
 

                                                                               ۱۲۱۵۰۷۶        ش ش:

 تعالي سمهاب       

                                                          
 

 هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكاران بخشنامه به دستگاه
 95/805121 شماره:

 03/08/1395 تاريخ:
 

 حومه و شهري نقل و حمل جامع مطالعات خدمات شرحموضوع: 

 

هاي  نامه استانداردهاي اجرايي طرح ) آيين7) و (6) قانون برنامه و بودجه و مواد (23به استناد ماده (

شماره  نامه موضوع تصويبفني و اجرايي كشور ( و در چارچوب نظام 1352مصوب سال  -عمراني

 امور نظام فني 314، به پيوست ضابطه شماره هيأت محترم وزيران) 20/4/1385مورخ هـ 33497/ت42339

 شرح«با عنوان  كه به تصويب شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور نيز رسيده است؛ اجرايي و

 شود.  از نوع گروه دوم ابالغ مي» حومه و شهري نقل و حمل جامع مطالعات خدمات

 الزامي است. 01/01/1396ابطه از تاريخ رعايت كامل مفاد اين ض

وابط و معيارها در حدود مشخص شده در اين ضابطه، با توجه به شرايط خاص كار مورد نظر انتخاب ض

شوند،  گذاري بخش غير دولتي تامين اعتبار مي هايي كه از محل سرمايه باشد. با اين وجود در مورد پروژه مي

 الزم است حدود انتخابي معيارهاي يادشده، به تاييد كارفرما برسد.

كننده نظرات و پيشنهادهاي اصالحي در مورد مفاد اين  دريافت اين سازمان اجرايي و امور نظام فني

 .ضابطه بوده و اصالحات الزم را اعالم خواهد كرد
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 سمه تعالي اب

  پيشگفتار 
 يورت جدصشهرها به با مشاهده ازدحام  بيش از دو دهه است كهكشور  يدر شهرها كيمطالعات جامع حمل و نقل و تراف

 كسانياند.  را به انجام رسانده يمشاوران مختلف مطالعات از شرح خدمات و روش انجام كار بمختلف با كس يشده است. شهرها ازغآ
مطرح شود.  يجذب بودجه ابهامات يبرا ينهادشيپ يها باعث شده در طرح جينتا يبند تياولو وهينبودن نحوه انجام مطالعه و ش

همراه بوده است. با توجه به ضرورت توسعه شهرها  يتالبا اشكا يمورد بررس يو نوع راهكارها مطالعه روند ياهگضمن آنكه 
 ليدل نيو به هم است افتهيكشور ضرورت  ياز شهرها ياريبرنامه مدون انجام مطالعات جامع حمل و نقل در بس كياس اسبر
 شياز پ شيمختلف ب يشهرها يمحل طيراش يبرا يساز يحال قابل انعطاف و بوم نيشرح خدمات همسان و در ع كي شنهاديپ

  ود. ش ياحساس م
شـرح خـدمات مطالعـات جـامع     «، تهيـه  كشور نظام فني و اجرايي سازمان برنامه و بودجه با توجه به اهميت مبحث فوق، امور

عـالي همـاهنگي ترافيـك     محتـرم  شـوراي  تصـويب اخذ  وآن  دستور كار قرار داد و پس از تهيهرا در » حمل و نقل شهري و حومه

هاي عمراني مصوب هيات محترم  نامه استانداردهاي اجرايي طرح قانون برنامه و بودجه، آيين 23ماده در چهارچوب  ،شهرهاي كشور

ابالغ آن را  هيات محترم وزيران) 20/4/1385مورخ  - ه 33497/ت42339وزيران و طبق نظام فني و اجرايي كشور (مصوب شماره 

  .كرده است
شود موارد اصالحي را بـه امـور نظـام فنـي و      مياز كارشناسان محترم درخواست  ،شدن اين ضابطه تردر راستاي تكميل و پربار

دريافت شده را بررسي كرده و در صورت نياز به  يكشور ارسال كنند. كارشناسان سازمان پيشنهادها برنامه و بودجهاجرايي سازمان 

ن اصالحي، اقـدام  اصالح در متن ضابطه، با همفكري نمايندگان جامعه فني كشور و كارشناسان مجرب اين حوزه، نسبت به تهيه مت
برداري عموم، اعالم خواهند كرد. به همين منظور و براي تسهيل  كشور براي بهره يو از طريق پايگاه اطالع رساني نظام فني و اجراي

