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  يشگفتارپ
 و تلفات ناشی از آن در حال حاضر به صورت یک معضل در سـطح                تصادفات رانندگی 

ما  کشورهای در حال توسعه و از جمله کشور        خصوص در   این مساله به  . جهان مطرح است  
 تلفات رانندگی در این کشورها به وقوع       %90که در حدود     کند، چرا   اهمیت بیشتری پیدا می   

 و تبعات   یجا ولی نت  ،افتد ونقل اتفاق می   ات رانندگی در بخش حمل    صادفاگرچه ت . پیوندد  می
، گردد و بر سایر ابعاد جامعه اعم از اقتصادی، اجتمـاعی            نمی  بر ونقل  حملآن تنها به بخش     

اینـرو حـل ایـن مـساله، توجـه و همکـاری تمـامی               از   .گذار است تأثیرسالمت و بهداشت    
توانـد   به تنهایی نمی  طلبد و هیچ دستگاهی       میمسؤول و مرتبط در این زمینه را        ی  هادستگاه
  .و یا  به تنهایی عامل بهبود ایمنی رانندگی محسوب گردد بوده پاسخگو

اب افـراد مناسـب      و انتخـ   مختلـف در این بین رهبری مناسب تکنولوژی ایمنی در امور          
ضروری است تـا رهبـری ایمنـی در انجـام مناسـب              و   بودهبسیار کلیدی   جهت پیشبرد آن    

بدین منظور باید دو جنبه اصلی ایمنی شامل مهندسی ایمنی و           . های ایمنی گام بردارد     ژهپرو
مدیریت ایمنی را در نظر داشت و شرح وظایف دستگاههای مـسئول هـر بخـش را تعیـین                   

ملـی  پس از تعیین وظایف دستگاههای مسئول ضروری است تا در تهیه یک رویکرد              . نمود
 -ب) هـا   هزینـه (های ایمنی     زیرساخت -ی الف ها  اولویتا  بو  ایمنی با هدف توسعه پایدار      

نـسبت  ( حفظ و نگهداری وضـعیت پایـدار ایمنـی           -و ج ) منافع(وری ایمنی     اقتصاد و بهره  
 جامعه، دولت، دانـشگاه و      ،ی مختلف ها  بخشدر تعیین نقش    . گام برداشت ) منافع به هزینه  

 مـدیر و متفکـر      ،دولـت .  پژوهشی و صنعت جایگـاه خـاص خـود را دارنـد            -مراکز علمی 
دانشگاه و مراکز علمی خـالق اندیـشه و         . باشد  استراتژیک ایمنی در سطح مدیریت کالن می      

 بـه   دسـتیابی گـذار بـه منظـور         تفکر هدفمند ایمنی خواهند بود و صنعت باید نقش سرمایه         
لـذا در ایـن بـین ضـروری اسـت تـا تعامـل بـین                 . هدف نهایی این بخش را بر عهده گیرد       

  .در راستای ایمنی پایدار برقرار و یک دستگاه رهبری این تعامل را بر عهده گیرددستگاهی 
 در  نهـاد  وزارتخانـه، سـازمان و       15کنـونی   در شـرایط     سازی این سیستم   به منظور پیاده  
 که متولی اصلی ایمنـی در بخـش         راه و ترابری  در این راستا وزارت     . دباشن کشور درگیر می  



   ب

 ،باشد، به منظـور ایجـاد مـدیریت هماهنـگ میـان دسـتگاهی              ای کشور می    ونقل جاده   حمل
آن  31/2/1382و هیأت وزیران در تاریخ کرد ارایه پیشنهاد تشکیل کمیسیون ایمنی راهها را       

 به ریاست وزیـر وقـت راه        3/4/1382نخستین جلسه کمیسیون در تاریخ      . ب نمود بصورا ت 
. ار گردیـد  زی ذیـربط برگـ    هـا   زمانسـا ها و روسای      وترابری و با شرکت معاونان وزارتخانه     

ضـمن اینکـه    . باشد  ی کمیسیون بیش از سی مصوبه و ابالغیه می        ها  فعالیتحاصل تالش و    
میان ی ویژه نوروزی و تابستانی و ایجاد هماهنگی         ها  طرحخاص مثل   ی ایام   ها  طرحبررسی  
  .گیرد انجام میی مختلف نیز در کمیسیون ها بخش
ی کمیـسیون  هـا  فعالیـت  سال از شروع     7بیش از    گذشت   این مقطع زمانی با توجه به     در  

کـامالً  ی ارزنـده ایـن کمیـسیون        ها  فعالیتگزارش جامع از    یک  تهیه  ضرورت  ایمنی راهها،   
 دسـتور کـار قـرار گرفـت و بـا تـالش کارشناسـان                دراز اینرو این مـورد      . شد  احساس می 

ایـن  در  . رش درآمد وست به نگا  ی بخش و یک پ    4کمیسیون ایمنی راهها مجموعه حاضر در       
، مـدیریت ایمنـی راننـدگی   ی گـسترده کمیـسیون در زمینـه    ها تالشای از     گزارش مجموعه 

هر یک از دستگاههای عضو کمیسیون و وضعیت ایمنی رانندگی          رسیده  ثمر  به  ی  ها  فعالیت
  . ه استشد به تصویر کشیده 
 و هداخته شد پرکشور به اهمیت موضوع ایمنی رانندگی در سطح جهان و     ،در بخش اول  

  . گرفته استی مختلف جامعه مورد تحلیل و بررسی قرار ها بخشاثرات آن بر 
ی معمـول در ارزیـابی      هـا   شـاخص   ، وضعیت ایمنی راننـدگی در کـشور       ،در بخش دوم  

  .   شده استارایه رانندگی و مقایسه تطبیقی با سایر کشورها  ایمنیوضعیت
 مجموعـه اقـدامات و    راههـا، سـاختار،   تاریخچه تشکیل کمیسیون ایمنی ،در بخش سوم 

 و تلفات   ی کمیسیون در کنترل و کاهش تصادفات رانندگی       ها  فعالیت و اثر بخشی     ها  فعالیت
  .  استارایه شده ناشی از آن

سند راهبردی جهت دستیابی بـه      یک   به عنوان  راهبرد ملی ایمنی راهها      ،در بخش چهارم  
پـروژه بـرآورد    مطالعاتحاصل از جم نتایج اهداف بلند مدت ایمنی رانندگی و در بخش پن    



  ت

ی مـرتبط بـا ایمنـی       هـا   بخـش هزینه تصادفات رانندگی جهت آشنایی و اسـتفاده در سـایر            
  .ه است گردیدارایهرانندگی 

 ارایـه برداری    های کمیسیون ایمنی راهها جهت بهره       ای از ابالغیه    در پیوست نیز مجموعه   
  . شده است

مهـران  دفتر مطالعات فنـاوری و ایمنـی آقـای مهنـدس            در پایان الزم است از مدیریت       
 و   )ریـیس گـروه ایمنـی        (هرمز ذاکری گروه ایمنی آقای مهندس       اعضاء ،)مدیرکل  (قربانی  

ـ ، خـانم مهنـدس      در تهیـه و تنظـیم ایـن مجموعـه          سارا عبـدی  خانم مهنـدس     دخت کیان
محـسن   مهنـدس   و حمیدرضا صافی  مهندس،  مهران غالمی آقایان مهندس    و   کدخدازاده

 قـدردانی ویـژه     ،انـد   مطالب این مجموعه همکاری داشـته     مطالعه و ویرایش     که در  رحیمی
بنـدی و      صفحه ،که در تهیه جلد     غالمی مانداناو   شهناز سراج ،  لیال سلوکی از خانم   . نمود

همچنـین  . دگرد اند نیز تشکر می     ویرایش این مجموعه با دبیرخانه کمیسیون همکاری نموده       
 که با ارایه مطالب مفید در تهیه این مجموعـه دبیرخانـه کمیـسیون را یـاری        ییاز دستگاهها 
هـای    نظرات آنها در تهیـه بهتـر مجموعـه          ماده دریافت نقطه  آشود و      می گذارینمودند سپاس 
  . بودیمبعدی خواه

  
  

  1ناصر پورمعلم
  راه و ترابریمعاون آموزش، تحقیقات و فناوری وزارت 

 راهها      و دبیر کمیسیون ایمنی 

                                                 
  )ره(نقل و ترافيك، استاديار و عضو هيات علمي دانشگاه امام خميني  و دكتري حمل. ۱
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   کلیدیریف ا تع.1-1

در بیست و دومـین      ایمنی رانندگی،     بحث با توجه به اهمیت ارایه تعاریف واحد در       
 تـصویب و بـه   ضوابط ارایه آمار و اطالعات تصادفات راههـا   جلسه کمیسیون ایمنی راهها،     

الزم در خـصوص     منظور انجام هماهنگی   ضوابط که به    در این  .کلیه دستگاهها ابالغ گردید   
مرتبط  تعاریف،  کشور تهیه و تدوین گردیده     تهیه و ارایه آمار و اطالعات تصادفات راههای       

  :آمده استبه شرح ذیل رانندگی با 
شامل (گذاری دارند     موتوری زمینی که قابلیت شماره     نقلیه  وسایل تمامی: نقلیه  وسیله

  ).سبک، سنگین، نیمه سنگین و موتورسیکلت
 موتـوری متحـرک بـه       نقلیـه   وسـیله ای است که برای یک       حادثه: ی رانندگ تصادف

 نقلیـه  وسـیله و یـا بـین یـک    ) انحراف، خروج از راه، واژگـونی، سـقوط در پرتگـاه         (تنهایی
، عـابر، حیـوان، اشـیاء       نقلیـه   وسیلهموتوری متحرک با یک عامل دیگر همچون یک یا چند           

  .گردد مالی می جانی یاپیوندد و منجر به خسارات  وقوع می هثابت ب
  



                                                                                                     کلیات4

  

  :تبصره
در کلیه راههای   (  در جاده یا حریم قانونی جاده اتفاق افتاده باشد         دتصادف بای ) الف

  .)عمومی کشور
 و   انسان ،، جاده نقلیه  وسیله : عامل چهارحادثه خارج از     مواردی که علت بروز     ) ب

حـوادث ناشـی از رانـش       :  ماننـد  ،گـردد   مشمول این تعریف نمی    ، باشد محیط
 . انفجار و حریق،زش کوه، ریزش بهمن، سیل، زلزلهزمین، ری

 باشند که بر اثر تـصادف       افرادی می  ،آوری اطالعات، منظور از کشته      در جمع  :کشته
  . روز بعد از تصادف فوت نمایند30 مدت  فوراً یا طیرانندگی

اثر تصادف فوت نشود ولـی دچـار جراحـات سـطحی یـا       شخصی که در  : مجروح
 .شدید یا نقص عضو شود

تعاریف بکار رفته در مسایل حقوقی، قضایی  فارغ ازتعاریف ارایه شده،  :تذکر مهم
  .باشد ای مربوط به تصادفات که تابع مقررات خاص خود هستند، می و بیمه
 

   و اهمیت آنرانندگیایمنی  .1-2
   به صورت ایمن، راحـت،  و کاالجابجایی مسافر ونقل حملاز آنجا که نقش صنعت   

ر د لیواست    نسبی مطرح بوده   به طور همیشه   رانندگی بحث ایمنی    ،باشد  ع می ارزان و سری  
 موضوع از اهمیت بیـشتری       این ،ناشی از آن  تلفات  تصادفات و   دو دهۀ اخیر بدلیل افزایش      

 میلیـون   2/1 سـاالنه    WHO(1(بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی     . است    شدهبرخوردار  
 میلیـون نفـر نیـز دچـار مـصدومیت      50 و بیش از ندشو مینفر در تصادفات رانندگی کشته   

 در کـشورهای بـا      راننـدگی  تلفات تصادفات    %90از میان آمار ارایه شده بیش از        . ندگرد  می
 در  لذا. ندباش  می ثبت شده    نقلیه  وسایل %48  مالک افتد که تنها    اتفاق می  ،درآمد متوسط و کم   

بینـی سـازمان       طبـق پـیش    شگیرانه،ی پیـ  هـا   فعالیتعدم انجام   صورت ادامه روند موجود و      
خواهد تبدیل   2030ومیر تا سال     پنجمین عامل مرگ  به   بهداشت جهانی، تصادفات رانندگی   

                                                 
1. World Health Organization: VHO 
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% 68بـیش از    بـه    2020 تـا سـال      2000از سـال    تلفات رانندگی   متوسط رشد جهانی      و شد
 باشـد  بیـشتر مـی    برای کـشورهای در حـال توسـعه بـه مراتـب              یزانم این   کهد  رسیخواهد  

 رسـیدگی عاجـل مطـابق تجـارب       وضـعیت ارایـه شـده،     بـا توجـه بـه       حال   .)1-1دولج(
               کشورهای موفق از سـوی سـازمان ملـل مـورد درخواسـت قـرار گرفتـه و ده سـال آینـده                       

در طی ایـن دهـه      د  ایبگذاری شده است و      ایمنی رانندگی در جهان نام      دهه  ) 2011-2020(
% 50ریزی شده تلفات ناشی از تصادفات راننـدگی تـا           برنامههای مناسب و     گذاری  با سرمایه 

ای خـاص از رشـد       ایـران در مرحلـه    له کـه    ئدر نظر گرفتن این مس    با   همچنین. کاهش یابد 
مطـابق   وقـرار گرفتـه     ) 2-1 و   1-1شـکل   ( ، مرسوم است  رشد انفجاری که به    نقلیه  وسایل

خواهد رشد  و تلفات رانندگی تجارب سایر کشورها، درگذر از این مرحله، تعداد تصادفات
ریـزان و کارشناسـان مـرتبط بـا        که پیشگیری از این سناریو نیازمند عزم جدی برنامـه         یافت  

   .باشد گذاری کالن در سطح ملی می ایمنی و مدیریت هماهنگ و سرمایه
  

 2000ی ها سال در رانندگیناشی از تصادفات تلفات تغییرات  بینی پیش: 1-1جدول             
  .) جهانیسازمان بهداشت ( بر حسب منطقه در سطح جهان 2020تا 

 )2000-2020(درصد تغییر   ندیب ناحیه
  %+144  آسیای جنوبی

  %+80  آسیای شرقی و پاسیفیک
  %+80  منطقه زیر صحرای آفریقا
  +%68  خاورمیانه و شمال آفریقا

  %+48  آمریکای التین و دریای کارائیب
  +%18  زیاروپای شرقی و آسیای مرک

  %+83   کشورهای در نواحی فوقمجموع گروه
  %-28  مریکاآ ی اروپاییکشورهای با درآمد باال

  %+68  متوسط رشد جهانی
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  .منحنی رشد مالکیت خودرو: 1-1شکل 

  
  

9739867

11892300

6433948

7564213

0

5

10

15

20

25

1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388

ري
وتو
ه م
قلي
ه ن
سيل
ن و

ليو
مي

سال

وسيله نقليه موتورسيكلت

  
  .)1388-1379 ( در ایراننقلیه وسایلروند رشد : 2-1شکل

  وضعيت ايران با احتساب موتورسيكلت

  برابري تعداد وسايل نقليه۶۵/۲درش

  برابري تعداد موتورسيكلت۵/۵درش
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  بهداشتی اجتماعی و معضلی اقتصادی، تصادفات رانندگی  .1-3
اجتمـاعی و   امروزه اثرات قابـل مالحظـه تـصادفات راننـدگی در ابعـاد اقتـصادی،                

 بررسـی   در هنگـام تحلیـل و      اثرات آن    وسعت باشد و نمیبر کسی پوشیده    جامعه  بهداشتی  
 های مبنای قیمت  و بر  صورت گرفته اقتصادی  بر اساس مطالعات    . نمایان خواهد شد  واقعی  

هزار  180 ساالنه   ، از تصادفات رانندگی   ناشیمیزان هزینه مستقیم و غیرمستقیم      ،  1386سال  
از تولید ناخالص داخلـی کـشور        %23/6 ،  1386این میزان در سال     باشد که   میلیارد ریال می  

در کـشور   GDP(1(داخلـی  ناخالص تولید  درصدی 7/6 نرخ رشدو با توجه به     بوده است   
از  را   داخلـی تولید ناخالص   رشد  هزینه تصادفات رانندگی    ،  شودری می گینتیجه ،همان سال 

 بر اساس آمـار وزارت بهداشـت،       ، در ابعاد بهداشتی و اجتماعی     از سوی دیگر،   .بردبین می 
و اولین عامل عمر از دسـت        حوادث رانندگی دومین عامل فوت       درمان و آموزش پزشکی،   

 از حـوادث    %60و  )  نهم به این عامل تعلـق دارد       در آمار جهانی رده   (باشد   در ایران می  رفته  
 ایـن رقـم     یدر آمـار جهـان     درحالیکه ،داردتعلق  به حوادث رانندگی    فوت  جرح و   منجر به   

بـیش  (در کـشور    ن ناشی از تصادفات رانندگی      ابررسی آمار تلفات و مصدوم     .باشدمی 25%
 %4/0اله در حدود     نشانگر آن است که هر س      2)مجروح در سال   300000  کشته و  22000از  

ایـن تعـداد کـشته و       . شـوند مـی  از جمعیت کشور در تصادفات رانندگی کشته یا مجـروح         
د که هزینه زیادی را بـه بخـش         کنن  میرا اشغال    از تختهای بیمارستانی     %30مجروح بیش از    

 با آمار شهدای جنگ تحمیلـی        کشته و مجروح   مقایسه این تعداد  . کند می تحمیل ونقل  حمل
 قابـل  ) مجـروح 50000 کـشته و  25000 (1382 بـم در سـال   زدگان  و زلزله  )نفر 250000(

 بودجـه   %25بینی سازمان بهداشـت جهـانی بـیش از          بر اساس پیش   همچنین .باشدمیتامل  
ــ    ــان و مجروحـ ــرف قربانیـ ــعه صـ ــال توسـ ــشورهای در حـ ــالمت کـ ــوادثاسـ                 ن حـ

  .شودرانندگی می
  

                                                 
1. Gross Domestic Product: GDP 

  بر اساس آمار پزشكي قانوني. ٢ 
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  .تصویری از ضعف استحکام داخلی خودرو در بروز حوادث ناگوار تصادفات رانندگی: 3-1شکل 
  

 تـأخیر ایمنـی بـه    در خصوص ارتقاء مؤثرهماهنگ و    هر روز که مدیریت      بنابراین،
  : استبه شرح ذیلکه از جمله آنها به دنبال خواهد داشت ی ناپذیر جبران عواقب فتدبیا

  ،ریال میلیارد 490 اقتصادی روزانه زیان −
  ، در هر روز کشته60 −
 نفر دچار معلولیت دائمی     640که از این تعداد      [ 1 در هر روز    مجروح 1967 −

  ،]شوند می
 خانواده دچار کاهش شدید درآمد شده و ممکن است که دچار   700بیش از    −

  ،فقر شوند
 فـشار   تـأثیر  نفر به شدت تحت      2800 نفر در هر خانواده، حدود       4با فرض    −

  .شی از مرگ یا معلولیت در خانواده خواهند شدمالی نا

                                                 
  بر اساس آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. ١ 
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لذا این بیماری و یا دشمن خـاموش باعـث تخریـب وضـعیت توسـعه اقتـصادی،                  
  .اجتماعی و سالمتی کشور شده و باید بمانند هر گونه تهدید جدی به این مسئله پرداخت

  

 
  .ف موتورسیکلت در حفاظت از سرنشینتصویری از شدت تصادفات به دلیل ضع: 4-1شکل 

 
  ای به قربانیان حوادث رانندگی در ایران اشاره .1-4

 تا بـه امـروز      نقلیه  وسیله در کشور از زمان ورود       رانندگینگاهی به قربانیان حوادث     
دهد که قربانیان حوادث طیف وسیعی از اقشار جامعـه را در برداشـته و صـدمات                   نشان می 
های سیاسی، فرهنگی و یا ورزشـی بـر           ه دلیل حذف بعضی از شخصیت     ناپذیری را ب    جبران

نامـدارترین   غالمحسین درویش معروف به درویش خـان یکـی از         . جامعه وارد کرده است   
شـب  این حادثه در نیمـه       .تدانان ایران، اولین قربانی تصادف رانندگی در ایران اس            موسیقی

           از محفـل موسـیقی بـه    اسـتاد زیمـت عدر هنگام هجری شمسی  1305 دوم اسفند ماه سال
 منـزل   سـمت بـه     آن کننـد و سـوار بـر        کرایه می ه  ای دو اسب   درشکهایشان  . اتفاق افتاد منزل  

ی شهر شده بود و تعداد آنهـا        ها  خیاباندرآن زمان اتومبیل به تازگی وارد        .کردند  حرکت می 
نداشـت و    راننـدگی وجـود  گواهینامـه نه تنها رسید و همچنین   دستگاه می50سختی به  به

 بـر اثـر     .وضع نـشده بـود     قوانین راهنمایی و رانندگی نیز        بلکه  ناشی بودند  رانندگان عموماً 
درشکه درجا تلف  های اسب،  فورد از جهت مخالف با درشکهودرویی با مارکخ   تصادف

 .دنـ کن سر به زمین برخورد مـی      شوند و استاد از درشکه به بیرون پرتاب شده و از ناحیه             می
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شدت  شوند به دلیل    برده می نظمیه تهران    به بیمارستان ولی متاسفانه علیرغم اینکه بالفاصله      
          روز فوت نموده و جامعه موسـیقی را سـیاه پـوش و داغـدار فقـدان                 5بعد از   مغزی   ضربه

   .نماید خود می
 خـود  حوادث رانندگی جان  ی اخیر در    ها  سالاز جمله سایر افراد ارزشمندی که در        

راد وزیر دادگستری، حجت االسالم ابـوترابی نماینـده           کریمی  به توان   می اند  را از دست داده   
مهنـدس  ا،  .ا.امیر تیمـسار فروزنـده از فرمانـدهان ارشـد ارتـش ج            ،  مجلس شورای اسالمی  

ره اموسی رحیمی مدیرکل راه و ترابری استان مازندران، مهندس حسن احمـدپور ریـیس اد              
 پوپک گلدره بازیگر سینما و تلویزیون، رضایی از نوابغ ریاضی ستان بابل، شهرراه و ترابری  

و بسکتبال  بازیکن   آیدین نیکخواه بهرامی     ،کشور و برنده مدال طالی المپیاد جهانی ریاضی       
  .اشاره نمود... کاپیتان تیم ملی، سیروس قایقران بازیکن فوتبال و 

  
  دگی راننعوامل بروز تصادفاتبررسی و تحلیل  .1-5

های جانبی آن امروزه به صورت یک معضل با رونـد رو             تصادفات رانندگی و هزینه   
شـود ظـرف ده سـال آینـده           بینی می   به رشد در سراسر جهان مطرح است تا جایی که پیش          

از .  روبـرو باشـد    %83تعداد متوفیان ناشی از آن در کشورهای درحـال توسـعه بـا افـزایش                
ی از کشورها در مواجهه با ایـن پدیـده، عـدم شـناخت              مهمترین دالیل عدم موفقیت بسیار    

 عنـوان یـک پدیـده چنـد بخـشی و دارای ابعـاد                کافی و مناسب از این معضل اجتماعی به       
ای در  این عدم شناخت باعث بوجـود آمـدن مـشکالت عدیـده            .باشدگسترده و پیچیده می   

یکی از  . گرددمی ای برای حل معضل تصادفات    ی پایه ها  حل  راهگیری صحیح و اتخاذ     جهت
 که از اهمیت بسزایی در حل معـضل تـصادفات برخـوردار اسـت، شناسـایی                 ها  حل  راهاین  

 باشـد  آنها و سهم هریک در بروز تصادف می        تأثیرعوامل بروز تصادفات، نقش و چگونگی       
 تاکنون یک مسیر تدریجی تکاملی در ارتباط با نحـوه نگـرش بـه چگـونگی                 70 از دهه    که

 است و امید اسـت کـه بـا دیـدگاههای جدیـد و               طی نموده فات رانندگی   گیری تصاد  شکل
در  . برداشت مؤثربکارگیری صحیح و دقیق آنها بتوان در جهت حل معضل تصادفات گامی             
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  شـامل دیـدگاه سـنتی تـک    گیری تصادفات رانندگی   این بخش دو دیدگاه متفاوت در شکل      
  .علتی و دیدگاه چند علتی دینامیک تشریح شده است

  
  سنتی تک علتی دیدگاه .1-5-1

به طور کلی در کشورهای در حال توسعه، بنا بر مشکالت متعـدد همچـون فقـدان                 
، ...اطالعات مناسب، عدم انگیزه کافی متولیـان، ضـعف در تـوان تخصـصی مـورد نیـاز و                    

علتی در بـرآورد سـهم عوامـل مـؤثر در تـصادفات مـورد اسـتفاده قـرار                دیدگاه سنتی تک    
سهم بسیار اندکی   این دیدگاه عموماً علت قالب تصادفات به خطاهای انسانی و       در. گیرد  می

نحوه تعیین سهم هر یک از عوامل نیز عمـدتاً بـر مبنـای              . یابد  به سایر عوامل اختصاص می    
مشکل حاصـل از ایـن دیـدگاه عـدم ایجـاد            . تعیین علت تامه تصادفات توسط پلیس است      

باشد و عموماً     نقلیه و راه و محیط اطراف می        ی وسایل انگیزه الزم برای اصالح وضعیت ایمن     
سازی مناسب برای افراد جامعـه        مشکل تصادفات رانندگی به عدم وجود آموزش و فرهنگ        

  . شود ارتباط داده می
  
   دینامیک دیدگاه چند علتی .1-5-2

 میالدی با توجه بـه رویکـرد سیـستماتیک برخـی کـشورهای              1990از ابتدای دهه    
یمنی راه برای کاهش پایدار تصادفات رانندگی، نتایج مطالعات سهم عوامـل بـر              پیشرو در ا  

مبنای دیدگاه چند علتی در دسترس قرار گرفت و بـه تـدریج مراحـل تکامـل خـود را تـا                      
تعیین سهم عوامل حاصل از ایـن  دیـدگاه، بـا وجـود              . دیدگاه چند علتی دینامیک طی کرد     

ای بـر نقـش سـایر عوامـل یعنـی              تأکیـد ویـژه    تصریح نقش اشتباهات و خطاهای انـسانی،      
ای در سـطح کیفـی        ایـن نتـایج تحـوالت گـسترده       . نقلیه، راه و محیط اطراف داشت       وسایل

 . ونقل را موجب شد های حمل زیرساخت

دیـدگاه  و تفـاوت آن بـا        بروز تـصادف      دینامیک برای درک بهتر دیدگاه چند علتی     
  :یردگ  یک مثال واقعی مورد بررسی قرار میسنتی

 ".کند  فوت میکودک تصادف کرده و کودکی شب با 9در ساعت ) الف(آقای "
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بایست سر قراری برود که به مکان و مسیر آن           و می  ،رد سال سن دا   55 ،)الف(آقای  
هـوا بـارانی و   . کند و با عجله از عرض خیابان عبور میتیره با پوشش    کودک. آشنایی ندارد 

  یکـی از  .  محلی برای عبـور عـابر در نظـر گرفتـه نـشده             .روشنایی خیابان کافی نبوده است    
هـای خـودرو     کـرده و السـتیک    به درستی کار نمـی    ) الف(های خودروی آقای     کنپاکبرف

 دیـد   ای  لحظه مقابل با نور باال در حال حرکت بوده که برای            نقلیه  وسیله. فرسوده بوده است  
ای کـه در سـطح      ین داخـل چالـه    در همین لحظه الستیک ماش    . کندرا مختل می  ) الف(آقای  
بعد از تـصادف    . شودخارج می ) الف(فتاد و کنترل ماشین از دست آقای        ا یرو بوده، م   سواره

 بـه علـت شـدت       کـودک به علت ترافیک، خودروی امداد دیر به صحنه تـصادف رسـید و              
   .کندجراحات وارده فوت می

 ذکـر   نقلیـه   وسـیله ، علت تصادف عـدم توانـایی راننـده در کنتـرل             سنتیتم  سدر سی 
توان به عنوان علـت      دالیل مختلفی را می    چند علتی دینامیک  شود، در حالیکه در سیستم        می

 روشـنایی مناسـب، عـدم       تأمینتصادف در نظر گرفت؛ از جمله، مشکل روسازی راه، عدم           
وجود محل مناسب برای عبور عابرین، عبور عابر از محل نامناسب و رنگ تیره لباس عابر،                

 کند راننـده    العمل  عکس،  نقلیه  وسیله، خرابی   هوای بارانی ،  )چراغ نور باال  ( مقابل   نقلیه  وسیله
   . سن باالعلت  به

رغم تشابه زیادی که دو رویکرد اخیر بـا یکـدیگر             همانطور که مالحظه گردید علی    
دارند، نتایج آنها با یکدیگر متفاوت و حتی متناقض است و این اخـتالف بیـانگر اشـتباه در          

  .باشدمی سنتیحلیل علل وقوع تصادفات رانندگی در سیستم ت
ها باید از دیدگاه سنتی تک علتی در بروز تـصادفات اجتنـاب               برای بهبود ایمنی راه   

نموده و با انتخاب دیدگاه چندعلتی دینامیک نسبت به تعیین سهم عوامل مؤثر در تصادفات          
. ی اشـتباهات انـسانی اقـدام گـردد        گیـر   کننده در ایجاد و شـکل       و نیز سهم عوامل مشارکت    

تصادفات رانندگی، نقش مؤثری به عنوان علت تامـه را          % 90اگرچه عامل انسان در بیش از       
نقلیـه و راه و محـیط         باشد، اما نباید نقش مشارکتی سـایر عوامـل همچـون وسـایل              دارا می 

رکتی بـه نقـش مـشا     های غیر رسمی انجـام شـده          در برخی بررسی  . اطراف را نادیده گرفت   
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از تـصادفات   % 51 راه و محیط اطراف آن تـا          ترافیک و وضعیت % 44نقلیه تا     عوامل وسایل 
تواند باعث تحول مؤثری در       انتخاب رویکرد چند علتی دینامیک می     . فوتی اشاره شده است   

نقلیـه   ونقل و ایمنـی وسـایل   های حمل ها از طریق بهبود وضعیت زیرساخت    بهبود ایمنی راه  
 که با استقرار نظام جامع مدیریت اطالعات تصادفات کشور نسبت بـه             ضروری است  .شود

گیـری و اتخـاذ راهکارهـای بهبـود            برای تـصمیم   مناسبیها اقدام و مبنای        سهم تعیین دقیق 
  .ها ایجاد نمود ایمنی راه
  

  بروز تصادفات رانندگی  برمؤثر عوامل نقش بررسی .1-5-3

همترین علل وقـوع تـصادفات راننـدگی    ی قبل اشاره شد، مها بخشهمانطور که در  
 و راه و محیط اطـراف اسـت کـه در            نقلیه  وسیله،  )استفاده کننده از سیستم   (سه عامل انسان    

  .شود این بخش به صورت جداگانه به آنها پرداخته می

   نقش عامل انسانی در بروز تصادفات رانندگی)الف
انی در کنـار نـواقص      تصادفات اشتباهات و خطاهـای انـس      % 90اگر چه در بیش از      

 قابـل   رهـای انـسان غیـ       وسایل نقلیه، راه و محیط ترافیکی مشارکت دارند لیکن محدودیت         
ی فیزیولـوژیکی   هـا   محـدودیت . را جایزالخطا در نظر گرفت    انسان  بایست    انکار است و می   

  :عبارتند ازانسان 
   :ی بیناییها محدودیت  •

 قدرت دید اشیا ثابت،  -

 اشیا متحرک،  -

 کنتراست، حساسیت به  -

 دید در شب،  -

 حساسیت به نور شدید،  -

 درک عمق،  -

  ،محدوده حساس بینایی -
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  .ناحیه مفید دید -
 :ی حافظه و ادراکها محدودیت •

 توجه انتخابی،  -

 سرعت پاسخگویی،  -

 ظرفیت حافظه فعال یا موقت،  -

 استدالل،  -

 توجه توزیع شده،  -

 ادراک فضایی،  -

  .یادگیری -
  :ی فیزیکیها محدودیت •

 قدرت،  -

 طاف و دامنه حرکت اعضا، انع -

  .تحرک سر و گردن -
 :ی انگیزشی و ذهنیها محدودیت •

 های ذهنی،  مشغولیت  -

 عدم مهارت و تجربه کافی،  -

 .خستگی و خواب آلودگی -

از انسان انتظار داشت که بدون      ) و نباید (توان     نمی ها  محدودیتبا درنظر گرفتن این     
ی طراح سیـستم بـر عهـده او نهـاده           صورت غیر منطقی از سو      نقص، به وظایف خود که به     

 از سوی اداره ایمنـی راههـای        1995ای که در سال       براساس مطالعه . شده است، عمل نماید   
یک تعیین    صورت پذیرفت، انواع خطاهای انسانی منجر به تصادف و سهم هر           1ملی آمریکا 

  . شود  مشاهده می)5-1(گردید که در شکل 
 

                                                 
1. National Highway Traffic Safety Administration: NHTSA 
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   .1995ای انسانی منجر به تصادف و سهم هریک در سال انواع خطاه: 5-1شکل 
  

شود، در تعدادی از این خطاها از جمله مشکل سطح راه و              همانطور که مالحظه می   
توجهی   محدودیت میدان دید اصالً عامل انسانی مقصر نیست و در مورد قضاوت اشتباه، بی             

محیط اطراف درنظـر گرفـت   ای از سهم خطا را باید برای راه و    پرتی، بخش عمده  و حواس 
. کنـد گیـری صـحیح راننـده و عـابر فـراهم مـی              که شرایط را برای رانندگی ایمن و تصمیم       

ی بعد اشاره خواهـد شـد، راه و محـیط اطـراف در کنـار                ها  بخشهمچنین همانطور که در     
  .کنندمی نقلیه نقش بسیار زیادی در کمک به کاربر در کاهش خطاهای ناخواسته بازی وسیله

   نقش عامل راه و محیط اطراف در بروز تصادفات رانندگی)ب
برای نیل به هدف خـود از  ) راننده، عابر و سرنشین(عنوان مسیری که کاربران      راه به 

باید کـاربر را بـا در       . بینی باشد    و قابل پیش   2 بخشنده ،1کنند، باید خود معرف     آن استفاده می  
صحیح و مناسب یاری نمایـد و مـانع از          گیری    اختیار گذاشتن اطالعات صحیح، در تصمیم     

  .3انجام رفتارهای پرخطر وی گردد

                                                 
1. Self Explanatory 
2. Forgiving 
3. Self Enforcing 

پرتیحواس
23% 

توجهیبی
19% 

سایر موارد
23% 

 محدودیت میدان دید
5% 

 سرعت غیرمجاز
6% 
 سطح راه

6% 
 قضاوت اشتباه

10% 

تحت تأثیر الکل
8% 



                                                                                                    کلیات16

  

ای از خطاهای رانندگی بـه      توجه به این نکته ضروری است که بخش قابل مالحظه         
وقـوع     بـه   راننـدگان  تعامل نامناسب بین اصول طراحی بکار رفتـه در راه و اسـتنباط             واسطه

علیرغم رعایت کلیـه  سازی  های راه ز پروژهپیوندد و به همین علت است که در بسیاری ا         می
   .آیند بوجود میخیزنقاط سیاه و تصادفاستانداردهای طراحی بعد از اتمام، 

طراحـی هماهنـگ راه، ایمنـی،       بـین   ” تعـادل منطقـی   “طراحان راه همواره باید یک      
  . برقرار کنندی کاربران راهها محدودیتمالحظات  و های زیست محیطی جنبه، زیبایی

  نقلیه در بروز تصادفات رانندگی  نقش عامل وسیله)ج
نقلیه نقـش بـسیار مهمـی در پیـشگیری از وقـوع تـصادف و کـاهش                   امروزه وسیله 

ی ها  سالدر  . کند که در گذشته این انتظار وجود نداشت       صدمات ناشی از تصادفات ایفا می     
ا برای سرنشین خـود     ای بود که بدون آنکه خطری ر        نقلیه ایمن، وسیله    نه چندان دور، وسیله   

ای کـه در      ایجاد کند، وی را به مقصد برساند، ولی امروزه، با توجه به پیـشرفتهای گـسترده               
نقلیه نیـز تغییـر       شده است، نوع نگرش به وسایل       عرصه علوم مکانیک و الکترونیک حاصل       

ا در هنگـام     با استفاده از تجهیزات ایمنی، نه تنهـا راننـده ر           نقلیه  وسیلهرود    کرده و انتظار می   
   .رانندگی یاری داده بلکه درصورت بروز تصادف نیز صدمات ناشی از آن را کاهش دهد

  :تواند در ارتقاء ایمنی رانندگی مؤثر باشد نقلیه از دو جنبه می وسیله
  ،1 جلوگیری از وقوع تصادف.1
   .2 کاهش صدمات حین و پس از وقوع تصادف.2

بکاربردن برخی از تجهیزات ایمنی به شرح       به منظور جلوگیری از وقوع تصادف  با         
توان بر روی ایمنی خودرو و در نتیجه کمک به راننده در اخذ تصمیم صحیح یاری                ذیل می 

  :این تجهیزات عبارتند از. نموده و عملکرد آن را بهبود بخشید
 ،)جلوگیری از واژگونی (نقلیه وسیلهسیستم کنترل پایداری  •

  ،سیستم نمایشگر مسیر خودکار •

                                                 
1.  Prevention 
2.  Protection 
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  ،سیستم جلوگیری کننده برخوردهای از عقب •
  ،سیستم ترمز ضد قفل •
  ،سیستم هشدار دهنده در هنگام خروج از راه •

 تأثیردر مطالعات صورت گرفته توسط اداره ایمنی راههای ملی آمریکا در خصوص            
تجهیزات ایمنی در جهت جلوگیری از وقوع تصادف در مورد سه نوع تـصادف مـشخص؛                

 از سـواره رو نـشان       نقلیه  وسیلهر خط، تصادف جلو به پشت و خروج         تصادف به دلیل تغیی   
               آمـار تـصادفات را کـاهش داده اسـت          ،%50 ایـن تجهیـزات تـا بـیش از           بکارگیریداد که     

   .)6-1شکل (
  

0

400000

800000

1200000

1600000

2000000

تصادف خروج وسيله نقليه از راه   تصادف جلو به عقب  تصادف به دليل تغيير الين
نوع تصادف حركتي

گي
ند
ران

ت 
دفا
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   .نقلیه وسایل تجهیزات ایمنی پیشرفته در بکارگیریواسطه ه کاهش تصادفات ب: 6-1شکل

  

توانـد در کـاهش صـدمات ناشـی از            ن برخی از تجهیزات ایمنی مـی      همچنین بکار برد  
ای داشـته باشـد، ایـن         نقش عمده ) مرحله حین و بعد از وقوع تصادف      (تصادفات رانندگی   
 :تجهیزات عبارتند از

 ،بدنه خودرو با ساختار جذب ضربه •

  ،های پیشرفته کمربند ایمنی و کیسه هواسیستم •
  ،های مخصوص کودکان صندلی •
  ،ای یادآور کمربند ایمنیهسیستم •
  .های کنترل آمادگی سرنشینانسیستم •



                                                                                                    کلیات18

  

ی اخیر نقش بـسیار زیـادی در کـاهش صـدمات ناشـی از               ها  سالها در     این سیستم 
اند، برای مثال براساس مطالعات انجام گرفتـه در کـشور اسـترالیا،               تصادفات رانندگی داشته  

هـای    در ساخت و نصب کیـسه 2003 تا 1993ی ها سالپیشرفتهای تکنولوژیکی که در طی   
نقلیه را تا بـیش از چهـار برابـر            است، صدمات وارد به سر سرنشینان وسایل        هوا ایجاد شده    

  .)7-1شکل (کاهش داده است 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 نقلیه وسایلهای حاصل در   به واسطه پیشرفتنقلیه وسیلهکاهش صدمات وارد بر سر سرنشینان : 7-1شکل 
  .  استرالیا در2003-1993ی ها سالدر 

  
 پذیرفت، مـشخص شـد       ای که در سطح کشورهای اروپایی صورت        براساس مطالعه 

 جـان   را داشتند، هرسـاله اگر خودروهای سواری تنها شرایط استاندارد برخورد با عابر پیاده       
   .گردید جراحات شدید جلوگیری می18000شد و از  انسان حفظ می2000

تـا بـیش    ( به میزان قابل توجهی      نقلیه  وسیلهن در    تجهیزات نوی  بکارگیریبنابراین با   
از طریـق کـاهش خطاهـای       (توان از وقوع تصادفات رانندگی جلـوگیری کـرده          می )%50از

   .داو یا صدمات ناشی از آن را کاهش د) ناآگاهانه
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  : هر یک از عوامل در بهبود ایمنی رانندگیتأثیربررسی  .1-5-4
ی قبل مطرح شد، اذعـان ایـن مطلـب کـه عامـل              ها  بخشبا توجه به مطالبی که در       

رسـد و بـه     باشد، امری منطقی به نظر نمی      تصادفات رانندگی می   %90انسانی، عامل بیش از     
نقلیه و همچنین راه و محیط        توان به این نتیجه رسید که سهم عوامل وسیله        عبارت دیگر می  

ی به سـهم واقعـی هریـک از    برای دستیاب . شد  اطراف بیش از میزانی است که قبالً تصور می        
عوامل مؤثر بر بروز تصادفات رانندگی، باید اطالعات مربوط به تصادفات براساس دیـدگاه              
جدید گردآوری و تحلیل گردد که متأسفانه در کشورهای درحال توسعه، نظیـر ایـران، کـه                 
دیدگاههای رایج درخصوص تصادفات مربـوط بـه سیـستم پایـا اسـت تـا کنـون صـورت                  

لــذا در ایــن بخــش بــه تعــدادی از مطالعــاتی کــه در ایــن خــصوص در . اســتنپذیرفتــه 
  ). 8-1شکل (شود  یافته انجام گرفته است اشاره می توسعه  کشورهای

  
  . در بروز تصادفات در بهبود کلی ایمنیمؤثر ارتقاء هر یک از عوامل چهار گانه تأثیر: 8-1شکل 

  

اس مطالعاتی کـه در کـشورهای   شود، براسمشاهده می ) 8-1(همانطور که در شکل     
هلند و استرالیا در خصوص سهم عوامل مؤثر بر ارتقـاء ایمنـی انجـام گرفتـه، عامـل راه و                     

 در %25نقلیـه هریـک بـا سـهم تقریبـی           و عوامل انسانی و عامل وسـیله       %50محیط اطراف   



                                                                                                    کلیات20

  

 داد  کشورهای انگلستان و سوئد نیز نـشان       مطالعات مشابه در  . جایگاههای بعدی قرار دارند   
. انددر ارتقاء ایمنی راهها، عامل راه و محیط اطراف بیشترین سهم را به خود اختصاص داده               

بر اساس مطالعه انجام گرفته در کشور انگلستان، عامل انسانی پـس از عامـل راه و محـیط                   
در این مطالعـه    .  در جایگاه سوم قرار دارد     %15 با   نقلیه  وسیلهاطراف در جایگاه دوم و عامل       

 در عوامـل    درصـدی  6ها نیز سهم      ی ارتقاء ایمنی از سوی دولت     ها  سیاست و   ها  روشی  برا
  . مؤثر بر ارتقاء ایمنی درنظر گرفته شد

 در  1"صـفر کـشته   "رویکردی که در کشور سوئد، به عنـوان کـشوری کـه دیـدگاه               
ور در این کش  . تصادفات رانندگی را مد نظر خود قرار داده، قابل تأمل و بررسی بیشتر است             

 بیشترین سهم را در ارتقاء ایمنی راننـدگی برعهـده دارد و             %59عامل راه و محیط اطراف با       
همـانطور کـه    . هـای بعـدی قـرار دارنـد         نقلیه در جایگـاه     پس از آن عوامل انسانی و وسیله      

ای از سـهم      گرفـت، بخـش عمـده       ای که در کشور سـوئد انجـام         شود در مطالعه    مالحظه می 
ر بروز تصادف به عامل راه و محیط اطراف منتقل شـد و همچنـین در                عوامل انسانی مؤثر د   

هـا بـرای      ی اتخاذ شده از سوی دولـت      ها  سیاست و   ها  روشاین مطالعه سهم بیشتری برای      
  . ارتقاء ایمنی در نظر گرفته شده است

  

                                                 
1. Zero Vision  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2  
ــ ـــارزیابـ   ل ـی و تحلیـ

یـی رانندگـایمن  





 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ی ارزیابی ایمنی رانندگیاه شاخص .2-1
 در  منـد   نظـام ی مـستمر، یکپارچـه و       هـا   فعالیـت بهبود ایمنی راهها مـستلزم انجـام        

آوری، پردازش  های مختلف همچون مدیریت و هماهنگی ایمنی، سیستم مناسب جمع          زمینه
و ارایه آمار و اطالعات تصادفات، طراحی و سـاخت راههـای ایمـن، بهبـود و رفـع نقـاط                     

 ، وضـع  نقلیـه   وسـایل استاندارد ایمنـی     تأمینی مؤثر ایمنی،    ها  آموزش تبلیغات و    خیز،حادثه
باشد   می... ی پزشکی و    ها  فوریتمقررات و قوانین ترافیکی و اعمال آنها، عملیات نجات و           

 یهـا   شـاخص المللی، تعیین     مطابق توصیه مراجع بین   به منظور سنجش وضعیت هریک،      که  
 دستیابی به بهبود مستمر و پایـدار ایمنـی راههـا باشـد،      رداصلی که حصول آنها شرط الزم       

  .استضروری 
 بنـابر ماهیـت     هـا   سـال ی تعیین شده حتی اگـر در برخـی          ها  شاخصبا بهبود نسبی    

ی هـا   فعالیـت تصادفات و تلفات رانندگی، رشدی مشاهد شـود، زحمـات و            روند  سینوسی  
ی هـا   شـاخص . ال نخواهد رفت   نگردیده و زیر سؤ    انجام شده به یکباره از دست رفته تلقی       

جهـت بررسـی و تحلیـل    که مورد تصویب کمیسیسون ایمنی راههـا نیـز قـرار گرفتـه          ذیل  
   :گیرد مورد استفاده و تحلیل قرار میوضعیت ایمنی رانندگی  
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تلفـات ناشـی از      میزانبیانگر  :  هزار نفر جمعیت   100شاخص تعداد کشته به      .1
  .باشدر می یک کشوتعداد جمعیت به تصادفات رانندگی

تعـداد  نـسبت   بیـانگر   :  موجـود  نقلیه  وسیله هزار   10شاخص تعداد کشته به       .2
 .باشد آن کشور مینقلیه وسایلشدگان به تعداد کشته

وقـوع   بیانگر میزان شدت تصادفات به     : تصادف 100شاخص تعداد کشته به       .3
 . باشدپیوسته در کشور می

ست   انگر میزان خطری ا    نش :شاخص تعداد کشته به مجموع کشته و مجروح         .4
افـزایش مقـدار ایـن شـاخص     . کنـد   را تهدید می   ونقل  حملکه کاربران سیستم    

              نقلیـه   وسـایل : تواند گویای مـشکالت و مـسایل متعـددی باشـد از جملـه                 می
 و یا عدم استفاده از آنها توسـط         نقلیه  وسایل فقدان تجهیزات ایمنی در      ،ایمن نا

 ضعف خدمات پزشکی پس از رسـاندن        ، امدادرسانی  ضعف سیستم  ،سرنشینان
 .کز درمانیامصدوم به مر

 : اسـتان  شهری  برون استان به طول راههای      شهری  برونشاخص تعداد کشته     .5
 .باشدخیزی راههای استان میبیانگر میزان حادثه

   :الزم به ذکر است
ی اصـلی بهبـود ایمنـی راههـا بـوده و نـاقض           هـا   شاخص،  ها  شاخصاین   -

  .باشد ی فرعی و عملکردی مورد استفاده دستگاهها نمیها اخصشاهمیت 
ی تعیین شده جدید بوده و تهیه و ارایـه آنهـا مـستلزم           ها  شاخصبرخی از    -

اهتمام دستگاهها در بررسی آماری و گردآوری اطالعات مورد نیاز در این            
 .زمینه خواهد بود

 دبیرخانه   بر مبنای گزارش ساالنه دستگاهها توسط      ها  شاخصمجموعۀ این    -
کمیسیون ایمنی راهها مـورد ارزیـابی قـرار گرفتـه و در صـورت نیـاز بـا                   
درخواست دستگاهها تغییرات الزم توسـط آن دبیرخانـه صـورت خواهـد             

 .پذیرفت
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 وضعیت ایمنی رانندگی در کشور در سطح ملی و استانی ارزیابیهمچنین جهت 
  :ی ذیل استفاده نمودها شاخص از دبای 

             صلی برای ارزیـابی وضـعیت ایمنـی راننـدگی در سـطح ملـی              ی ا ها  شاخص )الف
  ): به ترتیب اولویت(

  شاخص کشته به صد هزار نفر جمعیت.1

عنوان  سیکلت به در این شاخص موتور (نقلیه وسیلهشاخص کشته به ده هزار . 2
 )شود نقلیه درنظر گرفته می وسیله

  .ها استانی رانندگی در سطح ی اصلی برای ارزیابی وضعیت ایمنها شاخص )ب
 حداقل   ناشی از آن   ناو مصدوم تلفات    و مقایسه میزان درصد تغییر تعداد تصادفات     

درصد تغییر این شاخص بـرای       (ها  استاندر دو سال متوالی و مقایسه آن با تغییر متوسط           
  .)گردد سال مالک ارزیابی تلقی نمی یک

  دومین آمار تصادفات، تلفات و مصئهمراجع رسمی ارا •
  رسـمی  دستگاههای ذیل به عنـوان مرجـع       ،مطابق مصوبات کمیسیون ایمنی راهها     

  :اند ارائه آمار ذیربط تعیین شده
  )اطالعات تلفات تصادفات رانندگی (پزشک قانونی کشورسازمان  -
  )اطالعات تصادفات رانندگی (پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا -
عـات مجـروحین تـصادفات      اطال (وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکی        -

  )رانندگی
 

   در ایران و تلفات ناشی از آنبررسی و تحلیل آمار تصادفات رانندگی. 2-2
  رانندگی تصادفات تعداد بررسی و تحلیل .2-2-1

             در شـکل   1388 تـا    1373ی  هـا   سـال آمار تلفات ناشی از تصادفات راننـدگی بـین          
توان به این نتیجه رسید کـه تعـداد متوفیـان             ی می با یک نگاه اجمال   .  شده است  ارایه )2-1(

 ایـن رونـد     1385 از سـال     و روند صعودی داشته     1384ناشی از تصادفات رانندگی تا سال       
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.  اسـت داشـته  رونـد کاهـشی   1388 تـا  1386ی ها سال در تا اینکه  صعودی تا حدی کنترل   
  رسـیده اسـت  88ل در سـا  نفر 22974به تعداد تلفات ناشی از تصادفات رانندگی     همچنین  

  . سال اخیر کاهش داشته است4 در سال در %6/4 متوسط به طورکه 
 در حال حرکـت     نقلیه  وسایلاین در حالی است که براساس آمارهای موجود، تعداد          

ای رو به افـزایش بـوده بـه طوریکـه در انتهـای سـال       ی اخیر به صورت فزایندهها سالطی  
 را نقلیــه وســیله میلیــون 6 رســید کــه بــیش از هنقلیــ وســیله میلیــون 16 بــه بــیش از 1387

 45، این تعداد بـه بـیش از     1398شود در سال    بینی می دهد و پیش  موتورسیکلت تشکیل می  
   ).2-2 و 1-2شکل (  برسدنقلیه وسیلهمیلیون 

از سوی دیگر ایران به عنوان یک کشور درحـال توسـعه بـا نـرخ فزاینـده افـزایش                    
 سال گذشته جمعیـت ایـران بـه دو برابـر            30به طوریکه در    جمعیت نیز مواجه بوده است،      

البتـه در   ).  میلیون نفر رسید   71جمعیت ایران به بیش از      1387در انتهای سال    (رسیده است   
ی اخیر این نرخ افزایش جمعیت تا حدودی کنترل شده و براساس نتـایج مطالعـات                ها  سال

ن برای ده سـال آینـده در حـدود           نرخ افزایش جمعیت ایرا    ،ونقل در ایران    طرح جامع حمل  
 77 بـه بـیش از   1398دهد جمعیت ایران در سال ها نشان می بینیخواهد بود و پیش % 34/1

  ).3-2(میلیون نفر خواهد رسید، شکل 
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  .)سازمان پزشکی قانونی: مأخذ(آمار تعداد متوفیان ناشی از تصادفات رانندگی در دهه گذشته : 1-2شکل
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  .)راهنمایی و رانندگیپلیس : مأخذ(  در ده سال گذشته شامل موتورسیکلتنقلیه ایلوستعداد : 2-2لشک
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بینی   پیش تا1379ی ها سالر ایران بین  در حال حرکت دنقلیه وسایلتغییرات جمعیت و تعداد  :3-2شکل 

  .1400 در سال
  

 نفر ميليون ٧١از بيش  ١٣٨٧ سال  در ايران جمعيت

 از بيش  ١٣٨٧ سال در حركت حال در نقليه وسايل تعداد
 نقليه وسيله ميليون ۱۶
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ـ            نقلیه  وسایلبا این حال رشد تعداد       رخ  از روند افزایش جمعیـت پیـشی گرفتـه و ن
 در حال حرکت به ازای هر هـزار نفـر جمعیـت             نقلیه  وسایلموتوریزاسیون که بیانگر تعداد     

دهد که ایـن    ی آتی با روند افزایشی مواجه خواهد بود و برآوردها نشان می           ها  سالاست در   
بررسـی تعـداد تـصادفات راننـدگی و تلفـات         با  1.نرخ در ده سال آینده دو برابر خواهد شد        

توان به این نتیجه رسید که ایران از نظر وضعیت تصادفات           ی اخیر می  ها  السناشی از آن در     
 قرار دارد که یک مرحله بحرانی و حساس به شمار           2و تلفات ناشی از آنها در مرحله تثبیت       

تمامی کشورهایی که موفق به کنترل و کـاهش تـصادفات و تلفـات ناشـی از آنهـا                   . رودمی
دهـد اگـر    تجربیـات ایـن کـشورها نـشان مـی         . انـد  گرفته اند زمانی در این مرحله قرار     شده

دستگاهی در جهت دستیابی به ایمنـی پایـدار بـه صـورت مـستمر و          میان اقدامات هماهنگ 
دار تصادفات و تلفـات ناشـی        پس از مدتی کاهش معنی     ،سازمان یافته ادامه و گسترش یابد     

  ). 4-2روند الف در شکل (شود از آنها آغاز می
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  ی گذشته و برآورد تغییرات برای ده سالها سالتغییرات نرخ موتوریزاسیون در  :4-2شکل 
  . در کشور آینده

                                                 
 بـه  ١٣٩٧دهـد ايـن شـاخص در سـال       است و برآوردها نشان مي    ٢٢٦ درحدود   ١٣٨٧نرخ موتوريزاسيون در سال     . ١ 

  .افزايش يابد) يعني دو برابر (۵۵۲ حدود
 

2.Consolidation Period 

 سال در ايران در موتوريزاسيون نرخ

 باشدمي ٢٢٦ درحدود ۱۳۸۷
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های مقطعی در آمار تصادفات باعث ایجاد تفکراتی مبنی بر حل           ولی چنانچه کاهش  
رنگ و یا به صـورت      ی دستگاهها، کم  ها  فعالیتها و    گذاریمشکل تصادفات شده و سرمایه    

 پس از چند سال نه تنها روند تغییرات تعداد تـصادفات و تلفـات               ،یدا کند ناهماهنگ ادامه پ  
 بلکه روند افزایشی آنها با شدت بیشتری قوت خواهد گرفـت            ،شودناشی از آنها کنترل نمی    

  ). 5-2روند ب در شکل (
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هزا تعداد متوفیان- وضعیت فعلی تعداد متوفیان- ادامه روند از سال 1383

  
  .صبینی وضعیت ایمنی رانندگی در ایران در صورت اتخاذ هریک از رویکردهای مشخ پیش :5-2شکل 

  
 درحـال حرکـت در ایـران نیـز          نقلیـه   وسایلبررسی روند تغییرات جمعیت و تعداد       

موید همین مطلب است که در صورتیکه تمامی دستگاههای ذیربط در امر ایمنی به صورت               
هماهنگ و در قالب یک برنامه جامع با تمام قوا درجهت ارتقاء ایمنی پایدار در سطح ملـی                  

فعلی تثبیـت و کنتـرل تـصادفات و تلفـات ناشـی از آنهـا حفـظ                   نه تنها روند     ،اقدام نکنند 
  . بلکه بر تعداد تلفات ناشی از تصادفات رانندگی افزوده خواهد شد،نخواهد شد

  

 سناريوي ب

 سناريوي الف
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   یبندی استان طبقه رانندگی بر حسب تصادفاتتلفات ناشی از  بررسی .2-2-2
    هـای  شـکل  از میزان فوتی ناشی از تصادفات راننـدگی در           ها  استانسهم هر یک از     

هـا در    فـوتی %40شـود، بـیش از    همانطوریکه مشاهده می . ارایه شده است   )7-2( و   )2-6(
  . دهد  استان کشور رخ می6  درتصادفات رانندگی
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سهم % 10.51 7.94 7.93 6.37 5.40 5.27 4.57 4.18 4.08 3.87 3.13 3.08 3.07 2.76 2.61

تهران خ رضوی فارس اصفهان خوزستان کرمان مازندران گیالن آ شرقی س وب همدان آ غربی مرکزی کرمانشاه لرستان
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  . در ایران استان اول در میزان فوتی تصادفات رانندگی15 )درصد( سهم: 6-2شکل 
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سهم % 2.46 2.43 2.35 2.25 1.87 1.87 1.84 1.79 1.74 1.53 1.28 1.11 1.07 0.95 0.68

هرمزگان گلستان قزوین کردستان سمنان قم زنجان خ شمالی یزد بوشهر اردبیل   خ جنوبی چ و ب ک و ب ایالم
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  . در ایران تصادفات رانندگی استان دوم در میزان فوتی15 )درصد(سهم: 7-2شکل 
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  تصادفات رانندگی بر حسب محل وقوع تصادف ناشی از تلفات  بررسی .2-2-3
 راننـدگی   تـصادفات  نفر از هموطنـان در اثـر         22974 مجموعاً تعداد    1388در سال   

شـهری و      نفـر در راههـای بـرون       15735انـد کـه از ایـن تعـداد            جان خود را از دست داده     
 تعداد و سهم متوفیان ناشی از تصادفات راننـدگی          )1-2(در جدول   . اند روستایی جان باخته  

 و روسـتایی از مجمـوع تلفـات حـوادث           شـهری   بـرون ،  شهری  دروندر هر یک از راههای      
% 70شود محـل تـصادف نزدیـک بـه            همانطور که مشاهده می   .  گردیده است  ارایهرانندگی  

این موضوع حـاکی از آن اسـت کـه          .  و روستایی بوده است    شهری  برونمتوفیان در راههای    
ای با وجود سـهم        باعث شده است تصادفات جاده     شهری  برونشدت تصادفات در راههای     

  . باشدشدگان کشتهکمتر از تصادفات، دارای سهم قابل توجهی از 
  

   .درصد متوفیان ناشی از تصادفات رانندگی به تفکیک محل تصادف: 1-2جدول 
محل 
 و شهری برونمجموع   مجموع نامعلوم روستایی یشهر برون شهری درون  تصادف

  روستایی
  15735  22974  181  2179  13556  7058  تعداد
  %5/68  %100  %8/0  %5/9  %59  %7/30  درصد

 
 

  جنسیت بررسی تلفات ناشی از تصادفات رانندگی بر حسب  .2-2-4
تعداد و سـهم مـردان و زنـان از مجمـوع تلفـات ناشـی از حـوادث                    )2-2( جدول

این اساس سهم مردان      بر .دهد   را نمایش می   1388 در سال    شهری  برونگی در راههای    رانند
   . از مجموع متوفیان بوده است%77بیش از 

  
  . ناشی از تصادفات رانندگی به تفکیک جنسیت متوفیانتعداد: 2-2جدول 

  مجموع  زن  مرد  جنسیت
  13556  3053  10503  تعداد
  %100  %5/22  %5/77  درصد
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  علت نهایی فوترسی تلفات ناشی از تصادفات رانندگی  بر اساس بر .2-2-5
ــایی ) 3-2( جــدول ــصادفاتعلــت نه ــان ناشــی از ت ــدگی در راههــای متوفی  رانن

دهد که عامل ضربه بـه سـر دلیـل اصـلی فـوت بـیش از نیمـی از                       را نشان می   شهری  برون
جبـاری شـده    بـوده و بـا ا  %70 حـدود  1376این شاخص در سال . ده است وباختگان ب  جان

هـای   کمربند ایمنی کاهش یافته است اما ضـرورت دارد برنامـه    بستن   و    ایمنی کالهپوشیدن  
اجرایی مناسب به منظور افزایش میزان استفاده از کمربنـد و کـاله ایمنـی در بـین کـاربران                    

 و سرنشینان   ی برای راکبان  ضرورت استفاده از کاله ایمن    . گذارده شود  ای به مورد اجرا     جاده
 نقلیـه  وسـیله اجباری شدن استفاده از کمربند ایمنی برای سرنشینان       تورسیکلت و پیگیری  مو

  . باشد از اقدامات مورد نیاز در این بخش می
     

 .علت نهایی فوتتعداد متوفیان ناشی از تصادفات رانندگی به تفکیک  : 3-2جدول  

  مجموع  سایر  خونریزی  شکستگی متعدد  ضربه به سر  علت نهایی فوت

  13556  2126  888  3621  6921  تعداد

  %100  %7/15  %6/6  %7/26  %1/51  درصد

  
  محل فوتبررسی تلفات ناشی از تصادفات رانندگی بر اساس  .2-2-6

 . شـده اسـت  ارایـه  )4-2( راننـدگی در جـدول    تـصادفات باختگان   محل فوت جان  
اند و    دست داده  در محل تصادف جان خود را از         متوفیاناز  % 60حدود  شود در     مالحظه می 

 عدم وجـود جانمـایی    شدت تصادفات،. اند  پس از انتقال به بیمارستان فوت نموده   آنها% 31
مناسب و پوشش کـافی مراکـز و خـدمات امـدادی و اورژانـس در طـول محورهـا، عـدم                      
 زیرساختهای مناسب مخابراتی جهت اطالع رسانی بـه موقـع تـصادفات و همچنـین عـدم                

مینه نحـوه اطـالع رسـانی حـوادث و نـوع برخـورد مناسـب بـا                  آگاهی عمومی کافی در ز    
  .باشد هایی از دالیل عمده باال بودن تلفات سرصحنه می  رانندگی نمونهتصادفاتن امصدوم
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   .محل فوتتعداد متوفیان ناشی از تصادفات رانندگی به تفکیک : 4-2جدول  

  مجموع  نامعلوم  منزل بیمارستان حین انتقال به بیمارستان  محل حادثه  محل فوت

  13556  71  63  4145  1196  8081  تعداد
  %100  %5/0 %5/0  %6/30  %8/8  %6/59  درصد

  
  نوع برخورد و نحوه وقوع تصادفبررسی سهم تصادفات رانندگی بر حسب  .2-2-7

 ارایـه  )5-2(نوع برخورد و نحوه وقوع تصادفات منجر به فوت در جدول شـماره               
 بـا   نقلیـه   وسـایل ادفات منجر به فوت بـه دلیـل برخـورد           بیش از نیمی از تص    . گردیده است 

از انواع تـصادفات در     % 27 با میزان  نیز   نقلیه  وسیلهواژگونی  . یکدیگر به وقوع پیوسته است    
 دو عامل سرعت غیرمجاز و      درده دوم قرار گرفته است که برای مهار و کاهش واژگونی بای           

صوص عامل اول با اعمال مدیریت      درخ. آلودگی کنترل و پیشگیری گردد     و خواب  خستگی
سرعت به ویژه در محورهایی که آمار واژگونی باال دارند و همچنین اصالح هندسی قوسها               
و برای پیشگیری از واژگونی ناشی از خواب آلودگی اقداماتی نظیر اجرای شیارهای هشدار              

مراکز خـدماتی   وقف، احداث   دهنده و لرزاننده، ایجاد جایگاهها و توقفگاههای ایمن برای ت         
، کاهش یکنواختی محیط راه در مسیرهای طـوالنی، افـزایش آگـاهی راننـدگان در               و رفاهی 

 .  مورد عمل قرار گیرددبای... خصوص تبعات رانندگی در حین خستگی و 
  

 .نوع برخورد و نحوه وقوع تصادف بر اساس  منجر به فوتسهم تصادفات رانندگی: 5-2جدول 

نوع 
  برخورد

برخورد 
 نقلیه لوسای

  با یکدیگر

برخورد 
 نقلیه وسیله

  به عابر
 سقوط واژگونی

برخورد 
 به نقلیه وسیله

  جسم ثابت
  مجموع  نامعلوم

 تعداد
  تصادف

7457  1803  3602  142  536  16  13556  

  %100  %1/0  %4  %1  %6/26  %3/13  %55  درصد
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         بـه تفکیـک    بررسی فراوانـی تعـداد متوفیـان ناشـی از تـصادفات راننـدگی                .2-2-8
  ی سالها ماه

براین . نشان داده شده است   ) 6-2(ی سال در جدول     ها  ماهفراوانی تعداد متوفیان در     
از فوت شـدگان در طـی فـصل تابـستان جـان خـود را در تـصادفات                   % 30اساس بیش از    
 اند که در این فصل نیز مرداد ماه بحرانی تـرین وضـعیت             شهری از دست داده    رانندگی برون 

  . تلفات قرار گرفته است% 10 با ماههمچنین مهر ماه پس از مرداد. اشته استتلفات را د
  

  . به تفکیک ماه ناشی از تصادفات رانندگیفراوانی تعداد متوفیان: 6-2جدول 
  مهر  شهریور  مرداد  تیر  خرداد  اردیبهشت  فروردین  فراوانی در ماه

  1363  1270  1491  1338  1122  954  1106  تعداد
  %1/10  %4/9  %11  %9/9  %3/8  %7  %2/8  درصد

