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باسمه تعالی

کاربرگ خوداظهاری ،توجیه و آگاهسازی سفرهای خارجی خانواده کارکنان
بخش اول :خوداظهاری مربوط به عسیمت خانواده به خارج از کشور
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مرز خروجی

علت مسافرت

بخش دوم :آگاه سازی غیرحضوری خانواده کارکنان جهت سفرهای خارجی

ّواًگًَِ کِ هستحضریذ کشَرّای هتخاصن با جوَْری اسالهی بِ دالیل ٍاّی ٍ ظالواًِ ًظیر تحرینّای یک یا چٌذ جاًبهِ
ارتباط افراد با ًیرٍّای هسلح جلَگیری از دٍر زدى تحرین ّا ٍ دیگر هَارد بعضاً اقذام بِ ایجاد هحذٍدیت در سهرر ارعها
ٍ یا احیاًاً دستگیری برخی از افراد تبعِ جوَْریاسالهی ًوَدُ اًذ کِ طی سالیاى اخیر چٌذیي هَرد اتراق افتادُ است.
ّوَارُ خاًَادُ هعسز کارکٌاى ًیرٍّای هسلح در کاًَى تَجِ کشَرّای فَق ههی با هٌذ لهاا بهِ هٌظهَر جلهَگیری از ایجهاد
هشکل ٍ پیشگیری از برٍز حَادث هشابِ ًکاتی بِ رح زیر جْت آگاُ سازی ٍ بْرُبرداری جاهعِ بهسر

ٍ ارز هوٌذ خهاًَادُ

کارکٌاى داًشگاُ صٌعتی هالک ا تر تقذین حضَر هی گردد؛ اهیذ است با اًتقال ایي هطالب بِ خهاًَادُ هحتهرم هراتهب ههَرد
بْرُبرداری ٍ استرادُ ٍاقع گردد:

.1

ثِ ػلت ٍجَد حسبس٘ت ّبٕ هَجَد ،تبک٘ذ فشهبٗ٘ذ اػضبٕ خبًَادُ دس صهبى سفش اص ث٘بى جضئ٘بت شغلٖ سشپشست خابًَادُ
ٍ استجبط ثب هشاکض ًظبهٖ کشَس پشّ٘ض ًوبٌٗذ.

.2

ثِ اػضبٕ خبًَادُ ٗبدآٍسٕ گشدد ًسجت ثِ ثشقشاسٕ استجبط دٍستبًِ ٍ غ٘شهتؼبسف ثب ث٘گبًگبى ،اٗشاً٘بى ٍ فبسسٖ صثبًبى هقا٘ن
دس صهبى حضَس دس کشَس خبسجٖ ،حسبس٘تّبٕ الصم سا داشتِ ٍ ضوي پشّ٘ض اص اٗجبد سٍاثاظ ماو٘وبًَِّ ،شا٘بسٕ الصم سا
هجزٍل فشهبٌٗذ.

.3

ٌّگبم ػضٗوت اػضبٕ خبًَادُ ثِ کشَسّبٕ خبسجٖ ،اص ّوشاُ داشتي ٍسبٗل الکتشًٍ٘کٖ حبٍٕ ػکس ،ف٘لن ٍ اعالػبت حبئض
اّو٘ت شغلٖ ٍ شخصٖ غ٘شضشٍسٕ خَد پشّ٘ض ًوبٌٗذ ٍ ثذٗي هٌظَس اص رخ٘شُ سبصّبٕ جذٗذ ٍ ػبسٕ اص اعالػبت اساتفبدُ
1

شَد .تَجِ داشتِ ثبش٘ذ کل٘ٔ حبفظِ ّبٕ دٗج٘تبلٖ ،قبثل٘ت ثبصٗبثٖ اعالػبت حتٖ دس مَست پبک کشدى اعالػبت گزشتِ سا
داسا هٖثبشٌذ.
.4

اص ّوشاُ داشتي ّشگًَِ هذاسک ،اسٌبد ٍ دٗگش اعالػبت غ٘شضشٍسٕ دس اٗبم سفش خَدداسٕ ًواَدُ ٍ ثاِ هٌظاَس تساْ٘ل دس
اًجبم اهَسات هشتجظ ثب هفقَدٗت احتوبلٖ گزسًبهِ ،کبست هلٖ خَد سا ثِ ّوشاُ داشتِ ثبشٌذ.

