قل سیزٍ فی االرض ثن اًظزٍ کیف کاى عاقبِ الوذکبیي /سَرُ اًعام11/

توصیه های سفرهای خارجی
ث ٝخارج اس کشَر بزاي افزادي کِ بِ طَر هكزر سفز هی کٌٌد ،هوكي است چٌداى هشكل ساس ًباشد ،چزا کِ آًاى
با هشكالت ٍ هسايل ايي قبیل سفزّا ًسبتاً آشٌا ّستٌد ،لیكي افزادي کِ بزاي بار اٍل سفز هی

کٌٌد ،هوكي

است با هَاًع ،هشكالت ٍ هسايلی هَاجِ گزدًد کِ هی تَاى با هطالعِ ،کسب آگاّی ٍ بزًاهِ ريشي قبلی آًْا را تا
حدٍدي بزطزف ساخت.
ملسومات سفر:




تٟيٌ ٝزس٘بٔ( ٝپبػپٛست) :ثش اػبع لٛا٘يٗ ٔؼبٞذ ٜثيٗ إِّّيٌ ،زس٘بٔ ْ ٝدسوي اػت و ٝاص عشف دِٚت كبدس ٔي
ٌشدد  ٚدس آٖ خغبة ث ٝوـٛسٞبي خبسخي ػٛٙاٖ ؿذ ٜو ٝفشد داس٘ذ ٜايٗ ٔذسن تجؼ ٝوذاْ وـٛس اػت  ٚتمبضب ؿذٜ
تب صٔب٘ي و ٝدس خبسج اص وـٛس ث ٝػش ٔي ثشد اص حٕبيت  ٚوٕه ٞبي لب٘٘ٛي آٖ وـٛسٞب ثشخٛسداس ٌشدد ٌ .زس٘بٔ ٝيه
ٔذسن ٔؼبفشتي ضشٚسي  ٚق اثُ وٙتشَ ثشاي ٔمبٔبت أٙيتي ٟٔ ٚبخشت اػت و ٝدس ٔشصٞب ؿٕب سا ٔتٛلف  ٚدس
كفحبت داخّي آٖ تبسيخ ٚسٚد  ٚخشٚج سا ثجت ٔي ٕ٘بيٙذ.
اخز ٚيضا (سٚاديذ)ٚ :يضا ٔدٛص ٚسٚد ؿٕب ث ٝوـٛس ٔملذ ٔي ثبؿذ و ٝلجُ اص ػفش ثبيذ اص وٙؼٍِٛشي ،ػفبست يب وبسداس
ػفبست وـٛس ٔملذ اخز ٔي ٌشد د ٔتٙبػت ثٛدٖ ٚيضا ثب ٘ٛع فؼبِيت ٔؼبفش (تدبسي ،تٛسيؼتي ،دا٘ـدٛيي ،ػّٕي )...ٚ
خٟت اخز آٖ ثبيذ ثب ثخؾ وٙؼِٛي وـٛس ٔملذ تٕبع ٌشفت  .دس ايٗ خلٛف وؼت اعالػبت ريُ حبئض إٞيت
اػت.
 oؿشايظ ٔ ٚذاسن ٔٛسد ٘يبص اخز ٚيضا ٔ ٚذت صٔبٖ كذٚس آٖ.
ٚ oاوؼيٙبػي ٖٛدس ٔمبثُ ثيٕبسيٟب  ٚاسائٔ ٝذسن ٔشثٛط ث ٝػالٔت خؼٕب٘ي خٟت ٚسٚد يب ػجٛس اص يه وـٛس .
ٛٔ oا٘غ ٔ ٚحذٚديت ٞبي اسصي (آيب ٔدبص ثٚ ٝسٚد ثب پٔ َٛحّي ٞؼتيذ؟ آيب ٔدبص ثٚ ٝسٚد ثب اسص دالس يب يٛسٚ
ٞؼتيذ؟)
 oثشاي تجذيُ اسص اص چٔ ٝحّي ثبيذ الذاْ وشد؟
ٌٛ oاٞي پضؿىي ٔٛسد ٘يبص ثشاي ٞش ٌ٘ ٝ٘ٛؼخ ٝدا سٚيي و ٝللذ داسيذ ثب خٛد حُٕ وٙيذ  ٚاعالع اص خذٔبت
ثٟذاؿتي  ٚدسٔب٘ي دس ٔٛالغ ضشٚسي.
 oاص ٚسٚد چ ٝوبالٞب يب ٚػبيّي خٌّٛيشي ثؼُٕ ٔي آيذ؟
ٔ oدٛص ٔ ٚحذٚديت ٔؼبفشت داخّي دس وـٛس ٔشثٛع ٝچٍٔ ٝ٘ٛي ثبؿذ؟

توصیه های قبل از سفر:









اٌش ٘يبص ثٔ ٝؼبفشت ثؼذي داسيذ ،ث ٝخبعش ايٙىٔ ٝدجٛس ٘جبؿيذ ثشاي ديذاس ثؼذي ٚيضا ثٍيشيذ ػؼي ٕ٘بييذ ٚيضايي ثب
ٔذت اػتجبس عٛال٘ي تش ثٍيشيذ.
اص تٕبٔي كفحبت ٌزس٘بٔٚ ٚ ٝيضا د ٚػشي فتٛوپي تٟي ٕٛ٘ ٝد ٚ ٜيه ػشي سا دس ٔٙضَ ٌزاؿت ٚ ٝيه ػشي سا ثب خٛد
حُٕ ٕ٘بييذ تب دس كٛست ػشلت يب ٔفمٛد ؿذٖ ٌزس٘بٔ ٝاص آٖ اػتفبدٕ٘ ٜبييذ .
ثٙٔ ٝظٛس خٌّٛيشي اص اتالف ٚلتٔ ،مذاسي پ َٛسايح وـٛس ٔٛسد ٘ظش ثشاي تأٔيٗ ٔخبسخي اص خّٕٞ ٝضي ٝٙتبوؼي
فشٚدٌب ٜتب ٔحُ البٔت ٔ ٚب٘ٙذ آٖ تٟي ٝن٘يذ .
ؿٕبس ٜي تّفٗ ػفبست خٕٟٛسي اػالٔي دس وـٛس ٔٛسد ٘ظش  ٚؿٕبس ٜي تّفٗ ٞتُٔ ،حُ البٔت  ٚؿٕبس ٜي تّفٗ
ٕٞشإٞ ٜؼفشاٖ  ٚػشپشػت ٌش ٜٚسا دس دػتشع داؿت ٝثبؿيذ.
تّفٗ ٕٞشا ٜخٛد سا خٟت اػتفبد ٜدس وـٛس ٔٛسد ٘ظش ثب ٔشاخؼ ٝثٔ ٝخبثشات سٔٚي ًٙوٙيذ  ٚسػبيت ٔٛاسد حفبظتي
دس كحجت ثب تّفٗ ٕٞشا ٜضشٚسي اػت (اص روش ٔؼبيُ اداسي ٘ ٚتيدٔ ٝأٔٛسيت ٔ ٚاللبت ٞب  ٚثش٘بٔٞ ٝبي ديذاس خٛد
 ...ٚخذاً پشٞيض ؿٛد).
اسص ٔٛسد ٘يبص خٛد سا اص ثب٘ه  ٚيب كشافي ٞبي ٔؼتجش تٟيٕ٘ ٝبييذ (ؿٕبسٞ ٜبي ػشيبَ اسص خٛد سا يبدداؿت ٕ٘بييذ).
ٕٞشا ٜداؿتٗ ػٛاثك پضؿىي دس كٛست داؿتٗ ثيٕبسي خبف.









وؼت اعالػبت ثٟذاؿتي  ٚآٌبٞي اص خذٔ َٚشثٛط ث ٝثيٕبسي ٞبي ٔٛخٛد دس وـٛس ٔملذ (ث ٝػبيت ثٟذاؿت خٟب٘ي
ٔ www.who.int/countries/en/:شاخؼٕ٘ ٝبييذ).
دػت ؿٕب
اص چٕذا٘ي اػتفبدٕ٘ ٜبييذ و ٝداساي ثٙذ ثشاي ا٘ذاختٗ سٚي ؿب٘ ٝاػت يب داساي چٙذ دػت ٝاػت  ٚثٝ
آػيت ٕ٘ي سػب٘ذ .ثشاي حُٕ ثبسٞبي ػٍٙيٗ اص چٕذاٖ چشخذاس اػتفبد ٜوٙيذ.
اص ِجبػٟبيي و ٝساحت ثٛد ٚ ٜخّت ٘ظش ٕ٘ي وٙٙذ اػتفبدٕ٘ ٜبييذ .
ثشاي دسيبفت آخشيٗ اعالػبت دس ٔٛسد ساحت تشيٗ ثش٘بٔٞ ٝب ٔ ٚحُ ٞبي ػى٘ٛت ،تؼٟيالت ٔؼبفشتي  ٚثش٘بٔ ٝسيضي
دليك اص افشادي و ٝث ٝتبصٌي اص آٖ وـٛس ثشٌـت ٝا٘ذ استجبط ثشلشاس وٙيذ.
لجُ اص ػفش ػؼي وٙيذ يه ديذ وّي اص وـٛس ٔملذ ثذػت آٚسيذ  .ثذيٗ ٔٙظٛس ٔي تٛاٖ اص ػبيت ٚصاست أ ٛخبسخ( ٝ
 ) www.mfa.gov.irاػتفبدٕ٘ ٜبييذ  ٚيىؼشي اعالػبت وّي اص خٕؼيتٚ ،ػؼت ؿٟشٞبي ٔ ،ٟٓآة ٛٞ ٚا آداة
 ٚسػٖٚ ،ْٛع حىٔٛت ،ػيبػتٔ ،مشسات ،صثبٖٔ ،زٞت٘ ،ظاد ،سٚصٞبي ّٔيٚ ،احذ پ ... ٚ َٛوؼت وٙيذ.
اعالػبت وّي ساخغ ثٔ ٝؼيش پشٚاصٛ٘ ،ع  ٚؿٕبس ٜي پشٚاصٔ ،ذت صٔبٖ احتٕبِي ػفش  ٚصٔبٖ تمشيجي ثشٌـت سا دس
اختيبس يه ػض ٛخب٘ٛاد ٜيب فبٔيُ يب آؿٙبي ٔٛسد اػتٕبد لشاس دٞيذ .