است كه در صـورت هرگونـه    در پيدا كردن آخرين ضوابط ابالغي معتبر، در باالي صفحات، تاريخ تدوين مطالب آن صفحه درج شده

مطالب صـفحات داراي تـاريخ جديـدتر معتبـر      موارهمطالب هر يك از صفحات، تاريخ آن نيز اصالح خواهد شد. از اينرو هتغيير در 

  خواهد بود.
ها و جديت رييس امور نظام فني و اجرايي كشور جناب آقاي مهنـدس   معاونت فني و توسعه امور زيربنايي از تالش لهيوس نيبد

ايـن   كـردن و متخصصان همكـار در امـر تهيـه و نهـايي     اجرايي و  يان محترم امور نظام فنغالمحسين حمزه مصطفوي و كارشناس

  .كند ميضابطه، تشكر و قدرداني 
  غالمرضا شافعي  

  معاون فني و توسعه امور زيربنايي  
  1395 پاييز  

 



"شرح خدمات مطالعات جامع حمل و نقل شهري و حومه"كنترل تهيه و 

]341 ضابطه شماره[

:مجریگروه اعضای 

 شرکت هٌْدسیي هشاٍر طرح ّفتنهدیرعاهل جلیل شاّی

 شرکت هٌْدسیي هشاٍر طرح ّفتنهدیر پرٍشُکوال شعاریاى ستاری

ًدیشٍِ اطرح آًٍد شرکت هٌْدسیي هشاٍر مدیرعامل علی ًادراى

اعضای گروه نظارت:

هدیرکل دفتر حول ٍ ًقل ٍ دتیر شَرای عالی ّواٌّگی پَریا هحودیاى یسدی

 ترافیک شْرّای کشَر

ٍزارت کشَر

ٍزارت کشَر کارشٌاس دفتر حول ٍ ًقلفرشاد غیثی

ٍزارت کشَر کارشٌاس دفتر حول ٍ ًقلسپْر ًَاب زادُ

َرای عالی ّواٌّگی ترافیک کویتِ فٌی دتیرخاًِ ش عضَتقی زادُ صفر

 شْرّای کشَر

ٍراُ ٍزارتّای کالثدی  دفتر طرح

 یشْرساز

کویتِ فٌی دتیرخاًِ شَرای عالی ّواٌّگی ترافیک  عضَ اشتیاًی هحوَدیهْدی 

شْرّای کشَر

آٍری اطالعاتٍزارت ارتثاطات ٍ في

کویتِ فٌی دتیرخاًِ شَرای عالی ّواٌّگی ترافیک  عضَسعیدیاىٍحید 

ْرّای کشَرش

سازهاى هدیریت ٍ ترًاهِ ریسی کشَر

کویتِ فٌی دتیرخاًِ شَرای عالی ّواٌّگی ترافیک  عضَداٍدیاىهحود 

شْرّای کشَر

سازهاى حفاظت هحیط زیست

کویتِ فٌی دتیرخاًِ شَرای عالی ّواٌّگی ترافیک  عضَْاًگیریعلیرضا ج

شْرّای کشَر

پلیس راٌّوایی ٍ راًٌدگی

سازهاى شْرداریْا ٍدّیاریْای کشَرکارشٌاس دفتر حول ًٍقل عوَهی ٍترافیک شْریهرضیِ حصاری

شْرداری تْراى -هرکس هطالعات تْراىهدیر هطالعات حول ٍ ًقل ٍ ترافیکهحود حسیي ًَرٍزی

شرکت طرح ٍ تدتیر طاتراى هدیرعاهلسید هْدی اهیری پَر

شْرداری تْراى -هرکس هطالعات تْراىٍ ًقل ٍ ترافیک هدیر ساتق هطالعات حولاهیر رٍحی

هرکس هطالعات شْری ٍرٍستایی سازهاى  هدیر گرٍُ حول ًٍقلحاهد اهیٌی شیرازی

 شْرداریْا ٍدّیاریْای کشَر

هرکس هطالعات شْری ٍرٍستایی سازهاى کارشٌاس گرٍُ حول ًٍقل هحوَد کرم رٍدی

 شْرداریْا ٍدّیاریْای کشَر



 روه هدایت و راهبری پروژه:اعضای گ

 سازهاى ترًاهِ ٍ تَدجِ کشَر هعاٍى اهَرراُ ٍ تراتری ٍ هدیریت عوراى شْری ٍ رٍستایی ٍحید سعیدیاى

