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 پیشگفتار

 

ممكن پاسخگوی امور حمل و نقل و ترافيكی شهروندان باشد. برای  ترین سطح کالنشهر تهران به عنوان پایتخت کشور باید در عالی

ترافيک شهری، در راستای سند راهبردی نظام فنی و اجرایی این امر، ایجاد یک نظام هماهنگ در امور اجرایی حمل و نقل و  تحقق

معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداری تهران  نقل و ترافيک مورد تاکيد و در دستورکار و سازی آن در حوزه حمل تهران و پياده شهرداری

شود تا از طریق ایجاد وحدت رویه در  می است. در این راستا تنظيم اسناد نظام فنی در بخش حمل و نقل و ترافيک، باعث قرار گرفته

امور واگذاری و نظامات فنی و  به پدیدآوری، طراحی، احداث و نگهداری از فرآیند تصویب، نظارت بر اجراء و نگهداری تا کليه امور مربوط

ه ابزارهای اجرایی به منظور همچنين نحوه ارزیابی، نه تنها گام بلندی در افزایش کيفيت خدمات ارائه شده بردارد، بلك قراردادی و

 .ها در اختيار مدیران قرار دهد سازی روال و دستورالعمل زمان و همچنين شفاف مدیریت هزینه و

در راستای پيشبرد سند توسعه  (BRT)و اتوبوس تندرو  های اتوبوس ایستگاه  ساخت، نصب و نگهداری سرپناه ضوابط و مشخصات فنی

های احداث شده در  سازی ایستگاه هماهنگ جهت مشخصات فنی و اجرایی ارائه به نياز شهروندان،و رفع شبكه حمل و نقل همگانی 

 .پردازد می سطح شهر، ضمن تامين آسایش، راحتی و امنيت مسافران،

رافيک در های مختلف، به ویژه همكاران حوزه معاونت حمل و نقل و ت در تهيه این اسناد با بكارگيری از دانش و تجربيات اجرایی بخش

برداری از تجهيـزات حمل و  و مناطق و در قالب جلسات مستمر فنی، تالش گردیده است تا کليه موارد مورد نياز در تهيه و بهره ستاد

در عين حال  المقدور تضمين گردد. بهترین شكل ممكن در اسناد گنجانده شده و با اتخاذ تدابير، حسن انجام تعهدات، حتی نقلـی بـه

اميد است با دریافت بازخورد و کاربست اسناد در آینده نزدیک و منظور که  ها باقيمانده باشد نواقصی نيز در برخی بخش ـتممكـن اس

کمی در ارائه خدمات مربوط به بكارگيری تسهيالت حمل و نقل و  های بعدی، به تدریج شاهد ارتقای کيفی و کردن آنها در ویرایش

 .ترافيک باشيم

 

 

 

 

 

 شعبانیعباس 

 معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران
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  کلیات -1 فصل

 

-1-1 مقدمه 

های  افزایش تمایل شهروندان به استفاده از حمل و نقل همگانی در سطح کالنشهر تهران، عالوه بر اتخاذ و اجرای سياست

های حمل ونقل همگانی  باشد. ایستگاه روز، جذاب و کارآمد جهت استفاده شهروندان می تشویقی، نيازمند اجرای زیرساخت به

 تأمينحمل و نقل همگانی، باید دارای مشخصات فنی و عمومی باشد که عالوه بر  کننده سيستم و ناوگان نقاط تغذیه در نقش

 کارآمدی قابل قبولی نيز داشته باشد. راحتی و آسایش مسافران، ظرفيت، جذابيت و 

تالش جهت تحقق طرح ها، ضمن  سازی ظاهر ایستگاه با همگون های موجود نياز به ارتقای زیبایی و منظر شهری ایستگاه

های حمل و نقل همگانی در  تامين دسترسی آسان و ایمن شهروندان به خطوط و ایستگاهو و نقل همگانی،  توسعه خطوط حمل

  است.  را بيش از پيش ضروری کرده  ایستگاه نوعاب خانت هماهنگی درجهت  ،روز جامع و به یتدوین دستورالعمل ،گانه22مناطق 

-2-1 دامنه کاربرد 

جهت پاسخگویی به نياز مشاوران،  (BRT)های اتوبوس و اتوبوس تندرو   رو جهت تعيين حداقل مشخصات ایستگاه سند پيش

و شهر تهران  محدودهدامنه کاربرد این سند  .پيمانكاران و کارفرمایان فعال در حوزه حمل ونقل همگانی تدوین شده است

هایی که نيازمند طراحی خاص  در مورد ایستگاهشود.  شامل نمیرا طراحی خاص  نيازمند های ایستگاه بوده وهای عادی  ایستگاه

هستند، با درخواست معاونت حمل و نقل و ترافيک منطقه، الزم است طراحی معماری و سازه آن توسط مشاور تخصصی انجام 

 شود. تائيد طرح و اخذ مجوز از حوزه معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداری تهران قبل از احداث ضروری است. 

 :گرددتوجه موارد زیر به در استفاده از این سند 

 های سرپناه، تجهيزات و امكانات الزم و .... با توجه  مشخصات فنی و عمومی ذکر شده در این سند، شامل ابعاد و اندازه

ها و  باشد. در مورد طراحی هر یک از ایستگاه به محل قرارگيری ایستگاه بوده و دربرگيرنده مشخصات طراحی نمی

 استفاده شود.  3-1، از مراجع و منابع ذکر شده در بند تجهيزات بكار رفته در آنها

  هرگونه تغيير در حداقل مشخصات فنی و عمومی ذکر شده، نياز به هماهنگی و اخذ تائيدیه از حوزه معاونت

 ونقل و ترافيک شهرداری تهران دارد.  حمل

  تعيين تيپ جود اتوبوس تندروایستگاه در خطوط مویک جایی  یا جابهایستگاه جدید در شرایط نياز به احداث ،

 باشد. طراحی ایستگاه تابع تيپ تعریف شده برای خط مربوطه می

 مستلزم  ها های تندرو، انتخاب تيپ مورد نظر جهت طراحی ایستگاه درصورت احداث خط جدید برای ایستگاه اتوبوس

 ت.ونقل و ترافيک شهرداری تهران اس هماهنگی و اخذ تائيدیه از حوزه معاونت حمل

 های کلی بوده و جزئيات الزم برای جانمایی  موارد اشاره شده در خصوص جانمایی ایستگاه در این سند، تنها توصيه

دهد. در مورد جانمایی هر ایستگاه، از مراجع و منابع ذکر شده در  ونقل عمومی را پوشش نمی ایستگاه در شبكة حمل

 استفاده شود. 3-1بند 
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-3-1 استانداردها 

مواردی که در این سند در خصوص عمل  به عنوان مالکزیر  )های( نامه، ضابطه و سند ، آیين تورالعملاستفاده از دسارجاع و 

  باشد: ذکر نشده، موردتأیيد می

 های شهری ها و تبادل تندراه -چهار  بخش ،1399سال  ، وزارت مسكن و شهرسازی"های شهری نامة طراحی راه آیين" -1-1-1

 سازی ترافيک آرام -شش  بخش ،1399، وزارت مسكن و شهرسازی سال "های شهری نامة طراحی راه آیين" -1-1-2

 حمل و نقل همگانی -بخش هشت ،1399، وزارت مسكن و شهرسازی سال "های شهری نامة طراحی راه آیين" -1-1-3

، سازمان برنامه و بودجه کشور، "معلول جسمیضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد " 246نشریة شمارة  -1-1-4

 1399ویرایش سوم 

 معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداری تهران حوزههای اتوبوس،  دستورالعمل تابلوگذاری ایستگاه -1-1-5

عاونت م حوزه (،BRT)های خطوط تندرو اتوبوسرانی  دستورالعمل طراحی و نصب تابلوهای شناسایی و راهنمایی ایستگاه -1-1-6

 حمل و نقل و ترافيک شهرداری تهران

 معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداری تهران حوزهو خطوط ویژه،  BRTدستورالعمل بازرسی ایمنی خطوط  -1-1-7

، 4-8-56 های بتنی، نظام فنی شهرداری تهران، سند شماره ضوابط پذیرش و محاسبه کسربهای جداول و کفپوش -1-1-8

 1393تهران سال  شورای فنی شهرداری

 1396، نظام فنی شهرداری تهران، سال "رو مشخصات فنی و مقاطع همسان پياده" 6-8-60سند شماره  -1-1-9

داری تهران، ، نظام فنی شهر"های معابر شهری کشی مشخصات فنی اجرا و نگهداری خط" 6-8-311-3سند شماره  -1-1-10

 1396سال 

 1392، وزارت راه وشهرسازی، ویرایش سوم سال "بارهای وارده بر ساختمان"مبحث ششم مقررات ملی ساختمان  -1-1-11

 1400سال ریزی کشور،  ، سازمان مدیریت و برنامه"نامة بتن ایران آیين" 120نشریة شمارة  -1-1-12

 1399 وزارت راه وشهرسازی، سال ،"آرمه های بتن طرح و اجرای ساختمان"مبحث نهم مقررات ملی ساختمان  -1-1-13

 1383 ریزی کشور، سال ، سازمان مدیریت و برنامه"مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی" 55نشریة شمارة  -1-1-14

 1380ریزی کشور، سال  ، سازمان مدیریت و برنامه"نامه جوشكاری ساختمانی ایران آیين" 228نشریه شمارة  -1-1-15

 معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداری تهران حوزه، های اتوبوس بلوگذاری ایستگاهدستورالعمل تا -1-1-16

، مؤسسة استاندارد "های آزمون ها و روش ویژگی -های ساختمانی ایمنی آبدیده حرارتی شيشه" 2385استاندارد شمارة  -1-1-17

 1383، سال و تحقيقات صنعتی ایران

معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداری  حوزههای اتوبوس،  دستورالعمل نگهداری، نظافت و شستشوی سرپناه ایستگاه -1-1-18

 تهران
 

-4-1 تعاریف 

 اصطالحاتی که در این سند به کار رفته به شرح زیر است:

شود تا  عمودی و افقی مشخص می رو که توسط عالئم ای از سواره : محدوده(Bus Stop Zone) محدودة ایستگاه اتوبوس -1-2-1

 اتوبوس در مدت زمان سوار و پياده کردن مسافر در این محدوده توقف کند.

شده، برای دسترسی آسان مسافران به  : سكوی انتظار ایستگاه شامل یک سطح روسازی(Platform) سكوی انتظار -1-2-2

 شود. ایستگاه مانند سرپناه، نيمكت و ... بر روی آن نصب میزمان انتظار است که امكانات  ایستگاه و استفاده آنان در مدت

های  طراحی هندسی راه"نامه  آیين 415منظور از اتوبوس در این سند، اتوبوس نوع اول مطابق با تعریف نشریه  اتوبوس: -1-2-3

 باشد. می "ایران
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 ه است.ایستگاه اتوبوس: ایستگاهی که برای توقف اتوبوس طراحی و اجرا گردید -1-2-4

ایستگاه پهلوگاهی: ایستگاهی که دارای پهلوگاه )فرورفتگی در حاشيه معبر( بوده و اتوبوس جهت توقف باید وارد  -1-2-4-1

 پهلوگاه شود.

رو در حاشيه معبر استفاده  ایستگاه کنار معبر: ایستگاهی که فاقد پهلوگاه بوده و اتوبوس جهت توقف از سطح سواره -1-2-4-2

 کند. می

های مورداستفاده در سامانه اتوبوس  : منظور از اتوبوس تندرو در این سند، اتوبوس(Bus Rapid Transit)اتوبوس تندرو  -1-2-5

شود. در این نوع اتوبوس دو کابين به صورت طولی با مفصل  تندرو شهر تهران بوده که به اتوبوس مفصلی یا آکاردئونی شناخته می

 اند. بهم متصل شده

این  طراحی و اجرا گردیده است. (BRT) : ایستگاهی که برای توقف اتوبوس تندرو(BRT)ایستگاه اتوبوس تندرو  -1-2-6

 گردند. ها داخل خط ویژه و یا خارج از آن )در پهلوگاه( احداث می ایستگاه

 شود. دهی به عنوان سطح خدمت تعریف می سطح کيفی سرویس :سطح خدمت -1-2-7
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   اتوبوسایستگاه و نگهداری  ، بازرسینصب ساخت، مشخصات فنی و عمومی  -2 فصل

 مشخصاترعایت شود.  در این فصل به مشخصات فنی و عمومی ساخت، نصب و نگهداری ایستگاه اتوبوس پرداخته می

ایستگاه اتوبوس  طراحی و اجرایشود، جهت  جانمایی، مشخصات و الزامات هندسی ایستگاه و ... که در این فصل بيان می

 باشد. الزامی می

-1-2  جانمایی ایستگاه مشخصات 

پيش از احداث باید با توجه به کاربری باشد،  ها می ایستگاه فاصله بين گاه که شامل محل استقرار ایستگاه وایست اییجانم

و به تائيد دستگاه نظارت  بررسی شده صالح کارشناس ذیمشخصات ترافيكی و هندسی معبر توسط  و فهای اطرا زمين

 برسد.
 

 .(1 شكل( شود ها در سه حالت زیر، جانمایی می ایستگاه اتوبوس نسبت به تقاطعجانمایی ایستگاه نسبت به تقاطع:  -2-1-1

 پس از تقاطع (Far-Side) 

 پيش از تقاطع (Near-Side) 

 ای قطعه ميان (Mid-Block) 

 

 
. 1 شكل نسبت به تقاطع اتوبوس ایستگاه جانمایی 

 

گروه تقسيم  3، به معبر حاشيه قرارگيری نسبت به محلایستگاه براساس : جانمایی ایستگاه نسبت به معبر -2-1-2

 د:شو می

  مشخصات جانمایی ایستگاه حاشيه معبر براساس موقعيت آن نسبت به حداقل  2: در شكل حاشيه معبرایستگاه

 تقاطع، نمایش داده شده است.

 رو و بعد از  آمده در پياده حداقل مشخصات جانمایی ایستگاه پيش 3: در شكل رو پياده ه درآمد ایستگاه پيش

حداقل  5رو و قبل از تقاطع و در شكل  آمده در پياده حداقل مشخصات جانمایی ایستگاه پيش 4تقاطع، در شكل 

 نمایش داده شده است. ای قطعه ميانرو و  آمده در پياده مشخصات جانمایی ایستگاه پيش

 ایستگاهی که خارج از حاشيه معبر قرار گرفته است.ارج از مسيرایستگاه خ : 
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 5صفحه: 
 

 

 
. 2 شكل مشخصات جانمایی ایستگاه حاشيه معبر براساس موقعيت آن نسبت به تقاطع 

 

 
. 3 شكل از تقاطع رو و بعد آمده در پياده مشخصات جانمایی ایستگاه پيش 
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 6صفحه: 
 

 

 

 
. 4 شكل رو و قبل از تقاطع آمده در پياده مشخصات جانمایی ایستگاه پيش 

 

 
. 5 شكل ای قطعه ميانرو و  آمده در پياده مشخصات جانمایی ایستگاه پيش 
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 نصب و نگهداری ایستگاه اتوبوس 

 7صفحه: 
 

 

-2-2 ایستگاه هندسی الزاماتمشخصات و  

شامل طول محدوده، طول لچكی ورودی و خروجی، طول خطوط کاهش و  ایستگاه اتوبوسمشخصات و الزامات هندسی 

متأثر از سرعت معبر، محل قرارگيری ایستگاه نسبت به تقاطع و حاشيه معبر، ظرفيت مسافرگيری و ...  افزایش سرعت و ...

 شود. در ادامه به این مشخصات و الزامات هندسی پرداخته میباشد.  می

 

الزم  حداقل طول باشد. ( می2شكل )ن نسبت به تقاطع و جانمایی آ تابعی از سرعت معبرمحدوده ایستگاه طول  -2-2-1

باشد. ایستگاهی  میمتر  30و  27به ترتيب  واقع شده از تقاطع قبل و بعد  در حاشيه معبر که بدون پهلوگاه ایستگاهبرای 

 متر داشته باشد. 45ای برابر با  باید محدوده ،قرار گرفته ای قطعه به صورت ميانکه در حاشيه معبر و 
 

، خط کاهش سرعت، محدودة یلچكی ورود بخش شاملپنج  از 6مطابق با شكل  یمحدوده ایستگاه پهلوگاه -2-2-2

 در ایستگاه دارای پهلوگاه  طول محدودة توقف برای اتوبوس .تشكيل شده است یتوقف، خط افزایش سرعت و لچكی خروج

ه بيش از یک اتوبوس ظرفيت ایستگا اگر شود. براساس سرعت تعيين می 1ها نيز مطابق با جدول  بخشابعاد سایر و متر  15

 .اضافه شودمتر باید  15، به طول محدودة توقف به ازای هر اتوبوس (3-2-2بند ) باشد

 

 
. 6 شكل ایستگاه پهلوگاهیهای اصلی  بخش 

 

 یایستگاه پهلوگاههای اصلی  بخش ابعاد(: 1) جدول

 سرعت خودرو

 شخصی )کيلومتربرساعت(

 نقليه سرعت وسيله

 )کيلومتربرساعت(همگانی 

 لچكی

 ورودی )متر(

 خط کاهش

 سرعت )متر(

 خط افزایش

 سرعت )متر(

 لچكی

 خروجی)متر(

 10حداقل  - - 15حداکثر  و کمتر 30 و کمتر 50

60 40 50 55 75 50 

70 50 65 110 215 65 

80 60 70 145 295 70 

90 70 75 180 425 75 

 80 580 225 80 و بيشتر 80 و بيشتر 100

 

موردنياز برای مسافرگيری در هر ایستگاه با توجه به  های پهلوگاهتعداد  ایستگاه:موردنياز برای هر  تعداد پهلوگاه -2-2-3

 گردد. تعيين می 2با جدول های ورودی در ساعت اوج و مدت زمان سرویس به مسافر در آن ایستگاه مطابق  تعداد اتوبوس

 به صورت تخمينی برآورد شده است. 2این تعداد در جدول 
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  تخمين اوليه تعداد پهلوگاه موردنياز در ایستگاه(: 2) جدول

 دست نوع تقاطع پایین
 نرخ ورود اتوبوس به ایستگاه

 )تعداد اتوبوس در ساعت(

 )ثانيه( در ایستگاه توقفمدت زمان 

10 20 30 40 50 60 

 یا حدفاصل دو تقاطع تقاطع بدون چراغ

 1 1 1 1 1 1 و کمتر 15

30 1 1 1 1 1 2 

45 1 1 1 1 2 2 

60 1 1 2 2 2 3 

75 1 2 2 2 3 3 

90 1 2 2 2 3 4 

105 1 2 3 3 4 4 

 5 4 3 3 2 2 و بيشتر 120

 دار تقاطع چراغ

 1 1 1 1 1 1 و کمتر 15

30 1 1 1 1 2 2 

45 1 1 2 2 3 3 

60 1 2 2 2 3 4 

75 1 2 3 3 4 5 

90 2 3 3 4 5 5 

105 2 3 4 5 5 6 

 7 6 5 4 3 2 و بيشتر 120

 

برای  باشد. فضای آسایش موردنياز مسافران میمجموع  برابر بافضای انتظار هر ایستگاه  :ایستگاه فضای انتظار -2-2-4

سپس براساس نظر، تعيين و موردمسافر براساس سطح خدمت  به ازای یک، ابتدا فضای آسایش موردنياز این فضاتعيين 

سطح خدمت براساس فضای  3در جدول  .شود میمحاسبه مجموع فضای موردنياز بينی شده مسافران،  کل تقاضای پيش

 Fترین سطح خدمت و سطح خدمت  مطلوب Aسطح خدمت موردنياز و فاصله بين مسافران در ایستگاه درج شده است. 

 باشد. سطح خدمت برای هر مسافر میین تر نامناسب

 

 محاسبه فضای انتظار ایستگاه به ترتيب مراحل زیر باید انجام شود:

 تعيين سطح خدمت طراحیالف: 

 تعيين مقدار فضای آسایش هر مسافر و مقدار مطلوب فاصله بين افراد بر اساس سطح خدمتب: 

 وجبرآورد تعداد مسافران منتظر در ایستگاه در ساعت اپ: 

 ضرب تعداد مسافران در ميانگين فضای هر مسافر تعيين مجموع فضای انتظار مسافران از حاصلت: 
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 ميانگين فضای موجود برای هر مسافر و فاصله بين افراد سطح خدمت براساس (:3) جدول

 سطح خدمت
 مسافرمیانگین فضای اختصاص داده شده به هر 

 نفر( )مترمربع بر

 مسافرانمیانگین فاصله بین 

 )متر(

A 2/1 و بيشتر 2/1 و بيشتر 

B 9/0  2/1تا  1/1 2/1تا 

C 7/0  1/1تا  9/0 9/0تا 

D 3/0  9/0تا  6/0 7/0تا 

E 2/0  6/0کمتر از  3/0تا 

F  2/0کمتر از - 

 

بوده که اتوبوس در  برای انتظار مسافرانبا ابعاد و ارتفاع مشخص  فضاییسكوی انتظار : ایستگاه سكوی انتظار -2-2-5

 باشد: زیر ضروری می الزامات رعایتو اجرای سكوی انتظار  طراحیدر  کند. مجاورت آن پهلوگيری می

حمل و نقل همگانی  -شهری معابرنامه طراحی  طراحی و اجرای سكوی انتظار باید مطابق با جلد هشتم آیين -2-2-5-1

 انجام شود.

متر به این  15متر باشد. به ازای توقف هر اتوبوس اضافه،  12برای توقف یک اتوبوس باید  سكو طولحداقل  -2-2-5-2

 طول اضافه گردد.

شده است. مقادیر ارائه شده با احتساب فضای الزم  درج 4در جدول  سكوموقعيت  سكو براساسعرض اندازه  -2-2-5-3

ایجاد تسهيالت مورد نياز برای افراد دارای معلوليت جسمی تعيين  برای انتظار، نصب تجهيزات و همچنين فضای الزم برای

رو پس از تخصيص فضای سكو و ایستگاه نباید از مقادیر حداقل عرض  شده است. الزم به ذکر است عرض باقيمانده از پياده

ميزان مطلوب عرض اس بر این اس .مسيرهای پياده، کمتر شود -آیين نامه طراحی معابر شهری دهم جلدرو در  مفيد پياده

 متر باید باشد. سانتی 90متر و حداقل آن  سانتی150رو پس از احداث سكو  آزاد باقيمانده از پياده
 

 عرض سكوی ایستگاه به تفكيک نوع وسيله نقليه و موقعيت سكو(: 4) جدول

 )متر( عرض سکو موقعیت سکو

 5/4 تا 5/2 کناری

 00/6تا  00/4 **مشترک *ميانی
 رو طراحی و ساخته شود. در مواردی که به دليل مالحظات اجرایی و فنی، ایستگاه اتوبوس باید در ميانه سواره *

 دهی کند. در مواردی که ایستگاه به ناوگان در دو خط رفت و برگشت به صورت مشترک باید سرویس **

 

صورت مجزا از آن  رو و به تأسيسات و مستحدثات موجود در پيادهسكو باید با توجه به حریم موجود معبر،  -2-2-5-4

 جانمایی شود.

