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 1 «شب   فتیخدمات حفاظت فیزیکی شقرارداد »

 2که در اين قرار داد کارفرما  آقای دکتر سیامک صفاپور جناببه نمايندگی  دانشگاه هنر اسلامي تبريزاين قرارداد بين 

 3عنوان به ............شماره ثبت: به .................................نمايندگي  به.......................................... شود و موسسه:ناميده می

 4ردار ب به عنوان بهره جناب آقای عباسقلي وهابيتحت نظارت رئيس حراست دانشگاه هنر اسلامی تبريز  طرف قرارداد

 5 گردد.شود مطابق شرايط زير منعقد میقرارداد ناظر ناميده میو ناظر قرارداد که در اين 

 6 :قرارداد موضوع -1ماده 

 7 امل:شصبح  0:91الی 13:91از ساعت  در شيفت شب دانشگاه فيزيکی حفاظت و انتظاماتمربوط به  امور انجام -1-1

 8)درب آزادی، درب  دانشگاه مجموعه پرديس، نفر 2 ایی چندرسانهدانشکده، نفر 2 ی معماری و شهرسازیدانشکده

 9  صبح. 03:0شب تا  10از ساعت  هر کدامکه  101سیار و درب  ، نفر 4حکیم، درب پیام نور، درب انبار( 

 10 تاريخ قرارداد3 -2ماده 

 11 ماه شمسی 12سال معادل  1به مدت اين قرارداد  -2-1

 12 خواهد بود. 91/10/1011 تا تاريخ 11/10/3193از تاريخ  -2-2

 13 مبلغ قرارداد3   -:ماده 

 14 . باشدمی ريال ............. ريال معادل........................................ دون محاسبه بيمهنيرو ب مبلغ قرارداد به ازای هر نفر -9-1

 15 ريال .........................نفر به مبلغ  10به ازای انتظامات دانشگاه مبلغ کل پيش بينی شده ماهانه برای قرارداد  -9-2

 16  .باشدمی بدون بيمه

 17ام ديگر ايتعطيلات عيد نوروز، تابستان و  ايام دراين قرارداد،  طرف قرارداداز نيروهای درصورت استفاده : 1تبصرره 

 18اين قرارداد  9مطابق قيمت پيشنهادی مندرج در بند  طرف قراردادبا صلاحديد کار فرما، قيمت اختصاص يافته برای 

 19 خواهد بود.

 20 3پرداخت نحوه -4ماده 

 21توسط دستگاه نظارت و تاييد نهايی کارفرما  آن صورت وضعيت و تاييد لوحه حضرور و یيا  و پس از ارائه -0-1

 22 پرداخت صورت خواهد گرفت.

 23 گيرد. می صورت )دانشگاه( دستگاه نظارتکارفرما و  تاييد با طرف قرارداد به ها پرداخت کليه -0-2

 24 
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 26  :قرارداد اصلاح روش -5ماده 

 27 قرارداد مبلغ طرف قرارداد شرکت به اعلان با کار حجم ميزان تغيير به نسبت ضرورت درصورت ميتواند کارفرما -0-1

 28 .دهد افزايش يا کاهش درصد % 20 تا را

 29 شرررايط عمومی، مقررات رعايت و قرارداد اين اجرای حسررن جهت ضرررورت، درصررورت ميتواند کارفرما -0-2

 30 .نمايد الحاق قرارداد اين به ميداند لازم که را اختصاصی

 31 و پس آمد درخواهد تعليق حالت به قرارداد باشد طرفين کنترل از خارج که بازدارنده عوامل بروز درصورت -0-9

 32 .خواهد يافت ادامه و شده افزوده آن مدت به تناسب به يا و فسخ قرارداد اين طرفين توافق با قهريه قوه رفع از

 33  :کارفرما تعهدات -6ماده 

 34طرف  به اًکتب لازم های هماهنگی ايجاد و همکاری جهت خود الاختيار تام نماينده عنوان به را نفر يک کارفرما -0-1

 35 .نمايدمی معرفی قرارداد

 36 .نمايد پرداخت يافته تخصيص اعتبارات محل از و قرارداد طبق را خدمات انجام هایهزينه کارفرما -0-2

 37 .قراردهد طرف قرارداد اختيار در قرارداد موضوع خدمات انجام جهت را لازم اطلاعات ميشود متعهد کارفرما -0-9