 سازهاى ترًاهِ ٍ تَدجِ کشَر هعاٍى اهَر ًظام فٌی ٍ اجرایی  علیرضا تَتًَچی

 سازهاى ترًاهِ ٍ تَدجِ کشَر هعاٍى اهَر ًظام فٌی ٍ اجرایی ًسریي اتَالحسٌی

 هِ ٍ تَدجِ کشَرسازهاى ترًا رییس گرٍُ اهَر ًظام فٌی ٍ اجرایی فرزاًِ آقارهضاًعلی

 سازهاى ترًاهِ ٍ تَدجِ کشَر کارشٌاس اهَر ًظام فٌی ٍ اجرایی زیٌة سقایی

 سازهاى ترًاهِ ٍ تَدجِ کشَر کارشٌاس اهَر ًظام فٌی ٍ اجرایی فاطوِ تاتالَ

 



 1 18/07/95                                                    ي حًمٍشرح خدمات مطالعات جامع حمل ي وقل شُري 

 

قل حول خبهغ هطبلؼبت تفػيلي خذهبت ضشح  كطَس ضْشّبي اص دستِ يك ّش دس اي حَهِ ٍ ضْشي ٍ تشافيك ًٍ 

( قاوًن تاسيس شًراي عالي َماَىگي ترافيك  شكُرَاي وركًر    5وامٍ مًضًع مادٌ ) ( آييه1بٍ استىاد بىد ج مادٌ )

مل ي وقل ي ترافيك  شكُري ي حًمكٍ    شرح خدمات مطالعات جامع حاجراي َيات محترم يزيران،  2/7/1374مصًب 

 .ستامطابق با ريود زير 

 مقدمٍ

ّبي هذًظش دس اًدبم هطبلؼبت خبهغ حولل ٍ ًقلل ٍ تشافيلك دس     خْت اثشپزيشي ٍ استفبدُ ثْيٌِ اص هٌبثغ ٍ فؼبليت

 ثٌذي ضْشّب دس ايي ضْش خذهبت ثشاسبس خوؼيت سبكي دس صهبى اًدبم هطبلؼبت ثِ ضلشح  ضْشّبي هختلف دستِ

 خذٍل صيش خَاّذ ثَد:

 ت ساوهيبىدي شُرَا بر اساس جمع دستٍ

 د ج ة الف دستِ 

 ًفش 500000تب  1000000 ًفش 1000000تب  5000000 ًفش ٍ هشاكض استبى 5000000تب  100000000 ًفش 100000000ثيص اص  خوؼيت
 

شاي ضلْشّبي هختللف ثبيلذ    ّب دس ايي ضشح خذهبت ركش ضذُ است0 اهب دس ٌّگبم اًدبم آى ث ّشچٌذ سئَس فؼبليت

ػوق هطبلؼِ ٍ ثشخي خضييبت هتٌبست ثب ٍؾغ فؼلي ضْش اغالح ضَد. ثلشاي ًوًَل0ِ ٍخلَد يلب ػلذم ٍخلَد پبيبًلِ        

سبصي ضشح خذهبت ٍ ّوچٌيي ؾشٍست تَخِ ثِ هٌبطق حَهِ ضلْشي دس كلالى    ب فشٍدگبُ دس ٌّگبم ثَهيي آّي ساُ

 ٍدُ هَسد هطبلؼِ هَسد تَخِ ثبضذ.تشي دس ٌّگبم تؼييي هحذ ضْشّب ثبيذ ثب ػوق ثيص

ّبي اًدبم هطبلؼلبت دس دسلتِ ضلْشّب ٍ ًيلض      سبصي اقذاهبت ٍ سٍش دس ساستبي ّوبٌّگًظبست ثش اخشا ٍ  هٌظَسِ ث

ّب ٍ اغَل ػلولي دس تْيلِ هطبلؼلبت خلبهغ حولل ٍ ًقلل ٍ تشافيلك دس ضلْشّبي هختلل0           استفبدُ ثْيٌِ اص ضيَُ

هٌبقػِ اًتخبة هطبٍس ٍ اًدبم هطبلؼبت0 ضشح خلذهبت هلذًظش خلَد سا خْلت     هسٍَالى ّش ضْش پيص اص ثشگضاسي 

