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رفتار یخط مش  

 
 محدوده .1

 

 یاز کتابچه راهنما یعصاره ا نیکند. ا یرا مشخص م IDGپرسنل  هیعامل کل ریمورد انتظار توسط شرکت و مد یاستانداردها ریز استیس

و رفتار خوب مورد انتظار را برآورده  یاخالق یشود اما استانداردها یبه شرکت به همه پرسنل ارائه م وستنیکارمندان است که در هنگام پ

 .دکن یم

 
در صورت  دیده حیممکن است ترج -باشد  دیآنها مف یاز اسناد است که ممکن است درک کارکنان برا ینامه رفتار بر اساس تعداد استیس

 اسناد عبارتند از: نی. ادیخط خود سال کن ریعالقه از مد

 
 https://icoca.ch - (ICOC) رفتار یالملل نینامه ب نییآ •

 
 UN (UNGC) - http://www.unglobalcompact.org.uk یقرارداد جهان •

 

 - (VPSHR) و حقوق بشر تیامن یاصول داوطلبانه برا •

http://www.voluntaryprinciples.org 

 

 -https://www.justice.gov/criminal - (کایمتحده آمر االتیا) (FCPA) و فساد یقانون اعمال خارج  •

 ی/ اقدامات فاسد خارج یکالهبردار

 

 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/contents - )انگلستان( یقانون رشوه خوار  •

 
 IDG یاصول اخالق .2

IDG از کارکنان  کیهدف ، هر  نیبه ا یابیدست یکند. برا یم یگذار متیخود ق یاخالق یخود را بر اساس استانداردهاIDG مانکارانیو پ 

به حقوق  یبندیما بر اساس احترام و پا یاخالق یارهایکنند. مع یرویپ یاخالق یاستانداردها نیاز باالتر دی، با میکن یکه با آنها کار م یفرع

 اصول عبارتند از: نیهمه است. ا یبشر برا یو جهان یساسا

 
 یحق زندگ •

 
 حرکت یحق آزاد •

 

تحمل صفر در برابر IDG زیو اجتماعات مسالمت آم انیب یآزاد •

 :طلبد یم  موارد را نیا

 ، کار کودکان و قاچاق انسان یو اجبار ی، کار اجبار یبرده دار •

 
 تیآزار و اذ •

 
بهره برداری سو استفاده جنسی •
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 فساد •

 

 ، تنوع و شمول( ی)برابر ضیتبع •

 
از بسته  یهمه کارکنان در تمام سطوح در دسترس است و به عنوان بخش یشده است که برا فیتعر IDG یها یاصول در خط مش نیهمه ا

 کارمندان شما درج شده است. یاطالعات یها

 

 رفتار و نظم یاستانداردها .3

 )در باال(. دیو آنها را دنبال کن دی، درک کن دیرا بشناس IDG یاصول اخالق دیشما با
 

 .دیرا اجرا کن ییرود مطابق قرارداد کار خود دستورالعمل ها یانتظار م
 

 .ستینامه شرکت ن مهی، که تحت پوشش ب دیانجام ده یتیفعال چیه دیشما نبا

 .دیشرکت را بدان یمشتر نیمربوط و قوان یمحل نیقوان دیشما با

 SOP،  یآماده به کار و احتمال ی، برنامه ها ی، دستورات آتش سوز ینگهبان ی، دستورها یاتیکه دستورات عمل دیحاصل کن نانیاطم دیشما با

 .دیکن یو درک م دیدان یمربوط به محل کار خود را م یدستورات و دستورالعمل ها ری( و ساRUF) رویاستفاده از ن نیها ، قوان

 
، رفاه  تیریمد ستمیدر صورت بروز مشکل در س ریمد ایشرکت  ریپروژه ، مد ریخود ، مد میروش ممکن ، به فرمانده ت نیعتریبا سر دیشما با

 .دیی، بگو دیده یرا ارائه م قیکامل و دق اتیکه جزئ یاتیعمل ایو 

 

 دیانجام نده

 

 .دیاستفاده کن زیآم نیاز زبان توه •

 .افتد یم یبه خود اراد •

 .دینژاد بحث کن ای نی، د استیدرباره س •

 .دیشو یاختالفات محل ریدرگ •

 .دیرا بده رمجازیغاجازه اقدامات  •

 .دیکن قیرا تشو نیهرگونه نقض قوان •

 .پروژه استفاده شوند ریاهداف غ یپروژه برا هینقل لیوسا دیاجازه ده •

 .(دیکن یبررس شهیدانند )هم یآنها م دیفرض کن •

 .دیکن غیدر ردستانیاصالح ز یبرا •

 نامناسب شدن •

 
 نامه رفتار نییآ .4

 یرفتار یارهاینشان دهنده ارزشها و مع نیدارم که ا نانینشان داده شده است. من اطم یدر صفحه بعد یکیقانون رفتار شرکت به صورت گراف