فهرست اقالم ضروری:









فشِ ًٙٞغت خيجي يب وتبة ٔىبِٕبت سٚصٔش ٜخبسخي (اص ٘ح ٜٛپيذا وشدٖ ٚاطٞ ٜبيي ٔثُ وٕه ،پّيغ ،آتؾ ... ٚ
اعٕيٙبٖ حبكُ وٙيذ) .
٘مـ ٝوٛچه  ٚسإٙٞبي تٛسيؼتي.
دفتشچ ٝيبدداؿت ،دفتشچ ٝآدسع ،لغت ٕ٘ب ٟٔ ٚش ٕ٘بص.
ثٙٔ ٝظٛس اػتفبد ٜاص ٚػبيُ ثشلي ثب ِٚتبطٞبي خبسخي يه آداپتٛس ٘يبص خٛاٞيذ داؿت .
ثبعشي ثشاي دٚسثيٗ ،ػبػت ٔچي ،چشاؽ ل ٜٛوٛچهٔ ،بؿيٗ حؼبة.
ػـٛاس وٛچه ،اتٛي ٔؼبفشتي  ٚػبػت وٛوي ٔؼبفشتي وٛچه.
ٔؼٛان ،خٕيش د٘ذأٖ ،بؿيٗ سيؾ تشاؽ ،ؿب٘ ،ٝكبث ،ٖٛخبي كبث ٖٛپالػتيىي ،اػپ سي يب ٔٛاد ضذ ثٛي ثذٖ (غيش
ٔبيغ ثبؿذ ثٟتش اػت) ،وشْ ضذ آفتبة ،ػٙدبق لفّي ،ػٛصٖ ٘ ٚخ ثب تؼذادي دوٕ ٝاضبف ٝپيشا. ٗٞ
ٔؼىٗ تدٛيض ؿذ ٜتٛػظ پضؿه ،داسٚي ضذ اػٟبَ ،لشف ػشٔبخٛسدٌي ،تؼذادي ِيٛاٖ يه ثبس ٔلشف ،آ٘تي
ثيٛتيه ٞب ٔب٘ٙذ  :تتشاػبيىّيٗ ،اسيتشٔٚبيؼيٗ ،ػفبِىؼيٗ ،چؼت صخٓ ،پٕبد يب ٔش ٓٞثشاي ٌضيذٌي ٘يؾ حـشات،
ػيٙه آفتبثي ،چٙذ ثؼت ٝؿىالت  ٚيه ثؼت ٝچبي ويؼ ٝاي.

توصیه های الزم در حین سفر:





اػٓ  ٚؿٕبس ٜي تّفٗ  ٚآدسع خٛد سا ٘ٛؿت ٚ ٝدس خبي ٔخلٛف ػبن لشاس دٞيذ ٔ .ذاسن خٛد سا دس ػبن دػتي
و ٝثب خٛد ث ٝداخُ ٛٞاپيٕب حُٕ ٔي ٕ٘بيذ ،لشاس دٞيذ .اص لشاس دادٖ پبػپٛست ٔ ٚذاسن ٔ ٟٓدس ػبن ثضسي وٝ
تحٛيُ ثبس ٛٞاپيٕب ٔي دٞيذ ،خٛدداسي ٕ٘بييذ.
ٔٛاظت ثبسٞبيي و ٝخٟت ثبسٌيشي ٛٞاپيٕب ٔي دٞيذ ثبؿيذ ،دلت وٙيذ ثشچؼت ثبسٞب ث ٝآٟ٘ب چؼجيذ ٚ ٜت ٝثشي
ثشچؼت ٞب ٘يض ث ٝثّيظ ؿٕب اِلبق ؿذ ٜثبؿذ  ٚاص حضٛس دس خبٞبي ؿّ ٛؽ فشٚدٌب ٜدٚسي ٕ٘بييذ.
لفُ وشدٖ چٕذاٟ٘ب يه الذاْ احتيبعي خٛة دس خٟت ٔمبثّ ٝثب ػشلت  ٚيب اؿتجب ٜثبص ؿذٖ چٕذاٟ٘بػت .









