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 ۳                                                                            راه ايمنيدستورالعمل بازديد  

 

  مقدمه. ۱
 با توجه به آمار فعلـي       ها  هراکنندگان از شبکه    ارتقاي ايمني عبور و مرور استفاده       و تأمين

اي بوده و كوشـش   ونقل جاده هاي مسئوالن بخش حمل از مهمترين دغدغه تصادفات كشور، 
  .طلبد اندركاران را مي فزاينده كارشناسان ايمني و دست

اي بـا توجـه بـه     براي دستيابي به هدف واالي ارتقاء ايمني عبور و مرور در بخش جـاده         
 مديريت يكپارچه    به ايجاد  نياز ،  باشد  چند عاملي و فرابخشي مي    اينكه تأمين ايمني موضوعي     

  .و هماهنگ ضروري است
 وزارت راه و ترابري ضمن تالش در ايجاد و توسعه بستر ايمن و كارآمد جهت آمـد و                  

اي بر مسئوليت مهم نحوه مديريت و نظارت بر چگـونگي اسـتفاده از        شد وسايل نقليه جاده   
كنندگان از ايـن       و هدايت صحيح رانندگان و بطور عام كليه استفاده          شامل كنترل  ها  راهشبكه  

شبكه و توجه خاص به سهم كليدي عامل انساني در جهت كاهش عمدة خسارات جـاني و        
  .، تأكيد دارد مالي ناشي از آن در تصادفات

ي در دســت هــا راهمنظــور ايجــاد وحــدت رويــه و نهادينــه نمــودن بازديــد ايمنــي   بــه
  . گردد ، اين دستورالعمل تهيه گرديده كه در ادامه جزئيات آن تشريح ميبرداري بهره
  

  تعاريف. ۲
  :رونددر اين دستورالعمل عبارات تشريح شده ذيل بكار مي 

  

  ١بازديد ايمني راه. ۲-۱
بازديد ايمني راه، بررسي ميداني و منظم راه موجود توسط متخصصان واجد شرايط و             

نواقـصي   و اء كيفيت ايمني فيزيكي راه با شناسايي مـشكالت        صالحيت به منظور ارتق    داراي
اين بازديـد بـه صـورت    . مرور سهيم باشند و باشد كه ممكن است در كاهش ايمني عبور   مي

  .پذيرد ي مرسوم نگهداري راه صورت ميها فعاليتاي و ويژه عالوه بر  ، دوره بازديد جاري

                                                 
1. Road Safety Inspection (RSI) 
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   دستورالعمل بازديد ايمني راه                                                                            ۴

 

تـصادف و نظـام       اه، مديريت نقاط پـر    بازديد ايمني راه در كنار نظام بازرسي ايمني ر        
  .گردد  محسوب ميها راه، از ابزارهاي اصلي بهبود فيزيكي ايمني ها راهمديريت ايمني شبكه 

  
  کارفرماي بازديد ايمني راه. ۲-۲

ي هـا  راه كـه وظيفـه نگهـداري و تـأمين ايمنـي        ها  راهبرداري    متوليان نگهداري و بهره   
هـاي انجـام بازديـد ايمنـي راه را تقبـل و              و هزينـه   باشـند تحت مسئوليت خود را دارا مـي      

  .شوند ، به عنوان كارفرماي بازديد ايمني راه شناخته مي نمايند مديريت مي
  

  تيم بازديد ايمني راه. ۲-۳
  كـه مشخـصات     ذيصالحي حقوقي/ ايمني راه عبارت است از افراد حقيقي       ديدتيم باز 

  . شده استارايه اين دستورالعمل ۴-۷ و۴-۶ هاي آنها متناسب با نوع بازديد بوده و در بند
  

  دبيرخانه دائمي بازرسي ايمني راه. ۲-۴
       فنـاوري كـه جهـت ايجـاد بـستر          و تحقيقـات  مـستقر در معاونـت آمـوزش،       دبيرخانه

سازي نظام بازرسي و بازديد ايمني راه مطابق چـارچوب            مناسب و تمهيدات الزم براي پياده     
ــ  ــي ام ــه شــورايعالي فن ــايي حمــلابالغي ــورخ ۷۱۰۴/۱۱ونقــل شــماره   ور زيربن                        ۲۶/۴/۸۶ م

  .تشكيل شده است
  
  اهداف بازديد ايمني راه. ۳

  :مهمترين اهداف بازديد ايمني راه عبارتند از
ي موجود با توجه به محـيط و شـرايط          ها  راهشناسايي موارد قابل ارتقاء ايمني در        •

 آب و هوايي،

 ،ها راه ارتقاء ايمني شبكه  راهكارهايارايه •
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 ۵                                                                            راه ايمنيدستورالعمل بازديد  

 

 ،١هاي ايمني يک راه و درجه عملکردي آناطمينان از سازگاري بين ويژگي •

ي هـا   راهپيشگيري از وقوع تصادفات و يا کاهش صدمات ناشي از تـصادفات در               •
  ايمن،موجود و کمک به ايجاد شبکه راه

 همچـون عـابران     ها  راهپذير از     کنندگان آسيب توجه ويژه به نيازهاي ايمني استفاده      •
 .سواران  و موتورسيكلت پياده، دوچرخه

 

  انواع بازديد ايمني راه  .۴
  .باشداي و ويژه مي، دوره )كنترلي(انواع بازديد ايمني راه شامل بازديد جاري 

  
  تفاوت بازرسي و بازديد ايمني راه. ۵

بازرسي ايمنـي راه در   و بازديد ايمني راه ماهيت مشابهي دارند، ليكن  ٢بازرسي ايمني راه  
 کـه   حـالي گيـرد، در      برداري از راه مورد اقدام قرار مـي         مرحله طراحي تا احداث قبل از بهره      

نمايـانگر  ) ۱(شـكل  . باشـد  ي موجـود مـي    هـا   راهبازديد ايمني براي ارتقاء كيفيت ايمني در        
  . تفاوت كاربردي آنهاست

  
  
  
  
  
  

  
  .بازديد ايمني راهنمايش تفاوت در مراحل كاربرد بازرسي و : ۱شكل

                                                 
ـ     . ۱ ور و مـرور در  درجه عملكردي راه نسبت وضعيت موجود راه به وضعيت استاندارد آن راه است كه نمايانگر آسايش و ايمني عب

  .باشد راه مورد بررسي مي
2. Road Safety Audit (RSA) 

  

راهبازرسي ايمني   بازديد ايمني راه 

سنجيمطالعات امكان   برداري بهره ساخت طراحي مرحله اول و دوم 
 )ها مرحله نگهداري راه(

بازديد ايمني و شناسايي مشكالت   سازیبرنامه ايمنتحليل 
 برداري هاي تحت بهره راه

تصادفاتو آمار قابل استفاده از اطالعات   

سازي ي ايمناجرا  
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   دستورالعمل بازديد ايمني راه                                                                            ۶

 

  )كنترلي(بازديد جاري ايمني راه . ۶
بازديد جاري ايمني راه ماهيتي كنترلي بر الزامات اصلي مـورد نيـاز بـراي تـأمين ايمنـي                  
فيزيكي راه داشته و عمدتاً براي شناسايي مشكالت و نواقصي از راه است که به تجديـد يـا            

  .باشند تعويض فوري نيازمند مي
ي كه در اثر وقوع تصادفات نياز به تعمير يا بازسازي دارنـد، تميـزي و                شناسايي تجهيزات 

از عالئـم و     بودن بعـضي   و غيرقابل استفاده   تشخيص فرسودگي  واضح بودن عالئم ترافيکي،   
کـه در وضـعيتي نامناسـب در راه قـرار      مسيرنماها و شناسـايي عالئـم و تجهيـزات قـديمي        

  .باشد ميها راهي ايمني اند، از مهمترين اهداف بازديد جار گرفته
  

   انجام بازديد جاري ايمني راهبندي زمان. ۶-۱
 شـده  ارايـه ) ۱(ي كـشور در جـدول       هـا   راه انجام بازديد جاري براي انواع       بندي  زمان

براي شناسايي تمامي موارد قابل ارتقاء ايمني بـا توجـه بـه تفـاوت ايمنـي در روز و                    . است
 به طـور يـك در ميـان در روز و شـب صـورت      ها راه، زمان اجرا براي هريك از انواع        شب

  .خواهد گرفت
  

  

  .ي كشورها راه انجام بازديد جاري ايمني راه براي انواع بندي زمان: ۱جدول 
   بازديدبندي زمان  انواع راه  موضوعات مورد بررسي  نوع بازديد

  هر دو روز يكبار  آزادراه
کل موضوعات مرتبط با   جاري  هر هفته يكبار و شريانيراه اصلي 

