
 :کوتاه سخن اول

  بھ نظر شما حراست چگونھ جایي است و چھ اھدافي را دنبال مي كند ؟ -

  اطالعات شما در رابطھ با شرح وظایف حراست تا چھ حدي است ؟ -

  آیا مي دانید حراست در چھ مواردي مي تواند یاري رسان شما باشد ؟ -

  آیا مي دانید شما در چھ مواردي مي توانید حراست را یاري كنید ؟ -

آیا مي دانید در چھ مواقعي باید بھ حراست مراجعھ نمایید و چگونھ مسائل و مشكالت خود را مطرح نمایید  -

  ؟

   

   

  :کوتاه سخن آخر

اجرایی کشور  حراست همانا وظیفه مراقبت و حفاظت از امکانات مادي و منابع انسانی دستگاه هاي
را بر عهده دارد و فعالیت آن در نهایت موجب تأمین امنیت در دو مقوله ذکر شده می گردد . حراست 
یعنی تامین امنیت روانی و فیزیکی محیط هایی که شما در آن مشغول به فعالیت هستید که این 

  "دیگر ما. طرف و هستید شما آن طرف یک	"	تامین امنیت نیاز به همکاري دو سویه دارد:

 و پویا مشارکت بدون محیطی هیچ آرامش و امنیت که سازیم نشان خاطر را واقعیت این مایلیم	
 اهدافش و کارکرد که دانیم می زا درون بخشی را حراست ما. شود نمی حاصل آن کاربران مؤثر

راستا  در ما هدف ، واقع در. باشد نمی پژوهشی و دانشگاهی هاي محیط اصلی اهداف از جدا چیزي



 سعی	و طول هدف هاي ارزشمند نظام آموزشی و علمی قرار دارد ، نه در عرض یا نقطه مقابل آن. 
 براي علمی نوین ابزارهاي و روشها ترین کارشناسانه از جویی بهره با دانشگاه سطح در ما تالش و

زمینه هاي  و نگرش دادن سوق در سعی ، دانشگاهی محیط گستره در فیزیکی و روانی امنیت تحقق
شغلی خود به سوي حرفه اي ترین و علمی ترین نظریه ها و دستاوردهاي بشري داریم که به مقوله 

  امنیت از دریچه انسانی می نگرند.

  اعتقاد حراست ابتدا پیشگیري و سپس درمان است .

ش پژوه ، فرهنگ علم عرصه در که هایی انسان شان و حرمت حفظ و انسانی کرامت به احترام ضمن	
و معرفت تالش می کنند ، سعی خواهیم کرد تا از هرگونه فعالیت و یا کوشش هاي نابخردانه اي که 
موجب به مخاطره افتادن زمینه آرامش و امنیت دانشگاهیان عزیز می شوند ، جلوگیري به عمل 

ه شدت آوریم. ما با جرم ، جنایت ، قانون شکنی ، تخلف و حریم شکنی وایجاد نارضایتی درمجموعه ب
  مخالفیم و طرفدار دوستی ، مهربانی و همکاري هستیم.

اطالعات شما حتی اگر بسیار ناچیز به نظر برسد شاید براي رسیدن به هدفی که ما و شما به دنبال 
  آن هستیم راهنمایی بزرگی باشد. بنابراین در جهت سالم سازي محیط ، ما را یاري نمائید.

   

   

 


