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آماده ردیافت گزارشات و نظرات شما دا جویان زعزی میباشد.
تلفن575-06605225 :

 -1مقدمه
حراست دانشگاه با توجه به جایگاه و منشور سازمانی خود ،وظیفه حفاظت از دانشگاه و دانشگاهیان را به صوور دییو ،
منطقی و همه جانبه بر عهده دارد .در این باره ،حفاظت به معنای حقیقی آن ،باید ،از سوی حراست دانشوگاه در ضاواهای
آموزشی و پژوهشی ،نمود وایعی ،عینی و مملوس داشته باشید و دانشگاهیان به عنوان مخاطبان اصولی خوود ،از ینوین
ضاایی ،احساس آرامش کنند و با امنیت خاطر به ضعالیت های آموزشی و پژوهشی خود بپردازند.
این رویکرد حفاظتی ،تنها ،شامل انسان یا نیروی انسانی در دانشگاه نمی شود ،بلکه ،محیط ،ضااسازی ها ،ساختمان هوا،
اموال منقول و غیر منقول ،شامل این موضوع می شوند و در جای خود بوه ترتیو  ،مهوح ،حسواس و حیواتی انود اموا،
دانشگاهیان به عنوان رکن اساسی دانشگاه ،باید مورد توجه و مرایبت خاص یرار گیرند .جایگاه دانشگاه به عنووان مهود
علح ،مانند سریشمه ای زاینده و زالل است که ایون زاینودگی و زاللوی در کنوار سوومتی و پواکی اسوتادان و ضاواهای
آزمایشگاهی به عنوان بسترهای انتقال ،نیاز به مرایبت و همراهی ویژه تری دارد یون در این ارتباط هندسی و منطقوی،
باید به گونه ای برنامه ریزی حفاظتی را تدوین نمود که سریشمه ،بسترهای انتقال ،زمین حاصلخیوز و محووول آن کوه
نمودهای علمی و اختراعا کاربردی است،پیوسته ،سالح و پاک بماند.
باتوجه به موارد یاد شده و دیگر مواردی که در زیر به آن پرداخته می شود ،نگاه حراست دانشگاه بوه موضووع دانشو و،
نگاهی خاص در مقایسه با دیگر دانشگاهیان است یون:
أ) دانش ویان بیش ترین مخاطبان دانشگاهی را شامل می شوند از همین رو ،با در نظر گرضتن وضعیت بومی و غیور
بومی بودن آنان و رشته های تحویلی ،باید به شکلی همه جانبه و با نگاهی طیفی به ایون گوروه از دانشوگاهیان
توجه شود تا زمینه خدما رسانی بهتر و بیشتر ضراهح شود.
ب) دانش ویان غیر بومی نه با حرکتی آرام و پیوسته ،بلکه به صور آنی و یا پیش بینی نشده از خوانواده دور موی
شوند.
ج) دانش و به صور محسوس ،تغییر مقطع تحویلی می دهد به گونه ای که در کنار این تغییر مقطع ،تغییر ضاوا و
محیط تحویلی ،مشهود و برجسته تر می شود.
د) دانش و ،دور از ضاای عاطفی خانواده ،در ضاای اجتماعی و مدنی خوابگاه با همساالن و بعاوا همکوسوی هوای
خود ،زندگی تازه ای را آغاز خواهد نمود.
ه) دانش و در کنار تحویل ،بخشی از کارهای شخوی خود را که اغل

تاکنون ت ربه ننموده است ،برای اولین بوار،

ت ربه خواهد نمود.
و) دانش و ،مستقل می شود پس ،ت ربه زندگی مستقل دانش ویی برای او ،هح می تواند نقاط یوتی داشته باشود و
هح به دلیل دوری از محیط خانواده و داشتن یک نوع آزادی پیش بینی نشده ،می تواند تهدیدها و آسوی
جدی داشته باشد بنابراین ،نقاط یو و آسی

ینین ضاایی به صور جداگانه ،به شرح زیر بیان می شود:
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هوای

