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      ۱                                            اي   اي توسعه فني در امور زيرساختهاي جادهه تاولوي

  موضوعات داراي اولويت .۱

  ها راهتوسعه شبكه  ريزي در ساخت و  بهبود نظام مديريت و برنامه:۱موضوع 

ي ملـي و    هـا   راهبنـدي، بهـسازي، سـاخت و توسـعه شـبكه             طراحي نظام اولويت   - ۱

 ،ترانزيتي كشور

 ،ونقل بررسي و تصويب طرح جامع حمل - ۲

 ،ي استاني كشورها راهبندي بهسازي، ساخت و توسعه شبكه  ولويتطراحي نظام ا - ۳

- اقتــصادي - فنــي-شناســي فراينــد مطالعــات امكــان ســنجي عمليــاتي  آســيب - ۴

 ،)فاز صفر(ها  محيطي پروژه زيست

 با استفاده از مدلسازي ترافيك در شبكه ونقل حملبهبود فرآيند پيش بيني تقاضاي    - ۵

 ،ونقل حمل

ي بخش غير دولتي در بهسازي، ساخت و توسـعه شـبكه            ها جذب منابع و سرمايه    - ۶

  ،ها راه

  ،مهندسي مجدد فرايند انجام پيمان - ۷

هـاي انگيزشـي و حمـايتي،        مكانيزم(ارتقاء قابليت صدور خدمات فني و مهندسي         - ۸

 ،...)منابع بانكي پشتيبان كننده، 

در سطوح مختلـف مـديريتي،    (توسعه، تقويت و حفظ منابع انساني بخش ساخت          - ۹

 ،)اني و عملياتييم

 ،ايجاد بانك اطالعاتي خبرگان و اتاق فكر - ۱۰

هاي فني و مهندسي در تعامـل بـا          ارتقاء سطح آموزش تخصصي و افزايش قابليت       - ۱۱

 ،المللي  بينيممجامع عل

  .ها راهشناسايي منابع مالي قابل تخصيص به بخش ساخت و توسعه شبكه  - ۱۲
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   ها راه ارتقاء كيفيت مطالعات :۲موضوع 

 ،اربرد مطالعات مهندسي ارزش در مراحل مطالعاتي و اجراءتوسعه ك - ۱

 و يمــتـدوين ضـوابط و انتخــاب روش طراحـي مناســب منطبـق بــا شـرايط اقلي      - ۲

  ،ييجغرافيا

زيـست،   بـا در نظـر گـرفتن ايمنـي، محـيط          (بازنگري شرح خدمات مطالعات راه       - ۳

 ، ....)ترافيك، منظرآرايي و 

  ، )هاي سريع روسازي آزمايش - APT( ييهاي صحرا اندازي آزمايشگاه ايجاد و راه - ۴

  ،هاي غيرمخرب ايجاد بستر و تهيه ضوابط و دستورالعمل استفاده از آزمايش - ۵

با توجه به شرايط ترافيكي و آب (هاي آسفالتي مختلف     توسعه بكارگيري روسازي   - ۶

 ، )و هوايي

  ،  اقتصادي-هاي بتني در صورت وجود توجيه فني  استفاده از روسازي - ۷

  ،راستاي كاهش آنها سازي ارتفاع خط پروژه و ساماندهي آبروهاي كوچك در بهينه - ۸

  ،در طراحي روسازي) P.G(بندي عملكردي قير جايگزيني روش درجه - ۹

 ،بندي و ارزشيابي مشاوران و تهيه بانك اطالعات مربوطهبهبود نظام درجه - ۱۰

  ،اي كردن مشاغل مرتبط با طراحي راهاستقرار نظام آموزش و حرفه - ۱۱

 ،هاي مهندسين مشاور ايجاد بستر الزم به منظور ارتقاء كيفي و توسعه شركت - ۱۲

هـاي ورود و      رفاهي بـين راهـي و طراحـي رمـپ          -هاي خدماتي  مكانيابي مجتمع  - ۱۳

 .خروج

  ها راه ارتقاء وضعيت ساخت و بهسازي :۳موضوع 

  ،هاي ساخت راهريزي و كنترل پروژه طراحي و استقرار نظام برنامه - ۱

 ، QA,QC) مصالح_ هاي كاري رويه(رار نظام كنترل كيفي ساخت بهبود و استق - ۲

  ،تأكيد بر رعايت ضوابط زيست محيطي حين اجرا - ۳
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  ،اي كردن مشاغل مرتبط با ساخت راه  استقرار نظام حرفه-۴

