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 امنیت فیزیکی 

  فیزیکی امنیت برقراری های روش

 . داد قرار مهاجمان راه مقابل در توانمی را موانع 

 هایتگ نصبنظیر ) .کند حفظ تصادفات و سرقت ، طبیعی بالیای از را آن تواندمی شعب در تجهیزات کردنایمن 

RFID شعب تجهیزات داخل در). 

 را امنیت تواندمی...  و حریق ضد آبپاشی سیستم یا و حریق ضد تجهیزات کشی،فنس دیوارها، ها،قفل از ستفادها 

 .دهدافزایش

 هشعبدرب  بازکردنصحیح  نحوه

 . شعبه مسئول و 110 پلیس به مشکوک مورد هرگونه گزارش و آن، در بازکردن از قبل شعبه اطراف دقیق مشاهده (1

 .شعبه به ورود از قبل آنها صحت از اطمینان و ورودی درهای قفل کنترل (2

 مراقبت برای دیگری و در بازکردن برای نفر یک باشند؛ داشته حضور کارکنان از نفر دو حداقل در، بازکردن هنگام (3

 .شعبه اطراف

 .شود حاصل اطمینان شعبه داخل امنیت از محیط اجمالی بازدید با شعبه، به ورود محضبه (4

 یا هاصندوق یا خزانه ها،پنجره ورودی، درهای ها،قفل روی بریدگی یا شکستگی آثار هرگونه مشاهده صورت در (5

 اشیاء، به زدن دست از خودداری ضمن سرقت، وقوع یا سرقت به اقدام از حاکی غیرعادی وضعیت هرگونه مالحظه

 .شود داده اطالع شعبه مسئوالن به بالفاصله محیط وضعیت در تغییر و جاییجابه هرگونه یا هاقفل و اثاثیه

 .شد بازخواهد کارکنان ورود برای فقط داخل از شعبه در رسمی، کار ساعت شروع از قبل تا شعبه، به ورود از پس (6

 از پس در، این. کرد استفاده برقی بازکننده یا دور راه از کنترل از حتماً باید کارکنان، ورود در بودن مجزا صورت در (7

 .بگیرد قرار آن روی نباید کلید و بود خواهد بسته کارکنان خروج و کار خاتمه زمان تا و کاریساعت شروع

 و ضبط) عملکردشان صحت از اطمینان منظور به هادوربین کلیه تصاویر روزمره، کارهای شروع از قبل و ورود از پس (8

 . شود دیده( تصاویر نمایش
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 است، شده مشخص شعبه رئیس سوی از که همکارانش از یکی تلفن شماره با ورود از پس شعبه، بازگشایی مسئول فرد (9

 موضوع بایستمی باشد، نداشته خود همکار از تماسی مقرر، زمانی دربازه شده مشخص فرد درصورتیکه. بگیرد تماس

 . کند پیگیری را

 هشعبدرب  بستنصحیح  نحوه

 سعی یا کندمی معطل عمداً شعبه داخل که مشتری مشاهده درصورت. شود بسته شعبه در اداری، ساعت پایان از پس (1

 .برسد شعبه مسئول اطالع به باید موضوع باشد، انتظار صف آخر افراد از دارد

 . ندارند را شعبه داخل به ورود اجازه مشتریان شعبه در شدن بسته و اداری ساعت پایان از سپ (2

 شده داده ایشان به قبل از کتبی اجازه که مواردی در مگر ندارد؛ را شعبه به ورود اجازه کسهیچ اداری، غیر ساعات در (3

 . باشد

 .شود وکارکنان مشتریان خروج مسئول باید کارکنان از یکی اداری، ساعت پایان از پس (4

 سایر و آنها زیر و هاپله راه بهداشتی، هایسرویس زیرزمین، انبار، ) شعبه کل بایستمی مشتری، آخرین خروج از پس (5

 . گردد حاصل اطمینان متفرقه افراد نبود از و بررسی ،( دارد شدن مخفی امکان که پنهان هایمحل

 موارد سایر و بهادار اوراق نقد، وجوه کلیه که شود مطمئن بایستمی کند،می ترک را شعبه که افرادی آخرین از یکی (6

 .استشده قفل مربوطه کشوهای یا کمد و قرارگرفته امن محل در ارزشمند،

 . شود بررسی باید مداربسته هایدوربین و هشداردهنده هایسیستم عملکرد صحت شعبه، از خروج از پیش (7

خاموش یا شیرها بودنبسته از و بازدید گرمازا وسایل و گاز آب، شیرهای تمامی شعبه، ترک هنگام و اداری کار پایان در (8

 بیرون از که هاییالمپ بجز اضافی، هایالمپ و هاچراغ است الزم همچنین. شودحاصل اطمینان کنندهگرم وسایل بودن

 . شوند خاموش سازند،می ممکن را شعبه داخل دید

 اطراف در مشکوک فعالیت هرگونه غیراداری ساعات در تا شود خاموش نباید هرگز گاوصندوق یا خزانه در باالی المپ (9

 .باشد مشاهده قابل ، کنندمی سرکشی هابانک شعب به معموالً  که پلیس مأموران و عابرین برای آن

 بودن بسته و قفل از و قرارگیرد بازدید مورد ساختمان هایحفاظ و هاپنجره درها، کلیه استالزم شعبه ترک هنگام (10

 .شود حاصل اطمینان آنها
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 دیگر فرد و کندمی هادر  بستن به اقدام افراد از یکی. باشندداشته حضور شعب بستن برای بایستمی نفر دو حداقل (11

 .  دهد گزارش سریع را مراتب مشکوک موارد رؤیت صورت در شعبه اطراف بررسی با باید

 شعبه ساختمانموارد ایمنی مربوط به 

 کارکنان سارقین، خروج هنگام در سرقت، وقوع درصورت تا شود نصب ارتفاع به مربوط عالئمی ورود، در کنار در (1

 . دهند گزارش پلیس به بازجویی در و بزنند تخمین را آنها قد اندازه بتوانند

 کارکنان، برای را شعبه خارج و داخل مشکوک هایفعالیت بهتر تشخیص امکان شعبه، خارج و داخل از کافی نمای و یدد (2

 . کندمی فراهم

 پلیس، به ایشان اطالع و تشخیص امکان سرقت وقوع هنگام شود،فراهم شعبه داخل به عابرین برای مناسبی دید اگر (3

 . داشت خواهد وجود

 اصلی در یک فقط و باشند قفل و بسته مداخل و درها همه دارد؛ خروج و ورود در یک از بیش شعب محل درصورتیکه (4

 . باشد داشته وجود تردد برای

 . نباشد پذیرامکان آنها دستکاری که باشد هاییقفل به مجهز باید خروج و ورود درهای (5

 .شودمی توصیه آنها برش بودن تر سخت دلیلبه ای حلقه هایقفل جایبه(  کتابی)  کشویی هایقفل از استفاده (6

 

 

 

 .شود حاصل اطمینان آنها قفل بودن بسته از و بازرسی هانرده و هاپنجره ها،در (7

 .شود عوض قفل در، قفل کلید شدن مفقود از اطالع محض به (8

 . آیدعمل به ممانعت هاپنجره و درها روی هااطالعیه وپوستر  نصب از مشکوک، موارد مشاهده و تشخیص منظور به (9

 محل به مشتریان ورود و شود مجزا قفلدار هایپارتیشن از استفاده با کارکنان استقرار محل از مشتریان انتظار محل (10

 .باشد مقدور هویت احراز از پس کارکنان، کار
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 شعبه حریم به نفوذ قابل هایورودی کلیه کشیحفاظ از ساختمان هایورودی استحکام حفظ و سازیایمن منظور به (11

 . گیرد صورت بازرسی مداوم طور به... (  و آب راه ، کولر هایکانال حتی)

 ،(ساختمان کور نقاط)  غیرعمومی معبر به مشرف هایپنجره بام،پشت زیرزمین، نظیر ساختمان پذیررخنه نقاط کلیه (12

 مالحظه درصورت و گیردقرار بازدید مورد مرتب طور به است بانک استفاده مورد فقط که هاییساختمان در ویژه به

 شعبه مجاور هایمکان در برش و تخریب وسایل دادن قرار نظیر عادیغیر وضعیت وجود یا خرابی نقصان، هرگونه

 . شود گزارش مسئوالن به مراتب بالفاصله

 .شود بازدید دودکش هایلوله و هاناودان آب، خروجی هایراه ساختمان، بام (13

 .است ضروری موارد از دیگر یکی آن، اتصالی عدم و صحیح عملکرد از اطمینان و شعبه تابلوی بازدید (14

 . گیرد قرار کار دستور در...  و موتورخانه تاسیساتی، هایدستگاه ایدوره بررسی (15

 . شود خودداری اکیداً چوبی هایپانل روی و پشت در ویژه به برق متفرقه کشیسیم از (16

 هایاطالعیه یا گذشته تاریخ تبلیغاتی پوسترهای و آگهی بروشور، اطالعیه، الصاق شعبه، ظاهری نمای در دستکاری از (17

 و صحیح نظافت نکردن رعایت. آید عملبه ممانعت شعبه دیوارهای روی یا مشتریان اعالنات تابلوی در کارکنان ویژه

 داخلی فضای و دکوراسیون اندازه از بیش شلوغی و اثاثیه نامرتب چیدمان ، زیاد پوسترهای و بروشور الصاق ، بموقع

 .است مشتریان و کارکنان تزاحم موجب و زاتنش محیط، نازیبایی بر عالوه

 انتظار هایصندلی مجموعه گرفتن قرار. دارد بحران بروز از جلوگیری در اساسی نقش شعبه اثاثیه چیدمان نحوه (18

 شعبه از سرعتبه نتوانند سرقت از پس بانک گیشه سارقین شودمی باعث شعبه سالن از خروج مسیر در مشتریان

 جلوگیری خروجشان از و برسانند آنان به را خود تا داشت خواهند کافی فرصت مشتریان و کارکنان و شوند؛ خارج

 . کنند

 لوازم کردن قطع از پس کنتور، چنانچه. شود بررسی معین مقاطع در شعبه گاز و آب برق، تجهیزات عملکرد صحت (19

 . شود نقص رفع بالفاصله باید و است نقص یا نشتی اتصالی، دارای بیندازد؛ شماره کماکان مصرفی،

. شود بررسی مرتب آن، بازدهی زمان کفایت از اطمینان برای ،(UPS) شعبه اضطراری برق سیستم عملکرد است الزم (20

 تاریخ است الزم همچنین. قرارگیرد محاسبه مورد بازدهی زمان و قطع شعبه برق ابتدا است کافی منظور همین به

 .یابد افزایش بررسی دفعات مصرف، تاریخ اتمام صورت در و شود کنترل مرتب بطور دستگاه هایباتری مصرف
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 فلورسنت، هایالمپ همان یا گازی هایالمپ پولشمار، یا سورتر نظیر پرمصرف هایدستگاه اتصال برق، قطع هنگام (21

 به...  و لیزری چاپگرهای ،... ( و برقی بخاری کولر، پنکه،) مطبوع تهویه به مربوط هایدستگاه موتورها، و کمپرسورها

 خود، معمول کارکرد زمان در یا شدن روشن هنگام هادستگاه گونهاین. شود قطع( UPS) شعبه اضطراری برق سیستم

 دستگاه خروجی ولتاژ نتیجه در رساند،می بار اضافه حالت به را  UPSجریان این کنند،می مصرف زیادی جریان

UPS  رسانی آسیب باعث شعبه، سرور نظیر تجهیزات سایر کار در اخالل بر عالوه مساله این و یافت خواهد کاهش 

 .شودمی  UPS حساس تجهیزات و قطعات به

 در سارقان دارد احتمال که هاییمحل سایر و آبدارخانه بایگانی، شعبه، خزانه نظیر اماکنی در تلفن خط یک وجود (22

 با بتوانند موارد گونهاین در تا کندمی کمک شعبه کارکنان به کنند، زندانی آنجا در را کارکنان مسلحانه سرقت هنگام

 .کنند کمک درخواست یا گزارش را سرقت و بگیرند تماس پلیس

 در اتصالی بر دال عالیم سایر یا و برق سیم سوختگی بوی برق، کشیسیم شدنداغ جرقه، هرگونه مشاهده درصورت (23

 .شود اقدام نقص رفع به نسبت و قطع اصلی برق فیوز بالفاصله ساختمان برق شبکه

 گاز نخی کامالً ایپارچه از استفاده با وباز  ها پنجره قطع، گاز و برق کنتور بالفاصله باید گاز بوی استشمام هنگام (24

 افزایش را گاز انفجار احتمال پالستیکی و نخی غیر هایپارچه از استفاده. شود هدایت پنجره سمتبه شده متصاعد

 .دهدمی

 مجاورت در گودبرداری هنگام ویژه به شعبه، ساختمان سقف و کف دیوارها، در جدید شیارهای و ترک گسترش و وجود (25

 .شود پیگیری باید ساختمان،

 شعب بسته مدار های دوربین

 پذیرایی محل مشتریان، انتظار محل خودپرداز، دستگاه باالی ورودی، در خیابان، و رو پیاده در باید بسته مدار دوربین (1

 هاباجه پیشخوان و اسناد و پول صندوق بالکن، و زمین زیر پله، راه کاربران، استقرار محل شعبه، رئیس میهمانان از

