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 ۱ها                                                                           بازرسي ايمني راهدستورالعمل

 مقدمه  -۱
هـاي راه ريـشه در زمـان     ها نشان داده است اغلب مشكالت ايمني موجود در پروژه        بررسي

مطالعه، طراحي و ساخت دارد به همين خاطر در يك دهه گذشته فرآيندي براي كنترل طراحي                
صول ايمني و پيشگيري از بروز مشكالت ايمني پـس          هاي راه به لحاظ رعايت ا       و اجراي پروژه  

» بازرسـي ايمنـي راه    «برداري آنها در اغلب كشورهاي دنيا شكل گرفتـه اسـت كـه بنـام                  از بهره 
)Road Safety Audit (شـناخت درسـت مفـاهيم و اصـول حـاكم بـر       . مشهور گرديده است

و سياست اجرايي اسـت كـه       فرآيند بازرسي ايمني راه و اجراي صحيح آن نيازمند دستورالعمل           
  . در اين متن ارائه شده است
المللـي ابـزار كـاربردي مـديريت ايمنـي در           هاي بين بر اساس ارزيابي  الزم به ذكر است كه      

  :گرددتقسيم ميبه شرح ذيل  دسته ۵شبكه راهها به 
 » Road Safety Impact Assessment (RSIA)« ارزيابي اثـرات ايمنـي راه   §

 هـاي  در آن اثراتـي كـه گزينـه        به پيش از مراحل طراحـي اسـت و         مربوط    عموماً كه
اصالحات اساسي شبكه موجـود     مختلف يك مسير يا نقاط اتصال راههاي موجود يا          

  .گردد بررسي مي،بر عملكرد ايمني شبكه راه مجاور خواهد گذاشت
 مربـوط بـه    عمومـاً  كـه  »Road Safety Audit (RSA)« بازرسـي ايمنـي راه    §

ــي روي اســت و   راهمراحــل طراحــي ــد از يــك نظــام مــستقل تحليــل ايمن  عبارتن
نوسازي، در مراحل مختلـف برنامـه ريـزي،          جديد يا    پارامترهاي طراحي يك پروژه   

 با توجه به ماهيت بازرسي ايمنـي راه و بكـارگيري تـيم              .پيش از گشايش  طراحي و   
بـراي راههـاي موجـود    . باشـد  ي مي انجام آن بر روي راههاي موجود اختيار       ،مستقل

عموماً از بازديد ايمني راه كه جزء وظايف ذاتي متوليـان نگهـداري و ايمنـي راههـا                  
  .شود باشد، استفاده مي مي
ــي راه   § ــد ايمن ــه دوره  »Road Safety Inspection(RSI)«بازدي ــوط ب   مرب

منظـور   بـه  شـبكه راه  اي يـا مـوردي   هاي دورهاري بوده و عبارتند از بازديـد     برد بهره
  .برداريشناسايي و حذف مشكالت و نواقص شبكه راه در دوران بهره
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 مربـوط بـه    »Black Spot Management(BSM)« مديريت نقاط پر تصادف §
كـاهش  انجـام اقـدامات اصـالحي بـه منظـور           عبارتند از   دوران بهره برداري بوده و      

ـ            صادفات در سـالهاي    تصادفات آينده قسمتهايي از شبكه كه داراي بيشترين تعـداد ت
  .اندگذشته بوده

مربـوط بـه دوران   » Network Safety Management «مديريت ايمني شـبكه   §
 انجام اقدامات اصالحي به منظور كاهش تصادفات آتـي         عبارتند از  و بوده برداريبهره

 .باشندت مي از شبكه راه كه داراي بيشترين پتانسيل كاهش هزينه تصادفاقطعاتي

 
 سي ايمني راهتعريف بازر -۲

مند و رسمي براي تجزيه و تحليل مشكالت ايمني يك پروژه جديد يا يك                يك فرآيند نظام  
رب، مستقل و با صالحيت از متخصصان ايمني راه با در           جراه موجود توسط يك تيم بازرسي م      

توانـد   اي كـه مـي    آن تيم بازرسي شـرايط بـالقوه    رنظر گرفتن ايمني تمام كاربران راه است كه د        
منجر به وقوع تصادف شود را همراه با پيـشنهاداتي در مـورد چگـونگي رفـع يـا كـاهش آنهـا                       

  . دهد گزارش مي
  

 مهمترين اهداف بازرسي ايمني راه -۳
نمايـد كـه مهمتـرين     بازرسي ايمني راه اهداف مختلف كوتاه مدت و بلند مدتي را دنبال مي 

  : آنها عبارتند از
  مات ناشي از تصادفات در راهها؛ صدپيشگيري از وقوع و يا كاهش) الف
كاربران راه و كسانيكه متأثر      ايمني كننده تهيه بالقوه مشكالت دهي  گزارش و شناسايي) ب  

   ؛ رفع يا كاهش مشكالتجهتهاي راه هستند همراه با پيشنهاد اقداماتي  از پروژه
ـ                 ) ج   ده حصول اطمينان از اينكه اقداماتي بـراي رفـع و يـا كـاهش مـشكالت تهديدكنن

  . آيند ايمني كاربران راه مدنظر قرار گرفته و به اجرا در مي
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 مراحل بازرسي ايمني راه -۴
 مرحلـه زيـر   ۶ را در  مراحل انجام بازرسي ايمني راه منطبق با مراحـل توسـعه يـك پـروژه       

  : گردند تعيين مي
  ) فاز صفر-توجيه فني و اقتصادي (سنجي  بازرسي مطالعات امكان: )۱مرحله 
  ) فاز يك(بازرسي مطالعات طراحي اوليه : )۲مرحله 
  )  فاز دو-طراحي جزئيات (بازرسي مطالعات طراحي قطعي : )۳مرحله 
   از گشايش  بازرسي پيش: )۴مرحله 
  هاي هدايت ترافيك در حين انجام عمليات راه  بازرسي طرح: )۵مرحله 
  )بصورت اختياري(  بازرسي راههاي موجود: )۶مرحله 

، شناسـايي مـشكالت و      )مقدمـه  (۱مطابق تعاريف ارائه شده در بنـد        ت كه   الزم به ذكر اس   
نواقص شبكه راههاي موجود از نقطه نظر ايمني كه جزء وظايف متصديان امـور نگهـداري راه                 

پـذيرد و انجـام بازرسـي ايمنـي در          بازديد ايمنـي راه صـورت مـي       باشد در چارچوب نظام     مي
  .گيرده و توسط تيم مستقل از كارفرما انجام ميخصوص راههاي موجود بصورت اختياري بود

  

 دستورالعمل بازرسي ايمني راه -۵
به منظور انجام صحيح و اصولي بازرسي ايمني راه و پيروي از رويه يكسان و هماهنـگ در    

شـامل پـنج   (شورايعالي فنـي وزارت متبـوع       مصوب  كل كشور، دستورالعمل بازرسي ايمني راه       
رعايت مفـاد ايـن دسـتورالعمل     . باشد  مالك عمل مي  ) يك پيوست  تبصره و    ۶۵ ، ماده ۳۵فصل،  

براي كليه كارفرمايان، مشاوران و افراد حقيقي و حقوقي صالحيت داري كه براساس مفـاد ايـن        
  . االجرا است نمايند، الزم سياست اقدام به انجام بازرسي ايمني راه مي

   راهبازرسي ايمنيانجام ها براي  انتخاب پروژه -۶
آغـاز عمليـات بازرسـي ايمنـي راه در          محتمل در زمان    هاي اجرايي     ت به محدوديت  با عناي 

هاي مورد بازرسـي بـا توجـه بـه           كشور و لزوم اقدام براساس حداكثر اثر بخشي، انتخاب پروژه         
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هر بنـد  هاي تشريح شده ذيل  ، نوع راه، برآورد ريالي پروژه و زمان بايستي با اولويت          نوع پروژه 
  . انجام گردد

) نوسـازي (هاي مطالعـاتي    بازرسي ايمني راه بر روي تمامي پروژه  ۳ ه انجام مرحل  -۶-۱
 آزادراهها كه ارزش ريالي بـرآورد اوليـه آنهـا مـساوي و يـا بيـشتر از               و ه  و بهسازي نوع ج، د    

  . باشد الزامي است)  ميليارد تومان۲۰معادل ( ريال ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰
  

مطالعـاتي  هـاي     يمنـي راه بـر روي تمـامي پـروژه          بازرسـي ا   ۳ و   ۲ انجام مراحل    -۶-۲
 بزرگراهها و راههاي اصلي كه ارزش ريـالي بـرآورد اوليـه               و بهسازي نوع ج، د و ه      ) نوسازي(

بـه ترتيـب   باشـد  )  ميليارد تومان۱۰معادل ( ريال ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰مساوي و يا بيشتر از     آنها  
   :ذيل الزامي است

  دوم اجراي اين سياست به بعد؛ سال بزرگراهها از ابتداي) الف
  .است به بعدراههاي اصلي از ابتداي سال سوم اجراي اين سي) ب

  

 در زمان اجرا شامل مراحل مطالعاتي كه قـبالً بـه تـصويب              ۲-۶ و   ۱-۶ هاي بند :تبصره
  . شوند اند نمي رسيده

  

 هـاي نوسـازي و بهـسازي         بازرسي ايمني راه بر روي كليه پـروژه        ۴ انجام مرحله    -۶-۳
  : الزامي استآزادراهها، بزرگراهها و راهها اصلي كشور به ترتيب اولويت زماني ذيل 

   از زمان شروع  اجراي اين سياست؛آزادراهها) الف
   سال دوم اجراي اين سياست به بعد؛بزرگراهها از ابتداي) ب 
  . سال سوم اجراي اين سياست به بعدراههاي اصلي از ابتداي) ج 

  

هاي هـدايت ترافيـك تهيـه شـده            بازرسي ايمني راه بر روي طرح      ۵ ه انجام مرحل  -۶-۴
نوسازي، بهسازي و راهداري كه عبور و مرور ترافيك بـر روي            هاي   توسط پيمانكاران در پروژه   

 ماه تحت تأثير قـرار      ۶آزادراهها، بزرگراهها و راههاي اصلي موجود را به مدت برابر يا بيش از              
  :ي ذيل الزامي استدهند به ترتيب اولويت زمان مي

  آزادراهها از زمان شروع اجراي اين سياست؛) الف
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  بزرگراهها از ابتداي سال دوم اجراي اين سياست به بعد؛) ب 
  .راههاي اصلي از ابتداي سال سوم اجراي اين سياست به بعد) ج 

  

 بازرســي ايمنــي راه الزامــي نبــوده و تنهــا بــر روي آزادراههــا، ۶ انجــام مرحلــه -۶-۵
 كيلـومتري  ۱۰برداري و براي قطعـات حـداكثر     راهها و راههاي اصلي موجود و تحت بهره       بزرگ

 راه در سطح شبكه، ميزان ترافيك عبوري، نـوع        يكه براساس پيشينه تصادفات، اهميت عملكرد     
شوند بصورت اختياري و بنا بـه         و تركيب كاربران راه و شرايط محلي، خطرآفرين محسوب مي         

  .اند انجام شودتو خيص كارفرما ميتش

 و نظارتراهبري  -۷
 معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري موظف است جهت ايجاد بـستر مناسـب و               -۷-۱

سازي بازرسي ايمني راه در كشور دبيرخانه دايمي بازرسـي ايمنـي راه               تمهيدات الزم براي پياده   
ونقـل   سازمان راهداري و حمـل  ي حمل و نقل،عه زيربناهااري شركت ساخت و توس    با همك را  

  . اندازي نمايد ظرف مدت يكماه از تاريخ اين ابالغيه راهو پژوهشكده حمل و نقل اي  جاده
  

اندازي بايد نسبت      ماه پس از راه    ۲ دبيرخانه دائمي بازرسي ايمني راه ظرف مدت         -۷-۲
هاي اشاره شده در ذيل اقدام نموده و آنهـا را بـه تـصويب شـورايعالي فنـي                     نامه  به تدوين آيين  

  . برساندمتبوع رت وزا
  نامه تعيين صالحيت بازرسان؛  آيين)الف
  .عقد قراردادهاي بازرسي ايمني راهنامه نحوه  آيين) ب 

  

دار قابـل      انجام بازرسي ايمني راه تنها بوسيله افراد حقيقـي و حقـوقي صـالحيت              -۷-۳
  . انجام است

 راه بـر عهـده       تعيين صالحيت افراد حقيقي و حقوقي جهت انجام بازرسي ايمني          -۷-۴
  . باشد دبيرخانه دايمي بازرسي ايمني راه مي
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 ماه از تاريخ ابـالغ      ۶ دبيرخانه دايمي بازرسي ايمني راه موظف است ظرف مدت           -۷-۵
ي جهـت   ان بازرسـ  تعيين صالحيت بازرسان نسبت به آمـوزش      نامه    اين سياست و براساس آيين    

  . يداجراي بازرسي ايمني راه مطابق اين سياست اقدام نما
  

 وظيفه كنترل و نظارت برحسن انجام بازرسي ايمني راه و همچنين انتشار دانـش               -۷-۶
و تجارب حاصل از انجام بازرسي ايمني راه در كشور به عهده دبيرخانه دايمي بازرسـي ايمنـي           

  .ور الزامي استباشد و هماهنگي كليه كارفرمايان با دبيرخانه مذك راه مي
  



  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  :روند در اين دستورالعمل عبارات ذيل در معاني تشريح شده مربوطه بكار مي: ۱ماده 
منـد و رسـمي بـراي تجزيـه و             نظـام  فرآينديك   بازرسي ايمني راه   :١بازرسي ايمني راه  

يك راه موجود توسط يك تيم بازرسـي        تحليل مسايل و مشكالت ايمني يك پروژة جديد و يا           
مجرب، مستقل و با صالحيت از متخصصان ايمني راه با در نظر گرفتن ايمني تمام كـاربران راه                  

همچنـين  و  شـود   تـصادفات   تواند منجر بـه       اي كه مي   است كه در آن تيم بازرسي شرايط بالقوه       
اه، شناسـايي تمـام مـشكالت       نتيجة بازرسي ايمني ر    .دهد  گزارش مي را  ها    عملكرد ايمني پروژه  

  .بالقوه، به همراه پيشنهاداتي در مورد چگونگي بر طرف نمودن اين مشكالت است
  

كارفرماي بازرسي ايمني راه عبـارت اسـت از شخـصيتي            :كارفرماي بازرسي ايمني راه   
 حقيقي يا حقوقي كه مالك پروژه و سرمايه بوده و متولي تامين ايمني كاربران در پـروژه يـا راه                   

    .دهد هاي انجام بازرسي ايمني را پوشش مي باشد و هزينه ميتحت بازرسي 

                                                 
1- Road Safety Audit  

  فصل اول
  

  كليات
 



                                                                                                       كليات ١٠ 

تيم بازرسي ايمني راه عبارت است از افراد حقيقي يا حقوقي كه             :تيم بازرسي ايمني راه   
انجـام بازرسـي ايمنـي    مشاور مشخصات ارايه شده در اين دستورالعمل را دارا بوده و به عنوان       

الزم به تاكيد است كه اعضاي تيم بازرسي بايد مـستقل از    . باشند رما مي راه طرف قرارداد با كارف    
تواننـد از افـراد      بدين معني كه اعضاي تـيم بازرسـي نمـي         . نفعان پروژه طرف قرارداد باشند     ذي

   .مشاور طرح، پيمانكار و كارفرماي پروژه مورد نظر انتخاب شوند
  

  اهداف بازرسي ايمني راه: ۲ماده 
نمايـد كـه      اه اهداف مختلف كوتاه مدت و بلنـد مـدتي را دنبـال مـي              بازرسي ايمني ر  

  :مهمترين آنها عبارتند از
به كمك  تصادفات در راهها و     پيشگيري از وقوع و يا كاهش صدمات ناشي از           .۱

 تأمين شبكة راههاي ايمن و كارآمد؛
  شناسايي و گزارش دهي مشكالت تهديد كننده ايمني كاربران راه؛ .۲
 ترين حالت ممكن؛ ها به ايمن برداري پروژه جرا و بهرهكمك به طراحي، ا .۳
 هاي راه؛ از به عمليات اصالحی پس از ساخت پروژهيكاهش ن .۴
محصور نمودن و جلوگيري از سرايت اثرات بالقوه منفي حاصل از طراحـي و               .۵

 ؛اجراي يك پروژه جديد بر ايمني كاربران راه، به ساير نقاط شبكه
از طريـق   هـاي راه      هـاي بلنـد مـدت پـروژه        ه چرخه عمر و هزين    نهكاهش هزي  .۶

   هزينه تصادفات؛ كاهش
ريـزي، طراحـي، سـاخت و        افزايش سطح آگاهي تمام افـراد دخيـل در برنامـه           .۷

 هاي راه؛ ها، نسبت به سودمندي رعايت موارد ايمني در پروژه نگهداري راه
 . راه در كشورارتقاي سطح استانداردهاي ايمني .۸



  
  
  
  

  فصل دوم
   

  ها لف بازرسي ايمني براي انواع راهها و پروژهمراحل مخت
  

  مراحل بازرسي ايمني راه: ۳ماده 
بـرداري راههـا قابـل انجـام           بازرسي ايمني راه در كليه مراحل طراحـي، سـاخت و بهـره            

هاي راهـسازي در نظـام فنـي و اجرايـي         به فازهاي مطالعه و اجراي پروژه       كه با توجه     .باشد  مي
  :ر، مراحل ششگانه ذيل براي بازرسي ايمني راه در كشور رسميت داردهاي عمراني كشو پروژه

  )   فاز صفر-توجيه فني و اقتصادي ( سنجي  مطالعات امكانبازرسي : ۱مرحله 
  ) فاز يك-طراحي اوليه  (اوليهطراحي بازرسي مطالعات : ۲مرحله 
  ) فاز دو-طراحي جزييات ( طراحي قطعي بازرسي مطالعات : ۳مرحله 
  گشايشبازرسي پيش از : ۴ مرحله
  هاي هدايت ترافيك در حين انجام عمليات راه طرحبازرسي : ۵مرحله 
  راههاي موجودبازرسي : ۶مرحله 

  
   بازرسي ايمني راه۱مرحله : ۴ماده

فـاز    ( اين مرحله، اولين گام بازرسي ايمني راه بوده و پـس از مطالعـات امكـان سـنجي                 
الزم اسـت در ايـن مرحلـه از         . شـود   سعة پـروژه، انجـام مـي      ريزي و تو    و در آغاز برنامه   )  صفر



 ها                                           مراحل مختلف بازرسي ايمني براي انواع راهها و پروژه ١٢ 

 و طرح كلي، شبكه راههـاي       كريدور مشكالت ايمني كه بر حوزه عمل پروژه، انتخاب          ،بازرسي
هـا، پيوسـتگي بـين مـسيرهاي جديـد بـا        هـا و تبـادل    ها، تقاطع  مجاور، كنترل و تامين دسترسي    

ي طراحـي و    هـا   مدنظر قرار دادن سرعت   گذارد شناسايي شود و ضمن       مسيرهاي موجود اثر مي   
 .ي مختلف پروژه مورد ارزيابي قرار گيردها بهره برداري، عملكرد ايمني گزينه

 
   بازرسي ايمني راه۲مرحله : ۵ ماده

هـا و     شـود، اسـتاندارد    ميانجام  ) فاز يك    ( اوليه پروژه در اين مرحله كه پس از طراحي        
 راسـتاي قـائم و   ،الزم است در اين مرحله    . گيرند  ضوابط عمومي طراحي تحت ارزيابي قرار مي      

ها، مقطع عرضـي راه بـه خـصوص عـرض      ها و تبادل افقي مسير، فواصل ديد، طرح كلي تقاطع      
مـورد بازرسـي قـرار      براي واريانـت منتخـب      ها و شيب عرضي راه از نظر ايمني          باندها و شانه  

  .گيرد
  

ايجاد تغييـر در  ) فاز يك( طراحي اوليه   مطالعات با توجه به اين نكته كه بعد از          :۱تبصره  
راستاي مسير بسيار مشكل و بعضا غير ممكن است لذا بازرسي ايمني اين مرحلـه از مطالعـات                  

  .باشد ميمستلزم توجه و دقت نظر تيم بازرسي 
  

 چنانچه اين مرحله از بازرسي اولين مرحلـه بازرسـي پـروژه باشـد الزم اسـت       :۲تبصره  
  .مورد بررسي قرار گيرد) ۴مفاد ماده (ه قبل بازرسيموضوعات مطرح در مرحل

  
   بازرسي ايمني راه۳مرحله : ۶ماده 

و قبـل از آمـاده      )  فاز دو  -طراحي جزييات   ( پروژه  اين مرحله كه پس از طراحي قطعي        
شود، آخرين فرصت براي تغييـر ضـوابط و مشخـصات طراحـي،            سازي اسناد مناقصه انجام مي    

الزم است در ايـن مرحلـه تغييـرات ناشـي از بازرسـي       . باشد  وژه مي قبل از شروع به ساخت پر     
هاي طولي و عرضـي، تركيـب راسـتاي قـايم و افقـي، جزييـات                 ها و شيب   مراحل قبلي، نيمرخ  

ها، جزييات مربوط به تابلوهـا،     و تبادل  ها  مربوط به مديريت خطرات حاشيه راه، جزييات تقاطع       



  ١٣                                                                            دستورالعمل بازرسي ايمني راه

هـا از نظـر      و زهكـش  ) ها و تهويـه    روشنايي(سات ايمني  آشكارسازها، تاسي   ها، كشي  عاليم، خط 
  .ايمني مورد بازرسي قرار گيرند

  

اقدام بـه تملـك    ) ۲فاز (با توجه به اين نكته كه بعد از مطالعات طراحي قطعي       :۱تبصره  
ي حريم كه ممكـن     ها  لذا توجه ويژه به كفايت حد حريم و ساير مشخصه         شود   ميحريم پروژه   

از اهميـت خاصـي برخـوردار     شـود  آيندهثرات نامطلوب در ايمني راه در  است منجر به ايجاد ا    
  . است

  

هاي احتمالي كنترل و هدايت ترافيك        در اين مرحله الزم است مروري بر طرح        :۲تبصره  
در زمان اجراي پروژه انجام پذيرد تا اثرات منفي آن بر طرح قطعي مـشخص و اتخـاذ تـصميم                    

  .مقتضي به عمل آيد
  

انچه اين مرحله از بازرسي اولين مرحلـه بازرسـي پـروژه باشـد الزم اسـت       چن :۳تبصره  
  .مورد بررسي قرار گيرد ) ۵ و ماده ۴مفاد ماده ( موضوعات مطرح در مراحل قبلي بازرسي

  
   بازرسي ايمني راه۴مرحله : ۷ماده 

 شود كه ساخت پروژه به اتمام رسيده و عاليم و           اين مرحله از بازرسي هنگامي انجام مي      
اين مرحله  . تجهيزات ايمني آن نيز نصب شده ولي هنوز براي استفاده عموم گشوده نشده است             

شامل كنترل نهايي تمهيدات مورد نياز بـراي تـامين ايمنـي تمـامي كـاربران راه و عـدم وجـود               
باشـد و آخـرين فرصـت بـراي اطمينـان از       شرايط خطرناك در پروژه، قبل از گـشايش آن مـي         

كنترل اجراي مناسب تمهيدات ايمنـي نـشان داده     . هترين شرايط ايمني است   گشايش پروژه در ب   
شده در جزييات طراحـي       انجاماحتمالي  هاي نهايي طرح و همچنين هرگونه تغيير          شده در نقشه  

  .رود مي از اهداف مهم اين مرحله از بازرسي به شمار ،طي مرحله ساخت
د ذيل بصورت دقيق مـورد بازرسـي        در اين مرحله از بازرسي الزم است هر يك از موار          

  :قرار گيرد
  آيا تمهيدات كافي براي ايمني انواع كاربران راه صورت گرفته است؟ .۱



 ها                                           مراحل مختلف بازرسي ايمني براي انواع راهها و پروژه ١٤ 

  آيا از خطرات حاشيه راه بطور مناسب حفاظت شده است؟ .۲
شود در عمل اجرا شـده        آيا جزئيات روي نقشه تا آنجا كه به ايمني مربوط مي           .۳

 است؟
ي مرحله ساخت تغيير يافته، تـأثيرات آن        هايي كه جزييات طرح ط     آيا در محل   .۴

  بر روي ايمني كاربران ارزيابي شده است؟
روشـناييها،  (هـا، آشكارسـازها، تاسيـسات ايمنـي         كـشي  آيا تابلوها، عاليم، خط    .۵

ها از نظر اجرا و جانمايي، ايمني كافي بـراي كـاربران             ها و تبادل   ، تقاطع )تهويه
 نمايند؟ راه را تامين مي

  

ين مرحله از بازرسي انجـام بازديـدهاي روزانـه و شـبانه از محـل پـروژه                   در ا  :۱تبصره  
  . بند فوق الذكر بايد هم در روز و هم در شب مورد بازرسي قرار گيرد۵ضروري است و 

  

 چنانچه اين مرحله از بازرسي اولين مرحلـه بازرسـي پـروژه باشـد الزم اسـت       :۲تبصره  
  .مورد بررسي قرار گيرد ) ۶ و ماده ۵، ماده ۴ماده ( موضوعات مطرح در مراحل قبلي بازرسي

  
   بازرسي ايمني راه۵مرحله : ۸ماده 

در هنگـام   بايـد   اين مرحله از بازرسي شامل بررسي طرحهاي هدايت ترافيكي است كـه             
و براي تامين ايمني پرسنل عمليـاتي       ترميم و نگهداري راهها     بهسازي و   انجام عمليات ساخت،    

در ايـن مرحلـه از   . ردنـد گتهيـه و اجـرا   ههاي موجود توسط پيمانكاران كنندگان از را و استفاده 
  :بازرسي الزم است هر يك از موارد ذيل بصورت دقيق مورد بازرسي قرار گيرد

هاي ترافيكي، تابلوهاي     آيا وسايل هدايت و كنترل ترافيك شامل عاليم، حفاظ         .۱
ي بـراي   كشي روسازي، از نظر طراحـي و جانمـايي، ايمنـي كـاف              موقت و خط  

 نمايند؟ قابليت ديد آنها چگونه است؟ كاربران راه را فراهم مي
آيا ايمني كارگراني كه مشغول انجام عمليات در محوطه كـاري هـستند تـامين                .۲

 ؟شود مي
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هـاي انحرافـي احـداث     آيا تمهيدات كافي براي ايمني انواع كـاربران راه در راه   .۳
  شده جهت هدايت ترافيك، صورت گرفته است؟

مـورد  تابلوهاي موقت   عاليم و   تابلوهاي دايمي راه و     عاليم و   اقضي بين   آيا تن  .۴
 ود دارد؟استفاده در طرح هدايت ترافيك وج

آيا سرعت مجاز عبور از كنار منطقه عمليات بـا اقـدامات ايمنـي و تمهيـدات                   .۵
 پيش بيني شده تناسب دارد؟

  

باشـند  سـازگار  حلـي  عالوه بر اينكه با شـرايط م طرحهاي هدايت ترافيك بايد      :۱تبصره  
  .باشندنيز قابل اجرا بصورت ايمن 

  

اجراي طرح   در اين مرحله از بازرسي انجام بازديدهاي روزانه و شبانه از محل              :۲تبصره  
  .و بصورت پياده ضروري استبا وسيله نقليه هدايت ترافيك 

