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سیاست رسانههای اجتماعی و استفاده از اینترنت
()SOCIAL MEDIA & INTERNET USAGE POLICY

 .1هدف (:)PURPOSE
فراهم کردن انتظاراتی برای کارکنان خدمات زنان مهاجر اتاوا ( )IWSOدر زمینه استفاده از اینترنت و
مشارکت در رسانههای اجتماعی ،از جمله رسانههای اجتماعی میزبانی شده از سوی  ،IWSOو شبکههای
اجتماعی خارج از  IWSOکه در آنها وابستگی کارکنان به  IWSOمشخص بوده ،قابل شناسایی است یا اینگونه
فرض میشود.
 .2بیانیه سیاست (:)POLICY STATEMENT
همه کارکنان باید هنگام استفاده از اینترنت و رسانههای اجتماعی ،رویههای ذکر شده در این سیاست را
رعایت کنند ،و در نظر داشته باشند که رسانههای اجتماعی پدیدهای با سرعت در حال حرکت بوده و پوشش
دادن همه شرایط آن برای یک سیاست غیرممکن است.
از حضور کارکنان  IWSOدر رسانههای اجتماعی ممانعت به عمل نمیآید ،با این حال آنها باید از حوزههایی که
امکان ایجاد تضاد و تعارض در آنها وجود دارد ،آگاه باشند .کلیه قراردادهایی که در مورد سایر انواع ارتباطات
دیگر درباره  IWSOیا در مورد روابط درونی آن صدق میکند ،در استفاده از رسانههای اجتماعی نیز صادق
است ،به خصوص در مورد:




احترام گذاشتن به مراجعهکنندگان ،اهدا کنندگان و یکدیگر؛
حفاظت از اطالعات محرمانه ،حریم خصوصی و امنیت و/یا؛
محافظت و استفاده صحیح از داراییهای .IWSO

استفاده از اینترنت ،از جمله رسانههای اجتماعی تحت مالکیت و مدیریت  IWSOقرار دارد .استفاده از اینترنت برای مقاصد کاری
در نظر گرفته شده است مگر در مواردی که مدیر اجرایی از قبل تایید کرده باشد.
استفاده از اینترنت ،از جمله رسانههای اجتماعی تحت نظارت پرسنل بخش فناوری اطالعات قرار دارد.
عدم پیروی از این سیاست ،مشمول اقدامات انضباطی مناسب تا سقف و از جمله اخراج از کار خواهد بود.
 .3حوزه (:)SCOPE
این سیاست برای کلیه کارکنان  IWSOدر مورد استفاده از هرگونه ابزار رسانههای اجتماعی و سایتهای
اینترنتی صادق است.
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 .4اصول راهنما (:)GUIDING PRINCIPLES
استفاده از اینترنت و رسانههای اجتماعی مزایایی را در پی دارند که کارکنان ممکن است مایل به بهرهمندی از
آنها باشند -از گفتگو در مورد موضوعات اصلی  IWSOگرفته تا همکاری در یک برنامه اجتماعی .این موارد،
روشهایی قدرتمند برای ایجاد یک جامعه ،تبادل ایده ،یادگیری درباره امور مختلف و تاثیرگذاری بر حوزه
تخصص  IWSOبه حساب میآیند.
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پلتفرمهای نوظهور برای مشارکت آنالین اساسا ً در حال تغییر روش انجام کارها هستند ،و شیوههای جدیدی را
برای تعامل با مراجعهکنندگان ،همکاران و جهان در مقیاس بزرگتر ارائه میدهند.
رسانههای اجتماعی الگوی جدیدی برای تعامل محسوب میشوند و میتوانند به ایجاد روابط مستحکمتر با جامعه
کمک کنند .این راهی برای شرکت در مکالمات و ارتباطات جهانی مربوط به موضوعات اصلی  IWSOبه
حساب میآید.
فعالیت در رسانههای اجتماعی میتواند مرزهای زندگی شخصی و شغلی را نامشخص کرده و آنها را از بین ببرند.
کلیه کارکنان باید تاثیر بالقوه فعالیتهای خود در رسانههای اجتماعی را بر ،IWSO
نهاد نظارتی حرفهای آنها ،مراجعهکنندگان ،همکاران دیگر و اعتبار سازمان در نظر بگیرند.