 .دیکن یم یاست که شما حفظ و نگهدار

 

 دیمف یدهایو نبا دهایبا    

 
 دادن انجام

 

 

 

 .دیریبگ ادیرا  یزبان محل دیتوان یتا آنجا که م •

 دیخود را بهبود ببخش یسیانگل •

 .دیباش یمیمحکم و صم •

 .دیدر هر زمان وقت شناس باش •

 .دیباش قیخود دق یها هیدر توص •

 قابل دسترس بودن •

 .دیکن قیرا تشو یکار گروه •

 .دیاحترام بگذار یو آداب و رسوم محل نیبه قوان •

 .دیباش اریمراقب و هوش •

.دیو متناسب باش دیدر لباس و ظاهر هوشمند باش •
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 یمنیا .5

 است.  تیدشمن امن یاریباشد و منجر به کسالت شود. عدم هوش یتواند تکرار یم یتیامن فهیوظ

 یدشمنان را برا شتریسالح در زره پوش شما است و ب نیاول یو حرفه ا اریهوشمند ، هوش نگیبلبر كی

 فرستد. یم گریهدف آسان تر به نقاط د افتنی

 متناسب با  یو در صورت لزوم از لباس دیآگاه باش دیکن یکه در آن کار م یاز آب و هوا و آب در کشور

 و مصرف آب یخوب ، حفظ تناسب اندام ، حفظ سالمت ی. بهداشت شخصدیحاصل کن نانیتمام فصول اطم

 است. یاتیعملکرد ح ییکارآ یبرا یکاف

 و دستان خود  دیراه رفتن باش یمراقب کجا شهیهم نیدارند ، بنابرا ینیزم نیم دیاز کشورها تهد یاریبس

 .دیرا قرار ده

  دیشد انیها ممکن است جر. رودخانه دیکن یدر صورت امکان از شستشو و شنا در رودخانه ها خوددار

 کرده و از آن استفاده  دیاز رودخانه بازد دیخطرناک باشند. اگر با یواناتیح ای یماریب یدارا ایداشته باشند 

 .دیبرو گرینفر د کی، حداقل با دیکن

  PM ای IDG تیریبه مد ایمعتبر ارسال شود  یروش ها قیاز طر یکیشود پست الکترون یم هیتوص

 مرکز معتبر ارسال شود. کیارسال شود تا بتواند از 

 با خود  زیحمل همه چ نیو همچن دیدر محل اقامت خود نگذار یارزشمند یشخص یبهتر است جلوه ها

  یوجود ندارد( و احساس م ادی)احتمال ز دیدار اریطال در اخت ایپول  یادی. اگر مقدار زستین یعمل

  راقب. مدیبسپار رینخست وز ای IDG تیریشود آن را به مد یم هی، توص ستیخوب ن تیکه امن دیکن

 .دیخود باش ییهمه دارا تیامن
 
 

 

 

 

 تیامن .6
 ، حواستان باشد شهی. همدیری" را در نظر بگتیدر هر زمان "امن دیتجارت ماست و شما با تیامن
 " یرا به ارزش "اسم یزی. هرگز چدیمشکوک و کنجکاو باش شهیدر زمان خارج از کار. هم یحت

 :دیرا بخاطر بسپار ی. ضرب المثل نپالدیریخود نگ
"Mukhma 'Ram Ram' ،bhaguli ma chhuri chamس  شهی"! همquestionدیکن یو بررس دیال کن. 

 

 اطالعات تیو امن یرازدار .7
 . دیمراقبت کن یارتباط یها ستمیاست که هنگام استفاده از همه س نیمستلزم ا یو تجار یاتیعمل تیامن

 تواند یم یتجار تیشما را به همراه داشته باشد. فقدان امن یزندگ نهیتواند هز یم یاتیعمل تیامن یخراب
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 شغل شما را به همراه داشته باشد. نهیهز
 

 شده ، منتقل رهیشامل موارد ذخ نیدر مورد شرکت و عملکرد شرکت. ا یشفاه ای یهرگونه اطالعات کتب
 رهی، اطالعات ذخ یکیالکترون امیها ، خدمات پ لیمیها ، ا امیو پ یقابل مشاهده در مکالمات تلفن ایشده 

 ها است. ادداشتیها و  وندهانگشت شست"( ، اسناد ، پر یوهایحافظه )"درا یو حافظه ها انهیشده توسط را
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 هیو کل نترنتیدر حال گوش دادن است. ا یگریکه شخص د دیفرض کن شهی. همدیمراقب باش اریهمراه بس یخود در تلفن ها یدر صحبت ها

 .ها دوست باشند ستیاز آنها ممکن است با ترور یشود ، برخ یتوسط دولت ها کنترل م لیمیارتباطات ا