  ، مصالح و تجهيزات نوين در ساخت راه ها، بكارگيري روش - ۵

  ،سازي فرآيند توليد آسفالتاستاندارد - ۶

 ،بندي و ارزشيابي پيمانكاران و تهيه بانك اطالعات مربوطه تبهطراحي نظام ر - ۷

 ، ... EPC ، BOTهاي مرسوم در دنيا مانند  ها به روشتأكيد بر اجراي پروژه - ۸

  ،نيمتدوين دستورالعمل واگذاري نگهداري راه به پيمانكاران سازنده در دوره تض - ۹

  ، )قيمت تمام شده - سازي روش پرداخت بهينه(بازنگري در فهرست بهاي ساخت  - ۱۰

  ،هامهندسي مجدد فرآيند تحويل پروژه - ۱۱

ايجاد سامانه و تهيه دستورالعمل كنترل كيفيت تحويـل قيـر و سـيمان و فـوالد از                   - ۱۲

 ،منابع توليدي

  ،هاي بزرگ اجرايي تدوين روش بكارگيري فهرست مقادير بدون قيمت در پروژه - ۱۳

  ،هاي ساخت هاي پيش ساختگي در پروژه بكارگيري روش - ۱۴

 ، ) تونل- پل -روسازي(تخصصي نمودن نظارت بر اجراي راه  - ۱۵

هـاي   هـاي بـزرگ و پـل       از قبيل تونـل   (هاي خاص     تخصصي نمودن اجراي پروژه    - ۱۶

 ، )ويژه

 رفاهي بين راهي همزمان   -هاي ورود و خروج مجتمع هاي خدماتي         ساخت رمپ  - ۱۷

  .ها با ساخت جاده

   ها راه بهبود نظام مديريت نگهداري : ۴موضوع 

   ، )PMS(سازي نظام مديريت روسازي  حي و پيادهطرا - ۱

  ، )BMS(سازي نظام مديريت پل  طراحي و پياده - ۲

 ، )TMS(سازي نظام مديريت تونل  طراحي و پياده - ۳

 ،هاي بهينه نگهداري بر اساس هزينه چرخه عمر انتخاب روش - ۴

  ،ها راهتوسعه رويكرد نگهداري پيشگيرانه  - ۵
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  ،ها راهر براي نگهداري ن منابع مالي پايدايمشناسايي و تأ - ۶

 ، و حفظ حرايم آنها راهتهيه نقشه و شناسايي تملك  - ۷

 ،ي كشورها راهدر راهداري ) GIS(هاي رقوم دار  تهيه نقشه - ۸

 بـراي كاربردهـاي مختلـف مـورد نيـاز از جملـه              ها  راهكدگذاري جامع و مناسب      - ۹

  ،رساني، نگهداري و ايمني راه اطالع

ــين   - ۱۰ ــارگيري ماش ــديريت بك ــعه    آالت و م ــداري و توس ــد راه ــزات جدي  تجهي

 ،هاي راهداري بين راهي مدرن ساختمان

  ،ها راههاي پيشرفته براي نگهداري  بكارگيري فناوري - ۱۱

هـاي   هاي محافظت در برابر وقـوع بهمـن، شـن       بيني و روش    تدوين راهنماي پيش   - ۱۲

  ،روان، كوالك

 ،ارينه نگهديمتدوين و بازنگري ضوابط و راهنماهاي فني و اجرايي در ز - ۱۳

  ،اي عوامل اجرايي آموزش حرفه - ۱۴

  ،توسعه واگذاري فرآيند نگهداري راه به بخش خصوصي - ۱۵

   .توسعه نظام كنترل كيفي در عمليات نگهداري - ۱۶

   ها راه ارتقاء وضعيت ايمني : ۵موضوع 

 ،وري  و افزايش بهرهها راهبهبود مدل تخصيص منابع در بخش ايمني  - ۱

   ،ت عالئم و تجهيزات ايمني راهبرداري از بانك اطالعاايجاد و بهره - ۲

 ،ي موجودها راهتوسعه و بهبود نظام اصالح نقاط پرتصادف در شبكه  - ۳

هـاي جديـد و در   هـا و پـروژه   در خصوص طرحها راهتوسعه نظام بازرسي ايمني      - ۴

  ،دست مطالعه

  ، )بندي ايمني درجه (ها راهسازي شبكه  بندي ايمن اجراي نظام اولويت - ۵

  ، بازديد ايمني راهتوسعه و بهبود نظام - ۶

 ،...)،ها راهها، حذف موانع حاشيه  ماليم سازي شيب(ارتقاء ايمني حاشيه راه  - ۷
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 ،ها راههاي موجود در شبكه  ساماندهي و كنترل دسترسي - ۸

 ،ها راهتوسعه رويكرد استفاده از اقدامات كم هزينه در ايمني  - ۹

 پـذير  ن آسـيب   براسـاس نيـاز كـاربرا      هـا   راهسازي   بهبود وضعيت طراحي و ايمن     - ۱۰

 ، ...)عابرين پياده، موتورسيكلت(

  ،هاي بين راهي  توسعه و تجهيز استراحتگاه - ۱۱

هـاي حـساس و مبـادي         هاي مهم، نقـاط پرحادثـه و تقـاطع          ها، گردنه  تجهيز تونل  - ۱۲

 ،هاي روشنايي ورودي و خروجي شهرهاي بزرگ به سيستم

يات اجرايـي مربـوط     نهادينه نمودن رعايت آئين نامه مربوط به ايمني در حين عمل           - ۱۳

