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با سپاس و تقدیر از استاد ارجمند جناب آقای 

معاون محترم وزیر و ریاست  بندپی دکتر محسنی

ن ن محترم سازماسازمان بهزیستی کشور و معاونی

، اداره کل که در تهیه و تدوین این مجموعه

 حراست را مساعدت و همیاری فرمودند.
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 :  مقدمه

 به یابیدست ، یفیک و یکم شرفتیپ و رشد یبرا یا جامعه هر

 و تمقررا وضع ازمندین خود هیعال اهداف تحقق و یاجتماع انضباط و آرامش

 کی انعنو به یستیبهز سازمان.  باشد یم آن یاصول و مناسب یاجرا و نیقوان

 بخش و مردم به خدمات یواگذار و یسپار برون امر در موفق و شرویپ سازمان

 یمطلوب یگذار استیس و یزیر برنامه نهیزم نیا در و شده محسوب یخصوص

 .  است داده انجام را

 با  22/4/59 مورخ یقانون حهیال موجب به کشور یستیبهز سازمان

 ئهارا و ریبتدا اتخاذ با تا شد لیتشک انجمن و مؤسسه ، نهاد ، سازمان 20 ادغام

 هیتک و یانسان یواال کرامت و ها ارزش حفظ با یا مهیب ریغ تیحما و خدمات

 جهت در مربوطه یها سازمان کینزد یهمکار و مردم یها مشارکت بر

 یاه بیآس و ها تیمعلول از یریشگیپ و یبازپرور ، یتوانبخش خدمات گسترش

 اماقد ددرآم کم یگروهها یاساس یازهاین حداقل نیتأم به کمک و یاجتماع

 . دینما
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 26 ماده گانه 13 یها بند و یستیبهز سازمان تشکیل قانون اساس بر

 یشورا مجلس 27/11/80 مصوب دولت یمال مقررات از یبخش میتنظ قانون

 هدف با یردولتیغ مراکز سیتأس یبرا  مجوز صدور تیمسئول ، یاسالم

 کاهش و سازمان هدف گروه به خدمات ارائه یفیک سطح ارتقاء  و گسترش

 . باشد یم کشور یستیبهز سازمان عهده بر  دولت یگر یتصد

 دارد تر مطلوب و شتریب توجه به ازین که یحساس موارد جمله از

 نسازما نظارت تحت یدولت ریغ مراکزموسسات و  در حفاظت و یمنیا موضوع

 با بطهرا در که است ییها واژه نیتر پرکاربرد از یکی یمنیا.  است یستیبهز

 املعو لیتحل و هیتجز به که است علم از یا شاخه و رود یم کار به انانس

.  ندک یم یریگیپ را آن کاهش و کنترل یراهکارها و پردازد یم زیآم مخاطره

 امروزه لذا است درمان از تر ارزان و تر مناسب همواره یریشگیپ کهیآنجائ از

 قالبدر و یماندهساز ، نظم یدارا شده یزیر طرح برنامه کی اساس بر یمنیا

 و رخط احتمال شدن محدود به که باشد یم مطرح،  واقعه از قبل ندیفرآ کی

 .  گردد یم منجر یماد خسارات ای اشخاص به بیآس

 ها هیتوص ، ها نامه نییآ ، مقررات از یتخط و یتوجه یب است یهیبد

تا و قاعد شد خواهد یریناپذ جبران لطمات بروز موجب یحفاظت یهشدارها و

 و یمنیا یها هیتوص به ژهیو و خاص توجه و مقررات و نیقوان از یآگاه

 یاحتمال یدهایتهد و حوادث با مقابله و التیتشک انتیص ضامن ، یحفاظت

 .  گردد یم اشتباهات و خطاها از یاریبس بروز از مانع و بوده
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 و هیته یحفاظت و یمنیا یها هیتوص از یا مجموعه اساس نیهم بر

 ، مجموعه نیا در مطروحه نکات یریبکارگ با است دیامکه  هدیگرد نیتدو

 تحت یدولت ریغ مراکزگروههای هدف سازمان بهزیستی کشور در موسسات و 

 سازمان به و مانده مصون یاحتمال داتیتهد و ها آسیب از سازمان پوشش

  . نایل آید است یاجتماع رفاه گسترش و بسط همانا ه خود کهیعال اهداف

 

 د رضا هاشمی نیاسید محم

 مشاور رئیس و مدیر کل دفتر مرکزی حراست
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 تعاریف و اصطالحات:

 

  کشور یستیبهز سازمان:  1-1

 که باشد یم تهران در واقع کشور یستیبهز سازمان یمرکز ستاد منظور

 نامه ئینآ نیا در و ندینما یم فعالیت آن نظارت تحت استانها یستیبهز سازمان

 .شود یم برده نام آن از وانعن همین با

  استان یستیبهز کل اداره:  2-1

 به که باشد یم کشور سراسر یاستانها یستیبهز کل ادارات منظور

 .کنند یم وظیفه انجام کشور یستیبهز سازمان مجموعه ریز عنوان

  شهرستان یستیبهز:  3-1

 عهمجمو ریز عنوان به که باشد یم شهرستان یستیبهز ادارات منظور

 .کنند یم وظیفه انجام استان یستیبهز کل اداره
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 : یدولت غیر مرکز:  4-1

 به یحقوق ای یحقیق اشخاص توسط که شود یم اطالق یواحد به

 یها یتفعال از یکی با مطابق ، سازمان اهداف یراستا در خدمات ارائه منظور

 دولت، یمال مقررارت از یبخش تنظیم قانون 26 ماده گانه 13یبندها در مندرج

 .شوند یم جادیا یستیبهز سازمان از فعالیت پروانه و یاصول موافقت اخذ از پس

 : ایمنی:  5-1

 به.  است حادثه ایجاد عوامل و حادثه از یپیشگیر هنر و علم، ایمنی

 ولقب قابل غیر ریسک از رهایی منظور به ریزی برنامه یمنیا گرید عبارت

 ، ادراکات ، ها گرایش ، شهاارز محصول ایمنی فرهنگ.  است مخاطرات

 نآ بوسیله که است کارکنان وگروهی یفرد یرفتار یها الگو و ها صالحیت

 سازمان بهداشت و ایمنی مدیریت وهیش و سبک از کارکنان تبعیت میزان

 . گردد می مشخص

 :  کار از یناش حادثه:  6-1

 یعاد انیجر ،دهد یم یرو کار هنگام در که منتظره ریغ یدادیرو

 خسارات و افراد یبرا یروان و یجسم یامدهایپ یدارا و سازد یم متوقف را ارک

  .باشد یم کار محل ای سازمان یبرا یاقتصاد
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 ( :مخاطره)  خطر:  7-1