 .شود نصب

 غیر تصویر بیشتر ارتفاع مزاحمت، کمتر ارتفاع. شود نصب( زمین سطح از CM 270 تا 220) مناسب ارتفاع در دوربین (2

 .واضح

 . بود نخواهد شفاف و واضح تصاویر صورتاین غیر در باشد، باال باید هادوربین کیفیت (3
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 تررنگ پر شعب، امنیت سطح ارتقای در را هادوربین این نقش مستمر، صورت به شده ثبت تصاویر بررسی و بازبینی (4

 . سازدمی

 .بگیرد صورت هادوربین ادواری بررسی باید ها،دوربین عملکرد صحت از اطمینان منظور به (5

 .کارکند خوبی به متفاوت جوی و نوری شرایط در باید خیابان، و روپیاده هایدوربین (6

 شعبه رئیس شدن، خاموش  یا قطع درصورت تا باشند مجهز قطعی اعالم سیستم به مداربسته هایدوربین است بهتر (7

 .گردد مطلع موضوع این از پیامک طریق از

 . دید را شعبه داخل تعطیل روزهای و ساعات در توانمی دور، راه از کنترل هایدوربین از استفاده با (8

 نور مداربسته دوربین توسط تصاویر ضبط برای روز،شبانه درطول که باشد ایگونهبه باید شعبه اطراف و داخل نور (9

 بتواند سارق که شود ایجاد سایه یا تاریک هایمحل شعبه خارج یا داخل که نباشد نحوی به نور. سازد فراهم مناسبی

 .کند پنهان هاقسمت آن در را خود

 تامین آنها نیاز مورد برق( ساعت 80) مناسبی زمان مدت برای و باشد متصل اضطراری برق به باید روشنایی تجهیزات (10

 .شود

 . شود نگهداری امن محل در مناسبی زمان مدت برای باید مداربسته، هایدوربین شدة ضبط تصاویر (11

 به اقدام نتوانند و باشند نداشته اطالع آنها وجود از سارقان تا شوند نصب پنهانی باید مداربسته هایدوربین برخی (12

 . کنند آنها قطع

 دوربین قطع درباره آن، براساس توانندمی سارقان زیرا باشد؛ محدود مشتریان برای هادوربین تصاویر نمایش است بهتر (13

 . بکشند نقشه شوند، وارد نقطه کدام از اینکه یا

 ((Alarm هشدار تجهیزات

  سرقت هشدار های سیستم – الف

 بتوانند زمان ترینکوتاه در لزوم درصورت تا باشند آگاه هشدار سیستم از استفاده نحوه و محل از باید شعب کارکنان (1

 . کنند استفاده آن از
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 دید معرض از است الزم رو این از. نباشد مقدور آنها قطع و دستکاری که شوند تعبیه نحوی به باید هشدار هایسیستم (2

 هستند، متصل نیز انتظامی نیروی دهندههشدار مجموعه به اغلب که شعبه، ایمنی تجهیزات سایر و هاکابل قراردادن

 .شود حاصل اطمینان آن قطع و تخریب امکان و سارقان دسترسی عدم از و خودداری

 تأمین آنها نیاز مورد برق( ساعت 80) مناسبی زمان مدت برای و باشد متصل اضطراری برق به باید هشدار تجهیزات (3

 .شود

 .شود حاصل اطمینان آنها عملکرد صحت از تا گیرند قرار بازرسی مورد ادواری صورت به باید هشدار تجهیزات (4

 . شود لحاظ شعبه در بایستمی هشدار سیستم تعویض و آزمایش نصب، برای ثابتی رویه (5

نیم تحویلداری، هایباجه معاونت، ریاست، میز نظیر) ضروری مکانهای در باید خطر آژیر و زنگ هایشاسی و پدال (6

 .باشند آگاه آنها محل از کارکنان کلیه و تعبیه....( و بهداشتی سرویس آبدارخانه، زیرزمین، بایگانی، طبقه،

 شعبه خطر زنگ سیستم -ب

 و مسلحانه سرقت انجام درصورت تا باشد(   Silent Robbery Alarm) مخفی خطر زنگ به مجهز باید شعبه ❶

 . شوند مطلع شعبه در جرم وقوع از پلیس و همسایگان سارقان، توجه جلببدون مشابه، موارد

 نزدیک مکان دو حداقل در اخبار زنگ و حساس هایمکان و شعبه مسئوالن میز زیر در خطر زنگ شاسی معمول طوربه ❷

 . شودمی نصب(  تجاری محل یک و مسکونی محل یک ترجیحاً)  شعبه

 درآمدن صدا به درصورت که شود داده آموزش شودمی نصب آنها محل در اخبار زنگ که شعبه همسایگان به است الزم ❸

 . کنند خبر را پلیس مشکوک موارد مشاهده با و دهند قرار بررسی مورد بیرون از را شعبه وضعیت زنگ،

  نشانیآتش هایکپسول یا حریق اطفای و هشدار هایسیستم -پ

 .شود سرویس و بازرسی مرتباً هاسیستم این و باشند حریق اطفای و اعالم سیستم به مجهز باید شعب 

 .باشد دسترس در حریق اطفای کپسول کافی تعداد به باید شعبه درون 

 به با انقضا، تاریخ اتمام درصورت و شود بررسی معین زمانی هایبازه در باید شعبه در موجود حریق اطفای هایکپسول 

 .شود اقدام آنها شارژ به نسبت جایگزین، هایکپسول کارگیری

 .باشند آگاه حریق اطفای هایکپسول از استفاده نحوه از باید کارکنان 
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 بانک هایساختمان در سوزی آتش با مقابله

  حریق با مواجهه هنگام در کارکنان اقدامات

 . کنید حفظ را خود خونسردی (1

 .بایستید باد به پشت است ساختمان از بیرون در سوزی آتش که صورتی در (2

 .دهید اطالع نشانیآتش به حریق شناسایی برای اقدام ضمن (3

 .کنید انتخاب را مناسب کنندةخاموش حریق نوع شناسایی با (4

 .نکند تهدیدتان خطری که شوید نزدیک آتش به جایی تا (5

 تحت کپسول از اگر. برود بین از پودر هایکلوخه تا بگیرید سروته را کپسول گاز، و پودر کپسول از استفاده صورت در (6

 شیر بغل، بالن کپسول از استفاده درصورت. کنید استفاده کپسول از ضامن کشیدن از پس کنید،می استفاده دائم فشار

 .کنید باز همزمان را نازل و بالن

 .کنید استفاده کپسول از و بکشید را ضامن  co2 کپسول از استفاده هنگام (7

 . کنید استفاده و ببندید شیلنگ سر به را نازل و نمایید متصل جعبه به را شیلنگ آتش، جعبه از استفاده هنگام در (8

 . دهیداطالع نشانیآتش به را کنیدمی خاموش سریع خودتان که آنهایی حتی و بزرگ و کوچک از را هاحریق همه (9

  هاکننده خاموش استقرار یا نصب برای  مناسب مکان تعیین

 کیلو 18 از بیشتر کننده خاموش وزن چنانچه. شود نصب زمین سطح از متری 5/1 ارتفاع در حداکثر باید کنندهخاموش (1

 .شود نصب زمین سطح از متری 1 ارتفاع در حداکثر باشد

 .بگیرد صورت یکنواخت توزیع (2

 .باشد هاخروجی و ورودی نزدیکی در (3

 .برساند حداقل به را فیزیکی صدمات امکان که شود نصب درمکانی (4

 .باشد مزاحم و گیر پا و دست وسایل از خالی و کوتاه دسترسی مسیر (5

 .گیرد قرار باران و برف یا خورشید نور مستقیم تابش مقابل در نباید سیلندر باز، درفضای (6

 .شود نصب آمیزمخاطره مواد از دورتر ای فاصله در کننده خاموش که کرد دقت باید (7
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 .باشد متر 30 از بیش نباید کپسول دو فاصله (8

 

 

 

 

 

 دستی کننده خاموش آزمایش و بازرسی

 .شوند امتحان و بازرسی باید دستی های کننده خاموش معین زمانی های دوره در

 فشارسنج طریق از سیلندر فشار بررسی و نصب محل بازدید ظاهری، بازدید شامل ماهیانه بازدید: ماهیانه بازدید ❶

 .است

 . شودمی امتحان آزمایشی حریق یک در تصادفی طور به هادستگاه از برخی: ماههشش آزمون بازدید ❷

 .باشد کرده کم وزن %10 از بیشتر نباید که گاز، حاوی بالن کردن وزن پودر، مجدد توزین و الک: سالیانه آزمون و بازدید ❸

 .سنجدمی فشار مقابل در را سیلندر استحکام که هیدرواستاتیکی آزمون: ساله پنج یا دو آزمون ❹

 سوزی آتش صحنه مشاهده هنگام در مهم عوامل

 درگیراست؟ ساختمان از مقدار چه طبقه؟ چندمین در است؟ سوختن حال در محلی چه و کجا: حریق وسعت

 افقی؟ یا است عمودی جهت در حریق پیشروی آیا: سریع پیشروی جهت

 تواندمی مشخص بوی خصوص به هاشعله و دود غیرعادی و غیرمعمول هایرنگ مشاهده: هاشعله و دود رنگ

 .باشد خاص اشتعال قابل ماده یک نشاندهنده

 .باشد حریق بودن عمدی بر خوبی دلیل تواندمی شکسته هایقفل و هاپنجره و درها بودن باز: ها پنجره و درها
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حتی باید حریق اطفای عملیات فرمانده یا شعبه رئیس حریق اطفای عملیات زمان در: وسایل قرارگیری نحوه 

 .کند جلوگیری وسایل موردبی جاییجابه از المقدور

   سوزی آتش پایان از پس نویسیگزارش اصول

  : اطالعات آوریجمع هایراه

 ؛هایادداشت و گزارش هایبرگه (1

 ؛شده ضبط نوارهای (2

 ؛اطفا از بعد و وری شعله زمان در عکسبرداری (3

 ؛ویدویی نوارهای ضبط (4

 .هاکروکی و هانقشه (5

  نویسی گزارش هنگام مهم نکات

 . است الزامی زمینه  این در کافی مهارت داشتن رو این از. است حریق بررسی در اساسی اصلی نویسی، گزارش 

 .باشد شدهانجام بررسی بر منطبق بایستمی شده نوشته گزارش 

  خوب گزارش یک هایویژگی

 .گزارش در مجهول یا ابهام نداشتن ❶

 توجه با و کامل طور به خود وقت از استفاده با و باشد نکرده گیرینتیجه عجوالنه بطور گزارش کننده تهیه یا کارشناس ❷

 .نماید گیرینتیجه حریق صحنة در موجود مشهودات به

 را موردی هیج گزارش کننده تهیه یا کارشناس و شود ثبت جزئی و ربطبی حتی مشاهدات تمام باید بررسی زمان در ❸

 .نگیرد نادیده

  حریق زبان

 .است شعلهبدون و کندسوز حریق یک نشانة آیینه و هاپنجره ها،سقف دیوارها، روی سیاهی دود، وجود 



 

1
1

ه 
فح

ص
 

 انبساط موجب و ایجاد یکباره که باالست حرارت دهندهنشان شعبه ساختمان کارینازک و بتون ذرات یا هاتکه وجود 

 .است شده

  حریق علت ارزیابی در مؤثر نیروهای

  نشانی آتش. 3               بیمه شرکت. 2               پلیس. 1

  پلیس برای مطرح مهم هایسوال

 .است گرفته صورت عمدی طور به رودمی گمان که هاییحریق ❶

 .است آورده بار به شدیدی صدمات یا و بوده قربانی دارای که هاییحریق ❷

  بیمه شرکت دیدگاه از بررسی در توجه قابل نکات

 ؛حریق علت (1

 ؛حریق گسترش دالیل (2

 ؛اند شده حریق طعمه که موادی (3

 ؛ایبیمه هایهزینه نظر از جراحت و فوت به منجر موارد (4

  .حریق در دیدهآسیب کاالهای ارزش (5

  نجات و تخلیه

 . است امن محیط یک به امن نا محیط یک از اشیا و حیوان انسان، انتقال و نقل یا کردن جاجابه نجات،

 :کنیممی برخورد افراد دسته سه به نجات موقع در

 سالم افراد (1

 مجروح افراد (2

 درگیر افراد (3

 .دهیممی نجات را درگیر افراد سوم مرحله در و کنیممی کمک مجروح افراد به دوم مرحله در است؛ سالم افراد خروج با اولویت
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  حریق دود استنشاق مقابل در حساس افراد

 (  سال 9 از کمتر)  اطفال (1

 ( سال 65 باالی)  مسن افراد (2

 قلبی بیماران (3

  جسمی معلولین (4

 ( Metting Point)  تجمع نقطه 

 بزرگ بسیار هایساختمان در. شودمی مشخص خطوط یا تابلو توسط ایمن نقاط...  و مدارس ها،کارخانه بزرگ، هایساختمان در

 ای بگونه نقاط این. است ساختمان بامپشت نقاط، این از یکی شودمی گرفته نظر در تجمع نقاط یا  MPعنوانبه نقطه چند