 ثشسسي ٍ تبييذ ثِ دثيشخبًِ ضَساي ػبلي اسائِ ًوبيٌذ.
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 مطابق جدول زیر خواهد بود:غی قالب شرح خدمات ابال شیوه و نحوه تایید اقدامات مهم در
 مرجع تایید زمان موضوع ردیف

 شوراي هماهنگی ترافیک استان ها گزینهقبل از اجراي  تعیین اهداف کمی توسعه حمل و نقل 1

 شهرداري قبل از ساخت مدل افق و محدوده مطالعه 2

شوراي عالی هماهنگی ترافیک  دبیرخانه قبل از ساخت مدل ترافیکی مدل ترافیکی شهر افزار نرماستعالم  3
 شهرهاي کشور

دبیرخانه شوراي عالی هماهنگی ترافیک  قبل از انجام آماربرداري استعالم روش آماربرداري 4
 شهرهاي کشور

 شوراي هماهنگی ترافیک استان سازي قبل از آغاز مدل ها آماربرداريصحت اعتبار  5

دبیرخانه شوراي عالی هماهنگی ترافیک  ها گزینهل از اجراي قب سازي جلسه و استعالم براي بررسی روش مدل 6
 شهرهاي کشور

ي پیشنهادي در بخش راهبردها و ها گزینه 7
 راهکارها

 شهرداري قبل از اجرا در مدل

 شوراي هماهنگی ترافیک استان قبل از اجرا در مدل ها گزینهي ارزیابی و مقایسه ها شاخص 8

قبل از ارائه برنامه اقدامات اجرایی/قبل از  راهکارها جلسه براي بررسی راهبردها و 9
 تصویب استان

دبیرخانه شوراي عالی هماهنگی ترافیک 
 شهرهاي کشور

جلسه براي بررسی برنامه اقدامات اجرایی و  10
 کل مطالعات

 شوراي عالی هماهنگی ترافیک شهرهاي کشور پایان مطالعات

 



 3 18/07/95     شهري و حومه مطالعات جامع حمل و نقلشرح خدمات 

 و حومه يشهرشرح خدمات مطالعات جامع حمل و نقل  

 شرح خدمات
 دسته شهر

 د ج ب الف
بررسی اطالعات موجود و فرادست -1

هاي کالن حمل و نقل شناخت سیاست -1-1
هاي کشور و دریافـت ها و دهیاري والن دفتر حمل و نقل وزارت کشور و سازمان شهرداريومذاکره با مس -1-1-1

 هاي کالن حمل و نقل شهري سیاست

 مرور قوانین موضوعی مرتبط با مطالعات حمل و نقل شهري و حومه -1-1-2

هـا در زمینـه مسـایل و هـاي آن  مذاکره با مسئوالن و کارشناسان حمل و نقل شهر و آشنایی با دیـدگاه  -1-1-3
 مشکالت حمل و نقل شهر و عوامل موثر بر آن و تهیه و تکمیل پرسشنامه نظرسنجی

 هاي کالن شهرسازي و حمل و نقلی در شهر مذاکره با مشاوران طرح -1-1-4

 تعیین اهداف کیفی و کمی مطالعات جامع حمل و نقل شهر -1-1-5

 بررسی بودجه شهرداري در سه سال گذشته با تاکید بر بودجه بخش حمل و نقل -1-1-6

 ل و نقل شهرشناخت نهادهاي مسئول در  بخش حم -1-1-7

شناخت مطالعات قبلی از منظر حمل و نقل -1-2
هاي جامع، تفصیلی و مجموعه شهري) مطالعات شهرسازي (طرح -1-2-1

مطالعات حمل و نقلی (مطالعات جامع، ساماندهی، حمل و نقل همگانی) -1-2-2

 ، مصوب و در دست اجرامطالعات موضعی و موضوعی در دست مطالعه -1-2-3

دریافت اطالعات جانبی حمل و نقل -1-3
اطالعات وضعیت آلودگی هوا و اثرات زیسـت محیطـی ناشـی از تـردد وسـایل نقلیـه در سـطح شـهر از -1-3-1

 نهادهاي مربوط (در صورت وجود)

در صورت وجود)اطالعات تصادفات ترافیکی در سطح شهر از نهادهاي مربوط ( -1-3-2

اطالعات تعداد خودروها در سطح شهر از نهادهاي مربوط (در صورت وجود) -1-3-3

هاي دولت الکترونیک  ) در حمل و نقل و سیاستICTاطالعات کاربردهاي فناوري اطالعات و ارتباطات ( -1-3-4
 از نهادهاي مربوط (در صورت وجود)

