چک لیغت هذیشاى
ساٌُوبی ػلوی ثشای تْعؼَ ی هِبست ُبی هذیشیت

حفظ صالحیت
دس عشتبعش ایي کتبة تبکیذ چک لیغتِب ثش هٌطمی فکش کشدى ،اتخبر تقویوبت هٌبعت ّ سفتبس خْة اعت .اص ُذفِبی اّلیَ ی
هذیشیت هطلْة فمظ اًجبم دادى کبسُب ثَ ًذْ دسعت ًیغت ثلکَ اًجبم کبسُبی دسعت ًیض ُغت .اهب هٌظْس هب اص دسعت
چیغت؟ آیب ُذف فمظ ثَ دعت آّسدى چیضی اعت کَ هب یب لغوت یب عبصهبى هیخْاُذ یب ایٌکَ ّجذاى ،اخالق ًیکْ ّ اجشای
کبسُب اص سّی فذالت ّ ؽشافت ًیض هطشح اعت؟
اغلت افشاد هی پزیشًذ ک َ صهیٌَ ُبی هختلف فؼبلیت ،اعتبًذاسدُبی هتفبّت اخاللی داسد .ثشای هثبل ایي افشاد فکش هیکٌٌذ کَ
کغبًی کَ اتْهجیل ُبی دعت دّم خشیذ ّ فشّػ هیکٌٌذ (هثل تبجشاى اعت عبثك) هؼوْال کوتش اص کغبًی کَ دس ثخؾِبی
هشالجتِبی پضؽکی یب ثبًکذاسی ُغتٌذ فذالت داسًذّ اهب دتی دس ثخؾِبی هشالجت پضؽکی ّ ثبًکذاسی ًیض گبُی هْاسد
تخطی اص لبًْى هؾبُذٍ هیؾْد کَ فشك فْق سا صیش عْال هی ثشد.دعتِبی کَ ثذثیي ُغتٌذ هوکي اعت ثگْیٌذ ُوَ
ؽبى هثل ُن ُغتٌذ ،ثَ ُویي ػلت خیلی کن تقْس هیکٌٌذ کَ عبصهبًِب کبس دشفَ ای خْد سا ثب فذالت اًجبم دٌُذّ .الغ
ثیٌبى هیگْیٌذ گبُی دس هذجْة تشیي صهیٌَ ُبی فؼبلیت سفتبس ثذی ثشّص هیکٌذ ّ گبُی ًیض دس ثیي اغلت ثخؾِبیی کَ
هذجْثیت کوتشی داسًذ افشادی پیذا هیؾًْذ کَ عؼی داسًذ کبسُبی دسعتی اًجبم دٌُذ .چَ ًْع اعتبًذاسدُبی اخاللی دس
صهیٌَ ی فؼبلیت ؽوب ثَ خقْؿ دس عبصهبى ؽوب دبکن اعت؟ آیب ثشای سفتبس خْة هشصُبیی تؼییي ؽذٍ اعت کَ افشاد هجبص
ًجبؽٌذ دس سفتبس ثب سلجب یب ػشضَ کٌٌذگبى اص آًِب فشاتش سًّذ؟ آیب ثَ دمْق ّ ؽبى هشاجؼبى یب هؾتشیبى ؽوب ادتشام گزاؽتَ
هیؾْد؟دذالل  ،آیب کبسکٌبى ًغجت ثَ یکذیگش سفتبس فبدلبًَ ای داسًذ؟یب ایي دبلت دکوفشهبعت کَ هب ثبیذ ایي کبس سا لجل اص
ایٌکَ آًِب دس هْسد هب اًجبم دٌُذ اًجبم دُین ّ فشفت ثَ سلیت ًذُین ّ اهیي ًجبؽین؟ چگًَْ هؼیبسُبی اخاللی ؽوب ثب آًچَ
دس عبصهبًتبى جبسی اعت همبیغَ هیؾْد؟ دفع فالدیت خْدتبى چمذس ثشایتبى آعبى اعت؟

اخالقیات مورد قبول سازمان شما چه هستند؟
دس ایٌجب هْاسدی کَ دس ثؼضی عبصهبًِب اتفبق افتبدٍ ّ هذیشاى آى عبصهبًِب ثَ هي گفتَ اًذ رکش ؽذٍ اعتُ .ش هْسدی سا کَ
فکش هیکٌیذ لبثل پزیشػ اغلت افشاد عبصهبى ؽوبعت تیک ثضًیذ.
.1