 -2نقاط یو زندگی دانش ویی

 1-2تمرین استقالل فردی به دور از کانون گرم و عاطفی خانواده به صورت زیستی.
 2-2باال بردن میزان اعتماد به نفس و تحمل و بردباری خود در شرایط جدید.
 3-2مدیریت خود به جای مدیریت و نظارت خانواده در مباحث تحصیلی ،سیاسی ،فرهنگی و . ...
 4-2باز شدن افق های روشن و تازهتر و امیدوارتر شدن به آینده.
 5-2بهره گیری از توانمندی های علمی همساالن و باال رفتن سطح آگاهی.
 6-2ارزیابی خویشتن خویش در فرایندی همه جانبه در دانشگاه.
 7-2در اختیار بودن فضاهای آموزشی و رفاهی مانندد رراتدت خانده ،اینترندت ،سداون تلویزیدون ،سداون ورزشدی و  ...در
خوابگاههای دانشجویی.
 8-2تغییر نگاه علمی از آموزشی صرف به رویکرد آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی.
 9-2ایجاد تعامل و ررار گرفتن در فضای ررابتی و نامحدود با نخبه ترین دانشجویان کشور.
 11-2در دسترس بودن بسترهای علمی خاص ،مانند :انجمن های علمی ،دفتر استعدادهای درخشان ،بنیاد نخبگان و . ...
 11-2آشنایی سریع ،زنده و پویا با مساتل سیاسی ،اجتماعی و مدنی روز و بهره برداری از گفتمان های مختلف.
 -3نقاط تهدید و آسی

زندگی دانش ویی

 1-3ورود به فضای مختلط د انشجویی که یک دانشجوی دوره کارشناسی تاکنون ،چنین فضایی را تجربه ننموده یا کم
تجربه کرده است.
 2-3زندگی خوابگاهی و مشترک با دانشجویانی که از پیشینه خانوادگی ،وضعیت اخالردی،اجتمداعی و فرهنگدی آندان
بیخبر است.
 3-3تعطیلی دو یا سه روز در هفته به دویل پراکندگی واحد های درسی در طول هفته.
 4-3حضور خواسته یا ناخواسته در فضاهای صنفی ،سیاسی و دانشجویی و بعضاً منفعل و احساساتی شدن.
 5-3جوانی ،داشتن حس کنجکاوی و نگاهی ماجراجویانه ،برای معرفی خود به دیگران ،بدون در نظدر گدرفتن عوارد
احتماوی آن.
 6-3وجود افراد بزه کار یا به دنبال بدزه هدای اخالرد ی و اجتمداعی در فضداهای دانشدگاهی بده خصدوص ،محدیط هدای
خوابگاهی.
 7-3بروزمساتل عاطفی و انسانی به شکل برجسته تر به دویل زمینه های موجود در فضای دانشگاه.
 8-3شکل گیری تعامالت و تعارفات دانشجویی از خوابگاه تا کالس درس و باوعکس.
 9-3بی خبری خانواده ها از اردامات و عملکرد علمی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی فرزندان خود و نداشدتن اطالعدات
دریق دوران دانشجویی برای مقایسه با دوران دانش آموزی و نتیجه گیری از این دو وضعیت.
 11-3رطع احتماوی ارتباط آرام و نرم خانواده ها با دانشجویان و به دنبال آن ،ایجاد یدک ندوا اطمیندان دو طرفده از بدی
نیازی به هم؛ اطمینانی که به ظاهذر مؤدبانه و به دنبال آن عدم نظارت ،کم توجهی یا بی توجهی به کار و عملکرد
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همدیگر است؛ این در حاوی است که آسی

های جدی این بی نیازی یا اطمینان بیش از حد ،پیشبینی و بررسدی

نمی شود.
 11-3آشنایی با مساتل جدیدتر و روبرو شدن با تنارضات به دویل نوا و میدزان ظرفیدت فرهنگدی و بعضداً ایجداد مسداتل
روحی و روانی یا تشدید شدن ان.
 12-3نامنظم شدن خواب دانشجو به دویل تأثیر پذیری از همساالن و هم خوابگاهیهای خود و دیگر زمینه های موجود
که به دنبال آن ،تغییر ذاتقه عاطفی و اجتماعی شکل خواهد گرفت؛ بنابراین؛ نتیجده چندین تغییدری ،بدینظمدی در
تحصیل و خوراک است و در نهایت ،فرایند منظم تحصیلی ،پاشان خواهد شد.
 13-3به وجود آمدن یک نوا احساس بی خیاوی و به دنبال آن ،رکورد تحصیلی؛ در حاوی که این دانشجو در دبیرستان
و کنکور ،در شمار بهترین ها بوده است.
 14-3نبود انگیزه در خانواده ها برای ایجاد یک بستر ارتباطی مناسد

