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 کنترل نسخه

 
 

 مجاز برای انتشار نویسنده صادر شده نسخه

1 AUG 15 G WINTER I GORDON 

1.1 JUN 19 G WINTER I Gordon 

1.2 Dec 20 R Bolger  G Winter 

    

    

 
 
 
 
 
 
 



CONFIDENTIAL 

 

 
 

 IDG Security 2015  
 

CONFIDENTIAL 

 

1 

 فهرست مطالب

 

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................... فهرست مطالب

 .Error! Bookmark not defined ................................................................ سوت یدندم یخط مش

 .Error! Bookmark not defined................................................................................. محدوده .1

 .Error! Bookmark not defined...........................................................................:ییقاعده طال .2

 .Error! Bookmark not defined.................................................................................. یفتعر .3

 .Error! Bookmark not defined......................................................... یاستس یپرسنل مسئول اجرا .4

 .Error! Bookmark not defined....................................... قرار دارد؟ یاستس ینتحت پوشش ا یچه کس .5

 .Error! Bookmark not defined............................................ یرد؟گ یتحت پوشش قرار م یاتیچه افشا .6

 .Error! Bookmark not defined.............................................................. ید؟افشا کن یدبا یچه زمان .7

 4 ............................................................................................................... شرکتصفات  .7.1
 .IDG .............................................................. Error! Bookmark not defined کد افتخار .7.2

 .UN  ...................................................... Error! Bookmark not defined یجهان یجمع بند .7.3

 .Error! Bookmark not defined............................................................. توانم افشا کنم؟ یچگونه م .8

 .Error! Bookmark not defined ............................................................. نقطه تماس یناول .8.1

 .Error! Bookmark not defined ............................................................... نقطه تماس دوم .8.2

 .Error! Bookmark not defined ........................................................یخارج یها یندگینما .8.3

 .Error! Bookmark not defined...................................................................افشا کنم؟ یدچگونه با .9

 .Error! Bookmark not defined ................................................................ ناشناس یافشا .9.1

 .Error! Bookmark not defined.....................................................................یافشاگر یبررس .10

 .Error! Bookmark not defined........................................................................ محرمانه بودن .11

 .Error! Bookmark not defined..................................................... از افشاگران یبانیو پشت یتحما .12

 .Error! Bookmark not defined............................................................. و انطباق یاقدام اصالح .13

 .Error! Bookmark not defined.........................................................یخط مش ینظارت و بررس .14

 

 

 

 

  



CONFIDENTIAL 

 

 
 

 IDG Security 2015  
 

CONFIDENTIAL 

 

2 

سوت یدندم یخط مش  

 محدوده .1

 
 یراخالقیغ یا یرقانونیدر مورد اقدامات بالقوه خطرناک ، غ یتوانند نگران یآن افراد م یلهکند که به وس یرا مشخص م یروش یرز یراهنما

 .کار را گزارش دهند

ه شود. در نظر گرفت یعاد یفرمانده یرهزنج یفتضع یبرا یبه عنوان روش یدو نبا یستاستاندارد ن یریتمد یندپوشش دادن فرا یهدف برا ینا

 .است یزدهد متما یدست را پوشش م یناز ا یاتیشرکت که شکا یاتبه شکا یدگیاز روش رس یخط مش ینا

 IDG یابر یاستس ینکند. ا یدر محل کار استقبال م یراخالقیغ یا یرقانونینقض اقدامات خطرناک ، غ یهکل یو معالجه بعد ییاز شناسا 

زنند در  یکه در عمل بد سوت م یمحافظت از کارکنان یشده است و برا یطراح یو شرکت یرفتار شخص یاستانداردها ینباالتر یقتشو

 .است یجهناعادالنه در نت خراجا یا یمعرض هرگونه ضرر

 

 IDG است یرفتار اخالق یاستانداردها ینکامال متعهد به صداقت و صداقت و باالتر. 