گوشاٍ کشدى هؾتشیبى ّ هشاجؼبت دس هْسد کیفیت کبالی فشّؽی ثَ آًِب

.2

پیذا کشدى ساٍ ُبیی ثشای گشفتي پْل ثیؾتش اص هؾتشیبى یب هشاجؼبى

.3

اصفشّؽٌذگبى ثخْاُیذکَ ثَ ؽوبُوبًٌذثمیَ ی فشّؽٌذگبى تخفیف ّیژٍ(الجتَ چٌیي ّاًوْد کٌیذ)ثذٌُذ

.4

ثَ افشاد عبصهبًِبی دیگش ثشای ایٌکَ ثَ عبصهبى ؽوب سجذبى ثذٌُذسؽٍْ ثذُیذ

.5

تب آًجب ک َ هوکي اعت دس پشداخت پْل ثَ فشّؽٌذگبى تؼلل هیکٌیذ ثذّى ایٌکَ ُضیٌَ ُبی لبًًْی تبخیش ثَ آًِب
پشداخت ؽْد

.6

پیذا کشدى ساٍ ُبیی ثشای پشداخت هبلیبت کوتش

.7

گشفتي پْل اص هشدم ثشای اًجبم دادى کبسُبیی کَ عبصهبى دس دمیمت ًویتْاًذ اًجبم دُذ

.8

تملیل لیوت کبالُب یب خذهبت ثَ صیش لیوت سلجب ّ تمجل ضشس هْلتی ثشای اصدّسخبسج کشدى سلجب

.9

عبختي داعتبًِبی دسّغیي دسثبسٍ ی سلجب ثشای خشاة کشدى کبس آًِب

 .11داؽتي افشادی ثشای ًفْر دس ثیي سلجب ّ کؾف اعشاس تجبسی آًِب
 .11ثَ دعت آّسدى اطالػبت دسثبسٍ ی هغبئل ؽخقی هؾتشیبى،فشّؽٌذگبى یب کبسکٌبى عبصهبًِب ثذّى اطالع آًِب
 .12دادى یک پیؾٌِبد فْق الؼبدٍ ّ غیش لبثل سد ثَ یکی اص کبسکٌبى سلیت کَ تشک کبس ایي فشد ثبػث ّاسد آهذى خغبست ثَ
سلیت یب ثبالسفتي ػولکشد عبصهبى ؽوب هیؾْد
ً .13ذادى اطالػبت ثَ کبسکٌبًی کَ سفتبس آًِب هٌبعت خْاعت هذیش،لغوت یب عبصهبى ًیغت
 .14دادى لْلِبیی ثَ ُوکبساى ّ ّفبًکشدى ثَ آًِب
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 .15دػْت ُوکبساى ثشای ُوکبسی دس هْسد ًذادى اطالػبت دسعت ثَ هشدم
 .16ػلن کشدى هْاسدی ػلیَ ُوکبساًی کَ افشاد دیگش دّعت ًذاسًذ ثب آًِب کبس کٌٌذ ثشای اخشاج آًِب
 .17ثِشٍ گیشی اص پبییي آهذى عطخ اؽتغبل دس هٌطمَ ّ هتمبػذ کشدى افشاد ثشای لجْل هضدی کوتش اص آًچَ ثبیذ ثَ آًِب
پشداخت ؽْد
 .18ثبال ًؾبى دادى ُضیٌَ ُبی پشعٌلی
 .19ثَ خبًَ ثشدى الالهی اص تْلیذ عبصهبى
 .21اًجبم کبسُبی ؽخقی دس ّلت اداسی
 .21لبطی ؽذى دس ػولی کَ ثَ ًفغ هذیش ّ لغوت یب عبصهبى ثَ خقْفی اعت ّ اداهَ ی آى تب صهبًی کَ افشادی کَ
هوکي اعت هؼتشك آى ثبؽٌذ هتْجَ ًؾًْذ
 .22عبیش هْاسد سا رکش کٌیذ

استانداردهای اخالقی خودتان
.1

دسکٌبس هشثغ هشثْط ثَ ُشهْسد اص  1تب  22لیغت لجل کَ فکش هیکٌیذ ثشای ؽخـ ؽوب لبثل لجْل ُغتٌذ (دذالل دس
ثؼضی هْالغ) تیک ثضًیذ.