ػؼي وٙيذ سٚص لجُ اص پشٚاص غزاي صيبد ٘خٛسيذ  ٚدس داخُ ٛٞاپيٕب غزاي ػجه ٔيُ ٕ٘بييذ  ٚث ٝخبي وفؾ ٘ ٛاص
وفؾ ساحت اػتفبد ٜوٙيذ.
ثٔ ٝحض سػيذٖ ثٞ ٝش وـٛسي ثالفبكّ ٝػبػت خٛد سا ثب ػبػت ٔحّي تٙظيٓ ٕ٘بييذ تب ثتٛا٘يذ ثٛٔ ٝلغ ث ٝثش٘بٔٝ
ٞبي ٔٛسد ٘ظش ثشػيذ.
ٚلتي ثٔ ٝملذ سػيذيذ ٌزس٘بٔٚ ٚ ٝيضاي خٛد سا ثشاي اسائ ٝدس دػتشع داؿت ٝثبؿيذ  ٚثؼذ اص وٙتشَ ٌزس٘بٔ ٝثٟٔ ٝش
ٚسٚد  ٚخشٚج ٘ ٚيض تبسيخ ٞبي ٔشثٛع ٝو ٝدس ٌزس٘بٔ ٝؿٕب ثجت ٔي ؿٛد تٛخ ٝوٙيذ  .دس كٛست ٚخٛد اؿىبَ ػشيؼبً
ٔٛضٛع سا پيٍيشي وٙيذ.
ٍٙٞبْ سفتٗ ثٌٕ ٝشن خض ٚاِٚيٗ يب آخشيٗ ٘فشات كف ٘جبؿيذ.
دس فشٚدٌب ٜثبخ ٝاعالػبت  ٚتبثّٞٛبي سإٙٞب پبػخٍٛي ٘يبص ؿٕبػت .
اٌش ثشاي سفتٗ اص فشٚدٌب ٜثٔ ٝحُ البٔت ٚػيّ ٝاي اص لجُ ٟٔيب ٘ـذ ،ٜحتٕبً اص تبوؼي فشٚدٌب ٜاػتفبد ٜوشد ٚ ٜاص
وشايٚ ٝػبيُ ٘مّئ ٝتفشل ٝثپشٞيضيذ ٍٙٞ ٚبْ ػٛاس ؿذٖ ث ٝتبوؼي دلت ثيـتشي ٕ٘ٛد ٚ ٜػٛاس اِٚيٗ تبوؼي وٝ
ٍٙٞبْ خشٚج ؿٕب اص ٔمبثُ ؿٕب ػجٛس ٔي وٙذ ٘ـٛيذ چشا نٕٔ ٜىٗ اػت سا٘ٙذ ٜاص لجُ ٔٙتظش ؿٕب ثٛد ٜثبؿذ ٞ .شٌض
اص پيبد ٜؿذٖ اص تبوؼي و ٝدس آٖ احؼبع أٙيت ٕ٘ي وٙيذ  ٚيب سا٘ٙذ ٜآٖ ٔـىٛن ث٘ ٝظش ٔي سػذ ٞشاػي ٘ذاؿتٝ
ثبؿيذ ،لجُ اص سػيذٖ ثٔ ٝملذ ثب سا٘ٙذ ٜدس ٔٛسد وشاي ٝكحجت وٙيذ ٘ ٝثؼذ اص آٖ .

بازگشت به میهن:







تٛخ ٝداؿت ٝثبؿيذ ثّيظ ثشٌـت سا لجالً ث ٝتأييذ ثشػب٘يذ حتي اٌش ثّيظ ثشٌـت ؿٕب OKاػت ثبص  ٓٞاص ث ٝتأييذ
سػب٘ذٖ ثّيظ غفّت ٘ىٙيذ  .صيشا ثشخي اص ؿشوتٟبي ٛٞاپيٕبيي اص ٔؼبفشا٘ي و ٝثّيظ خٛد سا تأييذ ٘ىشد ٜا٘ذ وشايٝ
اضبفي دسخٛاػت ٔي ٕ٘بيٙذ ٕٞ .چٙيٗ ثشخي اص ؿشوتٟبي ٛٞاپيٕبيي ٔي خٛاٙٞذ و ٝؿٕب  24ػبػت ٔب٘ذ ٜث ٝپشٚاص،
ثّيظ خٛد سا ٔدذداً تأييذ ٕ٘بييذ.
اص آٚسدٖ اؿيبي ٕٔٛٙػ ٝث ٝفشٚدٌب ٜخٛدداسي ٕ٘بييذ چشا ؤٕ ٝىٗ اػت ػٛأُ أٗ يتي فشٚدٌب ٜث ٝؿٕب ٔـىٛن
ؿ٘ٛذ.
اص لجٞ َٛش ٌ ٝ٘ٛثؼت ٝاي اص افشاد ٘بآؿٙب خٟت ا٘تمبَ ث ٝوـٛس (يب ثشػىغ) خٛدداسي ٕ٘بييذ چشا ؤٕ ٝىٗ اػت يه
وبالي ٕٔٛٙع يب لبچبق تحٛيُ ؿٕب ؿٛد  ٚايٗ أش ٔي تٛا٘ذ ث ٝثبصداؿت ؿٕب ٔٙدش ٌشدد .
اص خشيذاسي اخٙبع حديٓ اص لجيُ يخچبَ  ٚتّ ٛيضي ٖٛخٛدداسي ٕ٘بييذ  .ثبس ٔدبص ثشاي ٞش ٔؼبفش حذاوثش 20
ويٌّٛشْ ٔي ثبؿذ  ٚخٟت اضبف ٝثبس ث ٝاصاي ٞش ويٌّٛشْ ٔجّغي دسيبفت ٔي ؿٛد .
دس ٍٙٞبْ ثبصٌـت ،اؿيبي ٕٔٛٙػ ٝاص لجيُ چبل ،ٛليچي٘ ،بخٗ ٌيش ،تف ًٙاػجبة ثبصي ،آتبسي  ٚاػجبة ثبصيٟبي
وٙتشَ داس  ٚثبعشي داس ،ػشٚيغ ناسد  ٚچٍٙبَ  ٚثغشي ؿيـ ٝاي سا حتٕبً داخُ ثبسٞبي تحٛيّي لشاس دٞيذ .