 در  الزم است تيم بازرسي طرح هدايت ترافيك را پس از اجرا توسط پيمانكـار              :۳تبصره  
بـدون آرم باشـد تـا مـورد شناسـايي           (محل پروژه ، هم در روز و هم در شب با وسـيله نقليـه                

  .الذكر را كنترل نمايد  بند فوق۵و بصورت پياده بازديد نموده و تمامي ) پيمانكار قرار نگيرد
  

   بازرسي ايمني راه۶مرحله : ۹ماده 
 يـا عـدم انجـام بازرسـي در          بازرسي ايمني راه در راههاي موجود بدون توجه به انجـام          

هـايي    بازرسي ايمني در اين مرحله تمام ويژگـي       . شود  مراحل طراحي و ساخت پروژه انجام مي      
تـوان   بدين ترتيب مـي   . را كه ممكن است منجر به وقوع تصادف شوند را شناسايي خواهد كرد            

  .از عملكرد ايمن راه اطمينان حاصل نمود
  :بايد مورد بررسي قرار گيرد عبارتند ازمواردي كه در اين مرحله از بازرسي 

هايي از راه و محيط اطراف آن كه ايمنـي كـاربران راه را                شناسايي تمام ويژگي   .۱
  كنند؛ تهديد مي



 ها                                           مراحل مختلف بازرسي ايمني براي انواع راهها و پروژه ١٦ 

اي كه ممكن است، با گذشت زمان، مشكلي براي ايمنـي         شناسايي هر خصيصه   .۲
يـد  تواننـد مـانع د     مـي مثالً شاخ و برگ درختان كه در اثر رشد          (راه ايجاد كند    
  ؛)تابلوها شوند

  اطمينان از سازگاري بين مشخصات ايمني راه و درجه عملكردي آن؛ .۳
  .احتمال تغيير در نحوة استفاده از راه با گذشت زمان .۴

 در اين مرحله از بازرسي انجـام بازديـدهاي روزانـه و شـبانه از محـل پـروژه                    :۱تبصره  
  .ضروري است

وي قطعاتي بـا طـول محـدود از راه كـه       بازرسي ايمني در راههاي موجود بر ر       :۲تبصره  
 الزم به ذكر است حداكثر طول قطعـاتي كـه در            .شود ميتوسط كارفرما تعيين خواهد شد انجام       

گيـرد در سياسـت بازرسـي         ميتوسط تيم بازرسي مورد بررسي قرار       تواند    ميقالب يك قرارداد    
  .شود  ميتعيين ) ۱۴موضوع ماده ( ايمني راه 

هـاي    هـاي موجـود نبايـد روي قطعـه          هاي ايمني در راه     بازرسيورت  در هر ص   :۳تبصره  
كنـد تـا از      مـي زيرا اين امر بازرسان را وسوسه       . بزرگي از راه و در مدت زمان كوتاه انجام شود         

بررسي بعضي از موارد چشم پوشي نموده و در نتيجه كيفيـت كـار بازرسـي و منـافع كارفرمـا                     
  .يابد كاهش 

 متفاوت است، زيـرا     ٢تصادفپرنقاط   هاي موجود با شناسايي     ي راه بازرسي ايمن  :۴تبصره  
اسـت كـه داراي پتانـسيل وقـوع     هايي  ويژگي، شناسايي  راههاي موجودهدف از بازرسي ايمني   

شـود در حاليكـه شناسـايي نقـاط           تصادف هستند و اين يـك اقـدام پيـشگيرانه محـسوب مـي             
يـك عمـل واكنـشي محـسوب      و م شـده تـصادفات انجـا  ي هـا  داده، بر مبناي تحليل     تصادفپر

  .گردد مي

                                                 
1-Black Spots 
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تصادف بـا هـدف شناسـايي علـل وقـوع تـصادفات بـه وقـوع         پر بررسي نقاط :۵تبصره  
در . شود   گفته مي  ٣"تصادفاتعلل  بررسي  "شود بلكه به اين اقدام        پيوسته، بازرسي محسوب نمي   

ر به وقوع تصادف    تواند منج  ميبازرسي ايمني راه بدون توجه به تصادفات گذشته، خطراتي كه           
 مـورد بررسـي قـرار       ، توسط تيم مجرب، داراي صالحيت و مـستقل از كارفرمـا           در آينده شوند  

  . گيرند مي

                 بــا بازديـــد ايمنـــي راه  ) Road Safety Audit(بازرســـي ايمنــي راه  : ۶تبــصره  
)Road Safety Inspection(ه و بازديـد  اگرچه اهـداف بازرسـي ايمنـي را   . باشد متفاوت مي

ف هستند و   هايي است كه داراي پتانسيل وقوع تصاد      ايمني راه هردو مربوط به شناسايي ويژگي      
  :گردند، ليكن تفاوتهاي ذيل بين اين دو وجود داردجزء اقدامات پيشگيرانه محسوب مي

بـرداري و نگهـداري راههـا     دسـتگاه متـولي بهـره   ذاتـي راه جزء وظـايف   ايمني  بازديد -۱
 ختيـاري  ا گردد در صورتيكه بازرسـي ايمنـي راه بـراي راههـاي موجـود             محسوب مي 

  .باشد مي
پذيرد لـيكن در انجـام    انجام بازرسي ايمني راه توسط تيم مستقل از كارفرما صورت مي          -۲

بازديد ايمني راه اين الزام وجود نـدارد و عمومـاً توسـط عوامـل كارفرمـا يـا مـشاور                     
  .شودذيصالح انجام مي

ه مـدت، ميـان   در قالب راهكارهـاي كوتـا  حاصل از بازديد ايمني راه اصالحي   اقدامات   -۳
ناسايي مشكالت و ارائه     ش ه،ليكن بازرسي ايمني را   . گيردصورت مي  مدت بلند و مدت

  . مسئوليت رد يا قبول نمودن آنها را بر عهده داردكه كارفرمااست  پيشنهاداتي كلي
  
  خاصي ها بازرسي: ۱۰ماده

تـوان تنهـا از       مي)  برداري طراحي، پيش از گشايش و بهره      (ا در هر مرحله     هر پروژه راه ر   
رانندگان سواري، راننـدگان وسـايل نقليـه         (ديدگاه ايمني يك يا گروهي از كاربران مختلف راه          

سنگين، موتورسواران، دوچرخه سواران، عابرين پياده، عابرين كهنسال، عابرين كم سـن، افـراد              
                                                 
1-Traffic Accident Investigation 



 ها                                           مراحل مختلف بازرسي ايمني براي انواع راهها و پروژه ١٨ 

گفتـه   خـاص  به اين نوع بازرسي، بازرسـي     . بازرسي نمود  ) يا نقص عضو  داراي ناتواني جسمي    
  .شود مي

  . گردد مي اين نوع بازرسي در صورت نياز و به تشخيص كارفرما درخواست :۱تبصره 

ها بوده با اين تفاوت كه در هنگام مرور      اين بازرسي مشابه ساير بازرسي     فرآيند :۲تبصره  
هاي مربوط به آن موضوع خاص انتخاب        د نظر، فقط آيتم   هاي مربوط به مرحله مور     چك ليست 

  .گيرد و مورد ارزيابي قرار مي
  

  ي خاصها بازرسي مكان: ۱۱ماده 
ي مختلفي نظير تقاطع هم سطح، تقـاطع غيـر هـم        ها  يك پروژه راه ممكن است از بخش      

 رفـاهي،   -سطح، پل بزرگ، تونل، مسير ويژه جهت اسـتفاده كـاربران خـاص، مركـز خـدماتي                
بر اين اساس هـر يـك از        . يستگاه پليس، ايستگاه انتظامي و ايستگاه اخذ عوارض تشكيل شود         ا

) طراحي، پيش از گشايش و بهـره بـرداري   ( توان در هر مرحله  ميي يك پروژه راه را  ها  بخش
هـا، بازرسـي مكانهـاي خـاص          به صورت مجزا مورد بازرسي قرار داد كه به اين نـوع بازرسـي             

  .شود اطالق مي

  . گردد مياين نوع بازرسي در صورت نياز و به تشخيص كارفرما درخواست  :۱بصره ت

ها بوده با اين تفاوت كه در هنگام مرور      اين بازرسي مشابه ساير بازرسي     فرآيند :۲تبصره  
ي مربوط به مرحله مورد نظر، فقط آيتمهاي مربوط به آن مكان خاص انتخـاب و                ها  چك ليست 

  .گيرد مورد ارزيابي قرار مي
  

  هاي راه بازرسي ايمني براي انواع پروژه: ۱۲ماده 
  : هاي زير را دارد  ايمني راه قابليت انجام بر روي هر يك از پروژه بازرسي
  هاي نوسازي؛ پروژه .۱
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 هاي بهسازي؛ پروژه .۲
  ي ترميم و نگهداري؛ها پروژه .۳
  سازي ترافيك؛ آرامي ها پروژه .۴
  راه؛ جانمايي عاليم و تجهيزات ايمني يها پروژه .۵
   ساماندهي ورودي شهرها؛يها پروژه .۶
و تجـاري   هايي از راه كه از داخل مناطق مـسكوني            ساماندهي قطعه  يها  پروژه .۷

  .كنند عبور مي
  

  بازرسي ايمني براي انواع راهها: ۱۳ماده 
بازرسي ايمني راه در مورد تمام انواع راهها اعم از آزادراه، بزرگراه، راه اصلي، راه فرعـي   

  .باشد يي قابل انجام ميو راه روستا
  

  سياست بازرسي ايمني راه: ۱۴ماده 
ها، راهها و مراحلي كه انجام بازرسي ايمني براي آنها اجباري است مـستلزم               تعيين پروژه 

ي بودجـه اي،    ها  سياستگذاري الزم از طرف وزارت راه و ترابري است كه بر اساس محدوديت            
لذا كارفرمايان بايد در هر زمـان بـر اسـاس آخـرين         . نيروي انساني و امكانات، قابل تغيير است      

  . نماينداقدام سياست مصوب وزارت راه و ترابري 
  



  
  
  
  

  فصل سوم
  

  بازرسي ايمني راهانجام  فرآيند
  

  بازرسي ايمني راهانجام  فرآيند: ۱۵ماده 
شـود كـه     مـي  كامال رسمي و گام به گام انجام         فرآيندبازرسي ايمني راه بر اساس يك       

مفـاد  . ها در هر گام مشخص نموده اسـت         را همراه با تعيين مسئوليت     فرآينداين  ) ۱-۳(جدول  
، الزامـي اسـت، بايـد     )۱۴مـاده   (يي كه بـر اسـاس سياسـت         ها  براي كليه بازرسي  ) ۱-۳(جدول  

  .رعايت گردد

  انتخاب پروژه براي بازرسي ايمني راه: ۱۶ماده 
بـه  ) ۱۴مـاده موضوع (سياست مصوب انتخاب پروژه براي انجام بازرسي ايمني در قالب         

  .باشد ميعهده كارفرما 

  انتخاب تيم بازرسي ايمني راه: ۱۷ماده 
تواند توسط يك فرد و يـا توسـط          ميبازرسي ايمني راه با توجه به اهميت و ابعاد پروژه           

در .  انجام شـود   ۱۹تيمي از افراد با تخصص، تجربه و صالحيت مطابق با موارد مندرج در ماده               
  .باشد ميرت انتخاب فرد يا تيم بازرسي به عهده كارفرما هر صو
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  بازرسي ايمني راهانجام  فرآيند )۱-۳ (جدول
  فعاليت  گام  مسئوليتها در مراحل مختلف بازرسي

  راه موجود  هدايت ترافيك  پيش از گشايش  طراحي

۱  
انتخاب پروژه 
  براي بازرسي

  كارفرما  كارفرما  كارفرما  كارفرما

۲  
 انتخاب تيم

  بازرسي ايمني راه
  كارفرما  كارفرما  كارفرما  كارفرما

۳  
اراية اطالعات 

  زمينه پيش
كارفرما و 

  مشاور
 دستگاه ،كارفرما 

  نظارت و پيمانكار
 دستگاه نظارت ،كارفرما 

  و پيمانكار
  كارفرما

  جلسة افتتاحيه  ۴
كارفرما، 

مشاور و تيم 
  بازرسي

كارفرما، دستگاه 
نظارت، پيمانكار و 

  سيتيم بازر

كارفرما، دستگاه نظارت، 
  پيمانكار و تيم بازرسي

كارفرما و تيم 
  بازرسي

۵  
ارزيابي مستندات 
  و بازديد ميداني

  تيم بازرسي  تيم بازرسي  تيم بازرسي  تيم بازرسي

۶  
تجزيه و تحليل 

  بازرسي
  تيم بازرسي  تيم بازرسي  تيم بازرسي  تيم بازرسي

  تيم بازرسي  م بازرسيتي  تيم بازرسي  تيم بازرسي  گزارش بازرسي  ۷

  جلسة اختتاميه  ۸
كارفرما، 

مشاور و تيم 
  بازرسي

كارفرما، دستگاه 
نظارت، پيمانكار و 

  تيم بازرسي

كارفرما، دستگاه نظارت، 
  پيمانكار و تيم بازرسي

كارفرما و تيم 
  بازرسي

۹  
پاسخ به گزارش 

  بازرسي

كارفرما با 
همكاري 

  مشاور

كارفرما با همكاري 
  دستگاه نظارت

ارفرما با همكاري ك
  دستگاه نظارت

  كارفرما

۱۰  
اعمال تغييرات 

  مورد توافق
كارفرما و  

  مشاور
كارفرما، دستگاه 
  نظارت و پيمانكار

كارفرما، دستگاه نظارت 
  و پيمانكار

  كارفرما

۱۱  
 فرآينداتمام 

بازرسي و 
  بازخورد نتايج آن

كارفرما و  
  مشاور

كارفرما و دستگاه 
  نظارت

 نظارت كارفرما، دستگاه
  و پيمانكار

  كارفرما
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تواند با انتخاب مدير تيم بازرسي مسئوليت انتخـاب سـاير اعـضا را      كارفرما مي:۱تبصره  
  .به وي واگذار نمايد

 كـاري    آل، يك تيم از بازرسان بـه دليـل برخـورداري از سـوابق                در حالت ايده   :۲تبصره  
در نتيجـه بحـث و      و  هـا     شدن ايـده   مختلف، امكان ارايه نقطه نظرات و عقايد متفاوت و بارور         

 . بهتر از يك بازرس است،تبادل نظر

  تعداد و تركيب اعضاي تيم بازرسي: ۱۸ماده 
 تعداد و تركيب اعضاي تيم بازرسـي بـه نـوع راه، نـوع پـروژه و مرحلـه اي كـه                       -الف

  . شود بستگي دارد ميبازرسي در آن انجام 
  :باشد يمه اهم وظايف وي به شرح زير يك مدير باشد ك بازرسي بايد داراي  هر تيم-ب

  هاي بازرسي؛ هماهنگي برنامه .۱
  رهبري جلسات تيم بازرسي؛  .۲
حصول اطمينان از در دسترس بودن تجهيـزات و مـدارك مـورد نيـاز بـراي                  .۳

  انجام بازرسي؛
مشخص نمودن وظايف اعضاء و حصول اطمينان از اينكه افراد تيم وظـايف              .۴

  اند؛ خود را به درستي انجام داده
شـان    آگاهي و هشدار دادن به اعضاي تيم بازرسي راجع به ايمني و سـالمتي              .۵

  ؛ در حين انجام بازرسي 
 .تهية گزارش بازرسي .۶

 كارفرما به جهت سهولت و تسريع در رونـد انجـام بازرسـي ايمنـي راه الزم اسـت                   -ج
اهم وظـايف  . نمايد شخصي را به عنوان رابط بين كارفرما و تيم بازرسي به تيم بازرسي معرفي          

  :اين رابط عبارت است از
  كمك به تيم بازرسي جهت تهية اطالعات پيش زمينه الزم در مورد پروژه؛ .۱
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هـاي اعمـال شـده در     هـا و محـدوديت      اطالعات ميداني و بيان سياست     ئهارا .۲
 .طراحي توسط كارفرما

ر  رابط معرفي شده از طرف كارفرما، عضو تـيم بازرسـي نبـوده و نبايـد در كـا                   : تبصره  
براين اساس حضور وي به هنگـام انجـام         . بازرسان دخالت نمايد و آنها را تحت تاثير قرار دهد         

  . بازرسي ايمني راه الزامي نيستفرآيند
  

  شرايط و مشخصات تيم بازرسي: ۱۹ماده 
: توانند در تيم بازرسـي حـضور داشـته باشـند كـه از چهـار شـرط                  ميبطور كلي افرادي    

 .گردند برخوردار باشند ميتقالل كه در ادامه تشريح تخصص، تجربه، صالحيت و اس

   تخصص-الف
هدف از بازرسي ايمني راه شناسايي هر گونه مشکل بالقوه در رابطه با ايمنـي راه اسـت                  

ها وجود داشته باشد تا اطمينـان     اي از تخصص    لذا در تيم بازرسي ايمني راه الزم است مجموعه        
داشتن حداقل  . اند  مني پروژه، مورد بررسي قرار گرفته     حاصل شود بيشتر موضوعات مرتبط با اي      

اي در يكـي از موضـوعات مهندسـي     مدرك دانشگاهي ليسانس در رشته عمران با مهارت حرفه  
طراحي راه، مهندسي ترافيك، مهندسي ايمني راه، مديريت ترميم و نگهداري راه و ابنيـه فنـي و     

ويت در تيم بازرسي ايمني راه محـسوب        مديريت هدايت و كنترل ترافيك شرط الزم براي عض        
هـاي آموزشـي بازرسـي ايمنـي راه و دريافـت گواهينامـه نيـز                 همچنين گذراندن دوره  . شود مي

  .ضروري است

توانـد   مـي هاي مورد نياز در تيم بازرسـي متناسـب بـا مرحلـه بازرسـي                  تخصص :۱تبصره  
  .متفاوت باشد

 ايمنـي راه و اعطـاي گواهينامـه،         هـاي آموزشـي بازرسـي       متـولي برگـزاري دوره     :۲تبصره  
  .باشد ميمعاونت آموزش، تحقيقات و فناوري دبيرخانه دايمي بازرسي ايمني راه مستقر در 
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ي بازرسي ايمني، گواهينامه حضور     ها   در صورتيكه افراد متقاضي عضويت در تيم       :۳تبصره  
دبيرخانه دايمي يد به تاييد ها با هاي آموزشي خارج از كشور را ارايه نمايند، اعتبار دوره          در دوره 

  .برسدبازرسي ايمني راه 

ي راه و   هـا    داشتن حداقل مدرك دانـشگاهي فـوق ليـسانس در يكـي از گـرايش               :۴تبصره  
ترابري و حمل و نقل، ترافيك، ايمني راه، ترميم و نگهداري راه و ابنيه فني جهت مديريت تـيم     

  .بازرسي ايمني راه ضروري است

   تجربه-ب
 شرايط عضويت در تيم بازرسي ايمني راه داشتن تجربه اجرايي الزم بـراي              يكي ديگر از  

  .انجام بازرسي ايمني راه است

 حداقل تجربه الزم براي عضويت درتيم بازرسي، انجام حداقل دو بازرسي ايمنـي    :۱تبصره  
در ايـن خـصوص متقاضـي عـضويت بايـد گـواهي             . راه در همان مرحله به عنوان همراه است       

  .هاي بازرسي شده قبلي ارائه نمايد ني بر همراهي تيم بازرسي از كارفرماي پروژهمعتبري مب

 حداقل تجربه الزم براي مديريت تيم بازرسي، انجام حداقل چهار بازرسي ايمنـي              :۲تبصره  
در اين خصوص متقاضـي مـديريت تـيم       . راه در همان مرحله به عنوان عضو تيم بازرسي است         

هاي بازرسي شده قبلي      ر عضويت در تيم بازرسي از كارفرماي پروژه       بايد گواهي معتبري مبني ب    
  . ارائه نمايد

   صالحيت-ج
بازرسان ايمني راه عالوه بر دارا بودن تخصص و تجربه كافي، بايد از صالحيت اخالقي               

بـدين  . ي مـورد نظـر برخـوردار باشـند        ها   و پروژه  ها  الزم براي بازرسي و بررسي آگاهانه طرح      
تـشخيص ايـن    . ورزي و تبعيض، كار بازرسـي را انجـام دهنـد            رسان بدون غرض  ترتيب كه باز  

  .باشد ميصالحيت به عهده كارفرما 
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   استقالل -د
 بايـد مـستقل از عوامـل دخيـل در      تيم بازرسي ايمني راه در كليه مراحل بازرسي پـروژه  

هـاي    يـري  تصميمپروژه مورد نظر شامل كارفرما، مشاور، پيمانكار و دستگاه نظارت باشد تا در              
  .خود تحت تاثير آنها قرار نگيرد

  
  ارايه اطالعات پيش زمينه : ۲۰ماده 

ايـن  . ارايه تمام اطالعات الزم براي انجـام كامـل بازرسـي يـك پـروژه ضـروري اسـت           
، )شامل نوع عملكـرد راه و سـرعت طراحـي   (تواند شامل معيارهاي طراحي پروژه       مياطالعات  
     مومي و خصوصي و گزارشـهاي مربـوط بـه مطالعـات ترافيـك     ها، مشخصات فني ع     تمام نقشه 

، مطالعـات هواشناسـي، شـرايط خـاص حـاكم بـر عبـور و مـرور از جملـه                     )حجم و سرعت  (
خصوصيات اجتماعي و فرهنگي منطقه و يا تركيب غيـر معمـول ترافيـك در زمـان خاصـي از                    

هـاي هـدايت    ي پروژه و طـرح ها و استانداردهاي استفاده شده در طراح        سال، فهرستي از راهنما   
ي محلي و هر گونه اطالعات اضـافة مـورد نيـاز    ها  و خط مشي   ها  ترافيك، اسناد پيمان، سياست   

كارفرما موظف است بـا درخواسـت مـدير تـيم بازرسـي، كليـه اطالعـات            . گروه بازرسي باشد  
 اختيـار تـيم   مذكور را مستقيما و يا از طريق هماهنگي با مشاور، دستگاه نظارت و پيمانكـار در              

  .بازرسي قرار دهد

اگر پروژه اي در يك مرحله قبل تحـت بازرسـي قـرار گرفتـه باشـد الزم اسـت                     :۱تبصره  
گزارش آن بازرسي همراه با تصميمات اتخاذ شده در مورد پيشنهادات تيم بازرسي قبلي توسط               

  .كارفرما در اختيار بازرسان قرار گيرد

. اي انجام بازرسي به مرحله بازرسي نيز بـستگي دارد          اطالعات پيش زمينه الزم بر     :۲تبصره  
باشـد   مـي بطوريكه بعضي از اطالعات فوق الذكر در مراحل مختلف بازرسي ايمني راه مشترك              

  .كند ميولي بعضي از آنها در مراحل مختلف تغيير 



  ٢٧                                                                            دستورالعمل بازرسي ايمني راه

 تـيم بازرسـي الزم اسـت برخـي از اطالعـات محلـي را كـه در اختيـار كارفرمـا                    :۳تبصره  
 .   از طريق گفتگو با  ساكنين بومي و مردم محلي بدست آوردباشد مين

ي راهـسازي   ها  هاي پروژه    در بازرسي مراحل طراحي يك پروژه، الزم است نقشه         :۴تبصره  
تواند بر پيشنهادهاي    مياقدامات مجاور   . مجاور، توسط كارفرما در اختيار تيم بازرسي قرار گيرد        

 .بازرسي يك پروژه تاثيرگذار باشد

 ۲۰۰۰/۱هاي طرح با مقياس حـداقل   بازرسي نياز به نقشه   ۲ به منظور انجام مرحله      :۵صره  تب
يي باعث پايين آمدن كيفيت بازرسي شده و بررسي برخي از           ها  عدم وجود چنين نقشه   . باشد مي

مواجـه   محـدوديت  بـا  را بازرسـان  و نمـوده  مـشكل  دچـار  دارنـد  نياز زياد دقت به كه را پارامترها
  . نمايد مي

 در ۲۰۰۰/۱ي بـا مقيـاس حـداقل    ها  بازرسي نيز نياز به نقشه ۳ انجام دقيق مرحله     :۶تبصره  
ي جزييـات بـا   هـا  و همچنـين نقـشه   ۵۰۰/۱هـاي خـاص    در ارتفاع و براي مكان۲۰۰/۱طول و   
  .دارد ۱۰۰/۱ يا ۲۰۰/۱مقياس 

طالعـات   بازرسي ايمني راه و به منظور جلوگيري از انباشـت ا           ۶ در مورد مرحله     :۷تبصره  
اضافي در خصوص پروژه و پايين آمدن كيفيت كلـي بازرسـي، الزم اسـت بازرسـان فقـط بـر                     

 مصاحبه با ساكنين محلـي از       ،در اين بازديد  . اساس مشاهدات خود در بازديد ميداني عمل كنند       
 .اهميت خاصي برخوردار است

  
  برگزاري جلسه افتتاحيه : ۲۱ماده 

بعـد از تـشكيل تـيم بازرسـي و قبـل از ارزيـابي                بازرسي ايمنـي راه      ژه براي هر پرو  
مستندات پروژه و بازديد ميداني، الزم است يك جلسه رسمي توسط كارفرما و با حـضور تـيم                  

كه متناسب با مرحله بازرسي ممكن است شـامل مـشاور، پيمانكـار و              (بازرسي و عوامل پروژه     



                    فرآيند انجام بازرسي ايمني راه                                                       ٢٨ 

رسي را به عوامـل پـروژه معرفـي و          در اين جلسه ابتدا كارفرما تيم باز      . تشكيل شود ) ناظر باشد 
 مـذكور در    ژهاگـر پـرو   .  نمايـد  ميمني را تشريح    هاي پروژه و هدف از بازرسي اي        سپس ويژگي 

 تـيم   ها و خصوصيات پروژه توسط طراح براي اعـضاي          مرحله طراحي باشد، الزم است ويژگي     
اين جلسه فرصت مناسبي است تا تيم بازرسي پس از يك بررسـي كلـي             . گردد  بازرسي تشريح   

 و موارد ابهـام خـود را مطـرح و مـشاور و سـاير                ها  هاي پروژه، پرسش    ها و طرح    بر روي نقشه  
بـدين  . ي خاص آن را براي تيم بازرسي تشريح نماينـد           ها  عوامل پروژه نيز اهداف طرح و جنبه      

  :توان بصورت زير بر شمرد ميترين اهداف تشكيل جلسه افتتاحيه را ترتيب مهم
كردن به شناسايي بهتر و كاملتر مـشكالت و خطـرات بـالقوه و تعيـين                  كمك .۱

  وضعيت ايمني پروژه؛ 
در حضور  ) مشاور، ناظر، پيمانكار  (مباحثه تيم بازرسي ايمني با عوامل پروژه         .۲

  ارد؛هايي كه نياز به توضيح د كارفرما در مقوله
آشنا كردن تيم بازرسي ايمني با سوابق پروژه و اقـدامات انجـام شـده تـا آن                   .۳

  زمان؛
    بازرسي ايمني راه؛فرآيندآشنا كردن كارفرما و ساير عوامل پروژه با  .۴
  تعيين هدف بازرسي ايمني راه بطور واضح و مشخص؛ .۵
  . بازرسيفرآيندتصويب برنامه زماني انجام  .۶

 با عوامل پروژه نبايد تنها به جلـسه افتتاحيـه محـدود شـود و              ارتباط تيم بازرسي   :۱تبصره  
هـاي    الزم است پس از اين جلسه، بازرسان با عوامل پروژه براي بحث در مورد تمامي قـسمت                