 :ییقاعده طال .2

که موضوعات مربوط به شما در  یستید. اگر مطمئن نیمگزارش شده ، ارزش قائل هست یتروش با حسن ن ینکه در ا یهر گونه نگران یما برا

کند مشکوک  یخود عمل م یاراتخارج از محدوده اخت یشخص ینکها یا،  یاست )به عنوان مثال ، اگر در مورد قانون شکن یاستس ینمحدوده ا

 .دیگزارش ده یاستس ینمندرج در ا یها یهها را بالفاصله با استفاده از رو یکند که نگران یم یق( ، ما شما را تشویستیدن ئناما مطم یدهست

 :شود یاعمال م ییقانون طال

 یدگزارش ده - یداگر شک دار
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 یفتعر .3

 ای یرقانونیغ یرفتارها یرسا یاها  یاز خطرها ، کالهبردار یکارگر است که مربوط به برخ یاکارمند  یکتوسط  یاطالعات یافشا یافشاگر

 .در محل کار است یراخالقیغ

 یاستس یپرسنل مسئول اجرا .4

 یروزمره نظارت و اجرا یتمسئول یردبگ یماعالم اخطار را دارد ، اما ممکن است تصم ینهشرکت در زم یخط مش یکل یتمسئول یرهمد یئته

 .کند یضتفو (DO) شده یینآن را به افسر تع

، 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

قام توانند بدون ترس از انت یحاصل کنند که کارکنان م ینانکنند و اطم ینرا تضم یاستس ینعملکرد ا یلدارند که تسه یخاص یفهوظ یرانمد

 یاتیو عمل یدر مورد چارچوب قانون یرانروند ، به مد ینا یلتسه یخود را مطرح کنند. برا ی، نگران یرشده در ز یینمطابق روال تع ییجو

 .شود یروش آموزش داده م ینبهتر مربوطه و

 یادرستن یاهرگونه عمل نادرست  یافشا یرا برا ییحاصل کنند که آنها گام ها یناناطم یدهستند و با یاستس یندر ا یتهمه کارکنان مسئول موفق

 دیبا یشتراطالعات ب یادرخواست آموزش  ی، برا یددار یسال یخط مش ینکاربرد ا یادارند. اگر در مورد محتوا  یکه از آن آگاه شده اند ، برم

 .یریدتماس بگ DO با

 قرار دارد؟ یاستس ینتحت پوشش ا یچه کس .5

، کارمندان ، مشاوران ، کارآموزان  یرانارشد ، مد یرانکه در همه سطوح و مقاطع استخدام شده اند ، اعم از مد یهمه افراد یبرا یخط مش ینا

 .شود یشوند( اعمال م یشناخته م یاستس ینکارآموزان )که در مجموع به عنوان کارکنان در ا یا، کارمندان آژانس ها  ی، مشاغل خانگ

 یرد؟گ یتحت پوشش قرار م یاتیچه افشا .6

 یتاز روش شکا ید، با یدخود در محل کار دار یشخص یطدر رابطه با شرا یتیاست. اگر شکا یزشرکت متما یتشکا یهاز رو یخط مش ینا

 .یداستفاده کن

بگذارد ،  یرتواند تأث یم یا یردگ یقرار م یرقرار دارد و تحت تأث 7ذکر شده در بند  یها یمربوط به درون سازمان که در دسته بند یها ینگران

 .مطرح شوند 8با استفاده از روش مندرج در بند  یدکارکنان با یرسا یاجامعه  ی، کاربران خدمات ، اعضا یانبه عنوان مثال ، مشتر

 ید؟افشا کن یدبا ینچه زما .7

 .یداستفاده کن یاستس یناز ا یداعتقاد وجود داشته باشد با یبرا یمنطق یلکه دال یددار یواقع یاگر نگران

 یااست.  یافتهاحتماالً ارتکاب  یامرتکب شده است ، در حال انجام است ،  ییجرم جنا یک (1

 یاخود عمل نکند.  یممکن است به تعهدات قانون یاخورد  یشکست خورده است ، شکست م یشخص (2

