
 مجتمع آموزشی غرب  آداب معاشرت و تشریفات مامورین حفاظت فیزیکی 
 مدرس : دکتر مجید صفری  

است   بهتر  پرسنل   کلیه  که  است  بدیهیاتی  از  اداری  معاشرت  آداب  و  فیزیکی  تشریفات حفاظت   : مقدمه 

نسبت به آن اقداماتی را شروع نمایند ، قطعاً یک سری از آداب به خانواده و منطقه و قشر تربیت شده در  

این دوره  به    لذا در  های پس از استخدام بر می گردد،  آن بر می گردد و قسمت کوچکی از آداب به آموزش

به مقتضای   اداری  از  آداب معاشرت  امید است سرنخی    6مختصری   ساعت تدریس  اشاره می گردد و 

باشد برای همکارانی که قصد دارند بهترین افراد سازمان متیوع باشند . چراکه امام حسین )ع( می فرمایند : 

با مردم نشا با )) مدارای  نه عقل است (( و خوشا بحال سازمانی که کارکنانی عاقل دارد که توان مدارای 

 ارباب رجوع را دارند . اگر به مصرع زیر توجه نماییم : 

 دود اگر باال نشیند کسر شان شعله نیست 

 جای چشم ابرو نگیرد گرچه او باالتر است . 

و خانواده ایشان و در نهایت سازمان مربوطه    به این نتیجه می رسیم که  رعایت ادب نشانه شخصیت فرد  

است لذا بهتر است با حفاظت گفتار از خود و خانواده و سازمان متبوع چهره مناسبی را به عموم افراد منتقل 

 نماییم . آری  )) تا مرد سخن نگفته باشد ، عیب و هنرش نهفته باشد (( 

 ::پیامبر گرامی اسالم فرمود

(. »فرزندان خود را محترم بدارید و آنان را با آداب خوب و پسندیده با 6 وَ أَْحسِنُوا آدابَهُم«)اَکْرِمُوا اوالدَکُمْ»

 » ( آنان رفتار نمایید

(. »رحمت خدا بر کسی  7رَِحمَ اللَّهُ عبداً أعانَ ولَدَهُ علی برِّه باإلحسان إلیه، و التألّف له و تعلیمه و تأدیبه،«)»

 ( فرزند خود کوشا باشد و به او آداب خوب و نیک بیاموزدباد که در احسان و محبت به 
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 :علی علیه السالم فرمود

( »یتیم را با آنچه فرزندان خود را ادب می کنید، ادب نمائید«. یعنی  8أَدِّبِ الیَتِیمَ مِمَّا تُؤدِّبُ مِنهُ وَلَدَکَ«)»

 .حتی ادب کردن منجر به زدن گردد

 ٌُ ٔ  مجانبه   و  األذی   کفّ  و  األدب  ُحسن :  ٌ ٔ  ه غُرب  معهُنَّ  لیسَ  ٌ ٔ  اید: »ثالثهامام صادق علیه السالم می فرم

 آزاری   بی  و  پسندیده  ادب:  کند  نمی  غربت   احساس  آنها  بودن  داران  با  شخص   که  است   چیز  »سه.  الریب«

 .«تردید و شک از دوری و مردم به نسبت 

اخالق، پایه و مقدمه آداب است. ولی  پس معلوم می شود گرچه آداب، ناشی از اخالق؛ و به عبارت دیگر  

 . باهم فرق دارند و به وسیله ادب خوب؛ می توان اخالق بد را تغییر داد

 

 آداب تشریفات ارباب رجوع : 

)) ادب آداب دارد (( پس در  جایگاه میزبان می بایست به نحوی برخورد شود که میهمان احساس  بقولی  

ده یا میهمان اداره شما برای سفره شما و خوراکی روی میز به آن  نشاط و راحتی نماید ، قطعاً مراجعه کنن

این   آورد و  به وجد می  را  میهمان  ، قطعاً  لذا روی خوش شما صاحب خانه   ، است  نکرده  مراجعه  اداره 

بهترین برخورد با میهمان است که بواسطه این مهمان نوازی حضرت ابراهیم خلیل اهلل شد و حضرت محمد 

 باشد که ماهم مکارم االخالق باشیم .  حبیب خداگردید.

 )) اگر بهترین بودن بهترین است ، چرا برای بهترین بودن برنامه ریزی نکنیم . (( 

 و قتی مامور حفاظت فیزیکی متکبرانه رفتار نمایئد باید شعر زیر را سرلوحه خود قراردهد  :  

 پوریای ولی گفت که صیدم به کمند است  

 بلند است  از همت داوود نبی بخت 

 افتادگی آموز اگر طالب فیضی  

 هرگز نخورد آب زمینی که بلند است .  
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 روش  تشریفات :  

 الف:قبل  از حضور ارباب رجوع:

 آمادگی داشتن  قبل از ورود مهمان یا ارباب رجوع -1

 آراسته بودن وداشتن لباس فرم قبل از ورود مهمان یا ارباب رجوع-2  

در صورتی که مهمان از قبل با شرکت یا اداره هماهنگ کرده بودند نسبت به گرفتن مجوز ورود اقدام    -3

 شده تا از معطل کردن مهمان یا ارباب رجوع جلو گیری شود. 

