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 نكات ضروري براي حفاظت از بانك ها :
 

 استلبزٟ اظ زٝضثيٚ ١بي ٗساض ثست٠ زض ضؼجبت ٗطًعي ٝ ضٔٞؽ. .1

 ثٞيژٟ زض ضؼجبتي ٠ً زض حبضي٠ ض٢ط١ب هطاض زاضٛس.ضػبيت استبٛساضز حلبظتي سبذت٘ب٢ٛب  .2

اذص ٛظطي٠ ًبضضٜبس اٛتظبٗي هجْ اظ تأسيس ضؼجبت جسيس ١٘عٗبٙ ثب ضطٝع ػ٘ٔيبت  .3

 سبذت٘بٛي.

استلبزٟ اظ ٛيط١ٝبي ٗسٔح ٝ تؼييٚ ٗحْ استوطاض آ٢ٛب ث٠ ٠ُٛٞ اي ٠ً ثط اٝضبع اضطاكيت  .4

 ًبْٗ زاضت٠ ثبضٜس.

 .ٔح ٝ ٗحبكظيٚ زض سبيط اٗٞض ذسٗبتي ثبٛيپط١يع جسي اظ ثٌبضُيطي ػٞاْٗ ٗس .5

 ذٞززاضي اظ تحٞيْ ًٔيس زضة ثبٛي ث٠ اكطاز ؿيطٗسئّٞ ث٠ ٝيژٟ زض پبيبٙ ٝهت ازاضي. .6

 ٛػت زظزُيط كٔعي زض هس٘ت زضة ١ب ، پٜجطٟ ١ب، ٗحلظ ًٞٓط ٝ ت٢ٞي٠. .7

 ٛػت سيستٖ ١بي ١طساض ز١ٜسٟ ٝ اضتجبط آٙ ث٠ ٝاحس١بي اٛتظبٗي. .8

 ي ١طساض ز١ٜسٟ ثٞيژٟ زض ايبٕ تؼغيالت.ًٜتطّ ٗسإٝ سيستٖ ١ب .9

 ٝاُصاضي ًٔيس ذعا٠ٛ كوظ ث٠ اكطاز ٗسئّٞ عجن ضٞاثظ ثبٌٛي. .11

تؼٞيض هلْ ٝ تـييط ضٗع ثالكبغ٠ٔ پس اظ ٗلوٞز ضسٙ ًٔيس زض ٝضٝزي يب ذعا٠ٛ ثبٛي ثب  .11

 ١٘ب١ِٜي ٗسئٞٓيٚ شيطثظ.

 .ظ ضٞاثظ ثبٛيض ذبضج ااپط١يع جسي اظ ذبضج ٛ٘ٞزٙ اٝضام ثبٌٛي ٗرػٞغبً اٝضام ث٢بز .12

ثبظُطبيي حسبة جبضي ت٢ٜب ثطاي ٗتوبضيبٛي ٠ً ذٞز ٝ ٗؼطف آ٢ٛب اظ اكطاز ٗٞضز ٝثٞم ثٞزٟ  .13

 ٝ اظ حسٚ ض٢طت اجت٘بػي ثطذٞضزاض ثبضٜس.

 احطاظ زهين ١ٞيت اكطاز ٝغّٞ ًٜٜسٟ چي ٝ اٗضبء آٛبٙ. .14

يي ثطضسي زهين ٗساضى ضٜبسبيي زضيبكت ًٜٜسُبٙ ٝج٠ اػٖ اظ ضٜبسٜب٠ٗ ، ًبضت ضٜبسب .15

 ػٌس زاض ٝ ُٞا١يٜب٠ٗ ضاٜٛسُي.

زهت زض ٗجبٓؾ زضج ضسٟ زض چي ١بي حسبة جبضي ٝ ٗسبكطتي ٝ ًست اع٘يٜبٙ اظ اغبٓت  .16

 ٜٗسضجبت آ٢ٛب.

استلبزٟ اظ ٛيط١ٝبي ٗسٔح ٝ اػ٘بّ ٗطاهجت ١بي ٝيژٟ ث٠ ١ِٜبٕ جبثجبيي پّٞ ٝ اٝضام ث٢بزاض  .17

 .ثيٚ ضؼجبت

 ذغط. ٛػت ٝ ضاٟ اٛساظي سيستٖ ١بي ٗربثطاتي اػالٕ .18

 ذٞززاضي اظ پصيطش ثست٠ ١بي ٗطٌٞى ٝ جُٔٞيطي اظ حْ٘ ٝ جبثجبيي آٙ زض زاذْ ثبٛي. .19



 

 

 ايجبز تـييط زض ظٗبٙ جبثجبيي پّٞ ٝ اٝضام ث٢بزاض زض ٗسيط١بي عٞالٛي. .21

 استلبزٟ اظ ٗسيط١بي ٗغ٘ئٚ ثطاي حْ٘ ٝ ٛوْ پّٞ ٝ اٝضام ث٢بزاض. .21

ثبٛي ثب ١٘ب١ِٜي سس ٗؼجط  پبًسبظي زست كطٝضبٙ ٝ ز٠ً ١بي ػطض٠ سيِبض اظ اعطاف .22

 ض٢طزاضي.