هـاي جمعیتی (شامل تعداد شاغالن و محصالن و ...) بـر اسـاس سـه دوره گذشـته سرشـماري      اطالعات -1-3-5
 عمومی نفوس و مسکن

 اطالعات مراکز تاریخی و فرهنگی مهم از نهادهاي مربوط -1-3-6

 هاي افق اطالعات کاربري زمین در سال پایه و سال -1-3-7

افزارهاي معتبر سازي حمل و نقل شهر از بین نرم دلانتخاب نرم افزار م -1-4

تعیین افق و محدوده مطالعه -1-5
 تعیین افق کوتاه، میان و بلندمدت -1-5-1

 بندي آن تعیین محدوده مورد مطالعه و ناحیه -1-5-2

آماربرداري -2
ل در سال پایههاي عرضه حمل و نق شناسایی و برداشت داده -2-1

 هاي برداشت اطالعات و اخذ تایید کارفرما طراحی فرم -2-1-1

مشخصات شبکه معابر اصلی -2-1-2
 هاي راهنمایی بندي چراغ ها و زمان مشخصات و نحوه کنترل تقاطع -2-1-2-1

 مشخصات مقطع عرضی -2-1-2-2

 ي معابربندي عملکرد تعیین طبقه -2-1-2-3

مشخصات سامانه حمل و نقل همگانی -2-1-3
  خطوط ریلی ها، تعداد ناوگان، برنامه و سرفاصله زمانی حرکت و کرایه در مسیر، ایستگاه -2-1-3-1

  ها، تعداد ناوگان، برنامه و سرفاصله زمانی حرکت و کرایه در خطوط اتوبوسرانی مسیر، ایستگاه -2-1-3-2
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 و حومه يشهرشرح خدمات مطالعات جامع حمل و نقل  

 شرح خدمات
 دسته شهر

 د ج ب الف
  بوسرانی ها، تعداد ناوگان، برنامه و سرفاصله زمانی حرکت در خطوط مینی مسیر، ایستگاه -2-1-3-3

ها، تعداد ناوگان، برنامه و سرفاصله زمانی حرکت در خطوط و شبکه تاکسـیرانی و مسیر، ایستگاه -2-1-3-4
 اي خودروهاي کرایه



 هاي سامانه حمل و نقل همگانی درون شهري پایانهها و  وضعیت توقفگاه -2-1-3-5

 سوارها اي همگانی و پارك اي و غیرحاشیه هاي حاشیه اطالعات پارکینگ -2-1-4

 هاي اصلی برون شهري اطالعات موقعیت، مشخصات و عملکرد پایانه -2-1-5

   هاي مربوطه مل و نقل و زیرساختمشخصات کلی و نحوه عملکرد تجهیزات هوشمند ح -2-1-6

 سواري دوچرخه تسهیالت اطالعات -2-1-7

 ها راه پیاده و پیاده ویژه مسیرهاي اطالعات -2-1-8

هاي تقاضاي حمل و نقل در سال پایه برداشت داده -2-2
ين روش مدلسازییتع -2-2-1

ها گیريتعیین روش انجام آمار -2-2-2
 ها آمارگیرين زمان انجام ییتع -2-2-2-1

 يریآمارگ يها فرم یطراح -2-2-2-2

 ها فرم يع و گردآورین روش توزییتع -2-2-2-3

 م آن به جامعهینه اندازه نمونه و روش تعمین کمییتع -2-2-2-4

ها یريآمارگج ین روش کنترل صحت نتاییتع -2-2-2-5

 ساکن شهر يخانوارها يمقصد سفرها -مبدا يریآمارگ -2-2-3

خاص   يها مکان يمقصد سفرها -مبدا يریآمارگ -2-2-4

(بار و مسافر) يا جاده يا مقصد سفرها در دروازه -مبدا يریآمارگ -2-2-5

 یاصل يبرون شهرمسافري  يها پایانهمقصد سفرها در  -مبدا يریآمارگ -2-2-6

ها در معابر (در خـط بـرش، کمـان منفـرد، ن آنیشمارش حجم تردد خودروها و تعداد سرنش يریآمارگ -2-2-7
 ها، ...) دروازه