 یااحتماالً وجود دارد.  یاافتد  یسقط عدالت اتفاق افتاده است ، اتفاق م (3

 یااحتماالً در معرض خطر است:  یابه خطر افتاده است ، در حال خطر است  یحقوق بشر هر فرد (4
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 یااحتماالً در معرض خطر است.  یابه خطر افتاده است ، در حال خطر است  یهر فرد یمنیسالمت و ا (5

 یااست.  یدهد یباحتماالً آس یا یدند یباست ، در حال آس یدهد یبآس یطمح (6

 .احتماالً پنهان شده است یاپنهان شده و  یهرکدام از موارد فوق بصورت عمد (7

است: به عنوان مثال ،  یرارد زشامل مو یرندقرار گ یاستس ینکه ممکن است در چارچوب ا یخاص یها یتجارت شرکت ، نگران ینهدر زم

و  یگرانرخ داده به د یت، آزار و اذ یمال ی، کالهبردار یسهل انگار یا، ارائه )ناامن( ، مشاوره خطرناک  ینقض قانون رفتار ما ، رازدار

خارج از  ایشده  یینروش تع یا یاست، برخالف س یددان یم یرقانونیرا که شما غ یاتیحذف یااقدامات  یاستس ین، ا ی. به طور کلینیمو ا یسالمت

 یحال ، تنها افشا ینبرساند. با ا یبتواند به اعتبار شرکت و تعارض منافع آس یشود که م یم ی، شامل اقدامات یشخص یاراتمحدوده اخت

 .است یطواجد شرا یقانون یقانون یتحما ی( برا7بند )بند  یناطالعات مربوط به آن دسته از اقدامات مربوط به ا

 IDG به صورت خالصه آورده  یردهد ، كه هر كدام در ز یشود ، ارائه م یدر نظر گرفته م یدر مورد آنچه رفتار اخالق یروشن ییراهنما

 :یردگ یمورد توجه کارکنان قرار م ییشده است. سه حوزه خاص راهنما

 جهت MD در شرکت Ethos  

 کد افتخار IDG 

 سازمان ملل یقرارداد جهان 

 .شود یحقوق بشر در همه زمان ها اعمال م یالملل ینب ین، از جمله قوان یالملل ینو ب یمحل ینقوان یه. کلیستکامل ن یستل ینا
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 شرکتصفات  .7.1

 :کنند یم یادآوریشرکت را  Ethos در MD یریکارکنان جهت گ یهکل

 شرکت اتوس

،  نیاست. به دنبال ا یواقع یگورکا یک یدا( بر صداقت و صداقت متمرکز است ، که کایداکا یااخالق شرکت ما )

در  و یمارائه ده یمشتر یازهاین ینتأم یرا برا یتیامن یراه حل ها یفیتک ینسازد با باالتر یما را قادر م یداکا

امالً ک یخواه ی. فساد و دوستیمگورکا هست یو حرفه ا قساب یروهاین یبرا یمناشتغال ا یجادحال متعهد به ا ینع

. یمکن یم یرشوه از هر نوع خوددار یافتدر یاشرکت از پرداخت  یکقبول است. ما به عنوان  یرقابلو کامالً غ

عدم  ایگرفت ، و در صورت کشف فساد  یدشرکت مورد استقبال قرار نخواه ین، در ا یدنادرست باش یااگر مفسد 

،  یدکن یرا حفظ م یقعوا یگورکا یک یفشر ی. اگر شما سنت هایمده یشما را خاتمه م خدماتصداقت ، 

 .یمو موفق را در شرکت به شما ارائه ده یطوالن یحرفه ا یمکه بتوان یدواریمام

 یمسازمان ملل هست یجهان یماناز پ یتما متعهد به حما

تمام  یریتکه مد (UNGC) سازمان ملل متحد یجهان یمانپ یدر مورد اصول جهان یدکارکنان در تمام سطوح با

 ین. ایدهست یاتیتعهد ح ینا یتمام وجود متعهد است ، بحث و درک و استفاده کنند. شما برابا  IDG یشرکت ها