  مجموع  اسفند  بهمن  دی   آذر  آبان   فراوانی در ماه
  13556  1091  834  853  989  1145  تعداد
  %100  %8  %2/6  6/%3  %3/7  %4/8  درصد

 
مطابق آخرین  (  جهان و جایگاه آن در   ایران  ایمنی رانندگی    وضعیتبررسی   .2-3

  )المللی ی بینها گزارش
هـایی اسـت کـه       ایران یکـی از چـالش     منی رانندگی در    ای واقعی   وضعیتشناسایی  

راننـدگی  عیت ایمنـی    ضوبه طور کلی    . همواره با اختالف نظر کارشناسان مواجه بوده است       
دو شاخص کشته به یکصدهزار نفـر جمعیـت و کـشته بـه ده هـزار                 توسط   سطح جهان    در

  .شود سنجیده می نقلیه وسیله
 شـده در   ارایـه  به آمـار  رانندگی در کشور،  جا برای نشان دادن وضعیت ایمنی       در این 

 مـیالدی منتـشر شـده       2009که در سال     1[WHO] آخرین گزارش سازمان بهداشت جهانی    

                                                 
1. Global status report on road safety. Geneva, World Health Organization, 2009. 
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آورده ) از جملـه ایـران  ( کشور 175آمار مربوط به  که در این گزارش. شود می استناد   ،است
، ) دالر 935 درآمـد سـرانه کمتـر از      ( کشورهای جهان به سه گروه با درآمد کـم           ،شده است 

درآمـد سـرانه بـیش از       (و درآمد باال    )  دالر 11455 و   936درآمد سرانه بین    (درآمد متوسط   
 دالر در گـروه دوم      3470بندی شده اند که ایران با درآمد سرانه سـالیانه             دسته)  دالر 11456

  . درآمد متوسط قرار گرفته استبا یعنی گروه 

   در ایرانکشته به یکصد هزار نفر جمعیتوضعیت شاخص  •
 تـا   1373ی  هـا   سـال روند تغییرات شاخص کشته به یکصد هزار نفـر جمعیـت در             

  . شده استارایه )8-2( در شکل1387
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35

37

39

41

43

1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388

  سال
  .تغییرات شاخص کشته به یکصد هزار نفر جمعیت در دهه گذشته: 8-2شکل

  
 بیـشترین   1385 و   1384ی  هـا   سـال شود، این شـاخص در        همانطور که مالحظه می   

  . سپس روند کاهشی داشته استمقدار را داشته و
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   در کشورهای مختلف جهان به یکصد هزار نفر جمعیتوضعیت شاخص •
مقدار متوسط شاخص کشته به یکـصد هـزار نفـر جمعیـت در کـشورهای جهـان                  

ایران .  ام قرار دارد   171جهان در رتبه      کشور 175 در بین    21/32باشد که ایران با        می 87/11
  .  قرار دارد86وسط در رتبه  کشور با درآمد مت88در بین 

  

  .ایران یکصد هزار نفر جمعیت در کشورهای مختلف جهان و جایگاه کشته به وضعیت شاخص: 7-2جدول 

  

   در ایران نقلیه وسیلهشاخص کشته به ده هزار وضعیت  •
 در  1387 تـا    1373ی  ها  سال در   نقلیه  وسیلهروند تغییرات شاخص کشته به ده هزار        

  . شده استارایه )9-2(شکل 
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43/243/043/9

41/0

31/6
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1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388
سال

شاخص با در نظر گرفتن موتورسيكلت شاخص بدون در نظر گرفتن موتورسيكلت

  
  . در دهه گذشتهنقلیه وسیلهوند تغییرات شاخص کشته به ده هزار ر: 9-2شکل

 رتبه ایران  تعداد کشور در گروه مقدار متوسط گروه
95/6 کشورهای با درآمد کم  44 - 

15/14 کشورهای با درآمد متوسط  88 86 
92/10 کشورهای با درآمد زیاد  42 - 

87/11 کل کشورها  175 173 
 21/32 = 1387شاخص کشته به یکصد هزار نفر جمعیت در ایران در سال 
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 بیـشترین   1381 و   1380ی  هـا   سـال شود، این شاخص در       همانطوریکه مالحظه می  
  .ته استداش یمقدار را داشته و سپس روند کاهش

  وضعیت شاخص در کشورهای مختلف جهان •
 93/21 جهـان  نقلیـه در کـشورهای   مقدار متوسط شاخص کشته به ده هـزار وسـیله         

ایران در .  قرار گرفته است110جهان در رتبه   کشور175 در بین 44/14باشد که ایران با  می
  . ام قرار دارد58 کشور با درآمد متوسط در رتبه 88بین 

  
  .نقلیه در کشورهای مختلف جهان و جایگاه ایران وضعیت شاخص کشته به ده هزار وسیله: 8-2جدول  

  

 رتبه ایران داد کشور در گروهتع مقدار متوسط گروه

20/61 کشورها با درآمد کم  44 - 
12/12 کشورها با درآمد متوسط  88 58 

44/2 کشورها با درآمد زیاد  42 - 

93/21 کل کشورها  175 110 

 44/14 = 1387نقلیه در ایران در سال  شاخص کشته به ده هزار وسیله





 

 





 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3 
ــا  ــی راهه ــسیون ایمن   کمی

ــتار  ردـلکـــخچه و عمـی





 

 

 
 
 
 
 





 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   کمیسیون ایمنی راههاتأسیسگیری و تاریخچه    روند شکل.3-1

 در تصادفات رانندگی و جلوگیری از خسارات ناشی از آنهـا،            مؤثرشناسایی عوامل   
بینی و پیشگیری از ایجاد خطر، افـزایش سـطح ایمنـی و در نهایـت مـدیریت ایمنـی،            پیش
به منظور پیـاده سـازی      . باشد  هی دقیق و مسؤوالنه یک سیستم مدیریتی می       د  سازمانمند  نیاز

بخشی مورد نیاز است که در شرایط         دستگاهی و میان    این سیستم، هماهنگی و همکاری بین     
در این راستا   . )1-3شکل (نماید   وزارتخانه، سازمان و نهاد را در کشور درگیر می         15کنونی  

باشد، به    ای کشور می    ونقل جاده   لی ایمنی در بخش حمل     که متولی اص   راه و ترابری  وزارت  
منظور ایجاد مدیریت هماهنگ میان دستگاهی، پیشنهاد تشکیل کمیـسیون ایمنـی راههـا را               

نخـستین جلـسه    .  آن را تـصوبب نمـود      31/2/1382ارایه کرد و هیـأت وزیـران در تـاریخ           
و بـا شـرکت معاونـان     به ریاست وزیـر وقـت راه وترابـری    3/4/1382کمیسیون در تاریخ    

ی هـا  فعالیـت  و  هـا   تـالش حاصل  . ی ذیربط برگزار گردید   ها  سازمانها و روسای      وزارتخانه
 جلسه اصـلی و    38و در مجموع تا به حال        باشد  ش از سی مصوبه و ابالغیه می      کمیسیون بی 

 این کمیسیون و بنـا بـر        مؤثر پس از هفت سال فعالیت       . جلسه فرعی تشکیل شده است     95
                 دبیرخانـــه کمیـــسیون مـــستقر در معاونـــت آمـــوزش، تحقیقـــات و فنـــاوری پیـــشنهاد
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 مديريت
 ايمني

  وزارت راه و ترابري
 پليس

  رسيدگي  پيش بيمارستاين 
  در ساعات طاليي

   اورژانس ،هالل امحر 
  . . . و مردم و 

  بيمارستاهنا و درمان 
  مصدومني بستري تروما 

  )وزارت هبداشت (

 

  صدا و سيما

  خودرو سازان

   استانداردموسسه

  وزارت آموزش
   و پرورش

  مشاركت مايل بيمه و
  سياستهاي بازدارندگي و

  امداد و جنات هالل امحر  تشويقي

  هيات دولت 

  قوه قضاييه

  ائمه مجاعات

  وزارت كشور

  وزارت صنايع

  . . .استانداران ، شهرداريها و 

  ريزي و نظارت راهربدي برنامهمعاونت

  مانكارپي مهندسني مشاور و

NGO ها و مشاركت فعال 
   خبشهاي خصوصي

   پيادهنارانندگان و عابر

  جملس ، قانونگذاري  و نظارت موثر

  فناوري اطالعاتارتباطات ووزارت 

 کمیسیون ایمنی راهها با اندکی اصالح و تغییـر در اعـضاء و              نامه  آیین،  راه و ترابری  وزارت  
 برای اجراء به دستگاهها 13/09/1389مفاد آن بار دیگر در هیئت دولت بررسی و در تاریخ        

های آن  دامه به معرفی این نهاد، تشریح ساختار، وظایف، عملکرد و برنامه           در ا  .ابالغ گردید 
  .شودپرداخته می

  
  

 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  

  
  

  .های مسؤول در بخش مدیریت ایمنی رانندگی دستگاه: 1-3شکل
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  و اعضای مرکزی معرفی دبیرخانه کمیسیون .3-2
یت آن بـر عهـده وزارت راه و ترابـری           پس از تشکیل کمیسیون ایمنی راهها، مـدیر       

گذاشته شد و در حال حاضر دبیرخانه آن در معاونت آموزش، تحقیقات و فنـاوری وزارت                
 پیگیـری    ،ات تشکیل و تهیه دستور کار جلـس       ،ریزیوظیفه برنامه . راه و ترابری مستقر است    

هـای    ی برنامه  هماهنگی میان دستگاهها در اجرا      ابالغ و اجرای مصوبات جلسات کمیسیون،     
 رسانی  پایگاه اطالع مدیریت ایمنی، گردآوری و تحلیل آمار و اطالعات تصادفات، مدیریت           

ز اگروهـی  متـشکل از  باشـد کـه       دبیرخانـه مـی     این کمیسیون ایمنی راهها از جمله وظایف     
، کـارگروه آمـار و      سـازی   فرهنـگ کمیتـه تخصـصی آمـوزش و        . باشد  میکارشناسان ایمنی   
ریزی در این دبیرخانه مستقر است که بر نقـش و اهمیـت               تحلیل و برنامه  اطالعات و گروه    

 دبیرخانه کمیسیون ایمنی راهها به شـرح         اعضاء. آن در میان دستگاههای عضو افزوده است      
   :گردندمعرفی میذیل 

  
  .معرفی تیم متولی کمیسیون ایمنی راهها :1-3جدول
   تخصص-ولیتؤمس  اعضاء ردیف

1  
  دکتر

  یحمید بهبهان
 دکتــری - ریــیس کمیــسیون ایمنــی راههــا-وزیــر وقــت راه و ترابــری

   و ترافیکونقل حمل

1  
  دکتر

  ناصر پورمعلم
 دکتری  - دبیر کمیسیون ایمنی راهها    -معاون آموزش، تحقیقات و فناوری    

   و ترافیکونقل حمل

2  
  مهندس

  مهران قربانی
ون  مـسؤول دبیرخانـه کمیـسی      – مدیرکل دفتر مطالعات فناوری و ایمنـی      

  ونقل حمل ریزی برنامه کارشناس ارشد -ایمنی راهها

3  
  مهندس

  مهران غالمی
  کارشناس ارشد عمران-معاون دفتر مطالعات فناوری و ایمنی

4  
  مهندس

  هرمز ذاکری
 کارشناس - کارشناس دبیرخانه کمیسیون ایمنی راهها    -رییس گروه ایمنی  
  ارشد راه و ترابری

5  
  مهندس

  سارا عبدی
 کارشـناس   - کارشناس دبیرخانه کمیسیون ایمنی راههـا      -نیکارشناس ایم 

  ارشد مهندسی صنایع
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  )ادامه. ( معرفی تیم متولی کمیسیون ایمنی راهها:1-3جدول
   تخصص-ولیتؤمس  اعضاء ردیف

6  
  مهندس

  کیاندخت کدخدازاده
 - عــضو همکــار دبیرخانــه کمیــسیون ایمنــی راههــا-کارشــناس ایمنــی

  ریکارشناس ارشد راه و تراب

7  
  مهندس

  حمیدرضا صافی
 کارشـناس   - کارشناس دبیرخانه کمیسیون ایمنی راههـا      -کارشناس ایمنی 

  ونقل ریزی حمل ارشد برنامه

8  
  مهندس

  رحیمی محسن
 -کارشــناس ایمنــی و عــضو همکــار دبیرخانــه کمیــسیون ایمنــی راههــا

  ونقل ریزی حمل کارشناس ارشد برنامه

9  
  مهندس

  مهدی بابایی
 - دبیرخانــه کمیــسیون ایمنــی راههــا و عــضو همکــارکارشــناس ایمنــی

  کارشناس ارشد راه و ترابری
   کارشناس -عضو همکار دبیرخانه کمیسیون ایمنی راهها  ماندانا غالمی  10

  

   ایمنی راهها ساختار کمیسیون.3-3
 همـاهنگی،   مـسؤولیت باشد کـه      هسته اصلی کمیسیون ایمنی راهها دبیرخانه آن می       

بـا توجـه بـه اهمیـت و         . ل جلسات و پیگیری مصوبات را بر عهـده دارد         ریزی تشکی   برنامه
، کمیـسیون   تعیین شده و وظایف   دستیابی به اهداف    گستردگی موضوع و همچنین به منظور       

  ایمنـی  کـالن  مـدیریت باشد که ضمن کمـک بـه        میی عملیاتی   هابازومند  نیازایمنی راهها   
صی مربـوط بـه ایمنـی راننـدگی و     ، امـور تخصـ  ریـزی و نظـارت     برنامـه باالخص در امور    

بدین منظور، دبیرخانه کمیسیون ایمنی راهها بـا   . تصادفات را به نحو احسن به انجام برساند       
 نمـود کـه      ذیـل  همکاری دستگاههای عضو کمیسیون اقدام به تشکیل پنج کمیته تخصـصی          

  . شوندی مرتبط با هر موضوع مدیریت میها سازمانتوسط 
  ازیس فرهنگکمیته آموزش و  -1
 کمیته امداد و نجات -2
 کمیته مهندسی راه -3
 کمیته ناوگان -4
 کمیته قوانین و مقررات ترافیکی -5
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 گردآوری و تحلیل آمار و اطالعات تـصادفات         مسؤولیتهمچنین با توجه به اینکه      
باشد، این دبیرخانه اقدام به تشکیل دو گروه تحلیل           رانندگی بر عهده دبیرخانه کمیسیون می     

 با کمک کارشناسان همکـار نـسبت بـه          که هرگروه آمار و اطالعات نمود    ریزی و کا    و برنامه 
  . نماید ی تحلیلی اقدام میها گزارشتهیه 

) 2-3(ی آن در شکل     ها  فعالیتساختار کمیسیون ایمنی راهها با توجه به وظایف و          
  . ارایه شده است

  

  
  

  .ساختار کمیسیون ایمنی راههای کشور: 2-3شکل 
  

  ای کمیسیون معرفی اعض.1- 3-3 
نامه تشکیل کمیسیون ایمنی راههای کـشور کـه تـصویر آن در                آیین )1(مطابق ماده   

  : کمیسیون عبارتند از اعضاءاست،  آمده پیوست
  .وزیر راه و ترابری که ریاست کمیسیون را نیز به عهده خواهد داشت -1
ن ریزی کشور به انتخـاب ریـیس سـازما          یکی از معاونان سازمان مدیریت و برنامه       -2

 ،یاد شده

ونقل نیروی انتظـامی جمهـوری اسـالمی          معاون راهنمایی و رانندگی و امور حمل       -3
 ،ایران

 ،یکی از معاونان وزیر کشور به انتخاب وزیر -4
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یکی از معاونان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران به انتخاب ریـیس سـازمان           -5
 ،یاد شده

 ، انتخاب وزیریکی از معاونان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به -6

 ،یکی از معاونان وزیر صنایع و معادن به انتخاب وزیر -7

 ،یکی از معاونان وزیر آموزش و پرورش به انتخاب وزیر -8

 ،ی وزارت راه و ترابریها استانمعاون راهداری و هماهنگی امور  -9

 .ای ونقل جاده معاون وزیر راه و ترابری و رییس سازمان راهداری و حمل  -10
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  .ی جلسه کمیسیون ایمنی راهها با حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسالم:3-3 شکل
  

نامه وظایف کمیسیون در هشت بند اصـلی بـه شـرح زیـر                 این آیین  )2(مطابق ماده   
  :تعیین شده است

 ،ی مناسب برای کاهش سوانح رانندگیها شاخصتعیین اهداف، راهبردها و  -1

مهـوری اسـالمی ایـران در خـصوص بهبـود           های نیروی انتظامی ج     بررسی برنامه  -2
، معاینه فنی خودرو، اصالح     گواهینامهوضعیت آموزش رانندگی، صدور و تجدید       

  ،و نحوه اعمال مقررات مربوط
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های کـشور، آمـوزش و پـرورش، فرهنـگ و ارشـاد               های وزارتخانه   بررسی برنامه  -3
قـات و   اسالمی، راه و ترابری، بهداشت و درمان و آمـوزش پزشـکی، علـوم تحقی              

فناوری، سازمان صدا و سیما و نیروی انتظامی در خـصوص آمـوزش عمـومی و                
  ،تخصصی ترافیکی

های وزارت صنایع و معـادن در خـصوص الـزام تولیدکننـدگان بـه                 بررسی برنامه  -4
 ســاخت داخــل و تولیــد و عرضــه نقلیــه وســایلرعایــت اســتانداردهای ایمنــی 

  ،خودروهای قابل رقابت با انواع خارجی
های وزارت راه و ترابـری در خـصوص شـرایط احـراز صـالحیت                 برنامهبررسی   -5

رسانی مناسب، توسعه بهسازی و      شهری، اطالع نقلیه عمومی برون  رانندگان وسایل 
  ،ها  در جادهخیز حادثهسازی و حذف نقاط  ها، ایمن نگهداری راه

 شـبکه  رسـانی در   اندازی و عرضـه خـدمات امـداد         کار راه  گردش و تدوین برنامه  -6
هـای کـشور، بهداشـت درمـان وآمـوزش            ای کشور با همـاهنگی وزارتخانـه        جاده

  ،پزشکی، نیروی انتظامی و جمعیت هالل احمر
 اعتبار و تحصیل منـابعی کـه در اثـر اجـرای آنهـا               تأمینی الزم برای    ها  طرحه  یارا -7

نقـل  وسازی حمـل منابع جدید کسب و یا در مصرف منابع موجود در جهت ایمن        
 ،شود جویی میصرفه

ی هـا   شـرکت ای توسط     ه خدمات بیمه  یای کشور و چگونگی ارا      بررسی نظام بیمه   -8
 .ونقل حملبیمه در زمینه 

  
   فعالیت کمیسیون ایمنی راههاهای اصلی محور.2- 3- 3

 محور اصلی را    14دبیرخانه کمیسیون ایمنی جهت دستیابی به وظایف محول شده،          
 مـشخص   بـه طـور   یر تعیین کرده است که      ی کمیسیون به شرح ز    ها  فعالیت محور   به عنوان 

  .شود های کمیسیون پوشش داده میتوسط کمیته
  ،ها سازمانمدیریت و هماهنگی  -1
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  ،سیستم آمار و اطالعات تصادفات به روز و جامع -2
  ،طراحی و ساخت راههای ایمن -3
  ،خیز بهبود و رفع نقاط حادثه -4
  ،آموزش ایمنی راهها -5
  ،نظام آموزش و آزمایش رانندگی -6
  ،ی همگانی ایمنیها آموزشو تبلیغات  -7
  ،نقلیه وسایلاستاندارد ایمنی  -8
  ،مقررات و قوانین ترافیکی -9

  ،پلیس و اعمال قانون -10
  ،عملیات امدادی و اورژانس -11
  ،مطالعات ایمنی راه -12
  ، اعتبارات الزمتأمینپیگیری  -13
ها  NGO1ی خصوصی و    ها  بخشهای چند جانبه و مشارکت       تقویت همکاری  -14

 .ی بیمهها شرکتت در ایمنی راه همچون مشارک

  
  های تخصصی  نقش و وظایف کمیته.3- 3- 3

ریزی و نظارتی     برنامهامور    یتمسؤولکالن    سطح مدیریت   در کمیسیون ایمنی راهها  
ی عملیاتی  ها از این رو در جهت دستیابی به اهداف تعیین شده نیاز به بازو              .را بر عهده دارد   

        ی ذیـربط مـدیریت   هـا  سـازمان سـط  ی تخصصی کـه تو ها کمیتهبه کمک   که   داشتخواهد  
  . داردشوند در این مسیر گام بر میمی

  :های کمیسیون ایمنی راهها عبارتند ازکمیته
  ،سازی فرهنگکمیته آموزش و  -1
 ،کمیته امداد و نجات -2

                                                 
1. Non Governmental Organization 



  53                                                                                   هاسیمای ایمنی راه 

  

 ،کمیته مهندسی راه -3

 ،کمیته ناوگان -4

 ،کمیته آمار و اطالعات -5

 .کمیته قوانین و مقررات ترافیکی -6

 لیات ترافیکی و اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی کمیته عم- 1

  :اعضاء کمیته •
 و نهادهای درگیر در     ها  سازمانی  ها  فعالیتبه منظور تحت پوشش قرار دادن تمامی        

  :زمینه مقررات ترافیکی، اعضای این کمیته عبارتند از
 ،)رییس کمیته(نماینده معاونت راهنمایی و رانندگی ناجا  -1

 ،ای جادهونقل حملاری و نماینده سازمان راهد -2

 ،نماینده پلیس راه کشور -3

 ،نماینده وزارت کشور -4

  ،نماینده جمعیت هالل احمر -5

 ،نماینده قوه قضاییه کشور -6

 ،نماینده بیمه مرکزی -7

 ،نماینده دبیرخانه کمیسیون ایمنی راهها -8

 ،)ی تخصصی مربوطهها سازمانافراد علمی از دانشگاهها یا ( نفر متخصص 2 -9

  :محل کمیته •
  .شود کمیته در پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا تشکیل میاین

  :رییس کمیته •
  .رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا

  :دبیر کمیته •
  .فرمانده پلیس راه کشور
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  :وظایف کمیته •
های مربوطه، تنگناها و تعیین راهکارهای مـشخص در         تحلیل مشکالت و نارسایی    -1

 ،خصوص مقررات ترافیکی

  ،ی مناسب در حیطه تخصصی مربوطهها شاخصدها و تعیین اهداف، راهبر -2
های نیروی انتظامی جمهـوری اسـالمی ایـران در خـصوص بهبـود                بررسی برنامه  -3

نامه، چگونگی مقررات مربـوط     وضعیت آموزش رانندگی، صدور و تجدید گواهی      
به استانداردهای خودرو از جملـه معاینـه فنـی خـودرو، اصـالح و نحـوه اعمـال                   

  ،مقررات مربوط
  ،، کارایی و تعیین نوع و میزان جرایم رانندگی و چگونگی اعمال آنتأثیرررسی ب -4
روزرسانی مقررات موجود ترافیکی با توجه به تغییـر شـرایط            پیشنهاد اصالح و به    -5

  ،ی ذیربط قانونگذاریها بخشبه 
  ،ونقل  وکوتاه مدت در خصوص رفع مشکالت حملمؤثرهای ارایه توصیه -6

ی جدید جهت نظارت و کنتـرل بـر اجـرای دقیـق             ها  ولوژیتکنبررسی استفاده از     -7
  ،...)های ثبت سرعت و از قبیل دوربین(مقررات 

تـر  های جامع همکاری بیمه با نیروی انتظامی در جهـت جبـران سـریع             تهیه برنامه  -8
 .ی وارد از تصادفاتها خسارت

ن لفـاتی کـه باعـث ایجـاد بیـشتری     خزا و ت  تدوین نحوه برخورد با تخلفات حادثـه       -9
 ،شوند حوادث رانندگی در راهها در طول سال می

 دارای عیب و نقص فنـی و نحـوه          نقلیه  وسایل به   امدادرسانیتهیه و تدوین شیوه      -10
 ،انتقال آنها به خارج از راه یا تعمیرگاه

تهیه و تدوین شـیوه نامـه نحـوه بازگـشایی راههـای مـسدود ناشـی از حـوادث                     -11
  ،رانندگی

بط بـا صـحت و سـالمت راننـدگان، سـاعات کـار              های مرت بررسی و تهیه برنامه    -12
 ، عمومی و اعمال آنونقل حملرانندگان 
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ی مرتبط با ایجاد سیستم تنبیهی، توبیخی و تـشویقی بـرای            ها  طرحبررسی و تهیه     -13
 .رانندگان با سوابق تخلفات رانندگی باال

ی هـا   شـرکت ای توسط     ای کشور و چگونگی ارایه خدمات بیمه        بررسی نظام بیمه   -14
  ، و ارتقاء تعامل بیمه در ایمنی راههاونقل حملدر زمینه بیمه 

 ،تعیین و اعالم مطالعات ایمنی مورد نیاز -15

 ،تحلیل اقتصادی و کارایی اقدامات و راهکارهای پیشنهاد شده -16

 اعتبار و تحصیل منابعی کـه در اثـر اجـرای آنهـا              تأمینی الزم برای    ها  طرحارایه   -17
 .شود جویی می موجود صرفهمنابع جدید کسب و یا در مصرف منابع

 
   کمیته ناوگان- 2

  :اعضاء کمیته •
 و نهادهای درگیر در ها سازمانی ها فعالیتمنظور تحت پوشش قرار دادن تمامی  به

  :ای، اعضای این کمیته عبارتند ازونقل جاده زمینه ناوگان حمل
  ،)رییس کمیته(نماینده وزارت صنایع و معادن  -1
 ،ای جادهونقل حملنماینده سازمان راهداری و  -2

 ،نماینده راهنمایی و رانندگی ناجا -3

 ،نماینده پلیس راه کشور -4

 ،نماینده سازمان حفاظت محیط زیست -5

 ،نماینده دبیرخانه کمیسیون ایمنی راهها -6

 .)ی تخصصی مربوطهها سازمانافراد علمی از دانشگاهها یا  ( نفر متخصص 2 -7

  :محل کمیته •
  . شودقیقات صنعتی ایران تشکیل می این کمیته در موسسه استاندارد و تح

  :رییس کمیته •
  .رییس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
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  :دبیر کمیته •
  .سرپرست اداره کل خودرو نیرو محرکه مؤسسه استاندارد

  :وظایف کمیته •
های مربوطه، تنگناها و تعیین راهکارهای مشخص در        تحلیل مشکالت و نارسایی    -1

 ،ایده جاونقل حملخصوص ناوگان 

ی مناسب برای کاهش سوانح رانندگی مرتبط     ها  شاخصتعیین اهداف، راهبردها و      -2
  ،با حیطه تخصصی مربوطه

های وزارت صنایع و معـادن در خـصوص الـزام تولیدکننـدگان بـه                 بررسی برنامه  -3
 ســاخت داخــل و تولیــد و عرضــه نقلیــه وســایلرعایــت اســتانداردهای ایمنــی 
  ،خارجیخودروهای قابل رقابت با انواع 

 در کارخانجات تولیـد کننـده و        نقلیه  وسیلهنظارت بر رعایت استانداردهای ایمنی       -4
  ،هکنند وارد

پـذیر انـواع    بررسی آمار و اطالعات حوادث رانندگی جهت شناخت نقاط آسـیب           -5
  ، در تصادفات رانندگینقلیه وسایل

 بـه کارخانجـات سـازنده    نقلیـه  وسـایل اعالم نقاط ضعف و قوت مشخصات فنی    -6
  ،ت رفع معایب خطر آفرینجه

  ، سنگیننقلیه وسایلپیگیری گسترش و توسعه مراکز معاینه فنی  -7
 ،اعالم استانداردهای جهانی تولید خودرو به مراکز تولید و واردات خودرو -8

 ،تعیین و اعالم مطالعات ایمنی مورد نیاز -9

 ،تحلیل اقتصادی و کارایی اقدامات و راهکارهای پیشنهاد شده -10

 اعتبار و تحصیل منابعی کـه در اثـر اجـرای آنهـا             تأمین الزم برای    یها  طرحارایه   -11
 .شود جویی میمنابع جدید کسب و یا در مصرف منابع موجود صرفه
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   کمیته مهندسی ایمنی راه- 3

  :اعضاء کمیته •
 و نهادهای درگیر در     ها  سازمانی  ها  فعالیتمنظور تحت پوشش قرار دادن تمامی        به

 :ها، اعضای این کمیته عبارتند اززمینه مهندسی ایمنی راه

 ،)رییس کمیته(ای  جادهونقل حملرییس سازمان راهداری و  -1

 ،نماینده پلیس راه کشور -2

 ،نماینده شرکت ساخت و توسعه راهها -3

 ،نماینده معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری وزارت راه و ترابری -4

 ،نماینده وزارت کشور -5

 ،نماینده شهرداری تهران -6

 .)ی تخصصی مربوطهها سازمانافراد علمی از دانشگاهها یا (  نفر متخصص 2 -7

  :محل کمیته •
  .شودای تشکیل می جادهونقل حمل این کمیته در سازمان راهداری و 

  :رییس کمیته •
  .ای جادهونقل حملرییس سازمان راهداری و 

  :دبیر کمیته •
  .ای جادهونقل حملمدیر کل دفتر ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و 

  :ظایف کمیته و •
های مربوطه، تنگناها و تعیین راهکارهای مـشخص در         تحلیل مشکالت و نارسایی    -1

 ،خصوص مهندسی ایمنی راه

ی مناسب برای کاهش سوانح رانندگی مرتبط       ها  شاخصتعیین اهداف، راهبردها و      -2
 ،با حیطه تخصصی مربوطه
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هــا،  ههــای وزارت راه و ترابــری توســعه بهــسازی و نگهــداری را بررســی برنامــه -3
  ،ها  در جادهخیز حادثه و حذف نقاط سازی ایمن

-پیگیری مستمر بر نحوه نظارت مشاورین بر ساخت، نگهداری، بهـسازی و بهـره              -4

 ،برداری از راهها

، جانمایی، نگهداری عالیم و تجهیزات ایمنی در خصوص         نظارت دقیق بر طراحی    -5
 ،کلیه راهها

خیـز کـشور و      در نقاط حادثه   گیری عوامل اصلی وقوع تصادفات    بررسی و تصمیم   -6
 ،اعالم به نهادهای ذیربط جهت بهبود و رفع آن

 ،تعیین و اعالم مطالعات ایمنی مورد نیاز -7

 ،تحلیل اقتصادی و کارایی اقدامات و راهکارهای پیشنهاد شده -8

 اعتبار و تحصیل منابعی که در اثر اجرای آنها منابع           تأمینی الزم برای    ها  طرح ارایه -9
 .شود جویی می در مصرف منابع موجود صرفهجدید کسب و یا

  ی پزشکیها فوریت کمیته امداد و - 4

  :اعضاء کمیته •
 و نهادهای درگیر در     ها  سازمانی  ها  فعالیتبه منظور تحت پوشش قرار دادن تمامی        

 :ای، اعضای این کمیته عبارتند ازامر امداد و نجات جاده

 ،)ییس کمیتهر(نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -1

 ،نماینده سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر -2

  ،نماینده پلیس راه کشور -3
  ،نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات -4
 ،ای جادهونقل حملنماینده سازمان راهداری و  -5

 ،نماینده پزشکی قانونی کشور -6

 ،نماینده دبیرخانه کمیسیون ایمنی راهها -7
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 .)ی تخصصی مربوطهها سازماندانشگاهها یا افراد علمی از ( نفر متخصص 2 -8

  :محل کمیته •
  .شوداین کمیته در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می

  :رییس کمیته •
  .رییس اورژانس کشور

  :دبیر کمیته •
  .معاون اورژانس کشور

  :وظایف کمیته •
های مربوطه، تنگناها و تعیین راهکارهای مشخص در تحلیل مشکالت و نارسایی -1

 ،ایخصوص امداد و نجات جاده

  ،ی مناسب در حیطه تخصصی مربوطهها شاخصتعیین اهداف، راهبردها و  -2
انـدازی و عرضـه خـدمات امدادرسـانی در شـبکه       تدوین برنامه و گردشـکار راه      -3

هـای کـشور، بهداشـت درمـان و آمـوزش             ای کشور با هماهنگی وزارتخانه      جاده
 ،رپزشکی، نیروی انتظامی و جمعیت هالل احم

ی امداد و نجات حادثه دیدگان احتمالی در ها فعالیتتهیه و تدوین شیوه نامه  -4
  ،راهها

تهیه و تدوین شیوه نامه نحوه کمک به مجروحین و مصدومین ناشی از حوادث  -5
  ،راهها

تهیه و تدوین شیوه نامه نحوه حمل و جابجایی مجروحین و مصدومین ناشی از  -6
  ،حوادث راهها

 برای جابجایی مجروحین و نقلیه وسایلمه نحوه استفاده از ناتهیه و تدوین شیوه -7
  ،مصدومین ناشی از حوادث
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هماهنگی با دستگاههای ذیربط اجرایی جهت تحت پوشش قرار دادن محورها به  -8
  ،تجهیزات مخابراتی الزم

 ، به بخش خصوصیامدادرسانیی ها طرحتوسعه و تعلیم  -9

  ،امدادرسانیرتبط با امور ایجاد ارتباط منظم و منسجم بین دستگاههای م  -10
  ،پیگیری تجهیز پایگاههای امداد و نجات در راهها و توسعه آنها  -11
هـای  ای و تدوین برنامه   ی زیربنایی در امور امداد و نجات جاده       ها  نیازمندیرفع    -12

 ،آنها

 ،تعیین و اعالم مطالعات ایمنی مورد نیاز  -13

 ،د شدهتحلیل اقتصادی و کارایی اقدامات و راهکارهای پیشنها  -14

 اعتبار و تحصیل منابعی که در اثـر اجـرای آنهـا             تأمینی الزم برای    ها  طرح ارایه  -15
 .شود جویی میمنابع جدید کسب و یا در مصرف منابع موجود صرفه

 
  سازی فرهنگ کمیته آموزش و -5

 :اعضاء کمیته •

 و نهادهای درگیر در ها سازمانی ها فعالیتبه منظور تحت پوشش قرار دادن تمامی 
  : ایمنی راهها، اعضای این کمیته عبارتند ازسازی فرهنگموزش و آ

 ،)رییس کمیته(معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری وزارت راه و ترابری  -1

  ، سازمان صدا و سیمانماینده -2

 ، وزارت کشورونقل حملنماینده دفتر  -3

 ،ای  جادهونقل حملنماینده دفتر ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و  -4

 ،راهنمایی و رانندگی ناجانماینده  -5

 ،پلیس راه نماینده -6

 ،نماینده وزارت آموزش و پرورش -7

  ، بهداشت، درمان و آموزش پزشکینماینده وزارت -8
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 ،نماینده سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر -9

 ،نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری -10

  .)مربوطهی تخصصی ها سازمانافراد علمی از دانشگاهها یا ( نفر متخصص 2 -11

  :محل کمیته •
  .شوداین کمیته در معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری وزارت راه وترابری تشکیل می

  :رییس کمیته •
  .معاون آموزش، تحقیقات و فناوری وزارت راه وترابری

  :دبیر کمیته •
  .ونقل حملرییس بخش ایمنی پژوهشکده 

  :وظایف کمیته •
ها و تعیین راهکارهای مشخص در های مربوطه، تنگناتحلیل مشکالت و نارسایی -1

 ،سازی فرهنگخصوص آموزش و 

ی مناسـب بـرای کـاهش سـوانح راننـدگی      ها شاخص تعیین اهداف، راهبردها و   -2
  ،مرتبط با حیطه تخصصی کمیته

های کشور، آمـوزش و پـرورش، فرهنـگ و ارشـاد              های وزارتخانه   بررسی برنامه  -3
شـکی، علـوم تحقیقـات و       اسالمی، راه و ترابری، بهداشت درمـان و آمـوزش پز          

فناوری، سازمان صدا و سیما و نیروی انتظامی در خصوص آمـوزش عمـومی و               
  ،تخصصی ترافیک

 در زمینه آموزش و افزایش آگاهی و های میان مدت و بلند مدت  برنامهتهیه -4
 ، ایمنی راههاسازی فرهنگ

 سازی فرهنگآموزش و های مرتبط با  ایجاد هماهنگی میان کلیه نهادها و دستگاه -5
 ،ایمنی راهها
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 سازی فرهنگآموزش و های مرتبط با  ها و دستورالعمل نامه تهیه و تنظیم آیین -6
 ،ایمنی راهها

بررسی علل بروز سوانح ناشی از عامل انسانی و اتخاذ تدابیر الزم در خصوص  -7
  ،سازی فرهنگآموزش و 

ی ها  در کلیه دستگاهاتخاذ شدهنظارت بر حسن اجرای مصوبات و تصمیمات  -8
 ،سازی فرهنگآموزش و ذیربط با امر 

های ذیربط در امر هگزارش ارزیابی عملکرد نهادها و دستگاو اظهارنظر بررسی  -9
 ، ایمنی راههاسازی فرهنگآموزش و 

 ، تعیین و اعالم مطالعات ایمنی مورد نیاز -10

 ، تحلیل اقتصادی و کارایی اقدامات و راهکارهای پیشنهاد شده -11

 اعتبار و تحصیل منابعی که در اثـر اجـرای آنهـا             تأمینای  ی الزم بر  ها  طرح ارایه  -12
 .شود جویی میمنابع جدید کسب و یا در مصرف منابع موجود صرفه

  
  ی کمیسیونها فعالیت اهم .3-4

هـای اجرایـی و ابـالغ آنهـا،           دسـتورالعمل تـصویب   ی کمیـسیون،    ها  فعالیتحاصل  
منی بین دسـتگاهها و تـصویب     ی هماهنگ مدیریت ای   ها  فعالیتی مرتبط با    ها  طرحتصویب  

   :باشد  میهای مدیریت ایمنی رانندگی به شرح ذیل اجرای برنامه

  :های کمیسیون ایمنی راهها اهم ابالغیه )الف
  )3/4/85جلسه سیزدهم  ( ضوابط ارایه آمار و اطالعات تصادفات راهها   -1
  )7/5/85جلسه چهاردهم ( ایمنی راهها سازی فرهنگ طرح انسجام آموزش و  -2
 صـحنه تـصادف     -ایطرح مدیریت هماهنگ عملیات رسیدگی به حـوادث جـاده          -3

 )4/9/85جلسه هفدهم  (

جلـسه    (ی اصلی عملکردی جهت بهبود ایمنی راهها به صورت پایـدار            ها  شاخص -4
 )12/3/86بیست ودوم 
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 )31/6/88ویکم مورخ  جلسه سی (راهبرد ملی ایمنی راههای ایران  -5

انندگی در سطح ملـی، اسـتانی و دسـتگاهی    ی ارزیابی وضعیت ایمنی ر ها  شاخص -6
  )31/6/1388جلسه سی و یکم (

جلـسه سـی و دوم        (اقدامات مورد نظر جهـت ارتقـاء ایمنـی راههـای روسـتایی               -7
22/9/88(    

 :  کمیسیون ایمنی راهها اهم مصوبات)ب

هـای تخصـصی    تصویب ساختار جدیـد کمیـسیون ایمنـی راههـا و تـشکیل کمیتـه               -1
 :شاملکمیسیون ایمنی راهها 

  کمیته عملیات ترافیکی و اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی، -
   ایمنی راهها، سازی فرهنگکمیته آموزش و  -
  ی پزشکی،ها فوریت کمیته امداد و -
   کمیته مهندسی ایمنی راه،-
 .کمیته ناوگان -

 ،مسافری و باری ونقل حمل رانندگان مجاز کار ساعت کنترل اجرایی نامهآیین تصویب -2

 ،1386 اردیبهشت سال 9 تا 3تصویب و برگزاری اولین هفته ایمنی راه در تاریخ  -3

 ،ایتعیین تکلیف متولی حمل اجساد متوفیان تصادفات جاده -4

 ونقـل   حمـل  تصویب ایجاد فرکانس مشترک بـین پلـیس راه، سـازمان راهـداری و                -5
 ،ای، اورژانس کشور و سازمان امداد و نجات هالل احمر جاده

بندی جرایم و ای و طبقه ایجاد سیستم ثبت سوابق برای رانندگان حرفهتصویب لزوم -6
  ،سوابق برخورد

 ،های استانی کمیسیون ایمنی راهها جهت ابالغ تصویب ساختار کمیته -7

 ،ی ویژه نوروزیها طرحتصویب  -8

  ،ی ویژه تابستانیها طرحتصویب  -9

 ی ویژه زمستانی،ها طرحتصویب  -10
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 ای،دی کاهش تصادفات و تلفات جاده بررسی طرح کاربر  ایجاد کمیته -11

 پلـیس راه، مراکـز اورژانـس و عوامـل وزارت راه و              نقلیـه   وسـایل تصویب تجهیز    -12
 ،1GPS ترابری به سیستم

 تصویب تشکیل کـارگروه آمـار و اطالعـات و پیگیـری سیـستم ثبـت اطالعـات                   -13
 ،تصادفات کشور

 ،المللی ایمنی تصویب کلیات برگزاری کنفرانس بین -14

 ی کمیسیون ایمنی استانی،ها اولویت  وها فعالیتات  تصویب کلی -15

  های مدیریت ایمنی  اهم برنامه-ج
   ،رسانی کمیسیون ایمنی راهها اندازی سایت اطالعطراحی و راه -1

 ،برگزاری سمینار تخصصی بهمن و راهکارهای جلوگیری از وقوع آن -2

 ،ها هماهنگی و پیگیری برگزاری سمینار تخصصی ریزش سنگ و شیروانی -3

 ،شرکت فعال در نخستین کنفرانس بین المللی ایمنی راه -4

 و مخـدر  مـواد  مـصرف  تحـت  درخصوص رانندگی  نحوه برخورد قانونی   " بررسی -5
 ،"الکل

 بـه صـورت   ای وضـعیت تـصادفات راننـدگی           بررسی مقایسه  یها  گزارش ارایه -6
 ،ماهانه و ساالنه

 ،تهیه پیش نویس مصوبه برگزاری هفته ایمنی -7

 و کاهش تصادفات راننـدگی و ارسـال آن بـه            ونقل  حملیمنی  تهیه راهکارهای ا   -8
 ،هیأت دولت

 ،اینویس طرح کاربردی کاهش تصادفات و تلفات جاده تهیه پیش -9

نویس الیحه حفظ و ارتقای سالمت آحاد جامعه و کـاهش مخـاطرات           تهیه پیش  -10
ی تخصـصی   هـا   کمیـسیون تهدید کننده سالمتی و پیگیری روند تـصویب آن در           

 ،هیأت دولت

                                                 
1. Global Positioning System: GPS 
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 توسـط دبیرخانـه     هـا   اسـتان هـای ایمنـی       تهیه و پیگیری ساختار مربوط به کمیته       -11
 ،کمیسیون ایمنی

 دبیرخانـه  سـوی  از آنهـا  عملکـرد  کمیسیون و  تخصصی های  کمیته فعالیت  پیگیری -12

  ،کمیسیون

  ،پیگیری تهیه طرح جامع ایمنی راهها -13
ـ  (پیگیری موضوع پروژه ملی ارتقاء ایمنی راههای کشور          -14 و ) ک جهـانی  پروژه بان

 ،برگزاری جلساتی با کارشناسان شرکت مشاور و واحد مدیریت پروژه

  ،شهری درونهای ناشی از تصادفات   تهیه مدل نهایی مربوط به برآورد هزینه -15

 ،ونقل حمل برگزاری همایش در خصوص طرح جامع ایمنی  -16

 ،ای  دورهبه طورای وضعیت تصادفات رانندگی   بررسی مقایسهیها گزارشتهیه  -17

 ،ونقل و سوانح رانندگی نامه مدیریت ایمنی حمل مشارکت فعال در تهیه آیین -18

ی اجرایـی در سـطح   هـا   کمیسیونهای استانی به عنوان       سازی کمیته  پیگیری فعال  -19
 .استان

 
  1382 اثربخشی اقدامات کمیسیون از سال .3-5

کاری میان  ریزی و هم  از آغاز به کار کمیسیون ایمنی راههای کشور تاکنون با برنامه          
والن تـصمیمات مهمـی اخـذ و        ؤگیری و تالش مـستمر کارشناسـان و مـس         دستگاهها و پی  

بـه رغـم افـزایش تعـداد        در نتیجـه ایـن اقـدامات        . اقدامات مؤثری صـورت گرفتـه اسـت       
و متقاضـیان اخـذ     )  تـاکنون  1378 از سـال     نقلیـه   وسایلرشد دو و نیم برابری      ( نقلیه  وسایل

 تعداد تلفـات  ی روند افزایش    اخیر، یها  سالدر   سفرها   %20لیانه  و رشد متوسط سا   گواهینامه  
ناشی از تصادفات رانندگی کنتـرل و خوشـبختانه کـاهش نـسبی تعـداد متوفیـان ناشـی از                    

 تلفـات راننـدگی     افزایـشی روند  با ادامه   .  است هشد رانندگی در این دوره حاصل    تصادفات  
 1388 هزار نفـر از هموطنـان در سـال           40، بیش از    رفت، انتظار می  برنامه توسعه سوم  دورۀ  

 کمیـسیون   تأسـیس  پیشگامی وزارت راه و ترابـری در         ااما ب . قربانی حوادث رانندگی شوند   
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، تعـداد تلفـات تـصادفات       ی اعضای کمیسیون و دستگاههای ذیربط     ها  تالشایمنی راهها و    
نـشان از    کاهش داشته است، کـه       %42 بیش از    1382 نسبت به سال     1388رانندگی در سال    

               در امـر ایمنـی راننـدگی       مـسؤول ی عـضو کمیـسیون و       هـا   سـازمان به بار نشستن زحمات     
المللـی مطـرح در ارزیـابی     ی بـین  هـا   شـاخص همچنین با توجه بـه      . )4-3( شکل   ،باشدمی

وضعیت ایمنی رانندگی که در بخش دوم به تفصیل به آنها اشاره شد، موفقیت چـشمگیری                
  )8-2 و 7-2نمودارهای . ( حاصل شده است ایمنی رانندگیدر بهبود وضعیت

  

22.974
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40
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30

35

40

45

1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388
سال 

تي  
فو

فر 
ر ن
هزا

تعداد متوفيان - وضعيت فعلي  تعداد متوفيان - ادامه روند از سال    1383

  . بعد از آغاز به کار کمیسیون1388تلفات رانندگی تا سال روند : 4-3شکل 
  

 بـوده   % +86/8رشد متوسط سالیانه تلفات برابر      ) 83-79(در دورۀ برنامه سوم توسعه       :1توجه  
 کـاهش   %7/3 متوسـط سـالیانه      به طور ) 88 تا   84(برنامه چهارم توسعه    خوشبختانه در دوره    . است

 بـه   1384 کـشته در سـال       27746به عبارت دیگـر از      . )-7/3یعنی رشد   ( تلفات حاصل شده است   
  .)1-3( جدول -باشد ایم که موفقیت قابل توجهی می  کاهش داشته1388 کشته در سال 22974

     

 آغاز به كار كميسيون
  ايمني راههاي كشور



  67                                                                                   هاسیمای ایمنی راه 

  

  . تصادفات رانندگی در طول دو برنامه سوم و چهارم توسعهمقایسه روند رشد تلفات :1-3جدول  

 سال
متوسط تغییرات سالیانه تعداد متوفیان 

 حوادث رانندگی
 

 

1379 2/10  

1380 6/15  
1381 9/10  
1382 6/17  
1383 4/1  

 
 
 

متوسط رشد سالیانه متوفیان 
 در دوره پنج ساله برنامه سوم

75/5+  

1384 4/6  
1385 6/0-  
1386 9/16-  
1387 9/1+  
1388 7/1-  

 
 

د سالیانه متوفیان متوسط رش
در دوره پنج ساله برنامه 

 چهارم

70/3-  

  

 موجود کـشور  نقلیه وسیلهالمللی تعداد کشته به ده هزار     درخصوص تغییر شاخص بین    :2توجه  
  .)2-3( ایم، جدول  سال گذشته بوده5شاهد کاهش شدید این شاخص در 

  
  

  . در طول برنامه چهارم توسعهنقلیه وسیلهتغییرات شاخص کشته به ده هزار  :2-3ول جد
  درصد تغییرات  شاخص کشوری  سال  ردیف

1 1384 8/18 - 
2 1385 3/17 0/8- 
3 1386 4/13 5/22- 
4 1387 8/12 5/4- 
5 1388 9/11 0/7- 
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  کمیسیون و موضوعات مطرح شده در جلسات  مصوبات چکیده. 3-6
راه و   از ابالغ تشکیل کمیـسیون ایمنـی راههـا توسـط هیئـت دولـت، وزارت                  پس

ه تشکیل منظم جلسات و پیگیـری مـصوبات جلـسات            ب ها  سازمان با همکاری سایر     ترابری
ابالغ  به صورت مصوبه و اقدام است که 60نتایج برگزاری این جلسات بیش از . دنمواقدام  

 برگزاری   ایمنی و تصویب   هماهنگمدیریت  اقدامات  ی اجرایی،   ها  نامه  آییندستورالعملها و   
  . ی ویژه تهیه و به دستگاهها ابالغ شده استها طرح

  

  
  . تصویری از جلسه کمیسیون ایمنی راهها:7-3شکل

  

 در ســازمان راهــداری و 1384 الــی 1382 دبیرخانــه کمیــسیون ایمنــی راههــا از ســال :توجــه
              به معاونـت آمـوزش، تحقیقـات و فنـاوری در وزارت           ای مستقر بوده و بعد از آن         جاده ونقل  حمل

 کمیسیون ایمنی در سازمان راهداری برگزار       9 الی   1لذا جلسات شماره    . دیگردراه و ترابری منتقل     
  .  گردیده است

  
  
  



  69                                                                                   هاسیمای ایمنی راه 

  

                         3/4/82: تاریخ تشکیل جلسه     مصوبات جلسه یکم

ان کمیته آمار و اطالعـات تـصادفات بـا مـدیریت            ای تحت عنو    مقرر گردید کمیته   -1
ونقـل و      درمان و آموزش پزشـکی و بـا حـضور سـازمان حمـل               وزارت بهداشت، 

های کشور، سازمان پزشکی قانونی و راهنمایی و راننـدگی نیـروی انتظـامی                پایانه
 جامعیت الزم در نظام ثبت اطالعـات        تأمینتشکیل و نسبت به ایجاد هماهنگی و        

 متوفیان و مجروحین و تهیه بانـک اطالعـاتی در ایـن خـصوص اقـدام              تصادفات،
 .گردد

های کارشناسی ثابت و موقت تشکیل و به همـین منظـور کلیـه                مقرر گردید کمیته   -2
 .دستگاههای ذیربط پیشنهادات خود را با ترکیب اعضا به دبیرخانه اعالم نمایند

قـدام و آتـی خـود را    های در دست ا مقرر گردید وزارت آموزش و پرورش برنامه     -3
ای در    های مختلف از جمله نحوه درج مطالب مربوط به تـصادفات جـاده              در زمینه 

 مدارس  سازی  ایمنکتابهای درسی، نحوه آموزش مربیان، دانش آموزان و همچنین          
هـا، تـدوین ضـوابط ایمنـی بـرای             مدارس حاشـیه جـاده     به ویژه از ابعاد مختلف،    

 .  کندارایهعد به اعضای محترم کمیسیون ساخت مدارس و غیره را در جلسه ب

  
  4/6/82: تاریخ تشکیل جلسه     مصوبات جلسه دوم

مـصوب  ( تشکیل کمیسیون ایمنی راهها کـشور  نامه آیین 5مقرر گردید مطابق ماده    -1
میزان اعتبارات الزم را برای انجام اقدامات ایمنی مربوط بـه           ) هیأت محترم وزیران  
ور ماه به دبیرخانه ارسال تا پس از طرح در کمیسیون ن شهریاخود را حداکثر تا پای

 بینـی  پیش کشور ارسال تا در قانون بودجه ریزی برنامهاصلی به سازمان مدیریت و    
 .گردد

 امدادرسـانی  نظرات و پیشنهادات اعضاء درخصوص مـسائل         بندی  جمعبه منظور    -2
 شده توسط    تهیه ای  جادهدر راههای کشور مقرر گردید الیحه طرح امداد و نجات           
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 و پایانه هـای کـشور از طریـق دبیرخانـه بـرای کلیـه اعـضای                  ونقل  حملسازمان  
 . ارسال گردد) جهت اظهار نظر(کمیسیون 

 و کـامیون بـه      بـوس   مینـی  اعم از اتوبـوس،      نقلیه  وسایلمقرر گردید تجهیز تمامی      -3
.  اجباری شود 1382کمربند ایمنی توسط کارخانجات خودروسازی از اول ابان ماه          

 موجود به کمربند    نقلیه  وسایلعالوه بر این مقرر شد برنامه زمان بندی تجهیز کلیه           
هـای   ایمنی و نظارت بر اجرای آن در کمیته خودرو که بـه عنـوان یکـی از کمیتـه             

تحت نظر کمیسیون تشکیل خواهد شد، مورد بررسی قرار گرفته و جهت تصویب         
 . گرددارایهبه کمیسیون 

 آموزش و پـرورش درخـصوص گنجانـدن موضـوعات           مقرر گردید طرح وزارت    -4
ایمنی در کتب درسی در اختیار دبیرخانه قرار گرفته تا برای بقیه اعضای کمیسیون              

 .ارسال گردد

مقرر گردید دبیرخانه کمیسیون تشکیالت دائمی و مناسبی برای انجـام و پیگیـری               -5
العـات و   انجـام مط     اطالعـات،    بنـدی   جمـع ی دبیرخانـه اعـم از       هـا   فعالیتمستمر  
هـای کـشور      ونقل و پایانه    ی مختلف در سازمان حمل    ها  بخشهای مداوم با     رایزنی

 . دایر نماید

 آمار و اطالعات مختلف درخصوص ایمنـی         ی مطالعاتی، ها  طرحمقرر گردید کلیه     -6
به صورت یک بانک اطالعاتی جامع در دبیرخانه تهیه و در داخل یک وب سایت               

جانده شـود کـه ایـن سـایت نیـز بـه وب سـایت        طراحی شده برای این منظور گن     
 . وزارت راه و ترابری متصل گردد

 مقرر گردید هر یک از دستگاههای عضو، هـسته یـا تـشکیالت مشخـصی بـرای                  -7
ای تشکیل داده وگزارش آن       ونقل جاده   انجام و پیگیری امور مربوط به ایمنی حمل       

 . کندارایهرا  به دبیرخانه 

مار و اطالعـات در اولـین جلـسه کمیـسیون، مقـرر              پیرو تصویب تشکیل کمیته آ     -8
گردید کمیته فرهنگ و آموزش ایمنی به ریاست سازمان صدا و سیمای جمهـوری     
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 راهنمایی و راننـدگی نیـروی        اسالمی ایران و عضویت وزارت آموزش و پرورش،       
هـای کـشور و جمعیـت هـالل       ونقل و پایانه     سازمان حمل   انتظامی، وزارت کشور،  

 . شوداحمر تشکیل
 

        22/7/82: تاریخ تشکیل جلسه     مصوبات جلسه سوم

 اعـم از    ونقـل   حمـل ی مختلـف    ها  بخشبا توجه به اینکه کمیته بررسی سوانح در          -1
هوایی و ریلی و دریایی وجـود دارد، مقـرر گردیـد دسـتورالعمل تـشکیل کمیتـه                  

 و  قـل ون  حمـل  نیـز توسـط سـازمان        ها  استان در   ای  جاده ونقل  حملبررسی سوانح   
پایانه های کشور با همکاری معاونت راهداری تهیه و در جلسه بعـدی کمیـسیون               

 .مورد بررسی و تصویب قرار گیرد

 راههـا توسـط     سـازی   ایمنمقرر گردید دستورالعمل تشکیل کمیته ای به نام کمیته           -2
 پایانه های کـشور بـا همکـاری معاونـت راهـداری تهیـه و در                 ونقل  حملسازمان  

 . یون مورد بررسی و تصویب قرار گیردجلسه بعدی کمیس

سومین کمیته فرعی کمیسیون اصلی تحت عنوان کمیته خودرو با ترکیب اعـضای              -3
 . ذیل مورد تصویب قرار گرفت

   پایانه های کشورونقل حملسازمان : دبیرخانه 
  :اعضاء 

  )مؤسسه استاندارد صنعتی ایران(وزارت صنایع و معادن  -
 ای کشور و پایانه هونقل حملسازمان  -

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -

 معاونت راهنمایی و رانندگی ناجا -

 )مدعو(سازمان حفاظت محیط زیست  -

ای با ترکیـب    چهارمین کمیته فرعی کمیسیون اصلی تحت عنوان کمیته امداد جاده          -4
شـایان ذکـر اسـت کـه در حـال حاضـر             . اعضای ذیل مورد تصویب قرار گرفـت      
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هنمایی و رانندگی ناجا تحت عنـوان شـورای همـاهنگی           کمیسیونی در معاونت را   
 در حال فعالیت می باشد، لـذا مقـرر گردیـد همـان کمیتـه بـا                  110امداد و نجات    

 110ی امداد و نجات    ها  فعالیتای که   تری به موضوع یعنی امداد جاده     گرایش کلی 
            نیز یکی از مصادیق آن خواهد بـود، تغییـر سـاختار و بـه فعالیـت مناسـب خـود                    

 . ادامه دهد

  معاونت راهنمایی و رانندگی ناجا: دبیرخانه 
  وزارت صنایع و معادن -
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران -

 های کشور  و پایانهونقل حملسازمان  -

 نیروی انتظامی -

 شرکت مخابرات ایران -

 ی پزشکی کشورها فوریتمرکز حوادث و  -

 حمرسازمان امداد و نجات جمعیت هالل ا -

با عنایت به اینکه وزارت راه و ترابری طرح تشکیل شورای ملی ایمنی را پیگیری                -5
          کرده است، مقـرر شـد حـداکثر ظـرف          ارایهو کلیات آنرا در برنامه چهارم توسعه        

 ماه جلسات مربوط به تنظیم آن با حضور نمایندگان اعضای کمیسیون ایمنی در              2
ایج حاصـله بـه دبیرخانـه کمیـسیون ایمنـی            نت بندی  جمعوزارت کشور تشکیل و     

 . گرددارایهراههای کشور 

ی فرعی کمیسیون حداقل دو هفتـه یکبـار و بـا حـضور ریـیس                ها  کمیتهمقرر شد    -6
 هـا   کمیتـه کمیته مذکور که از اعضای اصلی کمیسیون می باشد، تشکیل و اعضای             

           نیــز حــداقل در حــد مــدیرکل ذیــربط از دســتگاه مربوطــه در جلــسات حــضور 
 .  داشته باشند
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  9/2/83: تاریخ تشکیل جلسه     مصوبات جلسه چهارم

مقرر گردید کمیتـه کـاری مـشترک متـشکل از نماینـدگان معاونـت راهنمـایی و                   -1
 پایانه های کشور و وزارت بهداشـت،        ونقل  حملرانندگی نیروی انتظامی، سازمان     

العـات تـصادفات و     درمان و آموزش پزشکی جهت یکپارچه سازی نظام ثبت اط         
ی مربوط به آن و همچنین تهیه نرم افزار جامعی برای این منظور و ها شاخصکلیه  

 تشکیل و شروع بکـار نمایـد و حـسب           onlineدر راستای دستیابی به یک شبکه       
دستور وزیر محترم راه و ترابـری اقـدامات پیـاده سـازی سیـستم در کـل کـشور                    

  . پیگیری گردد
مربوط به پروژه مطالعاتی آموزش ترافیک بـه شـهروندان      ی  ها  گزارشمقرر گردید    -2

که توسط وزارت کشور با هماهنگی دانشگاه علم و صـنعت ایـران تهیـه گردیـده                 
است، به معاونت آموزش و تحقیقات و فنـاوری وزارت راه و ترابـری ارسـال تـا                  

 قـرار   سـازی   فرهنگپس از ارزیابی و بررسی الزم در دستور کار کمیته آموزش و             
 . فته و اقدامات اجرایی آن پیگیری گرددگر

  
               12/3/83: تاریخ تشکیل جلسه    مصوبات جلسه پنجم

ای کشور به طور مـشروح      هموضوع امداد و نجات پس از بروز تصادف در جاده            -1
  :مورد بحث و بررسی و موارد زیر مورد تصویب قرار گرفت

ه در صحنه تصادف مقـرر گردیـد         با توجه به حضور اولیه مأموران پلیس را        -2-1
ای پـس از بـروز        فرماندهی و نظارت بر هدایت ترافیک و امـداد و نجـات جـاده             

 تأمیندرخصوص  . های کشور به عهده پلیس راه قرار داده شود          تصادفات در جاده  
 نیـروی انـسانی الزم نیـز    تـأمین اعتبارات مورد نیاز به منظور خریـد تجهیـزات و      

 تهیه طرح بر عهـده سـازمان امـداد و نجـات جمعیـت               مسؤولیت انجام بررسی و   
 . هالل احمر ایران محول گردید
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تواننـد در فعالیـت امـداد و           در شهرها مـی    نشانی  آتش از آنجا که تجهیزات      -2-2
نجات به کار گرفته شوند، مقرر شد بخشنامه از طرف وزیر محترم کشور به کلیـه                

ای در حریم قانونی شهرها بـه   ادهها ارسال و مسؤولیت امداد و نجات ج    شهرداری
مـسؤولیت انجـام ایـن بنـد بـه          .  شهر مربوطه محول گردد    نشانی  آتشی  ها  سازمان

عهده معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور بوده و مقرر گردیـد موضـوع              
 روز پـس از برگـزاری جلـسه بـه کلیـه شـهرداریها               20ابالغیه حداکثر به مـدت      

 . منعکس شود

اد نظام و سیستم یکپارچه جمع آوری و ثبـت و پـردازش اطالعـات               به منظور ایج   -2
ی در حـال انجـام      ها  فعالیتهای کشور مقرر گردید ضمن ادامه         تصادفات در جاده  

 . موضوعات زیر نیز به مرحله اجرا گذارده شود

هـای     پوشـش مـذکور در کلیـه جـاده         تأمین توسعه سیستم تلفنی موبایل و       -3-1
 .  طات و فن آوری اطالعاتکشور توسط وزارت ارتبا

 بــه منظــور برقــراری ارتباطــات تلفنــی در کلیــه 110 تعمــیم تلفــن امــداد -3-2
محورهای مواصالتی کشور و حذف تلفنهای امدادی متعدد دیگر نظیر اورژانس و            

 .سایر موارد توسط وزارت ارتباطات و فن آوری اطالعات

 110ی واصله با تلفن امـدادی        تهیه نرم افزار مناسب با قابلیت ثبت تماسها        -3-3
و نیز ضبط و ربط اقدامات انجام شده درخصوص امدادرسانی با ذکر جزییات در              
نرم افزار مذکور و فراهم آوردن امکان الزم به منظور اخذ گزارش مورد نیاز برای               

ای کشور و تعیین نـرخ تلفـات و           جمع آوری و تحصیل اطالعات تصادفات جاده      
 .های کشور ونقل و پایانه ح رانندگی توسط سازمان حملجراحات ناشی از سوان

  فراهم آوردن ساختار الزم در کلیه بیمارستانهای کشور بـه منظـور اتـصال                -3-4
سیم نرم افزاری فوق به مراکز درمانی با هـدف تعیـین وضـعیت حادثـه دیـدگان                  
 سوانح رانندگی پس از اعزام به بیمارستان و طی مراحل درمـانی و ثبـت و ضـبط                 

 .سرنوشت درمانی ایشان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
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آوری اطالعات متعهد گردید که درخصوص ایجاد پوشش          وزارت ارتباطات و فن    -3
همه گیر مخابراتی در محورهای اصلی مواصالتی کشور تسریع نمـوده و گـزارش        

 . نمایدرایهااقدامات انجام شده را در جلسه قبل از پایان شهریور ماه سالجاری 
 

  30/4/83: تاریخ تشکیل جلسه    ششممصوبات جلسه 

ونقـل  های ایمنی حمل  ی کشورهای پیشرفته در اجرای برنامه     ها  فعالیتبا توجه به     -1
گیـری از  ای فراهم نمودن زمینه بهره    ونقل جاده مقرر شد، سازمان راهداری و حمل     

همکـاری مـشاوران   توان تخصصی و دانش فنی مشاورین کشورهای پیشرفته را با    
 . های بلند مدت مورد پیگیری قرار دهد و برنامهها طرحداخلی برای تدوین 

 ساخته شده در کشور و سوانحی که به دلیـل           نقلیه  وسایلبا توجه به وضعیت فنی       -2
 مقـرر گردیـد مؤسـسه اسـتاندارد و تحقیقـات             مسائل ایمنی نقلیه رخ داده اسـت،      
را در خصوص رعایت مسائل ایمنی اسـتاندارد        صنعتی ایران بررسی و تدابیر الزم       

 .  در کشور با همکاری سایر دستگاههای ذیربط اتخاذ نمایدنقلیه وسایل

  
  11/12/83: تاریخ تشکیل جلسه     هفتممصوبات جلسه 

ونقل راهها و اعمال تغییرات زیـر بـه    تدوین الیحه تشکیل شورای ملی ایمنی حمل    -1
مدخل در امور ایمنی    ضویت دستگاههای ذی  ریاست معاون اول رئیس جمهور و ع      

  .  الیحه پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته است2ونقل راهها که در ماده حمل
  .عنوان کمیسیون در متن پیشنهادی به شورا تغییر یابد -1-1
 اجتماعی و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی        تأمین سازمان    قوه قضائیه،  -1-2

 . ی ذیربط اضافه گردندایران هم به دستگاهها

 و  شـهری   بـرون ونقـل   ی حمـل  هـا   بخـش به منظور شـمولیت اقـدامات در         -1-3
 . ونقل در متن الیحه اضافه شود کلمه راه به آخر کلمه حملشهری درون
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مقرر گردید، معاونت آموزش، تحقیقات و فنـاوری وزارت راه و ترابـری، وزارت       
گر قانوناً وظـایفی در مـورد ایمنـی بـه            اجتماعی را بررسی نموده و ا      تأمینرفاه و   