.2

آیب دس ؽؼ هبٍ گزؽتَ کبسُبیی اًجبم دادٍ ایذ کَ اص ًظش اخاللی هْسد پزیشػ عبصهبى ؽوب ًجْدٍ ثبؽذ؟

.3

آیب کبسی اًجبم دادٍ ایذ کَ کال اص ًظش هؼیبسُبی اخاللی عبصهبًتبى پزیشفتٌی ثْدٍ اهب خْدتبى اص اًجبم آى ادغبط
گٌبٍ یب ًبسادتی کشدٍ ثبؽیذ؟

.4

آیب اص اًجبم دادى کبسی کَ ثب هؼیبسُبی عبصهبى عبصگبس ثْدٍ ّلی ثب هؼیبسُبی اخاللی ؽوبعبصگبس ًجْدٍ اهتٌبع کشدٍ
ایذ؟

.5

آیب ّلتی هؼیبسُبی اخاللی ؽوب ثَ طْس آؽکبسی ثب هؼیبسُبی اخاللی ُوکبساًتبى هتفبّت اعت آًِب سفتبسی تْام ثب
عْء ظي ّسیؾخٌذ ّدؽوٌی ثب ؽوب داسًذ؟

.6

کذاهیک اص ػْاهل صیش ثیؾتشیي ّ کوتشیي تبثیش سا سّی اخالق ؽوب دس عش کبس داسد؟آًِبسا اص (1ثیؾتشیي) تب(5کوتشیي)
دسجَ ثٌذی کٌیذ


لْاًیي ّ همشسات عبصهبى



هؼیبسُبی کلی دبکن دس سؽتَ ی کبسی ؽوب



اػتمبدات ّ اسصؽِبی کبسی ؽوب



طشص سفتبس ُوکبساى



سفتبس سئیظ ؽوب

(ُش اًذاصٍ کَ اػتمبدات ّ اسصؽِبی یک ًفش لْی ثبؽذ ثبص ُن ثی تبثیش هبًذى اص سفتبس اطشافیبى کبس ثغیبس هؾکلی اعت .دس
ثؼضی عبصهبًِب هوکي اعت فشد ثب ّجذاى الصم ثجیٌذ کَ کبسُبی خْة سا پٌِبًی اًجبم دُذ تب دیگشاى فکش ًکٌٌذ اّهذافغ
فذالت اعت!)

زیر سوال بردن اعمال یک نفر
صهبًی کَ ثبصاس کغبد اعت سلبثت ثیشدوبًَ اعت،یب هٌبثغ هشتجب هقشف هیؾًْذ توبیل صیبدی ثَ کٌبس گزاؽتي هؼیبسُبی
اخاللی ّ ثَ دعت آّسدى آًچَ الصم اعت ّ ثَ ُش طشیك ّجْد داسد.خْؽجختبًَ اغلت هذیشاى یکی ثَ دلیل تیٌکَ ّجذاًؾبى
اجبصٍ ًویذُذ ّ دیگش ایٌکَ هیذاًٌذ ایي عشاصیشی لغضًذٍ ای اعت کَ دیش یب صّد ُن آًِب ّ ُن عبصهبًؾبى سا ثَ ثذًبهی خْاُذ
کؾبًذ دس همبثل ای ي توبیل همبّهت هیکٌٌذ .دفع فالدیت خْد ّ ادتشام گزاؽتي ثَ اػتوبد هشدم تٌِب ،یک کبس دسعت ًیغت
ثلکَ هذیشیت دسعت ًیض ُغت.اگش ُویؾَ عْء ظي داؽتَ ثبؽین هوکي اعت دعت ثَ کبسُبیی ثضًین کَ فالدیت هب سا
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ثَ هخبطشٍ ثیٌذاصد .عْاالت صیش اص جولَ عْاالت ثیذاس کٌٌذٍ ی ّجذاى ُغتٌذ کَ ثبیذ اص خْدهبى ثپشعین(اگش هیتْاًیذ عؼی
کٌیذ آًِب سا ثَ ثؼضی تقویوبت ّ اػوبلی کَ اخیشا گشفتَ یب اًجبم دادٍ ایذ ّ ّجذاى ؽوبسا ًبسادت کشدٍ اعت هشثْط کٌیذ)
آسی