 .5تعاریف (:)DEFINITIONS
بالگها( :)Blogsمخفف کلمه «وبالگ» ،به معنی سایتی است که به یک فرد یا گروهی از افراد امکان میدهد
تا اطالعات را با مخاطبان آنالین به اشتراک بگذارند.
محرمانگی ( :)Confidentialityاصل اخالقی یا حق قانونی مبنی بر اینکه کارکنان هیچگونه اطالعات مربوط
به مراجعهکننده را افشا نمیکنند ،مگر اینکه مراجعهکننده موافقت خود را با افشای اطالعاتش اعالم کند یا الزامی
قانونی برای به اشتراک گذاشتن این اطالعات وجود داشته باشد (به عنوان مثال در مورد جامعه کمکرسانی به
کودکان ،بازجویی ،هیئت صدور مجوز حرفهای)
مستندسازی ( :)Documentationثبت اطالعات مورد نیاز جهت اطمینان از کیفیت خدمات مراقبتی ،ایمنی
مراجعهکننده و تداوم مراقبت .این اطالعات در پرونده مراجعهکننده ثبت میشود ،که ممکن است کاغذی یا
الکترونیکی باشد .مستندسازی باید شامل ارزیابی و شناسایی نیازهای مراجعهکننده نیز باشد.
دوستی ( :)Friendingاقدام به درخواست یا افزودن شخصی به عنوان مخاطب در سایتهای شبکههای
اجتماعی یا سایتهای جامعه اجتماعی.
اطالعات شناساییکننده ( :)Identifying Informationبه اطالعاتی اطالق میشود كه به طور مستقیم یا
غیرمستقیم باعث شناسایی هویت فرد میشوند.
دامنه عمومی ( :)Public Domainقابل دسترسی بدون هرگونه محدودیت برای تمام افرادی که به اطالعات،
دادههای یا سایر موارد یاد شده برمیخورند.
خدمات زنان مهاجر اتاوا ( :)Immigrant Women Services Ottawa (IWSO)( )IWSOدر محدوده
تعریف این سیاست ،شامل کلیه دفاتر ادارهشده توسط  IWSOیا مکانهایی است که مراجعهکنندگان به IWSO
در آنها تحت حمایت قرار دارند.
پلتفرمهای رسانههای اجتماعی ( :)Social Media Platformsابزارهای مبتنی بر فناوری و فضاهای آنالین
برای یکپارچهسازی و به اشتراکگذاری محتوای تولید شده توسط کاربر به منظور درگیر کردن مشتریان و
مراجعهکنندگان در مکالمات و ارتباطات و ایجاد امکان برای آنها جهت مشارکت در تولید محتوا و شکل دادن
اجتماعات .به عنوان مثال میتوان به وبسایتها ،فیسبوک ،توییتر ،لینکدین و یوتیوب اشاره کرد.
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رسانههای اجتماعی ( :)Social Mediaشامل ،اما نه محدود به ،وبسایتها ،وبالگها ،پادکستها ،انجمنهای

گفتگو ،اطالعات سیستمهای آنالین اطالعات مشارکتی و انتشار هستند که برای مخاطبان داخلی و خارجی (فیس
بوک ،گوگل پالس و توییتر) قابل دسترسی است.
کارکنان ( :)Staffمطابق با این سیاست ،کارکنان شامل کلیه کارمندان (اعم از تماموقت دائمی ،نیمهوقت و
غیر رسمی) و سایر افراد مانند داوطلبان ،پیمانکاران ،ارائهدهندگان خدمات به روش برونسپاری و افراد و
نهادهای وابسته میشوند.
شناسه کاربری ( :)User IDاطالعات هویتی که به یک کاربر امکان میدهد به یک منبع کامپیوتری
دسترسی پیدا کند .شناسه کاربری به طور کلی با یک رمز عبور در ارتباط است که در کنار هم اطالعات
هویتی کاربر را تشکیل میدهند.
اطالعات هویتی کاربر ( :)User Credentialsیک شناسه کاربری و رمز عبور معتبر ،که در یک سیستم یا
روش احراز هویت در کنار هم قرار میگیرند و به کاربر اجازه میدهند به یک سیستم یا منبع دسترسی پیدا
کند.

