
مجمع تشخیص مصلحت  12/2/68دستگاه حراست براساس ماده واحده قانون مصوب 
نظام با اهداف و تشکیالت سازمانی خاص به عنوان یک مجموعه اجرائی و نظارتی از 
مصادیق بارز و حیطه شمول اصول و قواعد مذکور بوده و به لحاظ ویژگی ها، وظایف و 

 غیر صورت به یا مستقیماً	هاي تشکیالتی،  جایگاه سازمانی بعنوان یکی از زیر مجموعه
 و کیفی کنترل و کار محیط سازي سالم با ارتباط در خطیري وظایف نامحسوس و مستقیم

 اسناد ، اماکن و تاسیسات از حفاظت ، مالی -اداري تخلفات احراز و بررسی ، کارکنان کمی
 .باشد می دار عهده را مدارك و

  
  

 راست اجماالً مبتني برموارد ذیل خواھد بود:بنابراین سیاست و عملكرد ح

اهتمام و پاسداري از دین مبین اسالم و دستاوردهاي انقالب ، تبلیغ تفکرات بسیجی ،  -1
بذل مساعی و تالش در جهت حفظ مصالح نظام مقدس جمهوري اسالمی به عنوان اساسی 

  ترین وظیفه دستگاه حراست.

ت خشک و بی مورد و روشهاي تنگ نظرانه و ممانعت و اعتراض از اعمال و تعصبا -2
  متحجرانه و هرگونه انحصار طلبی در انجام وظایف سازمانی واحد.

(  عموم براي مامن ترین محرم عنوان به حراست دستگاه شناساندن در مجاهدت -3	
 و تخلفات و نظرات نقطه انعکاس منظور به) رجوع ارباب و کارکنان و مدیران ، مسئولین

اي مشروع آنان و تالش در رسیدگی و اقدامات الزم مطابق ضوابط براي اجابت درخواسته
  درخواستهاي منطقی و قانونی مشارالیهم.



 مشی خط و کارها راه ارائه و تمهید منظور به مجموعه قوت و ضعف نقاط شناسائی -4	
  . دستگاه مدیر به موجود مشکالت و ها نارسائی رفع جهت در مناسب هاي

کامل و دقیق شرح وظایف و دستورالعملهاي اجرائی و بهره برداري کامل از  رعایت -5	
  تجارب مکتسب.

 اهتمام و سازمانی اهداف تحقق در دیگران و مقامات با صمیمانه و تنگاتنگ همکاري -6	
 بذل و مدیران به نستوه و امین مشاورین عنوان به حراست جایگاه تبین و القاء در تالش و

تحقق این ایده که : مدیران و مسئولین حراست براي همدیگر می  در مشترك مساعی
  باشند نه در مقابل و رو در روي هم.

 موارد تمام در حراست اقدامات اینکه در وافر توجه بذل و حراست دستگاه شناساندن -7	
 به اقدام و توجه از و باشند می استناد قابل مدارك و اسناد به متکی و مستند و مستدل
  ت غیر مستند و غیر موجه جداً پرهیز و اجتناب خواهد شد.گزارشا

 و سازمان اداري و کاري محیط سازي سالم جهت در کامل و مستمر اهتمام و توجه -8	
 و بازده تقلیل از جلوگیري براي وحشت ارعاب و تهدید و تشنج جو بروز از جلوگیري

  		یکدیگر. به ظن حسن و متقابل کامل اعتماد ، کارکنان کاري اعتماد

  اهتمام و به کارگیري امر به معروف و نهی از منکر در مسائل مبتالبه ..... و در همه امور. -9

   

   

 