و تبددیل بده عندوان سدازمانی سیدر رسدمی بدرای

همکاری با دانشگاه در کنترل بهتر و بیشتر دانشجو در مساتل مختلف؛ اوبته ،به نظر مدی رسدد ،دویدل نبدود چندین
انگیزه ای در خانودهها ،احساس دو نوا بلوغ جسمی و عقلی در دانشجو از طرف خانواده و شخص دانشجو باشد؛
این درحاوی است که چنین اطمینان بیش از حدی ،پیوسته ،باعث مشکالت و انحرافات رابل تأملی در ایدن دوران
شده است.
 -4توصیه ها و هشدارهای حفاظتی
حراست دانشگاه برای برجستهتر نمودن نقاط یو  ،تبدیل تهدیدها به ضرصت ها ،پویشگیوری از آسوی

هوا و

بهبود ضااهای دانش ویی ،پشتیبانی حفاظتی دانش ویان و همکاری با خانواده های محتورم آنوان ،بوا در نظور
گرضتن منشور سازمانی ،نکا یابل توجه و تأملی را به صور جداگانه در حوزه های مختلف به شرح زیور ،بیوان
می نماید امید است ،دانش ویان عزیز و خانواده های محتورم بوه ایون نکوا اساسوی کوه حاصول ت ربیوا
کارشناسان حراست دانشگاهها است ،دیت و توجه کاضی را در دوران تحویلی داشته باشند.

 1-4خانواده های محترم درصورت وجود یا احتمال هرگونه مشکل روحی ،روانی فرزنددان مدی توانندد ،ضدمن اطدالا
رسانی به مسئووین مربوطه دانشگاه ،برای تکمیل پرونده روان درمانی به مرکز مشاوره دانشجویی مراجعه نمایند
 2-4دانشجویان ،آتین نامه های انضباطی را مطاوعه نمایند تا در طول دوران تحصیل ،دچار مساتل و مشدکالت مغدایر بدا
شئون دانشجویی نشوند.
 3-4شرکت در اردوهای علمی ،فرهنگی داخلی و خارجی ،باید براساس بخشنامه و آتین نامه اردوها ،مصوب وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری باشد؛ پس ،الزم اسدت ،برگدزاری هدر ندوا اردویدی بدا همداهنگی معاوندت فرهنگدی-
دانشجویی دانشکده و دانشگاه ،حضور سرپرست اردو ،نماینده حراست و کارشناس مربوطه ،انجام شود و تدال
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شود از هرگونه حرکات و رفتارهای ناشایست در اردوهای علمی ،فرهنگدی ،ورزشدی و  ...کده در شدأن دانشدجو
نیست ،خودداری شود.
 4-4هرگونه تعامل علمی ،آموزشی ،فرهنگی و دانشجویی با کارکنان دانشگاه ،برابر مقررات و آتین نامههدای مصدوب
وزارت علوم است؛ در سیر این صورت ،احتمال بروز هرگونه مشکالت سیر رانونی و مجرمانه ،وجود دارد.
 5-4تال

شود هرگونه مشکلی که در محیطهای آموزشی ،دانشجویی مشاهده میشود با مراجعه به مسدئووین مربوطده

