضایت کارکنان در نهایت به رضایت مشتریان منتهى
مى شود و لذا در راستاى افزایش انگیزه سرمایه انسانى تالش مى کنیم

 ما در بانک کارآفرین تالش مى کنیم تا بر اساس سیاست امنیتى «کنترل امنیت فیزیکى و
 محیطى اطالعات»، محیطى مطمئن براى سازمان و امن براى کارکنان جهت دسترسى به

اطالعات و تجهیزات پردازش اطالعات بر اساس الزامات امنیتى فراهم کنیم

 ما در بانک کارآفرین بر جلب همراهى و مشارکت کارکنان در تصمیم سازى و فراهم سازى
اطالعات مناسب براى تصمیمات مدیریتى تأکید داریم

قابلیت هاى بر  تمرکز  با  سازمانى  فرآیندهاى  و  فعالیت ها  بهبود  به  کارآفرین  بانک  در   ما 
تخصصى کارکنان در حوزه هاى راهبردى و عملیاتى، توجه داریم

 ما در بانک کارآفرین خود را مسئول مى دانیم که با تمرکز بر آموزش مستمر سرمایه انسانى
 و ارتقاى قابلیت ها و توانمندى هاى کلیدى آنها، در راستاى درك ارزش مشترى و متناسب

با استراتژى ها و اهداف کالن بانک بیندیشیم، تصمیم بگیریم و عمل کنیم

 ما در بانک کارآفرین از نظام پیشنهادهاى مشارکت جویانه و خالقانه «بهتا» براى دریافت
نظرها و ایده هاى کارکنان و به عنوان ابزارى براى ترویج نوآورى در سازمان بهره مى بریم

 ما در بانک کارآفرین تالش مى کنیم از برنامه هاى دلبستگى کارکنان به منظور نگهداشت
منابع انسانى متخصص و حرفه اى استفاده  کنیم

 کارکنان بانک کارآفرین نسبت به جایگاه و موقعیت آتى بانک حساس هستند و همواره تالش
 مى کنند به صورت منعطف و پویا، به بررسى عوامل بهبود و شناخت فرصت هاى ممکن در
 فضاى کسب وکار پرداخته و با کسب ایـده هاى کاربردى جدید، آمادگـى الزم را براى تغییـر

داشته باشند

 کارکنان بانک کارآفرین نه تنها هنگام حضور در بانک، بلکه در تمامى ارتباطات درون سازمانى
و برون سازمانى به بانک کارآفرین وفادار و متعهد هستند

 کارکنان بانک کارآفرین، در راستاى بهبود محیط کارى سالم، منظم و قانونمند، مسئولیت
 فعالیت ها و اقدامات خود را مى پذیرند و در راستاى اهداف کالن بانک براى تعالى حرفه اى و

انسانى فعالیت مى کنند

 کارکنان بانک کارآفرین، منابع، دارایى ها، امکانات، تجهیزات و ملزومات سازمان را حفظ و
تعریف شده در فرآیند  با   نگهدارى کرده و در صورت مشاهده موارد سوءاستفاده، مطابق 
 بخش «نقاط تماس و فرآیند دریافت مشاوره یا ارائه گزارش» در پیوست منشور سازمانى،

موضوع را به واحد مربوط اطالع خواهند داد

 کارکنان بانک کارآفرین موظف هستند همواره دانش و قابلیت هاى خود را در حوزه هاى
 کارى ارتقا بخشند و ظرفیت فکرى و عملیاتى خود را در راستاى حسن انجام مسئولیت هاى

حرفه اى به کار برند

 کارکنان بانک کارآفرین در یادگیرى مهارت ها و قابلیت هاى مورد نیاز براى انجام وظایف
کارى خود فعال و پیشگام بوده و از شرکت در دوره هاى آموزشى استقبال مى کنند

 کارکنان بانک کارآفرین، دانش، اطالعات و تجربه خود را در راستاى انجام بهتر امور، با
همکاران خود به اشتراك مى گذارند

 کارکنان بانک کارآفرین وظیفه خود مى دانند که عالوه بر رعایت قوانین و مقررات مربوط و
 حاکم بر فعالیت بانکى، سیاست ها، آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل هاى بانک را به طور

دقیق اجرا کنند

 کارکنان بانک کارآفرین، اعتقاد و التزام جدى به رعایت اصول مبارزه با پولشویى داشته و
 متعهد مى شوند که در هنگام مشاهده یا ظن به انجام فعالیت هاى پولشویى و تأمین مالى
 تروریسم در بانک کارآفرین، مراتب را بدون اطالع شخص مظنون و به صورت محرمانه، در

کوتاه ترین زمان ممکن به واحد مبارزه با پولشویى گزارش دهند

 کارکنان بانک کارآفرین، موظف هستند فرآیندهاى کارى را مطابق با دستورالعمل مشخص
 شده براى هر بخش از فعالیت با دقت انجام داده و به بهاى افزایش سرعت در عملیات،

کیفیت کار را کاهش ندهند

 کارکنان بانک کارآفرین موظف هستند در چارچوب قوانین و مقررات، سلسله مراتب ادارى را
رعایت کرده و از دستورات مدیران و رؤساى خود در حدود وظایف ادارى تبعیت کنند

 کارکنان بانک کارآفرین موظف هستند از هر گونه اعمال و رفتار خالف شئون شغلى و ادارى
و سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلى خود اجتناب کنند

 کارکنان بانک کارآفرین در صورت مشارکت یا فعالیت در شرکت یا مؤسسه اى مغایر با منافع
بانک، موظف هستند بانک را از موضوع آگاه کنند

 کارکنان بانک کارآفرین متعهد هستند که در سازمان هاى رقیب، موقعیت(هاى) شغلى اختیار
نکرده و با اشخاص ذى نفوذ در بانک هاى رقیب روابط مالى غیررسمى برقرار نکنند

 کارکنان بانک کارآفرین خود را موظف مى دانند آراستگى اخالقى و ظاهرى و متانت در محل
کار را رعایت کنند