  ايمني راه
  هر ماه يكبار  راه فرعي و روستايي

  
 عواملي چون حجم ترافيك، وقوع تـصادفات، شـرايط آب و هـوايي خـاص هـر                 :۱تبصره

افـزايش فواصـل بـين بازديـد از هـر راه            / از عوامـل مـؤثر در تقليـل       ... محور و   
  .باشد مي
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 ۷                                                                            راه ايمنيدستورالعمل بازديد  

 

يا وقـوع تـصادفات در تعيـين زمـان          هاي افراد محلي و رانندگان عبوري          گزارش :۲تبصره  
صـورت ادارات راه و ترابـري         در اين . باشدانجام بازديد جاري ايمني راه مؤثر مي      

 راهكارهـاي  ارايـه سريعاً كارشناسان ذيربط را جهت بازديد از محـل و تحليـل و            
  . نماينداصالحي اعزام مي

  

  موضوعات اصلي بازديد ايمني جاري راه . ۶-۲
  :بايد بازديد كننده راه به آنها توجه داشته باشد عبارتند از كه مي مهمترين مسائلي

  ها و ساير عالئم ترافيکي نظير عالئم مسيرنما،کشيتابلوها، خط −
 ، نـرده    ، فوالدي و كـابلي      ي بتني ها  حفاظتجهيزات ايمني حاشيه راه شامل انواع        −

 گيرها،ها وضربه پل

  موانع و خطرات حاشيه راه، −
 ، سيستم روشنايي −

 ،ها راهايمني ترافيك حين عمليات اجرايي  −

  .پوشش گياهي و منظرآرايي −
  

  فرآيند انجام بازديد جاري ايمني راه. ۶-۳
 تعيين شـده بـا حرکـت در مـسير و كنتـرل              بندي  زمانبازديد جاري ايمني راه مطابق      

ي هـا شرايط موثر در ايمني كاربران هر راه مورد بازديد كه توسط وسـيله نقليـه بـا سـرعت                  
گـزارش رفـع مـشكل بـا        . شودپايين و آهسته و حسب ضرورت به صورت پياده انجام مي          

بنـدي اقـدامات الزم بـراي     صورت اولويت توجه به تأثير در ارتقاء ايمني و با لحاظ هزينه به    
  .گردد  ميارايهراه مورد بازديد 

  

رايـي انجـام   ، چك ليـست اج    براي تسهيل و يكپارچگي در اجراء اين دستورالعمل       : ۱تبصره
اي ابـالغ     ونقـل جـاده     بازديد جاري ايمني راه توسط سـازمان راهـداري و حمـل           

  .خواهد شد
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   دستورالعمل بازديد ايمني راه                                                                            ۸

 

  تيم بازديد جاري ايمني راه/ شرايط و مشخصات مأمور. ۶-۴
 جاري راه توسط كارشناسان واجد شرايط از ادارات كل راه و ترابري يـا      ايمنيبازديد  

هـاي  شـركت در دوره   . پـذيرد   ، صـورت مـي    مهندسان مشاور ذيصالح ايمني طرف قـرارداد      
آشنايي با مفاهيم بازرسي و بازديد ايمني راه براي هر يك             آموزشي و اخذ گواهينامه رسمي      

مهمترين موضوعاتي كه بازديدكننده بايـد بـه        . باشد مي  از كارشناسان تيم بازديدكننده الزامي    
  :آنها اشراف داشته باشد، عبارتند از

  ع خطرات و مشکالت ايمني،توانايي تشخيص انوا •
 اهميت تأثير كاربرد و محل مناسب نصب عالئم و تجهيزات ايمني راه، •

 شناسايي خطرات حاشيه راه و چگونگي رفع و بهبود آنها،    •

 ،ها راههاي مناسب تأمين ايمني ترافيك حين عمليات اجرايي روش •

 ،ها راهآشنايي با اقدامات كم هزينه و مؤثر در بهبود ايمني  •

عـابران پيـاده، دوچرخـه و       (پـذير راه      كنندگان آسـيب    الزمات ايمني براي استفاده     •
 ).سواران موتورسيكلت

 
  اي ايمني راهبازديد دوره. ۷

اي ايمني راه بررسي جامع و منظم شبكه راه از ديدگاه ايمنـي اسـت كـه بـه              بازديد دوره 
 مـسئوليت كارفرمـا   ي تحت حـوزه   ها  راهصورت متناوب و در فواصل زماني مشخص براي         

كننـده ضـمن      تيم بازديـد  . گيرد  هاي ذيصالح ايمني و مستقل از كارفرما انجام مي          توسط تيم 
 تحليل، فهرست اقدامات و بـرآورد هزينـه انجـام           ارايهشناسايي موارد قابل ارتقاء نسبت به       

ؤثر، هزينـة مـ     مدت با لحاظ اولويت راهكارهـاي كـم         مدت و ميان    آنها در مقاطع زماني كوتاه    
حسب تشخيص ضرورت، اقدامات اصالحي بلندمدت نيز بايد جهـت اجـرا        . نمايد  اقدام مي 

  .گردد مطرح 
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 ۹                                                                            راه ايمنيدستورالعمل بازديد  

 

  اي ايمني راه براي انجام بازديد دورهها راهانتخاب . ۷-۱
هـاي    توجـه بـه محـدوديت      بـا  راه، اي ايمنـي  دوره منظور انجـام بازديـد       به  راه انتخاب

 يـا  ١هـا  راهل از اعمال دستورالعمل ارزيابي ايمني شبكه بندي حاص  اولويت اعتبارات از طريق  
  .گردد  ميانجام ۲-۷ بند بندي زمان مطابق جدول ٢ها راهبندي ايمني  درجه

 كيلـومتر و كمتـر تقـسيم        ۱۰ به قطعات با طول حـدود        ها  راهالذكر،  براي ارزيابي فوق  
  . شوندبندي ميشده و بر حسب شرايط موجود اولويت

  

بنـدي قطعـات بـر اسـاس          الذكر ارزيـابي و اولويـت       ان ابالغ دستورالعمل فوق   تا زم : تبصره
  .پذيرد ، اطالعات تصادفات و ساير عوامل مؤثر صورت ميها راهاهميت هر يك از 

  
  اي ايمني راه انجام بازديد دورهبندي زمان. ۷-۲

ميت راه اي ايمني به نوع و درجه اه    دوره تناوب يا فاصله زماني ميان بازديدهاي دوره       
ي ملي يـا  ها راهاي حسب   اجرايي بازديد دورهبندي زمانگيري در مورد    تصميم. بستگي دارد 

اي يـا ادارات كـل راه و ترابـري مطـابق              ونقل جـاده    استاني توسط سازمان راهداري و حمل     
  .گردد توصيه مي) ۲( جدول بندي زمان

  

  .كشوري ها راهاي ايمني  انجام بازديد دورهبندي زمان: ۲ جدول

موضوعات مورد   نوع بازديد
 بندي زمان  انواع راه  بررسي

  بازديد
ü  ي اصلي ها راه آزادراه، بزرگراه و

  چهارخطه و دوخطه
  حداكثر هر 

  بازديد   سال يکبار۳
اي ايمني  دوره

  راه

کل موضوعات مرتبط 
  ي فرعي و محليها راه ü  با ايمني راه 

ü ي روستاييها راه  
  حداكثر هر 

  بار سال يک۵
  

                                                 
1. Road Safety Assessment  
2. Road Safety Rating  
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   دستورالعمل بازديد ايمني راه                                                                            ۱۰

 

  اي ايمني راه فرآيند انجام بازديد دوره. ۷-۳
  .باشد مي) ۲(اي ايمني راه طي فرآيند تصريح شدة شکلنظام انجام بازديد دوره

  
  
  

   

  

  

  

  

  
  

  
  ج

  

  .اي ايمني راهنظام کلي انجام بازديد دوره: ۲شکل
ا هم   ر ديدكننده از هر قطعة راه بايد در دو مرحله هر يك از جهات آمد و شد               تيم باز 

سرعت بيـشتر و    وسيله نقليه و     با   مرحلة اول بازديد   در.  نمايد بررسيدر روز و هم در شب       
 دقـت    سـرعت كمتـر و     دوم با در مرحلة   قطعه و    جهت آشنايي با شرايط و مشخصات كلي      

 در ايـن  .گيـرد  بيشتر و جهت ثبت جزييات مربوط به مسايل و مشكالت ايمني صورت مـي    

ها  راه ايمني شبکهبندي درجه اي مطالعات بازديد دوره تامين اعتبار  بازديد فرآيندشروع   

 جمع آوري اطالعات دفتري
  اطالعات عمومي راه •
  اطالعات ترافيک •
 اطالعات تصادفات •