آسیب های اخالقی:
 ػذْ تٛخ ٝث ٝفضبيُ ا٘ؼب٘ي ،تمٛاي فشدي  ٚؿشافتٕٙذي ايشا٘ي ٔي تٛا٘ذ ٔٙدش ث ٝػذ َٚاص اِضأبت اخاللي  ٚؿشػي ٌشديذٚ ٜضٕٗ ا٘حشاف اص اٞذاف ػفش ثبػث اػٕبَ ثضٞىبسا٘ ٝديٍش  ٚأىبٖ ػٛء اػتفبد ٜاص فشد دس ٔٛضٛػبت ٔختّف ،ثبصداؿت  ٚحجغ،
كذٔبت خب٘ي ٔ ٚبِي  ... ٚسا فشا ٓٞآٚسدٔ .حٛسٞبي غبِت ايٗ ٘ٛع آػيت ٞب ث ٝؿشح ريُ ٔي ثبؿذ :





 تجؼبت ٘بؿي اص ثشلشاسي سٚاثظ ٘بٔـشٚع. تجؼبت ٘بؿي اص ؿشوت دس لٕبس  ٚفؼبِيتٟبي ٔـبث ٝاص لجيُ ثّيظ ثخت آصٔبيي ... ٚ تجؼبت ٘بؿي اص اػتؼٕبَ ٔٛاد ٔخذس يب اػتفبد ٜاص ٔـشٚثبت غيشٔدبص . -تجؼبت ٘بؿي اص حضٛس دس أبوٗ خٛؿٍزسا٘ي و ٝاص ٘ظش لٛا٘يٗ خٕٟٛسي اػالٔي ايشاٖ ٕٔٛٙع ٔي ثبؿذ.

 تجؼبت ٘بؿي اص ٕٞشا ٜداؿتٗ يب لبچبق ٔٛاد ٔخذس  ٚديٍش الالْ ٕٔٛٙػٝاص لجيُ اسص ،اؿيبي ػتيم ،ٝداسٞٚبي غيشٔدبص
...ٚ

آسیب های امنیتی:
اكٛالً ٔؼبفشت فشد يب ٌشٞٚي اص وـٛسي ث ٝوـٛس ديٍش ث ٝػٛٙاٖ يه فشكت ٔٙبػت ثشاي ػشٚيؼٟبي اعالػب تي  ٚأٙيتي وـٛس
.
ٔيضثبٖ تّمي ٔي ؿٛد
ػشٚيغ ٞبي اعالػبتي ٌ ٚشٟٞٚبي ٔؼب٘ذ ثب ٘ظبْٔ ،تشكذ تخّي ٝاعالػبتي  ٚيب خزة ٔؼبفشاٖ ث ٝػٛٙاٖ يه ٔٙجغ خجشي ٔي
ثبؿٙذٛٔ .ضٛػبت ٔٛسد ػالل ٝآ٘بٖ ٔي تٛا٘ذ ٔٛاسدي ثبؿذ و ٝثشاي ٕٛٞعٙبٖ ٔؼبفش ،اعالػبت ػبدي ٔ ٚؼِٕٛي تّمي ٔي ؿٛد ٚ
دس ايٗ ساػتب سؤػبي دا٘ـٍبٞ ٜبٔ ،ؼب٘ٚيٗٔ ،ذيشاٖ  ،اػبتيذ ،دا٘ـدٛيبٖ  ٚوبسوٙبٖ دِٚت ثشاي ػشٚيغ ٞبي اعالػبتي،

اسصؿٕٙذ ٔحؼٛة ٔي ؿ٘ٛذ .دػتٍبٞ ٜبي أٙيتي  ٚاعالػبتي وـٛس ٔيضثبٖ اص صٔبٖ ٔشاخؼ ٝافشاد ثشاي اخز سٚاديذ ٔ ٚلبحج ٝدس
ػفبست ث ٝآٟ٘ب ث ٝديذ تٟذيذ  ٚفشكت ٔي ٍ٘ش٘ذ  ٚپغ اص آ٘ى ٝاص عشيك ٔشالجتٔ ،لبحج ٚ ٝتحميك ،كحت اظٟبسات افشاد ٔجٙي
ثش اٞذاف ػبدي (تحليُ ،ثبصديذ ػّٕي ،صيبست ،ؿشوت دس ٕٞبيؾ ػّٕي  )... ٚاحشاص ٌشديذ ،ثبص  ٓٞثب تٛخ ٝثٔ ٝيضاٖ إٞيت
ؿخق  ٚدػتشػي ٚي ث ٝاعالػبت تب ٔذت صٔبٖ الصْ ا ٚسا تحت ٔشالجت  ٚتٛخ ٝػش ٚيغ ٞبي ٔزوٛسٔ ،ب٘ٙذ الذأبتي اص لجيُ
٘لت ٔيىشٚفٗ يب دٚسثيٗ ٔخفي دس ٔحُ البٔت ٚ ،اسػي ٔخفيبِ٘ٛ ٝاصْ ؿخلي ،وٙتشَ ٔىبِٕبت تّفٙي ،ؿٙبػبيي ٘مبط ضؼف
خٟت اػتفبدٔ ٜمتضي (پ ،َٛخٙغ ٔخبِفٔ ،مبْ  ،)... ٚاػتفبد ٜاص تٟذيذ يب تغٕيغ (اص عشيك دسػت وشدٖ پبپٛؽ ،دسٌيشي
ػبختٍي  ٚؿىبيت  ٚاحضبس تٛػظ پّيغ ،خبػبصي ٔٛاد ٕٔٛٙػ ٝداخُ ٚػبيُ  ،)... ٚتؼميت ٔ ٚشالجت غيشٔحؼٛع  ... ٚلشاس ٔي
دٙٞذ.
توصیه های امنیتی و حفاظتی در كشور بیگانه:




















