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  فصل اول

   کام عمومیـــاح

  :ماده اول 

ــی ــ -:مبن ــی  ذاطرزالعمــل ه ــات مشــترك ،   برمبن ــه عینی ــات نام ــواد تعلیم ــدمات  احکــام م اصــولنامه خ
داخله وخدمات گـارنیزیون وقـراول غـرض محفـوظ وبـاامن بـودن پرسـونل معینیـت مبـارزه علیـه موادمخـدر            

  .درجریان اجراي وظیفه وخارج از ان تدوین گردیده است 

  :ماده دوم 

  . میگرددتدوین  ذیلاین طرزالعمل بر سه اصل  -: هدف

  .جلوگیري ازاتالف سالح  -1
 .فعال نگهداشتن سالح وتطهیربموقع ان   -2
 . مبارزه علیه مواد مخدر وقایه وجلوگیري ازحوادث ناشی از عدم توجه منسوبین پولیس  -3

 :ماده سوم 

  :ساحه تطبیق 
بنـاً بخـاطر   پیشـبرده   راچون معینیت مبـارزه علیـه مـواد مخـدر وظیفـه پرخطـر درمبـارزه بامافیـاي موادمخـدر         

منسـوبین پـولیس مبـارزه علیـه موادمخـدر ازلحـاظ سـالح خفیـف وچگـونگی اسـتفاده واسـتعمال             حفظ امنیت
درســت ســالح وتجهیــزات دســت داشــته شــان طرزالعمــل هــذا درتمــام بخــش هــاي ان قابــل تطبیــق بــوده   
ــاتی          ــاي تحقیق ــی ه ــومی  پالیس ــت عم ــارت ریاس ــرول ونظ ــومی کنت ــدیریت عم ــق آن م ــورت تطبی وازص

  .  ولیت داردئمس
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  :ماده چهارم 

  :اصطالحات 
لـه وابـزار کـه توانـائی مجـروح کـردن       آعبارت از اسـلحه مـرگ اور میباشـد یعنـی هر    :  اسلحه کشنده -1

ماننـد چـاقو   .یاازبین بردن  زنده جان راداشته باشـد  بنـام اسـلحه کشـنده ،ناریـه ،جاریـه نامیـده میشـود         
 .،تفنگچه کمري ،تفنگ وغیره 

ــه -2 ــالبر :  اســلحه ثقیل ــوع ســالح کــه قطرک ــه بزرگترباشــد   نآ هرن ــه   از ســالح خفیف ــام ســالح ثقیل بن
 . یادمیشود

عبـارت از اسـلحه یـاتجهیزاتی اسـت معمـوالً نحـوه نمایشـی داردکـه ایـن نـوع           :  اسلحه غیرکشـنده     -3
ــلحه     ــی ،اســلحه درد اور ،اس ــد اســلحه برق ــد مانن ــی نامن ــه م ــه وغیرجاری اســلحه را غیرکشــنده ،غیرناری

                 .تعلیمی وغیره 

  دومفصل 
  وطرزاجراي پهره داري اصول حفاظت دیپو هاي اسلحه

 : مماده پنج

ــورد ــداري  ، حفظ درم ــت ونگه ــلحه ومراقب ــزات اس ــت تجه   تجهی ــظ ومراقب ــی حف ــه پالیس ــابق ب ــمط زات ی
  .وتامینات لوژستیکی پولیس ملی اجراات صورت گیرد

  :ماده ششم 
ــره     ــدیلی په ــره داري وتب ــتم په ــول وسیس ــورد اص ــا  داري  درم ــوت ه ــالح ک ــالح(س ــوي س ــونگی ، ) دیپ چگ

  . اجراات ذیل عملی گرددبراي پرسونل واجد شرایط  سالحوتوزیع  درست  استفاده

 .دنها افراد اعتمادي توظیف گرد دراجراي پهره داري سالح کوت -1
 .الك دیپوها کنترول شده وسالح پهره دارنیزچک شودودرهنگام تبدیلی پهره مهر -2
 .کنترول بعمل اید ازمحالت پهره داري دیپو هاي اسلحه متداوماً -3
ــلحه  -4 ــاي اس ــه دیپوه ــئول  هنگامیک ــیله مس ــازمیگردد ینبوس ــداخل   ان ب ــئول ب ــخاص غیرمس از ورود اش

 .دیپو جلوگیري گردد
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 .رت ویاسایر اشیاي محرقه اجتناب گرددداخل دیپو اسلحه از روشن نمودن سگب -5
وپهـره دار   درهنگام شـب اسـم تعـارف داخـل قطعـه بـه پهـرداران دیپـو هـاي اسـلحه توزیـع میگـردد             -6

 .خوداجازه نمیدهد اسم تعارف شب کسی را به نزدیکیه دیپو هاي اسلحه بدون ارائ
ـ      افسرانیکه به شـکل گزمـه ازمحـالت پهـره داري دیپـو      -7 د صـورت  هـاي اسـلحه کنتـرول وبازدیـد میکنن