کار، محل  در  منظم  و  به موقع  بر حضور  موظف هستند، عالوه  کارآفرین  بانک   کارکنان 
 انضباط، قانون مندى و مسئولیت پذیرى را در انجام فعالیت ها و وظایف خود رعایت کرده و

محل خدمت خود را بدون مجوز ترك نکنند

 کارکنان بانک کارآفرین موظف هستند، در مواقع بروز بحران هاى ناشى از عوامل طبیعى و
غیرطبیعى، مطابق با «دستورالعمل اجرائى آئین نامه مدیریت بحران بانک کارآفرین» اقدام کنند

 کارکنان بانک کارآفرین متعهد هستند از دریافت هدایاى شخصى، کمیسیون، پاداش، رشوه
 و هر گونه وجه یا مالى خارج از چارچوب قوانین و مقررات از مشتریان، شرکت ها و اشخاص
 طرف  قرارداد با بانک، که استقالل حرفه اى و یا عزت نفس کارمندان را به خطر مى اندازد یا

منافع بانک را تحت تأثیر قرار مى دهد، اجتناب کنند

 کارکنان بانک کارآفرین موظف هستند در تعامل با مشتریان، قبل از ارائه خدمات نسبت به
شناسایى مشتریان حقیقى و حقوقى، مطابق با فرآیند تعیین شده در بانک اقدام کنند

کارکنان بانک کارآفرین بر صحت و دقت عملیات بانکى و ثبت تراکنش ها و سوابق آنها تأکید دارند

وظا�ف کار�نان � بانک کارآ��ن
الف) تعهد به سازمان
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 ما در بانک کارآفرین به نقش ارزشمند تمامى کارکنان در دستیابى بانک به اهداف کالن خود
 باور داریم و بر این اعتقاد هستیم که سرمایه انسانى بانک، مهم ترین عامل رشد و تعالى سازمان

محسوب مى شود

 ما در بانک کارآفرین بر این باوریم که رضایت کارکنان در نهایت به رضایت مشتریان منتهى
مى شود و لذا در راستاى افزایش انگیزه سرمایه انسانى تالش مى کنیم

 ما در بانک کارآفرین تالش مى کنیم تا بر اساس سیاست امنیتى «کنترل امنیت فیزیکى و
 محیطى اطالعات»، محیطى مطمئن براى سازمان و امن براى کارکنان جهت دسترسى به

اطالعات و تجهیزات پردازش اطالعات بر اساس الزامات امنیتى فراهم کنیم

 ما در بانک کارآفرین بر جلب همراهى و مشارکت کارکنان در تصمیم سازى و فراهم سازى
اطالعات مناسب براى تصمیمات مدیریتى تأکید داریم

قابلیت هاى بر  تمرکز  با  سازمانى  فرآیندهاى  و  فعالیت ها  بهبود  به  کارآفرین  بانک  در   ما 
تخصصى کارکنان در حوزه هاى راهبردى و عملیاتى، توجه داریم

 ما در بانک کارآفرین خود را مسئول مى دانیم که با تمرکز بر آموزش مستمر سرمایه انسانى
 و ارتقاى قابلیت ها و توانمندى هاى کلیدى آنها، در راستاى درك ارزش مشترى و متناسب

با استراتژى ها و اهداف کالن بانک بیندیشیم، تصمیم بگیریم و عمل کنیم

 ما در بانک کارآفرین از نظام پیشنهادهاى مشارکت جویانه و خالقانه «بهتا» براى دریافت
نظرها و ایده هاى کارکنان و به عنوان ابزارى براى ترویج نوآورى در سازمان بهره مى بریم

 ما در بانک کارآفرین تالش مى کنیم از برنامه هاى دلبستگى کارکنان به منظور نگهداشت
منابع انسانى متخصص و حرفه اى استفاده  کنیم

 کارکنان بانک کارآفرین نسبت به جایگاه و موقعیت آتى بانک حساس هستند و همواره تالش
 مى کنند به صورت منعطف و پویا، به بررسى عوامل بهبود و شناخت فرصت هاى ممکن در
 فضاى کسب وکار پرداخته و با کسب ایـده هاى کاربردى جدید، آمادگـى الزم را براى تغییـر

داشته باشند

 کارکنان بانک کارآفرین نه تنها هنگام حضور در بانک، بلکه در تمامى ارتباطات درون سازمانى
و برون سازمانى به بانک کارآفرین وفادار و متعهد هستند

 کارکنان بانک کارآفرین، در راستاى بهبود محیط کارى سالم، منظم و قانونمند، مسئولیت
 فعالیت ها و اقدامات خود را مى پذیرند و در راستاى اهداف کالن بانک براى تعالى حرفه اى و

انسانى فعالیت مى کنند

 کارکنان بانک کارآفرین، منابع، دارایى ها، امکانات، تجهیزات و ملزومات سازمان را حفظ و
تعریف شده در فرآیند  با   نگهدارى کرده و در صورت مشاهده موارد سوءاستفاده، مطابق 
 بخش «نقاط تماس و فرآیند دریافت مشاوره یا ارائه گزارش» در پیوست منشور سازمانى،

موضوع را به واحد مربوط اطالع خواهند داد

 کارکنان بانک کارآفرین موظف هستند همواره دانش و قابلیت هاى خود را در حوزه هاى
 کارى ارتقا بخشند و ظرفیت فکرى و عملیاتى خود را در راستاى حسن انجام مسئولیت هاى

حرفه اى به کار برند

 کارکنان بانک کارآفرین در یادگیرى مهارت ها و قابلیت هاى مورد نیاز براى انجام وظایف
کارى خود فعال و پیشگام بوده و از شرکت در دوره هاى آموزشى استقبال مى کنند

 کارکنان بانک کارآفرین، دانش، اطالعات و تجربه خود را در راستاى انجام بهتر امور، با
همکاران خود به اشتراك مى گذارند