پی گیری و از اردام سیر رانونی خودداری شود.
 6-4پیام های آموزشی ،دانشجویی و فرهنگی از طریق سایت دانشگاه به اطالا دانشجویان خواهد رسید؛ پدس ،در ایدن
زمینه به اخبار و پیام های سیر رسمی توجه نشود.
 7-4در انتخاب دوست یا دوستان ،دردت ویدژه شدود؛ پدس ،بهتدر اسدت دوسدتانی انتخداب شدوند کده از نظدر فرهنگدی،
خانوادگی و اعتقادی ،برابری دو طرفه وجود داشته باشد تا در طول دوران تحصیل ،دوست ناباب باعث نگرانی و
تشویش خاطر نشود.
 8-4درصورت تهدید از سوی شخص یا اشخاص ،ربل از هرگونه تصمیمی به اداره حراست دانشگاه مراجعه تا به شیوه
رانونی موضوا پیگیری شود.
 9-4درصورتی شخص یا اشخاصی طی تماس تلفنی خود را کارشناس یا مدیر حراست دانشگاه معرفی و از شما دعوت
یا درخواست مطاوباتی نمودند ،پیش از هرگونه پاسخگویی ،از فرد تماس گیرنده ،شماره تلفن ،نام و آدرس دریق
خواسته شود؛ درصورت عدم همکاری فرد تماس گیرنده ،حتماً بده اداره حراسدت مراجعده و موضدوا پدیگیدری
شود؛ اوبته این احتمال وجود دارد که فرد مورد نظر ،آدرس و شماره تلفن هم بدهد؛ ووی ،نکته اساسی این اسدت
که از وارعی بودن ادرس و تلفن ،اطمینان پیدا شود.
 11-4درصورت هرگونه تماس تلفنی و پیامک مشکوک ،پیش از هرگونه تصمیمی ،بدرای پدیگیدری ،حتمداً از طریدق
اداره حراست دانشگاه هویت فرد تماس گیرنده را شناسایی کنید تا از به وجود امدن مشکالت بعدی پیشگیدری
شود.
 11-4تلفن همراه ،یک وسیله ارتباطی است که دانشجو برای تماس با خانواده ،نزدیکان خود و نیازمنددهای اساسدی در
اختیار دارد .تال

شود شماره تلفن همراه ،در اختیار افرادی که نیاز جدی و حیاتی به انان نیست ،ررار داده نشود،

چون براساس گزارشات و مستندات موجود ،این نوا اعتماد بیجا ،بعضاً باعث مشکالت فراوانی در گذشته شدده
است.
 12-4درصورت داشتن «کارت بانک» به هیچ عنوان ،رمز کارت یاد شده در اختیار دانشجویان دوست و سیدر دوسدت،
ررار داده نشود یا این که ،رمز کارت ،بر روی کارت نوشته نشود یا در کنار آن ررار نگیرد.
 13-4در طول دوران تحصیل در دانشگاه ،درصورت درخواست ازدواج از سوی دانشجو یا هر شخص دیگری ،ربل از
هرگونه پاسخ منفی یا مثبت فرد یاد شده ،ابتدا با خانواده محترم مشورت و در صورت موافقت خدانواده بدا مرکدز
مشاوره دانشجویی و دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه مشورت و راهنمایی های الزم گرفته شود.
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 14-4دانشجویانی که عالرمند به فعاویت در یکی از تشکل های سیاسی در دانشگاه هستند ،الزم اسدت بندابر آتدین نامده
های تشکل های سیاسی مصوب وزارتخانه علوم تحقیقات و فناوری اردام نمایند؛ در سیر ایدن صدورت ،هدر ندوا
فعاویت سیر رانونی و خودسرانه ،باعث ایجاد مشکالت و حاشیه سازی هایی برای دانشدجو و خدانواده وی خواهدد
شد.
 15-4به صورت جدی ،تال

نمایید با افرادی ارتباط و تعامل داشته باشید که هویت اصدلی آندان بدرای شدما روشدن و

مشخص باشد؛ چون ،بعضاً پیش آمده است که افرادی در طول دوران تحصیل به عنوان دانشجو با هویت پوششی
ارتباط برررار نموده اند و سرانجام آسی های جدی به حیثیت و آبروی دانشجو وارد نموده اند؛ اما ،هنگدامی کده
تصمیم به پی گیری رضایی شده ،مشخص شده که فردی با چنین هویتی ،وجود نداشته است .این افراد شیاد ،بعضاً
با اسم کوچک یا نام خانوادگی جعلی؛ حتی شناسنامه جعلی ،شغل جعلی ،آدرس منزل سیدر وارعدی و  ...خدود را
معرفی می کنند.برای دوری از چنین آسی هایی ،بهتر است بیش از بررراری ارتباط صمیمی ،بدا مراجعده بده اداره
حراست از هویت اصلی چنین افرادی ،آگاهی پیدا کنید.
 16-4حفاظت فیزیکی مجتمع آموز