 .6رویهها ()PROCEDURE
 6.1حریم خصوصی ( :)Privacyتعهد  IWSOبه حفظ حریم خصوصی مراجعهکنندگان ،خانوادهها ،اهداکنندگان،
کارکنان ،فروشندگان و غیره کامالً حیاتی است .کلیه کارکنان پس از استخدام در  ،IWSOباید بیانیه محرمانگی
را امضا کنند که شامل عدم به اشتراکگذاری اطالعات در مورد مراجعهکنندگان و سازمان است( .سیاست حریم
خصوصی).
 6.2احترام ( :)Respectاظهار نظرهای تبعیضآمیز مجاز نیست .اظهار نظرهای تبعیضآمیز به آن دسته از
نظراتی اطالق می شود که به نژاد ،سن ،جنسیت ،گرایش جنسی ،مذهب ،اعتقاد سیاسی ،نوع بدن ،مسائل
جسمی یا روحی و/یا دسترسی ارتباط دارد -یا سایر عوامل مشخص شده در قانون حقوق بشر انتاریو( .سیاست
ضد نژادپرستی و ضد ظلم ،آزار و اذیت در محیط کار)
 6.3احتیاط و قضاوت صحیح ( :)Caution and common senseگروههای بحث مجازی ،روشی قدرتمند برای
برقراری ارتباط با سایر افراد است .پیامی که برای یک فرد ارسال شده ،به راحتی میتواند در سطحی گسترده
به اشتراک گذاشته شود .محتوا باید با دقت مورد بررسی قرار بگیرد :اگر اظهاراتی در یک مکان عمومی قابل
پخش نیست ،نباید در یک تاالر گفتگو در شبکههای اجتماعی یا از طریق یک ایمیل نیز ارسال شود .هر آنچه
به صورت الکترونیکی منتشر میشود به طور گسترده و برای مدت طوالنی در دسترس خواهد بود.

 6.4عدم توصیه و تایید ( :)No endorsementsکارکنان نباید از رسانههای اجتماعی برای تبلیغات یا
درخواستهای تجاری استفاده کنند .کارکنان نباید هیچگونه درمان ،خدمات یا کاالی خاصی را توصیه
کنند .کاربران تایید شده  IWSOدر سایتهای  IWSOمیتوانند از پلتفرمهای رسانههای اجتماعی برای
اعالم رویدادها ،فرصتهای اهدا ،برنامههای جدید و موارد مشابه استفاده کنند.
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 6.5دفاع ( IWSO :)Advocacyاز گفتگو و تبادل نظر آزاد پشتیبانی میکند .کارکنانی که خود را به صورت
آنالین به عنوان کارمندان  IWSOمعرفی کردهاند (مثالً کسانی که محل کارشان را در پروفایل خود ذکر
کردند) ،نباید به طور عمومی از گروهها ،طومارهای دادخواست یا اهدافی که ممکن است با با ارزش ها و
سیاست های  IWSOدر تعارض باشند حمایت کنند (یا در فیسبوک برای چنین مواردی «الیک» بزنند).