 کارکنان بانک کارآفرین وظیفه خود مى دانند که عالوه بر رعایت قوانین و مقررات مربوط و
 حاکم بر فعالیت بانکى، سیاست ها، آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل هاى بانک را به طور

دقیق اجرا کنند

 کارکنان بانک کارآفرین، اعتقاد و التزام جدى به رعایت اصول مبارزه با پولشویى داشته و
 متعهد مى شوند که در هنگام مشاهده یا ظن به انجام فعالیت هاى پولشویى و تأمین مالى
 تروریسم در بانک کارآفرین، مراتب را بدون اطالع شخص مظنون و به صورت محرمانه، در

کوتاه ترین زمان ممکن به واحد مبارزه با پولشویى گزارش دهند

 کارکنان بانک کارآفرین، موظف هستند فرآیندهاى کارى را مطابق با دستورالعمل مشخص
 شده براى هر بخش از فعالیت با دقت انجام داده و به بهاى افزایش سرعت در عملیات،

کیفیت کار را کاهش ندهند

 کارکنان بانک کارآفرین موظف هستند در چارچوب قوانین و مقررات، سلسله مراتب ادارى را
رعایت کرده و از دستورات مدیران و رؤساى خود در حدود وظایف ادارى تبعیت کنند

 کارکنان بانک کارآفرین موظف هستند از هر گونه اعمال و رفتار خالف شئون شغلى و ادارى
و سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلى خود اجتناب کنند

 کارکنان بانک کارآفرین در صورت مشارکت یا فعالیت در شرکت یا مؤسسه اى مغایر با منافع
بانک، موظف هستند بانک را از موضوع آگاه کنند

 کارکنان بانک کارآفرین متعهد هستند که در سازمان هاى رقیب، موقعیت(هاى) شغلى اختیار
نکرده و با اشخاص ذى نفوذ در بانک هاى رقیب روابط مالى غیررسمى برقرار نکنند

 کارکنان بانک کارآفرین خود را موظف مى دانند آراستگى اخالقى و ظاهرى و متانت در محل
کار را رعایت کنند

کار، محل  در  منظم  و  به موقع  بر حضور  موظف هستند، عالوه  کارآفرین  بانک   کارکنان 
 انضباط، قانون مندى و مسئولیت پذیرى را در انجام فعالیت ها و وظایف خود رعایت کرده و

محل خدمت خود را بدون مجوز ترك نکنند

 کارکنان بانک کارآفرین موظف هستند، در مواقع بروز بحران هاى ناشى از عوامل طبیعى و
غیرطبیعى، مطابق با «دستورالعمل اجرائى آئین نامه مدیریت بحران بانک کارآفرین» اقدام کنند

 کارکنان بانک کارآفرین متعهد هستند از دریافت هدایاى شخصى، کمیسیون، پاداش، رشوه
 و هر گونه وجه یا مالى خارج از چارچوب قوانین و مقررات از مشتریان، شرکت ها و اشخاص
 طرف  قرارداد با بانک، که استقالل حرفه اى و یا عزت نفس کارمندان را به خطر مى اندازد یا

منافع بانک را تحت تأثیر قرار مى دهد، اجتناب کنند

 کارکنان بانک کارآفرین موظف هستند در تعامل با مشتریان، قبل از ارائه خدمات نسبت به
شناسایى مشتریان حقیقى و حقوقى، مطابق با فرآیند تعیین شده در بانک اقدام کنند

کارکنان بانک کارآفرین بر صحت و دقت عملیات بانکى و ثبت تراکنش ها و سوابق آنها تأکید دارند

ب) ارتقاى آگاهى، دانش و تخصص در حوزه هاى کارى

ج) درستکارى در عمل به وظایف سازمانى
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 ما در بانک کارآفرین به نقش ارزشمند تمامى کارکنان در دستیابى بانک به اهداف کالن خود
 باور داریم و بر این اعتقاد هستیم که سرمایه انسانى بانک، مهم ترین عامل رشد و تعالى سازمان

محسوب مى شود

 ما در بانک کارآفرین بر این باوریم که رضایت کارکنان در نهایت به رضایت مشتریان منتهى
مى شود و لذا در راستاى افزایش انگیزه سرمایه انسانى تالش مى کنیم

 ما در بانک کارآفرین تالش مى کنیم تا بر اساس سیاست امنیتى «کنترل امنیت فیزیکى و
 محیطى اطالعات»، محیطى مطمئن براى سازمان و امن براى کارکنان جهت دسترسى به

اطالعات و تجهیزات پردازش اطالعات بر اساس الزامات امنیتى فراهم کنیم

 ما در بانک کارآفرین بر جلب همراهى و مشارکت کارکنان در تصمیم سازى و فراهم سازى
اطالعات مناسب براى تصمیمات مدیریتى تأکید داریم

قابلیت هاى بر  تمرکز  با  سازمانى  فرآیندهاى  و  فعالیت ها  بهبود  به  کارآفرین  بانک  در   ما 
تخصصى کارکنان در حوزه هاى راهبردى و عملیاتى، توجه داریم

 ما در بانک کارآفرین خود را مسئول مى دانیم که با تمرکز بر آموزش مستمر سرمایه انسانى
 و ارتقاى قابلیت ها و توانمندى هاى کلیدى آنها، در راستاى درك ارزش مشترى و متناسب

با استراتژى ها و اهداف کالن بانک بیندیشیم، تصمیم بگیریم و عمل کنیم

 ما در بانک کارآفرین از نظام پیشنهادهاى مشارکت جویانه و خالقانه «بهتا» براى دریافت
نظرها و ایده هاى کارکنان و به عنوان ابزارى براى ترویج نوآورى در سازمان بهره مى بریم

 ما در بانک کارآفرین تالش مى کنیم از برنامه هاى دلبستگى کارکنان به منظور نگهداشت
منابع انسانى متخصص و حرفه اى استفاده  کنیم