 پط١يع اظ ٢ِٛساضي پّٞ ٝ اٝضام ث٢بزاض ذبضج اظ استبٛساضز تؼييٚ ضسٟ ثطاي ثبٛي. .23

 .111سطُطٕ ٛ٘ٞزٙ ٗطاجؼ٠ ًٜٜسُبٙ ٗطٌٞى ٝ ُعاضش سطيغ ث٠ پٔيس  .24

 ٗغٔغ ٛ٘ٞزٙ ٛيطٝي اٛتظبٗي زض غٞضت زايط ثٞزٙ ثبٛي زض سبػبت ؿيطازاضي. .25

جُٔٞيطي اظ ضز ٝ ثسّ ضسٙ ٝج١ٞبت ، چي پّٞ ١بي ٗسبكطتي ٝ چي ١بي حسبة جبضي  .26

 تٞسظ ٗطتطيبٙ زض ٗحْ ثبج٠. 

 ثطذٞضزاض ٛ٘ٞزٙ ثبٛي اظ ضٝضٜبيي ًبكي زض ١ِٜبٕ ضت. .27

ٝجٞزًپسّٞ آتص ٛطبٛي ٝسبيط تج٢يعات اعلبء حطين زض ثبٛي ٝتٞاٛبيي ًبضًٜبٙ ثطاي  .28

 استلبزٟ اظ آٙ ث٠ ١ِٜبٕ ضطٝضت.

 ؼت ث٠ ػْ٘ آٝضزٙ اظ ػٌسجطزاضي ٝ كئٖ ثطزاضي زض زاذْ ثبٛي.ٗ٘بٛ .29

جُٔٞيطي اظ ٝضٝز ٗطتطيبٙ ٝ اكطاز ؿيطٗسئّٞ ث٠ زاذْ ُيط٠ ٝ هس٘ت تحٞيْ زاضي ٝ  .31

 هس٘ت ١بي ٗطثٞط ث٠ ٢ِٛساضي اٝضام ث٢بزاض.

اٛجبٕ اهساٗبت هبٛٞٛي ٝ تأٗيٜي ثطاي حلظ جبٙ ًبضًٜبٙ ثبٛي ث٠ ١ِٜبٕ ٗٞاج٠ ضسٙ ثب  .31

ُيطي ث٠ ٗٞهغ اظ سيستٖ ١بي ١طساض ز١ٜسٟ ثطاي ث٠ زإ  ٝ ت٢سيسات آٛبٙ ٝ ث٢طٟسبضهيٚ 

 اٛساذتٚ آٛبٙ.

آُبٟ سبظي ٗطتطيبٙ زض ذػٞظ ت٢سيسات احت٘بٓي زض ظٗي٠ٜ ١بي جيت ثطي، ًق ظٛي ٝ  .32

 ًيق هبپي.

اػ٘بّ زهت ، حسبسيت ٝ سطػت الظٕ ٛسجت ث٠ ثجت ٝ پيِيطي هبٛٞٛي زض ٗٞضز  چي  .33

 حسبة جبضي. پ٢ٓٞبي ٗسبكطتي ٝ

ثطذٞضزاضي ضؤسبي ثبٛي ٝ ٗتػسيبٙ اٗٞض چي اظ آٗٞظش ١بي ٗطثٞط ث٠ تطريع چي  .34

 ١بي جؼٔي ٝ اغٔي.

اػ٘بّ ٗوطضات زهين ٝ ٜٗبست ثطاي اضائ٠ زست٠ چي ث٠ ٗطتطيبٙ ثطاي جُٔٞيطي اظ  .35

 ًال١جطزاضي.