 38 اطلاع طرف قرارداد به کتباً را موضوع فسرخ، از قبل ماه يک حداقل قرارداد فسرخ برای اسرت متعهد کارفرما -0-0

 39 .دهد

 40 به آنها واريز و کسررر به نسرربت اسررت مکلف کارفرما و باشررد می طرف قرارداد عهده به قانونی کسررور کليه -0-0

 41  .نمايد اقدام مقرر موعد راس در مربوط حسابهای

 42 :طرف قرارداد تعهدات -0ماده 

 43 ماهنگیه وايجاد پاسخگويی جهت خود الاختيار تام نماينده عنوان به را نفر يک اسرت مکلف طرف قرارداد -0-1

 44 .نمايد معرفی کارفرما به کتباً قرارداد موضوع خدمات انجام در لازم های

 45 انجام جهت کافی ميزان به را تجهيزات و امکانات شرايط، واجد انسانی نيروی گرددمی متعهد طرف قرارداد -0-2

 46 گيرد. کار به قرارداد موضوع خدمات

 47 رساندکارفرما می تائيد به که زمانبندی برنامه طبق را قرارداد موضروع خدمات گردد می متعهد طرف قرارداد -0-9

 48 .دهد انجام
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 50موظف اسرت درصرورت تاخير کارفرما در پرداخت مطالبات و حقوق خود راسراً نسبت به اين  طرف قرارداد -0-0

 51 امر اقدام نمايد .

 52 101 اصل با مطابق دولتی معاملات در دولت کارکنان مداخله منع قانون مشمول نمايد می اقرار طرف قرارداد -0-0

 53 .نمی باشد اساسی قانون

 54موظف اسرت بدون اطلاع قبلی در ساعات مختلفی از شب در ايامی از هفته به محيط و شيفت  طرف قرارداد  -0-0

 55 ها سرکشی نموده و ضمن بازديد، در دفتر گزارشات ثبت نمايد.

 56 تشخيص را او صلاحيت عدم کارفرما که را پرسنل زا هريک قرارداد مدت درطول است موظف طرف قرارداد -0-0

 57 يا و خصرروص بکارگيری در کلی بطور و گمارد بکار باشررد کارفرما تائيد مورد که ديگری فرد و برکنار کار از دهد

 58 . باشد کامل تعامل در کارفرما با فرد برکناری

 59 لازمه که کارفرما طرف از های نگهبانیهای شيفت تحويلی در اتاقک اموال درقبال است متعهد طرف قرارداد -0-8

 60 به ورود هنگام را خود آلات ابزار و تجهيزات ليست و داده ارائه کارفرما به تضرمين اسرت قرارداد موضروع اجرای

 61 .نمايد ارائه شيفت مسئولين به صورتجلسه تنظيمی طبق کار محل

 62 و قرارداد موضوع وظايف انجام در را اجتماعی تامين قانون و کار قانون مقررات ميگردد متعهد طرف قرارداد -0-3

 63 آراء واجرای شکايات به پاسرخگويی هرگونه و نمايد رعايت کارگران حقوق و مزد تعيين و مشرایل بندی درطبقه

 64 .بگيرد عهده به را مربوط

 65 .ندارد )حقوقی يا حقيقی از اعم(جزئا يا کلاً ديگر اشخاص به را قرارداد موضوع واگذاری حق طرف قرارداد -0-11

 66 گردد. اعلام کارفرما به کتباً روز 0 مدت ظرف ميبايستی طرف قرارداد شرکت وضعيت در تغيير هرگونه -0-11

 67 .نمايد ارائه کارفرما رابه حقوق پرداخت ليست تصوير ماهانه است مکلف طرف قرارداد -0-12

 68  .باشد می طرف قرارداد عهده به باکارکنان قانونی حسا  تسويه قرارداد، اتمام يا لغو فسخ، درصورت -0-19

 69 جهت واگذاری( خود کارکنان به را لازم ای حرفه و تخصصی های آموزش گردد می متعهد طرف قرارداد -0-10

 70 بدهد. )کار
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 71 هرگونه و است طرف قرارداد عهده به آنان کار انجام کيفيت و کارکنان اخلاق و رفتار حسن ضمانت -0-10 

 72طرف با  وارده خسارت جبران مسئوليت آيد وارد کارفرما اموال و تاسيسات به طرف قرارداد پرسنل طرف از خسارتی