 نمونه يرهایزمان سفر در مس يریآمارگ -2-2-8

ت یل سفر مختلـف و حساسـ  یدر انتخاب وسا (Stated Preference)ل مسافران یاز اظهار تما يریآمارگ -2-2-9
   ي عمومی سفرها هزینهبه 

هاي عرضه و تقاضا تشکیل پایگاه داده -2-3
 ها داده  گاهیه ساختار پایته -2-3-1

 ها داده  گاهیورود به پا يبرا ها آماربرداريش و پردازش یپاال -2-3-2

 الزم یو اصالح یات کنترلیو انجام عمل ها ادهدورود  -2-3-3

 ها داده  گاهیدر پا ییو انجام اصالحات نها ینیبازب -2-3-4

ها تحلیل نتایج آماربرداري -2-4
 ساکن يمقصد خانوارها -مبدا يت سفرهایل وضعیتحل -2-4-1

 ودروهان خیت حجم تردد و تعداد سرنشیل وضعیتحل -2-4-2

يا دروازه يت سفرهایل وضعیتحل -2-4-3

يمسافر يبرون شهر يها پایانه يت سفرهایل وضعیتحل -2-4-4

 ت زمان سفر در معابریل وضعیتحل -2-4-5

ساخت شبکه حمل و نقل شهر در نرم افزار -2-5

4 
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 و حومه يشهرشرح خدمات مطالعات جامع حمل و نقل  

 شرح خدمات
 دسته شهر

 د ج ب الف
 ورود اطالعات عرضه و تقاضا -2-5-1

 ها حجم در معابر و تقاطع -هاي زمان سفر ساخت مدل -2-5-2

 تخصیص ترافیک به شبکه -2-5-3

 اعتبارسنجی مدل تخصیص ترافیک و ماتریس سفرها -2-5-4

يساز مدل -3
ي برآورد متغیرهاي مورد نیازها مدلساخت  -3-1

 نیزم يکاربر بینی پیش -3-1-1

 تیجمع بینی پیش -3-1-2

 اشتغال بینی پیش -3-1-3

 ت خودرویمالک بینی پیش -3-1-4

 درآمد بینی پیش -3-1-5

 رهایر متغیسا بینی پیش -3-1-6

هاي برآورد تقاضا ساخت مدل -3-2
 رآورد تقاضاب يها مدلساخت  يبرا یاهداف سفر اصل بندي دسته -3-2-1

 د و جذب سفریتول -3-2-2

 ع سفریتوز -3-2-3

له سفر)یک سفر (انتخاب وسیتفک -3-2-4

هاي انتخاب) زمان روز براي ساعات اوج صبح، اوج ظهر، اوج عصـر، غیـر اوج تعیین ضرایب (ساخت مدل -3-2-5
 و تمام روز



 فیک به شبکهتخصیص ترا -3-2-6

ساخته شده يها مدل یاعتبارسنج -3-3

  هاي افق در ساعات اوج صبح، ظهر و عصر، تمام روز و میانگین ساعات غیراوج برآورد تقاضاي سفر سال -3-4

شبکه پایه با تقاضاي افق تحلیل -4
دهی شبکه معابر تحلیل عملکرد و خدمت -4-1

بوس، تاکسی) اتوبوس، مینیریلی، تحلیل عملکرد حمل ونقل همگانی شهري ( -4-2

سوار و پاركاي  اي و غیرحاشیه هاي حاشیه تحلیل وضعیت پارکینگ -4-3

شهري هاي اصلی برون تحلیل وضعیت پایانه -4-4

تحلیل اثرات زیست محیطی و مصرف سوخت خودروها -4-5

تحلیل وضعیت حمل و نقل غیرموتوري شهر -4-6

تحلیل وضعیت تصادفات در سطح نواحی ترافیکی -4-7

   سفرها در ICT خدمات نقش و وضعیت تحلیل همراه به در سفرها ITSتحلیل وضعیت و نقش  -4-8

راهبردها و راهکارها -5
راهکارهاو  راهبردها یابین روش ارزیتدو -5-1

  هاي پایش اقدامات ها و شاخص روشها و  به آن یابیدست يها شاخص ،مطالعات یفیو ک ین اهداف کمییتع -5-2