     باشد داشته را فرد به صدمه لیپتانس که یانرژ یدارا عامل هر 

 . شود محسوب خطر عامل تواند یم

 :  حفاظت:  8-1

 سلسلهو یا  .است حراست و ینگهدار راقبت،م یمعن به حفاظت

 نیامت داتیتهد مقابل در را شده یبند طبقه( موضوعات) اهداف که یاقدامات

 .گردد نانیاطم بیضر شیافزا به منجر و نموده

 :یکیزیف حفاظت:  1-8-1

 اعانو از استفاده و یکنترل ،یاطیاحت اقدامات از یا مجموعه به 

 به... که  و افزار نرم افزار، سخت ،یانسان یروین ،زاتیتجه و منابع از یمختلف

 ها زمانسا ای ساتیتاس حفظ ،ها ییدارا و اموال از حفاظت ،تردد کنترل منظور

 .شود یم گرفته بکار یمصنوع و یعیطب خطرات مقابل در اماکن و

 

 : گفتار حفاظت:  2-8-1

 زا یخوددار و مطالب انیب در یحفاظت اصول تیرعا از است عبارت

 و ها حاورهم در آنها به مربوط ریتفاس و اتفاقات هرگونه و اطالعات و اسرار ذکر

 مجامع و محافل
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 : اسناد حفاظت:  3-8-1

 داتیتهد مقابل در را شده یبند طبقه اسناد که یاقدامات سلسله

 .گردد نانیاطم بیضر شیافزا به منجر و نموده نیتام

 : IT حفاظت:  4-8-1

 هیسرما از حراست و حفظ جهت که یاقدامات همجموععبارت است از 

 بیآس و دیتهد هرگونه رساندن حداقل به و IT حوزه تالیجید اطالعات یها

 ی بکار گرفته می شود.خارج و یداخل یریپذ

 :تیامن:  9-1

 از یریجلوگ یبرا ابزارها و روشها ر،یتداب از یا مجموعه به تیامن 

 .شود یم اطالق رمجازیغ یدسترس
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 :یپرسنل حوزه در یحفاظت فیوظا و وضوعاتم

کز بررسی و تعیین صالحیت اجتماعی و اخالقی کارکنان مرا مسئولیت (1

 تست ،اخذ سوء پیشینه بصورت اجباری در بدو ورود و پایش مستمر ) 

 د برثبتتاکیهمچنین  واز مراجع ذیصالح ارائه گواهی سالمت روان  ،اعتیاد

قی فتار علی الخصوص سوابق منفی اخالو نگهداری سوابق و گزارش سوء ر

ه ( بر عهد افرادبه منظور بکارگیری در استعالمات داخلی برای جذب 

 مسئولین و مراقبین مراکز می باشد.

متخصص  و متعهد استفاده از کارشناسان و نیروهای آموزش دیده،   (2

 تممانع -بعنوان مددکار، روانشناس، پرستار، پزشک ، مربی  و ... در مراکز.
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 به...(  و ریّخ)  عنوان هر تحت متفرقه، افراد گونه هر ورود ازممانعت  (3

 .حراست دفتر و شهرستان یستیبهز اداره از مجوز اخذ بدون مراکز

 در رحضو و بوده یالزام یادار ساعات در کارکنان خروج و ورود ثبت   (4

 .باشد یم مراکز نیمسئول از اجازه کسب به منوط ،یادار ریغ اوقات

 صورت در و بوده حساس طیمح در مشکوک یرفتارها هیکل به   (5

 .گردد گزارش یسازمان مراتب سلسله به  دیبا موارد مشاهده

 ندگانینما:  نیعناو تحت یحقوق و یقیحق افراد مراجعه درصورت   (6

 هیریخ یها سازمان ،یخارج همانانیم ن،یریخ ، یداخل یارگانها و سازمانها

 منظور هب الزم یهماهنگ موسسات، و مراکز از دیبازد جهت...  و یمرز برون

 تردفا خصوصا ، یستیبهز ادارات با افراد نیا تیهو احراز و ییشناسا

 .باشد یم یالزام حراست

 از اجازه کسب به منوط یارتیز و یاحتیس یاردو هرگونه یبرگزار  (7

 انیپا تا شروع از یمنیا مقررات تیرعا و باشد یم میق و یستیبهز ادارات

 ،یموضوع یها دستورالعمل تیرعا ، تیمسئول و حوادث مهیب از اعم سفر

 هینقل لیوسا ت،یفعال مجوز یدارا استفاده مورد ییخودرو یآژانسها

...  و  هگرو با مراکز ندهینما حضور ، تیصالح یدارا رانندگان استاندارد،

 .باشد یم یالزام

 . باشد یم ممنوع زمراک در مجاز ریغ گانهیب اتباع اشتغال و یریبکارگ    (8
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 زا اجازه کسب به منوط مراکز در گانهیب اتباع انیمددجو رشیپذ    (9

 .باشد یم یستیبهز ادارات ای صالحیذ مراجع

 ، ها نحله ، ضاله یها فرقه در مراکز کارکنان ریسا و ریمد تیعضو (10

    منوعم مراکز در نهیزم نیا در غیتبل هرگونه انجام و  مجاز ریغ مذاهب

 .باشد یم

 رد باشد و مانیمق تیجنس با تناسبمی باید م مراکز نیمراقبجنسیت  (11

 .  ردیگ انجام یتخصص یها دستورالعمل برابر استثنا موارد

 بطمرت ریغ افراد به مراکز یاصل فیوظا و یتخصص امور یواگذار عدم (12

 . ... و نگهبان خدمه، همچون

 شگزار ثبت با یفن مسئول مستمر نظارت و  موثر فعال، حضور (13

 .یا دوره یدهایبازد

 ینگهماه با مراکز پرسنل تخلفات به موقع به یدگیرس و یرسان اطالع (14

 .مرکز ریمد توسط سازمان حراست و کل ریمد

 با تیهو احراز ضمن توانند یم سازمان ینظارت و یتخصص یها حوزه(15

 در وطهمرب یها نامه نیآئ و ها دستورالعمل اساس بر ییشناسا کارت ارائه

 آورند بعمل دیبازد نظارت تحت موسسات و مراکز از روز شبانه اتساع هیکل

 .باشند یم یهمکار به مکلف مذکور نیمسئول و



 کشور یستیبهز سازمان یدولت ریغ مراکز و موسسات یحفاظت و یمنیا ضوابط مجموعه

 

15 
  

 درهصا احکام به یاحتمال مشکالت هرگونه بروز از یریشگیپ منظور به (16

 شانیا ینونقا ندگانینما ای و یدادگستر یعال مقام مانند)  ییقضا مقامات از

 موارد هیکل و دهیگرد ژهیو و خاص توجه... (  و (دادستان)  شهرستانها در

 ستا یهیبد. دشو انجام و اجرا صادره حکم با منطبق و مطابق "الزاما

 هب را ژهیو و خاص موارد و اطالعات هیکل ستیبا یم مراکز کارشناسان

 جمله زا)  اقدام گونه هر انجام زین و برسانند بعد فتیش کارشناس اطالع

 یهماهنگ با "صرفا طیشرا هر تحت ستیبا یم  "ماالزا... (  و صیترخ

 .ردیپذ صورت مرکز سیرئ

، یمال)  یاحتمال یها استفاده سوء عدم منظور به نیمراقب کنترل (17

گی که ممکن است از طریق کسب اطالعات شخصی و خانواد ...( و اخالقی

 صورت پذیرد. مقیمان

 ریغ در...  و نگهبان ، داریسرا نیعناو تحت یشخص هر حضور (18

 و سکانا محل ، خوابگاه بعنوان آن یفضا از استفاده و مهد تیفعال ساعات

 . باشد یم ممنوع... 