بانک اطالعات 
 تصادفات

 بررسي ميداني همراه با چک ليست

 گزارش بازديد
   ميزان خطربندي و درجهليلتح ،شناسايی نواقصبررسي و   •
اقـدامات مـشخص بـه همـراه        ارايه فهرست   بندي و     اولويت  •

 مدت مدت و ميان برآورد و تقسيط هزينه به مقاطع زماني كوتاه
  ارايه پيشنهادهاي كلي بلندمدت

  ها و دياگرام تصادفات گزارش •
هاي پلـيس يـا مـردم         گزارش •

  محلي در خصوص تصادفات

  اجراارزيابي نتايج حاصله از

سازي اجراي اقدامات ايمن  
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 ۱۱                                                                            راه ايمنيدستورالعمل بازديد  

 

هايي از قطعه تحـت      است بخش الزم  زييات مشكالت موجود،    ثبت بعضي از ج   مرحله براي   
تواند توسط سيستم ويـدئومپينگ   برداشت اطالعات مي  .  به صورت پياده نيز طي شود      ديدباز

  . و مكانيزه نيز صورت پذيرد
  

هـا،  کـشي مواردي نظير وضـوح خـط     و در بازديدهاي شبانه بايد فقط موضوعات      :۱تبصره  
به ويژه عـابران پيـاده،   ( ضروري براي تمام کاربران راه      عالئم ترافيکي و روشنايي   

را بررسي و ثبـت نمـود كـه در طـول بازديـد              ) سواران  سيكلت  دوچرخه و موتور  
   .باشد نميروزانه قابل بررسي 

  

صورت وجود تقـاطع راه فرعـي در راه بـا درجـه اهميـت بـاالتر، الزم اسـت                     در: ۲تبصره  
دوده تقـاطع نيـز تحـت سـاختار راه بـا            ي فرعي در مح   ها  راهبخش مؤثر    وضعيت

  .شوند بررسي درجه باالتر،
  

، نحوه تهيه      براي وحدت رويه در اجراء اين دستورالعمل تهيه چك ليست اجرايي           :۳تبصره  
اي ايمنـي     بندي اقدامات اصالحي و اجراي مناسب بازديد دوره         گزارش و اولويت  

   . و ابالغ خواهد شداي تهيه ونقل جاده راه توسط سازمان راهداري و حمل
  

  اي ايمني راه شرايط و مشخصات تيم بازديد دوره. ۷-۴
 .پذيرد  ذيصالح صورت مي   مشاور مهندسان هاي  توسط شركت  اي راه   دوره ايمني بازديد
 نامه تعيين صـالحيت مربوطـه كـه توسـط سـازمان راهـداري و                طريق آيين  ها از   اين شركت 

 فنـي  تـصويب شـورايعالي   به ايمني راه تهيه و بازرسي دبيرخانه همكاري اي با  جاده ونقل  حمل

  .گيرند مي قرار بندي و درجه مورد شناسايي خواهد رسيد، نقل و حمل زيربنايي امور
  

  هاي خاص بازديد ويژه ايمني راه در محل. ۸
هايي همچـون بـروز تـصادفات مكّـرر، يـا       اين بازديد موردي بوده و بر حسب ضرورت   

بـرداري از محـل خاصـي كـه منجـر بـه كـاهش ايمنـي                    يـا بهـره    تغيير در شرايط فيزيكـي    
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   دستورالعمل بازديد ايمني راه                                                                            ۱۲

 

  .گيرد توجهي در آن محل گرديده، صورت مي قابل
عمليات طوالني مدت بهسازي، تـرميم        انجام عالوه بر نقاط داراي تصادفات مكرر، محل      

هـا بـا     رفاهي، محدوده مدارس حاشيه راه، تقـاطع -محل مراكز خدماتي يا ها راهو نگهداري  
  . باشند ها از جمله اين نقاط خاص مي هاي بزرگ و تونل ت ترافيكي زياد و پلتداخال
هـاي    فرآيند انجام، شرايط و مشخصات تيم بازديـد ويـژه ايمنـي راه  در محـل                   :۱تبصره  

باشــد و تــا نيــل بــه مقــصود و  اي ايمنــي راه  مــيخــاص، مــشابه بازديــد دوره
توان از كارشناسـان واجـد شـرايط          يهاي ويژه بازديد ايمني راه م       سازي تيم   فراهم

          را دارا باشــند، ۴-۶ادارات كــل راه و ترابــري كــه شــرايط تعيــين شــده در بنــد  
  . استفاده نمود
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   مقدمه.۱-۱

 با توجه بـه آمـار       ها  راهکنندگان از شبکه    اي ايمني عبور و مرور استفاده     تأمين و ارتق  
انـدرکاران   باالي تصادفات کشور، يکي از مهمترين مـسائل کارشناسـان، مـسئوالن و دسـت              

  .باشداي کشور مي جادهونقل حملبخش 
تـوان  البته با تأکيد بر اينکه ايمني راه يک موضوع چند عاملي و فرابخشي است مـي               

   نيـاز بـه    هـا   راهت دستيابي به هدف عالي ارتقاي ايمني عبـور و مـرور در سـطح شـبکه                  گف
  .ريزي همه جانبه در ارتباط با همه عوامل مؤثر در تصادفات داردبرنامه

اي پس از عامـل انـسان دومـين نقـش اساسـي را در                جاده ونقل  حملزيرساختهاي   
رابـري بـه عنـوان متـولي اصـلي ايمنـي            وزارت راه و ت   . تأمين عبور و مرور به عهده دارنـد       

سـازي زيرسـاختها و کـاهش       اي همواره اقدامات مؤثري در خصوص ايمن       جاده ونقل  حمل
يابي آن و همچنين اصـالح      بررسي تصادفات و علل   . اي به عمل آورده است    تصادفات جاده 

 کـه  اين در حالي است. شوندنقاط پرحادثه از جمله مهمترين اقدامات واکنشي محسوب مي       
هاي زيـاد، بـا مـشکالت اجرايـي متعـددي نظيـر هـدايت               اقدامات واکنشي عالوه بر هزينه    
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                                                                                                     كليات ۱۸
  

 

  .ترافيک و تأمين ايمني کاربران در حين انجام عمليات نيز مواجه هستند
 ۵ بـه    هـا   راهالمللي ابزار كاربردي مديريت ايمني در شبكه        هاي بين بر اساس ارزيابي  

  :گردددسته به شرح ذيل تقسيم مي
 » Road Safety Impact  Assessment (RSIA)« زيابي اثرات ايمني راهار §

هـاي   عموماً مربوط به پيش از مراحل طراحي است و در آن اثراتي كه گزينه       كه
ي موجود يـا اصـالحات اساسـي شـبكه     ها راهمختلف يك مسير يا نقاط اتصال    

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

مراحل طراحي راه است و عبارتنـد از يـك نظـام مـستقل تحليـل ايمنـي روي              
ــف    ــا نوســازي، در مراحــل مختل ــد ي ــروژه جدي ــك پ               پارامترهــاي طراحــي ي

ازرسي ايمني راه و    با توجه به ماهيت ب    . ريزي، طراحي و پيش از گشايش     برنامه
براي . باشد  ي موجود اختياري مي   ها  راهبكارگيري تيم مستقل، انجام آن بر روي        

ي موجود عموماً از بازديـد ايمنـي راه كـه از وظـايف سـازماني متوليـان                  ها  راه
  .شود باشد، استفاده مي ميها راهنگهداري و ايمني 

 بازديـدهاي   :و عبارتنـد از   برداري بـوده      مربوط به دوره بهره    ١بازديد ايمني راه   §
اي، خاص و جاري شبكه راه به منظـور شناسـايي و حـذف مـشكالت و                   دوره

  .بردارينواقص شبكه راه در دوران بهره
 :بـرداري بـوده و عبارتنـد از        مربوط به دوران بهـره     ٢مديريت نقاط پر تصادف    §

 هايي از شـبكه    انجام اقدامات اصالحي به منظور كاهش تصادفات آينده قسمت        
  .اندهاي گذشته بوده سال كه داراي بيشترين تعداد تصادفات در

 انجـام   :عبارتنـد از   برداري بـوده و   مربوط به دوران بهره    ٣مديريت ايمني شبكه   §
اقدامات اصالحي به منظور كاهش تصادفات آتي قطعاتي از شبكه راه كه داراي             

                                                 
1. Road Safety Inspection: RSI 
2. Black Spot Management: BSM 
3. Network Safety Management  
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   ۱۹                                                                             بازديد ايمني راهراهنماي

 

ظـور از تحليـل    براي ايـن من   . باشندبيشترين پتانسيل كاهش هزينه تصادفات مي     
  .شودريسك استفاده مي