  



 

 

توصيه و هشدار در خصوص نكات  امنيتي در هنگام استفاده از 

 عابر بانك

 

 لظ ٝ ٢ِٛساضي ًبضت٢بي اػتجبضي زهت الظٕ ضا ثؼْ٘ آٝضيس.زض ح  -1

 اظ ٢ِٛساضي ضٗع ػجٞض زض ًٜبض ًبضت ذٞززاضي ٛ٘بييس.  -2

 ًبضت ٝ ضٗع ػجٞض ذٞز ضا ج٢ت زضيبكت پّٞ زض اذتيبض اكطاز ٛبضٜبس هطاض ٛس١يس.  -3

 زض ١ِٜبٕ ثطزاضت ٝج٠ ٗٞاظت ثبضيس ًسي ضٗع ض٘ب ضا ٛجيٜس.  -4

٠ً اظ زستِبٟ ذٞزپطزاظ زضيبكت ٗي ُطزز زض ٗحْ ض١ب ٜٛ٘بييس ٝ زض ثطٍ ضسيسي   -5

 غٞضت ػسٕ ٛيبظ آٙ ضا ٗؼسٕٝ ٛ٘بييس.

ٗٞجٞزي حسبث٢بي ثبٌٛي ٗرػٞغبً حسبث٢بي ػبثط ثبٛي ضا زض كبغ٠ٔ ١بي ظٗبٛي   -6

 ٜٗبست چي ًٜيس

اػتجبضي اظ اضائ٠ اعالػبت ٗبٓي ٝ ثبٌٛي ذٞز  اظ هجيْ ض٘بضٟ حسبة ، ض٘بضٟ ًبضت٢بي   -7

ٝا ػالٕ ضٗع آ٢ٛب ٝ ... ث٠ سبيت٢بي ٗتلطه٠ ٝ ٗطٌٞى ذٞززاضي ًٜيس ٝ اظ ػٌ٘ٔطز ايٜتطٛتي 

 ٝ هبٛٞٛي ثب٢ٌٛب ٝ سبيط ٗطاًع زٝٓتي ٝ ضس٘ي اع٘يٜبٙ حبغْ ٛ٘بيٜس

 ١ط چٜس ٝهت يٌجبض ٛسجت ث٠ تـييط ٠ً٘ٔ ػجٞض ًبضت٢بي ػبثط ثبٛي  اهسإ ًٜيس   -8

حلبظت ًطزٟ ٝ اُط آٛطا الظٕ ٛساضيس حت٘ب ثب اعالع ثبٛي آٛطا  اظ ًبضت ثبٌٛي ذٞز ًبٗال  -9

ثبعْ ًطزٟ ٝ آٛطا ض١ب ٌٜٛيس ٝ اُط ض١ب ًطزيس ضٗع آٛطا ث٠ ١يچ غٞضت كبش 

ٜٛ٘بييس.ٗسئٞٓيت ١طٛٞع استلبزٟ ذالف اظ ًبضت ثبٌٛي ثؼ٢سٟ ًسي ٗي ثبضس ٠ً ًبضت ث٠ 

 ٛبٗص غبزض ضسٟ است.

س ثب استلبزٟ اظ ًبضت ذٞز پطزاظ ٝجٞز زاضز اظ زازٙ زض كطٝضِب٢١بيي ٠ً اٌٗبٙ ذطي  -11

  ضٗع ًبضت ث٠ كطٝضٜسٟ  ذٞززاضي ًٜيس.

 ضٗع ضرػي ًبضت ػبثط ثبٛي ذٞز ضا ثربعط سپطزٟ ٝ اظ اكطبء ٛ٘ٞزٙ آٙ جساً ثپط١يعيس. -11

ثطاي اٛتربة ض٘بضٟ ضٗع، اظ تبضيد تٞٓس، ض٘بضٟ تٔلٚ يب سبيط اػساز ٗحطٗب٠ٛ ضرػي  -12

 ٜٛ٘بئيس.استلبزٟ 

 اظ زض اذتيبض ُصاضزٙ ًبضت ػبثط ثبٛي ذٞز ٛعز زيِطاٙ جساً ذٞززاضي ٛ٘بئيس. -13

زض حيٚ استلبزٟ اظزستِبٟ ذٞزپطزاظ ثبٛي ث٠ ٛحٞي ػْ٘ ٛ٘بئيس ٠ً زيِطاٙ اظ ض٘بضٟ ضٗع  -14

 ض٘ب آُبٟ ِٛطزٛس.



 

 

ِطي آٛطا پس اظ استلبزٟ اظ زستِبٟ ذٞزپطزاظ ثبٛي ٝجٟٞ ذٞز ضا ثطزاضت٠ ٝ ظٗبٙ زي -15

 ثط٘بضيس.

