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 تعییي دستشسیٍ  هبلىیت فیضیىی پشًٍذُ اص اى بیوبسستبى است  بیوبس هبله اغلی اطالعبت پشًٍذُ خَد هیببضذ  اهب َذف:

عذم دستشسی افشاد  ،  حشین خػَغی بیوبسحفظ ، هحشهبًگی اطالعبت پشًٍذُ بِ پشًٍذُ ی بیوبس بِ هٌظَس حفظ افشاد هجبص 

 .بِ عْذُ بیوبسستبى هیببضذ  آى اجتوبعی اصعَاسؼ پیطگیشیٍ غیشهجبص بِ اطالعبت 
 

 بخص هذاسن پضضىی –سشپبیی (  ولیِ ی بخص ّبی ببلیٌی ) بستشی/ :رد دامىٍ کارب

  ریف:اتع
 ّوسش -ٍویل یب لین لبًًَی  -هبدس –جذ پذسی  –پذس  -بیوبس : افشاد هجبص ضبهل -1

  : وبسوٌبى هجبص ضبهل-2

 سٍاى پضضه– عوَهیهتخػع ٍ پضضه  -ضیپفلَ -اتٌذیٌگ :  گشٍُ پضضىبى  

 پشستبس  -پشستبس بیوبس دس ّش ضیفت –ضیفت ببلیٌی دسّشسَپشٍایضس  -سش پشستبس -هذیش پشستبسی  : گشٍُ پشستبسی

 سَپشٍایضس وٌتشل عفًَت  -َل ضیفتهس -وبسضٌبس ایوٌی -اهَصش بِ بیوبس

 : هسئَل دسآهذ  – هطبٍسحمَلی  –حشاست  –سٍاًطٌبس  -هطبٍس تغزیِ وبسضٌبسبى 

 بیوبسستبى هذیشیت ٍسیبست 
 

–ٍویل لبًًَی بیوبس -هبدس(-جذ پذسی-ّوشاّبى هجبص بِ دستشسی بِ اطالعبت پشًٍذُ ی بیوبس، ضبهل : ٍلی لبًًَی )پذس -3

 هی ببضٌذ.ّوسش 
 

    بِ طَس وبهل دس هتي تَضیح دادُ ضذُ است.اختیبسات :  هسئَلیت ّب ٍ  

 

 شیًٌ ی اوجام کار: 
 

وویتِ اخالق پضضىی بیوبسستبى لیست وبسوٌبى ٍ سدُ ّبی ضغلی هجبص بِ دستشسی بِ اطالعبت پشًٍذُ ی بیوبس دس  -1

 :است  ٍبِ ولیِ بخطْب ابالغ وشدٍُل صیش تعییي ٍ تػَیب ًوَدُ بخص ّبی ببلیٌی سا طبك جذ

 

کارکىان ي ردٌ َای شغلی 

 مجاز

 سطح ي وحًٌ ی دسترسی

ستزسی ثه اطالعبت جبس ثه دکلیه گزوه پششکی تعزیف شذه در ثبال درهنگبم شیفت ه گزوه پششکبى

 هستنذی کوک ثه تشخیص ثیوبروت هطبلت هورد نیبس پزونذه جهت قزائ
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یفت هجبس ثه دستزسی ثه اطالعبت کلیه گزوه پزستبری تعزیف شذه در ثبال در هنگبم ش گزوه پزستبری

 السم هستنذهوارد هزاقجتی ودرهبنی پزونذه جهت ثزرسی وپیگیزی 

و فقط در جهت اقذاهبت اطالعبت پزونذه هحذود ثه  هجبس ثه دستزسی کبرشنبس تغذیه  هشبور تغذیه

 رصین درهبنی هیجبشذ

هت اقذاهبت رواى وفقط در ج ثه اطالعبت پزونذه  هحذود  روانشنبس هجبس ثه دستزسی رواى شنبس 

 هیجبشذشنبسی 

 دعبوی قبنونی –هسول حزاست هجبس ثه دستزسی ثه اطالعبت پزونذه در هواقع شکبیت  حزاست 

 هیجبشذثه ایشبى درصورت ارجبع 

پیگیزی دعبوی –هشبور حقوقی هجبس ثه دستزسی ثه اطالعبت پزونذه در هواقع شکبیت  هشبور حقوقی

 هیجبشذدر صورت ارجبع  قبنونی 

هسئول درآهذ هجبس ثه دستزسی ثه اطالعبت پزونذه حهت تطبثق هوارد ثجت شذه در  هسئول درآهذ

 پزونذه ثب صورتحسبة هبلی هی ثبشذ .