 . باشند امدادی نیروهای سوی از رسانی کمک قابل براحتی که میشوند انتخاب

 شعبه اصلی گاوصندوق یا خزانه

 . باشند سرقت زمان در هشدار سیستم همچنین و سرقت ضد هایقفل به مجهز باید شعبه اصلی گاوصندوق و خزانه -1

 شعبه( خزانه)  صندوق در نقد وجه جاى به سند قراردادن یا خزانه وجوه انتقال و نقل هرگونه روزانه، کار خاتمه از بعد -2

 .است ممنوع

 خطرپذیری کاهش موجب روز، هر پایان در بانک مرکزی خزانه به( شده تعیین مجاز حد از بیش) مازاد نقدینگی انتقال -3

 .شودمی مرکزی بانک سوی از بانک سنگین جریمه از وپرهیز شعب

 معرض در محتویاتش آن، در شدن باز هنگام به اداری، کار ساعت طول در که باشد جایی در بایستمی شعبه خزانه محل -4

 . باشد عابرین و منطقه انتظامینیروی مامور رؤیت قابل آن شده پلمپ در تعطیل، ایام و شب طول در و نباشد عموم دید

 پلیس، مراجعه و آژیر درآمدن صدا به از پس و کنندمی قطع  را شعبه خطر آژیر تلفن سیم سارقان موارد برخی در -5

 سرقت و ورود به مبادرت کارکنان سوی از هشدار سیستم قطع و منطقه شدن خلوت با و گیرندمی نظر تحت دور از را اوضاع

 نیروی به سریع رسانی اطالع آن متعاقب و بموقع پیگیری و هوشیاری موضوع، حساسیت به توجه با. نمایندمی بانک اموال

 .استضروری منطقه انتظامی

 .شود رعایت کلید و رمز از استفاده اصول و ممانعت اداری ساعات طول در آن روی بر خزانه کلیدهای دادن قرار از -6
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 .باشد نداشته قرار دستگاه روی شعبه موجودی صندوق یا خزانه( خطر آژیر) هشدار سیستم کلید -7

 .نشود نگهداری شعبه داخل در صندوق هایکلید اداری وقت پایان در -8

 .شود خودداری اکیداً نفر یک اختیار در همزمان طوربه صندوق دوم و اول کلیدهای قراردادن از -9

 میزان انطباق از کامل اطمینان از پس و شمارش مجدداً صندوق در موجود نقد وجوه کار، خاتمة هنگام به روز، پایان در -10

 .شود اقدام( خزانه) صندوق پلمپ و بستن به نسبت ،(  سیتواسیون)  صندوق موجودى وضعیت صورت با وجوه

 در موجود پلمپ انواع سایر از استفاده با یا) شده کشینخ گره، بدون و تکه یک نخ با صندوق اداری، وقت پایان در -11

 .شود پلمپ اصولی روشبه( بازار

 .شود حاصل اطمینان آنها نخوردندست و درستی از کشینخ و پلمپ و هاقفل بازدید ضمن صندوق، در بازکردن از قبل -12

 ( سرور اتاق یا Rack) شعبه تجهیزات نصب محل امنیتی و ایمنی موارد

 .باشد دور مسئولغیر کارکنان حتی افراد، دسترس از باید  Rack یا سرور اتاق ❶

 . بماند مصون دستکاری از تا باشد امنی محل در باید هاتلفن و هادوربین ، هشدار هایسیستم پنل کنترل سرور، اتاق ❷

 الزم رو، این از دهند،می دست از را خود کارآیی گرما اثر بر و است حساس گرما به افزاری سخت تجهیزات و سرور ❸

 ربوطهم پیمانکار یا مسئول به موضوع خرابی، صورت در و بازرسی مرتباً   Rack هایفن یا سرور اتاق کولر است

 . شود گزارش

 .شود خودداری اکیداً  Rack اطراف یا سرور اتاق در خاک و گرد ایجاد از  ❹

 در مانع ایجاد دلیل به  Rack مجاورت در یا و سرور اتاق در مشابه موارد و اسناد هایدسته ، کارتن دادن قرار از  ❺

 .شود خودداری اکیداً   سوزیآتش بروز احتمال افزایش و هوا جریان مناسب گردش

 .نشود قرارداده  Rack مجاورت در یا سرور اتاق در باال پارازیت با تجهیزات یا شیمیایی مواد مایعات،  ❻
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 فرآیندی امنیت

 کارکنان، ناقص یا نادرست عملکرد موارد دربسیاری. نیست محیطی و فیزیکی نواقص از ناشی همیشه بانک شعب در ناامنی

 امنینا و بحران بروز ساززمینه شده، تعریف یآیندهافر به توجهیبی همچنین. کندمی ایجاد را ناامنی زمینه سهوی، یا عمدی

 این از خالفکار و سودجو افراد آگاهی و بانک شعبه یک مراجعان صحیح هویت احراز عدم مثال، برای. بود خواهد بانک در

 مختلف هایراه از دیگران حساب وجه وصول آن متعاقب و جعلی مدارک با حساب افتتاح و شعبه به آنان مراجعه موجب موضوع،

 .شودمی

  شعبه مراجعان هویت احراز و شناسایی

 :حساب افتتاح هنگام در -1

  شعبه( ارشد کارکنان) پایوران توسط حساب افتتاح مدارک اصل دقیق رؤیت 

 مقتضی نحو به متقاضی نشانی تأیید و استعالم 

 ( شماره آن با تماس) آن استعالم و مشتری از ثابت تلفن شماره اخذ 

  جاری حساب افتتاح برای معرف امضای اخذ 

 :مراجعان هویت احراز هنگام در -2

 .شوند هویت احراز و شناسایی ها،باجه در بانکی امور کلیه انجام برای باید بانک به مراجعان ☺

 توجه این. گیردمی قرار دقیق شناسایی مورد آنها چهره که کنند حس تا شود نگریسته مستقیم مشتریان چهره به ☺

 .کندمی منتقل سارقان به را بانک محدوده در کامل مراقبت احساس کارکنان،

 بانکی خدمات هرگونه انجام 1386 سال ابتدای از. ا.ا.ج مرکزی بانک بخشنامه اساس بر ☺

 اصل ارائه به منوط بانکی هایحساب از پرداخت هرگونه رو، این از. گیردصورت ملی کارت با باید ایرانی اتباع برای ☺

 .است پرداخت اسناد ظهر در ملی شماره درج و ملی کارت
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 درخواست،) است ملی کارت با کامل هویت احراز و کتبی درخواست ارائه به منوط بانکی غیرمالی خدمات هرگونه ارائه ☺

 (.شود نگهداری روزانه برگه دسته در ترجیحاً و شعبه سوابق در

 . شود ثبت و بررسی دقت با باید شناسنامه سریال شماره ☺

 .شود ثبت رؤیت، از پس ملی کد ☺

 .شود داده مطابقت ملی کد و شناسنامه در موجود عددهای ☺

 .شود نوشته دقت با هاشرکت ثبت محل و ثبت تاریخ ثبت، شماره ☺

 .نشود فراموش خارجی اتباع برای گذرنامه صدور محل و تاریخ گذرنامه، شماره ☺

 نشانگر یا و جعلی باشد، مهر این فاقد ایگذرنامه چنانچه. شوددیده ایرانی غیر افراد گذرنامه برای کشور به ورود مهر ☺

 .است آن دارنده قانونی غیر ورود

 حساب صاحب اگر حتى چک آورنده از کننده،افتتاح شعبه از غیر شعب، سایر در متمرکز هاىچک وجه پرداخت هنگام ☺

 .آیدعملبه کامل هویت احراز باشد

 احراز در الزم دقت متوفی، نشده مطالبه هایمانده بویژه نشده مطالبه هایمانده حساب از وجه پرداخت درصورت ☺

 .شود بررسی مداوم طوربه نیز مذکور حساب بدهکار گردش و آیدعمل به نفعذی هویت

 قبول قابل شناسایى مدارک حتماً غیره و هاحواله بانکى،بین و بانکى هاىچک قبیل از بانکى اسناد وجه پرداخت هنگام ☺

 شلوغى و سرعت دلیل به سجلى اسناد تصویر مالحظه صرف به موصوف اسناد وجه پرداخت بنابراین،. شود دریافت

 .است ممنوع دیگر هردلیل یا شعب

  مراجعین هویت احراز در مهم موارد سایر

 امضای نمونه و مشخصات که تفاوت این با است؛ 2 بند مشابه هابانک سایر مشتریان یا متفرقه مراجعان هویت احراز (1

 نشانی، کامل، مشخصات اخذ ضمن بیشتری دقت با است  الزم پس. نیست موجود بانک سیستم در کننده مراجعه

 .نمود اقدام آنها هویت احراز به نسبت همراه تلفن و ثابت تلفن

 با «افراد  چهره» مطابقت  به نسبت شناسایی، مدارک اصالت از اطمینان ضمن بانکی خدمات هرگونه ارائه هنگام (2

 .آید عمل به الزم دقت «مدارک در الصاقی عکس»
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 با مثال برای. نشوند شناخته راحتی به که کنندمی مراجعه واحدها به وضعی با دارند سوء نیت که اشخاصی معموالً  (3

 از. نباشد تشخیص قابل سهولت به آنان چهره تا کنند، می  استفاده کاله از یا یابند می حضور باجه در تیره هایعینک

 . است ضروری افراد هویت احراز در بیشتر هوشیاری و دقت اعمال مواردی، چنین با مواجهه در رو این

 معرف امضای صحت از باید است، جاری حساب دارای بانک شعب سایر در جاری، حساب متقاضی معرف کهدرصورتی (4

 استعالم و اجتناب حساب، متقاضی توسط دستی صورت به تائیدیه قبول از ضمن در. شود حاصل اطمینان شعبه مهر و

 .شود اخذ ربطذی شعب از جداگانه صورت به

 امضا نمونه کارت بایستمی باشند، اشخاص سایر معرف خواهندمی جاری الحسنه قرض سپرده حساب صاحبان چنانچه (5

 .است ممنوع امضا صحت از اطمینان از قبل مشتریان، این امضای تائید. کنند امضا شعبه مسئوالن درحضور را

 شعبه به مراجعان تردد در دقت

 تطبیق و بانک صادرة شناسایی کارت مأموریت، حکم ازرؤیت پس شعبه، به بانک مأموران یا بازرسان مراجعة صورت در ◄

 کلیه است بدیهی. شود داده خدمت محل به آنان ورود اجازه آنها، صحت از کامل اطمینان و کننده مراجعه مشخصات

 .گیرد صورت احترام نهایت در باید موارد

در این. جداشود( شعبه کارکنان استقرار محل) داخلی فضای از حایل، های سازه و درها با باید مشتریان، انتظار فضای ◄

 . باشد بسته باید شعبه کار ساعات کلیه در ها

 دارند سروکار بهادار اوراق با که هاییمحل و تحویلداری قسمت و گیشه داخل به غیرمسئول افراد و مشتریان ورود از ◄

 .باشد نظر تحت دقتبه نیز شعبه هایبخش سایر در افراد تردد و آید؛ عمل به ممانعت

 .شود ممانعت تعطیل ایام در و اداری وقت از بعد شعبه به... (  و مشتریان دوستان، از اعم) ثالث اشخاص ورود از ◄

 .است ضروری هویت احراز و شناسایی موارد رعایت کارکنان، فضای به فردی ورود به نیاز درصورت ◄

 احراز حتماً ،...  و تأسیسات تعمیر نظیر اموری انجام برای شعبه به مراجعه در بانک قرارداد طرف پیمانکار کارکنان ◄

 . شوند هویت

 .شود نگهداری و ثبت باید شوندمی شعبه داخلی فضای وارد هویت احراز از پس که افرادی کلیه مشخصات ◄

 .کنند دقت مراجعان رفتار به باید شعبه کارکنان کلیه مشکوک، موارد مشاهده برای ◄
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 مشخصات ثبت از پس است، آمد و رفت در یا ایستاده منتظر شعبه اطراف در مشکوکی نقلیه وسیله یا فرد کهدرصورتی ◄

 . شود گزارش شعبه رئیس به موضوع فوری ،... ( و ماشین رنگ و شماره) آن

 .گرددمی خاصی محل یا فرد دنبال به و دارد کمک به نیاز آیا که شود سؤال وی از مشکوک، فرد با مواجهه درصورت ◄

 جلوگیری آنها ورود از کنند می مراجعه شعبه به مشکوک یا بزرگ های بسته یا چمدان با افرادی یا فرد که صورتی در ◄

 امور انجام برای سپس بسپارند، کسی به یا قراردهند شعبه از درخارج را بسته یا چمدان ابتدا تا شود درخواست و

 .نمایند مراجعه شعبه سالن به بانکی

 یکی موارد گونه این در. کنند می سرقت به اقدام تیمی بصورت معموأل شعبه، داخل مشتریان وجوه و ها گیشه سارقان ◄

 صحنه این مشاهده درصورت. دهد می قرار شعبه در پائین در را ای قطعه یا شود می در شدن بسته مانع سارقان از

 .گردد مطلع شعبه مسئول بالفاصله است الزم

 می حمل خود با و وصول را وجوه از باالیی حجم که نمایند می مشتریانی زنی زاغ به اقدام شعبه در سارقان از گروهی ◄

 با دایم بطور که شعبه در سرگردان افراد از مراقبت. نمایند می سرقت به اقدام شعبه از خارج در سارقان این کنند،