 

 ١طُع هجض ضا ضٝي زستِبٟ ذٞزپطزاظ ثبهي ِٛصاضيس.  -16

 چٜبٛچ٠ ًبضت ػبثط ثبٛي ض٘ب ٗلوٞز ضس ثالكبغ٠ٔ ٗطاتت ضا ث٠ ثبٛي ٗطثٞع٠ اعالع ز١يس. -17

 

 

 هابانك مشتريان به توصيه

 

اظ حْ٘ پّٞ ٛوس ثسٝٙ پٞضص ٝ حلبظت ٜٗبست ٗرػٞغبً ١ِٜبٕ ذطٝج اظ ثبٛي ذٞززاضي 

 ١بي ثبٌٛي استلبزٟ ًٜيس. ٛ٘ٞزٟ حتي االٌٗبٙ اظ چي

 اظ حْ٘ ٝ ٛوْ پّٞ ٛوس ظيبز ٝ اهالٕ هي٘تي ذٞز ثػٞضت پيبزٟ زض ١ط ضطايغي ثپط١يعيس.

 اظ جبثجبيي ٝحْ٘ ؿيطضطٝضي اسٜبز ٝ ٗساضى ثباضظش ذٞززاضي ٛ٘بئيس.

 ثپط١يعيس.ظبض ػ٘ٞٗي ٠ً ٗٞجت تحطيي سبضهيٚ ٗي ُطزز، تاظ ض٘بضش پّٞ زض اٛ

ٛؤي٠ ػ٘ٞٗي استلبزٟ  ْچٜبٛچ٠ ث٠ اهتضبي ضـْ ذٞز ٗججٞض ث٠ حْ٘ پّٞ ٛوس ١ستيس، اظ ٝسبئ

ٛ٘ٞزٟ ٝ اظ سٞاض ضسٙ ث٠ اتٞٗجيْ ١بي ٗتلطه٠ ضرػي ٗرػٞغبً زض ٗسيط١بي پطت، ذٔٞت ٝ 

 ذبضج ض٢ط ذٞززاضي ٛ٘بئيس.

 سٞاضاٙ ٗطٌٞى ثبضيس.١ِٜبٕ زضيبكت پّٞ ٝ ذطٝج اظ ثبٛي ٗطاهت اعطاف ذٞز ٗرػٞغبً ٗٞتٞض

 

  



 

 

 جابجايي پول

ثجبي استلبزٟ اظ ٗوبزيط ظيبزي ٝج٠ ٛوس ث٠ غٞضت ٗط٢ٞز اظ چي ثيٚ ثبٌٛي ٝ يب پّٞ  .1

 آٌتطٝٛيٌي استلبزٟ ٛ٘بييس 

ت٘بٗي هس٘ت ١بي ذٞزضٝ جب ٝ ٌٗبٙ ٜٗبسجي ج٢ت ٢ِٛساضي پّٞ ٛوس ٝ اٝضام ث٢بزض ٛ٘ي  .2

 ثبضس . 

ً٘يٜٜس ٝ ض٘ب ضا تؼويت تب زض كطغت ٜٗبست پّٞ ٝ سبضهيٚ ١٘يط٠ زض جٔٞي ثب٢ٌٛب زض  .3

زيِط اضيبئ ض٘ب ضا سطهت ٝ ثب ذٞزضٝ ٝ يب ٗٞتٞض سئٌت تٜسضٝ ٝ پالى ٗرسٝش اظ غح٠ٜ 

 كطاض ٛ٘بيس .

١٘يط٠ ٝج٠ ٛوس زض يي جيت ذٞز ٢ِٛساضي ٜٛ٘بييس زض هس٘ت ١بي ٗرتٔق ٢ِٛساضي  .4

 ٛ٘بييس.

ٞززاضي ، چٞٙ ثبػث تحطيي سبضهبٙ ٗي اظ ض٘بضش پّٞ ٛوس ث٘وساض ظيبز زض زيس ٗطزٕ ذ .5

 ُطزز.

زض غٞضتي ٠ً پّٞ ٛوس ث٠ ٗوساض ظيبز ١٘طاٟ زاضيس ٝ ٗطتطي ثبٛي ثٞزٟ ايس زض ١ِٜبٕ سٞاض  .6

 ضسٙ ث٠ اتٞٗجيْ  زض غٞضتي ٠ً پٜچط يب تػبزف غٞضت ُطكت٠ ٗٞاظت پّٞ ذٞز ثبضيس . 

يق ذٞز ثبضيس  ٝ ًيق ظٗبٛي ٠ً پّٞ اظ ثبٛي ٗطثٞع٠ تحٞيْ ُطكتيس زض ذيبثبٙ ٗٞاظت ً .7

 ضا زض زستي ثِيطيس ٠ً ث٠ س٘ت پيبزٟ ضٝ است ٝ ٗٞاظت ٗٞتٞض سٞاضاٙ ًيق هبح ثبضيس.