تدوین راهبردهاي مطالعه -5-3
 تدوین راهبردهاي توسعه خدمات حمل و نقل هوشمند -5-3-1

 یابان انان و توانتو تدوین راهبردهاي بهبود تردد کم -5-3-2

 تدوین راهبردهاي بهبود ایمنی تردد و کاهش تصادفات -5-3-3

 نقل و حمل در آموزش و فرهنگ ارتقاي راهبردهاي تدوین -5-3-4
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 ي حًمٍ يشرح خدمات مطالعات جامع حمل ي وقل شُر 

 شرح خدمات
 دستٍ شُر

 د ج ب الف

     ًقل ٍ حول ثب هشتجط هحيطي صيست هسبيل ثْجَد ساّجشدّبي تذٍيي -5-3-5

     تذٍيي ساّجشدّبي پذافٌذ غيشػبهل -5-3-6
     (ICT)  تذٍيي ساّجشدّبي تَسؼِ دٍلت الكتشًٍيك -5-3-7
     تذٍيي ساّجشدّبي تَسؼِ حول ٍ ًقل ّوگبًي -5-3-8
     تذٍيي ساّجشدّبي تَسؼِ حول ٍ ًقل ضخػي -5-3-9

  ّبي حول ٍ ًقل غيشهَتَسي پيطٌْبد گضيٌِ -5-4

     ّب ساُ سٍي ٍ پيبدُ اغالح ٍ تَسؼِ پيبدُ -5-4-1

     اغالح ٍ تَسؼِ هسيشّبي دٍچشخِ -5-4-2

  ّب( ّب ٍ پبيبًِ ّبي حول ٍ ًقل ّوگبًي يكپبسچِ )هسيش0 ًبٍگبى0 ايستگبُ پيطٌْبد گضيٌِ -5-5

     ثش سيلي خطَط اًجَُ -5-5-1
     ثش غيش سيلي خطَط اًجَُ -5-5-2

     ضجكِ اتَثَسشاًي -5-5-3
     (/ٍىّوگبًي )تبكسيشاًي ضجِضجكِ  -5-5-4
     ّبي دسٍى ضْشي پبيبًِ يبثي هكبى -5-5-5

  ّبي ضجكِ هؼبثش پيطٌْبد گضيٌِ -5-6

     ضجكِ هؼبثش ياغالح سبختبس سلسلِ هشاتت ػولكشد -5-6-1

     هؼبثش هَخَد يت هقطغ ػشؾيشيهذ -5-6-2

     ش خْت تشدد دس هؼبثشييتغ -5-6-3

     ّب ًحَُ كٌتشل تقبطغطٌْبد يپ -5-6-4

     شّوسطزيغ يّب تقبطغطٌْبد يپ -5-6-5

     ذيدبد هؼبثش خذيؽ0 كبّص ػشؼ0 اًسذاد ٍ اياغالح0 تَسؼ0ِ تؼش -5-6-6

     ّب يدبد كٌبسگزسّب ٍ كوشثٌذياغالح0 تَسؼِ ٍ ا -5-6-7

     ٌگيپبسكّبي  پيطٌْبد گضيٌِ -5-7

     سَاس ٍ پبسک ياِ يشحبضيغ يبًّوگ يّب پبسكيٌگ يبثي هكبىت ٍ يشيهذ -5-7-1

     ياِ يحبض يّب پبسكيٌگ يبثي هكبىت ٍ يشيهذ -5-7-2

     يثشٍى ضْش يهسبفش يّب پبيبًِ يبثي هكبى -5-8

  هذيشيت تقبؾبي سفش  ّبي  پيطٌْبد گضيٌِ -5-9

     ّب   يت كبسثشيغ ٍ هَقؼيش دس تَصييتغ -5-9-1

     خبتوِ كبس  سبػبت ضشٍع ٍ  يضٌبٍس -5-9-2

گزاسي ٍسٍد ثلِ هحلذٍد0ُ هحلذٍدُ     ّبي ضْش )صٍج يب فشد كشدى پالک0 قيوت هحذٍديت تشدد دس هحذٍُ -5-9-3

 ّب( كن اًتطبس آاليٌذُ
    

     گزاسي خذهبت حول ٍ ًقل )پبسكيٌگ0 حول ٍ ًقل ّوگبًي ٍ ضجِ ّوگبًي0 ضجكِ هؼبثش( قيوت -5-9-4
ًٍيك0 سٍشحزف يب خ -5-9-5 ٍلت الكتش ًٍيك )د  ICT)    ّبي هجتٌي ثش  بيگضيٌي سفشّبي غيشؾشٍسي ثب خذهبت الكتش