 . است الزامی شعبه مسئول به آنها معرفی و کنند می مکالمه همراه تلفن

 به را شعبه از خارج یا داخل در مشکوک رفتار گونههر بخواهید شعبه همسایگان ویژهبه و اعتماد قابل مشتریان از ◄

 .دهند گزارش شعبه مسئول

 خالفکاران استفاده مورد هایراه و اجتماعی مهندسی

 گمانی و ظن هیچ بدون امنیتی شکاف ایجاد برای هاانسان پذیرآسیب رفتارهای از برداریبهره روش نوعی اجتماعی، مهندسی

  .است قربانی سوی از

 : باشند می زیر ویژگیهای دارای اجتماعی مهندسان

 .کنند می سوءاستفاده دیگران به رسانیکمک و ترس اعتماد، مانند افراد طبیعی حس از ♣

 .کنند می استفاده ممکن شکل بهترین به وضعیت آن از موقعیتی، به ناگهانی ورود یا و شرایط خلق با ♣

 .دارند کافی اطالعات ، هستند آن انجام صدد در که کاری مکانی و زمانی موقعیت ها،شرکت اشخاص، از ♣

 . شنوند می خوب و بینند می خوب ♣
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 :شوند می تقسیم کلی دسته دو به اجتماعی مهندسان

 مهندسی پایه بر ولی مشابه های سیستم و رایانه طریق از حمالتی از استفاده با افراد این: فنی اطالعات دارای مهندسان

 دانلود یا خاص لینک روی بر کلیک به وادار را فرد محرک، ایمیل یک ارسال با مثال به عنوان. کنند می نفوذ به اقدام اجتماعی

 .کنند می نظرشان مورد فایل

 و ارتباط برقراری به اقدام...  و مکالمات فیزیکی، تماس از استفاده با افراد از دسته این: انسانی توان و نیرو با مهندسان

 .کنند می خود نقشه سازی پیاده سپس

  اجتماعی مهندسی لمراح

 : است شده گذاشته نمایش به زیر نمودار در و بوده اجرا و عمل و کشی بهره ارتباط، برقراری اطالعات، آوری جمع شامل

 

 

 

 

 

 

  اجتماعی معکوس مهندسی

 وی از کمک درخواست و نفوذگر بسوی حرکت به هدف فرد ساختن وادار برای اجتماعی، معکوس مهندسی روش در حمالت

 :است زیر مراحل شامل و گیرد می صورت

 سیستم ای، رایانه شبکه نظیر شعبه دسترس در های سامانه هایی، روش از استفاده با نفوذگر مرحله این در: کارشکنی -1

 .کند می اختالل و مشکل دچار را...  و تلفن و برق کشی سیم دور، راه از کنترل های
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 به تواند می معرفی این. مینماید معرفی را خود موقع به و شده ظاهر کننده یاری نقش در نفوذگر اکنون: بازاریابی -2

 .باشد...  و بانکی مشاوره جهت مراجعه ، شناسایی کارت جاگذاشتن شکل

 .برد می پیش را خود نقشه و پرداخته خودش توسط آمده پدید مشکالت حل به نفوذگر آخر مرحله در: پشتیبانی -3

 : داشت خواهد اجتماعی مهندسی مخرب آثار کاهش در بسزایی نقش آنها رعایت که ی موارد

 .شودمی برگزار بانک سوی از که آموزش و سازیآگاهی درجلسات شرکت (1

 قرار دیگران اختیار در است شده درخواست آنها از ایمیل طریق از که را خود حساس اطالعات گاههیچ نباید کارکنان (2

 .دهند

 .شود خودداری تلفنی، هایدرخواست انجام از (3

 .شود استفاده هویت، احراز و  call back سیستم از تلفن طریق از کارها انجام به نیاز درصورت (4

 . پرهیزشود بانک هایسیستم روی ناآشنا افزارهاینرم نصب از (5

 این موارد بسیاری در. شود خودداری جداً آشنانا هایسایت وب از بازدید و مشکوک هایلینک روی بر کردن کلیک از (6

 . دهد می قرار حمالت این انجام ابزار  را وی  یا کندمی امنیتی ایحمله قربانی را بازدیدکننده امر

 .ستالزامی...(  و افزارها جاسوس کرم، ویروس،) بدافزارها با مقابله برای بدافزار ضد هایسیستم بروزرسانی و نصب (7

 به معموالً که آنان، به مشتریان، درخواست با مرتبط اداری امور واگذاری نیز و بانکی اوراق و اسناد قراردادن اختیار در (8

. آوردمی فراهم سودجو افراد توسط جرم ارتکاب برای را مناسبی زمینه پذیردمی صورت کار انجام در تسریع بهانه

 .یابد کاهش زمینه این در مجرمانه رفتارهای تا شود، انجام ربطذی کارکنان توسط امور این است الزم بنابراین

 تصاویر و اطالعات دریافت خواهان واقعی حتی یا جعلی قضایی هاینامه با که اشخاصی به بانک مشتریان اطالعات دادن (9

 مجاری طریق از استعالم پاسخ است الزم موارد این در. نیست مجاز هستند، بانک مشتریان به مربوط مدارک و اسناد

 .شود ارسال کننده استعالم مرجع برای اداری

 مربوط امور که غیربانکی کارکنان از یکی توسط هابانک شعب از یکی در توجهی قابل مبلغ با مالی استفاده سوء اخیراً (10

 برای شعبه به مراجعه در وی. است گرفته صورت داشته عهده بر را بانک آن متمرکز سیستم نگهداری و مراقبت به

 حساب از را نظر مورد مبلغ متصدیان، از یکی و شعبه مسئول عبور کد و کاربر نام آوردن دست به با ای،دوره سرویس
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 ،بانک متمرکز سیستم مکرر قطع با است، کرده واریز دیگر شعبه در خود شخصی حساب به و خارج بانک واسطه

 . شوندمی واسطه حساب در اختالف متوجه بعد روز چند شعبه مسئوالن

 هرگونه ارائه از درضمن. است ضروری آنان کامل هویت احراز ها،سیستم از بازدید برای شعب به افراد مراجعه هنگام (11

 .شود خودداری باید غیرمسئول اشخاص به عبور رمز و کاربری کد ویژهبه اطالعات

 کارکنان یا مسئوالن به تلفنی یا کتبی درخواست با مشتریان، های حساب اطالعات به دستیابی با سودجو افراد برخی (12

 خود شود،می کارکنان دوستانه انسان احساسات تحریک موجب که مسائلی طرح یا جعلی، دورنگارهای ارسال یا شعب

 از پس. کنندمی دیگر شعب نزد هاحساب سایر به مشتریان حساب از وجه انتقال تقاضای و معرفی حساب صاحب را

 باعث ،حساب صاحب به ضرر آمدن وارد ضمن و افشاء دورنگارها بودن واهی ،شعبه به اصلی حسابصاحب مراجعه

 . شودمی نیز بانک مشتریان اعتماد کاهش

 با و مراجعه کشور سطح در ها بانک مختلف واحدهای و شعب به گروهی یا انفرادی، صورت به مختلفی اشخاص اخیراً  (13

 دریافت توانایی مدعی انقالبی و دولتی های سازمان یا امنیتی واحدهای به خود انتساب و جعلی شناسایی کارت ارائه

 دادن با ترتیببدین و شوند؛می آن تسعیر و تبدیل و خارج از ارزی کالن مبالغ انتقال و مشتریان برای کالن تسهیالت

 همکاری درخواست زیر هایشیوه به کارکنان تطمیع و وعده با یا کالهبرداری، کالنی مبالغ متقاضیان به واهی های وعده

 :کنندمی

 با ارزی های حواله و دالر خرید ارزی، وجوه خصوصاً  کالن وجوه انتقال و نقل به مربوط اطالعات ارائه ☺

 .بانک مافوق مقامات به موضوع و همکاری مراتب انعکاس بدون ردیابی، قصد به باال مبالغ

 .بانک واحدهای امضای و مهر به آن ممهورکردن یا جعلی فرم یا نامه متن تایید و تهیه ☺

  .ناشناس افراد مالقات برای نامشخص هایمکان و مراکز در حضور درخواست ☺

  .مختلف هایوسازمان واحدها مسئوالن عناوین و نام از استفاده با افراد معرفی یا سفارش ☺

می تکلم خارجی هایزبان به و معرفی توریست و بیگانه اتباع را خود خاص، شگردهای از استفاده با شیادان اخیراً (14

 آشنایی هااسکناس یا هاچک با اینکه بهانه به و دارند ارز و چک ایران خرید درخواست شعب به مراجعه با آنها. کنند

 متواری شعبه از و کنندمی زنیکف مناسب فرصت یک در و دریافت بانکیامور متصدیان از را هاچک از فقره چند ندارند

 .شوندمی
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 سند اصالت و صحت از اطمینان و داخلى کنترل اصل پایه بر مجاز امضای دارندگان از نفر دو توسط اسناد امضاء علت (15

 آن ظاهری جنبه اجرای به و امضا را اسناد بعد روز یا ادارى وقت پایان از پس مسئوالن که شده مشاهده لیکن. است

 .کندمی جلوگیرى سوء حوادث بروز از سند صدور حین در اسناد امضا و بررسی که صورتی در. کنندمی اکتفا

 واحدها سیستمى ارتباط چگونگى و بانک در موجود افزارهاى سخت و افزار نرم نوع قبیل از سیستمى اسرار افشای از (16

 .کنید خوددارى جداً مشتریان به مشابه موارد سایر و مرکزى کامپیوتر با

 اهمیت از آنها نگهداری و حفظ در دقت است قانونی ارزش دارای و شده بندیطبقه اسناد بانک، دفاتر و اسناد و اوراق (17

 :شود رعایت بایستمی زیر مهم نکات بنابراین. است برخوردار ایویژه

 قراردادن از و دارند مبذول را توجه نهایت بانکی تعملیا اتمام تا اسناد و اوراق دریافت محض به کارکنان همه ☻

 .کنند خودداری ناامن های مکان در اسناد

 .شود جلوگیری مشتریان توسط هاقسمت و دوایر سایر به بانکى اسناد انتقال و جایىجابه از ☻

 است رسیده اتمام به آنها عملیات که بانکى اسناد و اوراق تمام باید کار محل ترک از قبل و ادارى وقت پایان در ☻

 مشاهده صورت در. شود منتقل مسئوالن زیرکلید و مطمئن و محکم هاىصندوق به شمار برگ و کنترل از پس

 .نمایند معمول را الزم هاىپیگیری اندموظف ربطذی مسئوالن برگه، کسرى

 تخلفات و مالى استفاده سوء اصلى علت شودمى مشاهده گرفته قرار رسیدگى مورد که تخلفاتى هاىپرونده اکثر در (18

 با مطابق را محوله امور یکدیگر به اعتماد صرف به که ترتیببدین. است یکدیگر به کارکنان حد از بیش اعتماد ادارى،

 تخلف انجام زمینه تا شوندمى باعث غیرعمدى طور به مقررات گرفتن نادیده با و دهندنمی انجام بانک ضوابط و مقررات

 .شود فراهم خاطى افراد براى

 امور بر نظارتى گونههیچ لیکن گیرد،مى صورت اختیار تفویض ربط،ذی مسئوالن سوی از موارد بعضى در این، بر عالوه (19

 فرد که صورتى در. شوندمی رها خود حال به شده داده اختیارات با زیرمجموعه افراد و شودنمى اعمال شده تفویض

 افراد مناسب عملکرد و رفتار حسن از تا کندبازبینی مختلف مقاطع در را محوله امور بایست مى اختیار کنندة تفویض

 :شودمی تاکید بنابراین. یابد اطمینان

 .نباشید غافل اىلحظه امور بر نظارت از اما کنید اعتماد ♣

 .شود جلوگیرى تخلف و اشتباه بروز از تا کنید مراقبت ♣

 .نشوید خاطی افراد گرفتار تا نکنید حد از بیش اعتماد ♣
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 وجوه همچنین و بانک وجوه  سرقت خطر هاگیشه مقابل در افراد تجمع رفع با دهینوبت دستگاه از درست استفاده (20

 .گردد برطرف بالفاصله سیستم قطعی و نواقص الزمست بنابراین .دهدمی کاهش را مشتریان گیشه روی

 ناباب دوستان با وآمدرفت از همچنین. نشوند ایحاشیه مسائل درگیر تا باشند دقیق و هوشیار باید بانک کارمندان (21

 .کنند خودداری

  تلفنی تخلیه 

 او برای ولی باشد،نداشته چندانی ارزش بانک کارکنان نظر از است ممکن که است اطالعاتی دنبال به خاطی فرد شیوه این در 

 .شد خواهد هموار بانک امور در اخالل و سوءاستفاده هایراه آن به دستیابی با و است ارزشمند

 وضعیت از آگاهی از پس و بشنوند را کارکنان مکالمات خاص، تجهیزات گیریکاربه با توانندمی خالفکار افراد این،  بر عالوه 

 توانندمی افراد این مثال، برای. شودنمی استفاده پیشرفته تجهیزات از لزوماً  روش، این در. بزنند خالف اعمال به دست شعبه،

 مکالمات طریق آن از و نصب کارکنان چشم از دور شعبه، از بخشی در روز طول در را کوچکی سیمبی شنود دستگاه راحتیبه