طرح، ارتباط داشته باشند و عوامل پروژه نيـز در ارايـه اطالعـات و رفـع ابهامـات موظـف بـه                
  .  باشند ميهمكاري با تيم بازرسي 

با اسـتناد بـه بنـد ج    ( خود را به عنوان رابط   كارفرما بايستي در اين جلسه نمايندة :۲تبصره  
  .جهت همكاري با تيم بازرسي معرفي نمايد) ۲۰ذيل ماده 
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  ارزيابي مستندات و بازديد ميداني: ۲۲ ماده
   ارزيابي مستندات-الف

 قبـل و بعـد از       ، بايـد  ۲۲زمينه و مستندات جمع آوري شده، موضوع ماده           اطالعات پيش 
هدف از ايـن ارزيـابي، تحليـل    . اولين بازديد ميداني توسط تيم بازرسي مورد ارزيابي قرار گيرد    

تر جهت شناخت بهتر پروژه قبـل از          اطالعات مربوط به پروژه جهت دستيابي به اطالعات دقيق        
  .استبازديد ميداني و مقايسه وضع موجود پروژه با مستندات آن بعد از بازديد ميداني 

  
   بازديد ميداني-ب

 بازديد ميداني در كليه مراحل بازرسي بايد انجام شود؛ .۱
مند انجام شود به طوري كه تمـام          بازديد ميداني بايد به روشي منطقي و نظام        .۲

  موضوعات موثر برعملكرد ايمني پروژه، مورد بررسي دقيق قرار گيرند؛
 درخـصوص ايمنـي     اعضاي تيم به هنگام بازديد ميداني فقط نظرات خود را          .۳

 موضوعات بپردازند؛ساير راه ارايه نمايند و نبايد به بحث و بررسي 
يي هـا   ثبت اطالعات مشاهده شده در هنگام انجام بازديدهاي ميداني با روش           .۴

  كه در بند ه همين ماده بيان شده، ضروري است؛
 . بازرسي ايمني ضروري است۶ و۵، ۴انجام بازديد شبانه در مراحل  .۵

  
در بازديدهاي شبانه بايد فقط موضـوعاتي را بررسـي و ثبـت نمـود كـه در طـول                     : تبصره

  .بازديد روزانه قابل بررسي و ثبت نبوده اند
 بازرسي ايمني، الزم است تيم بازرسي قطعه مـورد نظـر            ۶ و   ۵،  ۴در مراحل    .۶

بازديـد اول  . را هم در روز و هم در شب حداقل در دو مرحله بازديد نمايـد          
و جهت آشنايي با شرايط و مشخصات كلي قطعه و بازديـد            با سرعت بيشتر    

دوم با دقت و حوصله بيشتر و جهـت ثبـت جزييـات مربـوط بـه مـسايل و          
  .گيرد مشكالت ايمني صورت مي
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 در انتهاي بازديد اول، اعضاي تيم بايد در مورد مشكالت ايمني قطعه مـورد نظـر            :۱تبصره  
  .بحث نموده و در اصول به توافق برسند

 بازرسـي ايمنـي، جهـت ثبـت بعـضي از جزييـات        ۶ و   ۴ در بازديد دوم مراحـل       :۲ه  تبصر
  .يي از قطعه تحت بازرسي بصورت پياده نيز طي شودها است بخشالزم مشكالت موجود، 
) در روز و شـب    ( بازرسي ايمني، قطعات مورد بازديـد        ۶ و   ۵،  ۴ در مراحل    .۷

 راه توسط اعـضاي     بايد در هر دو جهت ترافيك و با سرعت معمول كاربران          
  .  تيم طي شود

  

  ي ميدانيها  تجهيزات مورد نياز براي انجام بازديد-ج
تيم بازرسي براي انجام بازديد ميداني در مراحل مختلـف عـالوه بـر در اختيـار داشـتن                   

  : ي پروژه بايستي تجهيزات زير را همراه داشته باشدها نقشه
 وسيله نقليه مناسب براي اعضاي تيم؛ .۱

  رنگ زرد جهت نصب روي وسيلة نقليه در هنگام بازديد؛ با گردان هاي چراغ .۲
  متر دستي و چرخي؛ .۳
  دوربين عكاسي و فيلمبرداري؛ .۴
  هاي الزم و متناسب با مرحله بازرسي؛  ليست هايي از چك كپي .۵
 .جليقه ايمني براي همه اعضاي تيم .۶

دها استفاده شود بـه   در بازدي   در صورتي كه از نرم افزار مديريت بازرسي ايمني راه           :تبصره
 و همچنـين رايانـه قابـل حمـل بـراي ثبـت اطالعـات حاصـل از                  GPSهمراه داشتن دسـتگاه     

  .مشاهدات الزم است
  

   نكات تكميلي در بازديدهاي ميداني-د
 نكاتي كه ذيال به آنها اشاره گرديده است رعايت آنها در طول اجراي بازديدهاي ميداني               

وص بازديد و اعضاي تيم بازرسي ضروري است و مدير تـيم            از طرف راننده وسيله نقليه مخص     
  :بازرسي مسئول كنترل آنها است
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نكات ضروري كه راننده وسيله نقليه بايد در طول عمليات بازديد ميداني رعايـت      .۱
  :كند عبارتند از

 تبعيت كامل از قوانين و مقررات راهنمايي رانندگي؛ ¨
 احتياط كامل در هنگام رانندگي؛ ¨
 وظايف رانندگي و عدم دخالت در كار بازرسي؛پرداختن به  ¨
هاي گردان و ساير عاليم هشدار دهنده روي وسيلة نقليـه             استفاده از چراغ   ¨

رو و يا زماني كـه بـه سـبب     رانندگي در نزديكي سواره  به خصوص هنگام    
شهري اشـغال   هاي برون عمليات بازديد، بخشي از سواره رو به ويژه در راه 

 .شده است
  

ري كه اعضاي تيم بازرسـي بايـد در طـول عمليـات بازديـد ميـداني                 نكات ضرو  .۲
  :رعايت كنند عبارتند از

هاي ايمني با قابليت ديد باال هنگامي كـه خـارج از وسـيلة                پوشيدن جليقه  ¨
 نقليه هستند؛

 هـستند، يكـي از       رو  زماني كه اعضا در حال بازرسي جزء به جـزء سـواره            ¨
 .ايمني پشت سر گروه باشداعضاي تيم به انتخاب مدير تيم مراقب 

 .همراه داشتن لباس مناسب با شرايط آب و هوا و استفاده به موقع از آن ¨
 .ي اوليه در وسيله نقليهها همراه داشتن جعبه كمك ¨

 
   ثبت اطالعات در بازديدهای ميدانی -ھ

 بازرسـي، الزم اسـت نـواقص و    ۳ و  ۲،  ۱در بازديدهاي ميداني مربوط به مراحل        .۱
هـا و     ي توضـيحي بـر روي نقـشه       ها   شده را بصورت يادداشت    مشكالت مشاهده 

 و يـا    هـا   در صورت نقص نقـشه    . ترسيمات موجود و در محل مربوطه ثبت نمود       
ي مورد نظر را تهيـه و از     ها  عدم دسترسي به آنها الزم است بازرسان كروكي محل        

  .آن براي نمايش مشكالت و مشاهدات مربوط به ايمني استفاده نمايند
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 بازرسـي، هـر مـشكل مـشاهده         ۶ و   ۵،  ۴يدهاي ميداني مربوط به مراحل      در بازد  .۲
 .شده بايد همراه با كيلومتراژ محل و شمارة قطعه ثبت گردد

  

 در صورت استفاده از نرم افزار مديريت بازرسي ايمني راه، برداشت موقعيت نقـاط               :تبصره
  .  ضروري استGPSار با استفاده از دستگاه  مشكل

  

ديجيتالي از كليه نقايص و مـشكالت ايمنـي مـشاهده شـده در       تهيه عكس رنگي     .۳
  .بازديدهاي ميداني كليه مراحل بازرسي اجباري است

تهيه فيلم ديجيتالي جهت ثبت وضـعيت توپـوگرافي و مشخـصات كلـي منطقـه،                 .۴
وضعيت كلي راه از ديـد راننـدگان وسـايل نقليـه و همچنـين ثبـت پارامترهـاي                   

ك، سرعت وسايل نقليه، وضعيت ديـد المانهـاي     عملكردي راه شامل جريان ترافي    
راه به خصوص در شب و محدوديتهاي مسافت ديد و عملكرد راه در موقعيتهاي              

فيلم تهيه شده از اين جهت مفيد است كه به بازرسان اجـازه        . بحراني الزامي است  
دهد كه در هنگام تنظيم نهايي گزارش بازرسي، شرايط محل و اوضاع ترافيـك    مي

 .زمان كه ضروري بود، مجدداً بررسي نمايندرا هر 
  

 گزارش مكتوب بازرسي بايد كامل و در برگيرنده همه مسايل و مشكالت باشد بـه                :تبصره
  .ي كه نياز به مراجعه به فيلم تهيه شده نباشد گونه

ي مفيد ثبـت اطالعـات در بازديـدهاي شـبانه اسـتفاده از ضـبط                ها  يكي از روش   .۵
  . باشد ميصوت 

 
   تجزيه و تحليل بازرسي:۲۳ماده 

كليه مدارك جمع آوري شده در مورد پروژه، نتايج جلسات اوليه و همچنـين اطالعـات                
ذاري گ  به دور از دخالت و تاثير     ( آمده از بازديدهاي ميداني بايستي در يك محيط مناسب         بدست

 تجزيـه   توسط اعضاي تيم بازرسـي مـورد بـازبيني و          )مرتبط و عوامل دخيل در پروژه      افراد غير 
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، مسايل مختلف ايمني شناسـايي و پيـشنهادات           تحليل دقيق قرار گيرد و پس از بحث و بررسي         
  .الزم جهت ثبت در گزارش بازرسي ارايه گردد

  

 تحليل اسناد فقط با تأكيد بـر تـامين ايمنـي كـاربران راه و بـر اسـاس اهـداف                   :۱تبصره  
  .مسايل غير مرتبط با ايمني بپردازندبازرسي ايمني راه انجام گردد و اعضاي تيم نبايد به 

 تشخيص و ارزيابي خطر وقوع تصادفات، دو عمل اصلي هـستند كـه بايـد در                 :۲تبصره  
  . تجزيه و تحليل بازرسي انجام گيرند

ممكـن اسـت تـيم بازرسـي بـراي ايجـاد حمايـت از                  در برخي موارد خـاص       :۳تبصره  
 باشد كـه در ايـن صـورت بـا همـاهنگي بـا               پيشنهادهاي خود نياز به انجام تحقيق بيشتر داشته       

  .كارفرما فرصت الزم براي اين كار به تيم بازرسي داده خواهد شد

نـويس گـزارش       اعضاي تيم در اين مرحله بايد در مورد چارچوب كلـي پـيش             :۴تبصره  
  .توافق نمايند) چارچوب گزارش بازرسي(ي حاصل از بازرسيها نتايج و يافته

  
  يگزارش بازرس:  ۲۴ ماده

گزارش بازرسي يك سند جامع، شفاف، مختصر و مفيـد دربـاره پـروژه مـورد بازرسـي                  
شده توسط تيم بازرسي را كه قبال بـه توافـق كليـه            است كه مسايل و مشكالت ايمني شناسايي        

 همراه با يك توضيح تئوري از اقـداماتي كـه         اعضاي تيم رسيده است، بصورت شفاف و روشن       
اين گزارش كه بايد    . نمايد ميكرد ايمني پروژه مد نظر قرار گيرد، ارايه         تواند براي بهبود عمل    مي

گـردد و قابـل    مـي توسط تيم بازرسي تهيه و به كارفرما ارايه گردد يـك گـزارش نهـايي تلقـي                  
تواند اصالح آنرا درخواست كند يا از اعضاي تـيم بخواهـد      باشد و كارفرما نمي     تجديد نظر نمي  

  .اصي را حذف و يا به آن اضافه نمايندها يا جزئيات خ كه يافته
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كارفرمـا،  ( اي نوشته شـود كـه توسـط خواننـدگان              گزارش بازرسي بايد به گونه     :۱تبصره  
لذا استفاده از عكس همـراه بـا   . به طور كامل قابل فهم باشد) مشاور، پيمانكار و دستگاه نظارت    

  .توضيح نكات كليدي مربوط به مشكالت ايمني ضروري است

بندي تصويب شده در جلـسه افتتاحيـه           گزارش بازرسي بايد براساس برنامه زمان      :۲ تبصره
  .ارايه گردد

شـود، بـه علـت حجـم بـاالي           مي چنانچه بازرسي بر روي قطعات مختلف انجام         :۳تبصره  
نويس گزارش براي هر قطعه مـورد بازرسـي، قبـل از شـروع                اطالعات، ضروري است كه پيش    

دم انجام اين كار منجر بـه پيچيـدگي و درهـم آميختگـي اطالعـات              ع. بازرسي بعدي تهيه شود   
  . گردد جمع آوري شده براي قطعات مختلف و كاهش دقت بازرسي مي

  
  ساختار گزارش بازرسي: ۲۵ماده 

سازي گزارشات بازرسي ساختار مشخصي براي گزارش بازرسي ارايـه            به منظور يكسان    
  :راه بايد شامل موارد زير باشدبه طور كلي گزارش بازرسي ايمني . شده است

  هژ مشخصات كلي پرو–الف 
شامل نام پروژه، نام راه، طول پروژه، نام كارفرمـا، نـام مـشاور طـراح، نـام پيمانكـار،                    

و شـرايط آب و  ) روز، ماه، سال و ساعت بازديـد     (ي بازرسي ايمني، تاريخ بازديد ميداني       مرحله
تواند بر اساس ضرورت و بـا تاييـد مـدير تـيم              يممطالب تكميلي بيشتري    . هوايي زمان بازديد  

  . بازرسي در اين بخش از گزارش ارايه گردد

   جزئيات مربوط به بازرس يا تيم بازرسي-ب
شامل نام و تخصص اعضاي تيم بازرسي، نـام و مشخـصات مـدير تـيم، وضـعيت و                   

ـ                      ام و  مسئوليت هر يك از اعضاي تيم بازرسـي، نـام و مشخـصات همراهـان تـيم بازرسـي و ن
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تواند بر اساس ضرورت و بـا تاييـد مـدير            ميمطالب تكميلي بيشتري    . مشخصات رابط كارفرما  
  .تيم بازرسي در اين بخش از گزارش ارايه گردد

   اطالعات پروژه-ج
شامل فهرست كليه اطالعاتي كه از طريق كارفرما و ساير عوامـل پـروژه در اختيـار تـيم                   

، اطالعاتي كـه مـدير      )ا، مدارك، اطالعات آماري و غيره     ه  شامل نقشه (بازرسي قرار گرفته است     
تيم بازرسي درخواست نموده ولي به داليلي در اختيار تيم قرار نگرفته اسـت و مـستنداتي كـه                   

  )شامل فيلم، عكس و غيره(تيم بازرسي در هنگام بازديد ميداني تهيه نموده است

ي تهيه شده و فهرست آن در ايـن          مستنداتي كه در بازديد ميداني توسط تيم بازرس        : تبصره
  .گردد بايد به پيوست گزارش بازرسي، تحويل كارفرما داده شود ميبخش ارايه 

    هاي بازرسي  توضيح جزييات و يافته-د
اي از    دهد شامل ارايه خالصه    مياين قسمت كه بخش عمدة گزارش را تشكيل          .۱

 بـا تعيـين     نواقص و مشكالت ايمني شناسايي شده توسط تيم بازرسـي همـراه           
سطح ريسك هر يك از مشكالت و ارايه اقـدامات اصـالحي پيـشنهادي بـراي             

جهت شفاف سازي و مستندسازي هـر چـه بهتـر، الزم       . باشد ميرفع مشكالت   
يي كه مشكالت شناسايي شده در آنهـا        ها  ها، مدارك و عكس     است تمامي نقشه  
 بخش از گزارش     و يادداشت تشريح گرديده اند در اين        نويسي  همراه با خالصه  

  .گنجانده شوند
ايـن جـدول شـامل شـش سـتون      . ها بـصورت جـدولي اسـت    نحوه ارايه يافته   .۲

 مربـوط بـه مـشكل    ۲ مربوط به رديـف، سـتون       ۱باشد كه به ترتيب، ستون        مي
 مربوط به سطح ريسك مرتبط با مشكل، سـتون          ۳، ستون   )يافته بازرسي (ايمني  

 ۵بازرسي براي رفـع مـشكل، سـتون          مربوط به اقدام پيشنهادي و توصيه تيم         ۴
 مربـوط بـه     ۶مربوط به شماره عكس و فيلم مربوط به توضيح مشكل و ستون             

  .پاسخ كارفرما به اقدام پيشنهادي تيم بازرسي است
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 بازرسي ايمني راه و به منظور تعيين دقيق محـل وجـود مـشكل    ۶ و ۴ در مراحل    :۱تبصره  
بدين ترتيـب  . گردد  اضافه مي  ۲نيز بعد از ستون     ستون ديگري مربوط به كيلومتراژ محل مشكل        

  .ي بازرسي هفت ستوني خواهد شدها جدول يافته

اقـدام  "تـوان سـتوني را تحـت عنـوان             جهت پيگيري نتايج بازرسي ايمني راه مي       :۲تبصره  
  .براي تعيين اينكه آيا پاسخ، اجرا شده است يا نه نيز به جدول اضافه نمود" انجام شده

يي كه از طرف تيم بازرسي بـراي رفـع مـشكالت ارايـه              ها  توصيهپيشنهادات و    .۳
  :گردد بايد مي
  .؛بر مبناي داليل صحيح مهندسي باشد ¨
 ؛متناسب با مرحله انجام پروژه باشد ¨
 ؛متناسب با نوع و درجه راه و نوع پروژه باشد ¨
  ؛نبايد منجر به طراحي مجدد شود ¨
ـ  (نبايد طراحي شده و همراه با ذكر جزييات باشد         ¨ را طراحـي بـه عهـده       زي

 ).باشد مشاور طراح مي

  :گيري و امضاي بازرسان  نتيجه-ھ
هاي خاصي اسـت      هاي كليدي و مشخصه     اي از يافته    نتيجه گيري شامل خالصه    .۱

اي   توانـد در نامـه      گيـري مـي     ايـن نتيجـه   . كه به دقت يا توجه خاص نياز دارند       
  .جداگانه به همراه گزارش به كارفرما ارايه شود

ي كه بازرسـي ايمنـي راه توسـط تـيم بازرسـي انجـام شـده و بـراي                    در مواقع  .۲
هاي احتمالي، محلي براي درج امضاي همـه اعـضاي            جلوگيري از سوء استفاده   

بايـد توجـه داشـت كـه گـزارش         . تيم در انتهاي گزارش در نظـر گرفتـه شـود          
گـردد كـه امـضاي تمـام          بازرسي زماني داراي اعتبار بوده و سند محسوب مـي         

  .م بازرسي كننده در پايان گزارش وجود داشته باشداعضاي تي
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 ها  پيوست-و

 شامل اسناد مورد استفاده براي بازرسي و توضيحات و توجيهاتي كه براي هـر بازرسـي                
اند كه به صورت پيوست گزارش اصلي توسط تيم بازرسي بـه كارفرمـا تحويـل داده                   بكار رفته 

  .نمايند ص مشاهدات ارايه مياي در خصو ها اطالعات ويژه پيوست. شوند مي

 بازرسـي، الزامـي نيـست ولـي         فرآينـد ي پر شده در     ها   پيوست نمودن چك ليست    :تبصره  
ي پر شده را نيـز بـه پيوسـت          ها  چنانچه كارفرما بخواهد، تيم بازرسي موظف است چك ليست        

 .  گزارش اصلي ارايه نمايد

  
  تعيين سطوح ريسك مشكالت ايمني: ۲۶ماده 

بينـي تكـرار و       وح ريسك مشكالت ايمني از جداولي كه بر اساس پـيش          براي تعيين سط  
سـطوح مختلـف   ) ۲-۲(جـدول  . شـود   اند، استفاده مي    شدت وقوع تصادفات احتمالي تهيه شده     

نيز سـطوح مختلـف شـدت وقـوع         ) ۳-۲(در جدول   . دهد مياحتمال تكرار تصادفات را نشان      
سـطوح ريـسك تـصادفات احتمـالي      ) ۴-۲(در نهايت از جدول     . تصادفات احتمالي آمده است   

نـوع اقـدامات اصـالحي نيـز بـراي سـطوح            . باشد  براي مشكالت شناسايي شده قابل تعيين مي      
  .اند ارايه شده) ۵-۲(مختلف ريسك به صورت توصيه در جدول 

  
   سطوح احتمال تكرار تصادفات)۲-۲(جدول 

  توضيح  تكرار
  يك بار يا بيشتر در هفته  مكرر

  ك بار در سال اما كمتر از يك با در هفتهبيش از ي  محتمل
  يك بار در طول پنج سال  گهگاه

   سال۵يك بار در بيشتر از   غير محتمل
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   سطوح شدت تصادفات احتمالي)۳-۲ (جدول
  توضيح  شدت

  احتمال مرگ چندين نفر  خيلي شديد
   يك نفرجراحت شديد همراه با احتمال مرگ  شديد
  و جزيي اندك  جراحت  جزئي

  همراه با احتمال جراحت جزييخسارت مالي   فيفخ
  

   سطوح ريسك)۴-۲(جدول 
  تكرار          

  شدت
  غيرمحتمل  گهكاه  محتمل  مكرر

  زياد  خيلي زياد  خيلي زياد  خيلي زياد  خيلي شديد
  متوسط  زياد  خيلي زياد  خيلي زياد  شديد
  كم  متوسط  زياد  خيلي زياد  جزئي
  كم  كم  متوسط  زياد  خفيف

  
  )توصيه( اقدامات اصالحي )۵-۲(جدول 

  اقدامات اصالحي  سطح ريسك
  .حتما و فوري بايد اصالح گردد  خيلي زياد

  . داشته باشدزيادي حتي اگر هزينه اصالح قرار گيردباالي بايد در اولويت   زياد
  . اما در اولويت مربوطهانجام اقدامات اصالحي ضروري است  متوسط

  .هاي كم و جزيي ضروري است ف هزينهانجام اقدامات اصالحي با صر  كم
  

 الزم به ذكر است كه تخصيص يك سطح ريسك به مشكل ايمني كامال براسـاس               :تبصره
بيني دقيق    باشد و جداول ارايه شده فقط در راستاي كمك به پيش           ميقضاوت مهندسي بازرسان    

  .باشد سازي نحوه بيان موضوع از طرف بازرسان مي بازرسان و نيز يكسان
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  جلسه اختتاميه: ۲۷ه ماد
بندي مـصوب در   پس از تهيه گزارش بازرسي توسط تيم بازرسي و بر اساس برنامه زمان      

 بازرسي مجدداً توسط كارفرما به جلسه اختتاميـه         فرآيندجلسه افتتاحيه، تمامي عوامل دخيل در       
 فرآينـد م اي از روند انجـا    در اين جلسه رسمي، ابتدا مدير تيم بازرسي خالصه        . شوند  دعوت مي 

هاي مثبت و منفي كار را ارايه نموده و از همكاري كارفرما و ساير عوامل پروژه              بازرسي و جنبه  
پـردازد و نتـايج    ميهاي گزارش بازرسي ايمني راه      سپس به بيان يافته   . آورد ميقدرداني به عمل    

موضـوعات   شدن    اين جلسه فرصت مناسبي براي روشن     . رساند ميگزارش را به اطالع كارفرما      
  . خاص بازرسي براي كارفرما و ساير عوامل پروژه است

بـه تـشخيص    ( مدير ارشد و نيز تعدادي از كارشناسان ارشد دسـتگاه كارفرمـا              :۱تبصره  
بـه  ) مديريت طرح، مشاور طراح، مـشاور نـاظر و پيمانكـار        (و عوامل دخيل در پروژه      ) كارفرما

  . ضور داشته باشندتناسب مرحله بازرسي بايد در جلسه اختتاميه ح

توانند از اين جلسه جهت ارايه نقطـه نظـرات     تمامي عوامل دخيل در پروژه مي   :۲تبصره  
توجـه شـود كـه    . سازي پاسخ گزارش اسـتفاده كننـد   هاي بازرسي قبل از آماده   خود درباره يافته  

  . هاي بازرسي تلقي شود جلسه اختتاميه نبايد بعنوان فرصتي براي مخالفت با يافته
  

  پاسخ به گزارش بازرسي: ۲۸ماده 
پس از برگزاري جلسه اختتاميـه، كارفرمـا موظـف اسـت مطـابق برنامـه زمـان بنـدي           
مصوب، گزارش بازرسي را به صورت دقيق بازنگري نموده و پاسخ مكتوبي بصورت شـفاف و     

  :ي نمودبند توان به شكل زير طبقه ها را مي به طور كلي انواع پاسخ. مستند براي آن تهيه نمايد
شده توسط تيم بازرسي اعـالم   كارفرما موافقت خود را با مشكل ايمني شناسايي   .۱

هاي پيشنهادي گزارش بازرسي براي اصـالح آن مـشكل           نموده و يكي از گزينه    
  .پذيرد ميرا جهت اقدام الزم 
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شده توسط تيم بازرسي اعـالم   كارفرما موافقت خود را با مشكل ايمني شناسايي   .۲
 اصالح آن، اقدامي غير از آنچه كه در گـزارش بازرسـي آمـده               نموده ولي براي  
 .گيرد است در نظر مي

شـده و همچنـين يكـي از          كارفرما موافقت خود را با مـشكل ايمنـي شناسـايي           .۳
ي پيشنهادي توسط تيم بازرسـي اعـالم نمـوده ولـي بـه دليـل وجـود                  ها  گزينه

ورت كارفرما بايـد    در اين ص  . داند ميهايي اصالح آن را قابل انجام ن        محدوديت
 و  هـا   ها، برنامه خود را بـراي رفـع محـدوديت           ضمن تشريح واضح محدوديت   

 .اصالح مشكل بصورت دقيق مشخص نمايد
كند در اين صـورت داليـل رد    كارفرما مشكل ايمني شناسايي شده را قبول نمي       .۴

 .هاي بازرسان بايد كامالً شفاف و براساس اصول علمي توضيح داده شوند يافته

ي سـاير عوامـل   تواند جهت تهيه پاسخ گزارش بازرسي از هم فكـر    مي كارفرما   :۱ره  تبص
  .مند گردد دخيل در پروژه بهره

 كارفرما موظف است يك نسخه از گزارش بازرسي ايمني راه را همراه با پاسخ               :۲تبصره  
  .تهيه شده براي آن، جهت ثبت به دبيرخانه دايمي بازرسي ايمني راه ارسال نمايد

  
  اعمال اصالحات: ۲۹ه ماد

 ۳ و ۲، ۱پيشنهادات اصـالحي پذيرفتـه شـده در گـزارش مربـوط بـه مراحـل              .۱
بازرسي بايد توسط مشاور طراح اعمـال گـردد و نتيجـه آن بـه تاييـد كارفرمـا                   

در صورت نياز به هرگونه طراحي مجدد، اين كار نيز بايد توسط مـشاور      . برسد
  طراح انجام پذيرد؛

 بازرسـي بايـد   ۴رفته شده در گزارش مربوط به مرحله        پيشنهادات اصالحي پذي   .۲
ي هـا  طراحـي . توسط پيمانكار اعمال گردد و نتيجه كار به تاييد كارفرمـا برسـد       
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جزيي و ارايه جزييات اجرايي براي آن نيز، در صورت نياز، توسـط دفتـر فنـي           
  .پيمانكار انجام و قبل از اجرا به تاييد كارفرما برسد