زض غٞضتي ٠ً كطز يب اكطازي زض ثبٛي ث٠ ض٘ب ٗطاجؼ٠ ٝ توبضبي ذٞضز ٛ٘ٞزٙ پّٞ زاضت ث٠  .8

١يچ ػٜٞاٙ هجّٞ ٌٜٛيس چٞٙ احت٘بّ تحٞيْ اسٌٜبس تؤجي ٝ ١٘چٜيٚ ًططٝي ٝجٞز 

 زاضز . 

 ت٘بس ثِيطيس . 111زض غٞضت ٗطب١سٟ كطز يب اكطاز ٗطٌٞى ٝ يب ٗضٜٞٙ سطيؼبً ث٠ تٔلٚ  .9

زض غٞضتي ٠ً ثؼٜٞاٙ ٗطتطي ٝاضز ثبٛي ٗي ضٞيس ٝسي٠ٔ ٛؤي٠ ذٞز ضا ث٠ پبضًيَٜ ٝ يب ث٠  .11

ٝسبيْ ٝ تج٢يعات تبذيطي ٝ ثبظزاضٛسٟ ٛظيط هلْ ٝ ظٛجيط كطٗبٙ ٝ زظزُيط ٝ .... ٗج٢ع 

 اظ سطهت ُطزز . ٛ٘بييس تب پيطِيطي 

اظ حْ٘ ٝ ٢ِٛساضي ٝجٟٞ ٛوس ٝ چ٢ٌبي ٗسبكطتي زض ٗجبٓن ثبال ٝ هبثْ تٞج٠ ذٞززاضي ٝ  .11

 سؼي ًٜيس  اظ ًبضت٢بي اػتجبضي ٝ چ٢ٌبي ضٗعزاض ثيٚ ثبٌٛي ٝ ٛظبيط آٙ استلبزٟ ًٜيس . 

زض ١ِٜبٕ زضيبكت ٝج٠ ٛوس اظ ثبٛي سؼي ًٜيس اظ آضٜبيبٙ ٝ اكطاز ٗٞضز اع٘يٜبٙ ج٢ت  .12

١ي ذٞز استلبزٟ ٛ٘بييس . ٝ ١٘چٜيٚ ٗطاهت اكطاز ٛبضٜبسي ٠ً زض ثبٛي زض ًٜبض ض٘ب ١٘طا

 حضٞض زاضٛس ثبضيس تب ٗتٞج٠ ٗطرػبت اس٘ي ض٘ب ٛطٞٛس .



 

 

چي اظ ثبٛي آ٢ٛب ضا زض ٗحْ اٗٚ  ٜٗبسجي اظ ٓجبستبٙ جب  پس اظ زضيبكت ٝجٟٞ ٛوس يب تطاّٝ .13

 سبظي ًٜيس 

جبضي ٝ اٗثب٢ٖٓ ضرع يب اضربغي ث٠ ض٘ب ٗطاجؼ٠ چٜبٛچ٠ پس اظ ذطٝج اظ ثبٛي يب اٗبًٚ ت .14

ٝ ثب اضائ٠ ًبضت ضٜبسبيي ٠ً )ٗجؼّٞ ٗيجبضس( ٝ يب ٛطبٙ زازٙ ثيسيٖ ٝ يب زستجٜس ٝ ث٠ 

ث٢ب٠ٛ ١بي ٛظيط ٗظٜٞٛيت  ث٠ حْ٘ ٗٞاز ٗرسض ٝ اٗثبّ آٙ هػس ثبظضسي ثسٛي ض٘ب يب ثبظزيس 

ضسي ٛ٘ي ز١يس اظ عطين تٔلٚ ًيق ١٘طاٟ ض٘ب ضا زاضتٜس ض٘ٚ  آ٠ٌٛ ث٠ آ٢ٛب اجبظٟ ثبظ

 يب ًالٛتطي ٗحْ ضا زض جطيبٙ ثِصاضيس . ١111٘طاٟ يب ًسج٠ ٗحْ يب ض١ِصضاٙ پٔيس 

ظٗبٛي ٠ً ٝجٟٞ ٛوس هبثْ تٞج٠ يب اٗٞاّ ثب اضظضي ١٘طاٟ ذٞز زاضيس اظ تطزز زض ذيبثبٙ ٝ  .15

 ٗح٠ٔ ١بي ذٔٞت پط١يع ٛ٘بئيس .