 .کنند شنود را کارکنان

 با مکالمه. کنند گزارش و کشف راحتیبه را مشکوک موارد نظافت، هنگام توانندمی و دارند مؤثری نقش نیز خدماتی کارکنان

 از هدیه قبول) بانک مقررات گرفتننادیده بر عالوه شود،می اهدا بانک کارکنان به مشتریان سوی از که کارتیسیم یا گوشی

 .سازدمی فراهم را مکالمات شنود زمینه ،(افراد

  مشکوک هایتلفن و تلفنی تخلیه با مبارزه هایراه

 .تلفن با مکالمه زمان کردن کوتاه و کم. 1

 .شود گرفته درنظر نفرسوم شنود احتمال تلفن با مکالمه هنگام. 2

 .ندهند پاسخ ناشناس اشخاص تلفنی سئواالت به. 3

 .نکنند بازگو تلفنی را محرمانه اطالعات و مسائل. 4

 .شود فاش نباید و است ارزش دارای نیست، جایز عموم برای آن دانستن که بانکی اطالعات هرگونه. 5

 .شود کارکنان طرف از تلفنی تماس به موکول تلفن، شماره اخذ ازپس گیرنده،تماس به اطالعات دادن. 6
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 .کنند بررسی را گیرندهتماس سوی از شده داده شمارة درستی حتماً. 7

 .کنند خودداری ناشناس افراد به غیرعمومی های تلفن شماره دادن از. 8

 صورت در یا و کند اشاره کارکنان ضعف موارد به یا معرفی امنیتی یا قضائی مقام را خود گیرنده تماس که صورتی در. 9

 . کنند گزارش را مراتب و نکرده اعتنا نماید، باالتر هایرده به گزارش یا شغل دادن دست از به تهدید اطالعات ندادن

 نیست؛ بودنش حقذی دلیل دارد، کند؛می صحبت که موضوعی درباره آشکاری اطالعات خط سوی آن کنندةمکالمه اگر. 10

 .نکنند اعتماد او به پس

 .باشند خالفکار افراد فریبکاری و خود غفلت مواظب است؛ فریب و غفلت بر تلفنی تخلیه اساس. 11

 کلیدها و رمزها حفظ

 به نسبت آنها قانونی مسئولیت و اختصاصی رمز نگهداشتن محرمانه لزوم رایانه کاربران به باید واحدها مسئوالن (1

 .شوند یادآور است، شده ثبت سیستم در آنان رمز و کد با که را اسنادی

 . دهند تغییر سیستم در تحویل، از پس بالفاصله را فرض پیش یا اولیه رمزعبور (2

 :باشند داشته نظر در را زیر موارد عبور رمز انتخاب در (3

 انتخاب...  و*  @!  ؟ مانند خاص کاراکترهای و اعداد کوچک، و بزرگ حروف از ترکیبی صورتبه عبور رمزهای •

 .شود

 .است کاراکتر 8رمزعبور برای مناسب طول حداقل •

 .نکنند استفاده رمزعبور برای حدس قابل و واضح کلمات کاربری، نام شخصی، اطالعات از •

 .نکنند ثبت همراه تلفن گوشی در یا یادداشت را عبور رمزهای هرگز (4

 اتمام از پس بالفاصله است، ضروری امری چنین انجام که مواردی در. ندهند قرار دیگران اختیار در را رمزعبور هرگز (5

 . دهند تغییر را رمزعبور فعالیت،

 .نکنند اعالم بلند صدای با را عبور رمزهای هرگز (6

 .دهند تغییر مشخص زمانی هایبازه در را رمزعبور (7

 .کنند انتخاب متفاوت عبور رمزهای مختلف، هایسیستم در متفاوت کاربری هایکد برای (8
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 جستجوی روش از استفاده با ، افشاء خطر از تا بروند بین از مناسبی نحو به باید هستند رمزعبور حاوی که کاغذهایی (9

 . شود جلوگیری ،(Dumpster Diving) زباله سطل

 .ورزند مبادرت آنها تغییر به باید فوری هستند، افشاء به مشکوک عبور رمزهای که مواردی در (10

 کارکنانی. شود نگهداری و ثبت دفتری در باید دارند را کاربری کدهای و شعبه کلیدهای که کارکنانی اسامی فهرست (11

 همکاری دلیلی هر به چنانچه. دانندمی را حساس نکات و نقاط سایر و پول نگهداری محل کردند،می کار بانک در قبال که

 هایکد و کلید هایجاییجابه کلیه ثبت. کند تغییر باید عبور رمزهای و کدها کلیدها، شود،می قطع شعبه با کارمندی

 . است الزامی مذکور دفتر در ساعت و تاریخ با کاربری

 منتقل که رایانه سیستم با مرتبط کارکنان و بانکی امور متصدیان و کاربران به متعلق اضافی هایکد استالزم همچنین (12

 .شود حذف سیستم از اندشده جاجابه یا

 یاد دفتر در موضوع ثبت ضمن فوری باید هستند یدک کلید ساخت به مشکوک یا شوندمی گم کلیدها که مواردی در (13

 . کنند عوض را مربوطه هایقفل شده،

 .شوند نگهداری امنی محل در باید اضافی کلیدهای (14

 نفر دو بین نحوی به باید گاوصندوق، نظیر مخصوص فضاهای یا حساس هایسیستم به مربوط کلیدهای و رمزعبور (15

 رمز و کلید از گاوصندوق بازگشایی برای مثال برای. باشد الزامی نفر دو هر حضور حتماً بازگشایی برای که شود توزیع

 این دو هر حضور گاوصندوق بازگشایی برای صورتاین در. باشد نفر یک اختیار در آنها از کدام هر که شود استفاده

 . بود خواهد ضروری افراد

 خود اختصاصى رمز ندارند حق کارکنان از یک هیچ و است مجاز صالح ذی کاربر توسط صرفاً  اپراتورى کد از استفاده (16

 .دهند قرار شعبه کارمندان یا مسئوالن از اعم کارکنان سایر اختیار در را

  باجه ترک زمان در الزم اقدامات

 ( پاک صفحه. )کنند( lock)قفل را خود رایانه سیستم ،(مستمر یا موقت) خود کار میز ترک از قبل اندموظف کارکنان 

 .بازگردند اصلى منوى به و شده خارج خویش رمز و کد از حتماً امور متصدیان کار، محیط موقت ترک هنگام به 

 . شود استفاده خردکن کاغذ دستگاه از حتماً  حساس کاغذی اسناد امحای جهت 



 

2
5

ه 
فح

ص
 

 شعبه صندوق به روز طول در اضافی وجوه و خودداری باجه صندوق داخل در مقرر حد از بیش نقد وجوه نگهداری از 

 . شود منتقل( خزانه)

 تا باشد داشته وجود هاباجه در است شده یادداشت آن سریال شماره که شده عالمتگذاری چک ایران ایدسته 

 . شود فراهم هاچک ایران این طریق از سارقان ردیابی احتمال ،مسلحانه سرقت وقوع درصورت

  کارتخوان و خودپرداز های دستگاه ایمنی موارد

 گذارىپول چگونگى از مشتریان تا شود دقت پول  ها جعبه از حفاظت ضمن خودپرداز دستگاه در گذارىپول زمان در -1

 .نیابند اطالع دستگاه اندازىراه و

 .شود رعایت را... و مربوطه هایکاست از خارج مازاد وجوه نگهداری عدم و خودپرداز هایدستگاه نقدینگی مجاز حد  -2

 .نشود استفاده خودپرداز هایدستگاه در گذاشتنپول برای مسئولغیر افراد از -3

( شعبه قرارداد طرف های سازمان سالن در) شعب از خارج در که سالنی خودپرداز های دستگاه گذاری پول هنگام در -4

. باشند داشته حضور کارکنان از نفر دو حداقل مربوطه، سازمان انتظامات با قبلی هماهنگی ضمن است الزم اند، شده نصب

 .نماید دستگاه گذاری پول به اقدام دوم فرد و کند مراقبت آنان از یکی

 در و شعبه از خارج در که هاییدستگاه خصوصاً  شدهانجام هایسرقت در خودپرداز هایدستگاه تخریب به توجه با -5

 المقدورحتی و هادستگاه درستی تأمین ربط،ذی سازمان هایدوربین بودن فعال از است، نصب دیگر هایسازمان داخل

 .یابند اطمینان مراجعان برای دستگاه درِ بودندسترس غیرقابل

 . باشد رؤیت قابل افتد،می اتفاق آن اطراف در که هاییفعالیت که شود نصب محلی در باید خودپرداز دستگاه -6

 سرقت، و جابجایی زمان در هشدار سیستم همچنین و سرقتضد هایقفل به مجهز باید شعبه خودپرداز هایدستگاه -7

 . باشند تصاویر ضبط سیستم و دوربین اسکیمر،آنتی افزارسخت

. سازد فراهم را، آن از استفاده حین در مشتری خصوصی حریم حفظ امکان که باشد ایگونهبه باید خودپرداز دستگاه -8

 استفاده حال در مشتری اطالعات نتوانند راحتی به اند،ایستاده انتظار صف در یا خودپرداز کنار در که افرادی که معنا بدین

 . ببینند را دستگاه از

 هایدوربین باید گیرد،می صورت خودپرداز دستگاه با که احتمالی خالفکارانه و مجرمانه اعمال بررسی و مراقبت برای -9

 .شود نصب آن اطراف در مداربسته
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 کارتخوان، در تغییر) آن در تغییر هرگونه مشاهده صورت در و شود بررسی مرتباً  بایست می شعبه خودپرداز دستگاه -10

 .شود اعالم مربوطه مسئوالن به بالفاصله مراتب( دستگاه روی بر مشکوک شدهنصب دوربین یا کلیدصفحه تغییر

Skimming  ) کپی کردن اطالعات نوار مغناطیسی(  :  

 

  : Shoulder surfing 
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 : Phishing  

 

 

 

 :  سیم بی دوربین نصب
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 : Lebanese Loop  

 

 

 ( (POS Fraudکارتخوان هایدستگاه در تخلفات

دستگاه طریق از امروزه. شودنمی محدود خودپرداز هایدستگاه به تنها وجوه، و اطالعات دزدی برای تقلبی هایدستگاه نصب

 .  دارد وجود سرقت امکان نیز فروشگاهی پوزهای یا کارتخوان های

 مدار جانبی حافظه در را مشتریان کارت اطالعات پوز، هایدستگاه روی مغناطیسی مدارهای نصب طریق از سارقان روش این در

 خرید و وجه برداشت به اقدام جعلی کارت از استفاده با سپس. کنندمی دریافت را آن کارتخوان دستگاه از استفاده با و ذخیره

 مبنی صورتحساب یک و کندمی کپی را هاکارت موردنیاز اطالعات تنها و است تقلبی هاکارتخوان از برخی. کنندمی اینترنتی

 هایفروشگاه از باید کهاین بر عالوه که شود تاکید بانک مشتریان به است الزم رو،این از. دهدمی مشتری به تراکنش خطای بر

 .شود انجام کارت دارنده توسط نیز رمز ورود و کارت کنند،کشیدن خرید معتبر
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 همراه یو گوش یوتردر کامپ یشینگنمونه ف

 : یمیلدر ا یاتقرار مصاحبه و اعالم جزئ یبرا یبا قربان یترزظاهرأ از رو یتماس صبحگاه -1

 

بود  یشینگف یتسا یکبه  ینکیل یمتصل باشد، اما در واقع حاو یومتن در گوگل درا یککه به  رسیدیبه نظر م یمیلا ینا -1

 .شدیم یتگوگل به آن صفحه هدا (Redirect) یرمس ییرتغ ینکل یک یقکه از طر

https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Freuters.users.check.login.newsia

[dot]my%2FDr-

Check%2FAutoSecond%3FChk%3Dj5645hgfgh5gff&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF

7FFFdEDdao4J8bYqow6uTZDx18w 

مورد استفاده قرار  یزن یهاول یمیلا پاسخ دادن به یآدرس برا یناست که هم یمیلیآدرس ج یبه اشتراک گذاشته شده حاو متن

 .گرفته

  mailto: bijan.yazdani2002@gmail.com 

گوگل است،  یجعل یمتن یلفا یکبه  یقبل ینکهمان ل یکه مجددا حاو یمیلیا یدجد یبار با نام ینبار دوم و ا یمهاجم برا

 .کندیارسال م

mailto:bijan.yazdani2002@gmail.com
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  .یستیدخود ن یورود به حساب کاربر یاحتماال در صفحه واقع بینید،یآدرس نم یرا در ابتدا  httpsاگر 

 

 آن قانونی غیر افشای عدم و مشتریان و بانک اطالعات حفظ

 : دارند را حساب مانده بازداشت حق که مجاز مراجع

 ؛دادگستری احکام اجرای -1

 ؛ثبت اجرای -2

 ؛امورمالیاتی سازمان احکام اجرای -3

 ؛اجتماعی تأمین سازمان احکام اجرای -4

 .کار وزارت اختالف حل شورای -5
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 :بانکی اطالعات اخذ به مجاز غیرقضایی و قضایی مراجع