 بازديد ايمني راه به عنوان يکي از ابزارهاي تشخيص و شناخت نـواقص راه  بنابراين
 بعـد از افتتـاح بـه صـورت مـنظم، نقـايص آن را بـه        ها راهتواند با بررسي کيفيت ايمني   مي

  .بهترين وجه برطرف نموده يا کاهش دهد
    
   تعاريف.۱-۲

  :روندبارات تشريح شده ذيل بكار مي عراهنمادر اين  
  
   بازديد ايمني راه.۱-۲-۱

بازديد ايمني راه، بررسي ميداني و منظم راه موجـود اسـت کـه توسـط متخصـصان         
 شناسايي مـشكالت و نواقـصي كـه        باو   ارتقاء كيفيت ايمني فيزيكي راه       ايمني راه به منظور   

   .شودشوند، انجام ميممكن است به تصادفات جدي منجر 
بازديد ايمني راه به عنوان يک ابـزار مـديريتي مهندسـي ايمنـي راه بـراي شناسـايي        

  محـسوب  هـا   راهاقدامات اصالحي توسط متوليـان ايمنـي        بندي    اولويت و    مشكالت مناسب
 از تصادفات بـوده     ١اين جزء از سيستم مديريت ايمني راه، ابزاري پيشگيري کننده         . گرددمي
            و جـاري شـبکه راه موجـود از ديـد ايمنـي      )ويـژه  ( خـاص اي، بررسـي دوره به صورتو  
بازديـد ايمنـي راه عـالوه بـر         . گـردد باشد که توسـط متخصـصان ايمنـي راه انجـام مـي            مي

. گـردد  اصـالح راه مـي     فرآيندي نگهداري جاري راه انجام شده و موجب تقويت          ها  فعاليت
رهـايي فـوري، كوتـاه مـدت،        صورت كه نـواقص راه شناسـايي شـده و سـپس راهكا             بدين
  .شود براي اصالح آنها تعيين ميبلندمدت و مدت ميان

  
  

                                                 
1. Preventive Tools 
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                                                                                                     كليات ۲۰
  

 

   کارفرماي بازديد ايمني راه.۱-۲-۲
گردند كه مسئوليت    كارفرمايان بازديد ايمني راه محسوب مي      ها  راهمتوليان نگهداري   
هـاي  زينهباشند و ه  ي تحت حوزه استحفاظي خود را دارا مي       ها  راهنگهداري و تأمين ايمني     

  . دهندانجام بازديد ايمني راه را پوشش مي
  
   تيم بازديد ايمني راه.۱-۲-۳

 آنهـا   حقـوقي كـه مشخـصات     / ايمني راه عبارت اسـت از افـراد حقيقـي          ديدتيم باز 
  . شده استارايه راهنما اين ۵-۴ و ۶-۲متناسب با نوع بازديد در بند 

  
   اهداف بازديد ايمني راه.۱-۳

  :ديد ايمني راه عبارتند ازمهمترين اهداف باز
ي موجود با توجه به محـيط و شـرايط          ها  راهشناسايي موارد قابل ارتقاء ايمني در        •

 آب و هوايي،

 ،ها راه راهكارهاي ارتقاء ايمني شبكه ارايه •

 ،١هاي ايمني يک راه و درجه عملکردي آناطمينان از سازگاري بين ويژگي •

ي هـا   راهات ناشي از تـصادفات در       پيشگيري از وقوع تصادفات و يا کاهش صدم        •
  ايمن،موجود و کمک به ايجاد شبکه راه

 همچـون عـابران     ها  راهپذير از     کنندگان آسيب توجه ويژه به نيازهاي ايمني استفاده      •
 .سواران  و موتورسيكلت پياده، دوچرخه

  
  
  

                                                 
 موجود راه به وضعيت استاندارد آن راه است كه نمايانگر آسايش و ايمني عبـور و مـرور در   درجه عملكردي راه نسبت وضعيت    . ۱

  .باشد راه مورد بررسي مي
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   ۲۱                                                                             بازديد ايمني راهراهنماي

 

   موضوعات اصلي بازديد ايمني راه .۱-۴
 بازديد ايمنـي متناسـب بـا نـوع بازديـد            دفرآينمهمترين مسائل مربوط به راه كه در        

   :شوند عبارتند ازبررسي مي
Ø عملكرد راه و تعامل با محيط اطراف آن، 

Ø شرايط سطح راه و زهكشي و يمقطع عرض، 

Ø  ولي راه،طراستاي 

Ø ها، تقاطع 

Ø ها و ساير عالئم ترافيکي نظير مسيرنماکشيتابلوها، خط،  
Ø ها رفاهي و پاركينگ-مناطق خدماتي، 

Ø يروشناي، 

Ø خطرات حاشيه راه،  
Ø گيرها و ضربهها حفاظ، 

Ø ابنيه فني راه،  

Ø منظرآرايي و پوشش گياهي،  
Ø  ها راهايمني حين عمليات اجرايي، 

Ø سواران عابرين پياده و موتورسيكلت (پذير راهنيازهاي کاربران آسيب(،  

  
   تفاوت بازرسي و بازديد ايمني راه.۱-۵

ي راه تعريف مشابهي دارند و هر دو عامل      و بازديد ايمن   ١)RSA(بازرسي ايمني راه    
ليكن . باشندكننده جهت جلوگيري از تصادفات و كاهش خسارات ناشي از آن مي            پيشگيري

  :هاي زير بين آنها وجود دارد تفاوت
 کـه   حـالي رود، در    به کار مـي    ي در مرحله طراح   يها پروژه بازرسي ايمني راه براي    .۱

       منـد   نظـام  فرآينـد  بازرسـي ايمنـي راه يـک         .باشـد   ي موجود مي  ها  راهبازديد براي   

                                                 
1. Road Safety Audit 
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                                                                                                     كليات ۲۲
  

 

باشد که علم ايمني ترافيک را بـا هـدف جلـوگيري از تـصادفات ترافيکـي، در             مي
كه بازديد ايمني راه بررسـي کيفيـت ايمنـي           کند درحالي روند طراحي راه، وارد مي    

  .باشدبرداري و به صورت منظم مي در حين بهرهها راه
 بـرداري و نگهـداري      وظايف سازماني دسـتگاه متـولي بهـره        بازديد ايمني راه جزء    .۲

توانـد كارفرمايـان را در   خروجـي بازديـد ايمنـي راه مـي      . گردد محسوب مي  ها  راه
 . ريزي ارتقاي ايمني ياري رساندبرنامه

 
  
  
  
  
  
  
 

  

  

  .ارتباط بين بازديد و بازرسي ايمني راه :۱شكل
  
   بازديد ايمني راه و اطالعات تصادفات.۱-۶

باشد كـه تنهـا روي نقـاط پرتـصادف حاصـل از             ي هدفمند مي  فرآيند بازديد ايمني 
  . گردداطالعات تصادفات موجود متمرکز نمي

تواند مثمرثمـر واقـع      براي بازديد مي   ها  راهبندي  البته اطالعات تصادفات در اولويت    
ازديـد کننـد،    را ب هـا   راهکه مسئوالن راه بخواهند تنهـا تعـداد محـدودي از             شود؛ در صورتي  

  . يي است که تعداد تصادفات بيشتري دارندها راهاولويت با 
ـ دل هب  از شبکهييها انتخاب بخشتوان براي اطالعات تصادفات را مي  ت يل محـدود ي

اگر اطالعات نشان دهد که يک نـوع  . مورد استفاده قرار داد ييل اجراير مسا يا سا يبودجه و   

ديد ايمني راهباز  

سنجيمطالعات امكان   برداري بهره ساخت طراحي مرحله اول و دوم 
 )ها مرحله نگهداري راه(

بازديد ايمني و شناسايي مشكالت   سازیبرنامه ايمنتحليل 
 برداري هاي تحت بهره راه

تصادفاتو آمار قابل استفاده از اطالعات   

سازي ي ايمناجرا  
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   ۲۳                                                                             بازديد ايمني راهراهنماي

 

توانـد روي مـشكالت مربـوط بـه آن نـوع              زديد مي تصادف داراي فراواني بيشتري است، با     
براي مثال اگر تصادفات مربوط بـه انحـراف از راه، فـراوان باشـد و                . تصادف متمركز گردد  

تـوان روي حاشـيه راه، شـانه و           هيچ تصادفي از نوع شاخ به شاخ وجود نداشته باشـد، مـي            
  . مراجعه شود۲-۲ انتخاب شبکه به بند ي برا.خطرات آن تمركز نمود

  
   بازديد ايمني و فاکتورهاي انساني.۱-۷

 بازديــد ايمنــي بايــد گروهــي از فاکتورهــايي کــه بــه خطاهــاي انــساني فرآينــددر 
در نظرگرفته  ) گردد  مياشتباهاتي که به وسيله شرايط راه و بويژه محيط آن در راننده ايجاد              (