 6.6شناسایی شخصی موقع استفاده از رسانههای اجتماعی ( Personal Identification when using social
:)media
 6.7.1بسیاری از افراد از وبالگهای شخصی یا رسانههای اجتماعی خود برای بحث در مورد کارشان یا
انتشار «اطالعات تبلیغی» استفاده میکنند .این سیاست قصد محدود کردن این موارد را ندارد ،البته تا زمانی که
اطالعات محرمانه فاش نشود و شخص وبالگنویس به وضوح مشخص کند که مطالب بیان شده در وبالگ،
نظرات شخصی وی هستند و نه مواضع و نظرات  .IWSOوبالگهایی که نویسنده آن خود را به عنوان یکی
از کارکنان  IWSOمعرفی نکرده ،در آن حرفی درباره  IWSOبه میان نمیآید ،و صرفا ً در مورد مسائل
شخصی هستند ،از محدوده تعریف این سیاست خارج میشوند.
 6.7.2کارکنان باید از آدرس ایمیل شخصی (نه آدرس  )immigrantwomenservices.comبه عنوان روش
اصلی شناسایی در حسابهای کاربری شخصی در رسانههای اجتماعی استفاده کنند .کارکنان نباید از آدرس
ایمیل  IWSOبرای نوتیفیکیشنهای رسانههای اجتماعی استفاده کنند.
 6.7.3اگر فردی که از رسانههای اجتماعی استفاده میکند ،به وضوح در پروفایل خود ذکر کند که برای
 IWSOکار میکند ،به وی توصیه میشود که یک اظهارنامه سلب مسئولیت ساده و قابل مشاهده تنظیم و منتشر
کند که در آن ذکر شود نظرات ابراز شده متعلق به شخص او هستند و وی از جانب سازمان صحبت نمیکند .به
عالوه ،نویسنده باید در نوشتار خود از ضمیر اول شخص استفاده کند («من» و نه «ما») ،تا کامالً روشن شود
که وی از جانب خودش صحبت میکند .نمونه پروفایل« :مددکار پشتیبان شاغل در  IWSOو نظرات من بیانگر
دیدگاههای شخص خودم هستند .من به غذا و رقص عالقه دارم».
 6.7.4اگر وبالگ ،پست و یا سایر فعالیتهای آنالین یکی از کارکنان با اعتبار نام  IWSOیا برند آن مغایرت
داشته باشد یا بر آن تاثیر منفی بگذارد ،نباید هیچ ارجاعی به  IWSOیا اشارهای به ارتباط وی با  IWSOدر
هیچ یک از مطالب وی وجود داشته باشد.
 6.7.5اگر یکی از کارکنان به مکالمهای در مورد  IWSOپاسخ دهد یا چنین مکالمهای را شروع (مثالً از
طریق انتشار پست یا توییت) ،وی باید ارتباط خود را با  IWSOتایید کرده و با استفاده از ضمیر اول شخص
(«من») صحبت کند تا نشان دهد که نظرات ابراز شده ،دیدگاههای شخص اوست .برای مثال« :به عنوان یکی
از کارکنان
 ،IWSOمن شخصا ً با شما موافقم تریسی».
 6.7.6کارکنانی که بالگ شخصی دارند (یا قصد ایجاد آن را دارند) ،که در آن ذکر میشود در  IWSOمشغول
به کار هستند ،از مدیر اجرایی کسب اجازه خواهند کرد.
 6.7.7اگر به یکی از کارکنان پیشنهاد شود که در قبال ایجاد یک بالگ (یا صفحه رسانههای اجتماعی) برای
شخص ثالث پولی پرداخت شود ،این امر میتواند یک مورد تضاد منافع به شمار آید و باید درباره آن با مدیر
اجرایی  IWSOصحبت شود.
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 6.7.6وقتی رسانهها در مورد پستهای وبالگ یکی از کارکنان که به  IWSOارتباط دارد با وی تماس
میگیرند ،درست مثل کلیه درخواستهای رسانهای دیگر ،مدیر اجرایی باید پیش از پاسخگویی در جریان
قرار بگیرد تا روند پاسخگویی را تایید کرده و شخص را در این زمینه راهنمایی کند.
 6.7.6اگر کارکنان دغدغهای در مورد مناسب بودن مطالبی که در وبالگشان میگنجانند دارند ،باید با
مدیر اجرایی تماس بگیرند.
6.6

اصالت محتوا ( :)Authenticity of contentپستها و نظرات وبالگی باید دقیق و واقعی باشند .نویسندگان باید
اولین کسی باشند که در قبال اشتباهات خود پاسخگو هستند .در صورت بروز خطا ،اشتباه را شناسایی کرده و به
سرعت آن را اصالح کنید .اگر یکی از پستهای قدیمیتر اصالح شد ،مطمئن شوید که مشخص است این کار را انجام
دادهاید و این محتوا اصالح شده است.