 .(جزایی محاکمات اصل قانون 101 ماده استناد به) کیفری هایدادگاه و دادسراها .1

 .(مسلح نیروهای قانون 11 ماده) نظامی هایدادگاه و دادسراها .2

 با و مستقیم هایمالیات قانون 36 و 34 مواد رعایت) بانک مشتریان از یکی فوت از اطالع از پس محل مالیاتی حوزه. 3

 .(مذکور مواد از تخلف صورت در 43 ماده به توجه

 .دارایی و اقتصادی امور وزیر یا کشور کل دادستان سوی ازمجاز به کسب اطالعات  مالیاتی تشخیص مأموران. 4

 .(روحانیت ویژه های دادگاه و دادسراها تشکیل قانون نامه آیین 28 ماده) روحانیت ویژه دادسراهای. 5

 .کشور کل بازرسی سازمان. 6

 .کشور محاسبات دیوان حسابرسی های هیأت و بازرسان. 7

 .بازسازی برای ملی تعاون مالیات قانون 2 ماده مشمول هایدارایی به مربوط بانکی هایبدهی اعالم. 8

 .محرمانه صورت به لزوم صورت در و بالدرنگ اطالعات وزارت نیاز مورد اطالعات ارائه. 9

 اسالمیانقالب هایدادگاه محکومان حساب انسداد و توقیف که اسالمیانقالب هایدادگاه و دادسراها به اطالعات ارائه .10

 .پذیردمی انجام اسالمی، جمهوریمرکزیبانک اعالم از پس هستند، خواستار را

 .اداری عدالت دیوان طرف از اطالعات و اسناد مطالبه .11

 امانات  یهاصندوق

 امانات  یهاصندوق یو حفاظت یمنیامور ا  -الف

 .حاصل کنند ینانو از صحت آن اطم یدقت بررسرا به یصندوق، اصل تمامی مدارک شناسایی مشتر یصهنگام تخص (1

امانات، در صندوق  یهابه مشتری مراقبت کنند که صاحب صندوق قبل از ترک سالن صندوق یمنییادآوری نکات ابا  (2

  .باشدخود را بسته

 .سالمند باشند یانمراقب مشتر (3

 .دارند، باشند نظر یررا  ز یریندر رفت وآمد هستند و سا یامان یهاکه مرتب در محوطه صندوق یانیمراقب مشتر (4
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از استقرار  یری،از غافلگ یریمنظور جلوگباشد )به یبهتر است کنار در ورود یامان یهااستقرار مسئول صندوقمحل  (5

 .مدار بسته را بازبینی کند هایینشود( و مرتب دورب یخوددار یمقابل در ورود

  مطمئن شوند. یاز بسته شدن در خروج یپس از خروج هر مشتر (6

محوطه سالن  ین،دورب یقمرتب و از طر یدبا یزمسئول انتظامات ن یامسئول شعبه  ،یامان یهاعالوه بر مسئول صندوق (7

 .ها را زیر نظر داشته باشندصندوق

 یخطرناک و ... در صندوق خوددار یعاتمواد محترقه، ما یرنظ مجازیرغ یلوسا یشود از نگهدار یدتأک یانبه مشتر (8

 .یندنما

در حضور  ییدر آن باشند، حتماً بازگشا ییبه بازگشا یرصندوقی ، برابر مقررات ناگز یدگمشدن کل یلدلچنانچه به (9

 . انجام و مراتب صورتجلسه شود یو یقانون یلوک یا یمشتر

 یلوک یینوکالت دهد. تع یگراشخاص د یابه شخص  یااستفاده از صندوق اجاره یاز طرف خود برا تواندیم یمشتر (10

و موکل  پذیردیصورت م یادر دفتر صندوق اجاره یلدر شعبه بانک و ثبت مشخصات وک یحضور مشتر یقصرفاً از طر

 موظف به تأیید مراتب است.

حدود  یباشند ول شدهیینتع یلچند نفر وک کهی. درصورتشودیم یرفتهپذ یدر مورد بند فوق، فقط وکالت رسم (11

جمعی اقدام دسته یدعدم استقالل آنهاست و باو نحوه دخالت آنان از طرف موکل مشخص نباشد، اصل بر  یاراتاخت

 .کنند

 .شود یدقت بررسدارد، الزم است صحت و مفاد وکالتنامه به  یلچنانچه دارنده صندوق وک (12

 یا یلوک یکند. در صورت معرف یحبرحق استفادة وکال از صندوق تصر یدبه چند نفر وکالت بدهد با یچنانچه مشتر (13

نامه معتبر وکالت ینآخر یح،وضوح مشخص شود. در صورت عدم تصربه یفسخ وکالت قبل یااعتبار  ید،جد یوکال

 .خواهد بود

 االجراست.شده، برای وکیل یا وکالی آنها نیز الزم بینییشپ یانمشتر یکه برا یو تعهدات یطهمه شرا (14

نامه فسخ وکالت تواندیم یمشتر ینقبول است. همچنقابل  ینامه به بانک فقط از طریق پست سفارشابالغ فسخ وکالت (15

 .به بانک ارائه دهد یدرس یافترا حضوری و در برابر در

و از  یادداشتمراتب در دفتر  ی،حجر مشتر یا یموسسه، ورشکستگ یادرصورت اطالع بانک از فوت، انحالل شرکت  (16

 .شوداقدام می یآن پس طبق مقررات قانون



 

3
3

ه 
فح

ص
 

موضوعه  ینقوان یتبا داشتن حکم حصر وراثت و با رعا توانندیآنان م یانتخاب یلوک یاوراث  ی،در صورت فوت مشتر (17

است  یهیصندوق را تصاحب کنند. بد یاتجلسه محتوصورت یمبانک و مسئول شعبه، پس از تنظ یندگانبا حضور نما

 خواهد شد. یهتسو تریصندوق از منابع مش یاتمحتو یلمطالبات بانک قبل از تحو

شناخته شوند،  حقیکه طبق حکم مراجع صالحه ذ یاشخاص ی،حجر مشتر یاالل شرکت انح یا یدر صورت ورشکستگ (18

 یاتجلسه، محتوصورت یمبانک و تنظ یندگانبها و مطالبات احتمالی بانک با حضور نماپس از پرداخت اجاره توانندیم

 .صندوق را تصاحب کنند

 هرگونه مورد مشکوک را بالدرنگ به مسئول مافوق اطالع دهند. (19

  امانات  یهابه دارندگان صندوق یضرور یها یهتوص -ب

 :کنند یدر گاوصندوق منزل خود نگهدار االمکانیدر صندوق امانات حت ینگهدار یاقالم زیر را به جا یدخود بخواه یاناز مشتر

اموال و  یمهبه سند ب یند،بب یبآس یلیمنزل به هردل کهیدر صورت یمه؛ب یندگیاموال و اطالعات تماس نما یمهسند ب (1

 .است یاجپرونده احت یلبرای تشک یمهب یندگیاطالعات تماس با نما

 ینا یتبر است و معمواًل در مسافرت برای احراز هوسخت و زمان ییدو مدرک شناسا ینگذرنامه و شناسنامه؛  صدور ا (2

صندوق امانات و  یشباشد، گشا یادار یراز کشور در ساعات غ یشود و چنانچه برنامه خروج مشترمدارک الزم می

 .گذرنامه مقدور نخواهد بود یلتحو

آن صندوق را در  یدهایاست، بهتر است که کل یگرانبهایی در صندوق امانات بانک یلصندوق امانات؛ وسا هاییدکل (3

  شود. ینگهدار یامن یجا

اطالعات  ی،بانک یها، حساب یمدارک بازنشستگ ها،گذارییهمهم مربوط به سرما یهابهترین جا برای نگهداری برگه (4

 .است ی، گاو صندوق خانگیپول نقد برای موارد اضطرار یمقدار ینو همچن یکار یتماس شرکا

است. تمام اطالعات مذکور در گاو صندوق  یو موعد پرداخت آنها ضرور هایبده ها،ییاطالعات مربوط به صورت دارا (5

 .مانندسالم می یخانگ

فوراً به  یییامزا یافتبر است و ممکن است برای دراسناد زمان ینا یضتعو ی؛اجتماع ینها و مدارک تأمکارتاصل  (6

 .کارت نیاز باشد
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حفظ  یمدارک در گاوصندوق خانگ ینا ینامه، کارت سالمت بهداشت؛ با نگهدارشامل وکالت یتصویر مدارک مهم قانون (7

 خواهد بود. یعبه آنها سر یآنها تضمین و دسترس

مدارک در گاو  ینداشتن به ا یاند. دسترسشده یینتع یوص یا ّیمکه در آنها ق هایینامهیتو وص نامهیتتصویر وص (8

شود  یبه طور معمول بر اساس برگه فوتش در بانک مهر و موم م یکه صندوق امانات فرد متوف یهنگام یصندوق خانگ

 .و با ارزش است یتحائز اهم

 .که الزمست هر زمان قابل دسترس باشند یره،نقد و غها، پول، جواهرات، سکهگرانبها یلوسا (9

تا دسترسی به هرکدام از این  کندینگهداری آنها در گاو صندوق خانگی کمک م  یه؛نقل یلو اسناد وسا یدکی یدهایکل (10

 وسایل به راحتی مقدور باشد.

 بانکی اسناد و چک صدور

 : چک اساسی هایبخش

 .چک مسلسل شماره ◄

 .جاری حساب شماره ◄

 .پرداخت تاریخ ◄

 .( بدفعات انتقال بمنظور آورنده یا حامل  عبارت درج با یا و گیرنده نام درج با)  چک گیرنده ◄

 .(شودمی نوشته چک برگة پایین در عدد به بار یک و وسط در حروف به بار یک) چک مبلغ ◄

 .چک کننده صادر یا حساب صاحب امضای ◄

 صادر مشخص فرد یا حساب وجه در باید می فقط ها چک اینگونه و بوده ممنوع حامل وجه در بانکی چک صدور:  مهم تذکر

 .شود

 : چک صدور در مهم موارد

 قلم یک با نویسی چک ☺

 دسترس از دور ها،چک ☺
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 ( مبلغ درج هنگام در فاصله ایجاد عدم و حروفی و عددی ثبت)  مبلغ ثبت در دقت ☺

 چک متن مهم نقاط روی بر زدن چسب ☺

 حامل وجه در چک صدور بجای افراد نام به چک ثبت ☺

 بانکی های چک و افراد چکهای اصالت خصوص در بانک از استعالم ☺

 ممنوع امضا سفید صدورچک ☺

 ها چک فقدان سریع  رسانی اطالع ☺

 اسناد رسیدگی و بایگانی در مهم هایتوصیه

 .است عنومم سفید های فرم و اسناد برگه دسته به دسترسی و بایگانی قسمت به غیرمسئول کارکنان رودو (1

 به احتمالی سوءاستفاده هرگونه از جلوگیری منظور به اسناد برگه دسته یا سند فقدان یا سرقت مراتب فوری اعالم (2

 .قضایى و بانکی مراجع

 به آسیب یا...(  و اسناد سقوط) افراد به آسیب خطر کاهش منظوربه آن بندیقفسه و شعبه بایگانی وضعیت بررسی (3

 ...  و گرفتگی آب اثر در اسناد

 مسئول به موضوع سریع گزارش و اسناد دسته جلد روی بر برگه کسری هرگونه ثبت و اسناد دسته دقیق بررسی (4

 . است الزامی مافوق

 مربوطه مسئوالن امضای از پس و شود پلمپ شعبه رایانه سیستم با مطابقت و کامل بررسی از پس نهایی اسناد دسته (5

 .گیرد قرار قفسه در

 استبدیهی. شود گذاشته تاریخ ،هستند روز تاریخ فاقد چنانچه و شود بررسی دقتبه کردن بایگانی از قبل اوراق، (6

 .ندارند را آن تغییر یا اسناد مندرجات در بردن دست حق ازکارکنان یک هیچ

 مشخص آن پستی نشانی که این مگر شود؛ ریخته دور نیست، ربط ذی کارکنان کار به مربوط که نشده باز هاینامه پاکت (7

 .شود ارسال درست مقصد به بایستمی صورت این در. باشد

 .شود گذاشته هاپرونده قفسه جلو قسمت در جاری امور مدارک (8

 .شود مرتب الفبایی صورت به هاپرونده (9

 . شود گذاشته خالی قفسه هر فضای از سانتیمتر 10 ها،پرونده اوراق به آسان دسترسی منظوربه (10
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 .شود زده برچسب هاقفسه روی (11

 .گیرد قرار کار میز نزدیک اقدام دست در کارهای پرونده (12

 الزم. شود بایگانی باید برگه که بدانند تا گذاشته عالمت آن روی میشود، داشتهبر ایپرونده از کاغذ یا سند یک گاه هر (13

 .ندارد را بانک اسناد حذف حق کس هیچ که است ذکر به

 .شود تهیه هاپرونده از فهرستی (14

 تحویل، صورت در. شود ثبت دریافت یا تحویل ساعت و تاریخ ذکر با دفتری در حتماً اسناد و هاپرونده ورود و خروج (15

 .شود رسیدگرفته

 وجوه پرداخت و دریافت

 مشتریان از اسناد و وجوه دریافت هنگام

 ثبت از پس و تحریر خوانا و خوش خط با آن رسید و انجام ربطذی کارکنان توسط باید سند هرگونه یا چک ،وجوه اخذ -1