عاوی الرستان بدرای حفاظدت و نگهدداری از امداکن ،تأسیسدات و محدیط هدای

دانشگاه در شیفت های چرخشی شبانه روزی ،مشغول فعاویت هسدتند .در هدر واحدد دانشدگاهی ،تعددادی نیدروی
حفاظت فیزیکی با وباس فرم حضور دارند .این نیروها در مبادی ورودی و خروجی محیط های دانشگاه و خوابگاه
ها حضور دارند و به کنترل رفت و آمدهای افراد ،خودروها و  ...می پردازند؛ بنابراین ،اگر سیر از این افراد ،افراد
دیگری به شما دانشجویان محترم مراجعه و درخواستی داشتند ،اووین اردام جدی ،مطاوبه کارت شناسایی از آندان
باشد.
 17-4به دانشجویان عزیز ،توصی ه می شود همواره کارت دانشجویی و کارت سکونت در خوابگداه را بده همدراه داشدته
باشید و در صورت درخواست نیروهای حفاظت فیزیکی کارت خود را اراته نمایند.
 18-4برای بررراری نظم و امنیت ماوی و جانی در فضای علمی و فرهنگدی دانشدگاه ،ورود دانشدجویان بدا وسداتل نقلیده
موتوری به درون محیطهای دانشگاهی امکان پذیر نیست.
 19-4سرویس های دانشجویی برای نقل و انتقال دانشجویان به خوابگاه هدا و بداوعکس در نظدر گرفتده شدده اسدت و از
ساعت  7:15تا ساعت  19:31فعال هستند؛ پس دانشجویان عزیز برنامه خود را به گونه ای تنظیم نمایند تا با مشکل
رفت و آمد روبرو نشوند.
 21-4محیط های دانشگاهی ،مختص دانشجویان و افراد دانشگاهی است؛ بنابراین از همراه آوردن افراد سیر دانشجو بده
محیط های دانشگاهی و خوابگاهی بدون هماهنگی ،جداً خودداری شود؛ بنابراین ،در صورتی کده رصدد دعدوت
میهمان به خوابگاه را داشته باشید ،ربل از ورود و و مراجعه میهمان ،با مسئوالن خوابگاه ها هماهنگی نمایید.
 21-4در طول مدت اشتغال به تحصیل و حضور در دانشگاه از هرگونه درگیری اعم از وفظی ،فیزیکی و  ...پرهیز نموده
و در صورت وجود هرگونه مورد و مشکلی ،به مسئوالن بخش ،دانشکده یدا نیروهدای حفاظدت فیزیکدی مراجعده
نمایید
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 22-4خوابگاه های دانشجویان برای استراحت و آسایش دانشجویان در نظر گرفته شده است؛ پس ،رعایدت آرامدش و
پرهیز از ایجاد سروصدا و سل

آسایش سایر دانشجویان مورد توجه عزیزان باشد.

 23-4استعمال دخانیات اعم از سیگار ،رلیان و  ...در محیط های دانشگاهی و خوابگاهی ممنوا است.
 24-4دانشجویان عزیز در هنگام خروج از خوابگاه ها ،رعایت پوشش مناس

و متناس

بدا محدیط دانشدگاه را در نظدر

داشته باشند.
 25-4هرگونه ایجاد مزاحمت و تهدید احتماوی در بیرون از دانشگاه و یدا احیانداً در درون محدیط دانشدگاه را سدریعاً بده
حفاظت فیزیکی و حراست دانشگاه منعکس تا اردامات و پیگیری های الزم صورت پذیرد.
 26-4برای امنیت خاطر بیشتر تال

