
   : ما ره  

ور س  ردی ر ظارت را ی و    29/05/1392   :ر                                        عاو  ر

ت    ندارد  :ویپ
 

  
تان  –ان  ھار ن  را  –یدا ش ن   -یابان دا گار - ٣٣٢٧١:   ت  65637:ش ش                          ٣٣١١٠١٦٥-٣٣٩١١١٣٤:یدور

ی عا ه    س
  مومني برادر گرامي سردار

  رئيس محترم پليس راهور كشور
   هاضوابط و معيارهاي فني ساخت و نگهداري انواع راه: موضوع

  

رام   با سالم و ا
هاي طرح اين معاونت مسئوليت تهيه و ابالغ ضوابط و معيارهاي فني ،قانون برنامه و بودجه 23رساند براساس ماده به استحضار مي     

 : در اين راستا نشريات مشروح زير . اي كشور را برعهده داردتوسعه
  10/8/1391مورخ  65466/100به شماره ابالغ » هاي ايراننامه طرح هندسي راهآيين«امور نظام فني با عنوان  415ـ نشريه شماره 1
  ش مجلددر ش» هاآيين نامه ايمني راه«امور نظام فني با عنوان  267ـ نشريه شماره 2

خواهشمند است مقرر فرمائيد در كارشناسي . هاي كشور تهيه و ابالغ شده استبرداري راهبه منظور استانداردسازي ساخت و بهره     
. تصادفات و تعيين سهم راه در وقوع تصادف، از نشريات يادشده به عنوان مهمترين مراجع فني رسمي كشور در اين زمينه استفاده شود

ها، نتايج كارشناسي راه برداريو بهرهمنظور اخذ بازخوردهاي به كارگيري ضوابط و معيارهاي فني اين معاونت در ساخت همچنين به 
تا تدابير الزم براي اصالح آن  ر مستمر به اين معاونت اعالم شودتصادفات كه در آن نقش عامل جاده باال بوده، با ذكر داليل و به طو

  .   اتخاذ شود
سازد نشريات فوق به همراه تمامي ضوابط و معيارهاي فني ابالغ شده اين معاونت در پايگاه اينترنتي به آدرس نشان ميخاطر      

nezamfanni.ir باشددر دسترس مي.  
  

  
  

  
  
  

  : رونوشت
  جناب آقاي دكتر آخوندي، وزير محترم راه و شهرسازي براي استحضار و اقدام الزم. 

  جناب آقاي دكتر پورمحمدي، وزير محترم دادگستري براي استحضار و اقدام الزم
  جناب آقاي دكتر رحماني فضلي، وزير محترم كشور براي استحضار و اقدام الزم

  جناب آقاي دكتر شجاعي، رييس محترم سازمان پزشكي قانوني كشور براي استحضار
  مركز امور مشاوران حقوقي، وكال و كارشناسان قوه قضائيه براي استحضار و اقدام الزم

  راي استحضار و اقدام الزمشوراي عالي كارشناسان رسمي دادگستري ب
  كانون كارشناسان رسمي دادگستري استان تهران براي استحضار و اقدام الزم

  
  

    

  محمدمهدي رحمتي
  معاون نظارت راهبردي

 جامعه مهندسان مشاور ايران براي استحضار و اقدام الزم
  تمام استانداري هاي كشور براي استحضار و اقدام الزم
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