 در دلیل هر به سوادبى افراد مهر یا چک ،سپرده دفترچه نگهدارى از. شود مشترى تحویل لحظه همان در ،ماشینى عملیات

 . شود خوددارى بانک

 باید موارد گونهدراین. است ممنوع سیستم ارتباط قطع دلیل به هاحساب نقدى هاىفیش همراه به نقد وجوه نگهدارى -2

 .کرد اقدام بانک داخلی مقررات طبق

 اسناد گونهاین انتقال و نقل یا مشتریان دست از انتقالی یا نقدی و بستانکار یا بدهکار از اعم اسناد نوع هر دریافت از -3

 امور صالحذی متصدیان از تائیدیه اخذ بدون مشتری درخواست انجام و شعب دوایر در بانک کارکنان از غیر افراد توسط

 .شود خودداری اکیداً  بانکی

 و منتقل تحویلداری کار میز به سپس و شده شمار بسته مشتری، جلوی شمارش شروع از قبل دریافتی وجه است الزم -4

 . شود شمرده

 در بانک وجوه با خود وجوه ادغام ادعای نتواند مشتری باشدکه خالی ایگونهبه کار میز مشتری، از وجوه دریافت از قبل -5

 .کند شمارش هنگام

 شعبه هایبخش سایر به بانک کارکنان توسط باید اسناد این. شود خودداری مشتری به شده پرفراژ اسناد تحویل از -6

 .شود فرستاده
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 .شود پرهیز آنان هایدفترچه و هافیش کردن ممهور از مشتریان، از وجه شمارش و دریافت از قبل -7

 شمارش هنگام در باالتر مبالغ با اسکناس های بسته بین در کمتر مبالغ با اسکناس جاسازی مراقب کارکنان است الزم -8

 .باشند شمار اسکناس با

 .شوند امتحان حتماً دریافتی هایچک ایران -9

. شود خودداری دارند را آن دیدن درخواست و چک ایران با ناآشنایی اظهار که افرادی به چک ایران دسته دادننشان از -10

 .هستند ایحرفه زن کف افراد این از بعضی که زیرا

 .نیفتد اتفاق کسری تا نشود استفاده تلفن و همراه تلفن از  -11

 .است الزامی مهرها از مراقبت -12

 .شود خودداری اکیداً  نقد وجوه ویژهبه مشتریان از امانت هرگونه قبول از -13

 .شود خودداری اسکناس های بسته تکمیل منظور به بانک، وجوه با شخصی وجوه ادغام از -14

  مشتریان به اسناد و وجوه پرداخت هنگام

 . شود هویت احراز دقتبه وجه گیرنده ،پرداخت گونههر از قبل است الزم (1

 از شده بینیپیش و الزم ابزار با.... ( و نفعذی ،قانونی نماینده حساب،صاحب) مشتریان به وجوه پرداخت اینکه به نظر (2

 هایسوءاستفاده هرگونه از جلوگیری منظور به رو این از است، انجام قابل....  و کارتملی ،حساب دفترچه چک،: جمله

 . نیست مجاز مشتری از شناخت یا برداشت ابزار ارائه بدون و نقدی سند با وجوه پرداخت احتمالی،

 اگر حتى بانک کارکنان و همکاران به ثالث اشخاص به متعلق اسناد وجه پرداخت از تحویلداران و بانکىامور متصدیان (3

 . بپرهیزند اکیداً  باشد آنها اول درجه بستگان به مربوط

 .کنند خودداری کارکنان سایر به ارائه منظوربه مشتری به سندی هرگونه تحویل از بانکیامور متصدیان (4

 .شود بازبینی رایانه سیسستم از مشتریان امضای نمونه ،...و دفترچه یا چک از وجه پرداخت برای (5

 .شود امتناع ندارند کافی موجودی که مشتریانی چک پرداخت از (6

 .کنند اصل با برابر دقت با را مشتریان مدارک و اسناد (7

 موارد بتوانند صندوق فزونی یا کسریبروز صورت در تا بنویسند محلی در را تجمیعی یهاپرداخت ریز و مشخصات (8

 .کنند بررسی را اقالم تفریق و جمع در اشتباه و مشکوک
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 .بپرهیزند میز روی آن پرتاب از و دهند تحویل و بشمارند مشتری حضور در را پرداختی وجه (9

 دوبار پولهای محل از صرفاً  پرداختی هرگونه و شود پرهیز جداً دیگر مشتری به مشتری یک ناشمار وجوه پرداخت از (10

 .گیرد صورت شده شمار

 .است ممنوع مشتری حساب از چک وجه برداشت یا موجودی تأمین از قبل کلر هایچک قبولی (11

 شعبه پاسخ و کنترل دقیقاً بایست می( است معمول بانک در شیوه این کهصورتی در) نمابر طریق از واصله های چک (12

 .شود ارسال سریع واگذارنده

 به نسبت نیاز درصورت و بررسی دقیقاً باید دورنگار طریق به ارسالی واگذاری هایچک بابت واصله حسابداری اسناد (13

 .شود اقدام تلفنی تائیدیه اخذ

 چک دسته تحویل هنگام. شود ثبت رایانه سیستم در مشتری به آن تحویل و فروش هنگام باید چک دسته اوراق تمام (14

 .باشد رسیده شعبه به مشتری قبلی چک دسته اوراق %80 حداقل بایستمی

 مختلف دالیل به...  و بانکی بین و بانکی هایچک ،ارزی و ریالی حوالجات برای تلفنی تأییدیه اخذ عدم موارد ایپاره در (15

 موجب...  و مشتری ظاهری شناخت ،تماس امکان عدم و مقابل شعبه تلفن خط اشغال شعب، کاری ازدحام جمله از

 راه تنها و گیردمی انجام دقتبه و راحتی به جعل موارد گونهاین در. شود پرداخت شعبه توسط جعلی اسناد که گردیده

 .است تأییدیه دریافت اطمینان

 سارقان با مواجهه در ایمنی موارد

 سرقت وقوع هنگام در

 انجام خونسردی حفظ با اشرار جانب از تهدیداتی و خطرها یا گیریگروگان بانک، سارقان با شدن مواجه صورت در. 1

بهره با سارقان انداختن دام به و بانک اموال از صیانت و مشتریان و بانک کارکنان جان حفظ برای تأمینی و قانونی اقدامات

 .است الزامی دهندههشدار هایسیستم از گیری

 پلیس آگاهی برای آژیر بدون فوری دهنده هشدار هایسیستم از مسلح سارقان با آمیزمخاطره درگیری و بحث جایبه. 2

 .شود استفاده شعبه همسایگان یا

 کلی ها پاسخ. نشود داده ایشان به دیگری اطالعات پرسند، می سارقان که سئوالی پاسخ بجز مسلحانه سرقت صحنه در. 3

 .نشود ارائه ریز اطالعات و باشد
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 .بخرید زمان سارقان، نمودن عصبانی از پرهیز با و نحو هر به. 4

 چشمان مقابل در و آرامی به داشته نگه باال را خود دستان گلوله، اصابت از جلوگیری منظوربه مسلح سارقان حملة هنگام. 5

 موجب که ناگهانی حرکت هرگونه از حالت این در. باشید داشته را ارتفاع حداقل کهطوریبه بکشید دراز زمین روی سارقان

 .کنید پرهیز شود سارقان تحریک و توجه جلب

 آثار ،خالکوبی انواع نظیر مشخص ظاهری عالیم سپردن خاطر به پوشانند،می را خود چهره مسلح سارقان معموالً  اگرچه. 6

 .کردخواهد هستند، دارسابقه عموماً که آنها شناسایی به زیادی کمک سوختگی آثار یا عمیق زخم

 خاطر به...(  یا  شعبه در یا تابلو ارتفاع مثالً) موجود اشیای ابعاد با مقایسه با را آنان قد بانک از سارقان خروج هنگام. 7

 . بسپارید

 .دهید گزارش بانک مقامات و پلیس به را موضوع شعبه، از سارقان خروج محضبه. 8

 .بسپارید خاطر به را شعبه داخل اشیای با سارقان دستکش بدون دست تماس محل کنید سعی. 9

  سارقان خروج و سرقت از پس

 .کنید آرامش به دعوت را شعبه در حاضر مشتریان و کارکنان کلیه. 1

 که باشید داشته توجه. نمایید جلوگیری شعبه از مشتریان خروج و شعبه داخل به متفرقه افراد ورود از سرقت از بعد. 2

 صحنه در حاضر مشتریان است الزم بنابراین. هست شعبه در حاضر مشتریان بین در سارقان همدستان حضور احتمال

 .شوند شناسایی و هویت احراز دقتبه خروج از قبل سرقت

 صدای. کنید فعال را آن سریع اید،نکرده استفاده هشدار سیستم از بانک در سارقان حضور و سرقت زمان در چنانچه. 3

 افزایش را آنان دستگیری و خودرو تصادف احتمال و شده آنان در ترس و تنش ایجاد موجب سارقان خروج از پس حتی آژیر

 .دهدمی

 .کنید اعالم پلیس به فوری و یادداشت اند،کرده فرار آن با سارقان که خودرویی پالک شماره و مشخصات کنید سعی. 4

 بدلیل که شود دقت. کنید نگهداری امن مکان در و استخراج شعبه بسته مدار دوربین سیستم از را سرقت صحنه فیلم. 5

 .نشود حذف اشتباهأ  CD روی بر ضبط جای به فیلم ، سرقت از ناشی استرس

 رسیدگی مسئول را کارکنان از یکی و بگیرید تماس اورژانس لزوم صورت در و بانک در مسئول مقامات پلیس، با سریعاً. 6

 .کنید کاری انجام مسئول را دیگر کارکنان از یک هر و احتمالی مجروحان حال به



 

4
0

ه 
فح

ص
 

 در پراکنده یا باقیمانده وجوه و اسناد مجدد سرقت احتمال دلیل به و حفظ پلیس ماموران مراجعه تا را سرقت صحنه. 7

 .دهید قرار امنی مکان در را وجوه و اسناد آن، از برداریفیلم و سرقت صحنه حفظ با زمین، روی

 .کنند اعالم را موضوع مفید، اطالعات داشتن صورت در بخواهید شعبه همسایگان از. 8

 .کنید محاسبه را سرقتی وجوه دقیق میزان و بررسی را شعبه در موجود وجوه سرقت، از پس بالفاصله. 9

 .بگیرید امضا صحنه در حاضران کلیه از و کنید جلسهصورت کامل جزئیات با را مراتب خسارات، تعیین از پس. 10

 شرکت و پلیس تحویل بانک، در مسئول مقامات سوی از تأیید از پس تا کنید تهیه جزئیات ریز با را واقعه کامل گزارش. 11

 .شود بیمه

 جعلی مستندات و مدارک

  جعل هایروش

 سایر یا اسپکتروالین چراغ زیر آن هاینوشته و چک رنگ در تغییر شیمیایی، مواد اثر :شیمیایی مواد از استفاده ◄

 .است مشاهده قابل راحتی به ابر از ایهاله صورت به طبیعی نورهای

 معموالً. هانوشته بین شده ایجاد هایفاصله از استفاده با عددی و حروفی ارقام در ویژه به چک متن در بردندست ◄

 .کرد سرعت فدای نباید را دقت بنابراین. است مشهود چک صادرکننده خطدست با خطدست این تفاوت

 سطح روی( Hi- light) فسفری ماژیک از استفاده مبلغ، افزایش و تغییر اعمال از پس و چک متن مندرجات تراشیدن ◄

 .بردپی آن بودن جعلی به چک متن در دقت یا صادرکننده از استعالم اخذ با توانمی موارد اینگونه در. شدهبرده دست

  جعل انواع خصوص در مهم نکات

 و صحت از باید ممکن هرنحو به شد ارائه چک برگ پنج حداقل تفاوت با مشتریان هایچک سریال شماره چنانچه 

 .کرد حاصل اطمینان چک اصالت

 همراه به و چک آورنده یا  ذینفع از وجه هیچ به تأییدیه حساب، صاحب توسط چک وجه تأییدیه صدور صورت در 

 .شود ارسال بانک به حساب صاحب سوی از شدهمعرفی رساننامه توسط جداگانه باید بلکه نشود گرفته تحویل چک
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 حضور در فرم هرگونه امضای و حساب صاحب مستقیم مراجعه درصورت بانک، شعب سایر برای امضا گواهی تأیید 

 .است پذیر امکان شعبه پایوران

 .پرهیزکرد باید استنبوده شعبه پایوران درحضور که شده امضا پیش از هایفرم تأیید از 

 پرداخت از قبل. کنند خودداری ندارند اطالعی آن ارسال و صدور منشاء از که اسنادی ثبت یا پرداخت از باید متصدیان 

 .کرد حاصل اطمینان سند صادرکنندگان اصالت و مندرجات صحت از باید سند ثبت یا

 مدرک که تراکنشی انجام از بنابراین. شودمی ضبط و ثبت شود انجام سیستم در کاربران توسط که تراکنشی هرگونه 

 با و مراجعه کاربران و بانک به حسابی چک داشتن دست در با جاعلین مثال برای. کرد اجتناب باید ندارد مستندی یا

 منظور به حساب، موجودی از کنند می سعی مختلف ترفندهای به توسل و اجتماعی مهندسی های شیوه از استفاده