  : از جمله مسائلي که بايد بررسي شوند عبارتند از. شوند
كمبـود اطالعـات يـا      ( شده به راننـده      ارايهبوط به حجم اطالعات     مشكالت مر  -

 . شود راننده منجر مينامناسب عملكرد هر يك به كه ) اطالعات زيادارايه

توانـد بـه درك نادرسـت     ط به ديد و درك صحيح شرايط كه مي    بومشكالت مر  -
 .هاي غلط سرعت منجر شود مسير، فواصل و تخمين

 بينــي و غيرقابـل پـيش  هـاي   ط و موقعيـت وجـود شــراي مـشكالت مربـوط بـه     -
  .غيرمنتظره در راه

 
  انواع بازديد ايمني راه  .۱-۸

و جـاري ايمنـي راه      ) خـاص (ويـژه   اي،  انواع بازديد ايمني راه شـامل بازديـد دوره        
  .باشندموجود مي
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  اي ايمني راه بازديد دوره.۲-۱
ايـن  . باشداي ايمني راه بررسي جامع و منظم شبكه راه از ديد ايمني مي            بازديد دوره 
بـه صـورت متنـاوب بـا     بايـست  هاي امور راهداري قرار داشـته و مـي      نوع بازديد در برنامه   

  .ي حوزه استحفاظي انجام گرددها راه براي تمام  مشخصيفواصل زمان
  
  اي ايمني راهدوره براي انجام بازديد ها راهانتخاب  .۲-۲

هـاي   با توجه بـه محـدوديت       راه، يمني ا اي دوره دي انجام بازد  منظور هب ها  راهانتخاب  
بدين منظور نتايج   .  شود  انجام بندياولويتبايست بر اساس    ميبودجه و اعتبارات مورد نياز      

  .گيردر ميمالك عمل قرا  ٢ها راهبندي ايمني  يا درجه  ١ها راهحاصل از ارزيابي ايمني شبكه 
 كيلومتر تقـسيم شـده   ۱۰هاي با طول حداكثر     به قطعه  ها  راهالذكر،  ارزيابي فوق براي  

  . شوندبندي ميو بر حسب شرايط موجود اولويت
                                                 
1. Road Safety Assessment 
2. Road Safety Rating  
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   موجود ايمنی راهایدورهبازديد                                                                      ۲۸

 

كارفرمـا   ي كـشور ها راه ايمني شبكه    درجه بندي / تا زمان ابالغ دستورالعمل ارزيابي    : تبصره
  سـاير عوامـل مـؤثر   عـات تـصادفات و  ، اطالهـا  راهتواند بر اساس درجه اهميت  مي

  .بندي الزم را انجام دهداولويت
 
  اي ايمني راه انجام بازديد دورهبندي زمان .۲-۳

اي ايمني به نوع و درجـه اهميـت   فاصله زماني ميان بازديدهاي دوره  ا  يدوره تناوب   
فواصل حداكثر  در  ) جداشده و نشده  (ي اصلي   ها  راه و   ها  راه، بزرگ ها  راهآزاد. راه بستگي دارد  

 سـال   پـنج ي فرعي و روستايي هـر       ها  راه که  حاليدر. بايست بازديد شوند  سال يكبار مي   سه
 اجرايـي بازديـد توسـط       بنـدي   زمـان گيـري در مـورد      با اين وجود تصميم   . شوندبازديد مي 

بنـدي  شود و بر حسب نـوع راه و ميـزان بودجـه موجـود و اولويـت                مسئولين راه انجام مي   
 انجـام   بنـدي   زمـان  .توانـد تغييـر يابـد      مي بندي  زمان ارزيابي ايمني شبكه راه      بدست آمده از  

  .  شده استارايه) ۱(ي كشور در جدول ها راه ايمني براي ايبازديد دوره
  

  .ي كشورها راهاي ايمني  انجام بازديد دورهبندي زمان :۱جدول

  نوع بازديد
  موضوعات

   مورد بررسي
  انواع راه

 بندي زمان
  بازديد

ü،ــراه و   آزادراه ــا راهبزرگ ــليه  ي اص
  چهارخطه و دوخطه

  حداكثر هر 
   سال يکبارسه

  بازديد
اي  دوره

  ايمني راه

 کل موضوعات
  ي روستاييها راه ü   راهمرتبط با ايمني

ü ي فرعي و محليها راه  
  حداكثر هر 

   سال يکبارپنج
  

  اي ايمني راه ساختار و نظام اجرايي بازديد دوره.۲-۴
ي هـا   راهاي را بـراي نگهـداري       رماي بازديد ايمني راه، بازديدهاي منظم و دوره       كارف

ريزي براي ارتقـاي ايمنـي   دهد که اين بازديدها مبناي برنامه حوزه استحفاظي خود انجام مي    
  . راه نشان داده شده استياي ايمن انجام بازديد دورهينظام کل) ۲(در شکل. باشند ميها راه
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   ۲۹                                                                             بازديد ايمني راهراهنماي

 

  
  
  
  

    

  

  

  

  

  

  

  . راهياي ايمن انجام بازديد دورهينظام کل :۲کلش
  

  
 و بـه  ها  راهاي ايمني راه به عنوان جزئي از سيستم مديريت ايمني شبکه            بازديد دوره 

بنـابراين  . گيـرد  صورت مـي   يساز ايمن ١هاي عملياتي  اجراي طرح   جهت ريزيمنظور برنامه 
 بـوده و مکمـل سـاير        ها  راهري  بازديد ايمني راه جزء وظايف جاري و اصلي متوليان نگهدا         

  . در نظر گرفته شودها راهباشد و هزينه انجام آن بايد در بودجه نگهداري وظايف آنها مي
  

                                                 
1. Action Plan 

ها  راه ايمني شبکهبندي درجه اي مطالعات بازديد دوره تامين اعتبار  بازديد فرآيندشروع   

 جمع آوري اطالعات دفتري
  اطالعات عمومي راه •
  اطالعات ترافيک •
 ات تصادفاتاطالع •

بانک اطالعات 
 تصادفات

 بررسي ميداني همراه با چک ليست

 گزارش بازديد
  ن خطر ميزابندي و درجهتحليل ،شناسايی نواقصبررسي و   •
اقـدامات مـشخص بـه همـراه        ارايه فهرست   بندي و     اولويت  •

 مدت مدت و ميان برآورد و تقسيط هزينه به مقاطع زماني كوتاه
  ارايه پيشنهادهاي كلي بلندمدت

  ها و دياگرام تصادفات گزارش •
هاي پلـيس يـا مـردم         گزارش •

  محلي در خصوص تصادفات

 ارزيابي نتايج حاصله از اجرا

سازي اجراي اقدامات ايمن  
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   موجود ايمنی راهایدورهبازديد                                                                      ۳۰

 

  اي ايمني راه انجام بازديد دورهفرآيند .۲-۵
 كارفرمـا و    وظايفاي ايمني راه را نشان داده و         انجام بازديد دوره   فرآيند) ۲(جدول  

  .زدسا را مشخص ميتيم بازديد 
  

 . انجام و وظايف كارفرما و تيم در بازديد ايمني راهفرآيند :۲جدول

  مسئوليت  اقدامات  مرحله
اقدامات 
  مقدماتي

  براي بازديدها راهبندي انتخاب و اولويت •
  )توافقنامه(انتخاب مدير تيم بازديد و انعقاد قرارداد  •

  کارفرما
  کارفرما

 هاليست چک استفاده از -ريزي و انجام بازديدبرنامه •  انجام بازديد
   مشکالت و ثبت آنهاييشناسا •

  تيم بازديد
  تيم بازديد

  ديگزارش بازد
ت و درجـه  يـ ن اهميـي  در خـصوص تع    ي دفتـر  يهـا   فعاليت •

 انجام در   يه فهرست اقدامات الزم برا    يسک مشکالت، ارا  ير
   مختلفي زمانيها دوره

  تيم بازديد

 و پيگيري
  اجرا

گـزارش   اقداماتي كه     انجام ي برا ريزيگيري و برنامه  تصميم •
         هــاي بــا توجـه بــه زمـان و هزينــه موجـود در برنامــه   شـده 
 سازي و تعمير و نگهداري راهايمن

  کارفرما

  انتقال تجربه
ــي راه و    • ــشكالت ايمن ــواع م ــورد ان ــات در م ــشار اطالع  انت