 سطح روسازی سكوی انتظار، باید صلب، صاف و غيرلغزنده و عاری از هرگونه مانع خطرآفرین باشد. -2-2-5-5

رو و  متر بين پياده سانتی 120رو باشد، باید راهروی اتصالی به عرض حداقل  در خارج از محدودة پيادهاگر سكو  -2-2-5-6

 سكو احداث شود.

( 7سانتی متر طراحی شده )شكل 30 باید ارتفاع سكو شدن افراد دارای معلوليت  برای تسهيل در سواره و پياده -2-2-5-7

 سانتيمتر در نظر گرفته شود. 2حداکثر ارتفاع و فاصله افقی کف اتوبوس از سطح سكو برابر با و 
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. 7 شكل ایستگاه اتوبوس ارتفاع سكوی 

 

رو به سكوی انتظار و  : در هر ایستگاه باید عابرین پياده به سهولت از پيادهایستگاه به مسير دسترسی عابرین پياده -2-2-6

 الزامی است: موارد زیراز آن به اتوبوس موردنظر دسترسی داشته باشند. در احداث مسير دسترسی رعایت 

 مانعی وجود داشته باشد.در مسير دسترسی نباید  -2-2-6-1

 االمكان مسيری مستقيم باشد. رو به محدودة ایستگاه باید حتی مسير دسترسی عابرین از پياده -2-2-6-2

مسير دسترسی مشخصی با سيستم زهكشی مناسب بين سكوی انتظار و جدول کناره برای سوار و پياده شدن  -2-2-6-3

 بایست احداث شود. مسافرین به اتوبوس می

 ای باشند. شده یا سنگریزه کاری مسافران برای دسترسی به ایستگاه نباید مجبور به عبور از سطوح چمن -2-2-6-4

 

، حرکتی -ين جسمیتوان یا ناتوان شامل معلول تسهيل تردد افراد کم: توان یا ناتوان کم تسهيالت اختصاصی افراد -2-2-7

در همين راستا، رعایت موارد زیر الزامی ایستگاه باید در اولویت قرار گيرد. مسن و ... به کودکان، بينا، نابينا، ناشنوا،  کم

 :باشد می

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای "در کلية مراحل احداث ایستگاه، باید الزامات  -2-2-7-1

 شود. ، مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رعایت1399ویرایش سوم سال  "معلوليت

گونه مانعی مانند امكانات ایستگاه )نيمكت، پایة  نباید هيچاختصاصی پياده و سوار شدن معلولين در محدوده  -2-2-7-2

 تابلوهای ترافيكی، سطل زباله و غيره( یا سایر تأسيسات نصب شود.

برای استقرار افراد با صندلی  متر 2/1متر در  9/0در داخل سرپناه باید محدودة بدون مانعی به ابعاد حداقل  -2-2-7-3

 .اختصاص یابددستی و کالسكه در مدت زمان انتظار  دار، چرخ چرخ

رو و دسترسی افراد دارای معلوليت، مسير دسترسی بدون مانع به عرض حداقل  برای اتصال ایستگاه به پياده -2-2-7-4

 .شود تأمينمتر  5/1

تابلوهای راهنمای مجهز به خط بریل و  با نصبهای اتوبوس  الزم است مسير دسترسی و ورودی ایستگاه -2-2-7-5

سكوی ایستگاه، سطح هشداردهنده  روی رو مشخص شود. الزم است در لبه محل سوار شدن گرهای لمسی سطح پياده نشان

 متر ایجاد شود. 4/0ينایی به عرض برجسته برای افراد دارای اختالالت ب

متر و برای استراحت  2/1حداقل عرض شيبراهه مخصوص افراد دارای معلوليت،  های غيرهمسطح، برای ایستگاه -2-2-7-6

 متر تغيير در ارتفاع، یک سطح بدون شيب ایجاد شود. 75/0این افراد به ازای هر 

متر، برای حرکت آزادانه و گردش  5/1متر در  5/1در محل سوار و پياده شدن مسافران، باید فضایی با ابعاد  -2-2-7-7

شدن افراد دارای معلوليت، حداکثر ارتفاع و فاصله افقی کف   بينی شود. برای تسهيل در سواره و پياده پيش دار چرخصندلی 

 سانتيمتر در نظر گرفته شود. 2اتوبوس از سطح سكو برابر با 

ب و نيمكت با سرپناه، حفاظ مناس شامل های اتوبوس امكانات موردنياز افراد دارای معلوليت در محل ایستگاه -2-2-7-8

رسانی باید از تجهيزات  اطالع ارتقابرای  باشد. میسانتيمتر  70دارای ميله دستگيره با ارتفاع  وسانتيمتر  45ارتفاع 

30 
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ضوابط و " 246نشریة شمارة ها استفاده شود. برای جزئيات بيشتر به  رسانی لمسی، بصری و شنيداری در ایستگاه اطالع

 مراجعه شود. 1399، سازمان برنامه و بودجه کشور، ویرایش سوم "ی افراد معلول جسمیمقررات شهرسازی و معماری برا

 

نشان  13تا  8 های شكلدرجه در  360و  180، 90های  در گردش چرخداربرای گردش صندلی  موردنياز سطح -2-2-7-9

 داده شده است.

 

 
. 8 شكل چرخداردرجه صندلی  90سطح موردنياز برای گردش  

 

 
. 9 شكل چرخداردرجه صندلی  180نياز برای گردش سطح مورد 

 

 
. 10 شكل چرخداردرجه صندلی  360سطح موردنياز برای گردش  
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. 11 شكل درجه 90زاویه  های با در گوشه چرخدارسطح موردنياز برای چرخش صندلی  

 

 
. 12 شكل بدون همراه چرخدارفضای موردنياز برای حرکت مستقيم صندلی  

 

 
. 13 شكل با همراه چرخدارفضای موردنياز برای حرکت مستقيم صندلی  

 

معيار  .شود تقسيم می "سرپناه با"و  "سرپناه بدون"نوع  2به  از نظر امكانات  : ایستگاه تجهيزات و امكانات ایستگاه -2-2-8

  آن است. دهی سرویس ميزان اصلی در انتخاب نوع ایستگاه،
 

 ها و نصب تابلوی ایستگاه و برنامة زمانی ورود اتوبوس در آن ایستگاهی که: "بدون سرپناه" نوع یک ایستگاه -2-2-8-1

 (.14 )شكل شود میاجباری است. بنا به صالحدید کارفرما، نصب نيمكت نيز در این ایستگاه توصيه  زباله سطل

... ایستگاهی است که به دالیلی چون تعداد زیاد مسافران، موقعيت تجاری محل و : "با سرپناه"نوع دو  ایستگاه -2-2-8-2

 (.15نياز به احداث سرپناه دارد )شكل 
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. 14 شكل بدون سرپناه -نوع یک ایستگاه 

 

 

 
. 15 شكل با سرپناه -دو ایستگاه نوع 

 

 باشد: توجه به موارد زیر ضروری میانتخاب نوع ایستگاه در انتخاب نوع ایستگاه: عوامل موثر بر  -2-2-8-3

  کنندة لزوم نصب سرپناه در یک ایستگاه  ترین عامل تعيين معيار، مهم مسافرین سوارشونده در روز: اینتعداد

 باشد. ، احداث سرپناه ضروری میدر روز نفر 50است و در مناطق شهری با حداقل تعداد مسافر بيش از
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 منظور از مسافران انتقالی، مسافرانی است که در ایستگاه پياده و در همان تعداد مسافران انتقالی در ایستگاه( 

 (شوند  جهت تغيير خط، مجدد سوار اتوبوس می ایستگاه

 رو جهت نصب سرپناه و سكوی انتظار فضای آزاد موجود در عرض پياده 

 تعداد افراد مسن و معلول در ناحية استقرار ایستگاه 

 های تجاری، خدماتی، اجتماعی و به مراکز عمدة فعاليت نزدیكی... 

 تعداد اتوبوس در ساعت 

 و اراضی مجاور کاربری مستحدثات 

 های محلی های ناحيه و درخواست یتبودجة موجود و اولو 

 

( 5قابل نصب در هر ایستگاه با توجه به نوع ایستگاه به شرح جدول ) امكانات : ایستگاه هرقابل نصب امكانات  -2-2-8-4

 است.

 

  امكانات موردنياز ایستگاه(: 5) جدول

 ایستگاه نوع دو ایستگاه نوع یک اجزاء امکانات

 رسانی تابلوی اطالع
 اجباری اجباری شماره و نام ایستگاه ت،موقعي

 اجباری اجباری شماره تلفن واحد مسئول

 نمایشگر

*اجباری - بندی ورود اتوبوس جدول زمان
 

*اجباری - مسيرهای تحت سرویس ایستگاه
 

*اجباری - مسافت مسير
 

 (توصيه شدهاختياری ) - real timeاطالعات 

 اختياری )توصيه شده( - نقشه منطقه به همراه مسير نقشه

 عالئم ترافيكی
 اجباری اختياری )توصيه شده( کشی محدوده ایستگاه اتوبوس خط

 اجباری اجباری تابلوی ایستگاه اتوبوس

 مبلمان

 اجباری اختياری )توصيه شده( سرپناه

 شده( اختياری )توصيه اجباری نيمكت

 اجباری اختياری )توصيه شده( سطل زباله

 اختياری اختياری فضای پارک دوچرخه

 دسترسی

 اختياری )توصيه شده( اختياری گذرگاه عابر پياده

 اجباری اختياری )توصيه شده( سكوی انتظار

 اجباری اجباری محدودة اختصاصی معلولين

 ایمنی

 اجباری اجباری روشنایی محدودة ایستگاه

 اجباری - روشنایی سرپناه

 اختياری - دوربين مداربسته

 اختياری )توصيه شده( - دستگاه تلفن عمومی در ایستگاه یا مجاورت آن

 امكانات جانبی

 اختياری )توصيه شده( اختياری دستگاه آب آشاميدنی

 اختياری - دستگاه خودکار فروش

 اختياری - سيستم ذخيره انرژی خورشيدی
 .در صورت نصب نمایشگر، درج این موارد اجباریست*

 



مشخصات فنی و عمومی ساخت، نصب و نگهداری 

 تندرو  و اتوبوس های اتوبوس سرپناه ایستگاه

 6-8-313-1شماره : سند 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

: مشخصات فنی و عمومی ساخت، 2فصل 

 نصب و نگهداری ایستگاه اتوبوس 

 15صفحه: 
 

 

کلی نصب سرپناه  طور شود. به تعيين می "8-2-2بند "سرپناه ایستگاه: لزوم نصب سرپناه در هر ایستگاه بر اساس  -2-2-9

نفر  50ها در روز  سوارشوندة آنکه حداقل تعداد مسافر هایی  و ایستگاه های واقع در تقاطع دو یا چند مسير در کلية ایستگاه

تعداد مسافران، شرایط آب و هوایی تعيين حجم تقاضا و وسعت سرپناه باید با توجه به متوسط الزامی است.  یا بيشتر باشد،

د و یا به تعدا تر بزرگباید با ابعاد  ،دهند نفر مسافر در روز سرویس می 100هایی که به تعداد بيش از  ایستگاه  سرپناهشود. 

 ها باید مطابق با الزامات این سند باشد. حداقل مشخصات فنی ساخت و نصب سرپناه ایستگاه انتخاب شود. بيشتر

در شرایطی که معيارهای اصلی ایجاد سرپناه، مانند زیاد بودن حجم مسافران ایستگاه، زیاد بودن ميانگين زمان انتظار 

قه در اکثر روزهای سال و همچنين وجود فضای کافی برای ایجاد مسافران در ایستگاه، نامساعد بودن شرایط جوی منط

باشد، در طراحی سرپناه ایستگاه اتوبوس، برای حفظ امنيت مسافران و زیبایی ظاهری و هماهنگی سرپناه با  تأمينسرپناه 

 محيط اطراف، معيارهای زیر باید رعایت گردد:
 

 .گردد تأمينمتر  2/2حداقل ارتفاع قسمت زیرین سرپناه از سطح سكو برابر  -2-2-9-1

 متری از کف سكو نصب شود. 15/0های سرپناه باید در ارتفاع  دیواره -2-2-9-2

لحاظ جهت تهویه مناسب هوا تمهيدات الزم مطابق با استانداردهای مربوطه  الزم است سرپناهدر طراحی  -2-2-9-3

 گردد.

 

و ... ارتباط  ، مدیریت زمان انتظار مسافرانموقع مناسب و به رسانی اطالعتابلوهای ایستگاه: مشخصات عمومی  -2-2-10

 باشد: در این راستا، رعایت موارد زیر الزامی می مستقيم با تابلوهای نصب شده در محل ایستگاه دارد.

معاونت حمل و نقل و  حوزه "های اتوبوس ایستگاه دستورالعمل تابلوگذاری"طراحی و ساخت تابلوها مطابق با  -2-2-10-1

 انجام شود. ترافيک شهرداری تهران

نظام فنی و  6-8-310 سند شمارهمشخصات فنی ساخت و نصب تابلو باید مطابق با الزامات مندرج در  -2-2-10-2

 باشد. "مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری تابلوهای ترافيكی"اجرایی شهرداری تهران با عنوان 

این اطالعات عبارتند از کد یا نام مسير،  .رسانی باید حاوی حداقل اطالعات موردنياز مسافر باشد تابلوی اطالع -2-2-10-3

و عنوان شهرداری منطقه و اطالعات  لوگوبعدی، مدت زمان انتظار در ایستگاه،   تگاهفاصله تا ایس نام ایستگاه، مبدأ، مقصد،

 .موردنياز جهت برقراری ارتباط در مواقع اضطراری

 گیریخت هم گونه بهروز باشد. در درج اطالعات از هر باید خوانا و به رسانی شده در تابلوهای اطالع درجطالعات ا -2-2-10-4

 .ابهام پرهيز گرددو 
 

 موارد زیر در نصب تابلو باید رعایت گردد:الزامات نصب تابلو:  -2-2-10-5

  شود. متر از پشت جدول نصب سانتی 120تا  60با فاصله  بایدتابلو 

 این تابلو ایجاد کند. ه شدنسایر تابلوهای موجود در معبر، نباید مانعی برای دید 

  قابل مشاهده باشد.ی برای راننده اتوبوس در حال نزدیک شدن به ایستگاه راحت بهتابلو باید 

  دست ایستگاه نصب شود.  پایينتابلو باید در 

  عمود بر جهت جریان معبر نصب شود. صورت بهصفحه تابلو باید 

  نيز ایمنی کافی داشته باشد. گردد که برای مسافران دارای معلوليت نصبتابلو باید به نحوی 

  باشد. سانتيمتر 240و حداکثر  مترسانتي 210ارتفاع ضلع پایينی تابلو از کف سكو باید حداقل 

 

سانتيمتر  3 مبنای سانتيمتر و با ارتفاع الف 75×50الزامات طراحی تابلوی ایستگاه: تابلو ایستگاه با ابعاد  -2-2-10-6

تواند تغيير  ، میدارد بيشتری نوشتاری های که نياز به ردیفشود. ارتفاع تابلوها با افزایش تعداد خطوط عبوری،  طراحی می



مشخصات فنی و عمومی ساخت، نصب و نگهداری 

 تندرو  و اتوبوس های اتوبوس سرپناه ایستگاه

 6-8-313-1شماره : سند 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

: مشخصات فنی و عمومی ساخت، 2فصل 

 نصب و نگهداری ایستگاه اتوبوس 

 16صفحه: 
 

 

معابر شهری استفاده از قلم )فونت( لوله ای جم در مسير هدایت تابلوهای همانند ایستگاه تابلوی طراحی درهمچنين  کند

(Jam( برای نوشتار فارسی و قلم هما )Homaبرای نوشتار التين الزامی می ) .باشد 

 Arial برای نوشتار فارسی و قلم B Traffic (bold) دم دسترسی به قلم های مذکور، استفاده از قلمتبصره: در صورت ع 

 باشد. برای نوشتار التين مجاز می

 

 های اصلی تابلو ایستگاه: بخش -2-2-10-7

 )نوار سرفصل )شامل عالمت توقف مطلقاً ممنوع و نوشتار ایستگاه اتوبوس 

  پيكتوگرام خطوط فيدر، نام ایستگاه و کد ایستگاه(نوار مشخصات ایستگاه )شامل 

 نوارهای خطوط عبوری 

 

 رنگ زمينه نوارهای خطوط عبوری تابلو: -2-2-10-8

  در صورتی که خطوط عبوری از ایستگاه، در طول مسير خود به یک خط تندرو دسترسی داشته باشد، زمينه

 گيرد. نوار خط عبوری رنگ همان خط تندرو را به خود می

 که خط عبوری از ایستگاه در طول مسير خود به بيش از یک خط تندرو دسترسی داشته باشد، زمينه  ر صورتید

ای با رنگ  به ازای هر خط تندرو، دایره BRTگيرد و در زیر لوگوی  ای به خود می نوار خط عبوری رنگ نقره

 همان خط تندرو نمایش داده شود.

 طول مسير خود به هيچ خط تندرو دسترسی نداشته باشد، زمينه نوار که خط عبوری از ایستگاه در  در صورتی

 .گيرد خط عبوری رنگ سفيد به خود می

 که خط عبوری در ادامه مسير از ایستگاه به خط مترو دسترسی داشته باشد، هر خط در زیر لوگوی  در صورتی

 شود. می مترو به صورت نوار نمادین خطوط مترو و با رنگ همان خط مترو نمایش داده

  رنگ زمينه لوگوهایBRT .و مترو در قسمت ارتباط در ادامه مسير زردرنگ است 

 ارائه شده است. 16هایی از طراحی تابلو ایستگاه اتوبوس در شكل  نمونه

 

 
. 16 شكل ایستگاه اتوبوس 75×50تابلو  نمونه 

 

 رعایت گردد.باید طراحی تابلو  نشان داده شده، در 17شكل  درکه  یابعاد و فواصل استاندارد 

 های مورداستفاده برای زمينه و نوشتار در تابلوها مطابق با رنگ خطوط کد رنگBRT   آورده شده  6در جدول

 است.



مشخصات فنی و عمومی ساخت، نصب و نگهداری 

 تندرو  و اتوبوس های اتوبوس سرپناه ایستگاه

 6-8-313-1شماره : سند 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

: مشخصات فنی و عمومی ساخت، 2فصل 

 نصب و نگهداری ایستگاه اتوبوس 

 17صفحه: 
 

 

 

 
. 17 شكل سانتيمتر و تعداد خطوط عبوری بيشتر 3ایستگاه اتوبوس با الف مبنای  75×50طرح تابلو  

 



مشخصات فنی و عمومی ساخت، نصب و نگهداری 

 تندرو  و اتوبوس های اتوبوس سرپناه ایستگاه

 6-8-313-1شماره : سند 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

: مشخصات فنی و عمومی ساخت، 2فصل 

 نصب و نگهداری ایستگاه اتوبوس 

 18صفحه: 
 

 

 در تابلوهای مورداستفاده  کد رنگ(: 6) جدول

 
 

ها فاقد عالمت توقف  تابلوهای مكمل ایستگاه: در مواردی که تابلو موجود ایستگاه اتوبوس در معابر و یا پایانه -2-2-10-7

جویی  باشد، به منظور صرفه عویض آن نمیمطلقاً ممنوع است و وضعيت سر تابلو و شبرنگ آن مناسب است و فعال نياز به ت

 گردد.  در باالی تابلو موجود نصب می 19و  18های  ابق شكلدر هزینه، تابلو مكمل مط

 

 
. 18 شكل ایستگاه مكمل تابلو 

 
. 19 شكل در باالی تابلو ایستگاه مكملتابلو نمونه نصب  

 



مشخصات فنی و عمومی ساخت، نصب و نگهداری 

 تندرو  و اتوبوس های اتوبوس سرپناه ایستگاه

 6-8-313-1شماره : سند 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

: مشخصات فنی و عمومی ساخت، 2فصل 

 نصب و نگهداری ایستگاه اتوبوس 

 19صفحه: 
 

 

حرکت اتوبوس، موقعيت ایستگاه بر روی نقشه،  کل مسير این نقشه، اطالعاتدر نقشه راهنمای مسير ایستگاه:  -2-2-11

 سرپناه داخل سازه در نهاآها اختياری بوده و محل نصب  نصب این نقشه. شود میخطوط عبوری از ایستگاه نمایش داده 

 :شود توصيه میها  نقشه در این زیر اطالعاتدرج  .(20)شكل  است

نقلية عمومی و موقعيت معابر اصلی با نمایش موقعيت  وسایل های اطالعات مربوط به خطوط و ایستگاه -2-2-11-1

 "شما اینجا هستيد" وسيلة برچسب  ایستگاه به

 ای که ایستگاه در آن واقع است و نواحی مجاور نمای نزدیک از ناحيه -2-2-11-2

ها به  وبوسدهد به همراه جداول زمانی ورود ات سرویس می ها آنجدولی از کليه خطوطی که ایستگاه، به  -2-2-11-3

 ایام تعطيلتفكيک روزهای کاری و 

 متر باشد. 1حدود  نقشهارتفاع هر  -2-2-11-4

متر از سطح زمين نصب شود؛ ارتفاع مطلوب نصب این تابلوها که قابل  سانتی 200تا  70در بازه ارتفاعی  -2-2-11-5

 (.21است )شكل متر  سانتی 170تا  120دسترس و دید برای همه کاربران باشد 

 جلب اعتماد مسافران، فرمت چاپ و نمایش اطالعات بر روی آن نباید حالت موقت داشته باشد. منظور به -2-2-11-6

 قابل مشاهده باشد. چرخدارشه باید برای افراد دارای صندلی شده بر روی نق داده اطالعات نمایش  -2-2-11-7

 شته باشد.محل نصب نقشه نباید خطری برای عابرین پياده دا -2-2-11-8

 .روز شود ها پيش بياید، این اطالعات باید در اسرع وقت به در مسير حرکت یا برنامة زمانی اتوبوس اگر تغييری -2-2-11-9

 

   
. 20 شكل نقشه راهنمای مسيرهایی از  نمونه 

 

 
. 21 شكل متر( ارتفاع دید پيشنهادی نصب نقشه راهنمای مسير )برحسب ميلی 

 



مشخصات فنی و عمومی ساخت، نصب و نگهداری 

 تندرو  و اتوبوس های اتوبوس سرپناه ایستگاه

 6-8-313-1شماره : سند 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

: مشخصات فنی و عمومی ساخت، 2فصل 

 نصب و نگهداری ایستگاه اتوبوس 

 20صفحه: 
 

 

روشنایی موجود در فضای ایستگاه جهت تأمين حس امنيت مسافران و سهولت حداقل : روشنایی ایستگاه -2-2-12

روشنایی موردنياز  .باشد لوکس 20باید روز،  رسانی در ساعات تاریک شبانه اطالع مشاهدة اطالعات موجود در تابلوهای

و سيستم روشنایی  تواند در محدودة اطراف یا داخل ایستگاه تأمين شود. مشخصات فنی ساخت تأسيسات الكتریكی می

 این سند باشد. 1شده در پيوست  داخل سرپناه باید مطابق با حداقل مشخصات ارائه
 

 شود: با شرایط زیر توصيه می هایی : نصب نيمكت در ایستگاهدر ایستگاه نيمكتنصب  -2-2-13

 15متوالی از یكدیگر( در آن بيش از ها )یا فاصله زمانی اعزام دو اتوبوس  هایی که سرفاصلة اتوبوس ایستگاه -2-2-13-1

 دقيقه است.