:  لیقب از یانسان کرامات خالف رفتار و اعمال هرگونه از تیممنوع (19

...  و( پزشک صیتشخ بدون)  بستن ، سوزاندن ، کردن هیتنب ، شتم و ضرب

 .مرکز کارکنان و نیمراقب توسط مارانیب

 تحت ژهیو به ریّخ عنوان به گانهیب و یخارج اتباع ورود از یریوگجل (20

 یهمراه با و الزم مجوز و اطالع با مگر ،بشر حقوق یها سازمان :نویعنا

 .استان یستیبهز کل اداره حراست ندهینما
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 در شورازک خارج میمق انیرانیا ای و یخارج افراد با ارتباط ازهرگونه (21

 ییالبا تیحساس از که... و دیبازد ،یخارج کمک اخذ ، یکار امور نهیزم

 در یقداما هرگونه انجام از قبل دیبا و نموده یخوددار باشد، یم برخوردار

 حراست ادارهو  یتخصص معاونت به نظر اعالم جهت مراتب خصوص نیا

 .گردد اعالم

 و یالملل نیب و یحقوق یها سازمان ،یخارج همانانیم هیکل دیبازد (22

 تردف و شهرستان یستیبهز از یکتب مجوز اخذ  و یگهماهن به منوط... 

 .باشد یم استان حراست

 هاآن درباره الزم اطالعات اخذ و انکودک یمیصم دوستان ییشناسا (23

 در ستکه می بای ( الزم حاتیتوض ریسا و آدرس منزل، تلفن شماره )

 ثبت شود. مشخص یدفتر

 در حافظم عنوان به یا خدمه ای و شده قفل باید مهد یورود در (24

 تیلمسئو فاقد و مشکوک افراد ورود از و باشد داشته حضور ساعات تمام

 .گردد یریجلوگ

 ژهیو به اوباش و اراذل و شرور افراد مزاحمت جادیا گونه هر (25

 یترکالن و شهرستان حراست جمله از مربوطه ینهادها به مرگ  سوداگران

 .شود داده اطالع مخدر مواد با مبارزه سیپل و
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 و یعموم معابر و اماکن در حضور و نهادها منازل، درب به مراجعه (26

 یها کمک یآور جمع منظور به هیریخ موسسات ندهینما عنوان به... 

 .باشد یم ممنوع یمردم

 .باشد یم ممنوع ها رخوارگاهیش در داوطلب یروهاین یریبکارگ (27

 .دباش یم ممنوع « اریمادر» عنوان تحت مجرد یها خانم یریبکارگ (28

 لزوم تصور در و شده یخوددار بانوانویژه  کزامر به آقایان تردد از (29

 و دهبو تیوضع مراقب "کامال...  و راتیتعم همچون یامورات انجام یبرا

 .باشند داشته حضور محل در معتمد کارشناسان ای و تیریمد
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 و اطالعات اسناد، حوزه در یحفاظت فیوظا و موضوعات

 :ارتباطات

...  و راکزم خاص اطالعات بهادار، و یمال اوراق ها، پرونده مدارک، ، اسناد (1

 و ینگهدار مجاز ریغ افراد یبرا دسترس قابل ریغ و مطمئن یفضا در

. باشد یم ممنوع مرکز از مدارک و اسناد هیکل خروج و گردد محافظت

 جازم ریغ یافشا ای و اسناد شدن مفقود صورت در ستیبا یم مراکز رانیمد

 ینرسا اطالع حراست اداره به وقت اسرع در را مراتب انهمحرم اطالعات

 . ندینما
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 اساس بر و یستیبهز اداره یهماهنگ با "الزاما مرکز مهر و سربرگ هیته (2

 یستیزبه ادارات دیتائ و یقبل مجوز کسب از پس و یابالغ یها دستورالعمل

 .ردیگ انجام

 راکزم مانیمق و کارکنان ن،یمسئول به مربوط اطالعات و اخبار انتشار (3

 .  بود خواهد موضوعه نیقوان مشمول آنها از تخلف و بوده ممنوع

 ژهیو هب...  و ییمددجو از اعم مراکز، آمار و اطالعات درخواست صورت در (4

 ستا الزم مختلف، مراجع و ها سازمان افراد، ازطرف مهم موارد و مسائل

 . ودش استعالم مجوز اخذ جهت یستیبهز نیمسئول از یاقدام هرگونه از قبل

 یتلفنها شماره داشتن قرار اریدراخت ،یضرور مواقع در ارتباط جادیا یبرا (5

 در ( ...و اورژانس ،یانتظام یروین ،بهزیستی  حراستمدیر و  )یاضطرار

 .باشد یم یالزام مراکز

 وعاتموض اساس بر و یاطالعات جامع بانک قالب در مانیمق اطالعات ثبت (6

 نام ل،یوک امن ،یمل کد پدر، نام ،یخانوادگ نام و نام ) مرکز هر در ازین مورد

 تلفن ارشد، فرزند تلفن ،، قیم یا ثبت نام کنندهلیوک تلفن ارشد، فرزند

 .گردد دقت آن ینگهدار و حفظ در و هیته(  حاتیتوض ریسا و یضرور

 تثب بر هیتک با مستمر صورت به محفوظ دفاتر در روزانه گزارش ثبت (7

 .یسینو گزارش اصول تیرعا با و جامع و کامل بصورت عیوقا تمام

... ( و یمل کارت شناسنامه، ) ییشناسا مدارک از استفاده سوء هرگونه (8

 خانواده، شبه اد،یاعت ترک: مراکز کارکنان و نیمراقب و مانیمق به مربوط
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 منافع و مطامع جهت در...  و یحرکت ،یجسم ،یذهن معلوالن سالمندان،

 و گردد یم محسوب خلفت انتخابات زمان رد الخصوص یعل ،یاسیس

 .باشد یم یریگیپ قابل یقانون مراجع قیطر از موضوع

 به مربوط(  مدارک و اسناد)  یشخص مدارک از استفاده سوء هرگونه (9

 لمندان،سا خانواده، شبه اد،یاعت ترک: مراکز کارکنان و نیمراقب و مانیمق

 یاقتصاد منافع و عمطام جهت در... و یحرکت ،یجسم ،یذهن معلوالن

 میس هیته چک، دسته ،یبانک امور شرکت، ثبت حساب، افتتاح: جمله من

 عمراج قیطر از موضوع وقوع، صورت در و بوده ممنوع...  ضمانت کارت،

 .باشد یم یریگیپ قابل یقانون

( پرسشنامه) یقاتیتحق یها فرم لیتکم ،یعلم پژوهش و قیتحق هرگونه (10

 یستیبهز یسو از مجوز افتیدر با صرفا ،یقحقو و یقیحق اشخاص یسو از

 درج عدم ،یاخالق یها کد تیرعا به منوط و حراست و شهرستان

 و یگمنام اصل تیرعا ،یخانوادگ نام و نام جمله از یفرد مشخصات

 .باشد محققان توسط یرازدار

 ضورح هنگام در نیمراجع اطالعات و اخبار یافشا از یریجلوگ منظور به (11

 .است یضرور گفتار حفاظت تیرعا مراکز، در رجوع ارباب

 سبک جهت در مراکز کارکنان و مانیمق یشخص اطالعات از استفاده سوء (12

 جرائم مشمول و شده محسوب تخلف مرکز عوامل هیکل توسط منافع

 .باشد یم موضوعه
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 یگهماهن و مجوز اخذ با مراکز، در یپزشک یریگ نمونه هرگونه انجام (13