  .  اجتماعی نیز در الیحه اضافه شودتأمینعهده آن وزارت باشد نام وزارت رفاه و 
یی کـه در کمیـسیون ایمنـی راههـای کـشور بـه عنـوان              هـا   فعالیت تمام اقدامات و     -2

اند با ملحوظ نمودن تغییرات زیـر در        راهکارهای اجرایی مورد تصویب قرار گرفته     
لب تصویب نامه هیأت محترم وزیران تدوین  و از طریـق وزارت راه و ترابـری                 قا

  . جهت سیر مراحل استصوابی به هیأت محترم وزیران ارسال گردد
 و مراجـع رسـمی اعـالم آمارهـا در مـتن             هـا   شـاخص مقرر گردید تعاریف،     -2-1

  . تصویب نامه هیأت دولت گنجانده شود
 . ار به هنگام شده، اصالح گردداهداف کمی بر اساس آخرین آم -2-2

 .  متن پیشنهادی اصالح گردد3تغییرات زیر در ماده  -2-3

بحث آموزش شـامل مـواردی همچـون نیروهـای نظـارتی،            ) الف( در بند    -2-3-1
  . مجریان، مربیان و سایر رانندگان نیز باشد

مدیریت سازمان    و سایر بندهای مربوط به اعتبارات،     ) ب و د  ( در مورد بند     -2-3-2
ربط و اشاره شـده     هایی با دستگاههای مختلف ذی    ریزی با برگزاری نشست   و برنامه 

ی ایمنـی،  هـا  اولویـت در این الیحه در چارچوب برنامه چهارم توسعه کـشور و بـا        
  .  نمایدتأمینی مالی را ها نیازمندیاعتبارات و 

یس راه، بهبـود    سازی محوطه مقابل پاسگاههای پل    در کنار ایمن  ) و( در بند    -2-3-3
 نوسازی و بازسازی تعمیر، توسعه و تجهیز پاسگاههای پلیس راه  و بهسازی کیفیت،

  . کشور هم منظور گردد
  :  متن پیشنهادی اعمال گردد4تغییرات زیر در ماده  -2-4

  .  استفاده شود"کاربران" از عبارت "عابران"بجای عبارت ) الف(در بند 
  . تن پیشنهادی اعمال گردد م5 تغییرات زیر در ماده -2-5
  :  ذیل تصحیح گرددبه صورتمورد مربوط به نیروی انسانی ) ب( در بند -2-5-1
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ا اصـالح   .ا.شهرها و فرماندهی پلیس راه کشور را بنا به پیشنهاد نیـروی انتظـامی ج              
  . نماید

) د(ی پزشکی کشور و وزارت کشور و در بند          ها  فوریتمرکز  ) ج( در بند    -2-5-2
  . زشکی قانونی و جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران اضافه شودسازمان پ

  .  بندهای زیر در متن پیشنهادی اضافه شوند-2-5-3
- آزمایـشی مـی    به صورت رانندگان که از صدور گواهینامه آنها کمتر از یکسال و           "

   . " را ندارندشهری برونهای باشند حق ورود به جاده
ونقـل  مهـارت و صـالحیت راننـدگان سیـستم حمـل          ای سالمت،   های دوره  کنترل"

   "عمومی بعد از اخذ گواهینامه صورت گیرد
 .  متن پیشنهادی اعمال گردد6تغییرات زیر در ماده  -3

  :  زیر اصالح گرددبه صورت) الف( بند -6-1
آموزان کشور در زمینه مسائل ایمنی و آموزش معلمان، مربیان، مدیران و دانش    ) الف

های آموزشی و کمک آموزشی توسط وزارت آموزش و پژوهش          د برنامه تهیه و تولی  
با همکاری وزارت کشور، وزارت راه و ترابری، جمعیـت هـالل احمـر جهمـوری                

  ا ظرف مدت یکسال .ا.اسالمی ایران، سازمان صدا و سیما و نیروی انتظامی ج
  .  زیر اصالح گرددبه صورت) ب( بند -6-2
آموزش پزشکی نسبت بـه تـدوین ضـوابط احـراز           وزارت بهداشت و درمان و      : ب

سالمت جسمی و روانی متقاضیان گواهینامه رانندگی و آمـوزش پزشـکان ارزیـابی              
 اطالعات مرتبط با تصادفات منجـر بـه بـستری و     online شبکهاندازی راهکننده و 

مرگ در سراسر کـشور بـا همکـاری راهنمـایی و راننـدگی، وزارت راه و ترابـری،          
  . ای اقدام نمایدی بیمهها شرکتر و وزارت کشو

  . بشرح ذیل اصالح گردد) ج( بند -6-3
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ونقـل در دانـشگاهها و مراکـز آمـوزش عـالی            ایجاد رشته تخصصی ایمنی حمل    : ج
 تحقیقات و فناوری با همکـاری وزارت کـشور، وزارت راه و              توسط وزارت علوم،  

  . ربطهای ذیترابری و سایر وزارتخانه
  :  بشرح ذیل اصالح گردد)د( بند -6-4
 فرسوده توسط سازمان محیط زیـست       نقلیه  وسایلتهیه و اجرای طرح جایگزینی      : د

 وزارت صـنایع و معـادن، وزارت         با همکاری وزارت کشور، وزارت راه و ترابـری،        
  . ریزی کشور ظرف یکسالا و سازمان مدیریت و برنامه.ا. نفت، نیروی انتظامی ج

  : ل اصالح گرددبشرح ذی( ه( بند -6-5
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صـنعتی نـسبت بـه تـدوین اسـتانداردهای ایمنـی                (    ه

 در  نقلیـه   وسـایل  ظرف یکسال و نظارت بر کارخانجات داخلی ساخت          نقلیه  وسایل
جهت رعایت استانداردهای مذکور و الزام واردکنندگان خودرو به دریافت تأییدیـه            

  . یداستانداردهای یاد شده اقدام نما
 کیلومتر با   5 در کنار جاده در هر       GSMنصب تلفنهای اضطراری    ) و( در بند    -6-6

  . احداث توقفگاه و پارکنیگ نیز اضافه گردد
 :  زیر اصالح گرددبه صورت) ز(بند  -6-7

ای و ا نسبت به احداث پایگاههای امداد و نجـات جـاده        .ا.جمعیت هالل احمر ج   : ز
مانـدگان و    راه نه تـصادف، کمـک بـه در        قربانیان تـصادفات، پاکـسازی صـح       حمل

ی اولیه در تصادفات به پرسنل امدادرسانی در طول برنامه          ها  کمکهمچنین آموزش   
            چهارم توسعه با همکاری وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی و وزارت               

  . راه و ترابری اقدام نماید
 :  اضافه گردد6بندهای زیر در متن ماده   -6-8

کز اورژانس کشور موظف است نسبت بـه احـداث پایگاههـای جدیـد               مر -6-8-1
پایگاههای موجود، تریـاژ و     % 50ای در راههای کشور حداقل بمیزان       اورژانس جاده 

ی پزشکی به مصدومین سر صـحنه و انتقـال مجـرومین بـا              ها  فوریت خدمات   ارایه
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ن اقـدام   همکاری وزارت راه و ترابری و جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایرا           
  . نماید

  :  شورایعالی بیمه موظف است-6-8-2
گیری از اطالعات ثبت شـده در سیـستم    کاهش تخلفات تصادف با بهره به منظور  -

  تصادفات پلیس، در خصوص تخلفـات و تـصادفات مربوطـه نـسبت بـه افـزایش                 
              ی تـشویقی بـرای سـایرین      هـا   سیاسـت های خود برای راننـدگان متخلـف و         تعرفه

  . اقدام نماید
 کاهش تراکم و تصادفات ناشی از تصادفات قبلی نسبت به افزایش مبلغ         به منظور  -

 میلیون ریـال در     5/1 گزارش پلیس تا سقف      ارایهخسارت ناشی از تصادفات بدون      
 اقـدام  شـهری  درون و تا سقف یـک میلیـون ریـال در راههـای          شهری  برونراههای  

   .نماید
یمای جمهوری اسالمی ایران موظـف اسـت بـه منظـور             سازمان صدا و س    -6-8-3

های عمـومی بـرای رعایـت قـوانین و مقـررات و              ارتقای فرهنگ و افزایش آگاهی    
توسعه رفتارهای صحیح ترافیکی، قـوانین و مقـررات مـذکور را در تهیـه و پخـش                  

و جهت ارتقاء کیفیت اطالع رسانی در زمینه ایمنی راههـا از            . ها رعایت نماید  برنامه
 انـدازی   راهربط نسبت بـه     جمله اینکه که با کمک و همکاری سایر دستگاههای ذی         

  . یک رادیو بنام رادیو امداد و یا هر عنوانی که مرتبط با ایمنی راه اقدام نماید
  

  9/4/84: تاریخ تشکیل جلسه    هشتممصوبات جلسه 

ایمنـی  با توجه به ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایـی، دسـتاوردهای کمیـسیون              -1
ی اخیر به شـرح ذیـل       ها  ماهراههای کشور در کنترل و مهار تصادفات رانندگی در          

 :عنوان گردید

سازی تعـاریف و مراجـع قـانونی اعـالم آمـار مربـوط بـه حـوادث                    یکسان -1-1
  رانندگی 
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مدخل در امور  هماهنگی و همکاری فی ما بین کلیه دستگاههای اجرایی ذی   -1-2
   ونقلمربوط به ایمنی حمل

  ونقل مدیریت واحد ایمنی حمل-1-3
 حضور مؤثر عوامل نیروی انتظامی در طول شبکه راهها و مدیریت حوادث             -1-4

 ترافیکی 

با توجه به نقش میزان جرائم تخلفات رانندگی و نیز مکانیزم برخورد با متخلفـین                -2
 در کاهش تخلفات رانندگی و نیز اصالح رفتار رانندگان، مقرر گردید مطالعـات و             

های علمی در خصوص موضوع، توسط معاونت راهنمایی و رانندگی ناجا           بررسی
با همکاری معاونت آموزش، تحقیقـات و فنـاوری وزارت راه و ترابـری انجـام و                 

 .  گرددارایهنتایج آن به کمیسیون 

  
  10/5/84: تاریخ تشکیل جلسه     نهممصوبات جلسه 

ای ونقـل جـاده   راهداری و حمل  در بخش اول جلسه، آقای دکتر طبیبی از سازمان           -1
 رشـت   – در محور پـایلوت محـور قـزوین          1ITSهای   طرح نصب سیستم   ارایهبه  

 و هـدف از بکـارگیری آن در شـبکه راههـای             ITSمتضمن موضـوعات، تعریـف      
کـشور، انتخــاب رویکــرد و تعیــین محـور پــایلوت، تــدوین متــدولوژی طــرح و   

های تصادفات، مکانیزم   اطالعات فرم های ناشی از ورود     زمانبندی اجرای آن، یافته   
شناسـی تـصادفات و چگـونگی و نحـوه تفکیـک دالیـل بـروز                ارزیابی و آسـیب   

، و نتـایج    ITSهـای   گیری برای چگونگی توسعه سیـستم      فرآیند تصمیم   تصادفات،
حاصله پرداختند که مـوارد پیـشنهادی ذیـل جهـت بررسـی در کمیـسیون ایمنـی             

 .  گردیدارایهراههای کشور 

انجام تحقیق و مطالعات بر روی تعیین میـانگین هزینـه جراحـات ناشـی از                ) فال
  تصادفات رانندگی در کشور 
                                                 

1. Intelligent Transportation System: ITS 



  81                                                                                   هاسیمای ایمنی راه 

  

 ریـال   000/000/5ای تـا سـقف      پرداخت خسارات ناشی از تـصادفات جـاده       ) ب
  ی بیمه ها شرکتبدون ترسیم کروکی تصادف توسط 

حـوادث  از % 6بکارگیری حفاظهای طولی در محور رشت جهت جلوگیری از      ) ج
  رانندگی ناشی از واژگونی و سقوط به دره

  ونقل هوشمند با محوریت ایمنی گذاری جهت توسعه سیستمهای حملسرمایه) د
با توجه به مشکالت مطروحه توسط جمعیت هالل احمـر مبنـی بـر عـدم وجـود              -2

تسهیالت ارتباطی و امکان برقراری ارتباط در تعدادی از پایگاههای آن جمعیـت،             
د وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نـسبت بـه بررسـی موضـوع و               مقرر گردی 

-های همراه و بی   همکاری در جهت ایجاد بسترهای مناسب برای بکارگیری تلفن        

 .  اقدام نماید84های کشور تا پایان سال سیم در نقاط کور جاده

در راستای موضوعات مطروحه توسط معاونت محترم سـالمت وزارت بهداشـت،             -3
موزش پزشکی در خصوص تجربیات و اقدامات مؤثر کشورهای توسعه          درمان و آ  

یافته در مهار و کنترل حوادث ترافیکی، مقرر گردید با توجه به اینکـه اقـدامات و                 
ی ها  طرحهای اجرایی عمدتاً در دو بخش کوتاه مدت و بلند مدت در قالب              برنامه

قدامات کوتـاه مـدت   گردند، الزم است تا در بخش ازیربنائی و ضربتی تعریف می   
ی ضربتی خصوصاً در زمینه وظایف معاونت       ها  طرحنیز نسبت به تدوین و اجرای       

 . راهنمایی و رانندگی و پلیس راه کشور اقدام گردد

نامه سالمت جسمی و روانی رانندگان، با توجه بـه          در راستای اجرایی نمودن آیین     -4
کان بهـداری ناجـا از    اینکه مقدمات برگزاری سمینار آموزشی برای آمـوزش پزشـ         

ی پزشکی در حال انجام اسـت، مقـرر گردیـد کـه معاونـت           ها  فوریتطریق مرکز   
محترم راهنمایی و رانندگی و فرماندهی محترم پلـیس راه ناجـا ضـمن تأکیـد بـر                  

ی پزشـکی، اقـدامات الزم را بـه انجـام          هـا   فوریـت همکاری بهداری ناجا با مرکز      
 .برسانند
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 در کاهش تخلفات رانندگی و نیز اصالح        سازی  هنگفربا توجه به نقش آموزش و        -5
رفتار عمومی، مقرر گردید وزارت آموزش و پرورش نسبت به تعریـف و اجـرای               

های زیربنائی با محوریت ایمنی پایدار در مقاطع مختلف تحصیلی           و برنامه  ها  طرح
 . دانش آموزان اقدامات الزم را به انجام برساند

 
  15/11/84: شکیل جلسهتاریخ ت     دهممصوبات جلسه 

 طرح فرماندهی هماهنگ عملیات رسیدگی به       معاونت راهنمایی و رانندگی ناجا     -1
ای را برای جلسه بعد تهیه نموده و بـه منظـور بحـث و بررسـی در                  حوادث جاده 

 .جلسه آتی کمیسیون مطرح نماید

در مورد سیستم جمع آوری اطالعـات آمـار و تـصادفات و نـرم افـزار مربوطـه،                    -2
 1385 موظف شد تا آخر اردیبهشت ماه        ای  جاده  ونقل  حملن راهداری و    سازما

ی دخیـل   هـا   سازمان را در تمام کشور اجرایی نموده و امکان استفاده           114فرم کام   
 .از بانک اطالعاتی نرم افزار مربوطه فراهم گردد

  
  6/12/84: تاریخ تشکیل جلسه     یازدهممصوبات جلسه 

هـای کـشور توسـط      شناسایی شده در طول جـاده     مقرر گردید فهرست نقاط کور       -1
ــاوری معاونــت راهنمــایی و راننــدگی ناجــا در اختیــار  وزارت ارتباطــات و فن

قرار گیرد و اقدامات مقتضی در خصوص پوشـش مناسـب نقـاط کـور               اطالعات  
 .توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات صورت پذیرد

را که امکان برقراری ارتباط بـا       مقرر گردید اورژانس کشور فهرست شهرستانهایی        -2
 اطالعـات   فنـاوری در آنها وجود ندارد بـه وزارت ارتباطـات و           ) 115(مرکز پیام   

اعالم نموده و وزارت مذکور امکانات مقتضی را صـورت داده و همچنـین امکـان       
، اورژانـس و هـالل احمـر ایجـاد     )110(برقراری ارتباط دو طرفه بـین پلـیس راه         

 .گردد
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 85یس راه کشور فهرست نقاط استقرار ایستگاههای سالمتی نوروز          مقرر گردید پل   -3
را به منظور نصب و دایر نمودن تلفن ثابت همگانی به وزارت ارتباطات و فناوری            

 .اطالعات ارسال نماید و اقدامات مقتضی توسط وزارتخانه مذکور صورت گیرد

 85متی نوروز   مقرر گردید پلیس راه کشور فهرست نقاط استقرار ایستگاههای سال          -4
را به منظور استقرار یک تیم کامل پزشکی در هر یک از ایستگاههای سـالمتی بـه                 
اورژانس کشور ارسال نماید و اقدامات مقتضی توسـط سـازمان مـذکور صـورت               

 .گیرد

کمیتـه اجـرای مقـررات      "هـای تخصـصی مقـرر گردیـد نـام           در خصوص کمیتـه    -5
 بـه   "مقررات راهنمایی و راننـدگی    کمیته عملیات ترافیکی و اجرای      " به   "ترافیکی
کمیته امـداد   "همچنین نام   . یت معاونت راهنمایی و رانندگی ناجا تغییر یابد       مسؤول

 بـه   "ایکمیته امداد و نجات مصدومین و مجروحین حوادث جـاده         " به   "و نجات 
یت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تغییر یابد و شـرح وظـایف              مسؤول
 که دبیرخانه کمیسیون با حضور اعضاء برگزار خواهـد نمـود            ایها در جلسه  کمیته

 .تفکیک و نهایی گردد

 مـسؤول سازمان عضویت دارد، نماینـدگان      /های تخصصی که هر معاونت    درکمیته -6
 . ها به رییس کمیته مربوطه معرفی شودهر یک از کمیته

کمیته  ایمنی راهها مقرر گردید مکان       سازی  فرهنگدر مورد مکان کمیته آموزش و        -7
مذکور کماکان معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری باشد و صدا و سیما به عنوان              

 . عضو فعال در جلسات حضور یابد

مجموعه معاونت راهنمایی و راننـدگی      ،  سازمان پزشکی قانونی کشور   مقرر گردید    -8
 آمـار و    وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی          و   ناجا و پلیس راه کـشور     

ی را طبق جداول تهیه شده به صورت ماهانه تهیه نموده و هـر              اطالعات درخواست 
بار به دبیرخانه کمیسیون ارسـال نمـوده و دبیرخانـه آمـار و اطالعـات                سه ماه یک  
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ای را به صورت گزارشات منظم فصلی تدوین و در اختیار تصمیم            تصادفات جاده 
 .گیرندگان امر قرار دهد

 
  6/3/85: سهتاریخ تشکیل جل     مصوبات جلسه دوازدهم

پیشنهاد مطرح شده مدیر عامل شرکت ارتباطـات زیرسـاخت وزارت ارتباطـات و       -1
فناوری اطالعات، در خصوص آمادگی این سازمان جهت تحت پوشش قرار دادن            

ای، در کمیته تر به تصادفات جادهها به منظور رسیدگی سریع    ها و کنترل جاده   جاده
ای بررسـی    جـاده  ونقـل   حمـل اری و   مهندسی ایمنی راه به ریاست سـازمان راهـد        

 .کارشناسی شده و پس از نهایی شدن در جلسه کمیسیون مطرح و مصوب شود

مقرر گردیـد سـازمان پزشـکی قـانونی کـشور و مجموعـه معاونـت راهنمـایی و                    -2
ای نـوروز   شـدگان تـصادفات جـاده     رانندگی و پلیس راه ناجا لیست اسامی کـشته        

ال نمایند تا نسبت بـه مـوارد مطـرح شـده در               را به دبیرخانه کمیسیون ارس      1385
جلسه کمیسیون در مورد آمار پزشکی قانونی و درصد خطای آمـار ایـن سـازمان                 

  .بررسی شود
  

  3/4/85: تاریخ تشکیل جلسه     مصوبات جلسه سیزدهم

های ایام نوروز ارایه شده توسط پزشکی       مقرر گردید در خصوص آمار تعداد کشته       -1
 با حضور نمایندگان پلیس راهنمـایی و راننـدگی، پزشـکی            ایقانونی کشور، جلسه  

قانونی کشور و وزارت بهداشت،درمان و آمـوزش پزشـکی و دبیرخانـه کمیـسیون               
ایمنی راهها برگزار گردد تا موارد مطرح شده در جلـسه کمیـسیون در مـورد آمـار                  

 .ارایه شده و درصد خطای آمار این سازمان مورد بررسی قرار گیرد

ه اینکه در بسیاری از موارد اولین افـرادی کـه در سـر صـحنه تـصادفات                  با توجه ب   -2
 عمومی هستند، در خصوص امکان آموزش و        ونقل  حملشوند، رانندگان   حاضر می 
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ی اولیه امداد و نجات توسط اینگونه رانندگان توسط کمیته امداد و            ها  فعالیتانجام  
 .سیون ارایه گرددنجات مصدومین و مجروحین طرحی تهیه و به دبیرخانه کمی

مقرر گردید چنانچه اعـضاء کمیـسیون، پیـشنهادی در خـصوص اعـالم یـک روز                  -3
 نظـرات را    17/4/1385ای دارند، حداکثر تا تاریخ       روز ایمنی جاده   به عنوان خاص  

  .به این دبیرخانه ارایه نمایند
  

  7/5/85: تاریخ تشکیل جلسه     ردهمامصوبات جلسه چه

  :ای مقرر گردید  نقش مؤثر رانندگان حرفهبا توجه به تصادفات اخیر و

ای با همکاری پلیس راهنمایی و راننـدگی          سیستم ثبت سوابق برای رانندگان حرفه      -1
 . شوداندازی راهای تهیه و  نقل جاده و ناجا و سازمان راهداری و حمل

های باال بـا همکـاری        ها و سوابق برخورد با تخلفات خطرناک مثل سرعت          جریمه -2
ای گروه بندی     نقل جاده   و  ایی و رانندگی ناجا و سازمان راهداری حمل       پلیس راهنم 

  . شده و به تناسب شدت تخلفات، برخورد شود
 ایمنی راهها، مقرر گردید کمیته آموزش       سازی  فرهنگدرخصوص طرح آموزش و      -3

 ایمنی راهها با همکـاری دسـتگاههای مـسؤول نـسبت بـه تعیـین                سازی  فرهنگو  
ر اثربخشی اقـدامات انجـام شـده، اقـدامات مقتـضی را             ی الزم به منظو   ها  شاخص

 .معمول دارد و به تصویب کمیسیون ایمنی راهها برساند

مقرر گردید میزان حجم مطالب موجود در کتب درسی در زمینه ایمنـی راههـا در                 -4
مقاطع مختلف تحصیلی از وزارت آموزش و پرورش اخذ و مـورد بررسـی قـرار                

 . گیرد

 اعتبـارات مـورد نیـاز       تـأمین دگی وزارت کشور در خصوص      با توجه به اعالم آما     -5
 قانون بودجـه، مقـرر گردیـد دبیرخانـه          13برای آموزش همگانی در قالب تبصره       

کمیسیون هماهنگی الزم در این خصوص را با شـورای عـالی ترافیـک شـهرهای                
 . آوردبه عملکشور 
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  1/7/85: تاریخ تشکیل جلسه     مصوبات جلسه پانزدهم

ای  جاده ونقل  حملگزارش تهیه شده در خصوص تصادفات رانندگی        مقرر گردید    -1
های تخصصی کمیسیون ارجاع گردد و طرح عملیاتی توسـط          بار و مسافر به کمیته    

ها تهیه و توسط دبیرخانه کمیسیون تلفیق و نهایی شده و پس از تصویب در               کمیته
أت وزیـران  جلسه کمیسیون به دستگاهها ابالغ شود و در صورت لزوم مصوبه هیـ    

 .گرفته شود

  با توجه به دستور مقام عالی وزارت مقـرر گردیـد توسـط کمیتـه ناوگـان دالیـل                    -2
 ساخت داخل مورد بررسی قرار گیـرد، همچنـین          نقلیه  وسایلهای زیاد    سوزیآتش

 که ترکیدگی الستیک منجر به تصادفات اخیـر شـده           نقلیه  وسایلدر مورد الستیک    
 . ها صورت پذیرد تاندارد بودن الستیکهای الزم جهت اس است آزمایش

با توجه به برگزاری کنفرانس جهانی جامعه ایمن در گرو راه ایمن، مقـرر گردیـد                 -3
دبیرخانه کمیسیون با دبیرخانه کنفرانس همکاری بیـشتری داشـته باشـد و لیـست               
مقاالت ارسـالی در زمینـه ایمنـی راه از سـوی دبیرخانـه کنفـرانس بـه دبیرخانـه                    

 .سال گرددکمیسیون ار

 . آیدبه عملمقرر گردید از نماینده بیمه مرکزی در جلسات کمیسیون دعوت  -4

با تشکیل کار گروه آمار و اطالعات موافقت گردید و مقرر شـد اقـدامات الزم در                  -5
 .این زمینه صورت گیرد

 
  6/8/85: تاریخ تشکیل جلسه     مصوبات جلسه شانزدهم

ای با همکـاری دفتـر امـور     جادهنقلو حملمقرر گردید رییس سازمان راهداری و    -1
 تـأمین ریـزی کـشور و نماینـده سـازمان             سازمان مـدیریت و برنامـه      راه و ترابری  

 اجتماعی رانندگان اقـدامات الزم را انجـام         تأمیناجتماعی، نسبت به پیگیری بیمه      
 . دهندارایهداده و در جلسه آتی، گزارشی در این خصوص 
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اعت کار مجـاز راننـدگان کـشور و دسـتورالعمل            اجرایی کنترل س   نامه  آیینکلیات   -2
جدید صدور، تمدید و تعویض دفترچه کار رانندگان مورد تأییـد قـرار گرفـت و                

ای نسبت به جزییات آن، بـا در نظـر    نقل جاده و  مقرر شد سازمان راهداری و حمل     
های الزم را انجـام داده و نتـایج بـه             گرفتن پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بررسی     

 . نمایدارایهاه برنامه عملیاتی در جلسه آتی همر

               پلــیس راه، مراکــز اورژانــس و عوامــل وزارتنقلیــه وســایلمقــرر گردیــد کلیــه  -3
 گردنـد و در جلـسه آتـی، سـازمان           GPSراه و ترابری مجهز به تجهیزات سیستم        

ر ایـن   هـای خـود را د       ای، پلیس راه و اورژانس برنامه       نقل جاده   و  راهداری و حمل  
 .دهند ارایهخصوص 

ای با همکاری پلیس راه کـشور و          نقل جاده   و  مقرر گردید سازمان راهداری و حمل      -4
 بـرای  GPSی مربـوط بـه اسـتفاده از تجهیـزات بهینـه      ها سیاستاورژانس کشور   

 را، با توجه به قیمت و کارایی، تعیین و در جلسه آتی             3 مذکور در بند     نقلیه  وسایل
 .  نمایندارایه

 
  4/9/85: تاریخ تشکیل جلسه     وبات جلسه هفدهممص

ای بـه تـصویب       کلیات طرح مدیریت هماهنگ عملیات رسیدگی به حوادث جاده         -1
رسید و مقرر شد با توجه به نظر اعضاء محترم اصالحات الزم توسـط پلـیس راه                 

 .کشور اعمال و به دبیرخانه کمیسیون جهت ابالغ فرستاده شود

نقـل   و سـازمان راهـداری و حمـل    ترک بین پلـیس راه،   با کلیات ایجاد فرکانس مش     -2
 اورژانس و امداد و نجات با توجـه بـه تجربـه موفـق خراسـان رضـوی،                    ای،  جاده

های انجـام ایـن کـار در کمیتـه امـداد و               موافقت به عمل آمد و مقرر گردید زمینه       
 .نجات مصدومین و مجروحین برای عملیاتی شدن مورد بررسی قرار گیرد

ـ   -3  نقلیـه   وسـایل  بـه منظـور مـدیریت و هـدایت ادوات و              GPSصب  درخصوص ن
   اورژانـس،   ای،  نقل جاده   و  موجود، مقرر گردید پلیس راه، سازمان راهداری و حمل        
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های عملیاتی و مشخص خود را برحسب اولویت بـه            سازمان امداد و نجات برنامه    
 . اعالم نمایندزمانبندی مربوطه به دبیرخانه جهت طرح در کمیسیون همراه برنامه 

درخصوص حمل اجساد قربانیان، مقرر گردید اورژانس کشور با همکاری سازمان            -4
ی ذیـربط،   هـا   سـازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر و درصورت لزوم سایر           

 . طرحی عملیاتی در این خصوص تهیه و به دبیرخانه کمیسیون ارسال نمایند

  
  2/10/85: تاریخ تشکیل جلسه     هجدهممصوبات جلسه 

گذاری صد میلیارد تومانی      ریزی جهت سرمایه    مقرر شد کارگروهی که برای برنامه      -1
ای تشکیل شده به یک کارگروه دائمـی          بیمه به منظور کاهش تلفات ترافیکی جاده      

 ایمنـی تبـدیل گـردد و مـسؤولیت ایـن            مـالی  منـابع    تـأمین های مختلف     در زمینه 
 آن نماینـدگان پلـیس       ای و اعـضاء     نقـل جـاده     و  کارگروه سازمان راهداری و حمل    

ریزی، وزارت بهداشـت، درمـان و         راهنمایی و رانندگی، سازمان مدیریت و برنامه      
 .باشد آموزش پزشکی و بیمه مرکزی می

در زمینه تکلیف حمل اجساد متوفیان ناشی از تصادفات راههـا، مقـرر گردیـد بـا                  -2
ح نهـایی، تهیـه و در       هماهنگی دبیرخانه کمیسیون ایمنی و حضور هالل احمر طر        

 .جلسات بعدی مطرح گردد

ی انجام گرفته توسط آموزش و پرورش بـا همکـاری پلـیس    ها  فعالیتگزارشی از    -3
 از سـوی وزارت     سـازی   فرهنـگ راهنمایی و رانندگی ناجـا، در زمینـه آمـوزش و            

 گردید و مقرر گردید، با توجه به آمار تلفات دانش آموزی ارایهآموزش و پرورش 
ت رانندگی و مناسب نبودن سرویسهای ایاب و ذهاب، پلیس راهنمایی           در تصادفا 

 . و رانندگی در زمینه بهبود وضعیت سرویسهای ایاب و ذهاب مدارس، اقدام نماید

با توجه به پتانـسیل بـاالیی کـه وزارت آمـوزش و پـرورش در زمینـه آمـوزش و            -4
 اعتبـار   تأمینع   مقرر گردید موضو     نسل جوان کشور در اختیار دارد،      سازی  فرهنگ
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 در کمیتـه آمـوزش و         در زمینـه ایمنـی راه،      سازی  فرهنگبرای اقدامات آموزش و     
 .  مورد طرح و بررسی گیردسازی فرهنگ

  
  7/11/85: تاریخ تشکیل جلسه     مصوبات جلسه نوزدهم

، مقرر گردید سازمان راهداری و      ها  سازماندرخصوص ایجاد فرکانس مشترک بین       -1
ی هـا   اولویـت بندی مشخص و به ترتیـب         راساس برنامه زمان  ای ب   نقل جاده   و  حمل

مقتضی، طرح عملیاتی را تهیه نموده و متعاقباً فرکانس مشترک را بـین دسـتگاهها               
ایجاد نماید و از این تاریخ پیگیری موضوع ایجاد فرکانس مشترک از کمیته امـداد               

ننـدگی انتقـال    و نجات به کمیته عملیات ترافیکی و اجرای مقررات راهنمایی و را           
 . یابد می

درمان   ای، وزارت بهداشت،      درخصوص متولی حمل اجساد متوفیان حوادث جاده       -2
 را از اول اسفند     شهری  برونو آموزش پزشکی مسؤولیت حمل اجساد در راههای         

بر عهده گرفت و مقرر گردید بدین منظور بـه میـزان            1386 تا اسفند ماه     1385ماه  
درمان و آموزش پزشکی قرار        اختیار وزارت بهداشت،     یک میلیارد تومان اعتبار در    

ریـزی کـشور در ردیـف         اعتبار مذکور از طریق سـازمان مـدیریت و برنامـه          . گیرد
در خـصوص متـولی حمـل       .  در نظر گرفته شود    86بینی نشده سال      اعتبارات پیش 

 .اجساد برای بلند مدت کمیسیون بررسی و اقدام الزم را انجام دهد

تایج حاصـل از بررسـی سیـستم اطالعـات تـصادفات پلـیس راه در                با عنایت به ن    -3
کارگروه آمار و اطالعات تصادفات و به منظور حل مـشکالت سیـستم مـذکور و                

ای با حضور رییس محتـرم        سازی کامل آن در کشور، مقرر گردید جلسۀ ویژه          پیاده
ای  دهنقل جـا  و پلیس راهنمایی و رانندگی و رییس محترم سازمان راهداری و حمل    

 .گیری نهایی اتخاذ گردد و نمایندگان دبیرخانه کمیسیون تشکیل و تصمیم

اندازی سیستم اطالعات متوفیان ناشی از تصادفات، مقـرر گردیـد             درخصوص راه  -4
ای با حضور ریاسـت محتـرم پزشـکی قـانونی کـشور و ریـیس محتـرم           در جلسه 
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اهنمایی و راننـدگی  ای و رییس محترم پلیس ر نقل جاده و  سازمان راهداری و حمل   
ناجا طرح عملیاتی تهیه شده در کارگروه آمار و اطالعات تصادفات، مورد بررسی             

 .گیری نهایی اتخاذ گردد قرار گرفته و تصمیم

نویس مصوبه برگزاری هفته ایمنی در ایران به تصویب رسید و مقـرر گردیـد      پیش -5
مـومی وزارت راه و   ایمنی راه بـا مـسؤولیت روابـط ع    ستاد اجرایی برگزاری هفتۀ   

 کمیسیون  سازی  فرهنگترابری و با استفاده از پشتیبانی تخصصی کمیته آموزش و           
درخصوص نـام   . ایمنی راهها و نمایندگان دستگاههای مشخص شده تشکیل شود        

 نیـز لحـاظ گـردد و    هـا  سـازمان نیـز مقـرر گردیـد نظـرات     ... گذاری ایام هفته و     
 .به دبیرخانه کمیسیون ارسال نماینددستگاهها نظرات خود را در این خصوص 

 
  5/12/85: تاریخ تشکیل جلسه     بیستممصوبات جلسه 

ای   مقرر گردید آمار و اطالعات از جمله تعداد متوفیان، مصدومین، تصادفات جاده            -1
ها در بازۀ زمانی  ایام نوروز، اعالم نگـردد و پـس از      و میزان افزایش ترافیک جاده    
بندی نهایی، آمار متوفیان، مصدومین و تـصادفات         معاتمام طرح نوروزی پس از ج     

 . از طریق مراجع اعالم شده از سوی کمیسیون اعالم گردد

مقرر گردید در تبلیغاتی کـه درخـصوص طـرح نـوروزی بـه منظـور آمـوزش و                    -2
 : شود ترتیبی اتخاذ گردد که  انجام میسازی فرهنگ

اننـدگی در شـبکه     هـا در خـصوص لـزوم عـدم ر            اطالع رسانی به خـانواده     -الف
 در محدودۀ زمانی ایام نوروز توسط جوانانی که جدیداً موفـق          شهری  برونراههای  

  .اند، صورت پذیرد به اخذ گواهینامه شده
 جهت مدیریت تقاضای سفرها حتی االمکان سعی شود در تبلیغات و اطـالع              -ب

 رسانی مربوط به برگزاری طرح ویژه نوروزی به نحوی عمل شـود کـه منجـر بـه                 
انگیزش و تشویق بیشتر مردم به انجام سفرها به ویژه در روزهای اول و یا انتهـای     

 . تعطیالت نوروز نگردد
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 اردیبهشت ماه 9 تا  3ایمنی که در تاریخ       های دستگاهها در هفتۀ       درخصوص برنامه  -3
ای با دستگاههای عضو سـتاد هفتـۀ         گردد، مقرر گردید جلسات جداگانه      برگزار می 

و برنامـۀ دسـتگاهها بـا حـضور         ) طبق برنامه زمـانی پیوسـت       . (شودایمنی برگزار   
 .نمایندگان دستگاهها نهایی شود

ی هـا   فوریـت مقرر گردید نام کمیته امداد ونجات مـصدومین بـه کمیتـه امـداد و                 -4
ای که بـا حـضور نماینـدگان وزارت بهداشـت،             پزشکی تغییر نام یابد و در جلسه      

 احمر و پلیس راهنمایی و رانندگی ناجـا          جمعیت هالل   درمان و آموزش پزشکی،   
شود شـرح وظـایف ایـن کمیتـه در            در دبیرخانه کمیسیون ایمنی راهها تشکیل می      

 .  قالب عنوان کمیته تعیین شده مورد بررسی قرار گیرد

 مقرر گردید وظایف کمیسیون ایمنی راهها توسط دبیرخانـه کمیـسیون بـه لحـاظ               -5
سـی شـود حـوادث غیـر مترقبـه در حیطـۀ             حقوقی مورد بررسی قرار گیرد و برر      

ای   باشـد یـا خیـر؟ و در صـورت وجـود چنـین وظیفـه                 وظایف این کمیسیون می   
 .بینی شود ساختار یا تغییرات الزم برای آن پیش

  
  1/2/86: تاریخ تشکیل جلسه     ویکم بیستمصوبات جلسه 

 مقـرر    در خصوص طرح کاربردی کاهش تصادفات پلیس راهنمـایی و راننـدگی،            -1
 مـرتبط کمیـسیون قـرار گرفتـه و بـرای وظـایف              دید طـرح در اختیـار اعـضاء       گر

ای بـه منظـور بررسـی طـرح در دبیرخانـه              کمیتـه ) بجز پلیس   (ی ذیربط   ها  سازمان
 .تشکیل و نتیجۀ بررسی در کمیسیون طرح گردد

های استانی کمیسیون ایمنـی راههـا بـه تـصویب             نویس ساختار کمیته    کلیات پیش  -2
هـای    از سوی وزرای راه و ترابری و کشور ساختار جدید کمیته          رسید و مقرر شد     
 .استانی ابالغ شود
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  12/3/86: تاریخ تشکیل جلسه   ودوم مصوبات جلسه بیست

ی کمیتـۀ ناوگـان و در نظـر گـرفتن تمـامی             هـا   فعالیـت منظور هدفمند نمـودن       به -1
هـای ضـروری و قابـل اجـراء مـرتبط بـا ایمنـی ناوگـان عـالوه بـر بحــث            جنبـه 

مقرر گردید کمیته مذکور با مشارکت فعال کلیه دسـتگاههای ذیـربط،       ستانداردها،  ا
 مـاه تهیـه و جهـت     2برنامه اجرایی در قالب اقـدامات کوتـاه مـدت را در مـدت               

همچنین مقرر گردید آمار و اطالعات      . تصویب به دبیرخانه کمیسیون ارسال نماید     
ناوگان مورد بررسـی و تحلیـل         ۀ   توسط کمیت  نقلیه  وسایلمربوط به تصادفات انواع     

  قرار گرفته و براساس واقعیات و در نظـر گـرفتن مـسایل اجتمـاعی و اقتـصادی،                 
 . گرددارایهراهکارهای عملی جهت تصویب 

با توجه به اتخاذ راهکارهای مختلف برای بهبود کاهش تصادفات و تلفات راههـا               -2
ونقـل بـا      ه حمـل  ، مقـرر گردیـد پژوهـشکد      1385 و   1384ی  هـا   سـال  در   به ویژه 

 پلیس راهنمایی و رانندگی در ارایه آمار        به ویژه مشارکت فعال دستگاههای ذیربط     
 تحقیقاتی، ارزیابی اثربخشی اقدامات انجام       و اطالعات تصادفات،  طی یک پروژه      

 .شده را مورد بررسی قرار داده و نتیجه جهت طرح در کمیسیون ارایه گردد

 ارایـه  1386ای سـال      فات و تلفات جـاده    درخصوص طرح کاربردی کاهش تصاد     -3
شده توسط پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا کلیات طرح مورد تأیید قرار گرفـت و     
ــه، طــرح ســازمان راهــداری و    در خــصوص شناســایی و اصــالح نقــاط پرحادث

ای که با استفاده از نقطه نظرات و اطالعات عوامـل پلـیس راه در                  جاده ونقل  حمل
 ونقل حملمالک عمل قرار گیرد و مقرر شد سازمان راهداری و            تهیه شده    ها  استان
ای به نحو مقتضی و با توجه به حداکثر مقدورات ممکن، همکاریهای الزم را              جاده

همچنـین  . در بهبود وضعیت مقاطع مـشخص شـده در طـرح پلـیس انجـام دهـد                
 به  الذکر، مقرر گردید نتایج انجام کار و اقدامات انجام شده         درخصوص طرح فوق  

 ماهه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی به دبیرخانه کمیسیون          3صورت گزارشات   
 . گرددارایه
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  2/4/86: تاریخ تشکیل جلسه     وسوم مصوبات جلسه بیست

اندازی   ای ضمن پیگیری جدی راه      نقل جاده   و  مقرر گردید سازمان راهداری و حمل      -1
و راننـدگی و سـازمان      ای از طریـق راهنمـایی         نظام ثبت اطالعات تصادفات جاده    

ای کـه     آوری حداقل اطالعات ضروری تصادفات جاده       برای جمع   پزشکی قانونی،   
در تحلیلهای فنی و مهندسی مورد نیاز کاربرد دارند از طریق ادارات تـابع خـود و              

ای و فـصلی را بـه       سایر نهادها و دستگاههای ذیربط اقدام نموده و تحلیلهای دوره         
 ارایهای به کمیسیون       تصادفات به صورت ملی و منطقه      انضمام راهکارهای کاهش  

 . نماید

 توسط پلیس راهنمایی و     "خواب آلودگی رانندگان و تصادفات      "پروژه تحقیقاتی    -2
 گردید و مقرر گردید ایـن موضـوع در کمیتـه عملیـات ترافیکـی و                 ارایهرانندگی  

 .اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی مورد بررسی قرار گیرد

  
    3/6/1386: تاریخ تشکیل جلسه     چهارمو ت جلسه بیستمصوبا

ای،   نقـل جـاده     و  درخصوص ایجاد فرکانس مشترک بین سازمان راهداری و حمـل          -1
نقـل   و پلیس راه،  اورژانس و امداد و نجات مقرر گردید سازمان راهداری و حمـل       

ای با حضور نماینـدگان دسـتگاههای فـوق تـشکیل             ای در اسرع وقت جلسه      جاده
 به وزارت ارتباطات و فنـاوری اطالعـات از          ارایهه و اطالعات مورد نیاز برای       داد

آتـی کمیـسیون    دستگاهها اخذ شده و نسبت به ارسال آن اقدام گردد و در جلـسۀ         
       ای   نقـل جـاده     و  گزارش اقدامات انجـام شـده توسـط سـازمان راهـداری و حمـل              

 .  گرددارایه

ورد قـانونی درخـصوص راننـدگی تحـت         نحوه برخـ    "کلیات پیش نویس مصوبه      -2
 تأییـد گردیـد و مقـرر شـد  الیحـه پیـشنهادی طـی                 "مصرف مواد مخدر و الکل    

ای نهـایی شـده و بـه دبیرخانـه            نقـل جـاده     و  ای با سازمان راهداری و حمل       جلسه
 .کمیسیون جهت انجام اقدامات بعدی و ارجاع به مراجع ذیربط ارسال گردد
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 : مقرر گردید ،GPS به تجهیزات سیستم لیهنق وسایلدرخصوص مجهز نمودن  -3

، هـا   اسـتان ای تا آخـر آذر مـاه در کلیـه             نقل جاده   و  سازمان راهداری و حمل    -الف
  . مجهز نمایدGPSماشین آالت گشت سواری و زمستانی را به 

 عملیاتی پلیس راه که با توجـه بـه مـشکالت            نقلیه  وسایلاز  % 50درخصوص -ب
هــز نــشده اســت، پلــیس راه پیگیریهــای الزم  مجGPSبوجــود آمــده هنــوز بــه 

 را  GPSدرخصوص توجیه موضوع و تجهیز کلیه خودروهای عملیاتی پلـیس بـه             
  .انجام دهد

 در سـازمان امـداد و       GPSبا توجه به اقدامات انجام شده درخصوص نـصب           -ج
نجات جمعیت هالل احمر و اورژانس کشور، پیگیریهای الزم جهت تجهیـز کلیـه              

 . صورت پذیردGPSامدادی به  نقلیه وسایل

  
 5/8/1386: تاریخ تشکیل جلسه     وپنجم مصوبات جلسه بیست

 حاصـل از    1385هـای ناشـی از تـصادفات راننـدگی در سـال               نتایج برآورد هزینه   -1
ونقل، توسط جناب آقای      های پروژه مطالعاتی انجام شده در پژوهشکده حمل         یافته

هـای    بر ایـن اسـاس هزینـه      .  گردید ایهاردکتر اسماعیل آیتی مجری پروژه مذکور،       
 7168 بـالغ بـر   1385 در سـال   شهری  برونناشی از تصادفات رانندگی در راههای       

با استفاده از یک فرض تقریبـی مبتنـی بـر مطالعـات             . میلیارد تومان برآورد گردید   
شـهری معـادل یـک سـوم هزینـه تـصادفات               هزینـه تـصادفات درون      انجام شده، 

بـر ایـن    . باشـد    میلیارد تومان مـی    2389گرفته شده که حدود      در  نظر     شهری  برون
 میلیارد تومـان    9557 بالغ بر    1385اساس هزینه تصادفات ترافیکی کشور در سال        

 میلیارد  7/1شهری  برونهمچنین هزینه متوسط یک تصادف فوتی       . گردد  برآورد می 
تی  میلیون تومان و یک تصادف خسار      48 شهری  برونتومان، یک تصادف جرحی     

 . برآورد گردیده است) 1383( میلیون تومان برای سال مبنا 8/1 شهری برون
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ونقل با اخذ نظرات صاحبنظران و کارشناسان ذیربط          مقرر گردید پژوهشکده حمل    -2
 را بـه    شـهری   بـرون هـای ناشـی از تـصادفات راننـدگی            مدل نهایی برآورد هزینـه    

 به تهیه مدل نهـایی مربـوط         و همچنین نسبت   ارایهدبیرخانه کمیسیون ایمنی راهها     
 . اقدام نمایدشهری درونهای ناشی از تصادفات  به برآورد هزینه

های ناشـی از تـصادفات راننـدگی در سـال             مقرر گردید در تیر ماه هر سال هزینه        -3
ی متفـاوت،   هـا   شـاخص  شـده و بـا اسـتفاده از            ارایهگذشته براساس مدل نهایی     

 .م گرددمحاسبه و توسط دبیرخانه کمیسیون اعال

مقرر شد در خصوص انتشار اطالعات متناقض و نادرست درخـصوص وضـعیت              -4
ای توسط دبیرخانه کمیسیون تهیه و به وزارت ارشـاد            تصادف رانندگی کشور نامه   

 .ارسال گردد
 

  15/10/86: تاریخ تشکیل جلسه     وششم مصوبات جلسه بیست

ع پیـشنهاد تجهیـز     ی پزشکی ظرف دو ماه موضو     ها  فوریتمقرر شد کمیته امداد و       -1
برخی نیروهای امدادی همچون پلیس و عوامل راهـداری را بـه تجهیـزات اولیـه                
نجــات مــورد بررســی قــرار داده و در انتهــا طــرح مشخــصی را بــا فــاز بنــدی و 

ی الزم به همراه برآورد مالی مربوطه تهیه و جهت طرح در جلـسه آتـی                ها  اولویت
 .به دبیرخانه کمیسیون ارسال نماید

های استانی کمیسیون، مقرر گردید که پیشنهاد تهیه شده           ص مصوبه کمیته  درخصو -2
در قالب شرح وظایف کمیسیون ایمنی راهها مد نظر قرار گرفته و جهت تـصویب        

 .در هیأت دولت مطرح گردد

) از جملـه سـقف    ( شهری  برون نقلیه  وسایلمقرر گردید موضوعات استحکام سازه       -3
واژگونی و همچنین جداسازی محل استقرار       کاهش تلفات در تصادفات      به منظور 

 به منظور جلوگیری از اخـتالل       شهری  بین عمومی   نقلیه  وسایلراننده و مسافران در     
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بـه   در عملکرد راننده و وقوع تصادف در کمیته ناوگان مطـرح گـردد و نتیجـه آن          
 .دبیرخانه کمیسیون ارسال گردد

اینده وزارت متبـوع در تـدوین   ونقل به عنوان نم مقرر گردید معاونت اقتصاد حمل     -4
قانون برنامه پنجم توسعه کشور، با هماهنگی کمیسیون ایمنی راه نسبت به در نظر              

خـصوص بهبـود ایمنـی راه        ی مشخص در  ها  استراتژی،  ها  سیاستگرفتن و لحاظ    
 .اقدام نماید

  
  11/12/86: تاریخ تشکیل جلسه    وهفتم بیستمصوبات جلسه 

ی هـا   سـازمان  خدمات نجات و اطفـاء حریـق توسـط           هارایمقرر گردید به منظور      -1
 کیلومتری مبـادی ورودی     30 پیوسته در محدوده     به وقوع  به تصادفات    نشانی  آتش

 .شهرها، درخواست مربوطه به هیأت محترم دولت ارسال گردد

 در خارج از محدوده     سوزی  آتشمقرر گردید برای رسیدگی به تصادفات منجر به          -2
بندی شده از سوی      ای اجرایی و اولویت     ی شهرها برنامه   کیلومتری مبادی ورود   30

ی پزشکی برای تجهیز خودروهای پلیس، هـالل احمـر و           ها  فوریتکمیته امداد و    
              ای، بــه تجهیــزات اطفــاء حریــق تهیــه و ونقــل جــاده ســازمان راهــداری و حمــل

  . گرددارایه
از سوی کمیتـه    ) نجاتست  (مقرر گردید برای شناسایی و تعیین تجهیزات نجات          -3

ی پزشکی اقدام شده و نیازهـای دارای اولویـت مـشخص و در              ها  فوریتامداد و   
بـرای   ای   جـاده  ونقـل   حمـل  گردد و سازمان راهـداری و        ارایهقالب طرح اجرایی    

  .آورد عمله ب های الزم را مورد نیاز نجات، مساعدت تجهیز امکانات
م را بـرای تجهیـز خودروهـای        هـای الز    مقرر گردید پلـیس راه کـشور همـاهنگی         -4

  .ی امدادخودرو به تجهیزات اطفاء حریق به عمل آوردها شرکت
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مقرر گردید شرکت ارتباطات و زیرساخت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعـات،            -5
 -خصوص محور شـهداد   ه   ب تأسیسایجاد پوشش مخابراتی کامل در راههای تازه        

  .نهبندان را در برنامه کاری خود قرار دهد
 توسط فرمانده پلیس راه     87های طرح ویژه نوروزی سال       ارشی از رئوس برنامه   گز -6

  : گردید و ضمن تأیید کلیات آن مقرر شدارایهکشور 
انـدرکار در       هماهنگ توسط کلیه دستگاههای دست     طوربه  طرح نوروزی    -

 . اجرا گردد16/1/87 لغایت 25/12/86این طرح از تاریخ 

پس از انجام طرح ویژه نوروزی هر یک از دستگاهها نسبت بـه ارزیـابی                -
عملکرد خود در این طرح اقدام و نتیجه را به دبیرخانه کمیـسیون ایمنـی               

زیــابی حتــی االمکــان ســعی شــود از در انجــام ار(راههــا اعــالم نماینــد 
 ).ی عملکردی مصوب کمیسیون استفاده گرددها شاخص

 آمار تلفات تـصادفات توسـط       ارایهدر طی دوره اجرای طرح نوروزی از         -
 . اجتناب گرددها سازمان

بندی آنها توسـط      گزارشی تحلیلی درخصوص شناسایی محورهای پرخطر و گروه        -7
 ارایـه ) اساس آمار دریافتی از پلـیس راه کـشور        بر (دبیرخانه کمیسیون ایمنی راهها     

گردید و طی آن محورهای با تلفات باال معرفی شد و مقـرر گردیـد دسـتگاههای                 
هـای خـود را    ریزی  برنامهتر به این محورها       دخیل برای نظارت و رسیدگی مناسب     

 .   به دبیرخانه کمیسیون ارسال نمایند

مدیریت سوخت قرائـت گردیـد و بـا          عمومی و    ونقل  حملماده پنج قانون توسعه      -8
 از  %50توجه به نقش در نظر گرفته شده برای کمیسیون ایمنـی راههـا در توزیـع                 

جویی حاصل از عدم پرداخت خسارات بیمه بدنه بـر شـخص ثالـث بـرای                  صرفه
 تجهیـزات، اصـالح فیزیکـی نقـاط و          تـأمین  ایمنی تردد،    سازی  فرهنگآموزش و   

هـای جـاری، مقـرر شـد دبیرخانـه            اخـت هزینـه    و کمک به پرد    خیز  حادثهمقاطع  
 .کمیسیون اقدامات الزم را در این خصوص انجام دهد
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به اختـصار گزارشـی از وضـعیت سیـستم جدیـد اطالعـات تـصادفات راههـای                   -9
 گردیـد و    ارایـه شهری کشور توسط جناب سـرهنگ میـشانی           شهری و برون    درون

 بـه دبیرخانـه     25/12/86خ  این نـرم افـزار تـا تـاری        ) دمو(مقرر شد نمونه نمایشی     
کـارگروه آمـار و       (همچنین مقـرر شـد دبیرخانـه کمیـسیون          .  گردد ارایهکمیسیون  

برای ایجاد هماهنگی الزم و ایجاد بستر مناسـب بـرای           ) اطالعات تصادفات راهها  
،  اورژانس، پزشکی قـانونی    (ی ذیربط   ها  سازمانجمع آوری اطالعات جلساتی بین      

برگزار نموده ) ای و پلیس راهنمایی و رانندگی       نقل جاده و  سازمان راهداری و حمل   
 . نمایدارایهو نتیجه را در کمیسیون 

  
  4/3/87: تاریخ تشکیل جلسه    وهشتم مصوبات جلسه بیست

مقرر گردید با توجه به آمار باالی تصادفات رانندگی برای مدهای عابرین پیـاده و                -1
تأکید بیـشتری بـر     ) 1387 (ی  ، در سال جار   1386کامیون و موتورسیکلت در سال      

هـای   وضعیت بهبود ایمنی این سه مد صورت پذیرد و همچنین مقرر گردید کمیته            
 و اعمال مقررات بررسی موارد فوق را در دستورکار خود           سازی  فرهنگآموزش و   
 .قرار دهند

با توجه به آنکه دو عامـل تخطـی از سـرعت مطمئنـه و عـدم توجـه بـه جلـو از                         -2
 بودند، مقرر گردید در سـال  1386 تصادفات رانندگی در سال   مهمترین علل وقوع  

هـای اعمـال     جاری تأکید بیشتری بر بهبود این دو عامل صـورت پـذیرد و کمیتـه              
 ارایـه  و مهندسی ایمنی راه نسبت بـه بررسـی و            سازی  فرهنگمقررات، آموزش و    

  .راهکارهای مربوطه اقدام نمایند
ت غیرمجـاز بـه صـورت پلکـانی در          مقرر گردید موضوع مجازات مرتکبین سرع      -3

کمیته عملیات و اجرای مقررات ترافیکی بررسی و نهـایی گردیـده و تخلفـات و                
جرایم مربوطه به طور مشخص تعیین و نتیجه آن در قالـب یـک مـصوبه، جهـت                  

 .ارسال به هیأت محترم دولت به دبیرخانه کمیسیون ارسال گردد
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رالعمل نجـات و نحـوه انجـام آن در          مقرر گردید تهیه، تدوین و بروزرسانی دستو       -4
، بینـی  پـیش کـه مـشتمل بـر     - )از جمله سقوط بهمن  ( ای غیر مترقبه    حوادث جاده 

 امداد و   در دستورکار کمیته   - و آمادگی برای ارایه عملیات نجات باشد       ریزی  برنامه

 .گردد ارسال دبیرخانه به آن گیرد و نتیجه قرار پزشکی یها فوریت

 مشترک مقـرر شـد در جلـسه آتـی کمیـسیون تمـامی               درخصوص ایجاد فرکانس   -5
گیری نهایی در     دستگاههای ذیربط از جمله فاوای ناجا حضور پیدا کرده و تصمیم          

 .  این خصوص انجام شود

  
  1/10/87: تاریخ تشکیل جلسه     ونهم مصوبات جلسه بیست

 ای با همکاری پلیس راهنمـایی و        ونقل جاده   مقرر گردید سازمان راهداری و حمل      -1
 در مـدیریت مناسـب  ناوگـان         GPSرانندگی برنامـه اجرایـی چگـونگی کـاربرد          

  .عمومی بار و مسافر را تهیه و در جلسه آتی کمیسیون مطرح نماید
 در اسـرع وقـت پـیش نـویس          ای  جاده ونقل  حملمقرر گردید سازمان راهداری و       -2

تهیه شده درخصوص دستورالعمل ارتقاء ایمنـی بـا تأکیـد بـر آمـوزش را جهـت                  
 .ی تخصصی به دبیرخانه کمیسیون ارسال نمایدها کمیتهبررسی و طرح در 

از آنجا که بخش عمده متوفیان در تصادفات واژگونی سرنشینان عقب هستند لزوم    -3
 عمومی و شخـصی احـساس       نقلیه  وسایلبستن کمربند ایمنی برای کلیه سرنشینان       

ی موجـود، توسـط     شود لذا مقرر گردید پیگیری الزم جهت رفع نواقص قـانون           می
 .دبیرخانه کمیسیون صورت پذیرد

مقرر شد فاوای ناجا اطالعـات الزم بـرای ایجـاد طـرح فرکـانس مـشترک را بـه                     -4
ونقـل     و سـازمان راهـداری و حمـل        ارایـه ای    ونقل جاده   سازمان راهداری و حمل   

 .  نمایدارایهای گزارشی از اقدامات انجام شده را در جلسه آتی  جاده
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  20/12/1387: تاریخ تشکیل جلسه      ام یسمصوبات جلسه 

 گردیـد و بـه    ارایـه طرح ویژه نوروزی توسط فرماندهی محترم پلـیس راه کـشور             -1
  .تصویب کمیسیون ایمنی راهها رسید

ای مقرر گردید وزارت بهداشت به عنوان         درخصوص انتقال متوفیان حوادث جاده     -2
ذیربط صـورت داده و در  های الزم را با دستگاههای         هماهنگی ،مسؤول این وظیفه  

 اجساد، ایـن وظیفـه را        سطح قابل قبول و ضمن استفاده از کاورهای مناسب حمل         
مصوبات ابالغی موردنیـاز جهـت ابـالغ ریـیس محتـرم         . در ایام نوروز انجام دهد    

 . گرددارایه به دبیرخانه کمیسیون 24/12/87کمیسیون ایمنی راهها تا روز شنبه 

  نمونـه  بـه عنـوان    تأکید گردیـد و      نقلیه  وسایلوزی بیمه    خدمات ویژه نور   ارایهبر   -3
پیشنهاد شد که طرح افزایش سقف پرداختی بیمه بدون کروکی از دویـست هـزار               

طـرح نـوروزی مـورد بررسـی و در          تومان به چهارصد هزار تومان در ایام اجـراء          
  . صورت امکان اجرا شود

 
  31/6/88: تاریخ تشکیل جلسه     ویکم مصوبات جلسه سی

هـای   ای از متوفیان در تصادفات واژگونی سرنشینان ردیف         از آنجا که بخش عمده     -1
 نقلیه  وسایل هستند الزام بستن کمربند ایمنی برای کلیه سرنشینان          نقلیه  وسایلعقب  

لذا مقرر گردیـد    . عمومی و شخصی در کاهش تلفات بسیار مؤثر واقع خواهد شد          
لیـات و اجـرای مقـررات       پیشنهاد مشخصی در ایـن خـصوص توسـط کمیتـه عم           

 .  گرددارایهترافیکی تهیه و جهت سیر مراحل تصویب 

 کـه بـه مـورخ       "ونقل و سوانح راننـدگی      نامه مدیریت ایمنی حمل     آیین "موضوع   -2
 توسط ریاست محترم جمهوری ابـالغ گردیـده، مطـرح و جهـت ارتقـاء                4/6/88

مات ذیـل   های تخصصی در سطح ملی و استانی تـصمی          عملکرد کمیسیون و کمیته   
 :اتخاذ گردید
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 عملکـرد خـود نـسبت بـه          های تخصصی در جهت ارتقـاء        هر یک از کمیته    -2-1
 نامه  آیینارزیابی، بازنگری و تهیه برنامه اجرایی با توجه به وظایف محول شده در              

ونقل و سوانح رانندگی اقدام نمایند و نتیجـه در جلـسه آتـی                مدیریت ایمنی حمل  
  .  گرددارایه ها هکمیتکمیسیون توسط رؤسای 

ی هـا   فعالیـت دهـی بهتـر       جلسات فرعی هماهنگی کمیسیون با هدف جهت       -2-2
هـا بـه صـورت ماهانـه در محـل             های تخصصی و با حـضور دبیـران کمیتـه           کمیته

  . دبیرخانه کمیسیون برقرار گردد
 محـصول مـشخص      های تخصـصی کمیـسیون در ازاء         به اعضاء فعال کمیته    -2-3

ارج از ساعات اداری با رعایت مـسائل قـانونی حـق الزحمـه              ی خ ها  فعالیتبرای  
  . مربوطه پرداخت گردد

های تخصصی کمیسیون و کلیه دستگاهها، گزارش پیـشرفت وظـایف              کمیته -2-4
 بـه دبیرخانـه کمیـسیون اعـالم         نامـه   آیینهای زمانی تعیین شده در        خود را در بازه   

  . نمایند
 هـا   اسـتان کـه در حـال حاضـر در            (هـا   ناسـتا های ایمنی      از این پس، کمیته    -2-5

 مدیریت ایمنـی   نامه آیینی اجرایی  ها  کمیسیونبه عنوان   ) مشغول به فعالیت هستند   
 شناخته شـده و مقـرر گردیـد همـاهنگی           ها  استانونقل و سوانح رانندگی در        حمل

بنـا بـه    . الزم در این خصوص توسط دبیرخانه کمیسیون بـا آنهـا صـورت پـذیرد              
توانـد     کل راه و ترابری در صورت نیاز وظیفه دبیری جلسات می           تشخیص ادارات 

 .  تفویض گرددها استانونقل  ی حملها سازمانبه 

 که توسـط دبیرخانـه      "1397-1388راهبرد ملی ایمنی راههای ایران        "کلیات طرح    -3
در خصوص این طرح مقرر     . کمیسیون تهیه و  پیشنهاد شده بود، به تصویب رسید         

 :گردید

 وترابـری و      طرح تحت عنوان راهبرد ملی ایمنی راهها توسط وزیـر راه            این -الف
  .رئیس کمیسیون ایمنی راهها ابالغ گردد
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 دو هفته فرصت دارند تا نقطه نظرات تکمیلـی خـود            ها  سازماناعضاء کمیسیون و    
 . نمایندارایهرا به دبیرخانه 

یب و   تـصو  "ی ارزیابی وضعیت ایمنـی راننـدگی کـشور        ها  شاخص"کلیات طرح    -4
 را بـه شـرح زیـر        هـا   سازمانمقرر گردید دبیرخانه کمیسیون اصالحات پیشنهادی       
 : اعمال نموده و توسط مقام عالی وزارت ابالغ گردد

 پیمـوده شـده بـدلیل       نقلیـه   وسـیله  شاخص کشته به یـک میلیـون کیلـومتر           -الف
  . مشکالت برآورد، حذف گردد

ای کـشور   ادفات جاده درصد پوشش عملیات رسیدگی و حمل مصدومین تص    -ب
به تفکیک انواع راهها برای وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکی در نظـر                 

  . گرفته شود
 شاخص مأموریت برای هر آمبوالنس برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش            -ج

  . پزشکی در نظر گرفته شود
 ی مرتبط بـا آن وزارت بـازبینی و نهـایی          ها  شاخص با هماهنگی وزارت کشور      -د

  . شود
  . شود گرفته نظر بهزیستی در سازمان آموزش در مهد کودک برای  شاخص-ح

 
  22/9/88: تاریخ تشکیل جلسه       ودوم  مصوبات جلسه سی

اقدامات مورد نظر   "پیشنهاد کمیته عملیات و اجرای مقررات ترافیکی درخصوص          -1
رفـت   در جلسه مورد تصویب اعضاء قرار گ       "جهت ارتقاء ایمنی راههای روستایی    

 ).مطابق پیوست(

روابط عمومی وزارت راه و ترابری با هماهنگی دبیرخانه کمیسیون ایمنی راهها از              -2
رسـانی مناسـب ازطریـق     طرق مختلف همچون تهیه بروشور، تهیه کلیپ و اطـالع     

ی صـورت پذیرفتـه توسـط       هـا   فعالیـت ها نسبت به تبیین نقش و جایگاه و           رسانه
 . کمیسیون اقدام نماید
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های ذیربط همچـون      ی کمیسیون از سایر مجموعه    ها  فعالیت ارتقاء سطح    به منظور  -3
ها برای شرکت در جلسات کمیسیون دعـوت         نماینده خودروسازان و مجمع بانک    

 . عمل آیده ب

 منابع مالی و کارگروه     تأمین با تشکیل دو کارگروه با عناوین کارگروه اقتصادی و           -4
حضور اعضاء پیگیری و تعیـین       تخصصی با    به صورت تبلیغات موضوعات مرتبط    

 .تکلیف شود

  
  8/10/88: تاریخ تشکیل جلسه       وسوم مصوبات جلسه سی

  .برگزار گردید حضور دو تن از نمایندگان محترم مجلس شورای این جلسه با
          ترابــری و رئــیس کمیــسیون  و   وزیــر محتــرم راه-جنــاب آقــای دکتــر بهبهــانی -1

  ایمنی راهها
بـرای اینکـار نیازمنـد      . ای به ریلی باشیم     ونقل از جاده    ییر شیوه حمل   باید به فکر تغ    -

  . سال آینده هستیم4بودجه کافی جهت افزایش شبکه ریلی در 
ـ         ضروری است جهت ارتقاء کنترل بر رانندگی، از سیستم         - ه های جدیـد هوشـمند ب