 بازرسـي بايـد   ۵يرفته شده در گزارش مربوط به مرحله        پيشنهادات اصالحي پذ   .۳
  .توسط پيمانكار اجراكننده طرح انجام شود

مسئوليت اعمال پيشنهادات اصالحي پذيرفته شده در گزارش مربوط به مرحلـه      .۴
توانـد بــصورت امــاني يــا   مــيباشــد و وي  مــي بازرسـي بــه عهــده كارفرمـا   ۶

  .ه اجراي آن نمايداقدام ب) استخدام مشاور و پيمانكار(پيماني

تواند جهت تاييد درستي اقدامات اصالحي انجام شده توسط مـشاور            مي كارفرما   : تبصره
مجددا از همفكري و نظر تـيم بازرسـي     ) فقط از جنبه تامين ايمني كاربران راه      (طراح و پيمانكار  

  . استفاده نمايد
  
   بازرسي و بازخورد نتايج آنفرآينداتمام : ۳۰ماده 

ل اصالحات و تاييد صحت آنها، كارفرما بايد بطـور رسـمي پايـان              پس از اعما   .۱
 . بازرسي ايمني راه را در مرحله مورد نظر اعالم نمايدفرآيند

كارفرما موظف است گزارش كاملي از اقدامات اصالحي انجام شـده را جهـت               .۲
  .ثبت به دبيرخانه دايمي بازرسي ايمني راه ارسال نمايد

يي كه مورد بازرسـي     ها   و محل  ها  ظر گرفتن پروژه  كارفرما موظف است با زير ن      .۳
 بازرسـي ايمنـي راه را بـا    فرآينـد انـد بـازخورد حاصـل از اجـراي      قرار گرفتـه  

هماهنگي دبيرخانه دايمي بازرسي ايمني راه، مشخص و جهت استفاده در ساير         
برداري متخصصان و اصالح و ارتقـاي ضـوابط و اسـتانداردهاي             ، بهره ها  پروژه

بـه طـور كلـي هـدف از انتـشار دانـش و        .  در كـشور، منتـشر نمايـد       ايمني راه 
وري از راه    ها، كسب حداكثر بهره      آمده از بازرسي ايمني پروژه      اطالعات بدست 

  . و اجتناب از تكرار خطاهاي مشابه است



  
  
  
  

  چهارمفصل 
  

  ها و منافع بازرسي ايمني راه هزينه
  

   هزينه انجام بازرسي ايمني راه:۳۱ماده 
  :زينه انجام بازرسي ايمني راه شامل سه مؤلفه زير استه 

الزحمه بازرس يا تيم بازرسي ايمني راه كه در قالب قـرارداد بـا كارفرمـا                 حق .۱
 شود؛ ميمشخص 

 فرآينـد كارشناسي كه كارفرما براي هدايت و هماهنگي        )  ساعت -نفر(هزينه   .۲
ي صـرف  بازرسي ايمني راه، جلسات كارشناسي و تهيه پاسخ گزارش بازرسـ   

 نمايد؛ مي
 در پاسـخ      شـده   هاي مربوط به اجـراي پيـشنهادات اصـالحي پذيرفتـه            هزينه .۳

شامل هزينه احتمالي مطالعـه و طراحـي جزييـات پيـشنهاد،     (گزارش بازرسي 
 ).هزينه پيمانكاري اجراي پيشنهاد و هزينه نظارت بر اجرا

زرسي بـا توجـه بـه       الزحمه انجام بازرسي ايمني توسط تيم با       روش محاسبه حق    :تبصره
 راه در آيين نامه نحوه عقد قرارداد بازرسـي ايمنـي            نوع راه، نوع پروژه و مرحله بازرسي ايمني       

  .گردد ارايه شده است ميراه كه توسط شورايعالي فني ابالغ 
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  منافع حاصل از بازرسي ايمني راه: ۳۲ماده 
  :تند از ايمني راه عبار  بازرسيفرآيندمهمترين منافع حاصل از انجام 

 ي راه به دليل كاهش تعداد و شدت تصادفات؛ها كاهش هزينة چرخة عمر پروژه .۱
  هاي جديد و شبكه راههاي موجود؛ ارتقاي سطح ايمني در راه .۲
  توسعه دانش مهندسي ايمني راه؛ .۳
  ارتقاي استانداردهاي موجود طراحي، ساخت و بهره برداري از راهها؛ .۴
  .هاي واكنشي گيرانه نسبت به روشهاي پيش آشكار شدن اهميت توجه به روش .۵



  
  
  
  
  پنجمفصل 

  
   بازرسي ايمني راه چك ليست

  
  هدف از چك ليست : ۳۳ماده 

به عنوان ابزاري كمكي و يـادآوري       ) پيوست دستورالعمل ( بازرسي ايمني راه      ليست  چك
تن ، شناسايي مشكالت ايمني آنها و اطمينان از درنظـر گـرف           ها  كننده جهت ارزيابي ايمني پروژه    

ايـن چـك ليـست      . گيرد  تمام موضوعات مرتبط با ايمني، توسط بازرسان مورد استفاده قرار مي          
بـرداري    طراحـي، سـاخت و بهـره   فرآيندكمك شاياني به درك سريع جايگاه بازرسي ايمني در    

 فرآينـد بـراي هـر مرحلـه از    . نمايـد  ي راه توسط مديران پروژه و مهندسين طـراح مـي          ها  پروژه
براي هر يـك از مراحـل شـشگانه بازرسـي           (ليست متفاوتي وجود دارد       راه چك  بازرسي ايمني 

اي بـه پيوسـت      ليست جداگانـه    ايمني راه كه در فصل دوم دستورالعمل به آن اشاره گرديد چك           
، بازرسـان، مـشكالت   هـا  با توجه به نوع سؤاالت مطرح شده در چك ليـست          ). ارايه شده است  

 . نمايند مي و براي آنها پيشنهادات اصالحي ارايه ايمني موجود در پروژه را شناسايي

 همواره پيش از بررسي اسناد و مدارك پروژه و بازديد از محـل، اعـضاي تـيم                  :۱تبصره  
  .ليست مناسب با مرحله بازرسي، آشنا شوند بازرسي بايد با چك
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ليست شرط الزم براي انجام يك بازرسي ايمني موفق محسوب             استفاده از چك   :۲تبصره  
دانش، تجربه و مهارت بازرسان همراه با قضاوت صـحيح از مهمـات      . شود ولي كافي نيست    مي

  . باشند ميانجام يك بازرسي ايمني راه موفق 
  

   ليست زمان استفاده از چك: ۳۴ماده 
 ۳ و   ۲،  ۱هـاي طراحـي در مراحـل        هاي بازرسي بـه هنگـام بررسـي نقـشه           ليست  از چك 

 تمام مراحـل بازرسـي و نوشـتن گـزارش بازرسـي اسـتفاده       بازرسي، بازديد ميداني از محل در   
ليـست مخـصوص همـان مرحلـه      فراموش نشود كه براي هر مرحله بازرسـي از چـك         . شود  مي

  .استفاده شود
  

  ليستها راهنماي تكميل چك: ۳۵ ماده 
. ليستها براي آن مرحله از بازرسـي بايـد كنتـرل شـوند     كليه سؤاالت ذكر شده در چك    

  .شود مييك زدن اعضاي تيم بازرسي در مقابل سؤاالت انجام اين موضوع با ت

بايـد  تـر دارد      كه نياز بـه تحقيـق و بررسـي دقيـق           ها  اي از چك ليست      هر نكته  :۱تبصره  
  .توسط تيم بازرسي با عالمت مشخص گردد

ليستها به گزارش بازرسي در مواردي كه كارفرما تـشخيص             ضميمه كردن چك   :۲تبصره  
ي هر مرحله، موضوعات غير     ها  در اين شرايط ممكن است در چك ليست       . شدبا  دهد الزامي مي  

شود وجود داشته باشد لـذا بـراي امكـان تـشخيص ايـن               مياي كه بازرسي     مرتبط با نوع پروژه   
" غير مـرتبط  "موضوع، الزم است تيم بازرسي در ستون توصيه و در مقابل موارد مذكور عبارت               

  .را درج نمايد
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  هاي فني بازرسي ايمني راه ليست چك
  )فاز صفر(سنجي   بازرسي مرحلة امكان- ١

  توضيحات  خير  بله  موضوع
   كليات- ١- ١
         اهداف و عملكرد پروژه- ١- ١- ١
        )توضيح دهيد( نوع عملكرد طرح چيست؟ - 
         آيا طراحي با نوع و عملكرد راه سازگار است؟- 
نياز كليه كـاربران زيـر را   ) دد آنيا طراحي مج( آيا طرح پيشنهادي    - 

  كند؟ برآورده مي
                                                                ها سواري •
  ها موتورسيكلت •
  ها دوچرخه •
  وسايل نقليه سنگين  •
  ها و وسايل نقليه مسافرتي اتوبوس •

      

         سازگار است؟هاي مجاور  با كاربري زمينآيا طرح پيشنهادي- 
آيا طرح پيشنهادي با طرح جامع شهرهاي مجاور از نظر ايمني - 

        سازگار است؟

        تركيب ترافيك - ۲- ۱- ۱
بيني شده، بطور مناسب در نظرگرفته  تركيب ترافيك پيشحجم و   آيا  - 

        شده است؟

        ها به طرح   نوع و درجه دسترسي- ٣- ١- ١
بيني شـده   كرد پيشبا عمل هاي موجود و احتمالي آيا تعداد دسترسي- 

        براي طرح سازگار است؟

  كند؟ مي فراهم را ايمن هاي دسترسي ايجاد امكان طرح، حريم عرض  آيا- 
 در صورت عبور طرح از مناطق مـسكوني، آيـا تمهيـدات الزم ديـده                - 

  شده است؟
      

         مولدهاي اصلي ترافيك- ٤- ١- ١
ــك   -  في ده ترا ــ ــد كنن ي لي تول ــز اصــ ا فواصــل مراك ــ ز از قب(آي ــ ــل مراك ي

فيـك، مراكـز خريـد               يـد كننـده ترا جهـت  ) مسكوني، مراكـز اصـلي تول
  جلوگيري از وقوع مشكالت ايمني كافي است؟

اگر جواب منفي است آيا تمهيـدات الزم جهـت تـامين ايمنـي در نظـر                 - 
  گرفته شده است؟

      

يا پيش     آيا توسعه و اجراي طرح، دسترسي     -  بيني شده به     هاي موجود 
          نمايد؟ ع مياين مراكز را قط
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  توضيحات  خير  بله  موضوع
يـن مراكـز، داراي فاصـلة كـافي از               آيا دسترسي  -  ا هاي مربوط به 

        هاي احتمالي هستند؟ تقاطع

        بندي طرح  مرحله- ٥- ١- ١
از نظـر ايمنـي ديـده              -  ثر اجراي فازهاي بعدي بر فازهاي قبل  ا  آيا 

        شده است؟

         عمليات آتي- ٦- ١- ١
ا  -  يمني طرح با انجام عملياتهاي زير در آينده تحت تأثير قـرار   آيا 

  گيرد؟ مي
  تعريض •
  اضافه كردن باند دوم •
  راستادهي مجدد •
)تغيير نوع تقاطع و(ها  تغييرات هندسي عمده در تقاطع • . . . .  
  توسعه در امتداد طرح •

      

         تاثير در سطح شبكه- ٧- ١- ١
ي راه مـشخص   آيا اثرات منفـي طـرح روي ايمنـي شـبكة پيرامـون       - 

        شده است؟

         آيا به اين موضوع به مقدار كافي توجه شده است؟- 
   موضوعات طراحي - ٢- ١
         انتخاب مسير- ١- ٢- ١
        هاي مربوط به راستاي طرح، ايمن هستند؟  آيا مشخصه- 
دا     -  ا يـن توسـعه چـه          مة اگر طرح، توسعه و  ا  راههاي موجود است، 

        ). دهيدتوضيح(تأثيري بر ايمني دارد؟ 

ايمـن اسـت؟ يـا مـي               -  نـد     اگر مسير جديد است، آيا راستاي آن  توا
        )توضيح دهيد(ترگردد؟  ايمن

از نظر منظـر           -  ه  يـي،     آيا طرح با محدوديتهاي فيزيكي اطراف را آرا
        متناسب و سازگار است؟

        هاي اصلي شبكه راه موجود سازگار است؟  آيا طرح، با مشخصه- 
اثر ا- ٢- ٢- ١         تصال به شبكة موجود 
ها طرح پيـشنهادي بـه شـبكة موجـود             آيا تمام قطعاتي كه در آن      - 

        پيوندد، از نظر ايمني مناسب هستند؟ مي

         استانداردهاي طراحي- ٣- ٢- ١
بـا  ( آيا از اسـتانداردهاي طراحـي مناسـب اسـتفاده شـده اسـت؟          - 

        )فيكتوجه به دورنماي پروژه و عملكرد آن از نظر تركيب ترا
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  توضيحات  خير  بله  موضوع
         سرعت طرح و سرعت مجاز- ٤- ٢- ١
    آيا سرعت طرح با موارد زير متناسب است؟- 

  نوع عملكرد راه •
  راستاي قايم و افقي •

      

         آيا سرعت مجاز تعيين شده با سرعت طرح متناسب است؟- 
 آيا تغيير ناگهاني در سرعت پيشنهادي يا سرعت مجاز در طول  - 

        ح ايمن است؟طر

        هاي ترافيك  حجم طراحي و ويژگي- ٥- ٢- ١
         آيا سرعت طرح متناسب با حجم و تركيب ترافيك است؟- 
ثـر تغييـرات پـيش            -  ا بينـي نـشده در حجـم و           آيا ايمنـي طـرح در 

        افتد؟ تركيب ترافيك به مخاطره مي

  ها  تقاطع- ٣- ١
        ها  تعداد و نوع تقاطع- ١- ٣- ١
بـا       و طرح كلي، فاصله و سـاير مشخـصه         آيا نوع    -  هـاي تقاطعهـا 

  توجه به موارد زير مناسب است؟
 عملكرد اصلي طرح •
  سرعت طرح •
 هاي متقاطع عملكرد راه •
 تركيب ترافيك طرح و راههاي متقاطع •
   راهانواع تقاطعهاي موجود در طرح و بخشهاي مجاور •

      

  ؟ ها با توجه به موارد زير مناسب است  آيا تعداد تقاطع- 
  دسترسي ايمن •
  عدم تأثير روي شبكة مجاور راه •
ي • نقل    اضطراريةدسترسي وسايل 

      

ها در   آيا راستاهاي قايم و افقي با توجه به نوع و فاصلة تقاطع           - 
         است؟ نظر گرفته شده

ــي -  ا م ــ ــاطع   آي ــوان تق ا    ت ــ ي ــرد و  ذف ك ــ ــروري را ح غيرض ــاي  ه
يمـن   راه مجا  كةها را با ايجاد تغييراتي در شب        دسترسي ا تـر    ور 

  نمود؟
      

        باشد؟ ها براي تمام كاربران راه ايمن مي  آيا زاويه تقاطع- 
  هاي محيطي  محدوديت- ٤- ١
         جوانب ايمني- ١- ٤- ١
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  توضيحات  خير  بله  موضوع
هاي فيزيكي زمينهاي مجاور از قبيل پوشـش گيـاهي             آيا مشخصه  - 

هـا بـر    ههـاي تنـد و پرتگـا      متراكم، پوشش جنگلي، ترانـشه، شـيب      
  گذارند؟ ايمني تأثير منفي مي

      

نباشت برف، آفتـابگير   آيا اثرات اقليمي مانند باد، مه،   -  ا يخبندان و 
نداز        گير بودن   يا سايه  ا غروب خورشيد به   كافي  ۀ و زاوية طلوع و 

  )در شب و روز(اند؟  مورد توجه قرار گرفته

      

جـود يـا   هـا بـا آب و هـواي مو        هـا و دسترسـي      ها، قـوس     آيا شيب  - 
  )گير آلود يا برف مثالً نواحي مه(عوارض زمين متناسب هستند؟ 

      

 آيا تمهيدات الزم براي مقابلـه بـا عوامـل احتمـالي بـه هـم زننـده                - 
ننــده   اظر طبيعـي و  (تمركـز را ) ماننـد منــ . . . . در نظــر گرفتـه شــده  .

  است؟

      

يمـن             -  ا اظر، مكاني براي توقف   آيا براي مشاهده چشم اندازها و من
  ر نظر گرفته شده است؟د

      

 آيا موضوع ريزش، رانش و نشست زمين مورد توجه قرار گرفتـه    - 
  است؟

      

با عوامل ناشي از شرايط آب             -   آيا نياز است تمهيداتي براي مقابله 
. و هوايي منطقه نظير بهمن، طوفان شن و  .   در نظر گرفته شود؟.

      

اننـد گـاو، گوسـفند و        آيا تمهيداتي براي مقابله با عبور احـشام م         - 
 . . .   در نظر گرفته شده است؟.

      

   ساير موضوعات- ٥- ١
ا تمهيــدات الزم در صــورت آب-  ر   آيــ ه، در نظــ الي را گرفتگــي احتمــ

  گرفته شده است؟
      

بير كـافي          سطح بـا راه      در صورت وجود گذرگاه هم     -  آهـن، آيـا تـدا
  سازي آن در نظر گرفته شده است؟ براي ايمن

      

مـثالً بـراي مـسيرهاي      (هاي موقت يا پاركينگ        به توقفگاه   آيا نياز  - 
غيـره      هـا، نـواحي تفريحـي، اسـتراحتگاه         توريستي، كاميون  ) هـا و 

  مورد توجه قرار گرفته است؟

      

         آيا موضوع تأمين روشنايي براي طرح در نظر گرفته شده است؟- 
ه قــرار    -  يه راه مـورد توجــ ذب كننـده ســفر در حاشــ  آيـا منــاطق جــ

ند؟ تهگرف   ا
      

 آيا رويدادهاي فرهنگي، مذهبي يـا ورزشـي كـه باعـث بـه وجـود                 - 
غير ايمن مي يط    شود در نظر گرفته شده است؟  آمدن شرا

      

 ساير موضوعاتي كه ممكن است بر ايمني تاثير داشـته باشـند را              - 
  .بررسي كنيد
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  )فاز يك( بازرسي مرحلة طراحي مقدماتي - ٢
  
  

  توضيحات  خير  بله  موضوع
   كليات- ١- ٢
         تغييرات ناشي از بازرسي مرحلة قبل- ١- ١- ٢
سـنجي شـده       آيا شرايطي كه اصوالً طرح بـر اسـاس آن امكـان            - 

براي مثال آيا هيچ تغييـري      (بود، تاكنون تغييري نكرده است؟      
اور، فعاليــت بكة مجــ ــه در شــ اي ناحي ــك  هــ في ا تركيــب ترا ــ ي اي 

  )صورت نگرفته است؟

      

 تغيير باقي تاكنون بدون كلي پروژه از بازرسي قبلي شكل  آيا- 

  است؟  مانده
      

         شرايط آب و هوايي- ٢- ١- ٢
يي         آيا پديده  -  ماننـد بـرف، يـخ، بـاد، مـه، سـيل،         (هاي آب و هـوا

غيــره ا تجربيــات محلــي كــه مــشخص) طوفــان شــن و  كننــدة  يــ
  اند؟ مشكالت خاص هستند، مد نظر قرار گرفته

      

         تجهيزات- ٣- ١- ٢
ه بـه محـدوديت       طراحي در  آيا -  هـاي محيطـي توجـه        تجهيـزات را

  شده است؟
      

        اند؟  آيا تاسيسات جانبي راه، حريم قانوني را رعايت نموده- 
         دسترسي به امالك و نواحي مجاور- ٤- ١- ٢
ثالً (هـا رعايــت شـده اســت؟     آيـا مــوارد ايمنـي در دسترســي  -  مــ

  )ورودي، خروجي و پيوندها
      

ثرات جريان پايين       -  ا دست و باالدسـت نقـاط        آيا طرح تحت تأثير 
  ها قرار دارد؟ دسترسي بخصوص در نزديكي تقاطع

      

هاي كاميون   ها و پاركينگ    آيا در طرح دسترسي به استراحتگاه      - 
   ديد ايمن توجه شده است؟لةاز نظر فاص

      

         نواحي مجاورعة توس- ٥- ١- ٢
يمـن     مراكز عمد  آيا طرح دسترسي   -  ا ة توليد سفر را بـه صـورت 

ايمـن دسترسـي           كنترل مي  هـا وجـود      نمايد؟ آيا امكـان توسـعة 
  دارد؟

      

غ       -  هـاي مجـاور باعـث       هـاي راهنمـايي راه       آيا روشـنايي يـا چـرا
نندگان مي   گردد؟ گمراهي را

      

        هاي اضطراري  وسايل نقليه و دسترسي- ٦- ١- ٢
ــن    -  يم ا ــردد  ــي و ت ــراي دسترس ب داتي  ــ ا تمهي ــ نقل آي ايل  ــ ــةوس  ي

  اضطراري در نظر گرفته شده است؟
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  توضيحات  خير  بله  موضوع
        بندي طرح  مرحله- ٧- ١- ٢
 آيا امكان سـاخت طـرح در يـك مرحلـه وجـود دارد؟ در صـورت                 - 

يـي در نظـر گرفتـه شـده بـراي         منفي بودن جواب آيا برنامه اجرا
ايمني را تامين خواهد كرد؟ ف  ل   فازهاي مخت

      

        ير و نگهداري تعم- ٨- ١- ٢
از قبيـل دسـتگاههاي بـرف                 -  يـة تعميـر و نگهـداري،  نقل  آيا وسايل 

  توانند به صورت ايمن در مسير مشغول به كار شوند؟ روب، مي
      

   موضوعات طراحي- ٢- ٢
         استانداردهاي طراحي- ١- ٢- ٢
بـه عـوارض    ( آيا سرعت طـرح و سـرعت مجـاز مناسـب هـستند؟           - 

  .) كنيدزمين و عملكرد راه توجه
      

         مقاطع عرضي تيپ- ٢- ٢- ٢
هـاي مقطـع      هـا و ديگـر ويژگـي        ، ميانـه   ها   آيا عرض باندها، شانه    - 

  عرضي براي عملكرد راه مناسب است؟
      

رو در رابطـه بـا مـوارد زيـر مناسـب               آيا عرض باندهاي سـواره     - 
  است؟
  راستا •
  ابعاد وسايل نقليه •
  حجم ترافيك •
  سرعت •
  افيكهاي سرعت و حجم تر تركيب •

      

 آيا باندهاي سبقت يا باندهاي كندرو در صورت نياز به آنهـا در              - 
  اند؟ نظر گرفته شده

      

 آيا مناطق عاري از مانع به صورت مناسب و كافي در نظر گرفته  - 
  اند؟ شده

      

 آيا عرض ميانه درنظر گرفته شده براي جاده امكان گردش ايمن            - 
  كند؟ در محل بازشوهاي ميانه را فراهم مي

      

         تاثير مقطع عرضي- ٣- ٢- ٢
         آيا طرح داراي تغييرات نامناسب در مقطع عرضي است؟- 
ايمن هستند؟        آيا شيب  -  هايي كـه     مخصوصاً در محل  (هاي عرضي، 

  .)كنند ها تالقي مي مقاطعي از راه موجود با دسترسي
      

        يابد؟  آيا مقطع عرضي راه در محل پلها كاهش مي- 
        طرح مديريت ترافيك - ٤- ٢- ٢
ايمـن، طراحـي                 آيا تمام طـرح    -  فيـك بـه صـورت  هـاي مـديريت ترا

  اند؟ شده
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  توضيحات  خير  بله  موضوع
        هاي راه ها و كناره  شانه- ٥- ٢- ٢
هـا فـراهم شـده        بخش در شانه     آيا موارد زير به صورت رضايت      - 

  است؟
  شده و بدون روكش هاي روكش شانه •
  ها ر خاكريزها د عرض مناسب شانه •
  ها شيب عرضي شانه •

      

ايمـن مـورد اسـتفاده وسـايل            ها مي    آيا شانه  -  ننـد بـه صـورت  توا
  سواران قرار بگيرند؟ سرعت، موتورسواران يا دوچرخه نقلية كم

      

        ها نامه  عدم رعايت استانداردها يا آيين- ٦- ٢- ٢
تانداردهاي  -  اص مــسير، اســ يط خــ را ـايسمهــ
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  توضيحات  خير  بله  موضوع
         اتصال مسير موجود به مسير جديد- ٣- ٣- ٢
ديم مــشكالت ايمنــي وجــود  -  د و قــ ا در محــل تالقــي راه جديــ  آيــ

، تالقي در تاج قوس يا شرايطي كه ممكن است باعث           (دارد؟ مثالً
نندگان شود   .)كاهش قابليت ديد را

      

هـاي مختلـف،      ا استانداردهاي متفاوت مورد استفاده در قطعه      آي- 
  دهد؟ ايمني را تحت تأثير قرار مي

      

نتقال در محل   -  ا ماننـد شـهري بـه      (هايي كه تغييـرات محيطـي         آيا 
غيـره         برون وجـود دارد، بـه     ) شهري، سرازيري به سـربااليي و 

  صورت ايمن انجام شده است؟

      

        يلة رانندگان خوانا بودن مسير به وس- ٤- ٣- ٢
هاي آن، در زمان مناسـب      آيا طرح كلي مسير، عملكرد و ويژگي       - 

نندگان قابل تشخيص است؟   بوسيلة را
      

ننـدگان مـي         آيا سرعت  -  ننـد بـه    هاي ورودي مناسب بوده و را توا
  صورت صحيح وارد مسير شوند؟

      

  ها  تقاطع- ٤- ٢
         قابليت ديد از درون و برون تقاطع- ١- ٤- ٢
هاي تقاطع با     آيا راستاهاي افقي و قايم در تقاطع يا در ورودي          - 

يط ديد متناسب است؟   شرا
      

ننـدگان از وجـود تقـاطع آگـاه مـي       -  بخـصوص در  (شـوند؟    آيا را
  )هنگام ورود از مسيرهاي فرعي

      

دليل وجـود مـوارد زيـر دچـار مـشكل            به طرح در ديد قابليت آيا - 
  شود؟ مي

  حصارها يا موانع ايمني •
  حصارهاي مرزي و محيطي •
  مبلمان خيابان •
  تسهيالت پاركينگ •
  تابلوها •
  منظرآرايي •
  هاي پل پناه جان •

      

هـا،   ها و ديگر خطرات نزديك به تقاطع        هاي ريلي، پل     آيا گذرگاه  - 
  از وضوح كافي برخوردارند؟

      

        هاي محلي تأثيرگذار بر قابليت ديد است؟ آيا طرح داراي ويژگي- 
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  توضيحات  رخي  بله  موضوع
 آيا خطوط ديد تقاطع به وسيلة عوامل دايمـي يـا مـوقتي، ماننـد              - 

ــارك  پ ة  ــ ي نقل ايل  ــ ــدود     وس ــه مح ي نقل ايل  ــ ف وس ــ ا ص ــ ي ــده و  ش
  شوند؟ مي

      

         طرح كلي- ٢- ٤- ٢
نتخــاب -  ا اطع  ــ ــوع تق ا ن ــ ده   آي ــاطع (شــ ــاطع  شــكلTتق دان، تق ــ ، مي

غ غيره چرا   متناسب با عملكرد دو مسير متقاطع است؟) دار و 
      

بعاد تقاطع   -  ا يـه، مناسـب                 آيا  نقل هـا بـراي حركـات انـواع وسـايل 
  هستند؟