٘ـبٖ ٘ذادٖ ٔذاسن  ٚپ َٛدس خٛأغ ػٕٔٛي ٔ ٚىبٖ ٞبي پشخٕؼيت .
خّت تٛخ٘ ٝىشدٖ  ٚاختٙبة اص سفت  ٚآٔذ ث ٝتٟٙبيي دس ؿت  ٚيب دس ٔىبٟ٘بي خّٛت يب ٔـىٛن  ٚخٛدداسي اص ػٛاس
ؿذٖ ث ٝغيش اص خٛدسٞٚبي ٘مّي ٝػٕٔٛي.
خٛدداسي اص فشٚؽ ٌشد٘جٙذ ،اٍ٘ـتشي ،ػبػت  ٚصيٙت آالت  ٚدٚسي وشدٖ اص اؿخبكي و ٝثشاي خشيذ ث ٝؿٕب ٔشاخؼٝ
ٔي ٕ٘بيٙذ  ٚدس خشيذ دلت ٕ٘بييذ و ٝتٟٙب وبالي ٔدبص سا خشيذاسي ٕ٘بييذ .
ٔشالجت اص ٔذاسن ،پ ،َٛاؿيبي پش اسصؽ ...ٚ
ػٕٔٛبً دس ٍٙٞبْ ٚسٚد ث ٝوـٛس ٔملذ  ،افشاد ٘بؿٙبع  ٚثؼضبً ايشا٘ي ،ثب ػٙبٚيٗ ٔختّف اص خّٕٔ ٝتشخٓ ،سإٙٞب  ... ٚثٝ
ؿٕب ٔشاخؼٕٛ٘ ٝد ٚ ٜپيـٟٙبد ٔؼبػذت ث ٝؿٕب سا داس٘ذ ،تٛكئ ٝي ٌشدد ث ٝآٟ٘ب اػتٕبد ٕ٘ٛٙد ٚ ٜحتي ٞذف اص
ٔغافشت خٛد سا ٘يض ث ٝايـبٖ ثبصٌٕٙ٘ ٛبييذ .
ثب تٛخ ٝث ٝآٌبٞي ٕ٘بيٙذٌي ٞبي خٕٟٛسي اػالٔي اص ٔمشسات وـٛس ٔملذ ،دس كٛست ثشٚص ٞش ٌٔ ٝ٘ٛـىُ يب ٘يبص ثٝ
ٞش ٌ ٝ٘ٛسإٙٞبيي ثالفبكّ ٚ ٝثذ ٖٚتشديذ ثب ٔشاخؼ ٝثٕ٘ ٝبيٙذٌي ٞب اص سإٙٞبيي ٔ ٚؼبػذت آٟ٘ب اػتفبدٕ٘ ٜبييذ .
ٔذاسن  ٛٞيتي ٔ ٚؼبفشتي خٛد ٔثُ ٌزس٘بٔ ،ٝؿٙبػٙبٔ ... ٚ ٝسا ثٞ ٝيچ ػٛٙاٖ  ٚتحت ٞيچ ؿشايغي دس اختيبس افشاد
٘بؿٙبع لشاس ٘ذٞيذ ،چشا و ٝدس كٛست ٚلٛع ٞش ٌٔ ٝ٘ٛـىُ يب ػٛء اػتفبد ٜاص ايٗ ٔذاسن تٛػظ ٞش ؿخق ديٍش،
ٔؼئِٛيت آٖ ثش ػٟذ ٜؿٕب خٛاٞذ ثٛد.
چٙب٘چٌ ٝزس٘بٔ ٝخٛد سا ثشاي ا٘ح اْ ػفش دس اختيبس ؿشوت ٔؼبفشثشي لشاس داد ٜايذ حتٕبً ٘ؼجت ث ٝاخز سػيذ آٖ ثب
دسج صٔبٖ تحٛيُ ٌزس٘بٔ ٝالذاْ ٕ٘بييذ.
چٙب٘چ ٝثٞ ٝش دِيُ تٛػظ پّيغ ٔحّي ثبصداؿت ؿذيذ ثالفبكّ ٝاص ٔأٔٛسيٗ ثخٛاٞيذ ث ٝاػتٙبد ٔبد 36 ٜوٛٙا٘ؼيٖٛ
ٚيٗ ٘بظش ثش أٛس وٙؼِٛئ ،شاتت سا ػشيؼبً ث ٝػفبست يب ٘ضديىتشيٗ ػشوٙؼٍِٛشي خٕٟٛسي اػالٔي ايشاٖ اعالع
دٙٞذ  ٚچٙب٘چ ٝصثبٖ ٔحّي سا ٕ٘ي دا٘يذ ،اص أضبي ٞش ٌ ٝ٘ٛاٚساق  ٚاػٙبد خٛدداسي فشٔبييذ .
اٌش ثب افشاد ٔؼتي ٔٛاخ ٝؿذيذ ،ػؼي وٙيذ و ٝث ٝا ٚتٛخٟي ٘ىٙيذ ،اٌش ا٘دبْ چٙيٗ وبسي غيشٕٔىٗ اػت حٛاع اٚ
سا پشت وشد ٚ ٜث ٝسا ٜخٛد ادأ ٝدٞيذ  ٚث ٝخبعش داؿت ٝثبؿيذ ؤٕ ٝىٗ اػت و ٝا ٚحميمتبً ٔؼت ٘جبؿذ ،ثّى ٝػبسق
يب خيت ثش ثبؿذ.
ّٔيت خٛد سا فبؽ ٘ىشد ٚ ٜاص خيبثبٟ٘بيي و ٝتشدد ٚػبيُ ٘مّي ٝثيـتش اػت اػتفبد ٜوشد ٚ ٜث ٝكٛست ٌشٞٚي ػفش
ٕ٘بييذ.
اعبػت اص دػتٛسات ػشپشػت ٌش ٜٚيب سئيغ  ٜيأت ٕٞشا ٜسا دس ع َٛػفش دس ٘ظش داؿت ٝثبؿيذ .
اص لشاس دادٖ وبست ؿٙبػبيي ٌ ،زس٘بٔ ٚ ٝپ َٛخٛد دس خيت ػمت ؿّٛاس ثپشٞيضيذ  ٚآٟ٘ب سا دس خيت داخُ و ٝداساي
دوٕ ٚ ٝصيپ ثبؿذ لشاس دٞيذ .دس كٛست أىبٖ اص ويف ٞبي وٕشي يب ويف ٞبيي و ٝاص ٌشدٖ آٚيضاٖ ٔي ؿٛد  ٚداخُ
ِجبػٟب جاي ٔي ٌيشد ،اػتفبد ٜوٙيذ .
ػؼي ٕ٘بييذ تٟٙب ث ٝثبصاس يب خيبثبٖ ٘شٚيذٌ ،ـت ٌ ٚزاس دػت ٝخٕؼي أٙيت ؿٕب  ٚدٚػتب٘تبٖ سا افضايؾ ٔي دٞذ .

