  .ی قدیمی استفاده شودها روشجای 
های مجلـس محتـرم شـورای      و راهنمایی  مندی از نظرات     و بهره  مؤثر جهت ارتباط    -

 عضو به عنواناسالمی، کمیسیون ایمنی راهها در جلسات خود از نمایندگان محترم 
  . خواهد آوردبه عملناظر دعوت 

   نماینده محترم مجلس شورای اسالمی-آقای فرهاد بشیری -2
ای را  های جدی خود در زمینه ارتقاء ایمنـی جـاده     کمیسیون باید راهکارها و برنامه     -

  .مشخص و ارایه نماید
 نگهداری شده و در اختیـار  ها سازمان چرا هنوز آمارهای تصادفات رانندگی در نزد         -

هـای   ریـزی   گیرد تا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و برای برنامه            دیگران قرار نمی  
  .درست مورد استفاده قرار گیرد
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  .ت تهیه و به مجلس ارایه شود برای بازنگری در قوانین لوایح مناسب از طرف دول-
اق فکر مورد تحلیل قرار گرفتـه     ت ریز در کمیسیون همانند ا     به صورت  علل حوادث    -

  .و از نتایج آن استفاده گردد
ریزی امور    های دانشگاهی مرتبط با ایمنی مورد استفاده کمیسیون در برنامه           پژوهش -

  .مدنظر قرار گیرد
           در اختیـار گذاشـتن اطالعـات مفیـد بـه            به فکر ایجـاد رادیـوی راننـدگی جهـت          -

  .رانندگان باشیم
مقرر گردید دبیرخانه کمیسیون نسبت به دعـوت از نماینـدگان محتـرم مجلـس               لذا  

بـرای  ... ی  عمران و بهداشت، درمـان و آمـوزش و            ها  کمیسیونشورای اسالمی از    
المی در جلـسات   های مجلس شورای اسـ      برقراری ارتباط مؤثر و استفاده از پتانسیل      

  .  آوردبه عملآتی کمیسیون اقدامات الزم 
  

  13/11/88: تاریخ تشکیل جلسه     وچهارم مصوبات جلسه سی

 " جغرافیـایی  مکانیـاب لزوم ثبت محل دقیق تصادف با استفاده از دسـتگاه           "طرح   -1
توسط کارشناسان پلیس راهور مورد تصویب قـرار گرفـت و مقـرر شـد سـازمان                 

 مـدیریت ایمنـی     نامـه   آیـین  2 مـاده    6ای مطـابق بنـد         جاده ونقل  راهداری و حمل  
ونقل و سـوانح راننـدگی عوامـل و خودروهـای پلـیس راه را بـه تـدریج و                      حمل

 . تجهیز نمایدمکانیاب منابع مالی به دستگاههای تأمینمتناسب با 

ای نـسبت بـه مـشارکت در           ونقـل جـاده     مقرر گردید سـازمان راهـداری و حمـل         -2
ای تخصصی کارشناسان پلیس راه کـه مجـری بررسـی و ثبـت              برگزاری کارگاهه 

 .باشند، به نحو مقتضی اقدام نماید عوامل تصادفات می

بـستن کمربنـد ایمنـی بـرای تمـامی سرنـشینان              الـزام   "پیشنهاد الیحه دو فوریتی      -3
 مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد جهت سیر مراحـل بـه هیـات                "نقلیه  وسایل

 .وزیران ارسال گردد
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 عضو مدعو در جلسات کمیسیون ایمنـی راههـا          به عنوان ر نماینده ستاد دیه     حضو -4
همچنین مقرر شـد دبیرخانـه کمیـسیون در خـصوص           . مورد تصویب قرار گرفت   

 . آوردبه عمل خسارات بدنی بررسی الزم تأمینای از صندوق  حضور نماینده

  
  23/12/88: تاریخ تشکیل جلسه     وپنجم مصوبات جلسه سی

رات اصالحی اعضاء کمیـسیون جهـت ارتقـاء کیفیـت فـیلم معرفـی               مقرر شد نظ   -1
 و اهداف کمیسیون جهت ارایه در هیئت دولت به شرح زیـر در اعمـال                ها  فعالیت
 :شود

ای از وضعیت فعلی با وضعیت گذشـته تـصادفات راننـدگی ارایـه                در ابتدا مقایسه   -
  .شود

 .ی کمیسیون نمود بیشتری در فیلم داشته باشدها فعالیت -

 عامل اول در بالیایی که در ایران به مرگ و میـر  به عنوانبحث بیماری تصادف   به   -
 .شود، پرداخته شود منجر می

در درخواست برای ارتقاء جایگاه کمیسیون اصرار بر ارتقاء به سطح شورایعالی بـا               -
 .ریاست رئیس جمهور باشد

توانـد    یلم مـی  ، آمار کشته به تعداد خودرو در فـ        نقلیه  وسایلبا توجه به رشد سریع       -
 .نمود ببیشتری از بهبود وضعیت ایمنی داشته باشد

 .بندی شده در فیلم ارایه شود  طبقهبه صورتی کمیسیون ها فعالیت -

 . نقش و لوگوی اعضاء کمیسون در فیلم ارایه شود -

زاده از واژه جابجـایی بجـای سـفر در مکاتبـات و               بنا بر پیشنهاد آقای دکتر افندی      -
 .ود استفاده شها گزارش

راه و  کنندگان در اجراء طـرح نـوروزی توسـط وزیـر محتـرم                مقرر شد از شرکت    -
 . آیدبه عمل و رئیس کمیسیون ایمنی راهها تقدیر ترابری
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   30/3/1389: تاریخ تشکیل جلسه     وششم سیمصوبات جلسه 

 پلـیس   ، از مجموعـه   "خبرنامه سیمای ایمنی راه   "با توجه به تهیه اولین شماره نشریه                    
شود تا نـسبت بـه ارایـه گـزارش و خبرهـای               راه کشور و سازمان راهداری درخواست می      

 ارگان رسمی کمیسیون ایمنی راهها اقدام و همکـاری الزم را            به عنوان مناسب با این نشریه     
 .معمول داشته باشند

           المللـی ایمنـی راه مـورد تـصویب قـرار گرفـت و                کلیات برگزاری کنفرانس بـین     -1
  :مقرر شد

 یکی از موضـوعات کنفـرانس نیـز تعیـین           به عنوان  ایمنی راههای روستایی     -الف
شود و معاونت راه روستایی پیشنهادات خود در مورد موضوعات مطـرح در ایـن               

 .بخش را ارایه کند

هـای علمـی       دستگاهها ضمن همکاری در هدایت و راهبـری یکـی از کمیتـه             -ب
یی نمـودن چـارچوب برگـزاری کنفـرانس در          کنفرانس، نظرات خود را برای نهـا      
  .اختیار دبیرخانه کمیسیون قرار دهد

ونقل و سوانح رانندگی کـارگروه         مدیریت ایمنی حمل   نامه  آیینمقرر شد بر اساس      -2
 مرجع تحلیل و ارایه گزارش تـصادفات        به عنوان آمار و اطالعات کمیسیون ایمنی      

بهمراه ارایـه راهکارهـای بهبـود     منظم  به طور  را   ها  گزارشرانندگی عمل نموده و     
 .وضعیت ایمنی در جلسات کمیسیون ارایه نماید

ی کمیسیون ایمنی استانی مورد تصویب اعضاء قـرار         ها  اولویت و   ها  فعالیتکلیات   -3
 :گرفت و بر نکات زیر تاکید شد

 جلسه اول و جلسه    - استانداران در حداقل دو جلسه کمیسیون ایمنی استانی        -الف
 . حضور داشته باشند-پایانی هر سال

 بـرای دسـتگاههای عـضو      ها  استان نتایج و مصوبات جلسات کمیسیون ایمنی        -ب
  .کمیسیون ایمنی ارسال شود
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   برای پوشـش مـشترک در محـدوه        ها  استان هماهنگی بین دستگاهها در سطح       -ج
سازی و ارایه خـدمات پـس         شهری در خصوص ایمن     شهری و درون    راههای برون 

  .انندگی صورت گیرداز بروز سوانح ر
  

  24/5/1389: تاریخ تشکیل جلسه       وهفتم سیمصوبات جلسه 

مقرر گردید روابط عمومی وزارت راه و ترابری فیلمی کوتاه درخـصوص معرفـی              -1
کمیسیون ایمنی راهها و اعضاء آن، نقش و عملکرد دستگاههای عـضو کمیـسیون              

 .  تهیه نمایند و پخش در سیماارایهدر ارتقاء ایمنی رانندگی را برای 

مقرر گردید دبیرخانه کمیسیون ایمنی راهها جهت حضور در کمیسیون بهداشـت،             -2
 گـزارش عملکـرد،     ارایـه طور کمیسیون عمـران مجلـس و         درمان مجلس و همین   

 . آوردبه عملهماهنگی الزم را 

 عـضو  بـه عنـوان  مقرر گردید نمایندگان خودروسازان و وزارت صـنایع و معـادن      -3
کمیسیون حضور داشته و دبیرخانـه کمیـسیون اقـدام الزم را در     مدعو در جلسات    

 .  آوردبه عملاین خصوص 

مقرر گردید کارگروه آمـار و اطالعـات کمیـسیون ایمنـی راه نـسبت بـه تـشکیل                    -4
 مـدیریت ایمنـی و سـوانح راننـدگی          نامه  آیینجلسات منظم اقدام نموده و مطابق       

ضعیت تصادفات رانندگی باشـد     ابالغیه ریاست جمهوری مبناء تحلیل اطالعات و      
 .   آورندبه عملو دستگاههای عضو همکاری الزم در این خصوص 

  
  

  9/7/1389: تاریخ تشکیل جلسه       وهشتم مصوبات جلسه سی

نسخه نهایی راهبرد ملی ایمنی راهها جهت ارسال به هیأت محترم وزیـران مـورد                -1
  . تصویب و تأیید اعضاء قرار گرفت
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 پیوسته در چند ماه اخیـر مطـرح شـد و مقـرر گردیـد                وعبه وق سه تصادف عمده     - 2
تدابیر پیشگیرانه، مواجه با تصادفات عمده در راههای کشور از جمله درخصوص            

 :  موارد ذیل اتخاذ گردد

 ،خودرو عرشه به ها اتصال صندلی نحوه جمله از  عمومینقلیه وسایلاستاندارد  ارتقاء -

 ، راههاها در ها و نردۀ پل سازی محل حفاظ ایمن -

 ،ی حمل مسافریها شرکتافزایش نظارت بر فعالیت مدیران فنی  -

   .افزایش ایمنی محل ایستگاههای عوارضی -
 

  ی اجرایی ایمنی استانی ها کمیسیون .3-7
ونقـل و سـوانح    مدیریت ایمنی حملنامه آیین  از فصل پنجم14 ماده  8مطابق با بند    

 ،) رییس محترم جمهور   04/06/1388 ک مورخ 41191ت/114342ابالغیه شماره   ( رانندگی
هـای اجرایـی     اندازی کمیـسیون    نسبت به راه   ، موظف است   ایمنی راهها  دبیرخانه کمیسیون 

 نامـه   آیـین  با هدف ایجاد ضمانت اجرایی الزم برای تحقق اهداف           ها  استان در   نامه  آییناین  
رقـراری ارتبـاط بـا      در این راسـتا دبیرخانـه کمیـسیون اقـدام بـه ب             . اقدام نماید  ها  استاندر  

 .ه اسـت   نمـود  ، فعال بود  ها  استان که از قبل در بعضی از        ها  استانهای ایمنی   دبیرخانه کمیته 
  :باشداین کمیسیون متشکل از اعضای ذیل می

 ،)رییس کمیسیون(معاون عمرانی استاندار  -

  ،)دبیر(مدیرکل راه و ترابری استان  -
  ،رییس پلیس راه استان -
  ،های استان انه و پایونقل حملمدیرکل  -
  ،رییس اورژانس استان -
  ،مسؤول امداد و نجات هالل احمر استان -
  ،مدیرکل مخابرات استان -
  .دبیر شورای هماهنگی ترافیک استان -
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 :ی استانیها کمیسیون اصلی ها مأموریتوظایف و  •

 اورژانـس و هـالل احمـر بـه           راهداری، های اجرایی بین پلیس راه،    هماهنگی -
ی طـرح و نیـز      ها  اولویتاقدامات، در راستای اهداف و      منظور هدفمند کردن    

   ،پیگیری مصوبات مرتبط با حوزه مأموریتی هر سازمان تا حصول به نتیجه
ای از  های مرتبط با امـور امـداد و نجـات جـاده           پیگیری تقویت تجهیزات رده    -

  ،طریق مقدمات مسؤول ذیربط استانی
   ،ها استاناجرای مصوبات کمیسیون در سطح  -
  .ی مشکالت مناطق به کمیسیوناحصا -

  

  
  
  
  
  

  
  
  

  

  .تصویری از جلسه کمیته ایمنی استان خراسان جنوبی: 8-3شکل 

  ها  های ایمنی استان اقدامات مهم و کلیدی کمیسیون •
 در حـال    ها  استان عملکرد این کمیسیون در سطح       به عنوان ترین موضوعاتی که    مهم

  :پیگیری است به شرح زیر است
  ،طالعات تصادفات تشکیل بانک ا-1
 انجام عملیات هماهنگی میان دستگاهها در خصوص نحوه عمل در تـصادفات             -2

  ،رانندگی
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  ،سازی فرهنگای برای بحث ی رسانهها فعالیت انجام -3
  ،سازی محورها  هماهنگی در عملیات ایمن-4
  . چاپ و نشر بروشورهای مرتبط با ایمنی-5
  

  )توسعه پنجم برنامه زمانی دورۀ در( راهها یایمن کمیسیون آتی های برنامه  اهم.3-8
 تـأمین های توسعه کشور و به منظور         بر اساس نتایج تحلیل وضعیت موجود، برنامه      

ی دستیابی به ایمنی رانندگی، کمیسیون ایمنـی راههـا ضـمن تمرکـز بـر                ها  اولویتنیازها و   
ت راههـا، خـودرو   ها و امکانات در سطح راهها و تالش برای بهبود وضعی    ارتقاء زیرساخت 

و امدادرسانی، تالش دارد تا بر دو مقوله مدیریت ایمنی و مهندسی ایمنی تمرکـز داشـته و                  
های درازمـدتی را بـرای کـاهش تلفـات            ضمن کنترل روند رشد تصادفات و تلفات، برنامه       

بـر ایـن اسـاس      . ناشی از تصادفات رانندگی و افزایش سطح ایمنی به مرحله اجراء درآورد           
  :ی زیر خواهد بودها فعالیتمیسیون ایمنی راهها بر تمرکز ک
جـای محوریـت      انتخاب رویکردی سیستمی در حل معضل تصادفات رانندگی به         -1

بـه  بایست  ای در جایگاه عالی کشوری می     مجموعه: قرار گرفتن یک دستگاه یعنی    
 ایمنی را صـورت داده     سازی  فرهنگ خاص نظارت و پایش وضعیت ایمنی و         طور

ریزی راهبردی برای تحولی ملی در بهبود ایمنی رانندگی در کشور            برنامه و مرجع 
 مشخص ارتقاء جایگاه کمیسیون ایمنی راهها و تقویـت آن بـه             به طور . قرار گیرد 

  . مدنظر قرار گیرد) به ریاست رییس محترم جمهور(سطح شورا 
 امـور    تقویت دبیرخانه کمیسیون ایمنی راهها و اختصاص اعتبـار مـشخص بـرای             -2

   ،تخصصی و کارشناسی آن
 بودجه ضروری برای ارتقاء ایمنی دستگاههای مرتبط براسـاس یـک برنامـه              تأمین -3

   ،عملیاتی هماهنگ، مشخص و قابل ارزیابی
ی هـا   فعالیت حمایت از    جهتکمیته یا کارگروه ویژه در مجلس       /  ایجاد کمیسیون    -3

  ،مرتبط با بهبود ایمنی در کشور
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 خریــد خــدمت جهـت تفاده از درصـدی از جــرایم راننــدگی   تـصویب طــرح اســ -4
  ،دوربینهای کنترل سرعت

ها در     افزایش بازدارندگی و کارآیی جرایم راهنمایی و رانندگی و توقیف گواهینامه           -5
  ،ساز صورت تکرار تخلفات خطرناک و حادثه

 ایمنـی و نهادینـه کـردن        سـازی   فرهنـگ  تعیین متولی مـشخص بـرای آمـوزش و           -6
دبـستانی،   هـا، پـیش   مهـد کـودک  ( در صدا و سیما و آموزش و پـرورش    ها آموزش

  ،ها و حتی سربازخانه) دبستانی و راهنمایی
  ، در جهت تکمیل طرح دو بانده کردن راههاراه و ترابری افزایش بودجه وزارت -7
هـای   خودروهـای تولیـد داخـل از جملـه در خـصوص سیـستم          ارتقاء اسـتاندارد   -8

ام و یکپـارچگی بدنـه و نـصب کیـسه هـوا و کمربنـد                حفاظتی همچـون اسـتحک    
  ،1ABSاستاندارد و ترمز 

ی اجرایی ایمنی استانی و پشتیبانی از       ها  کمیسیونی  ها  فعالیتسازی و توسعه     فعال -9
 و مناطق روستایی و از جمله ها استانی آنها به نحوی که بهبود ایمنی در      ها  فعالیت

   ،مناطق محروم، نهادینه شود
ری اجراء طرح راهبردی بهبود ایمنی راهها که توسط اعضاء کمیسیون تهیـه              پیگی -10

دسـتیابی تعـداد     سـاله، تـا      5شده و بدنبال آن اجراء دو برنامه عملیاتی مـشخص           
  ،1397در سال  14 به عدد 31تلفات رانندگی به صد هزار نفر جمعیت از عدد 

نی راهها تجربه کـشورهای     های مؤثر در بهبود ایم       با توجه به گستردگی مجموعه     -11
 نهادی به منظور مدیریت هماهنگی این تعداد دستگاههای         لزوم ایجاد پیشرو ایمنی   

مختلف با ریاست عالیترین مقام اجرایـی کـشور، کـه پیگیـری موضـوع و الیحـه                  
 قانون برنامه چهارم توسـعه اقتـصادی و اجتمـاعی           85در قالب ماده    (پیشنهادی آن 

  .شود دیده میباشد  هیات دولت میدر مراحل تصویب در) کشور

                                                 
1. Anti-lock Braking System: ABS 
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                   ایمنــی ملــی راهبــرد
رانـای ایـراهه      





 

 





 

 

  
  
  
  
  
  

  مقدمه. 1 
تصادفات ترافیکی در حال حاضر به صورت یک معضل اجتماعی در سطح جهان مطرح              

ی را بـه جامعـه   هـای هنگفتـ   که همه ساله جان تعداد زیادی از مردم را گرفته و هزینه           است  
نقلیـه و     درخصوص کشور ایران که هم اکنون در مرحله رشد فزاینده وسایل          . نماید  وارد می 

 این مسأله با اهمیـت       به دنبال آن افزایش تعداد تصادفات و خسارات ناشی از آن قرار دارد،            
  . باشد بیشتری روبرو می

 23000 نیست که بیش از      هر انسان، منحصر به فرد و غیر قابل جایگزین است و پذیرفته           
 هزار نفر مـصدوم     700 و بیش از     ای کشته   نفر از هموطنانمان هر ساله بر اثر تصادفات جاده        

 سـال   8تلفات ناشی از تصادفات رانندگی در ایران با آمار شـهدای معـزز در طـول                 . 1شوند  
  . 2جنگ تحمیلی قابل مقایسه است

ـ        توجه و سرمایه   ه کـار بـستن تـدابیر الزم و انجـام           گذاری درخصوص ایمنی ترافیک و ب
هـایی اسـت کـه بایـد در           اقدامات همه جانبه به منظور مهار و کاهش تصادفات، از اولویت          

                                                 
تـصادفات   در مـا  هموطنـان  از  نفر۷۱۸۰۰۷ آموزش پزشكي درمان و بهداشت، براساس آمار ارائه شده از سوي وزارت   .  ۱

 .شدند مجروح و مصدوم ۱۳۸۷ انندگي سالر
 نفر از هموطنان ما به شهادت رسيدند كه به طـور متوسـط بـيش از                 ۲۱۸۷۶۷در هشت سال جنگ تحميلي بالغ بر        .  ۲

  . باشد نفر در هر سال مي۲۷۰۰۰
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   سـورۀ  32آیـه   (سیاستگذاری کالن کشور در نظر گرفته شود و با الهام از ایـن کـالم الهـی                  
که همه مـردم     هر کس که نفسی را از مرگ نجات دهد، مثل آن است            ":فرماید  که می ) مائده

  .گردد ، اهمیت موضوع بیش از پیش نمایان می"را نجات داده است
توجه به این نکته ضروری است که تصادفات رانندگی یک مشکل چنـد جانبـه اسـت و                  

تواند مشکالت جـدی و روزافـزون ناشـی از         باید پذیرفت که هیچ دستگاهی به تنهایی نمی       
های   گیر کشور خواهد بود، رفع نماید و همکاری       های آتی گریبان    فقدان ایمنی را که در سال     

  .باشد می ضروری و الزم امر این در های کلیدی و دخیل دستگاه و مؤثر تمامی جانبه همه
توان این شرایط را تغییـر داد و در         دهد که می    بررسی و مطالعه تجربیات جهانی نشان می      

یازمند یک ساختار مرکزی قوی     این امر ن  . صورت پایدار گام برداشت     جهت ارتقای ایمنی به   
های صـحیح و مناسـب را بـر عهـده           ها و برنامه    است که مسؤولیت تدوین و اتخاذ سیاست      

) اند  پرهیز از اشتباهاتی که سایر کشورها مرتکب شده       (گیرد و با استفاده از تجربیات جهانی        
وان یک کشور الگـو     عن  تواند به   و ساختارها و ابزارهای مؤثر در زمینه ارتقای ایمنی ایران می          

  .و نمونه در سطح منطقه و حتی جهان معرفی شود
های راهبردی چندین ساله موفق به مهار         کشورهای پیشرو در ایمنی عموماً در قالب طرح       

در خصوص کشورمان نیز چنانچه، راهبردهـا بـه   . اند و کاهش معضل حوادث رانندگی شده    
فی از آنها صورت پـذیرد، اثـرات مثبـت و           درستی تعیین شده و پشتیبانی مالی و اجرایی کا        

هـا بـا    از این رو دبیرخانه کمیسیون ایمنی راه. گذارد ها برجای می   مؤثری در بهبود ایمنی راه    
ها و    استفاده از تمامی مطالعات انجام شده در کشور از جمله مطالعات طرح جامع ایمنی راه              

 ایمنـی و کـسب نقطـه نظـرات          برداری از تجربیات سایر کـشورهای پیـشرو در بهبـود            بهره
ها برای یـک      کارشناسان مهندسین مشاور سوئیرود، اقدام به تهیه سند راهبرد ملی ایمنی راه           

هـای    سزایی در ایجاد هماهنگی     این سند نقش به   . نموده است ) 1389-1398( ساله   10دوره  
  .سازمانی و حرکت مستمر در جهت نیل به ایمنی پایدار خواهد داشت بین

پذیری تمامی اقشار جامعه تلفات، مجروحان و خسارات ناشی از          ت با مسؤولیت  امید اس 
  .حوادث رانندگی کاهش چشمگیر یابد
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  وضعیت ایمنی رانندگی در کشور. 2
ارایـه  ) 1( در نمودار    1387 تا   1373های    آمار تلفات ناشی از تصادفات رانندگی بین سال       

نتیجـه رسـید کـه تعـداد متوفیـان ناشـی از             توان به ایـن       با یک نگاه اجمالی می    . شده است 
 این رونـد افزایـشی      1385 روند افزایشی داشته که از سال        1384تصادفات رانندگی تا سال     

تعـداد  .  با روند کاهشی مواجه بوده است      1387 و   1386های    تا حدی کنترل شده و در سال      
  ].1 [1 نفر رسید23362 به 1387تلفات ناشی از تصادفات رانندگی در سال 
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  های روند تغییرات تعداد متوفیان ناشی از تصادفات رانندگی در ایران بین سال: 1نمودار 
  ].1 [1387 تا 1373 

  

نقلیه در حـال حرکـت        ، تعداد وسایل  ]2[این در حالی است که براساس آمارهای موجود         
نتهای سال  ای رو به افزایش بوده است به طوریکه در ا         های اخیر به صورت فزاینده      طی سال 

داد،  میلیون آن را موتورسیکلت تشکیل مـی 6 میلیون رسید، که بیش از  16 به بیش از     1387
از سـوی دیگـر      . میلیون برسـد   45، این تعداد به بیش از       1398شود در سال    بینی می و پیش 

ایران به عنوان یک کشور درحال توسعه با نرخ فزاینده افزایش جمعیـت نیـز مواجـه بـوده                   

                                                 
ش عمده  مواجه بود که بخ   %) ۱۶( با کاهش چشمگيري     ۱۳۸۶تعداد مرگ و مير ناشي از تصادفات رانندگي در سال           . ۱

بندي سوخت و اثر القايي آن در تيرماه و سرماي شديد هوا  تواند به داليل مختلفي از جمله سهميه     مي%) ۹حدود  ( آن
 ].۳[ايمني رانندگي در كشور باشد تواند به دليل بهبود پايدار مي%) ۷حدود (در ماههاي آخر سال و بخش ديگر آن 

تعداد متوفيان

 سال
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در انتهـای سـال     ( سال گذشته جمعیت ایران دو برابر شده اسـت           30که در     طوریاست، به   
های اخیـر ایـن نـرخ         البته در سال  ]. 4) [ میلیون نفر رسید   71جمعیت ایران به بیش از      1387

ونقل در    افزایش جمعیت تا حدودی کنترل شده و براساس نتایج مطالعات طرح جامع حمل            
ـ                خواهـد بـود و    % 34/1رای ده سـال آینـده در حـدود          ایران، نرخ افزایش جمعیت ایـران ب

 میلیـون نفـر خواهـد       77 به بـیش از      1398دهد جمعیت ایران در سال      ها نشان می    بینیپیش
  ].5[رسید 
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14000000
16000000
18000000

1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387
تعداد وسايل نقليه در حال حركت تعداد موتور سيكلت   تعداد وسايل نقليه بدون موتور سيكلت

  

  .]2[نقلیه در حال حرکت در ایران  روند تغییرات تعداد وسایل: 2نمودار 
  

یـزان افـزایش جمعیـت پیـشی گرفتـه و نـرخ             نقلیـه از م     با این حال رشد تعـداد وسـایل       
نقلیه در حال حرکت به ازای هر هـزار نفـر جمعیـت               موتوریزاسیون که بیانگر تعداد وسایل    

دهد که ایـن    های آتی با روند افزایشی مواجه خواهد بود و برآوردها نشان می             است در سال  
  .1نرخ در ده سال آینده دو برابر خواهد شد

                                                 
يعني  (۵۵۲  به حدود  ١٣٩٧دهد اين شاخص در سال        است و برآوردها نشان مي     ٢٢٦ درحدود   ١٣٨٧نرخ موتوريزاسيون در سال     . ١

  .افزايش يابد) دو برابر
 

تعداد وسايل نقليه در حال حركت

سال
در حال حرکتنقلیه  تعداد وسایلتعداد موتورسیکلتنقلیه بدون موتورسیکلتتعداد وسایل
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توان به این    های اخیر می    ت رانندگی و تلفات ناشی از آن در سال        بررسی تعداد تصادفا  با  
 قرار  1نتیجه رسید که ایران از نظر وضعیت تصادفات و تلفات ناشی از آنها در مرحله تثبیت               

تمامی کشورهایی کـه در کنتـرل و        . روددارد، که یک مرحله بحرانی و حساس به شمار می         
  .انداند زمانی در این مرحله قرار گرفتهفق شدهکاهش تصادفات و تلفات ناشی از آنها مو

  
  

  
 و 1387 تا 1373های  نقلیه در حال حرکت در ایران بین سال تغییرات جمعیت و تعداد وسایل: 3نمودار 

  .]4و2[برآورد تغییرات برای ده سال آینده 
  

دسـتگاهی در جهـت     دهد، اگر اقـدامات هماهنـگ میـان         تجربیات این کشورها نشان می    
دستیابی به ایمنی پایدار به صورت مستمر و سازمان یافتـه ادامـه و گـسترش یابـد، پـس از       

روند الـف در  (شود دار تصادفات رانندگی و تلفات ناشی از آنها آغاز می         مدتی کاهش معنی  
هـای مقطعـی در آمـار تـصادفات راننـدگی باعـث ایجـاد               ولی چنانچه کاهش  )). 5(نمودار  

هـا،    ی دسـتگاه هـا  فعالیـت ها و   گذاریل تصادفات شده و سرمایه    تفکراتی مبنی بر حل مشک    
رونـد تغییـرات    تنهـا   رنگ و یا به صورت ناهماهنگ ادامه پیدا کند، پس از چند سال نه               کم

شود، بلکه روند افزایـشی آنهـا بـا شـدت           تعداد تصادفات و تلفات ناشی از آنها کنترل نمی        
  )). 5 (روند ب در نمودار(بیشتری قوت خواهد گرفت 

                                                 
1- Consolidation Period 

  ١٣٨٧ سال  در ايران جمعيت

 نفر ميليون ٧١از بيش 

 سال در حركت حال در نقليهوسايل تعداد
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  های گذشته و برآورد تغییرات برای تغییرات نرخ موتوریزاسیون در سال: 4نمودار 

  . ده سال آینده
  

نقلیه درحال حرکـت در ایـران نیـز مویـد             بررسی روند تغییرات جمعیت و تعداد وسایل      
 های ذیربط در امر ایمنـی بـه صـورت           بدان معنی که اگر تمامی دستگاه     . همین مطلب است  

هماهنگ و در قالب یک برنامه جامع با تمام قوا درجهت ارتقای ایمنی پایدار در سطح ملی                 
اقدام نکنند، نه تنها روند فعلی تثبیت و کنترل تصادفات و تلفات ناشی از آنها حفظ نـشده،                  

  . بلکه بر تعداد تلفات ناشی از تصادفات رانندگی نیز افزوده خواهد شد
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  .بینی وضعیت ایمنی رانندگی در ایران در صورت اتخاذ هریک از رویکردهای مشخص پیش: 5نمودار 

 )ب(روند

 )الف(روند
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  های ناشی از تصادفات رانندگیهزینه. 3
وترابـری انجـام گرفـت      ونقـل وزارت راه     توسط پژوهشکده حمـل   ای که     براساس مطالعه 

ل،  میلیـارد ریـا    180000 بـالغ بـر      1386مجموع هزینه تصادفات رانندگی در ایران در سال         
 ]. 7[تولید ناخالص ملی برآورد گردید % 7یعنی در حدود 

 در این مطالعه؛

هـا مربـوط      هزینه% 53های شهری و        ها مربوط به تصادفات در محدوده       هزینه% 47 •
 .باشد شهری می های برون به محدوده

های  اخیر بیش ایران به تنهایی در سال هزینه تصادفات رانندگی برون شهری •
  .های کشور بوده است دجه کل ساخت و نگهداری راه برابر بو10از

 4941شـهری حـدود       راننـدگی درون   یک فـوت ناشـی از تـصادف        هزینه متوسط  •
 .باشد می  میلیون ریال5772شهری  میلیون ریال و برای برون

  شهری برای جـرح سـبک،       هزینه متوسط یک جرح برای تصادفات شهری و برون         •
 9/406 و   6/146،  8/140وسـط بـه ترتیـب       جرح متوسط و جرح شدید به طور مت       

 .باشد میلیون ریال می

بـه ترتیـب     شـهری خـسارتی، جرحـی و فـوتی          هزینه متوسط یک تصادف درون     •
 .باشد  میلیون ریال می57/5633 و 40/296، 75/50

 جرحـی و فـوتی بـه ترتیـب           شـهری خـسارتی،     هزینه متوسط یک تصادف بـرون      •
 .باشد ل می میلیون ریا3/12075 و 31/635، 79/108

  :باشد های ناشی از تصادفات رانندگی به شرح زیر می براساس این مطالعه، هزینه
  ،%1و حیوانات ) نقلیه غیر از وسایل(صدمات وارد به سایر اشیاء  -
  ،%5اختالل در جامعه و در محل کار و ضرورت جایگزینی افراد  -
  ،%0های عملکردی کاهش ظرفیت -
  ،%4/17نقلیه  صدمات وارد به وسایل -
  ،%50/1اوقات تلف شده یا مصرف شده و تأخیرها  -
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های دائـم، کـاهش کیفیـت زنـدگی و آثـار فرهنگـی و                 افراد کشته شده، معلولیت    -
  ،%20/50اجتماعی 

  ،% 11درمان مجروحان  -
  ،% 2/0های تربیتی و اصالحی  هزینه -
 %.70/13پلیس، قوه قضائیه، بیمه و پزشکی قانونی ) های اداری هزینه( -

  
  اصول. 4

دهـد قبـل از انجـام هـر           جربیات کشورهای موفق در ارتقای ایمنی رانندگی نـشان مـی          ت
اقدامی تمامی سیاستگذاران، مسؤوالن و کارشناسان مـرتبط بـا عرصـه ایمنـی کـشور بایـد                  

  :از که مهمترین آنها عبارتند خود قرار دهند، تصمیمات را قبول نموده و سرلوحه اصولی
ه و نتیجه یـک اخـتالل در تعامـل سیـستم انـسان،              تصادفات رانندگی، اتفاقی نبود    .1

باشد و اقدامات باید در جهتی انجام شـود کـه تعـداد       وسیله نقلیه، راه و محیط می     
 .این اختالالت را کاهش داده یا در صورت بروز، از عواقب و نتایج آن بکاهد

 های بشر، شناخته شده است و بنـابراین         های فیزیکی و ذهنی و محدودیت       توانایی .2
ونقل را به نحوی طراحی کنند        ونقل باید سیستم حمل     ارایه دهندگان خدمات حمل   

کننده رفتار ایمن بوده و به نحوی بخشنده باشد بدان معنی که حتی اگر              که تشویق 
کاربر راه مرتکب اشتباهی شد، در برابر عواقب مرگبار یـا جـدی از او محافظـت                 

ر راه، جریمـه مـرگ را بـرای او بـه            به عبارت دیگر، نباید یک خطای کـارب       . نماید
 .دنبال داشته باشد

ارتقای ایمنی راه یک موضوع چند وجهـی بـوده و مـسؤولیت آن نیـز بـر عهـده                     .3
باشد و دستیابی به آن در صورتی امکان پذیر است کـه تمـامی              چندین دستگاه می  

 .ذینفعان با همکاری یکدیگر یک برنامه اجرایی جامع و همه جانبه را پیاده کنند

هـا را بـر عهـده دارنـد بایـد ظرفیـت               هایی که مسؤولیت ایمنـی راه       تمامی دستگاه  .4
طراحی و اجرای اقدامات ایمنی مؤثر را در بخش خود داشته باشند و چنانچه این               
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ظرفیت وجود نداشته باشد، باید اقداماتی در جهت ایجاد و توسعه چنین ظرفیـت              
 .و قابلیتی انجام دهند

ای گـذاری بـوده و هزینـه      رتقـای ایمنـی راه، سـرمایه      مخارج صرف شـده بـرای ا       .5
 . باشد نمی

باید تداوم داشته باشـد و مبتنـی بـر تحلیـل کارشناسـی و       اقدامات مؤثر ایمنی راه    .6
رویکردهای علمی، منطقی و بومی اتخاذ شـود، بـه ایـن صـورت کـه بـا تحلیـل                    

سـب  اطالعات تصادفات، مشکالت زیربنایی و اصلی مشخص شده، اقـدامات منا          
ریزی و اجرا گردیده، سپس نتایج انجام این اقدامات، مورد پایش و ارزیـابی              برنامه

 .مستمر قرار گیرد

هـای دولتـی، بخـش خـصوصی و           بکارگیری رویکرد مشارکت همه جانبه دستگاه      .7
ها    مؤثرترین و بهترین راه برای ارتقای ایمنی راه        (NGO’s)های غیردولتی   سازمان

 .باشدمی

ای مسؤول باید به اطالعـات صـحیح تـصادفات دسترسـی داشـته      ه  تمامی دستگاه  .8
شود کـه در هـر بخـش        باشند، چرا که اطالعات مناسب منجر به اقدامات مؤثر می         

 .باید انجام گیرد

های مختلف کاربران راه از میزان ایمنی یکسان برخوردار نیـستند و بایـد بـا                  گروه .9
 پیـاده،   نهمچـون عـابرا   . (ودهای هر یک از آنها توجه ش        توسعه عدالت به ویژگی   

 ) حرکتی-های جسمی  افراد دارای نقص عضو و یا ناتوانی ،سواران دوچرخه

های مسؤول در ارتقـای       ها و دستگاه    های الزم جهت تقویت سازمان      گذاری  سرمایه . 10
باشد و در جهت اجرای مناسـب وظـایف و مـوارد            ها بر عهده دولت می      ایمنی راه 

ها حمایت کامـل را بـه عمـل           جرایی مصوب، از دستگاه   های ا   اشاره شده در برنامه   
 .آوردمی

هـای مناسـب و       موفقیت در دستیابی به اهداف این راهبرد در گـرو ایجـاد انگیـزه              . 11
 .باشد مداخالت مقتضی از سوی سیاستگذاران کالن کشور می



                     راهبرد ملی ایمنی راههای ایران                                                124

  

  انداز چشم. 5
  .استفاده ایمن از راه برای تمامی اقشار جامعه

  هدف کمی . 6
طـوری    ساله به 10 هزار نفر جمعیت در دوره       100تلفات رانندگی به    کاهش شاخص    -

این شاخص در انتهای    ( برسد   9 به عدد    1398که مقدار این شاخص در انتهای سال          
در تعیین میزان ایـن شـاخص لـزوم کـاهش           ).  محاسبه گردید  33 حدوداً   1387سال  

 قـانون برنامـه     163 مـاده    " و " از بنـد     3تلفات رانندگی مطـابق بخـش       % 10ساالنه  
  .پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران لحاظ گردیده است

در طی اجرای این طرح راهبردی ارتقای ایمنی رانندگی، کاهش قابـل توجـه تـصادفات                
  .جرحی و خسارتی مورد انتظار است

  اهداف راهبردی. 7
کننـده    تهدیـد های اصـلی       ساله و با توجه به چالش      10به منظور دستیابی به اهداف کمی       

واسطه تصادفات رانندگی و مطالعـات متعـدد انجـام شـده از جملـه                 سالمت افراد جامعه به   
 راهبرد مشخص به شـرح      96 هدف راهبردی و     16ونقل کشور،     مطالعات جامع ایمنی حمل   

  :گردند ذیل تعیین می

 کاهش تخطی از سرعت مجاز .  ١-٧

  مجاز  گی با سرعت غیر افزایش آگاهی رانندگان از تبعات رانند)1-1راهبرد 
  سازی های متولی آموزش و فرهنگ دستگاه :دستگاه مسؤول
  __  :دستگاه همکار

صـورت    افزایش مجازات به    ( تشدید مجازات متخلفان از سرعت مجاز        )2-1راهبرد  
  )پلکانی
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  )شهری برون( وزارت راه و ترابری - :دستگاه مسؤول
  )شهری درون( وزارت کشور -
    س راهور ناجاپلی :دستگاه همکار

های نظارت و کنترل درخـصوص راننـدگی بـا سـرعت       توسعه سیستم)3-1راهبرد  
هــای پرتــصادف  هــا بــا تأکیــد بــر راه مجــاز در ســطح شــبکه راه غیــر

  ...)های کنترل سرعت و  دوربین(
  )شهری برون( وزارت راه و ترابری - :دستگاه مسؤول

  )شهری درون( وزارت کشور -
     راهور ناجاپلیس :دستگاه همکار

ها از     ترافیک در راه   سازی   مدیریت سرعت و آرام    های  روش بکارگیری   )4-1 راهبرد
  جمله در مناطق مسکونی و مبادی شهرها 

  )شهری برون( وزارت راه و ترابری - :دستگاه مسؤول
  )شهری درون( وزارت کشور -
  __   :دستگاه همکار

 سواران ایمنی موتورسیکلت ارتقای .  ٢-٧

  سواران   ارتقای نظام آموزش موتورسیکلت)1-2راهبرد 
  پلیس راهور ناجا :دستگاه مسؤول
  کمیسیون :دستگاه همکار

ماننـد  (ایمنـی    هـای    ترویج و توسعه استفاده از کـاله و سـایر پوشـش            )2-2راهبرد  
  سواران برای موتورسیکلت) دستکش، چکمه و لباس مناسب 

  سازی نگهای متولی آموزش و فره دستگاه :دستگاه مسؤول
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  وزارت صنایع و معادن :دستگاه همکار

  های خودکار کنترل و تطبیق سرعت  ها به سیستم  تجهیز موتورسیکلت)3-2راهبرد 
  وزارت صنایع و معادن :دستگاه مسؤول
    __  :دستگاه همکار

   ارتقا و اجرای استانداردهای اجباری موتورسیکلت)4-2 راهبرد
   تحقیقات صنعتی ایرانمؤسسه استاندارد و :دستگاه مسؤول
  و معادن صنایع  وزارت- :دستگاه همکار

   بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران-

 تشدید مجازات تخلفات خطرناک موتورسیکلت سواران از جمله عدم          )5-2 راهبرد
  استفاده از کاله ایمنی

  وزارت راه و ترابری  - :دستگاه مسؤول 
   وزارت کشور -

     ناجاپلیس راهور :دستگاه همکار

ها براساس نیاز موتورسـیکلت    سازی راه  بهبود وضعیت طراحی و ایمن     )6-2راهبرد  
  سواران

  )شهری برون(وزارت راه و ترابری  - :دستگاه مسؤول
  )شهری درون( وزارت کشور -

  __ :دستگاه همکار

  ایمنی عابران پیاده  ارتقای.  ٣-٧

  پیاده ه عابرانکنند  افزایش آگاهی عمومی از خطرات تهدید)1-3 راهبرد
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  سازی های متولی آموزش و فرهنگ دستگاه :دستگاه مسؤول
    __ :دستگاه همکار

  ها راه حاشیه ساکنان وشد آمد برای ویژه های آموزش  توسعه)2-3 راهبرد
  سازی های متولی آموزش و فرهنگ دستگاه :دستگاه مسؤول
  )شهری برون(وزارت راه و ترابری  - :دستگاه همکار

  )شهری درون(شور  وزارت ک-

  ها  مدیریت دسترسی عابران پیاده به شبکه راه)3-3 راهبرد
  )شهری برون(وزارت راه و ترابری  - :دستگاه مسؤول

  )شهری درون( وزارت کشور -
  __ :دستگاه همکار

 ویژه برای آمدوشد ساکنان حاشـیه       های   توسعه تجهیزات و زیرساخت    )4-3 راهبرد
  فیک در مناطق مسکونی و مبادی شهرها  سازی ترا ها و لزوم آرام راه
  )شهری برون(وزارت راه و ترابری  - :دستگاه مسؤول

  )شهری درون( وزارت کشور -
   __ :دستگاه همکار

ها با هدف ایجاد محیط ایمـن         سازی راه  بهبود وضعیت طراحی و ایمن     )5-3راهبرد  
  یادهپ برای عابران

  )شهری برون(وزارت راه و ترابری  - :دستگاه مسؤول
  )شهری درون( وزارت کشور -
    پلیس راهور ناجا :دستگاه همکار
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 قانون بـر رفتـار      های نظارت، کنترل و اعمال      ها و روش     توسعه سیستم  )6-3راهبرد  
  ترافیکی عابران پیاده

  پلیس راهور ناجا - :دستگاه مسؤول
  )شهری برون(وزارت راه و ترابری  -
  )شهری درون( وزارت کشور -

    __ :مکاردستگاه ه

  نقلیه در برخورد با عابران پیاده   اجباری شدن استاندارد ایمنی وسایل)7-3 راهبرد
  مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران :دستگاه مسؤول
    کمیسیون :دستگاه همکار

 کاهش معضل خستگی در رانندگان. ٤-٧

  خستگی حین  افزایش آگاهی رانندگان درخصوص تبعات رانندگی در)1-4راهبرد 
  سازی های متولی آموزش و فرهنگ دستگاه :دستگاه مسؤول
  __ :دستگاه همکار

های نظارت بر سـاعت کـاری مجـاز     ها و سیستم  بهبود و توسعه روش   )2-4راهبرد  
  ونقل عمومی بار و مسافر رانندگان حمل

  )شهری برون(وزارت راه و ترابری  - :دستگاه مسؤول
  )شهری درون( وزارت کشور -

    پلیس راهور ناجا : همکاردستگاه

  های بین راهی  توسعه و تجهیز استراحتگاه)3-4راهبرد 
  )شهری برون(وزارت راه و ترابری  :دستگاه مسؤول
    __ :دستگاه همکار
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   کاهش یکنواختی محیط راه در مسیرهای طوالنی)4-4راهبرد 
  )شهری برون(وزارت راه و ترابری  :دستگاه مسؤول
    __ :دستگاه همکار

 تشدید مجازات رانندگان متخلف از قـانون و ضـوابط سـاعت کـاری               )5-4راهبرد  
  مجاز

  )شهری برون(وزارت راه و ترابری  :دستگاه مسؤول
    پلیس راهور ناجا :دستگاه همکار

  نقلیه از مسیر  های مناسب کاهش خروج وسایل  توسعه روش)6-4راهبرد 
  ) شهری برون(وزارت راه و ترابری  :دستگاه مسؤول
  __ :دستگاه همکار

  آلودگی  های درون خودرویی مؤثر بر هشدار خواب  توسعه سامانه)7-4راهبرد 
  وزارت صنایع و معادن  :دستگاه مسؤول
  وزارت راه و ترابری :دستگاه همکار

 بهبود وضعیت استفاده از کمربند ایمنی.  7-5

  ایمنی کاله و ایمنی کمربند استفاده از بخشی عمومی از اثر آگاهی  افزایش)1-5راهبرد 
  سازی های متولی آموزش و فرهنگ دستگاه :دستگاه مسؤول
  __ :دستگاه همکار

 توسعه قوانین بازدارنده در خصوص مـوارد عـدم اسـتفاده از کمربنـد               )2-5راهبرد  
  ایمنی و کاله ایمنی توسط رانندگان و سرنشینان

  ) شهری برون(وزارت راه و ترابری  - :دستگاه مسؤول
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  )شهری درون( کشور  وزارت-
    پلیس راهور ناجا :دستگاه همکار

های نظارت بر استفاده از کمربنـد ایمنـی و کـاله ایمنـی                 توسعه روش  )3-5راهبرد  
  توسط رانندگان و سرنشینان

  پلیس راهور ناجا - :دستگاه مسؤول
  ) شهری برون(وزارت راه و ترابری  -
  )شهری درون( وزارت کشور -
  __ :دستگاه همکار

 بهبود طراحی و فناوری ساخت کمربند ایمنی و کاله ایمنی متناسب با             )4-5اهبرد  ر
  نقلیه تولید داخل انواع وسایل

  وزارت صنایع و معادن :دستگاه مسؤول
  __ :دستگاه همکار

 کاهش استعمال مواد مخدر، الکل و مواد محرک.  7-6

د مخدر، الکـل     افزایش آگاهی نسبت به تبعات رانندگی تحت تأثیر موا         )1-6راهبرد  
  و مواد محرک 

  سازی های متولی آموزش و فرهنگ دستگاه :دستگاه مسؤول
    __ :دستگاه همکار

 توسعه قوانین بازدارنده، درخصوص رانندگی تحت تأثیر مواد مخـدر،           )2-6راهبرد  
  الکل و مواد محرک  

  وزارت کشور :دستگاه مسؤول
  کمیسیون  :دستگاه همکار
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رهای بازدارنده و کنترلی رانندگی تحت تأثیر مـواد مخـدر،            توسعه ابزا  )3-6راهبرد  
  الکل و مواد محرک

  پلیس راهور ناجا :دستگاه مسؤول
  ) شهری برون(وزارت راه و ترابری  -  :دستگاه همکار

  )شهری درون( وزارت کشور -
   وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-

مـصرف مـواد مخـدر، الکـل و          تشدید و توسعه اعمال قانون در مورد         )4-6راهبرد  
  مواد محرک توسط رانندگان

  پلیس راهور ناجا :دستگاه مسؤول
  ) شهری برون(وزارت راه و ترابری  -: دستگاه همکار

  )شهری درون( وزارت کشور -

های نظارت و کنتـرل راننـدگان بـه خـصوص راننـدگان                توسعه روش  )5-6راهبرد  
  ونقل عمومی بار و مسافر حمل

  ) شهری برون(وزارت راه و ترابری  - :دستگاه مسؤول
  )شهری درون( وزارت کشور - 
    پلیس راهور ناجا :دستگاه همکار

 بهبود رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی .  7-7

  رانندگی و راهنمایی مقررات خصوص در عمومی آگاهی افزایش )1-7راهبرد 
  یساز های متولی آموزش و فرهنگ دستگاه :دستگاه مسؤول
    __ :دستگاه همکار

  بینی خطر های ادراکی کاربران راه در درک و پیش  ارتقای مهارت)2-7راهبرد 



                     راهبرد ملی ایمنی راههای ایران                                                132

  

  سازی های متولی آموزش و فرهنگ دستگاه :دستگاه مسؤول
    __ :دستگاه همکار

  های مربوط به اخذ و تمدید گواهینامه رانندگی نظام آموزش  ارتقای )3-7راهبرد 
    ور ناجاپلیس راه :دستگاه مسؤول
  کمیسیون :دستگاه همکار

ها و مراکز آموزش راننـدگی در          استانداردسازی و نظارت بر آموزشگاه     )4-7راهبرد  
  سطح کشور

  وزارت کشور  :دستگاه مسؤول
    پلیس راهور ناجا - :دستگاه همکار

  وزارت راه و ترابری  -

 و راننـدگی بـا       بازنگری و به روز نمودن قوانین و مقـررات راهنمـایی           )5-7راهبرد  
  لحاظ کردن افزایش بازدارندگی

  وزارت کشور  :دستگاه مسؤول
    پلیس راهور ناجا - :دستگاه همکار

  وزارت راه و ترابری  -

 اجرای سیستم ارزیابی رانندگان مبتنی بر امتیاز برای تمـامی راننـدگان             )6-7راهبرد  
  در سراسر کشور

  ) شهری برون(وزارت راه و ترابری  - :دستگاه مسؤول
  )شهری درون( وزارت کشور - 
    پلیس راهور ناجا :دستگاه همکار

   کنترل و نظارت هدفمند بر رفتارهای پرخطر رانندگان )7-7راهبرد 
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  پلیس راهور ناجا :دستگاه مسؤول
  وزارت راه و ترابری  - :دستگاه همکار

   وزارت کشور -

  های تخصصی نیروی پلیس   ارتقای مهارت)8-7راهبرد 
  پلیس راهور ناجا :گاه مسؤولدست

  __  :دستگاه همکار

 ارتقای توان عملیاتی و تجهیزاتی نیروی پلیس به ویژه در برخـورد بـا               )9-7راهبرد  
   خطرناکهای رانندگی

  پلیس راهور ناجا :دستگاه مسؤول
  __  :دستگاه همکار

دگان رانن خصوص به راه کاربران مورد نیاز تخصصی های آموزش  توسعه)10-7راهبرد 
  ای در جهت آشنایی و رعایت قوانین و مقررات ویژه و تکمیلی حرفه

  ) شهری برون(وزارت راه و ترابری  - :دستگاه مسؤول
  )شهری درون( وزارت کشور - 
    پلیس راهور ناجا :دستگاه همکار

 برداری از نظام جامع اطالعات تصادفات  توسعه و بهره.  7-8

ام جـامع و یکپارچـه اطالعـات تـصادفات،          سـازی نظـ      طراحی و پیاده   )1-8راهبرد  
  تلفات و مصدومان کشور

  کمیسیون :دستگاه مسؤول
   پلیس راهور ناجا- :دستگاه همکار

   وزارت راه و ترابری-



                     راهبرد ملی ایمنی راههای ایران                                                134

  

   سازمان پزشکی قانونی کشور-
   وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-

ات آوری اطالعـ هـای الزم بـرای جمـع     تکمیـل و توسـعه زیرسـاخت      )2-8راهبرد  
  تصادفات 

  کمیسیون :دستگاه مسؤول
   پلیس راهور ناجا- :دستگاه همکار

   وزارت راه و ترابری-
   سازمان پزشکی قانونی کشور-
   وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -
   وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات-

   استانداردسازی و ارتقای کیفیت اطالعات تصادفات)3-8راهبرد 
  کمیسیون :دستگاه مسؤول
  پلیس راهور ناجا - :دستگاه همکار

   وزارت راه و ترابری-
   سازمان پزشکی قانونی کشور-
   وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-

مند نمودن و تسهیل دسترسی به اطالعات تـصادفات بـرای کلیـه              نظام )4-8راهبرد  
  کاربران ذیربط

  کمیسیون :دستگاه مسؤول
  ر ناجاپلیس راهو - :دستگاه همکار

   وزارت راه و ترابری-
   سازمان پزشکی قانونی کشور-
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   وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-

ها و اقـدامات مربـوط بـه ایمنـی بـه کمـک                 بهبود روش ارزیابی طرح    )5-8راهبرد  
  سیستم جامع اطالعات تصادفات

  کمیسیون :دستگاه مسؤول
  __ :دستگاه همکار

انـدرکاران ایمنـی راه در    عملکرد متولیان و دسـت  بهبود روش ارزیابی     )6-8راهبرد  
شده به کمـک سیـستم جـامع          جهت دستیابی به اهداف راهبردی تعیین     

  اطالعات تصادفات 
  کمیسیون :دستگاه مسؤول
  __ :دستگاه همکار

 ها ارتقای وضعیت طراحی، ساخت و نگهداری ایمن شبکه راه.  7-9

  ها م هزینه در ایمنی راه توسعه رویکرد استفاده از اقدامات ک)1-9راهبرد 
  )شهری برون( وزارت راه و ترابری - :دستگاه مسؤول
  )شهری درون( وزارت کشور - 
    __ :دستگاه همکار

ها، حذف موانـع حاشـیه     سازی شیب   مالیم(ها     ارتقای ایمنی حاشیه راه    )2-9راهبرد  
  ...)راه و 

  )شهری برون( وزارت راه و ترابری - :دستگاه مسؤول
  )شهری درون( کشور  وزارت- 
    __ :دستگاه همکار



                     راهبرد ملی ایمنی راههای ایران                                                136

  

های موجـود      توسعه و بهبود نظام اصالح نقاط پرتصادف در شبکه راه          )3-9راهبرد  
  و آشکارسازی نقاط اصالح نشده با نصب عالیم ویژه

  )شهری برون( وزارت راه و ترابری - :دستگاه مسؤول
  )شهری درون( وزارت کشور - 
    __ :دستگاه همکار

  های موجود  توسعه و بهبود نظام بازدید ایمنی راه)4-9راهبرد 
  )شهری برون( وزارت راه و ترابری - :دستگاه مسؤول
  )شهری درون( وزارت کشور - 
    __ :دستگاه همکار

هـای    هـا و پـروژه      ها درخصوص طـرح      توسعه نظام بازرسی ایمنی راه     )5-9راهبرد  
  راهسازی جدید و در دست مطالعه

  )شهری برون(زارت راه و ترابری  و- :دستگاه مسؤول
  )شهری درون( وزارت کشور - 
    __ :دستگاه همکار

   بهبود وضعیت ایمنی مبادی ورودی و عبوری از مناطق مسکونی)6-9راهبرد 
  )شهری برون( وزارت راه و ترابری - :دستگاه مسؤول
  )شهری درون( وزارت کشور - 
    __ :دستگاه همکار

 ایمنی ترافیک در هنگام عملیـات سـاخت و نگهـداری             بهبود وضعیت  )7-9راهبرد  
  ها راه
  )شهری برون( وزارت راه و ترابری - :دستگاه مسؤول
  )شهری درون( وزارت کشور - 
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    __ :دستگاه همکار

  )بندی ایمنی  درجه(ها  سازی شبکه راه بندی ایمن  اجرای نظام اولویت)8-9راهبرد 
  )شهری برون( وزارت راه و ترابری - :دستگاه مسؤول
  )شهری درون( وزارت کشور - 
    __ :دستگاه همکار

 ها ارتقای ایمنی دسترسی به شبکه راه. 7-10

هـا بـا لحـاظ وضـعیت           مدیریت تغییر و توسعه کـاربری حاشـیه راه         )1-10راهبرد  
  ها  دسترسی به شبکه راه

  )شهری برون( وزارت راه و ترابری - :دستگاه مسؤول
  )هریش درون( وزارت کشور - 
    __ :دستگاه همکار

  ها های موجود در شبکه راه  ساماندهی و کنترل دسترسی)2-10راهبرد 
  )شهری برون( وزارت راه و ترابری - :دستگاه مسؤول
  )شهری درون( وزارت کشور - 
    __ :دستگاه همکار

  ها رویه در حریم راه  جلوگیری از ساخت و سازهای بی)3-10راهبرد 
  )شهری برون(زارت راه و ترابری  و- :دستگاه مسؤول
  )شهری درون( وزارت کشور - 
    __ :دستگاه همکار

های اصـلی مطـابق       های فرعی به راه      محدودسازی میزان دسترسی راه    )4-10راهبرد  
  ضوابط 
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  )شهری برون( وزارت راه و ترابری - :دستگاه مسؤول
  )شهری درون( وزارت کشور - 
    __ :دستگاه همکار

 نقلیه ی ایمنی وسایلارتقا. 7-11

 کنترل و نظارت بر تولیـد خودروهـا براسـاس اسـتانداردهای ایمنـی           )1-11راهبرد  
  کشور

  مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران :دستگاه مسؤول
   وزارت صنایع و معادن- :دستگاه همکار

   پلیس راهور ناجا-

   با استانداردها  اجرای کامل و دقیق نظام تطابق خودروی تولیدی)2-11راهبرد 
  وزارت صنایع و معادن :دستگاه مسؤول
  مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران :دستگاه همکار

  های ایمنی نقلیه فاقد استاندارد  جلوگیری از واردات وسایل)3-11راهبرد 
  مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران :دستگاه مسؤول
    پلیس راهور ناجا :دستگاه همکار

  نقلیه بندی ایمنی وسایل اجرای نظام درجه)4-11اهبرد ر
  کمیسیون :دستگاه مسؤول
  مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران - :دستگاه همکار

   وزارت صنایع و معادن-
     پلیس راهور ناجا-
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نقلیـه بـا تاکیـد بـر          ای وسـایل     بهبود و توسعه نظام بازدیـدهای دوره       )5-11راهبرد  
  نی های ایم کنترل

  ) شهری برون( وزارت راه و ترابری - :دستگاه مسؤول
  )شهری درون( وزارت کشور - 
    پلیس راهور ناجا :دستگاه همکار

نقلیه در جهت حفظ جان       های نوین در وسایل      ترغیب کاربرد فناوری   )6-11راهبرد  
  راننده و سرنشینان و عابران پیاده

  وزارت صنایع و معادن :دستگاه مسؤول
    مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران :همکاردستگاه 

   نوسازی ناوگان فرسوده باری و مسافری)7-11راهبرد 
  ) شهری برون( وزارت راه و ترابری - :دستگاه مسؤول
  )شهری درون( وزارت کشور - 
  وزارت صنایع و معادن :دستگاه همکار

نقلیـه از     نان وسـیله   نصب تجهیزات ویژه هشدار عدم استفاده سرنـشی        )8-11راهبرد  
  نقلیه کمربند ایمنی و کنترل سرعت روی وسایل

  وزارت صنایع و معادن :دستگاه مسؤول
  مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران :دستگاه همکار

های پزشکی و بیمارسـتانی       ارتقای سیستم خدمات امداد و نجات، فوریت      . 7-12
 تروما

  یدگی به تصادفات و مصدومان نظام مدیریت رس  ارتقای)1-12راهبرد 
  کمیسیون :دستگاه مسؤول
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  هالل احمر - :دستگاه همکار
   وزارت راه و ترابری-
   پلیس راهور ناجا -
   وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-

  های پزشکی   ساماندهی شبکه ارایه خدمات فوریت)2-12راهبرد 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی :دستگاه مسؤول

  هالل احمر  - :تگاه همکاردس
   وزارت راه و ترابری -
   وزارت کشور-
   پلیس راهور ناجا-

   ساماندهی شبکه و توسعه خدمات بیمارستانی تروما )3-12راهبرد 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی :دستگاه مسؤول
   ___ :دستگاه همکار

سانی و فرآیند پاسخگویی    رهای ارتباطی اطالع     ارتقا و توسعه سیستم    )4-12راهبرد  
  درخصوص حوادث رانندگی

   کمیسیون:دستگاه مسؤول
  هالل احمر - :دستگاه همکار

   وزارت راه و ترابری-
   پلیس راهور ناجا-
   وزارت کشور -
   وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی -
   وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات-
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داد و نجـات غیرپزشـکی در راههـا          ساماندهی شبکه ارایه خدمات ام     )5-12راهبرد  
  توسط عوامل ذیصالح

  ) شهری برون(وزارت راه و ترابری  - :دستگاه مسؤول
  )شهری درون( وزارت کشور - 
   هالل احمر- :دستگاه همکار

   وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-
   پلیس راهور ناجا-
  های امداد خودرو  شرکت-

ومی بهبود رفتار و اقدامات کاربران راه بعد از          عم های     توسعه آموزش  )6-12راهبرد  
  وقوع تصادف

  سازی  های متولی آموزش و فرهنگ دستگاه - :دستگاه مسؤول
  کمیسیون :دستگاه همکار 

 نقلیه موتوری شخصی های جایگزین وسایل گسترش سیستم. 7-13

  ونقل انبوه های حمل توسعه و ترغیب استفاده از سیستم)1-13راهبرد 
  های ذیربط دستگاه :مسؤولدستگاه 

  __ :دستگاه همکار

  ونقل عمومی یکپارچه  توسعه شبکه حمل)2-13راهبرد 
  )شهری برون( وزارت راه و ترابری - :دستگاه مسؤول
  )شهری درون( وزارت کشور - 
    __ :دستگاه همکار

  های ارایه خدمات الکترونیک  توسعه و بهبود سیستم)3-13راهبرد 
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  های ذیربط گاهدست :دستگاه مسؤول
  __ :دستگاه همکار

   ترویج فرهنگ تجارت الکترونیک در بین مردم)4-13راهبرد 
  های ذیربط دستگاه :دستگاه مسؤول
  __ :دستگاه همکار

 ها در سطح ملی ارتقای هماهنگی و مدیریت ایمنی راه. 7-14

ح  ارتقای جایگاه نهاد متولی هماهنگی و مدیریت ایمنـی راه در سـط             )1-14راهبرد  
  )ها کمیسیون ایمنی راه (ملی 
  کمیسیون :دستگاه مسؤول
    های ذیربط دستگاه :دستگاه همکار

  ایمنی در سطوح استانی و محلی مدیریت و هماهنگی  توسعه)2-14راهبرد 
  کمیسیون :دستگاه مسؤول
    های ذیربط دستگاه :دستگاه همکار

  اری در حوزه ایمنی راهریزی و سیاستگذ  بهبود و توسعه سطح برنامه)3-14راهبرد 
  کمیسیون :دستگاه مسؤول
    های ذیربط دستگاه :دستگاه همکار

دولتـی در ایمنـی       ها و نهادهای غیـر       بهبود و ارتقای مشارکت انجمن     )4-14راهبرد  
  ها راه
  کمیسیون :دستگاه مسؤول
    های ذیربط دستگاه :دستگاه همکار
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ونقل نزد متولیان و دست       حمل ارتقا و توسعه دانش تخصصی ایمنی        )5-14راهبرد  
  ونقل کشور اندرکاران حمل

  کمیسیون :دستگاه مسؤول
  سازی های متولی آموزش و فرهنگ دستگاه :دستگاه همکار

  مدیریت منابع در جهت ارتقای ایمنی. 7-15

صـورت هدفمنـد بـر اسـاس           افزایش سهم منابع تخصیص یافتـه بـه        )1-15راهبرد  
  اهداف مشخص ایمنی راه

  کمیسیون :سؤولدستگاه م
    های ذیربط دستگاه :دستگاه همکار

  ایمنی راه نیاز به اعتبارات مورد تخصیص نمودن مند  نظام)2-15راهبرد 
  کمیسیون :دستگاه مسؤول
    های ذیربط دستگاه :دستگاه همکار

   استفاده مؤثر از منابع تخصیص یافته به ایمنی راه)3-15راهبرد 
  کمیسیون :دستگاه مسؤول

    های ذیربط دستگاه : همکاردستگاه

های خصوصی   بهبود شرایط و بسترهای الزم برای جذب منابع بخش       )4-15راهبرد  
  های مردمی غیردولتی  و سازمان

  کمیسیون :دستگاه مسؤول
    های ذیربط دستگاه :دستگاه همکار

المللـی  های  بـین      اهتمام به جذب منابع و اعتبارات مربوط به سازمان         )5-15راهبرد  
  ها گذاری در ایمنی راه جهت سرمایه
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  کمیسیون :دستگاه مسؤول
    های ذیربط دستگاه :دستگاه همکار

هــای اقتــصادی در   توســعه مــشارکت صــنعت بیمــه و ســایر بنگــاه)6-15راهبــرد 
  های ایمنی راه  گذاری پروژه سرمایه

  بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران  :دستگاه مسؤول
    __ :دستگاه همکار

ای مناسـب بـه        اجرای قانون بیمه شخص ثالث و ارایه پوشـش بیمـه           )7-15د  راهبر
نقلیه موتوری، جهت جبران خسارات وارد به اشخاص          دارندگان وسایل 

  ثالث
  بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران  :دستگاه مسؤول
  __ :دستگاه همکار

  ها راهایمنی  های هدفمند در راستای ارتقای توسعه کمّی و کیفی پژوهش. 7-16

هـای کـاربردی درخـصوص سـوانح و تـصادفات              توسـعه پـژوهش    )1-16راهبرد  
  رانندگی