 73 . ميباشد قرارداد

 74 

 75 ايمنی نکات و اموال اسناد، اسرار، حفظ ،)دانشگاه( کارفرما جاری های نظام رعايت به موظف طرف قرارداد -0-10

 76 .باشدمی

 77 از پس تضمين اين .بسپارد بانکی نامه ضمانت است موظف قراردادطرف  قرارداد، اجرای حسرن منظور به -0-10

 78  .باشد می استرداد قابل  طرف قرارداد عملکرد از رضايت و قرارداد مدت انقضای

 79 فتوکپی شناسنامه، نسخه يک همراه به بکار اشتغال از قبل را خود کارکنان ليست ميشود متعهد طرف قرارداد -0-18

 80 کليه و کارفرما نمايد تحويل کارفرما به عکس قطعه دو و تحصرريلی مدرک آخرين وظيفه، نظام خدمت پايان کارت

 81 کارکنان هسته گزينش به قانون گزينش اجرائی نامه آئين 99 ماده تبصرره دسرتورالعمل براسراس را مذکور پرسرنل

 82 نسبت تا اعلام قراردادطرف  به را مربوطه اسامی مذکور، هسته توسط آنها صلاحيت تائيد از پس و معرفی دانشرگاه

 83 .نمايد اقدام آنها کارگيری به

 84  :نظارت دستگاه -1ماده 

 85 کارفرما امورحراست دانشگاه ناظر مديريت عهده به قرارداد موضوع پرسنل عملکرد کيفيت و برکميت نظارت -8-1

 86 تحت را قرارداد خدمات موضوع است مکلف طرف قرارداد .باشد به آدرس تبريز ميدان حکيم نظامی می  )دانشگاه(

 87 .باشد نمی طرف قراردادمسئوليتهای  رافع شده ياد دستگاه نظارت است بديهی .نمايد اجرا مذکور دستگاه نظارت

 88 معاون اداری مالی و مديريت منابع با آنها متبوع کارکنان و طرف قرارداد قانونی تعهدات اجرای بر نظارت -8-2

 89 .است ))دانشگاه با تاييد دستگاه نظارت  کارفرما

 90 خسارت و تاخیر جريمه -9ماده 

 91 بموقع را قرارداد موضوع تعهدات از قسمتی يا تمام نتواند طرف قرارداد نظارت تشخيص دستگاه به چنانچه -3-1

 92 کار از قسمت آن قراردادی مبلغ معادل کار از قسمت هر اجرای عدم روز هر ازای به تواند می کارفرما انجام دهد،

 93 کارفرما نمايد تجاوز دفعه 11 از کار انجام عدم دفعات تعداد چنانچه و نمايد کسر وی مطالبات از جريمه را بعنوان

 94 .نمايد ابلاغ طرف قرارداد به کتباً را مراتب و فسخ را قرارداد، فوق جرائم دريافت بر علاوه می تواند
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 95 و فنی اصول رعايت عدم قرارداد، مفاد اجرای عدم اثر در نظارت به تشخيص دستگاه که خسارتی گونه هر -3-2

 96 آن جبران مسئول طرف قرارداد شود، وارد اشخاص ثالث يا کارفرما به ،طرف قراردادتوسط  معمول استانداردهای

 97 .باشد می
 98 

 99 خسارت ميزان می تواند کارفرما طرف قرارداد سوی از تعهدات اجرای عدم و خسارت ايراد : درصورت1تبصره 

 100جبران  و اخذ شرکت های سپرده و نامه ضمانت ها، طلب محل قرارداد، مبلغ از مراجع ذيصلاح تشخيص با را وارده

 101 .نمايد خسارت

 102: درصورت بروز خسارت يا سرقت برای اموال دانشگاه و عدم اثبات اين امر که در چه ساعتی از شبانه روز  2تبصره 

 103جبران خسارات بصورت بالمناصفه خواهند شيفت شب و دانشگاه مسئول  طرف قراردادحادث گرديده است شرکت 

 104 بود.