6.6

انتشار اطالعات درباره :)Posting information about IWSO( IWSO
 6.6.1کارکنان از ارسال نظرات منفی در مورد سازمان ،شرکای آن ،فروشندگان ،تامینکنندگان یا اشخاصی که باعث
تاثیر منفی بر اعتبار نام سازمان میشوند خودداری خواهند کرد.
 6.6.2کارکنان از ارسال نظرات تحقیرآمیز در مورد سایر کارکنان ،مراجعهکنندگان یا ذینفعان  IWSOخودداری
خواهند کرد.
 6.6.3کارکنان  IWSOاجازه ندارند هیچگونه تصویری از مراجعهکنندگان یا سایر کارکنان منتشر کنند .اگر مراجعهکننده،
یا تصمیمگیرنده جایگزین برای شخص مراجعهکننده ،یک فرم رضایتنامه را امضا کرده و مدیر اجرایی نیز انتشار
پست را تایید کرده باشد ،در این صورت نماینده(های) ارتباطات میتوانند عکس و/یا داستان مراجعهکننده را با استفاده
از سایتها و پلتفرمهای رسمی رسانهای  IWSOمنتشر کنند.

6.10

«دوستی با مراجعهکنندگان به صورت آنالین (“)Friending clients
 6.10.1بسیاری از رسانههای اجتماعی به افراد امکان میدهند تا در شبکه اجتماعی خود با دیگران «دوست» شوند.
«دوستی» با مشتری ،با الزام به جداسازی روابط کاری و شخصی از هم سازگار نیست .دوستی با مراجعهکنندگان به
صورت آنالین میتواند محرمانه بودن و حریم خصوصی هر دو شخص کارمند و مراجعهکننده را به خطر بیندازد و
همچنین باعث از بین رفتن مرزهای یک رابطه حرفهای شود .کارکنان مسئول هستند اطمینان حاصل کنند که تعامل آنها
با مراجعهکنندگان از طریق روشهای رسمی  IWSOصورت میپذیرد ،مانند تلفن یا مالقات حضوری ،و مسئول هستند
اطمینان حاصل کنند که این تعامل از دستورالعملهای مربوط به حفظ حد و مرزهای حرفهای که توسط انجمن حرفهای
یا هیئت نظارتی آنها تعیین شده ،پیروی میکند.
 6.10.2اقدام توصیه شده این است که هرگونه درخواست مراجعهکننده برای «دوستی» ،تماسهای کاری ،پاسخهای
مستقیم یا دایرکت (@) ،پاسخهای وبالگی یا درخواست برای پاسخ وبالگی در سایتهای رسانههای اجتماعی نادیده
گرفته شوند و متعاقبا ً به صورت حضوری و شخصی به آنها رسیدگی شود .این امر برای حفظ یکپارچگی روابط
حرفهای و محافظت از محرمانگی است.

6.11

سایتها ،وبالگها و حسابهای رسمی IWSO :)Official IWSO sites, blogs and accounts( IWSO
وبسایت ،وبالگ و حسابهای رسانههای اجتماعی خود را اداره میکند.

 6.11.1فقط نماینده(های) ارتباطات  IWSOمجاز به ایجاد سایتهای رسمی اینترنتی یا رسانههای اجتماعی هستند که
حاوی اطالعات  IWSOبه عنوان شناسه در مطالب آنها یا از طریق استفاده از نشان تجاری شرکت باشد .سایتها یا
صفحاتی که بدون مجوز قبلی مربوط به الزامات فوق وجود دارند ،در زمان یافت شدن مورد بازبینی قرار گرفته و
 5ممکن است اصالح یا حذف شوند.
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 6.11.2نماینده ارتباطات ،بر تعامالت سایت  IWSOنظارت دارد.
 6.11.3مدیر اجرایی ،میتواند اعتبار نماینده(های) ارتباطات و سخنگویان رسمی  IWSOرا که میتوانند از
جانب سازمان نظر دهند ،به تایید برساند.
 6.11.4محتوای منتشر شده در سایتهای  IWSOبازتابدهنده ارزشها و عقاید  IWSOهستند.
 6.11.5برای سایتهای  ،IWSOآدرس ایمیل ارائه شده توسط ( IWSOبه عنوان مثال )immigrantwomenservices.com
روش اصلی شناسایی خواهد بود.
 IWSO 6.11.6ناشناس ماندن در وبالگها ،صفحات مرکز دایرةالمعارفی ویکی یا سایر اشکال مشارکت آنالین که
مربوط به  ،IWSOموضوعات کاری آن یا مسائلی میشود که سازمان با آنها درگیر است را منع میکندIWSO .
به شفافیت و صداقت باور دارد .هنگام ارسال نظر در سایتهای رسمی  ،IWSOکارکنان از پست الکترونیکی IWSO
خود استفاده خواهند کرد و از نام مستعار استفاده نکرده یا به صورت ناشناس به انتشار پست نخواهند پرداخت.
 .7استفاده از اینترنت ()Internet Usage
کارکنان فقط برای اهداف قانونی میتوانند از وبسایت  IWSOاستفاده کنند .شما نمیتوانید برای موارد زیر از سایت ما
استفاده کنید:

7.1









به هر روشی که هرگونه قانون یا مقررات محلی ،کشوری یا بینالمللی قابل اجرا را نقض کند.
به هر روشی که غیرقانونی یا جعلی باشد ،یا هر هدف یا تاثیر غیرقانونی یا جعلی داشته باشد.
برای ارسال ،دریافت ،آپلود ،دانلود ،استفاده یا استفاده مجدد آگاهانه از هرگونه مطالبی که با سیاستهای
 IWSOمطابقت ندارد و دادهها/تصاویری که مجوز انتشار برای آنها کسب نشده.
برای انتقال ،یا فراهم کردن ترتیب ارسال هرگونه آگهی یا مطالب تبلیغاتی ناخواسته یا غیرمجاز یا هر نوع
درخواست مشابه (هرزنامه).
برای انتقال آگاهانه دادهها ،ارسال یا آپلود هرگونه مطلبی که حاوی ویروس ،تروجان ،کرم رایانهای ،بمب
ساعتی مخرب کامپیوتری ،کیالگرها ،جاسوسافزار ،آگهیافزار ،یا هرگونه برنامه مخرب دیگر یا کدهای
کامپیوتری مشابه طراحی شده برای ایجاد تاثیر مخرب بر عملکرد هرگونه نرمافزار یا سختافزار کامپیوتری
باشد.
ً
مطالب توهینآمیز ،نامناسب یا نادرست که سهوا در وبسایت یا فیسبوک/سایر رسانههای اجتماعی
ارسال شدهاند ،بالفاصله حذف خواهند شد.
 IWSOبه حریم خصوصی کاربران احترام میگذارد و در شرایط معمول و عادی به حسابهای کاربری
دسترسی نخواهد داشت .با این حال ،در صورت نیاز IWSO ،حق بررسی محتویات حسابهای کاربری را
در برای خود محفوظ میدارد .چنین شرایطی ممکن است عبارت باشد از سوء استفاده مشکوک در امکانات
یا به منظور محافظت از یکپارچگی سیستم.
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 .6امنیت ()Security
به دالیل امنیتی ،کاربران مجاز نیستند اطالعات حساب کاربری یا رمز عبور  IWSOرا با کسی به اشتراک بگذارند.
حسابهای اینترنتی فقط باید توسط کاربر اختصاص داده شده به این حساب کاربری و برای اهداف مجاز مورد استفاده قرار
بگیرند.
اقدام و تالش برای دستیابی به رمز عبور حساب کاربری یک کاربر دیگر اکیدا ً ممنوع است .اگر یک کاربر بر اساس هرگونه
دلیلی ،اعتقاد داشته باشد که هر فرد غیرمجازی به رمز عبور وی دسترسی پیدا کرده ،وی باید با بخش فناوری اطالعات تماس
گرفته و درخواست بازنشانی رمز عبور خود را مطرح کند .کاربران باید تمام اقدامات احتیاطی الزم را برای جلوگیری از دسترسی
غیرمجاز به خدمات اینترنتی انجام دهند( .سیاست فناوری اطالعات)
1.1

کلیه رمزهای عبور باید دارای حداقل  1کاراکتر متشکل از حروف الفبا و اعداد باشند.