 کارکنان بانک کارآفرین نسبت به جایگاه و موقعیت آتى بانک حساس هستند و همواره تالش
 مى کنند به صورت منعطف و پویا، به بررسى عوامل بهبود و شناخت فرصت هاى ممکن در
 فضاى کسب وکار پرداخته و با کسب ایـده هاى کاربردى جدید، آمادگـى الزم را براى تغییـر

داشته باشند

 کارکنان بانک کارآفرین نه تنها هنگام حضور در بانک، بلکه در تمامى ارتباطات درون سازمانى
و برون سازمانى به بانک کارآفرین وفادار و متعهد هستند

 کارکنان بانک کارآفرین، در راستاى بهبود محیط کارى سالم، منظم و قانونمند، مسئولیت
 فعالیت ها و اقدامات خود را مى پذیرند و در راستاى اهداف کالن بانک براى تعالى حرفه اى و

انسانى فعالیت مى کنند

 کارکنان بانک کارآفرین، منابع، دارایى ها، امکانات، تجهیزات و ملزومات سازمان را حفظ و
تعریف شده در فرآیند  با   نگهدارى کرده و در صورت مشاهده موارد سوءاستفاده، مطابق 
 بخش «نقاط تماس و فرآیند دریافت مشاوره یا ارائه گزارش» در پیوست منشور سازمانى،

موضوع را به واحد مربوط اطالع خواهند داد

 کارکنان بانک کارآفرین موظف هستند همواره دانش و قابلیت هاى خود را در حوزه هاى
 کارى ارتقا بخشند و ظرفیت فکرى و عملیاتى خود را در راستاى حسن انجام مسئولیت هاى

حرفه اى به کار برند

 کارکنان بانک کارآفرین در یادگیرى مهارت ها و قابلیت هاى مورد نیاز براى انجام وظایف
کارى خود فعال و پیشگام بوده و از شرکت در دوره هاى آموزشى استقبال مى کنند

 کارکنان بانک کارآفرین، دانش، اطالعات و تجربه خود را در راستاى انجام بهتر امور، با
همکاران خود به اشتراك مى گذارند

 کارکنان بانک کارآفرین وظیفه خود مى دانند که عالوه بر رعایت قوانین و مقررات مربوط و
 حاکم بر فعالیت بانکى، سیاست ها، آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل هاى بانک را به طور

دقیق اجرا کنند

 کارکنان بانک کارآفرین، اعتقاد و التزام جدى به رعایت اصول مبارزه با پولشویى داشته و
 متعهد مى شوند که در هنگام مشاهده یا ظن به انجام فعالیت هاى پولشویى و تأمین مالى
 تروریسم در بانک کارآفرین، مراتب را بدون اطالع شخص مظنون و به صورت محرمانه، در

کوتاه ترین زمان ممکن به واحد مبارزه با پولشویى گزارش دهند

 کارکنان بانک کارآفرین، موظف هستند فرآیندهاى کارى را مطابق با دستورالعمل مشخص
 شده براى هر بخش از فعالیت با دقت انجام داده و به بهاى افزایش سرعت در عملیات،

کیفیت کار را کاهش ندهند

 کارکنان بانک کارآفرین موظف هستند در چارچوب قوانین و مقررات، سلسله مراتب ادارى را
رعایت کرده و از دستورات مدیران و رؤساى خود در حدود وظایف ادارى تبعیت کنند

 کارکنان بانک کارآفرین موظف هستند از هر گونه اعمال و رفتار خالف شئون شغلى و ادارى
و سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلى خود اجتناب کنند

 کارکنان بانک کارآفرین در صورت مشارکت یا فعالیت در شرکت یا مؤسسه اى مغایر با منافع
بانک، موظف هستند بانک را از موضوع آگاه کنند

 کارکنان بانک کارآفرین متعهد هستند که در سازمان هاى رقیب، موقعیت(هاى) شغلى اختیار
نکرده و با اشخاص ذى نفوذ در بانک هاى رقیب روابط مالى غیررسمى برقرار نکنند

 کارکنان بانک کارآفرین خود را موظف مى دانند آراستگى اخالقى و ظاهرى و متانت در محل
کار را رعایت کنند

کار، محل  در  منظم  و  به موقع  بر حضور  موظف هستند، عالوه  کارآفرین  بانک   کارکنان 
 انضباط، قانون مندى و مسئولیت پذیرى را در انجام فعالیت ها و وظایف خود رعایت کرده و

محل خدمت خود را بدون مجوز ترك نکنند

 کارکنان بانک کارآفرین موظف هستند، در مواقع بروز بحران هاى ناشى از عوامل طبیعى و
غیرطبیعى، مطابق با «دستورالعمل اجرائى آئین نامه مدیریت بحران بانک کارآفرین» اقدام کنند

 کارکنان بانک کارآفرین متعهد هستند از دریافت هدایاى شخصى، کمیسیون، پاداش، رشوه
 و هر گونه وجه یا مالى خارج از چارچوب قوانین و مقررات از مشتریان، شرکت ها و اشخاص
 طرف  قرارداد با بانک، که استقالل حرفه اى و یا عزت نفس کارمندان را به خطر مى اندازد یا

منافع بانک را تحت تأثیر قرار مى دهد، اجتناب کنند

 کارکنان بانک کارآفرین موظف هستند در تعامل با مشتریان، قبل از ارائه خدمات نسبت به
شناسایى مشتریان حقیقى و حقوقى، مطابق با فرآیند تعیین شده در بانک اقدام کنند

کارکنان بانک کارآفرین بر صحت و دقت عملیات بانکى و ثبت تراکنش ها و سوابق آنها تأکید دارند
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 ما در بانک کارآفرین به نقش ارزشمند تمامى کارکنان در دستیابى بانک به اهداف کالن خود
 باور داریم و بر این اعتقاد هستیم که سرمایه انسانى بانک، مهم ترین عامل رشد و تعالى سازمان

