
  

  باسمه تعالی

  مراحل درخواست بازبینی تصاویر دوربین هاي مدار بسته

  با سالم و احترام

ــین هــاي نظــارتی دبــراي بــازبینی علــی رقــم اینکــه دانشــگاه  بــه اطــالع مــی رســاند   امــور  جهــتورب

تحــت را در محــدوده  باارزشــی ءشــیبــه منظــور کمــک بــه افــرادي کــه ولــی نــدارد  تعهــدي متفرقـه و شخصــی 

  .طی شرایط ذیل اقدام به بازبینی یا ذخیره تصاویر ضبط شده خواهد نمود از دست داده اند،پوشش 

ــیء  -  ــا    فـــردي کـــه شـ ــد بـ ــدا بایـ ــت داده ابتـ ــود را از دسـ ــا ارزش خـ ــذکور از  بـ ــل مـ ــه محـ ــه بـ مراجعـ

ــد     ــو نمایـ ــرس و جـ ــیط پـ ــدمات محـ ــان و خـ ــا      .نگهبـ ــه یـ ــود خدمـ ــت نبـ ــه علـ ــات بـ ــیاري از اوقـ بسـ

ــان ســـاختمان  پیـــدا ءنگهبـــان شـــی ــا نگهبـ ــاور تحویـــل داده مـــی شـــود شـــده بـــه خـــدمات یـ ؛ هاي مجـ

 .به این علت در فرم مربوط قسمتی براي کنترل این موضوع در نظر گرفته شده است

شـرایط ذیـل در مـورد     همچنـین  باارزش خـود نشـود و   ءفتن شیرد فوق موفق به یااچنانچه فرد با انجام مو - 

 .به مدیریت حراست دانشگاه مراجعه نماید ،ذیلتکمیل شده فرم  همراه داشتنبا می تواند  ،صدق نماید حادثه

  .روز نگذشته باشد 5از وقوع حادثه بیشتر از )الف

  .متر با محل نصب دوربین فاصله نداشته باشد 6محل واقعه بیشتر از )ب

  دقیقه باشد 60بازه زمانی مورد نظر کمتر از )ج

  :تبصره

 .از بازه زمانی ارایه شده بالمانع استدقیقه بعد  15دقیقه قبل و  15در نظر گرفتن  -1

 .الزامی نمی باشدمتر جلوي دوربین  5/0*5/0ثابت با ابعاد  ءمفقودي یا سرقت اشیابراي )ج(شرط بازه زمانی -2

فیلم  ئول انتظامات یا کارشناس فناوري حراست چنانچه مشکلی وجود نداشته باشدپس از ارایه فرم تکمیل شده به مس - 

 .از خود فرد کمک گرفته می شود لزوم مورد نظر بازبینی و یا ذخیره می گردد و در صورت

 .و شواهد کافیمگر در موارد خاص و با وجود مدارك  مسئولیتی نداردنون دانشگاه ظشناسایی فرد مدر مورد  - 

 /.حراست امکان پذیر خواهد بودارایه تصویر یا فیلم ضبط شده به متقاضی در موارد خاص صرفا با دستور مدیر  - 

 مدیریت حراست دانشگاه -با تشکر

   



  باسمه تعالی

  فرم درخواست بازبینی تصاویر دوربین نظارتی

  مشخصات فردي

  :کد ملی   :نام و نام خانوادگی 

  :مقطع و رشته تحصیلی   :شماره دانشجویی 

  :آدرس و تلفن محل سکونت 

  :رایانامه   :همراه تلفن شماره 

  :امضاء   :تاریخ ارایه فرم به حراست دانشگاه 

  

  مشخصات شیء مفقود شده

  

  مشخصات زمانی و مکانی

  :تاریخ وقوع به میالدي   :تاریخ وقوع 

بازه زمانی پیشنهادي که بازبینی آن ممکن است در یافتن شیء مذکور   :زمان وقوع 

  :کمک نماید 

  :ساختمان محل وقوع 

  :وقوعطبقه و جزئیات محل 

  :مدنظر کروکی محل وقوع در ساختمان مربوطه به همراه ذکر محل استقرار دوربین

   اقدامات انجام شده

  

  نظریه مسئول محترم انتظامات دانشگاه -نظریه خدمات و نگهبانی محترم ساختمان مربوطه و ساختمان هاي مجاور

  


