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تیشکا یخط مش  

 محدوده .1

 
ط یدر مورد هر نوع شرا -ت یشکا -خود را در مورد رفتار خود  یتواند نگران یک کارمند میق آن یکند که از طر یرا مشخص م یر روشیز یراهنما

 .کند یت میت شرکت شکایریکند که توسط آن مد یرا مشخص م ین روش روشیاستخدام گزارش دهد. ا

 ر خط آنها حل شود. بایت تا حد ممکن به فرد و مدیت با حداکثر رضایشود که شکا یح داده میرا مطرح کند ، ترج یتیبخواهد شکا یکه کارمند یدر صورت

 .از استین یت به روال رسمیع و منصفانه شکاینان از حل سریاطم یست و برایشه ممکن نین همین حال قابل فهم است که ایا

 .شود یشرکت درمقابل کارمند نم یات شامل موارد انضباطیاست شکاین سیا

 IDG تعهد .2

 IDG است یرفتار اخالق ین استانداردهایکامال متعهد به صداقت و صداقت و باالتر. 

 IDG است یحیچ گونه عالقه و ترجین هو متعادل با همه پرسنل خود بدو ینیمتعهد به برخورد عادالنه ، ع. 

 سلوک ، نظم و عملکرد یاستانداردها .3

IDG که در مقابل آنها  یعملکرد را در نقش ین استانداردهایرفتار و نظم و همچن یاساس یخود انتظار دارد که استانداردها یمانکاران فرعیاز کارمندان و پ

 از کارمندانیمورد ن یخواهد کرد. استانداردها یرا بررس ین جنبه از عملکرد کلیا IDG استانداردها است کهن یاستخدام شده اند ، برآورده کنند. برخالف ا

IDG دهد. به  یاز را شرح میمورد ن یعملکرد شغل ین استانداردهایک شخص مشخص شده است که همچنیکارمندان و در قرارداد  یدر دفترچه راهنما

 :از طور خالصه ، استانداردها عبارتند

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

 ستیمه نامه شرکت نید ، که تحت پوشش بیانجام ده یتیچ فعالید هیشما نبا 

 دیشرکت را بدان ین مشتریمربوط و قوان ین محلید قوانیشما با. 

 یآماده به کار و احتمال ی، برنامه ها ی، دستورات آتش سوز ینگهبان ی، دستورها یاتید که دستورات عملینان حاصل کنید اطمیشما با  ،SOPs 

 .دیکن ید و درک میدان یمربوط به محل کار خود را م یر دستورات و دستورالعمل هایو سا (RUF) ن استفاده از زوریها ، قوان

 یر خود را در صورت بروز مشکل ، از لحاظ سرپرستیا مدیر شرکت یر پروژه ، مدیم خود ، مدین روش ممکن فرمانده تیعترید با سریشما با  ،

 .دییق ، بگویات کامل و دقی، با ارائه جزئ یاتیا عملی یمشکالت رفاه

 اتیبه شکا یدگیروش رس .4

 ر خطیمد یبررس - 1مرحله  .4.1

 .نگهبان ناظر( یبگذارد )مثالً براان یر خط خود در میموضوع را با مد یا کتبی یا به صورت شفاهید فوراً یدارد با یتیکه شکا یکارمند
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ا یوژه ر پرینگهبان مد ید )به عنوان مثال برایر ارشد آنها منتقل کنیت را به مدید شکایشود ، با یکارمند مربوط م یر فوریخود به مد یاگر موضوع به خود

 .ر کشور(یمد

 یعنیپاسخ دهد ) یروز کار 2د ظرف یر بایارسال شود. سپس مد یکتب یت رسمیک شکاید یر در آن زمان قادر به حل و فصل موضوع نباشد ، بایاگر مد

 یحات كتبیرا مجاز دانست. در پاسخ توض یتوان مدت زمان طوالن ینباشد ، در صورت توافق هر دو طرف م ین کافیر(. اگر ایمد یعاد یکار یروزها

 .ح داده خواهد شدید نظر كرد ، توضین درخواست تجدتوا یم ینكه اگر هنوز متضرر شود از چه كسیم آخور و ایكامل درباره تصم