 
 دیباش دیسینو یم یکیالکترون یها امیو پ لیمیمراقب آنچه در ا •

 

 .کند یدعوت م وستیباز کردن پ یحت ایکه شما را به پاسخ دادن ، دادن اطالعات  دیمنابع ناشناخته باش یها لیمیمراقب ا •

 .دیاما آنها را حذف کرده و به مقام برتر خود گزارش ده دیناشناخته اقدام نکن یها لیمیا قیاز طر •
 

جاسوس افزارها را  ایها  روسیممکن است و رایز دیموجود در شرکت را از منابع ناشناخته بازارسال نکن یها لیمیا •
 .دیبفرست

ابتدا به  نکهیبدون ا دیگپ در آور یگروه ها ایدر شبکه ها  تیکه کارکنان شرکت را به عضو دیرا دعوت نکن ییها لیمیا •
 .کرد دیکه از آنها دعوت خواه دیافراد هشدار ده

آن شخص از قبل به  نکهی، مگر ا دیگرفته و حذف کن دهیرا ناد یشده از هر کس افتیدر یدر گروه ها تیعضو یدعوت نامه ها •

 .و واقعاً از آن شخص است یمقاله واقع نیکه ا دیشما اخطار داده باشد و بدان

 یاجتماع یو شبکه ها یاجتماع یشبکه ها 7.1

ها ،  یکیشامل وبالگ ها ، و نیشبکه / خدمات است. ا یها یو فن آور یاجتماع یاستفاده شما از رسانه ها یبرا ییراهنما استیس نیا

 ریو سا یاجتماع یشبکه ها یها تی، سا نیآنال ی، انجمن ها یکیالکترون ی، اتاق گفتگو ، خبرنامه ها امیوبالگ ها ، صفحه پ کرویم
 به اشتراک بگذارند. گرانیدهد اطالعات را با د یکه به مردم امکان م تها و خدمات اس تیسا

IDG استیس نیداند. ا یکارمندان خود م یو خانگ یاجتماع یو مهم در زندگ یعاد یو شبکه را عنصر یاجتماع یخدمات رسانه ها 
IDG در  یاستفاده حرفه ا یشوند اما برا یم یمناسب تلق یاهداف شخص یابزارها برا نیاست که اIDG خطر نقض ستندیمناسب ن :

 است. ادیز اریبس یاتیعمل تیامن

IDG به  ای میکن غی، تبل میکه ما به آن ببال ستین یزیچ نیکند: اما ا یافتخار م اریکند ، و به کارمندان ما بس یکار ما افتخار م تیفیبه ک
انتظار  نیدهد و بنابرا یخود ارائه م انیبه مشتر یتیکند و خدمات امن یم تیدشوار و خطرناک فعال یها طیدر مح IDG. مییمردم بگو

به  IDG نیاست. بنابرا یاتیعمل تیشامل کاهش احتمال هرگونه نقض امن نی. امیرا ارائه ده یتیامن یاستانداردها نیباالتر کهرود  یم

 دارد. ازین یرسانه اجتماع قیدق استیس کی

 شود: یاعمال م یدو قانون اساس

 پا افتاده به نظر برسد. شیبا ارائه هرگونه اطالعات به دشمن ، هرچند پ .1

 .دیهمكاران شماست. خود را هدف قرار نده یدفاع برا نیدفاع شما و بهتر نیبهتر یگمنام .2

 

 یکس ییآل ، شناسا دهی. در حالت ادیکاهش ده IDG حد ممکن در مورد نقش خود در نی" خود را در کمترنینقش "حضور آنال دیشما با

 دیده یآنچه شما انجام م ای ؛یکنی؛ کجاکارم دیکن یکار م تی. که شما در امنستین ریامکان پذ یکس یبرا IDG به عنوان کارمند

 

عکس ،  یبه معنا نی. ادیآن منتشر کن یها یمشتر ایآن  یها تی، فعال IDG یرا در مورد جنبه ها یریتصو ای یاطالعات کتب دیشما نبا

 رسند. یگناه به نظر م یب ای تیاهم یکه چقدر ب ستیاست ، مهم ن رهیو غ ی، نمودار ، نظر ، به روزرسان لمیف

 

، وسوسه  دیمشاهده کرد IDGدرباره  ییادعا ای ی، انتقاد ییو خطا دیکن یاستفاده م یبصورت خصوص یاجتماع یاگر از رسانه ها

 یم نییکشور که تع ریبه مد دیموارد شما با نیاصالح شود: در ا عیپاسخ سر کیمسئله ممکن است با  نیاگر ا یحت،  دیکه پاسخ ده دینشو

 ، در صورت وجود ، مناسب است. یامچه اقد دیکند هشدار ده

 
 

 