اند یا به دليل عرض  بخشی و ... واقع ها، مراکز توان هایی که در مجاورت اماکنی مانند بيمارستان ایستگاه -2-2-13-2

 ناکافی حریم معبر، امكان نصب سرپناه در موقعيت موردنظر وجود ندارد.

مشكالتی مواجه درون آن با  وآمد رفترپناه، فضای کافی وجود نداشته باشد و تنها در مواردی که در داخل س -2-2-13-3

مهيا باید سطحی برای تكيه مسافران  در این شرایط در داخل سرپناه .شود، نصب نيمكت در خارج از سرپناه، مجاز است

 شود.

 :ایستگاهدر  الزامات طراحی، ساخت و نصب نيمكت -2-2-13-4

 مبلمان شهری مجاور، هماهنگی داشته باشد.ها با  ظاهر نيمكت 

  برای آسان  محكم و مقاوم در برابر شرایط جوی و اعمال خرابكارانه و نده،لغزغيربا سطح از موادی نيمكت باید

 ساخته شود. تميز کردن

 .احتمال تجمع آب باران بر روی آن وجود نداشته باشد 

  متر باشد. حداقل ارتفاع پشتی  ميلی 1100آن  طولمتر و حداقل  ميلی 600تا  500عرض نشيمن آن باید

متری از سطح نشيمن نصب شود. نيمكت  ميلی 50متر باشد و با حداکثر فاصلة عمودی  ميلی 460نيمكت باید 

دسته شود که نيمكت  توصيه می .(22)شكل متر از سطح سكو نصب شود   ميلی 480تا  430باید در ارتفاع 

 .دباشميلی متر  250تا  180نيز نسبت به سطح نشيمن داشته باشد و ارتفاع دسته 

  ای کافی داشته باشد. کيلوگرم مقاومت سازه150نيمكت باید در مقابل فشار عمودی یا افقی 

 

 
 الف( نمای باال

 
 ب( نمای جانبی

. 22 شكل ابعاد نيمكت 
 

متر باشد و  سانتی 60خيابان باید ، حداقل فاصلة نيمكت از پشت جدول کنار "بدون سرپناه"های  در ایستگاه -2-2-13-5

 متر است. سانتی120ميزان مطلوب این فاصله 

 متری مختص سوار و پياده شدن معلولين، نصب شود.  5/1×5/1نيمكت نباید در محدودة  -2-2-13-6

 ن به اتوبوس قرار داده شود.قابل محل سوار و پياده شدن مسافرانيمكت نباید در م -2-2-13-7

متر در  سانتی 90نيمكت و سایر مبلمان شهری باید فضای آزادی عمل موردنياز معلولين حداقل به اندازة  بين -2-2-13-8

 نظر گرفته شود.



مشخصات فنی و عمومی ساخت، نصب و نگهداری 
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 شورای فنی شهرداری تهران

: مشخصات فنی و عمومی ساخت، 2فصل 

 نصب و نگهداری ایستگاه اتوبوس 

 21صفحه: 
 

 

 ن به ایستگاه باشد.امانعی برای دسترسی مسافر عنوان بهنيمكت نباید  -2-2-13-9

( جانمایی مناسب 23اد کند. شكل )ی اطالعاتی ایجها نيمكت نباید مانعی برای مشاهدة تابلوها و نقشه -2-2-13-10

 دهد. نمایش می شود، ها تعبيه نمی که سرپناه در آن های نوع یک نيمكت را در ایستگاه

 

 

 
. 23 شكل "بدون سرپناه"یک نوع  جانمایی نيمكت در ایستگاه 

 

اماکن عمومی قرار ها یا  در مجاورت رستورانهایی که  نصب سطل زباله در ایستگاه: نصب سطل زباله در ایستگاه -2-2-14

سطل زباله نباید مانعی بر سر راه مسافران و عابرین پياده باشد. رعایت موارد زیر در نصب سطل زباله ضروری است.  دارند،

 الزامی است:

 متصل به زمين باشد. -2-2-14-1

از کلية مبلمان شهری  سانتيمتر  90دور از محدودة اختصاصی سوار و پياده شدن معلولين و به فاصلة حداقل  -2-2-14-2

 نصب شود.

 سانتيمتر از پشت جدول کنار خيابان نصب شود.  60به فاصلة حداقل  -2-2-14-3

 از قرار دادن سطل زباله در معرض مستقيم نور خورشيد باید اجتناب شود. -2-2-14-4
 

خطوط ورودی به ایستگاه،  که تغييرات در مسير حرکت یا زمان رسيدن اتوبوس هریک از نمایشگری: نمایشگر -2-2-15

 داخل سازه باید درکه  نمایشگر این مشخصات .(24)شكل  شود به مسافرین منتظر در ایستگاه اطالع داده میتوسط آن 

 : به شرح زیر است نمایشگر. الزامات نصب آورده شده است 1، در پيوست شماره گردد نصب سرپناه

متری نصب شوند تا عالوه بر جلوگيری از برخورد سر  1/2در داخل ایستگاه در ارتفاع  نمایشگرزم است ال -2-2-15-1

 عابران پياده با این تجهيزات، احتمال سرقت آنها نيز کاهش یابد.
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 6-8-313-1شماره : سند 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

: مشخصات فنی و عمومی ساخت، 2فصل 
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 22صفحه: 
 

 

 صندلی چرخدار قابل مشاهده باشد. دارایباید برای افراد  نمایشگرشده بر روی  داده اطالعات نمایش  -2-2-15-2

 نباید خطری برای عابرین پياده داشته باشد. گرنمایش -2-2-15-3

 

 
. 24 شكل اطالعاتی در ایستگاه  ای از صفحه نمایش نمونه 

 

 کشی محدودة ایستگاه اتوبوس رعایت موارد زیر الزامی است: در خط: کشی ایستگاه خط -2-2-16

ترافيكی افقی در  دستورالعمل عالئم"کشی ایستگاه باید با مشخصات مندرج در ابعاد و مشخصات خط -2-2-16-1

 .منطبق باشد1397سال  کشور شهرهای یکفترا عالی یهماهنگ شورای "شهری معابر

نظام  6-8-311-3 سندکشی باید مطابق با الزامات مندرج در  مشخصات فنی مصالح مصرفی و اجرای خط -2-2-16-2

 باشد. "ای معابر شهریه کشی مشخصات فنی اجرا و نگهداری خط"فنی و اجرایی شهرداری تهران با عنوان 

 باشد. 25شكل با مطابق باید آن  طرحسانتيمتر و  10برابر  کشی در ایستگاه عرض نوار خط -2-2-16-3

 

 
. 25 شكل متر( )ابعاد بر حسب سانتی کشی ایستگاه اتوبوس طرح و ابعاد خط 

 

های ساخت، نصب و  ماتریس گردش کار و مسئوليتدر عمليات اجرایی:  ها گردش کار و مسئوليت ی نحوه -2-2-17

  ( ارائه شده است.9های اتوبوس در پيوست ) های ایستگاه نگهداری سرپناه
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 نصب و نگهداری ایستگاه اتوبوس 

 23صفحه: 
 

 

-3-2 اتوبوس مشخصات فنی ساخت سرپناه ایستگاه 

های محيطی محل نصب، حریم موجود معبر،  جانمایی سرپناه باید با توجه به ویژگی: الزامات جانمایی سرپناه -2-3-1

 رو و تأسيسات موجود در آن انجام شود. پيادهعرض 

در جانمایی سرپناه باید شرایط جوی منطقه مانند گرما،  جانمایی سرپناه با توجه به شرایط محيطی معبر: -2-3-1-1

ه با توج نحوة جانمایی سرپناه و نيمكت را 28تا  26های  شكلسرما، باد، بارندگی و تابش خورشيد را مورد توجه قرار داد. 

 دهد. غربی و شمالی یا جنوبی نشان می -شرقی، شرقی -به موقعيت جغرافيایی معبر به ترتيب غربی

 

 
. 26 شكل شرقی -استقرار رو به شمال سرپناه در معابر غربی 

 

  
. 27 شكل غربی -استقرار رو به جنوب سرپناه در معابر شرقی 

 

  
. 28 شكل استقرار رو به شرق یا غرب سرپناه در معابر شمالی یا جنوبی 
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رو و  : برای جانمایی سرپناه با توجه به عرض پيادهرو های هندسی معبر و پياده جانمایی سرپناه با توجه به ویژگی -2-3-1-2

در جانمایی سرپناه و سایر  ها شكلشده است. رعایت حداقل فواصل ارائه شده در  ارائهالگوهایی  ادامهدر حریم معبر 

 تجهيزات الزامی است.

 

  90رو: حداقل عرض حریم الزم برای اجرای این الگو به انضمام حداقل عرض  در پشت پيادهجانمایی سرپناه 

پشت جدول کنار  به هایی اجرا شود که پشترو این الگو باید در پيادهمتر است.  سانتی 270رو،  متری پياده سانتی

 (.29ها کم است. )شكل  خيابان قرار دارند و حجم تردد عابرین در آن

 

 

 
. 29 شكل رو جانمایی سرپناه در پشت پيادهنحوه  

 

 متری  سانتی 90رو: در این الگو حداقل عرض مورد نياز )با احتساب حداقل عرض  جانمایی سرپناه در جلوی پياده

آمد که با فاصله از جدول  و پررفتروهای  متر است. استفاده از این الگو در پياده سانتی 330رو(،  باقيماندة پياده

 (.30شكل  شود ) دارند، توصيه میکنار خيابان قرار 
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 25صفحه: 
 

 

 

 
. 30 شكل روی با فاصله از جدول استقرار سرپناه در پياده  

 

 دست آن: در این الگو حداقل عرض  و محدودة اختصاصی معلولين در پایين رو جانمایی سرپناه در جلوی پياده

روهای  متر است. این الگو در پياده سانتی 390 رو، متری پياده سانتی 90موردنياز به انضمام حداقل عرض 

ود داشته باشد، قابل استفاده دست آن وج فضای آزاد کافی در باالدست و پایينهایی که  آمد و ایستگاه و پررفت

 (.31شكل  ) است

 

 

 
. 31 شكل دارای محدوده اختصاصی معلولين روی با فاصله از جدول استقرار سرپناه در پياده  
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 26صفحه: 
 

 

 باشد: الگویی، رعایت موارد زیر الزامی میهر سرپناه با در ساخت پناه: کليات ساخت سر -2-3-2

در اختيار  از آن های قبل و بعد اطالعات الزم در مورد موقعيت ایستگاه و ایستگاه بایدسرپناه رسانی: در  اطالع -2-3-2-1

 کاربران قرار گيرد.

که  مسافرانیآسایش و راحتی: وجود نيمكت یا تسهيالت کافی برای تمامی مسافران و نيز مسافران معلول و  -2-3-2-2

 تواند به آسایش و راحتی مسافران کمک کند. می ،کنند دستی حمل می همراه خود چرخ

 ين امنيت: مسافران منتظر در سرپناه باید در آن احساس امنيت داشته باشند.تأم -2-3-2-3

هوایی محل نصب سرپناه   و آب  توجه به شرایط ،ساخت سرپناه ساخت سرپناه با توجه به شرایط جوی: در -2-3-2-4

 .است در ساعات اوج( ضروری خصوص به)

 ساخت سرپناه ایستگاه اتوبوس: الزامات -2-3-2-5

 باشد. متر 2/1باید  عرض سرپناه حداقل 

 باشد.  متر 2طول سرپناه  حداقل 

 دار،  برای استقرار افراد با صندلی چرخ متر  9/0 × 2/1حداقل  ابعاد به آزادی فضای سرپناه، باید محدودةداخل  در

 (.32)شكل  شود گرفته نظر دردستی و کالسكه  چرخ

 

 
. 32 شكل جانمایی فضای اختصاصی انتظار معلولين در سرپناه 

 

 باشد. متر سانتی 220 باید روسازی سطح از بان سایه زیرین قسمت ارتفاع حداقل 

 است مطلوب بان سایه زیر در نفر 4نيمكت با ظرفيت حداقل  ينتأم.  

 .باید فضایی برای نمایش نام ایستگاه در سرپناه در نظر گرفته شود به نحوی که در معرض دید عموم باشد 

 .فضایی برای نصب نقشه موقعيت سرپناه باید در آن وجود داشته باشد 

 سرپناه نباید مانعی برای دید ترافيک عبوری ایجاد کند. ها و تبليغات نصب شده در آگهی 

 .محدوده بدون مانعی در داخل سرپناه برای دسترسی مسافران به اطالعات مورد نياز خود باید در نظر گرفته شود 

 اضطراری مواقع در رسانی اطالع جهت تماسی شماره و واحد مسئول آن نام بر مبنی اطالعاتی حاوی باید سرپناه 

 .باشد

 و هزینه و امنيت فاکتورهای بين باید...  و اطالعاتی های تابلو عمومی، تلفن مانند دیگری تجهيزات افزودن در 

 .گردد برقرار تعادلی مسافران آسایش حس

 ارائه شده است 33نمونه ای از ابعاد طراحی سرپناه در شكل 
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. 33 شكل طراحی شده ای از ابعاد سرپناه نمونه 

 

تيپ سرپناه برای اجرا در شهر  2: با توجه به الزامات ساخت و طراحی سرپناه، های شهر تهران سرپناههای  تيپ -2-3-3

 ، ارائه شده است. سند( این 3) و( 2های پيوست شمارة ) تهران به همراه نقشة سازه و جزئيات ساخت و اجرای آن در نقشه
 

باشد و پس از تهيه به  سنديوست باید مطابق با مشخصات این های پ شده در نقشه : هرگونه تغيير در جزئيات ارائه1تبصره

 تائيد کارفرما یا دستگاه نظارت برسد.

 

حاضر در طراحی،  سند، مستلزم رعایت الزامات سندشده در این  های ارائه های متفاوت با تيپ کارگيری تيپ : به2تبصره

 ساخت و نصب و همچنين تائيد کارفرما یا دستگاه نظارت است.

 

الكتریكی داخل سرپناه  تأسيساتبرق ایستگاه و  تأمينالكتریكی: اطالعات و الزامات مربوط به  تأسيسات الزامات -2-3-4

در پيوست  کنترلر تابلوشامل تابلو برق، کابل برق، لوله، روشنایی، چراغ، اتصال به زمين، نمایشگر و محافظ کامپيوتر و

 ارائه شده است. 1شماره 
 

اوليه مصرفی باید به نحوی انتخاب شود که بين دو عامل  موادت انتخاب مصالح مصرفی در ساخت سرپناه: الزاما -2-3-5

 در انتخاب مصالح مصرفی در ساخت سرپناه باید به نكات زیر توجه شود:ایجاد شود.  تعادل ،زیبایی و عملكرد

 ها پایين باشد. نگهداری آنمصالح مورداستفاده باید به سهولت قابل نظافت و هزینة  -2-3-5-1

همچنين و  کننده تخریب اعمال جوی و نامساعد شرایط برابر در مقاوم و بادوام مواد از باید مصرفی مصالح -2-3-5-2

 .شوند انتخاب دارای قابليت استفادة مستمر

ای طراحی شود که فضای داخلی آن از  های جانبی سرپناه باید به گونه امنيت مسافران، دیواره تأمينجهت  -2-3-5-3

 باشد. رؤیتبيرون قابل 

 باشد. ضدآب مواد باید از بان سایه مصالح جنس -2-3-5-4

 .اجزای سرپناه نباید، سطح تيز و برنده داشته باشد -2-3-5-5

 

گيرد فلزات،  میمصالحی که در ساخت اجزای سرپناه مورد استفاده قرار ترین  مصالح مصرفی سرپناه: مهمانواع  -2-3-6

 آمده است. 7و معایب مصالح مصرفی در جدول  باشد. مزایا می گالس  بتن، کامپوزیت، ورق فلزی مشبک، شيشه و پلكسی
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سطح دسترسی و سطل زباله پروفيل آهنی  های هم فلزات: مصالح اصلی در ساخت اسكلت سرپناه، نيمكت، پل -2-3-6-1

ها، صفحات و  شود. جزئيات مشخصات پروفيل و پشتی نيمكت توصيه نمیاست. استفاده از فلزات در ساخت نشيمن 

های پيوست آمده است. اسكلت فلزی سرپناه باید دارای پوشش  های ارائه شده، در نقشه ميلگردهای مورد استفاده در تيپ

فاده از آلومينيم در مناطقی که احتمال سرقت کم است، است ميكرون باشد. 120به ضخامت  ای رنگ الكترواستاتيک نقره

 شود نيز توصيه می

بتن  روزه 28 بتن: مهمترین کاربرد بتن در سرپناه، ساخت شالوده و سكوی آن است. حداقل مقاومت فشاری -2-3-6-2

fدر ساخت شالوده و سكو باید  مصرفی
´
c=250 kg/cm

fای مانند ستون و سقف  و در سایر اجزای سازه 2
´
c=280 kg/cm

2 

 باشد.

های بارز  باشد که از ویژگی پنل کامپوزیت آلومينيومی: پوشش سقف ایستگاه از پنل کامپوزیت آلومينيومی می -2-3-6-3

آن قابليت نصب راحت، وزن کم و زیبایی بصری است. ضخامت پنل کامپوزیت مورد استفاده در ساخت سقف سرپناه، باید 

 اتلين باشد. ميليمتر با الیه ميانی پلی 3/0ميليمتر شامل دو ورق آلومينيوم، هر یک به ضخامت  4حداقل 

 10های سكوریت به ضخامت حداقل  سرپناه شيشههای جانبی  شيشه: نوع شيشة مورد استفاده در دیواره -2-3-6-4

باشد. در مناطقی که احتمال خرابكاری کم باشد و در اجزایی از سرپناه که شكستگی شيشه منجر به خطرات متر می  ميلی

 شود. شيشه توصيه میبان( استفاده از  های جانبی در مقایسه با سایه )مانند دیوارهکمی شود 

های مشبک فلزی در مقایسه  ورق مشبک فلزی: با هدف امكان رؤیت داخل سرپناه و همچنين دوام باالی ورق -2-3-6-5

شود. الزم به  ت دیواره سرپناه پيشنهاد میها در ساخ های احتمالی اعمال خرابكارانه( استفاده از این ورق با شيشه )رفع پيامد

تواند با توجه به هویت منطقه احداث سرپناه طراحی گردد. چند نمونه  ذکر است طرح مشبک این ورق ها ثابت نبوده و می

 نشان داده شده است. 34های مشبک در شكل  طرح ورق

بر شرایط نامساعد جوی، وابسته به طرح و شكل مشبک ها از مسافران در برا : با توجه اینكه ميزان محافظت این ورق1تبصره

گيری شرایط نامساعد جوی در طول سال  شود در مناطقی که احتمال شكل پيشنهاد می دارد،ها )درصد فضای خالی(  ورق

 در آنها زیاد است، از مصالح جایگزین برای ساخت دیواره استفاده شود.

از  بهتر داخل سرپناه رؤیتجهت  شود پيشنهاد می ،رابكارانه زیاد است: در مناطقی که احتمال انجام اعمال خ2تبصره

 .های فلزی استفاده شود هایی با درصد فضای خالی زیاد در طراحی این ورق طرح

 

    
. 34 شكل های مشبک فلزی پيشنهادی برای ساخت دیواره سرپناه هایی از ورق  نمونه 

 

شناخته  گالس پلكسیی که با نام تجار است ورق اکریليکهمان یا  متاکریليت متيل این ورق پلی گالس: پلكسی -2-3-6-6

داخل  رؤیتشود. مشخصه اصلی آن مقاومت باال در برابر ضربه )در مقایسه با شيشه( و شفافيت بافت آن است که امكان  می

 نماید. سرپناه را فراهم می

 

  

https://lazercut.ir/%d9%88%d8%b1%d9%82-%d8%a7%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%84%db%8c%da%a9-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
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 تندرو  و اتوبوس های اتوبوس سرپناه ایستگاه
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 شورای فنی شهرداری تهران

: مشخصات فنی و عمومی ساخت، 2فصل 

 نصب و نگهداری ایستگاه اتوبوس 

 29صفحه: 
 

 

 مزایا و معایب مصالح مصرفی (:7) جدول

 معایب مزایا مصالح

 فلزات

 )آلومينيم(

 آب و هوایی در برابر شرایط مختلفمقاومت 

 برای ساخت تعداد زیادی از عناصر سرپناه قابل استفاده است.

 دارد. می راحتی خراش بر به

 .زند در اثر رطوبت زنگ می

 ها سنگين است. پوش نسبت به سایر کف شود. پوش غيرلغزنده استفاده می عنوان سطح کف به بتن

پنل کامپوزیت 

 آلومينيومی

 سبک وزن است.

 .راحت داردقابليت نصب 

هزینه خرید و تعمير و نگهداری نسبت به 

 طلق باالست.

 شيشه

 تر است. در برابر شرایط محيطی، نسبت به طلق مقاوم

 راحتی قابل تميز کردن است. به

 شفافيت آن بيشتر از طلق است.

 قابل شكستن است.

تواند برای مسافران  در صورت شكستن می

 خطراتی به همراه داشته باشد.

 مشبکورق 

 ها وجود دارد. پذیری در طرح انعطاف

 .وزن است سبک

 .قابليت شكست ندارد

امكان ورود باد و باران به داخل سرپناه وجود 

 .دارد

 گالس پلكسی

 .دارد مقاومت باال در برابر ضربه و شكسته شدن

 .وزن است سبک

 دارای بافت شفاف است.