 .تحریروامضا مینمایند مخصوص پهردار کنترول خویشرا درکتابچه
 . پهره به دیگروظایف توظیف شده نمیتواندپهره دار درجریان اجراي  -8
 .گرددي وبالونهاي ضدحریق نصب وتامین محالت دیپو هاي اسلحه سیستم اطفائیودرتمام  -9

ل دخانیــات اســتعما ، شــیدن ،خوابیــدنپهــره دار درتمــام اوقــات پهــره داري خــویش ازخــوردن ونو -10
رفــع حاجــت ،  صــحبت کــردن ، اوازخوانــدن ، مطالعــه کــردن ، ردن ،بــه چیــزي تکیــه کــ، ومســکرات 

سـالح دسـت    ردن بـی لـزوم مرمـی بـه خوابگـاه میـل      کـ داخـل   کسـی ، دادن چیزي ویاگرفتن چیزي از
 .خود داري نمایدجداًداشته 

ــواالت    -11 ــه س ــرف ب ــره دارص ــراول ،آپه ــراول ،  مرق ــاون ق ــی مشر،ت مع ــه  دلگ ــده مربوط ــیم کنن قس
 .اشخاص که براي کنترول میایند جواب بدهد وبس  خویش و

گیــرد پهــره دار دریژصــورت ب منوعــه ازطــرفهرگــاه کســی بــه طــرف پهــره دار بیایــد درحــدود م  -12
ــدود   ــد واز ح ــت نکن ــاه اطاع ــدن    هرگ ــه دوی ــش ب ــدین کوش ــاپس از چن ــد وی ــه عبورنمای ــا ممنوع  وی

ودرصــورت ضــرورت بــه   ر میتوانــد درمقابــل وي ســالح رااســتعمال نمــودهپهــره دا ، نمایــداقــدام فرار
ــاع  ــراي دف ــه مشــت ویخــن ب ــا تاســیس محافظــه شــونده  محــار ب ــداق  از خــود وی ســالح ازبرچــه وقن

 .گیرد کارب
ــورت -13 ــامریض   یدرص ــروح وی ــره دارمج ــاره  میکه په ــط اش ــود توس ــده    ، ش ــیم کنن ــر تقس ــی مش دلگ

 .به اجراي وظیفه دوام میدهدالی رسیدن انها یاامرقراول را احضار کرده و
بـه پهـره    چـون  بـدون چـون وچـرا اجـرا نماینـد      بـات قـانونی پهـره دار را   تمام اشـخاص بایـد مطال   -14

 .صالحیت استعمال سالح مطابق به مواد تعلیمات نامه داده میشود دار
پهــره محــل تبــدیلی تازمــان  را ازدســت خــود جــدا نــه ســاخته ووجــه ســالح  پهــره دار بــه هــیچ -15

 .راترك نمی نمایند
 .ترك خودسرانه محل پهره داري مطابق تعلیمات نامه جرم پنداشته میشود -16

 .حال برچه پک نگهداري کند پهره دار درمحل پهره داري سالح را به  -17
شـب سـالح بـه وضـعیت امـاده بـه انـداخت وبـه حـال اوژه بنـد نگهـداري شـود دراثنـاي              هنگام در -18

 .بگیرد که سالح را به حال ترشا اجازه دارداطفاي حریق یامجادله باافات  طبعی پهره دار 
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  سوم فصل
  الحـــتدابیرامنیتی س

 : ماده هفتم
  :ران درنظرگرفته شودگودی دت خونیامتامین ذیل بخاطر یمنیاتدابیر

 .است )پر( دكبرخورد نمائید که گویا  همیشه باسالح خویش طور  -1
ــد      -2 ــرا نداری ــاالي ان ــاچیزي دیگرکــه قصــدانداخت ب هــیچ وقــت ســالح خــود را بطــرف شــخص وی

 .توجیه نکنید
  .است)پر(دك باالي هیچ کس اعتماد نکنید که بگوید سالح    -3
اي معینـه اش بگذاریـد خـود را    بـه شـخص دیگـري تحویـل دهیـد ویـا درجـ       قبل ازاینکه سالح را    -4

 .ن بسازید که سالح خالی است مطمئ
 .ازسالح هیچ وقت وبه هیچ وجه به مقصد دیگرغیرازانداخت استفاده نکنید  -5
 .سالح را خالی نگهداري نمائید  -6
 .شده را دورازنظرخود نگذاشته ومراقب ان باشید )رپ ( دكسالح   -7
نمائیـد خـود را مطمئـین سـازید کـه داخـل میـل خوابگـاه کـار          مـی   )پـر ( دكرا قبل از انکه سالح   -8

از هرنـوع کثافــات پـاك اسـت ســالح کـه از اثرانــداخت ناپـاك شــده       صـندوق میکانیزمــه  طـوس و 
 .گرددتطهیرباشد هرچه عاجل بعدازانداخت 

