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  اًَاع دیپَّب ثخصَص دیپَّبی هَاد هور،دیپَّبی هْوبت،هبالسهِ اًجیٌری جسٍتبهْبی سرحذی،دیپَّبی

فبصلِ (ثبرن ّبی سبتًَىی ّبی پَلیس هلی،شؼجبت،هسبجذ،سرن ّبی ػبهِ،طؼبم خبًِ)هحرٍلبت از هحالت تجوغ

 .الزم را داشتِ ثبشٌذ

  فْر ست ػیٌیبت داخل دیپَ در تختِ ثَرد داخل دیپَ تحریر ٍدرجریبى خرٍ ج سالح  ٍهْوبت ثر ػالٍُ درج

 .فَرهِ جبت ،درج وتبة ادخبل ٍاخراج دیپًَیس گردد

  ثبز ٍثستِ وردى دیپَّبی سالح ٍهْوبت هطبثك تؼلیوبت ًبهِ ّب ثِ اسبس اجبزُ ًبهِ در حضَر داشت ّیئت

 .هؼبیٌِ صَرت گیرد

  دیپَی ستَن ٍرخبیر هَاد هور ٍرٍغٌیبت از دیپَّبی هْوبت ،سالح ٍهلسهِ تجْیسات ثبدرًظر داشت تؼلیوبت

 هتر فبصلِ ٍیبحبیل در ثیي لرار دادُ شَد وِ درصَرت ثرٍز حریك ٍیب 50ًبهِ لَشستیىی از ّوذیگر حذالل 

 .حَادث دیگر دیپَ دٍهی از خطر هحفَظ ثبشذ

  دیپَی سالح ٍهْوبت در جبی هٌبست وِ ًن ٍرطَثت ًذاشتِ ثبشذ ثبدر ًظر داشت ػبیك ضذ رطَثت ٍسالحْب

 5/1ّب (هٌِ)ّبی چَثی وِ حذالل اززهیي فبصلِ داشتِ ثبشذ جبثجب گردد ٍفبصلِ ثیي (هٌِ)ػوَهبً در ثبرجبهِ ّب 

 .هتر ثبشذ تب در صَرت ضرٍرت ػبجل پرسًَل غرض گرفتي سالح ثِ هَاًغ رٍثِ رٍ ًگردًذ

  هْوبت حسبس از لجیل وپسَل دیتبًبتَرّب، الىترٍد،پتبلی ّب،حك سَق ّب،اًَاع سرگلَلِ ّبی هرهی ّب،اًَاع

هبیي ّبی ضذ تبًه،ٍسبیط پرسًَل وِ در جریبى تالشی هحالت، ثررسی ّبٍػولیبت ّبی پَلیس هلی ثذست آهذُ 

 .ثبشذ در دیپَّبی جذاگبًِ جبثجب ًٍگْذاری شًَذ

  هبیي ،هْوبت ٍدیگر هَاد هٌفلمِ وِ ثِ اثر تالشی ٍػولیبت ّبی هشترن پَلیس هلی ثذست هیبیذ در دیپَّبی

 .زیرزهیٌی دٍراز دیگر دیپَّب وِ ثِ ّویي هٌظَر اػوبر هیگردد هحبفظت شذُ ٍػالهبت خطر ثبالی اى ًصت شَد

 ٍسبیط،ٍسبیل لَشستیىی ٍتخٌیىی ٍهخبثرٍی وِ طَرهستمین از طریك وشَرّبی دًٍر(prt ) در ٍالیبت

 ٍٍلسَالی ّب ثِ دسترس  لَای پَلیس لرار هیگیرد ثذٍى هؼطلی تَسط ّیئت سِ ًفری تشریح ،جوغ ٍلیذ گردد

  در ًسدیىتریي فبصلِ اًَاع دیپَّب،هبلسهِ ضذحریك از لجیل اة،سطل،ججل،ثیل،ولٌذ،صٌذٍق ریگ ثبلَى ضذ

حریك،صٌذٍق ریگ تْیِ ٍ هَجَد ثبشذ تب در صَرت لسٍم در خصَص خبهَش سبختي حریك از اى استفبدُ 

 .صَرت گیرد

 توبم دیپَّب رریؼِ پْرُ داراى هسلح هحبفظِ شًَذ 

  دیپَّبی ػیٌیبت ًبریِ آتشساٍسبیرهْوبت تَسط دیَارّب،هَاًغ سین خبردار،هَاًغ سین حلسًٍی ٍغیرُ از دیگر

 .سبحبت هجسا سبختِ شًَذ

 ثِ هٌظَر ثبزٍثستِ ًوَدى دیپَّب ٍتَزیغ ػیٌیبت ّیئت هؼبیٌِ ثِ طَر رثغ ٍار تؼییي ٍتَظیف گردد. 

 ػیٌیبت .فْرست اجٌبس داخل دیپٍَجذٍل اجٌبس در لَایح  جذاگبًِ در داخل دیپَثِ رٍی لَحِ ّب ًصت گردد

داخل دیپَثِ ترتیت ثِ هٌِ ّب رریؼِ لَحِ ّبی خَرد ثِ خط درشت ٍثرجستِ جذا سبختِ شًَذ ٍتؼذاد هَجَد 

 .ػیٌیبت رریؼِ پٌسل در لَحِ ّب تحریر گردد

 دیپَّب در هحضر ّیئت هؼبیٌِ،هؼتوذ هرثَطِ ٍپْرُ دار هَظف ثبزٍثستِ،هْرًٍشبًی شذ گردد 

  



 