 .باشد بندی می دارای گستره وسيعی از رنگ

 خرید و تعمير و نگهداری آن باالست.هزینه 
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 30صفحه: 
 

 

  :نصب سرپناه ليست نهایی چک -2-3-7

 اتوبوس ایستگاه  نصبلیست  چک

 : ناظر نصب سرپناه ایستگاه نام و نام خانوادگی : نصبتاریخ 

  :شماره ایستگاه

 نوع ایستگاه: 

  :نام خط

  :نام ایستگاه

Y: X: مختصات ایستگاه:  

 محل نصبتصاویر 

  1تصویر   2تصویر 

 ایستگاه نصب سازه سرپناه

 1 کند؟ متری( تجاوز می ميلی1500×2400) سازه سرپناه به محدوده سوار و پياده شدن معلولينآیا  □بله □خير

 □بله □خير
آیا در اطراف سرپناه و فاصلة بين سرپناه تا مبلمان شهری موجود، حداقل فضای آزاد موردنياز برای 

معلولين جسمی و حرکتی رعایت شده است؟دسترسی 
2 

کنند؟ میرو را اشغال  آیا استقرار سرپناه به نحوی است که مسافران در حال انتظار، فضای پياده □بله □خير 3 

 □بله □خير
 از برخورد آینه در هنگام پهلوگيری جلوگيری اصله الزم برای آزادی حرکت اتوبوس وآیا حداقل ف

 رعایت شده است؟بان سرپناه  آمدگی سایه متر( از لبه جدول تا انتهای پيش سانتی 60اتوبوس)
4 

 5 اليه محدودة ایستگاه اتوبوس نصب شده است؟ آیا سرپناه تا حدامكان در منتهی □بله □خير

 6 ؟مستقر شده است های اماکن تجاری سرپناه در مقابل پنجرهآیا  □بله □خير

 7 است؟ رو نصب شده سكوی انتظار یا پياده متری از کف سانتی 15سرپناه در ارتفاع های  آیا دیواره □بله □خير

 □بله □خير
فضای کافی برای تميز کردن و  تأمينجهت متر از دیوار  سانتی 30آیا دیواره پشتی سرپناه حداقل 

 ؟داردآوری زباله فاصله  جمع
8 

 □بله □خير
های دسترسی عابرین  آمد یا پل و رفت های پر اختصاصی ساختمانهای  آیا از نصب سرپناه در مقابل خروجی

 ممانعت شده است؟رو به سطح معبر  از پياده
9 

 □بله □خير
های سطحی و امكان پاشش آب توسط وسایل نقلية در حال  آوری آب آیا در نصب سرپناه به موضوع جمع

 حرکت بر روی مسافران در محدودة ایستگاه توجه شده است؟
10 
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 6-8-313-1شماره : سند 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

: مشخصات فنی و عمومی ساخت، 2فصل 
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 31صفحه: 
 

 

 ها: الزامات ایمنی در هنگام نصب سرپناه -2-3-8

نامه  آیين"ایمنی نيروی انسانی پروژه و عابرین را طبق مقررات  تأمين پيمانكار موظف است تمهيدات الزم برای -2-3-8-1

سازمان مدیریت و  267-7وزارت کار(، نشریة  -شورای عالی حفاظت فنی 3/12/1388)مصوب  "ایمنی امور پيمانكاری

نظام فنی و اجرایی  6-8-68سند "، " ایمنی در عمليات اجرایی -ها نامه ایمنی راه آیين"ریزی کشور با عنوان  برنامه

سازی معابر حين  دستورالعمل ایمن"و ، "ایمنی ترافيک محيط کار برای پروژهای معابر شهری"شهرداری تهران با عنوان 

 اتخاذ نماید.فيک شهرهای کشور( )مصوب شورای عالی هماهنگی ترا "عمليات عمرانی

 هر کنترل کند. در و تأمين دستگاه نظارت موظف است شرایط ایمنی و هدایت ترافيک را حين عمليات نصب -2-3-8-2

 صورت پيمانكار مسئول ایمنی و هدایت ترافيک است و تائيد دستگاه نظارت رافع مسئوليت پيمانكار نخواهد بود.
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 32صفحه: 
 

 

-4-2  و نگهداری سرپناه ایستگاه نظافت، مشخصات فنی بازرسی 

 های اتوبوس دستورالعمل نگهداری، نظافت و شستشوی سرپناه ایستگاه مطابق بانظافت و نگهداری سرپناه ایستگاه باید 

 انجام شود. تهران شهرداری حمل و نقل و ترافيک شهرداری تهران معاونت حوزه
 

 رود. به کار می  ش بازرسی و نگهداری سرپناهرو برای تعيين الزاماتاین مشخصات کاربرد:  -2-4-1

 

را  و نواقص موجود مشكالتاست که با بررسی و نظارت ميدانی و مستمر،  یتيم بازرسی متشكل از افراد متخصص -2-4-2

مهندسی راه و ترابری و  ،های مهندسی حمل و نقل ت مرتبط با رشتهيالبا تحص یافرادباید  کنند. در این تيم شناسایی

 حضور داشته باشند. اری شرکت واحد اتوبوسرانی تهرانبرد کارشناسان معاونت بهره
 

 :شامل موارد زیر است امكانات و تجهيزات موردنياز جهت انجام بازرسی ایستگاه :تجهيزات و لوازم بازرسی موردنياز -2-4-3

 ليست فنی بازدید چک -2-4-3-1

 فيلمبرداری برای بررسی وضع موجودجيتال عكاسی و دوربين دی -2-4-3-2

 برای تعيين موقعيت دقيق ایستگاه GPS دستگاه -2-4-3-3

 گيری و برداشت وضع موجود برای اندازه ليزری متر -2-4-3-4

 متر برای کنترل روشنایی لوکس -2-4-3-5

 

 عمليات نگهداری: عمليات نگهداری شامل موارد زیر است: -2-4-4

 3ی کامل سرپناه و کليه تجهيزات موجود در ایستگاه و لوازم جانبی تا فاصلة روب خاکی و ساز پاک ،شوو شست -2-4-4-1

 شهرداری تهران و محيط زیست خدمات شهریمعاونت با هماهنگی حوزه  متر

و محيط  خدمات شهریمعاونت با هماهنگی حوزه  هرس کردن شاخ و برگ درختانی که مانع دید هستند -2-4-4-2

 شهرداری تهران زیست

 دار اجزا دیده و خدشه های آسيب اصالح رنگ -2-4-4-3

 های معيوب بررسی سطح روشنایی سرپناه و تعویض المپ -2-4-4-4

 ها و تعویض تأسيسات معيوب کنترل وضعيت حفاظتی تابلوها و کابل -2-4-4-5

 ينرسانی و سيستم اتصال زم بررسی و کنترل وضعيت برق -2-4-4-6

 های وارد آمده آسيبی کليه ساز تعمير و باز -2-4-4-7
 

 و تعمير لياتعمشوند.  بازدید 8مطابق با مندرجات جدول منظم  طور بهها باید  : سرپناهبازدید و نگهداریالزامات  -2-4-5

 تعميرات. شود انجام ،کسب اطالع از پس ساعت( 24 )حداکثر ظرف درنگ بی باید دارند، ایمنی مشكل که اجزایی بازسازی

 .مدت یک هفته انجام شود حداکثر ظرف باید نيست همراه ایمنی مشكالت با که و بازسازی مواردی

 

های زباله، بازدید و عمليات  خالی کردن و نظافت سطلدر خصوص  ها: ایستگاه و نگهداشت نظافتزمانبندی  -2-4-6

 همزمان انجام گيرد. باید بصورت روزانه ونگهداشت 
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 33صفحه: 
 

 

  زمانبندی نگهداشت ایستگاه (:8) جدول

 ماهانه هفتگی روزانه های ایستگاه المان

  *  ای/فلزی چارچوب و جداره شيشه

  *  کف سكو و مسير ورودی/خروجی )رمپ و پله(

 *   زیر و روی سقف سرپناه

  *  نيمكت مسافران

 *   رسانی تابلو و صفحه نمایش اطالع

  *  تأسيسات برقی و الكترونيكی/مكانيكی
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 های اتوبوس:  چک ليست بازرسی فنی سرپناه ایستگاه -2-5-7

 اتوبوس لیست بازرسی ایستگاه  چک

 نام و نام خانوادگی بازرس:  تاریخ بازرسی: 

  :شماره ایستگاه

 نوع ایستگاه: 

  :نام خط

  :نام ایستگاه

Y: X:  مختصات ایستگاه:  

 تصاویر ایستگاه 

  1تصویر   2تصویر 

 تجهیزات داخل ایستگاه 

 1 آیا ایستگاه مجهز به سرپناه است؟  □بله □خير

 2 آیا ایستگاه مجهز به جانپناه است؟  □بله □خير

  ایمنی حریم ایستگاه

 گير در ابتدای ایستگاه استفاده شده است؟  آیا از ضربه □بله □خير
3 

 □استوانه ایمنی □            بشكه ایمنی       مشخص نمایيد:گير را  نوع ضربه

 4 آیا شرایط روسازی در محدوده ایستگاه مناسب است؟  □بله □خير

  تجهیزات روشنایی

 5 آیا روشنایی ایستگاه کافی است؟  □بله □خير

 دسترسی عابر پیاده و معلولین 

 □بله □خير
 رو به داخل ایستگاه وجود دارد؟ آیا امكان دسترسی معلولين از پياده

 ( چرخدارالخصوص دسترسی صندلی  )علی

  مشخصات زیر کنترل شود:که پاسخ مثبت است  در صورتی 6

 ارتفاع:..............................طول:.............................................          عرض:.........................................            

 ؟نرده محافظ در حاشيه رمپ وجود دارد □بله □خير

 عالئم افقی و عمودی

 7 آیا خط کشی طولی در محدوده ایستگاه وجود دارد؟ □بله □کشی مجدد نياز به خط □خير

 8 ایستگاه وجود دارد؟نویسی( در محدوده  آیا عالئم افقی )کف □بله □کشی مجدد نياز به خط □خير

 مشکالت عمده شناسایی شده ایستگاه اقدامات پیشنهادی
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 نصب و نگهداری ایستگاه اتوبوس تندرو

 35صفحه: 
 

 

 (BRT) تندرو  ایستگاه اتوبوسو نگهداری  ، بازرسیمشخصات فنی و عمومی ساخت، نصب -3 فصل
شود. رعایت  پرداخته می (BRT)در این فصل به مشخصات فنی و عمومی ساخت، نصب و نگهداری ایستگاه اتوبوس تندرو 

شود، جهت طراحی و اجرای  جانمایی، مشخصات و الزامات هندسی ایستگاه و ... که در این فصل بيان می مشخصات

 باشد.  ایستگاه اتوبوس تندرو الزامی می

به جای واژه  "اتوبوس"و  "ایستگاه"سند واژه  فصل از ممانعت از تكرار کلمات، در متن اینشایان ذکر است جهت 

 استفاده شده است. "اتوبوس تندرو"و  "ایستگاه اتوبوس تندرو"
 

-1-3 اتوبوس تندرو  جانمایی ایستگاه مشخصات 

پيش از احداث باید با توجه به کاربری باشد،  ها می استقرار ایستگاه و فاصله بين ایستگاهجانمایی ایستگاه که شامل محل 

صالح بررسی شده و به تائيد دستگاه نظارت  های اطراف و مشخصات ترافيكی و هندسی معبر توسط کارشناس ذی زمين

 برسد.

 

 شود در سه حالت زیر، جانمایی می، ها نسبت به تقاطع  جانمایی ایستگاه نسبت به تقاطع: ایستگاه اتوبوس -3-1-1

 (.35 )شكل 

  پس از تقاطع(Far-Side) 

  پيش از تقاطع(Near-Side) 

 ای  قطعه ميان(Mid-Block) 

 

 
. 35 شكل ایستگاه اتوبوس نسبت به تقاطع جانمایی 

 
 

گروه تقسيم  2، به ایستگاه براساس محل قرارگيری نسبت به حاشيه معبرجانمایی ایستگاه نسبت به معبر:  -3-1-2

 :شود می
 

 ایستگاه حاشيه معبر: -3-1-2-1

 (36)شكل  -درب( سكو سمت راست )مخصوص اتوبوس راست 

 (37)شكل  -درب( سكو سمت چپ )مخصوص اتوبوس چپ 
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 36صفحه: 
 

 

 :ایستگاه ميانه معبر -3-1-2-2

 (38)شكل  -درب( اتوبوس راستطرفه سمت راست خط ویژه )مخصوص  سكو یک 
 (39)شكل  -درب( طرفه سمت چپ خط ویژه )مخصوص اتوبوس چپ سكو یک 
 (40)شكل  -درب( خط ویژه )مخصوص اتوبوس چپ سكو دوطرفه وسط 

 

 طرفه و دوطرفه احداث شود.  تواند بصورت یک درب، می های چپ برای اتوبوس های ميانه معبر ایستگاه -تبصره 

 

  
 ایستگاه یکطرفه بدون خط سبقت -ب طرفه با خط سبقت ایستگاه یک -الف

. 36 شكل درب( راست )اتوبوس راستسكوی سمت  -مقطع عرضی ایستگاه در حاشيه معبر 

 

  
 طرفه بدون خط سبقت ایستگاه یک -ب طرفه با خط سبقت ایستگاه یک -الف

. 37 شكل درب( سكوی سمت چپ )اتوبوس چپ -مقطع عرضی ایستگاه در حاشيه معبر 

 

 
. 38 شكل درب( راست  طرفه سمت راست خط ویژه )مخصوص اتوبوس سكو یک -مقطع عرضی ایستگاه در ميانه معبر 
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 طرفه بدون خط سبقت ایستگاه یک -ب طرفه با خط سبقت ایستگاه یک -الف

. 39 شكل درب( طرفه سمت چپ خط ویژه )مخصوص اتوبوس چپ سكو یک -مقطع عرضی ایستگاه در ميانه معبر 

 

 
. 40 شكل درب( فه وسط خط ویژه )مخصوص اتوبوس چپسكو دوطر -مقطع عرضی ایستگاه در ميانه معبر 
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-2-3 ایستگاهمشخصات و الزامات هندسی   

مشخصات و الزامات هندسی ایستگاه اتوبوس شامل طول محدوده، طول لچكی ورودی و خروجی، طول خطوط کاهش و 

افزایش سرعت و ... متأثر از سرعت معبر، محل قرارگيری ایستگاه نسبت به تقاطع و حاشيه معبر، ظرفيت مسافرگيری و ... 

 شود. دسی پرداخته میباشد. در ادامه به این مشخصات و الزامات هن می

 

که سكو در  واقع در حاشيه معبر بجز ایستگاه -واع آنانطول محدودة ایستگاه: حداقل طول محدوده ایستگاه در  -3-2-1

 36برای ایستگاه قبل از تقاطع، متر،  33، از تقاطع ایستگاه بعد برای -گيرد محدوده پهلوگاه قرار می سمت چپ بوده و در

 .باشد میمتر  51ای،  قطعه ميان  ایستگاهبرای متر و 

، طول محدوده ایستگاه از پنج ( درب بودن اتوبوس  به دليل چپ) باشد میکه سكو در سمت چپ  حاشيه معبر  در ایستگاه

طول  است. تشكيل شده ی، خط کاهش سرعت، محدودة توقف، خط افزایش سرعت و لچكی خروجیلچكی ورود بخش

 تعيين شود.  9جدول با سرعت معبر مطابق  بر اساس، باید ها سایر بخش ابعادمتر است و  20محدودة توقف برای اتوبوس 

 

 های اصلی ایستگاه خارج از مسير بر اساس سرعت معبر ابعاد بخش (:9) جدول

 سرعت خودرو

 شخصی )کيلومتربرساعت(

 نقليه سرعت وسيله

 همگانی )کيلومتربرساعت(

 لچكی

 ورودی )متر(

 خط کاهش

 سرعت )متر(

 خط افزایش

 سرعت )متر(

 لچكی

 خروجی)متر(

 10حداقل  - - 15حداکثر  و کمتر 30 و کمتر 50

60 40 50 55 75 50 

70 50 65 110 215 65 

80 60 70 145 295 70 

90 70 75 180 425 75 

 80 580 225 80 و بيشتر 80 و بيشتر 100

 

ویژه و در حاشيه  مسير، خارج از اجرایی و فنیهای  محدودیت به دليلدرب  اتوبوس چپ مواردی که ایستگاهدر  -3-2-1-1

ورود، توقف و  طراحی ایستگاه برای درابعاد خطوط کاهش و افزایش سرعت  تأميند، شو احداث می سمت راست معبر

 (.41)شكل  است الزامیایمن اتوبوس خروج 

 

 
. 41 شكل (خارج از مسير ویژهحاشيه معبر ) درب های اصلی ایستگاه اتوبوس چپ بخش 

 

 متر باید افزوده شود. 20باشد، به طول محدودة توقف به ازای هر اتوبوس  اتوبوساگر ظرفيت ایستگاه بيش از یک  -3-2-2

 

خط کاهش 

 سرعت

لچکی 

 ورودی
 افزایشخط 

 سرعت
لچکی 

 خروجی
 محدوده توقف
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اتوبوس های موردنياز برای مسافرگيری در هر ایستگاه  تعداد پهلوگاهتعداد پهلوگاه موردنياز برای هر ایستگاه:  -3-2-3

 10مطابق جدول  ،مسافر در آن ایستگاههای ورودی در ساعت اوج و مدت زمان سرویس به  با توجه به تعداد اتوبوستندرو، 

 گردد. يين میتع های پهلوگاهی اتوبوس و مشابه ایستگاه

 

  تخمين اوليه تعداد پهلوگاه موردنياز در ایستگاه (:10) جدول

 دست نوع تقاطع پایین
 نرخ ورود اتوبوس به ایستگاه

 )تعداد اتوبوس در ساعت(

 )ثانيه(مدت زمان توقف در ایستگاه 

10 20 30 40 50 60 

 تقاطع بدون چراغ یا حدفاصل دو تقاطع

 1 1 1 1 1 1 و کمتر 15

30 1 1 1 1 1 2 

45 1 1 1 1 2 2 

60 1 1 2 2 2 3 

75 1 2 2 2 3 3 

90 1 2 2 2 3 4 

105 1 2 3 3 4 4 

 5 4 3 3 2 2 و بيشتر 120

 دار تقاطع چراغ

 1 1 1 1 1 1 و کمتر 15

30 1 1 1 1 2 2 

45 1 1 2 2 3 3 

60 1 2 2 2 3 4 

75 1 2 3 3 4 5 

90 2 3 3 4 5 5 

105 2 3 4 5 5 6 

 7 6 5 4 3 2 و بيشتر 120

 

باشد. برای  فضای انتظار ایستگاه: فضای انتظار هر ایستگاه برابر با مجموع فضای آسایش موردنياز مسافران می -3-2-4

تعيين این فضا، ابتدا فضای آسایش موردنياز به ازای یک مسافر براساس سطح خدمت موردنظر، تعيين و سپس براساس 

سطح خدمت براساس فضای  11شود. در جدول  دنياز محاسبه میبينی شده مسافران، مجموع فضای مور کل تقاضای پيش

 Fترین سطح خدمت و سطح خدمت  مطلوب Aموردنياز و فاصله بين مسافران در ایستگاه درج شده است. سطح خدمت 

 باشد.  ترین سطح خدمت برای هر مسافر می نامناسب

 محاسبه فضای انتظار ایستگاه به ترتيب مراحل زیر باید انجام شود: 

 الف: تعيين سطح خدمت طراحی

 ب: تعيين مقدار فضای آسایش هر مسافر و مقدار مطلوب فاصله بين افراد بر اساس سطح خدمت

 پ: برآورد تعداد مسافران منتظر در ایستگاه در ساعت اوج

 ضرب تعداد مسافران در ميانگين فضای هر مسافر ان از حاصلت: تعيين مجموع فضای انتظار مسافر
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 سطح خدمت براساس ميانگين فضای موجود برای هر مسافر و فاصله بين افراد (:11) جدول

 سطح خدمت
 میانگین فضای اختصاص داده شده به هر مسافر

 )مترمربع بر نفر(

 میانگین فاصله بین مسافران

 )متر(

A 2/1 و بيشتر 2/1 و بيشتر 

B 9/0  2/1تا  1/1 2/1تا 

C 7/0  1/1تا  9/0 9/0تا 

D 3/0  9/0تا  6/0 7/0تا 

E 2/0  6/0کمتر از  3/0تا 

F  2/0کمتر از - 

 

 سكوی انتظار فضایی با ابعاد و ارتفاع مشخص برای انتظار مسافران بوده که اتوبوس در مجاورت آنسكوی انتظار:  -3-2-5

 باشد: کند. در طراحی و اجرای سكوی انتظار رعایت الزامات زیر ضروری می پهلوگيری می

 الزامی است.ها  سكوی انتظار در تمامی ایستگاهاجرای  -3-2-5-1

د. کنند، تعيين شو دهی می هایی که بصورت گروهی و همزمان سرویس ابعاد سكو باید با توجه به تعداد اتوبوس -3-2-5-2

 باشد میمتر  20متر و افزایش طول سكو به ازای توقف هر اتوبوس اضافی،  18طول سكو برای توقف یک اتوبوس 

 (.42)شكل  
 

 
. 42 شكل ها بر حسب متر(در زمان توقف )واحد های اتوبوس و محل قرارگيری درب سكو ابعاد اتوبوس و 

 

 رو الزامی است متر از سطح سواره+ سانتي40با توجه به ارتفاع پله اتوبوس، اجرای سطح سكو در تراز  -3-2-5-3

شدن افراد دارای معلوليت، حداکثر ارتفاع و فاصله افقی کف اتوبوس از سطح  برای تسهيل در سواره و پياده .(43)شكل  

 سانتيمتر در نظر گرفته شود. 2سكو برابر با 
 

 
. 43 شكل ارتفاع سكوی ایستگاه اتوبوس 



مشخصات فنی و عمومی ساخت، نصب و نگهداری 

 تندرو  و اتوبوس های اتوبوس سرپناه ایستگاه

 6-8-313-1شماره : سند 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

: مشخصات فنی و عمومی ساخت، 3فصل 

 نصب و نگهداری ایستگاه اتوبوس تندرو

 41صفحه: 
 

 

 باشد. ر میمت 3دوطرفه   متر و در ایستگاه 2كطرفه ی  داقل عرض سكو در ایستگاهح -3-2-5-4
 

حداقل عرض سكو را فراهم  تأمينرو، فضای الزم برای  در شرایط خاص معبر، که عرض رفيوژ ميانی/یا پياده -1تبصره 

 متر کمتر نشود. 5/1کند، عرض سكو از  نمی 

عرض الزم برای تردد و گردش  تأمينليل شوند، به د متر طراحی می 5/1در سكوهایی که با عرض حداقل  -2تبصره 

 باشد. ، احداث نيمكت الزامی نمیچرخدارصندلی 

، در عرض پوسته معبر(  )به دليل وجود محدودیت متر 5/1احداث ایستگاه با عرض کمتر از در صورت الزام به  -3تبصره 

 اخذ گردد. تهران شهرداری ترافيک و ونقل حمل معاونت از مجوز آن ایستگاه اتوبوس جدید طراحی وهای  نقشهالزم است 

 

شود، ميزان مطلوب عرض آزاد  رو سمت راست معبر طراحی می در شرایطی که ایستگاه اتوبوس در پياده -3-2-5-5

 متر باید باشد. سانتی 90متر و حداقل آن  سانتی150رو پس از احداث سكو  باقيمانده از پياده

صورت مجزا از آن  رو و به حریم موجود معبر، تأسيسات و مستحدثات موجود در پيادهسكو باید با توجه به  -3-2-5-6

 جانمایی شود.
عنوان فضای اختصاصی سوار و پياده  متر به 5/1متر در  5/1در سكوی انتظار باید فضای بدون مانعی به ابعاد  -3-2-5-7

 شدن معلولين تعبيه گردد.
 با طول پهلوگاه اجرا گردد.برابر سكو  شود طول توصيه می -3-2-5-8
 غيرلغزنده و عاری از هرگونه مانع خطرآفرین باشد. سكوی انتظار باید صلب، صاف، سطح روسازی -3-2-5-9

جدید در هر سامانه اتوبوس، کفپوش سكو باید مطابق طرح تيپ سكوهای آن سامانه  های ایستگاه احداث در مورد -تبصره

 طراحی و اجرا شود.