 ،هاي راهداري و راهسازي به پروژه

 ،ها و راهنماهاي مربوطه نامه تدوين و بازنگري ضوابط، آيين - ۱۴

 .اي عوامل اجرايي  آموزش حرفه - ۱۵

  )ITS(ونقل  توسعه كاربرد سامانه هاي هوشمند حمل: ۶موضوع 

 ،ها اولويتي كشور با در نظر گرفتن ها راه  ITS تدوين معماري ملي  - ۱

 ، و ايجاد زيرساختهاي مورد نيازITSعه و تدوين نقشه راه براي پياده سازي مطال - ۲

ها و ايجـاد شـبكه ارتبـاطي         ي كشور در استان   ها  راهايجاد و توسعه مراكز مديريت       - ۳

 ،هاي هوشمند ملي سامانه

هـاي    گيـر و جـاده      هاي حساس و مهم و بـرف        هاي ترافيكي، گردنه   پوشش گلوگاه  - ۴

سيل، بهمن، رانش، ريزش كوه      ( پتانسيل حوادث طبيعي     پرتردد و نقاطي كه داراي    

 ،اي هاي مانيتورينگ جاده هستند باسامانه ... )و 

 ،هاي كنترل هوشمند تهويه، مانيتورينگ و اضافه ارتفاع ها به سامانه تجهيز تونل - ۵

جملـه    مـسافر و كـاال از      ونقـل   حملهاي هوشمند نظارت بر ناوگان       توسعه سامانه  -۶

ATIS  وAVL  و WIM... ، 
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سـرعت،  ( هاي كنترل و ثبت تخلفـات  توسعه سامانه هاي هوشمند ازجمله دوربين     - ۷

و پيـام   ) VMS(، تابلوهاي هوشمند با قابليت ارسال پيـام متغيـر           ...)سبقت، فاصله 

سازي   و متناسب  ETC، اخذ عوارض الكترونيك     )VSL(محدوديت سرعت متغير    

  ، )Congestion Charging(عرضه و تقاضا 

  بـراي شناسـايي سـريع وضـعيت        ها  راه در سطح    RWIS هاي هواراه   سامانه توسعه - ۸

 ،ثيرگذاري آنها بر ترافيكأجوي و ت

هـاي   سازي سامانه اطالعات سفر بـر اسـاس آخـرين خروجـي            توسعه و هوشمند   - ۹

 ،هاي مختلف هوشمند سامانه

هاي هوشمند نرم افزاري و سخت افزاري مديريت يكپارچه حوادث           توسعه سامانه  - ۱۰

 ،اي جادهادفات و تص

هاي هوشمند و جذب نيروي      هاي سامانه  توسعه روش خريد خدمات و خريد داده       - ۱۱

 .هاي هوشمند برداري از سامانه انساني متخصص بهره
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  هاي اجرايي  ارائه طرح .۲

هـاي تابعـه وزارت متبـوع و در           تعيين شده با مشاركت سازمان     هاي  اولويتدستيابي به   

هـاي   ها و شـركت  لذا سازمان . گيرد  يمرايي با زمانبندي مشخص صورت      هاي اج   قالب طرح 

 تعيين شده، نسبت به     هاي  اولويتوابسته ذيربط موظفند ضمن اهتمام بر پيگيري هر يك از           

هاي اجرايي اقدام و بطور ساالنه گـزارش اقـدامات صـورت گرفتـه را بـه شـورا                    تهيه طرح 

موظف هستند برنامـه دوسـاالنه خـود را بـراي           هاي ذيربط،    همچنين سازمان . ارسال نمايند 

 ماه آينده به دبيرخانه شورايعالي فني ارائه        ۳ تعيين شده ظرف مدت      هاي  اولويتدستيابي به   

  .نمايند تا در شورا مطرح و به تصويب برسد

  

  ارزيابي . ۳

 موظـف بـه ايجـاد مكـانيزم ارزيـابي عملكـرد       ونقل حملشورايعالي فني امور زيربنايي  

تـه هـاي    يمدر اين خـصوص ك    . باشد  يم تعيين شده    هاي  اولويتها جهت دستيابي به     سازمان

كارشناسي شورا موظف هستند پيشرفت برنامه هاي اجرايي را ارزيابي و به شـورا مـنعكس               

  : باشد يمنتيجه اين ارزيابي در قالب گزارش ساالنه شامل موارد ذيل . نمايند

  ،وعات تعيين شدهارائه آخرين وضعيت پيشرفت هر يك از موض - ۱

                ارائــه آخــرين وضــعيت پيــشرفت هــر يــك از برنامــه هــاي اجرايــي و اقــدامات - ۲

  ،انجام شده

 ،ارزيابي وضعيت پيشرفت برنامه ها و نتايج حاصله مطابق برنامه زمانبندي - ۳

 .هاي مسؤول در اجراي هر يك از موضوعات تعيين شده ارزيابي عملكرد سازمان - ۴

 
  

  




