هؼشفی ًشم افضاس حفاظت فیضیکی
ایي ًشم افضاس جْت
 -1کٌتشل تشدد :
 ) 1-1کٌتشل تشدد ًیشٍی اًساًی ً :یشٍی اًساًی ضاهل پشسٌل  ،اػضای ّیات ػلوی  ،اػضاای
ضشکت ّا ٍ پیواًکاساى  ،داًطجَیاى ٍ افشاد هتفشقِ هی تاضذ .
کٌتشل تشدد ًیشٍ اًساًی ضاهل دٍ تخص صیش هی تاضذ :
 )1-1-1کٌتشل تشدد پشسٌل اص دسب اصلی ّ :ذف اص ایي کٌتشل تشدد تحت ًظاش داضاتي
ػثَس ٍ هشٍس پشسٌل تا خشسج اص هَسسِ دس صهاى اداسی هی تاضذ ایي خشٍج ضااهل
اًَاع هشخصی ّا (ساػتی  ،سٍصاًِ  ،استحقاقی  ،تذٍى حقاَ ٍ ٍ )...هاهَسیات ّاا
ٍخشٍج تذٍى هجَص ٍ  .....هی تاضذ .
 )2-1-1کٌتشل تشدد پشسٌل دسب ساا ختوااى ّاا  :دس ایاي قساوت تاشدد پشساٌل تایي
ساختواى ّا ٍ تخص ّای داخلی هَسسِ یا اسگاى ثثت هی ضَد .تا ٍسٍد ٍ خاشٍج
ّش پشسٌل تِ ّش تخص اطالػات تشدد آى ثثت هی ضًَذ.
 )3-1-1کٌتشل تشدد اػضای ّیات ػلوی اص دسب اصلی ّ :ذف اص ایي کٌتاشل تاشدد تحات
ًظش داضتي ػثَس ٍ هشٍس اػضای ّیات ػلوی تا خاشسج اص هَسساِ دس صهااى اداسی
هی تاضذ ایي خشٍج ضاهل اًَاع هشخصی ّا (ساػتی  ،سٍصاًِ  ،استحقاقی  ،تاذٍى
حقَ ٍ ٍ )...هاهَسیت ّا ٍخشٍج تذٍى هجَص ٍ  .....هی تاضذ .
 )4-1-1کٌتشل تشدد اػضای ّیات ػلوی دسب سا ختواى ّا  :دس ایي قسوت تشدد اػضاای
ّیات ػلوی تیي ساختواى ّا ٍ تخص ّای داخلی هَسسِ یا اسگاى ثثت هی ضَد
.تا ٍسٍد ٍ خشٍج ّش ػضَ ّیات ػلوی تِ ّش تخص اطالػات تشدد تِ ّوشاُ دلیال
هشاجؼِ آى ثثت هی ضًَذ.
 )5-1-1کٌتشل تشدد اػضای ضشکت ّا ٍ پیواًکاساى اص دسب اصلی ّ :ذف اص ایاي کٌتاشل
تشدد تحت ًظش داضتي ػثَس ٍ هشٍس اػضای ضشکت ّاا ٍ پیواًکااساى تاا خاشسج اص
هَسسِ دس صهاى اداسی هی تاضذ ایي خشٍج ضااهل اًاَاع هشخصای ّاا (سااػتی ،
سٍصاًِ  ،استحقاقی  ،تذٍى حقَ ٍ ٍ )...هاهَسیت ّا ٍخشٍج تذٍى هجَص ٍ  .....های
تاضذ .
 )6-1-1کٌتشل تشدد اػضای ضشکت ّا ٍ پیواًکاساى دسب سا ختواى ّاا  :دس ایاي قساوت
تشدد اػضای ضشکت ّا ٍ پیواًکااساى تایي سااختواى ّاا ٍ تخاص ّاای داخلای
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هَسسِ یا اسگاى ثثت هی ضَد .تا ٍسٍد ٍ خشٍج ّش پشسٌل تِ ّش تخاص اطالػاات
تشدد آى ثثت هی ضًَذ.