  کمیسیون :دستگاه مسؤول
    های ذیربط دستگاه :دستگاه همکار

   ایجاد مرکز یا پژوهشگاه ویژه ایمنی و تصادفات رانندگی )2-16راهبرد 
  وزارت راه و ترابری  :دستگاه مسؤول
  تحقیقات و فناوریوزارت علوم،  :دستگاه همکار

  تحقیقات و آزمایشگاه عملکردی عالیم و تجهیزات ایمنی  مرکز  ایجاد)3-16راهبرد 
  وزارت راه و ترابری  :دستگاه مسؤول
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  __ :دستگاه همکار

 ایجاد مرکز تحقیقات و آزمایشگاه عملکردی ایمنی خودرو با هـدف            )4-16راهبرد  
  های ارزیابی ایمنی خودروها انجام آزمایش

  مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران :گاه مسؤولدست
  وزارت صنایع و معادن :دستگاه همکار

  ایمنی پژوهشی مراکز و پژوهشگران از پشتیبانی و  حمایت)5-16راهبرد 
  کمیسیون :دستگاه مسؤول
    های ذیربط دستگاه :دستگاه همکار

  های اجرایی جهت نیل به اهداف طرح. 8
هـای     مسؤول و مؤثر در اجراء راهبردهـا موظفنـد در تهیـه برنامـه              های  هر یک از دستگاه   

ساالنه و دستگاهی نسبت به اجرا و تحقق اهداف و راهبردهای مرتبط و تعیین شـده اقـدام                  
پیگیری دستیابی به اهداف و     . نمایند و بطور ساالنه گزارش آن را به کمیسیون ارسال نمایند          

هـا در قالـب تهیـه         های عضو کمیسیون ایمنی راه      هراهبردهای تعیین شده با مشارکت دستگا     
هـای ارزیـابی بـه        ها، شاخص   گیرد که در این طرح      های اجرایی پنج ساالنه صورت می       طرح

های پنج ساالنه یک  زمان مناسب برای تهیه هر یک از طرح     . صورت کمی تعیین خواهد شد    
غییرات حاصل در وضعیت    باشد که ضمن مطالعه و ارزیابی ت        سال قبل از هر دورۀ زمانی می      

ایـن رونـد،    . گردد  اهداف راهبردی تعیین شده نسبت به تهیه طرح پنج ساله بعدی اقدام می            
  .نماید ریزی تضمین می استفاده از مؤثرترین ابزارها را در هر دوره برنامه

  دهی نظارت و گزارش. 9
یابی به اهـداف و     ها موظف به ایجاد ساز و کار نظارت و ارزیابی دست            کمیسیون ایمنی راه  

نتیجه این ارزیابی در قالـب گـزارش        . باشد  راهبردهای تعیین شده در این سند راهبردی می       
  : باشد ساالنه شامل موارد ذیل می
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 وضعیت هر یک از اهداف راهبردی تعیین شده ) الف

 وضعیت هر یک از اقدامات انجام شده و نتایج حاصله) ب

  اجرایی و کارآیی و سودمندی آنهاهای اقدامات شناسایی شده در طرح) ج

 های مسؤول در اجرای راهبردها بررسی عملکرد دستگاه) د
  

  منابع. 10
، سازمان  "1387 تا   1373آمار متوفیان ناشی از تصادفات رانندگی در بازه زمانی          " -1

  . پزشکی قانونی کشور
، پلـیس  "1387 تـا    1373نقلیـه در حـال حرکـت در بـازه زمـانی               تعداد وسـایل  " -2

 .نمایی و رانندگی ناجاراه

، "1387گزارش تحلیلی وضعیت ایمنی رانندگی در ایران در نـه مـاه اول سـال                " -3
 .ها دبیرخانه کمیسیون ایمنی راه

 .، مرکز آمار ایران"1385سرشماری جمعیت ایران در سال " -4

، معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری وزارت راه        "ونقل کشور   طرح جامع حمل  " -5
 .1388و ترابری، 

افـزار    هـای ایـران و ارایـه نـرم          برآورد هزینه تـصادفات تـصادفات ترافیکـی راه        " -6
 .1385ونقل وزارت راه و ترابری،  ، پژوهشکده حمل"مربوطه

افـزار    هـای ایـران و ارایـه نـرم          برآورد هزینه تـصادفات تـصادفات ترافیکـی راه        " -7
 .1389ونقل وزارت راه و ترابری،  ، پژوهشکده حمل"مربوطه

ونقـل وزارت راه و   ، پژوهشکده حمل"ها گزارش مطالعاتی طرح جامع ایمنی راه  " -8
 .1385ترابری، 

ها و طرح راهبردی کشورهای استرالیا، نیوزلند، انگلیس، ایرلنـد، چـک و               سیاست -9
 .اسلواکی، آفریقای جنوبی، ترکیه، یونان و مالزی
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 قیخچه تحقیتار .5-1

 یران بـرا  یدر ا ) یشهربرون (یانه تصادفات جاده  ی موضوع محاسبه هز   1375در سال   
 معاونت وقـت    ی راهها یمنی و بنا بر سفارش اداره کل ا       یتیل آ ین بار توسط دکتر اسماع    یاول

 یررسـ  مورد ب  یقاتیک پروژه تحق  یند  ی در فرا  یوترابر وزارت راه  یها  استان و امور    یراهدار
م یرمـستق ینه عناصر غینه خصوصاً در زم ی هز یهایها و تئور  دگاهیو محاسبه قرار گرفت و د     

 یلی ایشان در سال تحـص یق بعداً در سفر فرصت مطالعاتین تحقیا. ل شد ی و تحل  یآورجمع
ج آن توسـط دانـشگاه      یل شـد و نتـا     یـ ا تکم ی در دانشگاه مونـاش در کـشور اسـترال         79-80

 یکـ ینـه تـصادفات تراف    یهز" تحت عنـوان     ی کتاب به صورت  1381 مشهد در سال     یفردوس
 . دی به چاپ رس"رانیا

ر در کـل    یـ نه تصادفات خصوصاً در دو دهـه اخ       یک و از جمله هز    ی تراف یمنیموضوع ا 
 یهـا ید و پژوهـشگران بـوده و تئـور      یار مهم و مورد توجـه اسـات       یجهان از موضوعات بس   

 یط اجتمـاع  ی شرا یاز طرف .  شده است  یادیرات ز ییمربوط به آن دستخوش اصالحات و تغ      
           ز در  یـ ران ن یـ نـه تـصادفات در ا     یک و هز  ی تراف یمنیگذار بر ا  تأثیرر عناصر   ی و سا  یو اقتصاد 
ــال  ــا 1375ده س ــس1385 ت ــار تغی ب ــودیی ــرده ب ــل . ر ک ــشکده حم ــر پژوه ــن ام ــل ای                 ونق
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ها را از نـو  ی و تئوری جامع مبان یت با نگاه   بر آن داش   1385 را در سال     یوترابرراه وزارت
د محاسـبه   یـ ت جد یران را در وضـع    یـ  ا یانه تصادفات جـاده   یه آن هز  ی کند و در سا    یبررس
ن یـ ج ا ینتـا . دیانجام رسـ   ع به ی وس یقاتیک پروژه تحق  یند  یر و فرا  یز در مس  ین کار ن  یا. دینما
 تحـت عنـوان     یکتـاب صـورت   ونقل به  توسط پژوهشکده حمل   1388ق بزرگ در سال     یتحق
  .دیچاپ رس صفحه به731 و کاربرد در ینه تصادفات ؛ تئوریهز

نـه  یران بود و هنـوز هز     ی ا یانه تصادفات جاده  یالذکر هز ق فوق یموضوع هر دو تحق   
ن جهـت   یبد.  نشده بود  ی بررس یق مدون و جامع   یچ تحق یران در ه  ی ا یشهر تصادفات درون 

نه تصادفات را   ین بار هز  ی درخواست نمود تا ا    1387 کشور در سال     یها راه یمنیون ا یسیکم
 هردو باشد، محاسـبه     یشهر و برون  یشهررنده تصادفات درون  یک نگاه جامع که دربرگ    یبا  
-ونقل بهف شد و توسط پژوهشکده حملی تعر یقاتیک پروژه تحق  یق  ین کار از طر   یا. دینما

  . باشدیق مین تحقی ای حاضر برگرفته از گزارش نهائیتیریگزارش مد. اجرا درآمد
ق یـ ن تحقیـ ن است که طبعـاً تمـام ا    یرد، ا ی مورد توجه قرار گ    یستی که با  ینکته مهم 

 مراحـل   یهـا   گزارش بوده و مستندات و مراجع آن در         ی علم ین دستاوردها ی بر آخر  یمبتن
 از یری جلـوگ ی بـرا یتیرین گزارش کوتـاه مـد  یاما در ا. ق منعکس شده است   یمختلف تحق 

توانند بـه اصـل   ی است عالقمندان میهیبد.  شده استیکر مراجع خودداراد از ذ  یل ز یتفص
  .ندیق مراجعه فرمایگزارشات تحق

  
  "هزینه تصادفات ترافیکی"اهمیت موضوع  .5-2

 کشور جان خود را از دست یکی نفر در تصادفات تراف  27567، تعداد   1385در سال   
ت یـ سه با جمع  یر است اما در مقا     کمت 1384 از تصادفات سال     %6/0ن تعداد گرچه    یا. دادند

صـد هـزار      کی هر   یازا  ، شاخص تعداد کشته به    1385 نفر در آبان     70495782کشور معادل   
 از تمـام    ین شـاخص بـه طـرز قابـل تـوجه          یـ ا. دیـ آ  ی به دست مـ    1/39ت برابر   ینفر جمع 
 در  یمنـ ی ا یها  شاخصسۀ  یمقا. گر گزارش شده در سطح جهان باالتر است       ی د یها  شاخص

 ی نـه یشـاخص هز  .  نـشان داده شـده اسـت       )2-5 (شکل جهان در    یر کشورها یا سا ران ب یا
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 به دست آمده    %7ق در حدود    ین تحق ی کشور که در ا    ید ناخالص مل  یتصادفات نسبت به تول   
ن شاخص با شاخص رشد     یسه ا یمقا.  گزارش نشده است   یچ کشور یز تاکنون در ه   یاست، ن 

در . دهـد ی را نشان مـ یان ملین زی، عمق ا است%4ط حدود ین شرای که در بهتر   یاقتصاد مل 
        تـا  )3-5( هـای  شـکل  و   )7-5(  تـا  )1-5(ادامه اهم نتایج حاصل از این تحقیق در جـداول         

  . شده استارایه )5-5(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شکل
5- 

1  :
تعداد فوتی
 

های ناشی از تصادفات کل کشور در سال
 

های 
] 

1386
-

1373
.[
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شکل
5- 

2:
  مقایسه
 

ص کشته به 
ی شاخ

100
ت 

 هزار نفر جمعی
)

طی سال
 

های 
2002

-
2004

 (
ت ایران

ف و موقعی
در کشورهای مختل

. 

  نفر جمعیتتعداد کشته به یکصد هزار
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جدول
5-

1:
 هزینه تصادفات درون شهری و برون شهری ترافیکی ایران در سال

1386
. 
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شکل
5-

3:
ت نسبی عناصر هزینه تصادفات ترافیکی ایر

اهمی
ان در سال 

1386
. 
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جدول
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2:
 عناصر هزینه تصادفات 

ترافیکی
 در سال
 

ت سال 
ب ریال ثاب

های اخیر بر حس
1386

) 
میلیارد ریال

(. 
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  . به میلیارد ریال86 تا 79های  ایران در سالترافیکی هزینه تصادفات : 3-5جدول    

  سال
  ریال ثابت

  86 سال 
تغییرات به ریال 

  )درصد( ثابت
  ریال جاری

تغییرات به ریال 
  )درصد( جاری

1379  8/728 104  -  7/975 38  -  
1380  5/366 118  0/13  1/135 49  1/26  
1381  5/655 141  7/19  0/016 72  6/46  
1382  3/044 171  7/20  3/417 96  9/33  
1383  3/836 182  9/6  7/892 119  3/24  
1384  8/213 206  8/12  0/525 152  2/27  
1385  4/357 209  5/1  8/226 176  5/15  
1386  1/847 185  2/11-  1/847 185  4/5  

  6/25    1/9  )درصد(متوسط 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 تا 1379های  در سال) مجموع درون شهری و برون شهری(ایران ترافیکی  تغییرات هزینه تصادفات :4-5شکل  

 . برحسب ریال ثابت و ریال جاری1386
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                    کشور در ید ناخالص ملیران به تولی ایکینه تصادفات ترافیشاخص نسبت هز :4-5جدول           
 .رات آنیی و تغ1386 تا 1379 یها سال

 سال 
 ید ناخالص ملینه به تولیشاخص هز

 )به درصد(
 راتییدرصد تغ

1379 71/6 - 

1380 30/7 8/8+ 

1381 91/7 4/8+ 

1382 86/8 0/12+ 

1383 68/8 0/2- 

1384 16/9 5/5+ 

1385 76/8 4/4- 

1386 08/7 2/19- 

  

7.08

8.769.16

8.68
8.86

7.91

7.3

6.71

6

7

8

9

10

1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386

صد 
در

ه 
ي ب

 مل
ص
خال
 نا
ليد
تو

به 
نه 
زي
 ه
ص
اخ
ش

 
  .1386 تا 1379 یها سال در خالل ید ناخالص ملینه تصادفات به تولیرات شاخص هزییتغ :5-5شکل
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 .)ها با احتساب اثر یارانه)(میلیون ریال (1386ک فوت در سال ینه متوسط یهز :5-5جدول 

 یشهربرون یشهردرون نوع تصادفات
   ویشهرمتوسط وزنی درون

 یشهر برون

 5273 5772 4941 هزینه متوسط یک فوت
        

  
متوسـط  ( )هـا  بـا احتـساب اثـر یارانـه       ( )میلیون ریـال   (1386ک جرح در سال     ینه متوسط   یهز :6-5جدول

 .)شهری شهری و درون تصادفات برون

 جرح شدید جرح متوسط جرح سبک شدت جراحت

 9/406 6/146 08/14 هزینه متوسط یک جرح

  
ـ بر اساس روش متوسـط د      (1386ک تصادف در سال     ینه متوسط   ی هز :7-5جدول ) یه انـسان  یات و سـرما   ی

  .)ها با احتساب اثر یارانه( ون ریالیلیم

  یشهربرون  یشهردرون  یک فقره تصادف
 و یشهرمتوسط وزنی درون

  یشهربرون
  82/70  79/108  75/50  یخسارت
  60/413  31/635  40/296  یجرح
  20/7861  30/12075  57/5633  *یفوت

  
 شـده   ارایـه ق  یـ ن تحق یـ  که در گزارشـات ا     یها و محاسبات  ی بر اساس تئور   :حیتوض

ابند و در صورت    ییش م یالذکر افزا  ارقام فوق  یتنهائات به یاست، در صورت اتخاذ روش د     
ل یـ  امـا بـه دال     .افـت یالذکر کاهش خواهنـد      ارقام فوق  یتنهائ به یه انسان یاتخاذ روش سرما  
  .باشدیتر مران متوسط دو روش مناسبی ایق برایمذکور در متن تحق

 کـاهش پیـدا     1383ای که در این تحقیق نسبت بـه تحقیـق سـال             تنها آیتم هزینه  * 
 یک تـصادف فـوت    یـ نـه متوسـط     یهز( :کرده، هزینه متوسط یک تصادف فـوتی مـی باشـد          
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 یق بـرا  ین تحق یال و در ا   یارد ر یلی م 17  در حدود  83 سال   ی برا یق قبل ی در تحق  شهری  برون
ن کاهش تفـاوت اسـتفاده از       یعلت ا . ال بدست آمده است   یارد ر یلی م 12 در حدود    86سال  

               ق حاضـر  یـ  در تحق  یه انـسان  یات و سـرما   یـ ب روش د  یـ  و ترک  یق قبل یات در تحق  یروش د 
  .)باشدیم

  
 کیف ترایمنی در ارتقاء ایگذارهی نرخ بازگشت سرما.5-3

ن نرخ در   یا.  نرخ بازگشت باالیی است    یک دارا ی تراف یمنی در ارتقاء ا   یگذارهیسرما
ز محاسـبه   یـ  تا هزار درصـد ن     ی در انگلستان حت   TRL1قات  ی و در تحق   %360ران تا حدود    یا

 هرسـال چنـد برابـر آن        ی در کـار   یگـذار هیم که درصـورت سـرما     یاگر باور کن  . شده است 
 هرسال  یگذارهیکند، و درصورت عدم سرما    ی بازگشت م  ی مل ه به کشور و به اقتصاد     یسرما

            ن یشـود، چگونـه ممکـن اسـت از چنـ          یل مـ  یـ ان انباشـته بـر کـشور تحم       یچند برابر آن ز   
  م؟یم غفلت کنی بتوانیگذارهیسرما

                                                 
1. Transport Research Laboratory: TRL 
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  1 تـوسـپی
 مـدیریت ایمنـی     نامه  آیین
نح رانندگی ونقل و سوا    حمل





 

 

  
  
  
  

  
  

  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   کلیات-فصل اول
  .روند های زیر در معانی مشروح مربوط به کار می  اصطالحات و وواژه-1ماده 

  ،1386 مصوب -ونقل عمومی و مدیریت سوخت قانون توسعه حمل: قانون -1
 ،ونقل و سوخت  ستاد مدیریت حمل:ستاد -2

  ،ی کمیسیون ایمنی راههای وزارت راه و ترابر:کمیسیون -3

 دستگاههای عضو کمیسیون ایمنی راههـا و سـایر دسـتگاههای        :دستگاههای مؤثر  -4
               ونقـل شـاکل نیـروی انتظـامی، وزارت           مؤثر در کـاهش حـوادث و تلفـات حمـل          

راه و ترابری، وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکی، وزارت راه و ترابـری                
ت کـشور، وزارت ارتباطـات و       صنایع و معادن، وزارت آموزش و پـرورش، وزار        
، سـازمان   )بیمه مرکـزی ایـران      (فناوری اطالعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی        

صدا و سیما، سازمان پزشکی قانونی کـشور و سـازمان امـداد و نجـات جمعیـت                  
  ،هالل احمر جمهوری اسالمی ایران

 ،ی پزشکی کشورها فوریت مرکز مدیریت حوادث و :اورژانس -5
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 تعاریف محدوده و حریم شهر، روسـتا و شـهرک و            "راساس قانون    ب :حومه شهر  -6
حـریم شـهر عبـارت اسـت از قـسمتی از              " -1384 مـصوب    – "نحوه تعیین آنها  

اراضی بدون فاصله پیرامون محدوده شهر کـه نظـارت و کنتـرل شـهرداری در آن                 
 ."ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز نکن            

 ،ن منظور از کلمه حومه شهر همان حریم شهرها و مبادی ورودی آن استهمچنی

  )وزن  (بنـدی از بـاالترین نـسبت          منـاطقی کـه در رتبـه       :هـای جغرافیـایی     حوزه -7
 توسـط  نامـه  آیـین تی لیـا ردارنـد و بـه عنـوان اولویـت اول عم     وخیـزی برخ   حادثه

 ،گردد کمیسیون تعیین می

ه جرح، فوت، خسارت و یا ترکیبی از آنها          انواع وقایع منجر ب    :تصادفات رانندگی  -8
 با یکدیگر و یا انسان، حیوان و شـیء          نقلیه  وسیلهکه در نتیجه برخورد یک یا چند        

 ،آید به وجود می

آن  سرنشینان یا نقلیه وسیله وقایعی عالوه بر تصادفات رانندگی که :سوانح رانندگی  -9
ی جانی و مالی ها خسارت لتحمم شده برای تصادف،  غیر از تعریف ذکر به دالیلی 

  ،سیل رانش زمین و وقوع  ریزش کوه،   ریزش بهمن،  واژگونی،   شوند از قبیل سقوط،

ونقل   موتوری که فعالیت آنها حملنقلیه وسایل تمامی :ونقل عمومی  ناوگان حمل   -10
بـوس،   شامل انواع کـامیون، اتوبـوس، مینـی     . شود  عمومی بار و مسافر را شامل می      

 . نند آنهاسواری کرایه و ما
 

   ارتقای ایمنی و بهسازی راهها-فصل دوم

 شـهری   بـرون وزارت راه و ترابری موظـف اسـت بـرای افـزایش ایمنـی راههـای                  -2ماده  
   :اقدامات ذیل را انجام دهد

 ارایه و ها اولویتهای جفرافیایی، تعیین  شناسایی نقاط پر تصادف به تفکیک حوزه    -1
سازی آنها به کمیسیون ظرف    جام اقدامات ایمن  برنامه زمانبندی شده ساالنه برای ان     

   ،نامه آییندو ماه پس از ابالغ این 
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کمیتـه تخصـصی      (بندی رفع آنهـا در کمیـسیون         تعیین نقاط پر تصادف و اولویت      -تبصره
  .شود انجام می) مهندسی راه

بندی ایمنی راههای کشور و بازدید ایمنی راههای موجود و انجـام اقـدامات            درجه -2
 گـزارش   ارایـه ویت اقدامات کـم هزینـه مهندسـی و همچنـین            لسازی با او  ایمنی  

  ،اقدامات انجام شده هر شش ماه یکبار به کمیسیون
 گـزارش   ارایـه بازرسی ایمنی راههـا در مرحلـه مطالعـاتی و پـیش از گـشایش و                  -3

 ،اقدامات انجام شده هر شش ماه یکبار به کمیسیون

بـل از ورود بـه نقـاط پرتـصادف     سازی تردد خودروهـای درفواصـل معـین ق       آرام -4
هـای جغرافیـایی و همچنـین در فواصـل ده الـی پـانزده کیلـومتری ورودی               حوزه

هـای    گیـر، خـط کـشی      شهرهای بزرگ، با استفاده از تجهیزات اسـتاندارد سـرعت         
  ،اکستروژن و غیره

های کنتـرل سـرعت بـا قابلیـت انتقـال خودکـار               ت دوربین ی، نصب و مدیر   تأمین -5
آن به اولین پاسگاه پلیس در مسیر به منظور توقف و اعمـال قـانون             اطالعات ثبتی   

  ،راننده متخلف در اولین پاسگاه بعدی

هـا و کارشناسـان      مورد نیاز برای تجهیز گشت    ) GPS ( و نصب دستگاههای     تأمین -6
رسیدگی به تصادفات، به منظور ثبت مختصات دقیـق محـل تـصادف در سیـستم                

 ،جامع اطالعات تصادفات

 ،)GPS (ونقل عمومی برای نصب و عملیاتی نمودن  رانندگان ناوگان حملالزام  -7

های خدمات رفاهی بین راهـی بـا    ها و مجتمع مکانیابی و توسعه هدفمند تیر پارک   -8
های خدمات رفـاهی      ی تعریف شده در طرح جامع مجتمع      ها  اولویتلحاظ نمودن   

 ، مؤثرهای عملیاتی دستگاههای  محل استقرار تیمتأمینو الزام به 

 نامـه  آیـین ونقل عمومی به داشـتن تجهیـزات موضـوع          الزام رانندگان ناوگان حمل    -9
ونقـل    ونقل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت و تعطیلی مؤسسات حمل              حمل



 ...نقل در و نامه مدیریت ایمنی حمل آیین: 1                                            پیوست 168

 

 ارایـه و نیـز    ) ی اولیـه  هـا   کمـک به ویژه کپسول اطفای حریـق و جعبـه            (ای    جاده
  ،مؤثر از آنهای مورد نیاز برای استفاده صحیح و ها آموزش

) 8(بـه میـزان حـداکثر         (ونقل عمومی     کنترل ساعات کاری رانندگان ناوگان حمل      -10
ونقـل و   ی حملها شرکتتوسط  ) ساعت رانندگی در شبانه روزی برای هر راننده       

 ،نظارت بر حسن اجرای آن مطابق مقررات مربوط

 ،ونقل عمومی با هماهنگی ستاد نوسازی ناوگان حمل -11

تمدیـد، تعـویض و       زدارنده تعریف شده در دستورالعمل صدور،     اعمال مقررات با   -12
) 6(تبـصره مـاده     (شـهری   بـرون ونقـل بـار و مـسافر          لغو فعالیت رانندگان حمـل    

ونقـل بـه اسـتفاده از بارنامـه و             و مؤسسات حمـل    ها  شرکتاصالحی قانون الزام    
 ،)صورت وضعیت

 رعایـت اصـول     ونقل عمومی در زمینـه      ی حمل ها  شرکتارزیابی مستمر عملکرد     -13
هـای   ی تشویقی و تنبیهـی مطـابق دسـتورالعمل   ها سیاستایمنی ترافیکی و اتخاذ   

 ،مربوط

ونقل عمومی در امداد افتخـاری        گیری از رانندگان واجد شرایط ناوگان حمل        بهره -14
رسانی سریع تصادفات به مراکز پلیس، اورژانس، راهـداری          به مجروحان و اطالع   

 ،ت ارتباطات و فناوری اطالعاتو هالل احمر با همکاری وزار

ای سالمت، مهارت و صالحدید رانندگان سیستم   تهیه و اجرای طرح کنترل دوره     -15
ونقل عمومی بعد از اخذ گواهینامه با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی و               حمل

 ،وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ی عملیـات عمرانـی در      ها و کارگاههای اجـرا       ایمنی عبور و مرور در محل      تأمین -16
 ،)267 -7نشریه  ( ایمنی راه نامه آیینسطح راهها مطابق ضوابط مشخص شده در 

های متخـصص مقابلـه بـا مـواد           تدوین برنامه عملیاتی جامع به منظور تجهیز تیم        -17
 ،خطرناک در سطح راهها

 ،ها کش ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو و یدک -18
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ص قبـل از ورود بـه مقـاطع         خعالئم هشداری در فواصـل مـش      افزایش تابلوها و     -19
 ،)اطالع رسانی نقاط پر تصادف (خیز  حادثه

 . و تجهیز راهها به تابلوهای پیام متغییر خبریمکانیابی -20

 وزارت کشور موظف است برای افزایش ایمنی شـبکه معـابر شـهرها و حومـه از                  -3ماده  
  :ها اقدامات ذیل را انجام دهد طریق شهرداری

سـیب پـذیر ماننـد موتورسـواران و         آشناسایی موقعیت وقوع تـصادفات کـاربران         -1
 ایـن نقـاط بـا       سـازی   ایمـن  شهرها و حومه آنهـا و        خیز  حادثهعابران پیاده و نقاط     

   ،اولویت اقدامات کم هزینه مهندسی
هـای اجـرای عملیـات         ایمنی عبور و مـرور در محـدوده        تأمیناقدامات الزم برای     -2

 ،)267-7نشریه  ( ایمنی راه نامه آیینبط مشخص شده در عمرانی مطابق ضوا

 ، و تجهیز شبکه به تابلوهای پیام متغییر خبریمکانیابی -3

 ،ها کش یدکساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو و  -4

 .های متخصص مقابله با مواد خطرناک تقویت و تجهیز تیم -5

ونقـل عمـومی و        قانون توسـعه حمـل      )1( در راستای تحقق اهداف جدول شماره        -4ماده  
 اجرایی قانون یـاد شـده، مـدیریت         نامه  آیین  )11(مدیریت مصرف سوخت و ماده      

بـه عهـده    ) شـهری   بـرون  و   شهری  درون (ی پزشکی در حوادث رانندگی      ها  فوریت
  .باشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می

 عهده پلیس راهنمایی و راننـدگی        با توجه به اینکه فرماندهی صحنه تصادف بر        -1تبصره  
 درمـان و     باشـد، وزارت بهداشـت،      نیروی انتظامی جمهـوری اسـالمی ایـران مـی         

ی پزشکی را ضمن هماهنگی بـا       ها  فوریتآموزش پزشکی موظف است مدیریت      
  .پلیس انجام دهد

های کشور، راه     وزارتخانه  ی پزشکی به مصدومان،     ها  فوریت خدمات   ارایه برای   -2تبصره  
 دفـاع و      اجتمـاعی،  تـأمین  رفـاه و       نیـرو،   رابری، ارتباطات و فناوری اطالعات،    و ت 
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پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین نیروهای نظامی، انتظامی و غیر نظامی، سازمان            
ی دولتی و غیـر دولتـی و      ها  سازمانصدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و سایر         

 درمـان و آمـوزش    ت بهداشـت، مؤسسات تابعه موظف به همکـاری الزم بـا وزار   
  . باشند پزشکی می

 نامه  آیین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است برای اجرای این             -5ماده  
ضمن حضور در تمامی حوادث رانندگی اطالع رسانی شده، زمان رسیدن بر بالین             

   %80هـا در   دقیقـه و در جـاده  8مـوارد بـه کمتـر از         %80مصدوم را درشـهرها در      
  .  دقیقه برساند15موارد به کمتر از 

ی پزشکی، وزارت ها فوریت خدمات ارایهوری و تسریع در   به منظور افزایش بهره -تبصره
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف سه ماه پـس از ابـالغ ایـن                 

ی پایگاهها را به نحوی طراحـی نمایـد تـا           مکانیاب خدمات و    ارایه ساختار   نامه  آیین
هـای    خدمات استاندارد به مصدومین ناشی از حوادث ترافیکی در مدت زمان    ایهار

  .پذیری گردد تعیین شده امکان
 درمــان و آمــوزش پزشــکی در مــدیریت   مهمتــرین وظــایف وزارت بهداشــت،-6مــاده 

  :شود  به شرح زیر تعیین مینامه آیینی پزشکی در چارچوب این ها فوریت
  ،ارتباطی اورژانس کشوراصالح و افزایش ظرفیتی شبکه  -1
 ، نیروهای دارای صالحیت علمی در مراکز و پایگاههای اورژانسبکارگیری -2

تجهیز و نوسازی ماوگان آمبوالنس کشور با توجه به اقلیم هـر اسـتان و کـسترش            -3
 ،خدمات امداد هوایی

ی پـیش بیمارسـتانی موظفنـد از    هـا  فوریـت  دهنده خدمات ارایهپایگاهها و مراکز   -4
رفĤً برای انتقال بیماران و مصدومین به مرازک درمانی استفاده نماینـد            امبوالنس ص 

 آمبوالنس توسط این مراکر به منظور جابجایی مصدومان یـا بیمـاران             بکارگیریو  
  ،میان مارکز درمانی ممنوع است
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هــای آمــوزش عمــومی، بــا هــدف ارتقــای ســطح آگــاهی مــردم   برگــزاری دوره -5
ی اولیه برای رسیدگی بـه مـصدومان        ها  کمک با   یی و آشنا  امدادرسانیدرخصوص  

 ،تصادفات

های درون     خدمات به مصدومان و هماهنگی     ارایهپایش مستمر حوادث ترافیک و       -6
 ،رفع مشکالت احتمال و فرابخشی برای

 در راستای هماهنگی و ارتباط مستمر با مراکز مسؤول پایش حـوادث             ریزی  برنامه -7
 ،ن با مراکز ارتباطات و پیام سهولت ارتباط مددجویانینای و همچ جاده

ی پزشــکی در ســطح هــا فوریــتتجهیـز پایگاههــا و تبیــین فرآینــدهای خـدمات    -8
 ارایـه ای و شهری برای افزایش توانمندی پایگاههـا درخـصوص             پایگاههای جاده 
 ،های جهانی به صورت زمینی و هواییرددیدگان براساس استاندا خدمات به حادثه

 ،نه تروما در راستای دستیابی به ساعت طالیی برای ایجاد ساماریزی برنامه -9

 ،ی پزشکی در حوادث رانندگانها فوریتاندازی بانک اطالعاتی خدمات  راه  -10

ارزیابی صحنه قبل از ورود به صحنه از طریق کارشناسان مرکز ارتباطـات و بعـد                  -11
 ،از ورود به صحنه از طریق تکنسین اورژانس

امـدادی حاضـر در صـحنه یـا هـدف            کنترل صحنه و شناسـایی سـایر نیروهـای           -12
 ،ی پزشکیها فوریتهمکاری و تعامل با آنان برای مدیریت مؤثر خدمات 

 سـرد و تـشکیل نقطـه        ،های داغ، گـرم     بررسی صحنه از نظر نیاز به تشکیل ناحیه         -13
ی هـا   کمـک و  ) Start (آوری مصدومین در حوادث پر تلفات و انجام تریـاژ            جمع

 ،حیناولیه و در نهایت انتقال مجرو

فراخـوان نیروهــای تخصــصی وزارت بهداشـت، درمــان و آمــوزش پزشــکی در     -14
بـه    )رادیـاکتیو، بیولوژیـک و شـیمیایی      (عارف  متحوادث ویژه مربوط به مواد غیر       

 ،صحنه حادثه

خـارج از حـریم      حمل مناسب اجساد متوفیـان ناشـی از تـصادفات راننـدگی در              -15
 .دونقل جس شهرها با استفاده از پوشش مناسب حمل
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ن بـاال بـر اسـاس درخواسـت         حی در صورت بروز حادثـه شـدید بـا تعـداد مجـرو             -تبصره
هــای عملیــاتی و اجرایــی رســیدگی بــه حــوادث در حــوزه  ســایر تــیم  اورژانــس،

  . باشد اورژانس می امدادرسانی و خدمات پزشکی موظف به همکاری با

         ت ذیـل را     سازمان امـداد و نجـات جمعیـت هـالل احمـر موظـف اسـت اقـداما                  -7ماده  
   :انجام دهد

 پایگاههای ثابت و سیار هالل احمر       مکانیابیمدیریت بهینه امکانات و تجهیزات و        -1
با در نظـر گـرفتن        (های جغرافیایی     و نحوه استقرار آنها در تقاطع پرتصادف حوزه       

تجهیزات تخصصی و مخابراتی الزم برای ارتباط صداد و دیتا با فرماندهی صـحنه             
  ،)تصادف

های پلیس با همـاهنگی پلـیس         استقرار نیروهای هالل احمر در پاسگاهها و اتاقک        -2
 ،راهور ناجا

انجام عملیات جستجو و نجات مصدومین و مجروحین گرفتار شـده در حـوادث               -3
 .دیدگان  طرح عملیاتی و همچنین اسکان اضطراری سانحهارایهرانندگی و 

  : انجام دهد ف است اقدامات ذیل را وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات موظ-8ماده 
نصب تجهیزات مخابراتی الزم به منظور پوشش کامل شـبکه، از طریـق شناسـایی                -1

 شهری  درون و   شهری  برون در تمامی راههای      )G.S.M (نقاط کور شبکه مخابراتی     
  ،ها استانکیلومتری شهرها در سطح   30 های جغرافیایی و در حوزه  ویژه حوزهه ب

 فرمانـدهی صـحنه     انـدازی   راهای مخابراتی مورد نیاز بـرای ایجـاد و           بستره تأمین -2
تصادف و همکاری و اقدام الزم در رابطه با ایجاد فرکانس مشترک ارتبـاطی بـین                

اورژانـس و سـازمان امـداد و          ،  ای  ونقل جـاده    سازمان راهداری و حمل     پلیس راه، 
  ،نجات جمعیت هالل احمر

 سیستم جامع تصادفات بـرای      اندازی  راهمنظور   ه بست مخابراتی مورد نیاز ب     تأمین -3
 دسترسی برای دستگاههای مؤثر با همکاری نیـروی         تأمینپاسگاههای پلیس راه و     

 ،)فاوا ناجا (انتظامی 
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رسـانی از وقـوع حـوادث         بسترهای مخابراتی مورد نیـاز بـه منظـور اطـالع           تأمین -4
 ی به مراکـز پلـیس،     ونقل عموم   ترافیکی توسط رانندگان واجد شرایط ناوگان حمل      

 .راهداری و هالل احمر  اورژانس، 

موظف است ظرف شـش مـاه        )بیمه مرکزی ایران    ( وزارت امور اقتصادی و دارایی       -9ماده  
ای موجود برای افزایش اثر باز دارندگی         نسبت به اصالح و بازنگری مقررات بیمه      

 بر اطالعات ثبت    آنها از وقوع تخلفات و تشویق به رعایت قوانین ترافیکی، مبتنی          
ونقل عمـومی     حمل ناوگان   به ویژه (شده و سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان        

  . اقدام نماید  )و موتورسیکلت
موظف اسـت ضـمن اجـرای         )بیمه مرکزی ایران    ( وزارت امور اقتصادی و دارایی       -تبصره

هـای   دقیق مفاد دستوالعمل اجرایی نحوه مشارکت صنعت بیمه در کـاهش آسـیب            
ظـرف مـدت دو مـاه پـس از ابـالغ ایـن              )  قـانون  5موضوع ماده     (وانح رانندگی   س

، مقررات مربوط به پرداخـت خـسارات حـوادث راننـدگی را بـه نحـوی                 نامه  آیین
گـر ملـزم بـه پرداخـت خـسارات وارده بـه              ی بیمـه  هـا   شـرکت اصالح نماید کـه     

یس راهنمـایی و     در اثر انجام عملیات نجات و رهاسازی که به تأیید پل           نقلیه  وسایل
  . شوند رانندگی رسیده است،

  
   نقلیه وسایل ارتقای ایمنی -فصل سوم

  :وزارت صنایع و معادن موظف است اقدامات ذیل را انجام دهد -10ماده 
بررسی و تجزیه و تحلیل ساالنه تصادفات و تلفات مربوط بـا هـر یـک از انـواع                    -1

با همکاری پلـیس راهنمـایی و       ) ونقل عمومی   با اولویت ناوگان حمل      (نقلیه  وسایل
و شناسـایی و رفـع نـواقص        ) کمیته تخصصی ناوگان  ( رانندگی ناجا در کمیسیون   

  ،نقلیه وسیلهسازی آنها در فرآیند تولید و یا ورود  فنی موجود و بهینه



 ...نقل در و نامه مدیریت ایمنی حمل آیین: 1                                            پیوست 174

 

  به ویژه  در رابطه چگونگی تجهیز خودروها و     ) زمانبندی شده ( برنامه اجرایی    ارایه -2
بـه سیـستم    ) ونقل عمـومی    با اولویت ناوگان حمل   (و مسافر    بار     حمل نقلیه  وسایل

 ،ت ایمنی اجبارییزاترمز ضد قفل، کیسه هوا و سایر تجه

سسات استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است ظرف سه مـاه پـس از               ؤم -3
 ،)کمیتـه تخصـصی ناوگـان       (اسـاس پیـشنهادات کمیـسیون         بر نامه  آیینابالغ این   

ا فصلی کارشناسی شده برای کاله ایمنی و محافظ پا  و سـایر              استانداردها و الگوه    
 را تهیه یا بازنگری و بـه شـورای          سواران  موتورسیکلتموارد مرتبط با ایمنی برای      

  ، نمایدارایهعالی استاندارد 

 ظرف سه ماه پس از ابـالغ  اند  مؤسسات استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف      -4
ــن  ــینای ــه آی ــنام ــسیون ، براســاس پی ــان  (شنهادت کمی ــه تخصــصی ناوگ ، )کمیت

از جمله کمربند     (های ایمنی و رفاهی خودروهای تولید داخل و وارداتی            استاندارد
 و جعبـه    نـشانی   آتـش سیستم تنظیم دور جعبـه دنـده، کپـسول              کیسه هوا،   ایمنی،
را تهیه یا بازنگری و بـه شـورای      )   عمومی ونقل  حملی اولیه ویژه ناوگان     ها  کمک

  ، نمایدارایهالی استاندارد ع
موظف به بررسی سـاالنه سـوابق تـصادفات و          )  کمیته تخصصی ناوگان   ( کمیسیون   -5

 موجود در کشور و اعالم سطح ایمنی نسبی آنها نقلیه وسایلتلفات هریک از انواع 
  .باشد بندی می بر حسب سیستم درجه

 بـا   نقلیـه   وسـایل ی ایمنـی     وزارت راه و ترابری موظف اسـت بـه منظـور ارتقـا             – 11ماده  
 ونقل حمل مراکز معاینه فنی ناوگان اندازی راهمشارکت بخش خصوصی نسبت به     

، ظرف شش مـاه از       ای و الزام به بازدید منظم دوره     )  به جز سواری کرایه    (عمومی  
  . اقدام نمایدنامه آیینابالغ 
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پرخطـر  سازی، ارتقای آموزش همگانی و اصـالح رفتـار            فرهنگ –فصل چهارم   
  رانندگان 

  : پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا موظف است اقدامات ذیل را انجام دهد-12ماده 
 نامـه   آیین کامل سیستم جامع تصادفات ظرف شش ماه پس از ابالغ این             اندازی  راه -1

، در تمـامی     ثبـت دقیـق اطالعـات حـوادث راننـدگی          و اعمال نظارت مستمر بـر     
  ،ای پلیس راه کشورههپاسگا

 اطالعـات و آمـار      ،سـازی بـستر الزم     ، ضـمن فـراهم      موظفنـد  مـؤثر  دستگاههای   – تبصره
  .عملکردی مربوط را به صورت بهنگام در سیستم جامع تصادفات ثبت نمایند

 بـرای  ،فراهم ساختن امکان تجزیه و تحلیل آماری تصادفات به صورت دینـامیکی   -2
های تعریـف    سی بر اساس سطح دستر    ،ی دخیل در امر کاهش تصادفات     ها  سازمان
  ،شده

 در کمیـسیون  مـؤثر  سطح دسترسی به بانک اطالعات تصادفات برای دستگاههای   –تبصره  
  .گردد تعیین می

به منظـور تعیـین     ) سازی کمیته تخصصی آموزش و فرهنگ    (همکاری با کمیسیون     -3
 در وقوع تـصادفات بـر اسـاس تجزیـه و تحلیـل آمـار             مؤثرعلل و عوامل انسانی     
   ،هم هر یک از عللتصادفات و نسبت س

هـای آمـاری     های پلیس راه بر اساس تجزیه و تحلیل        هدفمند کردن فعالیت گشت    -4
هـای زمـانی پرتـصادف و بـا در نظـر گـرفتن حـوزه                  در بازه  ،اطالعات تصادفات 

  ،جغرافیایی

 عمـومی بـه صـورت       ونقل  حملکنترل و ثبت وضعیت هوشیاری رانندگان ناوگان         -5
از )  اعم از مقصر یـا غیـر مقـصر         ( درگیر در تصادف     گیری اتفاقی و رانندگی    نمونه

آلـودگی و     مشروبات الکـی و خـواب      ،طریق تست مصرف مواد مخدر، روانگردان     
 ،مانند آنها
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  ، عمومی توسط عوامل پلیس راهونقل حملکنترل ساعات کاری رانندگان  -6

 هـای موجـود، بـرای تقویـت کنتـرل          استفاده از توان بالقوه مردمی و نیـز فنـاوری          -7
 ).  عمومیونقل حمل ناوگان به ویژه(نامحسوس و کاهش تخلف توسط رانندگان 

 بـه   مـؤثر ارایه طرح یکپارچه فرماندهی صحنه تصادف با همکـاری دسـتگاههای             -8
 ،کمیسیون ظرف دو ماه

داران و   هـای کـامیون     اتحادیـه  ،ای  جاده ونقل  حملهماهنگی با سازمان راهداری و       -9
به منظور طراحی و اجرای ساز و کار الزم برای           ،شهری  بین ونقل  حملهای   شرکت

 ونقـل  حمـل تشدید برخورد با تکرار تخلفات راننـدگی توسـط راننـدگان ناوگـان      
عمومی بر اساس قوانین و مقررات بازدارنده موجود و الزام راننـدگان پـر تخلـف                

هـای نـصب     بـه پرداخـت هزینـه     )   در دو مورد سرعت و سبقت      به ویژه   (ای  جاده
 نقلیـه   وسـایل  روی   GPSهای کنترلی تعریـف شـده از جملـه           و سیستم تجهیزات  

  ،مربوط

هـای الزم بـرای ایجـاد         هـا و دسـتورالعمل     نامـه   آیـین  ،اصالح قوانین و مقـررات     -10
سـاز و    های بازدارنده در خصوص متخلفین و مرتکبین تخلفات حادثـه          محدودیت

ه و ترابـری    پیشگیری از وقوع تصادفات بـا همکـاری وزارت کـشور و وزارت را             
 ،ظرف شش ماه

هـای جـرائم     تشدید کنترل و مهار رانندگان پرتخلـف بـا اسـتفاده از ابـزار بـدهی                -11
به ویـژه راننـدگان      ( آموزش و مانند آنها      ،پرداخت نشده برای احضار، تذکر، تعهد     

  ،)  عمومیونقل حمل

شـامل عالئـم راهنمـایی و        (  ای  جـاده اعالم معایـب و نـواقص تابلوهـا و عالئـم             -12
  ،به وزارت راه و ترابری)  های ایمنی  هشدارها و توصیه،انندگیر

اجرای دوره آمـوزش تخصـصی بررسـی وضـعیت ایمنـی راه بـرای کارشناسـان                  -13
بـا همـاهنگی     (تصادفات راهنمایی و رانندگی از طریق دانشگاه علوم انتظامی ناجا           
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ـ            )  وزارت راه و ترابری    ا نـوع و    به منظور امکان ثبـت نظریـه کارشناسـی مـرتبط ب
 ، راه در وقوع تصادف، در زمان تنظیم کروکی تصادفاتمؤثرعوامل 

 :   شاملموتورسوارانتشدید اقدامات کنترلی در خصوص  -14

اهــم از راکــب و  ( فاقــد کــاله ایمنــی موتورســواران ای جــاده تــشدید کنتــرل –الــف 
 هـا و   نشین در جاده   و اعمال محدودیت تردد با بیش از یک نفر ترک         )  نشین ترک

  ،حاشیه سی کیلومتری شهرها
 " ای  جـاده ویـژه تـردد      "های ویژه برای صدور گواهینامه        طراحی و اجرای آزمون    –ب  

سـواران کـم تجربـه در         با هدف کاهش حضور موتور      موتورسیکلتبرای راکبین   
   ،ها و کنترل آنان جاده

 مثبت اعم از     مدارک ارایه به   ای  جادهسواران متخلف     منوط کردن ادامه تردد موتور     –ج  
 عدم خالفی و مانند     ، موتورسیکلت پالک   ،ای  جادهسواران   گواهینامه ویژه موتور  (

   ،) آنها
های دولتی و وابسته به دولـت و نیـز شـرکت هـا و نهادهـای                  هماهنگی با سازمان   –د  

 اداری مربـوط بـه اسـتفاده از         موتورسـواران کشوری و لشگری در رابطه با الزام        
  .ت مستمر بر حسن اجرای آنکاله ایمنی و نظار

 ، موظفند به منظور آمـوزش و ارتقـای فرهنـگ ایمنـی ترافیـک              مؤثر دستگاههای   -13ماده  
پیوست ) 1( در زمینه آموزش ایمنی ترافیک را مطابق جدول شماره           مؤثراقدامات  

نتـایج   که به مهر پیوست تصویب نامه هیئت وزیـران تأییـد شـده اسـت اجـرا و                 
 هر سه ماه یک بار به       ،ی ارزیابی عملکردی  ها  شاخصا برابر   اقدامات انجام شده ر   

  .ستاد ارایه نمایند

 جزئیات اجرای برنامه ها در قالب طرح جامع آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک           - 1تبصره  
  . توسط ستاد ابالغ می شودنامه آیینظرف یک ماه پس از ابالغ این 
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 نامـه  آیین یک ماه پس از ابالغ این ی ارزیابی عملکرد ظرفها  شاخص مجموعه   - 2تبصره  
  .شود توسط ستاد ابالغ می

  
  ها و اقدامات مدیریتی   هماهنگی–فصل پنجم 

  : دبیرخانه کمیسیون موظف است اقدامات زیر را انجام دهد– 14ماده 
های علمی ارزیـابی و سـنجش میـزان رشـد یـا کـاهش تلفـات و                   تعیین شاخص  -1

های آماری   ییر رویکرد در جایگزینی نسبت    با هدف تغ   ( رانندگی   حمجروحان سوان 
هـای    و پژوهش  تبا استفاده از نتایج آخرین مطالعا     )  های وقوع  به جای قدر مطلق   

و ارایه گـزارش آن     ) کارگروه آمار و اطالعات   (صورت گرفته جهانی در کمیسیون      
  ،به ستاد در مقاطع شش ماهه

 ارایـه و  ) ر و اطالعـات   کـارگروه آمـا   (تجزیه و تحلیل آمار تصادفات درکمیسیون        -2
 ،گزارش آن به ستاد در مقاطع شش ماهه

ی هـا   سـازمان از طریـق    ) نامـه   آییندر رابطه با    (پیگیری اجرای مصوبات کمیسیون      -3
 ،مربوط و تهیه گزارش برای جلسات کمیسیون

در رابطـه بـا     (ی مجری طرح    ها  سازمانبندی و بررسی کارشناسی پیشنهادات       جمع -4
 در جلـسات    ارایـه سـازی آنهـا بـرای        و آمـاده  ) ییـ اجرابهبود و یا رفـع نـواقص        

 ،کمیسیون

 در زمینه ارتقای ایمنی ترافیـک       مؤثر گزارش شش ماهه اقدامات دستگاههای       ارایه -5
 ،های ارزیابی به کمیسیون بر اساس شاخص

          مراکـز معاینـه فنـی خودروهـای سـنگین          انـدازی   راه ضوابط و دسـتورالعمل      ارایه -6
برای تصویب به کمیسیون ظرف سـه مـاه پـس از            ) خصوصیبا مشارکت بخش     (

 ،نامه آیینابالغ این 

تدوین ساختار یکپارچه و مدیریت واحد در حوزه ایمنی و ارایه آن ظرف سه مـاه    -7
 ، به ستادنامه آیینپس از ابالغ این 
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 بـا هـدف ایجـاد ضـمانت         هـا   اسـتان  در   نامه  آیینهای اجرایی     کمیسیون اندازی  راه -8
 .ها استان در نامه آیینبرای تحقق اهداف اجرایی الزم 

 مـدیرکل راه و     )ریـیس کمیـسیون   ( کمیسیون متشکل از معاون عمرانی استاندار        -1تبصره  
هـای    و پایانـه   ونقـل   حمـل  مـدیرکل    ، رییس پلیس راه استان    ،)دبیر(ترابری استان   

 مسؤول امداد و نجات هالل احمر استان، مـدیرکل          ، رییس اورژانس استان   ،استان
  . باشدمخابرات استان و دبیر شورای هماهنگی ترافیک استان می

  :باشدی استانی به شرح زیر میها کمیسیونی اصلی ها مأموریت -2تبصره 
 اورژانس و هالل احمر بـه منظـور          راهداری،   های اجرایی بین پلیس راه،    هماهنگی -١

پیگیـری  ی طـرح و نیـز       هـا   اولویـت هدفمند کردن اقدامات، در راستای اهداف و        
   ،مصوبات مرتبط با حوزه مأموریتی هر سازمان تا حصول به نتیجه

ای از طریـق    های مرتبط با امور امداد و نجات جـاده          پیگیری تقویت تجهیزات رده     -2
 ،مقدمات مسؤول ذیربط استانی

  ،ها استان اجرای مصوبات کمیسیون در سطح -3

  .  احصای مشکالت مناطق به کمیسیون-4

. باشـد فرماندهی صحنه تصادف بر عهده پلیس راهنمـایی و راننـدگی ناجـا مـی               - 15ماده  
هـای عملیـاتی دسـتگاههای مـؤقر موظفنـد اقـدامات خـود را ضـمن                 تمامی تیم 

  . هماهنگی با پلیس انجام دهند

های عملیاتی و اجرایی رسیدگی به حوادث موظف به انجـام اقـدامات ذیـل               تیم - 16ماده  
  : باشندمی

نی حوادث، مدیریت و کنترل ترافیـک و فرمانـدهی و ایجـاد امنیـت در                رسااطالع -1
  ،صحنه توسط نیروی انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا

ی پزشکی و حمـل اجـساد متوفیـان حـوادث راننـدگی توسـط               ها  فوریت خدمات   -2
  ،های اورژانس تیم
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شهرها و حومه    جستجو و نجات شامل اطفای حریق، امداد، نجات و رهاسازی در             -3
 ،نشانی و خدمات ایمنیآن توسط سازمان آتش

 شـهری   بـرون  جستجو و نجات اطفای حریق، امداد، نجات و رهاسازی در راههای             -4
 ،های عملیاتی و اجرایی سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمرتوسط تیم

ای ده تخلیه صحنه حادثه و ساماندهی امـداد خودروهـا در حـوادث جـا                پاکسازی، -5
هـای عملیـاتی    ها و عالئم راه توسط تـیم        و تعمیر و مرمت زیرساخت     شهری  برون

  ،ادارات راه و ترابری

 پاکسازی، تخلیه صـحنه حادثـه و سـاماندهی امـداد خودروهـا و تعمیـر و مرمـت                    -6
هــای عملیــاتی هــا و عالئــم راه در شــهرها و حومــه آن توســط تــیم زیرســاخت
  ،شهرداری

های عملیاتی و اجرایـی رسـیدگی بـه         ظایف و اقدامات هر یک از تیم       جزئیات و  -1تبصره  
نامـه کـه     آییناین  ) 2(ی یادشده مطابق پیوست شماره      ها  فعالیتحوادث در زمینه    

  . باشد تأیید شده است می"نامه هیأت وزیران پیوست تصویب"به مهر 
تگاههای مؤثر،  دستورالعمل مدیریت صحنه تصادف به منظور هماهنگی میان دس         -2تبصره  

   .شودنامه، توسط ستاد ابالغ می آیینظرف یک ماه پس از ابالغ این 
           اعـم از   (وزارت راه و ترابری موظـف اسـت محـل اسـتقرار متـصدیان سـوانح                  -3تبصره  

های پلیس، اورژانس، راهداری، سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر و            تیم
را بـه صـورت مجتمـع و        )  راننـدگی  حی بـه سـوان    های ذیربط رسیدگ   سایر ارگان 

در این راستا نیروی انتظامی موظـف  . های مورد نیاز فراهم آوردیکپارچه در محل  
هـای عملیـاتی رسـیدگی بـه        است همکاری الزم را برای استقرار متصدیان و تیم        

  . های پلیس انجام انجام دهدحوادث را در پاسگاهها و اتاقک

ؤثر موظفند برنامه اجرایی خود و اهداف کمی حاصل از اجرای آن             دستگاههای م  -17ماده  
 همه منـابع و  بکارگیرینامه با    آیینرا در چارچوب تکالیف مشخص شده در این         

  .  نمایدارایهامکانات موجود ظرف سه ماه به ستاد 
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 دستگاههای مؤثر موظفند هر سه ماه یکبار گزارش اقدامات و عملکرد خود را بـه                –تبصره  
  .  نمایندارایهبیرخانه کمیسیون و ستاد د

ونقـل، وزارتخانـه راه و ترابـری و کـشور            در راستای تحقق مدیریت واحد حمل      -18ماده  
ریزی و نظارت عالی مدیریت ایمنـی راههـا و          گذاری کالن، برنامه  وظیفه سیاست 

 و شهرها و حومه آن شهری برونونقل سوانح ترافیکی را به ترتیب در شبکه حمل   
  . ر عهده دارندب

  
  .ی مرتبط با هر سازمانها آموزشماتریس : 1-1جدول 

  سازمان مجری  آموزش ردیف  سازمان مجری  آموزش ردیف

1  
آموزش ایمنی 

ترافیک به پلیس 
راهنمایی و رانندگی 
  در تمامی سطوح

پلیس راهنمایی 
  12  و رانندگی

آموزش مدرسان و 
متخصصان مورد نیاز 
هر سازمان یا نهاد 

  مرتبط
  دستگاههای مؤثر

2  
ی ها کمکآموزش 

اولیه به پلیس 
راهنمایی در تمامی 

  سطوح

وزارت 
بهداشت درمان 

و آموزش 
  پزشکی

13  
های  آموزش فوریت

پزشکی و امداد برای 
کارکنان امداد و 
  نجات و اورژانس

  وزارت بهداشت،
درمان و آموزش 

  پزشکی

3  
آموزش ممتحنان و 
متخصصان آموزش 

  رانندگی
مایی پلیس راهن

  14  و رانندگی
آموزش تخصصی 

ای رانندگی حرفه
  ونقل عمومیحمل

سازمان راهداری 
ونقل و حمل
  ایجاده

4  
آموزش مربیان 
آموزشگاههای 

  رانندگی
پلیس راهنمایی 

  15 و رانندگی
آموزش مربوط به 
ها  ایمنی برای شرکت

ونقل  حمل مؤسسات و
  شهری برون

سازمان راهداری 
ونقل و حمل
  ایجاده

5  
آموزش تعدادی از 
افراد پلیس برای 
آموزش ایمنی 

  ترافیک در مدارس

پلیس راهنمایی 
  16 و رانندگی

آموزش رانندگان 
 ونقل عمومی،حمل

رانندگان شخصی،  
  سواران موتورسیکلت

پلیس راهنمایی و 
  رانندگی

6  
آموزش مباحث 

راهنمایی و رانندگی 
به رانندگان قبل از 
  دریافت گواهینامه

مایی پلیس راهن
  صدا و سیما  آموزش همگانی راه  17 و رانندگی
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  )ادامه( .های مرتبط با هر سازمان ماتریس آموزش: 1-1جدول 
  سازمان مجری  آموزش ردیف  سازمان مجری  آموزش ردیف

ی ها کمکآموزش   7
  اولیه

وزارت 
بهداشت، درمان 

و آموزش 
  پزشکی

18  

آموزش والدین 
معلمان، مربیان و 

وامل مدیران و سایر ع
اجرایی آموزش و 
پرورش در زمینه 

  ایمنی راهها

 و  وزارت آموزش
  پرورش

8  
آموزش مربوط به 

کنترل فنی 
  نقلیه وسایل

پلیس راهنمایی 
  19  و رانندگی

ی ها کمک های آموزش
اولیه در زمینه 

ای در حوادث جاده
  دانشگاهها مدارس و

وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش 

  پزشکی

آموزش مهندسی   9
  نی راهایم

سازمان 
راهداری و 

ونقل حمل
  ایجاده

20  
آموزش مقررات 
ایمنی ترافیک در 

  مدارس
پلیس راهنمایی و 

  رانندگی

10  
آموزش آشنایی با 

انواع بیمه و مزایای 
  آن

بیمه مرکزی 
جمهوری 
  اسالمی ایران

21  
آموزش عمومی برای 

کارکنان سازمان 
  توسط نهاد مربوط

  دستگاههای مؤثر

فاده از بیمه ترویج است  11
  توسط رانندگان

بیمه مرکزی 
جمهوری 
  اسالمی ایران

  

  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2پیوست 
 قانون  5 اجرایی ماده    نامه  آیین

 و سـوخت   ونقـل   حمـل توسعه  
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  3ت ـوسـیپ
ی اصـلی   هـا  شاخصمجموعه  

عملکردی جهت بهبود ایمنـی     
1راههــا بــه صــورت پایــدار

                                                 
  12/03/1386مصوبه جلسه بیست و دوم کمیسیون ایمنی راهها مورخ. 1

  31/06/1388 کمیسیون ایمنی راهها مورخ مصوبه جلسه سی و یکم: با اعمال اصالحات   
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  : مقدمه
ی مـستمر، یکپارچـه و سیـستماتیک در    هـا   فعالیـت ایمنی راهها مـستلزم انجـام       بهبود  

آوری، پردازش  های مختلف همچون مدیریت و هماهنگی ایمنی، سیستم مناسب جمع          زمینه
و ارایه آمار و اطالعات تصادفات، طراحی و سـاخت راههـای ایمـن، بهبـود و رفـع نقـاط                     

، وضع مقـررات    نقلیه  وسایلی، استاندارد ایمنی    ی مؤثر ایمن  ها  آموزشخیز، تبلیغات و    حادثه
باشـد کـه      مـی ... ی پزشـکی و     هـا   فوریتو قوانین ترافیکی و اعمال آنها، عملیات نجات و          

مطابق توصیه . باشد ی مختلف و متعددی می ها  شاخصتعیین وضعیت هر یک از آنها دارای        
شـرط الزم بـرای     ی عمـده و اصـلی کـه حـصول آنهـا             ها  شاخصالمللی، تعیین     مراجع بین 

  .دستیابی به بهبود مستمر و پایدار وضعیت ایمنی راهها باشد، ضروری دانسته شده است
ی اصلی عملکردی تعیین شده     ها  شاخصدر فرایند بهبود ایمنی راهها، ارتقاء وضعیت        

ی هـا   شاخصبا بهبود نسبی    . مهم بوده و نهایتاً منجر به بهبود پایدار ایمنی راهها خواهد شد           
 بنـابر ماهیـت سینوسـی تعـداد تـصادفات و تلفـات              هـا   سال شده حتی اگر در برخی       تعیین

ی انجام شده به یکبـاره از دسـت رفتـه           ها  فعالیترانندگی، رشدی مشاهد شود، زحمات و       
در همین حال بهبود ایمنی راهها به صورت پایدار        . تلقی نگردیده و زیر سؤال نخواهد رفت      

.  تعیین شده ذیل عمالً انتظاری بیهوده خواهـد بـود    ی اصلی ها  شاخصبدون بهبود وضعیت    
ی اصلی عملکردی جهت بهبود ایمنی راهها به صورت پایدار در جلـسه             ها  شاخصاز اینرو   
               و بــا انــدکی اصــالح در جلــسه 12/3/1386دوم کمیــسیون ایمنــی راههــا مــورخ و بیــست

   :الزم به ذکر است که. یکم مصوب گردیده است و سی
ی اصـلی بهبـود ایمنـی راههـا بـوده و نـاقض اهمیـت                ها  شاخص،  ها  شاخصن  ای .1

  .باشد ی فرعی و عملکردی مورد استفاده دستگاهها نمیها شاخص
ی تعیین شده جدید بوده و تهیه و ارایـه آنهـا مـستلزم اهتمـام     ها شاخصبرخی از   .2

              دســتگاهها در بررســی آمــاری و گــردآوری اطالعــات مــورد نیــاز در ایــن زمینــه
 .خواهد بود
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 بـر مبنـای گـزارش سـاالنه دسـتگاهها توسـط دبیرخانـه               ها  شاخصمجموعۀ این    .3
کمیسیون ایمنی راهها مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت نیـاز بـا درخواسـت                

 .دستگاهها تغییرات الزم توسط آن دبیرخانه صورت خواهد پذیرفت

شور در سـطح ملـی و اسـتانی         همچنین جهت ارزیابی وضعیت ایمنی راننـدگی در کـ         
  :ی ذیل استفاده نمودها شاخصبایست از  می
  : شاخص اصلی برای ارزیابی وضعیت ایمنی رانندگی در سطح ملی-الف

  شاخص کشته به صد هزار نفر جمعیت-

 نیز صرفاً به همراه استفاده از شـاخص کـشته بـه          نقلیه  وسیلهشاخص کشته به ده هزار      : نکته
باشـد و بـه تنهـایی قابـل اسـتفاده           ها مـی   قابل استفاده در تحلیل   صد هزار نفر جمعیت     

 .نیست

  :ها استانی اصلی برای ارزیابی وضعیت ایمنی رانندگی در سطح ها شاخص -ب
 مقایسه میزان درصد تغییر تعداد تلفات، تصادفات و مصدومین حـداقل در دو سـال                -

 یر ایـن شـاخص بـرای یـک    درصد تغی (ها استانمتوالی و مقایسه آن با تغییر متوسط        
 ) گردد سال مالک ارزیابی تلقی نمی 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  ...های اصلی عملکردی جهت مجموعه شاخص: 3                                    پیوست 194

 

 .های اصلی عملکردی جهت بهبود ایمنی راهها به صورت پایدار مجموعه شاخص: 1-3جدول 

 واحد شاخص دستگاه

 % ابانخی شهری درون % بزرگراه 
 % آزادراه
 % بزرگراه
 % راه اصلی

درصد استفاده از کمربند ایمنی 
 در مناطق

 شهری برون

 % راه فرعی
 % خیابان شهری درون % بزرگراه
 % آزادراه
 % بزرگراه
 % راه اصلی

درصد استفاده از کاله ایمنی در 
 مناطق

 شهری برون

 % راه فرعی
درصد رانندگان با سرعت  % شهری درون

 % شهری برون  مناطقباالتر از حد مجاز در
 % آزاد راه
 % راه اصلی

درصد پوشش عملیاتی 
استاندارد پلیس در انواع 

  %  راه فرعی راههای کشور
 عدد آزادراه
 عدد بزرگراه
 عدد راه اصلی

تعداد گشت فعال به ازای 
یکصد کیلومتر از کل راههای 

 موجود کشور 
 عدد راه فرعی

 کیلومتر بر ساعت خیابان  شهری درون کیلومتر بر ساعت بزرگراه
 کیلومتر بر ساعت آزادراه
 کیلومتر بر ساعت بزرگراه
 کیلومتر بر ساعت راه اصلی

میزان تخلف از سرعت سط متو
 مجاز

 شهری برون

 کیلومتر بر ساعت راه فرعی
متوسط زمان رسیدن به سر  دقیقه شهری درون

 دقیقه شهری برون صحنه تصادف

گی
نند
و را

ی 
مای

راهن
س 

پلی
 

درصد رانندگانی که به صورت تصادفی تست مواد مخدر یا الکل آنها مثبت 
 % بوده است

  



  195                                                                                   هاسیمای ایمنی راه 

  

  )ادامه (.ی اصلی عملکردی جهت بهبود ایمنی راهها به صورت پایدارها شاخصمجموعه : 1-3جدول 
 دستگاه واحد شاخص دستگاه

 % آزاد راه
 % بزرگراه
 % راه اصلی

های  طول راههای با پوشش عملیات استاندارد فوریتنسبت 
 پزشکی به طول کل راهها

 % راه فرعی
  عدد تعداد پایگاه به ازاء یکصد کیلومتر راه اصلی

 دقیقه شهری برون  متوسط زمان رسیدن به صحنه تصادف دقیقه شهری درون
 از زمان حرکت از بالین 2بیماران ترومایی به مراکز ترومای سطح متوسط زمان رسیدن 

  دقیقه  بیمار
درصد پوشش عملیات رسیدگی و انتقال مصدومین تصادفات ترافیکی توسط اورژانس 

 % ها  به بیمارستانها و مراکز درمانی در شهرها و جاده115

ه تعداد کل متوفیان و درصد متوفیان حوادث ترافیکی حین انتقال به مراکز درمانی ب
 % مجروحین حوادث ترافیکی

  عدد  تعداد اتوبوس آمبوالنس به ازاء یک میلیون نفر جمعیت
 عدد  به یکصد هزار نفر جمعیت115تعداد آمبوالنس 