 درصد برای تسهيل زهكشی در سكو باید تأمين شود. 2قل شيب عرضی حدا -3-2-5-10
های احداث شده در رفيوژ ميانی(، باید دسترسی ایمن  )ایستگاه رو باشد در خارج از محدودة پيادهاگر سكو  -3-2-5-11

 شود. تأمينرو و سكو  (، بين پيادهعابرهمسطح )پل بصورت همسطح یا غير
 سازی در محل  و همسطح درصد 8تا  6رمپ با شيب  تأمينرو،  در دسترسی همسطح بين ایستگاه و پياده

 الزامی است. گذرگاه عابر
 

رو به سكوی انتظار و از آن به  مسير دسترسی عابرین پياده: در هر ایستگاه باید عابرین پياده به سهولت از پياده -3-2-6

رو  شند. این دسترسی از طریق گذرگاه ایمن همسطح و غيرهمسطح )پل عابر( از پيادهاتوبوس موردنظر دسترسی داشته با

 در احداث مسير دسترسی رعایت نكات زیر الزامی است: شود.  تأمينبه ایستگاه 

 در مسير دسترسی نباید مانعی وجود داشته باشد. -3-2-6-1
 ای و ناهموار شده یا سنگریزه اریک ور از سطوح چمنمسافران برای دسترسی به ایستگاه نباید مجبور به عب -3-2-6-2

 باشند.
 شود. تأمينرو، برای عابرین پياده  ترین مسير دسترسی ممكن بين ایستگاه و پياده ترین و ایمن کوتاه -3-2-6-3
در نظر  یا ناتوان توان درصد در ابتدا و انتهای سكوی برای دسترسی افراد کم 8تا  6رمپ دسترسی با شيب  -3-2-6-4

 ارائه شده است.توان یا ناتوان  تسهيالت اختصاصی افراد کم -7-2-3ود. جزئيات بيشتر در بند گرفته ش

 

حرکتی،  -توان یا ناتوان شامل معلولين جسمی توان یا ناتوان: تسهيل تردد افراد کم تسهيالت اختصاصی افراد کم -3-2-7

ایستگاه باید در اولویت قرار گيرد. در همين راستا، رعایت موارد زیر الزامی  بينا، نابينا، ناشنوا، کودکان، مسن و ... به کم

 باشد: می



مشخصات فنی و عمومی ساخت، نصب و نگهداری 

 تندرو  و اتوبوس های اتوبوس سرپناه ایستگاه

 6-8-313-1شماره : سند 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

: مشخصات فنی و عمومی ساخت، 3فصل 

 نصب و نگهداری ایستگاه اتوبوس تندرو

 42صفحه: 
 

 

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای "در کلية مراحل احداث ایستگاه، باید الزامات  -3-2-7-1

 ت شود.، مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رعای1399ویرایش سوم سال  "معلوليت
گونه مانعی مانند امكانات ایستگاه )نيمكت، پایة  نباید هيچاختصاصی پياده و سوار شدن معلولين در محدوده  -3-2-7-2

 تابلوهای ترافيكی، سطل زباله و غيره( یا سایر تأسيسات نصب شود.
برای استقرار افراد با صندلی  متر 2/1متر در  9/0در داخل سرپناه باید محدودة بدون مانعی به ابعاد حداقل  -3-2-7-3

 .اختصاص یابددستی و کالسكه در مدت زمان انتظار  دار، چرخ چرخ
توان در نظر گرفته شود.  نتهای سكوی برای دسترسی افراد کمدرصد در ابتدا و ا 8تا  6رمپ دسترسی با شيب  -3-2-7-4

متر بوده و نصب  2/1شود. عرض رمپ حداقل  کفپوش این سطح از نوع کفپوش بتنی بدون احتمال سرخوردن افراد اجرا

سكوی  روی توان ضروری خواهد بود. الزم است در لبه محل سوار شدن نرده در دو طرف رمپ، برای کمک به تردد افراد کم

 متر ایجاد شود. 4/0ایستگاه، سطح هشداردهنده برجسته برای افراد دارای اختالالت بينایی به عرض 
 "ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلوليت"ساوایی مطابق الزامات اجرای خطوط ب -3-2-7-5

ل رمپ و داخل ایستگاه ضروری است ، مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در طو1399ویرایش سوم سال 

 (.44)شكل 

 

  
. 44 شكل اجرای خطوط بساوایی در داخل ایستگاه 

 

متر  75/0متر و برای استراحت این افراد به ازای هر  2/1مخصوص افراد دارای معلوليت، حداقل عرض شيبراهه  -3-2-7-6

 تغيير در ارتفاع، یک سطح بدون شيب ایجاد شود.

ای حرکت آزادانه و گردش متر، بر 5/1متر در  5/1در محل سوار و پياده شدن مسافران، باید فضایی با ابعاد  -3-2-7-7

درجه در  360و  180، 90های  در گردش چرخداربرای گردش صندلی  سطح موردنياز. بينی شود پيش چرخدارصندلی 

 نشان داده شده است. 50تا  45 های شكل
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. 45 شكل چرخداردرجه صندلی  90سطح موردنياز برای گردش  

 

 
. 46 شكل چرخداردرجه صندلی  180سطح موردنياز برای گردش  

 

 
. 47 شكل چرخداردرجه صندلی  360سطح موردنياز برای گردش  

 

 
. 48 شكل درجه 90های با زاویه  در گوشه چرخدارسطح موردنياز برای چرخش صندلی  
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. 49 شكل بدون همراه چرخدارمورد نياز برای حرکت مستقيم صندلی  سطح 

 

 
. 50 شكل با همراه چرخدارنياز برای حرکت مستقيم صندلی سطح مورد 

 

 بينا افراد نابينا و کمبا خط بریل جهت استفاده های موجود  راهنمای مسير و ایستگاه هایتابلوشود  توصيه می -3-2-7-8

 (.51)شكل  نصب گردددر ابتدای ورودی به ایستگاه،  نوشته و

 

  
. 51 شكل بينایان ن و کمیاویژه نابينا  نمونه تابلو راهنمای ایستگاه 

 

هماهنگی سرپناه با ، برای حفظ امنيت مسافران و زیبایی ظاهری و یستگاه: در طراحی سرپناه ایستگاهسرپناه ا -3-2-8

محيط اطراف، معيارهای زیر باید رعایت گردد. عالوه بر موارد اشاره شده، هماهنگی بصری مشخصات سرپناه ایستگاه جدید 

 برداری در هر سامانه اتوبوس الزامی است.  های موجود و در حال بهره با ایستگاه

 نه مربوطه هماهنگ باشد.نوع سرپناه ایستگاه، با تيپ تعریف شده برای ساما -3-2-8-1

 .اتوبوس وارد شده به ایستگاه باید از فاصله مناسبی توسط مسافران قابل تشخيص باشد -3-2-8-2

 .یت باشدداخل سرپناه از بيرون آن قابل رؤبرای حفظ امنيت مسافران،  -3-2-8-3

 باشد.متر  5/2حداقل ارتفاع قسمت زیرین سرپناه از سطح سكو برابر با  -3-2-8-4

)غير   های اتوبوس های فضای موجود در معبر، مطابق تيپ ایستگاه که به دليل محدودیت هایی مورد سرپناه در -3-2-8-5

 .متری از کف سكو نصب شود 15/0های سرپناه باید در ارتفاع  شوند، دیواره ساخته می تندرو(
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انتخاب گرفته و شرایط فيزیكی معبر قرار  ای که ایستگاه در مسير آن کد خط سامانه براساس نوع سرپناه -3-2-8-6

 در طراحی سرپناه الزم است جهت تهویه مناسب هوا تمهيدات الزم مطابق با استانداردهای مربوطه لحاظ گردد. .شود می

های مشخصات  نشان داده شده است. نقشه 12تيپ سرپناه هر یک از خطوط سامانه تندرو اتوبوسرانی شهر تهران در جدول 

 ارائه شده است. 8 تا 4شماره  های ها در پيوست فنی و اجرایی این تيپ

 

 گاه به تفكيک خطوط سامانه اتوبوسسرپناه ایست بندی تيپ (:12) جدول

 تیپ سرپناه رنگ خط کد خط
 سرپناه طرح

 طرفه یک دوطرفه

 پایانه آزادی -چهارراه تهرانپارس:  1خط 
 

 ای : سرپناه جعبه 1تيپ 

  

 پایانه آزادی-: پایانه خاوران2خط 
 

 سرپناه سينوسی 2تيپ 

  

 پایانه علم و صنعت-: پایانه خاوران 3خط 
 

 : سرپناه چتری3تيپ 

  

 پایانه شهيد افشاری-: پایانه جنوب 4خط 
 

 پایانه علم و صنعت -: پایانه بيهقی 5خط 
 

 پایانه تجریش -: پایانه معين7خط 
 

 : سرپناه سينوسی 2تيپ 

  

 : سرپناه آجری 4تيپ   پایانه جنوب -: پایانه خاوران 8خط 

  

 ای : سرپناه کاسه 5تيپ   پایانه الله  -: پایانه مترو جوانمرد قصاب9

  

 : سرپناه چتری3تيپ   پایانه آزادگان  -: پایانه جنت آباد10خط 
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 یک اتوبوس، های درب محدودهمتری  10 فاصله هایی شامل حداقل طول سرپناه با درنظر گرفتن محدودیت -3-2-8-7

خوان درب  نصب کارتجلوگيری از ازدحام مسافرین خروجی از اتوبوس( و فضای الزم برای فاصله الزم برای تخليه مسافر )

 (.53و  52های  باشد )شكل می متر 32و برای توقف دو اتوبوس  متر 14برای توقف یک اتوبوس تگاه، ورودی ایس
 

 
. 52 شكل ها بر حسب متر(حداقل طول سرپناه برای توقف یک اتوبوس )واحد 

 

 
. 53 شكل ها بر حسب متر(برای توقف دو اتوبوس )واحدحداقل طول سرپناه  

 

فعال در آن   ی سامانه مربوطه و نوع اتوبوسنوع تعریف شده برا ابتدا براساس: انتخاب نوع ایستگاه،  ایستگاه انواع -3-2-9

موقعيت قرارگيری آن )شرایط فيزیكی موقعيت تعيين شده  سپس براساسو  درب بودن اتوبوس( درب یا راست خط )چپ

 باشد. برای احداث ایستگاه( می

فيزیكی و هندسی محل احداث سرپناه، شرایطی الزم برای احداث ایستگاه مطابق تيپ و  که موقعيت در صورتی -3-2-9-1

، مطابق سرپناه اتوبوس تندرو نكند، مشخصات سرپناه ایستگاه تأمينرا تندرو  سامانه آنهای  ابعاد تعریف شده برای ایستگاه

گردد در این شرایط، طول سكو باید مطابق طول سكوی استاندارد برای  شود. یادآور می ایستگاه اتوبوس در نظر گرفته می

 است. غيرمفصلیهای  پهلوگرفتن یک اتوبوس مفصلی احداث شود و تنها سرپناه ایستگاه، مشابه اتوبوس

ابه مطالعه اتوبوس و مشجدید، وابسته به کد سامانه مورد طرفه یا دوطرفه بودن در طراحی ایستگاه انتخاب یک -3-2-9-2

کننده و ...(  معبر )شریانی درجه یک، دو، جمع و پخش یآن است. عالوه بر این، رده عملكرد از های قبل و بعد سایر ایستگاه

 کننده است.  وضعيت هندسی محل ایستگاه در انتخاب نوع ایستگاه تعيينو 
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( 13به نوع ایستگاه به شرح جدول ) امكانات قابل نصب در هر ایستگاه با توجه تجهيزات و امكانات ایستگاه: -3-2-10

 است.

 

 اتوبوس تندرو  امكانات موردنياز ایستگاه (:13) جدول
 اجباری/اختیاری/ توصیه شده اجزاء امکانات

 رسانی تابلوی اطالع
 اجباری شماره و نام ایستگاه ت،تابلو باالسری موقعي

 اجباری شماره تلفن واحد مسئول

 نمایشگر

 اجباری بندی ورود اتوبوس جدول زمان

 اجباری مسيرهای تحت سرویس ایستگاه

 اجباری مسافت مسير

 (توصيه شدهاختياری ) real timeاطالعات 

 نقشه
 اجباری تعيين موقعيت ایستگاه حاضر اهای موجود در طول آن ب تابلو نقشه مسير و ایستگاه

 اختياری )توصيه شده( ها مسير و ایستگاه تابلو با خط بریل حاوی اطالعات

 عالئم ترافيكی
 اختياری )توصيه شده( کشی محدوده ایستگاه اتوبوس خط

 اجباری تابلوی ایستگاه اتوبوس

 مبلمان

 اجباری سرپناه

 (توصيه شدهاختياری ) نيمكت

 اجباری سطل زباله

 اختياری فضای پارک دوچرخه

 دسترسی

 اجباری همسطح/غيرهمسطح عابر پيادهگذرگاه 

 اجباری سكوی انتظار

 اجباری محدودة اختصاصی توقف معلولين

 اجباری رمپ دسترسی به ایستگاه به همراه نرده در دو طرف آن

 اجباری مسير بساوایی در طول رمپ و سكو و اتصال به محل سوار و پياده شدن

 ایمنی

 اجباری روشنایی محدودة ایستگاه

 اجباری روشنایی سرپناه

 اختياری دوربين مداربسته

 اجباری نرده و حفاظ حاشيه سكو

 اجباری نرده حاشيه رمپ

 اختياری دستگاه تلفن عمومی در ایستگاه یا مجاورت آن

 اجباری تجهيزات ایمنی ابتدای ایستگاه در سطح سواره رو

 امكانات جانبی

 اختياری دستگاه آب آشاميدنی

 اجباری دستگاه خودکار فروش

 اختياری عناصر زیباسازی هنری

 اختياری سيستم ذخيره انرژی خورشيدی

 اختياری امكانات تفكيک زباله )مانند سطل مواد بازیافت(
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 کشی محدودة ایستگاه رعایت موارد زیر الزامی است: در خط: کشی خط -3-2-11

سانتيمتر  15مسير ویژه اتوبوس قرار گرفته، اجرای خط طولی زردرنگ به عرض  هایی که در در مورد ایستگاه -3-2-11-1

کشی مسير ویژه کافی  سانتيمتر در معابر بزرگراهی، در حاشيه سمت چپ ایستگاه و در امتداد خط 20در معابر شریانی و 

 باشد. می
 یستگاه اتوبوسکشی محدوده ا ای خطشوند، اجر هایی که خارج از مسير ویژه احداث می در مورد ایستگاه -3-2-11-2

های مفصلی اتوبوس، طول  ، با توجه طول بيشتر اتوبوساین شرایطدر  ( اجرا شود.25اتوبوس )شكل   ، مشابه ایستگاهتندرو

 متر در نظر گرفته شود. 18متر،  12خط مستقيم ایستگاه باید به جای 
دستورالعمل عالئم ترافيكی افقی در "مشخصات مندرج درکشی ایستگاه باید با  ابعاد و مشخصات خط -3-2-11-3

 .منطبق باشد1397سال  کشور شهرهای یکفترا عالی یهماهنگ شورای "شهری معابر

نظام فنی و  6-8-311 سندکشی باید مطابق با الزامات مندرج در  مشخصات فنی مصالح مصرفی و اجرای خط -3-2-11-4

 باشد. "های معابر شهری کشی مشخصات فنی اجرا و نگهداری خط"اجرایی شهرداری تهران با عنوان 
 
معبر جهت  سازی تجهيزات ایمن نصبرو: این دسته از اقدامات شامل  سازی ابتدای ایستگاه در سطح سواره ایمن -3-2-12

 برخوردفيزیكی ایستگاه در برابر يشتر حریم راه و ایستگاه( و حفاظت هدایت بهتر اتوبوس در مسير ویژه )آشكارسازی ب

گيرند، شامل عالئم  . تجهيزاتی که برای این منظور مورد استفاده قرار میباید انجام شوداتوبوس با سازه ایستگاه  احتمالی

شود. جهت طراحی جزئيات  ها میگير ها و ضربه های ایمنی و بشكه ای(، استوانه گربه دهنده )مانند چشم برجسته بازتاب

ميانی با دسترسی  های ميانی با دسترسی عابرپياده به پل عابرپياده، ایستگاه ها شامل ایستگاه سازی انواع ایستگاه ایمن

های  و ایستگاه درب( راست های رو )برای اتوبوس در مجاورت پياده ی معبر حاشيهعابرپياده به گذرگاه همسطح، ایستگاه 

و خطوط ویژه  BRTدستورالعمل بازرسی ایمنی خطوط "به  درب( های چپ )برای اتوبوس سمت چپواقع در  برمع  حاشيه

 معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداری تهران، مراجعه شود. حوزه
 

 تابلوهای ایستگاه: در خصوص تابلوی ترافيكی ایستگاه رعایت نكات زیر الزامی است: -3-2-13

های اتوبوس  در همة ایستگاه به آن پرداخته شده، 6-13-2-3رسانی که در بند  تابلوهای اطالعانواع  نصب -3-2-13-1

 الزامی است.
نظام فنی و اجرایی  6-8-310 سندمشخصات فنی ساخت و نصب تابلو باید مطابق با الزامات مندرج در  -3-2-13-2

 باشد. "های ترافيكیمشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری تابلو"شهرداری تهران با عنوان 
تابلوهای  طراحی و نصب"مطابق با دستورالعمل  ستگاه بایدابعاد و رنگ صفحه، نشانه و نوشتار تابلوی ای -3-2-13-3

 طراحی شود.معاونت حمل و نقل و ترافيک  حوزه ،"(BRT)های خطوط تندرو اتوبوسرانی  گاهتسشناسایی و راهنمایی ای
باید حاوی حداقل اطالعات موردنياز مسافر باشد که این اطالعات عبارتند از کد یا نام رسانی  تابلوی اطالع -3-2-13-4

و عنوان شهرداری منطقه و  لوگوبعدی، مدت زمان انتظار در ایستگاه،   فاصله تا ایستگاه مسير، نام ایستگاه، مبدأ، مقصد،

 .اطالعات مورد نياز جهت برقراری ارتباط در مواقع اضطراری
ریختگی  هم روز باشد. در درج اطالعات از هرگونه به رسانی باید خوانا و به طالعات درج شده در تابلوهای اطالعا -3-2-13-5

 و ابهام پرهيز گردد.

