حراست
امروز اولویت اصلی کشور مقابله با جنگ نرم دشمن که هدف آن ایجاد تردید  ،اختالف و بدبینی میان آحاد مردم است و مهم ترین راه های
مقابله با این تهاجم حفظ و تقویت بصیرت  ،روحیه بسیجی  ،امید کامل به آینده و مراقبت جدی در تشخیص هااست.
امام خامنه ای (حفظه اهلل)
حراست در لغت به معنای پاسداری و مراقبت کردن می باشد .از لحاظ عرف اداری حراست نهادی است که در قلب تشکیالت یک سازمان
وجود داشته و وظیفه خطیر مراقبت از سالمت اجزای ریز و درشت آن تشکیالت را در برابر انواع و اقسام انحرافات بر عهده دارد.از این رو
حراست دانشگاه جامع علمی کاربردی در راستای وظایف قانونی محوله خویش و به منظور تأمین و حفاظت پرسنل ،اسناد و مدارک و اماکن
و بسترسازی جهت استقرار برنامه های جامع دانشگاه ،تحول و ارتقاء در سطوح و حوزه های مختلف ،کار خویش را مد نظر قرار داده و با
توجه به جایگاه دانشگاه جامع علمی کاربردی و ماهیت چند بعدی ساختار آن ،رسالت خویش را سنگین و تالش در جهت خدمت به مردم و
پرسنل فداکار را جدای از وظیفه خویش  ،عبادت می پندارد و در این مسیر ،بهبود عملکرد ،فرایند و توسعه را در تمامی ابعاد نصب العین
خویش ساخته و با استعانت از خداوند منان ،به کارگیری فناوری روز ،تجهیزات مناسب ،توسعه روش ها ،تجارب و مساعدت های
سازمانهای مرتبط و مدد جستن از مشارکت کارکنان و دانشجویان در راستای تحول و ارتقای کیفی عملکرد خویش تالش می نماید .لذا
وظیفه اصلی حراست مواظبت از سالمت سازمان و پیشگیری از فساد و تخلف در هر بخش با تکیه بر سه اصل هشدار دهنده یا پیشگیری
کننده،اصالح کننده یا در مان کننده و در نهایت جداکننده از سیستم است چرا که هر سازمانی جهت نیل به اهداف خود به سالمت درونی
و بیرونی نیاز دارد و حراست به عنوان چشم مدیر درسازمان و با توجه به اشراف اطالعاتی که به مجموعه دارد می تواند مشاور خوبی برای
مدیریت محسوب گردد که در نیل به این امر وظایف مسئولین حراست مراکز آموزشی علمی کاربردی نسبت به محیط به شرح زیرمی باشد:
 -1ارائه مشاوره امنیتی و خدمات اطالعاتی به باالترین مقام اجرائی مرکز
-2تدوین دستور العملهای حفاظتی جهت حفظ و نگهداری اسناد طبقه بندی شده و نظارت بر حسن اجرای آن
-3اشرافیت کامل بر رویدادها و وقایع جاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در مرکز
-4مسئول هماهنگی دفاع و کمیته پدافند غیرعامل در مرکز

-5حفاظت از اطالعات اسناد کارکنان و اماکن و محیطهای تحت پوشـش بـه منظـور جلـوگیری از هرگونـه
تهدیـد و خطرات احتمالی
 -6ابالغ دستورات حراستی به واحدهای اداری و مؤسسات تابعه
 -7تهیه شناسنامه محیطی و به روز نمودن و جمع بندی اخبار و تهیه بولتن
 -8تعیین صالحیت کلیه پرسنل و اساتید و تشکیل پرونده صالحیت عمومی آنها
-9پیش بینی و پیشگیری از تحرکات غیر قانونی در محیط تحت پوشش
-10نظارت دقیق بر نحوه نگهداری اسناد و مدارک در کلیه بخش های دانشگاهی
-11ارائه پاسخ به سازمانهای ذیصالح در خصوص استعالم های افراد
-12شرکت در کلیه جلسات شورای آموزشی به عنوان عضو اصلی
-13طبقه بندی حفاظتی اماکن و تاسیسات تحت پوشش دانشگاه با هماهنگی مراجع ذی ربط
-14حفاظت از کلیه اموال ،تاسیسات و ساختمانها باتهیه طرحهای حفاظتی و صدور دستورالعملهای الزم و نظارت دقیق بـر اجـرای آنهـا
-15کنترل و نظارت بر حضور و اشتغال اتباع خارجی در محیط دانشگاه براساس ضوابط مربوط
 -16صدور کارت شناسائی و مجوز تردد و رعایت تدابیر الزم به منظور پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و جعل
 -17ایجاد دبیرخانه و بایگانی محرمانه به منظور دریافت ،ثبت و صدور کلیه نامه های طبقه بندی شده واحد ذیربط
 -18نظارت و اشرافیت کامل بر کلیه فعالیت های جانبی و کمک آموزشی مرکز اعم از اردوها ،همایشات ،فعالیت های انجمن های علمی،
فرهنگی ،مسابقه ،نشریات ،کتابخانه ،بوفه و ...
-19نظارت فعال بر امور ثبت نام دانشجویان جدید الورود
-20نظارت دقیق و کامل بر نحوه تکثیر سواالت،ایجاد مخزن و برگزاری کلیه امتحانات واحد دانشگاهی
 -21نظارت دقیق برکلیه جلسات و نشریات دانشجویان و کارکنان و اساتید مرکز
-22تامین و برقراری انتظامات ورودی و داخلی دانشگاه و گزارش حوادث به مقامات مسئول در زمان مقتضی
 - 23تهیه گزارشات حراستی و محرمانه مورد نیاز مسئولین ذیربط
 -24انجام سایر امور در حدود وظایف محول شده.

ارتباط مستقیم با حراست05143222800 :
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