 .ردیپذ صورت شهرستان یستیبهز اداره رحراستیمد و سیرئ

 و یلم کارت شناسنامه، جمله از مدارک و اسناد جواهرات، ،یمتیق لیوسا (14

 فرم لیتکم از پس مانیمق به مربوط ... و نامه تیوص حساب، دفترچه

 .گردد ینگهدار نظارت تحت و مناسب مکان در مرکز ریمد توسط مربوطه

 ودکانک کانینزد ای نیوالد آدرس ژهیو به یخانوادگ سوابق و ها پرونده (15

 .شوند ینگهدار مرکز مسئول توسط امن و مناسب یمکان در بدسرپرست

 نیمسئول اریاخت در فقط انیمرب توسط یلیتکم روزانه گزارشات دفتر (16

 .شود نگهداشته دور مقیمان دسترس از و بوده مرکز

 منا و نام: شامل کودکان یبرا کودک مهد کارت صدور و نیتدو ه،یته (17

 یضرور اطالعات ریسا و یکیالکترون پست تلفن، ق،یدق آدرس ،یوادگخان

 .باشد دهیگرد درج خوانا و واضح صورت به که

 و فیک در مهدکودک کارت و منزل کامل و قیدق مشخصات قراردادن (18

 .کودک شدن گم زمان مانند یاضطرار مواقع در استفاده جهت کودک بیج

 ینگهدار دار قفل یکشوها و ها لیفا در موضوع کیتفک به ها پرونده (19

 یکنجکاو حس کیتحر و کشوها یرو بر عنوان نام قراردادن از و دنگرد

 . گردد یخوددار افراد
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 خیرتا یدارا و دهیگرد درج مرکز سربرگ در ها هیابالغ و ها هیاطالع (20

 .باشد مرکز معتبر مهر به ممهور و بوده مشخص

 دسترس از خارج و امن یمحل در یروانشناس و یمددکار یها پرونده (21

 حاد و صخا مارانیب با مرتبط یها پرونده. رندیگ قرار کننده مراجعه افراد

 در شده حفاظت و مجزا صورت به زین(  ... و یعفون دز،یا ت،یهپات مارانیب)

 .دنشو ینگهدار مرکز

 دهش دیتائ سربرگ و مهر آرم، از استفاده به مکلف یردولتیغ موسسات (22

 نهادها، هیکل با مکاتبه در موسسه خصوصم یستیبهز سازمان توسط

 .است...  و سازمانها

 در آن یگانیبا و کودکان با مرتبط و الزم مدارک تمام داشتن اریاخت در (23

 تیالحص فاقد افراد یبرا آنها به یابیدست امکان که یصورت به مناسب مکان

 .باشد نداشته وجود انیمرب یحت و

 افرادو گروهها جیرا اریبس یها وهیش از یتلفن هیتخل نکهیا به توجه با (24

 ناسناش افراد تلفن به ییگو پاسخ در است اطالعات کسب منظور به سودجو

 خروج و دورو: مانند ییجز و یعاد یحت)  اطالعات و اخبار گونه هر ارائه از

 در جو سود و مغرض افراد بسا چه گردد، یخوددار "دایاک... (  و پرسنل

 نشر به مبادرت مرکز عوامل ناآگاهانه کالماتم ضبط با یتلفن هیتخل نیح

 .ندینما یم مرکز و سازمان بیتخر هدف با یمجاز یفضا در آن
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 از پس و ییشناسا را رندهیگ تماس ابتدا دیینما یسع تلفن به پاسخ هنگام (25

 د،یبودن رندهیگ تماس ییشناسا به قادر چنانچه. دیده ادامه مکالمه به آن

 کسب از پس و نموده تلفن شماره یتقاضا یو از موضوع یریگیپ یبرا

 .دیینما صحبت یو با نانیاطم

 وهیش به یتلفن تماس نیح در رندگانیگ تماس منتظرگذاشتن از (26

 .دیکن یخوددار"دایاک زیم یرو یگوش قراردادن

 ابیزاربا خبرنگار، عنوان تحت را خود که یافراد یتلفن یها تماس مراقب (27

 ائهار را یدرخواست اطالعات یراحت به و دیباش ندینما یم یمعرف ... و

 .دیننمائ

 یها کمک پرداخت بهانه به که یتلفن یها تماس افتیدر صورت در (28

 ماحت ند،ینما یم مطالبه را سازمان ییمددجو اطالعات و آمار ،ییاهدا

 یرسان اطالع مجموعه حراست و یتخصص حوزه به وقت اسرع در را مراتب

 انجام را یکالهبردار از رانهیشگیپ داماتاق ای الزم یها هیتوص تا نموده

 . ددهن

   .  باشد یم ممنوع مرکز داخل به انیمددجو توسط همراه تلفن ورود (29

راه از طریق تلفن هم یکار ریغ و یکار کوتاه امیپ هرگونه ارسال از (30

 یرخوددا زنان و آسیب دیده اجتماعی افراد ژهیو به انیمددجو به شخصی

  (.    کوتاه امیپ سامانه به مرکز بودن هزمج صورت در مگر. ) گردد
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 ، خصیرایانه ش) یجمع ارتباط لیوسا از مانیمق استفاده نحوه بر نظارت (31

    .    یاجتماع یها شبکه و یمجاز یفضا در تیفعال و...( و ونیزیتلو

  به نسبت و محافظت موسسات و مراکز ان،یمددجو اطالعات و ها داده از (32

 .گردد زیپره جدا مجاز ریغ اماکن و افراد به آن انتشار و انتقال

 .است  ممنوع موجود یافزارها نرم و زاتیتجه به مجاز ریغ افراد یدسترس (33

 نفوذ و هک از یریشگیپ جهت یتیامن یافزارها نرم و زاتیتجه از استفاده (34

 اطالعات یدارا یها ستمیس یرو بر(  روالیفا و ابی روسیو مانند )

