
 در پرديس دانشگاه دستور العمل حفاظتي ايام تعطيالت نوروز

 «16/1/1398لغايت  29/12/1397 »

 

 واحد مختلف قسمتهاي مسئولين مشخصات ،تعطيالت شروع از قبل واحدها و ها دانشكده محترم مديران و رؤسا است ضروري (1

 دانشگاه انتظامات و فيزيكی حفاظت اداره به و تهيه را( همراه و منزل هايتلفن و آدرسی، سمت، خانوادگ نام و نام)شامل را مربوطه

 .گيرد قرار برداري بهره مورد وقت اسرع در نياز صورت در تا نمايند ارسال

 نحوه تردد افراد در دانشگاه (2

 . اخذ مجوز ترددخواهد بود ثبت الکترونیکی ورود و خروج افراد با کارت شناسایی دانشگاهی با کنترل تردد افراد به صورت سيستمی و

 به شرح ذيل می باشد: به صورت سامانه اي

 . باشد می مجاز تعطيل ايام در مقررات برابر ها، دانشكده به علمی هیات محترم اعضاي مراجعه .1-2

که  اعم از شرکتی، مراکز رشد و ...کلیه شاغلین داراي کارت حضور و غیاب دانشگاه و  محترم دانشگاهی همکارانساير  .2-2

از طريق پرتال  97/12/23به محل کار تردد داشته باشند، بايستی درخواست خود را تا تاريخ  نياز دارند در ايام تعطيالت

تا پس از تاييد سرپرست  نمایند و پیگیري ارسال( درخواست ترددگزينه  –منوي اداري  -بخش اداري مالی) پويا دانشگاهی

مجاز نمی باشد و مسئوليت آن بعهده واحد  در غير اين صورت تردد افراد،. و مدير مربوطه اين امكان برايشان فراهم گردد

  .مربوطه خواهد بود

جهت انجام پروژه ، به استثناي دانشجويانی که ممنوع می باشدبه واحدها  تعطيالتدر ايام  دانشجویان محترم تردد .3-2

از  97/12/23تا تاريخ تردد آنها ضرورت داشته باشد. لذا مقتضی است دانشجويان مذکور درخواست خود را  تحقيقاتی

استاد معرف تا پس از تاييد  نمایندو پیگیري ارسال ( درخواست تردد گزينه – خدماتمنوي ) پويا طريق پرتال دانشگاهی

 در غير اين صورت تردد افراد، .دانشكده اين امكان برايشان فراهم گردد رئيس آنپس از مديرگروه مربوطه و و سپس 

 .خواهد بودو دانشجو مجاز نمی باشد و مسئوليت آن بعهده واحد مربوطه 

در صورت نياز  غيره خوابگاهها و تغذيه، سبز، فضاي ساختمانی،اعم از  پيمانكاران رانندگان، شامل شاغلین فاقدکارت کليه .4-2

نسبت به ثبت  مربوطه واحد یا کارشناس اداري مسئول امور عمومیبا مراجعه به  بايست میبه تردد در ايام تعطيالت 

 .باشند داشته افراد قبيل اين برتردد دقيق نظارت موظفند ورودي هاي درب انتظامات ،در سامانه اقدام نمايند اطالعات خود

 
 :گردش درخواست مراحل .5-2

 

 

ارسال درخواست
تایید استاد 

معرف
تایید مدیر 

گروه
تایید رئیس 

دانشکده

ارسال درخواست تایید استاد معرف
تایید مدیر فرهنگی و 

هفعالیت های داوطلبان

 دانشجودرخواست  گردشمراحل 

دانشکده خودبرای تردد در   

 

 دانشجودرخواست  گردشمراحل 

دانشکده یا واحد دیگربرای تردد در   

 

 دانشجودرخواست  گردشمراحل 

خوابگاه و سالن مطالعهبرای تردد در   

 

ارسال درخواست تایید استاد معرف
تایید رئیس 

دانشکده یا واحد

ارسال درخواست تایید استاد معرف
تایید مدیر رفاه و 

سالمت

 دانشجودرخواست  گردشمراحل 

واحدهای فرهنگیبرای تردد در   

 



 

 