تا  یضاز رفع فساد و تبع UNGC با روهگ یکانطباق ما به عنوان  یاز چگونگ ییکتاب راهنما پر از نمونه ها

طابق اصول را م ینا که یدشو یم یقاست. شما تشو یستز یطمح یتاز حقوق بشر ، فرصت برابر و مسئول یتحما

 .یریدو به کار بگ یاموزیدگروه ما ب یها یبا خط مش

 عامل یرمد
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  IDG کد افتخار .7.2

 .کنند یم یادآوریالزم است  IDG همه پرسنل یهمه پرسنل کد افتخار را که برا

 رفتار کنم احترام  روزمره خود با یفو وظا یتهاشوم در تمام فعال یمن متعهد م

 .شود یم یتو نظم هدا یرخواهی، احترام ، شجاعت ، صداقت ، خ یخواهم داد که رفتار من با اصول صداقت ، وفادار ینانمن اطم

 

 

 

 

 

 

  UN یجهان یجمع بند .7.3

 IDG ییما را راهنما یو فرد یکند که رفتار شرکت یمقررات را فراهم م یسر یک ینسازمان ملل متحد است. ا یامضا كننده قرارداد جهان 

 :شود یم یادآوریبه همه پرسنل  UNGP`s کند. اصول کار یم
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 حقوق بشر

 : 1 اصل و احترام بگذارند یتاعالم شده حما یالملل یناز حقوق بشر که در سطح ب یتاز حما یدمشاغل با

 : 2 اصل یستندن یککه آنها در نقض حقوق بشر شر یدحاصل کن یناناطم

 یدیکار 

 : 3 اصل کنند یتحما یشناختن حق مذاکره جمع یتانجمن و به رسم یاز آزاد یدمشاغل با

 : 4 اصل یو اجبار یاجبار یحذف انواع کارها

 : 5 اصل لغو کار کودکان

 : 6 اصل در رابطه با شغل و شغل یضرفع تبع

 یطمح

 : 7 اصل کنند یتحما یطیمح یستز یدر برابر چالش ها یاطیاحت یکرداز رو یدمشاغل با

 : 8 اصل یریدرا به عهده بگ یابتکارات یطیمح یستز یشترب یتارتقا. مسئول یبرا

 : 9 اصل یدکن یقرا تشو یستز یطسازگار با مح یها یتوسعه و انتشار فن آور

 ضد فساد

 : 10 اصل و رشوه ، کار کنند یدر برابر فساد در همه اشکال آن ، از جمله اخاذ یدمشاغل با
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 توانم افشا کنم؟ یچگونه م .8

 نقطه تماس یناول .8.1

 روش ، در یناهداف ا ی. برایدخود بحث کن یمخط مستق یربا مد یدر مورد نگران یدکن ینم یاحساس راحت یشهکه شما هم یمده یم یصما تشخ

دفتر  یرحال حاضر مدکه در  DO با 6ذکر شده در بند  یها یشود که در مورد هر نوع قصور در دسته بند یوهله اول از شما خواسته م

 .یدکن یجادا یجونز است ، نگران-آلیستر یک، ن یانهخاورم

 DO مستق یاستس یندرمورد موارد مربوط به ا ً تواند  یم ییاجرا یسشرکت ، رئ یردب یا DO یابدهد. در غ یگزارش م یرهمد یئتبه ه یما

 .کند یمعرف یاستس ینتحت ا DO یفانجام وظا یرا برا یگریافسر د

 تماس دومنقطه  .8.2

ً آن را مستق یداست ، با DO شامل یبه هر روش یااست ،  یجد یارآن بس یاگر افشا  .یدگزارش ده یرهمد یئته یسرئ یاعامل  یربه مد یما

افشا  DO یبرا یاستس ینکه در ا ی، اما اگر طبق روش یمرا به سرعت و به طور عادالنه انجام ده یقاتکرد تا تحق یمتالش خواه یشهما هم

ً مستق ید، با یستیدن یآن راض یریگ یجهنت یا یقاتو از تحق یدکرده ا  رهیمد یئته یدمکاتبه کن یرهمد یئته یسرئ یاعامل  یربا مد یما