فابریکـه باکیفیـت عـالی وبـراي      کـه پـاك ،خشـک ودر   اسـتفاده کنید  یصـرف ازمهمـات  درانداخت    -9
 .شده باشد شماتولیدچاپ سالح 

 .شوداستفاده  وعینک ها ي مخصوص  یگوش وي ماننددرجریان انداخت ازوسایل محافظ  -10
ــراي انــداخت باشــد الــی زمــانل میــل شــده درصــورتکه کــارطوس داخــ  -11 ــدابیر  امــاده شــدن ب ت

 .امنیتی را رعایت نمائید
نســازید متوجــه باشــید کــه پوچــک از ان بیــرون پرانــده میشــود مســدود هــیچ وقــت کلکینچــه را   -12

 .ش پوچک کسی قرار نگیردکه درمسیر پر
گرفتــه نشــده انگشــت خــود را انــداخت نشــده وبــه طــرف هــدف نشــانه  امــادهســالح تازمانیکــه   -13

 . ننمائیدد وارماشه نکرده وباالي ماشه فشارداخل محافظه 
 ایـا  ر هـدف وسـاحه مـاحول انـرا کنتـرول نمـوده کـه       گـ دی یکبـار یـد  ئکش نما قبل ازانکه ماشه را  -14

  یاخیر؟ پروازنماید تردیگرمچند هدفاز هدف را عبور ویاخارج مرمی میتواند
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 .انداخت صورت نگیرد  گت درسطح اب ویاچیز سخت مانند سنهیچ وق  -15
 .د انداخت صورت نگیردنکه باصداي فیر اشنا نباشیهیچ وقت درنزدیکی حیوانات  -16
و قـت سـالح را بـه طـرف هـدف وسـاحه امـن بـه          ، دریـن رصورتیکه عملیه فیـر صـورت نگیـرد    د  -17

ــازهم درایــن مــدت عملیــه فیر اگــر وثانیــه انتظــار کشــیده  30دت مــ، حالــت توجیــه نگهداشــته  ب
 .انــرا معاینــه کنیــد بکشــید و بعــداًمرمی را ازداخــل خوابگــاهصــورت نگرفــت اوالًشــاژوررا کشــیده 

رجاي اصابت سـوزنک بـاالي پتـاقی ضـعیف ویـا خـارج مرکـز پتـاقی ویـا بـه کلـی محـل اثابـت              گا
ــداخت   ــه تــرمیم کــار مســلکی  ســالح مــذکور راجهــت معاینــه ، دیــده نشــود قبــل ازان ــرول ب  وکنت

 .د ئیتسلیم نما
 .نباشد دك که  شودکنترول  سالحباید  دیپو کردن ویاحمل ونقل، پاك کاري  قبل از  -18
رس اطفــال واشــخاص بیگانــه دور ازدســت ،  نمــوده  را طــور جداگانــه نگهــداري ســالح ومهمــات   -19

 .باشد قرار داشته 
 هیچ وقت خود تان دست بـه تـرمیم سـالح تـان نزنیـد کـه ایـن عمـل شـما میتوانـد بـه سـالمت ،              -20

  .ت سالح صدمه برساندنیفعالیت نور مال وام
ـ     -21 یـدن سـالح   هـاي عـوارض د ار وافت  اسـتفاده ازکـارطوس   ، ی ه گـ زد گبخاطر داشته باشـید کـه زن

 مهـم  کـه درنظـراول چنـدان    .باالي اجسـام وسـطوح سـخت میتوانـد سـبب عـوارض درسـالح گـردد        
به نظرنمیرسـد درصـورت کـه چنـین اعمـال صـورت گرفتـه باشـد سـالح خـودرا توسـط میخانیـک             

  .سالح کنترول وازمایش نمایئد

  فصل چهارم
  پاکسازي اسلحه خفیف تطهیر و

  :م ماده هشت
  :گیرد میتطهیر وپاکسازي سالح به ترتیب ذیل صورت 

  . بازوبسته گردد پرزه جات باید به سیستم دورانی یعنی به ترتیب نوبت غرض تطهیر سالح -1
  . پرزه جات متحرك واهنی ان ذریعه برس پاك کاري وذریعه روغن چرب کاري گردد -2
وبــدون چــرب کــاري مرمــی هــا   نمــودهمــال پــاك گرکــاربن گرفتــه باشــد ذریعــه ریگپســتون گــازرا ا -3

 .درکانتینرها نگهداري شود 
 .برف وباران  محفوظ نگهداري شود ازافتاب گرم ،سالح  -4
  .نائل ،تیل خاك ومایع پاکن نظربه ضرورت استفاده شود گمواد تطهیرعبارت از گریس ، رن  -5
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  :ماخذات 
  .تعلیمات نامه عینیات مشترك  -1
  .العمل استفاده ازسالح خفیفدستور -2

 .اصولنامه خدمات داخله  -3

 .ول ااصولنامه خدمات گارنیزیون وقر - 4

 

  : ضما یم 
 . یک ورق نمونه جدول پهره داري دیپوه هاي سالح
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