دس ػفشٞبي ػّٕي يب ٚسصؿي ،وبست ٛٞيتي اص ػٛي ثشٌضاسوٙٙذٌبٖ ث ٝؿٕب اسائٔ ٝي ٌشدد ،ػؼي وٙيذ ٕٞيـ ٝآٖ سا
ٕٞشا ٜداؿت ٝثبؿيذ.
لجُ اص ايٙى ٝاص ٞتُ خبسج ؿٛيذ وبست ٞتُ سا اص پزيشؽ ثٍيشيذ ،چشا و ٝدس كٛست ٌٓ ؿذٖ ٔي تٛا٘يذ ثب ٘ـبٖ
دادٖ وبست ٞتُ ث ٝپّيغ يب سا٘ٙذ ٜتبوؼي ،ثٞ ٝتُ ثشٌشديذ .
اػٓ ٞتُ ،خيبثبٖ اكّي ٞتُ٘ ،بْ ايؼتٍبٞي و ٝدس آٖ اتٛثٛع يب ٔتش ٚپيبد ٜيب ػٛاس ؿذ ٜايذ سا ث ٝصثبٖ ٔحّي ة ٜ
خبعش ثؼپبسيذ.
اص ثشلشاسي استجبط ثب ٌشٟٞٚبي ٔؼب٘ذ ثب ٘ظبْ  ٚػٙبكش ضذ ا٘مالة خٛدداسي وٙيذ .
تجذيُ اسص دس ثب٘ىٟبي سػٕي وـٛس ٔملذ  ٚخٛدداسي اص تجذيُ اسص دس ثبصاس آصاد (ثبصاس ػيب.)ٜ
ٌزس٘بٔ ٝخٛد سا ٕٞشا ٜخٛد ث ٝؿٟش ٘جشيذٍٔ ،ش آ٘ى ٝث ٝآٖ ٘يبص داؿت ٝثبؿيذ  .ػشلت يرس٘بٔ ٝاص ػشلتٟبي ٔؼِٕٛي
خيبثب٘ي اػت.
ػؼي وٙيذ اٌش خبيي ٔي سٚيذ حتٕبً يه ٘فش اص سفت  ٚثشٌـت ؿٕب اعالع داؿت ٝثبؿذ تب دس كٛستي و ٝاتفبلي ثشاي
ؿٕب افتبد ،آٖ فشد ٍ٘شاٖ تأخيش ؿٕب ؿٛد.
اص ٘ضديه ؿذٖ ث ٝكحٞ ٝٙبيي ٘ظيش تلبدفبت ،دسٌيشي ،تدٕغ ،تظبٞشات خيبثب٘ي ،آتؾ ػ ٛصي  ...ٚخٛدداسي وٙيذ.
ٔمشسات ػذْ ػىغ ثشداسي اص أبوٗ ٕٔٛٙػ ٝسا ٕٛٞاس ٜسػبيت ٕ٘بييذ ٍٙٞ .بٔي و ٝث ٝثؼضي اص ٔشاوض ثب تبثّ ٚ ٛثي تبثّٛ
ٔب٘ٙذ ٔشاوض پّيغ ،استؾٔ ،زٞجي ،فشٍٙٞيٚ ،صاست خب٘ٞ ٝب  ... ٚسٚثشٔ ٚي ؿٛيٓ ثبيؼتي دس ٘ظش داؿت ٝثبؿيٓ و ٝتٟيٝ
ػىغ اص آٟ٘ب ٕٔٛٙع ةٚد ٚ ٜػىؼجشداسي آص آٖ ٔٙدش ث ٝدػتٍيشي  ٚپشداخت خشئٕ ٝي ؿٛد .
ػذْ اثشاص ٞش ٌٕٞ ٝ٘ٛذسدي ثب اتجبع وـٛس ٔيضثبٖ دس ٔٛالؼي و ٝث ٝػُّ ٌ٘ٛبٌ ٖٛاص وـٛس ٔتجٛػ ٝخٛد اظٟبس
٘بسضبيتي ٔي ٕ٘بيٙذ  ٚدخبِت دس أٛس ػيبػي  ٚوـب٘ذٖ افشاد وـٛس ٔضثٛس ث ٝثحث ػيبػي ... ٚ
ػذْ تٕبع اةافشاد غيش ٔدبص (افشادي و ٝؿغُ خبكي ٘ذاس٘ذ).
دس خيبثبٖ ٞبي ؿّٛؽ ؿٟش ٔ ٚحّٞ ٝبي ثذ٘بْ ٚاسد ٘ـٛيذ ٌ .بٞي حتي پّيغ ٘يض خشأت ٚاسد ؿذٖ ث ٝايٗ ٔحّٞ ٝب سا
٘ذاسد.
ػذْ تٕبع ثب اتجبع ػبيش وـٛسٞبيي و ٝدس وـٛس ٔيضثبٖ البٔت داؿت٘ ٚ ٝبؿٙبع ٞؼتٙذ .
ػذْ خشٚج اص حذاوثش ؿؼبع تؼييٗ ؿذ ٜدس وـٛس ٔيضثبٖ.