محسوب مى شود

 ما در بانک کارآفرین بر این باوریم که رضایت کارکنان در نهایت به رضایت مشتریان منتهى
مى شود و لذا در راستاى افزایش انگیزه سرمایه انسانى تالش مى کنیم

 ما در بانک کارآفرین تالش مى کنیم تا بر اساس سیاست امنیتى «کنترل امنیت فیزیکى و
 محیطى اطالعات»، محیطى مطمئن براى سازمان و امن براى کارکنان جهت دسترسى به

اطالعات و تجهیزات پردازش اطالعات بر اساس الزامات امنیتى فراهم کنیم

 ما در بانک کارآفرین بر جلب همراهى و مشارکت کارکنان در تصمیم سازى و فراهم سازى
اطالعات مناسب براى تصمیمات مدیریتى تأکید داریم

قابلیت هاى بر  تمرکز  با  سازمانى  فرآیندهاى  و  فعالیت ها  بهبود  به  کارآفرین  بانک  در   ما 
تخصصى کارکنان در حوزه هاى راهبردى و عملیاتى، توجه داریم

 ما در بانک کارآفرین خود را مسئول مى دانیم که با تمرکز بر آموزش مستمر سرمایه انسانى
 و ارتقاى قابلیت ها و توانمندى هاى کلیدى آنها، در راستاى درك ارزش مشترى و متناسب

با استراتژى ها و اهداف کالن بانک بیندیشیم، تصمیم بگیریم و عمل کنیم

 ما در بانک کارآفرین از نظام پیشنهادهاى مشارکت جویانه و خالقانه «بهتا» براى دریافت
نظرها و ایده هاى کارکنان و به عنوان ابزارى براى ترویج نوآورى در سازمان بهره مى بریم

 ما در بانک کارآفرین تالش مى کنیم از برنامه هاى دلبستگى کارکنان به منظور نگهداشت
منابع انسانى متخصص و حرفه اى استفاده  کنیم

 کارکنان بانک کارآفرین نسبت به جایگاه و موقعیت آتى بانک حساس هستند و همواره تالش
 مى کنند به صورت منعطف و پویا، به بررسى عوامل بهبود و شناخت فرصت هاى ممکن در
 فضاى کسب وکار پرداخته و با کسب ایـده هاى کاربردى جدید، آمادگـى الزم را براى تغییـر

داشته باشند

 کارکنان بانک کارآفرین نه تنها هنگام حضور در بانک، بلکه در تمامى ارتباطات درون سازمانى
و برون سازمانى به بانک کارآفرین وفادار و متعهد هستند

 کارکنان بانک کارآفرین، در راستاى بهبود محیط کارى سالم، منظم و قانونمند، مسئولیت
 فعالیت ها و اقدامات خود را مى پذیرند و در راستاى اهداف کالن بانک براى تعالى حرفه اى و

انسانى فعالیت مى کنند

 کارکنان بانک کارآفرین، منابع، دارایى ها، امکانات، تجهیزات و ملزومات سازمان را حفظ و
تعریف شده در فرآیند  با   نگهدارى کرده و در صورت مشاهده موارد سوءاستفاده، مطابق 
 بخش «نقاط تماس و فرآیند دریافت مشاوره یا ارائه گزارش» در پیوست منشور سازمانى،

موضوع را به واحد مربوط اطالع خواهند داد

 کارکنان بانک کارآفرین موظف هستند همواره دانش و قابلیت هاى خود را در حوزه هاى
 کارى ارتقا بخشند و ظرفیت فکرى و عملیاتى خود را در راستاى حسن انجام مسئولیت هاى

حرفه اى به کار برند

 کارکنان بانک کارآفرین در یادگیرى مهارت ها و قابلیت هاى مورد نیاز براى انجام وظایف
کارى خود فعال و پیشگام بوده و از شرکت در دوره هاى آموزشى استقبال مى کنند

 کارکنان بانک کارآفرین، دانش، اطالعات و تجربه خود را در راستاى انجام بهتر امور، با
همکاران خود به اشتراك مى گذارند

 کارکنان بانک کارآفرین وظیفه خود مى دانند که عالوه بر رعایت قوانین و مقررات مربوط و
 حاکم بر فعالیت بانکى، سیاست ها، آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل هاى بانک را به طور

دقیق اجرا کنند

 کارکنان بانک کارآفرین، اعتقاد و التزام جدى به رعایت اصول مبارزه با پولشویى داشته و
 متعهد مى شوند که در هنگام مشاهده یا ظن به انجام فعالیت هاى پولشویى و تأمین مالى
 تروریسم در بانک کارآفرین، مراتب را بدون اطالع شخص مظنون و به صورت محرمانه، در

کوتاه ترین زمان ممکن به واحد مبارزه با پولشویى گزارش دهند

 کارکنان بانک کارآفرین، موظف هستند فرآیندهاى کارى را مطابق با دستورالعمل مشخص
 شده براى هر بخش از فعالیت با دقت انجام داده و به بهاى افزایش سرعت در عملیات،

کیفیت کار را کاهش ندهند

 کارکنان بانک کارآفرین موظف هستند در چارچوب قوانین و مقررات، سلسله مراتب ادارى را
رعایت کرده و از دستورات مدیران و رؤساى خود در حدود وظایف ادارى تبعیت کنند

 کارکنان بانک کارآفرین موظف هستند از هر گونه اعمال و رفتار خالف شئون شغلى و ادارى
و سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلى خود اجتناب کنند

 کارکنان بانک کارآفرین در صورت مشارکت یا فعالیت در شرکت یا مؤسسه اى مغایر با منافع
بانک، موظف هستند بانک را از موضوع آگاه کنند

 کارکنان بانک کارآفرین متعهد هستند که در سازمان هاى رقیب، موقعیت(هاى) شغلى اختیار
نکرده و با اشخاص ذى نفوذ در بانک هاى رقیب روابط مالى غیررسمى برقرار نکنند