 اتتمهیدات الزم جهت میزان نیروی کافی جهت مراسم-4

 اسامی مدعوین ودعوت شدگان وآماده سازی کارت تردد جهت شرکت کنندگان  -5

 چک کردن محل سخنران رانی یا محل اسکان مهمان -6

 

 

 ب:حین ورودارباب رجوع یا مهمان: 

 سالم دادن و حال واحوال پرسی کردن-1

 با چه قسمتی یا فردی در اداره یا شرکت کار دارین -2

 شونده  هماهنگی با واحد مالقات-3

 روئیت کارت شناسایی -4

 ثبت ورود وخروج ودادن برگه مالقات به واحد مراجعه کننده -5

 رعایت ادب واحترام در خصوص راهنمایی مهمانان  -6

 کنترل چشم واشراف به مهمانان -7
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 حفظ وایجاد امنیت وآرامش برای مهمان در محل اسکان،اداره،شرکت -8

 احترام گذاشتن به مهمان -9

 ت اسامی مهمانان قبل از ورود به سازمان اخذ لیس-10

 با اعتمادبه نفس صحبت کردن-11

 برخورد قاطع ومحترمانه به محض ورود مهمانان  -12

 آداب دست دادن -13

 در نظر گرفتن وبرخورد با ارباب رجوع)جنسیت رعایت شود( -14

 استقبال وبدرقه مناسب مهمانان -15

 فامیلی معرفی طرفین به یکدیگر با ذکر -16

 حرف دیگران را قطع نکنید-17

   بلند حرف نزنید-18

 نگهبان در جای پیشبینی شده قرار بگیرد.-19 

 در حین مراسم وجلسالت مراقبت از مکان جلسه وهر گونه تحریک مشکوک -20

 از ورود لب تاب ودوربین به داخل مجموعه جلوگیری شود بجز مواردی که هماهنگ شده بود. -21

 رفتن مهمان: پ:بعد از 

در  -1 مراسم  پایان  تا  ایمنی  ج نگهبان  نکات  رعایت  و  وافراد  وسایل  خروج  و  باشد  می  مستقر  خود  ای 

 را کنترل می نمایند .   وحفاظتی

 اعالم اتمام مراسم وخروج میهمانان به مسئولینرصد و  -2

 وهمراهی کردن مهمانان تا خروج        چیدمان نیروهای حفاظتی -3
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 یست خودروهای درحین خروج بالیست که حین ورود ثبت شده اند.مطابق ل  -4  

 باز بینی سالن جلسات بخاطر جاماندن وسایل شخصی از قبیل موبایل ،کیف، لب تاب،....-5

6-  ... 

 

 حفاظت فیزیکی: عمومی ستورالعمل د

آرم  -1 با  سازمانی  فرم  های  لباس  از  اند  موظف  فیزیکی   حفاظت  در  شاغل  همکاران  ولوگوی  کلیه 

 سازمان استفاده نمایند. 

به  -2 ونسبت  داشته  اطالع  تابعه  های  محیط  در  خود  وظایف  از  میبایست  فیزیکی  حفاظت  عوامل 

 پاسداری از وظایف خود کوشش نمایند. 

 حفظ آراستگی کامل در حین خدمت توسط پرسنل حفاظت فیزیکی الزامی است.-3

تعیین  -4 ساعت  در  اند  موظف  فیزیکی  حفاظت  محیط خدمت خود حضور  پرسنل  و  محل  در  شده 

 یابند. 

پرسنل حفاظت فیزیکی موظف اند ضمن هوشیاری ودقت در کنترل محیط خود هر گونه وضع غیر  -5

 عادی را که مشاهده می کنند در اولین ساعت ممکن به مافوق خود اطالع دهند.

 ه مراتب توسط پرسنل حفاظت فیزیکی الزامی است.لرعایت اصل سلس -6

 پرسنل حفاظت فیزیکی موظف اند همواره محل خدمت خوذد راتمیز وپاکیزه نگه دارند.   -7

پرسنل حفاظت فیزیکی موظف اند ضمن رعایت ادب در گفتار،ورود مراجعین به داخل محیط    --8

 های متبوع را به صورت تلفنی وبا هماهنگی الزم با واحد مربوطه به انجام برساند.

