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 .استفادُ هٌظن ٍیگشًگ یًَیفَسم تَسط هٌسَتیي پَلیس هلی  -

 .تفکیک هٌسَتیي پَلیس هلی اص سایش افشاد ٍگشٍُ ّای استفادُ جَ ٍهجشهیي  -

. جلة اػتواد ػاهِ تاالی پَلیس هلی  -

:  مرجع منظور کننذه 

ایي پالسی تؼذاصهٌظَسی ٍصیشاهَسداخلِ، تاالی توام هٌسَتیي پَلیس هلی لاتل 

. تطثیك هیثاضذ

: شرح پالیسی

یًَیفَسم پَلیس هلی هثیي حیثیت ٍٍلاس هٌسَتیي پَلیس هلی تَدُ کِ تا استفادُ 

هٌظن ٍٍاحذ اص اى هطاتك هحتَیات تؼلیواتٌاهِ یًَیفَسم تَجِ ػاهِ سا تِ خَد جلة 

.  ٍتاػث اساهص خاطش اًْا هیگشدد 

: چالش ها 

 .تشخالف سًگ تثثیت ضذُ دس تؼلیواتٌاهِ استفادُ اص یًَیفَسم سًگاسًگ  -1

 .دٍخت یًَیفَسم تِ اضکال ٍدیضایي ّای دلخَاُ دس هغایشت تا تؼلیواتٌاهِ  -2

 .ػذم سػایت تؼلیواتٌاهِ دس ًصة ػالین ستة ، سشضاًِ ئی ٍسوثَل پَلیس  -3

. پَضیذى جوپشّای هلکی ٍسًگاسًگ تاالی یًَیفَسم  -4

تا دس ًظش داضت هطکالت ٍچالص ّای هَجَد دسطشص اســتفادُ اصیًَیفَسم ، تٌآ 

: سػایت ٍتطثیك هشاتة ریل حتوی ٍضشٍسی پٌذاضتِ هیطَد 

  افسشاى ٍساتٌوٌاى اص دًٍَع یًَیفَسم استفادُ کشدُ هیتَاًٌذ : 

کِ دس هَسد ضکل ًٍَع دٍخت اى دستؼلیواتٌاهِ . دگشی  : ب . تطشیفاتی : الف 

 . یًَیفَسم تَضیحات الصم دادُ ضذُ است 

 کِ  (سشتاصاى)سًگ یًَیفَسم تْاسی ٍصهستاًی افسشاى ، ساتٌوٌاى ٍساتًَکی ّا

 فَالدی سثض سًگ تثثیت 1384تِ استٌاد هادُ ضطن تؼلیواتٌاهِ یًَیفَسم سال 

 .گشدیذُ لاتل تطثیك هیثاضذ 

  سؼی تؼول ایذ تا تکِ یًَیفَسم تادس ًظشداضت ضشایط جَی ٍاساضی کطَس تا

کیفیت ػالی تَسط هشاجغ اکوال کٌٌذُ تْیِ ٍتذستشس هٌسَتیي پَلیس هلی لشاس 

 . دادُ ضَد 

  حیي تَصیغ یًَیفَسم کَد ًوثش هخصَظ کِ دس پالیسی طشص استفادُ اص کاست

 .َّیت پَلیس هلی اص اى تزکش تؼول اهذُ جذآ دس ًظش گشفتِ ضَد 



 

سیاست لَطستیک اهکاًات الصم سا دس هَسد دٍخت یًَیفَسم اص طشیك اػوالتخاًِ 

ٍصاست اهَس داخلِ ٍیا لشاسدادی جستجَ ًوایذ تا اص یکطشف یًَیفَسم تِ اساس 

ًوًَِ ّای کِ دس تؼلیواتٌاهِ اص اى تزکش تؼول اهذُ تْیِ ضذُ ٍاص طشف دیگش جلَ 

.   سَاستفادُ تَسط اضخاظ دیگش گشفتِ ضَد 

  دٍخت ، ًصة ػالین ، ستة ٍسایشضشٍسیات تثثیت ضذُ دستؼلیواتٌاهِ یًَیفَسم
 .پَلیس هلی تحال ٍلَت  خَدتالی تَدُ ٍلاتل تطثیك هیثاضذ