 کارکنان بانک کارآفرین خود را موظف مى دانند آراستگى اخالقى و ظاهرى و متانت در محل
کار را رعایت کنند

کار، محل  در  منظم  و  به موقع  بر حضور  موظف هستند، عالوه  کارآفرین  بانک   کارکنان 
 انضباط، قانون مندى و مسئولیت پذیرى را در انجام فعالیت ها و وظایف خود رعایت کرده و

محل خدمت خود را بدون مجوز ترك نکنند

 کارکنان بانک کارآفرین موظف هستند، در مواقع بروز بحران هاى ناشى از عوامل طبیعى و
غیرطبیعى، مطابق با «دستورالعمل اجرائى آئین نامه مدیریت بحران بانک کارآفرین» اقدام کنند

 کارکنان بانک کارآفرین متعهد هستند از دریافت هدایاى شخصى، کمیسیون، پاداش، رشوه
 و هر گونه وجه یا مالى خارج از چارچوب قوانین و مقررات از مشتریان، شرکت ها و اشخاص
 طرف  قرارداد با بانک، که استقالل حرفه اى و یا عزت نفس کارمندان را به خطر مى اندازد یا

منافع بانک را تحت تأثیر قرار مى دهد، اجتناب کنند

 کارکنان بانک کارآفرین موظف هستند در تعامل با مشتریان، قبل از ارائه خدمات نسبت به
شناسایى مشتریان حقیقى و حقوقى، مطابق با فرآیند تعیین شده در بانک اقدام کنند

کارکنان بانک کارآفرین بر صحت و دقت عملیات بانکى و ثبت تراکنش ها و سوابق آنها تأکید دارند
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 کارکنان بانک کارآفرین در اظهارنظر یا انتشار اطالعات غیرمحرمانه در شبکه هاى اجتماعى،
 به عنوان نماینده بانک کارآفرین و یا شهروند جامعه، مسئوالنه و آگاهانه عمل کرده؛ به
تمامى و  همکاران  مشتریان،  بانک،  حرمت  نمى کنند؛  وارد  آسیبى  بانک  برند  و   شهرت 
مخاطبان آنالین خود را حفظ کرده و همواره با حسن نیت و اخالق حرفه اى رفتار مى کنند

 
 کارکنان بانک کارآفرین موظف هستند اطالعات محرمانه و حریم خصوصى همکاران را

حفظ کنند و تنها بر اساس ضرورت شغلى و قانونى به اطالعات همکاران دسترسى یابند

 کارکنان بانک کارآفرین متعهد هستند که هیچ قسمتى از اطالعات محرمانه را به صورت
 شفاهى و یا غیرشفاهى، عادى یا طبقه بندى شده، مستقیم یا باواسطه، در تمام مدت همکارى
 خود با بانک و حتى پس از خاتمه همکارى (از جمله خاتمه قرارداد، استعفا، ترك کار، اخراج

و خاتمه پروژه) در اختیار افراد یا سازمان هاى دیگر قرار ندهند

مسئولیت و  کرده  حفظ  را  بانک  اطالعات  و  اسرار  دارند  وظیفه  کارآفرین  بانک   کارکنان 
 هرگونه سوءاستفاده احتمالى ناشى از دسترسى غیرمجاز به اطالعات فوق، توزیع یا معامله
 آنها در نتیجه هرگونه اقدام عمدى یا سهوى را تقبل و خسارت وارده را اعم از مالى، شهرت،

ثروت و ... به تشخیص بانک جبران کنند
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 کارکنان بانک کارآفرین، هرگونه اطالعات حساس (طبقه بندى درون سازمانى و محرمانه) به
 مشاوران، پیمانکاران، کارکنان موقت بانک کارآفرین و تمامى اشخاص ثالث را بعد از کسب
 اطمینان از امضاى تعهدنامه عدم افشا توسط آنها، ارائه مى دهند. (افشاى اطالعات حساس
 بانک کارآفرین به اشخاص ثالث به همراه گزارشى است که در آن انواع اطالعاتى که در
اختیار شخص ثالث قرار داده شده است، با ذکر دلیل و نیازمندى مرتبط، مشخص مى شود

 کارکنان بانک کارآفرین در صورت مشاهده یا اطالع از احتمال رخداد رویدادهاى پرخطر،
 مراتب را مطابق با فرآیند تعریف شده در بخش «نقاط تماس و فرآیند دریافت مشاوره یا ارائه
 گزارش» در پیوست منشور سازمانى، اعالم مى کنند. (منظور از رخدادهاى پرخطر، رویدادهایى
هستند که مى توانند بار مالى یا اعتبارى براى بانک ایجاد کنند، اما هنوز در عمل رخ نداده اند

د) ارتباط با مشتریان و همکاران
 کارکنان بانک کارآفرین خود را ملزم به رعایت اخالق نیکو، ادب، احترام و متانت در برخورد

با مشتریان مى دانند
 

 کارکنان در بانک کارآفرین موظف هستند، در چارچوب ضوابط و مقررات بانکى و به منظور
و به هنگام  شفاف،  کامل،  دقیق،  راه حل هاى صحیح،  و  اطالعات  مشتریان،  اعتماد   جلب 
 روزآمد را به مشتریان ارائه داده و از عدم ارائه اطالعات مرتبط و یا ارائه اطالعات نامناسب

به مشتریان اجتناب کنند

(

(

.
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���و��� �ی ما

 کار�نان بانک کارآ��ن ��واره � ��وان دارا�ی ک��دی و ا��را�یک � ���

���ه �ی �و�د  و بانک کارآ��ن ��واره �ود را  � �ما� ا�سا�ی �ود���ھد �ی دا�د
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از بانک تأ��د �ی �ود

.
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ما در بانک کارآفرین در پى حفظ منافع سهامداران و خلق ارزش پایدار براى آنان هستیم

 ما در بانک کارآفرین متعهد مى شویم تا اطالعات مربوط به عملکرد و وضعیت مالى بانک را
به صورت موثق، صادقانه، شفاف و به  موقع به سهامداران ارائه کنیم