 یخارج یها یندگینما .8.3

 ینكامالً به باالتر IDG .و اصالح هرگونه تخلف مربوط به محل کار است یقگزارش ، تحق یبرا یداخل یزمیمکان یهته یاستس ینهدف ا

مرتبط ارتباط  یشود كه در حل و فصل هرگونه حوادث با هر سازمان خارج یمتعهد است و متعهد م یو قانون یرفتار اخالق یاستانداردها

 کیبه دنبال  یا،  یجد یاربس یطحال ، در شرا یننباشد. با ا یضرور یخارج یاست که هشدار کارکنان به سازمانها یدام ینبرقرار كند. بنابرا

 یکخود را به  یها یشما مناسب باشد که نگران یکه ممکن است برا یمده یم یصکه علت آن را برطرف نکرده است ، تشخ یداخل گزارش

 کار را در ینا یدتوان ی، م یدگزارش ده یرا به ارگان خارج یحادثه ا یدخواه ی. اگر میدگزارش ده دهکنن یمتنظ یکمانند  یارگان خارج

  complaint-a-https://icoca.ch/registering یدانجام ده. IDG یاز اعضا یکیICoCA  یتوسط کس یاتاست و ممکن است شکا 

 .شود یدر شرف وقوع است ، ارائه م یارخ داده است  نقانو ینباور است که نقض ا ینبر ا یلدل یااست  یدهد یبکه آس
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 افشا کنم؟ یدبا چگونه .9

 :یدآدرس مطرح کن ینبه ا یمیلا یقاز طر یا،  ی، کتب یبه صورت شفاه DO خود را با یها ینگران یدتوان یم

comments@idg-security.com 

خواهد که  یاز شما م DO .شما محرمانه بماند یتهو یدخواه یم یاکه آ یدو مشخص کن یدکن یاستفاده م یهاعالم یکه از خط مش ییدبگو یدشما با

کند و اقدامات  یم ییدشما را تأ یرسم یکتب یافشا یافتدر DO .یدده یتجلسه به صورت مکتوب رسم ینبعد از اول یاخود را قبل  یها ینگران

 .کند یرا ثبت م یبعد

کند ، در هر  یاقدام م (شرکت یر، به طور معمول دب DO یکه به جا ی، شخص DO یدر صورت عدم دسترس یا) DO شما در هر جلسه با

 یبعد یقاتشما و هرگونه تحق یشود که به محرمانه بودن اطالعات افشا ی. از همراه شما خواسته میدهمکار محل کار همراه هست یکجلسه با 

 .احترام بگذارد

 ناشناس یافشا .9.1

 یافشا یدده یم یحمحرمانه و حساس باشد و شما ترج یارممکن است شامل موارد بس یاستس یناطالعات تحت ا یکه افشا یمده یم یصما تشخ

که  یانجام داد. همه اتهامات در موارد DO به یبه صورت کتب یاافشا ،  یمیلتوان به آدرس ا یناشناس را م ی. افشایدناشناس را انجام ده

ر اگ یرا، ز یمکن ینناشناس را تضم یکامل در مورد ادعاها یقتحق یمتوان یکه نم یمحال ، متأسف ینخواهند شد. با ا یاجازه دهد بررس یطشرا

 یزآم یتقموف یجهنت یباشد. برا یرممکنمناسب ممکن است غ یها را بدست آورد ، بررس یتواقع ییدتأ یا یات، جزئ یشترمحقق نتواند اطالعات ب

 انجام شده است. یتشما با حسن ن یافشا یاآ ینکها یااز شما بدست آورد ، به شما بازخورد دهد  یشتریند اطالعات ببتوا DO کهمهم است  یهرو

حفظ محرمانه  یتوان برا یوزارت اطالعات اعالم کنند و در صورت لزوم م یخود را برا یت، بهتر است سوت کش ها هو یبترت ینبه هم