شود از نگهداری وجه نقد ،وسایل گرانبها و سیر ضدروری در خوابگداه و حمدل

آنها خودداری شود.
 27-4از ذخیره هرگونه عکس ،فیلم و اطالعات خانوادگی و شخصی بر روی تلفن همراه و ودپ تداپ جدداً خدودداری
شود و در صورت ذخیره شدن ،اردامات امنیتی خاص را در نظر بگیرید.
 28-4برای تردد در سطح شهر ،از وسایل نقلیه عمومی استفاده شود؛ برای نمونه ،تأکید می شود ،هنگام پیداده شددن در
ترمینال ها و باوعکس ،سوار بر خودروهای شخصی نشوید؛ چون ،براساس گزارشات موجود ،خودروهای شخصی
به شیوه های مختلف ،برای سرنشینان ،ایجاد مشکل نموده اند.
 29-4در هنگام خروج از خوابگاه یا اتاق محل سکونت ،حتی برای مدت کوتاه ،اطمینان پیدا کنید که درب اتداق رفدل
شده است؛ بنابراین ،تال

نمایید به تعداد افراد ساکن در اتاق ،کلید تهیه و هر فرد سداکن ،دارای کلیدد باشدد .از

ررار دادن یک کلید در محلی برای استفاده همه ساکنین ،جداً خودداری شود؛ چون ایدن شدیوه ،باعدث دسترسدی
افراد فرصت طل شده و به راحتی ،اردام به سررت وسایل اتاق نموده اند.
 31-4حضور نیروهای حفاظت فیزیکی در دانشکده ها و خوابگاه ها برای ایجاد نظدم ،پدیشگیدری از ورود افدراد سیدر
مجاز؛ کنترل حفاظت از وسایل و امکانات دانشگاه و ایجاد امنیت خاطر دانشجویان و کارکنان دانشدگاهی اسدت؛
بنابراین ،همکاری هرچه بیشتر دانشجویان با این نیروها می تواند آنان را در انجام هرچه بهتدر وظدایف سدازمانی
خود و خدمت رسانی بیشتر به دانشجویان دوگرمتر نماید.
 31-4حضور فرد یا افراد خارجی و بیگانه در محیط های دانشگاه ممنوا است؛ بنابراین ،دانشجویان عزیز بده ایدن نکتده
توجه داشته باشند که ورود این گونه افراد در محیط های دانشگاهی ،مستلزم هماهنگی با روابط بین اوملل و اداره
حراست دانشگاه است.
 32-4واحد صدور کارت ،وظیفه تهیه و صدور کارت شناسایی اوکترونیکی برای دانشجویان و فعال نمودن این کدارت
را بر عهده دارد تا دانشجو بتواند با این کارت از امکانات رفاهی(سلف،سرویس و  )...استفاده نماید .ایدن کدارت
هم زمان با پایان مراحل ثبت نام ،تحویل دانشجو می شود.
 33-4کارت دانشجویی ،مختص فرد صاح

کارت است و صرفاً برای ورود به دانشدگاه ،کتابخانده ،جلسدات امتحدان،

تهیه ژتون سذا ،سرویس و  ...در اختیار دانشجو ررار داده شده است؛ بنابراین ،از در اختیار ررار دادن آن بده افدراد
دیگر و سایر دانشجویان خودداری و در حفظ و نگهداری آن ،درت و مراربت ویژه نمایید.
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 34-4این کارت بعنوان یک سند رسمی دانشگاهی محسوب می شود و رابل جعل و سوء استفاده اسدت؛ بندابراین ،الزم
است که اطالعات روی کارت و عکس دانشجو مطابق با اطالعات شخصی و سجلی باشد و در صورت مغدایرت
با اطالعات سجلی یا مفقود شدن ،سریعاً به کارشناس مربوطه ،در واحد صدور کدارت مراجعده و مشدکل اصدال
شود.
 35-4در صورت نیاز ،نشان دادن کارت دانشجویی به پرسنل حفاظت فیزیکی دانشگاه برای تشخیص هویت دانشجو از
سیر دانشجو در محیط های دانشگاهی و پیشگیری از ورود افراد سیر دانشجو ،اوزامی است .کارت دانشجویی بده
عنوان بهترین معرف دانشجو ،پیوسته باید در محیط دانشگاه همدراه دانشدجویان عزیدز باشدد و هدمزمدان بدا فدارغ
اوتحصیل شدن ،کارت به واحد صدور کارت تحویل داده شود.

در پناه خداوند پیروز و سربلند باشید
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