 105 قرارداد فسخ – 10ماده

 106 :باشد می فسخ قابل کارفرما طرف از قرارداد ذيل موارد در

 107 يا در نموده واگذار ثالث شخص به را قرارداد موضوع کارطرف قرارداد دهد تشخيص کارفرما که درصورتی -11-1

 108 ازتضييع جلوگيریجهت  زند می سررباز قرارداد موضروع انجام از دليلی هر به يا و ورزيده قصرور کار انجام نحوه

 109 نموده ديگر اقدام شرکت جايگزينی و )مربوط مقررات طبق ( خسارت اخذ و قرارداد فسخ به نسبت کارفرما حقوق

 110 .نمايد می سلب خود از را اعتراضی هرگونه حق طرف قرارداد و

 111 قرارداد 10 ماده موضوع طرف قرارداد قانونی ممنوعيت شمول -11-2

 112 طرف قرارداد شرکت انحلال -11-9

 113 طرف قرارداد ورشکستگی -11-0

 114های دولتی و تصميمات دانشگاه ادامه موضوع قرارداد یير ممکن گردد ، مفاد اجرای هر زمان طی بخشنامه -11-0

 115 .داشتيکن تلقی خواهد شد و پيمانکار حق هيچگونه اعتراضی را نخواهد لماين قرارداد کان

 116 رساندمی طرف قرارداد باطلاع "کتبا را مراتب کند، فسخ فوق مشروحه علل از يکی به را قرارداد کارفرما گاه هر -11-0

 117 خود نفع به را تعهدات انجام حسن سپرده يا ضمانتنامه مبلغ اداری يا قضائی تشريفات دادن انجام به احتياج و بدون

 118 را شده تحويل وسائل و لوازم باقيمانده، مواد کليه است مکلف قرارداد طرف اينصورت رد .نمايدمی وصول و ضبط
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 119 تحويلی وسايل و لوازم نقص در و عيب گونه هر ضامن طرف قرارداد .نمايد نظارت تحويل دستگاه ایصورتجلسه طی

 120  کارفرما تسليم را خود نهائی حسا  صورت روز ده مدت ظرف قرارداد از فسخ پس طرف قرارداد .باشد می

 121 .نمايد می حسا  تسويه طرف قرارداد با مذکور صورتحسا  دريافت از تاريخ روز ده مدت ظرف کارفرما و نموده

 122 .شد خواهد آزاد طرف قرارداد پرداخت نامه پيش ضمانت حسا ، تسويه محض انجام به

 123 

 124 

 125 ايمني بهداشت و -11 ماده

 126 برای لازم ايمنی موارد و کارکنانش و خود برای ايمنی موارد کليه رعايت بر علاوه است متعهد طرف قرارداد -11-1

 127 ورود  از جلوگيری برای لازم تدابير کليه همچنين و نموده تبعيت نيز کارفرما انتظامی مقررات از قرارداد انجام موضوع

 128 متعهد طرف قرارداد خسارت گونه هر شدن وارد صورت در و نمايد اتخاذ را اشخاص ثالث يا کارفرما به خسارت

 129 .بود خواهد آن به جبران

 130 لباس-چکمه -قبيل: پوتين از خود کارکنان برای لازم بهداشتی و ايمنی وسائل کليه است متعهد طرف قرارداد -11-2

 131  .نمايد نظارت آنها از استفاده بر و نموده تهيه یيره و دستکش-کلاه-کار

 132 به و مورد حسب که است مکلف طرف قرارداد و بوده برخوردار کامل سلامت از بايد طرف قرارداد کارکنان -11-9

 133تشخيص  ضروری مذکور دستگاه موارديکه در را خويش کارکنان از يک هر بهداشتی کارت نظارت دستور دستگاه

 134 .نمايد دهد، ارائه می

 135 اختلافات حل – 12 ماده

 136 موضوع عمليات اجرای به مربوط اينکه از اعم کند بروز طرف قرارداد و کارفرما بين اختلافاتی صورتيکه در -12-1

 137 نتوانند قرارداد طرفين چنانچه باشد، آن پيوست مدارک و اسناد و مواد از يک هر تعبير و تفسير به مربوط ويا قرارداد

 138طرف  .شد خواهد فصل و حل قانونی صالحه مراجع به مراجعه طريق از نمايند، رفع توافق راه از را موضوع اختلاف

 139 کارفرما دریيراينصورت .نمايد اجرا دارد، بعهده قرارداد بموجب که را تعهداتی اختلاف حل تا که ملزم است قرارداد

 140 .نمود خواهد عمل طرف قرارداد به نسبت تشخيص خود به قرارداد و طبق

 141 واگذاری عدم -:1 ماده
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 142 موضوع تعهدات از قسمتی يا تمام انتقال يا واگذاری حق کارفرما کتبی اجازه و موافقت بدون طرف قرارداد -19-1