  % ی اورژانسها مأموریتی حوادث ترافیکی به تعداد کل ها مأموریتنسبت 
  فروند  ومتر راه اصلیتعداد بالگرد موجود به ازای هر یکصد کیل

  % آزاد راه
  % بزرگراه
 درصد پوشش امداد هوایی در راهها  %  راه اصلی

  % راه فرعی
 % ی ترافیکیها مأموریتی امداد هوایی به کل ها مأموریتنسبت 

کل پرسنل         های به  نسبت نیروهای واجد تحصیالت دانشگاهی مرتبط با فوریت
 %  115اورژانس  عملیات

 کل   به) ی اولیهها کمکدوره (ونقل عمومی آموزش دیده نسبت رانندگان حمل
 % ونقل عمومی رانندگان حمل

 %  به کل پرسنل دولتی) ی اولیهها کمکدوره (نسبت پرسنل دولتی آموزش دیده
 دوره امدادگری اورژانس(درصد فراگیران نیروهای عملیاتی آموزش دیده پلیس راهور

First Responder (از مجموع نیروهای عملیاتی پلیس راهور  % 

دوره امدادگری (درصد فراگیران نیروهای عملیاتی آموزش دیده راهداری
 %  از مجموع نیروهای عملیاتی پلیس راهور) First Responderاورژانس

دوره امدادگری (درصد فراگیران نیروهای عملیاتی آموزش دیده هالل احمر
 %  از مجموع نیروهای عملیاتی پلیس راهور) First Responderاورژانس

رت
وزا

 
کی

زش
ش پ

وز
و آم

ان 
درم

ت، 
داش

به
 

دوره امدادگری (درصد فراگیران نیروهای عملیاتی آموزش دیده امداد خودرو
 % از مجموع نیروهای عملیاتی پلیس راهور) First Responderاورژانس
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  )ادامه( .ی اصلی عملکردی جهت بهبود ایمنی راهها به صورت پایدارها شاخصمجموعه : 1-3جدول 
 دستگاه واحد شاخص دستگاه

 % آزاد راه
 % بزرگراه
 % راه اصلی

 درصد طول راههایی که توسط نیروهای 
 .امداد و نجات پوشش داده شده است

 % راه فرعی
 عدد تعداد پایگاه امداد و نجات به ازای هر یکصد کیلومتر راه اصلی

 ماموریت های امدادی به ازای هر یکصد کیلومتر راه اصلی مأموریت
 دقیقه متوسط زمان رسیدن به صحنه تصادف

ست نجات  به میزان طول راههای کشور) ست نجات(تعداد تجهیزات نجات 
 به کیلومتر 

 دستگاه آمبوالنسهای موجود به ازای هر یکصد کیلومتر راه اصلی
 عدد  میزان یکصد کیلومتر طول راههای کشورتعداد خودرو نجات به

 فروند تعداد بالگرد موجود به ازای هر یکصد کیلومتر راه اصلی
  % آزاد راه
  %  بزرگراه
 درصد پوشش امداد هوایی در راهها  %  راه اصلی

  %  راه فرعی
 % های ترافیکی های امداد هوایی به کل مأموریت نسبت مأموریت

 % ی اولیهها کمکران آموزش دیده نسبت فراگی
 % درصد فراگیران آموزش دیده امداد و نجات از مجموع گروههای هدف

مر
 اح

الل
ت ه

معی
ت ج

جا
و ن

داد 
ن ام

زما
سا

 

جستجو، (هایی که فرآیند نجات به صورت کامل انجام شده نسبت مأموریت
  %  ها به کل مأموریت) های پزشکی و انتقال رهاسازی، فوریت

 عدد  شدهخیز حذف تعداد نقاط حادثه

کیلومتر به  نقلیه نسبت طول راههای آسفالته به ده هزار وسیله
 نقلیه وسیله

 % سهم طول آزاد راه و بزرگراه کشور به طول راههای آسفالته
 % سازی راهها به تولید ناخالص ملی میزان هزینه اقدامات نگهداری و ایمن
 % ساخت راهها  به کل هزینهسازی راهها میزان هزینه اقدامات نگهداری و ایمن

 %  آزادراه
 %  بزرگراه
  %  راه اصلی

درصدی از طول راهها که مورد بازرسی ایمنی 
  گیرد راهها قرار می

 %  راه فرعی
  %  آزادراه
 %  بزرگراه
  %  راه اصلی

ری
تراب

ه و
ت را

زار
و

 

درصدی از راهها که تحت پوشش نظام 
  بندی ایمنی راهها قرار دارند درجه

  %  راه فرعی
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  )ادامه( .ی اصلی عملکردی جهت بهبود ایمنی راهها به صورت پایدارها شاخصمجموعه : 1-3جدول  
 واحد شاخص دستگاه

 ارتقاء بندی ایمنی آنها به طور سالیانه راههای اصلی که سطح درجه از طول درصدی

  % یافته

 عدد L/((P*A)^0.5(تراکم راههای اصلی همسنگ به جمعیت و وسعت کشور 
 % های کنترل سرعت درصد پوشش مناسب آزادراهها و بزرگراههای کشور به دوربین

 

 ساعت ونقل عمومی بار و مسافر متوسط ساالنه سرانه ساعات آموزش عمومی رانندگان حمل
متوسط سرانه ساالنه ساعت مورد آموزش قرار گرفتن دانش آموزان ابتدایی در زمینه 

 ساعت  )فوق برنامه+ های درسی سرفصل(راهها  ایمنی

متوسط سرانه ساالنه ساعت مورد آموزش قرار گرفتن دانش آموزان راهنمایی در زمینه 
  ساعت  )فوق برنامه+ های درسی سرفصل(ایمنی راهها 

متوسط سرانه ساالنه ساعت مورد آموزش قرار گرفتن دانش آموزان دبیرستان در زمینه 
  ساعت  )فوق برنامه+ درسی های سرفصل(ایمنی راهها 

  
  

وزارت 
آموزش و 
 پرورش

  ساعت  متوسط سرانه ساالنه ساعت مورد آموزش قرار گرفتن معلمان در زمینه ایمنی راهها
سازمان 
بهزیستی 
 کشور

  ها در متوسط سرانه ساالنه ساعت مورد آموزش قرار گرفتن کودکان در مهد کودک
  ساعت   زمینه ایمنی راهها

 % درصد شبکه راههای تحت پوشش تلفن موبایل از کل راههای اصلی

  %  درصد شبکه راههای تحت پوشش تلفن موبایل از کل راههای فرعی و روستایی

وزارت 
ارتباطات و 

فناوری 
  %  )آماده برای هوشمندسازی(درصد شبکه راههای اصلی مجهز به فیبر نوری  طالعاتا

کید بر ایمنی أبا ت) جرحی و فوتی(ط پرتصادف شهری حذف شدهدرصد تعداد نقا
  عدد  عابرین پیاده

  %  ونقل شهری های حمل سازی راههای شهری به کل هزینه درصد بودجه اقدامات ایمن
ونقل  های حمل درصد بودجه عمرانی صرف شده جهت ایجاد و نگهداری سیستم

  %  عمومی 

  
 وزارت

  کشور
در قالب (

وظایف 
های کنترل و اعمال مقررات  ی به دوربینشهر درصد پوشش راههای شریانی درون )شهرداریها

  %  ترافیکی

سازمان صدا  ساعت مربوط به ایمنی راهها) صدا(های رادیویی  میزان ساعات ساالنه برنامه
 ساعت مربوط به ایمنی راهها) سیما(میزان ساعات ساالنه برنامه های تلویزیونی  و سیما

  د ایمنی و کاهش تصادفات رانندگی بهگذاری انجام شده برای بهبو میزان  سرمایه
 بیمه %  کل خسارات شخص ثالث و بدنه

 % های تشویقی برای کاهش تصادفات  میزان تخفیف
 عدد باری

  متوسط عمر ناوگان سایر موارد  عدد  عمومی مسافربری
  عدد  سواری شخصی





 

 





 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    4 تـوسـپی
عملیات  هماهنگ مدیریت طرح

1ای  دهرسیدگی به حوادث جا   
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  مقدمه .۱
 مـدیریت بـر ترافیـک، امـداد و           :مجموعه عملیات در صحنه حوادث رانندگی شـامل       

انتقال مجروحین، اطفـای حریـق و جمـع آوری اجـساد و               ی اولیه پزشکی،    ها  کمکنجات،  
های در پیش روی بوده و ایـن نقیـصه در            صحنه تصادف از موضوعات بسیار مهم و چالش       

ت و ضایعات انسانی ناشی از حوادث رانندگی به نحو چشمگیری مؤثر بوده و              افزایش تلفا 
ای از مجروحین در صحنه تصادفات یـا حـین انتقـال بـه                به نحوی که درصد قابل مالحظه     

دهنـد بـرای رفـع ایـن معـضل حـضور و تعامـل و                  مراکز درمانی جان خود را از دست می       
ی تصادفات و سایر رخدادهای ترافیکی و       ها  هماهنگی کلیه عوامل امداد و نجات در صحنه       

  برقــراری مــستمر و ســریع و انجــام عملیــات بهنگــام واحــدهای مــذکور اعــم از ســازمان
روزی در     شـبانه  به طور  هالل احمر تحت مدیریت پلیس راه که عمالً          - اورژانس -راهداری

 قالـب   عهده دارنـد در   ه  های کشور حضور داشته و وظایف رسیدگی به تصادفات را ب            جاده
ای و اجرای آن در سراسر کشور امـری           دستورالعمل مدیریت هماهنگ صحنه حوادث جاده     

بـا عنایـت بـه وظـایف ذاتـی پلـیس راه پیرامـون        . رسد نظر میه ناپذیر ب ضروری و اجتناب 
هـا و برقـراری امنیـت عبـور و مـرور در کلیـه                 آوری و پاکسازی صـحنه      تصادفات و جمع  
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و اعالم نظریه کارشناسی به دستگاه قضایی و با نگرش بـه             شهری  بینمحورهای مواصالتی   
 پلیس یا هـر     110دیدگان در کلیه راههای کشور از طریق ارتباط تلفنی با مراکز              اینکه حادثه 

ی ذیـربط را    هـا   سـازمان منـدی از امکانـات امـدادی          طریق دیگری تقاضای استمداد و بهره     
 عملیـات مـشترک در کلیـه حـوادث          نمایند لذا ضرورت دارد مدیریت واحد و هـدایت          می

  . ای با محوریت و مسؤولیت پلیس راه صورت پذیرد جاده

   هدف .٢
   ،مدیریت واحد در صحنه تصادفات و عملیات امداد و نجات -1
برقراری ارتباط دائم و مستمر مردمی و عوامل امـداد و نجـات از طریـق سیـستم                   -2

 ، یا هر طریق دیگری115ای یا   جاده110

اد و نجات بموقع به مسافران در راه مانده و کلیه کسانی که براثر               خدمات امد  ارایه -3
بنـدی    باشند با اولویت    ها نیازمند کمک و امداد می       بروز مشکالت ترافیکی در جاده    

 . و سپس توسعه آن به سایر محورها2 و 1محورهای مواصالتی درجه 

  منظور  .٣
  ،کاهش ضایعات ناشی از حوادث رانندگی -1
 ،سریع تصادفات و کلیه رویدادهای ترافیکیآوری  رسیدگی و جمع -2

 - هـالل احمـر    -اورژانـس   (تسریع در حضور به موقع کلیه عوامل امداد و نجـات             -3
  ، به صحنه تصادفات ) پلیس راه-راهداری

 ،ای و برقراری روانی ترافیک تسریع در رفع انسدادهای احتمالی جاده -4

ای   های حوادث جاده    موقع عوامل انتظامی جهت حفظ صحنه     ه  تسریع در حضور ب    -5
 ،و پیگیری قضایی مربوطه

 حامـل مـواد     نقلیـه   وسـایل جلوگیری از بروز خطرات احتمالی ناشی از تصادفات          -6
 ،خطرناک

 ،ایجاد بستر مناسب جهت اطالع رسانی عمومی -7
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 .جلوگیری از گسترش دامنه حادثه -8

   مدیریت واحد هماهنگ عملیات  .٤
ای در شـکل زیـر   ه حـوادث جـاده  مدیریت واحد هماهنگ عملیات رسیدگی ب شمای

  : نشان داده شده است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  .عملیاتی مؤثر در صحنه تصادفات رانندگی های واحد:1-4شکل 

  :وظایف دستگاهها .٥
  :گرددوظایف هر یک از دستگاههای اجرایی به شرح ذیل تعیین می

  
  وظایف پلیس راه ناجا . 1- 5

ای موظف است سریعاً      ادث جاده پلیس راه پس از کسب خبر از هرگونه رویداد و حو          ) 1
 و مؤسـسات    هـا   سـازمان  متناسب با نوع حادثه سایر        ضمن حضور در صحنه تصادف،    

   ،امدادی مربوطه را جهت حضور و امدادرسانی در صحنه مطلع نماید

  واحد امداد 
  شرکت پخش

 نفتیفرآوردهای

 

 اورژانس

 

 هالل احمر

 

 راهداری

  

  س راه پلی
واحد مدیریت
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آوری و ایجاد شرایط عـادی       برقراری امنیت ترافیکی صحنه حادثه تا رسیدگی و جمع        ) 2
  ،الی بعدیو جلوگیری از حوادث احتم

 امداد و نجات و انتقال سریع مجـروحین         به منظور اعمال مدیریت در صحنه تصادف      ) 3
های هالل احمر و اورژانس و پاکـسازی         و مصدومین به مراکز درمانی توسط تکنسین      

  ،صحنه تصادف توسط راهداری
  ،ی ترافیکی در صورت لزوم برحسب نوع حادثه و شرایط راهها محدودیتاعمال ) 5
  ،های حوادث رانندگی صب عالیم ترافیکی هشدار دهنده مورد نیاز موقت در صحنهن) 6
سـازمان   (پیگیری برقراری فرکانس مـشترک واحـد ارتبـاط بیـسیمی بـین دسـتگاهی          ) 7

                از طریــق ارتباطــات زیرســاخت )  هــالل احمــر و پلــیس راه- اورژانــس-راهــداری
  ، برقراری ارتباط سریع و بهنگامبه منظوراوری اطالعات  وزارت ارتباطات و فن

انعکاس نحوه حضور عوامل امدادی و راهداری در محل حادثه به کمیته ایمنی استان              ) 8
  ،ی امدادی هالل احمر، اورژانس و راهداریها سازمان

  ،باشد  دقیقه می15های حوادث ترافیکی  میانگین زمان حضور پلیس راه در صحنه) 10
  .ملیاتاعالم خاتمه ع) 11
  

  ای نقل جاده و وظایف سازمان راهداری و حمل . 2- 5
حضور عوامل راهداری با امکانات و تجهیزات الزم در محـل حادثـه جهـت اجـرای                 ) 1

  ،وظایف محوله براساس شرایط حاکم در صحنه تصادف
 حادثه دیده به مکـان ایمـن      نقلیه  وسایلای و انتقال      های حوادث جاده  پاکسازی صحنه ) 2

  ،ترافیکی
تدارک عالیم ترافیکی و هشداردهنده و تحویل به پلـیس جهـت اسـتفاده در صـحنه                 ) 3

  ،ایتصادفات جاده
  ،ها اسکان موقت مسافران حادثه دیده در راهدارخانه) 4
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های حوادث ترافیکی جهت پاکسازی       میانگین زمان حضور عوامل راهداری در صحنه      ) 5
  . باشد  دقیقه می30صحنه 

  
  )اورژانس (ی پزشکی ها فوریتدث و وظایف مرکز مدیریت حوا . 3- 5
ای بـا امکانـات و تجهیـزات درمـانی مناسـب در               حضور بموقع عوامل اورژانس جاده    ) 1  

  ،های حوادث رانندگی جهت اجرای وظایف محوله صحنه
تثبیـت    (ای در سر صـحنه        اقدامات درمانی اولیه مجروحین و مصدومان حوادث جاده       ) 2

  ،)وضعیت مصدومان
بـه   (مراکز درمانی مربوطه    ه  ای ب   تحویل مصدومان و مجروحین حوادث جاده     انتقال و   ) 3

  ،) ریلی-ای  جاده-های مختلف هوایی صورت
   ،ی پزشکیها فوریتپوشش هوایی جهت انجام ) 4
میانگین زمان حضور عوامـل اورژانـس جهـت انجـام اقـدامات درمـانی در حـوادث               ) 4

  . باشد  دقیقه می15ترافیکی 
  

  امداد و نجات جمعیت هالل احمروظایف سازمان  . 4- 5
حضور بموقع عوامل امـداد و نجـات جمعیـت هـالل احمـر بـا امکانـات و تجهیـزات                     ) 1  

  ،ای جهت اجرای وظایف محوله های حوادث جاده تخصصی مربوطه در صحنه
  ،ای از صحنه حادثه انجام عملیات نجات و رهاسازی مصدومین حوادث رانندگی جاده) 2
به  ...) حمایتهای روانی و    اسکان اضطراری، تغذیه اضطراری،     (مدادرسانی  انجام عملیات ا  ) 3

  ،ای آسیب دیدگان و در راه ماندگان حوادث جاده
ی اولیه و در صورت نیاز مصدومین حوادث ترافیکی در صـورت            ها  کمک خدمات   ارایه) 4

 پـس   براساس اعالم پلیس  (عدم حضور اورژانس و پشتیبانی از اورژانس در صورت نیاز           
  ، )از هماهنگی با اورژانس

  ،پوشش هوایی در جهت امداد حادثه دیدگان و درماندگان در راه) 5
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ای بمراکز مربوطه در صـورت تـصویب طـرح و واگـذاری               انتقال متوفیان حوادث جاده   ) 6
  ،امکانات انتقال اجساد

  ،ی ضروری مسافران در راه مانده و حادثه دیدگانها نیازمندی تأمین) 7
نگین زمان حضور عوامل هالل احمر جهت انجام اقدامات امدادرسـانی در حـوادث              میا) 8

  . باشد  دقیقه می15ترافیکی 
  
  وظایف شرکت پخش فرآوردهای نفتی . 5- 5

هـای بـزرگ      و شهرستان  ها  استانروزی در کلیه مراکز       های امدادی شبانه   تشکیل اکیپ ) 1
   ،اد خطرناک حامل مونقلیه وسایل پاکسازی صحنه تصادفات و به منظور

آوری از   های حامل مواد خطرنـاک و جمـع        موقع محموالت کامیون  ه  تخلیه سریع و ب   ) 2
  ،ی ذیربطها سازمانصحنه تصادفات براساس اعالم واحدهای پلیس راه و یا سایر 

 و  هـا   اسـتان  و پلـیس راه      110حفظ ارتباط مستمر اکیـپ امـدادی مـذکور بـا مراکـز              ) 3
  ،های سراسر کشور شهرستان

های نفتی بهنگام بـروز     های امدادی شرکت پخش فرآورده      میانگین زمان حضور اکیپ    )4
  . باشد  ساعت می2حوادث ترافیکی 

  
  زمان حضور عوامل امدادی  .٦

میانگین زمان حضور عوامل امدادی بهنگام وقـوع حـوادث ترافیکـی در سـر صـحنه                 
  :گرددتصادفات به شرح ذیل تعیین می

   دقیقه15پلیس راه  -1
  دقیقه15حمر هالل ا -2

  دقیقه15اورژانس  -3

  دقیقه30راهداری  -4

  ساعت 2های امدادی شرکت نفت  اکیپ -5
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  دستورات و هماهنگی  .٧
ای با پلـیس   مدیریت واحد عملیات در صحنه حوادث و رویدادهای ترافیکی جاده     -1

ی امدادی موظفند ضمن هماهنگیهـای الزم برابـر شـرح           ها  سازمانراه بوده و کلیه     
  . ام نمایندوظایف سازمانی اقد

درصورتی که هر یک از واحدهای امدادی زودتر از پلـیس راه در صـحنه حاضـر                  -2
 . اند نسبت به مدیریت و حفظ صحنه تا حضور پلیس راه اقدام نمایند گردیده

ایجاد شبکه ارتباطی یکپارچه و تقویت مرکـز اطالعـات و کنتـرل در هـر یـک از                    -3
 و حفظ    ) پلیس راه  - راهداری -حمر هالل ا  -اورژانس  (ی امداد و نجات     ها  سازمان

 ارتباط با مراکز فرماندهی و کنترل پلیس راه استان و ناجا

 کمیت و کیفیت عملیات امداد و نجات و          برگزاری جلسات هماهنگی برای ارتقاء     -4
 .  روز یکبار در کمیته ایمنی راههای استان15رفع اشکاالت احتمالی هر 

  
  





 

 





 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   5 تـوسـپی
یه آمار و اطالعات ضوابط ارا

1اـادفات راههـتص
                                                 

  3/4/1385مصوبه جلسه سیزدهم کمیسیون ایمنی راهها مورخ . 1
 





 

 

  
  
  

  





 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  : مقدمه

 الزم در خصوص تهیه و ارایه آمـار و اطالعـات        منظور انجام هماهنگی   این ضوابط به  
  .تصادفات راههای کشور تهیه و تدوین گردیده است

 : تعاریف در نظر گرفته شده در ارایه آمار و اطالعات- الف

شـامل  (گـذاری دارنـد      موتوری زمینی که قابلیت شـماره      نقلیه  وسایلکلیه  : نقلیه  وسیله
  ).سبک، سنگین، نیمه سنگین و موتورسیکلت

انحراف، (  موتوری متحرک به تنهایی    نقلیه  وسیلهای است که برای یک      حادثه: تصادف
 موتوری متحرک با یک     نقلیه  وسیلهو یا بین یک     ) خروج از راه، واژگونی، سقوط در پرتگاه      

پیونـدد و   مـی به وقوع ، عابر، حیوان، اشیاء ثابت      نقلیه  وسیلهر همچون یک یا چند      عامل دیگ 
  .گرددمنجر به خسارات مالی یا جانی می

  :تبصره
  .تصادف بایستی در جاده یا حریم قانونی جاده اتفاق افتاده باشد .1
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، جـاده،   نقلیه  وسیله: مواردی که علت بروز حادثه خارج از اراده راننده و سه عامل            .2
حـوادث ناشـی از رانـش زمـین،         : مانند. گرددنسان باشد مشمول این تعریف نمی     ا

 .ریزش کوه، ریزش بهمن، سیل، زلزله و انفجار و حریق

باشند که بر اثر تصادف فوراً آوری اطالعات، منظور از کشته افرادی می در جمع:کشته
  . روز بعد از تصادف فوت نمایند30یا طی 

تصادف فوت نشود ولی دچار جراحات سطحی یا شـدید      اثر   شخصی که در  : مجروح
 .یا نقص عضو شود

آوری سازی و جمـع   الذکر صرفاً به منظور هماهنگ     تعاریف ارایه شده فوق    :تذکر مهم 
           تعـاریف بکـار رفتـه در مـسایل حقـوقی، قـضایی و        دقیق آمار و اطالعات بوده و فـارغ از  

 .باشدقررات خاص خود هستند، میای مربوط به تصادفات که تابع مبیمه

   ارایه آمار و اطالعاتمسؤول ضوابط هماهنگی دستگاههای - ب
شدگان، مجروحین در ذیل تعیـین      ، تصادفات، کشته  نقلیه  وسایلمرجع ارایه آمار تعداد     

 1هـای شـماره    همچنین جزییات مربوط به آمار و اطالعات موردنظر در قالب فرم . گرددمی
  . وابط ارایه گردیده است در پیوست ض6الی 

  
 : نقلیه وسایل .1

 پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا: ولؤدستگاه مس •

 مربوط به پلـیس راهنمـایی و راننـدگی ناجـا بـه              1آمار درخواستی در فرم شماره      
 : شرح ذیل اعالم گردد

  ،)ساالنه( نقلیه وسیله موجود کشور به تفکیک نوع نقلیه وسایل .1
  ،)ساالنه (نقلیه وسیلهناوگان به تفکیک نوع  اضافه شده به نقلیه وسایل .2
 .)ساالنه (نقلیه وسیله اسقاط شده به تفکیک نوع نقلیه وسایل .3
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 ):، راه روستاییشهری برون و شهری درون(تعداد تصادفات  .2

 پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا: ولؤدستگاه مس •

 ناجـا بـه      مربوط به پلـیس راهنمـایی و راننـدگی         2آمار درخواستی در فرم شماره      
 : شرح ذیل اعالم گردد

 شهری  برون،  شهری  درونتعداد تصادفات به تفکیک نوع و محل تصادف به لحاظ            .1
  ،و راه روستایی

 ، و راه روستایی به تفکیک علت تصادفشهری برون، شهری درونتعداد تصادفات  .2

 ، به تفکیک علت تامهشهری برون و شهری درونتعداد تصادفات  .3

 ، در تصادفمؤثرکیک عامل انسانی تعداد تصادفات به تف .4

  ، مقصرنقلیه وسیلهتعداد تصادفات به تفکیک عامل  .5

 به تفکیک نقایص مؤثر معبـر در محـل    شهری  برون و   شهری  درونتعداد تصادفات    .6
  ،تصادف

 ، به تفکیک مشخصه محل تصادفشهری برون و شهری درونتعداد تصادفات  .7

   ،فکیک جهت معبر به تشهری برون و شهری درونتعداد تصادفات  .8
  ، به تفکیک ساعت وقوع تصادفشهری برون، شهری درونتعداد تصادفات  .9

 درگیـر در    نقلیـه   وسـیله  به تفکیک نـوع      شهری  برون،  شهری  درونتعداد تصادفات    . 10
  ،تصادف

 ، مقصرنقلیه وسیله به تفکیک نوع شهری برون، شهری درونتعداد تصادفات  .11

 ،ه تفکیک وضعیت آب و هوا بشهری برون، شهری درونتعداد تصادفات  .12

 ، به تفکیک نوع راهشهری برونتعداد تصادفات  .13

 ، به تفکیک نوع راهشهری برون و شهری درونتعداد کشته سر صحنه تصادفات  .14

 .بر اساس نوع برخورد شهری برون و شهری درونتعداد تصادفات  .15
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 :)، راه روستاییشهری برون و شهری درون(شدگان ناشی از تصادفات کشته .3

 سازمان پزشکی قانونی کشور: مسؤولدستگاه  •

 مربوط به سازمان پزشکی قانونی بـه شـرح ذیـل            3آمار درخواستی در فرم شماره      
  : اعالم گردد

 و راه روسـتایی بـه    شهری  برون ،شهری  درون ناشی از تصادفات     شدگان  کشتهتعداد   .1
  ،تفکیک محل فوت

 و راه روسـتایی بـه       هریش  برون،شهری  درون ناشی از تصادفات     شدگان  کشتهتعداد   .2
  ،تفکیک وضعیت متوفی

   ، ناشی از تصادفات به تفکیک گروه سنی  و وضعیت متوفیشدگان کشتهتعداد  .3
  ، ناشی از تصادفات به تفکیک محل تصادف و محل فوتشدگان کشتهتعداد  .4
  ، ناشی از تصادفات به تفکیک میزان تحصیالتشدگان کشتهتعداد  .5
 ،متوفی وضعیت تفکیک سر به ضربه به علت به دفاتتصا از  ناشیشدگان کشتهتعداد  .6

  مختلـف  یهـا   اسـتان  در سـنی  گـروه  تفکیک به تصادفات از ناشی شدگان  کشته تعداد .7

  .کشور
شدگان سر صحنه تصادفات توسط پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا نیز به             آمار کشته  :تبصره

  .تفکیک استان ارایه گردد
 
 :)، راه روستاییشهری برون و شهری درون(مجروحین ناشی از تصادفات  .4

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: مسؤولدستگاه  •

 مربـوط بـه وزارت بهداشـت،درمان و آمـوزش           4آمار درخواستی در فرم شـماره       
 : پزشکی به شرح ذیل اعالم گردد

 و راه روسـتایی بـه       شـهری   برون،  شهری  درونتعداد مجروحین ناشی از تصادفات       .1
  ،مصدومتفکیک وضعیت 

  ،تعداد مجروحین ناشی از تصادفات راههای روستایی به تفکیک وضعیت مصدوم .2
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  ،تعداد مجروحین ناشی از تصادفات به تفکیک نوع مصدومیت .3
تعداد مجروحین ناشی از تصادفات به تفکیک گروه سنی و وضـعیت مـصدوم در                .4

 ،کل کشور

 .مختلف کشور یها استان در سنی گروه تفکیک به تصادفات از ناشی مجروحین تعداد .5

 آمار تعداد مجروحین ارجاعی به مراکز قضایی توسط پزشکی قـانونی کـشور بـه                :1تبصره
  .گردد اعالم میمسؤولدستگاه 

 آمار تعداد مجروحین رسیدگی شده سر صحنه تصادفات توسط اورژانس و هالل             :2تبصره
ی عملکـردی در پوشـش خـدمات امـداد و نجـات             هـا   شـاخص عنـوان   احمر بـه  

 .گردد اعالم میمسؤولحین به دستگاه مجرو
 
  :ترافیک عبوری روزانه و تعداد سفرهای انجام شده . 5

  ای جادهونقل حملسازمان راهداری و : مسؤولدستگاه  •
ای  جـاده  ونقل  حمل مربوط به سازمان راهداری و       5آمار درخواستی در فرم شماره      

  :به شرح ذیل اعالم گردد
 و  ها  استانر شبکه راههای اصلی به تفکیک       متوسط حجم ترافیک عبوری روزانه د      .1

  ،میزان رشد سالیانه
 در نقلیـه  وسیلهمتوسط حجم ترافیک عبوری روزانه در شبکه راهها به تفکیک نوع           .2

 ،ی مختلفها استان

تعداد سـفر انجـام شـده و همچنـین تعـداد مـسافر جابجـا شـده توسـط ناوگـان                       .3
 .ی مختلفها استان عمومی در ونقل حمل

عات و آمار مربوط به حجم ترافیک عبوری روزانه در محورهای خـاص و در                اطال :تبصره
های زمانی مورد نظر، همچون ایام نوروز، بر حسب نیـاز و درخواسـت هـر                دوره

  .ای ارایه خواهد شد جادهونقل حملیک از دستگاهها توسط سازمان راهداری و 
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 طول راههای کشور .6

  ای جادهقلون حملسازمان راهداری و : مسؤولدستگاه  •
ای  جـاده  ونقل  حمل مربوط به سازمان راهداری و       6آمار درخواستی در فرم شماره      

  :به شرح ذیل اعالم گردد
  ،)ساالنه(طول راههای موجود کشور به تفکیک استان و نوع راه  .1
  .)ساالنه(طول راههای اضافه شده به شبکه راهها به تفکیک استان و نوع راه  .2

  :های ارایه آمار و اطالعاتو دوره ضوابط مربوط به زمان - ج
  :گرددهای مربوط به ارایه آمار و اطالعات به شرح ذیل تعیین میزمان و دوره

  

  .دستگاههای مسؤول و نحوه ارایه اطالعات و آمار تصادفات رانندگی :1-5جدول   
  زمان ارایه آمار

 2سالیانه  1ماهیانه  مسؤولدستگاه   اطالعات مورد نظر
    3ایام نوروز

 اسفند تا 25(
  ) فروردین15

  ---    --- رانندگی ناجا و راهنمایی پلیس  نقلیه وسایل
       رانندگی ناجا و راهنمایی پلیس  تعداد تصادفات

        سازمان پزشکی قانونی کشور  شدگانکشته
 و وزارت بهداشت، درمان  مجروحین

        پزشکی آموزش
ترافیک عبوری روزانه و 
  تعداد سفرهای انجام شده

 ونقل حملسازمان راهداری و 
      ---  ایجاده

 ونقل حملسازمان راهداری و   طول راههای کشور
  ---    ---  ایجاده

ارایه گزارش وضعیت 
  ها شاخصموجود و تحلیل 

کمیسیون ایمنی  دبیرخانه
      ---  راهها

 

 زمان ارایه آمار ماهیانه حداکثر تا پایان ماه بعد -1

             پزشکی قـانونی زمـان ارایـه آمـار حـداکثر تـا پایـان پـانزدهم مـاه بعـد                      Onlineاندازی سیستم   پس از راه   :کرتذ
  .خواهد بود

 زمان ارایه آمار سالیانه حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد -2

   اردیبهشت ماه همان سال15زمان ارایه آمار ایام نوروز حداکثر تا  -3
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پلیس راهنمایی  کشور و ای با همکاری وزارت جادهونقل حملراهداری و سازمان : 1تبصره
های  نسبت به تعیین دقیق مرز محدوده      1385و رانندگی ناجا حداکثر تا پایان سال        

  . که مالک عمل تعیین محل تصادفات خواهد بود اقدام نمایدشهری بروندرون و 

، نظام ثبـت آمـار و اطالعـات         1385ال  ماه س   تمامی دستگاهها مکلفند تا اول آبان      :2تبصره
خود را با اطالعات درخواستی تطبیق نموده و اطالعات درخواستی را از آن تاریخ         

های زمانی بیان شده در بند ج به دبیرخانه کمیسیون          به صورت مستمر و طی دوره     
  .ارایه نمایند

  ی ایمنی راههاها شاخصضوابط مربوط به اعالم : د

  انه کمیسیون ایمنی راههادبیرخ: مسؤولدستگاه  •
دبیرخانه کمیسیون ایمنی راهها موظف اسـت گزارشـی از وضـعیت ایمنـی راههـا،                

ی ذیل اواخر خرداد ماه هر      ها  شاخصتجزیه و تحلیل و مقایسه با سایر کشورها را براساس           
  .سال تهیه و ارایه نماید

ه بـه   بیـانگر میـزان آسـیب وارد      :  هـزار نفـر جمعیـت      100شاخص تعداد کشته به      .1
  .باشدصورت مرگ به مردم یک کشور از تصادفات رخ داده شده می

        بیــانگر ارتبــاط تعــداد :  موجـود نقلیــه وســیله هــزار 10شـاخص تعــداد کــشته بـه    .2
 .باشد آن کشور مینقلیه وسایلشدگان به میزان تعداد کشته

وسته وقوع پی بیانگر میزان شدت تصادفات به    :  تصادف 100شاخص تعداد کشته به      .3
 . باشددر کشور می

سـت کـه      نشانگر میزان خطـری ا    : شاخص تعداد کشته به مجموع کشته و مجروح        .4
توانـد    افزایش مقدار این شـاخص مـی      . کند   را تهدید می   ونقل  حملکاربران سیستم   

  فقـدان ، نـاایمن نقلیـه  وسـایل : گویای مشکالت و مسایل متعددی باشـد از جملـه     
 ضـعف   ، و یا عدم استفاده از آنها توسط سرنـشینان         نقلیه  وسایلتجهیزات ایمنی در    

 .مرکز درمانی رساندن مصدوم به  ضعف خدمات پزشکی پس از،امدادرسانی سیستم
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بیـانگر  :  اسـتان  شهری  برون استان به طول راههای      شهری  برونشاخص تعداد کشته     .5
 .باشدخیزی راههای استان میمیزان حادثه

ی به اطالعات موجود قابل احصاء بوده و ارایـه          ی فوق بر اساس دسترس    ها  شاخص :تبصره
در صـورت دسـتیابی بـه سـایر         . آن در گزارش ساالنه دبیرخانـه ضـروری اسـت         

ی معتبر دیگری نیز در     ها  شاخصرسانی  تواند جهت  اطالع   اطالعات، دبیرخانه می  
  .گزارش ارایه نماید
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  1فرم شماره 
  ناجا مربوط به پلیس راهنمایی و رانندگیگذاری شده،   شمارهنقلیه وسایلارایه آمار تعداد 

  : سال-زمان تولیدآمار
  

  .)از ابتدا تا کنون(گذاری شده  شمارهنقلیه وسایلتعداد کل : 1-1جدول 
  گذاری شدهنقلیه شماره تعداد وسایل

ف
ردی

تان  
 اس

نام
  

صی
شخ

ی 
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  .نقلیه وسیله اضافه شده به ناوگان به تفکیک نقلیه وسایلتعداد : 2-1 جدول
  گذاری شدهنقلیه شماره تعداد وسایل

ف
ردی

تان  
 اس

نام
  

صی
شخ

ی 
وار

س
  

سی
تاک
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می
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ایر
س

مع  
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  .نقلیه وسیله اسقاط شده به تفکیک نقلیه وسایلتعداد : 3-1 جدول
  گذاری شدهنقلیه شماره تعداد وسایل
ف
ردی

تان  
 اس

نام
  

صی
شخ

ی 
وار

س
  

سی
تاک

  
نی
می
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بو
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  2فرم شماره 
  ارایه آمار تعداد تصادفات رانندگی، مربوط به پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا 

  :             ماه:          سال-زمان تولید آمار
  

  .تعداد تصادفات به تفکیک نوع و محل تصادف: 1-2جدول  

  
 ).کل کشور(تعداد تصادفات به تفکیک علت تصادف : 2-2جدول 

  محل تصادف
  جمع   اه روستاییر  شهری برون  شهری درون  مؤثرعوامل 
          انسان
          نقلیه وسیله

          راه ومحیط
  

   . به تفکیک علت تامهتصادفاتتعداد : 3-2جدول                     
  شهری برون  شهری درون  علت تامه

      سرعت غیر مجاز
      سبقت غیر مجاز
      عدم توجه به جلو

      انحراف و تجاوز به چپ
      عدم رعایت فاصله طولی
      عدم رعایت حق تقدم عبور
      نقض مقررات حمل بار

      خطای عابر
      نقلیه وسیلهنقص فنی 

      نقص فنی راه
      سایر

  نوع تصادف
  خسارتی  جرحی  فوتی

ف
ردی

  

نا
تان

 اس
م

ون  
در

 
ری

شه
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بر

 
ری
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یی  

ستا
 رو
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مع 
ج
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  . در تصادفمؤثرتعداد تصادفات به تفکیک عامل انسانی : 4-2جدول                    
  تعداد   عامل انسانی

    خستگی و خواب آلودگی
    نقص عضو مؤثر

    هولت سنضعف ناشی از ک
    استعمال مواد مخدر

    مصرف مشروبات الکلی
    توجهی به مقررات بی

    مورد عجله و شتاب بی
    عدم تشخیص سهم عبور سایرین

    عدم آشنایی به جاده
    تخلف عمدی
    سایر حاالت

  
     . مقصرنقلیه وسیلهتعداد تصادفات به تفکیک عامل : 5-2جدول                    

   تعداد  نقلیه هوسیلنقایص 
    نقص سیستم روشنایی
    نقص سیستم ترمز
    نقص سیستم فرمان
    صاف بودن الستیک

    فقدان زنجیر چرخ در مواقع ضروری
    پاکن در مواقع ضروری فقدان برف

    مهار نکردن محموله به طرز صحیح
    نقص دستگاه تعلیق

    سایر نقایص
  



  ضوابط ارایه آمار و اطالعات تصادفات راهها: 5                                      پیوست 222

 

  .ت به تفکیک نقایص مؤثر معبر در محل تصادفتعداد تصادفا: 6-2جدول                
  )تصادفاتی که نقص جاده باعث تصادف بوده است(

  شهری برون   شهری درون  نقایص معبر
      نقص عالئم عمودی
      نقص عالئم افقی

      کم عرض بودن معبر
      انداز وجود مانع دست

      فقدان شانه خاکی و پارکینگ
      اختالف سطح بین آسفالت و شانه
      فقدان حفاظ ایمنی کنار معبر

      غیر استاندارد بودن حفاظ کنار معبر
      ای نشست جاده

      نقص رویه آسفالت
      قوس با زاویه تند

      شیب عرضی و طولی غیر استاندارد
      نقص روشنایی معبر
      لغزندگی سطح جاده

      سایر
  

  .شخصه محل تصادفتعداد تصادفات به تفکیک م: 7-2جدول                 
  شهری برون   شهری درون  مشخصه محل تصادف

      عادی
      تقاطع
      پل
      تونل
      میدان
      سایر
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  .تعداد تصادفات به تفکیک جهت معبر: 8-2جدول                       
  شهری برون   شهری درون  جهت معبر

      یک طرفه
      دو طرفه مجزا

      دو طرفه غیر مجزا
            

  . به تفکیک ساعت وقوع تصادفشهری درونتعداد تصادفات : 9-2جدول 
  ساعت وقوع تصادف

ف
ردی

  

  نام استان
  جمع  24-20  20-16  16-12  12-8  8-4  4-0

                  
  

   . به تفکیک ساعت وقوع تصادفشهری برونتعداد تصادفات : 10-2جدول 
  ساعت وقوع تصادف

ف
ردی

  

  نام استان
  جمع  24-20  20-16  16-12  12-8  8-4  4-0

                  
  

  . درگیر در تصادفنقلیه وسیله به تفکیک نوع شهری درونتعداد تصادفات : 11-2جدول 
  گذاری شدهنقلیه شماره تعداد وسایل

ف
ردی
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  . درگیر در تصادفنقلیه وسیله به تفکیک نوع شهری برونتعداد تصادفات : 12-2جدول 
  گذاری شدهنقلیه شماره تعداد وسایل

ف
ردی

تان  
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نام
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  . مقصرنقلیه وسیله به تفکیک نوع شهری درونتعداد تصادفات : 13-2جدول 

  گذاری شدهنقلیه شماره تعداد وسایل

ف
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   . مقصرنقلیه وسیله به تفکیک نوع شهری برونتعداد تصادفات : 14-2جدول 

  گذاری شدهنقلیه شماره تعداد وسایل
ف
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  .  به تفکیک وضعیت آب و هواشهری درونتعداد تصادفات : 15-2جدول   
  وضعیت هوا

ف
ردی

  

نام 
  غبارآلود  ابری طوفانی  نریزش بارا  ریزش برف لودآ مه صاف استان

                  
  

  . به تفکیک وضعیت آب و هواشهری برونتعداد تصادفات : 16-2جدول   
  وضعیت هوا

ف
ردی

  

نام 
  غبارآلود  ابری طوفانی  ریزش باران  ریزش برف آلود مه صاف استان

                  
                

  .ه به تفکیک نوع راشهری برونتعداد تصادفات : 17-2جدول   
  نوع راه 

  نام استان  ردیف
  روستایی  فرعی  اصلی  بزرگراه  آزادراه

  جمع

                
  

  . به تفکیک نوع راهشهری برونتعداد کشته سر صحنه تصادفات : 18-2جدول   
  نوع راه 

  نام استان  ردیف
  روستایی  فرعی  اصلی  بزرگراه  آزادراه

  جمع

                
  

  . به تفکیک نوع راهشهری درونصادفات تعداد کشته سر صحنه ت: 19-2جدول 
  نوع راه 

  نام استان ردیف  محلی  2شریانی درجه   1شریانی درجه 
  فرعی اصلی   فرعی  اصلی  بزرگراه  آزادراه

  جمع
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  . بر اساس نوع برخوردشهری درونتعداد تصادفات : 20-2جدول 

ف
ردی
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  . براساس نوع برخوردشهری برونتعداد تصادفات : 21-2جدول 

ف
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  3فرم شماره 
  کشور قانونی پزشکی سازمان مربوط به رانندگی، تصادفات از  ناشیشدگان کشته تعداد آمار ارایه

  :             ماه:                سال-زمان تولید آمار
  

  . به تفکیک محل فوتشهری درون ناشی از تصادفات انشدگ کشتهتعداد : 1-3جدول  

  محل فوت
 ردیف

نام 
جمع   منزل  بیمارستان  درحین انتقال به بیمارستان  در محل حادثه  استان

              
  

  .به تفکیک محل فوت )روستایی راههای از غیر( شهری برونتصادفات  از  ناشیشدگان کشتهتعداد : 2-3جدول
  فوتمحل 

 ردیف
نام 
جمع   منزل  بیمارستان  درحین انتقال به بیمارستان  در محل حادثه  استان

              
  

 . ناشی از تصادفات راههای روستایی به تفکیک محل فوتشدگان کشتهتعداد : 3-3 جدول

  محل فوت
 ردیف

نام 
جمع   منزل  بیمارستان  درحین انتقال به بیمارستان  در محل حادثه  استان

              
  

   . به تفکیک وضعیت متوفیشهری درون ناشی از تصادفات شدگان کشتهتعداد  :4-3جدول 
  وضعیت متوفی 

 ردیف  سرنشین  عابر  راننده
  نام

  استان
   مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن

 جمع  سایر موتورسوار
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 بـه تفکیـک     )غیـر از راههـای روسـتایی       (شـهری   برون ناشی از تصادفات     شدگان  کشتهتعداد   : 5-3جدول  
   .وضعیت متوفی

  وضعیت متوفی 
 ردیف  سرنشین  عابر  راننده

  نام
  استان

   مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن
 جمع  سایر موتورسوار

                      
  

  . ناشی از تصادفات راههای روستایی به تفکیک وضعیت متوفیشدگان کشتهتعداد  : 6-3جدول  
  وضعیت متوفی 

 ردیف  سرنشین  عابر  راننده
  نام

  استان
   مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن

 جمع  سایر موتورسوار

                      
      

  ).کل کشور( ناشی از تصادفات به تفکیک گروه سنی و وضعیت متوفی شدگان کشتهتعداد : 7-3جدول

  

  وضعیت متوفی 
  گروه سنی

  جمع  سایر  موتورسوار  سرنشین  عابر  راننده
               سال5زیر 

               سال6-10
               سال11-17
               سال18-24
               سال25-29
               سال30-39
               سال40-49
               سال50-59

               سال60باالی 
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  ).کل کشور( ناشی از تصادفات به تفکیک محل تصادف و محل فوت شدگان کشتهتعداد : 8-3جدول 
  جمع  تاییراه روس  شهری برون  شهری درون  محل فوت  محل تصادف

          در محل حادثه
          بیمارستان

          در حین انتقال به بیمارستان
          منزل

  

   . ناشی از تصادفات به تفکیک میزان تحصیالتشدگان کشتهتعداد : 9-3جدول   
نام   ردیف  میزان تحصیالت

  جمع  دانشگاهی  متوسطه  راهنمایی  ابتدایی  بیسواد  استان
                

  

  . ناشی از تصادفات به علت ضربه به سر به تفکیک وضعیت متوفیشدگان کشتهداد تع: 10-3جدول 
نام  ردیف  وضعیت متوفی

  جمع  سایر  موتورسوار سرنشین  عابر  راننده  استان
                

  

  .ی مختلف کشورها استان ناشی از تصادفات به تفکیک گروه سنی در شدگان کشتهتعداد : 11-3جدول      
  وه سنیگر  

ف
ردی

تان  
اس

  

یر 
ز

5
سال

 
  

6-
10

سال
 

  

11-
17

سال
 

  

18-
24

سال
 

  

25-
29

سال
 

  

30-
39

سال
 

  

40-
49

سال
 

  

50-
59

سال
 

  

الی
با

 
60

سال
 

  

 جمع
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  4فرم شماره 
ناشی از تصادفات رانندگی، مربوط به وزارت بهداشت، ارایه آمار ماهیانه تعداد مجروحین 

  1درمان و آموزش پزشکی
  :   ماه:             سال-زمان تولید آمار

            

  . به تفکیک وضعیت مصدومشهری درونتعداد مجروحین ناشی از تصادفات : 1-4 جدول 
  مصدوموضعیت 

  نام ردیف  سرنشین  عابر  راننده
  استان

 جمع  یرسا موتورسوار   مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن

                      
  

به تفکیک وضعیت ) غیر از راههای روستایی (شهری برونتعداد مجروحین ناشی از تصادفات : 2-4جدول 
  .مصدوم

  مصدوموضعیت 
  نام ردیف  سرنشین  عابر  راننده

  استان
 جمع  سایر موتورسوار   مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن

                      
  

  .تعداد مجروحین ناشی از تصادفات راههای روستایی به تفکیک وضعیت مصدوم: 3-4 جدول 
  مصدوموضعیت 

  نام ردیف  سرنشین  عابر  راننده
  استان

 جمع  سایر موتورسوار   مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن

                      
  

  ).شورکل ک(تعداد مجروحین ناشی از تصادفات به تفکیک نوع مصدومیت : 4-4جدول  
  نوع مصدومیت  وضعیت مصدوم

  جمع  سایر موتورسوار  سرنشین  عابر  راننده
              جراحت سطحی
              جراحت شدید
              نقص عضو

                                                 
  .)نه استان محل درمان(الذكر بر اساس استان محل تصادف ثبت و ارايه گردد  الزم به ذكر است كليه اطالعات فوق.١
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  .تعداد مجروحین ناشی از تصادفات به تفکیک گروه سنی و وضعیت مصدوم در کل کشور: 5-4 جدول

 
  
  .ی مختلف کشورها استانتعداد مجروحین ناشی از تصادفات به تفکیک گروه سنی در : 6-4جدول  

  گروه سنی  

رد
ف
ی

تان  
اس

  

یر 
ز

5
سال

 
  

6-
10

سال
 

  

11-
17

سال
 

  

18-
24

سال
 

  

25-
29

سال
 

  

30-
39

سال
 

  

40-
49

سال
 

  

50-
59

سال
 

  

الی
با

 
60

سال
 

  

 جمع

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

  

   مصدوموضعیت 
  گروه سنی

  جمع  سایر  ارموتورسو  سرنشین  عابر  راننده
               سال5زیر 

               سال6-10
               سال11-17
               سال18-24
               سال25-29
               سال30-39
               سال40-49
               سال50-59

               سال60باالی 
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  5فرم شماره 
وری روزانه و تعداد سفرهای انجام شده، مربوط به سازمان راهداری و ارایه آمار ترافیک عب

  اینقل جاده و حمل
  :             ماه:             سال-زمان تولیدآمار

      

  .متوسط حجم ترافیک عبوری به تفکیک استان: 1-5جدول    
  رشد ساالنه متوسط حجم ترافیک عبوری روزانه  نام استان  ردیف
        

  
  .نقلیه وسیلهمتوسط حجم ترافیک عبوری بر حسب : 2-5جدول

  نقلیه وسیلهنوع 

ف
ردی

  

  
نام 
  استان

سواری و 
  وانت

  اتوبوس
کامیون دو محور 

  بوس سبک و مینی
کامیون دو 

  محور و سه
کامیون سه 

  باال محور به
  جمع

                

  
 عمومی در ونقل حملناوگان عداد سفر انجام شده و همچنین تعداد مسافر جابجا شده توسط  ت:3-5جدول 

  .ی مختلفها استان
    برون استانی  درون استانی

  جمع سواری  بوس مینی  اتوبوس  جمع  سواری بوس مینی اتوبوس
  جمع

  کل 

تان
اس

افر  سفر  
مس

افر  سفر  
مس

افر  سفر  
مس

افر  سفر  
مس

افر  سفر  
مس

افر  سفر  
مس

افر  سفر  
مس

افر  سفر  
مس

افر  سفر  
مس
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  6ره فرم شما
  ایارایه آمار طول راههای کشور، مربوط به سازمان راهداری و حمل نقل جاده

  : سال-زمان تولید آمار
  
  ).کیلومتر(برداری  مجموع طول راههای تحت بهره  :1-6جدول    

  نوع راه 
  نام استان  ردیف

  روستایی  فرعی  اصلی  بزرگراه  آزادراه
  جمع

                
  
  ).کیلومتر(اههای اضافه شده مجموع طول ر: 2-6جدول   

  نوع راه 
  نام استان  ردیف

  روستایی  فرعی  اصلی  بزرگراه  آزادراه
  جمع

                
  
  

 
  





 

 





 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  6تـوسـپی
وزش و ـام آمـرح انسجـط

  1اـایمنی راهه ازیـس فرهنگ
                                                 

  7/5/1385 مصوبه جلسه چهاردهم کمیسیون ایمنی راهها مورخ .1
 





 

 

  





 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقدمه
 رفتـار اسـتفاده     ترافیک در کشور ما ناشی از      ونقل  حملبسیاری از مشکالت مربوط به      

کنندگان است که علت اصلی آن عـدم آگـاهی، نداشـتن آمـوزش کـافی و فقـدان وجـدان                     
کارشناسان علوم اجتمـاعی بـر ایـن        . اجتماعی نسبت به حقوق سایر استفاده کنندگان است       

هـای آمـاری نیـز      یافتـه . باورند که امر آموزش دارای بیشترین تأثیر در اصالح رفتـار اسـت            
 در ایمنـی راه  %90قعیت است که سهم افراد و نقش عامل انسانی نزدیک به           حاکی از این وا   

  ].1 [و وقوع تصادفات مؤثر است
که برگرفته از نتایج مطالعات     ) پیارک(همچنین با توجه به تحقیقات مجمع جهانی راه         

عوامـل  ) 1( شـکل    باشد بـه شـرح      کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه عضو خود می         
  . استارایه شده دفات رانندگیمؤثر بر تصا

 سهم تجمعی عامل راه     ،  %93سهم تجمعی عامل انسان     با توجه به نتایج این تحقیقات       
    .باشد می% 13 نقلیه وسیلهسهم تجمعی عامل   و32%
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  .))پیارک(مجمع جهانی راه ( رانندگی  بر تصادفاتمؤثرسهم عوامل : 1-6 شکل
  

سـازی ایمنـی در       موضوع آمـوزش و فرهنـگ       به 1های پیشنهادی اسکاپ  در توصیه 
ی اجرایی اشاره شده است، چرا کـه بـدون اصـالح            ها  فعالیت همپای سایر    ونقل  حملزمینه  

، سایر اقدامات اجرایـی بـازده مطلـوبی نخواهـد           ونقل  حملکنندگان از سیستم     رفتار استفاده 
رور بـه عنـوان     این امر به ویژه در کشورهای در حال توسعه که فرهنگ عبـور و مـ               . داشت

  .یابدبخشی از فرهنگ شهروندی دچار اعوجاج است، اهمیت بیشتری می
کننـدگان از سیـستم      با هدف تغییر رفتار اسـتفاده      ونقل  حملآموزش در زمینه ایمنی     

.  و ترافیک منجر خواهد شـد      ونقل  حملگیرد که به ایمنی در عبور و مرور و بهبود           انجام می 
 اسـت، فرهنـگ     سـازی   فرهنـگ  شـود اقـدامی در جهـت         نانچه به خـوبی انجـام     چآموزش  
ها و باورهاست که از کودکی در اثر عوامـل مختلفـی کـه از محـیط و          ای از آگاهی  مجموعه

ها در شرایط معمول و دور از هر فشاری گیرد و رفتار انسانگیریم در ما شکل می   جامعه می 
  .ناشی از آن است

                                                 
  اجتماعي آسيا و اقيانوسيه-سازمان توسعه اقتصادي . ١
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هـیچکس جـدا از     . پذیر است  رد آموزش انسان به دلیل قدرت یادگیری زیادی که دا       
ما همچنان که در حال زندگی کردن هـستیم، مـدام در معـرض              . تأثیر فرآیند آموزش نیست   

آموزش امری جدانشدنی از انسان است، اما آنچه در اینجا مد نظر است        . آموزش قرار داریم  
ونه که مورد آموزش آگاهانه و هدفمند است، یعنی آموزش با هدف تغییر رفتار مخاطب آنگ          

  . نظر آموزش دهنده است
گیـری از ابزارهـای     های مخاطب بـا بهـره      آموزشی که با توجه به شناخت و ویژگی       

آموزشی که در حال حاضر بسیار پیشرفته و متنوع شده است صورت گیرد، یقیناً بـه تغییـر                  
  .شود میسازی فرهنگنگرش و رفتار مخاطب منجر شده و در صورت تداوم 

 ایمنی راهها در کشور، وضع      سازی  فرهنگ است که در زمینه آموزش و        واقعیت این 
ای وجود ندارد، در حال حاضر سازمان یا موسسه خاصی کـه انحـصاراً              چندان دلگرم کننده  

، موضـوعات و محـصوالت      هـا   روشوظیفه آموزش ترافیک را به عهده داشته و بر تـدوین            
  یی کـه بعـضاً در ایـن زمینـه فعالیـت     ها سازمانآموزشی نظارت داشته باشد، وجود ندارد و     

ای و بـا صـرف بخـش کـوچکی از منـابع و              کنند، به عنوان یک عملکرد فرعی و حاشیه       می
             نماینـد کـه بـه هـیچ وجـه پاسـخگوی نیازهـای گـسترده و انبـوه                   امکانات خود اقدام مـی    

 . مخاطبان نیست

 مستقیم مـدیریت، نظـارت و   ای کشور چندین سازمان مسئولیت جادهونقل  حملدر  
ی هـا   فعالیتها و دامنه    ها با مسئولیت   و نهاد  ها  سازماناین  .  دارند   ایمنی را برعهده   تأمیننیز  

 تـأمین ای به فعالیت پرداختـه و در پـی ایجـاد و             جاده ونقل  حمل متفاوت در رابطه با ایمنی    
در ایـن میـان     . باشندهای خود می  ای در محدوده وظایف و مسئولیت      جاده ونقل  حملایمنی  

  . آید به شمار میونقل حملوزارت راه و ترابری متولی اصلی ایمنی در سطح 
 در زمینه ایمنی     و سازمان   ایمنی راهها چندین نهاد    سازی  فرهنگدر بحث آموزش و     

باشند، به خاطر گـستردگی موضـوع و انبـوه مخاطبـان و جلـوگیری از                 مؤثر می  ونقل  حمل
ی دخیل برای مدیریت و نظارت بـر آمـوزش و           ها  سازماناهنگی میان   کارهای موازی و هم   

 ایمنی راههـا، بایـد سیـستم و نظـامی طراحـی و پیـشنهاد گـردد کـه تمـامی                      سازی  فرهنگ
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ریزی جامع و   گذاری و برنامه   و نهادهای دخیل را در بر گرفته و از طریق سیاست           ها  سازمان
 و هـا  سـازمان هـای هـر کـدام از    سئولیتای، وظایف و م جادهونقل حملیکپارچه در سطح    

همچنین از طریق این سیستم     . خوبی تبیین گردد   ههای وسیع مخاطبان ب   طیف مقابل نهادها در 
 در دستیابی بـه اهـداف از پـیش تعیـین شـده مـشخص          ها  سازمانها و   سهم هر یک از نهاد    

درک در طـرح    گردد، در ادامه سعی بر این است موارد فوق به طور شفاف، واضح و قابـل                 
  . ایمنی راهها برداشتسازی فرهنگلحاظ گردد تا بتوان گامی در جهت ارتقاء آموزش و 

  

  مطالعات تطبیقی •
  :اقدامات انجام شده توسط کشورهای دیگر

 ونقـل   حملآشنایی با تجربیات کشورهای دیگر به ویژه کشورهایی که از لحاظ ایمنی             
  .ید واقع گرددتواند مفبرند میدر شرایط مطلوبی به سر می

اما آنچه در بررسی مطالعات کشورهای دیگر باید بـیش از همـه مـورد بررسـی قـرار                   
توان ها، وجوه اشتراک و افتراق دو کشور است، نمی        ها، ویژگی گیرد، درک شرایط، موقعیت   

  .پردازی زد ها را در نظر داشت، دست به الگوبدون آنکه این تفاوت
ی آموزشی که در کـشورهای دیگـر انجـام          ها  فعالیتی از   پرداز البته نفس تقلید و الگو    

هـا از آن اجتنـاب شـود،        بـرداری  گرفته، مذموم و ناپسند نیست، بلکه آنچه باید در این الگو          
خالقانه است، تقلیـدی کـه بـدون درک شـرایط اجتمـاعی، اقتـصادی و                 تقلید صرف و غیر   

  ].2 [فرهنگی صورت گیرد
             در ایـن کـشورها      ونقـل   حمـل ینـد آمـوزش ایمنـی       چنانچه توجه داشته باشیم که فرا     

               شده و متکـی بـر اصـول علمـی و تجربـی و بـا بکـارگیری کارشناسـان                     ریزی  برنامهکامالً  
زبده و با هزینه کردن سرمایه کافی در این زمینه است، آنگاه ضـرورت کـسب ایـن تجربـه                    

  .شودمی آشکار
 ایمنـی راههـا   سـازی   فرهنـگ جام شده در زمینه آموزش و       در ادامه خالصه اقدامات ان    

و یک کشور که شرایطی مشابه ایـران        )   انگلیس  - آمریکا   –سوئد  ( کشور پیشرفته    3توسط  
  .گرددداشته باشد ذکر می) ترکیه(



  241                                                                                   هاسیمای ایمنی راه 

 

  آمریکا •
در میان کشورهای پیشرفته جهان، ایاالت متحده آمریکا از جمله چند کشوری است   

  . و آموزش ترافیک فعالیت زیادی داشته استکه در زمینه ایمنی 
سـسات خـصوصی و     ؤی دولتی، م  ها  سازماندر این کشور آموزش ترافیک از سوی        

هـای متفـاوت و    در قالبها آموزشاین . گیردالمنفعه صورت می   ی غیر دولتی عام   ها  سازمان
  ].2 [شودبا محتوای گوناگون به افراد داده می

دهد که علیرغم   رافیک در کشور آمریکا نشان می     ی جاری آموزش ت   ها  روشبررسی  
های قابل توجهی در زمینه ارتقاء فعالیت       گذاریفرهنگ نسبتاً باالی ترافیکی، کماکان سرمایه     

گیرد و آموزش یکی از ابزارهای اصلی حل مسایل ایمنی و روان کردن             آموزشی صورت می  
 را در سه رده ها آموزشتوان ی میبندی کلدر یک تقسیم ].4 [شودترافیک در نظر گرفته می

  بندی کردآموزش، کارآموزی و کارزار تبلیغاتی تقسیم

  1آموزش -

  آموزش در مدارس .1
  آموزش برای اخذ گواهینامه .2

  ٢کارآموزی -
  ها و دورهها کالس .1

  )غیرمستقیم(های تربیت افراد متخصصدوره - 
  های مربوط به افراد متقاضی مهارت آموزیدوره - 

  کتاب .2
  یینوارهای ویدیو .3
  افزارهای آموزشینرم .4
  بروشورها .5

                                                 
1. Education 
2. Training  
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 1کارزارهای تبلیغاتی -

از مهمترین کارزارهای تبلیغاتی که در حال حاضر در آمریکا درحال اجرا هستند به              
  : توان اشاره کردموارد زیر می

  ،آمریکا را به کمربند ایمنی مجهز کنیم .1
  ،کمربندتان را ببندید و گرنه جریمه خواهید شد .2
  ،ات الکلی در رانندگی، بازنده شما هستیددر صورت مصرف مشروب .3
  ،مشارکت ایمن در راه .4
  ،از چراغ قرمز عبور نکنید .5
  ،روی به مدرسهروز پیاد .6
  .کارزار ملی ایمنی کودکان .7

   و بازخورد آنها آموزشارزیابی  -
  

  انگلستان •
 نفر به سختی    42000های انگلستان کشته و حدود       نفر در جاده   3500ساالنه حدود   

دهد که   سانحه رانندگی رخ می    300000د، به طور کلی در هر سال بیش از          شونمجروح می 
           این سـوانح فـشار سـنگینی را بـر اقتـصاد جامعـه وارد              . شودشماری می باعث خسارات بی  

 میلیـارد پونـد در سـال    3ها در حدود  کند به طوری که هزینه مستقیم تصادفات در جاده        می
  و دولت انگلـستان بـه منظـور افـزایش ایمنـی عبـور و مـرور                از این ر  . شودتخمین زده می  

ای را به مرحله اجرا گذارده است که در نهایت به بهبـود بیـشتر               های آموزش گسترده  برنامه
  .عبور و مرور، کاهش تصادفات و افزایش ایمنی بیانجامد

شـده   در انگلستان اختیار قانونی ایمنی راهها به مقامات محلی واگذار            1974از سال   
 هزینه تأمینو بسیاری از مقامات محلی این مسئولیت را با استخدام افسران ایمنی جاده و با     

ی آمـوزش  هـا  کـالس افسران ایمنـی راههـا   . آموزش و اجرای ایمنی و تبلیغات انجام دادند      
                                                 

1. Campaign 
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ی آموزشـی تهیـه   هـا  کـالس کنند و مطالب و موضوعات الزم را جهـت  معلمین را ادراه می   
  .]3[ دهندای الزم را ارایه میهکرده و مشاوره
 :ی ارایه شده عبارتند ازها آموزش

 ، آموزش کودکان-

 ، آموزش نوجوانان-

 ، آموزش بزرگساالن-

  . آموزش رانندگان متخلف-
  

  :هایی از اقدامات آموزش ترافیکنمونه
 ،RoSPA انجمن "رانندگان ماهر" پروژه -الف

   ، گشت ایمنی-ب
  ،تجربه خطر یادگیری ایمنی از طریق -ج
  ،Think روش -د
  ، برنامه مشترک آموزش انگلیس و اسکاتلند-و
  ، آموزش ایمنی در مدارس-ه
  .نامه راهنمایی برای کاربران جوان راه تدوین آیین-ی
  

  سوئد •
مـردم مالـک     % 81 در حـد بـاالیی اسـت،         نقلیـه   وسیلهسوئد از لحاظ نرخ مالکیت      

دهد که این کشور از لحاظ       نیز نشان می   نقلیه  سایلواند، همچنین تعداد تصادفات     نقلیه  وسیله
برد، بـا ایـن همـه کـشور سـوئد از جملـه              ایمنی ترافیک در وضع بسیار مطلوبی به سر می        

های گسترده و همه جانبـه نـسبت بـه آمـوزش ایمنـی و               ریزیکشورهایی است که با برنامه    
  .]3و 2[ دهدداری را انجام میکاهش تصادفات اقدامات دامنه
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ش رانندگی و بازآموزی 
آموز

ف
رانندگان متخل

  
  

- 
بازآموزی رانندگا

ف
ن متخل

 
- 

گذراندن دوره
های آموزشی

  

- 
س بــازآموزی 

ت در کــال
شــرک

ش خصوصی 
توسط بخ

 
  

- 2
ت تئــوری و 

 ســاع
15

 دقیقــه 
عملی

 
- 

ک های اولیه
دوره کم

 
- 

دوره آموزشــی بــرای مربیــان   
آموزشگاههای رانندگی

  

ش
آموز

 
های عمومی رسانه

ای
  

-  
برنامــه ایــده

آل صــفر بــرای 
رســیدن بــه هــیچ کــشته و  

ت شدید با اسـتفاد    
مصدومی

ه 
از رسانه

  ها

-  
ش خطرات سرعت

آموز
 

- 
ش موتورسواران

آموز
 

- 
اســتفاده کمتــر از مــشروبات 

الکلی
 

-  
تولید فیلم

های آموزشی
 

- 
نرم

افزار آموزشی
 

- 
نوارهای ویدیویی

 
- 

کارزار تبیلغاتی رسانه
ای

  

- 
در برنامه 

هـای رسـانه   
هـا بـه    
ک توجه کمـی     

ش ترافی
میآموز

شود
  

ش بزرگساالن
آموز

  

-  
دوره

مدهــای آموزشــی کوتــاه   
ص رانندگان جوان

ت مخت
  

- 
استفاده از کمربند ایمنی

  
- 

عدم استفاده از موبایل
  

-  
ش معلمـــین توســـط 

آمـــوز
افسران ایمنی راهها

 
- 

استفاده از کمربند ایمنی
  

-  
ش غیر حضوری

آموز
 

- 
بروشورهای آموزشی

 
- 

کتاب
های آموزشی

  

  

ش کودکان و نوجوانان
آموز

  

-  
س و

در کال
 م

درسه
  

- 
در محیط واقعی توسط مربیان

 
- 

120
ت آ

 ساع
ش نظری و عملی

موز
  

-  
ک والــدین و     

ش کودکـان بـا کمـ
آمـوز

معلمان
 

- 
ش دوچرخه سواری

 آموز
 

- 
ش استفاده از وسایل

 آموز
نقلیه عمومی

 

-  
س

ش کودکان و نوجوانان در مدار
آموز

 
- 

ش مهارت
آموز

 
های گوناگون

 
- 

ک
ش ترافی

پارک آموز
  

- 
واحد درسی اجباری 

 
- 

توجه بیشتر به تئوری و کمتر به عملی
  

جدول 
6-

1 :
ش در کشورهای سوئد، انگلستان،آمریکا و ترکیه

ت آموز
مقایسه وضعی

.  