اند پس از اخذ کارت شناسایی معتبر جهت ورود مراجعین اقدام  پرسنل حفاظت فیزیکی م  -9 وظف 

 نماید. 
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پرسنل حفاظت فیزیکی موظف انداز ورود مراجعین فاقد کارت شناسایی جلوگیری به عمل آورده  -10

 مگر باهماهنگی مسئول حراست وواحد مربوطه.

قات صادر وبه مراجعه  پرسنل حفاظت فیزیکی موظف اند جهت ورود مراجعه کنندگان برگه مال  -11

امضای به  را  مالقات  برگه  که  نماید  تاکید  به    کننده  راهنمایی  به  اقدام  سپس  برساند،  شونده  مالقات 

 محیط نمایند.

پرسنل حفاظت فیزیکی موظف اند هنگام خروج از مراجعه کنندگان برگه مالقات امضاء شده را    -12

 تحویل بگیرد. 

مو 13 وگرم،  سرد  سالح  گونه  هر  ودر ورود  بوده  ممنوع  ها  محیط  داخل  به  آفرین  خطر  زا  آتش  اد 

حتما وسایل  نوع  این  داشتن  مسئول    "صورت  نماید،با)امضاء  فیزیکی  حفاظت  تحویل  ورود  از  قبل 

 حفاظت فیزیکی رسید ارائه کردد(.

 پرسنل حفاظت فیزیکی مجاز به تغییر در لباس فرم سازمانی خود نمی باشد. -14

که به صورت مستقیم با ارباب رجوع ارتباط دارند در محل خود از رفتار    پرسنل حفاظت فیزیکی -15

 خود داری نمایند  "های ناشایست مانند)نشستن در وضع نامناسب، خوردن وآشامیدن(جدا

پرسنل حفاظت فیزیکی موظ اند در طول خدمت خود با اخالق حسنه با مراجعین و پرسنل رفتار -16

 نمایند. 

دخانیات،مص-17 در حین خدمت  استعمال  موبایل  با  وبازی  وتلویزیون  رادیو  از  استفاده  تنقالت،  رف 

 ممنوع میباشد.

 .پرسنل حفاظت فیزیکی دقت ومراقبت در مواقع بازرسی از تردد کنندگان را مد نظر قرار دهند18

خود داری  "پرسنل حفاظت فیزیکی از جابجا کردن خودروی همکاران ومدعوین در پارکینک جدا-19

 نمایند. 

پرسنل حفاظت فیزیکی موظف اند ضمن رعایت اصول گفتاری از افشاءکردن اطالعات محرمانه به  -20

 خود داری نماید.  "افراد غیر جدا



 مجتمع آموزشی غرب  آداب معاشرت و تشریفات مامورین حفاظت فیزیکی 
 مدرس : دکتر مجید صفری  

 پرسنل حفاظت فیزیکی موظف اند متناسب با موقعیت از مالطفت وقاطعیت الزم برخوردار باشند.-21

مراجعه  -22 خروج  هنگام  در  اند  موظف  فیزیکی  حفاظت  ایشان    پرسنل  با  پرسنل  و  کنندگان 

 خداحافظی نمایند. 

 هرگونه بد رفتاری،بد اخالقی با همکاران وارباب رجوع ممنوع بوده وتخلف محسوب می شود.-23

فیزیکی موظف اند با اعمال کنترل دقیق ونظارت بر محیط خود در جهت پیشبرد   پرسنل حفاظت -24

 اهداف سازمان اقتصادی کوثر کوشا باشند. 

 ثبت وقایع در دفتر روزانه به صورت گزارش منعکس شود.-25

سنل حفاظت فیزیکی موظف اند ضمن اخذ لیست وفرم مربوط به اموال وارد شده وخارج شده  رپ-26

با امضاء وتایید مسئول مربوط، انجام وثبت در دفتر وقایع نمایند.) قابل   "از محیط متبوع خود را صرفا 

 تجلسات نقل وانتقال توسط همکاران حفاظت فیزیکی الزامی است(.توجه است دریافت تصویر صور

پرسنل حفاظت فیزیکی موظف اند از دریافت هرگونه برگه اخطاریه، احضاریه وابالغیه از مراجع -27

 قضایی)مرتبط با پرسنل( ،خودداری نمایند. 

ناشی از عدم  حسن اجرای این دستورالمعل به عهده مسئول حراست می باشد وهر گونه عواقب  -28

 اجرای دستورالعمل که منجر به بروز حادثه شود متوجه مسئول مربوطه خواهد بود.