      

غيرمعمـول تأثيرگـذار    ها عاري از هرگونه ويژگي  آيا تقاطع  -  هاي 
ايمني راه هستند؟   بر 

      

 آيا عرض خطوط و مسيرهاي حركت گردشي براي تمام وسـايل      - 
  نقليه مناسبند؟

      

ب      آيا طرح ويژگي   -  اعث تاثير جريان بـاال دسـت و   هاي هندسي كه 
يـي جريـان    (پايين تقاطع بر ايمني شـود     هـاي   بـراي مثـال همگرا

  دارد؟) ترافيكي

      

        هاي ورودي مطابق با تقاطع طرح شده است؟  آيا سرعت- 
  :هايي كه طرح ميدان پيشنهاد شده است  در محل- 

  سواران مد نظر قرار گرفته است؟ آيا حركات دوچرخه •
 بران پياده مد نظر قرار گرفته است؟آيا حركات عا •
  آيا فضاي گردشي ميدان كافي است؟ •

      

هاي كلـي تقـاطع بـه طـور صـحيح بـه          آيا نوع، عملكرد و ويژگي     - 
  وسيلة رانندگان قابل درك است؟

      

هاي ورودي و حركات محتمل وسايل نقليه در داخـل             آيا سرعت  - 
  تقاطع، ايمن است؟

      

غروب خورشيد است؟ آيا طرح داراي معضالت -          ناشي از طلوع و 
   كاربران خاص مسير- ٥- ٢
        هاي مجاور  زمين- ١- ٥- ٢
هـا بـر ايمنـي تـأثير          هاي مجـاور و تـراكم آن         زمين   آيا كاربري  - 

  ) چه اقدامات خاصي مورد نياز است؟ در اين صورت،(دارد؟ 
      

         عابران پياده- ٢- ٥- ٢
بخـشي تـأمين شـده        نة رضـايت   آيا نيازهاي عابران پياده به گو      - 

  است؟
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  توضيحات  خير  بله  موضوع
نيـاز       براي عابران پياده در محل    ) رفوژ(پناه     آيا جان  -  هاي مـورد 

  در نظر گرفته شده است؟
      

از گـذرگاه           -  يمـن  ا هـاي     آيا تمهيدات خاصي براي حداكثر استفادة 
  عابرين پياده در نظر گرفته شده است؟

      

ه             يژه آيا تمهيدات و   -  ماننـد  (اي براي رفع نيـاز كـاربران خـاص را
غيره      در ) خردساالن، سالمندان، معلوالن، ناشنوايان، نابينايان و 

  نظر گرفته شده است؟

      

        سواران  دوچرخه- ٣- ٥- ٢
اي مناسـب بخـصوص در        سواران به گونـه      آيا نيازهاي دوچرخه   - 

  ها تأمين شده است؟ تقاطع
      

سواري به صـورت مجـزا در نظـر گرفتـه             آيا مسيرهاي دوچرخه   - 
  اند؟ شده

      

اده و   در محــل-  پيــ ابران  ه تــسهيالت مــشترك عــ بــ از  يــ ن ه  ايي كــ هــ
يمـن بـه آن          دوچرخه   ا هـا   سـواران وجـود دارد، آيـا بـه صـورت 

  پرداخته شده است؟

      

        سواران  موتور- ٤- ٥- ٢
 آيا تمهيداتي براي جلوگيري از لغـزش موتورسـواران در سـطح             - 

  ر نظر گرفته شده است؟راه د
      

 در مناطقي كه احتمـال خـروج و پرتـاب موتورسـوران از مـسير               - 
  سازي كنار راه توجه شده است؟ بيشتر است، آيا به ايمن

      

         احشام و حيوانات- ٥- ٥- ٢
نات وجود دارد            آيا در محل   -  هايي كه احتمال عبور احشام و حيوا

  تمهيدات الزم انديشيده شده است؟
      

         بار- ٦- ٥- ٢
هايي كه احتمال حمل كاال و بار وجود دارد تمهيدات             آيا در محل   - 

انجام گرفته است؟   الزم 
      

ن فـراهم              -   آيا در جاهايي كه نياز هست تـسهيالت بـارگيري مطمـئ
  شده است؟

      

         مدارس و مساجد- ٧- ٥- ٢
        كند؟  آيا مسير از داخل مناطق مسكوني عبور مي- 
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  توضيحات  يرخ  بله  موضوع
بت بودن جواب آيا تمهيدات ايمني الزم در جاهـاي          -   در صورت مث

  خاص همانند جلوي مدارس و مساجد انديشيده شده است؟
      

        نقل عمومي و  حمل- ٨- ٥- ٢
        نقل عمومي مورد توجه قرار گرفته است؟ و  آيا حمل- 
نقـل عمـومي در نظـر       و   آيا فضاي الزم جهت مانور وسـايل حمـل         - 

  رفته شده است؟گ
      

 آيا مكانهاي مناسب براي توقف ايمن اتوبوسها و سـاير وسـايل             - 
  حمل و نقل عمومي در نظر گرفته شده است؟

      

        آالت تعمير و نگهداري راه  ماشين- ٩- ٥- ٢
يمـن از ماشـين      -  ا آالت تعميــر و   آيـا تمهيـداتي در مـورد اسـتفادة 

  نگهداري راه در نظر گرفته شده است؟
      

   روشنايي- ٦- ٢
 آيا ايمني كافي در صورت عدم استفاده از روشـنايي در پـروژه              - 

  وجود خواهد داشت؟
      

يـا              آيا ويژگي  -  هاي مؤثر طرح بر روشنايي مانند ساية درختان و 
  هاي روگذر در طراحي مسير وجود دارد؟ پل

      

   مديريت ترافيك- ٧- ٢
        هاي دسترسي  جريان ترافيك و محدوديت- ١- ٧- ٢
توانـد بـه صـورت        بيني شده براي طرح مي      آيا حجم ترافيك پيش    - 

  ايمن عبور نمايد؟
      

        باشد؟ ها به صورت مناسب و ايمن مي  آيا طراحي پاركينگ- 
هاي مجاور، مـشكلي ايجـاد        هاي گردش براي تقاطع      آيا ممنوعيت  - 

  نمي كند؟
      

از مسير اصلي به مـسيرهاي جـانب            -  بـا  (ي   آيا محل هدايت ترافيك 
  ايمن است؟) استفاده از وسايل كنترل ترافيك

      

        هاي سبقت و ورود  محل- ٢- ٧- ٢
 آيا فاصلة ديد سـبقت و توقـف، در طـول مـسير از لحـاظ ايمنـي             - 

  مناسب است؟
      

نديـشيده شـده      -  ا يـه  نقل ايمن وسايل   آيا تمهيدات الزم براي سبقت 
  است؟

      

گيـري    ندرو براي سبقت  هاي طوالني مسير، خطوط ك       آيا در شيب   - 
  ايمن وسايل نقليه پيشنهاد گرديده است؟

      

        ها  ورودي- ٣- ٧- ٢
        ها مناسب است؟ ها در محل ورودي  آيا عرض شانه- 
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  توضيحات  خير  بله  موضوع
        ها ايجاد شده است؟  آيا فاصلة ديد مناسب براي ورودي- 
هـا    اطعهـا و تقـ      ها از عرض مناسب در محـل دسترسـي           آيا شانه  - 

  برخوردار هستند؟
      

         استراحتگاه و نواحي توقف- ٤- ٧- ٢
 آيا به تعداد كافي محل توقـف، اسـتراحتگاه و پاركينـگ كـاميون            - 

  در كنار جاده در نظر گرفته شده است؟
      

هـا   هاي كـاميون  ها يا پاركينگ    آيا ورودي و خروجي استراحتگاه     - 
  اند؟ به طور ايمن طراحي شده

      

        ساخت و اجرا - ٥- ٧- ٢
شود، آيا اين عمليات   اگر طرحي در حين عبور ترافيك ساخته مي- 

  با ايمني كافي همراه خواهد بود؟
      

        تواند به صورت ايمن ساخته شود؟  آيا طرح مي- 
 آيا احتياجات تعمير و نگهداري به ميزان كافي مورد توجه قـرار           - 

  گرفته است؟
      

ايمن به محل  -  يـاتي و بـالعكس، امكـان     آيا دسترسي  پـذير   هاي عمل
  است؟

      

اراية پيشنهادات پرسش- ٨- ٢   هاي تكميلي براي 
افقي- ١- ٨- ٢         راستاي 
ننـدگان و عـابران            آيا قابليت ديد در محل دسترسـي       -  هـا بـراي را

  كافي است؟
      

فيـك تـأمين شـده           آيا فضاي گردش كافي براي حجـم و سـرعت ترا
  است؟

      

        بخش است؟ قابليت ديد مستقيم، رضايت آيا شعاع قوس و - 
         آيا فواصل ديد و توقف كافي هستند؟- 
         راستاي قايم- ٢- ٨- ٢
        بخش هستند؟ ها رضايت  آيا شيب- 
         آيا فواصل ديد و توقف كافي هستند؟- 
         پاركينگ- ٣- ٨- ٢
از پارك داخل خيابـان و     -   آيا پاركينگ در محل طرح براي اجتناب 

  جاده به ميزان كافي فراهم شده است؟كنار 
  اند؟ هاي كاميونها به صورت ايمن طراحي شده  آيا پاركينگ- 

      

        پذير است؟  آيا دسترسي به پاركينگ به آساني امكان- 
هـاي     آيا فضاي كافي جهت گردش و ديـد نقـاط برخـورد جريـان              - 

  ها فراهم شده است؟ ترافيكي در پاركينگ
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  ضيحاتتو  خير  بله  موضوع
        تسهيالت خدماتي - ٤- ٨- ٢
ه بـه تعـداد                    آيا محل  -  يـة بـار در خـارج از را هاي بـارگيري و تخل

  كافي طراحي شده است؟
      

هاي ايمن،     بزرگ در مكان   ية آيا تسهيالت گردش براي وسايل نقل      - 
  اند؟ تأمين شده

      

نقلي-           اضطراري، كافي است؟ة آيا دسترسي وسايل 
        ها كشي و خطتابلوها  - ٥- ٨- ٢
 آيا نصب تابلوهاي ترافيكي و عاليم ضروري به عنوان بخشي از - 

  توسعة راه در نظر گرفته شده است؟
      

هـا و مـسيرهاي      هـا، پاركينـگ     هاي حركتـي در تقـاطع        آيا اولويت  - 
  اند؟ دسترسي به صورت واضح، مشخص شده

      

         مديريت ترافيك- ۶- ٨- ٢
يط نــامطلوبي در م-  ا شــرا ده  آيــ نطقــة مــورد بررســي مــشاهده شــ

  است؟
      

هـا در حـد مجـاز و           آيا طرح مـورد نظـر قـادر بـه حفـظ سـرعت              - 
  باشد؟ مطلوب مي

      

        ها، مناسب است؟  آيا تعداد و محل دسترسي- 
هاي ايمن، قـرار    آيا تسهيالت خدمات حمل و نقل عمومي در محل        - 

  اند؟ گرفته
      

يـه،    سواري با تو  آيا تسهيالت دوچرخه -  نقل جه به حركـات وسـايل 
  اند؟ در شرايط ايمن قرار گرفته

      

ايمـن در        -   آيا تسهيالت عابران پياده به تعداد كافي و بـه صـورت 
ند؟ نظر گرفته شده   ا

      

         ساير موارد- ٧- ٨- ٢
 آيا روشنايي مسير در كل طول طرح به صورت مناسب مـد نظـر               - 

  قرار گرفته است؟
      

        اي مناسب توجه شده است؟  جاده به گونه آيا به خطرات كنار- 
        بيني شده است؟  آيا در طرح، دسترسي ايمن عابران پياده پيش- 
   ساير موضوعات- ٩- ٢
   آيا احتمال وقوع حوادث خاص وجود دارد؟- 
  ها، توجه شده است؟  آيا به نتيجه يا شرايط خطرناك آن- 

      

ايمن قابليت عب        -   يـة وردهي وسايل نقل آيا راه طرح شده به صورت 
اتوبـوس    بزرگ مانند كاميون    ، نقليـه اضـطراري و          ها هـا، وسـايل 

  تجهيزات نگهداري راه را دارد؟
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  توضيحات  خير  بله  موضوع
غيـر مجـاز              -   آيا تمهيدات الزم جهت ممانعت از عبور وسايل نقليه 

از راه               از جملـه تراكتـور  همانند وسايل نقليه كنـدرو كـشاورزي 
  ؟ديده شده است

      

توان جـاده را در صـورت نيـاز بـراي حـوادث خـاص بـه                    آيا مي  - 
  صورتي ايمن مسدود كرد؟

      

بــراي مــسيرهاي توريــستي در نظــر  -  ژه  ا تمهيــدات الزم و ويــ  آيــ
  گرفته شده است؟

      

هـاي تفريحـي پـيش بينـي       آيا تابلوهاي شناسايي موقعيـت مكـان    - 
  گرديده است؟
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  )فاز دو( مرحلة طراحي قطعي  بازرسي-٣
  توضيحات  خير  بله  موضوع

   كليات- ١- ٣
         تغييرات ناشي از بازرسي مرحله قبل- ١- ١- ٣
 آيا شرايطي كه طرح بر اسـاس آن طراحـي شـده بـود، هنـوز       - 

  است؟  تغيير نكرده
      

 آيا مشكالت ايمني شناسايي شده در بازرسي مرحله قبل بـه            - 
  اند؟ طور كامل برطرف شده

      

         زهكشي- ٢- ١- ٣
يط محيطـي و                    -   آيا زهكـشي راه طـرح شـده بـا توجـه بـه شـرا

  اقليمي مسير كافي است؟
      

ه بـراي زهكـشي           هاي طولي و شـيب       آيا شيب  -  هـاي عرضـي را
  كافي است؟

      

 آيا به طور كلي در مسير مورد نظر نقاط بدون شـيب وجـود               - 
  دارد؟

      

 محـل آبروهـا، ناشـي از    گرفتگي سـطح راه در      آيا احتمال آب   - 
  جريان بيش از حد آب، مد نظر قرار گرفته است؟

      

سـطح راه    گرفتگي  جلوگيري از آب   براي آبروها بين فاصله  آيا - 
  مناسب است؟

      

        روها كافي است؟  آيا زهكشي پياده- 
ها مـد نظـر قـرار         زهكش طراحي در گياهان و محيطي اثرات  آيا - 

  گرفته است؟
      

        رايط آب و هوا ش- ٣- ١- ٣
 آيا در طراحي، اطالعات آب و هوايي يا تجربيات محلي جهـت   - 

مانند برف، (اند؟  شناسايي مشكالت خاص مد نظر قرار گرفته     
غيره   )يخ، باد، مه و 

      

         منظرآرايی- ٤- ١- ٣
نندگان و عابران قـادر    آرايي   آيا در طول نواحي منظر     -  شده، را

  به مشاهده يكديگر هستند؟
      

ها و در طول قسمت منظرآرايي شده      آيا قابليت ديد در تقاطع     - 
  حفظ شده است؟

      

 آيا ايمني با توجه به رشد فصلي گياهان مد نظر قرار گرفتـه              - 
اثر سـاية درختـان،          (است؟    ، ال پوشيده شدن تابلوها براي مث

  )ايجاد سطح لغزنده
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  توضيحات  خير  بله  موضوع
         خدمات- ٥- ١- ٣
ا در-  ــ ــي و   آي ــي تأسيــسات خــدماتي زيرزمين ه ايمن ــ ب  طراحــي 

  توجه شده است؟) مخصوصاً ارتفاع آزاد باالسري(باالسري 
      

 آيا محل قرارگيري تجهيـزات يـا تأسيـسات خـدماتي، از نظـر         - 
ند؟  ايمني بررسي شده   شامل محـل تيرهـاي بـرق يـا فـضاي           (ا

  )هاي برق آزاد مورد نياز زير كابل

      

        الك و نواحي مجاور دسترسي به ام- ٦- ١- ٣
        ها به صورت ايمن قابل استفاده هستند؟  آيا همة دسترسي- 
ايين    -  ــ پ ــرات  ث ا أثير  ــ ت ــت  ــي تح ا طراح ــ ــت    آي ــت و باالدس دس

  ها قرار دارد؟ ها به ويژه در نزديكي تقاطع دسترسي
      

ايمـن وجـود               آيا در دسترس زمـين     -  هـاي مجـاور فاصـله ديـد 
  دارد؟

      

، از     هـاي كـاميون     هـا و پاركينـگ      احتگاه آيا دسترسي استر   -  هـا
   ديد مناسب برخوردارند؟لهفاص

      

        هاي اضطراري  كمك- ٧- ١- ٣
ايل نقل -  يمــن وســ ا بــراي دسترســي و تــردد  داتي  ا تمهيــ ه آيــ  يــ

  اضطراري ايجاد شده است؟
      

هـا و موانـع ترافيكـي بـه            آيا طـراح و محـل قرارگيـري ميانـه          - 
ردش يا توقـف، بـدون ايجـاد        وسايل نقلية اضطراري اجازة گ    

  دهد؟ اختالل در ترافيك را مي

      

ظطراري -  ا در طرح مد نظر قـرار گرفتـه   ) sos(  آيا تلفن همگاني 
  است؟

      

يـه           -  نقل يـه يـا توقـف وسـايل  نقل  آيا به احتمـال خرابـي وسـايل 
  اضطراري، در طراح توجه كافي شده است؟

      

        تعريض و راستادهي مجدد- ٨- ١- ٣
        رح در آينده نياز به تعريض دارد؟ آيا ط- 
        دهد؟  آيا اين راستادهي ايمني طرح را تحت تأثير قرار مي- 
غهـاي راهنمـايي راههـاي مجـاور باعـث               -   آيا روشنايي يـا چرا

  شود؟ ايجاد خطاي ديد در رانندگان مي
      

        بندي طرح  مرحله- ٩- ١- ٣
        :شودهاي متفاوت ساخته  بايست در زمان  اگر طرح مي- 
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  توضيحات  خير  بله  موضوع
ر ايمني            • آيا برنامه و طرح اجرايي در نظر گرفته شده، حداكث

   كند؟ را تضمين مي
      

هاي اجرايي شامل اقدامات خاص ايمنـي         ها و برنامه    آيا طرح  •
غيـره           نتقال و هدايت مناسب ترافيك و  ا  نظير نصب تابلوهاو 

ند بيني شده پيش   ؟ا

      

        هاي مجاور ن توسعه زمي- ١٠- ١- ٣
 آيا طرح به صورت ايمن دسترسي به مراكز عمدة توليد كننـده             - 

  نمايد؟ ترافيك را فراهم مي
      

بـر نورهـاي خيـره            -  هـا و   كننـده زمـين    آيا نياز بـه حفـاظ در برا
  تأسيسات مجاور، در طراحي مورد توجه قرار گرفته است؟

      

         مقاومت لغزشي- ١١- ١- ٣
در ) سطوح با مقاوت لغزشي باال(ضد لغزش  آيا نياز به سطوح  - 

يا محل      مكان نياز  از قبيـل قـوس       هاي مورد  هـا،   هاي ترمزگيري 
، تقاطع  شيب ها، در طراحي روسـازي مـسير در نظـر گرفتـه              ها

  شده است؟

      

  )كليات( موضوعات طراحي - ٢- ٣
         هندسة راستاي افقي و قايم- ١- ٢- ٣
با يكـديگر سـازگاري       آيا راستاي افقي و قايم مسير طرح         -  شده 

  دارند؟
      

         آيا در حالت كلي راستاهاي قايم، مناسب هستند؟- 
افقي، مناسب هستند؟-           آيا در حالت كلي راستاهاي 
با توجه به نوع و عملكرد پـيش بينـي شـده بـراي            -   ،  آيا راستاها

  راه مناسب هستند؟
      

بـراي  (ت؟  كننـده اسـ     هـاي بـصري گمـراه        آيا طرح داراي نشانه    - 
  )مثال توهمات بصري، آشكارسازها

      

         مقاطع عرضي تيپ- ٢- ٢- ٣
، ميانه    آيا عرض خطوط، شانه    -  هـاي مقطـع     ها و ساير ويژگـي      ها

  عرضي براي عملكرد در نظر گرفته شده راه مناسب است؟
      

ايمـن در محـل بازشـوها را       -   آيا عرض ميانه راه امكـان گـردش 
  آورد؟ فراهم مي
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  توضيحات  خير  بله  موضوع
رو بـا توجـه بـه مـوارد زيـر مناسـب                آيا عرض خطوط سـواره     - 

 است؟
  راستا •
  ابعاد وسايل نقليه •
  سرعت •
  حجم ترافيك •

  تركيب سرعت و حجم ترافيك

      

نقليـه دچـار نقـص فنـي                آيا عرض شانه   -  ها براي توقف وسـايل 
  شده از مسير، مناسب است؟ شده و يا وسايل نقلية منحرف

      

يط محيطي راه در طراحي مد نظـر     آيا   -  بر بلندي متناسب با شرا
  قرار گرفته است؟

      

        ها براي عبور وسايل نقليه، ايمن است؟  آيا شيب شانه- 
اتومبيل         آيا شيب  -  هـا    هـا و كـاميون      هاي طولي تند و طويل براي 

  قابل عبور هستند؟
      

        هاي عرضي، مناسب هستند؟  آيا شيب- 
 عرضي پيشنهاد تسهيالت مناسب بـراي كـاربران        آيا در مقاطع   - 

از جمله موتورسواران، عابران پيـاده و دوچرخـه        خاص مسير 
  سواران فراهم شده است؟

      

         اثر تغيير مقاطع عرضي- ٣- ٢- ٣
         آيا مسير داراي تغييرات نامطلوب در مقاطع عرضي است؟- 
قـي  مخصوصاً در محـل تال    (هاي عرضي ايمن هستند؟        آيا شيب  - 

غيره ها، محل پل راه موجود با دسترسي   .)ها و 
      

        ها مناسب است؟  آيا دور در قوس- 
         طرح كلي راه- ٤- ٢- ٣
انـد كـه      هاي مديريت ترافيك چنان طراحي شـده         آيا همة ويژگي   - 

غير ايمن، جلوگيري كنند؟ يط    از ايجاد شرا
      

        ت؟ آيا تمهيدات كافي براي سبقت در نظر گرفته شده اس- 
نياز، در نظر گرفتـه شـده            آيا خطوط سبقت در محل     -  هاي مورد 

  است؟
      

غـروب خورشـيد         -  ه بر مشكالت ناشي از طلـوع و   آيا در طرح را
  توجه شده است؟

      

 آيا نيازهاي وسايل حمل و نقل عمومي بـه انـدازة كـافي مـورد      - 
  توجه قرار گرفته است؟
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  توضيحات  خير  بله  موضوع
        هاي راه ها و كناره انه ش- ٥- ٢- ٣
هـا بـه صـورت مناسـب فـراهم        آيا جوانب ايمني زير در شـانه      - 

  شده است؟
  هاي با رويه و بدون رويه شانه •
 عرض و عملكرد خاكريزها •
  ها شيب عرضي شانه •

      

انه-  يــة كنــدرو   اگــر شــ نقل ايل  ط وســ ا توســ ا )  ســرعت كــم(هــ يــ
ايمـن   سواران مورد استفاده قـرار گيرنـد، آيـا كـ            دوچرخه امالً 
  هستند؟

      

نقليـه دچـار نقـص فنـي                -  ه براي توقف ايمن وسايل  آيا شانه را
  مناسب است؟

      

        ها نامه  عدم رعايت استانداردها يا آيين- ٦- ٢- ٣
يط    -  را تانداردهاي طراحــي بـه علــت شــ  آيـا در مــواردي كـه اســ

ايمني كافي تأمين شده است؟   خاص طرح رعايت نشده است، 
      

ي كه رعايت استانداردها مشخص نيست، آيـا ايمنـي         در موارد  - 
  تأمين شده است؟

      

   جزييات راستا- ٣- ٣
         قابليت ديد و مسافت ديد- ١- ٣- ٣
  آيا طرح به دليل وجود موانع زير داراي مشكل ديد است؟ - 

  حصارهاي مرزي و محيطي •
  مبلمان خيابان •
  تسهيالت پاركينگ •
  تابلوها •
  منظرآرايي •
  پناه پل جان •
شده در توقفگاه موقـت يـا در حاشـيه                          نقلية پارك وسايل   •

 روها پياده
  ترافيك طوالني •

      

افقي و قايم با توجه به سرعت عملكردي مـسير           -   آيا راستاهاي 
  ايمن هستند؟

      

هـا و ديگـر خطـرات همگـي قابـل       آهـن، پـل    هاي راه    آيا گذرگاه  - 
  رويت هستند؟

      

ري است كه مسافت ديـد و خطـوط     آيا طرح داراي موانع باالس     - 
  سازند؟ هاي قايم با مشكل مواجه مي ديد را در قوس

      

        هاي مورد نياز طراحي شده است؟  آيا باند فرار در محل- 
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  توضيحات  خير  بله  موضوع
يط زير مناسب است؟-     آيا قابليت ديد در شرا

غيره در هنگام عبور عابران، دوچرخه •   سواران، احشام و 
هـاي ورودي، خروجـي       راهه  ي دسترسي، شيب  درمسيرها •

غيره   و 

      

ث ديد حداقل در موارد زير تأمين شده است؟-     آيا مثل
  هاي ورودي و خروجي راهه شيب •
  جزيره دماغة  •
  ها تقاطع •
  ها ميدان •
  خيز  ساير نقاط حادثه •

      

         اتصال راه جديد به راه موجود- ٢- ٣- ٣
ديـد، مـورد توجـه       آيا ايمني در فصل مشترك راه موجود و ج         - 

  قرار گرفته است؟
      

نتقال از مسير قديمي به طرح جديد رضايت بخش است؟-  ا          آيا 
         آيا سرعت مجاز راه موجود و طرح شده با هم متفاوت است؟- 
 آيا محل تالقي راه جديد و قديم عاري از هرگونه خطر اسـت؟              - 

ت باعث  مثالً تالقي در تاج قوس قايم يا شرايطي كه ممكن اس          (
نندگان شود   .)كاهش قابليت ديد را

      

هاي تغيير سرعت در نظـر گرفتـه     آيا تهميدات مناسب در محل    - 
  شده است؟

      

يط محيطي راه تغيير مي         آيا در محل   -  نتقـال      هايي که شرا ا کنـد، 
شـهري بـه      براي مثـال درون   (شود؟    به صورت ايمن انجام مي    

ده بـه حفاظــت  شــهري، حفاظــت بـرون  بــه نــشده، ســ شــ رازيري 
غيره   )سربااليي و 

      

         رانندگان لة خوانا بودن مسير به وسي- ٣- ٣- ٣
اير ويژگــي-  کــرد و ســ ا طــرح کلــي، عمل يلة   آيــ بــه وســ ه  اي را هــ

  زمان كافي قابل تشخيص است؟ رانندگان و در مدت
      

ه مناسب بـوده              آيا سرعت  -  با توجه به نوع را هاي ورودي طرح 
نندگان به درستي از د   کنند؟ رون طرح عبور ميو را

      

         جزييات طراحي هندسي- ٤- ٣- ٣
بــراي پارامترهــاي -  ده  نتخــاب شــ ا تانداردهاي طراحــي  ا اســ  آيــ

ف طراحي براي تأمين كلية نيازهاي ايمنـي طـرح مناسـب             مختل
  هستند؟
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  توضيحات  خير  بله  موضوع
اقدامات مربوط به پل و آبرو- ٥- ٣- ٣          
        كند؟ ها تغيير مي حل پل آيا مقطع عرضي راه در م- 
بت بودن جواب آيـا تمهيـدات الزم بـراي اطـالع               -   در صورت مث