  



مشخصات فنی و عمومی ساخت، نصب و نگهداری 

 تندرو  و اتوبوس های اتوبوس سرپناه ایستگاه

 6-8-313-1شماره : سند 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

: مشخصات فنی و عمومی ساخت، 3فصل 

 نصب و نگهداری ایستگاه اتوبوس تندرو

 49صفحه: 
 

 

 شود: تابلوهای اطالعاتی ایستگاه، به سه گروه تقسيم می -3-2-13-6

باالی اسكلت سرپناه بصورتی که برای عابران پياده اطراف  این تابلو سردر ورودی ایستگاه وتابلو سردر ایستگاه:  -الف

این تابلو  شود. نصب می و خوانا باشد رؤیتشود قابل  ایستگاه )خارج از ایستگاه( و راننده اتوبوس که به ایستگاه نزدیک می

انه اتوبوس تندرو (. رنگ صفحه این تابلو، با رنگ در نظر گرفته شده برای سام54شامل نام و کد ایستگاه است )شكل 

 ی سریعتر خط و سامانه کمک گردد.مربوطه یكسان بوده تا به عابران در شناسای

 رؤیتدر داخل سرپناه به نحوی که برای مسافران داخل اتوبوس و داخل ایستگاه قابل  این تابلوتابلو شناسایی ایستگاه:  -ب

ابلو شامل نام ایستگاه و معرفی شماره و نام خط سامانه و . اطالعات درج شده روی صفحه این تگردد نصب می و خوانا باشد

 رنگ خط سامانه باید انتخاب گردد همينطور نام ایستگاه بعدی در مسير است. رنگ صفحه این تابلو نيز، مشابه

 (55)شكل 

دی بانوان و یا وروبرای مشخص کردن جهت ورود و خروج از ایستگاه که تابلو راهنمایی و تعيين جهت: این تابلوها  -ج

 شوند سانتيمتر طراحی و نصب می 25سانتيمتر و عرض   50به شكل مستطيل و با طول  باشد، آقایان ضروری می

 باشد. تواند از پالستيک، فایبرگالس، فلكسی و یا ورق روغنی می . جنس این تابلوها می(57 و 56های  )شكل

 
 

 

  
. 54 شكل ایستگاه مطابق با رنگ خط سامانه اتوبوس تندرونمونه تابلو سردر ایستگاه شامل نام و کد  
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. 55 شكل نمونه تابلوهای شناسایی ایستگاه 
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. 56 شكل دوطرفه نمونه تابلوهای راهنمایی و تعيين جهت برای شناسایی ورودی بانوان/ آقایان در ایستگاه 

 

 

 

 

 

 



مشخصات فنی و عمومی ساخت، نصب و نگهداری 

 تندرو  و اتوبوس های اتوبوس سرپناه ایستگاه

 6-8-313-1شماره : سند 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

: مشخصات فنی و عمومی ساخت، 3فصل 

 نصب و نگهداری ایستگاه اتوبوس تندرو

 52صفحه: 
 

 

 

 

 
. 57 شكل طرفه بانوان/ آقایان در ایستگاه یکنمونه تابلوهای راهنمایی و تعيين جهت برای شناسایی ورودی  

 

 موارد زیر در نصب تابلو باید رعایت گردد:الزامات نصب تابلو:  -3-2-13-7

 تابلوهای سردر ایستگاه در باالی ایستگاه و در دو سمت ورودی ایستگاه نصب گردد. 
  تابلو شناسایی ایستگاه باید در ارتفاعی نصب گردد که عالوه بر سرگير نبودن، توسط مسافران داخل اتوبوس

ارتفاع از کف سكوی ایستگاه  ،باشد. درصورت نصب تابلو به دیواره ایستگاه رؤیتبصورت نشسته و ایستاده قابل 

اربندی کامل(، حداقل ارتفاع از کف سكو، سانتيمتر و در صورت نصب به صورت آویزان از سقف )با مه 160-170

 باشد. سانتيمتر می 210
  تابلوی شناسایی ایستگاه با توجه به طول ایستگاه باید به نحوی در طول ایستگاه تكرار گردد که پوشش کافی

های متوقف شده در ایستگاه وجود داشته باشد. بر اساس ميزان چيدمان و طول ایستگاه به  برای تمام اتوبوس

با هماهنگی عدد تابلو )به تعداد دهانه ورودی/ خروجی مسافرین(  2زای توقف هر اتوبوس در ایستگاه، حداقل ا

 گردد. نصبشرکت واحد اتوبوسرانی و مدیران خطوط مربوطه 
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 (، تابلو شناسایی ایستگاه در هر دو سمت دیواره 1های خط  محصور )مانند ایستگاه های مشترک در ایستگاه

نصب نحوی که هم برای مسافرین داخل ایستگاه و هم مسافرین داخل اتوبوس قابل دیدن باشد، به ایستگاه 

به ناوگان در دو خط رفت و برگشت به صورت مشترک باید  منظور از ایستگاه مشترک، ایستگاهی است که .گردد

 دهی کند. سرویس

 ی که امكان نصب بر روی دیوار ایستگاه تابلوهای شناسایی ایستگاه باید به دیوار نصب گردد و تنها در موارد

با مهاربندی کامل که امكان سقوط، سرقت  فاقد دیوار(، بصورت آویز از سقف ایستگاه  ممكن نيست )مثال ایستگاه

 جایی نداشته باشد، نصب گردد. و جابه
  گردد که برای کاربران معلول نيز ایمنی کافی داشته باشد. نصبتابلو باید به نحوی 

 

ای باشد که  باید به گونه ها ها ضروری است. نحوه قرارگيری نيمكت نيمكت: نصب نيمكت در سكوی ایستگاه -3-2-14

 هنگام نشستن افراد فضای کافی برای عبور و مرور سایر مسافران باشد.

 باشد: ها به شرح زیر می مشخصات نيمكت -3-2-14-1

  سانتيمتر 50تا  45ارتفاع بلندی نيمكت 
 درجه 95شتی و کفی صندلی به ميزان بيشتر از زاویه مناسب پ 
  درجه 15تا  10شيب مناسب کفی صندلی به ميزان 
  سانتيمتر 50تا  40عمق مناسب کفی بين 

متر  5/1تنها در مواردی که به دليل محدودیت عرض رفيوژ ميانی یا کناری معبر، عرض سرپناه به حداقل  -3-2-14-2

در این  .سرپناه مجاز نيستدر داخل نصب نيمكت درون آن،  وآمد رفتبرای شود، جهت حفظ فضای کافی  محدود می

 مهيا شود.باید سطحی برای تكيه دادن مسافرین  شرایط در داخل سرپناه

 الزامات طراحی، ساخت و نصب نيمكت: -3-2-14-3
 داشته باشد.هر ایستگاه جدید، باید با تيپ تعریف شده برای هر خط سامانه هماهنگی   نيمكت مشخصات 

  برای آسان  و کننده تخریبمحكم و مقاوم در برابر شرایط جوی و اعمال  نده،لغزغيربا سطح از موادی نيمكت باید

 ساخته شود. تميز کردن
  فراهم نباشد و این مسئله با محدود کردن عرض یا طول نيمكت قابل دستيابی  ها آنامكان خوابيدن افراد بر روی

 است.
  باران بر روی آن وجود نداشته باشد.احتمال تجمع آب 
  متری مختص سوار و پياده شدن معلولين نصب شود.  5/1×5/1نيمكت نباید در محدودة 
 .نيمكت نباید در مقابل محل سوار و پياده شدن مسافرین به اتوبوس قرار داده شود 
  مانعی برای دسترسی مسافرین به ایستگاه باشد. عنوان بهنيمكت نباید 
 ی اطالعاتی ایجاد کندها اید مانعی برای مشاهدة تابلوها و نقشهنيمكت نب. 

 

نمایشگری که تغييرات در مسير حرکت یا زمان رسيدن اتوبوس هریک از خطوط ورودی به ایستگاه، : نمایشگر -3-2-15

 نصب سرپناه زهداخل سا که باید در نمایشگر شود. مشخصات این توسط آن به مسافرین منتظر در ایستگاه اطالع داده می

 :(. الزامات نصب نمایشگر به شرح زیر است58آورده شده است )شكل  1گردد، در پيوست شماره 
 

د تا عالوه بر جلوگيری از برخورد سر متری نصب شو 1/2در داخل ایستگاه در ارتفاع  صفحة نمایش الزم است -3-2-15-1

 کاهش یابد.عابران پياده با این تجهيزات، احتمال سرقت آنها نيز 

 قابل مشاهده باشد. دارای صندلی چرخدارشده بر روی تابلو باید برای افراد  داده اطالعات نمایش  -3-2-15-2

 



مشخصات فنی و عمومی ساخت، نصب و نگهداری 

 تندرو  و اتوبوس های اتوبوس سرپناه ایستگاه

 6-8-313-1شماره : سند 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

: مشخصات فنی و عمومی ساخت، 3فصل 

 نصب و نگهداری ایستگاه اتوبوس تندرو

 54صفحه: 
 

 

  
. 58 شكل نمایشگرای از  نمونه 

 

روشنایی موجود در فضای ایستگاه جهت تأمين حس امنيت مسافران و سهولت مشاهدة حداقل : روشنایی -3-2-16

 . باشد لوکس 20باید روز،  رسانی در ساعات تاریک شبانه اطالع تابلوهایاطالعات موجود در 
 

خوان جهت کنترل ورود و خروج  های اتوبوس، دستگاه کارت بليت: در ایستگاه شارژ کارتو  خوان دستگاه کارت -3-2-17

شوند با  تگاه وارد میکه به ایس مسافرینیشود جهت جلوگيری از تداخل  . توصيه می(59باید نصب شود )شكل مسافران 

تفكيک شده و جانمایی دستگاه مسافرینی که قصد خروج از آن را دارند، محل ورود و خروج مسافرین تا حد امكان 

 خوان و شارژ بليت مانع از عبور و مرور سهل و ایمن مسافرین نگردد. کارت

 

   
. 59 شكل بليت خوان/شارژ کارت هایی از دستگاه کارت نمونه 

 

 های اجرایی در پيوست آورده شده است. مشخصات فنی و اجرایی ساخت و نصب نرده در نقشه ایستگاه: نرده -3-2-18
 

سطل زباله نباید مانعی بر سر راه مسافران و ضروری است. ها  سطل زباله: نصب سطل زباله در کليه ایستگاه -3-2-19

 ت:عابرین پياده باشد. رعایت موارد زیر در نصب سطل زباله الزامی اس

 متصل به زمين یا دیواره سرپناه و الزاماً داخل سرپناه نصب شود تا از بارش باران و تابش آفتاب محفوظ باشد. -3-2-19-1
 دور از محدودة اختصاصی سوار و پياده شدن معلولين نصب شود. -3-2-19-2
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-3-3 اتوبوس تندرومشخصات فنی ساخت سرپناه ایستگاه  

 سرپناه ایستگاه رعایت گردد:مشخصات فنی زیر باید در ساخت 
 

 باشد. متر می 3متر و در ایستگاه دوطرفه  2 طرفه اتوبوس در ایستگاه یک حداقل عرض سرپناه -3-3-1

حداقل عرض سكو را فراهم  تأمينرو، فضای الزم برای  در شرایط خاص معبر، که عرض رفيوژ ميانی/یا پياده -3-3-1-1

 ر کمتر شود.مت 5/1کند، عرض سكو نباید از  نمی 

عرض الزم برای تردد و گردش  تأمينشوند، به دليل  متر طراحی می 5/1در سكوهایی که با عرض حداقل  -3-3-1-2

 باشد. ، احداث نيمكت الزامی نمیچرخدارصندلی 
 

 باشد. می 7-8-2-3مطابق با بند های اتوبوس  حداقل طول سرپناه در ایستگاه -3-3-2

، چرخداربرای استقرار افراد با صندلی  متر  9/0 × 2/1حداقل  ابعاد به آزادی فضای سرپناه، باید داخل محدودة در -3-3-3

 . شود گرفته نظر دردستی و کالسكه در مدت زمان انتظار  چرخ

 .باشد متر سانتی 250 باید سكو سطح از بان سایه زیرین قسمت ارتفاع حداقل -3-3-3-1

موردنياز در سرپناه با توجه به محل قرارگيری ایستگاه و ميزان تقاضای مسافر و الزم است تعداد نيمكت  -3-3-3-2

 فضای داخل سرپناه تعيين شود.  محدودیت
جهت ایجاد  شوند، متر طراحی می 5/1هایی که به دليل محدودیت فضا، با عرض حداقلی  خصوص ایستگاه در -3-3-3-3

 باشد. دار، نصب نيمكت مجاز نمیامكان حرکت صندلی چرخ

 باید فضایی برای نمایش نام ایستگاه در سرپناه در نظر گرفته شود به نحوی که در معرض دید عموم باشد. -3-3-3-4
 های تندرو و موقعيت سرپناه در آن در نظر گرفته شود. الزم است فضایی برای نصب نقشه سامانه -3-3-3-5
 مانعی برای دید ترافيک عبوری ایجاد کند.ها و تبليغات نصب شده در سرپناه نباید  آگهی -3-3-3-6
محدوده بدون مانعی در داخل سرپناه برای دسترسی مسافران به اطالعات موردنياز خود باید در نظر گرفته  -3-3-3-7

 شود.
 

الكتریكی داخل سرپناه  تأسيساتبرق ایستگاه و  تأمينالكتریكی: اطالعات و الزامات مربوط به  تأسيسات الزامات -3-3-4

در پيوست  کنترلر تابلوشامل تابلو برق، کابل برق، لوله، روشنایی، چراغ، اتصال به زمين، نمایشگر و محافظ کامپيوتر و

 ارائه شده است. 1شماره 
 

عامل  اوليه مصرفی باید به نحوی انتخاب شود که بين دو موادالزامات انتخاب مصالح مصرفی در ساخت سرپناه:  -3-3-5

 در انتخاب مصالح مصرفی در ساخت سرپناه باید به نكات زیر توجه شود:ایجاد شود.  تعادل ،زیبایی و عملكرد

 ها پایين باشد. مصالح مورداستفاده باید به سهولت قابل نظافت و هزینة نگهداری آن -3-3-5-1

خرابكارانه و همچنين دارای  اعمال جوی و مساعدنا شرایط برابر در مقاوم و بادوام مواد از باید مصرفی مصالح -3-3-5-2

 .شوند انتخاب قابليت استفادة مستمر

ای طراحی شود که فضای داخلی آن از  های جانبی سرپناه باید به گونه امنيت مسافران، دیواره تأمينجهت  -3-3-5-3

 بيرون قابل رؤیت باشد.

 باشد. ضدآب مواد باید از بان سایه مصالح جنس -3-3-5-4

 اجزای سرپناه نباید، سطح تيز و برنده داشته باشد. -3-3-5-5

های جدید و موجود در یک خط سامانه تندرو الزم است در  بين سرپناه "هماهنگی"الزام  تأميندر راستای  -3-3-5-6

 های موجود رعایت شود. انتخاب مصالح مصرفی مشخصات فنی ایستگاه

گيرد چوب،  مصالحی که در ساخت اجزای سرپناه مورد استفاده قرار میترین  انواع مصالح مصرفی سرپناه: مهم -3-3-6

آمده  16باشد. مزایا و معایب مصالح مصرفی در جدول  می گالس  فلزات، بتن، کامپوزیت، ورق فلزی مشبک، شيشه و پلكسی

 است.
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و سطل زباله پروفيل آهنی سطح دسترسی  های هم فلزات: مصالح اصلی در ساخت اسكلت سرپناه، نيمكت، پل -3-3-6-1

ها، صفحات و  شود. جزئيات مشخصات پروفيل است. استفاده از فلزات در ساخت نشيمن و پشتی نيمكت توصيه نمی

های پيوست آمده است. اسكلت فلزی سرپناه باید دارای پوشش  های ارائه شده، در نقشه ميلگردهای مورد استفاده در تيپ

در مناطقی که احتمال سرقت کم است استفاده از آلومينيم نيز  ميكرون باشد. 120ضخامت  به ای رنگ الكترواستاتيک نقره

 شود. توصيه می

بتن  روزه 28 بتن: بهترین کاربرد بتن در سرپناه، ساخت شالوده و سكوی آن است. حداقل مقاومت فشاری -3-3-6-2

fدر ساخت شالوده و سكو باید  مصرفی
´
c=250 kg/cm

fای مانند ستون و سقف  و در سایر اجزای سازه 2
´
c=280 kg/cm

2 

 باشد.

های بارز  باشد که از ویژگی پنل کامپوزیت آلومينيومی: پوشش سقف ایستگاه از پنل کامپوزیت آلومينيومی می -3-3-6-3

ت سقف سرپناه، آن قابليت نصب راحت، وزن کم و زیبایی بصری آن است. ضخامت پنل کامپوزیت مورد استفاده در ساخ

 اتلين باشد. ميليمتر با الیه ميانی پلی 3/0ميليمتر شامل دو ورق آلومينيوم، هر یک به ضخامت  4باید حداقل 

 10های سكوریت به ضخامت حداقل  سرپناه شيشههای جانبی  شيشه: نوع شيشة مورد استفاده در دیواره -3-3-6-4

اری کم باشد و در اجزایی از سرپناه که شكستگی شيشه منجر به خطرات باشد. در مناطقی که احتمال خرابك متر می ميلی

 شود. شيشه توصيه میبان( استفاده از  های جانبی در مقایسه با سایه کمی شود )مانند دیواره

شناخته  گالس پلكسیی که با نام تجار است ورق اکریليکهمان یا  متاکریليت متيل این ورق پلی گالس: پلكسی -3-3-6-5

شود. مشخصه اصلی آن مقاومت باال در برابر ضربه )در مقایسه با شيشه( و شفافيت بافت آن است که امكان رؤیت داخل  می

 نماید. سرپناه را فراهم می

شود. الزم است مقاومت  های ایستگاه استفاده می سازی سكو های بتنی در کف کفپوش بتنی: این کفپوش -3-3-6-7

 درصد باشد. 6کيلوگرم بر سانتيمترمربع و درصد وزنی جذب آب آنها حداکثر  55ها، حداقل  شكست این کفپوش

سرپناه )در لبه سكو و حدفاصل   رمپ و حاشيه نرده فلزی: از نرده فلزی جهت حفظ ایمنی مسافران در طول -3-3-6-8

 شود. های پيوست استفاده می  رو( مطابق نقشه سكو و سواره
 مزایا و معایب مصالح مصرفی (:14) جدول

 معایب مزایا مصالح

 فلزات

 )آلومينيم(

 مختلف آب و هواییمقاومت در برابر شرایط 

 عناصر سرپناه قابل استفاده است.برای ساخت تعداد زیادی از 

 دارد. می راحتی خراش بر به

 .زند در اثر رطوبت زنگ می

 ها سنگين است. پوش نسبت به سایر کف شود. پوش غيرلغزنده استفاده می عنوان سطح کف به بتن

پنل کامپوزیت 

 آلومينيومی

 وزن است. سبک

 قابليت نصب راحت دارد

نسبت به طلق هزینه خرید و تعمير و نگهداری 

 باالست.

 شيشه

 تر است. در برابر شرایط محيطی، نسبت به طلق مقاوم

 راحتی قابل تميز کردن است. به

 شفافيت آن بيشتر از طلق است.

 قابل شكستن است.

تواند برای مسافران خطراتی  در صورت شكستن می

 به همراه داشته باشد.

 گالس پلكسی

 .نداردن شد مقاومت باال در برابر ضربه و شكسته

 وزن است سبک

 دارای بافت شفاف است.

 هزینه خرید و تعمير و نگهداری آن باالست.

 کفپوش بتنی
 دوام باالیی دارد.

 نگهداری آن آسان است.

ر صورت خيس شدن ممكن است باعث د

 خوردگی شود.سر

 نرده فلزی
 نصب آن راحت است.

 دوام باالی دارد.
 زیاد است. هزینه تهيه آن نسبتاً

https://lazercut.ir/%d9%88%d8%b1%d9%82-%d8%a7%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%84%db%8c%da%a9-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
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-4-3 اتوبوس تندرو  و نگهداری سرپناه ایستگاه نظافت، مشخصات فنی بازرسی 

های  دستورالعمل نگهداری، نظافت و شستشوی سرپناه ایستگاه"نظافت و نگهداری سرپناه ایستگاه باید مطابق با بازرسی، 

 انجام شود. معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداری تهران حوزهاتوبوس، 

 رود. به کار می  روش بازرسی و نگهداری سرپناه مشخصات برای تعيين الزاماتکاربرد: این  -3-4-1
 

را  و نواقص موجود مشكالتاست که با بررسی و نظارت ميدانی و مستمر،  یتيم بازرسی متشكل از افراد متخصص -3-4-2

مهندسی راه و ترابری و  ،نقلهای مهندسی حمل و  ت مرتبط با رشتهيالبا تحص یافرادکنند. در این تيم باید  شناسایی

 حضور داشته باشند. برداری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران کارشناسان معاونت بهره
 

 :شامل موارد زیر است امكانات و تجهيزات موردنياز جهت انجام بازرسی ایستگاه :تجهيزات و لوازم بازرسی موردنياز -3-4-3

 ليست فنی بازدید چک -3-4-3-1

 ن دیجيتال عكاسی و فيلمبرداری برای بررسی وضع موجوددوربي -3-4-3-2

 برای تعيين موقعيت دقيق ایستگاه GPS دستگاه -3-4-3-3

 گيری و برداشت وضع موجود برای اندازه ليزری متر -3-4-3-4

 متر برای کنترل روشنایی لوکس -3-4-3-5
 

 عمليات نگهداری: عمليات نگهداری شامل موارد زیر است: -3-4-4

با  متر 3ی کامل سرپناه و تجهيزات موجود در ایستگاه و لوازم جانبی تا فاصلة روب خاکی و ساز پاکوشو،  شست -3-4-4-1

 شهرداری تهران حوزه معاونت خدمات شهری و محيط زیستهماهنگی 

 حوزه معاونت خدمات شهری و محيطبا هماهنگی  هرس کردن شاخ و برگ درختانی که مانع دید هستند -3-4-4-2

 شهرداری تهران زیست

 دار اجزا دیده و خدشه های آسيب اصالح رنگ -3-4-4-3

 های معيوب بررسی سطح روشنایی سرپناه و تعویض المپ -3-4-4-4

 ها و تعویض تأسيسات معيوب کنترل وضعيت حفاظتی تابلوها و کابل -3-4-4-5

 رسانی و سيستم اتصال زمين بررسی و کنترل وضعيت برق -3-4-4-6

 ها دیدگی آسيبی کليه ساز تعمير و باز -3-4-4-7
 

 بازسازی و تعمير بازدید شوند. عمليات 15مطابق جدول منظم  طور بهها باید  نگهداری: سرپناهبازدید و الزامات  -3-4-6

و  تعميرات. شود انجام ،کسب اطالع از پس ساعت( 24 )حداکثر ظرف درنگ بی باید دارند، ایمنی مشكل که اجزایی

 .مدت یک هفته انجام شود حداکثر ظرف باید نيست همراه ایمنی مشكالت با که بازسازی مواردی
 

های زباله، بازدید و عمليات  خالی کردن و نظافت سطلدر خصوص  ها: زمانبندی نظافت و نگهداشت ایستگاه -3-4-7

 همزمان انجام گيرد. باید بصورت روزانه ونگهداشت 

  زمانبندی نگهداشت ایستگاه (:15) جدول

 ماهانه دو هفته هفتگی روزانه های ایستگاه المان

   *  ای/فلزی چارچوب و جداره شيشه

    * کف سكو و مسير ورودی/خروجی )رمپ و پله(

 *    زیر و روی سقف سرپناه

   *  نيمكت مسافران

  *   رسانی تابلو و صفحه نمایش اطالع

  *   برقی و الكترونيكی/مكانيكیتأسيسات 
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 (BRT)های اتوبوس تندرو  ليست بازرسی فنی سرپناه ایستگاه چک -3-4-8

 اتوبوس تندرولیست بازرسی ایستگاه  چک

 نام و نام خانوادگی بازرس:  تاریخ بازرسی: 

  :شماره ایستگاه

 نوع ایستگاه: 

     :نام خط

  :نام ایستگاه

Y:  X:   مختصات ایستگاه 

 تصاویر ایستگاه 

  1تصویر   2تصویر 

 تجهیزات داخل ایستگاه 

 1 آیا ایستگاه مجهز به سرپناه است؟  □بله □خير

 2 آیا ایستگاه مجهز به جانپناه است؟  □بله □خير

  ایمنی حریم ایستگاه

 گير در ابتدای ایستگاه استفاده شده است؟  آیا از ضربه □بله □خير
3 

 □استوانه ایمنی □            بشكه ایمنی       مشخص نمایيد:گير را  نوع ضربه

 4 آیا شرایط روسازی در محدوده ایستگاه مناسب است؟  □بله □خير

  تجهیزات روشنایی

 5 آیا روشنایی ایستگاه کافی است؟  □بله □خير

 دسترسی عابر پیاده و معلولین 

 □بله □خير
 رو به داخل ایستگاه وجود دارد؟  آیا امكان دسترسی معلولين از پياده

 )علی الخصوص دسترسی صندلی چرخدار( 

    در صورتيكه پاسخ مثبت است موارد زیر و ابعاد آن کنترل شود.  6

 ارتفاع:..............................طول:.............................................          عرض:.........................................            

 رو به ایستگاه رمپ دسترسی از پياده طول:.............. عرض:.................... شيب:....................