 143 .ندارد ديگر حقوقی يا شخص حقيقی به را اين قرارداد

 144 قانوني هایممنوعیت -14 ماده

 145 سال ديماه 22 مصو  مداخله منع قانون در مندرج ممنوعيت مشمول که نمايد می اعلام رسماً  طرف قرارداد -10-1

 146 .باشد نمی آن بعدی های و اصلاحيه 1990

 147 

 148 3قرارداد عمومي شرايط -15ماده 

 149 و قوانين ساير و اجتماعی تامين کار، قانون زمينه در طرف قرارداد انسانی نيروی مطالبات قبال در کارفرما -10-1 

 150 ذيصلاح و قانونی ذيربط مراجع ساير و اجتماعی تامين سازمان اجتماعی، امور و کار وزارت برابر در مربوط مقررات

 151 .ندارد مسئوليتی هيچگونه

 152 - کيفی يا کمی نظر از خود تعهدات اجرای در طرف قرارداد ناظر، کتبی گزارش براسرراس درصررورتيکه -10-2

 153  .باشد داشته قصور و کوتاهی

 154 .ميشود کسر ماهانه پرداخت از کارفرما تشخيص با تعهد مورد رقم از جريمه 22 اول مرحله در -10-9

 155 .ميشود کسر ماهانه پرداخت از کارفرما تشخيص با تعهد مورد رقم از جريمه 92 دوم مرحله در -10-0

 156 .ميشود کسر ماهانه پرداخت از کارفرما تشخيص با تعهد مورد رقم از جريمه 02 سوم مرحله در -10-0

 157 تصميم و بررسی ناظر و طرف قرارداد کارفرما، نمايندگان حضور با ای کميته در موضروع چهارم مرحله در -10-0

 158 .است الاجرا لازم کميته تصميمات حکم گيری ميشود،

 159 هيات  80شماره نامه تصويب 0 تبصره مطابق کارکنان، حقوق پرداخت در طرف قرارداد تخلف صورت در -10-0

 160 مديريتی های هزينه از متناسررباً و نمايد قرارداد پرداخت مبلغ محل از را کارکنان مطالبات تواندمی کارفرما وزيران،

 161 .گرديد خواهد کسر طرف قرارداد

 162 نشاني طرفین -16ماده 

 163هنراسرلامی تبريز، خيابان آزادی،ميدان حکيم نظامی، دانشرگاه هنراسلامی تبريز به  دانشرگاه نشرانی کارفرما: -10-1

 164 90013012شماره تماس 

 165 :طرف قرارداد شرکت نشانی -10-2
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 166 از طريق مراسلات ارسال و رسمی مکاتبات لذا باشدمی طرفين قانونی اقامتگاه منزله به فوق هاینشانی :1تبصره 

 167 را يکديگر ساعت08 مدت ظرف موظفند طرفين نشانی تغيير صورت در ميشود، تلقی قانونی الذکر فوق هاینشانی

 168 اطلاع عدم عذر و قانونی محسو  ابلاغ قرارداد در مندرج آدرس به مکاتبات کليه اينصورت یير در نمايند مطلع کتباً 

 169 .باشد نمی پذيرفته

 170 

 171 قرارداد3 طرفین امضاء -10ماده 

 172امور  ،طرف قرارداد ،(کارفرما) دستگاه جهت آن نسرخ که واحد اعتبار با نسرخه 0و  ماده 10 در قرارداد اين -10-1

 173 .بود خواهد الاجرا لازم طرفين قرارداد امضای از پس و تنظيم مسئول محترم انتظامات و مالی

 174 

 175 

 176 

 177  3طرف قرارداد                       مهندس عباسقلي وهابي         3ناظر

     178 

 179 

 180 کارفرما3 دکتر سیامک صفاپور

 181 معاون اداری، مالي و مديريت منابع

 182 

 183 

 184 

 185 

 186 

 187 

 188 

 189 
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 190 الرعايه لازم انتظامي مقررات و وظايف نگهبانان