 .(یدمراجعه کن یمربوط به رازدار 12)به بند  ادرا انجام د یبودن اقدامات

 یافشاگر یبررس .10

 IDG دهد. پس از  یاجازه م یطاست که شرا یو محرمانه در موارد یعاطالعات به طور کامل ، منصفانه ، سر یدر مورد افشا یقمتعهد به تحق

 یباتکند و ترت یم ییدرا تأ یدرس یظرف پنج روز کارکند(  یآنها اقدام م یکه به جا یگریشخص د یا)DO ،  یرسم یکتب یهاعالم یکارائه 

 .دهد یشما قرار م یاردر اخت یقتحق برایرا  یمناسب

 ینهزم یادهد تا مشخص شود آ یاز افشا را انجام م یا یهاول یابیارز DOموارد ،  یشتردارد. در ب یبه موضوع افشا بستگ یقاتطول و دامنه تحق

شود و  یم یهته یاطالعات ، به عنوان مثال ، براساس اطالعات غلط است. در هر صورت گزارش یافشا ینکها یاتر وجود دارد  یقدق یقاتتحق

 یضآن را یریگ یجهنت یا یقکرد. اگر از تحق یدخواه یافتدر یزنسخه ن یکشود و در صورت لزوم ،  یارائه م یرهمد یئتاز آن به ه یینسخه ها

 .یدمراجعه کن 8.2به بند  ید، با یستیدن

در محل  با تجربه مراحل کار یکه شامل پرسنل یمکن یرا منصوب م یقاتیتحق یمت یابازپرس  یکتر الزم باشد ، ما معموالً  یطوالن یقاتاگر تحق

 یحسابرس یسباشد ، از رئ یاطالعات مربوط به امور مال یشود. به عنوان مثال ، اگر افشا یدر مورد موضوع افشا م یدانش تخصص یاکار 

( یقتحق یمت یاتوسط بازپرس ) یشود که در مورد گزارش ارسال یکرد. از پرسنل جداگانه خواسته م یقتوان تحق یم یامور مال یرمد یا یداخل

 ایامکان را بدهد که خطر تکرار هرگونه قصور  ینشود تا به ما ا یدعوت م یقتحق یماز ت ییرمربوط به تغ یها یهتوص ینقضاوت کنند. همچن

 .ها خواهد بود یهتوص ینا یو اجرا یمسئول بررس یئت. سپس هیمشده را به حداقل برسان کشف نامناسب بودن

به محرمانه بودن ممکن است  یازحال ، ن ینشد. با ا یدمطلع خواه یقاتتحق یشرفتکند ، از پ یم یابیارز یآن را مناسب و عمل DO تا آنجا که

 ستیاز قبل مناسب ن یقاتاتمام تحق یمشخص برا یبازه زمان یک ییناقدامات انجام شده شود. معموالً تع یا یقاتخاص تحق یاتمانع از ارائه جزئ
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است که به موقع و با توجه به حقوق همه  ینحال ، هدف ما ا ینشود. با ا یاجرا شدن م یرقابلمورد بحث باعث غ یمتنوع افشا یتماه یراز ،

 .یمد کنها برخور ی، با همه افشاگر یرافراد درگ

 یقاتبعد از تحق یادر طول  یدکرد و در مورد آنها با یدگیرس یتوان به طور داخل یوجود داشته باشد که نم یکه ممکن است موارد یمدان یما م

 یمانجام شده است ، تالش خواه یادر شرف وقوع است  یمرجع خارج یکشوند. اگر ارجاع به  یراطالع داده شود و درگ یما به مقامات خارج

 .یمارائه ده یارجاع ینشما ، چن یترضا یاممکن است الزم باشد بدون اطالع  ید، اگرچه در صورت صالحد یمکرد تا به شما اطالع ده

 محرمانه بودن .11

 هکینا ی. برایرسم یقاتکند ، محرمانه نگه دارد ، حداقل تا زمان انجام تحق یافشا م یاستس ینرا که طبق ا یفرد یتشود هو یم یحداقل سع