  ّبي پيطٌْبدي افق ثلٌذ هذت تشكيت ساّكبسّب ٍ طشاحي گضيٌِ -5-10

     گضيٌِ ػذم اًدبم كبس )ػشؾِ پبيِ+ تقبؾبي افق( -5-10-1
     تغييشات هػَة ٍ دس دست اخشا دس ثخص ػشؾِ + تقبؾبي افق( گضيٌِ كويٌِ كبس )ػشؾِ پبيِ+ آخشيي -5-10-2
گزاسي )ػشؾِ پبيِ+ آخشيي تغييشات هػَة ٍ دس دست اخشا دس ثخص ػشؾلِ + تقبؾلبي    گضيٌِ سيبست -5-10-3

 افق ثش اسبس سْن پيطٌْبدي ثشاي ٍسبيل سفش(
    

اسبس اخشاي كبهل ضجكِ هؼلبثش طلشح تفػليلي+     گضيٌِ طشح تفػيلي ضْشسبصي )اغالح ػشؾِ افق ثش -5-10-4

 تقبؾبي افق(
    



 7 18/07/95                                                    ي حًمٍشرح خدمات مطالعات جامع حمل ي وقل شُري 

 

 ي حًمٍ يشرح خدمات مطالعات جامع حمل ي وقل شُر 

 شرح خدمات
 دستٍ شُر

 د ج ب الف

     ّبي اغالحي )اغالح ػشؾِ ثشاي افق+ تقبؾبي افق( گضيٌِ -5-10-5
گضيٌِ آستبًِ ثيطيٌِ كبس )حذاكثش اقذاهبت ثشاي ٍؾؼيت هطلَة ثذٍى هحذٍديت ثَدخِ: ضلجكِ طلشح    -5-10-6

 گزاسي0 ...( تفػيلي0 قيوت
    

     ّبي هذًظش سبيش گضيٌِ -5-10-7

  ّبي پيطٌْبدي اسصيبثي گضيٌِ -5-11

     ي ثخصيدس ا ّب گضيٌِ ثٌذي ستجٍِ  يطيست هحيص يبثياسص -5-11-1

     ي ثخصيدس ا ّب گضيٌِ ثٌذي ستجٍِ  يفٌ يبثياسص -5-11-2

     ي ثخصيدس ا ّب گضيٌِ ثٌذي ستجٍِ  يٍ فشٌّگ ياثشات اختوبػ يبثياسص -5-11-3

     ّب دس ايي ثخص يبثي اقتػبدي ٍ ستجِ ثٌذي گضيٌِاسص -5-11-4

     ثٌذي ٍ اًتخبة گضيٌِ ثشتش هقبيس0ِ اٍلَيت -5-11-5

ثلش اسلبس    ثلٌذهلذت )ػشؾِ افق دس گضيٌِ ثشتش+ تقبؾلبي افلق    گزاسي سيبست گضيٌِ ثشتش ثشاي كٌتشل -5-11-6

 سْن پيطٌْبدي ثشاي ٍسبيل سفش(
    

       ثلٌذهذتبى ٍ يٌِ ثشتش دس افق كَتب0ُ هيگض يساّكبسّب ياخشا ثٌذي اٍلَيت -5-12

     ساّكبسّب ياخشا يهختلف ثشا يصهبً يّب بص دس ثبصُيهَسد ً يثشآٍسد هٌبثغ هبل -5-19

 سبصي ًتبيح هطبلؼلبت )ثلش اسلبس    پيطٌْبد ًْبدّبي هسئَل هٌبست دس حَصُ حول ٍ ًقل ضْشداسي ثشاي پيبدُ -5-20

 هقشسات هَخَد(
    

  بىدي جمع -6

     ّبي هختلف( )ثش اسبس توبم ساّجشدّب ٍ ساّكبسّب دس افقي سٌذ چطن اًذاص تَسؼِ حول ٍ ًقل ضْش يتذٍ -6-1

     تذٍيي فْشست ٍ ثشًبهِ صهبًي هطبلؼبت تفػيلي -6-2

     ٍ ًتبيح هطبلؼبت ّبآهَصش ًيشٍي كبسضٌبسي كبسفشهب ثشاي استفبدُ اص هذل -6-3

     شثطيت هطبلؼبت دس هشاخغ ريتػَ -6-4
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