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 مقدمه

در  واقع متام اش یا، اجناس، حمیط و متام  اماکانت  که  در  برآ ورده  شدن اهداف ما را مکک می  کنند و زمینه  

دسرتیس به اهداف را برای ما میرس می سازد متام این ها نعمت  های الهیی  هستند که از طرف خالق هس یت به انسان 

نعمت های ارزاین شده برای انسان و اهداف انسان نگهدای  ازاعطا شده است ویل رسالت انساین ما انسان هاست ات 

 منایمی و بدون شک که نگهداری معیاری و علمی جز به  اساس یک میاکنزیم عقالین ممکن نیست.

هداری درست و معیاری از  تسحیالت و بنا اب درک امهیت مذکور موسسه حتصیالت عایل نعامن سادات خباطر نگ 

از تسحیالت و حمیط موسسه حتصیالت عایل نعامن  معیاری  بنام میاکنزیم حفظ  و مراقبت اماکانت خود میاکنزیم را

سادات در قالب  )  ( ورق هتیه کرده ات  بتواند از نعمت های  الهیی مذکور که ما را برای رس یدن به هدف و ماموریت 

 معیاری مناید. موسسه مکک می مناید قدرداین کرده و از اجناس و حمیط موسسه نگهداری علمی و

 مس تقمی غری ای و مس تقمی بصورت میاکنزیم این ترتیب در مهاکرانیکه متامی انپذیر خس تگی های تالش از میخوامه خامته در

 .میدارم اس تداعا برایشان بیشرت هرچه های پریوزی منان ایزد از و منامی س پاسگذاری و داین قدر بودند، دخیل
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موسسه: و حمیط از تسحیالت معیاری میاکنزیم حفظ و مراقبتاهداف تدوین   

 

از تسحیالت و حمیط موسسه اهدف ذیل را  دنبال می کند. معیاری میاکنزیم  حفظ و مراقبت  

 حفظ حالت فعال موجوده وخدمات پالین هجت جلوگریی ازختریب ای غریفعال شدن وسایل و جتهزیات؛  .1

 زیربناهای  موسسهجلوگریی از صدمه رس یدن و خراب شدن  .2

 ترممی اش یا  و اجناس در زمان که نیاز به ترممی دارند و جلوگریی از اکرافتادن آ هنا عنداملوقع؛ .3

 اقدام فوری برای جلوگریی از خطرات که احامتل صدمه زدن به اش یا،  اجناس و زیربناهای موسسه را دارند؛  .4

 

 سه:حفظ  و مراقبت از تسهیالت و حمیط موس امهیت  میاکنزیم 

 

 میاکنزیم مذکور امهیت های ذیل را در پیی دارد.

 جلوگریی معیاری از ختریبات زیربناها و تسحیالت موسسه؛ .1

 معل کردن برای جلوگریی به اساس یک پالن و میاکنزیم  .2

 موجود بودن یک خشص مسول برای حفظ و مراقبت از  تسحیالت و حمیط موسسه. .3

 جلوگریی  از اکر افتادن اماکانت.  .4
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 منت میاکنزیم حفظ و مراقبت معیاری از تسحیالت و حمیط موسسه

 ماده اول :

مسولیت حفظ و مراقبت معیاری از تسهیالت را بعهده دارد.مدیر حفظ و مراقبت موسسه   

 ماده  دوم: 

داش ته ابشد که به اساس آ ن ابید  معل  موسسه پالنمدیر حفظ و مراقبت ابید برای مراقبت معیاری از تسحیالت 

 مناید.

:ماده سوم  

ساحه اکری مدیریت حفظ و مراقبت توسط الحیه وظیفه مدیریت مذکور تعنی می شود.   

 ماده چهارم:

مدیر حفظ و مراقبت متام وسایل را که به ترممی نیاز دارند ابید عنداملوقع رس یدگی مناید ات از فرسودگی و از اکر افتیدن  

گریی صورت بگرید که این نوع حفظ و مراقبت بنام حفظ و مراقبت اصالیح اید می شود.جلو  

 ماده پنجم:

در صورت که اقدامات اصالیح منی توانست به مشالکت راه حل گردد ابید هامن جنس که مشلک اجیاد  کرده ابید   

 تعویض شود که این  نوع حفظ مراقبت بنام حفظ و مراقبت تعوییض اید می شود.

 ماده ششم:

نظارت از  ،ر حفظ  و مراقبتدفاتر اس تفاده کننده  می  شود که مدی مسولنی مربوطدفاتر  نگهداری اش یا و اجناس 

 نگهداری آ ن ها می منایند.

 ماده هفمت:

الکرتونیکی آ مریت تکنالوژی  و مدیریت حفظ  و مراقبت است.مسول حفظ و مراقبت اجناس    

 ماده هش مت:

مدیر حفظ و مراقبت ابید هامهنگ اب  مکیته حصی  و حالت اضطرار  و مدیر جلوگریی از خطر معل مناید.   
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 ماده هنم:

مدیر حفظ و مراقبت متام اجناس موجود در موسسه را  کود گذاری  کرده  به اساس کود گذاری آ ن ها را در سیس مت  

 گدام داری ثبت می مناید.

 ماده دمه: 

مدیر حفظ  و مراقبت در صورت رضورت برای مراقبت از زیرساخت ها، وسایل و لوازم ابید  آ گاهی های الزم را 

داش ته و مهچنان  آ گاهی  ها را در  بورد ها نزی نرش مناید.برای اکرمندان ارایه   

:ماده ایزدمه  

مدیر حفظ و مراقبت در عرصه های مسلکی خود مشوره به ریس معومی و معاون مایل و اداری ارایه بدارد.   

 ماده دوازدمه:

مدیر حفظ  و مراقبت سیس مت برق و آ ب رساین را متواتر ماه یکبار و در  رصورت نیاز عنداملوقع ابید برریس مناید.   

 ماده سزیدمه:

مدیر حفظ  و مراقبت ماه هانه، ربعوار و ساالنه از فعال بودن متام وسایل، زیربناها، سیس مت برق، سیس مت آ ب رساین و   

ونیت مایل و اداری گذارش  دهد.سیس مت های الکرتونیکی به معا  

:ماده چهاردمه  

مدیر حفظ مراقبت ابید یک دوس یه بنام دوس یه تسلمی دهی داش ته ابشد  ات در صورت تبدییل اشخاص از یک دفرت به 

 دفرت دیگر، جراین تسلمی دهی را نظارت کرده اس ناد آ ن را ثبت دوس یه مناید.

 ماده پانزدمه:

این میاکنزیم پس از اتییدی شورای حمرتم علمی  موسسه قابل اجرا می ابشد.   
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 نظارت از میاکنزیم حفظ و مراقبت از تسحیالت و حمیط موسسه:

 

بصورت معوم در ادارت اکرکنان بصورت مشرتک امور وظیفوی خویش  را به پیش می برند، پس متام کسانیکه 

ند و معدات آ هنای که در راس اداره قرار دارند از  چگونگی تطبیق این در یک اداره مرصوف پیشربد امور ا

 پالییس نظارت می کنند.

 برعالوه از نظارت آ مر مس تقمی، نظارت از تطبیق پالییس ها از صالحیت های رایست معومی موسسه است.

 

( شورای 15( حتت پروتوکول شامره )29/12/1399حفظ و مراقبت از تسحیالت و حمیط موسسه مورخ )میاکنزیم 

 علمی اتیید شد. 

 


