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یاتو شکا یاتنظر یاستس  

 هدف .1

 IDG نها ارتباط که با آ یو کسان ینفعان، ذ یانکه مشتر یمده یم یصکار ، ما تشخ ینعملکرد و رفتار متعهد است. با ا یاستانداردها ینبه باالتر

 .داشته باشند یتشکا یدشا یاممکن است بخواهند درباره عملکرد ما اظهار نظر کنند  یمکن یبرقرار م

ح اصال یبهبود مستمر و اجازه دادن به ما برا یاطالعات برا ینو به دنبال استفاده از ا یمکن یاستقبال م یما از همه بازخورد ها ، مثبت و منف

 .یمخود هست یبهبود استانداردها یااشتباهات  یعسر

 محدوده .2

 :خود را در مورد آن گزارش دهند یها یتوانند نگران یسازمان ها م یاکند که افراد  یم یینرا تع یروال یرز یاستس

 یراخالقیغ یا یرقانونیکار بالقوه خطرناک ، غ یها یوهش 

 رفتار یاعملکرد  یفضع یاستانداردها 

 بهبود یبرا یشنهاداتیپ 

 یستهکه شا یفرد یا یاقدامات سازمان ییعملکرد خوب ما و شناسا ییبه منظور کمک به ما در شناسا ینهمچن یاستس ین، ا ینعالوه بر ا

 :هستند ، است ییشناسا

 یرندگ یمورد استقبال قرار م یناز ا یرغ یا ید، مف یدمحل کار که به خصوص مف یاز کارها یینمونه ها 

 شناخت هستند یستهاز افراد که "فراتر و فراتر از آن" هستند و شا یاقدامات 

 کند یم یشرفتکه ما را قادر به پ یمشاهدات و نظرات عموم. 

 مناطق خاص مورد عالقه .3

 IDG نیکه تحت ا یبه هر نگران یژهکند. ما به و یم ییرا راهنما یو پرسنل ی، حرفه ا یمتعهد است که رفتار تجار یبه مجموعه اصول خاص 

 :یمموارد باشد عالقه مند

 رفتار یالملل یننامه ب یینآ

http://icoca.ch/sites/default/files/resources/ICoC_English.pdf 

 متحد یمل یقرارداد جهان

 یگمنام .4

 IDG ما  یستمد مشاهدات خود را به صورت ناشناس ارائه دهند. سدهن یم یحترج یاریکند ، اما آگاه است که بس یاز همه نظرات استقبال م

 .یمده ی"انتخاب" را م ییما به همکاران توانا ینفرض ناشناس است ، بنابرا یششده است و به طور پ یموضوع طراح ینانعکاس ا یبرا

http://icoca.ch/sites/default/files/resources/ICoC_English.pdf
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 یاستس یپرسنل مسئول اجرا .5

 نییآن را به مسئول تع ینظارت و اجرا یترا بر عهده دارد ، اما مسئول یاتشرکت در مورد نظرات و شکا یاستس یکل یتمسئول یرهمد یئته

 .کند یواگذار م (DO) شده

، به  یاستتحت س یاتدر مورد شکا یقاتاز تحق یدر سازمان ناش ییرتغ یبرا یهو هر گونه توص یاستعملکرد س ینظارت و بررس یتمسئول

 .است یرهمد یئتعهده ه

 .اونس است-یستارآل یکن یآقا ، شرکت شده  یینتعارشد  یرمد

 ارائه دهم؟ یتیشکا یاتوانم نظر  یچگونه م .6

ه شما ب یلتکم یکوتاه برا ینفرم آنال یک،  ینهگز یندهد. با انتخاب ا ینظر" را در صفحه "تماس با ما" ارائه م یجادعملکرد "ا IDG یتوب سا

 .است یاریاطالعات اخت یناما ارائه ا -را فراهم کند  یتشکا یانظر  ینهتواند زم یطلبد که م یرا م یفرم اطالعات اساس ینشود. ا یداده م

 ارائه یبرا یا ینه، گز یلفرم ، در صورت تما یشما را در آن ثبت کرد. در انتها یتشکا یاتوان نظر  یاست که م یفرم بخش یهسته اصل

 یم ینبه ارائه مشخصات خود ، همچن یلاست. در صورت تما یاریاطالعات اخت یناما دوباره ، ارسال ا -اطالعات تماس شما وجود دارد 

. در دیخود با استفاده از مشخصات تماس ارائه شده کن یتشکا یابه نظر  یممستق ییکه ما را ملزم به پاسخگو یدانتخاب کن را یا ینهگز یدتوان