 . ییمددجو

 شکن لتریف از استفاده عدم (35

 مجاز ریغ یافزارها نرم و ها سامانه ها، تیسا از استفاده عدم (36

 استفاده اافزاره نرم و زاتیتجه جهت و ترکیبی منیا عبور کلمات ازالزاما  (37

 و از افشای آن به همکاران خودارری گردد. شود

یان ددجوممنوعیت استفاده از کارت حافظه، فلش ، هارد و ... متعلق به م (38

به  صالراد غیر اداری جهت انتقال اطالعات سیستم های اداری و اتو یا اف

 رایانه های مرکز

 سازمان با ارتباط ،یخبر بخش حضور عکسبرداری، ،یبردار لمیف گونه هر (39

 در یخارج یها همانیم حضور و کشور از خارج و یالملل نیب یها

 با و رکلیمد از یکتب مجوز کسب از پس دیبا یدولت ریغ موسسات
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 یتخصص حوزه و یعموم روابط ندهینما حضور و حراست یاهنگهم

 . ردیپذ صورت استان یستیبهز

 قوعو ،یدگید بیآس ) مراکز یبحران طیشرا و مترقبه ریغ موارد انعکاس (40

 ...( و سرقت مددجو، فرار فوت، رندگان،یگ خدمت در رداریواگ یها یماریب

        یالزام یتسیبهز ادارات نیمسئول به ساعت 24 مدت ظرف حداکثر

 .باشد یم

 سئولمدر صورت بروز هرگونه حادثه در مرکز )به منظور مدیریت بحران (  (41

ح صالفنی و مدیر مرکز تنها مجاز به ارائه اطالعات حادثه به مراجع ذی

بهزیستی هستند و بدون هماهنگی و مجوز بهزیستی حق ارائه جوانب 

 ند.مختلف حادثه به غیر ) جراید و ...( را ندار
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 :یکیزیف حوزه در یحفاظت فیوظا و موضوعات

 و یمومع یفضاها در مداربسته یها نیدورب یرسان روز به و نصب بر الزام (1

 رشگزا ثبت با ها نیدورب ریتصاو ینیبازب و کنترل نیهمچن و شده فیتعر

 رهشما یابالغ یها دستورالعمل طبق مرکز مقام نیباالتر توسط) ینیبازب

 ( حراست یمرکز دفتر  94 /28/9 مورخ 808/م/2148/311

 تیرعا جهت به مراکز مداربسته یها نیدورب پایش تصویری ستمیس (2

 یبرا بودن دسترس قابل ریغ و نیدورب اطالعات بودن محرمانه ،ها فعالیت

 حفاظتی و اخذ تعهد وجیه، با تصالحیذ کاربر اریاخت در صرفا همگان،

 .گردد خارج مراکز  سطح در یعموم انظار از و ردیگ قرارالزم 
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 با سهجل : شامل مراکز مداربسته های نیدورب ستمیس با مرتبط موارد در (3

 نمودن مشخص مداربسته، های نیدورب و یتیامن های ستمیس کارشناسان

 اتمشخص مراکز، یتیامن های ستمیس و ها نیدورب به مربوط استانداردهای

 یفیک و یفن یبررس و نظارت و دیبازد مراکز،  یها نیدورب انتظار مورد یفن

 .است یضرور حراست دفتر با مشاوره اخذ و یهمکار و ها نیدورب

       یخصوص یفضا در خانواده شبه کزامر در بسته مدار یها نیدورب نصب (4

 ترلکن و باشد یم ممنوع.( ..و  یبهداشت یها سیسرو ،، حمامخواب اتاق) 

 . ردیپذ انجام انیمرب قیطر از ، الزم یها

 سالن، راهروها، فرزندان، یها اتاق هیکل در مداربسته نیدورب قراردادن (5

      ... . و آشپزخانه

 ناسبم ارتفاع یدارا یبهبود یها کمپ ژهیو به مربوطه مراکز یوارهاید (6

 . باشند

 یدارا و بوده یمرکز قفل جنس از یبهبود یها کمپ یورود درب قفل (7

 .باشد خروج و ورود یبرا رمز

 امکان که رندیگ قرار یمحل در مجتمع سرپرست و یدکارمد اتاق (8

 .باشند داشته را مراکز محوطه به دید و تسلط زانیم نیشتریب

 مطمئن و محکم یآهن در با تلفن ستمیس و گاز ، برق آب، یکنتورها (9

 .شوند قفل
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 لدستورالعم در که یمراکز یبرا یکیزیف حفاظت یروین حضور و نیتام (10

 .باشد یم یزامال شده دیق یتخصص یها

 شبخ ، یتخصص دستوالعمل برابر و یحفاظت و یمنیا اصول تیرعا برای (11

 .شوند یجداساز زنان مراکز در متاهل و مجرد زنان

 حد در صرفاً)  مرکز به محل یانتظام مراجع نیکترینزد با الزم یهماهنگ (12

 .یرورض مواقع در آنان موقع به حضور جهت( مرکز تلفن شماره و آدرس ارائه

 هک گردد انتخاب ینحو به یرازدار اصول حفظ لحاظ به روانشناس تاقا (13

 .باشد نداشته وجود ریغ افراد یبرا سمع استراق ای و صدا خروج امکان

 جرهپن یها شهیشدر برخی مراکز خاص  پرخاشگرانه رفتار بروز لیدل به (14

 .اشندب داشته یآهن حفاظ ها پنجره تمام و بوده فشرده کیپالست جنس از ها

 سات،یتاس از اعم مراکز یفن و یبهداشت ،یخدمات یها استاندارد تیرعا (15

و  یراقبتم ،یتوانبخش ،ییدارو ،یبهداشت ،یمنیا امکانات، زات،یتجه ساختمان،

 سازمان طبق دستورالعمل های عمومی و تخصصی ...

 احتمال آنها در که ییها مکانو  ریپذ بیآس نقاط یبرا ستیبا یم مراکز (16

 ،پشت بام، بالکن ،ها پنجره و درب وارها،ید: همانندشود  یم ینیب شیپ خطر

 اخذ با هایی که احتمال سقوط متصور است کلیه نقاط پرتگاهی و قسمت

 نصب به مبادرت ربط،یذ مراجع ریسا و ینشان آتش کارشناسان مشاوره

تابلوهای  ،یریتصو فونیآ ،مداربسته نیدورب ستمیس نصب) یحفاظت زاتیتجه
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 چهیدر و حفاظ سرقت، ضد ستمیس نرده، ،زنگ خطر ،قیحر ارهشد ایمنی،