 درهزپیگیزی هورد نیبس ثیوبر یب ثیوبرستبى ریبست ثیوبرستبى–هذیزیت 

 

پیگیشی دس ، جْت ضٌبسبیی  بیوبسدسلسوت تعشیف ضذُ دسٌّگبم بستشی بیوبس  ولیِ ی وبسوٌبى ٍ سدُ ّبی ضغلی  -2

 هیببضٌذبِ پشًٍذُ بیوبس هجبص بِ دستشسی پیگیشی دعبٍی لبًًَی  طبك ًیبص  ، ساستبی اداهِ دسهبى 

تي دس غَستی وِ بیوبس هشخع ضَد ٍافشادگشٍُ پضضىی ًیبص بِ دستشسی بِ اطالعبت پشًٍذُ ای داضتِ ببضذ بب داض -3

هیتَاًذ بِ ٍاحذ هذاسن پضضىی هشاجعِ ٍدس ّوبى هىبى ًسبت بِ خَاًذى  یت یب سیبست بیوبسستبىهجَص وتبی اص هذیش

 .پشًٍذُ الذام وٌٌذ 

ٍویل لبًًَی بیوبس  -هبدس( -جذ پذسی -ٍلی لبًًَی )پذسّوشاّبى هجبص بِ دستشسی بِ اطالعبت پشًٍذُ ی بیوبس، ضبهل :  -4

 هی ببضٌذ.ّوسش  –

دسغَستی وِ ّوشاُ بیوبس جضٍء گشٍُ پضضىی ببضذ ٍ خَاّبى اطالعبت پشًٍذُ ببضذ ببیستی حتوب اص بیوبس یب ٍلی لبًًَی  -5

 بیوبس جْت دستشسی ایطبى اجبصُ گشفتِ ضَد. 

 ٍ ٍسٍدیوبست ببالی تخت –ًَضتي تطخیع بیوبسی بشسٍی پشًٍذُ دس صهبى بستشی بیوبس دس بخص، پشسٌل ببلیٌی اص  -6

  دداسی هی وٌٌذ.خَاتبق 

پضضه هعبلج سعبیت  حیي ساًذ بب -توبس تلفٌی -اغَل ساصداسی دسگفتبسدس صهبى بستشی بیوبس دس بخص، پشسٌل ببلیٌی  -7

 .وٌٌذهی 
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اص پبسخ بِ توبس تلفٌی هبٌی بش اطالعبت بیوبس حتی اگش فشد توبس دس صهبى بستشی بیوبس دس بخص، پشسٌل ببلیٌی  -8

 ى دیگشی هعشفی ًوبییذ خَدداسی هی وٌٌذ.بیوبسستبگیشًذُ خَد سا وبدس دسهبى 

 دس صهبى بستشی بیوبس دس بخص، پشسٌل ببلیٌی اص خشٍج پشًٍذُ ی ببلیٌی بیوبس اص بخص، جلَگیشی هی ًوبیٌذ. -9

اص هىبى غیش لببل دستشسی افشاد دیگش دس ایستگبُ دس فبیل هخػَظ  آىیب ًگْذاسی اص  دس ٌّگبم وبس بب پشًٍذُ  -10

 . استفبدُ هیطَدپشستبسی 

 

فشم دسخَاست پشًٍذُ بیوبس بِ ضوبسُ  -(  PR-F-001/01بِ ضوبسُ ایضٍ )چه لیست حمَق گیشًذُ خذهت هستٌذات هشتبط : 

 (ME-M-024/01ایضٍ  )

 

  اهىبًبت ٍ تسْیالت :

 

  هٌببع  ٍ هشاجع:

 هػَ ببت وویتِ  هذاسن پضضىی

 هٌطَس حمَلی بیوبس 

 

 تْیِ وٌٌذگبى تبییذ وٌٌذُ ابالغ وٌٌذُ

 آلبی دوتشغالهشضب لبضی پَس آلبی دوتش اهیذ سضب روبٍت
 سلیوبًیالْبم  هسَل حمَق گیشًذُ خذهت 

 ضبّیي سیحبًِ  هسَل هذاسن پضضىی

 حبهذ هحوذی  هطبٍس حمَلی بیوبسستبى هذیشیت بیوبسستبى سیبست بیوبسستبى 

 