هاي رفع آنها در امور طراحي، ساخت و نگهـداري راه    روش
  )...جلسات، سمينارها و (

  کارفرما

  
  ريزي و اقدامات مقدماتي برنامه.۲-۵-۱

  اي ايمني وظايف زير را بر عهده دارد؛ بازديد دورهفرآيند ريزي برنامهكارفرما در 
Ø براي انجام بازديد؛ها راهبندي انتخاب و اولويت  

Ø انتخاب مدير و انعقاد توافقنامه با مدير تيم بازديد ايمني راه؛ 

بايـست محـدوده پـروژه بـا     ي راه ابتدا مـ    ياي ايمن  بازيد دوره   يک فرآيند در شروع   
هـاي  که معمـوالً تقـاطع    ورد نظر توسط کارفرما تعيين شود        راه م  يتعريف نقاط ابتدا و انتها    

  .شوندمشخص و شناخته شده به عنوان نقاط ابتدا و انتهاي قطعه در نظر گرفته مي
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  اي ايمني راه  انجام بازديد دوره.۲-۵-۲
  :گرددنجام بازديد ايمني راه اقدامات زير انجام ميدر ا
  ارزيابي مستندات و اطالعات گردآوري شده -
  بررسي ميداني -

  
  ارزيابي مستندات و اطالعات گردآوري شده .۲-۵-۲-۱

،  مقـدماتي   ميداني  بررسيبازديدهاي ميداني مفصل و پس از انجام يك         قبل از انجام    
  مربــوط بــه راه، عملكــرد راه، شــرايط و  زمينــهاي از اطالعــات پــيش الزم اسـت مجموعــه 

آوري شـده     و اطالعات و مستندات جمـع      هاي طراحي و حجم ترافيك به دست آيد       ويژگي
  .شود بازديد ايمني در دفتر انجام ميفرآينداين بخش از . مورد ارزيابي قرار گيرد

ر د. هدف اصلي اين مرحله به دسـت آوردن اطالعـات کلـي مربـوط بـه راه اسـت                  
اين اطالعات را   ( صورت امكان اطالعات تصادفات، اطالعات بدست آمده از ساکنان محلي         

ي متقـاطع  هـا  راهو اطالعات مرتبط با ) توان به دست آورداز طريق مصاحبه يا پرسشنامه مي  
. گردنـد آوري مـي   كه در بررسي ميـداني مقـدماتي جمـع          اطراف راه نيز الزم است     و محيط 

کار دفتـري  . باشدها و ضوابط مرتبط در اين مرحله ضروري مي   لعملهمچنين وجود دستورا  
  :در جدول زير خالصه شده است

  .اي ايمني راهکار دفتري بازديد دوره :۳جدول       
  کار دفتري

  آوري اطالعات کلي پروژهجمع -
  درجه راه -
  وضعيت ترافيک -

  هاي طراحي شرايط و ويژگي -
  محيط اطراف راه -
  اطالعات تصادف -

  ها جهت بررسي ميدانيسازي هآماد
  )۴جدول (ليست مقدماتي چككنترل

  تعيين روش شناسايي و ثبت اطالعات عوارض مختلف راه 
  تدارك امكانات و تجهيزات مورد نياز براي بررسي ميداني
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ليست مقـدماتي بازديـد ايمنـي       موارد فوق الذكر جهت سهولت كار به صورت چك        
  .گردندتنظيم مي) ۴جدول (راه 

 .ليست مقدماتي بازديد ايمني راه چک :۴دولج

  كنترل  جزئيات  موارد کلي

  عملکرد راه

 . تعيين درجه راه مانند آزادراه، بزرگراه، راه اصلي يا فرعي •
  کننـد؟ آيـا راه قـسمتي از        اي از راه استفاده مـي      چه نوع وسايل نقليه    •

 باشد؟ي شرياني كشور ميها راه
نقليه سنگين   وسايل نسبت وجود دارند؟  آيا وسايل نقليه سنگين در راه      •

  است؟) ترانزيتي(چه ميزان است؟ آيا جاده قسمتي از مسير باري 

  

ــعيت  وضــ
  ترافيک

  

 پـنج  تعيين حجم ترافيک؛ اطالعات مربوط به رشد ترافيک در طول            •
 .سال اخير و درصد رشد ترافيک ساليانه

رافيـک   تـشكيل دهنـده ت    تعيين درصد هر يك از انواع وسـايل نقليـه          •
و ) هـا هـا و موتورسـيکلت    هـا، اتوبـوس   ها، کاميون   سواري(عبوري  

  .سوارانطور حجم تردد عابران پياده و دوچرخههمين

  

شــــرايط و 
هاي ويژگي
  طراحي

هاي طراحي راه به صورت کلي و چگـونگي          تعيين شرايط و ويژگي    •
      و هـا  راهارتباط آنهـا بـا عملکـرد راه، حجـم ترافيـک، انـواع چهـار             

  .ها، حدود سرعت و موارد ديگر تقاطع
  سرعت طرح  •

  

ــيط  محــــ
  اطراف راه

هاي مهم در اطراف راه بـر        آوري اطالعات در خصوص کاربري     جمع •
  اساس اطالعات در دسترس و بررسي ميداني مقدماتي

  

  
  

 يك بازديد كلي و سريع از محدوده مـورد نظـر            ،بررسي ميداني مقدماتي   منظور از : ۱ تبصره
 انجـام  ) ۴(خـصوص پارامترهـاي جـدول    در  هايي كه تـيم   د كه در ارزيابي   باشمي
  . بسيار مفيد و مؤثر است،دهدمي

  . گردد مشخص دفتر در عوارض محل ثبت روش بايستمي كار ادامه در سهولت براي: ۲ تبصره
 سـال اخيـر در      پـنج  تـا    سـه  دسترسي به اطالعات مربوط به تـصادفات، در طـول            :۳تبصره

  . تر مشكالت راه موثر استقاطع بحراني و بررسي دقيقشناسايي م
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 : اهميت در بررسي اطالعات تصادفات شامل موارد زير مي باشدحايزنكات 

Ø     هايي كه مـستعد تـصادف       بررسي وجود موقعيت   بررسي در مورد محل تصادفات؛
  ).شوندها به عنوان نقاط سياه شناخته مي اين محل(باشند 

Ø     دفات؛ بررسي انواع تصادف جهت شناسايي يک مـشکل         بررسي در مورد نوع تصا
 نقليه در تقاطع يا انحراف      وسايلمانند زياد بودن تصادفات گردش به چپ        (خاص

  ).وسيله نقليه از جاده
Ø مطالعه شدت تصادفات. 

 

ـ  يـ در اخت  اطالعات مربوط به تـصادفات را        دي با االمكان   حتي کارفرما :۴تبصره د يـ م بازد يار ت
  .قرار دهد

  

   بررسي ميداني.۲-۵-۲-۲
بـراي  . شـود  ميداني تعريف ميبازديد از راه و محيط اطراف آن تحت عنوان بررسي      

 هر دو جهت ترافيك قطعه مورد نظـر را هـم          ديدالزم است تيم باز   بررسي دقيق نواقص راه     
وسـيله نقليـه و    اول بـا  بازديـد .  نمايـد بررسـي در روز و هم در شب حداقل در دو مرحله       

 جهت آشنايي با شرايط و مشخصات كلي قطعـه و بازديـد دوم بـا دقـت و           سرعت بيشتر و  
 .گيـرد  حوصله بيشتر و جهت ثبت جزييات مربوط به مسايل و مشكالت ايمني صورت مـي      

هـايي از     اسـت بخـش   الزم  در بازديد دوم، جهت ثبت بعضي از جزييات مشكالت موجود،           
 آنها،  يادآوريها و    تميآ يرل تمام جهت کنت .  پياده نيز طي شود    به صورت  ديدقطعه تحت باز  

  .ار موثر هستنديها بس ستيل چک
در بازديدهاي شبانه بايد فقط موضوعاتي را بررسـي و ثبـت نمـود كـه در طـول                    :۱تبصره  

هـا و  کـشي  مواردي نظير کنترل وضـوح خـط      .اندبازديد روزانه قابل بررسي نبوده    
 امتـداد راه يـا تقـاطع قـرار          هايي که در  عالئم ترافيکي هنگام شب و نيز روشنايي      

شـامل  (دارند بايد بررسي شوند تا اطمينان حاصل گردد که براي تمام کاربران راه          
   .مناسب است) موتور سوارانعابران پياده و 
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ي فرعي در محـدوده     ها  راهدر صورت وجود تقاطع در راه، الزم است که وضعيت           : ۲تبصره
  .تقاطع نيز به خوبي بررسي شوند

  

   امكانات و تجهيزات مورد نياز جهت بررسي ميداني.۲-۵-۲-۲-۱
امکانات و تجهيزات موردنياز براي انجام بررسي ميداني كه در مرحله كار مقـدماتي              