،  یدشده ا ینگران یجادرا که باعث ا یتواقع ینشود ا یاز شما خواسته م ین، همچن یندازیدرا به خطر ن ییقصور ادعا pدر مورد سو یقاتتحق

 یا یقتحق یتماه یلوجود داشته باشد که به دل یطیحال ، ممکن است شرا ین. با ایدرا محرمانه نگه دار یرافراد درگ یتو هو ینگران یتماه

از  مرتبط باشد. اگر یحقوق یا یانضباط یها یدادرس یا یقاتممکن است در ارتباط با تحق ینباشد. ا یشما ضرور یتآن ، فاش کردن هو یافشا

شما فاش خواهد شد. اگر شرکت در  یتکه احتماالً هو یمکرد تا به شما اطالع ده یموجود داشته باشد ، ما تالش خواه یطیشرا یننظر ما چن

شود و تمام  یباشد ، محرمانه نگه داشته م ی، تا آنجا که عمل یدرا انجام داد یاصل یکه افشا یتواقع ینباشد ، ا یشما ضرور یبرا یقتحق

حال ، احتماالً  یناطالعات با ا یشود از افشا یانجام م یجهضرر در نت یا یدگیمحافظت از شما در برابر هرگونه بزه د یبرا یاقدامات منطق

 .اشخاص ثالث آشکار شود یبرا یقاتتواند در طول تحق یعنوان سوت کش همچنان م نقش شما به

 از افشاگران یبانیو پشت یتحما .12

ورد م یااز کار برکنار  یاقدام ینچن یجهرا مطرح کند ، در نت یواقعاً واقع یهاینگران یهرو ینبر اساس ا یتکه با حسن ن یعضو کارمند یچه

 .قرار نخواهد گرفت یگرید یبآس

 بیروش در محل کار شما مورد آس یناز ا ینگران یشافزا یجهدر نت یدکن یاست. اگر فکر م یدگیو بزه د یلدل یب یضرر شامل اقدامات انضباط

 یقصاص م یا یکرده اند قربان یجادا ینگران یاستس ینرا که تحت ا یکه افراد ی. کارکنانیداطالع ده DO کار را به ینا یدقرار گرفته اند ، با

 .خواهند داشت ی، مجازات انضباط نندک

نده صورت گرفته است ، سوت کش یبا هدف منافع شخص یاو  یمانانه، ا یاطبا احت یشود که افشاگر یریگ یجهنت یهرو ینطبق ا یقاگر با تحق

 یافشا یرا برا یتبه صورت ناشناس اطالعا یاروش  یناز ا یرویبدون پ یرندگ یم یمکه تصم یخواهد داشت. کسان یمجازات انضباط

 .برخوردار نشوند یاستس ینمشخص شده در ا یت، ممکن است از حما هنداطالعات خود ارائه د

 و انطباق یاقدام اصالح .13

 شود تا یدعوت م ییرتغ یبرا ییها یهتوص یقاتیتحق یم، از ت یاستس ینانجام شده تحت ا یها یدر مورد افشاگر یقاتاز تحق یبه عنوان بخش

IDG  یهتوص ینا یو اجرا یمسئول بررس یرهمد یئترا که کشف شده است به حداقل برساند. ه ینامناسب یارا قادر سازد تا خطر عود هر گونه 

 .خواهد بود یازمورد ن ییراتنده و گزارش در مورد تغیها در آ

 یخط مش ینظارت و بررس .14

 .است 2015 آگستدر  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 یئترابطه با ه، در. 
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 DO موزش شود آ یانجام م یاستس ینباشد که تحت ا یقاتیتحق یا یامور ادار یرتواند درگ یکه م یرا دارد که هر پرسنل یناز ا یناناطم یفهوظ

 .کند یم یافتدر یفوظا ینکمک به آنها در ا یبرارا  یمنظم و مناسب

بهبود  DO دهند که در آن ممکن است با تماس با یشنهادرا پ ییاظهار نظر کنند و روشها یاستس ینشود تا در مورد ا یاز کارکنان دعوت م

 .یابد


