
 حراست اداره کلدفتر

 نهاد حراست به همت نیروهای با ایمان ، متعهد ، متخصص ، دلسوز وانقالبی خدمات بزرگی برای انقالب انجام داده است.

 حراست مأمن وجایگاه امنی برای حفاظت از منابع وسرمایه انسانی است  .

 تعریف حراست
از جنبه اداری حراست ، به نهادی اطالق می گردد که وظیفه  حراست در لغت به معنای پاسداری و مراقبت کردن است . 

 حساس و خطیر مراقبت از سالمت اجزای ریز و درشت سازمان را در مقابل انواع انحراف های احتمالی و موجود بر عهده دارد .

 اف حراست هدا
 پیش برد اهداف سازمان از طریق حفظ وارتقای توان حفاظتی و امنیتی –هدف کالن  –الف 

ارائه مشورت و اطالع رسانی به موقع به مدیران و اعمال نظارتهای مؤثر جهت ایمنی و سالمت منابع  –هدف عملیاتی  -ب

 سازمان 

 

 شرح وظایف حراست 
 حفاظت فیزیکی .1

 حفاظت اسناد .2

 حفاظت پرسنلی .3

 ITحفاظت  .4

 حفاظت آزمون .5

 

 فیزیکی حفاظت 
 .تهیه طرحهای حفاظتی و صدور دستورالعمل های الزم و نظارت بر اجرای آنها -

 .کنترل تردد کارکنان و ارباب رجوع به اداره کل تأسیسات و اماکن طبقه بندی شده -

 .کنترل بر نصب و نظارت بردوربین های مداربسته -

 .صدور مجوز تردد خودرو -

 .نگهباناننظارت ، آموزش و کنترل بر عملکرد  -

 .نظارت بر اموال منقول و غیر منقول اداره کل -

 .حفاظت ، کنترل و اتخاذ تدابیر الزم جهت برگزاری هرچه سالم تر آزمونها -

 حفاظت اسناد 
 .ایجاد دبیرخانه محرمانه و دریافت ، ثبت و صدور کلیه نامه های طبقه بندی شده -

 .آن نگهداری اسناد طبقه بندی شده و نظارت بر حسن اجرای -

  .صدور کارت شناسایی و رعایت تدابیر الزم جهت پیشگیری از هر گونه سوء استفاده و جعل -

       

 حفاظت پرسنلی 

 .شناسایی عناصر متعهد و تالشگر و زمینه سازی رشد آنان  -



از بررسی صالحیت و اعالم نظر جهت تصدی و انتصاب افراد در مشاغل حساس بر اساس دستورالعملهای اعالم شده  -

جمع آوری و  –سوی مراجع ذیصالح.شناسایی تخلفات ، زمینه ها و مکانیزم انجام آن جهت ارائه به مراجع ذیربط 

 اطالع رسانی اخبار اعم از ) سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی ( و انعکاس آنها به مدیریت  و مراجع ذیصالح .

 .الترین مقام اجراییارائه مشاوره امنیتی و خدمات اطالعاتی الزم به با -

 .بررسی مشکالت ارباب رجوع -

 IT حفاظت 

تهیه طرحهای حفاظتی و صدور دستورالعملهای الزم جهت حفاظت از نحوه نگهداری سیستم های سخت افزاری و نرم  -

 .افزاری

 LAB – Wan – Webی الزم به منظور چگونگی حفاظت داده ها به کاربران سیستمهای آموزش ها -

 .نیروی انسانی در مقابل رایانه و بالعکسآموزش حفاظت  -

 حفاظت آزمون 

 .مپ شده آزمون ادواری همسان کشوری های پل تفکیک سؤاالت و پاسخنامه -

 .حضور نماینده حراست در قرنطینه تکثیر سؤاالت اداره سنجش و ارزشیابی -

 تطبیق عکس کلیه شرکت کنندگان در سالن آزمون توسط نماینده حراست در مراکز -

 نظارت بر صحت و سالمت برگزاری آزمون توسط نماینده حراست در مراکز . -

 .ورود تلفن همراه به سالن آزمون توسط نیروی حفاظت فیزیکی  ممانعت از -

 

  9316شاخص این دفتر در سال  به اختصارعملکرد* 

الکترونیکی نمودن کلیه پروندهای پرسنلی نیروهای رسمی ، پیمانی ، قراردادی وحق التدریس در شش ماهه دوم  -1

 .1331سال 

 وارائه به دفتر مرکزی حراست سازمان .  ITتهیه وتنظیم چک لیست حفاظت  -2

 . تهیه وتنظیم چک لیست حفاظت فیزیکی وارسال به حراست کل استان ودفتر مرکزی حراست سازمان -3

 نظارت برعملکرد اداره کل استان در خصوص تکالیف ابالغی در حوزه اقتصاد مقاومتی . -4

 تهیه شناسنامه محیطی اداره کل ومراکز آموزشی در سطح استان . -5
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 سطح استان.
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