 .ندینما...(   و چاه ،استخر ، فاضالب

ز ا، راه اندازی و تعمیرات  وسایل مختلف مرکز، وفق مقررات و نصب (17

 .پذیرد ورتطریق نمایندگی ها و افراد مجاز با نظارت نماینده یا مدیر مرکز ص

 و اردراستاندیغ  یشیسرما و یشیگرما لیوسا هرگونه یریبکارگ از زیپره (18

 یبخار یجا به  جیپک و شوفاژ) یاتوریراد شیگرما ستمیس نصب حایترج

 ،یشیماسر زاتیتجه )ه مربوط یمنیا یگواه افتیدر الزام بهو  (یگاز و ینفت

 .مراکز توسط ( برق ،گاز ،یشیگرما

 و زاتیتجه و ساختمان به مربوط یساز مناسب و یمنیا اصول تیرعا (19

 . صالحیذ مراجع از مراکز سیتأس از قبل بنا  استحکام یگواه فتایدر

 یریشگیپ یبرا ژهیو یها دستگاه به ساختمان برق ستمیس االمکان یحت (20

 .(  (Earth) ارت ستمیس از استفاده مانند) شوند مجهز یگرفتگ برق از

 و بوده ضدآب یستیبا حمام و ییدستشو مثل مرطوب یها قسمت یزهایپر

 روکار صورت در و باشند شده نصب توکار صورت به یستیبا قبر یها میس

 از ارروک و توکار برق یزهایپر. شوند هیتعب قیعا یها لوله داخل در بودن

 .باشند برخوردار ازین مورد یها پوشش

 موارد ریسا و برق اتصاالت گاز، ،یرسان آب شبکه رآالت،یش مستمر کنترل (21

 .نواقص رفع و مشابه
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 پوشش با ها بالکن و ها دودکش هوا، هیتهو یها لکانا نمودن ایمن (22

 .یبرق  لوازم هیکل یساز منیا و مناسب

 رسدست از ... تیکبر نفت، ن،یبنز جمله من اشتعالزا لیوسا گونه هر (23

 زا استفادهاضطرار  صورت درو ه شود داشت دورنگه مرکز طیمح در مانیمق

 پارچه یها پرده ،یچوب یها ونیدکوراس: مثال عنوان به) اشتعال قابل لیوسا

 .گردد تیرعا یمنیا اصول(  یچوب کتابخانه و ،یچوب یها تخت ، یا

 آن شارژ و نصب مناسب محل درطبق دستورالعمل  ینشان آتش کپسول (24

 .گردد کنترل مستمر صورت به

     یالزام مراکز یداخل و یرامونیپ طیمح ییروشنا یها ستمیس نصب (25

 .باشد یم

 و قفل به مجهز محفظه در گاز و برق آب، یهاکنتور تمام گرفتن قرار (26

 حصالیذ یفن کارشناسان مستمرتوسط یها دیبازد بر دیتاک و مناسب دیکل

 یجا به طلق ،یآهن یها لهیم لیقب از یمحافظت یها ستمیس نصب (27

 . ... و بالکن بام، پشت  ها، پنجره و درب یتمام جهت...  و شهیش

ور ان و علی الخصوص کودکان دوسایل فلزی و خطر ساز از دسترس مقیم (28

رنده ب،  نگهداشته شود و نسبت به عدم نگهداری و به همراه داشتن لوازم تیز

 و حادثه آفرین در کیف کودکان کنترل الزم صورت پذیرد.
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 یها قفل به مرکز یتیریمد و یادار یها طیمح تمام بودن مجهز (29

 هیکل کنترل و برق یزهایپر ،یبخار بودن منیا از نانیاطم و استاندارد

 .مشابه موارد ریسا و اتصاالت

 و سنادا اموال، اماکن، یکیزیف حفاظت نهیزم در یتیامن یها مشاوره اخذ   (30

 بوسیله مراجع مطلع و ذیصالح مراکز به مدارک
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 و یبهداشت ،یعموم حوزه در یحفاظت فیوظا و موضوعات

 ی :درمان

 انروانگرد و مخدر مواد خطر پر کنندگان مصرف با تشخیص نحوه برخورد (1

 .است متخصص روانشناس عهده بر ها،

 موارد در)  .باشد یم ممنوع لحظه چند یبرا یحت مهد از کودک خروج (2

 دمتگزارخ ای یمرب ستیبا یم الزماً یفن مسئول و نیوالد یاهنگمه با یاضطرار

 (.باشند همراه یو با

 و شاغل ریغ ،جوان افراد ژهیو به مهدکودک گانیهمسا از کامل شناخت (3

 و داتیتهد هرگونه از یریجلوگ منظور به مهد یها سیسرو رانندگان نیهمچن

 یاحتمال یها بیآس
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 هب کینزد و کوتاه یها مسافتفرزندان و تعیین  مدارس انتخاب در دقت (4

 .یمنیا اصول تیرعا با آنان ینگهدار محل

 و رشناسکا یهاروین یبرا دهنده هشدار و ریآژ دستگاه قراردادن اریاخت در (5

 . شب یها فتیش در ژهیو مراقب

 دورنگه در دقت و کودکان یها خواب تخت نیب مناسب فاصله تیرعا (6

 . خواب زمان در ژهیو به گریکدی از آنان داشتن

 .است ممنوع خانواده شبه کزامر بر سر در  تابلو نصب (7

 ترساس و یعصب یها تنش باعث که یاقدامات و یبدن هیتنب هرگونه اعمال (8

 منوعممی شوند، ( ... و دیتهد ک،یتار یها مکان ای و نیزم ریز در حبس) زا

 .است

 .صورت پذیرد هیتغذ کارشناس توسط مانیمق یغذائ برنامه نیتدو (9

 لیوسا و ریزنج ،لهیم، یآهن حلقه بند، طناب، وجود عدم از نانیاطم (10

 از هثحاد هرگونه بروز ای و یخودکش از یریشگیپ منظور به کزامر در کشنده

 ...  . و یکش گرید لیقب

 تیلفعا انجام و نامتعارف برنامه فوق و یآموزش یها کالس یبرگزار از (11

ی و مل مراسم جشن، هرگونه اجرای و گردد یخوددار یاسالم شئونات از خارج

 و انشهرست یستیبهز حراست و سیرئ یهماهنگ با حتماً...  و ناریسم مذهبی،

 .ردیپذ صورت... (  و یاسالم ادارش)  الزم یمجوزها اخذ پس از
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 ضاله قفر و یریتبش تیحیمس ها، نحله ،یانحراف یها انیجر جیترو و غیتبل (12

 .  است ممنوع آنها ینمادها از استفاده و یریجلوگ

 و یستیهزب ادارات یهماهنگ با مراکز در توانخواهان ییجابجا ای مکان رییتغ (13

 .ردیپذ صورت مربوطه صورتجلسات میتنظ

 یوس از فرستاده ای و ندهینما را خود که یافراد به کودک لیتحو عدم (14

 ازین صورت در ) نیوالد ینتلف تماس با یحت ندینما یم یمعرف کودک نیوالد

 با مطابق ستیاب یم الزاماً نامبردگان مادر و پدر از ریغ افراد به کودک لیتحو به

 زمان رد و اشندب دهیگرد دییتا و یمعرف قبل از کودک مهد در شده فیتعر فرم

 .(ردیپذ تصور الزم اقدام و دیتائ موضوع معتبر ییشناسا کارت ارائه با مراجعه

 یکتب تیرضا اخذ با مرکز در ماریب یسبب  و ینسب بستگان مالقات و حضور (15

 صرفا زین ینسب بستگان ورود و بوده مجاز مانیمق خانواده سرپرست و میق از

 .  ردیپذ صورت شده نییتع درساعات

 ههرگون از یریشگیپ هدف با) یسن طیشرا به توجه با کودکان یداسازج (16

 .خانواده شبه طیمح در (یباز زمان در یحت گریکدی با نامتعارف تماس

 یگزند مسائل انیب از یریجلوگ جهت کودکان به الزم یها آموزش ارائه (17

 .همدرس در ژهیو به رونیب طیمح درو  ناشناس  بهیغر افراد به خود یشخص

 در یاحتمال یها بیآس از یریشگیپ منظوره ب کودکان مستمر رصد (18

...  و ریغ افراد با یریگ ارتباط احتمال مشکوک، رفتار رییتغ جمله از یموارد

 آن لیدال یوبررس
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 فرادا به آنان لیتحو به مشروط یستیبا مرکز از فرزندان خروج و یمرخص (19