مسائل ايمنی در هتل:











ثٔ ٝحض ٚسٚد ثٞ ٝتُ ػؼي وٙيذ دسثٟبي خشٚج اضغشاسي ٔ ٚحيظ ٞبي أٗ سا ٔشٚس  ٚؿٙبػبيي وٙيذ.
ثؼذ اص ٚسٚد ث ٝاتبق ،حتٕبً دسة سا اص داخُ لفُ ٕ٘بييذ .
ٍٙٞبْ اػتفبد ٜاص دػتـٛيي  ٚحٕبْ اٌش دس اتبق تٟٙب ٞؼتيذ ،دسة دػتـٛيي سا ثبص ثٍزاسيذ .
دس اغّت ٔٛاسد ،دس ٖٚيخچبَ ٞتُ پش اص ٘ٛؿيذ٘ي اػت و ٝدس كٛست ٔلشف ،پ َٛآٖ ٍٙٞبْ تحٛيُ ٞتُ ،حؼبة ٔي
ؿٛد.
پغ اص خشٚج اص اتبق دسة آٖ سا لفُ ٕ٘ٛد ٚ ٜوّيذ سا ث ٝپزيشؽ تحٛيُ دٞيذ .
دس كٛستي وٞ ٝتُ داساي ػ٘ٛب  ٚاػتخش ٔختّظ ثٛد ،اص سفتٗ ث ٝايٗ ٔىبٖ ٞب خٛدداسي ٕ٘بييذ.
ٍٙٞبْ خشٚج اص ٞتُ ،اص خب ٌزاؿتٗ اػٙبد ٔ ٚذاسن ،پبػپٛست ،پ ٚ َٛخٛاٞشات دس اتبق خٛدداسي ٕ٘بييذ  ٚػؼي
وٙيذ آ٘شا ث ٝكٙذٚق أب٘ت ٞتُ تحٛيُ داد ٜسػيذ دسيبفت ٕ٘بييذ  ( .ث ٝيبد داؿت ٝثبؿيذ و ٝخذٔٞ ٝتُ ثشاي ٘ظبفت
حتٕبً ث ٝاتبق ؿٕب ػش خٛاٞذ صد).
دس كٛستي و ٝاػٙبد ٔ ٟٓػّٕي يب اداسي ثٕٞ ٝشا ٜداسيذٞ ،شٌض آ٘شا اص خٛد دٚس ٘ىٙيذ  ٚاٌش داساي عجم ٝثٙذي ثٛد آ٘شا
حتي ث ٝكٙذٚق أب٘ت ٞتُ  ٓٞتحٛيُ ٘ذٞيذ ،چشا ؤٕ ٝىٗ اػت ٔٛسد ثٟش ٜثشداسي لشاس ثٍيشد .

اص دػٛت افشاد خبسخي ث ٝاتبق خٛد اختٙبة ٕ٘بييذ.