 هایبررسی در کند، امرکمک این به ناخواسته بانکی کارمند اگر. شوند مطلع حساب، از برداشت و سند یا چک جعل

 .کند خسارت جبران باید و شد خواهد مشکل دچار بعدی

 سپس و کنند می رمزیاب دستگاه دریافت تقاضای اینترنت طریق از ،بانک معتبر مشتریان هویت جعل با جاعلین اخیراً 

 .زنندمی سوءاستفاده به ،دستحساب کننده افتتاح شعبه از غیر ایشعبه از دستگاه دریافت با

 دریافت تقاضای و مراجعه حساب کننده افتتاح شعبه از غیر ای شعبه به بانک، معتبر مشتریان هویت جعل با جاعلین 

 .زنند می سوءاستفاده به دست رمز و کارت دریافت با سپس. کنند می بانکی کارت

 نداشته شدگی پاک و خوردگی خط که کرد دقت حساب شماره و چک سریال به باید چک وجه پرداخت هنگام به 

 .باشد

چک ظهر از آنها سریال که شده سازیشخصی های چک استثنای به ها،چک ظهر در چک سریال قرمز رنگ مشاهده 

 .کند می کمک جعلی های چک شناسایی به است، مشکی رنگ به ها

 شده چاپ شعبه کد و صادرکننده شعبه نام حساب، صاحب نام حساب، شماره شده سازی شخصی هایچک دسته در 

 .است حساب صاحب نام و حساب شماره مهر یا صادرکننده شعبه ضربی مهر هرگونه فاقد و است؛

 هایچک ایران سرقتی، و جعلی مخدوش، جاری، هایچک) بانکی اوراق از استفادهسوء هرگونه با شدن مواجه هنگام 

 با باید...( و وجه دریافت برای جعلی و مخدوش شناسنامه و شناسایی کارت جعلی، هایاسکناس مسروقه، و جعلی

 .کرد معرفی 110 پلیس و آگاهی انتظامی، مراجع به جرم مدرک با همراه را متخلفان مناسبی تدابیر
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 شعب یرؤسا هاییتو مسئول یفوظا

پیگیری به موقع امور جاری و جلوگیری از به تعویق  ین، همچنرعایت شئون شغلی و انتخاب الگوی مناسب رفتاری (1

 .افتادن آنها

انتقال آنها به کارکنان  ،یدجد یهاها و بخشنامهدستورالعمل یههای بانک و مطالعه کلآگاهی به مقررات و دستورالعمل (2

 .کارکنان به رعایت آنها یهشعبه و الزام کل

 یگاهجا یبانک و ارتقا یسازمان مرکز یشده از سو ییناهداف ساالنه تعبه  یلبه  منظور بهبود عملکرد و ن یزیربرنامه (3

  .خدمات یفیتک یششعبه با افزا

 .یدجد یانارائه خدمات مناسب و تالش به منظور جذب مشتر یبرا یزیربرنامه یان،مشتر یازهاین یبررس (4

 ا.آنه ییدکالن شعبه و تأ یالیو ر یظارت بر خدمات ارزن (5

 .وصول آنها یگیریپ یبرا یزیو برنامه ر یانمشتر یبانک ینظارت بر معوقه ها (6

 .عملکرد آنها یابیو ارز یاز،درکارکنان، آموزش آنها در صورت ن یو هماهنگ یزهانگ یجادا (7

تقسیم صحیح و مناسب کار بین کارکنان، رعایت  ی،خدمات بانک ترینیفیتنظارت بر کار کارکنان شعبه، و ارائه با ک (8

 .عدالت و انصاف به منظور باال بردن روحیه کارکنان

 .گیری با اتکا به اطالعات و آموخته ها و تجربیات خود و پرهیز از شک و تردید در صدور دستوردر تصمیمقاطعیت  (9

صورتی که مشتری از روند . در آنها سریع و رفع مشکالت شعبه و حل شکایات مشتریان و کسب رضایت رسیدگی  (10

ارائه خدمات بانکی توسط کارمندی راضی نباشد و یا درگیری در شعبه ایجاد شود، وظیفه رسیدگی سریع و رفع آن 

 .باشدمشکل مشتری به عهده رئیس شعبه بانک می

  .های خاصشیوه ویژه به هرگونه مورد مشکوک در ارتباط با کارکنان و مشتریان و مراقبت اوضاع باتوجه  (11

 .مرکزی بانک درباره حوادث و تخلفات احتمالی کارکنان ارشد و سازمانگزارش فوری به مدیران ارائه  (12

  .رسیدگی به هرگونه مغایرت در حساب ها و اطمینان یافتن از صحت آمار و اطالعات (13

ربط و اطمینان از صحت عملیات  کنترل دسته برگه اسناد از نظر رعایت ضوابط و مقررات مربوطه توسط متصدیان ذی (14

  .، زیرکلید قرارداشتن بایگانی و نیز پیگیری کسری اسناد روزانه شعبهروزانه شعبه

  .کاریروز طول در تحویلداری هایباجه در(  …مراقبت بر عدم نگهداری بیش از حد نقدینگی ) پول، ایران چک و  (15
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  .یا ارسال وجوه مازاد به خزانه مرکزی و ثبت در ماشین تحویلدارینقدی از خزانه بر صدور اسناد دریافت وجوهنظارت  (16

نظارت بر ثبت موضوعات با ساعت و تاریخ کامل و دقیق در دفتر ثبت وقایع و سوانح به منظور استفاده در پیگیری  (17

  .موضوعات و به ویژه به منظور ارائه به بیمه و پلیس

 .خطر، دوربین های منصوبه و سایر موارد حفاظتی هنگام خروج از شعبههای آژیربودن سیستمبررسی و مراقبت از فعال (18

  .های تلفنی هشداردهنده دستگاه خودپردازتوجه جدی به پیامک (19

اقل مرخصی مجاز سالیانه و بررسی علل عدم تمایل فرد به ترک شعبه و استفاده از توجه به استفاده کارکنان از حد (20

  .مرخصی

  .ی واسطه و پیگیری علت ایجاد اقالم باز غیرمتعارف یا تسویه آنهابررسی اقالم باز حساب (21

   .های بانکی با حضور طرفین وکالت )وکیل و موکل( در شعبهبر تنظیم و امضای انواع وکالتنامهنظارت  (22

رح بر عملکرد کارکنان خدماتی و مأموران انتظامات و ممانعت از به کارگماردن آنان در امور غیرمرتبط با شنظارت  (23

 ماندن آنها از وظایف خطیر و اصلی شان نشود.وظایف محوله تا موجب باز

های داخلی بانک( و نظارت بر و تصمیم گیری درباره مدت مجاز توقف کارکنان در یک قسمت )برابر بخشنامهبررسی  (24

 .اجرای آن

  .ات بازرسی شعبهها، نواقص و ایرادات مطروحه در آخرین مالحظو ارائه گزارش درباره مغایرتپیگیری  (25

  .بررسی و شمارش محتویات صندوق یا خزانه به صورت مستمر و بعضًا به طور ناگهانی به ویژه قبل از تعطیالت (26

  .مراعات حد مجاز نگهداری نقدینگی و چک مطابق با سقف تعیین شده از سوی بانک (27

 .آن نظارت بر مراقبت از آژیر صندوق در مقاطع مختلف و اطمینان از سالم بودن (28

  .نظارت بر ثبت، نحوه تحویل کلیدهای صندوق به کارکنان ذی ربط، در دفتر مربوطه (29

 .برنامه ریزی مناسب برای تحویل صندوق بین کلیه متصدیان اموربانکی (30

های بانکی و فرم های خرید آنها و اطالع رسانی به مسئوالن مربوطه درصورت نظارت و مراقبت مستمر بر ته سوش چک (31

 .رقتفقدان یا س

  .تعامل با وکالی مشتریان درباره مراودات و خدمات بانکی، پس از تأیید صحت موضوع وکالتنامه و احراز هویت وکیل (32
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مشخصات وکیل و موکل و مطابقت با اصل مدارک شناسایی آنان، تطبیق حدود وکالت وکیل با نوع خدمت بررسی  (33

وری از دفترخانه تنظیم کننده سند و اطمینان از انطباق تصویر بانکی مورد تقاضا، اقدام به منظور اخذ تأییدیه های ضر

 .سند با اصل آن

  .اخذ نظریه کارشناسی نیروی انتظامی قبل از افتتاح یا جابه جایی مکان شعبه (34

هماهنگی با نیروی انتظامی هنگام جابه جایی موقت واحدها، توقف کارکنان در ساعات پایانی شب و هرگونه فعالیت  (35

 در ساعات غیر اداری نظیر تعمیرات ساختمانی و غیره  معمولغیر

  .اداریانجام تمهیدات ایمنی و امنیتی الزم و هماهنگی با مسئوالن هنگام اشتغال کارکنان در ساعات غیر (36

 وظیفه مسئول شعبه هنگام مواجهه با اختالس و سوء استفاده کارکنان

 بالفاصله مراتب را به مسئوالن مافوق گزارش کند. ◄

 .بالفاصله موضوع را بررسی و حساب هایی که مورد سوءاستفاده یا اختالس قرارگرفته مشخص کند ◄

 بالفاصله حساب های احتمالی که وجوه حاصل از اختالس یا سوءاستفاده به آن منتقل گردیده،  مسدود شود. ◄

 د.ضمن جلوگیری از خروج کارمند متخلف از شعبه، درصورت نیاز مراتب به پلیس گزارش شو ◄

 نحوه بررسی اسناد توسط مسئول شعبه 

  .به روز بودن تاریخ اسناد ◙

 ها در اسناد.شخص بودن سرفصل حسابم ◙

  .وجود متن مشروح و مفصل اسناد صادره ◙

  .رسیدگی به مبلغ عددی و حروفی اسناد و پیگیری موارد مشکوک ◙

  .داشتن دو امضای مجاز دراسناد صادره ◙

 .شماره برگه دار نمودن کلیه اسناد )نقدی و انتقالی( با نمراتور و یا درج سیستمی آنثبت ماشینی روی اسناد نقدی،  ◙

  .ظهرنویسی و امضای ذی نفع در اسناد پرداختی ◙

  .ها و بررسی و مراقبت تا تصفیه نهاییرسیدگی اقالم باز حساب ◙
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پایان وقت اداری تا فاقد مانده  ) در صورت وجود ( درمتمرکز های متمرکز و غیررسیدگی به حساب واسطه بین سیستم ◙

  .باشد و پیگیری مانده رسوب شده

  .ها و مانده سرفصلهای استخراج شده ماهیانه از نظر گردش حسابمقایسه و بررسی موازنه ◙

  .رسیدگی به اقالم حذف و جایگزین شده با اسناد مربوطه ◙

  .شدههای افتتاح و بستهرسیدگی به حساب ◙

  .در نوار تحویلداری بررسی تعداد چاپ اسناد ◙

  .عمومی)امنیبوس( به کارکنان غیرمسئولچکنظارت و ممانعت از دراختیار گذاشتن دسته ◙

  خدماتی کارکنان امور

 محوطه ها،اتاق شعبه، سالن کامل نظافت و اداری کار پایان از پس آن از خروج و شروع از قبل خدمت محل در حضور 

 .شعبه هایشیشه و پنجره و در راهروها، و

  .غیراداری ساعات در مسئولغیر افراد ورود اجازه یا ثالث شخص به شعبه کلید تحویل از خودداری 

  .اداری وقت ابتدای در آن گشودن به اقدام از قبل شعبه هایدر و قفل بررسی 

 یا ریختگی هم به گونههر مشاهده صورت در شعبه فیزیکی درفضای تغییر از پرهیز و ورود هنگام شعبه فضای بازبینی 

  .موضوع فوری گزارش و شعبه به عنف به ورود بر دال عالیمی

  .آنها بودن نفوذ قابل غیر و امن از اطمینان و شعبه هایپنجره و هادر مرتب وارسی 

 .شعبه مسئول به اداریغیر ساعات در شعبه به ورود موارد اطالع 

 موتور یا خودرو با تردد هنگام در ویژه به شعبه از خارج یا مرکز به مراجعات در همراه اوراق و اسناد از کامل مراقبت 

  .سیکلت

 .شعبه مسئوالن به اعالم و شعبه از خارج یا داخل افراد مشکوک تردد بر نظارت و مراقبت 

  .اداریغیر ساعات در ویژه به مشتریان امانات و اسناد وجوه، قبول از خودداری 

 یا تعمیراتی کارهای فوری انجام برای مربوطه مسئوالن به موقع به گزارش و شعبه ساختمان وضعیت مرتب بررسی 

  .ساختمان تأسیساتی
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 و رودمی آنها سقوط احتمال که نقاطی در... (  و نشانی آتش کپسول تابلو، نظیر) سنگین اجسام دادن قرار از پرهیز 

  .ایمنی اصول کامل رعایت

 به آنها رساندن و توزیع و کتبی و شفاهی هایپیام و اداری هاییادداشت و مکاتبات سایر و هانامه ها،پرونده دریافت 

 .دیگر افراد و کارکنان

 .آن عملکرد صحت از ناطمینا و سوزگاز وسایل بررسی 

 .کنندگانمراجعه به مسئوالنه پاسخگویی و راهنمایی 

 .شوند می مطلع آنها از کار حین در که مطالبی افشای عدم و امانت رعایت 

 پیروز و بهروز باشید.