 در نفرزندا شرکت اًضمن و باشد...  و وقت نیام ن،یوالد رینظ دار تیصالح

 ییقضا مقام رنظ ای یستیبهز ادارات دیتائ و اطالع با زین مرکز از رونیب مراسمات

 .ردیپذ انجام

 طیمح و یتابستان کار محل مدارس، به مرتب مراجعه و مستمر نظارت (20

 که ابهنجارن رفتار گونه هر به تیاهم و دارند آمد و رفت آن به کودکان که ییها

 .باشد ندهیآ یبرا یطرخ زنگ تواند یم

 ، مدرسه ، دیخر یبرا فرزندان اعزام)  کودکان خروج و ورود بر قیدق نظارت (21

 هتج مناسب زمان میتنظ و نوجوانان ژهیبو..( و یورزش و یآموزش یها کالس

 .یخاموش و خروج ورود،

 اهداف اب مطابق الزاماً ستیبا یم روز شبانه ساعات هیکل در موسسه تیفعال (22

 ینیوعنا تحت توانند ینم عنوان چیه به آنها و باشد اساسنامه رد شده درج

 یگرید یاه برنامه و اهداف...  و ریغ به تیفعال یواگذار ای کار دوم فتیش چون

 .برسانند انجام به را

 که ناشناس افراد دیوع و وعده به یمردم یها مشارکت یآور جمع بحث در (23

 دقص و ندینما یم... و یارجخ یها شرکت ای و نیمسئول به منتسب را خود

 طالعا حراست اداره به عاًیسر مشکوک موارد و نشود توجه دارند یکالهبردار

 . گردد یرسان
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 صندوق پخش ای نصب زین و یمردم یها کمک جذب قبوض هرگونه چاپ (24

 یستیبهز سازمان مجوز با ستیبا یم یمردم یمشارکتها یآور جمع یها

 .ردیپذ صورت

 یمردم یکمکها جذب منظور به یدولت ریغ موسسات توسط غیتبل هرگونه (25

 .ردیگ انجام 26 ماده ونیسیکم یسو از یابالغ نامه وهیش با مطابق ستیبا یم

 ممنوع موسسه محل در اساسنامه اهداف با ریمغا یها تیفعال هرگونه انجام (26

 .است

 رائها یبرا صرفا توانند یم یاساس قانون در شده فیتعر ینید یها تیاقل (27

 سیتاس به اقدام مربوطه یها دستورالعمل اساس بر خود شانیک هم به خدمت

 .ندینما یدولت ریغ موسسات

 اتیه سیرئ عهده به یردولتیغ موسسات یها تیفعال یتمام تیمسئول (28

 .است عامل ریمد و رهیمد

 حرفه ئونش با ریمغا ای یاسالم و یاخالق نیمواز خالف اعمال هرگونه انجام (29

 نیانقو برابر نیمتخلف با و شده محسوب تخلف رد،یپذ صورت موسسه در که یا

 ظارتن ونیسیکم به یبررس یبرا موارد و شد خواهد برخورد موضوعه مقررات و

 .شد خواهد ارجاع 26 ماده

 .ستا یالزام آن کارکنان مورد در موسسه یسو از کار قانون کامل تیرعا (30

 . است ممنوع یادار امور انجام جهت یشخص حساب هرگونه افتتاح (31
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 تیعار همواره آن از پس و درمان مراحل یتمام در یا حرفه یرازدار اصل (32

 .گردد

 مراجعه اکثر یبرا موجود ییقضا و یحقوق مسائل تیرعا منظور به (33

 دموار و ردیپذ صورت ییقضا حکم با همراه ییقضا نیضابط ورود کنندگان،

 .گردد یرسان اطالع یستیبهز ادارات به تماما

 تذکر و مرکز دفتر به پول و یمتیق اءیاش لیتحو الزام بر یمبن تابلو نصب (34

 اءیشا و پول لیتحو از رندهیگ خدمت امتناع صورت در» :  با مضمون یدیتاک

 الزامی است. «.باشد یم شخص عهده بر تیمسئول ،یمتیق

 در ههموار روز شبانه ساعات تمام در یو یقانون ندهینما ای یفن مسئول (35

 . باشد  ئلمسا یپاسخگو و دسترس

 به تیورف دیق به...  و خطر پر افراد جرائم، ساز، مشکل موارد هیکل گزارش (36

 .گردد منعکس حراست مسئول و یستیبهز اداره سییر

 ،مربوطه کزمرا در...  و متادون یدارو نقد، پول از ینگهدار و حفظ منظور به (37

 .باشد یم یضرور مناسب گاوصندوق از استفاده

 هب مربوط مسائل خصوص در گفتگو از مسئول ریغ افراد حضور هنگام در (38

 .گردد یخوددار مددجو

 ریسا با و شود مطرح آنها خود با فقط انیمددجو با مرتبط اطالعات گونه هر (39

 .ردینپذ صورت ییگفتگو کانینزد و خانواده یاعضا
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 یمل یها رسانه ما،یس و صدا توسط گزارش هیته ،یعکسبردار ،یلمبرداریف (40

 لهیوس وعن هر با ... و پژوهشگران کنندگان، مراجعه ن،یریّخ ،یمحل و یاستان و

 دهنده شداره یتابلوها دیبا و بوده ممنوع مراکز از...(  و همراه تلفن ن،یدورب)

 راتادا از الزم یها مجوز کسب با زین خاص موارد. گردد نصب خصوص نیا در

 .باشد یم ریپذ امکان  حراست یها دستورالعمل طبق و یستیبهز

 لهیم ، بلوک ک،ییموزا ، آجر سنگ،: همچون زننده ضربه لیوسا شود دقت (41

 .باشد نداشته وجودمراکز  محوطه داخل در چوب و

 یهیدب باشند؛ یمدن تیمسئول و حوادث معتبر مهیب یدارا ستیبا یم مراکز (42

 با مرکز در داده رخ حوادث و اتفاقات هیکل تیمسئول نصورتیا ریغ در است

 . باشد یم تیفعال پروانه دارنده

 استخر که یکودک یمهدها در یبهداشت و یحفاظت ،یمنیا اصول تیرعا (43

 از دهید آموزش یمرب نظارتاخذ مجوز از مبادی ذیربط و  بر عالوه دارند؛

 . گردد یخوددار مختلط استخر

 سیسرو ها، پله راه معابر، در یکمک یها رهیدستگ نصب و یساز مناسب (44

 .یتخصص یها دستورالعمل برابر ...و حمام ،یبهداشت یها

 . باشد استاندارد ستیبا یم معلوالن ذهاب و ابیا لیوسا (45

 ،... و موتورخانه مانند خطرزا یها بخش به توانخواهان ورود از یریجلوگ (46

 راکزم در موجود یخطرزا و ییایمیش مواد به آنان یدسترس از مراقبت نیهمچن
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 یباز محوطه در صاًمخصو نرم یها پوشش به مهد یفضا نمودن مجهز (47

