منشور اخالقی مميزان در شرکت

TÜV NORD Iran

حفظ اعتبار و ارزش حرفه مميزی و اثر بخش بودن فعاليت مميزی نيازمند رعايت اصول رفتاری و حرفه ای مشخص و منطبق بر
باالترين استانداردهای ممکن توسط اعضای تيم مميزی است .منشور اخالقی مميزان محور های مورد توجه در ارائه رفتار حرفهای
مناسب توسط اعضای تيم مميزی را بيان میکند .اين محورها از اصول مميزی وفق  ISO 19011:2011و  ISO 17021:2015شامل
يکپارچگی ،ارائه منصفانه ،توجه و مراقبت متناسب با شغل ،رازداری ،استقالل و رويکرد مبتنی بر شواهد تبعيت میکند.
اعضای تيم مميزی:


مسئوليتهای خود را تنها بر اساس منافع سازمان خود و مشتريان آن به انجام میرسانند،



در اجرای مسئوليتها ،رفتاری حرفهای ،صادقانه ،دقيق ،منصفانه و همراه با درايت و سياست دارند،



صالحيتها ،مهارتها و تجربيات خود را مبالغهآميز و فراتر از توانمندیهای واقعی نمايش نمیدهند،



در خصوص اطالعات دريافتی رعايت رازداری و امانتداری را مینمايند،



منطبق با روشهای تعريف شده کار ،قوانين جاری و مقررات اعتباربخشی و صدور گواهينامه عمل مینمايند،



در انجام مميزی بر اساس دامنه کاربرد و تعهدات پذيرفته شده توسط  TÜV NORD Iranعمل نموده و هيچ نوع
کاستی در کميت و کيفيت خدمات ايجاد نمینمايند،



در گزارشدهی رعايت رازداری را نموده و گزارش را صرفا به سازمانهای مجاز ارائه مینمايند،



از افشای يافتههای مميزی به افراد غيرمسئول خودداری میکنند،



مميزی را صرفاً با هدف مميزی بهانجام رسانده و با مقاصد شخصی خطاها و عيوب سازمان را بيان نمیکنند،



شرافتمندانه ،بی طرف و مستقل عمل کرده و به سازمان  ، TÜV NORD Iranمشتری و جامعه وفاداری دارند،



درخصوص فشارها و اعمال نفوذهای ممکن ،رفتار حرفهای دارند،



پيوسته برای توسعه صالحيتهای فردی موثر بر ارائه حرفهای مميزی کوشش میکنند،



دانش و مهارت خود را برای سالمت انسانها ،ايمنی و اطمينان محصوالت و خدمات در قبال جامعه به کار میگيرند،



در زمان کار و زمانی که در اتصال با کارفرمای مميزی هستند توجه به لباس متناسب و رسمی ) (Dress Codeرا رعايت
مینمايند،



در هنگام حضور در مکانها ،خوابگاه ،رستوران در سازمان کارفرما قواعد رفتاری را به مانند هنگام مميزی ،مراعات
مینمايند،



در عين توسعه توانائی کار گروهی ،رعايت احترام به همکاران و پيشکسوتی را مینمايند،



مميزی را با رعايت انعطاف پذيری در ترتيبات مسافرت و اقامت و با درنظر گرفتن شرايط و امکانات موجود کارفرما و
حفظ شأن و احترام تيم مميزی اجرا مینمايند،



انسجام و يکپارچگی اجرای مميزی را با ارتباط منظم و پاسخگويی و هماهنگی با مديريت فرايند مميزی ارتقا میدهند،
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نظم و انضباط را در اجرای مميزی رعايت میکنند،



همواره با آمادگی قبلی شامل آشنايی با سازمان کارفرما ،فعاليت سازمان ،مشخصات سيستم مديريت و روشهای مميزی
به روز اقدام به شروع مميزی مینمايند،



در قضاوت منصفانه ،عادالنه و صرفاً بر اساس شواهد عينی ثبت شده و عاری از هرگونه پيشداوری ،تصميمگيری می
نمايند،



گزارشدهی کامل و جامع داشته و در قبال سازمان مميزیشونده و سازمان  TÜV NORD Iranپاسخگو هستند،



در ارتباطات و اجرای مميزی ،کرامت انسانی افراد و ويژگیهای فرهنگی درون سازمان و برون سازمان شامل زبان و
لهجه ،خاستگاه اجتماعی ،آداب صرف غذا  ،نوع پوشش ،باورهای مذهبی و اعتقادی ،مناسبتهای مرتبط ،سنتهای
محلی و مانند آن را در نظر میگيرند و با احترام به قابليتها و توانايی مميزیشونده و زير سوال نبردن صالحيتهای
ايشان شرايط مناسب مميزی را ايجاد میکنند،



با مراقبت از رفتار و عملکرد خود از هر نوع ارتباط که شائبه تاثيرگذاری بر روی نتيجه مميزی و عدم استقالل و
بیطرفی مميزان را ايجاد مینمايد ،مصرانه و قاطعانه اجتناب مینمايند.
برخی از مصاديق ايجاد شائبه عبارتند از :دريافت هر نوع هدايای غير متعارف و يا وجوهات ،دريافت هدايای متعارف
قبل از اعالم نتيجه مميزی ،دريافت رشوه ،قبول ارائه مشاوره ،انجام "طی و تا" با کارفرما برای هر نوع موضوع و مانند
آن،



از انجام هرگونه بازاريابی برای مقاصد شخصی و ايجاد سازوکارهای موازی با گروه  TÜV NORD Iranقوياً اجتناب
مینمايند،



هر نوع تضاد منافع مؤثر بر نتيجه مميزی را به فوريت به سازمان  TÜV NORD Iranگزارش مینمايند،



آمادگی های الزم برای واکنش در شرايط غير معمول و رويدادهای ناخواسته در مميزی را در خود ايجاد نموده و از هر
نوع اقدام که خود و يا ساير اعضای تيم مميزی را به خطر بياندازند اجتناب میکنند.

اينجانب  ..........................................................................................................به عنوان مميز سازمان  TÜV NORD Iranخود را ملزم به
رعايت دقيق منشور اخالقی مميزان میدانم و به مفاد آن وفادار خواهم بود.
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