.5

اص پزٗشش ّشگًَِ ثستِ ،پبکت ًبهِ ٍ ...اص افشاد ًبشٌبس ثشإ حول ٍ جبثجبٖٗ ثِ کشَس هقصذ ٍ ٗب تحَٗال دس اٗاشاى ،اک٘اذا
خَدداسٕ فشهبٌٗذ.

.6

اص تشدد دس هؼبثش خلَت ٍ خبلٖ اص سکٌِ ٍ اهبکي تجوغ اٍثبش ٍ ...خَدداسٕ فشهبٌٗذ.

.7

اص حول ٍ استفبدُ اص ک٘ف دستٖ ٍ لَاصم التحشٗش هٌقَش ثِ آسم ٍصاست دفبع ،داًشگبُ مٌؼتٖ هبلک اشتش ٍ ...پشّ٘ض ًوبٌٗذ.

.8

دس مَست ثشٍص ّشگًَِ حبدثِ إ دس کشَس ه٘ضثبى ثشإ اػضبٕ خبًَادُ ،اص حضَس دس هتي دسگ٘اشٕ پشّ٘اض ًواَدُ ٍ ساشٗؼب
هَقؼ٘ت سا تشک ًوبٌٗذ.

.9

قجل اص اًجبم سفش ،اص گزسًبهٍِٗ ،ضا ٍ ثل٘ظ َّاپ٘وب تصَٗشثشداسٕ شذُ تب اح٘بًب دس هَاقغ ضشٍسٕ ثب هشکل هَاجِ ًگشدًذ.

 .11اػضبٕ خبًَادُ دس ٌّگبم حول ٍ ًقل ،هشاقت ک٘ف دستٖ ٍ لَاصم خَد ثَدُ ٍ دس ًگْذاسٕ گزسًبهِ ٍ اسص خَدًْ ،بٗت دقت سا
هجزٍل ًوبٌٗذ.
 .11سؼٖ ًوبٌٗذ دس هؼبثش ػوَهٖ ٍ پش اصدحبم ،اش٘بٕ ق٘وتٖ ٍ ٍجَُ ًقذ خَد سا دس هؼشض دٗذ دٗگشاى قشاس ًذٌّذ.
ٌّ .12گبم تحَٗل ّتل ٍ ٗب خشٍج اص آًجب ،گزسًبهِ ،اسص ٍ دٗگش اقالم هْن خَد سا ثِ ّوشاُ ثشدُ ٍ آى سا دس ّتل جب ًگزاسًذ.
ٌّ .13گبم استشاحت دس ّتل ،اص ثستِ ثَدى قفل آٍٗض اتبق هغوئي شًَذ.
 .14اص ّوشاُ ثشدى اسص اضبفٖ ٍ غ٘شضشٍسٕ دس سفش خبسجٖ اجتٌبة ًوَدُ ٍ ًسجت ثِ ثجت شوبسٓ سشٗبل اسکٌبسّابٕ دسشات
خَد اقذام ًوبٌٗذ.
 .15دس مَست ٍقَع ّش ًَع سٍٗذاد ٍ سخذاد غ٘شهؼوَل اػن اص تصبدف ،دسگ٘اشٕ ،توابس هشاکَک ،هشاجؼاِ ٍ تقاشة ،تْذٗاذ،
ثبصداشت ٍ ...دس کشَس ه٘ضثبى ثشإ اػضبٕ خبًَادُ ،هشاتت ثالفبملِ ثِ اٗي حفبظت اعالػبت اػالم گشدد.

نام و نام خانوادگی سرپرست:
/

تاریخ

امضاء

2

/