مشاهده  یو برا یردگ یامر در دسترس شما قرار نم یندر پاسخ به ا IDG ، اقدامات انجام شده توسط یتیشکا یاناشناخته نظر  یافتصورت در

 .شود یمنتشر نم
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 یگزینجا .6.1

 یرها به آدرس ز یمیل، ما از ا یتشکا یاارتباط نظر  یروش مورد نظر شما در برقرار یادر دسترس نباشد ،  یلیبه هر دل یتاگر وب سا

 :یمکن یاستقبال م

comments@idg-security.com 

 یرکه اطالعات ز یمکن یم یشنهاد، ما پ یستدر دسترس ن ینشود. از آنجا که فرم آنال یکنترل م IDG شده یینتوسط افسر تع یمیلآدرس ا ینا

 :شما است یارکامال به اخت یناما ا -ارائه شود 

 تاریخ 

 ساعت 

 محل 

 نظر است یتشکا یستهکه شا یشرح حادثه ا / 

 اطالعات تماس شما 

 یدکن یافتبازخورد در یدخواه ی/ نم یدده یکه شما انجام م یگزاره ا 

 .شما محرمانه بماند یتهو یدخواه یم یاآ یدو مشخص کن یدکن یاستفاده م یاتنظرات و شکا یاستکه از س ییدلطفاً بگو

 یو اقدامات بعد یتشکا یکبه  یدگیرس .7

IDG  ، ًیتشکا یافتمنصفانه ، سریع و محرمانه بررسي كند. پس از درمتعهد است كه در صورت اجازه شرایط ، شكایات را كامال  ،DO (یا 

 .یردگ یدر نظر م یقاتتحق یرا برا یمقدمات یبکند( ترت یآنها اقدام م یکه به جا یگریشخص د

دهد تا  ینجام ماطالعات را ا یاز افشا یا یهاول یابیارز DOموارد ،  یشتردارد. در ب یبه موضوع افشا بستگ DO یقاتطول و دامنه تحق

 .را اصالح کرد ی، افشاگر یریتمد یفور یریتوان با جهت گ یم ینکها یاتر وجود دارد  یقدق یقاتتحق ینهزم یامشخص شود آ

کار در  یمتخصص با تجربه روش ها یروهایدهد و ممکن است ن یانجام م یداخل یقتحق یک DOتر ،  یطوالن یقاتدر صورت لزوم تحق

 .را شامل شود یموضوع مورد بررس یدانش تخصص یامحل کار 

ر د یا یهو رو یدر خط مش ییر، تغ یها ممکن است شامل اقدامات انضباط یهتوص ینشود. ا یم یهتوص یاقدامات بعد یرسد و برا یم یجهبه نت

 هیفوظ یئتشود. سپس ه یارائه م هیرمد یئتبه ه یبتصو یها برا یهمربوطه باشد. توص یسازمان ها یامقامات  یآن برا یصورت لزوم افشا

 .را که مجاز دانسته اند ، عهده دار خواهد بود یاقدامات راینظارت بر اج

و اقدامات انجام شده در  یقتحق یها یافتهشما در مورد  یبرا یمیلا یقاز طر DOخود ،  یتشکا یادر صورت انتخاب بازخورد در مورد نظر 

 .دهد یبه شما مشاوره م یجهنت
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 برخورد با نظرات .8

 IDG "را انجام دهد یقات، تحق یو یدکند ، هرچند ممکن است بنا به صالحد ینم ینیب یشرا پ یقتحق یبرا یازنظرات" مورد ن. 

شناخته شود. سابقه نظر مثبت در  یتشود که از آن شخص به رسم یمتعهد م IDG از او جدا شده باشد ،  یشستا یبرا یکه فرد یدر موارد

،  یاستس یی( را انتخاب کند. در صورت شناسایاریپاداش اخت ی)نوع یتواند پاداش مال یم ینهمچن IDG شود و یآنها ثبت م یشخصپرونده 

،  یاتیعمل یها یه، رو Policy در ییرتغ یقروش از طر ینروش به عنوان بهتر ینا یجاداز ا ینانبه دنبال اطم IDG ،  انینظر سازم یا یهرو

 .خواهد بود یرهمانند سفارشات و غ یاتیمناطق عمل یاتجزئ یرو سا یریت، جهت مد یآموزش یبرنامه ها

 یخط مش ینظارت و بررس .9

 .است 2015در سپتامبر  IDG نشان دهنده عملکرد یاستس ینا

DO حداقل ساالنه بر عهده خواهد داشت یاتیو عمل یرا از منظر قانونگذار یاستس ینا یبررس یت، مسئول یرهمد یئت، در رابطه با ه. 