 ر خطیسرپرست مد - 2مرحله  .4.2

 یط ، کارمند ممکن است مصدوم باقیشرا ین حال ، در برخیان برسد. با ایباشد و موضوع به پا ییران نهایم مدیانتظار دارد که تصم IDG در اکثر موارد

 .ر مربوطه اعتراض کندیم مدیتواند از تصم یبماند و م

ال شود در صف ارس یر بعدید به مدین بایت کارمند انجام شود. ایه به شکایپس از پاسخ اول ید ظرف ده روز کاریباشد و با ید کتبیدنظر بایدرخواست تجد

 ر خط(یر مدی)به عنوان مثال مد

 .ئه خواهد شدروز ارا 7حات کامل در عرض یو توض یت را برطرف کند. پاسخ رسمیر تالش خواهد کرد تا شکاین مدیا

 
 .برسد 3ت فوراً به مرحله ید شکایت عملکرد کارمندان باشد ، بایر با مسئولین مرحله مدی" در ایر "نفر بعدیکه مد یدر موارد

  IDG یر منابع انسانیمد - 3مرحله  .4.3

ت یشکا ید کپیباشد و با ید کتبیبا یفرجام خواهن یوجود دارد. ا IDG یر منابع انسانیدنظر از مدیدرخواست تجد ییاگر کارمند متضرر بماند ، سطح نها

 2افت پاسخ مرحله یاز در ید ظرف ده روز کارید نظر کند باین سطح درخواست تجدیخواهد در ا یکه م یرا به همراه داشته باشد. هر کارمند یکتب

 : دیت کنیشکا IDR’s HR Manager ر بهیل زیمیق آدرس اید از طریتوان یخود را ارائه دهد. م یدنظر کتبیدرخواست تجد

security.com-grievances@idg 

 .دهد یح کامل پاسخ میبا توض یبه طور رسم یروز کار 20شنود و ظرف  یب داده و میترت یگریت دیرینده مدیدنظر را با نمایر درخواست تجدین مدیا

ر عامل یت توسط مدین صورت شکایا معادل آن( مطرح شود ، در ایر کشور یر کشور ، معاون مدیر ، مدیر ارشد )مدیک مدیه یعل یتیاکه شک یدر موارد

 .ده خواهد شدیشن

 یا داوریمشاوره ، سازش  یکه هر دو طرف توافق کنند که در ارجاع موضوع به شخص ثالث برا یوجود ندارد. درصورت یگرید یدنظر خواهیحق تجد

 یتواند به صورت مورد یم IDG رهیئت مدیگر فراهم خواهد شد. هیکدیافتن شخص ثالث قابل قبول از طرف ی یبرا یباتیوجود دارد ، سپس ترت یستگیشا

 .اختصاص دهد یشاک یحقوق ینه هایکمک به هز یرا برا یبودجه ا

 یانیپادرم .5

IDG  از روش  یبخش یگریانجیمي تواند جایگزین مفیدي براي رسیدگي به شكایت باشد. ممعتقد است كه واسطه گیري داخلي در صورت طرح یك شكایت

ق درآورد تا بتواند یت را به حالت تعلیتوان روند شکا ین صورت میموافقت کنند ، در ا یگریانجیست. اما اگر هر دو طرف با مین IDG یت رسمیشکا

که  یبه هر کارمند IDG .ت را مجدداً آغاز کردیتوان روش شکا ین صورت مینباشد ، در ا زیت آمیموفق یق آن حل کند. اگر واسطه گریت را از طریشکا

 .ندک ییرا شناسا یک واسطه خارجیممکن است  ییط استثنایخواهد کرد و در شرا یداخل یگریانجیت گزارش شده است ، میک شکایبه  یدگیل به رسیما

از طرف منازعات  یکند تا به توافق برسند. هر توافق یا چند شخص مورد اختالف کمک میبه دو  یانجیداوطلبانه است که در آن م یندیفرا یگریانجیم

 .ستیجه آن نیحل مشکل است اما نت یشود نه از طرف واسطه. واسطه مسئول روند جستجو برا یحاصل م
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