اُط اكطازي ثب ػٜٞاٙ ٗأٗٞض ٗطاجؼ٠ ث٠ ٜٗعّ يب ٗحْ ًبض ض٘ب هػس ٝضٝز ٝ ثبظضسي آٛجب ضا  .16

زاضتٜس اثتساء اظ آ٢ٛب  ًبضت ضٜبسبيي ٗؼتجط پٔيس ٝ زستٞض هضبيي ضا ٗغب ٓج٠ ٝ ٛسجت ث٠ 

ثطضسي ٝ ٗغبٓؼ٠ آٙ  اهسإ ٝ زض غٞضتي ٠ً ث٠ حطًبت ٝ ضكتبض آ٢ٛب ٝ يب ٗساضى اضائ٠ ضسٟ اظ 

ضا اظ عطين تٔلٚ ٗغٔغ  111ٙ ٗظٜٞٙ ضسيس حت٘بً ًالٛتطي ٗحْ ٝ يب پٔيس سٞي آٛب

 ٛ٘بييس . 

اُط اكطازي ثب ػٜٞاٙ ٗأٗٞضيٚ ث٠ ض٘ب ٝ يب ٜٗعّ ٝ يب ٗحْ ًبض ض٘ب ٗطاجؼ٠ ٝ هػس ثبظزيس ٝ  .17

ثبظضسي زاضت٠ ٝ ٝسي٠ٔ ٛؤي٠ ٛيع زض اذتيبض زاضتٜس ٗطرػبت ظب١طي ٝ ض٘بضٟ پالى  

 ثسپبضيس تب زض ٗٞاهغ ٓعٕٝ  زض اذتيبض پٔيس هطاض ز١يس .       ذٞزضٝي آ٢ٛب ضا ثربعط 

 زض ٗحٞع٠ ثبٛي ٗٞاظت اعطاكيبٙ ذٞز ثبضيس . .18

زض ٗحٞع٠ ثبٛي ٗٞاظت ٗٞتٞض سٞاضاٙ ٗطٌٞى  ٠ً احت٘بالٌ جٔٞي ثبٛي ً٘يٚ ٛ٘ٞزٟ اٛس  .19

 ذػٞغبً  ٗٞتٞض سٞاض ١بيي ٠ً زٝ تطى ثبضٜس . 

ضسٙ ث٠ ذٞزضٝ ٌٗ٘ٚ است ذٞزضٝتبٙ تٞسظ  پس اض تحٞيْ پّٞ اظ ثبٛي ٝ ٗٞهغ سٞاض .21

سبضهيٚ پٜچط ضسٟ ثبضس ٓصا اثتسا پّٞ زضيبكتي ضا زضٝٙ پبًت هطاض زازٟ زضة ١ب ضا هلْ 

 ٛ٘ٞزٟ ٝ سپس ٛسجت ث٠ تؼٞيض چطخ اهسإ ٛ٘بييس . 

 اظ حْ٘ پّٞ ثب پالستيي زست٠ زاض ٝ.... ذٞززاضي ٛ٘بييس .  .21

 جيت ١بي ذٞز جبسبظي ًٜيس .پّٞ زضيبكتي اظ ثبٛي ضا زض ١٘بٙ ٗحْ زض  .22

ٗٞاظت ثبضيس ٌٗ٘ٚ است سبضهيٚ پس اض ذطٝج ض٘ب اظ ثبٛي ثب تؼبضف آة ٗيٟٞ ٝ ؿصاي  .23

ٗسٕ٘ٞ ضسٟ  ثي٢ٞش ٝ پّٞ ض٘ب ضا ث٠ سطهت ثجطٛس  ثٜبثط ايٚ اظ پصيطكتٚ ١ط ٠ُٛٞ اظ ػبثطيٚ 

 ٝ ضاٜٛسُبٙ ذٞززاضي ًٜيس. 



 

 

ٝ ٗجبضظٟ ثب ٗٞاز ٗرسض ٌٗ٘ٚ است اظ سبضهيٚ تحت پٞضص ٗأٗٞضيٚ اٛتظبٗي ، پٔيس آُب١ي  .24

زضة ثبٛي ض٘ب ضا تؼويت ٛ٘ٞزٟ ٝ زض ٗسيط يب زض ظٗبٙ ٗطاجؼت ث٠ ٜٗعّ تحت ػٜٞاٙ ٗأٗٞض 

هػس ثبظضسي اظ ذٞز ض٘ب ٝ يب ٜٗعّ ض٘ب ضا زاضت٠ ثبضٜس ٝ زض ظٗبٙ ثبظضسي اهسإ ث٠ سطهت 

 ٛ٘بيٜس . 