موضوع
سوئد  
انگلست  
ان

آمریکا  
ترکیه  
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  ١شناسایی مخاطبان •
بخش اعظم محتوای آموزشی را نقش مخاطب در ترافیک، ویژگی شغلی و سنی که نوع               

  .کندزند تعیین مینیاز او به آموزش را رقم می
یابـد و نیـز     ای که از خردسالی آغاز و تا کهنسالی ادامـه مـی           توجه به دامنه سنی گسترده    

هـا،  مختلف جسمی، روانی و اجتماعی، تفاوت سطح آگـاهی        های   ژگییتنوع و گستردگی و   
پذیری افراد و نظایر اینها از جمله نکـاتی هـستند            های جامعه  های شناختی و ویژگی    توانایی

چـرا کـه عوامـل ذکـر شـده در           . بندی جامعه مخاطب باید در نظر گرفته شـود         که در گروه  
هـای  هـای مختلـف هـدف     نبـه محتوای آموزش مسایل ایمنی، میزان آموزش مـورد نیـاز ج          

  .مؤثرند) شناخت، نگرش، تغییر رفتار(آموزشی 
مخاطبان ما در آموزش شامل عـابران، راننـدگان، سرنـشینان، پرسـنل عملیـاتی و سـایر                  

                گردنـد کـه در ادامـه در مـورد آن بحـث            باشد که هر کـدام بـه گروههـایی تقـسیم مـی             می
  .خواهد شد

  
  عابران پیاده - 1

 ترافیک هستند، عـابران پیـاده بـه         ونقل  حملپذیرترین عوامل انسانی در      آسیب   یکی از 
  .شوندبندی می صورت ذیل دسته

منظور از این گروه کـسانی هـستند کـه بـه تنهـایی در ترافیـک پیـاده                   : خردساالن -
 3حضور ندارند بلکه همواره با یک فرد بزرگتر خـود هـستند، از لحـاظ سـنی از                   

  .یابدسالگی ادامه میسالگی شروع و تا شش 
شـوند، یعنـی زمـانی کـه بـه           سال مـی   11 تا   6کودکان شامل گروه سنی     : کودکان -

 .تحصیل دوره ابتدایی مشغولند

 .یابد سالگی ادامه می16 سالگی آغاز و تا 12این گروه سنی از : نوجوانان -

                                                 
 بخـش مربـوط بـه آمـوزش و           -اي  بندي مخاطبان برگرفته از گزارش طرح جامع ايمنـي حمـل ونقـل جـاده               دسته. ١

  .باشداهها ميسازي ايمني ر فرهنگ
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 .یابد سالگی ادامه می30 سالگی شروع و تا نزدیک 17این گروه سنی از : جوانان -

 .شوند سالگی را شامل می60 تا 31گروه سنی بین : بزرگساالن  -

 سال جزء سـالخوردگان یـا کهنـساالن         65 و یا    61گروه سنی باالتر از     : کهنساالن -
 .گیرندقرار می

 شامل معلولین و کسانی است که امکان تردد همانند عابر پیاده را             :گروههای ویژه  -
  .ندارند

  

   رانندگان- 2
 عمومی به دلیل مـسئولیتی کـه از         ونقل  حمل رانندگان   : عمومی ونقل  لحم رانندگان   -2-1

نظر حفظ جان مسافران بر عهده دارند باید دارای شرایط خاصی عـالوه بـر شـرایط                 
  : این رانندگان شامل. عمومی رانندگان باشند

 نقلیـه   وسـیله کلیه راننـدگانی کـه بـا        : رانندگان تاکسی، کرایه سواری و مسافربر      -
  .پردازندابجایی مسافر میسواری به ج

 بوس رانندگان مینی -

 شهری بینرانندگان اتوبوس شهری و  -

بـوس  سرویس مدارس در حال حاضر اغلب از مینـی        : رانندگان سرویس مدارس   -
کنند، از آنجـا کـه سرویـسهای مـدارس و           آموزان استفاده می  برای جابجایی دانش  

ز اهمیت خاصی برخـوردار     آموزان ا آموزش عمومی رانندگان به دلیل ایمنی دانش      
 .شوداست، به طور جداگانه به آن پرداخته می

این رانندگان شامل رانندگان وانت، کامیون، تریلر و سایر وسایل          : رانندگان کاالبر  -
 .پردازندشوند که به حمل کاال مینقلیۀ سنگینی می

هـا دارای    آن نقلیـه   وسـیله رانندگانی هستند که بایـد      :  امدادی نقلیه  وسایلرانندگان   -
تر بـه محـل حادثـه       باشد تا بتوانند هر چه سریع     ) آژیر و چراغ گردان   (عالیم ویژه   
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برسند و به وظایف قانونی خود که نجات مصدومان یا کمک رسانی اسـت عمـل                
 .اند و امداد از آن جملهنشانی آتشرانندگان امبوالنس، . کنند

شود که با کمتر از حداقل      به خودروهایی اطالق می   :  کندرو نقلیه  وسایلرانندگان   -
 نقلیـه   وسـایل کننـد، از جملـه آنهـا مـی تـوان بـه              سرعت مجاز در راهها ترد مـی      

بوقلتون، قیرپاش،  (سازی  و ماشین آالت راه   ...) تراکتور، کمباین، تیلر و   (کشاورزی  
  .اشاره نمود) لودر، گریدر

دگان هـستند و    های شخصی بیشترین گروه رانن    رانندگان سواری :  رانندگان شخصی  -2-2
ی تولید حودرو در ایـران، روز بـه روز بـر تعـداد              ها  شرکتی  ها  سیاستبا توجه به    

شـود، آنچنانکـه تقریبـاً در همـه شـهرهای            شخصی افزوده می   نقلیه  وسایلرانندگان  
بزرگ و اغلب شهرهای متوسط و کوچک، شبکه معابر از فزونی تعداد خودروهـای              

  .بردسواری شخصی رنج می
 راننده در شیوه رانندگی او مؤثر است با افزایش سن تجربه فرد افزایش              شک سن بی
یابد، اطالعات او مربوط به راهها و شبکه معابر گسترش یافته و مهـارتش بیـشتر                می
)  بـه بـاال    65(شود، اما از سوی دیگر با افزایش سن و ورود بـه دوره سـالمندی                می

گیـریش   یافتـه، سـرعت تـصمیم   ضعف جسمانی سراغ فرد می آید، بینایی او کاهش   
گیری کند و همه اینها در رفتـار        تواند تصمیم شود و در نتیجه به سرعت نمی      کند می 

  .گذاردرانندگی تأثیر می
    رانندگان عادی-1
   رانندگان با خطر باال-2

 رانندگان جوان در همه کشورهای جهان به عنوان مشکل خاصی           :رانندگان جوان  -
کنند، جنون سرعت دارنـد     پروا رانندگی می   اغلب آنها بی   .در ترافیک مطرح هستند   

 .و در نتیجه نرخ تصادفات آنان باالست

 سالگی نیروی جـسمی     65با افزایش سن و به ویژه پس از سن          : رانندگان سالمند  -
 .دهدکاهش یافته و فرد تحرک گذشته خود را از دست می
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 به عالیم راهها، موتورسواران     در تعریف کنوانسیون راجع   :  موتورسیکلت سواران  -2-3-1
 نقلیـه   وسـایل را باید جزء رانندگان به حساب آورد و کلیـه مقـررات مربـوط بـه                 

  .باشدموتوری برای آنان الزم االجرا می

   دوچرخه سواران-2-3-2
  کودکان و نوجوانان دوچرخه سوار -
 بزرگساالن دوچرخه سوار -

  

 است اما راندن آنرا بر عهده ندارد یهنقل وسیلهسرنشین فردی است که سوار :  سرنشینان- 3
 : که شامل

   :شامل همگانی، نقلیه وسایلسرنشینان  - 1- 3
  شهری، بینی شهری و ها اتوبوسسرنشینان اتوبوس شامل  -
 شهری، بینهای داخل شهری و  بوس شامل مینیبوس مینیسرنشین  -

، شـهری   بـین های شهری و    تاکسی: سرنشینان خودروهای سواری عمومی، شامل     -
 .شهری بین و مسافربرهای شخصی شهری و شهری بینهای کرایه سواری

شـود کـه    سرنشینان سواری شخصی شامل کـسانی مـی       :  سرنشینان سواری شخصی   -3-2
 مسافربر نیستند، بلکه    نقلیه  وسایلرانندگان اینگونه   .  شخصی هستند  نقلیه  وسیلهسوار  

 .کننداستفاده می خود برای جابجایی افراد خانواده و دوستان نقلیه وسیلهاز 

بلکه فردی . منظور از سرنشین موتورسیکلت، راکب نیست:  سرنشینان موتورسیکلت-3-3
 .است که بر ترک موتورسیکلت نشسته است

تـوجهی بـه نکـات ایمنـی        ویژگی اصلی کودکان بازیگوشی و بی     :  سرنشینان کودک  -3-4
 چه عمـومی    – نقلیه  وسیلهاین ویژگی در هنگامی که در هنگامی آنان سوار بر           . است

 .  هستند مشکالتی را در پی دارد–چه شخصی 
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پرسنل عملیاتی شامل تمام نیروی انسانی است کـه بـه نـوعی در امـر              : پرسنل عملیاتی  -4
 : که شامل. آموزش و  اجرای آن دخیل هستند

   نیروی انتظامی-4-1
  کارکنان معاونت راهنمایی و رانندگی -
 پرسنل پلس راه کشور -

  امداد و نجات پرسنل -4-2
  پرسنل امداد ونجات -
 پرسنل وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی -

   مربیان آموزشگاههای تعلیم رانندگی-4-3
  ینمسؤول مدیران و -4-4
   مسافرونقل حملی ها شرکت پرسنل -4-5
  ونقل حمل کارشناسان و متخصصین راه و -4-6
   معلمین مدارس-4-7
  ودرو کارشناسان مراکز فنی معاینه خ-4-8
   متخصصین کارخانجات ساخت و مونتاژ خودرو-3-9
  

  :گیردموارد ذیل را در بر میسایر،  - 5
  اسکوتر و اسکیت سواران  - 2- 5
 کنندگان از ویلچر استفاده  - 3- 5
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شکل
6-

2 :
دسته بندی مخاطبان 

)
گروههای هدف

.(  

مخاطبان
 

عابران پياده
 

رانندگان
 

سرنشينان
 

پرسنل
 

ساير
 

خردساالن

كودكان
نوجوانان 
جوانان 
بزرگساالن 

كهنساالن 
گروههاي ويژه 

 

رانندگان حمل
 

ونقل عمومي
 

رانندگان تاكسي، كرايه سواري و مسافر بر

س
رانندگان ميني بو

س 
رانندگان اتو بو

 

را
س
س مدار

نندگان سروي
 

رانندگان كاالبر
 

رانندگان وسايل نقليه امدادي
رانندگان وسايل نقليه كندرو 
 

سرنشينان سواري عمومي

سرنشينان سواري شخصي

سرنشينا
ن موتورسيكلت

 

سرنشينان كودك
 

نيروي انتظامي
پرسنل امداد و نجات 

 

مربيان آموزشگاههاي تتعليم 
رانندگي

 

مديران و مسوولين
 

دوچرخه سواران
 

اسكوتر و اسكيت 

استفاده
 

كنندگان از ويلچر

پرسنل شركتهاي حمل ونقل 
مسافر

 

كارشناسان و متخصصين راه 
و حمل
 

ونقل
 

كارشناسان مراكز فني معاينه 
خودرو

 

متخصصين كارخانجات 
ساخت 

و مونتاژ خودرو
 

س
معلمين مدار

 

رانندگان جوان
 

پرسنل فوريتهاي پزشكي
 

رانندگان عادي
رانندگان با خطر باال 

 

رانندگان شخصي
 

سرنشينان اتوبوسها
سرنشينان ميني بوسها 

سرنشينان وسيله نقليه 
موتورسيكلت سواران

رانندگان سالمند
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  ها آموزشبندی طبقه •
بنـدی  باشد بـه دو دسـته تقـسیم   یی که مورد نیاز مخاطبان میها  آموزشدر این قسمت    

  . پرداخته خواهد شدها آموزش در ادامه به این 1. استشده

شود که منجر یی اطالق میها آموزشی تخصصی به ها آموزش: ی تخصصیها آموزش
  : گردد که عبارتند از به ایجاد یک مهارت برای انجام یک کار مشخص می

 ،آموزش ایمنی ترافیک به پلیس راهنمایی و رانندگی در تمامی سطوح -

  ،ی اولیه به پلیس راهنمایی در تمامی سطوحها کمکآموزش  -
  ،آموزش ممتحنان و متخصصان آموزش رانندگی -
 ،آموزش مربیان آموزشگاههای رانندگی -

  ،آموزش تعدادی از افراد پلیس جهت آموزش ایمنی ترافیک در مدارس -
 ،آموزش مباحث راهنمایی و رانندگی به رانندگان قبل از دریافت گواهینامه -

 ،نقلیه وسایلولیه به رانندگان ی اها کمکآموزش  -

  ، به رانندگاننقلیه وسایلآموزش مربوط به کنترل فنی  -

 ،آموزش مهندسی ایمنی راه -

 ،آموزش مدرسین و متخصصین مورد نیاز در سازمان یا نهاد مربوطه -

 ،ی پزشکی و امدادی برای پرسنل امداد و نجات و اورژانسها فوریتآموزش  -

 ، عمومیونقل حملای آموزش تخصصی رانندگان حرفه -

 .شهری برون ونقل حمل و موسسات ها شرکتآموزش مربوط به ایمنی برای  -

  

                                                 
  با توجه به مطالعات تطبیقی انجام شده و همچنین استفاده از گزارش بانک جهـانی و گـزارش طـرح جـامع ایمنـی                       . 1

 .بندی و به تفکیک آورده شده است های ذکر شده دسته ای آموزشحمل ونقل جاده
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شود که به منظور    یی اطالق می  ها  آموزشی عمومی به    ها  آموزش: ی عمومی ها  آموزش
شود کـه   افزایش سطح آگاهی در جهت بهبود عملکرد افراد جامعه و ارتقاء فرهنگ داده می             

  :عبارتند از
  ، عمومی، رانندگان شخصی، موتورسیکلت سوارانونقل حملدگان آموزش رانن -

 ،آموزش همگانی ایمنی راه -

آموزش والدین، معلمان، مربیان، مدیران و سایر عوامل اجرایی آموزش و پرورش             -
 ،در زمینه ایمنی راهها

 ،ای در مدارس و دانشگاههای اولیه در زمینه حوادث جادهها کمکآموزش  -

 ، ترافیک در مدارسآموزش مقررات ایمنی -

 .آموزش عمومی جهت کارکنان سازمان توسط نهاد مربوطه -

  :اقدامات الزم
ی فـوق صـورت   هـا  آموزشتواند به منظور دستیابی به      راهکارهای پیشنهادی که می   

  :باشدگیرد به شرح ذیل می

 آموزش ایمنی ترافیک به پلیس راهمایی و رانندگی در تمامی سطوح 

  :د ذیل را در نظر بگیرداین آموزش بایستی موار
  ،گذاری حقوق ترافیکدانش قانون -

 ،نقلیه وسایلکنترل فنی  -

 ،ها اتوبوسهای بارکش و  کنترل معمولی و کلی کامیون -

 ،بررسی تصادفات رانندگی -

 ،ارگیری تجهیزات کنترل فنی پلیسبکدانش و  -

 ،شهری درون ونقل حملمدیریت ترافیک و  -

 ،هریش برون ونقل حملمدیریت ترافیک و  -

          ی کنتـرل ترافیـک مـورد اسـتفاده در کـشورهای           هـا   روشهـا و     آشنایی با سیستم   -
 ،توسعه یافته
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 .افزارهای تصادفاتبکارگیری از رایانه و نحوه استفاده از نرم -

 آموزش مباحث راهنمایی و رانندگی به رانندگان قبل از دریافت گواهینامه 

 :ردبدین منظور اقدامات زیر بایستی صورت گی

تهیه مطالب آموزشی، کتابچه، فیلم ویدیویی برای آموزشگاههای راننـدگی جهـت             -
 ،امه رانندگیینی عملی به داوطلبان دریافت گواهها آموزشتکمیل 

 ،امهینای برای آموزش متقاضیان گواهسازی رایانهشبیه) بازی(تهیه گیم  -

های کوهستانی  دهجا یخبندان، شب،  بارندگی، مه،( رانندگی در شرایط ویژه    آموزش -
 .ذکر شده هایبا استفاده از دستگاه سمیالتور و شرایط طبیعی وضعیت...) و 

 نقلیه وسایلی اولیه به رانندگان ها کمکآموزش  

 :بدین منظور اقدامات زیر بایستی صورت گیرد

 ،ی اولیه خاص امداد و نجات تصادفات رانندگیها کمک چاپ کتاب  -

  .ی اولیهها ککمهای آموزشی  برگزاری دوره -

 آموزش مدرسین و متخصصین مورد نیاز در سازمان یا نهاد مربوطه 

 :بدین منظور اقدامات زیر بایستی صورت گیرد

  ،ونقل حملبرگزاری سمینارها و کارگاههای تخصصی در زمینه ایمنی  -
سـازی راههـا جهـت نمـایش در         هـای موفـق ایمـن     های مستند از پروژه   تهیه فیلم  -

 ،سمینارهای تخصصی

هـای    ریزی آموزش تخصصی جهت کارکنان سازمان و فراهم ساختن زمینـه            برنامه -
ای  هـای مـورد نیـاز ناوگـان ترابـری جـاده             الزم به منظور ایجاد گسترش تخصص     

 .کشور از طریق مراکز آموزشی داخلی و خارجی

 شهری برون ونقل حملسسات ؤ ومها شرکتآموزش مربوط به ایمنی برای  

 و جابجایی بار، رانندگان     حملهای خطرناک برای کارکنان     ونقل کاال آموزش حمل  -
 . ی صادر کننده مجوز حمل کاالها شرکت کاالبر و نقلیه وسایل
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 سواران   عمومی، رانندگان شخصی، موتورسیکلتونقل حملآموزش رانندگان  

 :بدین منظور اقدامات زیر بایستی صورت گیرد

هـای بـار و مـسافر       گان در پایانـه   تولید و توزیع نوار کاست آموزشی بـرای راننـد          -
 ،)بوسرانندگان اتوبوس، مینی(

  ،) عمومیونقل حملرانندگان (های آموزشی در مراکز تجمع رانندگان نمایش فیلم -
رانندگان ( های بار و مسافر   تهیه و ارایه بروشورهای آموزشی به رانندگان در پایانه         -

 ،)بوس، رانندگان کاالبراتوبوس، رانندگان مینی

یه و ارایه بروشورهای آموزشی و نوار کاست به رانندگان کامیون، تریلر و سایر               ته -
  ،)رانندگان کاالبر. (پردازند سنگینی که به حمل کاال مینقلیه وسایل

هـای مختلـف ماننـد روز هـوای پـاک، روز            های رادیویی بـه مناسـبت     پخش پیام  -
 ،)نندگان شخصی عمومی، راونقل حملرانندگان (، روز جهانی کودک ونقل حمل

تهیه برنامه تلویزیونی دوربین مخفی که در آن رفتارهای خالف مقررات راننـدگان       -
  ،) عمومی، رانندگان شخصیونقل حملرانندگان . (نشان داده شود

 ،های شب رو ویژه رانندگان سرویس" راه شب"تولید برنامه رادیویی جذاب  -

ویـژه راننـدگان در تهـران و        ی عمـومی    هـا   آمـوزش گیری از رادیو پیام برای      بهره -
  ،) عمومی، رانندگان شخصیونقل حملرانندگان . (ها استانهای مشابه در شبکه

رانندگان . (طراحی و ساخت یک شخصیت ترافیکی که سمبل ایمنی ترافیک باشد           -
 ،)سواران  عمومی، رانندگان شخصی، موتورسیکلتونقل حمل

 عمومی،  ونقل  حملرانندگان  (لف  های بازآموزی برای رانندگان متخ    برگزاری دوره  -
 ،)سواران رانندگان شخصی، موتورسیکلت

ی رادیویی از یک معضل و یـا یـک حادثـه و بررسـی کارشناسـی                 ها  گزارشتهیه   -
 عمـــومی، راننـــدگان شخـــصی، ونقـــل حمـــلراننـــدگان (معـــضل مربوطـــه 

 ،)سواران موتورسیکلت
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هـای  هـا، مجتمـع   پـذیر الکترونیـک در پمـپ بنـزین        نصب تابلوهای تبلیغاتی پیام    -
 عمـومی، راننـدگان     ونقـل   حمـل رانندگان  (های مسافربری   خدماتی رفاهی و پایانه   

 ،)شخصی

هـای  هـای بـین راهـی و مجتمـع        های تبلیغاتی در رستوران   انتشار پوستر و تراکت    -
 ،) عمومی، رانندگان شخصیونقل حملرانندگان (خدماتی رفاهی

 و خستگی در هنگام راننـدگی  تهیه بروشور آموزشی با موضوعات سرعت، سبقت       -
 عمـومی، راننـدگان شخـصی،    ونقـل  حمـل راننـدگان   (در نوروز و تعطیالت دیگر      

 ،)موتورسیکلت سواران

تهیه کتابچه راهنمای ایمنی رانندگان با زبان سـاده و تـصاویر جـذاب و در تیـراژ                   -
  ،) عمومی، رانندگان شخصیونقل حملرانندگان (وسیع 

ف کـرده در مبـادی ورودی و خروجـی شـهرها،             تـصاد  نقلیـه   وسایلنصب ماکت    -
 ،ها بزرگراهها و اتوبان

معرفی رانندگان نمونه به طور ساالنه در سطح کـشور، اسـتان و یـا شـهر از میـان                   -
 ، عمومیونقل حملرانندگان 

هـای بـار و     های ویدیویی برای رانندگان، در سـالن اعـالم بـار پایانـه            نمایش فیلم  -
 ،های مسافربریترمینال

 ،هاها و پارکینگهای آموزشی در پشت قبض عوارض اتوبانیامچاپ پ -

 ،های کوچک تبلیغاتی و آموزشی در بین رانندگانتوزیع کارت -

 نقلیه  وسایلهای فنی به زبان ساده و قابل فهم برای رانندگان           تدوین و انتشار کتاب    -
  .عمومی و سنگین

 آموزش همگانی ایمنی راه 

 : صورت گیردبدین منظور اقدامات زیر بایستی

های آموزشی و توزیـع رایگـان       چاپ وسایل کمک آموزشی کودکان و انواع بازی        -
 ،)کودکان(ها در مهد کودک
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 ،)کودکان(چاپ کتاب شعر و نقاشی و داستان جهت کودکان پیش دبستانی  -

های داستان با همکاری کانون پرورش فکـری کودکـان و نوجوانـان و     چاپ کتاب  -
  ،)کودکان و نوجوانان(سایر ناشران بخش خصوصی 

کودکان، نوجوانان (های کامپیوتری آموزشی با محتوای ایمنی و ترافیک   تولید بازی  -
  ،)و جوانان

آموزان با موضوع شعر، داستان، نقاشی، مقاله،       برگزاری مسابقات هنری برای دانش     -
 ،)کودکان، نوجوانان و جوانان(کاریکاتور، کاردستی و روزنامه دیواری 

های آموزشی با موضـوع آشـنایی بـا         بازیخصوصی به تولید اسباب   تشویق بخش    -
ی کارشناسـی و یـا پـیش خریـد تعـدادی از             هـا   کمکتابلوها و مقررات از طریق      

 ،)کودکان و نوجوانان و جوانان(محصوالت تولید شده 

هـای مختلـف ماننـد روز هـوای پـاک، روز            های رادیویی بـه مناسـبت     پخش پیام  -
  ،ودک، روز جهانی کونقل حمل

تهیه برنامه تلویزیونی دوربین مخفی که در آن رفتارهای خـالف مقـررات عـابران                -
 ،)کودکان، نوجوانان، جوانان، بزرگساالن و کهنساالن(نشان داده شود 

چاپ مقاالت آموزشی در مطبوعات و اختصاص ستون دائمی در یکی از صفحات  -
 ،)جوانان، بزرگساالن و کهنساالن(به آن 

ـ تولید اسـباب   - ازی آموزشـی بـا همکـاری بخـش خـصوصی از طریـق حمایـت                ب
 ،)خردساالن، کودکان و نوجوانان( کارشناسی و مالی از تولید کنندگان

آموزان با مطالب سرگرم کننـده    های سنی دانش  انتشار نشریات آموزشی برای گروه     -
  ،)کودکان و نوجوانان( و آموزشی

های لب آموزشی به مناسبت   های حاوی مطا  چاپ و توزیع بولتن، بروشور و کارت       -
 ،...، روز هوای پاک و ونقل حملروز : مختلف از جمله

 ای با موضوعات آموزشی مربـوط بـه عـابران         های خیابانی و صحنه   اجرای نمایش  -
  ،)کودکان، نوجوانان، جوانان و بزرگساالن و کهنساالن و گروههای ویژه(
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هـای سـنی    بـرای گـروه   انتشار روزنامه دیواری با موضوعات متنـوع و گونـاگون            -
کودکان، ( دهندآموزانی که به این کار پاسخ مساعد می  آموزان و تشویق دانش   دانش

 ،)نوجوانان و جوانان

کودکـان،  ( آموزانهای آموزش ترافیک برای آموزش حضوری دانش      ساخت پارک  -
  ،)نوجوانان، جوانان

 ،ر برنامهبرگزاری مسابقات هفتگی رادیویی و طرح سواالت مربوط به ایمنی د -

 ایران و سایر    ونقل  حملهای آموزشی مستند در خصوص مقایسه تطبیقی        تهیه فیلم  -
 ،کشورها

آموزان از جـاده و خیابـان بـه         اجرای طرح گذربان مدرسه برای عبور ایمنی دانش        -
 ،ویژه در مدارس حاشیه راه

  ،طراحی و ساخت یک شخصیت ترافیکی که سمبل ایمنی ترافیک باشد -
 ،د و قصه با موضوعات آموزشی برای کودکان مهد کودکتولید نوار سرو -

های داستانی انیمیشن و کارتونی با طرح موضوعات آموزشـی بـه شـکل              تهیه فیلم  -
 ،غیر مستقیم

هـای  ساخت برنامه تلویزیونی به طور هفتگی به صورت جنگ، مرکب از قـسمت             -
 ،مختلف شامل خبر، گزارش، مصاحبه، مستند و میان پرده

هـای  هـای بـین راهـی و مجتمـع        های تبلیغاتی در رستوران    و تراکت  انتشار پوستر  -
 ،خدماتی رفاهی

های مختلف نمایش، بـازی،     اجرای جنگ ترافیک با حضور کودکان شامل قسمت        -
 ،به صورت زنده یا تلویزیونی... مسابقه و

های درسی با در نظـر گـرفتن نـوع          چاپ مطالب ترافیکی در مقاطع مختلف کتاب       -
 ،تحصیلیدرس و یا سال 

 و ترافیک برای گروه سنی      ونقل  حملافزارهای آموزشی در عرصه      و نرم  CDتولید -
  ،ورزندیی که به این کار مبادرت میها شرکتنوجوانان و حمایت از 
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 ،های ایمنی جهت عبور از خیابانچاپ بروشور با معرفی مکان -

 بـا ایمنـی     ها با موضوع آشنایی اولیه خردساالن     چاپ کتاب کار مربیان مهد کودک      -
 .عبور و مرور

، مدیران و سایر عوامل اجرایی آموزش و پرورش مربیانآموزش والدین، معلمان،    
 در زمینه ایمنی راهها

 :بدین منظور اقدامات زیر بایستی صورت گیرد

 های یک برگیچاپ و توزیع مستمر نشریات و گاهنامه -

به ویژه مدارسـی کـه      های آموزشی برای مربیان مدارس در تابستان        برگزاری دوره  -
 .اند واقعخیز حادثهدر نقاط 

ای در مـدارس و     اولیـه در زمینـه حـوادث جـاده         یها  کمک به مربوط آموزش 
 دانشگاهها

 :بدین منظور اقدامات زیر بایستی صورت گیرد

 ،ی اولیه خاص امداد و نجات تصادفات رانندگیها کمکچاپ کتاب  -

ی اولیـه در    هـا   کمـک آمـوزش   چاپ و توزیع بولتن و بروشـور و چـاپ مطالـب              -
 ،نشریات دانشگاهی و مدارس

 .های آموزش در مدارس و دانشگاههابرگزاری دوره -

 آموزش عمومی جهت کارکنان سازمان توسط نهاد مربوطه 

 :بدین منظور اقدامات زیر بایستی صورت گیرد

های الزم  ریزی آموزش عمومی جهت کارکنان سازمان و فراهم ساختن زمینه برنامه -
ای کـشور از   های مورد نیاز ناوگان ترابری جـاده     منظور ایجاد گسترش تخصص    به

 .طریق مراکز آموزشی داخلی و خارجی
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  :های دیگرها و پشتیبانیحمایت 
ها و راهکارهای دیگری ها، پشتیبانیعالوه بر راهکارهای پیشنهادی در فوق حمایت

  :باشدشود به صورت ذیل میاد می ایمنی راهها پیشنهسازی فرهنگکه در زمینه آموزش و 
سازان از طریق اهداء جایزه یا امکانات دیگر به منظور ترویج فرهنـگ             تشویق فیلم  -

 ،های سینماییدرست عبور و مرور به شکل غیر مستقیم در فیلم

ای رایگان به منظور جلب توجه      ایجاد ارتباط با سینماگران و ارایه خدمات مشاوره        -
 ، مرور در آثارشانآنها به مقوله عبور و

 در رادیو با ارایه انواع اطالعات       ونقل  حملرسانی ترافیک و    ایجاد یک شبکه اطالع    -
شـرایط اقلیمـی و جـوی، امکانـات رفـاهی حاشـیه             : در خصوص راهها، از جمله    

 ، و سایر اطالعات مفیدنقلیه وسیلهراهها، شرایط ترافیک راه، طریقه مهار بار 

که به نوعی در آثارشان به مقوله عبور و مرور توجـه    های نمایشی   حمایت از گروه   -
 ،کنندمی

-همکاری در تهیه مطالب برای گنجاندن مطالب ترافیکی در مجالت رشد و پیـک              -

 ،های نوروزی

برگزاری میزگرد رادیویی با حضور کارشناسان و یا مـردم و کارشناسـان در برابـر                 -
 ،ونقل حملهم به منظور طرح مسائل و مشکالت 

های نمایشی رادیـویی بـه صـورت کوتـاه کـه در فواصـل خـالی                 یان پرده تولید م  -
 ،ها پخش گردد برنامه

 ونقـل  حملبرگزاری مسابقات تلویزیونی با موضوعات و سواالت مربوط به ایمنی     -
 ،کنندگان تلویزیونی، از طریق تقبل جایزه برندگانبا مشارکت تهیه

رهنگ ترافیک به صورت زنـده      برگزاری مسابقات رادیویی با سواالتی مربوط به ف        -
 ،یا ضبط استودیویی

رسانی در خصوص وضعیت راهها، امکانات بین راهی        ایجاد سایت اینترنتی اطالع    -
 ،باشدو سایر اطالعات مربوط به راهها که مورد نیاز شهروندان می
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ساخت سریال داستانی با مشارکت صدا و سیما که در آن مقوله ایمنی ترافیک بـه                 -
 ،طرح شده باشدصورت جنبی م

 TRLهـای آموزشـی موسـسات معتبـر ماننـد           خریداری، ترجمـه و نمـایش فـیلم        -
 ،انگلستان از تلویزیون و یا در سمینارها

 CD جدید راهنمایی و رانندگی در قالب کتاب مـصور و جـذاب و               نامه  آیینتهیه   -
 ،MultiMediaآموزشی 

 ،دگان راههاکنن تحقیقات و پژوهش در زمینه بررسی رفتار کلیه استفاده -

  ، در دانشگاههاونقل حمل رشته تخصصی ایمنی اندازی راهایجاد و  -
  . ترافیکونقل حملدر حوزه ) ترجمه و تألبف(انتشار کتابهای تخصصی  -
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  .های مورد نیاز با توجه به گروه مخاطبان ماتریس آموزش: 2-6جدول 
   مخاطبان                                                         

   های تخصصی آموزش
عابران 
پرسنل  سرنشینان رانندگان  پیاده

  سایر  عملیاتی

آموزش ایمنی ترافیـک بـه پلـیس راهنمـایی و راننـدگی در              
            تمامی سطوح

           های اولیه به پلیس راهنمایی در تمامی سطوح آموزش کمک
            متخصصان آموزش رانندگیآموزش ممتحنان و 

           .آموزش مربیان آموزشگاههای رانندگی
آموزش تعدادی از افراد پلیس جهت آموزش ایمنی ترافیـک          

            .در مدارس

آموزش مباحث راهنمـایی و راننـدگی بـه راننـدگان قبـل از          
 دریافت گواهینامه

          

            نقلیه های اولیه به رانندگان وسایل آموزش کمک
نقلیـه بـه راننـدگان        آموزش مربوط بـه کنتـرل فنـی وسـایل         

 .نقلیه وسایل
          

           آموزش مهندسی ایمنی راه
آموزش مدرسین و متخصصین مورد نیاز در سازمان یا نهـاد           

 مربوطه
         

های پزشکی و امدادی برای پرسـنل امـداد و     آموزش فوریت 
 نجات و اورژانس

         

          ونقل عمومی ای حملنندگان حرفهآموزش تخصصی را
هــا وموســسات  آمــوزش مربــوط بــه ایمنــی بــرای شــرکت

 شهری ونقل برون حمل
          

ونقـل عمـومی، راننـدگان شخـصی،          آموزش رانندگان حمل  
 موتورسیکلت سواران 

          

           آموزش همگانی ایمنی راه
مـل  آموزش والدین، معلمـان، مربیـان، مـدیران و سـایر عوا           

 اجرایی آموزش و پرورش در زمینه ایمنی راهها
          

ای در مدارس های اولیه در زمینه حوادث جاده آموزش کمک
 و دانشگاهها

          

          آموزش مقررات ایمنی ترافیک در مدارس
           آموزش عمومی جهت کارکنان سازمان توسط نهاد مربوطه
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  ی آموزشیها روش •
گیری از ابزارهـای آمـوزش بـرای انتقـال          موزش، چگونگی بهره  ی آ ها  روشمنظور از   

انـد و از  های آموزشی بـسیار گـسترده و متنـوع شـده       امروزه فناوری . مفاهیم آموزشی است  
ای وسایل آموشی ساده مانند یک پوستر شروع شده و تـا ابزارهـای آموزشـی چنـد رسـانه                  

MultiMdiaیابد ادامه می.  
موزشـی، ویژگـی گروههـای هـدف، ویژگـی ابزارهـای            ی آ هـا   روشگیری از   در بهره 

آموزشی و نیز شناخت تنگناهای موجود و امکانات قابل دسترسـی، بـسیار اهمیـت دارد و                 
  .نباید آنر از نظر دور داشت

 ]2[ :بندی کردتوان به دو دسته اصلی تقسیمی آموزش را میها روشبه طور کلی 

ــضوری   -1 ــوزش ح ــن روش آ: (Face To Face)آم ــده و در ای ــوزش دهن              م
 .آموزش گیرنده در برابر هم و در یک محل قرار دارند

شـود و آمـوزش   های گروهی عملی می با استفاده از رسانه  :آموزش غیر حضوری   -2
در ایـن روش ارتبـاط بـین        . دهنده و آموزش گیرنده در یـک محـل  قـرار دارنـد             
. شــودقــرار مــیبر   (media) آمــوزش دهنــده و مخاطــب از طریــق یــک رســانه 

 :ی غیر حضوری از طریقها آموزش

  :های نوشتاریرسانه -
  ،بروشور، تراکت 
 ،های تبلیغاتیپوستر، بیلبورد و پانل 

 ،کتاب و جزوات آموزشی 

 .نامه، ماهنامه و فصلنامه هتمطبوعات شامل روزنامه، هف 

های شنیداری که امتیاز     ویژگی مهم رسانه   ):شنیداری(های گفتاری   رسانه -
شود این است که گوش دادن به آن نیاز به سواد نـدارد و              سوب می آن مح 

امتیاز دوم که منحصر به این رسـانه اسـت، گـوش دادن همـراه بـا انجـام           
 . کارهای دیگر است
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  :های گفتاری شاملرسانه
  رادیو 
 های صوتی CDنوارها و  

ترین وسایل ارتبـاط    های دیداری از پر مخاطب     رسانه :های دیداری رسانه -
 :که شامل. ی هستندجمع

 تلویزیون 

 سینما 

 های تصویریCDنوارها و  

ی جدیـد آموزشـی را چنـد    هـا   تکنولـوژی : ایروش آموزش چند رسانه    -
هـا بـرای    چرا کـه از همـه رسـانه       . اند نام نهاده  MultiMediaای یا   رسانه

های فـشرده   افزارها، اینترنت و لوح   نرم. شودارتباط با مخاطب استفاده می    
  .انداز آن جملهای رایانه
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  .ماتریس راهکارهای پیشنهادی با توجه به نوع رسانه: 3-6جدول
  نوع رسانه                                                       

   راهکار
  ای چند رسانه دیداری گفتاری نوشتاری

های تولید و توزیع نوار کاست آموزشی برای رانندگان در پایانه
 بار و مسافر

        

های بار  تهیه و ارایه بروشورهای آموزشی به رانندگان در پایانه        
 و مسافر

        

         های یک برگیچاپ و توزیع مستمر نشریات و گاهنامه
های آموزشی چاپ وسایل کمک آموزشی کودکان و انواع بازی

         هاو توزیع رایگان در مهد کودک

        دبستانی جهت کودکان پیش داستان شی وچاپ کتاب شعر و نقا
های داستان بـا همکـاری کـانون پـرورش فکـری            چاپ کتاب 

         کودکان و نوجوانان و سایر ناشران بخش خصوصی

         های کامپیوتری آموزشی با محتوای ایمنی و ترافیکتولید بازی
آموزان بـا موضـوع شـعر،       برگزاری مسابقات هنری برای دانش    

 ن، نقاشی، مقاله، کاریکاتور، کاردستی و روزنامه دیواریداستا
        

نقلیه عمومی در مراکز تجمع از طریق         آموزش رانندگان وسایل  
 های آموزشینمایش فیلم

        

برگزاری میزگرد رادیویی با حضور کارشناسـان و یـا مـردم و             
کارشناسان در برابر هم بـه منظـور طـرح مـسائل و مـشکالت              

 ونقل حمل
        

های نمایشی رادیویی به صورت کوتـاه کـه در          تولید میان پرده  
 ها پخش گرددفواصل خالی برنامه

        

های رادیویی از یـک معـضل و یـا یـک حادثـه و         تهیه گزارش 
 بررسی کارشناسی معضل مربوطه

        

هـای مختلـف ماننـد روز       م های رادیویی به مناسـبت     پخش پیا 
 ز جهانی کودکونقل، رو هوای پاک، روز حمل

        

تهیه برنامـه تلویزیـونی دوربـین مخفـی کـه در آن رفتارهـای               
 خالف مقررات رانندگان و عابران نشان داده شود

        

چاپ مقاالت آموزشی در مطبوعات و اختصاص ستون دائمـی          
         در یکی از صفحات به آن
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 )ادامه( .ماتریس راهکارهای پیشنهادی با توجه به نوع رسانه: 3-6جدول

  نوع رسانه                                                       
   راهکار

  ای چند رسانه دیداری گفتاری نوشتاری

بازی آموزشی بـا همکـاری بخـش خـصوصی از           تولید اسباب 
 طریق حمایت کارشناسی و مالی از تولید کنندگان

        

آمـوزان بـا    دانشهای سنی   انتشار نشریات آموزشی برای گروه    
         مطالب سرگرم کننده و آموزشی

های داستانی انیمیشن و کارتونی با طرح موضـوعات         تهیه فیلم 
 آموزشی به شکل غیر مستقیم

        

سـازی راههـا      هـای موفـق ایمـن     های مستند از پروژه   تهیه فیلم 
 جهت نمایش در سمینارهای تخصصی

        

ها، لکترونیک در پمپ بنزین   پذیر ا نصب تابلوهای تبلیغاتی پیام   
 های مسافربریهای خدماتی رفاهی و پایانهمجتمع

        

های بین راهی   های تبلیغاتی در رستوران   انتشار پوستر و تراکت   
         های خدماتی رفاهیو مجتمع

برگزاری مسابقات تلویزیونی با موضوعات و سواالت مربـوط         
دگان تلویزیـونی، از    ونقل با مشارکت تهیه کنن      به ایمنی و حمل   

 طریق تقبل جایزه برندگان
        

برگزاری مسابقات هفتگی رادیویی و طرح سواالت مربوط بـه          
 ایمنی در برنامه

        

 ویــژه راننــدگان " راه شــب"تولیــد برنامــه رادیــویی جــذاب 
 های شب روسرویس

        

های آموزشی مـستند در خـصوص مقایـسه تطبیقـی           تهیه فیلم 
 ان و سایر کشورهاونقل ایر حمل

        

هـای عمـومی ویـژه        گیـری از رادیـو پیـام بـرای آمـوزش          بهره
 ها های مشابه در استانرانندگان در تهران و شبکه

        

هـای حـاوی مطالـب      چاپ و توزیع بولتن، بروشـور و کـارت        
ونقل، روز    روز حمل : های مختلف از جمله   آموزشی به مناسبت  

 ...هوای پاک و 
        

ــه مط ــدیویی بــرای      تهی ــیلم وی ــه، ف ــی، کتابچ ــب آموزش ال
هـای عملـی بـه        آموزشگاههای رانندگی جهت تکمیل آموزش    

  رانندگیگواهینامهداوطلبان دریافت 
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  )ادامه( .ماتریس راهکارهای پیشنهادی با توجه به نوع رسانه: 3-6جدول
انه   نوع رس                                                      

   راهکار
  ای چند رسانه دیداری گفتاری نوشتاری

ساخت برنامه تلویزیونی به طور هفتگـی بـه صـورت جنـگ،             
های مختلف شامل خبـر، گـزارش، مـصاحبه،         مرکب از قسمت  
 مستند و میان پرده

        

ــانی و صــحنهاجــرای نمــایش ــرای مخــاطبین هــای خیاب ای ب
 مربوط بـه    بزرگسال و کودک و نوجوان با موضوعات آموزشی       

 عابران
        

های نمایشی که به نوعی در آثارشان به مقولـه          حمایت از گروه  
 کنندعبور و مرور توجه می

        

هـای  هـا شـامل قـسمت     اجرای جنگ ترافیک با حـضور بچـه       
ــازی، مــسابقه و ــا ... مختلــف نمــایش، ب ــده ی ــه صــورت زن ب

 تلویزیونی
        

بـوط بـه فرهنـگ      برگزاری مسابقات رادیـویی بـا سـواالتی مر        
 ترافیک به صورت زنده یا ضبط استودیویی

        

انتشار روزنامه دیواری با موضوعات متنـوع و گونـاگون بـرای           
آموزانی که به ایـن     آموزان و تشویق دانش   های سنی دانش  گروه

 دهندکار پاسخ مساعد می
        

ونقـل و     افزارهـای آموزشـی در عرصـه حمـل         و نرم  CDتولید
هایی که    گروه سنی نوجوانان و حمایت از شرکت      ترافیک برای   

 ورزندبه این کار مبادرت می
        

های آمـوزش ترافیـک بـرای آمـوزش حـضوری           ساخت پارک 
 آموزاندانش

        

آمـوزان از  اجرای طرح گذربان مدرسه برای عبور ایمنی دانـش      
 جاده و خیابان به ویژه در مدارس حاشیه راه

        

صیت ترافیکـی کـه سـمبل ایمنـی         طراحی و ساخت یک شخـ     
 ترافیک باشد

        

نامه جدید راهنمایی و رانندگی در قالب کتاب مصور           تهیه آیین 
 MultiMedia آموزشی CDو جذاب و 

        

های اولیه خاص امـداد و نجـات تـصادفات            چاپ کتاب کمک  
          رانندگی
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 )ادامه( .ماتریس راهکارهای پیشنهادی با توجه به نوع رسانه: 3-6جدول

  نوع رسانه                                                       
   راهکار

  ای چند رسانه دیداری گفتاری نوشتاری

         های بازآموزی برای رانندگان متخلفبرگزاری دوره
های آموزشی موسسات معتبر    خریداری، ترجمه و نمایش فیلم    

 و یا در سمینارها انگلستان از تلویزیون TRLمانند 
        

تولید نوار سرود و قصه با موضوعات آموزشی بـرای کودکـان            
 مهد کودک

        

ساخت سریال داستانی بـا مـشارکت صـدا و سـیما کـه در آن                
 مقوله ایمنی ترافیک به صورت جنبی مطرح شده باشد

        

های درسی با در چاپ مطالب ترافیکی در مقاطع مختلف کتاب   
 ع درس و یا سال تحصیلینظر گرفتن نو

        

همکاری در تهیه مطالب برای گنجانـدن مطالـب ترافیکـی در            
         های نوروزیمجالت رشد و پیک

ای برای آمـوزش متقاضـیان      سازی رایانه شبیه) بازی(تهیه گیم   
 امهینگواه

        

تهیه بروشور آموزشی با موضوعات سرعت، سبقت و خستگی         
           وز و تعطیالت دیگردر هنگام رانندگی در نور

تهیه کتابچه راهنمای ایمنی رانندگان با زبـان سـاده و تـصاویر             
         جذاب و در تیراژ وسیع

         های ایمنی جهت عبور از خیابانچاپ بروشور با معرفی مکان
ها با موضوع آشـنایی اولیـه       چاپ کتاب کار مربیان مهد کودک     
         خردساالن با ایمنی عبور و مرور

رسانی در خصوص وضعیت راهها،     ایجاد سایت اینترنتی اطالع   
امکانات بین راهی و سایر اطالعات مربوط به راهها کـه مـورد             

 باشدنیاز شهروندان می
        

هـا و   های آموزشی در پشت قـبض عـوارض اتوبـان         چاپ پیام 
         هاپارکینگ

         انهای کوچک تبلیغاتی و آموزشی در بین رانندگتوزیع کارت
نقلیـه تـصادف کـرده در مبـادی ورودی و             نصب ماکت وسایل  

 هاخروجی شهرها، بزرگراهها و اتوبان
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 )ادامه( .ماتریس راهکارهای پیشنهادی با توجه به نوع رسانه: 3-6جدول

  نوع رسانه                                                       
   راهکار

  ای چند رسانه دیداری اریگفت نوشتاری

معرفی رانندگان نمونه به طور ساالنه در سطح کشور، اسـتان و          
 ونقل عمومی یا شهر از میان رانندگان حمل

        

های ویدیویی برای رانندگان، در سـالن اعـالم بـار         نمایش فیلم 
 های مسافربریهای بار و ترمینالپایانه

    
  

  

         خصصیهای تبرگزاری سمینار یا کارگاه
ریزی آموزش تخصصی جهت کارکنان سازمان و فـراهم           برنامه

هـای   های الزم به منظور ایجاد گسترش تخـصص       ساختن زمینه 
ای کــشور از طریــق مراکــز  مــورد نیــاز ناوگــان ترابــری جــاده

 آموزشی داخلی و خارجی

        

ــه    ــار کلیـ ــی رفتـ ــه بررسـ ــژوهش در زمینـ ــات و پـ تحقیقـ
 کنندگان راهها استفاده

        

ونقــل در  انــدازی رشــته تخصــصی ایمنــی حمــل ایجــاد و راه
 دانشگاهها

        

ــصی   ــای تخص ــشار کتابه ــألبف (انت ــه و ت ــوزه ) ترجم در ح
 .ونقل ترافیک حمل

        

های فنی به زبان ساده و قابل فهـم بـرای   تدوین و انتشار کتاب   
 نقلیه عمومی و سنگین رانندگان وسایل

        

شی برای مربیان مدارس در تابستان به       های آموز برگزاری دوره 
 اندخیز واقع ویژه مدارسی که در نقاط حادثه

        

 
 

   ایمنی راههاسازی فرهنگکمیته آموزش و  •
  : ایمنی راههاسازی فرهنگضرورت تشکیل کمیته آموزش و  -

دهد کـه در کـشور، هماهنـگ کننـده خاصـی میـان                نتایج حاصل از بررسیها نشان می     
ی ایمنی وجود ندارد، بنابراین بعضی از مخاطبان بیش         ها  آموزشف جهت   ی مختل ها  سازمان

 نـسبت   هـا   سازمانگیرند و حدود و وظایف        از حد نیاز و بعضی کمتر مورد خطاب قرار می         
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به مخاطبان عمالً تعریف نگردیده است و هیچ نگرش سیستماتیکی نسبت به مقولۀ آموزش              
  . ایمنی راهها وجود نداردسازی فرهنگو 

  : ایمنی راههاسازی فرهنگیته آموزش و کم -
 ،باشـد ای مـی  با توجه به اینکه خطای انسانی عامل بیـشتر تلفـات و تـصادفات جـاده               
ای در کـاهش    آموزش نیروی انسانی از اهمیت بسزایی برخوردار است و نقش تعیین کننده           

ه آمـوزش و    متأسفانه در کشور رویه سیستماتیکی در زمین      . ای دارد تلفات و تصادفات جاده   
 ایمنی راهها وجود نداشته و گاهاً بعضی اقـدامات بـا روش سـعی و خطـا و                   سازی  فرهنگ

  .گیردصورت پراکنده صورت می به
 پیشگیری و در نهایت کاهش میزان تصادفات و تلفـات           ،با توجه به موارد فوق، کنترل     

  .پذیر است های ایمنی امکانتنها با تدوین اجرای برنامه
ای برطـرف نمـودن ایـن نقـایص و همچنـین جلـوگیری از کارهـا و                  بدین منظور بـر   

 کمیتـه   ،ی کـالن  هـا   سیاسـت ی دخیـل و تـدوین       ها  سازمان هماهنگی میان    ،اقدامات موازی 
 سـازی  فرهنـگ  ایمنی راهها به عنوان متولی واحد در امر آموزش و         سازی  فرهنگآموزش و   

یـر مجموعـه کمیـسیون ایمنـی        ایمنی راهها به منظور ارتقاء آموزش و فرهنگ جامعـه در ز           
  .راهها تشکیل گردید

باشـد کـه در مـورد        کمیتـه اصـلی کمیـسیون ایمنـی راههـا مـی            5 یکی از    کمیته فوق 
هـای بـین ســازمانی در مـورد آمــوزش و     هــای کـالن و ایجـاد همــاهنگی   گـذاری  تسیاسـ 
  .هایی را در دست بررسی و اقدام دارد  ایمنی راهها برنامهسازی فرهنگ

 :کیل کمیتههدف از تش -

 ایمنـی راههـا ایجـاد بـستر مناسـب           سازی  فرهنگهدف از تشکیل کمیته آموزش و       
 ترویج و نهادینـه کـردن   ،هاارتباطی جهت تبیین نظام آموزشی در تمامی سطوح و زیربخش 

 و ترافیک در جهت پیشگیری و کاهش تعـداد و شـدت صـدمات               ونقل  حملفرهنگ ایمنی   
 .باشد  کشور میناشی از سوانح و حوادث راهها در
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  :  ایمنی راههاسازی فرهنگهای کمیته آموزش و ویژگی -
هـای   ایمنی راهها جهت انجـام وظـایف و مـسئولیت      سازی  فرهنگکمیته آموزش و    

 ونقـل  حمـل ، ارتقاء و تضمین ایمنی   تأمینخود و در جهت دستیابی به هدف عالی خود که           
  .ات زیر را در بر داشته باشدها و خصوصی کلی ویژگیبه طورباشد باید ای میجاده

 گذاری متمرکز سیاست -1

    و  هـا   سـازمان ای که بیان شـد تعـدد        گونه  های ب  جاده ونقل  حملهای  یکی از ویژگی  
ای عمل نماید که از طریق      گونه ه  لذا این کمیته باید ب    . باشدهای درگیر در این مقوله می     نهاد

ها و همچنین ایجاد موازی کاری      ئولیتگذاری متمرکز مانع از تداخل وظایف و مس       سیاست
  . و نهادها گرددها سازماندر بین 

  جامعیت و فراگیری -2
گـذاری کـالن و     ای طراحـی گـردد کـه از طریـق سیاسـت           گونه  هاین سیستم باید ب   

 و نهادهای درگیر در زمینـه       ها  سازمانای، تمامی    جاده ونقل  حملیکپارچه در رابطه با ایمنی      
  .خوبی تبیین کنده ها و وظایف هر یک را ب بر گرفته و مسئولیتای را درایمنی جاده

 هماهنگی و جلب همکاری -3

 ایمنی راهها در    سازی  فرهنگیکی از مهمترین خصوصیاتی که باید کمیته آموزش و          
ی هـا   سازمانها و   ای دارا باشد، ایجاد همکاری و هماهنگی الزم در بین نهاد          زیر بخش جاده  

ها و ها و وظایف در بین نهاد     این امر به دلیل پراکندگی مسئولیت     . تمسئول در این زمینه اس    
  .باشدی درگیر در این امر میها سازمان

 سازی غیر متمرکزپیاده -4

ای در سطح کشور کمیته      جاده ونقل  حملبه علت گستردگی و پراکندگی جغرافیایی       
هـا را در    یمنی جـاده  ای طراحی گردد که ا    گونهه   ایمنی راهها باید ب    سازی  فرهنگآموزش و   

 ونقـل  حمـل سازی مدیریت و نظارت بـر ایمنـی در        لذا پیاده . سطح کشور در بر داشته باشد     
  . ای و استانی پیاده گردد منطقهبه صورتای باید جاده
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   ایمنی راههاسازی فرهنگو  آموزش امر در دخیل یها سازمان اختیارات و وظایف •
ها ا در محدوده وزارت راه و ترابری نهاد        ایمنی راهه  سازی  فرهنگدر بحث آموزش و     

  :باشند میمؤثر ونقل حملی زیر در زمینه ایمنی ها سازمانو 
  ،ای جادهونقل حملسازمان راهداری و  
   .معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری 

                  ایمنـی راههـا در خـارج از وزارت         سـازی   فرهنـگ  بر آموزش و     مؤثرهای  موجودیت
  :بندی نمودتوان در موارد زیر دستهبری را میراه و ترا

  ،ناجا پلیس راهنمایی و رانندگی 
  ،وزارت کشور 
  ،وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
  ،جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران 
  ،سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 
 ،وزارت آموزش و پرورش 

 ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

  ،نگ و آموزش عالیوزارت فره 
 .ی خصوصیها شرکت 

 و وظایف هر کـدام در زمینـه         ها  سازماندر ادامه به توضیحاتی درباره هر کدام از این          
  . ایمنی راهها پرداخته خواهد شدسازی فرهنگآموزش و 

  :کمیسون ایمنی راهها. 1
 ونقـل   حمـل ترین اجزاء سیستم مدیریت ایمنی در       کمیسون ایمنی راهها یکی از اصلی     

ای یعنـی اعمـال     جـاده ونقـل  حمـل تشکیل دهنده ایمنی 5E ای بوده و یکی از اجزاء جاده
 و کنتـرل ایمنـی   تأمینهای  این جزء به دلیل پراکندگی مسئولیت  . شود  حاکمیت را شامل می   

یکـی از اساسـی تـرین       . ی مختلف، در نظـر گرفتـه شـده اسـت          ها  سازماندر بین نهادها و     
ی درگیر  ها  سازمانر زمینه ایمنی عدم هماهنگی بین نهادها و         ای د    جاده ونقل  حملمشکالت  
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های کالن و ایجـاد همـاهنگی و         گذاری  ترین مسئولیت آن سیاست     اصلی. در این زمینه است   
ی درگیر در این زمینه از طریق تدوین و تصویب          ها  سازمانهای الزم بین نهادها و        همکاری

  .باشد می... مقررات و استانداردها و 

   ایمنی راههاسازی فرهنگیته آموزش و کم. 2
ی هـا   فعالیـت با توجه به موارد ذکر شده به منظور تحـت پوشـش قـرار دادن تمـامی                  

 ایمنی راهها، اعضای این کمیته کـه        سازی  فرهنگ و نهادهای درگیر در آموزش و        ها  سازمان
  : باشند عبارتند ازنماینده اعضای اصلی کمیسیون ایمنی راهها می

 ،)رییس کمیته(زش، تحقیقات و فناوری وزارت راه و ترابری معاونت آمو −

 ، سازمان صدا و سیمانماینده −

 ،نماینده وزارت کشور −

 ،ای  جادهونقل حملنماینده سازمان راهداری و  −

 ،نماینده راهنمایی و رانندگی ناجا −

 ،پلیس راه نماینده −

 ،نماینده وزارت آموزش و پرورش −

  ،وزش پزشکی بهداشت، درمان و آمنماینده وزارت −

 ،نماینده سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر −

 ،نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری −

 .)ی تخصصی مربوطهها سازمانافراد علمی از دانشگاهها یا ( نفر متخصص 2 −

اعضای این کمیته بدون استثنا باید نمایندگان تام االختیار نهاد یا سازمان مورد معرفـی               
ای که در اجـرا و عملـی کـردن تـصمیمات اتخـاذ شـده در ایـن کمیتـه                       ونهخود باشند، بگ  

گونه خللی ایجاد نگشته و مصوبات این کمیته پس از تصویب در کمیسون ایمنی راهها                  هیچ
بـدین ترتیـب    . ی درگیـر در ایـن زمینـه باشـد         هـا   سـازمان االجرا برای تمامی نهادها و        الزم

  :مل موارد زیر استها و وظایف اصلی این کمیته شا مسئولیت
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های مربوطه، تنگناها و تعیین راهکارهای مـشخص در         تحلیل مشکالت و نارسایی    −
 ،سازی فرهنگخصوص آموزش و 

ی مناسب برای کاهش سوانح رانندگی مرتبط       ها  شاخصتعیین اهداف، راهبردها و      −
  ،با حیطه تخصصی کمیته

هنـگ و ارشـاد     هـای کـشور، آمـوزش و پـرورش، فر           های وزارتخانـه    بررسی برنامه  −
اسالمی، راه و ترابری، بهداشت و درمان و آمـوزش پزشـکی، علـوم تحقیقـات و                 
فناوری، سازمان صدا و سیما و نیروی انتظـامی در خـصوص آمـوزش عمـومی و            

  ،تخصصی ترافیک
 در زمینـه آمـوزش و افـزایش آگـاهی و            های میان مدت و بلنـد مـدت          برنامه تهیه −

 ، ایمنی راههاسازی فرهنگ

 سـازی   فرهنـگ آموزش و   های مرتبط با      ماهنگی میان کلیه نهادها و دستگاه     ایجاد ه  −
 ،ایمنی راهها

 سـازی   فرهنـگ آمـوزش و    های مـرتبط بـا        ها و دستورالعمل    نامه  تهیه و تنظیم آیین    −
 ،ایمنی راهها

بررسی علل بروز سوانح ناشی از عامل انسانی و اتخـاذ تـدابیر الزم در خـصوص                  −
  ،سازی فرهنگآموزش و 

هـای     در کلیـه دسـتگاه     اتخاذ شـده  ت بر حسن اجرای مصوبات و تصمیمات        نظار −
 ،سازی فرهنگآموزش و ذیربط با امر 

های ذیـربط در امـر     هگزارش ارزیابی عملکرد نهادها و دسـتگا      و اظهار نظر  بررسی   −
 ، ایمنی راههاسازی فرهنگآموزش و 

 ، تعیین و اعالم مطالعات ایمنی مورد نیاز −

 ،ایی اقدامات و راهکارهای پیشنهاد شده تحلیل اقتصادی و کار −

 اعتبار و تحصیل منابعی کـه در اثـر اجـرای آنهـا              تأمینهای الزم برای       طرح ارایه  −
 .شود جویی میمنابع جدید کسب و یا در مصرف منابع موجود صرفه
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  وزارت کشور. 3
هـا،    ها، شوراهای اسالمی، استانداری     ارتباط وزارت کشور با نیروی انتظامی، شهرداری      

 تـأثیر   هـا   استانشورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و شورای هماهنگی ترافیک           
 .کنـد   بـسیار چـشمگیر مـی   سازی ایمن و ونقل حملهای آموزش  این وزارتخانه را در برنامه   

  .وظایف اصلی این وزارتخانه در ماتریس شمول ذکر گردیده است

  ها  شهرداری-3-1
هـا نقـشی     بـرای شـهرداری  6، در بند 1334، مصوب  قانون شهرداری55در ماده   

ریـزی    فرهنگی نیز در نظر گرفته شده که باز هم مزید وظیفه شهرداری در برنامـه              
فرهنگی برای تقویت آگاهی و فرهنگ عمومی در رعایت مقـررات و احتـرام بـه                

 .حقوق دیگران و شکل گیری مفهوم شهروند به تمام معنای آن است

  رابریوزارت راه و ت.  4
وزارت راه و ترابری به عنوان متولی اصلی راه و ترابری کشور در خط مقدم تـالش                 

 در کشور قرار دارد و بیشترین سهم را در مـدیریت            ونقل  حمل سازی  ایمنبرای دستیابی به    
 ایمنـی   سـازی   فرهنـگ  در امر آمـوزش و       مؤثری  ها  سازمان به عهده دارد،     ونقل  حملایمنی  

  :راه عبارتند ازراهها در داخل وزارت 

  ای  جادهونقل حمل سازمان راهداری و -4-1
  : ایمنی راههاسازی فرهنگوظایف اصلی این سازمان  در قبال آموزش و 

 ، عمومیونقل حملای آموزش تخصصی رانندگان حرفه −

 ،شهری برون ونقل حمل وموسسات ها شرکتآموزش مربوط به ایمنی برای  −

 ، به رانندگاننقلیه وسایلآموزش مربوط به کنترل فنی  −

  ،آموزش مهندسی ایمنی راه −

  .آموزش مدرسین و متخصصین مورد نیاز در سازمان −
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   معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری-4-2
 ایمنـی راههـا در ایـن معاونـت مـستقر            سـازی   فرهنـگ دبیرخانه کمیته آموزش و     

  :وظایف این سازمان عبارتند از .باشد می
 ،کنندگان راهها ررسی رفتار کلیه استفادهتحقیقات و پژوهش در زمینه ب −

، همـاهنگی   سـازی   فرهنـگ ی مربوط به دبیرخانـه کمیتـه آمـوزش و           ها  فعالیت −
  ،ی کارشناسیها فعالیتی دخیل و ها سازمانجلسات و  هماهنگی میان 

   .آموزش مدرسین و متخصصین مورد نیاز در سازمان −

  پلیس راهنمایی و رانندگی. 5
.  داردونقل حملدگی در شکلی گسترده سهم زیادی را در ایمنی   پلیس راهنمایی و رانن   

 مجری قوانین و تعیین کننده      شهری  برون و هم    شهری  درون ونقل  حملزیرا این نهاد هم در      
                هـای فرهنگـی و آمـوزش نیـز تـأثیر             عـالوه بـر آن در زمینـه       . هاست  بسیاری از خط مشی   

  .بسزایی دارد
  :  ایمنی راههاسازی فرهنگ در قبال آموزش و وظایف اصلی سازمان 

  ،آموزش ایمنی ترافیک به پلیس راهنمایی و رانندگی در تمامی سطوح −

  ،آموزش ممتحنان و متخصصان آموزش رانندگی −
 ،آموزش مربیان آموزشگاههای رانندگی −

  ،آموزش تعدادی از افراد پلیس جهت آموزش ایمنی ترافیک در مدارس −
 ،ی و رانندگی به رانندگان قبل از دریافت گواهینامهآموزش مباحث راهنمای −

 ،آموزش مقررات ایمنی ترافیک در مدارس −

 ، عمومی، رانندگان شخصی، موتورسیکلت سوارانونقل حملآموزش رانندگان  −

  .آموزش مدرسین و متخصصین مورد نیاز در سازمان −
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  وزارت آموزش و پرورش. 6
نگی و آموزشـی عمیقـی کـه در اجتمـاع           وزارت آموزش و پرورش به دلیل نقش فره       

 و بـسترسازی فرهنگـی ایمنـی        سـازی   فرهنـگ دارد از جمله نهادهای بسیار مؤثر در زمینه         
  . استونقل حمل

اهمیت وظیفه آموزش و پرورش در موارد فوق از آنجا بسیار قابـل توجـه اسـت کـه                   
جتمـاعی در   هـای ا    پـذیرترین گـروه     از آسیب ) کودکان و نوجوان  (های تحت آموزش      گروه