 دستگاه دریافت کرایه

 □بله □خير
نصب شده  ایستگاهبليت در موقعيت ایمنی در  آیا تجهيزات فروش/شارژ کارت

 7 است؟

 عابرپياده از چه طریق امكان دسترسی به ایستگاه را دارد؟ □گذرگاه همسطح  □گذرگاه غيرهمسطح 

 □بله □خير
آیا گذرگاه عابر به درستی در محل ورود/خروج 

 شده است؟ اجراایستگاه 

اگر پاسخ گذرگاه 

 همسطح است
8 
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 اتوبوس تندرولیست بازرسی ایستگاه  چک

 □بله □خير
آیا عالئم افقی و عمودی کافی در محل گذرگاه 

 وجود دارد؟عابرپياده 

 اگر پاسخ گذرگاه غيرهمسطح است، آیا پل عابرپياده مكانيزه است؟ □بله □خير

 عالئم افقی و عمودی

 9 کشی طولی در محدوده ایستگاه وجود دارد؟ آیا خط □بله □کشی مجدد نياز به خط □خير

 □بله □کشی مجدد نياز به خط □خير
وجود  ایستگاهنویسی( در محدوده  آیا عالئم افقی )کف

 ؟دارد
10 

 □بله □خير
از معبر تفكيک  عبوریآیا در حریم ایستگاه، خط ویژه بطور کامل از جریان 

 شده است؟
11 

 اگر پاسخ مثبت است، به چه طریق این تفكيک صورت پذیرفته است؟ )امكان انتخاب چند گزینه وجود دارد(

 □گاردریل □نرده □استوانه ایمنی □ای گربه چشم □آميزی رنگ سایر:...........

 □بله □خير
ها بر روی جدول مخصوص قرار  آیا این نرده

اگر از نرده جهت جداسازی  اند؟ گرفته

 خط ویژه استفاده شده است
12 

 □بله □خير
ای است که  ها به گونه آیا شرایط فيزیكی نرده

 دهند؟ ميدان دید راننده اتوبوس را کاهش می

 مشکالت عمده شناسایی شده  پیشنهادیاقدامات 
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الكتریكی داخل سرپناه )روشنایی و  تأسيساتبرق سرپناه و تجهيزات الزم، به همراه مشخصات  تأميندر این قسمت، نحوه 

 ارائه شده است:( به ترتيب زیر نمایشگر

 برق سرپناه تأمينمنبع  -1

 رسانی به سرپناه تجهيزات الزم برای سيستم برق-2

 الكتریكی نيازمند برق در سرپناه تأسيسات-3

 

 برق: تأمینمنبع  -1
 قابل استفاده است. "برق شهری"و  "پنل سوالریوم"ها به دو حالت  سرپناهبرق تأسيسات الكتریكی  تأمينمنبع 

 

 تغذیه کل سيستم روشنایی به صورت سوالر )خورشيدی( -1-1

 باشد و هر مجموعه شامل یک چراغ، باتری و پنل سوالر است. شایان ذکر در حالت کلی سيستم روشنایی شامل یک مجموعه می

را داشته + 50تا  -10و تحمل دمای  ساعت در طول هر شب 11دهی سه روز ابری متوالی و  است که سيستم باید قابليت سرویس

 باشد: الزامی میاجزا سيستم  . رعایت موارد زیر در خصوص دیگرباشد
 

 نگهداریسال باشد و در طول این مدت باید بدون نياز به تعمير و  3حداقل طول عمر باتری باید : مشخصات فنی باتری -1-1-1

مجهز به شارژ کنترلر مناسب و همچنين  بوده مواز نوع ليتي ید ترجيحاًدهی کامل قرار داشته باشد. باتری با در حالت سرویس

قابل افزایش  باشد،که زمان شارژ مناسب  م در صورتیوهای ليتي که تا زمان تخليه شارژ نگردد )طول عمر باتری بطوری ،باشد

 .است(

 

  :زمان شارژ و دشارژ، ظرفيت باتری -1-1-2

 باتری، زمان شارژ و دشارژ الزامی است:رعایت موارد زیر در خصوص ظرفيت 

 متناسب با چراغ ارائه شده باشد. کليه مشخصات نامی خروجی باتری باید 

 رداری از باتری باید ارائه گردد.ب منحنی شارژ و کليه اطالعات الزم جهت بهره 

 .زمان توليد باتری و شماره سریال تعریف شده باید بر روی باتری حک گردد 

 اشد.ماه گذشته ب 2اتری نباید از زمان توليد آن بيش از هنگام تحویل ب 

  کليه مشخصات نامی شارژ کنترلر شامل ولتاژ، جریان، توان نامی ورودی، ولتاژ، جریان، بازده خروجی دامنه زمان و نحوه

 ارائه گردد.د و سایر موارد باید کنترل، حداکثر تحمل اضافه بار و اضافه ولتاژ، دمای کار، مشخصات حفاظتی، ابعا

 و دشارژ، دمای  ژکليه مشخصات نامی باتری شامل ولتاژ، جریان، توان نامی ورودی، ولتاژ، جریان خروجی، منحنی شار

 د و سایر موارد باید ارائه گردد.کار، مشخصات حفاظتی، ابعا

 دشارژ( را داشته  های الزم جهت تأیيد مشخصات فنی )طول عمر، دمای تحمل و زمان شارژ و باتری باید گواهينامه

 های معتبر داخلی اخذ شده باشد. ها باید از آزمایشگاه باشد. این گواهينامه

 

باشد که نور خورشيد را به  های سوالر می ماژول ،های فتوولتائيک یكی از اجزای اصلی سيستم: مشخصات فنی پنل سوالر -1-1-3

کریستال و در  وابسته به مصارف گوناگون در انواع مونوکریستال و پلید که کن جریان مستقيم قابل ذخيره در باتری تبدیل می

 باشد: های سوالر ایستگاه اتوبوس رعایت موارد زیر الزامی می . در خصوص پنلباشند های مختلف قابل ارائه می توان

  نگهداری پنل  ده(کنن سال باشد و در طول این مدت باید نحوه و زمان شستشو )مواد پاک 5حداقل طول عمر پنل باید

 ارائه گردد.

 ( نباید هيچ گونه خوردگی در پنل ایجاد گردد.بدر مقابل مواد آالینده موجود در شهر تهران )بنزن و سر 

 .کليه مشخصات نامی خروجی پنل باید متناسب با باتری ارائه شده باشد 
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 (ل تعریف شده باید بر روی پنل حک گرددشماره سریا )برداری از پنل باید ارائه گردد  کليه اطالعات الزم جهت بهره. 

  درصد باید در نظر گرفته شود. 15حداقل بازده پنل 

 کوتاه، حداکثر  مشخصات فنی پنل شامل حداکثر توان نامی، ولتاژ نامی، حداکثر جریان، ولتاژ مدار باز، جریان اتصال

های پنل )در صورت  دمای کاره ابعاد سلولرنج فيوز حفاظتی )مشخصات حفاظتی(، بازده، حداکثر ولتاژ نامی سيستم، 

 .ها(، ابعاد کلی پنل، وزن پنل، طول کابل خروجی و سایر موارد باید ارائه گردد مجزا بودن سلول

 61215استانداردهای کيفيت، عملكرد و ایمنی پنل خورشيدی شامل باید  پنل IEC  بررسی کيفيت طراحی، مواد و(

از ایمنی )بررسی شرایط الزم جهت اطمينان  IEC 61730ل( و استاندارد روش مورد استفاده جهت توليد محصو

 باشد.را دارا رمال محصول( نکننده طی طول عمر  محصول برای مصرف

 

های شارژ نقش محافظت از باتری را جهت  کننده کنترل: های فتوولتائيک در سيستم مشخصات فنی شارژ کنترلر -1-1-4

های  رفته در آن، در ولتاژها و جریان های بكار نامناسب به عهده دارند که به تناسب هر سيستم و باتریجلوگيری از شارژ و تخليه 

باشند. به علت آنكه تغيير در ميزان تابش سبب تغيير در ميزان آمپراژ و نيز تغييرات دمایی سبب تغييرات  متنوع قابل عرضه می

. شارژ کنترلرها می باشدت از باطری و افزایش در ميزان طول عمر آن ضروری استفاده از شارژ کنترلر جهت حفاظ ،شود ولتاژ می

یافته و  ولتاژ و جریان پنل تغيير ،با تغيير در زاویه و دمای تابش است که تأکيدم به زال باشد در بازار موجود می MPPTدر نوع 

سبب ذخيره بيشينه  MPPTز شارژ کنترلر از نوع استفاده ا لذا .شود این سبب تغيير در ميزان شارژ ذخيره شده در باطری می

 دهد. ری تحویل میتری شده و در هنگام ضرورت انرژی مورد نياز پنل را در نقطه بهينه باتميزان شارژ در با
 

 با برق شهریتغذیه کل سيستم روشنایی  -1-2

 گردد:ی سيستم روشنایی با برق شهری باید موارد ذیل رعایت مشخصات و نحوه اجرابرای 

 .باشد شده خریداری بزرگ تهران برق نيروی توزیع شرکت شده صالحيت تأیيد سازندگان از که مناسب کابل از استفاده -1-2-1

از سازندگان تشخيص صالحيت شده  که مصرفی توان با متناسب رنج با مينياتوری کليد از الكتریكی، حفاظت جهت -1-2-2

 یداری شده باشد، استفاده گردد.خرشرکت توزیع نيروی برق تهران بزرگ 

 .شوند داده عبور اتيلن پلی لوله داخل از ها کابل کليه -1-2-3

 ی زیبایی مبلمان شهری توجه گردد.در نصب سيستم باید به رعایت پارامترها -1-2-4

 .موارد الزم برای جلوگيری از سرقت تجهيزات باید در نظر گرفته شود -1-2-5

 .جلوگيری از برقدار شدن سرپناه باید در نظر گرفته شود و به تأیيد دستگاه نظارت برسدموارد الزم جهت  -1-2-6

 بندی مناسب باشد. ها باید دارای سرسيم و عایق بندی کليه سيم -1-2-7

 

 برق سرپناه:  تأمینتجهیزات مورد استفاده در  -2
 ( الزم است:برق شهری مينتأ سوالر یا روشنایی سرپناه )در هر دو روش تأميناین تجهيزات برای 

 
 تابلو برق: -2-1

متر و به ابعاد  ميلی 5/1باشد. تابلو باید از جنس ورق فوالدی به ضخامت  IP45تابلو باید از نوع تابلوی توزیع با درجة حفاظتی 

فاز روشنایی از متر ساخته شود. تابلو برق باید دارای پوشش رنگ الكترواستاتيک باشد و برای کنترل  ميلی 500×300×150

آمپر استفاده شود. سایر مشخصات تابلو باید طبق  10فتوسل و برای حفاظت در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار از فيوز اتوماتيک 

اجرا شود.  "ریزی کشور( سازمان مدیریت و برنامه 110-1مشخصات فنی تأسيسات برقی فشارضعيف و فشار متوسط )نشریة "

 آمپر در تابلو باید در نظر گرفته شود. 25يستم تأسيسات الكتریكی با قرار دادن فيدر رزرو با فيوز اتوماتيک امكان توسعة آینده س
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 :برق  کابل -2-2

های  رشته، برای سيم 3مترمربع باشد که این  ميلی 5/2رشته به سطح مقطع  3با  NYYکابل ورودی باید کابل استاندارد از نوع 

رشته به سطح مقطع  3با  NYYرود. کابل روشنایی باید کابل استاندارد از نوع  کار می ل زمين )ارت( به فاز، نول ورودی و اتصا

ها و  رود. کابل رشته، برای سيم فاز روشنایی، سيم نول و سيم اتصال زمين )ارت( بكار می 3مترمربع باشد که این  ميلی 5/1

های بسته و با استفاده از ترمينال انجام شود.  ت الكتریكی درون محفظهها باید بدون پارگی و زدگی باشند و تمام اتصاال سيم

 کاری به سيم محكم شود استفاده از کابل و سيم افشان در صورتی مجاز است که اتصاالت آن با سرسيم باشد. سرسيم باید با لحيم

 .(60)شكل 

 

 
. 60 شكل خطی تابلوی روشنایی دیاگرام تک 

 

 لوله: -2-3

های  همچنين در برابر نفوذ آب حفاظت شده و درون پروفيل .باشد PG16های پالستيكی سخت نمرة  ها از نوع لوله الزم است لوله

 بدنة ایستگاه قرار گيرد.

 

 :اتصال به زمين -2-4

اید از نوع زمين داشته باشند. سيستم اتصال زمين ببه ها، تابلو برق و... باید اتصال  تمام تجهيزات الكتریكی سرپناه، اعم از چراغ

متر با زمين  ميلی 2000متر باشد. ميلة اتصال زمين باید به طول  ميلی 16اتصال زمين با الكترود ميله مسی مغز فوالدی به قطر 

مشخصات فنی تأسيسات برقی "(. سایر مشخصات الكترود اتصال زمين باید طبق 61)شكل  داشته باشد اتصال الكتریكی

 اجرا شود. "ریزی کشور( سازمان مدیریت و برنامه 110-1ة فشارضعيف و فشار متوسط )نشری
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. 61 شكل نقشة شماتيک تأسيسات الكتریكی و اتصال به زمين  

 

 برقی سرپناه: زاتیتجه -3
 :نمایشگر -3-1

 :باشد مشخصات فنی این نمایشگر به شرح زیر می
ی، گرافيكی، های ویدیوی که قابليت پخش فایلنماید  صورت سيستم مدیریت پخش عمل می افزار این نمایشگر به نرم -3-1-1

 .های موردنظر بر روی صفحه داشته باشد و صفحات وب را به صورت متوالی و زمانبندی شده در محل های متنی متحرک پيام

 همچنين مدیریت پخش تحت شبكه خواهد بود.

مورد استفاده قرار  دستگاه کامپيوتر صنعتیبا کمک یک باشد که  می TFT LCD , LED Backlight نمایشگرها از نوع -3-1-2

 .گيرد می

 :است زیرهای  شامل قسمت نمایشگر -3-1-3

با   TFT LCD, LED Backlight( و از نوعINDUSTRIALش صنعتی )صفحة نمای :نل()پ نمایش صفحة -3-1-3-1

 باشد:  های زیر می دارای مشخصه بوده و ”32الی  ”24سایز

 :1080×1920وضوح تابلو (FHD)  

  :298.9 × 531.4ابعاد صفحه نمایشگر mm 

 1340×700ابعاد نهایی تابلو )ابعاد محفظه(: حداکثر mm 

  500 نمایشگر: حداقل شدت نور cd/m
2 

  :1500 : 1نسبت کنتراست Contrast Ratio به باال 
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  :درجه افقی 178درجه عمودی178زاویه دیدViewing Angle 

 Response Time (Typical) :5ms 

 Display Colors  16.7 تعداد رنگ قابل نمایش: بيشتر ازM 

 محيطی در شرایط  و همينطور کنترلر و کامپيوتر شده در صفحة نمایش کلية قطعات استفادهOutdoor  و مقاوم در

 10+ درجه سانتيگراد و با حداقل طول عمر 60تا  -10%، دمای هوا 90آن، رطوبت هوا تا  UVبرابر نور خوشيد، اشعة 

 .ده باشدسال طراحی و ساخته ش

 نمایشگر ه و محفظه فلزیبدن 

 

 افزار مربوطه( افزار و نرم )سخت کنترلر تابلوکامپيوتر و  -3-1-3-2

 کنترلر نمایشگر باید توانایی ارتباط با پروتكل استاندارد داشته افزار مربوطه( افزار و نرم )سخت کنترلر تابلوکامپيوتر و :

ارش کليه زنمایش پيام، کنترل و نظارت بر صحت عملكرد کليه اجزای سيستم، ثبت و گوظيفه این قسمت باشد. 

ارتباط با کامپيوتر یا پرتال مرکزی و گرفتن فرامين و ارسال دیتاهای مورددرخواست بوده که  ها و نهایتاً خطاها و خرابی

 باید مشخصات فنی ذیل را دارا باشد:

 به صورت  نمایشگر کنترلرPC Base است. 

 های مربوط به اجزای سيستم شامل سيستم ارتباطات و هرگونه خطا در ارسال، دریافت و قطع و  کليه خطاها و خرابی

ها و وضعيت دما ثبت و گزارش  وصل مجدد ارتباط، قطع برق و وصل مجدد آن، وضعيت منابع تغذیه، وضعيت فن

 شود. می

  نماید. تنظيم نمایشگر راداده و به صورت اتوماتيک نور ، نور محيط را تشخيص نوری سنسور از طریقباید کنترلر 

  که دمای داخل کابينت و یا دمای برد کنترلر باالتر از دمای بحرانی باشد، در صورتی باید کنترلرحرارتی سنسور 

 دهد.  را خاموش کرده و به مرکز اطالعنمایشگر 

  باشد. پيام را دارا  4096 ذخيره حداقل ظرفيت و نرفتهبا قطع برق از بين  کرده وذخيره را پيام الزم است حافظه تابلو 

  گيرد ریزی( قرار  فرض )قابل برنامه هنگام قطع برق و وصل مجدد آن، تابلو بر روی یک پيغام پيشالزم است. 

  چه بصورت( کنترلر تابلوPC Base کامالً و )جهت عملكرد  نمایشگرصنعتی بوده و کليه تجهيزات  یا بصورت برد کنترلر

 باشد. می+ درجه 60تا  -10مناسب در دمای 

  دارای سيستم باید کنترلرWatch Dog  .باشد 

  کنترلر دارای دو پورت الزم استRS-232  وRS-485  و یک پورتEthernet 100  افزار آن  و کنترلر و نرم اشدب

جهت  GSMدستگاه مودم  ، رادیو مودم وLeased، مودم Dial-upاز طریق مودم  را توانایی برقراری ارتباط با کامپيوتر

توانایی ارتباط با کامپيوتر پرتابل را داشته همچنين و سازگار با بستر مخابراتی ایران  (Dataیا  SMS) GPRSارتباط 

 باشد. و یا هر پيام ترافيكی دیگر  ها ها به ایستگاه و قادر به نمایش زمان رسيدن اتوبوس باشد

 

 نمایشگر باید دارای مشخصات زیر باشد: ه ومحفظه فلزیبدننمایشگر:  محفظه فلزی ه وبدن -3-1-3-3

 اتوبوس   نل نمایشگر درون قاب یا محفظه فلزی محكم که دارای اسكلت مناسب جهت نصب به دیوار یا سقف ایستگاهپ

 باشد. 

 توسط شهروندان را دارا باشد. اسكلت مورد استفاده قابليت گردش افقی و عمودی جهت تنظيم برای دید مناسب 

 ناسب با رنگ محفظه و بدنه داشته باشند.پوشش رنگی مت ،کليه قطعات و اتصاالت اسكلت 

  کليه اتصاالت مربوط باشد.  ليمتر و رنگ الكترواستاتيک مي 5/1فلزی الزم است از نوع گالوانيزه به ضخامت جنس بدنه

 و سال 10و با حداقل طول عمر مفيد  و غبار باد، آفتاب، باران، برف، گرد، وزش UVبه آن مقاوم در برابر رطوبت، اشعه 

 .باشدهمچنين کليه اتصاالت مربوط به بدنه بدون درز 

  در مقابل نفوذ آب، باران و گرد و غبار به داخل تابلو مطابق  کامالً نمایشگربدنهIP-65  باشد. سال مقاوم  10و برای 
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 مقاوم و هيچگونه  های دیگر کامالً ی از وزش باد و عبور وسایل نقليه سنگين و عاملهای ناش در مقابل لرزش نمایشگر

 .شته باشدو خوانایی صفحه نمایش ندا نمایشگردر عملكرد مجموعه  تأثيری

 

 چراغ روشنایی سرپناه: -3-2

یا فلورسنت باشد و  LEDها باید از نوع  لوکس باشد. المپ 20چراغ: شدت روشنایی سطح زیر سرپناه باید حداقل  -3-2-1

 ترجيحاً بصورت تونلی اجرا شود.