  هٌسَتیي پَلیس اسگاًْای کطفی ٍاستخثاساتی تٌاتشضشٍست ٍظیفَی اص دسیطی

هلکی استفادُ ًوَدُ ٍهطاتك تِ ًَسم تثثیت ضذُ ٍفصل سال هستحك تذل الثسِ 

دس حاالت ضشٍسی ٍاضطشاسی اص یًَیفَسم پَلیس هلی . ٍاجشت دٍخت اى هیثاضٌذ 

 . هیتَاًٌذ ُاستفادُ کشد

  تا دسًظش داضت هَسن سال اص جولِ دس  (ػالی ستثِ ، تلٌذستثِ ٍجَاى)تِ افسشاى

هَسن تْاس اص تکِ دسیطی ٍاس تشتیِ طثك استحماق لاًًَی دٍ جَسُ  دسیطی طثك 

استحماق تشای یک تْاسٍدس هَسن صهستاى اص تکِ دسیطی سشجی یک جَسُ دسیطی 

تشای یک صهستاى طثك استحماق ٍیک جَسُ تَت تشای هذت یکسال لاتل تَصیغ 

 . هیثاضذ 

  ِسیاست ػوَهی لَطستیک دس ساتطِ تِ دٍخت یًَیفَسم هطاتك احکام تؼلیواتٌاه

اجشاات الصم ًوَدُ دس صَستیکِ دٍخت یًَیفَسم تِ ػْذُ هٌسَتیي پَلیس تاضذ تِ 

پَل اجشت دٍخت هطاتك تِ اٍسط ًشخ سٍص   (ػالی ستثِ ، تلٌذ ستثِ ٍ جَاى  )افسشاى 

 .ّوضهاى تا تَصیغ تکِ دسیطی لاتل پشداخت هیثاضذ  

  هطاتك هَاد فصل دٍاصدّن تؼلیواتٌاهِ ، یًَیفَسم ػادی پَلیس اًاثیِ ضاهل

جاکت داهي ٍپطلَى تشًگ فَالدی سثض سًگ کالُ سیاُ افسشی ٍیا ساتٌوٌی داسای 

پیک  پالستیکی تشًگ سیاُ ٍجاکت داسای دٍ جیة تاالئی پکِ داس ٍسش ضاًِ ئی جْت 

 .ًصة ػالین ستة هاًٌذ افسشاى هیثاضذ 

تا پَضیذى یًَیفَسم پَلیس هلی اص هَصُ سالذاس ٍیا تَت ػادی تشًگ سیاُ ، جَساب 

دسّشصفحِ صهستاًی تِ توام افسشاى ، . سیاُ ٍکوشتٌذ سیاُ استفادُ تؼول ایذ 

جوپشصهستاًی کِ دسهماتل سیضش تشف ٍتاساى  (سشتاصاى)ساتوٌاى ٍساتًَکی ّا 

 .ٍتاتص آفتاب هماٍم تَدُ تاضذ تْیِ ٍتَصیغ گشدد

 

 



 

 

 پَلیس هلی تا دسًظشداضت ضشایط کًٌَی  (سشتاصاى)تِ توام ساتٌوٌاى ٍساتًَکی

دسّشصفحِ تاتستاى دٍ جَسُ دسیطی تْاسی اػوال ضذُ ٍدس هَسن صهساى 

یکجَسُ دسیطی صهستاًی تا صیش دسیطی گشم تا کیفیت ٍیکجَسُ هَصُ ٍیا تَت 

 . افشادی گیتس داس لاتل تَصیغ هیثاضذ 

  تشای افسشاى ػالی ستثِ صیشلثاسی تْاسی ٍصهستاًی تا توام هلحمات اى تاکیفیت

 .تَصیغ گشدد  (تستِ)ػالی دسهَسن هؼیٌِ اى دٍ، دٍ کوپلیت 

  تشای افسشاى ، ساتٌوٌاى ٍسشتاصاى صیشلثاسی تْاسی ٍصهستاًی یک ، یک کاهپلیت

 .تا توام هلحمات اى دس هَسن هؼیٌِ تَصیغ گشدد (تستِ)

  تشای افسشاًیکِ توٌظَس سپشی ًوَدى تحصیالت ػالی ٍکَسس ّای لصیشالوذت

اهَصضی تِ خاسج اص کطَس اػضام هیطًَذ تادس ًظش داضت هَسن سال یًَیفَسم 

 .هطاتك احکام تؼلیواتٌاهِ سسالِ هؼیاد تَصیغ ضَد 

  یًَیفَسم پَلیس اطفائیِ اصسایشپَلیس هلی تفاٍت ًذاضتِ، صشف دسٌّگام اجشای

ٍظایف تاالفؼل هجادلِ ٍٍلایِ هیتَاًٌذ اصیًَیفَسم هخصَظ ضذ حشیك ٍضذ اب 

. ٍتجْیضات خاظ اطفائیَی استفادُ ًوایٌذ

  غشض ادای احتشام ، تطشیفات ٍپزیشائی اص هْواًاى ػالیشتثِ خاسجی یًَیفَسم

. لطؼِ خاظ تطشیفات تطکل فؼلی اى لاتل تطثیك هیثاضذ 

  ُیًَیفَسم پَلیس تشافیک تا یًَیفَسم پَلیس هلی هطاتمت داضتِ، صشف اصکال

پالستیکی سفیذ داسای پیک سیاُ پالستیکی تاکوشتٌذ سفیذ تطشیفاتی ٍدسفصل 

تاتستاى اصیخي لاق سفیذ سشضاًِ ئی داسٍدسفصل صهستاى اصتاالپَش 

سفیذ چشهی یا پالستیکی یاّن اصجین تاکیفیت ٍجوپشٍپطلَى چشهی  (تاساًی )تشساتی

هْواًاى ػالی  (تذسلِ ٍهطایؼت  )تشای گشٍج سکَست . سیاُ استفادُ کشدُ هیتَاًٌذ 

ستثِ خاسجی دسیطی تشتیِ تشًگ سفیذ ، کالُ سیاُ هحافظ هَتش سایکل ٍ کوشتٌذ 

. تطشیفاتی چشهی تشًگ سیاُ ٍهَصُ ّای ًین ساق تشًگ سیاُ دس ًظشگشفتِ ضَد 

ّکزا غشض جلَگیشی اص خطشات ٍهحافظت هٌسَتیي تشافیک استفادُ اص جوپش ، 

ٍاسکت ٍدستکص ّای ضة تیي داس دس هَالغ کِ َّا تاسیک تَدُ ٍاص طشف ضة 

. تاالی یًَیفَسم پَلیس تشافیک حتوی ٍضشٍسی هیثاضذ 
 

 



 