خیش

.1

اگشهشدم هیذاًغتٌذُذف ّالؼی هي اصاًجبم ایي کبسچیغت ثبصُن ایي کبس ساثشای آًِب اًجبم هیذادم؟

.2

آیب ّلتی ثشای هشدم کبس هیکٌن دس ایي فکش ُغتن کَ ادغبعبتً،یبصُب ّػالیك آًِب ثَ اًذاصٍ ی ادغبعت ّ ًیبصُب
ّ ػالیك خْدم هِن ُغتٌذ؟

.3

آیب هطوئٌن کَ عبیش افشاد(اص جولَ سئیغن)اص هي ثشای اًجبم همبفذ ّ ًیبصُبی خْدؽبى ثذّى ایٌکَ ثَ ًیبصُبی هي
تْجِی داؽتَ ثبؽٌذ اعتفبدٍ ًویکٌٌذ؟
آسی

.4

خیش

آیب اگش ُوبى کبسی کَ هي پیؾٌِبد اجشای آى سا ثَ ُوکبساى یب صیشدعتبًن هیذُن اص طشف سئیغن یب ُوکبساًن ثَ هي
پیؾٌِبد ؽْد هشا خْؽذبل خْاُذ کشد؟

.5

آیب اگش ثذیي طشیك ػول کٌن ثشای صیش دعتبًن لبثل لجْل خْاُذ ثْد؟

.6

آیب اگش چٌیي سفتبسی اص طشف سلیت ثبؽذ لبثل لجْل اعت؟

.7

اگش ثذتشیي دؽوي هي چٌیي کبسی ثکٌذ آیب هیتْاًن دعتبّیضی ثشای ؽکبیت کشدى پیذا کٌن؟

.8

آیبچٌبًچَ چٌیي سفتبسی دس عبصهبى ثب دس صهیٌَ ی فؼبلیت هي تؼوین یبثذ خْؽذبل خْاُن ؽذ؟

.9

دتی اگش فکش هیکشدم ُوَ ایي کبس سا هیکٌٌذّ،لی ُیچ کظ ًکشدٍ ثبؽذ ثبص ُن اًجبم آى ثشاین سادت اعت؟

 .11اگش فکش هیکٌن کبس هي آعیجی ثَ دیگشاى ًویشعبًذ آیب هیتْاًن ّلتی دیگشاى ُوبى کبس سااًجبم هیذُن چٌیي ًظشی
داؽتَ ثبؽن؟
 .11آیب هیتْاًن اًگیضٍ ُبّ اػوبلن سا دس یک کویتَ ی ثی طشف تْجیَ کٌن؟
 .12آیب هیتْاًن آًِب سا ثشای ُوغشم،فشصًذاًن یب ثِتشیي دّعتبًن تْجیَ کٌن؟
 .13آیب ایي سفتبس سا ثب ُوغش ،فشصًذاًن یب ثِتشیي دّعتبًن خْاُن کشد؟
 .14آیب اص ایٌکَ اًگیضٍ ُب ّ کبسُبی هي دس ثشًبهَ ی خجشی ػقش تلْیضیْى هْسد ثذث لشاس گیشد خْؽذبل خْاُن ؽذ؟
 .15اگش ایي سفتبس سا ثکٌن هیتْاًن ثؼذا خْدم سا دّعت داؽتَ ثبؽن؟

پیؾٌِبد :ثَ سغن ًظش ثشًبسدؽبّ کَ هیگفت ُویؾَ دسعت ًیغت ثگْیین کبسی کَ ثب دیگشاى هیکٌی ُوبًی اعت کَ
هیخْاُی ثب تْ ثکٌٌذ،صیشاافشاد رائمَ ُبی هتفبّتی داسًذ ،ثبص ُن ثبیذ گفت ایي گفتبس ػولی تشیي ساٌُوبی سفتبسی یک هذیش
اعت.

هٌجغ  :کتبة چک لیغت هذیشاى
ساٌُوبی ػلوی ثشای تْعؼَ ی هِبست ُبی هذیشیت
دسک سّى تشی
تشجوَ ی ػجبط دُمبًی
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