 )7-1-1کٌتشل تشدد داًطجَیاى  :دس ایي تخص دٍ ًَع کٌتاشل تاشدد داسیان  .الاب) ثثات
ٍتایگاًی تخلفات داًطجَیاى ب) ثثت ٍسٍد ٍ خشٍج ّوشاّاى داًطجَ (اکثشا ایاي
کٌتشل تشدد ّوشاُ داًطجَ کِ تشای حضَس دس هشاسوی هاًٌذ دفاػیِ داًطاجَیی ٍ
جطي فاسؽ التحصیلی هی تاضذ صَست هی گیشد )
) کٌتشل تشدد ٍسایل ًقلیِ ٍ :سایل ًقلیِ تِ دٍ دستِ صیش قسین تٌذی ضذُ اًذ ٍ تاشای ّاش
دستِ ًَع کٌتشل تشدد هتفاٍت هی تاضذ :
ٍ )1-2-1سایل ًقلیِ ػوَهی  :ضاهل آى دستِ اص ٍسایلی هی ضَد کِ دس اختیااس داًطاگاُ
هی تاضذ ایي ٍسایل ًقلیِ تشای تشدد دس داًطگاُ ًیاص تِ تش چسة تشدد ًذاسًذ  .کٌتشل تشدد
خاسجی ایي دستِ ٍسایل ٌّگام ٍسٍد ٍ خاشٍج تاِ هحاید داًطاگاُ صاَست های گیاشد .
کٌتشل تشدد داخلی تا ثثت تخلفات تشافیکی اًجام گشفتِ تَسد ساًٌذُ خاَدسٍ صاَست های
گیشد .
ٍ )2-2-1سایل ًقلیِ خصَصی  :ضاهل آى دستِ اص ٍسایلی هی ضاَد کاِ تاشای تاشدد دس
داًطگاُ ًیاص تِ تش چسة تشدد یا هؼشفی ًاهِ اص هشجغ خاظ داضتِ تاضٌذ تشای ایي هٌظاَس
دس قوسوت هذیشیتی سیستن قسوتی تشای صذٍس تشچسة دس ًظش گشفتاِ ضاذُ اسات ایاي
تشچسة ّا دس دٍ ًَع هتفاٍت صادس هی ضًَذ .
 )1-2-2-1تش چسة ّای دائوی  :ایي ًَع تش چساة ّاا فقاد تاشای کاادس ادسی ،
پشسٌل ٍ اػضای ّیات ػلوی صادس هی ضَد .
 )2-2-2-1تش چسة ّای هَقتی  :ایي ًَع تش چسة ّا فقد تشای کادس غیاش ادسی
 ،داًطجَیاى ٍ پیواًکاساى صادس هی ضَد .
ّش دٍ ًَع صذٍس تش چسة ضاهل هَاسد هطتشک هقاتل هی تاضذ :تاطال کاشدى تاش
چسة  ،توذیذ تش چسة ٍ هحذٍد کشدى تش چسة ( دس صَستی کِ اساتفادُ کٌٌاذُ
تشچسة داسای تخلفات هتؼذد تاضذ هی تَاى تا هحذٍد کاشدى تشچساة تاشای هاذت
صهاى خاصی اص تشدد ٍسیلِ ًقلیِ اش دس هحید داًطگاُ جلَگیشی کشد ) هی تاضذ.
اص دیگش افشادی کاِ های تَاًٌاذ تاا ٍسایلِ ًقلیاِ دس داًطاگاُ تاشدد داضاتِ تاضاٌذ ّواشاُ
داًطجَیاى تشای حضَس دس هشاسن دفاػیِ ٍ جطي فاسؽ التحصایلی های تاضاذ .کاِ تٌاا تاِ
تصوین حَصُ سیاست تِ ّشتؼذاد ٍسیلِ ًقلیِ جْت حضَس دس هشاسن اجاصُ تشدد هی دٌّذ.