بايستی درخواست تردد خود را به دانشگاه  مستقر در پرديس جهاددانشگاهیو علوم پزشکی دانشگاه دانشگاهیان  تردد جهت .6-2

توسط واحد مربوطه به اداره حفاظت  )بر اساس فرمت تعيين شده( نمايند تا پس از ارسال ليستدانشكده يا واحد خود اعالم 

 امكان تردد برايشان فراهم گردد.  ،فيزيكی

هرگونه فعاليت اجرائی در مجموعه دستورالعمل )شاغلين فاقد کارت(  2-4مسئولين محترم واحدها می بايست ضمن اجراي کامل بند  (3

به همراه مشخصات پيمانكاران و عوامل مرتبط، زمان شروع و پايان فعاليت را تا تاريخ را ت، رنگ آميزي و ... خود از قبيل تعميرا

 جهت نظارت و کنترل ترددها به اداره انتظامات ارسال نمايند. 23/12/97

بودن سيستم هاي هشدار  به نحو مقتضی از فعال ضروري است مسئولين محترم امور عمومی واحدها و دانشكده ها، طی مدت مذکور (4

غير ضروري و خاموش بودن تاسيسات حرارتی، بستن شيرگاز آبدارخانه  دهنده ضد سرقت و آتش سوزي ، قطع برق دستگاه هاي

ها، کنترل شيرهاي سرويس هاي بهداشتی ، قفل بودن درب هاي آزمايشگاه ها، کارگاه ها، کتابخانه ها، انبارها، بازبودن آب راه 

، بازديد ديگر اماکن مورد نياز و پارك خودروهاي دولتی در پارکينگ واحد و استفاده از ( باتوجه به فصل بارندگی)پشت بام ها 

 .قفل مناسب اطمينان حاصل نمايند

به نحو مقتضی به اطالع کليه همكاران دانشگاهی رسانده شود به منظور کنترل بهتر محيط دانشگاه و پيشگيري از هرگونه حوادث  (5

ضمن اينكه  پرسنل محترم انتظامات . خودداري نمايند...( فرزندان، دوستان، آشنايان و )قبه در ايام تعطيالت از آوردن همراه غيرمتر

 .موظفند از ورود افراد متفرقه به داخل واحدها جلوگيري نمايند

 ه شرح ذيل خواهد بود.به منظور کنترل و نظارت الزم در ايام تعطيالت وضعيت دربهاي ورودي به پرديس دانشگاه ب (6

 .به صورت شبانه روز باز می باشد 16/1/98لغايت  29/12/97از  :درب شرقی -

 .باز می باشد 22الی  6:30از ساعت  16/1/98لغايت  29/12/97از   :درب شمالی -

 .باشدباز می  14الی  7از ساعت صرفا در ايام غيرتعطيل رسمي 16/1/98لغايت  5/1/98از تاريخ   :درب علوم ریاضی -

 .مسدود می باشد 16/1/98تا پايان تعطيالت  29/12/97از   :تربیتیعلوم  غربی و درب درب -

 

 در. باشد می ممنوع تعطيل ايام در امنيتی و ايمنی مسائل بدليل دانشگاه پرديس محوطه در روزي شبانه صورت به خودروها پارك (7

 .گردد می منتقل پارکينگ به راهور پليس طريق از خودرو مهم اين رعايت عدم صورت

درتمام ساعات شبانه روز آماده  09208804959 شماره همراهيا و  38804959 - 38804949مرکز پيام دانشگاه با شماره تلفنهاي  (8

 .پاسخگويی و هماهنگی الزم درخصوص موارد مذکور می باشد

مقتضی از واحد مربوطه سرکشی ويا کسب اطالع شايسته است مسئولين محترم دانشكده ها و واحدها درايام تعطيالت به طريق  (9

 .نمايند

 

 فردوسي مشهد مديريت حراست دانشگاه                                                                                                                       

ارسال درخواست تایید سرپرست
تایید رئیس 

دانشکده یا واحد

ارسال درخواست
تایید رئیس 

دانشکده یا واحد

 کارمنددرخواست  گردشمراحل 

دانشکده یا واحد خودبرای تردد در   

 

 کارمنددرخواست  گردشمراحل 

دانشکده یا واحد دیگربرای تردد در   

 