 :  پایانی  ارزیابیه مسئل 3

شعر و تعدادی حدیث در رابطه با رعایت ادب را بیان کرده و تحلیل و بررسی نمایید ودر   -  10 .1

   بفرمائید. )تایپی یا با خودکار مشکی ( .پشت و رو به مجتمع آموزشی ارسال  4یک برگه آ

 صفحه ای (  از تجربیات تشریفاتی خود را آماده و ارسال بفرمائید . ؟  4برگی)  2جزوه ای  .2
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 سئواالت کتاب باز تشریفات مامورین حفاظت فیزیکی  :  

 طریقه صحیح کنترل عبور ومرور افراد مسئول را با رعایت تشریفات ذکر کنید؟ -1

محیطی   به   نیاز  دیپلماسی  کند.عمل وشغل  می  آسان  را  کاردیپلمات  که  است  این  تشریفات 

رسمی وآرام دارد. مانند نحوه نشست وبرخواست دید وبازدید شرکت در جشنها وعزاداری ها  

دیپلماتها   زندگی شغلی وخصوصی  در  وغیره خالصه  ها  نامه  استوار  ها،تقدیم  قرارداد  انعقاد 

رد. وتکلیفرا روشن می کند ودستور می دهد والزم که همه دیپلماتها فن  تشریفات دخالت دا

تشریفات را بیاموزند.اکثر قواعد ورسوم تشریفات بین الملی بوده وعرفی است از قبیل  تعیین 

استقبال ومشاعیت  و  وامکان  کنند  آن دخل وتصرف  در  میل خود  به  نباید  شده وهیچ دولتی 

ودیپلمات رتبه  عالی  های  مستقیم   هیاًت  آن  در  که  کشوری  مصوبات  قوانین  نباید  خارجی 

 باشند نادیده بگیرند.

 گلوگاههای امنیتی حضور یک مسئول عالی رتبه برای ضیافت شام را شرح دهید؟-2

و   براین الزم است در موقع ضیافت  بنا  امنیت در سازمان است پس  فیزیکی  وظیفه حفاظت 

وظیفه   رتبه  عالی  مسئول  یک  داشتن  حساس  میهمان  نقاط   که   است  آن  فیزیکی  حفاظت 

وضروری ونقاطی که احتمال حمله بو خسارت به آن مسئول است توسط این نیروها کنترول  

شود و از بروز حوادث پیش بینی نشده جلوگیری بعمل آید و امنیت جایگاه استقرار مسئولین 

ر و لباس فرم و تمیز در را حفظ نگه داریم و از وسایلهای امنیتی از جمله باتوم، بیسیم شوک

 محلهای حساس اسکان مسئول گشت زنی و حراست و حفظ را بر قرار کنیم. 

 وظایف ماًمور حفاظت فیزیکی در پذیرایی چیست؟-3

نظارت و کنترل نگهبان و حراست برورود و خروج ورفتار و صحبت های نگهبان معموال تاًثیر 

کارهایی که در ادامه مطرح می شود فرق بین    زیادی بر نحوه نگرش مشتریان و میهمانان  دارد 
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میهمان   رضایت  سطح  رفتن  باال  کند  می  مشخص  را  ساده  نگهبان  با  ای  حرفه  نگهبان  یک 

مراجعه کنندگان  با برخورد خوب نگهبان و حراست چگونه هشدارهای الزم را بدهندکه در 

ر میهمان  با  پسندیده  و  استقبال خوب  و  نیاید  پیش  ناراحتی  حال  محل  عین  به  آنها  اهنمایی 

استقرار و سویتهای سازمان .. وپارک نمودن خودروهای آنها با راهنمایی در پارکینگ ، لوازم و 

 اسباب  مورد نیاز آنها، ثبت ورود وخروج آنها ، اخذ کارت شناسایی تا اتمام ماًموریت 
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ادب   میزبان  با  برخورد شود چونکه  انسانی است  هر  نشانه شخصیت   که  و حسن معاشرت 

لباس   با پوشش و  و  آنها نشویم  برای  ناراحتی  مایه دلسردی و  تا  نهایت تالش شود  هستیم 

آراسته  بودن از خصلتهای نیک مردان و آزادگان گرم وسخاوت است و از صحبت های زیاد  

 خود داری کنیم. 

 اًمور حفاظت و شاًن انسانی نگهبان در تشریفات چگونه حفظ می شود؟ حفظ جایگاه م -5

 در زیر زبان و اعمالش نهفته است به اصالح گفته می شود که:    

 بی کمال یهای انسان از سخن پیدا شود              پستهً بی مغز گر لب واکند رسوا شود 

اند شخصیت خود را شکل دهد  پس بنا براین با اخالق و منش و رفتار و حسن نسبت می تو  

بر خورد خوب و اخالق پسندیده مخصوصاً در  تشریفات بسیار مهم است  رعایت آداب و  

رسوم اجتماعی و دخالت نکردن در کار دیگران و تجاوز نکردن در حریم خصوصی دیگران  

انان   باعث متشخص بودن انسان می باشد. استفاده از کلمات محتر مانه ارشاد و راهنمایی میهم

 به عنوان میزبان پوشیدن لباس  مناسب رسوم شاًن انسانیت او را حفظ می کند.
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