باسمٍ تعالی

آگاهسازی حفاظتی ارتباط کارکنان با اتباع بیگانه

مادٌ  601آييه وامٍ اوضباطی ويريَاي مسلح َ :رگًوٍ ارتباط با اتباع بيگاوٍ يا تردد بٍ اماکه مربًط بٍ بيگاوگان براي پرسىل ويريَاي مسلح
ممىًع بًدٌ مگر بر اساس مامًريت ي با کسب مجًز از حفاظت اطالعات يگان مربًطٍ باشد.
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در هجتوغ/هؼاونت ..................................................................................................................... :در جلسه توجيه و آگاهسازی ارتباط با اتباع بيگانه
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شرکت و پيراهوى هحورهای زیر آگاهی الزم را کسب نووده و هتؼهد هیگردم ضوابظ و

هالحظات حفاظتی هصرحه را رػایت نواین.
محورهای توجیهی:
َ -1شگًوٍ استجبط ثب اتجبع ثیگبوٍ ي یب حضًس ي تشدد دس محل َبی ثیگبوگبن ،الصم است ثب اخز مجًصَابی الصم اص مابماب
مجبص مشثًعٍ ي دس ساستبی اوجبم مبمًسیت ي ثب َمبَىگی حفبظت اعالعب داوشگبٌ ثبشذ.
 -2دس استجبعب کبسکىبن داوشگبٌ ثب ثیگبوگبن ،کبسکىبن مًظف ثٍ سعبیت اصًل عجاٍ ثىذی حفابظتی اساىبد ،ماذاس

ي

اعالعب ي َمچىیه عجاٍ ثىذی امبکه ي تجُیضا داوشگبٌ ،يدجب ي ویشيَبی مسلح می ثبشىذ.
 -3دس صًس تعییه مبمًسیت ي صذيس مجًصَبی الصم ثشای ثشقشاسی َشگًوٍ استجبط مجبص ،تمبمی کبسکىبن فااظ دس حاًصٌ
مبمًسیت ي مًضًعب معیه ي مصًة شذٌ ،حق ثشقشاسی استجبط ،تجبدل اعالعب  ،اسىبد یب اشیبء سا داسوذ.
 -4کبسکىبن مشتجظ ثب داوشجًیبن ثیگبوٍ دس داوشگبٌ ،صشفبً مجبص ثٍ ثشقشاسی استجبط ثاب ایاه عیاف اص ثیگبوگابن ثاًدٌ ي
َشگًوٍ استجبط ثب سبیش اتجبع ثیگبوٍ ،مستلضم َمبَىگی ثب حفبظت اعالعب می ثبشذ.
َ -5شگًوٍ اقذام خبسج اص عشف ،شئًوب ي یب ضًاثظ سبصمبوی ي قبوًوی اص سًی اتجبع ثیگبوٍ دس استجبط ثب کبسکىبن داوشگبٌ
(دسخًاست شمبسٌ تلفه شخصی ،قشاس مالقب غیشسسمی ،پشداخت يجٍ ي )...می ثبیست دس اسشع يقات ي ثاٍ َاش صاًس
ممکه (شفبَی ي یب کتجی) ثٍ حفبظت اعالعب گضاسش گشدد.
 -6اسائة امکبوب

شخصی (دايعلجبوٍ ي ثاٍ دسخًاسات ثیگبواٍ) ،خاذمب  ،تجُیاضا

ي امکبواب

غیشسابصمبوی جُات

ثشقشاسی تمبس ،تشدد ،اسکبن ،رخیشٌ سبصی ي تجابدل اعالعاب اص ساًی کبسکىابن داوشاگبٌ ثاٍ اتجابع ثیگبواٍ ماشتجظ
ثب يصاس ي یب ثبلعکس ،غیشمجبص می ثبشذ.
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 -7اَذای َذایب ثٍ اتجبع ثیگبوٍ اص سًی کبسکىبن داوشگبٌ ،صشفبً دس چبسچًة سسمی ي ضًاثظ سبصمبوی مجبص می ثبشذ.
 -8دسیبفت َذایب ،امتیبصا ي امکبوب خبص اص ثیگبوگبن (تسُیال مبلی ي ثبصسگبوی ،تشدد ،اسکبن ي یب اقبمات دس کشاًس
خبسجی ،سيادیذ ي )...تًسظ کبسکىبن داوشگبٌ مجبص وجًدٌ ي مًاسد خبص مىًط ثٍ َمبَىگی سلسلٍ مشاتت سبصمبوی ي اعالع
قجلی حفبظت اعالعب میثبشذ .کلیة َذایبی دسیبفتی ي اثضاس خبص ،جُت اوجبم ثشسسی امىیتی ثالفبصلٍ ثبیاذ دس اختیابس
حفبظت اعالعب قشاس گیشد ي دسیبفت َذایبی الکتشيویکی ویض ممىًع می ثبشذ.
 -9عضًیت کبسکىبن داوشگبٌ دس سبیت َب ،يثالگ َب ي شجکٍَبی اجتمبعی ي سیبسی دس فضبی مجبصی جُت استجابط ثاب
ثیگبوگبن ي یب افشاد خبسج اص کشًس ،ثذين اخز مجًص اص حفبظت اعالعب ممىًع می ثبشذ.
 -11جُت تجبدل اعالعب دس ثستش فضبی مجبصی ي اص عشیق سایبوبمٍ ،ثبیستی اص سایبوبمٍ َابی غیششخصای دس ساشيسَبی
ثًمی (پبد) دس قبلت کبس يیضیت ،ثُشٌ ثشداسی شًد ي اص اسائة آدسس سایبوبمٍ شخصی خًدداسی گشدد.
 -11دس صًس ثشقشاسی َشگًوٍ استجبط مشکً

اص عشیق فضبی مجبصی ،کبسکىبن مًظف ثٍ اسائة گضاسش دس اسشع يقت ثاٍ

حفبظت اعالعب داوشگبٌ ثذين ایجبد َشگًوٍ خذشٍ ثش مستىذا مزکًس ي ثذين اوتشبس دس سغح یگبن می ثبشىذ.

کلیة مًارد مىذرج در دستًرالعمل ساماوذَی ي وحًة ارتباط کارکىان يزارت با اتباع بیگاوٍ داخل ي خارج از کشًر
بٍ شىاسٍ سىذ  3250/66/44/220ي تاریخ  ،1365/10/01مالک عمل بایستی بًدٌ ي تخطی از آن ،مًجب
پیگیری َای مصرحٍ در ایه دستًرالعمل می باشذ.
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