 ما در بانک کارآفرین تالش مى کنیم تا اعتماد و اطمینان سهامداران را نسبت به عملکرد
بانک جلب کنیم

 ما در بانک کارآفرین بر حفظ محرمانگى اطالعات سهامداران تأکید داشته و تنها در قبال
درخواست مقامات مجاز و مطابق با احکام قانونى قابل اجرا، مجاز به ارائه اطالعات هستیم

روی��د بانک کارآ��ن � �بال �ھا�اران
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���و��ت �ی ما

 ما � بانک کارآ��ن � ارا� اطالعات �ؤ�ق، صاد�� و � �و�ع � �ھا�اران

تأ��د �ی ���م

ما � ��ظ ��وق �ھا�اران و ��م ��و�ی آ�ھا ���� �ی ���م

 � بانک کارآ��ن، خ�ق ارزش ��دار �ای ذی ��عان از ا���ت � �ا�ی

��وردارا�ت
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 ما در بانک کارآفرین، هرگونه مراوده مالى غیرمتعارف و غیرضرورى با مشتریان بانک را
غیرمجاز مى دانیم

 ما در بانک کارآفرین، به برقرارى ارتباط حرفه اى و اخالقى با سایر بانک ها و سازمان هاى
همکار، به عنوان یک اصل اساسى پاى بندیم

 ما در بانک کارآفرین، پویایى، خالقیت، تحول گرایى و نوآورى را به منظور یافتن راه هاى
  جدید و بهتر براى انجام امور و توسعه محصوالت و خدمات، جزو اصول خود قلمداد مى کنیم

 ما در بانک کارآفرین بر این اعتقاد هستیم که با تمرکز بر تعامل، هماهنگى و هم فکرى
درون واحدى و میان واحدى مى توان به راهکارهاى مناسب دست یافت

اهداف و یکپارچگى  فعالیت هاى واحدهاى مختلف و  به هماهنگى  بانک کارآفرین   ما در 
انگیزه هاى فردى، تیمى و سازمانى با اهداف کالن بانک توجه داریم

 ما در بانک کارآفرین با پیشینه، استعداد، عقاید و تجارب کارى مختلف در قالب واحدهاى
 مختلف سازمانى و نیز تیم هاى کارى گرد هم آمده ایم و همگى در راستاى اهداف کالن

بانک هم فکر و هم جهت هستیم

 ما در بانک کارآفرین تالش مى کنیم به طور مستمر، روش هاى انجام کار را با هدف افزایش
بهره ورى و کارآمدى فعالیت ها، مورد بازنگرى قرار دهیم

 
 ما در بانک کارآفرین، با امعان نظر به تغییر الگوى مصرف در راستاى صرفه جویى در انرژى،

منشور صرفه جویى در مصرف انرژى بانک در فعالیت هاى مختلف را مد نظر قرار مى دهیم

به عنوان داریم،  راسخ  اعتقاد  در جامعه  اجتماعى خود  به مسئولیت  کارآفرین  بانک  در   ما 
 عضوى از جامعه، با آسیب دیدگان وقایع و حوادث اجتماعى کشور ابراز همدردى مى کنیم و

نسبت به ارائه کمک هاى نیکوکارانه اهتمام مى ورزیم

 ما در بانک کارآفرین، همگى مسئول هستیم تا تصمیمات و اقدامات خود را مطابق با قوانین
 و مقررات، سیاست هاى امنیتى و مبانى اخالقى و حرفه اى انجام دهیم

 

 ما در بانک کارآفرین، رعایت انصاف، درستکارى و صداقت در کلیه معامالت کسب  وکار و
ارتباطات خود با ذى نفعان را محور اصلى فعالیت هاى خود قرار مى دهیم

 ما در بانک کارآفرین به کلیه تعهدات حرفه اى خود معتقد، پاى بند و پاسخگو بوده و از منابع
خود در راستاى تأمین اهداف کالن و نیازهاى مشتریان بهره بردارى مى کنیم

 ما در بانک کارآفرین به پیشینه اعتبارى و اقتصادى بانک و مدیران و کارکنان آن در صنعت
بانکى اهمیت مى دهیم و این امر همواره در تصمیمات بانک مورد توجه است

 ما در بانک کارآفرین همواره معتقد به رعایت موازین و معیارهاى اخالقى، حرفه اى و قانونى در
 فعالیت ها و عملیات بانکى هستیم و در اجراى قوانین و مقررات از هر گونه تبعیض، غرض ورزى

و روابط غیرادارى اجتناب مى کنیم

 ما در بانک کارآفرین همواره به اعتبار و پایدارى سیستم بانک و استمرار کسب و کار آن در
جهت پیشرفت و توسعه توجه داریم

   
 ما در بانک کارآفرین تالش مى کنیم از حقوق قانونى مشتریان، سهامداران و سایر ذى نفعان

بانک صیانت کنیم و براى آنها ارزش پایدار ایجاد کنیم

 ما در بانک کارآفرین وظیفه خود مى دانیم که همواره در زمینه الزامات محرمانگى و سیاست هاى
حفظ حریم شخصى مشتریان و کارکنان، اطالع رسانى هاى الزم را انجام دهیم
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���و��ت �ی ما

 � بانک کارآ��ن، ا��مادآ���ی، �فا��ت و ��ون �اری ، �و ارزش �ی ��یاد�ن

ما  ���وب �ی �و�د

کاری و صدا�� � ک��ه �عامالت ��ب و کار و �عا�ل با ذی ��عان  ما � رعا�� ���

تأ��د دار�م

 ما � بانک کارآ��ن، �ویا�ی ، خال��ت، ��ول �ا�ی و �وآوری را �و ا�ول �ود

ق��داد �ی ���م

����رد ��ت   � کارآ�  ��و   � کا�ت  ام و  ما�ی  �نا�ع  �ما�،  از  کارآ��ن  بانک   � 

ا�داف بانک ا��فاده �ی �ود

.