در نصب چراغ باید مالحظات ایمنی  .(62شكل ) یا باالتر باشد IP54های تونلی: با درجة حفاظتی  مشخصات چراغ -3-2-2

از دو طرف و های سقف سرپناه، با فاصلة مساوی از یكدیگر  ها باید زیر پروفيل مطابق مشخصات فنی چراغ رعایت شود. چراغ

 .(62سرپناه قرار گيرند )شكل 

 

 
. 62 شكل متر است( مشخصات چراغ تونلی )ابعاد برحسب ميلی 

 

 18چراغ فلورسنت  چراغ فلورسنتی برای روشنایی فضای اصلی سر پناه ایستگاه از یکهای فلورسنتی:  مشخصات چراغ -3-2-3

وات )و یا چراغ با المپ فلورسنت  18هر چراغ دارای یک المپ فلورسنت  شود و استفاده باید لومن  1050وات با شار نوری 

LED  نوعretrofit 14  ها در وسط سقف سرپناه با تابش به سمت  این چراغ .(63)شكل  باشد لومن( می 1416وات و شار نوری

مين چراغ در داخل فضای نيز ه روی آن نصب شده نقشه راهنما که ای شوند. جهت روشنایی قسمت شيشه نصب باید پایين 

 (.64)شكل  شود ای نصب می شيشه

 

 
. 63 شكل منحنی پخش نور چراغ فلورسنت 

 



مشخصات فنی و عمومی ساخت، نصب و نگهداری 

 تندرو  و اتوبوس های اتوبوس سرپناه ایستگاه

 6-8-313-1شماره : سند 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

تأسيسات الكتریكی یک: الزامات پيوست 

 سرپناه ایستگاه

 67صفحه: 
 

 

 
. 64 شكل محل نصب چراغ فلورسنت در قسمت نقشه سرپناه 

 

 7کامپكت  LEDجهت روشنایی حجم منشوری سمت چپ ایستگاه از چراغ  : سيلندری LEDچراغ  مشخصات فنی -3-2-4

 .شود میلومن استفاده  850وات با شار نوری 

 

 
. 65 شكل سيلندری و منحنی پخش نور LEDتصویر چراغ  

 

 
. 66 شكل سيلندری در قسمت منشوری سمت چپ ایستگاه LEDمحل نصب چراغ  

 



مشخصات فنی و عمومی ساخت، نصب و نگهداری 

 تندرو  و اتوبوس های اتوبوس سرپناه ایستگاه

 6-8-313-1شماره : سند 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

نقشه های اجرایی تيپ یک : دوپيوست 

 ایستگاه اتوبوس

 68صفحه: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های اجرایی تیپ یک ایستگاه اتوبوس پیوست دو: نقشه

 

 

 

  



مشخصات فنی و عمومی ساخت، نصب و نگهداری 

 تندرو  و اتوبوس های اتوبوس سرپناه ایستگاه

 6-8-313-1شماره : سند 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

نقشه های اجرایی تيپ یک : دوپيوست 

 ایستگاه اتوبوس

 69صفحه: 
 

 

 مالحظات کلی طرح

 سانتی متر 429*180سقف 

 سانتی متر 160به طول  90*20عدد پروفيل  7

 سانتی متر 417به طول  90*20پروفيل دو عدد 

  2سانتيمتر از ورق  417لبه آبروئی 

 سانتی متر 417به طول  4.5*120عدد باکس 2

 سانتی متر 180به طول  4.5*120عدد باکس 2

 سانتی متر 430ميليمتر به طول  2به ضخامت  80*40باکس 

 ورق کامپوزیت

 ميایمتر 2به ضخامت  4*180عدد تسمه 7

 

 سازه:
 سانتی متر 280به طول  4.5*120باکس  عدد2

 سانتی متر 100به طول  4.5*120عدد باکس 2

 سانتی متر 325به طول  4.5*120عدد باکس 1

 سانتی متر 3745به طول  20*20باکس 

 سانتی متر 777به طول  40*80باکس 

 سانتی متر 760به طول  30*60باکس 

 شيشه سكوریت یا مصالح جایگزین

 

 

  



مشخصات فنی و عمومی ساخت، نصب و نگهداری 

 تندرو  و اتوبوس های اتوبوس سرپناه ایستگاه

 6-8-313-1شماره : سند 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

نقشه های اجرایی تيپ یک : دوپيوست 

 ایستگاه اتوبوس

 70صفحه: 
 

 

 

 
 



مشخصات فنی و عمومی ساخت، نصب و نگهداری 

 تندرو  و اتوبوس های اتوبوس سرپناه ایستگاه

 6-8-313-1شماره : سند 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

نقشه های اجرایی تيپ یک : دوپيوست 

 ایستگاه اتوبوس

 71صفحه: 
 

 

 
 

 

 



مشخصات فنی و عمومی ساخت، نصب و نگهداری 

 تندرو  و اتوبوس های اتوبوس سرپناه ایستگاه

 6-8-313-1شماره : سند 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

نقشه های اجرایی تيپ یک : دوپيوست 

 ایستگاه اتوبوس

 72صفحه: 
 

 



مشخصات فنی و عمومی ساخت، نصب و نگهداری 

 تندرو  و اتوبوس های اتوبوس سرپناه ایستگاه

 6-8-313-1شماره : سند 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

نقشه های اجرایی تيپ یک : دوپيوست 

 ایستگاه اتوبوس

 73صفحه: 
 

 



مشخصات فنی و عمومی ساخت، نصب و نگهداری 

 تندرو  و اتوبوس های اتوبوس سرپناه ایستگاه

 6-8-313-1شماره : سند 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

نقشه های اجرایی تيپ یک : دوپيوست 

 ایستگاه اتوبوس

 74صفحه: 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



مشخصات فنی و عمومی ساخت، نصب و نگهداری 

 تندرو  و اتوبوس های اتوبوس سرپناه ایستگاه

 6-8-313-1شماره : سند 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

نقشه های اجرایی تيپ یک : دوپيوست 

 ایستگاه اتوبوس

 75صفحه: 
 

 

 



مشخصات فنی و عمومی ساخت، نصب و نگهداری 

 تندرو  و اتوبوس های اتوبوس سرپناه ایستگاه

 6-8-313-1شماره : سند 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

نقشه های اجرایی تيپ دو ایستگاه : سهپيوست 

 اتوبوس 

 76صفحه: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های اجرایی تیپ دو ایستگاه اتوبوس  پیوست سه: نقشه

 

 

 

 

  



مشخصات فنی و عمومی ساخت، نصب و نگهداری 

 تندرو  و اتوبوس های اتوبوس سرپناه ایستگاه

 6-8-313-1شماره : سند 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

نقشه های اجرایی تيپ دو ایستگاه : سهپيوست 

 اتوبوس 

 77صفحه: 
 

 

 طرح: مالحظات کلی

 :سقف

 سانتی متر 465×175

 مترميلي 2هت قسمت زیر سقف به ضخامت ج 5×120عدد تسمه  5و  20×50 عدد پروفيل 5شاسی از 

 سانتيمتر از ورق خمكاری شده 415دو عدد لبه آبرو بطول 

 سانتيمتر 415کربنات بطول  ميليمتری جهت نصب ورق پلی 5دو عدد ناودانی 

 سانتيمتر 10×4ميليمتر به ابعاد  2هشت عدد تسمه به ضخامت 

 ورق کامپوزیت 

 روی سقف 8سانتيمتر جهت پوشش انتهای لوله های  10×8چهار عدد تبدیل 

 

 تابلو تبلیغات

 سانتيمتر 215×133ابعاد 

 سانتيمتر 240به طول  8دو عدد لوله 

  40×40تابلو از ورق خمكاری شده و پروفيل 

 سانتيمتر 125×207به ابعاد  تأیيددو عدد شيشه سكوریت یا مصالح جایگزین مورد 

 

 ستون مثلثی شکل

 سانتيمتر 40×40سه عدد پروفيل 

 ميليمتر 10سانتيمتر به ضخامت  110×30سه عدد شيشه سكوریت به ابعاد 

 مترسانتي 200به طول  8مكاری شده لوله خ

 

 نیمکت

 سانتی متر 170دو عدد نيمكت به طول 

 سانتيمتر 20به طول  40×40سانتيمتر و چهار عدد پروفيل  50به طول  40×40چهار عدد پروفيل 

 

 پشت سرپناه

 سانتيمتر 100×200چهار عدد شيشه سكوریت یا مصالح جایگزین به ابعاد 

 سانتيمتر 400به طول  8لوله 

 

 صفحه ستون

 یک عدد 50×50صفحه ستون 

 سه عدد 20×20صفحه ستون 

 



مشخصات فنی و عمومی ساخت، نصب و نگهداری 

 تندرو  و اتوبوس های اتوبوس سرپناه ایستگاه

 6-8-313-1شماره : سند 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

نقشه های اجرایی تيپ دو ایستگاه : سهپيوست 

 اتوبوس 

 78صفحه: 
 

 

 

 

 
 

 

  



مشخصات فنی و عمومی ساخت، نصب و نگهداری 

 تندرو  و اتوبوس های اتوبوس سرپناه ایستگاه

 6-8-313-1شماره : سند 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

نقشه های اجرایی تيپ دو ایستگاه : سهپيوست 

 اتوبوس 

 79صفحه: 
 

 

 

 

  



مشخصات فنی و عمومی ساخت، نصب و نگهداری 

 تندرو  و اتوبوس های اتوبوس سرپناه ایستگاه

 6-8-313-1شماره : سند 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

نقشه های اجرایی تيپ دو ایستگاه : سهپيوست 

 اتوبوس 

 80صفحه: 
 

 

 

 

 
  



مشخصات فنی و عمومی ساخت، نصب و نگهداری 

 تندرو  و اتوبوس های اتوبوس سرپناه ایستگاه

 6-8-313-1شماره : سند 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

نقشه های اجرایی تيپ دو ایستگاه : سهپيوست 

 اتوبوس 

 81صفحه: 
 

 

 

 

 
  



مشخصات فنی و عمومی ساخت، نصب و نگهداری 

 تندرو  و اتوبوس های اتوبوس سرپناه ایستگاه

 6-8-313-1شماره : سند 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

نقشه های اجرایی تيپ دو ایستگاه : سهپيوست 

 اتوبوس 

 82صفحه: 
 

 

 

 

 

 



مشخصات فنی و عمومی ساخت، نصب و نگهداری 

 تندرو  و اتوبوس های اتوبوس سرپناه ایستگاه

 6-8-313-1شماره : سند 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

نقشه های اجرایی تيپ یک : چهارپيوست 

 اتوبوس تندروایستگاه 

 83صفحه: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های اجرایی تیپ یک ایستگاه اتوبوس تندرو پیوست چهار: نقشه

 

 

 

  



مشخصات فنی و عمومی ساخت، نصب و نگهداری 

 تندرو  و اتوبوس های اتوبوس سرپناه ایستگاه

 6-8-313-1شماره : سند 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

نقشه های اجرایی تيپ یک : چهارپيوست 

 اتوبوس تندروایستگاه 

 84صفحه: 
 

 

 

 یکل حاتیتوض

را به دستگاه نظارت اعالم  رتینموده و هرگونه نقص، ابهام و مغا یها را بررس نقشه هيموظف است قبل از اجرا، کل مانكاريپ -1

 .دینما

 .دیها را قبل از اجرا کنترل نما ابعاد و اندازه هيموظف است کل مانكاريپ-2

 

 یمصالح مصرف مشخصات

 :بتن
 .باشد یدر هر مترمكعب م مانيس لوگرميک 350حداقل  اريبا ع C25از نوع  یبتن مصرف -1

 .باشد یم مترمربعيبر سانت لوگرميک 250برابر  دیاستاندارد حداقل با یا نمونه استوانه یروزه آن بر رو 28 یمقاومت فشار -2

 .باشد یم Ⅰ پيت نماياز نوع س یمصرف یها مانيس هيکل -3

 شود. نييتع صالح یذ شگاهیاز نوع مرغوب بوده و قبل از اجرا، طرح اختالط بتن توسط آزما دیمصالح بتن با -4

 

 :یفلز مصالح
 .باشد یم مترمربعيبر سانت لوگرميک 2400شدن  یبا حداقل حد جار ST37از نوع  یمصرف یها و ورق ها ليپروف هيکل -1

 .باشد یم مترمربعيبر سانت لوگرميک 4200 یختگيبا حداقل حد گس E6013از نوع  ها یجوشكار هيدر کل یالكترود مصرف -2

 .باشد یم DIN10.9 ای ASTM A490در اتصاالت از نوع  یمصرف یها و واشرها مهره ها، چيپ -3

 .باشد یم مترمربعيبر سانت لوگرميک 4000شدن  یبا حداقل حد جار AⅢاز نوع  یمصرف یلگردهايم هيکل -4

 

 :یجوشکار
 .ردیکارخانه انجام پذ طیدر کارخانه و در شرا یستیبا یجوشكار اتيعمل هيکل -1

 .باشد یاز نوع جوش آرگون م ليقطعات است یجوشكار -2

  



مشخصات فنی و عمومی ساخت، نصب و نگهداری 

 تندرو  و اتوبوس های اتوبوس سرپناه ایستگاه

 6-8-313-1شماره : سند 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

نقشه های اجرایی تيپ یک : چهارپيوست 

 اتوبوس تندروایستگاه 

 85صفحه: 
 

 

 

 
 



مشخصات فنی و عمومی ساخت، نصب و نگهداری 

 تندرو  و اتوبوس های اتوبوس سرپناه ایستگاه

 6-8-313-1شماره : سند 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

نقشه های اجرایی تيپ یک : چهارپيوست 

 اتوبوس تندروایستگاه 

 86صفحه: 
 

 
 



مشخصات فنی و عمومی ساخت، نصب و نگهداری 

 تندرو  و اتوبوس های اتوبوس سرپناه ایستگاه

 6-8-313-1شماره : سند 
 

 شورای فنی شهرداری تهران

نقشه های اجرایی تيپ یک : چهارپيوست 

 اتوبوس تندروایستگاه 

 87صفحه: 
 

 

 



مشخصات فنی و عمومی ساخت، نصب و نگهداری 

 تندرو  و اتوبوس های اتوبوس سرپناه ایستگاه
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 شورای فنی شهرداری تهران

نقشه های اجرایی تيپ یک : چهارپيوست 

 اتوبوس تندروایستگاه 

 88صفحه: 
 

 

 
 



مشخصات فنی و عمومی ساخت، نصب و نگهداری 
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 شورای فنی شهرداری تهران

نقشه های اجرایی تيپ یک : چهارپيوست 

 اتوبوس تندروایستگاه 

 89صفحه: 
 

 

 
 

 



مشخصات فنی و عمومی ساخت، نصب و نگهداری 
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 شورای فنی شهرداری تهران

نقشه های اجرایی تيپ یک : چهارپيوست 

 اتوبوس تندروایستگاه 

 90صفحه: 
 

 

 
 

 



مشخصات فنی و عمومی ساخت، نصب و نگهداری 
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 شورای فنی شهرداری تهران

نقشه های اجرایی تيپ یک : چهارپيوست 

 اتوبوس تندروایستگاه 

 91صفحه: 
 

 

 
 

 



مشخصات فنی و عمومی ساخت، نصب و نگهداری 

 تندرو  و اتوبوس های اتوبوس سرپناه ایستگاه
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 شورای فنی شهرداری تهران

نقشه های اجرایی تيپ یک : چهارپيوست 

 اتوبوس تندروایستگاه 

 92صفحه: 
 

 

 

 
 

 

 

 



مشخصات فنی و عمومی ساخت، نصب و نگهداری 
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 شورای فنی شهرداری تهران

نقشه های اجرایی تيپ یک : چهارپيوست 

 اتوبوس تندروایستگاه 

 93صفحه: 
 

 

 
 



مشخصات فنی و عمومی ساخت، نصب و نگهداری 
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نقشه های اجرایی تيپ یک : چهارپيوست 
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 94صفحه: 
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نقشه های اجرایی تيپ یک : چهارپيوست 
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 95صفحه: 
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نقشه های اجرایی تيپ یک : چهارپيوست 
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 96صفحه: 
 

 

 

 
 



مشخصات فنی و عمومی ساخت، نصب و نگهداری 
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 97صفحه: 
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نقشه های اجرایی تيپ دو : پنجپيوست 

 تندروایستگاه اتوبوس 

 99صفحه: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های اجرایی تیپ دو ایستگاه اتوبوس تندرو پیوست پنج: نقشه
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 مالحظات کلی طرح

 توضیحات کلی

نقص، ابهام و مغایرت را به دستگاه نظارت اعالم ها را بررسی نموده و هرگونه  پيمانكار موظف است قبل از اجرا، کليه نقشه -1

 نماید.

 ها را قبل از اجرا کنترل نماید. پيمانكار موظف است کليه ابعاد و اندازه-2

 

 مشخصات مصالح مصرفی

 :بتن

 باشد. کيلوگرم سيمان در هر مترمكعب می 350با عيار حداقل  C25بتن مصرفی از نوع  -1

 باشد. کيلوگرم بر سانتيمترمربع می 250ای استاندارد حداقل باید برابر  روی نمونه استوانه روزه آن بر 28مقاومت فشاری  -2
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 باشد.تابلو دارای سيستم اینترالک و ميكروسویيچ و المپ جهت روشنایی داخل تابلو  -2

 ميليمتر ساخته شده باشد. 2بدنه تابلو از ورق به ضخامت حداقل  -3

ها به تعداد کافی سوراخ  ابعاد مقطع شينه اصلی و فرعی تابلو و شينه نول و شينه ارت باید به نحوی باشد که برای اتصال سيم -4

 داشته باشد و جنس آن مسی باشد.

 ها از پایين و مطابق نقشه جانمایی تابلو باشد. باشند و محل ورودو خروج کابلهای ورودی و خروجی باید گلند شده  کابل -5

سه محل باال، پایين و کنار قفل شود و  تابلو باید برای هر درب دارای یک قفل ریتال فلزی باشد، به نحوی که هر درب از -6

 ضمناً دارای دو حلقه جهت نصب قفل کتابی باشد.

های ورودی داخل  ها ازجمله کابل ای شياردار از جنس نرم و مرغوب بوده به نحوی که کليه سيمه تابلو باید دارای داکت -7

 ها قرار گيرند. داکت

 یک نمونه تابلو پس از اعالم مشخصات فنی کامل توسط طراح و بررسی ناظر، ساخته و توسط مشاور تست گردد. -8

 باشد.  IP55حداقل درجه حفاظت تابلو  -9

 ها باید دارای سرسيم و شماره سيم باشد. سربندیکليه  -10

 ها و فيوزها و سایر ادوات باید دارای شماره باشد. کليه ترمينال -11

 تابلو باید در محل مدارات الكتریكی آن دارای روبند لوالیی باشد. -12

 ظر گرفته شود.ای در ن تابلو باید دارای سه طبقه مجزا از هم باشد و برای هر طبقه سينی جداگانه -13

سانتيمتر در  20باشد و داکت کابل  سانتيمتر می 30سانتيمتر و عمق  70سانتيمتر، ارتفاع  50ابعاد بدنه اصلی تابلو عرض  -14

 وجه آن قرار دارد.

 ترین طبقه و چهار عدد سوکت در طبقه وسط قرار دارد. مدارات برق در پایين -15

 سانتيمتری از پایين تا باال تابلو در نظر گرفته شود. 5بلو الزم است یک داکت تا 3و  2برای رسيدن کابل به طبقه  -16
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 باشد. می DIN10.9یا  ASTM A490ت از نوع ها و واشرهای مصرفی در اتصاال ها، مهره پيچ -3

 باشد. کيلوگرم بر سانتيمترمربع می 4000با حداقل حد جاری شدن  AⅢکليه ميلگردهای مصرفی از نوع  -4

 

 :یجوشکار
 .ردیکارخانه انجام پذ طیدر کارخانه و در شرا یستیبا یجوشكار اتيعمل هيکل -1

 .باشد یاز نوع جوش آرگون م ليقطعات است یجوشكار -2
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 توضیحات

اتيلن  های استفاده شده از نوع پلی باشد. کليه لوله ها الزامی می گذاری سانتيمتر جهت کليه لوله 50رعایت حداقل شعاع خمش  -1

 باشد. استانداردهای مربوطه الزامی میبوده و رعایت 

 گردد. ای نصب می تابلوی کنتور استفاده در محل انشعاب برق از شبكه توزیع با نظر شرکت توزیع برق منطقه -2

 ها الزامی است. کشی گذاری در کابل استفاده از گلند و سرسيم و وارنيش و ليبل -3

 استراکچر ایستگاه فيكس شوند.های مخصوص به  اتيلن توسط بست های پلی لوله -4

خوان با توجه به درخواست اداره کل مهندسی و ایمنی ترافيک سازمان حمل و نقل و ترافيک خارج از  محل نصب استند کارت -5

خوان سرپناه مناسب توسط پيمانكار سازنده ایستگاه  ایستگاه در نظر گرفته شد و مقرر گردید جهت محافظت از استند کارت

 دد.احداث گر

 خوان و جعبه تقسيم و یک چراغ جهت جانمایی تحویل مجری طرح گردیده است. یک نمونه استند کارت -6
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 توضیحات

 نماید. را تغذیه می 5و  3، 1های  چراغ Aکابل  -

 نماید. را تغذیه می 6و  4، 2های  چراغ Bکابل  -

 نماید. را تغذیه می 12و  10، 8های  چراغ Cکابل  -

 نماید. را تغذیه می 11و  9، 7های  چراغ Dکابل  -

 باشد. می 3×1.5مسی و  A,B,C,Dهای  مقطع کابل -

 باشد. مربوط به فتوسل می PH.Cکابل  -
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  :باشديم ریز یمشخصات عموم یتابلو دارا

 .باشديم یكيروش الكترواستاتبه  RAL 7032با یرنگ تابلو پودر -1

 .داخل تابلو باشد ییو المپ جهت روشنا چیيسو كرويو م نترالکیا ستميس یتابلو دارا -2

 .ساخته شده باشد متريليم 2بدنه تابلو از ورق به ضخامت حداقل  -3

 یها به تعداد کاف مياتصال س یباشد که برا نهيش یبه نحو دیارت با نهينول و ش نهيتابلو و ش یو فرع یاصل نهيابعاد مقطع ش -4

 .باشد یسوراخ داشته باشد و جنس آن مس

 .باشد یتابلو م ییو مطابق نقشه جانما نیيگلند شده باشد و محل ورود و خروج کابلها از پا دیبا یو خروج یورود یکابل ها -5

و کنار قفل شود و  نیيکه هر درب از سه محل باال و پا یباشد به نحو یفلز ارداريقفل ش کی یهر درب دار یبرا دیتابلو با -6

 .باشد یدو حلقه جهت نصب قفل کتاب یضمنا دارا

داخل  یورود یکابلها ميها از جمله س ميس هيکه کل یاز جنس نرم و مرغوب بوده به نحو ارداريش یداکت ها یدارا دیتابلو با -7

  .رنديداکت ها قرار گ

 .ساخته و توسط مشاور تست گردد دیطراح با ایناظر  یکامل و بررس یالم مشخصات فننمونه تابلو پس از اع کی -8

 .باشد IP 55 حداقل درجه حفاظت تابلو -9

 .باشد ميو شماره س ميسر س یدارا دیسر بندها با هيکل -10

 .شماره باشد یدارا دیادوات با ریها و سا وزيها و ف ناليترم هيکل -11

 .باشد ییروبند لوال یآن، دارا یكیدر محل مدارات الكتر دیتابلو با -12

 .در نظر گرفته شود یجداگانه ا ینيهر طبقه س یسه طبقه مجزا از هم باشد و برا یدارا دیتابلو با -13

 .ارائه شده در دفترچه محاسبات باشد اتيمطابق با جزئ دیآن با اتيابعاد تابلو و جزئ -14

 .طبقه چهار عدد سوکت در طبقه وسط قرار دارد نیتر نیيمدارات برق در پا -15

 .تا باال تابلو در نظر گرفته شود نیياز پا یسانت 5داکت  کیتابلو الزم است  3و  2کابل به طبقه  دنيرس یبرا -16

 .شهر تهران و آرم آن درج شود کينام شرکت کنترل تراف دیو نام آن با عیشرکت توز یآرم ها هيکل یبه جا -17
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 شنهاداتیپ و نظرات

 

 یگرام خواننده

 

العمل کرده ن دستوریمبادرت به تهيه ادفتر نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران با استفاده از نظر کارشناسان برجسته، 

، به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تالش فراوان، بی تردید این اثر نيازمند بهبود و ارتقای و آن را برای استفاده

 کيفی است.

 

يل مقررات و را در تكماز این رو، از خوانندگان گرامی انتظار دارد که با ارائه نقدها و پيشنهادهای خود، ما 

 های نظام فنی و اجرای یاری رسانند. دستورالعمل

 

 کنيم. پيشاپيش از همكاری و دقت نظر شما قدردانی می

 

 

 559پالک  -آباد  روبروی پارک بهجت -خيابان حافظ شمالی  -تهران نشانی برای مکاتبه:

 1597614413         ساختمان معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران؛ کدپستی : 
 

Email: Technical-council@Tehran.ir 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technical  Council of Tehran Municipality 
 

Technical & Executive Regulations of 
Tehran Municipality 

Code No: 6-8-313-1 

Technical Specifications of Construction, Installation and Maintenance of 
Shelters for Bus and High-speed Bus (BRT) Stations 