1.2

کاربران باید هر شش ماه یک بار رمز عبور خود را تغییر دهند.
 .6استفاده مجاز ()AUTHORIZED USAGE

برای کاربران مجاز امکانات شبکه  ،IWSOیک شناسه منحصر به فرد ایجاد خواهد شد .پیش از ایجاد شناسه منحصر به فرد،
کاربران باید به صورت کتبی با آپلود دستورالعملهای رسانههای اجتماعی ضمیمه این سیاست موافقت کنند (ضمیمه .)2
دستورالعملهای رسانههای اجتماعی بنا به صالحدید  IWSOممکن است گاه به گاه اصالح شوند .کاربران مجاز به تنهایی مسئول
حفظ محرمانگی رمزهای عبور و امنیت حسابهای کاربری خود هستند .کاربران مجاز به تنهایی مسئول کلیه اقداماتی هستند که
در زمان استفاده از شناسه کاربری رخ میدهد ،از جمله پیامرسانی الکترونیکی.
1.1

هرگونه اقدام به نقض مفاد این سیاست ،صرفنظر از موفقیت یا عدم موفقیت ،منجر به مجازات انضباطی
خواهد شد .اقدامات انضباطی ممکن است از توبیخ تا از دست دادن امتیازات حساب کاربری و اخراج کارمندان
متغیر باشند.

1.2

نقض مقررات استفاده از کامپیوتر و اینترنت میتواند منجر به وقوع جرم جزایی شود .چنین موارد
نقضی عبارتند از:





استفاده غیر مجاز از کامپیوتر (قانون جزایی ،بخش )342.1؛
مزاحمت و توطئه (قانون جزایی ،بخش )1.1( .)430؛
فساد اخالقی (قانون جزایی ،بخش )163
تهیه ،توزیع ،فروش یا در اختیار داشتن محتوای پورنوگرافی کودک (قانون جزایی ،بخش
.)163.1
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 .10روشها و/یا قوانین مرتبط (:)RELATED PRACTICES AND/OR LEGISLATIONS
قانون آزادی اطالعات و حفاظت از حریم خصوصی .R.S.O ،مصوب سال  ،1110اصالح شده («)» FIPPA
http://www.search.e-laws.gov.on.ca/en/isysquery/b31ffc15-1f72-48ac-9bdd 18691315d5c7/1/doc/?search=browseStatutes&context=#hit1قوانین حقوق بشر http://www.search.e-
4bba-a45a-laws.gov.on.ca/en/isysquery/532fe0da-7e4a =933cf5b4e0d4/6/frame/?search=browseSource&contextقوانین جزایی کانادا ).(R.S., 1985, c. C-46
http://laws.justice.gc.ca/en/C-46/
 .11منابع (:)REFERENCES

گروه مراقبتهای بهداشتی رویال اوتاوا ،استفاده از رسانههای اجتماعی توسط کارمندان  ،ROHCGبیمارستان کودکان انتاریو شرقی
( ،)CHEOاستفاده از رسانههای اجتماعی توسط کارکنان و پزشکان اتاوا ،کانادا
چارچوب اخالقی استفاده از رسانههای اجتماعی توسط متخصصان بهداشت روان ،موسسه درمان آنالین،
social-media-by-mental- http://www.onlinetherapyinstitute.com/ethical-framework-for-the-use- ofhealth-professionals/

کایزر پرمننتهسیاست رسانههای اجتماعی،
IWKhttp://xnet.kp.org/newscenter/media/downloads/socialmediapolicy_091609.pdf
مرکز بهداشت ،دستورالعملهای رسانههای اجتماعی -استفاده مرتبط با کار ،هالیفاکس ،کانادا
استفاده از رسانههای اجتماعی :آزمون خودسازگاری ،جانت اندرسون و پاکرین ،کارن -مجله مقررات پرستاری جلد  ،2شماره  ،1آوریل
2011
استفاده از سایتهای شبکه اجتماعی یا حرفهای میتواند محرمانه بودن را نقض کند :ژوئن 2010
https://www.cmpa- acpm.ca/cmpapd04/docs/resource_files/perspective/2010/02/pdf/com_p1002_7e.pdf
سیاست رسانههای اجتماعیکیلی کولمز ،دکتر روانشناسی ،سانفرانسیسکو ،ایاالت متحده آمریکا ()2010
http://www.drkkolmes.com/docs/socmed.pdf
 .12ضمائم (:)APPENDICES
سیاست حریم خصوصی
سیاست فناوری اطالعات در
زمینه دستورالعملهای
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سیاست ضد نژادپرستی/ضد ظلم
سیاست آزار و اذیت در محیط کار
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Acknowledgment

I have read, understood and agree to abide by the terms of this Social Media and Internet Usage
Policy.

Name (Print Name)

Signature

Date of Signature

1
های اجتماعیسیاست رسانه