 :باشندشوند، شامل موارد زير ميدفتري مشخص مي

Ø  ؛....)ليست مقدماتي و چك(نتايج کار دفتري 

Ø ليست فني بازديد؛چک 

Ø    ين موقعيت مكاني   تعي كامپيوتر دستي و دستگاه GPS )   دوربـين   )در صورت نيـاز ،
 ديجيتال عكاسي و فيلمبرداري؛

Ø  همراه با چراغ چشمک زن و مثلث هشدار دهنده(وسيله نقليه مناسب(، 

Ø  استفاده از جليقه ايمني در تمام مـدت بررسـي ميـداني بـراي ديـده                : جليقه ايمني
 .كنندگان راهشدن مأموران بازديد توسط استفاده

Ø  گذاري نقاط خاص، متـر نـواري،        اسپري براي عالمت  رنگ  (ازم مورد نياز    ساير لو
 ...).تراز حبابدار براي كنترل شيب عرضي و طولي جاده و 

  

  هاي ميداني بررسيثبت اطالعات در  .۲-۵-۲-۲-۲
 همـراه   شناسايي شـده بـه     ت مشكال  يك از  هرالزم است    ميداني،   هايبررسيدر  

ليـست   همچنين چک  .ثبت گردد هاي ذكر شده در ذيل      شتوسط يكي از رو   كيلومتراژ محل   
  :ها عبارتند ازاين روش.  باشديم بازرسيهمراه ت بازديد ايمني در بررسي ميداني بايد فني

  ،و ثبت در کامپيوتر GPSتعيين مختصات به وسيله دستگاه  .۱
 ،ثبت شماره نقطه مورد بررسي به همراه کيلومتراژ محل .۲

اي كه در طول بررسي ميداني مورد استفاده قرار         نقليه ثبت كيلومترشمار وسيله   .۳
 ،گيرد در نقطه مورد نظرمي

 .ها يا مختصات از روي نقشهفاصله گيرياندازه .۴
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ترين  در دسترس باشد دقيق    GPSالزم به ذكر است كه روش اول زماني که دستگاه           
ز آنجا کـه    همچنين ا . دهداين روش خطاي ثبت اطالعات ميداني را کاهش مي        . روش است 

پيمانکاران در زمان اجراي اقدامات اصالحي به موقعيـت محـل عـوارض نيـاز دارنـد، لـذا                   
  .باشد اهميت ميحايزانتخاب روشي كه با گذشت زمان تغيير نكند 

 و مشكالت ايمني مشاهده شده در بازديدهاي        واقصتهيه عكس رنگي ديجيتالي از كليه ن         
مشخصات  ،وضعيت توپوگرافي  ثبت جهت ديجيتالي لمتهيه في  همچنين   . است ضروري ميداني

كلي منطقه، وضعيت كلي راه از ديد راننـدگان وسـايل نقليـه و همچنـين ثبـت پارامترهـاي          
هـاي راه بـه     شامل جريان ترافيك، سرعت وسايل نقليه، وضعيت ديد المـان         (عملكردي راه   

فـيلم تهيـه    .  اسـت  در صورت امكان مفيد   ) هاي مسافت ديد  خصوص در شب و محدوديت    
دهـد كـه در هنگـام تنظـيم            اجـازه مـي    مأموران بازديـد  شده از اين جهت مفيد است كه به         

  .، مجدداً بررسي نماينددر صورت لزوم، شرايط محل و اوضاع ترافيك را  بازديدگزارش
  

   ميدانيبررسينكات تكميلي در  .۲-۵-۲-۲-۳
 ميـداني از    بررسيل اجراي    به آنها اشاره گرديده است در طو       رعايت نكاتي كه ذيالً   

ضروري است و مـدير تـيم   زديد طرف راننده وسيله نقليه مخصوص بازديد و اعضاي تيم با 
  :مسئول كنترل آنها است

 ميـداني   بررسـي نكات ضروري كه راننده وسيله نقليه بايد در طول عمليـات             -الف
  :رعايت كند عبارتند از

Ø        حـين احتياط كامل در     و   ندگيتبعيت كامل از قوانين و مقررات راهنمايي ران 
 رانندگي؛

Ø ؛ديدپرداختن به وظايف رانندگي و عدم دخالت در كار باز 

Ø   هاي گردان و ساير عاليم هشداردهنده روي وسيلة نقليـه بـه        استفاده از چراغ
رو و يا زماني كه به سبب عمليات         رانندگي در نزديكي سواره     هنگام   خصوص

 .شهري اشغال شده است ي برونها راهدر بازديد، بخشي از سواره رو به ويژه 
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 ميـداني   بررسـي  بايد در طـول عمليـات        ديدنكات ضروري كه اعضاي تيم باز      -ب
  :رعايت كنند عبارتند از

Ø  هاي ايمني با قابليت ديد باال هنگامي كه خارج از وسيلة نقليـه   پوشيدن جليقه
 هستند؛

Ø از اعـضاي     هـستند، يكـي    مشكالت راه  ررسي در حال ب   ء كه اعضا  هنگاميكه 
 تيم به انتخاب مدير تيم مراقب ايمني گروه باشد؛

Ø همراه داشتن لباس مناسب با شرايط آب و هوا؛ 

Ø هاي اوليه در وسيله نقليه همراه داشتن جعبه كمك. 

  
   گزارش بازديد.۲-۵-۳

مـسايل و مـشكالت ايمنـي       و   بررسـي ميـداني تهيـه شـده          پـس از   بازديدگزارش  
همراه توضيح اقداماتي كـه  به    شفاف و روشنبه صورت  را يددشده توسط تيم باز     شناسايي  

  .دهد ميارايه دن گيرصورت راه براي بهبود ايمني بايد
  شد؛باگزارش بازديد شامل سه قسمت مي

گيـرد و      بازديد ايمني راه را در برمي      فرآينديي كه   ها  فعاليت شامل بيان    -قسمت اول 
نام كارفرما، تـاريخ     ،) راه، طول و محدوده قطعه     نام(بايست انجام شود، توصيف كلي راه       مي

. باشـد  مي شرايط آب و هوايي زمان بازديد و )روز، ماه، سال و ساعت بازديد     (بازديد ميداني 
 در اين بخش    ديدييد مدير تيم باز   أتواند بر اساس ضرورت و با ت         مي ديگريمطالب تكميلي   

نام و مشخصات مدير تيم، وضـعيت   نام و تخصص اعضاي تيم،  مانند  گردد ارايهاز گزارش   
 همچنين در ايـن  . نام و مشخصات همراهان تيم     ديد و و مسئوليت هر يك از اعضاي تيم باز       
آيد سازي دفتري به دست مي    ايي که در طول کار آماده     قسمت در مورد اطالعات پيش زمينه     

  .شودي انجام شده نيز توضيح داده ميها فعاليتو 
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 ،انـد مشكالت و نواقص راه كـه شناسـايي شـده         نواع  ات  اين قسم در   -قسمت دوم 
 در هـر يـك از    شناسـايي شـده  سپس تمامي مشكالت گيرند؛  مورد تجزيه و تحليل قرار مي     

 و نوع اقدام اصـالحي مـورد   كدام سطح ريسك هر موضوعات مورد بررسي به همراه تعيين     
مـشكالت   يبنـد شناسـايي و اولويـت    جـدول   اي مربـوط بـه آن در        هـ   عكسنياز با شماره    

ها و مستندات مربوط به هر كـدام از مـشكالت            در نهايت عكس   .گردندمي درج،  )۵جدول(
  .شود ميارايههمراه با توضيح مشكل و شرح اقدام اصالحي مورد نياز براي هر يك 

 در تـوان  را مـي ليـست چـك  (،گـردد  نمـي ارايهليست فني بازديد در گزارش   چك :۱تبصره
  .)نمود ارايهپيوست گزارش 

 بايـد بـه   ديد بخصوص در قـسمت توضـيح انـواع اقـدامات اصـالحي       گزارش باز  :۲تبصره
لذا استفاده از   . اي نوشته شود كه توسط پيمانكار به طور كامل قابل فهم باشد             گونه

 واقـدامات  عكس همراه با توضـيح نكـات كليـدي مربـوط بـه مـشكالت ايمنـي             
  . ضروري استاصالحي

  

  .ندي مشكالتبشناسايي و اولويت :۵ جدول
موضوع 
مورد 
  بررسي

كيلومتراژ   مشكل  كد
  محل

شرح مشكل 
  )۱۲جدول (

سطح ريسك 
  )۱۳جدول (

اقدام 
اصالحي 
  مورد نياز

شماره 
  عكس

۱-۱              
۱-۲              
۱-۳              ۱-   

              
۲-۱              
۲-۲              
۲-۳              ۲-  

              
۳-۱              ۳-                
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   موجود ايمنی راهایدورهبازديد                                                                      ۳۸