انديشيده شده است؟ نندگان    را
      

هـاي   ها و كوله  آيا مسافت ديد توقف و سبقت توسط جان پناه      - 
  گردد؟ پل محدود مي

      

ــل  -  پ د  اع آزا ــ ا ارتف ــ ــب      آي ــي مناس ــر ايمن ا از نظ ــ ا و آبروه ــ ه
  باشند؟ مي

      

ها به منظور جلوگيري از يخ زدن عرشـة آنهـا              آيا زهكشي پل   - 
  مناسب است؟

      

  ها  تقاطع- ٤- ٣
         قابليت ديد از درون و برون تقاطع- ١- ٤- ٣
ايم در تقــاطع-  فقــي و قــ ا تاهاي  ا راســ ا و در ورودي  آيــ هــاي  هــ

ايمن مناسب است؟   تقاطع در جهت تأمين قابليت ديد 
      

ننـدگان از وجـود تقـ        -  اطع و كنتـرل مربـوط بـه آن آگـاه            آيا را
  شوند؟ مي

      

غير  آيا سرعت  -  نتخاب استاندارد قابليت ديـد در   هاي  ا مجاز در 
  نظر گرفته شده است؟

      

نع ديد مانند موارد زير است؟-     آيا طرح داراي موا
  حصارهاي مرزي و محيطي •
  مبلمان خيابان •
  تسهيالت پارکينگ •
  تابلوها •
  منظرآرايي •
  هاي مياني جزيره •
يـة  سايلو • شـده در توقفگـاه موقـت يـا در كنـار              پـارک  نقل

  روها پياده
فيک طوالني •   ترا

      

مؤثر  ديد قابليت بر كه دارد خاصي محلي هاي  آيا تقاطع ويژگي - 
  باشد؟

      

         طرح كلي- ٢- ٤- ٣
يـه             ها و دسترسي     آيا تقاطع  -  نقل ها بـراي همـة حرکـات وسـايل 

  مناسب هستند؟
      

يلة طــرح من-  ا از وســ ــ ضاي گردشــي   آي ــ ف ــراي كنتــرل  ب اســب، 
  استفاده شده است؟
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يـه مناسـب        -  نقل  آيا مسيرهاي حرکت گردشي براي تمام وسايل 

  هستند؟
      

هاي مورد نياز  هاي الزم براي عابرين پياده در محل    آيا حفاظ  - 
بـراي مثـال جهـت هـدايت عـابران        ( اسـت؟     در نظر گرفته شده   

نقليهپياده و جلو از پارك وسايل    )گيري 

      

هاي مورد نياز، روسازي با مقاومت لغزشـي بـاال            آيا در محل   - 
  مد نظر قرار گرفته است؟

      

ا جزيــره-  ا در محــل  آيــ ا و تابلوهــ از طراحــي  هــ نيــ هــاي مــورد 
  اند؟ شده

      

يا نزديكـي آن       آيا وسايل نقليه در تقاطع     -  ننـد بـه      هـا مـي     ها  توا
  يابي دارند؟  يا نياز به مكانصورت ايمن توقف كنند

      

يمني ايجاد مي  آيا وسايل نقلية پارك-  ا         كنند؟ شده مشكلي براي 
         خوانا بودن تقاطع به وسيله رانندگان- ٣- ٤- ٣
کـرد و ويژگـي              -  هـاي آن بـه        آيا وجـود تقـاطع، طـرح کلـي، عمل

ننده اطالع داده مي   شوند؟ درستي و در زمان مناسب به را
      

اي که از تقاطع  هاي ورودي و موقعيت وسايل نقليه سرعت آيا   - 
  گذرند، ايمن هستند؟ مي

      

غـروب                 -  از طلـوع و   آيا در طراحـي تقـاطع بـر مـشكالت ناشـي 
  خورشيد توجه شده است؟

      

         جزييات طراحي هندسي- ٤- ٤- ٣
غيرمعمول در نظر گرفتـه          آيا در طراحي، تركيب    -  هاي ترافيكي 

  شده است؟
      

يمـن      ها و جزيره ا طراحي ميانه   آي -  ا ها با توجه بـه مـوارد زيـر 
  باشد؟ مي
  راستا و مسير حركت وسايل نقليه •
  عاليم ترافيكي •
  فضاي عبور عابران پياده •
  فضاي آزاد گردشي •
  فاصلة ديد توقف نسبت به دماغة جزيره •

      

هاي واقع در طول مسير   آيا فضاي آزاد قايم كافي براي سازه- 
غيره (فراهم شده است؟ نتقال نيرو و    )براي مثال خطوط ا

      

غ- ٥- ٤- ٣         هاي راهنمايي  چرا
غ           آيا تقاطع  -  ايمني نياز به نصب چـرا هـاي راهنمـايي      ها از نظر 

  دارد؟
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  توضيحات  خير  بله  موضوع
غ -  را از قابليـت ديــد مناســب      آيـا چــ ده  ايي طـرح شــ هـاي راهنمــ

  باشند؟ برخوردار مي
      

اخ و بــرگ   آيـا مــستتر شــدن چرا -  غهــاي راهنمـايي در زيــر شــ
  درختان در جانمايي آنها در نظر گرفته شده است؟

      

غ  آيا پايه-  هاي راهنمايي در محل كم خطر و ايمن قرار  هاي چرا
  گرفته است؟

      

ث ديد در تقاطع به واسطه نصب پايـه          -  غ      آيا مثل هـاي    هـاي چـرا
  گردد؟ راهنمايي محدود مي

      

غه-  ايمني مناسب است؟ آيا فازبندي چرا         ا از نظر 
         كاربران خاص راه- ٦- ٤- ٣ 

هاي ضـروري ايجـاد شـده      آيا تسهيالت عابران پياده در محل    - 
  است؟

      

نندگان قابل مشاهده هستند؟-           آيا عابران پياده به وسيله را
يـه در          آيا عابران پياده مي    -  نقل نند تشخيص دهند كه وسايل  توا

آيـا هـيچ مـانعي در مـسير ديـد وجـود             (حال گـردش هـستند؟      
  )ندارد؟

      

         ميادين- ٧- ٤- ٣
هاي ورودي طراحي      آيا انحناهاي مناسبي براي کاهش سرعت      - 

  شده است؟
      

  هاي جداكننده مورد نياز هستند؟  آيا جزيره- 
از نظر فاصلة ديد، طـول، ميـزان گنجـايش عـابرين               -  ير   آيا جزا

  هستند؟پياده و ساير موارد كافي و مناسب 

      

         آيا جزيره مرکزي، آشکار و قابل مشاهده است؟- 
ا آشكارســازي و وضــوح جزيــره-  ا تمــامي   آيــ بــ هــاي مركــزي 

  بخش است؟ جزييات رضايت
      

زمان كافي مـشاهده    آيا عابران پياده توسط رانندگان در مدت  - 
  شوند؟ مي

      

        ها  ساير تقاطع- ٨- ٤- ٣
هـا،    پناه  شده و جان    بندي يا رنگ    هاي جدول    آيا نياز به جزيره    - 

  مورد توجه قرار گرفته است؟
      

يــه       آيـا تقـاطع  -  نقل ذخيـره وسـايل  بــراي  ا داراي طـول كـافي  هــ
  كننده هستند؟ گردش
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         ساير موارد- ٩- ٤- ٣
         آيا تقاطع به تجهيزات روشنائي نيازمند است؟- 
         كافي شده است؟ ايا در طراحي به آن توجه- 
كشي طراحي شده براي تقاطع با توجه به نوع و عملكرد         آيا خط  - 

ايمني مناسب است؟ راه   هاي متقاطع، از نظر 
      

فيـك طراحـي              كشي   آيا خط  -  هاي جهت نمـا در ورودي خطـوط ترا
  شده است؟

      

   كاربران خاص مسير- ٥- ٣
        هاي مجاور  زمين- ١- ٥- ٣
يمـن           ط بـه زمـين    هـاي مربـو      آيا دسترسي  -  ا هـا و امـالك مجـاور 

  هستند؟
      

، احـشام و وسـايل      حيوانـات  آيا نيازهاي خاص جهت جابجـايي        - 
ية کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است؟   نقل

      

         عابران پياده - ٢- ٥- ٣
افراد معلول مي       -  يمـن         آيا عابران پياده بويژه  ا نند به صـورت  توا

  از عرض مسير گذر كنند؟
      

يمـن       عابران پياده مي    آيا -  ا نند در راستاي مـسير بـه صـورت  توا
  حركت كنند؟

      

هـاي عـابر پيـاده وجـود      ها و حفاظ ها نياز به نرده      آيا در ميانه   - 
  دارد؟

      

        ها كافي هستند؟ ها در آزادراه ها و حفاظ  آيا نرده- 
ــوگيري     -  ــن جل يم ا ر  ــ غي ــاطق  اده از من ــ پي ابران  ــ ــور ع ا از عب ــ  آي

  شود؟ مي
      

         آيا تابلوهاي مربوط به عابرين پياده مناسب و كافي هستند؟- 
        بخش است؟ ها از نظر ايمني رضايت  آيا عرض و شيب گذرگاه- 
غيره رضايت  آيا سطح روية گذرگاه-          بخش است؟ ها و 
 طراحي شـده   گذرگاهي هر براي )دار  جدول شيب ( افتاده جدول  آيا - 

  است؟
      

ايجاد کا    -  از  پياده اجتناب شده        نال در محل   آيا  هاي عبور عابران 
  است؟

      

ها مـد نظـر قـرار      آيا روشنايي گذرگاه عابران پياده، در طراحي  - 
  گرفته است؟

      

کثر          اي قـرار گرفتـه      هـا بـه گونـه        آيا گذرگاه  -  نـد کـه بتـوان حـدا ا
  استفاده را از آن كرد؟
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  توضيحات  خير  بله  موضوع
        سواران  دوچرخه- ٣- ٥- ٣
نيازهاي دوچرخه   -  سواران در موارد زيـر مـورد توجـه قـرار          آيا 

  گرفته است؟
  )بخصوص ميادين(ها  در تقاطع •
  در مسيرهاي با سرعت باال •
  ها سواري و گذرگاه در مسيرهاي دوچرخه •
  ها هاي ورودي و خروجي آزادراه راهه در شيب •

      

ذرها رو مانند زيرگ  آيا تسهيالت مشترك مسير دوچرخه و پياده      - 
  ها، ايمن بوده و داراي تابلوهاي كافي هستند؟ و پل

      

        سوارن  موتور- ٤- ٥- ٣
ک   -  ــ ي يايي کــه ممکــن اســت حرکــت  ا اشــ يــ ع  نــ ا از وجــود موا  آيــ

  موتورسيکلت را در سطح راه ناامن کنند، اجتناب شده است؟
      

هـايي كـه موتورسـواران بـه داخـل قـوس منحـرف                 آيا در محـل    - 
  وجود در كنار راه توجه كافي شده است؟شوند، بر خطوط م مي

      

ه بـراي موتورسـواران از       آيا هشدارها يا آشکارسازي    -  هـا در را
ايمني كافي است؟   نظر 

      

 آيا ازطراحي جـداول در نـواحي بـا سـرعت بـاال، اجتنـاب شـده                  - 
  است؟

      

غ برق، پايه -  نيـاز    آيا تمام تيرهاي چرا ها و ساير تجهيزات مورد 
ير اين صورت، آيا حفاظ      ايمن هستند؟  غ ها در  هايي براي آن    در 

  نظر گرفته شده است؟

      

هاي زهکشي و آبروها براي موتورسواران، قابل عبور  آيا کانال -
  هستند؟

      

         بار- ٥- ٥- ٣
 آيا نيازهاي رانندگان کـاميون از قبيـل شـعاع گـردش و عـرض                - 

  باند، مورد توجه قرار گرفته است؟
      

ي مربوط به حمل و نقل بار مورد توجـه قـرار گرفتـه      آيا نيازها  - 
  )از قبيل نصب تابلوهاي الزم و كافي(است؟ 

      

        نقل عمومي و  حمل- ٦- ٥- ٣
نقل عمومي مورد توجـه قـرار گرفتـه           و   آيا نيازهاي وسايل حمل    - 

  )از قبيل نصب تابلوهاي الزم و كافي(است؟ 
      

نيازهاي كاربران حمل و نقل عمومي      -  مورد توجه قرار گرفته  آيا 
  است؟

      

 آيا نيازهاي مانور وسايل نقلية حمل و نقل عمومي مورد توجـه             - 
  قرار گرفته است؟
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  توضيحات  خير  بله  موضوع
        اند؟ يابي شده هاي اتوبوس به صورت ايمن، مكان  آيا ايستگاه- 
        آالت تعمير و نگهداري راه  ماشين- ٧- ٥- ٣
نقلية تع    -  ه مـي       آيا وسايل  ننـد بـه صـورت        مير و نگهـداري را توا

  ايمن در مسير فعاليت نمايند؟
      

         حيوانات- ٨- ٥- ٣
 آيا محلهاي مناسـب بـراي عبـور حيوانـات از عـرض يـا طـول                  - 

  محور تعبيه شده است؟
      

  ها و آشکارسازها كشي ها، تابلوها، خط  روشنايي- ٦- ٣
         روشنايي- ١- ٦- ٣
         ست؟ آيا روشنايي مورد نياز ا- 
هاي مسدودكنندة مسير مانند درختان يا       آيا طرح داراي قسمت    - 

  هاي روگذر است؟ پل
      

ا بــه صــورت -  نايي خاصــي دارد، آيــ بــه روشــ از  يــ ن يط   اگــر محــ
  بخشي تأمين گرديده است؟ رضايت

      

هـا، مـسيرهاي       آيا تسهيالت روشنايي به اندازة کـافي گـذرگاه         - 
غيره را  پناه مجاور، جان   کنند؟ روشن ميها و 

      

        شوند؟ ها به اندازة کافي روشن مي  آيا دماغة جزيره- 
يـي جريـان       آيا محل  -  هـاي ترافيكـي بـه انـدازه كـافي       هاي همگرا

  روشن هستند؟
      

         تابلوها- ٢- ٦- ٣
نـد کـه در مـدت        هايي طراحـي شـده       آيا تابلوها در محل    -  زمـان    ا

نده شوند؟   كافي، ديده و خوا
      

        لوها به آساني قابل درک هستند؟ آيا تاب- 
ننـدگان هـستند؟               -  بـراي مثـال   ( آيا تابلوهـا متناسـب بـا نيـاز را

غيره تابلوهاي جهت   )نما، تابلوهاي سرعت مجاز و 
      

اي طراحي شده كه قابليـت         آيا محل قرارگيري تابلوها به گونه      - 
  ديد رانندگان در موارد زير حفظ شود؟

  ها ا و دسترسيه از درون و برون و تقاطع •
  هاي مهم راه عبور عابران پياده و ساير موقعيت محل در •

      

ننـدگان           -  ايمـن را بـراي را  آيا محـل نـصب تابلوهـا فاصـلة ديـد 
  نمايد؟ تأمين مي

      

  اند؟  آيا تابلوها در منطقه عاري از مانع قرا گرفته- 
نتخـاب شـده        -  ا غير اينصورت آيا پايه آنهـا از نـوع شـكننده   در 

  ا پايه آنها حفاظت شده است؟است؟ ي
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  توضيحات  خير  بله  موضوع
        ها و آشکارسازها كشي خط - ٣- ٦- ٣
هـاي الزم بـراي مـسير بـا توجـه بـه نـوع و         كـشي   آيا كليه خط - 

  اند؟ عملكرد راه طراحي شده
      

يـا    هـا، ممکـن اسـت گمـراه     كـشي  هايي كه خط   آيا محل  -  کننـده و 
  اند؟ هرويت باشند شناسايي شد غيرقابل

      

در ) هـا  اي گربـه  چـشم (هاي برجسته روسـازي      آيا از بازتابنده   - 
  هاي مورد نياز استفاده شده است؟ محل

      

هـاي    آيا تابلوهـاي هـشداردهنده قـوس، سـرعت مجـاز و فلـش        - 
هـاي مـورد نيـاز نـصب          در محـل  ) تـك فلـش   (نماي مسير     جهت
 اند؟ شده

      

هـاي   هاي قطعه كشي كشي در طرح جديد متناسب با خط  آيا خط - 
ينکه خط ا   هاي قبلي بايد ارتقا يابند؟ كشي بعدي راه هستند يا 

      

نيـاز   کبوتري در محل هاي مورب يا بال كشي  آيا خط  -  هاي مورد 
  اند؟ اجرا شده

      

يط       كشي   آيا خط  -  ها و آشکارسازهاي طراحي شده در تمام شـرا
  جوي قابل ديد هستند؟

      

        ي صوتي در نظر گرفته شده است؟ها كشي  آيا نياز به خط- 
        آيا پاية طراحي شده براي تابلوهاي مسيرنما، شكننده هستند؟- 
   مديريت خطرات حاشيه راه- ٧- ٣
         حفاظهاي مياني- ١- ٧- ٣
 درستي طراحـي   به و گرفته قرار توجه مورد مياني حفاظهاي  آيا - 

  اند؟ شده
      

ه تمــام ويژگــي-  بــ ا  از قبيــ  آيــ ايي هــاي طراحــي  نتهــ ا ل وضــعيت 
 حفاظها توجه شده است؟

      

غ برق و ساير موانع- ٢- ٧- ٣          تيرهاي چرا
فيــك -  غ بــرق در فواصــل كــافي از خطــوط ترا را ا تيرهــاي چــ  آيــ

ند؟ طراحي شده   ا
      

غ برق انعطـاف   -  هـاي   پـذير يـا شـكننده در محـل      آيا تيرهاي چرا
  مورد نياز طراحي شده است؟

      

غ بـرق يـا كاشـت             ها بر    آيا عرض ميانه   -  اي نـصب تيرهـاي چـرا
  درختان كافي است؟
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  هاي مسير طرح شده موانع خطرناك وجود دارند؟  آيا در كناره- 
 آيا تمام تمهيدات الزم براي حذف، جابجايي يا حفاظت خطـرات   - 

  ها مد نظر قرار گرفته است؟ شناسايي شده در طراحي

      

ايمـن بـراي           کنار راه و کانال    هاي   آيا زهكشي  -  ، قابليت عبـور  ها
  كنند؟ شوند را فراهم مي اي که از مسير خارج مي وسايل نقليه

      

         حفاظهاي ترافيكي- ٣- ٧- ٣
هـاي الزم فـراهم و بـه صـورت             آيا حفاظهاي ترافيكـي درمحـل      - 

ند؟  شده صحيح طراحي  ،  در مثـال  بـراي ( ا بنيـه فنـي،   خاکريزهـا  ا

غدرختان، تيرهاي چ   هـاي پـل،      هاي زهکشي، پايـه     کانال برق، را
غيره دماغة جزيره   )ها و 

      

آيـا احتمـال ايجـاد خطـر        ( آيا حفاظهاي ترافيكي ايمن هـستند؟        - 
سـواران و    براي كاربران راه از قبيل عـابران پيـاده، دوچرخـه          

  )موتورسواران وجود ندارد؟

      

ها توجه  آيا در طراحي حفاظهاي ترافيكي به وضعيت انتهايي آن    - 
  كافي شده است؟

      

        ها ضروري است؟  آيا وجود گاردريل- 
ند؟ ها مطابق استاندارد طراحي شده  آيا موارد زير در گارديل-    ا

  وضعيت انتهايي  •
  ها ها و گيره قالب •
  ها فاصلة پايه •
  ها عمق پايه •
  ها پوشاني ريل هم •
  ها كننده تقويت •

      

هـا    ن از پشت گاردريـل    هايي كه احتمال عبور عابرا       آيا در محل   - 
  ها تأمين خواهد شد؟ وجود دارد، ايمني كافي براي آن

      

        گذرها و سيل) گذرها آب(ها  ها، آبروها، فرازراه  پل- ٤- ٧- ٣
ه به واسطه وجود پل كاهش يافته است؟-           آيا عرض شانة را
غيرموتـوري در محـل پـل            -  فيـک  يمني بـراي ترا ا هـا    آيا تمهيدات 

ال عابران پياده، دوچرخه    (ت؟  ايجاد شده اس   سـواران،    براي مث
غيره اسب   )سواران، احشام و 

      

ايمني مناسب هستند؟  آيا ارتفاع آزاد پل-          ها و آبروها از نظر 
از يـخ زدن عرشـه آنهـا                آيا زهكشي پل   -  ها به منظور جلـوگيري 

  مناسب است؟
      

يل-  ا مــسيرهاي ســ ــ ه   آي رازرا ذر، فــ ــ ذر آب(گ ــ ــره، دا) گ غي راي و 
اري صحيح بوده و فاصلة ديد كافي دارند؟   تابلوگذ
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  توضيحات  خير  بله  موضوع
ها و ديوارة آبروهـا بـا توجـه بـه نكـات زيـر بـه                    آيا نردة پل   - 

  اند؟ صورت ايمن طراحي شده
  قابليت ديد •
  ها سهولت تشخيص آن •
فيک در حال حرکت •   حق تقدم ترا
  احتمال ايجاد صدمه يا خسارت •
نتهاي قسمت • ا   شونده و جمع) شكننده(پذير  ي انعطافهاي 
  ها كشي تابلوها و خط •
نع به يكديگر •   اتصال موا
  حفاظت از خطرات کنار راه •

      

        هاي پل، ارتفاع و مقاومت كافي دارند؟ آيا نرده - 
   تونل- ٨- ٣
         آيا در مسير طرح شده تونل وجود دارد؟-
يمـن        -  ا آن فـراهم   آيا در تونل تجهيزات روشنايي براي عملكرد 

 شده است؟
      

ايمـن بـراي تونـل را         -  افقـي و قـايم قابليـت ديـد   آيا راستاهاي 
  اند؟ فراهم كرده

      

 آيا در تونل توقفگاه اضطراري براي وسايل نقليه دچار نقص           - 
  فني تعبيه شده است؟

      

 آيا رانندگان از طريق تابلوها از وجود تونـل در مـسير آگـاه               - 
  شوند؟ مي

      

ارهاي الزم محدوديت سبقت و ارتفاع تونل بـه اطـالع           آيا هشد  - 
نندگان مي   رسد؟ را

      

   ساير موضوعات- ٩- ٣
 آيا احتمال وقوع رويدادها و رخـدادهاي خـاص وجـود دارد؟             - 

غيرمعمول يا شرايط خطرناك آن        ها توجـه شـده     آيا به نتيجه 
  است؟

      

ــل   -  ــي بــزرگ مث ــة خيل ي نقل ايل  يــت عبــوردهي وســ ه قابل ا را ــ  آي
، اتوبوس   يونکام يـة       ها نقل ها، وسايل نقلية اضطراري، وسـايل 

  تعمير و نگهداري راه را دارد؟

      

تفاقات خاص، راه را مي           -  ا توان به    آيا در صورت نياز، به دليل 
  روش ايمن مسدود نمود؟

      

 آيا احتياجات و تمهيدات الزم مسيرهاي توريستي، به صورت          - 
  بخشي برآورده شده است؟ رضايت
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   بازرسي مرحلة پيش از گشايش- ٤
  توضيحات  خير  بله  موضوع

   كليات- ١- ٤
         تغييرات ناشي از بازرسي مرحلة قبل- ١- ١- ٤
 آيا كليه مشكالت شناسـايي شـده در بازرسـي قبلـي بـه طـور                 - 

  اند؟ كامل برطرف شده
      

اثر بازرسي قبلي تغيير كـرده          -   اسـت كـامال       آيا مواردي كه در 
  ايمن هستند؟

      

         عملكرد پروژه- ۲- ۱- ۴
ايمني مطابق       با شده ساخته راه  آيا عملكرد  -  از نظر  عملكرد طرح 

  است؟
      

         زهكشي- ٣- ١- ٤
ه با توجه به نوع و عملكرد آن كافي است؟-           آيا زهکشي را
         شرايط آب و هوا- ٤- ١- ٤
 آيا تسهيالت به كار رفته به طور مؤثر پاسـخگوي شـرايط آب     - 

   موجود هستند؟و هوايي
      

         منظرآرايي- ٥- ١- ٤
يمني، مناسب است؟-  ا نتخاب نوع گياهان از نظر  ا          آيا 
 آيا قابليت ديد قبل و بعد از منظرآرايي يا كاشـت گياهـان مـد                - 

  نظر قرار گرفته است؟ 
      

         آيا اين موضوع پس از رشد گياهان نيز وجود دارد؟- 
         خدمات- ٦- ١- ٤
، پايه   تون آيا تمام س   -  غ بـرق در وضـعيتي             ها ها و تيرهـاي چـرا

  اند؟ ايمن قرار گرفته
      

        ها مصالح يا طراحي مناسب دارند؟  آيا آن- 
         دسترسي به امالك و نواحي مجاور- ٧- ١- ٤
        ها ايمن هستند؟  آيا تمام دسترسي- 
ها از نظـر طراحـي، قابليـت ديـد و موقعيـت        آيا تمام دسترسي   - 

  د؟مناسب هستن
      

        هاي آنها  وسايل نقليه اضطراري و دسترسي- ٨- ١- ٤
ــة     -  ي نقل ايل  ــ ف وس ــ ــي و توق ــراي دسترس ب ه  ــ ــداتي ک ا تمهي ــ  آي

ايمن مي   باشد؟ اضطراري فراهم شده، 
      

        ها  شيرواني- ٩- ١- ٤
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، به گونه     آيا عملكرد شيب   -  اي است که باعـث جلـوگيري از          ها

  ها به سطح راه شود؟ اير نخالهريزش سنگ و س
      

         سطح راه و مقاومت لغزشي- ١٠- ١- ٤
 آيا سطح راه عاري از قيرزدگـي شـديد يـا مقاومـت لغزشـي       - 

  پايين است؟
      

از قبيـل جـدا           -  فيک، مشکالتي  شـدگي     آيا در تمام نواحي پرترا
   است؟ مصالح مورد بررسي قرار گرفته

      

         خطرات كنار راه- ١١- ١- ٤
اي است كه تازه به وجـود      آيا طرح، عاري از خطرات حاشيه      - 

  آمده باشد؟
      

        هاي طبيعي  ويژگي- ١٢- ١- ٤
براي مثال خاکريز،   (هاي طبيعي است       آيا طرح داراي ويژگي    - 

که ممکن است يک خطـر کنـار راه      ) صخره يا درختان بزرگ   
  يا مانعي براي ديد باشند؟

      

         كلية كاربران راه- ١٣- ١- ٤
ايمني براي كاربران زير كافي است؟-     آيا 

  )در هر مقطع سني(عابران پياده  •
غيرموتوري دوچرخه •   سواران يا وسايل نقلية 
  ها ها و اتوبوس کاميون •
  ها موتورسيکلت •
  هاي شخصي اتومبيل •

      

         سرعت مسير- ١٤- ١- ٤
نتخاب شده است؟-  ا          آيا سرعت مسير متناسب با منطقه 
  ا جزييات راست- ٢- ٤
         قابليت ديد و مسافت ديد- ١- ٢- ٤
ايمن را مهيا كرده است؟-           آيا راستاي مسير مسافت ديد 
         اتصال راه موجود به مسير جديد- ٢- ٢- ٤
 آيا اتصال مسير جديد به راه موجود به صورت ايمن انجـام       - 

  گرفته است؟
      

         خوانا بودن مسير به وسيلة رانندگان- ٣- ٢- ٤
سير مواردي وجود دارد كه باعث سردرگمي راننده        آيا در م   - 

