
 باسمه تعالی

 پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله می فر مایند : نعمتان مجهولتان ، الصحه و االمان

  دو نعمت هست که انسان ارزش آن ها را درست نشناخته است، یکی سالمتی و دیگري امنیت .

  

 
 

 تعریف حراست :

امنیت به عنوان یکی از مهمترین نیازهاي بشر، زیر بناي رشد فردي و اجتماعی است. در تمام طول زندگی بشر، 
  		تالش براي تأمین امنیت جزء دغدغه هاي اصلی محسوب می شود. 

حراست جایگاهی است که به طور حتم با آن آشنایی داشته و یا در مورد آن شنیده اید. حراست داراي نقش مهم 
حساسی در وزارتخانه ها و سازمان ها و سایر دستگاه هاي دولتی و وابسته به دولت می باشد و در لغت به معناي و 

پاسداري و مراقبت کردن می باشد. از لحاظ عرف اداري، حراست به نهادي گفته می شود که در قلب تشکیالت 
 و	و درشت آن تشکیالت را در برابر انواع یک سازمان وجود داشته و وظیفه خطیر مراقبت از سالمت اجزاي ریز 

در واقع وظیفه اصلی حراست، مواظبت از سالمت سازمان است، چرا که  .دارد عهده بر موجود هاي انحراف اقسام
هر سازمانی جهت نیل به اهداف خود به سالمت بیرونی و درونی نیاز دارد. از آنجا که سالمت هر سازمان همواره 

و تهدیدهاي درونی و نفوذي است، براي حفظ سالمت و پیشگیري از آلودگی ها نیازمند در معرض آلودگی ها 
 و تشخیص با "ثانیا. کند جلوگیري سیستم داخل به ها آفت نفوذ از " "سیستمی هستیم که با دقت زیاد اوال

گاه در راستاي دانش	حراست مدیریت	.کند ایجاد را سازمان سالمت موقع به عالج زمینه درونی، هاي آفت شناخت
حفاظت و حراست از ارزش هاي واالي نظام، حفظ و انسجام در مجموعه دانشگاه و جلوگیري از انحراف و تخلف 

  در امور اجرایی و در دیگر زمینه ها ایجاد شده است.

  

 رسالت حراست :



خویش و به  حراست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم در راستاي وظایف قانونی محوله
منظور تامین و حفاظت از پرسنل، اسناد، مدارك و اماکن و بسترسازي جهت استقرار برنامه هاي جامع دانشگاه، 

  تحول و ارتقاء در سطوح و حوزه هاي مختلف کارخویش را مد نظر قرار داده است .

پژوهشی ، بهداشتی ، درمانی و لذا با توجه به جایگاه دانشگاه علوم پزشکی جهرم و ماهیت چند بعدي (آموزشی ، 
...) ساختار آن، حراست رسالت خویش را سنگین و تالش در جهت خدمت به مردم و پرسنل فداکار را جداي از 
وظیفه خویش، عبادت می پندارد و در این مسیر، بهبود عملکرد، فرایند و توسعه را در تمامی ابعاد نصب العین 

منان، بکارگیري فن آوري روز، تجهیزات مناسب، توسعه روشها، تجارب و  خویش ساخته و با استعانت از خداوند
مساعدت هاي سازمانهاي مرتبط و مدد جستن از مشارکت کارکنان و ارباب رجوع در راستاي تحول و ارتقاي کیفی 

  عملکرد خویش تالش می نماید.

  

 اهداف حراست :

ارزش هایی را در راستاي انجام وظایف قانونی و  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم	حراست
   :نیل به اهداف سازمانی خویش ترسیم نموده است که به موارد ذیل اشاره می گردد

       حساسیت نسبت به ارزشهاي نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران  

     رعایت اصول و موازین اسالمی، اخالقی و قانونی و احترام آنان  

     تکریم ارباب رجوع و حفظ کرامت هاي انسانی افراد بدون توجه به قومیت ، مذهب و ... آنان  

     تحکیم اخوت و برادري بین پرسنل  

     ارتقاي کیفیت و افزایش بهره وري  

     رضایتمندي کارکنان و ارباب رجوع  

     تالش در راستاي ایجاد امنیت شغلی پرسنل دانشگاه  

     ساختاري نو در حفاظت فیزیکی، پرسنلی، اسناد، مدارك و IT پی ریزي و بنا نماید.   

     به مقوله آموزش و پژوهش در بین پرسنل خویش توجه ویژه داشته باشد.   



     به محیط پیرامون خویش با نگاهی علم محور، برنامه مدار و تحولگرا بنگرد.   

     با شیوع مواد مخدر در بین پرسنل و انحرافات اداري و اجتماعی مبارزه نماید.   

      با مسائل و مشکالت موجود در سازمان باشدملجاء و پناه کارکنان در مواجهه.   

      راههاي ارتباطی نو و دو سویه در راستاي ارتباط با ارباب رجوع، کارکنان، دانشجویان و ... طراحی و تعریف
  نماید

. 

  :بنابراین حضور حراست در عرصه فرآیندهاي سازمانی، همواره در راستاي دستیابی به دو هدف عمده زیر است

  سازمانی اهداف برد پیش منظور به سازمان امنیتی و حفاظتی توان ارتقاي و حفظ		:	دف کالن و راهبرديه - 1

همراهی و مساعدت مدیران با ارائه مشورت هاي موثر و اطالع رسانی به موقع، اعمال نظارت  : اهداف عملیاتی-2
  ها و اقدام هاي موثر براي حفاظت همه جانبه از ایمنی و سالمت منابع سازمان

  

 عملکرد حراست:

  :عملکرد حراست را می توان در چهارچوب وظایف زیر خالصه نمود

ن اعم از کارکنان ، اعضاي هیات علمی و دانشجویان و جلوگیري از هرگونه حراست و صیانت از دانشگاهیا - 1
  تعرض نسبت به آنان

کشف و مقابله با توطئه دشمنان خارجی و داخلی انقالب اسالمی در راستاي لکه دار نمودن امنیت اجتماعی  -2
  محیط دانشگاه

عه شاغالن در دانشگاه و اعالم به مبادي کشف و برخورد با جرایم و تخلفات سیاسی، امنیتی و اداري مجمو- 3
  ذیربط

  IT حفاظت و	 اجراي آیین نامه ها و دستورالعمل هاي حفاظت فیزیکی، حفاظت اسناد و مدارك - 4

  نظارت بر حفاظت فیزیکی دانشگاه و تهیه طرح هاي حفاظت فیزیکی - 5



  صدور مجوز تردد وسائط نقلیه به محوطه دانشگاه - 6

   

 