 191 ظاهری؛ وضعيت بودن مرتب -1

 192 وتعويض شيفت؛ تحويل زمان در موقع به حضور  -2

 193 قديم؛ نگهبانان سطتو جديد نگهبانان وتوجيه اطلاعات تبادل -9

 194حاصل  اطمينان آن سلامتی از و نموده کنترل ( را ..تلفن - سيم بی )ارتباطی وسايل است موظف نگهبان هر -0

 195 .نمايد

 196 :شود انجام ذيل شرح به پرسنل خروج و ورود کنترل -0

 197 .نمود خواهند تردد شناسايی از پس کاری اضافه پايان تا و اداری زمان در پرسنل -

 198 ورود بايد ساعت و باشد می مجوز به نياز کار محيط در کارکنان حضور صورت در اداری وقت پايان از پس  -

 199 .گردد ثبت مربوطه دفتر در وخروج

 200 به ورود و قصد نمايد معرفی شرکتها يا کشور مسئولين به منتسب را خود ناشناس کننده مراجعه صورتيکه در  -

 201 .شود هماهنگ ايشان ورود قبل از ، فيزيکی حفاظت مسئول يا شيفت مسئول با بايد حتما ، باشد داشته را مجموعه

 202 .آيد عمل به بازديد آنان همراه وسايل از و شده شناسايی "کاملا خدماتی و طرف قرارداد کارگران  -

 203 .گردد ثبت مربوطه دفتر در خودرو راننده مشخصات و خروج و ورود ساعت ، خودرو شماره -

 204 :شود انجام ذيل شرح به اجناس ورود و خروج -0

 205 .باشد می ممنوع مجوز و هماهنگی بدون کيس ورود -

 206 .نگردد خارج مجموعه از خروج برگ بدون ... و رايانه و ارتباطی وسايل و جنس و شیء هيچ -

 207 می خارج از مجموعه که اقلامی ليست و اخذ ، است رسيده فيزيکی حفاظت مسئول امضای به که خروج برگه -

 208 .شود وکنترل داده مطابقت نظر مورد اجناس با شود

 209 در کنترل پس از و بررسی حراست دفتر اسناد واحد توسط یيره و باطله نامه ، جزوه ، کتا  گونه هر خروج -

 210 .شد خواهد اقدام ، خروج دستور صورت

 211 .شود نگهداری سابقه عنوان به پوشه يک در مجزا صورت به ها خروج برگ -

 212 .شود ضبط و ثبت گزارش دفتر در نگهبانی طول واتفاقات وقايع  -0

 213 .گردد هدايت شده تعيين محلهای به پارک جهت خودروها -8
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 214 : نمود خواهند تردد مجموعه در ذيل شرح به پرسنل ويا مسئولين با کنندگان ملاقات  -3

 215 شونده ملاقات با هماهنگی و تماس اخذ :الف

 216 کارت با ارائه و اخذ وی از معتبر شناسايی کارت و ثبت را مهمان مشخصات شونده ملاقات پذيرش از پس : 

 217 .کنيم راهنمايی ميزبان مقصد به را وی ، مهمان

 218 .گيرد پس می را خود شناسايی کارت ، وقت نگهبان به مهمان کارت ارائه با خروج هنگام به مهمان :ج

 219 ليکن .شد ابلاغ خواهد اجرا زمان در که بوده خاص خود های هماهنگی و تشريفات تابع خارجی مهمانان ملاقات

 220 . شد خواهد انجام عنصر نگهبان همراهی و فيزيکی حفاظت مسئول و عامل مدير هماهنگی با آنان ورود

 221 های سرگرمی و دخانيات استعمال از نمايد می وظيفه انجام نگهبانی پست در که زمانی مدت در نگهبان -11

 222 . بخشد تداوم را لازم هوشياری و خودداری ديگر

 223 . گردند معرفی فيزيکی حفاظت مسئول به ندارند مناسب پوشش که افرادی -11

 224 . باشيد داشته اختيار در را فيزيکی حفاظت مسئول و اورژانس ، نشانی آتش تلفن شماره -12

 225 .گيرد قرار بازديد مورد گردد می خارج خدماتی کارگران توسط که وسايلی و زباله های کيسه-19

 226 .آيد بعمل بازديد ساختمانی مصالح و یذايی مواد حامل خودروهای بار از -10

 227 .شوند می مجموعه وارد که هايی بسته و ساک ، وسايل بازديد -10

 228 و ضروريست ... و اتاقها برق بودن خاموش و آنها بودن بسته از اطمينان و اتاقها در  و پنجره از بازديد -10