کٌتشل تشدد خاسجی ایي دستِ ٍسایل ٌّگام ٍسٍد ٍ خشٍج تِ هحید داًطگاُ صَست های
گیشد ٍ کٌتشل تشدد داخلی تا ثثت تخلفات تشافیکای اًجاام گشفتاِ تَساد ساًٌاذُ خاَدسٍ
صَست هی گیشد .
 )3-1کٌتشل ٍسٍد ٍ خشٍج اهَال  :اهَال دس دٍ دستِ اهَال هصشفی ٍ غیش هصشفی کٌتشل هی ضًَذ
اهَال هصشفی  :اهَالی کِ دس ٌّگام ٍسٍد تِ داًطگاُ ضواسُ اهَال ًوی گیشًاذ ٍ دس تیطاتش هاَاسد اص
هحید داًطگاُ خاسج ًوی ضًَذ  .تشای اهَال هصشفی اطالػات ٍسٍد تاِ سیساتن ً ،حاَی هصاشف ،
هشجغ اًتقال دٌّذُ ٍ هصشف کٌٌذُ تایگاًی هی ضَد .
اهَال غیش هصشفی :اهَالی کِ دس ٌّگام ٍسٍد تِ داًطگاُ تش ضواسُ اهَال هی گیشًذ .تشای کٌتشل ٍسٍد
ٍ خشٍج ایي اهَال هکاى ٍ صهاى ٍسٍد ٍ خشٍج  ،هشجغ اًتقال دٌّذُ تایگاًی هی ضَد .
ثثت اهاًات  :ثثت آًذستِ اص کاال ّای کِ ًضد اًتظاهات تِ اهاًت گزاسدُ هی ضَد یا تِ صَست اهاًت
گشفتِ هی ضَد.

 -2ثثت ٍقایغ ٍ سٍیااذاد ّا :
 )1-2ثثت ٍقایغ ٍ حَادث :

 )2-2ثثت هشاسن  :ایي تخص ضاهل دٍ قسوت هی تاضذ :
 )1-2-2هااااشاسن تاااضسگ ّ :وایص ّا ٍ هشاسوی کِ دس تاالس ّای داًطگاُ تا هیْواًااى ٍ
ضشکت کٌٌذُ گاى صیاد ٍ تذاسکات صیاد اًجام هی گیشد کِ اغلة جٌثِ سسوی یا گشٍّای داسد .
تشای ایي هشاسن اطالػات کلی دس هَسد هکاى ٍ صهاى هشاسن ،هشجغ تش گاضاس کٌٌاذُ ،هاذػَیي ٍ
ضشکٌٌذگاى  ،خالصِ هختصشی اص هطالة اسائِ ضذُ دس هشاسان ٍ اقاذاهات ًتظاهااتی اًجاام دس
هشاسن ثثت هی ضَد .
 )2-2-2هشاسوی کِ تیطتش جٌثِ ضخصی هاًٌذ اسائِ پایاى ًاهاِ ٍ دفاػیاِ ّاا ی داًطاجَئی ٍ
جطي ّای فاسؽ التحصیلی هی تاضذ تشای ایي گًَِ هشاسن اطالػات جضئی تشی ًساثت هشاسان
تضسگ ثثت هی ضَد .تشای ّوشاّاى داًطجَیی کِ هسثة هشاسن است چٌذیي تشچساة تاشدد
جْت حضَس دس هشاسن صادس هی ضَد .
 )3-2-2دفتش گضاسش سٍصاًِ کاستش :
ػالٍُ تش هَاسد رکش ضذُ هوکي است کاتش ًیاص تِ ثثات اطالتای خااظ داسد تاشای ایاي هٌظاَس
قسوتی تشای ثثت گضاسش کاستش دس ًظش گشفتِ ضذُ است .