.

.

.





  منشور حاضر با هدف تعالى  فردى و پیشرفت سازمانى  در تمامى سطوح و جهت  بهره بردارى
ذى نفعان بانک کارآفرین تهیه شده است

 این امر بدون باور عموم کارکنان به این اصول  و  مشارکت در اجرایى کردن آنان  محقق نخواهد
  شد. از این رو از شما همکار گرامى انتظار مى رود تا با مطالعه این منشور و عمل به مفاد آن،

  در پیشبرد اهداف کالن مجموعه بانک کارآفرین به ما یارى رسانید
 الزم به ذکر است از آن جا که منشور حاضر تمامى موارد محتمل را در بر نمى گیرد، از کارکنان
 انتظار مى رود در تمامى موقعیت ها و شرایطى که در این منشور ذکر نشده اند نیز مبتنى بر

اصول اخالقى و با معیارهاى منطقى و معقول، فکر و عمل کنند
 امید است در سایه همدلى، همفکرى و همراهى یکدیگر، گامى مؤثر در جهت تحقق چشم انداز

 سازمان برداریم و شاهد اعتالى بانک خود باشیم
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اطالعات
 اطالعات داراى ارزش تجارى یا کاربردى هستند و مواردى نظیر تکنیک ها، طرح ها، نقشه ها،
به مربوط  اطالعات  و  فرمول ها  نرم افزارى،  برنامه هاى  الگوریتم ها،  تجهیزات،   مدل ها، 
 محصوالت یا خدمات پیشنهادى یا مورد استفاده در آینده، نحوه نگارش و تولید نرم افزار یا
 سخت افزار، روال ها و راهنماها، دستورالعمل ها، تنظیمات، پروژه ها، مشکالت، رخدادها، الگ ها
 و تمام نام هاى کاربرى و کلمه هاى عبورى را شامل مى شوند، که به هر طریقى توسط بانک
 در اختیار کارکنان قرار داده مى شود یا مالک آنها بانک است یا جزو دارایى هاى اطالعاتى

 بانک محسوب مى شوند
 عالوه بر موارد یاد شده، سایر اطالعات مانند فهرست مشتریان، اشخاص و تأمین کنندگان،
 نحوه خرید و فروش تجهیزات، اسناد بازاریابى، اسناد برنامه  استراتژیک، برنامه هاى تجارى
صورت به  که  دیگرى  اطالعات  گونه  هر  یا  تجربه ها  فرآیندها،  اجرایى،  روش هاى   آتى، 
 شفاهى، مکتوب، الکترونیکى و غیرالکترونیکى، در اختیار کارکنان قرار گرفته و یا در طول
 انجام کار یا پروژه به آنها دسترسى مى یابند، به ویژه موارد زیر (و نه محدود به موارد ذیل)،
 در زمره حقوق مالکانه و محرمانه تلقى مى شوند و کارکنان مى باید نسبت به حفظ اسرار و

اطالعات موجود در آنها اقدامات الزم را صورت دهند
اطالعاتى که کارکنان در رابطه با وظایف محوله در اختیار دارند؛
اطالعاتى که در حین انجام مصاحبه ها از کارکنان اخذ مى شود؛

اطالعات استخراج شده از سیستم هاى الکترونیکى و سرورها و پورتال هاى حاوى مستندات؛
اطالعاتى مانند مستندات، طرح ها، روال ها، رویه ها، سیاست ها و ایده ها؛

اطالعات در خصوص نحوه پیاده سازى پروژه ها و شرکت هاى پیمانکار مربوط به هر پروژه؛
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 محرمانه: این برچسب براى حساس ترین نوع اطالعات کسب وکار استفاده مى شود و دسترسى
 به آنها محدود به نیاز سازمانى است که از سوى مدیران ارشد بانک و توسط مالکان اطالعات
 صادر مى شود افشاى غیرمجاز اطالعات مشخص شده با این برچسب، مى توانـد به شدت بر
اعتبـار و منافع بانک کارآفرین، مشتریان، شرکاى تجارى آن و تأمین کنندگان اثر سوء داشته باشد
 در این گروه بندى، اطالعات خصوصى نظیر اطالعات شخصى کارکنان و ارزیابى کارایى ایشان،
 اطالعات شخصى مشتریان و اطالعات تراکنش ایشان، توافقنامه هاى استراتژیک، تحقیقات
 داخلى منتشر نشده در خصوص بازار، رمز عبور رایانه ها و سامانه ها و شماره شناسایى افراد نیز

  قرار مى گیرند
این انتشار  است.  دسترس  قابل  بانک  کارکنان  براى  تنها  اطالعات  این   درون سازمانى: 
 اطالعات به بیرون سازمان نیاز به مجوز از سوى مالک و مدیر مربوط دارد. به عنوان مثال،

آموزش هاى ارائه شده به کارکنان جدید، دستورالعمل ها و راهنماى سیاست هاى داخلى و...ا
 عمومى: این طبقه بندى شامل اطالعاتى است که توسط مدیریت بانک کارآفرین براى انتشار
 عمومى تائید شده است. محدودیتى براى انتشار این اطالعات وجود ندارد و قابل دسترس
 براى عموم هستند که از آن جمله مى توان به مواردى نظیر بروشور محصوالت و خدمات،

آگهى پذیرش استخدام، آگهى تبلیغاتى و ... اشاره کرد

.

.

.

برچسب طبقه بندى تمامى اطالعات و مستنـدات موجود در بانک کارآفرین بر اساس تعاریف
:زیر است 

.

سهامداران، کارکنان،  حقوقى)،  و  (حقیقى  مشتریان  سازمانى،  منشور  در  ذى نفعان  از   منظور 
 نهادهاى نظارتى، پیمانکاران و در کل افراد جامعه هستند که از فعالیت هاى بانک متأثر مى شوند

.و بر وضعیت و موقعیت کلى بانک نیز اثر مى گذارند
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