 229 .گردد گزارش شيفت مسئول به مراتب فوق موارد مشاهده درصورت

 230 .گيرد قرار بازديد مورد بايد مشکوک خودروی  -10

 231 مربوطه بايد دفتر در شوند می وارد مجموعه به تعطيل ايام در که کارکنانی خروج و ورود ساعات مشخصات،  -18

 232 .گردد ثبت

 233 .باشند شده تاييد فيزيکی حفاظت مسئول توسط قبلاً  بايد دارند تردد قصد تعطيلات در که افرادی -13

 234 عناصر گشت توجه مورد بيشتر دارند کمتری ديد که کور نقاط خصوصاً ساختمان محوطه و ساختمانها اطراف -21

 235 .گيرد قرار

 236 .کنند می خارج يا و آورند می مجموعه داخل به خود با که وسايلی "خصوصا انطرف قرارداد دقيق کنترل  -21

 237 سازمان محيط در نظم ايجاد -22

 238 .بعمل آورند جلوگيری تاسيسات حريم يا و ورودی در  مقابل در نقليه وسيله گونه هر توقف از موظفند نگهبانان -29
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 239زمان  در و شيفت یير ايام در را خود متفرقه کارهای که رود می انتظار حراست مامورين و نگهبانان کليه از  -20

 240 .نمايند خودداری وقت ميان مرخصی درخواست از و داده انجام استراحت

 241 تحريک، درگيری جوسازی پراکنی، شايعه قبيل از نگهبانی و اداری ضوابط از خارج اقدام هرگونه از است لازم -20

 242 .گردد پرهيز کار محيط در لفظی مشاجره و

 243 . باشد می الزامی موارد تمامی در نگهبانان کليه برای اداری مراتب سلسله رعايت  -20

 244 .باشد می نگهبان عهده به مراقبت تحت حوزه در موجود اموال کليه مسئوليت و نگهداری و حفظ  -20

 245 .باشد می مربوطه نگهبان عهده بر وارده خسارات و اجناس کمبود گونه هر جبران است بديهی

 246تعويض  زمان در و بوده شخصی دفاع وسايل صحيح نگهداری و حفظ به موظف حراست و نگهبانی مامورين -28

 247 .نمايند ثبت وقايع دفتر در را بودن ناسالم يا سالم بايست می نگهبانی شيفت

 248 . شود می انجام وقت نگهبان توسط شيفت هر در نگهبانی محل و اتاق داخل نظافت -23

 249 .ندارد را خود نگهبانی حوزه ترک حق ، شيفت مدت طول در و جايگزين نگهبان حضور از قبل نگهبان -91

 250 درموارد فقط(ندارد را رجوع اربا  همراه کالاهای از مراقبت و مراجعين امانات نگهداری و پذيرفتن حق نگهبان  -91

 251 (.شود می ابلاغ خاص که

 252 .باشد مودبانه و اسلامی رفتاری بايد محيط کنندگان بازديد و رجوع اربا  با نگهبانان رفتار -92

 253 ،خاموشی سرقت آثار سوزی آتش نظير عادی یير ای واقعه يا ای حادثه خود نگهبانی حوزه در نگهبانان چنانچه  -99

 254 جريان در را حفاظت فيزيکی مسئول و شيفت مسئول بلافاصله موظفند ، کردند مشاهده را مشکوک موارد ساير و برق

 255 .بگذارند

 256 با مسئول هماهنگی بدون افراد، به آن در مندرج اطلاعات دادن از لذا بوده، محرمانه اسناد جزء گزارشات دفتر  -90

 257 .گردد خودداری جداً فيزيکی حفاظت

 258یيا   در و شيفت مسئول با ابتدا شد، مشاهده وظايف از خارج و مشکل آن گيری تصميم که مواردی گونه هر -90

 259 .نمايند هماهنگ فيزيکی حفاظت مسئول با ايشان

 260 رمپ مرکز پارکينگ، ديزلخانه، و برق پست)حساس نقاط کليه از بايد زنی گشت هر در محوطه گشت نگهبان -90

 261 .کند بازديد ...( و ها بند راه تاسيسات، ، کنترل مرکز بام پشت محوطه، ديوارهای انبارها، کنترل،

 262 .باشد می شيفت مسئول عهده به شيفت هر در نگهبانی امور کلی مسئوليت  -90

 263 
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