 كـشيهاي قـديمي روسـازي، خطـوط درختـان،      مانندخط(گردد؟  
غ را تاي مــسير را دنبــال نمــي چــ كننــد و  هــاي خيابــان كــه راســ

  )راستاي افقي و قايم
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  ها  تقاطع- ٣- ٤
         قابليت ديد تقاطع- ١- ٣- ٤
شوند، از وجـود تقـاطع       تقاطع وارد مي   آيا رانندگاني که به      - 

بـه خـصوص در مـورد       (شـوند؟   به خوبي آگاه و مطلـع مـي       
  )هايي كه به رعايت حق تقدم نياز باشد تقاطع

      

از قابليـت ديـد مناسـب                -  ه   آيا در تقاطع كـاربران مختلـف را
  باشند؟ برخوردار مي

      

آيا راستاي افقي و قـايم ديـد كـافي را بـراي تقـاطع فـراهم                 - 
  ده است؟كر

      

کرد تقاطع از تمام ورودي        -  ها براي رانندگان      آيا شكل و عمل
  .)از طريق رانندگي بررسي کنيد(واضح است؟ 

      

 آيا خط سـبقت يـا خطـوط توقـف، بـه موقـع قابـل مـشاهده          - 
  هستند؟

      

 آيا قابليت ديد مناسب براي اجتناب از خطا در برخوردهاي - 
  ترافيكي وجود دارد؟

      

        طوط و مسافت ديدخ- ٢- ٣- ٤
هـاي مختلـف ديـد، مناسـب و            آيا مسافت ديد بـراي ارتفـاع       - 

ند؟  واضـــح مـــي اتومبيـــل(باشـــ ا، کـــاميون بـــراي  ا،  هـــ هـــ
  )ها، موتورسيکلت

      

كننـدگان   ها و استفاده هاي ديد براي تمام حركت   آيا مسافت  - 
  از راه كافي است؟

      

بــر -  ده،  پــارك شــ ه  يــ نقل ايل  ط وســ ف  آيــا خطــوط ديــد توســ
غيـره بـه طـور موقـت                 انباشته شده، شاخ و برگ فـصلي و 

  شود؟ محدود مي

      

بــه  -  له ديــد مطلــوب را  ا در راههــاي متقــاطع شــيب فاصــ  آيــ
ننده مي   دهد؟ را

      

، منظرآرايي    هاي پل،ساختمان    آيا خطوط ديد توسط كوله     -  ها
غيره محدود مي   گردد؟ و 

      

         طرح كلي تقاطع- ٣- ٣- ٤
يـه كـافي             آيا عرض خطوط ح    -  نقل ركـت بـراي انـواع وسـايط 

  باشد؟ مي
      

لزامي بوده كـه انجـام نـشده             -  ا  آيا جدا سازي خطوط حركت 
  است؟
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غ- ٤- ٣- ٤         هاي راهنمايي  چرا
غ -  را ــ تاي چ ــ ا راس ــ ــصب آن    آي ــل ن ايي و مح ــ ــاي راهنم ا  ه ــ ه

  بخش است؟ رضايت
      

غ     -  ر هـر بانـد ورودي از       هـاي بـه کـار رفتـه د           آيا تمـام چـرا
  فواصل مناسب، قابل مشاهده هستند؟

      

غ   -  هاي راهنمايي، به صورت صحيح و ايمن عمل          آيا تمام چرا
  کنند؟ مي

      

غ را تحـت          -  غروب خورشيد قابليت ديد چرا  آيا زاويه طلوع و 
  دهد؟ تاثير قرار مي

      

         ساير موارد- ٥- ٣- ٤
، از تمام ور      آيا ميادين و جزيره    -  ها کـامالً مـشهود و        وديها

  قابل تشخيص هستند؟
      

فيـك عبـوري مناسـب              -   آيا روسـازي تقـاطع بـا توجـه بـه ترا
  است؟

      

ها به صورت صحيح و در محل  كشي آيا تمام تابلوها و خط - 
ند؟ مناسب اجرا شده   ا

      

نـايي، قابليـت            -   آيا خصوصيات عملكـردي تابلوهـا ماننـد خوا
  در سطح مطلوبي قرار دارند؟ديد و بازتاب از نظر ايمني

      

        اند؟ آيا تابلوهاي احتياط در جاي مناسب استفاده شده - 
ايمني مناسب است؟ -         آيا روشنايي تقاطع از نظر 
       كشي روسازي براي عملكرد تقاطع مناسب است؟ آيا خط - 
   كاربران خاص راه- ٤- ٤
         عابران پياده- ١- ٤- ٤
ران پياده با توجـه بـه نكـات زيـر بـه              آيا تمام تسهيالت عاب    - 

  كنند؟ صورت صحيح عمل مي
  قابليت ديد •
  تابلوها •
  ها روسازي •
  ها حصاركشي •
  عملكرد ساير تجهيزات، مانند روشنايي •
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        سواران و موتورسواران  دوچرخه- ٢- ٤- ٤
 آيا در مسيرهاي دوچرخه بـه نكـات ايمنـي زيـر توجـه شـده                - 

  است؟
  بليت ديدقا •
  تابلوها •
  روسازي •
  ها حصاركشي •
کرد ساير تجهيزات از قبيل روشنايي •   ها عمل

      

ندازه كـافي مهيـا شـده          ها شانه    آيا در روي پل    -  ا انـد كـه     ها به 
  سواران با ايمني كامل از آن استفاده كنند؟ دوچرخه

      

هـاي راه در منـاطقي كـه موتورسـواران بـه داخـل                 آيا کنـاره   - 
  شوند عاري از مانع هستند؟ ها كشيده مي قوس

      

سـواران مناسـب      هـا بـراي موتـور        آيا هشدارها و آشکارساز    - 
  هستند؟

      

 آيا از نصب جداول در منـاطق بـا سـرعت بـاال اجتنـاب شـده                - 
  است؟

      

سواران از راه خارج  رود موتور  آيا در مناطقي که احتمال مي     - 
  هاي راه توجه شده است؟ شوند، به ايمني كناره

      

ــال-  ا کان ــ يلة     آي ــه وســ ب ا قابــل عبــور  هــاي زهکــشي و آبروهــ
  باشند؟ موتورسواران مي

      

        ).كند مشكل ديد ايجاد نمي( آيا روشنايي مسير كافي است؟ - 
  ها، تابلوها و آشكارسازها  روشنايي- ٥- ٤
         روشنايي- ١- ٥- ٤
يمني، مؤثر             آيا روشنايي  -  ا از نقطه نظر  ها درست عمل كرده و 

  ند؟هست
  اند؟ ها در ارتفاع مناسب نصب شده  آيا روشنايي- 

      

غ بـرق و پايـه   -  هـاي تابلوهـا بـه صـورت       آيا تمام تيرهاي چرا
  اند؟ مناسب طراحي و نصب شده

      

غ برق و پايه  -  يمـن     آيا از تيرهاي چرا ا هاي تابلوها به صـورت 
  محافظت شده است؟

      

         تابلوها- ٢- ٥- ٤
ا تمــامي تابلوهــاي -  اري آيــ نتظــامي، اخطــ ده( ا و ) هــشدار دهنــ

  اند؟ الزم در مكان مناسب نصب شده) اطالعاتي( اخباري
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بـا        -   آيا در روشنايي روز و در تاريکي شب، وضـعيت تابلوهـا 

  بخش است؟ توجه به موارد زير رضايت
  وضوح تابلوها •
  ها آشکار بودن پيغام •
نا بودن از فواصل مورد ن •   ظرخوا

      

بـه راه           -  ل از   آيا تابلوها از نظر فاصله از محـل خطـر و فاصـله 
  ايمن هستند؟

      

 آيا تمـام تابلوهـا قابـل مـشاهده هـستند؟ پنهـان نبـوده و در              - 
  باشند؟ هايشان مستتر نمي زمينه پس

      

آيا تابلوها در شب و شرايط جوي نامساعد در منطقه از نظر  - 
 ايمني عملكرد مناسبي دارند؟

      

       اند؟  آيا تابلوها در ارتفاع مناسب نصب شده- 
        ها و آشكارسازها كشي  خط- ٣- ٥- ٤
هـاي راه در محـل مناسـب         كـشي   ها و خط     آيا تمام آشکارساز   - 

  اند؟ نصب و اجرا شده
      

 آيا عاليم بازتابنـده برجـسته روسـازي بـا توجـه بـه رنـگ و         - 
  هستند؟ها به طور کامل، قابل مشاهده  فاصله صحيح آن

      

از بــه صــورت صــحيح نــصب  -  اير ابزارهــاي آشکارســ ا ســ  آيــ
ند؟  شده ندازه(ا ا   )بخصوص محل، نوع و 

      

افي بوده و به فواصـل مناسـب قـرار              -   آيا تابلوهاي مسيرنما ک
  اند؟ گرفته

      

ط  -  ا عملكــرد خــ يمــن  كــشي  آيــ ا ر  بــه مــوارد زيــ ه  ا توجــ بــ ا  هــ
  باشد؟ مي
 قابليت ديد •
 بازتاب •
  وضوح •

      

   مديريت خطرات حاشيه راه- ٦- ٤
         حفاظهاي مياني- ١- ٦- ٤
 آيا نوع ميانه انتخاب شده بـا توجـه بـه عملكـرد راه مناسـب                 - 

  است؟
      

        ها به اندازه كافي از لبه جاده فاصله دارند؟  آيا ميانه- 
        اند؟  آيا به صورت مناسب تابلوگذاري يا آشكارسازي شده- 
ند که قابليت ديد را محـدود          گرفته  آيا حفاظها در محلي قرار     -  ا

ه ايجاد خطر ننمايند؟   نكرده و يا در كنار را
      

  
  



 لیست بازرسی ایمنی راه  چک                                                                           ٨٢

  توضيحات  خير  بله  موضوع
         حفاظهاي ترافيكي- ٢- ٦- ٤
 در جايگـاه مناسـب و بـه صـورت           آيا همة حفاظهاي ترافيكي    - 

        اند؟ ايمن و بدون خطر قرار گرفته

يـر بـه صـورت صـحيح     ها با توجـه بـه مـوارد ز           آيا گاردريل  - 
  اند؟ نصب شده

  وضعيت انتهايي  •
  مهارها •
  ها فاصلة پايه •
  ها عمق پايه •
  ها همپوشاني ريل •
  ها كننده تقويت •

      

   ساير موارد- ٧- ٤
         مديريت ترافيك- ١- ٧- ٤
تفاده -  ه در زمــان ســاخت راه اســ تــي كــ ا و تجهيزا ا تابلوهــ  آيــ

  اند؟ شوند به طور كامل برچيده شده مي
      

        اند ايل ايمني كه در نظر گرفته نشده مس- ٢- ٧- ٤
ننــدگي و       -   آيــا بــه شناســايي خطــرات بــالقوه از طريــق را

  روي توجه شده است؟ پياده
      

ــة    -  ــه و هم ام گرفت ــ انج ــب  ام روز و ش ــ ــي در هنگ ا بازرس ــ  آي
  اند؟ مسيرهاي مربوطه مورد بازرسي قرار گرفته

      

         وسايل نقليه كشاورزي- ٣- ٧- ٤
اي است كه احتمال تردد  مينهاي مجاور به گونه آيا كاربري ز   - 

  وسايل نقليه كشاورزي در سطح راه وجود دارد؟
      

انديشيده شده است؟-            اگر جواب مثبت است آيا تمهيدات الزم 
 آيا به رانندگان در اين زمينه بـه موقـع اطـالع رسـاني شـده                 - 

  است؟
      

         تونلها- ٤- ٧- ٤
        از نظر ايمني مناسب است؟ آيا سيستم روشنايي تونل - 
        اند؟  آيا تابلوهاي پيش آگاهي در فواصل مناسب نصب شده- 
 آيا تابلوهاي مربوط به ممنوعيت سبقت و محدوديت ارتفاعي   - 

غهـا در داخـل تونـل در ورودي آن               تونل و روشن كردن چرا
  اند؟ نصب شده

      

  



  ٨٣                                                                           دستورالعمل بازرسی ایمنی راه
 

  اي هاي هدايت ترافيک در عمليات جاده  بازرسي طرح- ٥
  توضيحات  خير  بله  موضوع

   كليات- ١- ٥
         راستا- ١- ١- ٥
اي با توجه به راستاهاي افقي و قـايم بـه              آيا عمليات جاده   - 

  گيرند؟ صورت ايمن انجام مي
      

نتقال از راه موجود به منطقة عمليـات             -  ا  آيا ناحية اتصال و 
  اي به صورت ايمن و واضح است؟ جاده

      

لچكي- ٢- ١- ٥         اه  شعاع گردش و 
چکي     -  هاي مربوطـه     نامه  ها بر طبق آيين      آيا شعاع گردش و ل

  اند؟ اجرا شده
      

چکـي   -  ل از طريـق مخـروط         آيا  اي در    هـاي عمليـات جـاده       هـا 
ه الزم است، مشخص شده محل ند؟ هايي ک   ا

      

اتي -  يــ ه از منطقــة عمل فيکــي کــ بــراي ترا ا عــرض خطــوط   آيــ
  کنند، كافي است؟ استفاده مي

      

اي- ٣- ١- ٥         مني باند ترافيك  
ياتي به وضوح، مشخص شده است؟-           آيا ناحية عمل
فيـک بـه وضـوح                آيا راه  -  هاي عبوري براي هر دو جهـت ترا

  اند؟ مشخص شده
      

فيـک عبـوري مجـزا شـده                 -  از ترا يـاتي كـامالً   آيا ناحيـة عمل
  است؟

      

 آيا مكانهاي مناسب از نظر ايمني براي توقف اتوبوسـها و            - 
  وسايل حمل و نقل عمومي فراهم شده است؟ساير 

      

         قابليت ديد- ٤- ١- ٥
 آيا خط مرکـزي، خطـوط بانـد و خطـوط حاشـيه واضـح و                 - 

  روشن هستند؟
      

يـاتي، تقـاطع              -  هـا و      آيا فواصل ديـد و توقـف در منطقـة عمل
  مسير حرکت كافي هستند؟

      

         ايمني در شب- ٥- ١- ٥
ارسازها، ايمنـي كارگـاه    آيا روشنايي خيابان يا ساير آ   -  شک

آيا بازرسي  (كند؟    هنگام تضمين مي    عمليات راه را در شب    
  )هنگام شب ضروري است؟

      

يـاتي بـراي عـابران و دوچرخـه           -  سـواران در      آيا مناطق عمل
  باشد؟ هنگام شب، ايمن مي

      

  



 لیست بازرسی ایمنی راه  چک                                                                           ٨٤

  توضيحات  خير  بله  موضوع
         تعمير و نگهداري- ٦- ١- ٥
        ل و الي يا نخاله است؟ آيا سطح جاده بدون شن، گ- 
         حفاظهاي ايمني- ٧- ١- ٥
از ناحيـة                -  يـاتي   آيا در صورت نيـاز بـراي جداسـازي منطقـة عمل

  است؟ عمومي، از حفاظهاي ايمني استفاده شده 
      

  : آيا حفاظهاي ايمني- 
فيک ايجاد نمي •  كنند؟ خطري براي ترا
  کنند؟ قابليت ديد را دچار اشکال نمي •

      

نتظـار            آيا نوع ح   -  ا با توجه به عملكرد مـورد  نتخاب شده  ا فاظهاي 
  اند؟ از آنها به درستي انتخاب شده

      

        اند؟  آيا حفاظها در مكانهاي مناسب و صحيح نصب شده- 
        ها  بازرسي- ٨- ١- ٥
 آيا ناحيه و محل عمليات در هنگـام روز و شـب مـورد بازرسـي         - 

  قرار گرفته است؟
      

   مديريت ترافيك- ٢- ٥
         كنترل ترافيك- ١- ٢- ٥
هاي مديريت ترافيک به صورت مناسب صورت گرفتـه            آيا کنترل  - 

  است؟
      

ــل -  اتومبيـ اي  ــ ا نيازهـ ــ ــاميون   آيـ ا، کـ ــ اده،   هـ ــ پيـ ابران  ــ ا، عـ ــ هـ
سواران و كاربران اتوبوس مورد توجه  سواران، موتور دوچرخه

  قرار گرفته است؟

      

فيک كافي است؟هاي تر کننده  آيا فواصل ديد، نسبت به کنترل-          ا
         آيا پارکينگ در نظر گرفته شده است؟- 
يس حضور دارد؟-  پل          آيا 
         است؟  آيا ساير خدمات ضروروي در نظر گرفته شده- 
         مديريت سرعت- ٢- ٢- ٥
نيـاز            -  يـن عمليـات، مـورد  ا  آيا تابلوهاي محدوديت سـرعت بـراي 

  اند؟ کار رفتههستند؟ در اين صورت، آيا به صورت مناسبي به 
      

نياز به نگهداري در طـول روز و            -   آيا تابلوهاي محدوديت سرعت 
  شب دارند؟

      

 آيا تمام رانندگان وسايل نقلية موتوري از لزوم کـاهش سـرعت             - 
  شوند؟ اي، آگاه مي در منطقة عمليات جاده

      

  



  ٨٥                                                                           دستورالعمل بازرسی ایمنی راه
 

  توضيحات  خير  بله  موضوع
         دسترسي به منطقة عملياتي- ٣- ٢- ٥
هاي منطقة عملياتي به صورت ايمن و  ها و خروجي    ودي آيا ور  - 

  اند؟ با فاصلة ديد کافي قرار گرفته
      

فيـك بـه        ها و گـردش     ها، ورودي    آيا پيوندها، خروجي   -  هـاي ترا
  اند؟ صورت مناسب مشخص و کنترل شده

      

هاي كافي براي همگرايي ترافيك پيوندي تـأمين شـده             آيا طول  - 
  است؟

      

يـاتي و             هـ    آيا کنترل  -  فيـک عمل اي مناسـب در محـل برخـورد ترا
فيک عمومي وجود دارد؟   ترا

      

  ها كشي  تابلوها و خط- ٣- ٥
         تابلوها- ١- ٣- ٥
نيـاز                -  نتظـامي، اخطـاري و اخبـاري مـورد  ا  آيا تمام تابلوهـاي 

  اند؟ نصب شده
      

        اند؟  آيا تابلوهاي جهت نما به صورت صحيح نصب شده- 
غير-  اي  ــ ا تابلوه ــ ــات   آي ي ف عمل ــ ان توق ــ ثالً (ضــروري در زم ــ م

  شوند؟ آوري مي جمع) هنگام شب
      

فيکي در محل    -  هاي مناسب، با فاصله جـانبي و    آيا تابلوهاي ترا
ند؟ قايم كافي نصب شده   ا

      

بــه گونــه-  ا  ا تابلوهــ ه  آيــ رار گرفتــ د را  اي قــ لة ديــ نــد کــه فاصــ ا
  كننده محدود نکنند؟ بخصوص براي وسايل نقلية گردش

      

         آيا تابلوها در شب نيز قابل رؤيت هستند؟- 
         كنترل ترافيك- ٢- ٣- ٥
بــه  -  تاندارد بــوده و  ابق اســ فيــك مطــ اي کنتــرل ترا ا ابزارهــ  آيــ

  شود؟ ها استفاده مي صورت صحيح از آن
      

غ     -  شـود؟    هاي ترافيكي موقت استفاده مي       آيا از پرچمدار يا چرا
  )در كجا و چگونه؟(

      

        ها ازها و بازتابنده آشكارس- ٣- ٣- ٥
        اند؟  آيا باندهاي ترافيک به وضوح مشخص شده- 
        اند؟  آيا عاليم بازتابي موقت، اجرا شده- 
        آيا اجراي عاليم بازتابي صحيح است؟ - 
        كشي روسازي  خط- ٤- ٣- ٥
نامه مربوطه    هاي ضروري روسازي بر طبق آيين       كشي   آيا خط  - 

  اند؟ اجرا شده
      

  



 لیست بازرسی ایمنی راه  چک                                                                           ٨٦

  توضيحات  خير  بله  وعموض
يـاتي،          -  از بـين منـاطق عمل يـه  نقل  آيا مسيرهاي عبوري وسـايل 

  واضح هستند؟
      

اتي بــدون وجــود تمهيــداتي ماننــد  -  يــ  آيـا محــدودة منــاطق عمل
  پرچمدار واضح و مشخص است؟

      

 سواران   آيا به مشکالت ناشي از منطقة عملياتي براي موتور- 
  توجه شده است؟) در روز و شب(

      

        )كنارگذر( راه انحرافي موقت - ٥- ٣- ٥
انحرافي موقت براي مانور وسايل نقلية سنگين و        آيا راه  -  هاي 

  ها ايمن هستند؟ اتوبوس
      

غ- ٤- ٥   هاي راهنمايي  چرا
غ- ١- ٤- ٥         هاي راهنمايي موقت  چرا
غ  -  هاي راهنمايي موقت، به انـدازة كـافي هـشداردهنده             آيا چرا

  هستند؟
      

         موقعيت- ٢- ٤- ٥
غ -  را ــ ا چـ ــ ــل                             آيـ تي عمـ ــ ــه درسـ بـ ــت  ايي موقـ ــ ــاي راهنمـ هـ

  کنند؟ مي
      

غ-  را داد و محــل قرارگيــري چــ ا تعــ ايي مناســب    آيــ هــاي راهنمــ
  است؟

      

         حركات ترافيك- ٣- ٤- ٥
 آيا تمام حركات از قبيل جابجايي عـابران پيـاده، بـه وسـيلة               - 

غ   اند؟ شش داده شدههاي راهنمايي موقت پو چرا
      

  سواران  و دوچرخه  عابران پياده- ٥- ٥
         كليات- ١- ٥- ٥
پياده و دوچرخه         -  ياتي بر عابران  سواران    آيا اثرات مناطق عمل

  در نظر گرفته شده است؟
      

پيـــاده و  -  ابران  ا مـــسيرهاي عبـــوري مناســـب بـــراي عـــ  آيـــ
  سواران، در نظر گرفته شده است؟ دوچرخه

      

پياده و دوچرخه    آيا عابرا  -  سوارن به اندازة كـافي از موانـع    ن 
ــسير     ــول م ــود در ط ــت موج ــات موق ي ــرات عمل ــع  و خط  مطل

  شوند؟ مي

      

  
  
  



  ٨٧                                                                           دستورالعمل بازرسی ایمنی راه
 

  توضيحات  خير  بله  موضوع
   روسازي راه- ٦- ٥
         خرابي روسازي- ١- ٦- ٥
هايي است که باعث ايجاد مشکالت  آيا روسازي داراي خرابي    - 

  شود؟ ايمني براي وسايط نقليه زير مي
  اتومبيل •
  دوچرخه •
  موتور •
  رانندگان وسيلة نقليه سنگين •

      

         مقاومت لغزشي- ٢- ٦- ٥
 آيا روسازي از مقاومت لغزشـي كـافي خـصوصاً در منـاطق              - 

  دار برخوردار است؟ شيب
      

        شدگي جمع  آب- ٣- ٦- ٥
شدن آب و يـا جريـان سـطحي آن باعـث               آيا امكان دارد جمع    - 

  بروز مشكالت ايمني شود؟
      

         بافت سطح- ٤- ٦- ٥
يط خيس         آيا بافت سطح روسازي به گونه      -  اي است كه در شرا

  قابل رؤيت باشد؟
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 لیست بازرسی ایمنی راه  چک                                                                           ٨٨

 هاي موجود  بازرسي ايمني راه- ٦
  
  
  

  توضيحات  خير  بله  موضوع
   راستاي راه و مقطع عرضي- ١- ٦
        سافت ديد قابليت ديد و م- ١- ١- ٦
         آيا فاصلة ديد براي سرعت طرح مسير كافي است؟- 
هـاي عبـور فـراهم        ها و محل     آيا فاصلة ديد كافي براي تقاطع      - 

سـواران،    بـراي مثـال عـابران پيـاده، دوچرخـه         (شده اسـت؟    
غيره احشام، راه   )آهن و 

      

هـاي امـالک    هـا و ورودي   آيا فاصلة ديد كافي براي تمـام راه     - 
  در نظر گرفته شده است؟مجاور 

      

         سرعت طراحي- ٢- ١- ٦
فيـک          -   ٨٥سـرعت  ( آيا راستاهاي افقي و قايم براي سـرعت ترا

  مناسب است؟) درصدي
غير اين صورت   :در 

 اند؟ آيا تابلوهاي هشداردهنده نصب شده •
  اند؟ آيا تابلوهاي سرعت مجاز نصب شده •

      

         سرعت مجاز - ٣- ١- ٦
از بـا نـو    -  ه، طــرح هندسـي آن و كــاربري   آيـا سـرعت مجــ ع را

  هاي مجاور سازگاري دارد؟ زمين
      

         سبقت- ٤- ١- ٦
   است؟ هاي سبقت ايمن، فراهم شده ها و موقعيت  آيا فرصت- 
ــدگان از      -  نن ــاهي را ــراي آگ ب ــوع  ــبقت ممن ــاطق س ا در من ــ  آي

  تابلوهاي هشدار دهنده استفاده شده است؟

      

    باندهاي كمكي- ٥- ١- ٦
بتدا  -  ا چكـي      آيا  نتهـاي ل ا هـا در موقعيـت و راسـتاي صـحيح             و 

  اند؟ قرار گرفته
      

نتهـايي بانـد کمکـي فـراهم                -  ا چكـي   آيا فاصلة ديد كافي براي ل
  شده است؟

      

         آيا شانه در کنار باند کمکي، ايجاد شده است؟- 
آگـاهي مناسـب قبـل از رسـيدن بـه بانـدهاي كمكـي           آيا پـيش   - 

  )هاتوسط تابلو(انجام شده است؟ 
      

         آيا باند گردش به راست به صورت مجزا فراهم شده است؟- 
يـه شـده                -  ارا  آيا هـشدارهاي مناسـب بـراي بانـدهاي گردشـي 

  است؟
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         خوانا بودن مسير به وسيلة رانندگان- ٦- ١- ٦
  كننده است؟  آيا راه داراي عوامل گمراه- 

  :براي مثال
   به وضوح مشخص شده است؟آيا راستاي مسير •
اقـدامي در جهـت بازسـازي يـا بهـسازي روسـازي               • آيا 

  شده انجام گرفته است؟ تخريب
هاي قبلي روسازي به صورت مناسب، پاك  كشي  آيا خط  •

  شده است؟
  راستاي راه است؟ آيا خط امتداد درختان هم •
غ برق هم •   راستاي راه است؟ آيا خط امتداد تيرهاي چرا

      

        ها  عرض- ٧- ١- ٦
ها در نظر گرفته شده       ها و جزيره     آيا عرض كافي براي ميانه     - 

  است؟
      

فيـک           آيا عرض سـواره    -  روهـا متناسـب بـا حجـم و ترکيـب ترا
  است؟

      

ها كاهش عرض بـه نحـوي كـه باعـث خطـرات         آيا در محل پل    - 
  ايمني شود وجود دارد؟

      

        ها  شانه- ٨- ١- ٦
يـه، از  ها براي تمام كاربرا  آيا عرض شانه -  نقل ن راه و وسايط 

ايمني مناسب است؟   نظر 
      

يـا              آيا عرض شانه   -  ها براي توقف ايمن وسايل نقلية خـراب و 
  اضطراري كافي است؟

      

        اند؟ ها روكش شده  آيا شانه- 
ه با توجه به نوع راه مناسب است؟-           آيا سطح رويه شانه را
فتـادگي وجـود دار         آيا در شانه   -  ا د كـه باعـث بـه    ها نشـست و 