رونـد و از سـوی دیگـر تقریبـاً             به شمار می   شهری  درونمقوله تصادفات به ویژه تصادفات      
 و ایمنـی در طـول زنـدگی خـود در        ونقـل   حمـل اندرکاران و بازیگران عرصه       تمامی دست 
افراد در سنینی که بیشترین تأثیرپـذیری را از         . ی این نهاد برخوردارند   ها  آموزشمقاطعی از   

گذراننـد،   ی درس مـی هـا  کالسسمی و غیررسمی دارند بیشترین زمان را در   ی ر ها  آموزش
توان آموزش و پرورش را مهمترین نهاد در زمینه فرهنگی و بـسترساز رعایـت                 بنابراین می 

  .مقررات و قوانین و ایمنی فرهنگی قلمداد کرد
  : ایمنی راههاسازی فرهنگوظایف اصلی سازمان در قبال آموزش و 

، معلمان، مربیان، مـدیران و سـایر عوامـل اجرایـی آمـوزش و               آموزش والدین  −
 ،پرورش در زمینه ایمنی راهها

   .آموزش مدرسین و متخصصین مورد نیاز در سازمان −
  :بدین منظور اقدامات زیر بایستی توسط آموزش و پرورش صورت پذیرد

های آموزشی و توزیع در مهد      تهیه وسایل کمک آموزشی کودکان و انواع بازی        −
 ،)کودکان(ها ودکک

 ،)کودکان(چاپ کتاب شعر و نقاشی و داستان جهت کودکان پیش دبستانی  −

های داستان با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و چاپ کتاب −
 ،)کودکان و نوجوانان(سایر ناشران بخش خصوصی 

 آموزان با موضوع شـعر، داسـتان، نقاشـی،        برگزاری مسابقات هنری برای دانش     −
 ،)کودکان، نوجوانان و جوانان(مقاله، کاریکاتور، کاردستی و روزنامه دیواری 
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               آمــوزان بــا مطالــبهــای ســنی دانــشانتــشار نــشریات آموزشــی بــرای گــروه −
  ،)کودکان و نوجوانان( سرگرم کننده و آموزشی

های آموزشی با موضوع آشنایی با      بازیتشویق بخش خصوصی به تولید اسباب      −
ی کارشناسی و یا پـیش خریـد تعـدادی از           ها  کمکابلوها و مقررات از طریق      ت

 ،)کودکان و نوجوانان و جوانان(محصوالت تولید شده 

بـازی آموزشـی بـا      حمایت کارشناسی و مالی از تولید کننـدگان تولیـد اسـباب            −
 ،)خردساالن، کودکان و نوجوانان( همکاری بخش خصوصی

هـای سـنی    عات متنوع و گوناگون برای گـروه      انتشار روزنامه دیواری با موضو     −
 دهنـد آموزانی که به ایـن کـار پاسـخ مـساعد مـی            آموزان و تشویق دانش   دانش

 ،)کودکان، نوجوانان و جوانان(

آمـوزان از جـاده و خیابـان        اجرای طرح گذربان مدرسه برای عبور ایمنی دانش        −
 ،به ویژه در مدارس حاشیه راه

 ،ضوعات آموزشی برای کودکان مهد کودکتولید نوار سرود و قصه با مو −

های درسی با در نظر گرفتن نوع       چاپ مطالب ترافیکی در مقاطع مختلف کتاب       −
 ،درس و یا سال تحصیلی

 و ترافیک بـرای گـروه       ونقل  حملافزارهای آموزشی در عرصه      و نرم  CDتولید −
  ،ورزندیی که به این کار مبادرت میها شرکتسنی نوجوانان و حمایت از 

 ،های ایمن جهت عبور از خیابانپ بروشور با معرفی محلچا −

ها با موضـوع آشـنایی اولیـه خردسـاالن بـا            چاپ کتاب کار مربیان مهد کودک      −
 ،ایمنی عبور و مرور

های آموزشی برای مربیان مدارس در تابستان به ویـژه مدارسـی            برگزاری دوره  −
  ،س راهنمایی و رانندگیبا همکاری فرماندهی پلی اندواقع خیز حادثهکه در نقاط 

همکاری در تهیه مطالب برای گنجاندن مطالـب ترافیکـی در مجـالت رشـد و                 −
 .های نوروزیپیک
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  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.  7
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی بخش پزشکی کشور در             

و ایجاد امکانات درمانی ) زشکیی پها فوریت(زمینه رسیدگی و درمان مصدومان تصادفات 
  . به عهده داردونقل حملای در کاهش تلفات  های کشور نقش تعیین کننده در طول راه

مهمترین وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در ارتباط با آمـوزش و              
        گیـرد، وظـایف    ایمنی راهها بیشتر در بحـث گروههـای تخصـصی قـرار مـی              سازی  فرهنگ
  :ازماناصلی س
 ،ی پزشکی و امدادی برای پرسنل امداد و نجات و اورژانسها فوریتآموزش  −

 ،ی اولیه به پلیس راهنمایی در تمامی سطوحها کمکآموزش  −

 ،ای در مدارس و دانشگاههای اولیه در زمینه حوادث جادهها کمکآموزش  −

 . آموزش مدرسین و متخصصین مورد نیاز در سازمان یا نهاد مربوطه −

  یت هالل احمرجمع. 8
 و  امدادرسـانی دار وظایفی در بخش       ای خیریه و غیرانتفاعی است عهده       این نهاد که موسسه   

 ونقـل   حمـل درمان مصدومان است که در کاهش تلفات و مرگ و میر در حوادث ناشی از                
  .گیری دارد های کشور اثر چشم در راه

  :ها ایمنی راهسازی فرهنگوظایف اصلی سازمان  در قبال آموزش و 
 ،نقلیه وسایلی اولیه به رانندگان ها کمکآموزش  −

ای در مـدارس و     ی اولیـه در زمینـه حـوادث جـاده         ها  کمکآموزش مربوط به     −
 ،دانشگاهها

 ،آموزش مدرسین و متخصصین مورد نیاز در سازمان یا نهاد مربوطه −

 ،ی اولیه به پلیس راهنمایی در تمامی سطوحها کمکآموزش  −

  سازمان صدا و سیما. 9
ازمان صدا و سیما به دلیل گستردگی مخاطبان و توانایی باالی اثرگـذاری در افکـار                س

توانـد نقـش بـسیار         در سطح اجتماع مـی     سازی  فرهنگهای هنری در      عمومی و تنوع شیوه   
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آگاه سـازی مـردم     .  در کشور داشته باشد    ونقل  حمل سازی  ایمنای را در برنامه       تعیین کننده 
سازی از عواقب نادیده گرفتن قوانین و مقررات و ترویج             آگاه به قوانین و مقررات موجود،    

هـای   فرهنگ احترام به قانون و به طور کلی ارتقاء سطح فرهنگ عمـومی در غالـب برنامـه              
هـا و دیگـر    های ویژه کودکان و نوجوانان، کلیـپ  مستند و آموزشی سریال، مصاحبه، برنامه   

  . ایمنی راهها داردیساز فرهنگی در آموزش و مؤثرموارد نقش بسیار 
صدا و سیما به عنوان نهادی فرهنگ ساز و یاری دهنده قوای سه گانه در رسـیدن بـه                   

  .ای را به عهده دارد  نقش تعیین کنندهونقل حمل سازی ایمناهداف تعریف شده از جمله 
 ایمنی راهها در انتهای گزارش      سازی  فرهنگوظایف اصلی سازمان در قبال آموزش و        

  : اقداماتی که بایستی توسط این سازمان صورت گیرد به شرح ذیل است.  استذکر گردیده
  : وظایف مربوط به سازمان صدا و سیما

های مختلـف ماننـد روز هـوای پـاک، روز           های رادیویی به مناسبت   پخش پیام  −
 عمــومی، راننــدگان ونقــل حمــلراننــدگان (، روز جهــانی کــودک ونقــل حمــل

 )شخصی

وربین مخفـی کـه در آن رفتارهـای خـالف مقـررات             پخش برنامه تلویزیونی د    −
  ،) عمومی، رانندگان شخصیونقل حملرانندگان (رانندگان نشان داده شود 

 ،های شب رو ویژه رانندگان سرویس" راه شب"تولید برنامه رادیویی جذاب  −

ی عمومی ویـژه راننـدگان در تهـران و          ها  آموزشگیری از رادیو پیام برای      بهره −
  ،) عمومی، رانندگان شخصیونقل حملرانندگان  (ها استانه در های مشابشبکه

ی رادیویی از یک معضل و یا یک حادثه و بررسـی کارشناسـی              ها  گزارشتهیه   −
ــه   ــضل مربوط ــلراننــدگان (مع ــل حم ــدگان شخــصی،   ونق               عمــومی، رانن

 ،)موتورسیکلت سواران

 ایران و   ونقل  ملحهای آموزشی مستند در خصوص مقایسه تطبیقی        پخش فیلم  −
 ،سایر کشورها
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های داستانی انیمیشن و کارتونی با طـرح موضـوعات آموزشـی بـه              پخش فیلم  −
 ،شکل غیر مستقیم

هـای مختلـف نمـایش،      اجرای جنگ ترافیک با حضور کودکان شامل قـسمت         −
 ،به صورت زنده یا تلویزیونی... بازی، مسابقه و

انـات دیگـر بـه منظـور تـرویج      سازان از طریق اهداء جایزه یـا امک تشویق فیلم  −
 ،های سینماییفرهنگ درست عبور و مرور به شکل غیر مستقیم در فیلم

ای رایگان بـه منظـور جلـب        ایجاد ارتباط با سینماگران و ارایه خدمات مشاوره        −
 ،توجه آنها به مقوله عبور و مرور در آثارشان

ارایـه انـواع     در رادیـو بـا       ونقـل   حمـل رسانی ترافیک و    ایجاد یک شبکه اطالع    −
شرایط اقلیمی و جوی، امکانات رفاهی      : اطالعات در خصوص راهها، از جمله     

        و ســایرنقلیــه وســیلهحاشــیه راههــا، شــرایط ترافیــک راه، طریقــه مهــار بــار 
 ،اطالعات مفید

برگزاری میزگرد رادیویی با حـضور کارشناسـان و یـا مـردم و کارشناسـان در                  −
 ،ونقل حمل و مشکالت برابر هم به منظور طرح مسائل

های نمایشی رادیویی به صورت کوتـاه کـه در فواصـل خـالی              تولید میان پرده   −
 ،ها پخش گرددبرنامه

برگزاری مـسابقات تلویزیـونی بـا موضـوعات و سـواالت مربـوط بـه ایمنـی                   −
 ،کنندگان تلویزیونی، از طریق تقبل جایزه برندگان با مشارکت تهیهونقل حمل

دیویی با سواالتی مربوط به فرهنگ ترافیـک بـه صـورت            برگزاری مسابقات را   −
 ،زنده یا ضبط استودیویی

های داستانی با مشارکت صدا و سـیما کـه در آن مقولـه ایمنـی                ساخت سریال  −
 .ترافیک به صورت جنبی مطرح شده باشد
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  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. 10
ه طبق قانون اهداف و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز از جمله نهادهایی است ک          

 و سـهیم    مـؤثر  ونقـل   حمل سازی  ایمنتواند در فرایند      وظایف آن به صورت غیرمستقیم می     
، یکی  1365در میان وظایف تعریف شده برای این وزارتخانه در قانون مصوب سال             . باشد

 از وظـایف آن آمـده       27در بنـد    .  مربوط باشـد   سازی  ایمنتواند به مقوله      از وظایف آن می   
ریزی فرهنگی و تبلیغی در جهت همکاری بیشتر مردم با دولت و بررسـی                برنامه" که   است

 از جمله وظـایف     " آن به هیات وزیران    ارایهی دولت و    ها  فعالیتها و     پیرامون اثرات برنامه  
توانـد در دو زمینـه در         بنابراین وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی می      . باشد  این وزارتخانه می  

ریـزی فرهنگـی تبلیغـی        مورد اول برنامـه   .  نقش فرهنگی داشته باشد    قلون  حمل سازی  ایمن
جهت همکاری بیشتر مردم در برنامه ایمنی به ویژه در زمینه رعایت قـوانین و مقـررات بـا               

ی رایـج   هـا   سیاسـت مورد دوم نظرسنجی و بررسی      . استفاده از وسایل ارتباط جمعی است     
ها و واکنش افکار عمومی بـه         ومی برنامه بخش ایمنی در سطح جامعه و تعیین مقبولیت عم        

ریزی مشارکتی با توجه به نظرات مـردم از           ی موجود و در نهایت کمک به برنامه       ها  سیاست
همچنین در رابطه با تمرکز و      . تواند به انجام رساند     جمله نقشی است که این وزارتخانه می      

هـای دولتـی و       ی دسـتگاه  ها فعالیتها و     بررسی اخبار و اطالعات مربوط به پیشرفت برنامه       
توانـد در عرصـه       نهادهای انقالب اسالمی به منظور انتـشار آنهـا نیـز ایـن وزارتخانـه مـی                

  . باشدمؤثر ونقل حمل سازی ایمنبسترسازی 
  : ایمنی راهها عبارتند ازسازی فرهنگوظایف این سازمان در امر آموزش و 

ر برنامه ایمنی به ویژه     ریزی فرهنگی تبلیغی جهت همکاری بیشتر مردم د         برنامه −
 در زمینه رعایت قوانین و مقررات با استفاده از وسایل ارتباط جمعی

ی رایج بخش ایمنی در سـطح جامعـه و تعیـین            ها  سیاستنظرسنجی و بررسی     −
ی موجـود و در     ها  سیاستها و واکنش افکار عمومی به         مقبولیت عمومی برنامه  
   به نظرات مردمریزی مشارکتی با توجه نهایت کمک به برنامه
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  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. 11
وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در زمینــه پــژوهش در ابعــاد مختلــف فراینــد 

  : باشد، وظایف این سازمان عبارتند ازمؤثرتواند   میسازی ایمن
 ، در دانشگاههاونقل حمل رشته تخصصی ایمنی اندازی راهایجاد و  −

  .مورد نیاز در سازمان یا نهاد مربوطهآموزش مدرسین و متخصصین  −

   ایمنی راههاسازی فرهنگکمیته استانی آموزش و . 12
ی مختلف کـشور دارای توزیـع یکـسانی         ها  استاناز آنجایی که میزان تصادفات در       

 بایستی در هر استان با توجـه بـه شـرایط و خـصوصیات مربـوط بـه آن منطقـه                      ،باشد  نمی
 حال با توجـه بـه اهمیـت موضـوع آمـوزش و              ،ورت گیرد ریزی و تمهیدات الزم ص      برنامه

ای خود را     ونقل منطقه   های حمل   های استانی برنامه     بایستی کمیته  ، ایمنی راهها  سازی  فرهنگ
 ایمنی راهها ارسال نمایند تا در کمیته با توجه بـه بودجـه              سازی  فرهنگبه کمیته آموزش و     

بندی آنها صورت گیرد و        اولویت ها و تمهیدات و     گیری در خصوص برنامه     مصوب تصمیم 
  .جهت تصویب به کمیسیون ایمنی راههای کشور ارسال گردد

  :اعضای پیشنهادی این کمیته عبارتند از
  ،ها استانای   جادهونقل حملدفتر ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و  −
 ،ها استاناداره کل فرهنگ و ترافیک معاونت راهنمایی و رانندگی ناجا در  −

  ،اه استانپلیس ر −
  ،آموزش و پرورش استان −
  ،ادارات صدا و سیمای استان −
  ،معاونت امداد و نجات استان −
  ،مدیر عامل حمعیت هالل احمر استان −
  ،ها ها و استانداری نمایندگان فرمانداری −
  .صنوف −
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  سایر نهادها. 13
توان یافـت کـه بـه نحـوی بـه مـسئولیت               چنانکه اشاره شد کمتر نهاد دولتی را می       

 همـه   ونقـل   حمـل  مربوط نشود، بنابراین در یک برنامه جامع ایمنـی           ونقل  حمل زیسا  ایمن
ی دولتی و خصوصی نقش دارند و به نحوی در دستیابی به هـدف کلـی                ها  سازماننهادها و   

  .ی غیر دولتی را نیز نباید نادیده گرفتها سازماندر این زمینه نقش . سهیم هستند
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وزارت علوم، 
  تحقیقات و فناوری

              

      

وزارت فرهنگ و 
  ارشاد

              
      

    صدا و سیما

        

          

    هالل احمر

          

        

وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش 

  پزشکی
  

          

        

وزارت آموزش و 
  پرورش

  
      

            

پلیس راهنمایی و 
  رانندگی

                    

    وزارت کشور

  

            

    

دبیرخانه کمیسیون 
  ایمنی راهها

    

               

سازمان راهداری و 
  ای ونقل جاده حمل

    

        

        

جدول
6-

4:
ماتر

ش
س آموز

ی
هایی که هر سازمان بایستی ارایه نماید
. ١  

سازمان
ها 

  
  

ش
آموز

  

س راهنمـایی و            
ک بـه پلـی

ش ایمنـی ترافیـ
آموز

رانندگی در تمامی سطوح
  

ک 
ش کم

آموز
  

س راهنمـایی در         
تمامی سطوحهای اولیه بـه پلـی

  

ش رانندگی
ش ممتحنان و متخصصان آموز

آموز
  

ش مربیان آموز
آموز

شگاههای رانندگی
.  

آ
ش         

ت آمـوز
س جهـ

ش تعدادی از افراد پلـی
موز

 
س

ک در مدار
ایمنی ترافی

  

ث راهنمایی و رانندگی به رانندگان
ش مباح

آموز
ت گواهینامه

قبل از دریاف
  

ک
ش کم

آموز
 

های اولیه به رانندگان وسایل
 

نقلیه
  

ش
آموز

 
مربوط

 
 به

کنترل
 

فنی
 

وسایل
 

نقلیه
 

 به
رانندگان

  

ش مهندسی ایمنی ر
آموز

  اه
ش مدرســین و

آمــوز
 

متخصــصین
 

مــورد
 

نیــاز در
 

سازمان یا
 

نهاد
 

مربوطه
  

۱  .
 تدوين كننده دوره آموزشي          

    
 سازمان مجري دوره آموزشي             

ش به كميسيون
 مسوول پيگيري و ارايه گزار

       
 

سازمان همكار
  

  



  سازی ایمنی راهها هنگطرح انسجام آموزش و فر: 6                                  پیوست 286

 

وزارت علوم، 
  تحقیقات و فناوری

      

      

      

وزارت فرهنگ و 
  ارشاد

            

      

        صدا و سیما

            

  هالل احمر

        

    

      

وزارت بهداشت، 
ش درمان و آموز
  پزشکی

            

     

وزارت آموزش و 
  پرورش

      

            

پلیس راهنمایی و 
  رانندگی

  

                

        وزارت کشور

            

دبیرخانه کمیسیون 
  ایمنی راهها

                 

سازمان راهداری و 
  ای ونقل جاده حمل

  

           

جدول
6-

4:
ش

س آموز
ماتری

هایی که هر سازمان بایستی ارایه نماید
1 .)

ادامه
(  

سازمان
ها 

  
  

ش
آموز

  

آموز
ش فوریتهای پزشکی و امدادی برای پرسنل امداد و نجات

س
و اورژان

  

ش تخصصی رانندگان حرفه
آموز

ای حمل
 

ونقل عمومی
  

ش مربوط به ایمنی برای شرکتها وموسـسات حمـل ونقـل
آموز

برون شهری
  

ش راننــدگان حمــل ونقــل عمــومی، راننــدگان شخــصی، 
آمــوز

ت سواران
موتورسیکل

  

ش همگانی ایمنی راه
آموز

  

ش
آموز

 والدین، معلمان، مربیان، مدیران و سایر عوامل اجرایـی          
ش در زمینه ایمنی راهها

ش و پرور
آموز

  

ش کمکهای اولیه در زمینه حوادث جـاده       
آموز

س و     
ای در مـدار

دانشگاهها
 

س
ک در مدار

ش مقررات ایمنی ترافی
آموز

  

ت کارکنان سازمان توسط نهاد مربوطه
ش عمومی جه

آموز
.  

۱  .
 تدوين كننده دوره آموزشي          

    
 سازمان مجري دوره آموزشي            
 

ش به كميسيون
 مسوول پيگيري و ارايه گزار

         
 

سازمان همكار
  

 الزم به ذکر است که ارزیابی و  ارایه گواهینامه بر عهده سازمان مجری می
باشد
. 
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  امات آتیریزی جهت اقدبرنامه •
 سـازی   فرهنگبا توجه به وظایف پیشنهاد شده برای هر سازمان در رابطه با آموزش و               

  :ایمنی راهها، هر سازمان بایستی
  .وظایف محوله را به نحو احسن انجام نماید -1
 مـاه یـک بـار بـه کمیتـه      6 هـر  1 شماره گزارش عملکرد خود را در قالب فرم  -2

 .ارسال نماید

 سازمان مربوطه در زمینه ایمنی راهها را در قالـب فـرم             هایپیشنهادات و برنامه   -3
بندی و هزینه     که شامل کلیاتی در مورد طرح پیشنهاد شده، برنامه رمان          2شماره  

باشد را به دبیرخانه کمیتـه آمـوزش و         می...  انچام پروژه، مخاطبان موردنظر و      
  . ایمنی راهها ارسال نمایدسازی فرهنگ

 سازی  فرهنگی اقدامات خود در زمینه آموزش و        هر سازمان موظف است تمام     -4
 .ایمنی راهها را با این کمیته هماهنگ نماید

  : ایمنی راهها بایستیسازی فرهنگو کمیته آموزش و 
هـای ذیـربط     در کلیه دستگاه اتخاذ شده بر حسن اجرای مصوبات و تصمیمات        -1

  . نظارت نمایدسازی فرهنگآموزش و با امر 
آمـوزش و   هـای ذیـربط در امـر          نهادهـا و دسـتگاه    گزارش ارزیـابی عملکـرد       -2

 . خود را در این خصوص بیان داردنظریهرا بررسی   ایمنی راههاسازی فرهنگ

 ایمنـی  سـازی   فرهنـگ  در زمینـه آمـوزش و        های میان مدت و بلند مدت       برنامه -3
  تدوین نمـوده و در کمیـسون ایمنـی    ها سازمانراهها را با توجه به پیشنهادات     

 . نظر گرفتن بودجه مربوطه تصویب نمایدراهها با در
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  2فرم شماره 
  سازی ایمنی راهها در خصوص آموزش و فرهنگ................ .......................طرح پیشنهادی

  
  :عنوان طرح پیشنهادی) 1
  :                                  هدف از انجام طرح) 2
  :دستاوردهای طرح پیشنهادی) 3
  
  
  :ضرورت انجام طرح پیشنهادی)4
  
  
  :های مشابه انجام شده و یا در دست بررسی دررابطه با موضوع مورد نظرطرح) 5
  
  
  
  :بخش تعریف کننده طرح) 6
  :سفارش دهنده طرح) 7
  :مجری اصلی طرح) 8
  :دستگاههای همکار) 9

         1-                                                                 4-   
         2-                                                                 5-   

  :تاریخ پایان:                            تاریخ شروع:                          مدت انجام طرح) 10
  :نحوه تأمین) 12      :                                  تخمین هزینه انجام طرح) 11
            خیربلی.     آیا توانایی انجام آن در سازمان وجود دارد) 13
  در صورت نیاز به انجام بخشی یا تمامی آن موارد را تشریح نمایید؟) 14
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  ):مخاطبان(استفاده کنندگان بالقوه از نتایج طرح ) 15
  

                    غیرمستقیمقیم مست:                          نوع آموزش) 16
  :کاربردهای محصول طرح) 17
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ھا ی را ون ا ی– و ک ه      و دوم  ج

  

به منظور ارتقای ایمنی راههای روستایی در جلسه سی و دوم کمیسیون ایمنی راهها مقـرر                
  : گردید
 سـازی   ایمـن  کیلومتر از راههای پرتردد روستایی در برنامـه کوتـاه مـدت              37000 -1

  ).یت اقدامات کم هزینهبا اولو (وزارت راه و ترابری در اولویت قرار گیرد 
 ایمنـی در مـورد راههـای روسـتایی توسـط وزارت راه و               نامه  آیینضوابط الحاقی    -2

 .نقل برسد و ترابری تهیه و به تأیید شورایعالی فنی امور زیر بنایی حمل

سازی راههای روستایی توسط       ایمن مؤثردستورالعمل اجرایی اقدامات کم هزینه و        -3
 . ابالغ گرددوزارت راه و ترابری تهیه و

ی کنترل و اعمـال مقـررات ترافیکـی، ارتقـاء مهارتهـای            ها  روشمطالعه و بررسی     -4
رانندگی و انجام اقدامات فنی برای راههای با ترافیک سبک با همکاری وزارت راه              

 . و ترابری و پلیس راه کشور و سایر دستگاههای ذیربط صورت گیرد

اجـا بـر راههـای پرتـردد روسـتایی          هماهنگی الزم برای نظارت بیشتر پلیس راه ن        -5
هـای ویـژه       کیلومتر تحـت پوشـش برنامـه       10000صورت گرفته و در مرحله اول       

 . کنترل تردد قرار گیرد

معاونت روستایی در پلیس راه کشور ایجاد و سـاختار اداری و امکانـات مناسـب                 -6
 . گرددتأمینبرای ارتقاء ایمنی و کنترل تردد در راههای روستایی 

 سرویـسهای   بـه ویـژه   جلوگیری از تردد خودروهای فاقـد معاینـه فنـی           به منظور    -7
نقل عمومی در محورهای روستایی هماهنگی الزم بـین بخـشداریها، پلـیس               و  حمل

 . ای صورت گیرد نقل جاده و راه ناجا و سازمان راهداری و حمل
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ی ترافیکی و تبلیغات خاص برای ایمنی تردد در راههـای روسـتایی بـا               ها  آموزش -8
 وزارت آمـوزش و پـرورش، سـازمان راهـداری و             اری پلـیس راهـور ناجـا،      همک
ای، جمعیت هالل احمـر و سـازمان صـدا و سـیما و بخـشداریها                  نقل جاده   و  حمل

 .تدارک و اجرا گردد

 مناسب به مجروحین و مـصدومین تـصادفات در          امدادرسانیفرآیند و ساز و کار       -9
پلـیس راه، وزارت بهداشـت و         محورهای روستایی توسـط وزارت راه و ترابـری،        

ی ها فوریت مرکز    ، جمعیت هالل احمر،   )شبکه بهداشتی و درمانی روستایی      (درمان  
پزشکی کشور و وزارت ارتباطات و فن آوری اطالعـات تـدوین و بـه واحـدهای            

 .استانی ابالغ گردد

وزارت کشور زمینه الزم را بـرای همکـاری بیـشتر فرمانـداریها و بخـشداریها و                -10
ت دهیاریها و شوراهای اسالمی روستاها بـا دسـتگاههای ذیـربط در ارتقـاء               مشارک

 . آوردبه عملایمنی و اجراء این مصوبه 

 پلــیس راه ناجــا و پزشــکی قــانونی کــشور بــا همکــاری دســتگاههای ذیــربط   -11
ی آماری ویژه درخـصوص خـسارات، تلفـات، مجـروحین و موقیعـت              ها  گزارش

 .  نمایندارایهه و تصادفات در محورهای روستایی را تهی

 منابع اعتباری الزم توسط دستگاههای ذیربط در قـانون بودجـه و برنامـه پـنجم                 -12
نقـل    و  ریزی و اقتصاد حمـل      بینی گردیده و پیگیری الزم توسط معاونت برنامه         پیش

ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهـوری          از معاونت برنامه   راه و ترابری  وزارت  
 . صورت پذیرد

  



 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  8پیوست 
ها و  مجموعه مطالعات، پژوهش

 انتشارات وزارت راه و ترابری
)در زمینه ایمنی(
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  نام پروژه  ردیف
  ضوابط نوشتاری تابلوهای اطالعاتی راههای ایران  1
  ایونقل جادهطرح جامع ایمنی حمل  2
  ای و مهار ایمن بار وسایل نقلیه جادهنامه نحوه بارگیری حمل تدوین آیین  3
  ها  بررسی فنی اقتصادی استفاده از انواع جانپناه  4
  آهن نامه کاربری ارضی اطراف حریم راهها و راهآیین  5
  های ترافیکی و تهیه دستورالعمل طراحی و اجرا  بررسی رنگ  6
  خیزهای ثبت تصادفات و شناسایی نقاط تصادف تدوین روش  7
  سی ایمنی راه در کشور سازی بازر مطالعه، تهیه دستورالعمل و پیاده  8
  دستورالعمل ایمنی در کاهش تصادفات عابران پیاده و ارائه راهکارهای مربوطه  9
  ضوابط فعالیت مراکز امدادرسانی فنی خودرو در راههای کشور   10
  آهن  سازی ایستگاههای راه دستورالعمل ایمن  11
  هدستورالعمل تعمیر و نگهداری عالئم و تجهیزات ایمنی را  12
  دستورالعمل مدیریت سرعت در راههای کشور   13

شهری و  ها برای انواع راههای برونسازی و کنترل دسترسی دهی، ایمندستورالعمل سامان  14
  های تجمع فعالیت محل

  سازی گلوگاههای راه دستورالعمل نحوه ایمن  15
  سازی مدارس حاشیه راهها  دستورالعمل اجرایی ایمن  16
  آهن عمل بارگیری باربندی و نگهداری ایمن کاال در راهدستورال  17
  افزار مربوطه برآورد هزینه تصادفات ترافیکی راههای ایران و ارائه نرم  18
  تهیه دستورالعمل طراحی و اجرای عالئم برجسته راه   19

ارکنان ای مدیران کهای آموزشی ایمنی راه مورد استفاده رانندگان جادهطراحی و تدوین دوره  20
  ونقل و مؤسسات حمل

  گذاری راههای کشور اصالح و تکمیل دستورالعمل شماره  21
  ونقل باری کشور نامه اجرایی کنترل ساعت کار مجاز رانندگان در حملآئین  22
  گیرهای ایمنی ها و ضربه های طراحی و کاربرد حفاظشیوه  23
  نامه راههای ایران آیین  24
  سازی پایه عالئم ندستورالعمل ایم  25
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  نام پروژه  ردیف

      های کم هزینه مهندسی و کاربرد  سازی راه با استفاده از روشمطالعه و ارزیابی ایمن  26
  های مناسب ایران فناوری

  83بررسی اپیدمیولوژیک قربانیان ناشی از رانندگی ایران در سال   27
    )کل کشور به غیر از استان تهران(

  ها راه  سازی ترافیکی پلدستورالعمل ایمن  28
  های راه آهن سازی تونل دستورالعمل ایمن  29
  تدوین راهنمای جزئیات طرح خط کشی در راهها   30
  دستورالعمل مدیریت صحنه تصادف  31
  تدوین دستورالعمل اجرای حصارهای حاشیه راهها   32
   )مطالعه موردی(بکه راهها ای سرعت در شکالیبراسیون مدل محدودیت منطقه   33
  اصالح فرموالسیون رنگ ترافیکی گرم راهها   34

  تخلفات ترافیکی با رویکرد) ریالی، غیرریالی(های تعیین نوع و میزان جریمه  35
   افزایش اثر بازدارندگی 

  سازی گذرگاههای ریلیبازنگری و اصالح دستورالعمل ایمن  36
  جرای سیستم روشنایی راههاراهنمای مکانیابی، طراحی و ا  37
   )267-3نشریه (نامه ایمنی راهها بازنگری آیین  38
  افزار مربوطه  سازی راه و ارائه نرم های ایمنارائه الگوریتم تخصصی بهینه منابع در پروژه  39
  در راههای ایران) شهری شهری و برون درون(برآورد هزینه تصادفات   40
  ور تعیین ارتقاع مناسب خط پروژهریزی ارزش به منظبرنامه  41
   فونت پیشنهادی برای تابلوهای اطالعاتی و تعیین فونت برتر5مقایسه میدانی عملکرد   42
  آهن تدوین سیستم مدیریت ایمنی خطوط راه  43
  تدوین دستورالعمل ارزیابی ریسک تصادفات در راهها   44
  عمومی در راههای کشور تعیین حداقل مشخصات ایمنی و رفاهی وسایل نقلیه   45
  آهن ارائه مدل تأثیر پارامترهای خط بر ایمنی سیر و حرکت راه  46
  برداری ناوگان ریلیتدوین دستورالعمل کاهش خروج از خط در سیستم بهره  47
   )87 الی 83(ای بررسی اپیدمیولوژیک قربانیان ناشی از تصادفات جاده  48
  ) مسافری(ونقل عمومی ن حملارائه مدل جامع رفتاری رانندگا  49
 اندازی آزمایشگاه میدانی برخورد ویژه تجهیزات ایمنی راه در کشور سنجی ایجاد و راهامکان  50
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  نام پروژه  ردیف
   )باری(ونقل عمومی ارائه مدل جامع رفتاری رانندگان حمل  51
  های آسفالتی گرمدر رویه) رامبل استریپ(بررسی و ارائه فناوری شیارهای لرزاننده صدادار   52
  سازی رانندگی در کشور به منظور ارتقاء ایمنی اندازی آزمایشگاه شبیه سنجی ایجاد و راه امکان  53
  های اجرایی مدیریت صحنه تصادف تدوین روش  54
  ممیزی ایمنی راه  55
  ها ایمنی در تونل  56
  راهنمای ممیزی ایمنی راه  57
  تر های ایمن ن جادهتقسیم مسؤولیت برای داشت  58
  برنامه ملی ایمنی ترافیک کشور ترکیه  59
  راهنمای ممیزی سیستم مدیریت ایمنی هوایی  60
  مدیریت ایمنی راه  61
  شهری های بین های بهبود ایمنی در راه روش  62
  روند جاری در زمینه ایمنی تونل  63
  ها و سایر تجهیزات ایمنی راه کشی نگهداری تابلوها، خط  64
آشنایی با مفاهیم اولیه مدیریت و مهندسی ایمنی راه                            65
  طرح راهبردی آشتو برای ایمنی راه  66
  ها هایی برای افزایش ایمنی پیشگیرانه در تونل توصیه  67
  )کپیار(راهنمای ایمنی راه   68
  مدیریت ایمنی در صنعت کشتیرانی  69
  مدیریت ایمنی در بنادر  70
  های ایران راهبرد ملی ایمنی راه  71

های  های ایمنی، روشنایی، تهویه، کنترل و برق تونل دستورالعمل مطالعات و طراحی سیستم  72
  ای جاده

  دستورالعمل بازرسی ایمنی راه  73
  دستورالعمل بازدید ایمنی راه  74
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 .1377سهامی تولیدی تجهیزات ایمنی راهها، 

 . ترافیکسازی فرهنگ آموزش و – "ای جادهونقل حملطرح جامع ایمنی " -2

، ترجمه دفتـر    ADBای  ی فنی منطقه  ها  کمکروژه   پ "المللی ایمنی جاده  راهنمای بین " -3
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، " پیـارک  - راهنمای ایمنی راه، مجمع جهانی راه      "قربانی مهران، نوری امیری محمد،       -8
 .1384ترجمه، 
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 .1385آسیایی، ترجمه، 



  منابع و مراجع: 9                                        پیوست                                   306

 

بـازنگری سـهم هریـک از علـل وقـوع           "صافی حمیدرضـا، کدخـدازاده کیانـدخت،         -10
المللـی حـوادث    دومین همایش بـین   ،  "بودن پدیده تصادف    تصادفات، با تأکید بر پویا    

 .1388 اردیبهشت ،دانشگاه تهران، ای رانندگی و جاده

 گـزارش جهـانی پیـشگیری از        "جمشید، ستوده مهران،    ناصح محمدهادی، کرمانچی     -11
 .1385، ترجمه 2004، سازمان جهانی بهداشت، ژنو، "حوادث ترافیکی راهها

 

12- Gert Weller; Bernhard Schlag (TUD); Giovanni Gatti (Poliba); 
Ronald Jorna; Martijn van de Leur (Mobycon) "Human Factors in 
Road Design. State of the art and empirical evidence", 2006. 

13- "A new system for recording contributory factors in road accidents", 
TRL, 2000. 

14- L VOGEL, C J BESTER, "A relationship between accident types and 
causes", University of Stellenbosch, 2007. 

15- Baluja Rohit, " Examining road safety through the prism of road 
traffic violation", IRTE, INDIA, 2007. 

16- Ali. S. Al-Ghamdi, " ROAD ACCIDENTS IN SAUDI ARABIA: A 
COMPARATIVE AND ANALYTICAL STUDY", Dept. of Civil. Eng., 
King Saud Univ., Riyadh, Saudi Arabia, 2009. 

17- European Transport Safety Council, Transport Safety Performance 
Indicators, 2001. 

18- Ghazwan AI Haji, Towards a Road Safety Development Index 
(RSDI), 2005. 

19- Draft Road Safety Goals Of Asia and the Pacific, 2007-2015. 
20- Christhard Gelau, Review of Descriptive Variables for Evaluating 

Police Enforcement, May 2000. 
  



 

 

 تحقيقات و فناوري فهرست انتشارات معاونت آموزش، 
  قیمت  تاریخ انتشار  عنوان 

  )ریال(
          های تخصصی گزارش) الف
 000/10  82  تابستان    ممیزی ایمنی راه . ١
 000/10  82  پاییز    ها پیشنهاداتی برای آزمایش ژئوتکستایل . ٢
 000/10  82  پاییز    و ساخت خاکریزهای راه راهنماییهای سودمند برای طراحی  . ٣
روشها و شـرایط الزم بـرای عملیـات خـاکی بـه منظـور کـاهش اثـرات            . ٤

  های راه محیطی پروژه زیست
    

  پاییز
  

82  
  

000/10 
 000/10  82  پاییز    های راه آلودگی ناشی از دی اکسید نیتروژن در تونل . ٥
 000/10 83 بهار    ایمنی در تونلها . ٦
 000/10  83 بهار     کیفیت سرویسمدیریت ترافیک و . ٧
 000/10 83 بهار    های موجود بین شهری  سازی شبکه بهینه . ٨
 000/10  83  بهار    بیست و دومین همایش جهانی راه پیارک . ٩
 000/10 83 بهار    نقل عمومی و ها و منافع اجتماعی حمل ها هزینه یارانه . ١٠
 000/10 83 بهار    ها ریزی و بودجه در شبکه راه برنامه . ١١
 000/10 83 بهار    روشهای مشارکت همگانی در توسعه پروژه راه . ١٢
  000/11 83 بهار    )بنزین و گازوییل(المللی سوخت  های بین قیمت . ١٣
  000/11 83 بهار    2010نقل اروپایی تا سال  و سیاست حمل . ١٤
 000/10 83 بهار    مبانی تحلیل اقتصادی . ١٥
 000/10 83 بهار    GRSP 2003گزارش ساالنه ژوئیه  . ١٦
 000/10  83  بهار    نمای ممیزی ایمنی راهراه . ١٧
 000/10  83  تابستان    IRFهای  راهنمای فیلم . ١٨
شـد و     و  پـذیر بـرای آمـد       انتخاب مصالح و طراحی روسازیهای انعطـاف       . ١٩

  وهوایی سخت شرایط آب
    

  تابستان
  

83  
  

000/16  
  000/10  83  تابستان    شهری های دسترسی به مناطق برون راه . ٢٠
  000/11   83  تابستان    اه روشهای ساده نگهداری ر . ٢١
 000/10   83  تابستان    تجهیزات اتوماتیک بررسی ترک خوردگی روسازی راه . ٢٢
 000/10  83  پاییز    ها ارتقاء و بهبود عملکرد داخلی راه . ٢٣
 000/10 83 پاییز    تأمین مالی و ارزیابی اقتصادی . ٢٤
 000/10 83 پاییز    بهبود تأمین منابع مالی و مدیریت نگهداری راه . ٢٥
 000/10  83 پاییز    پذیر موجود یافت روسازیهای انعطافباز . ٢٦
 000/10 83 پاییز    نقل هوشمند و حمل . ٢٧
 000/10 83 پاییز    های راهسازی محیط زیست و پروژه . ٢٨
 000/10  83  پاییز    تر های ایمن تقسیم مسؤولیت برای داشتن جاده . ٢٩



 

 

 000/10   83  زمستان    ای نقل جاده و های پایدار حمل گیری در اعمال سیاست فرآیند تصمیم . ٣٠
 000/10  83  زمستان    ای  کیفیت خدمات جاده . ٣١
 000/10  83  زمستان    ها روشهایی برای ارزیابی خطر وقوع زمین لغزه . ٣٢
 000/10  83  زمستان    های راه در کشورهای عضو پیارک پروژه ارزیابی اقتصادی برای روشهای . ٣٣
 000/10  83  زمستان    های نگهدارنده خاک راهنمای ارزیابی سیستم . ٣٤
 000/10  84  بهار    آشنایی با مفاهیم مدیریت روسازی . ٣٥
ــشاوران در      . ٣٦ ــدیریت م ــاب و م ــوه انتخ ــرارداد، نح ــاد ق ــای انعق راهنم

  های مهندسی پیش از ساخت فعالیت
    

  بهار
  

84  
  

000/10 
 000/10  84  بهار    تضمین کیفیت در عملیات خاکی . ٣٧
 000/10 84 بهار    های بتنی مسلح پیوسته رویه . ٣٨
 000/10  84  بهار    ها، تجربیات موجود و پیشنهادات ها، دستورالعمل دی تونلبن طبقه . ٣٩
 000/10 84 بهار     اقتصادی در مدیریت راه-های اقتصادی و اجتماعی نقش مدل . ٤٠
 000/10  84  تابستان    ها در افریقا پیشرفت مدیریت و تأمین بودجه نگهداری راه . ٤١
 000/10  84  تابستان    عمومی ونقل حمل فاده ازاست به تشویق جهت اقداماتی ترکیبی، نقل و حمل . ٤٢

  000/11  84  پاییز    برنامه ملی ایمنی ترافیک کشور ترکیه . ٤٣
  000/17  84  پاییز    اقیانوسیه و آسیا ،2003 سال در اسکاپ منطقه در ونقل حمل توسعه بررسی . ٤٤
 000/10  84  زمستان    تبادل فناوری و توسعه  . ٤٥
 000/10  84  زمستان    های دارای رویه بتنی  راه . ٤٦
 000/10  84  زمستان    تجدید ساختار بخش راه  . ٤٧
 000/10  84  زمستان    نقل کاال  و حمل . ٤٨
 000/10  84  زمستان    GRSP 2004گزارش ساالنه ژوئن  . ٤٩
  000/10  84زمستان     ها ها و بزرگراه تراکم ترافیک در آزادراه . ٥٠
 شـده   های آسفالتی و بتن خرد بکارگیری مصالح حاصال از بازیافت رویه  . ٥١

                                                                        در خاکریز
    

  زمستان
  

84  
  

000/10  
  000/10  84  زمستان    کاربرد بتن غلتکی در راهسازی   . ٥٢
  000/10  84  زمستان    ها  راهنمای تأمین روشنایی راه . ٥٣
  000/10  84  زمستان    راهسازی در نواحی بیابانی . ٥٤
  000/10  85  بهار    ملکرد پلهامدیریت ع. 55
  000/12  85  بهار    نقل ریلی و سیستم مدیریت ایمنی در صنعت حمل. 56
  000/10  85  بهار    راهنمای ممیزی سیستم مدیریت ایمنی هوایی. 57
  000/10   85  بهار    توسعه ابزارهای سنجش عملکرد. 58
  000/30  85  تابستان    )جلد اول(نواحی کنار راه و زهکشی نگهداری . 59
  000/30  85 تابستان    ) جلد دوم(های شوسه  تعمیر و نگهداری راه. 60
  000/25  85 تابستان    )جلد سوم(های دارای رویه آسفالتی  تعمیر و نگهداری راه. 61
  000/15  85 تابستان    )جلد چهارم(ها و ادوات کنترل ترافیک  نگهداری سازه. 62



 

 

  000/10  85 تابستان    ل ترافیک در اروپافناوری و اقدامات ابتکاری کنتر. 63
  000/10 85 تابستان    معرفی سیستم مدیریت ریسک. 64
  000/12 85 تابستان    ها سازی زیرسازه پل تعمیر و مقاوم. 65
  000/20 85 پاییز    ای های جاده برداری و نگهداری تونل الگوی مناسب برای بهره. 66
  000/26  85  پاییز    مدیریت ایمنی راه. 67
  000/10  85  پاییز    ها ای بر مدیریت ریسک در راه مطالعه. 68
 گزارش جهانی در خصوص پیشگیری از صـدمات ناشـی از تـصادفات            . 69

  ای                           جاده
    

  پاییز
  

85  
  

000/10  
  000/10  85  پاییز    ارزیابی و تأمین بودجه نگهداری راه در کشورهای عضو پیارک. 70
  000/10  85  پاییز    اظت کاتدیک عرشه پلهاحف. 71
  000/10  85  پاییز    شهری های بین های بهبود ایمنی در راه روش. 72
  000/10  85  زمستان    بندی آسفالت اندودهای آب. 73
  000/10  85  زمستان    های آسفالتی با مقاومت باال در برابر شیارشدگی مخلوط. 74
  000/10  85  زمستان    ها مروری بر مدیریت دارایی در راه. 75
  000/10  85  زمستان    مدیریت راه. 76
  000/10  85  زمستان    بزرگراه آسیایی و توسعه. 77
  000/10  86  بهار    پذیر های با روسازی انعطاف راه. 78
  000/10  86  بهار    ها های مدیریت سوانح رانندگی مورد استفاده در تونل سیستم. 79
  000/10  86  بهار    نقش و جایگاه اداره راه. 80
  000/10  86  بهار    آسفالت متخلخل. 81
  000/12  86  تابستان    های مدیریت پل مطالعه تطبیقی فعالیت. 82
 000/10 86 تابستان  روکش سطحی راه. 83
 000/14 86 تابستان  )یک دیدگاه آسیایی(بودجه و عملیات نگهداری راه . 84
 000/10 86 تابستان  لونق رویکرد چندوجهی برای سیستم حمل. 85
 000/10 86 پاییز             کشی راه های خط های فرآورده راهنمای انتخاب و انجام آزمایش. 86
  000/10  86  پاییز                     تجارب و روندها-محدودیتهای وزن و ابعاد وسایل نقلیه. 87
گیری پروفیل طولی و عرضی راه        سازی اندازه   المللی هماهنگ   آزمون بین . 88

  و گزارش آنها
   

 پاییز
  

86 
  

000/12 
  000/60  86  زمستان    ویراست دوم-ونقل هوشمند های حمل راهنمای سیستم. 89
  000/10  87  بهار    در عملیات راهسازیدستیابی به کیفیت . 90
  000/10  87  بهار   شهری های برون نکاتی در خصوص راه. 91
  000/19  88  بهار   روند جاری در زمینه ایمنی تونل. 92
  000/10  88  بهار   ها و سایر تجهیزات ایمنی راه کشی نگهداری تابلوها، خط. 93
  000/20  88  بهار ایمنی راه                          آشنایی با مفاهیم اولیه مدیریت و مهندسی . 94
  000/48  88  بهار    در کشورهای در حال توسعه (ITS)ونقل هوشمند  های حمل سیستم. 95



 

 

  000/23  88  بهار   کشیده بتنی های پس مدیریت و ارزیابی پل. 97
  000/20  88  تابستان   های جدید ای منتخب برای پل واع سازهان. 97
  000/26  88  تابستان   راهنمای بازرسی و مرمت آبگذر. 98
  000/20  88  تابستان   های عملکردی برای بخش راه چارچوب مفهومی شاخص. 99

  000/22  88  تابستان   طرح راهبردی آشتو برای ایمنی راه. 100
  000/28  88  تابستان   ها ایش ایمنی پیشگیرانه در تونلهایی برای افز توصیه. 101
  000/40  88  تابستان   های نیمه صلب روسازی. 102
  000/16  89  پاییز   راهنمای ارزیابی و کاهش سروصدای ناشی از ترافیک. 103
  000/15  89  پاییز   های دوطرفه طراحی مقطع عرضی تونل. 104

     

          کتب) ب
  000/125  84  پاییز    )پیارک(راهنمای ایمنی راه  .1
  000/75  85  پاییز    مدیریت پل .2
  000/20  86  زمستان    های حفاظتی های طراحی و اجرای آسفالت روش .3
  000/19  86  زمستان    تحلیل تصادفات و شناسایی و اصالح نقاط پرتصادف .4
  000/22  87  تابستان    مدیریت ایمنی در صنعت کشتیرانی .5
  ـــــ  87  تابستان    ها ریم راهمجموعه قوانین و مقررات حفظ ح .6
  000/48  87  پاییز    ویکم های عظیم بشر در قرن بیست مهندسی ارزش و چالش .7
  ـــــ  87  تابستان     مدیریت ایمنی در بنادر .8
  000/125  88  تابستان    ونقل فرهنگ اصطالحات مهندسی راه، ترافیک و حمل .9

  000/25  89  بهار    های ایران راهبرد ملی ایمنی راه .10
  000/15  89  تابستان    های پیشرو ونقل، راهکارها، نیازها و چالش اد فناوری حملایج .11
  000/20  89  پاییز    ونقل هوشمند های حمل طرح راهبردی سیستم .12
  000/20  89  زمستان    ونقل سپاری در حمل مهندسی برون .13
  000/35  90  بهار    سیمای ایمنی راهها .14
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  پاییز
  

83  
  

500/34  

  500/34  83  زمستان    ) لوح فشرده42 فیلم در 107شامل  (IRFهای آموزشی راه  فیلم . ٢
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  بهار

  
84  

  
500/34  

  
  



 

 

  ونقل فهرست انتشارات پژوهشکده حمل
  قیمت تاریخ انتشار عنوان 

 )ریال(
   های تحقیقاتی پروژه) الف

 000/11 83 بهار  های ساختمانی کاربرد آب و مصالح محلی چابهار برای ساخت بلوک . ١

 000/13 83 بهار  گیرهای ایمنی در راهها ضربهها و  های طراحی و کاربرد حفاظ شیوه . ٢

 000/14 83 بهار  آهن بدون باالست  ضوابط طراحی و اجرای روسازی راه . ٣

 000/27 83  بهار  های بتنی و آسفالتی  بررسی و مقایسه فنی و اقتصادی رویه . ٤

 000/16 83 زمستان  بررسی مسائل کمی و کیفی مصرف قیر در راههای کشور . ٥

 000/11 84 بهار  ی و اجرای آسفالت ماستیکضوابط طراح . ٦

 000/11 84 بهار  سازی پایه عالئم راه راهنمای طراحی و ایمن . ٧

بررسی عوامل مؤثر در ارزیابی و توجیه فنـی و اقتـصادی، اجتمـاعی و                 . ٨
 آهن  های راه و راه زیست محیطی پروژه

   
 تابستان

 
84 

 
000/24 

سطحی   ای سطحی و زیر   ه  راهنمای طراحی واجرای سیستم زهکشی آب      . ٩
 )های اجرایی و نقشه(آهن وفرودگاه  راه، راه

   
 تابستان

 
84 

 
000/23 

هـای آسـفالتی بـر اسـاس عملکـرد و             های جدید طـرح مخلـوط        روش . ١٠
 پیشنهاد روش مناسب برای کشور

   
 تابستان

 
84 

 
000/13 

 000/18 84 تابستان  های خاکریز و روسازی راهها راهنمای تثبیت الیه . ١١

 000/14 84 تابستان  یح خاکریز و بستر راهها با استفاده از ژئوگریدتسل . ١٢

 000/20 84 پاییز  ونقل ریلی های هوشمند حمل سیستم . ١٣

 000/17 84 زمستان  ها ظرفیت باربری محوری شمع . ١٤

 000/14 85 بهار  ها تثبیت شیب شیروانی خاکریزها و خاکبرداری . ١٥

 000/10 85 بهار  سازی راههای نوین تعیین مشخصات و ارزیابی رو روش . ١٦

های آسـفالتی بـرای منـاطق گرمـسیر، سردسـیر و              طرح ضوابط مخلوط   . ١٧
 ها های تند جاده شیب

   
 بهار

  
85 

  
000/10 

 000/15 85 بهار  در ایران اقتصادی آن سنجی امکان و آسفالت گرم و سرد های بازیافت روش . ١٨

 000/22 85 بهار   کشورهای ساماندهی فعالیت عوارضی در آزادراههای  ارائه روش . ١٩

 000/17 85 بهار  های آسفالتی کاربرد پلیمر در بهبود خواص قیرها و مخلوط . ٢٠

 000/25 85 زمستان  ای و تأثیر آنها بر عملکرد پلها های لرزه آشنایی با جداسازه . ٢١

 000/25 85 زمستان  ها آب و هوا و ایمنی جاده . ٢٢

  بهار  های ثبت تصادفات و شناسایی نقاط پرتصادف روش . ٢٣
  

86  
  

000/35  
  



 

 

 000/20 86 بهار ونقل باری ساعت کار مجاز رانندگان حمل . ٢٤

 000/20 86 بهار  غیراشباع در طراحی روسازیCBR کاربرد  . ٢٥

 000/40 86 تابستان  های کنترل هوشمند تونل سیستم . ٢٦

  000/20  86  تابستان    های راه سازی گلوگاه راهنمای ایمن . ٢٧
  000/45  86  تابستان     راههاسازی مدارس حاشیه راهنمای ایمن . ٢٨
  000/15  86 تابستان    های خمیده فلزی معیارهای طراحی پل . ٢٩
  000/26  86  پاییز    اثر روش تراکم بر میزان قیر بهینه در طرح اختالط بتن آسفالتی . ٣٠
هـای   های آسـفالتی جهـت کنتـرل تـرک      ها در روکش    کاربرد ژئوسنتتیک  . ٣١

  انعکاسی
    

 پاییز
  

86  
  

000/40  
  000/15  86  پاییز    ها های دینامیکی در طراحی و اجرای شمع تحلیلها و  آزمایش . ٣٢
های آسفالتی برای مناطق گرمسیر، سردسـیر         معیارهای فنی طرح مخلوط    . ٣٣

  ها های تند جاده و شیب
    

 پاییز
  

86  
  

000/20  
  000/35  86  زمستان    )جلد اول(راهنمای بازرسی ایمنی راه  . ٣٤
  000/50  86  مستانز    )جلد دوم(راهنمای بازرسی ایمنی راه  . ٣٥
  000/27  86  زمستان    )جلد سوم(راهنمای بازرسی ایمنی راه  . ٣٦
  000/30  86  زمستان    کشی راهها راهنمای طراحی و اجرای خط . ٣٧
افزار تحلیل و طراحـی روسـازی راه و ارائـه گزینـه مناسـب       بررسی نرم  . ٣٨

  برای کشور
    

  بهار
  

87  
  

000/35  
ی خالی در بتن آسـفالتی و       بندی و فضا  بررسی آزمایشگاهی اثر نوع دانه     . ٣٩

  های کشورشیار جای چرخ و قیرزدگی در راه
    

  بهار
  

87  
  

000/27  
  000/27  87  تابستان    های گذشته ها در زلزله های وارده به پل بندی آسیب آوری و طبقه جمع . ٤٠
  000/10  87  تابستان    آهن های راه ای پل تعیین هدف بهسازی لرزه . ٤١
  000/35  87  تابستان    ای رهراهنمای طراحی دیوارهای حائل ط . ٤٢
  000/10  87  تابستان    ها گاه پل ای تکیه راهنمای بهسازی لرزه . ٤٣
  000/35  87  پاییز    راهنمای فعالیت مراکز امدادرسانی فنی خودرو در راههای کشور . ٤٤
  000/13  87  پاییز    آهن راهنمای کاربری اراضی اطراف حریم راهها و راه . ٤٥
آهـن در منـاطق       هـای راه و راه      مبانی روشهای طراحی و احـداث تونـل        . ٤٦

  خیز لرزه
    

  پاییز
  

87  
  

000/20  
  000/35  87  پاییز    های کشور راهنمای فعالیت مراکز امدادرسانی فنی خودرو در راه . ٤٧
  000/25  87  پاییز    هاهای کنترل سرعت هوشمند در جادهراهنمای بکارگیری سامانه . ٤٨
  000/41  87  انزمست    چارچوب سیستم مدیریت روسازی راهها در ایران . ٤٩
  000/390  87  زمستان    ونقل هوایی مقررات حمل . ٥٠
گــذاری و تخــصیص یارانــه ســوخت در بخــش   الگــوی بهینــه قیمــت . ٥١

  ونقل زمینی حمل
    

  زمستان
  

87  
  

000/55  
  000/40  87  زمستان    ای ونقل جاده راهکارهای کاهش هزینه احداث زیرساختهای حمل . ٥٢



 

 

  000/60  88  بهار    ها دار در تونل  درزههای مبانی کاربرد تزریق در سنگ . ٥٣
  000/70  88  بهار    ها راهنمای بکارگیری سامانۀ نظارت تصویری در جاده . ٥٤
هـای    ارزیابی اقتصادی انتشار اوراق مشارکت جهت تـامین مـالی طـرح            . ٥٥

  عمرانی وزارت راه و ترابری
  
  

  
  بهار

  
88  

  
000/35  

  000/27  88  بهار    آهن و راههای راه  های حفاری تونل مبانی فنی و اقتصادی روش . ٥٦
  000/12  88  تابستان    های راه های روشنایی تونل طراحی سیستم . ٥٧
  000/10  88 تابستان    های راه های ایمنی تونل طراحی سیستم . ٥٨
  000/20  88 تابستان    ایهای جاده های کنترل و برق تونل طراحی سیستم . ٥٩
  000/60  88 تابستان    های راه های تهویه تونل طراحی سیستم . ٦٠
  000/530  88 تابستان    ایونقل جاده مقررات حمل . ٦١
  000/75  88 تابستان    )   تئوری و کاربرد(هزینه تصادفات  . ٦٢
  000/270  88 تابستان    ونقل ریلی             مقررات حمل . ٦٣
  000/15  88 پاییز    های سنگی                مبانی نظری تحلیل پل . ٦٤
  000/35  88 پاییز    آسفالتیهای  بررسی علل بروز خرابی زودرس روسازی . ٦٥
  000/410  88 پاییز    ونقل دریایی مقررات حمل . ٦٦
  000/80  88 زمستان    های اسکله راهنمای طراحی لرزه . ٦٧
های ناشی از بارگذاری      های آزمایشگاهی برای کنترل ترک      بررسی روش  . ٦٨

  های خستگی آسفالت روسازی راههای کشور بینی ترک و ارائه مدل پیش
    

 زمستان
  

88  
  

000/42  
  000/28  88 زمستان    کشی در راههای برون شهری راهنمای جزئیات طرح خط . ٦٩
  000/64  88 زمستان    های تاریخی ایران پل . ٧٠
  400/87  89  بهار    )شناسایی و بررسی(ونقل زمینی  های خارجی حمل هزینه . ٧١

         
  کتب) ج

  

  

 000/108 83  تابستان  فرهنگ جامع دریایی .1

 )دو جلد(گاه ریزی و طراحی فرود برنامه .2
 000/39 83 تابستان 

 فرهنگ و اصطالحات فنی و مهندسی راه .3
 000/7 83 تابستان 

 )همراه با نسخه الکترونیک(فرهنگ مصور دریایی  .4
 000/40 84 پاییز 

  000/10  86 پاییز    )در کشورهای در حال توسعه(اضمحالل راه  .5
  000/450  86 زمستان    )جلد اول(ای  مهندسی زلزله مبانی و اصول بارگذاری لرزه .6
ــاوری و    .7 ــات و فن ــوزش، تحقیق ــت آم ــده معاون ــشر ش ــار منت ــی آث معرف

  ونقل وزارت راه و ترابری پژوهشکده حمل
  

  زمستان
  

86  
  

___  
  000/50 87  بهار   )جلد اول(ها  ها و خیابانطرح هندسی راه .8
  000/30  88  بهار   ) جلددوم(ها  ها و خیابانطرح هندسی راه .9

  000/70  88  بهار   وین روسازیمدیریت ن .10
  000/40  88  تابستان   های استاندارد در حوادث غیرمترقبه پیام .11



 

 

  000/40  88  تابستان   ) جلدسوم(ها  ها و خیابانطرح هندسی راه .12
         

  لوح فشرده) ج
 

     
مجموعه هفت جلدی منتشر شده از سوی سازمان        (نامه ایمنی راهها      آیین .1

  )ریزی مدیریت و برنامه

   
  پاییز

  
84  

  
500/47 

  000/50  84  پاییز   های دریایی ایران نامه طراحی بنادر و سازه آیین .2
معاونــت آمــوزش، تحقیقــات و فنــاوری و (معرفــی آثــار منتــشر شــده  .3

  )ونقل وزارت راه و ترابری پژوهشکده حمل
   

  تابستان
  

87  
  

___  
  000/50  87  زمستان    آهن های راه ای پل تعیین هدف بهسازی لرزه .4
  000/50  87  زمستان    ها گاه پلای تکیهراهنمای بهسازی لرزه .5

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 ونقل هاي شورايعالي فني امور زيربنايي حمل فهرست ابالغيه
  قيمت  انتشار تاريخ  بررسي و تاييد  كننده تهيه  عنوان

نامه نحوه بارگیری، حمل و مهار        آیین .١
  ای ایمن بار وسایل نقلیه باربری جاده

  پژوهشکده
  000/50  84زمستان   معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری  ونقل حمل

راهنمــای تهیــه مشخــصات فنــی،     .٢
هـای   ها در پل و سازه      جزئیات و نقشه  

  راه
  پژوهشکده

  000/26  84زمستان   معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری  ونقل حمل

ــتاتیکی   .٣ ــشهای اس ــتورالعمل آزمای دس
  شمعها

  پژوهشکده
  ونقل حمل

 - تحقیقات و فنـاوری    معاونت آموزش، 
کمیته ابنیه شورایعالی فنی امور زیربنایی      

  ونقل حمل
  000/20  85زمستان 

دســتورالعمل مطالعــات و طراحــی    .٤
سیستمهای ایمنی، روشـنایی، تهویـه،      

  ای کنترل و برق تونلهای جاده
  پژوهشکده

  ونقل حمل
 -معاونت آموزش، تحقیقات و فنـاوری     

ربنایی کمیته ابنیه شورایعالی فنی امور زی     
  ونقل حمل

  000/20  85زمستان 

دستورالعمل تحویل موقـت و قطعـی        .٥
  ها راه

  پژوهشکده
  ونقل حمل

 -معاونت آموزش، تحقیقات و فنـاوری     
هـــای فنـــی و اجرایـــی  کمیتـــه نظـــام

  ونقل شورایعالی فنی امور زیربنایی حمل
  000/20  85زمستان 

ــم   .٦ راهنمــای طراحــی و اجــرای عالئ
  برجسته راه

  پژوهشکده
  نقلو حمل

 -معاونت آموزش، تحقیقات و فنـاوری     
ــور    ــی ام ــورایعالی فن ــی ش ــه ایمن کمیت

  ونقل زیربنایی حمل
  000/32  86تابستان 

  پژوهشکده  دستورالعمل بازرسی ایمنی راه .٧
  ونقل حمل

 -معاونت آموزش، تحقیقات و فنـاوری     
ــور    ــی ام ــورایعالی فن ــی ش ــه ایمن کمیت

  ونقل زیربنایی حمل
  000/22  86تابستان 

  پژوهشکده  های آسفالتی ی درزگیری رویهراهنما .٨
  ونقل حمل

 -معاونت آموزش، تحقیقات و فنـاوری     
کمیته زیرسازی و روسـازی شـورایعالی       

  ونقل فنی امور زیربنایی حمل
  000/11  86تابستان 

  پژوهشکده  های آسفالتی گیری رویه راهنمای لکه .٩
  ونقل حمل

 -معاونت آموزش، تحقیقات و فنـاوری     
روسـازی شـورایعالی    کمیته زیرسازی و    

  ونقل فنی امور زیربنایی حمل
  000/16  86تابستان 

محیطـی    دستورالعمل ارزیابی زیست   .١٠
  ای ونقل جاده های حمل طرح

  پژوهشکده
  ونقل حمل

 -معاونت آموزش، تحقیقات و فنـاوری     
ــور   ــی ام ــصاد شــورایعالی فن ــه اقت کمیت

  ونقل زیربنایی حمل
  000/12  86زمستان 

محیطـی     ی زیست دستورالعمل ارزیاب  .١١
  ونقل ریلی های حمل طرح

  پژوهشکده
  ونقل حمل

 -معاونت آموزش، تحقیقات و فنـاوری     
ــور   ــی ام ــصاد شــورایعالی فن ــه اقت کمیت

  ونقل زیربنایی حمل
  000/12  86زمستان 

ــامانه  .١٢ ــارگیری س ــای بک ــای   راهنم ه
  ها هوشمند کنترل سرعت در جاده

  پژوهشکده
  ونقل حمل

 -نـاوری معاونت آموزش، تحقیقات و ف    
  000/27  87بهار   ونقل شورایعالی فنی امور زیربنایی حمل

ــامانه  .١٣ ــارگیری س ــای بک ــای  راهنم ه
ها هماهنگ    نظارت تصویری در جاده   

 ITSبا سایر اجزای 
  

  پژوهشکده
  ونقل حمل

 -معاونت آموزش، تحقیقات و فنـاوری     
  000/19  87بهار   ونقل شورایعالی فنی امور زیربنایی حمل

          



 

 

          
  قیمت  انتشار تاریخ  بررسی و تایید  کننده تهیه  انعنو

راهنمای فهرست مطالـب مطالعـات       .١٤
  پلها

دفتر مطالعات 
  فناوری و ایمنی

 -معاونت آموزش، تحقیقات و فنـاوری     
کمیته ابنیه شورایعالی فنی امور زیربنایی      

  ونقل حمل
  000/22  88تابستان 

دفتر مطالعات   دستورالعمل بازدید ایمنی راه .١٥
  و ایمنیفناوری 

 -معاونت آموزش، تحقیقات و فنـاوری     
ــور    ــی ام ــورایعالی فن ــی ش ــه ایمن کمیت

  ونقل زیربنایی حمل
  000/22  89تابستان 

هـای توسـعه فنـی در امـور            اولویت .١٦
  ای زیرساختهای جاده

دفتر مطالعات 
  فناوری و ایمنی

 -معاونت آموزش، تحقیقات و فنـاوری     
  000/10  89بستان تا  ونقل شورایعالی فنی امور زیربنایی حمل
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