 ث٠ ٗحض ٗٞاجح ضسٙ ثب اكطاز شًط ضسٟ  .25

 بسبيي ثرٞا١يس ٝ آٙ ضا ثسهت ثطضسي ًٜيس . اظ آٛبٙ ًبضت ضٜ .26

يب ًالٛتطي ٗحْ ت٘بس ُطكت٠ ٝاظ  آٛبٙ ذٞاست٠ ضٞز تب زض ٗحْ  111ثالكبغ٠ٔ ثب ػٞاْٗ  .27

 حبضط ضٞٛس 

 ثبظضسي ٗأٗٞضيٚ ثبيس ثب حضٞض ٗأٗٞضيٚ ٗحب غٞضت ثِيطز .   .28

بثطايٚ اثتسا تبٙ تٞسظ سبضهبٙ پٜچط ضسٟ ثبضس؛ ثٜ ٌٗ٘ٚ است پس اظ ذطٝج اظ ثبٛي، اتٞٗجيْ .29

١ب  ٝجٟٞ ١٘طاٟ ذٞز ضا زض زاذْ اتٞٗجيْ هطاض زازٟ ٝ زض اتٞٗجيْ ضا هلْ ٝ اظ ثبال ثٞزٙ ضيط٠

 اع٘يٜبٙ حبغْ ٛ٘بييس ٝ سپس اهسإ ث٠ ضكغ ٛوع ٝ يب پٜچطُيطي ٛ٘بييس.

١بي تض٘يٜي ٝ ضٗعزاض  اظ حْ٘ پّٞ ث٠ ٗوساض ظيبز ذٞززاضي ٛ٘بييس ٝ تب حس اٌٗبٙ اظ چي .31

 ييس.استلبزٟ ٛ٘ب

 زض غٞضت حْ٘ پّٞ ظيبز زض ٗسبكطت ١بي عٞالٛي حت٘بً يي ٛلط ١٘طاٟ  زاضت٠ ثبضيس. .31

 اظ ًيق يب سبيط ٝسبيْ ذٞز كبغ٠ٔ ِٛيطيس. .32

 ثبضس. ١بي ٗسبكطتي ٝ ٝج٠ ٛوس ٛ٘ي ثب حٞا٠ٓ ١بي تٔلٜي ثيٚ ضؼت ٛيبظ ث٠ حْ٘ چي .33

ٗرسٝش يـب ٗـرلي ٝ يب ١بي  يب پالى اٛتظبٗي ١بي كبهس پالى ١ب اظ ٗٞتٞضسئٌت ًيق هبح .34

 ٛ٘بيٜس. ١بي ٗتحطى استلبزٟ ٗي  پالى

 ٛ٘بيٜس. ١ب ٗؼ٘ٞال اظ عطين تٔلٚ ١٘طاٟ ثب يٌسيِط اضتجبط ثطهطاض ٗي ًيق هبح .35

١بي زاذٔي ضؼج٠ ٗطـّٞ غحجت ًطزٙ ثب تٔلٚ  ٗطاهت اكطازي ٠ً زض ُٞض٠ ًٜبض هس٘ت .36

 ١٘طاٟ ١ستٜس، ثبضيس.

 ٟ يب ضٝي پيطرٞاٙ اجتٜبة ٝضظيس.اظ ض١ب ٛ٘ٞزٙ ًيق زض سجس ذطيس كطٝضِب .37

ثطاي پيطِيطي اظ آسيت پصيطي ذٞز ٝ ػعيعاٛتبٙ زض تطزز١بي ض٢طي، تب حس ٌٗ٘ٚ اظ  .38

 ٝسبيْ ٛؤي٠ ػ٘ٞٗي ٝ پالى هطٗع استلبزٟ ًٜيس.

ِصاضيس ٠ً ت٘بٕ آٙ زض زاذْ جيت هطاض زاضت٠ ثًيق پّٞ ذٞز ضا ث٠ ٛحٞي زاذْ جيجتبٙ  .39

 ثبضس.

يب ٗچتبٙ ٛيٜساظيس ٌٗ٘ٚ است ثط اثط هبپيسٙ  ظٝضي ث٠ ض٘ب ثٜس ًيلتبٙ ضا  زٝض ُطزٙ  .41

 آسيت ٝ غس٠ٗ ٝاضز آيس.



 

 

 ض١ب ًطزٙ ًيق زض سجس ذطيس كطٝضِبٟ يب ضٝي پيطرٞاٙ ثبػث ايجبز زضزسط ٗي ضٞز. .41

 

 

  



 

 

 قاپيدن از داخل بانك

زض ايٚ ٠ُٛٞ سطهت ٗؼ٘ٞالً سبضهيٚ  ث٠ غٞضت يي ثبٛس چ٢بض يب ضص ٛلطٟ زٝ يب چٜس زستِبٟ 

ٗٞتٞضسئٌت ث٠ ٗوبثْ  ثبٛي ضكت٠ ٝ سپس ثب تطكٜس ١بي ٗرتٔق اظ ج٠ٔ٘، ٛٞضيسٙ آة، ٝغّٞ چي 

 ٝ ... ػبثطاٙ ٝ ًبضٜٗساٙ ثبٛي ضا ظيط ٛظط زاضت٠ ٝ زض ظٗبٙ ٜٗبست اهسإ ث٠ هبپيسٙ اٗٞاّ زيِطاٙ ٗي

 ًٜٜس.