 و یباز هنگام در یاحتمال یها یدگید بیآس از یریجلوگ جهت کودکان

 جهت خطرناک یها لبه واروید یها هیزاو در نرم یها پوشش قراردادن

 ... . و خوردن نیزم هنگام در کودکان دنید بیآس از یریجلوگ

 .باشد یم یالزام کودک یمهدها در برگالسیفا یها شهیش از استفاده (48

 دیمف و استاندارد یباز لیوسا با همراه منیا و مناسب یباز نیزم داشتن (49

 . آنان هیروح تیتقو و یانرژ حیصح هیتخل منظور به کودکان یبرا

 لمشک از که یانیمددجو دسترس در وسایل برنده قراردادن از یخوددار (50

 آنان در یخودکش احتمال روانپزشک صیتشخ به ای ومی برند  رنج اعصاب

 . است شتریب

 مانیقم دسترس از دارو هرگونه داشتن نگه دور) داروهابر  کنترل و نظارت (51

 ضروری است. ...(و ینگهدار طیشرا ، مصرف خیتارومصرف  نحوه و

         مراکز در موجود یمصرف اقالم هیکل به مربوط بهداشتی اصول تیرعا (52

 ، ییهداا اقالم مصرف خیتار کنترل دریافت کمکهای دارویی از افراد ناشناس، )

 دموا اعتبار خیتار مستمر یبررس ی،نذر و پخته ییغذا مواد افتیدر عدم

 یغذا زا استفاده عدم ، شده زیفر ییغذا مواد بر خیتار برچسب نصب،  یخوراک

  یشتبهدا شوینده و مواد با ییغذا مواد ینگهدار محل، تفکیک کامل  مانده

...(   و ییاغذ مواد عیتوز و طبخ و هیهت امور به متفرقه افراد دخالتجلوگیری از

 الزامی است.



 کشور یستیبهز سازمان یدولت ریغ مراکز و موسسات یحفاظت و یمنیا ضوابط مجموعه

 

40 
  

 الخصوص یعل و مستعمل و مستهلک و یاضاف لیوسا هرگونه ینگهدار (53

 . است ممنوع مرکز محل در مصرف قابل ریغ ییغذا مواد

 .است ممنوع کار طیمح در اتیدخان استعمال (54

 به... (   و سرنگ ، یعفون و یبهداشت ریغ مواد) مراکز در یدیتول یها زباله (55

 .دگرد دفع و نقل و حمل موقت، ینگهدار ،یآور جمع یبهداشت کامال یقیطر

 لیوسا هیکل بر مشتملکه  مناسب مکان در هیاول یها کمک جعبه نصب (56

 در هاستفاد جهت...  و زخم چسب ،یچیق قرص، ن،یبتاد باند،: لیقب از الزم

 نآسا و عیسر یدسترس امکان کهقرار گیرد  ینحو به و باشد یضرور مواقع

 را آن به یابی دست امکان کودکان یول بوده فراهم بزرگسال افراد و انیمرب یبرا

 .باشند نداشته

 نیا.) ردیگ قرار یمرب اریاخت در فقط کودک مصرف یبرا الزم یداروها (57

 و یمرب هیتوج به نسبت و لیتحو یمرب به کودک نیوالد توسط حتماً داروها

 .(شود دهبرگردان نیوالد خود به استفاده از پس و اقدام داروها استفاده نحوه

 و الزم زمان در مانیمق یداروها مصرف جهت انیمرب و نیمراقب دقت (58

 . پزشک نسخه طبق منظم صورت به آن مصرف از نانیاطم

 توسط کودک تیوضع یبررس یبرا مشخص ییروزها و ساعات نییتع (59

 ارجاع عتمد،م پزشک اعالم و صیتشخ صورت در و معتمد یعموم پزشک

 . متخصص پزشکان ریسا به کودک
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 و شود یکاف دقت آن مصرف خیتار به مصرفی و خوراکی، موادتهیه  در (60

 که مهلت اعتبار کافی داشته باشد. شود هیته اقالمی المقدور یحت

 ببرچس یدارا ستیبا یم ییغذا یها وعده جهت یمصرف ییغذا مواد هیکل (61

 .باشند دار مدت و مصرف خیتار

 الزاماً اغذ هیته)  گرم و شده طبخ یغذا هرگونه ورود و افتیدر از یریجلوگ (62

 به. .. و رخشکیش ، خام ییغذا مواد رشیپذ صورت در( ردیپذ انجام مرکز در

 .گردد خاص و ژهیو توجه مواد یانقضا و مصرف خیتار

 صیختش بر بنا)  مضر و مجاز ریغ یخوراک مواد گونه هر ورود مجوز عدم (63

 .(گردد یم نییتع آن نوع پزشک

 یها وهگر در تیهپات جمله از یانگل و یمقاربت یها یماریب رواج لیدل به (64

 .باشند کیاتومات فونیس یدارا حایترج ی بهداشتیها سیسرو هدف،

 هتج فرزند رشیپذ و ورود بدو در HIVو تیهپات شیآزما انجام بر الزام (65

 .درمان یریگیپ

 .فرزندان ونیناسیواکس یریگیپ (66

 با رهیمد اتیه ای نیمسئول توسط مراکز پرسنل با فصلی لساتج یبرگزار (67

  .یتوانبخش و یمراقبت ،یمنیا یاستانداردها و مقررات آموزش ه،یتوج هدف
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 یاستانداردها اساس بر دهایبازد در یسینو گزارش نحوه آموزش (68

 تفادهاس سوء از یریجلوگ جهت به ها واژه یحقوق بار به توجه و دستورالعمل

 مطلعریغ افراد

 ، یمنیا: موضوعات با مراکز کارکنانجهت  یآموزش یها دوره یبرگزار (69

 . ... ، زلزله ویبهداشت مراقبت ق،یحر اطفاء

 نیتمر و یعیطب یایبال نهیزم در کودک یمهدها کودکان و پرسنل آموزش (70

  زلزله مانور

 درک و فهم و سن با متناسب کودکان یبرا یآموزش یها کالس یبرگزار (71

 الزم یها آموزش ارائه منظور به یزندگ و یارتباط یها مهارت  نهیزم در آنان

 ...  و اغفال متعارف، ریغ شنهاداتیپ برابر در یستادگیا و مقاومت مقابله، جهت

 یکردهایرو و ژهیو تیحساس با دیبا ها آموزش نیا کودکان سن به توجه با)  

 . مربوطه مقررات اساس بر.( ردیپذ صورت خالقانه

 

 

 

 

 