  وجود آمدن مشكالت ايمني گردد؟
      

         شيب عرضي- ٩- ١- ٦
        ها داراي دور مناسب هستند؟  آيا قوس- 
         آيا شيب عرضي شانه براي زهكشي كافي است؟- 
        طولي هاي  شيب- ١٠- ١- ٦
اتومبيل   آيا شيرواني  -  يا کاميون ها براي  هايي کـه از مـسير    ها 

  ور هستند؟شوند، قابل عب خارج مي
      

هايي كه شيب طولي از حد مجاز تجـاوز كـرده اسـت          در محل  - 
  آيا باند كمكي براي سبقت در نظر گرفته شده است؟
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         زهكشي- ١١- ١- ٦
اي كه از     ها و آبروهاي کنار راه براي وسايل نقليه          آيا زهکش  - 

ايمن و قابل عبور هس مسير خارج مي   تند؟شوند، 
      

بعاد آبروهاي كنار راه براي زهكشي كافي            آيا مشخصه  -  ا ها و 
  است؟

      

  ها  تقاطع- ٢- ٦
         موقعيت- ١- ٢- ٦
نتهاي جـاده       در مناطقي که تقاطع    -  ا هـاي پرسـرعت قـرار       ها در 

د  گرفتــه نــ ثالً در ورودي شــهرها(ا ا تجهيــزات کنتــرل )مــ ، آيــ
نندگان وجود دارد؟ فيک براي هشدار به را   ترا

      

         قابليت ديد و مسافت ديد- ٢- ٢- ٦
 آيا وجود تقاطع بـراي تمـام كـاربران راه واضـح و مـشخص                - 

  است؟
      

 آيا فاصلة ديد كافي براي تمام كاربران راه و تمامي حركـات             - 
  ترافيك وجود دارد؟

      

نقليـة ورودي و خروجـي     -   آيا فاصلة ديد مناسب براي وسـايل 
  وجود دارد؟

      

ا   -  هـاي    فزايش قابليت ديـد تقـاطع در شـب از سيـستم            آيا براي 
  روشنايي مناسب و كافي استفاده شده است؟

      

         كنترل و آشكارسازي- ٣- ٢- ٦
ط-  ا خــ اي کنتــرل تقــاطع كــشي  آيــ ا  هــاي روســازي و تابلوهــ هــ

  بخش هستند؟ رضايت
      

ــاطع -  ه از تق ــ ي نقل يلة  ا مــسيرهاي عبــوري وســ ــ ــه صــورت   آي  ب
ا   ست؟مناسبي آشكارسازي شده 

      

گـذاري   كـشي و فلـش       آيا تمام باندها به صورت مناسـب، خـط         - 
  اند؟ شده

      

         طرح كلي- ٤- ٢- ٦
ايمـن مـديريت                 -  آيا نقاط برخـورد بـين خودروهـا بـه صـورت 

  شوند؟ مي
      

ه، واضح و مشخص            -   آيا طرح کلي تقاطع براي تمام كاربران را
  است؟

      

فيك موجـود مناسـب    آيا عرض باندها براي حجم و تركيب ترا  - 
  است؟
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تاي جزيــره-  ا راســ فيکــي واضــح و مــشخص   آيــ اي ترا هــ

  هستند؟
      

        ها واضح و مشخص است؟  آيا راستاي ميانه- 
         كنترل تقاطع- ٥- ٢- ٦
فيـك كنتـرل           -   آيا تقاطع توسط وسايل مكانيزه كنترل ترا

  گردد؟ مي
      

كنتـرل اسـت آيـا تجهيـزات         بـدون  تقـاطع  كه صورتي  در - 
بــراي جلــوگيري ثــر در تــصادف بــروز از موجــود   عــدم ا

  كافي است؟ تقدم حق رعايت

      

غهاي راهنمايي- ٦- ٢- ٦           چرا
غ  -  هاي موجود، براي ترکيب و   آيا تعداد، محل و نوع چرا

فيک مناسب هستند؟ يط ترا   شرا
      

غ  -  هاي راهنمايي توسط رانندگان به خوبي قابـل           آيا چرا
  مشاهده هستند؟

      

غ     در محل  -  هـاي راهنمـايي از فاصـلة كـافي           هايي كه چرا
بــراي  اري  ا تابلوهــاي اخطــ قابــل مــشاهده نيــستند، آيــ

غ غ      چرا زن اسـتفاده     هاي چشمك   هاي راهنمايي و يا چرا
  شده است؟

      

غ  در محل  -  هـاي راهنمـايي را جهـت ديـد در      هايي كه چرا
صـلة ديـد توقـف    كننـد، آيـا فا   ارتفاع بلندتري نصب مي  

نتهاي صف ترافيك وجود دارد؟ ا   كافي نسبت به 

      

غ برق يا تابلوها     -   آيا موانعي مانند درختان، تيرهاي چرا
غ   دهد؟ ها را كاهش مي قابليت ديد چرا

      

         موارد متفرقه- ٧- ٢- ٦
شـدن مـصالح روسـازي        شدگي و كنده     آيا مشكل سست   - 

كـه  ) هريشـ   هـاي بـرون     بـه ويـژه تقـاطع     (هـا     در تقاطع 
  كنند وجود دارد؟ مشكل ايمني ايجاد مي

      

  ها، آشكارسازها و روشنايي  كشي  تابلوها، خط- ٣- ٦
        مباحث كلي تابلوها- ١- ٣- ٦
نتظــامي، اخطــاري و اخبــاري در جــاي  -  ا اي  ا تابلوهــ  آيــ

  اند؟ مناسب و به صورت واضح و آشكار قرار گرفته
      

افقـي راه در       -  هـاي مـورد       محـل   آيا تابلوگذاري راستاي 
  نياز انجام شده است؟
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 آيا تمام تابلوهـا در شـرايط مختلـف مـؤثر و كـارآ هـستند؟                 - 

غـروب خورشـيد، نـور               ( مثالً روز، شب، باران، مـه، طلـوع و 
اتومبيل غ جلوي  غيره چرا   )هاي روبرو، نور كم و 

      

ــدگان از -  ننـ ــاهي را ا هـــشدارهاي الزم جهـــت آگـ ــ ــود  آيـ  وجـ
هايي از قبيل محدوديت براي يـك گـروه خـاص از              محدوديت

  وسايل نقليه مثل كاميونها، داده شده است؟

      

          خوانا بودن عاليم- ٢- ٣- ٦
اريكي شـــب، مــــوارد زيــــر   -  نايي روز و تــــ  آيـــا در روشــــ

  بخش است؟ رضايت
  قابليت ديد تابلوها •
 ها آشكار بودن پيام •
نا بودن از فاصلة مورد نظر •   خوا

      

محوشـدن  (زمينـه   توان تابلوها را بدون توجه بـه پـس         آيا مي  - 
كننـده در اطـراف       يا وجود عوامل گمـراه    ) پيام در پس زمينه   

  ها مشاهده نمود؟ آن

      

 آيا در جانمايي تابلوها به اثرات نامناسـب ايمنـي حاصـل از              - 
تعـداد  ( تعداد تابلوها در يك محل خـاص توجـه شـده اسـت؟            

ننده ميزياد تابلو در يك م   )شود نطقه باعث سردر گمي را

      

         آيا تابلوهاي اعالم سرعت در كل طول مسير وجود دارند؟- 
          عاليم در قوسها- ٣- ٣- ٦
هـاي     آيا تابلوهاي خطرپيچ و سـرعت مجـاز حركـت در محـل             - 

  اند؟ الزم نصب شده
      

هـا بـه كـار      آيا تابلوهاي اعـالم سـرعت و خطـرپيچ در قـوس           - 
  اند؟ رفته

      

         آيا تابلوهاي اعالم سرعت در كل طول مسير وجود دارند؟- 
انـد؟    هـا قـرار گرفتـه        آيا تابلوها در فاصله مناسـبي از قـوس         - 

ال خيلي دورتر از آن نباشد(   .)براي مث
      

        كشي    كليات خط- ٤- ٣- ٦
  :ها کشي  آيا خط- 

  با توجه به نوع راه مناسب است؟ •
  ند؟ده تمام طول راه را پوشش مي •

      

ف ماننــد روز، شــب، هــواي مرطــوب،  -  ام شــرايط مختلــ  در تمــ
ــوي    غ جلـ ــرا ــور چـ يد، نـ ــ ــروب خورشـ غـ ــوع و  ــشک، طلـ خـ

غيره مؤثر هستند؟ اتومبيل   هاي روبرو و 
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هاي قبلـي روسـازي بـه صـورت مناسـب پـاك               كشي   آيا خط  - 

نــد؟ شــده ــر   بــراي مثــال فلــش(ا غي ا و خطــوط جداكننــدة  هــ
  )وريضر

      

        ها بين باندها، محور مركزي راه و حاشيه كشي  خط- ٥- ٣- ٦
ه و حاشيه          آيا خط  -  باندها، محور مرکزي را هـا بـه      كشي بين 

ايـن صـورت، آيـا              غيـر  روش مناسبي انجام شده است؟ در 
نندگان به خوبي راهنمايي مي   شوند؟ را

      

        ؟ آيا عاليم بازتابي برجسته در سطح راه مورد نياز است- 
ند، آيـا    اگر عاليم بازتابي برجسته در سطح راه نصب شده       -  ا

يط مناسـبي                 در جاي مناسب و بـا رنـگ مناسـب و در شـرا
  قرار دارند؟

      

هاي مورد    هاي هشداردهندة صوتي در محل      كشي   آيا از خط   - 
  نياز استفاده شده است؟

      

ايمني زير مناسب است؟  آيا خط-    کشي از نظر موارد 
 رنگ •
 اببازت •
  وضوح •

      

         آشكارسازها- ٦- ٣- ٦
ند؟ هاي مناسب نصب شده  آيا مسيرنماها در محل-          ا
        آيا آشكارسازها به وضوح قابل مشاهده هستند؟- 
        هاي مناسب براي آشكارسازها به كار رفته است؟  آيا رنگ- 
هـاي روي پـل بـه         هـا، موانـع ترافيكـي و نـرده           آيا گاردريل  - 

  اند؟ سازي شده كارصورت مناسبي آش
      

         آشكارسازي قوسها- ٧- ٣- ٦
        باشد؟ مي) بال كبوتري(نما  آيا در قوس نياز به نصب جهت- 
هـا منجـر بـه     در قـوس ) هـا  بال كبوتري(ها نما  آيا محل جهت   - 

نندگان مي   شود؟ هدايت صحيح را
      

        مناسب است؟) ها بال كبوتري(ها نما  آيا اندازة جهت- 
        شناييرو - ٨- ٣- ٦
و بـه آن توجـه كـافي شـده      مـورد نيـاز بـوده         روشـنايي    آيا - 

  است؟
      

هـايي اسـت كـه روشـنايي را مـسدود              آيا راه داراي ويژگي    - 
ال درختان(نمايد؟    )براي مث
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غ برق به عنوان يك خطر ثابـت در كنـار راه              -   آيا تيرهاي چرا

  گردند؟ محسوب مي
      

غ برق انعطاف آي-          پذير و يا شكننده هستند؟ ا تيرهاي چرا
ــراه   -  ــرات گم ث ا نايي داراي  ــ ا روش ــ ا و     آي ــ ــر تابلوه ب ده  ــ كنن

غ   هاي راهنمايي است؟ چرا
      

        اند؟ ها در ارتفاع مناسب نصب شده  آيا روشنايي- 
   مديريت خطرات حاشيه راه- ٤- ٦
         محدودة عاري از مانع- ١- ٤- ٦
غ بـرق، درختـان، پايـه تابلوهـا، موانـع       آيا تمام تيره  -  اي چرا

نـــع قـــرار  … صـــلب و  ارج محـــدوده عـــاري از موا در خـــ
ند؟ گرفته   ا

  :توان   درغيراين صورت آيا مي- 
نع را حذف كرد؟ •   موا
نع را جابجا نمود؟ •   موا
  تر كرد؟ موانع راشكننده •
  از موانع حفاظت كرد؟ •

      

قــع  -  ياي وا ا حفاظــت مناســبي در مــورد اشــ ــ ي دام  ــ ق ا ا  ــ  در  آي
  محدوده عاري از مانع انجام شده است؟

      

از مانع با توجه بـه نـوع و عملكـرد              -  بعاد محدوده عاري  ا  آيا 
  راه مناسب است؟

      

         حفاظهاي ايمني- ٢- ٤- ٦
ايمني در محل-          اند؟ هاي مورد نياز، نصب شده  آيا حفاظهاي 
  آيا حفاظها براي عملكردهاي درنظر گرفته شـده بـراي آنهـا           - 

ــستند؟  ــب ه اه  (مناس ــ ــال در پرتگ ــوان مث ــه عن ــد از   ب باي ا  ــ ه
  )نيوجرسي استفاده شود

      

        اند؟  آيا حفاظهاي ترافيكي به صورت صحيح نصب شده- 
يمني کافي است؟-  ا          آيا طول حفاظهاي 
ند؟ هاي پل متصل شده ها به درستي به نرده  آيا گاردريل-          ا
رو با فرض  شيه سواره آيا عرض كافي بين حفاظها و خط حا- 

  توقف يك وسيله نقلية خراب تأمين شده است؟
      

انتهاي حفاظها  ايمن- ٣- ٤- ٦         سازي 
        سازي شده است؟   آيا انتهاي حفاظها ايمن- 
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بت بودن جواب آيا اين ايمن سازي متناسب با          -   در صورت مث

يط مسير است؟   شرا
نتهاي گاردريل-  ا ايمن  آيا    سازي شده است؟ ها به طور كامل 

      

اظ-   نــع و حفــ يــت ديــد موا فــزايش قابل ا بــراي  ا  كار   آيــ ا آشــ هــ
  هاي الزم انجام شده است؟ سازي

    
  

  
  

 آيا در پشت موانع ترافيكي شـكننده، نـواحي ايمنـي در نظـر            - 
  گرفته شده است؟

      

        هاي حفاظ عابران پياده شکننده هستند؟  آيا نرده- 
هاي حفاظ واقع     سايل نقليه در صورت برخورد با نرده       آيا و  - 

 شوند؟ ديدگي مي درمحدوده عاري از مانع، دچار آسيب
      

        ها  قابليت ديد حفاظ- ٤- ٤- ٦
هـاي ايمنـي     آيا آشکارسازي و قابليت ديد كافي براي حفـاظ      - 

  هنگام، ايجاد شده است؟ در شب
      

  سواران  عابران پياده و دوچرخه- ٥- ٦
         كليات- ١- ٥- ٦
هـــاي مناســـبي بـــراي عـــابران پيـــاده و       آيـــا گـــذرگاه - 

  سواران، وجود دارد؟ دوچرخه
      

هـايي کـه بـراي جداسـازي جريـان             آيا موانع ايمني در محل     - 
نقليه، عابران پياده و دوچرخـه       سـواران الزم اسـت،       وسايل 

  اند؟ نصب شده

      

ا     آيا تسهيالت عابران پياده و دوچرخه      -  ستفاده سواران براي 
  هنگام، مناسب است؟ در شب

      

         عابران پياده- ٢- ٥- ٦
پياده در طول مسير بـه تعـداد              آيا گذرگاه  -  هاي عبور عابران 

  كافي وجود دارد؟
      

هـاي مـورد نيـاز نـصب شـده            هاي مناسب در محـل       آيا نرده  - 
 )ها راهه ها و شيب براي مثال در پل(؟ است

      

        سواران  دوچرخه- ٣- ٥- ٦
سـواراني كـه از       آيا عرض روسـازي بـراي تعـداد دوچرخـه          - 

  كنند، كافي است؟ مسير استفاده مي
      

سواري به صورت پيوسته و بـدون          آيا مسير ويژة دوچرخه    - 
  انقطاع و بازشدگي ايجاد شده است؟

      

ها براي عبور     هاي درپوش روي زهكش     هاي شبكه    آيا شكاف  - 
  ها ايمن است؟ دوچرخه
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تفاده دوچرخــه-  بــراي اســ ه  انه را ا عــرض شــ ســواران مناســب   آيــ

  است؟
      

        نقل عمومي و  حمل- ٤- ٥- ٦
هاي اتوبوس به صورت ايمن و بـا فاصـله و قابليـت                آيا ايستگاه  - 

  رو قرار دارند؟ ديد كافي نسبت به خطوط سواره
      

        اند؟ هشهري از قبل مشخص شد هاي اتوبوس برون  آيا ايستگاه- 
يمـن  ) بـان آن  هـا و سـايه   صـندلي ( آيا موقعيت ايستگاه اتوبوس   -  ا

  نمايد؟  بوده و خطوط ديد را مسدود نمي
  رو كافي است؟  آيا فاصلة آن تا سواره- 

      

  ها و آبروها  پل- ٦- ٦
        هاي طراحي  ويژگي- ١- ٦- ٦
افقي و قايم پل با رويكرد راه همخواني دارد؟-           آيا راستاي 
        يابد؟ هاي راه به واسطه وجود پل كاهش مي  آيا عرض شانه- 
نندگان بـه موقـع از وجـود آن مطلـع             -   اگر جواب مثبت است آيا را

  گردند؟ مي
      

         درصدي است؟٨٥ آيا راستاي ورودي متناسب با سرعت عبور - 
از نظـر       پناه يا نرده پـل      رو و جان     آيا فاصله آزاد بين سواره     -  هـا 

  ي است؟ايمني كاف
      

         حفاظهاي ايمني- ٢- ٦- ٦
فيکي مناسب در پل-  نع ترا         ها و آبروها، وجود دارد؟  آيا موا
 آيا اتصال بين موانع ترافيكي و نردة پل به درستي انجام گرفته             - 

  است؟
      

        اند؟ هاي پل ايمن سازي شده  آيا انتهاي نرده- 
هاي پـل     ه و كوله  پنا   آيا مسافت ديد و توقف و سبقت توسط جان         - 

  شود؟ محدود مي
      

        گرفتگي شدگي و آب جمع  آب- ٣- ٦- ٦
گرفتگـي در سـطح راه در فـصل      آيا احتمال جمع شدن آب يـا آب      - 

  بارش وجود دارد؟
      

 اگر جواب مثبت است آيا تمهيدات الزم براي آگاهي كاربران راه            - 
  انديشيده شده است؟

      

        اند؟ ازي شدهگذرها به درستي آشكارس  آيا آب- 
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        ها  سازه- ٤- ٦- ٦
از محدوده بدون مـانع           آيا آبروها يا سازه    -  هاي زهکش، خارج 

  اند؟ راه، قرار گرفته
      

ا آن-  يــن صــورت، آيــ ا ر  غيــ ال برخــورد   در  ر احتمــ بــ ا در برا هــ
  اند؟ وسايل نقليه، محافظت شده

      

         موارد متفرقه- ٥- ٦- ٦
ايمن  تسهيالت عبور عابران پياده از روي پل   آيا   -  ها، مناسب و 

  است؟
      

ايـن صـورت،               -  غيـر   آيا ماهيگيري از روي پل ممنوع است؟ در 
  بيني شده است؟ آيا مكاني براي ماهيگيري پيش

      

 آيا براي مشخص كردن پل و محـدوديت وزن تـابلو اسـتفاده              - 
  شده است؟

      

        فته است؟ آيا آشکارسازي در پل ادامه يا- 
خ زدن آب در  -  ــ ي از  بــراي جلــوگيري  پــل  ه  ا زهكــشي عرشــ  آيــ

  عرشه آن مناسب است؟
      

   روسازي- ٧- ٦
        هاي روسازي  خرابي- ١- ٧- ٦
براي مثـال، نـاهمواري     (هايي است      آيا روسازي داراي خرابي    - 

غيره     چاله، كنده  شيارافتادگي، شديد، که باعث  ) شدن مصالح و 
  شود؟ از قبيل عدم كنترل فرمان اتومبيل مشکالت ايمني  ايجاد

      

بـه     -  ل يط  داراي (بخـش اسـت؟     هـاي روسـازي، رضـايت        آيا شـرا
فتادگي و شكستگي نمي   )باشد ا

      

         مقاومت لغزشي- ٢- ٧- ٦
افي اســــت؟  -  ازي داراي مقاومــــت لغزشــــي کــــ ا روســــ  آيــــ

در قوس ( هـاي   هـاي طـولي زيـاد و ورودي     ها، شيب   مخصوصاًً
  )تقاطع

      

ر روسازي راه قيرزدگي به نحوي كه مقاوت لغزشـي را            آيا د  - 
  شود؟ كاهش دهد مشاهده مي

      

        ها از سطح روسازي شدن مصالح يا سنگدانه  كنده- ٣- ٧- ٦
ها از سطح روسـازي   شدن مصالح يا سنگدانه     آيا احتمال كنده   - 

  وجود دارد؟
      

         بافت سطح- ٤- ٧- ٦
يــ     ل از قاب ــدگي  يط بارن ــرا ــازي در ش ا روس ــ ــب  آي ــد مناس ت دي

  برخوردار است؟
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غ    -  از نظـر            آيا انعكاس نور چرا اتومبيل در شب هنگام  هاي جلوي 

  ايمني مناسب است؟
      

        جمع شدن آب در سطح روسازي- ٥- ٧- ٦
شـدن آب در    هـايي كـه باعـث جمـع          آيا در روسـازي فرورفتگـي      - 

يط باراني گردد وجود دارد؟   شرا
      

   پاركينگ- ٨- ٦
         كليات- ١- ٨- ٦
فيـك عبـوري از                 آيا پاركينگ  -  هاي موجـود بـا توجـه بـه نـوع ترا

  مسير و تركيب آن مناسب است؟
      

از مـسير اصـلي بـه پاركينـگ و                  -  يـه  نقل  آيا تعداد گردش وسـايل 
  بالعكس متناسب با عملكرد راه است؟

      

ف دوبله  آيا محل توقف كافي در پاركينگ براي جلوگيري از توق- 
  وسايل نقلية وجود دارد؟

      

         از نظر ايمني مناسب است؟ها  آيا دسترسي به پاركينگ- 
 و در طـول مـسير توسـط         هـا    آيا فاصلة ديد رانندگان در تقاطع      - 

نقلية پارك شده محدود مي   شود؟ وسايل 
      

   موارد متفرقه- ٩- ٦
        ي راهها ي كنارهها   فعاليت- ١- ٩- ٦
ير فعاليت و فروشگاههايي وجود دارد که باعث         آيا در طول مس    - 

نندگان شود؟ حواس   پرتي را
      

خطـر   ايجـاد  كـه  انـد   شـده  نـصب  اي  گونـه  به تبليغاتي تابلوهاي  آيا - 
  نكنند؟

      

         منظرآرايي- ٢- ٩- ٦
       كند؟  آيا منظرآرايي موجود راه فاصله ديد ايمن را تأمين مي- 
لة ديــد موجــود در -  ا وضــوح و فاصــ ان  آيــ د آتــي گياهــ ثــر رشــ ا

  محفوظ خواهد ماند؟
      

          شرابط آب و هوايي- ٣- ٩- ٦
قليمـي منطقـه كـه ايمنـي را تحـت تـاثير قـرار            -  ا  مهمترين ويژگي 

  دهد كداميك از موارد زير است؟ مي
 برف •
 باد  •
 كوالك •
 طوفان شن •
  باران •
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 سيل  •
 )توضيح دهيد(ساير موارد •

قليمي منطقه           آيا براي    -  ا از اين ويژگي  غلبه بر مشكل ايمني ناشي 
  تمهيدات مناسبي انديشيده شده است؟

      

اگر از جداول دوبل به عنوان ميانه استفاده شده است آيا نكـات              - 
ند؟ زير مد نظر قرار گرفته   ا

  اند؟ به اندازة كافي آشكارسازي شده •
 ها به خوبي مشخص شده است؟ محل شروع آن •
   قابل تشخيص هستند؟ها در تقاطع •

      

         تونلها- ٤- ٩- ٦
ايمني مناسب است؟-           آيا سيستم روشنايي داخل تونل از نظر 
 آيا سيستم تهويه داخل تونل عملكـرد مناسـب را از نظـر ايمنـي                 - 

  باشد؟ دارا مي
      

        كند؟  آيا راستاي قايم و افقي راه قابليت ديد مناسب را مهيا مي- 
ر دهنده كافي در ورودي و خروجي تونل هماننـد   آيا عاليم هشدا - 

غها در داخـل          سبقت ممنوع، محدوديت ارتفاع و روشن كردن چرا
ند؟ تونل در مكانهاي مناسب نصب شده   ا

      

         عمليات موقت- ٥- ٩- ٦
 آيا در طول مسير تابلوها و يـا تجهيـزات رهـا شـده مربـوط بـه         - 

راه سـازگار   ساخت و يا تعمير و نگهداري كه بـا وضـع موجـود              
  نباشند وجود دارد؟

      

غ اتومبيل   تابش خيره- ٦- ٩- ٦         كنندة چرا
غ   -  هاي مقابل به هنگام شب از نظـر    ي جلوي ماشين  ها   آيا نور چرا

  ايمني مناسب است؟
      

 اگر جواب منفي اسـت آيـا تمهيـدات الزم بـراي كـاهش مـشكالت               - 
  ناشي از آن انديشيده شده است؟

      

        ها گاه  استراحت- ٧- ٩- ٦
هاي استراحت و گردش از نظر ايمني در مكان مناسـبي              آيا محل  - 

  اند؟ بنا شده
      

ايمن هستند؟  آيا محل-          هاي استراحت داراي دسترسي 
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         تمهيدات مربوط به وسايل نقليه سنگين- ٨- ٩- ٦
هـاي    ل سنگين در محـ    يةگيري براي وسايل نقل      آيا موقعيت سبقت   - 

  با حجم ترافيك باال وجود دارد؟
      

سنگين در طـول راه،  ية   آيا فضاي مانور مناسب براي وسايل نقل       - 
  ها ايجاد شده است؟ ها و ميدان تقاطع

      

هـا بـراي      هاي بين راهي و پاركينـگ        آيا دسترسي به استراحتگاه    - 
يـه كـافي اسـت؟                     كاميون نقل بـه  (هـا بـا توجـه بـه انـدازة وسـايل 

غيره توجه كنيدافزايش    .) و كاهش شتاب، عرض شانه و 

      

ند تـا سـطح روسـازي        ها روكش شده    ها در قوس    آيا سطح شانه   -  ا
  بيشتري براي مانور وسايل نقلية طويل ايجاد شود؟

      

هـا بـا توجـه بـه         در مسيرهاي با ترافيك سـنگين، آيـا بازتابنـده          - 
نندگان کاميون، مناسب هستند؟   ارتفاع ديد را

      

         حيوانات- ٩- ٩- ٦
مـثالً گـاو، گوسـفند،      (كننـد؟      آيا از راه حيوانات زيادي عبور مي       - 

غيره    )اسب و 
      

يلة حــصار محافظــت   -  بــه وســ يــن منــاطق  ا ا  ــ يــن صــورت، آي ا  در 
ند؟ شده   ا

      

          وسايل نقليه كشاورزي- ١٠- ٩- ٦
يـه      هاي مجـاور ايجـاب مـي    آيا كاربري زمين  -  نقل كنـد كـه وسـايل 

  ز راه تردد كنند؟كشاورزي ا
      

يـن موضـوع تمهيـدات مناسـبي ديـده شـده                 -  ا بـا   آيا براي مقابلـه 
  است؟

      

نندگان به موقع در اين رابطه اطالع-          رساني شده است؟  آيا به را

  
  
  
  
  
  
   
  
  