 ثٜبثطايٚ الظٕ است ٗٞاضز شيْ ج٢ت پيطِيطي اظ سطهت اهسإ ضٞز.

 ٙ ثبٛيآق : ًبضٜٗسا

١ب ضا ث٠ ٛحٞي ٢ِٛساضي ًٜٜس ٠ً اٌٗبٙ ضٝيت ٝ  ًبضٜٗساٙ ثبٛي ٗي ثبيست ًٔي٠ ٝجٟٞ ٝ چي -1

 زستطسي ث٠ آ٢ٛب تٞسظ ٗطاجؼيٚ ثبٛي اٌٗبٙ پصيط ٛجبضس.

ًبضٜٗساٙ ثبٛي كوظ زض غٞضت ٗطاجؼ٠ ٗطتطي ٝ زضذٞاست چي پّٞ  اهسإ ث٠ اٛتوبّ چي ١بيي  -2

 زضذٞاستي اظ ُبٝ غٜسٝم ثٜ٘بيس.

 ة: ض٢طٝٛساٙ 

 ٗي ثبيست اظ هطاضزازٙ پّٞ، چي ٝ سبيط ٗساضى ثط ضٝي پيص ذٞاٙ ذٞززاضي ًٜٜس.  -1

 ١ِٜبٕ زضيبكت ٝجٟٞ ٛوس يب چي زض ٗجبٓؾ ثبال، يي ٛلط ١٘طاٟ زاضت٠ ثبضيس.  -2

زض غٞضت اٌٗبٙ اظ چي ١بي ضٗعزاض ثيٚ ثبٌٛي ضؼت، ث٠ جبي چي پّٞ ٝ  ٝ جٟٞ ٛوس استلبزٟ   -3

 ٛ٘بييس.

 ٗطاهت ٗٞتٞضسٞاضاٙ زٝ ٛلطٟ ٠ً زض ٗوبثْ ثبٛي ١بي تٞهق ًطزٟ اٛس، ثبضيس.  -4

ثب حٞآجبت تٔلٜي ثيٚ ضؼت، ٛيبظ ث٠ حْ٘ چي پّٞ ٝ ٝج٠ ٛوس ٛ٘ي ثبضس. زض غٞضتي ٠ً ٗججٞض   -5

 ١ب ضا يبززاضت ٝ ٢ِٛساضي ٛ٘بييس. ث٠ حْ٘ چي ٝ يب ايطاٙ چي ١ستيس ض٘بضٟ سطيبّ  چي

ي، اظ ذسٗبت  ثبٌٛساضي آٌتطٝٛيٌي  ضبْٗ تٔلٚ ثبٛي، ايٜتطٛت ثبٛي، ١بي اػتجبض ثب ت٢ي٠ ًبضت  -6

 ٗٞثبيْ ثبٛي، سبٗب٠ٛ آٌتطٝٛيٌي  ٝ پبيب٠ٛ ١بي كطٝضِب١ي استلبزٟ ٛ٘بييس.

ضٞيس ٌٗ٘ٚ است اتلبهبتي ثطاي ض٘ب  ١٘يط٠ ث٠ يبز زاضت٠  ثبضيس ظٗبٛي ٠ً اظ ثبٛي ذبضج ٗي  -7

ضيعي ضسٟ است. ١٘چٞٙ پٜچط ضسٙ اتٞٗجيْ، ًثيق ٝ  ثيبكتس  ٠ً تػبزكي ٛيست ٝ ًبٗالً ثطٛب٠ٗ

١بي ضرػي ض٘ب ٝ تصًط زيِطاٙ ٗجٜي ثط اي٠ٌٜ ٓجبس  ض٘ب ًثيق  است. زض ايٚ  آٓٞزٟ ضسٙ ٓجبس

٠ُٛٞ ٗٞاضز ١ٞضيبض   ثبضيس اظ ٝجٟٞ ذٞز ٗٞاظجت ًبْٗ ٛ٘ٞزٟ  ٝ سپس ج٢ت ضكغ ٗطٌْ اهسإ 

 ٛ٘بييس. 

طب١سٟ اكطاز ٝ ٗٞاضز ٗطٌٞى، ٗطاتت ضا ث٠ ٗسئٞٓيٚ ١ِٜبٕ ٝضٝز ٝ ذطٝج اظ ثبٛي زض غٞضت ٗ -8

 اعالع ز١يس. 111ثبٛي ٝ ٗطًع كٞضيت٢بي پٔيسي 

 