 

ن قسمت اولويت انجام اقدامات اصالحي مربوط به هر يـك از             در اي  -قسمت سوم 
انـد، در چهـار     قسمت دوم گزارش شناسايي شده    ) ۵(مشكالت راه مورد نظر كه در جدول        

تعريـف انـواع   : (گردند ميارايهبندي و نوع زير صرفاً بر اساس تحليل منفعت به هزينه طبقه     
  .)شود ميارايه ۳-۳-۵-۲اقدامات در بند 
Ø امات فورياقد 

Ø  اقدامات كوتاه مدت 

Ø  مدت مياناقدامات 

Ø  بلندمدتاقدامات  

ريزي انجام اقدامات بنا به زمان و هزينه مورد نيـاز           بندي اقدامات، برنامه  پس از طبقه  
  . شود ميارايه) ۶(در قالب جدول 

 ريزي و لحاظ نمـودن    گيري نهايي و چگونگي برنامه    پيگيري نتايج بازديد، تصميم   : ۳تبصره  
  .باشدي نگهداري راه بر عهده كارفرما ميها فعاليتاقدامات اصالحي در 

  

  .بندي آنها و اولويتاقدامات اصالحي :۶جدول 
  كد  )۹جدول  (اولويت اقدام

   مشكل
شرح اقدام 

  اصالحي
 هزينه

  )۷جدول (
 منفعت

  اقدام  منفعت /هزينه  )۸جدول (
كوتاه   فوري  پيشنهادي

  مدت
 ميان
  مدت

بلندم
  دت

        
        
        ۱-۱  
        

          

        
        
        ۱-۲  
        

          

        
        
        ۱-۳  
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   ۳۹                                                                             بازديد ايمني راهراهنماي

 

و هزينـه   ) شامل تهيه مصالح، ساخت و نـصب      ( به مجموع هزينه اوليه      :هزينه اقدام 
بنـدي هزينـه     سـطح  .شـود صالحي گفته مي   هزينه انجام اقدام ا    ، يك سال   مدت نگهداري در 

  .باشدمي) ۷(اقدامات اصالحي مطابق جدول 
  

  . اقداماتارزيابي هزينه :۷جدول     
  ميزان هزينه

  سطح هزينه
  )ريالي(كمي  كيفي

  ۰ - ۰۰۰,۰۰۰,۱۰  خيلي كم  ۱
  ۰۰۰,۰۰۰,۱۰ - ۰۰۰,۰۰۰,۵۰  كم  ۳
  ۰۰۰,۰۰۰,۵۰ - ۰۰۰,۰۰۰,۱۰۰  متوسط  ۵
  ۰۰۰,۰۰۰,۱۰۰ - ۰۰۰,۰۰۰,۵۰۰  زياد  ۷
  ۰۰۰,۰۰۰,۵۰۰>  خيلي زياد  ۹

  
 ميزان اثر بخشي اقدام مورد نظر در بهبود ايمني و كـاهش تـصادفات               :منفعت اقدام 

ارزيـابي ميـزان منفعـت اقـدامات بـر          . شـود در مدت يكسال ميزان منفعت اقدام تعريف مي       
   .شودانجام مي) ۸(اساس جدول 

   
  . اقداماتمنفعتارزيابي  :۸جدول 

  ميزان منفعت
  سطح منفعت

  )درصد كاهش تصادفات(ميزان اثر بخشي   كيفي
  > ۲۰  غير مفيد/ مطابق استاندارد  ۱
  ۲۰ - ۴۰   سودمنداندكي  ۳
  ۴۰ - ۶۰  سودمند  ۵
  ۶۰ - ۸۰  خيلي سودمند  ۷
 ۸۰ >  به شدت سودمند  ۹
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   موجود ايمنی راهایدورهبازديد                                                                      ۴۰

 

  .بندي اقدامات بر اساس نسبت منفعت به هزينهطبقه :۹جدول   
  سطح منفعت

  هزينهسطح
۱  ۳  ۵  ۷  ۹  

  فوري  فوري  فوري  كوتاه مدت  مدت ميان  ۱
  كوتاه مدت  كوتاه مدت  كوتاه مدت  مدت ميان  بلندمدت  ۳
  كوتاه مدت  كوتاه مدت  مدت ميان  بلندمدت  بلندمدت  ۵
  كوتاه مدت  مدت ميان  بلندمدت  بلندمدت  بلندمدت  ۷
 مدت ميان بلندمدت بلندمدت بلندمدت بلندمدت  ۹

  
.  اسـت   انجـام اقـدامات    بنـدي   اقدامات اصالحي اساس و پايه اولويت      برآورد اثرات 

ي است كه براي هر اقدام بكـار بـرده شـده ميـزان تـصادفات و مجـروحين                   بنابراين ضرور 
 اين برآورد بايد براساس علـم و آگـاهي بـه ضـرايب كـاهش ناشـي از انجـام                   .برآورد شود 

لعه نتـايج حاصـل از اجـراي هـر          اين دانش از تحقيق و مطا     . اقدامات مختلف صورت گيرد   
  . آيد  به دست مي در كشورهاي مختلف يك از راهكارهاي اجرا شده در مكان

هاي زيادي صرف خواهد شد و بانك اطالعاتي معتبـري    اين دانش سال  براي توسعه 
 از ضرايب كـاهش مـورد انتظـار نيـز درك و              كه متخصصين امر   ضمناً الزم است  . نياز است 

هاي مختلف، نتايج متفـاوتي      بكارگيري يك اقدام مشابه در مكان     .  باشند تهفهمي صحيح داش  
 تصادفات و    وقوع زيرا اوالً دو محل دقيقاً شبيه هم نيستند و ثانياً تعداد          . آورد  را به وجود مي   

  در اسـتفاده از مطالعـات سـاير كـشورها     از طـرف ديگـر    . ماهيتي تـصادفي دارد    ،مجروحان
هـاي ديگـر باعـث       هـا و بـسياري تفـاوت       جاده ايط عملكردي تفاوت در رفتار ترافيكي، شر    

  .گرددحصول نتايج متفاوت مي
هايي از ضرايب كاهش ناشـي از اجـراي اقـدامات اصـالحي             نمونه) ۱۰(در جدول   

بـه   نتايج مطالعات انجام شده در كشور تركيه         و نيز  ، انگستان  تجربيات كشور سوئد   براساس
  . شده استارايه  راهمهندسي بازرسان ايمني براي قضاوت  و راهنماعنوان نمونه
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   ۴۱                                                                             بازديد ايمني راهراهنماي

 

  . در ساير كشورهاهايي از اثرات اقدامات اصالحي برآورد شدهنمونه :۱۰ جدول 

  نوع شاخص  عنوان اقدام  رديف
بخشي  ميزان اثر

  )درصد كاهش(
  ۲۰-۰  تعداد تصادفات  تعريض جاده  ۱
  ۴۰-۰  تعداد تصادفات  تعريض پل  ۲
  ۲۵-۰  د تصادفاتتعدا  ايجاد خط عبور كندرو  ۳
  ۴۰-۲۰  هاتعداد زخمي  اصالح نواحي حاشيه جاده  ۴
  ۴۰-۲۰  تعداد جرحي و فوتي  ايي حاشيهها حفاظنصب   ۵
  ۲۵-۲۰  تعداد تصادفات  نصب حفاظ مياني  ۶
  ۲۰-۰  تعداد تصادفات  اصالح محور قوس قائم  ۷
  ۶۰-۵  تعداد تصادفات  افزايش شعاع قوس افقي  ۸

  گذاري دراصالح تابلو  ۹
  هاي افقي قوس

  ۴۰-۱۰  تعداد تصادفات

  ۲۰-۱۰  تعداد تصادفات  اصالح دور  ۱۰
  ۱۵-۵  تعداد تصادفات  اصالح فاصله ديد  ۱۱
  ۵-۰  تعداد تصادفات  كاهش ناهمواري  ۱۲
  ۱۰-۵  تعداد تصادفات  جلوگيري از سبقت  ۱۳
  ۲۰-۱۵  تعداد تصادفات  اجراي تابلوهاي پيام متغير  ۱۴
  ۱۰  تعداد تصادفات  اه كاهش تعداد دسترسي  ۱۵
  ۱۵-۱۰  تعداد تصادفات  هاي عمومي سرعت محدوديت  ۱۶
  ۲۰  تعداد تصادفات  هاي سرعت در زمستان محدوديت  ۱۷

  تعداد تصادفات   افزايش تعداد خط عبور  ۱۸
   مصدوميت-جرحي

۲۲-۳۲  

  ۸۰-۲۰  تعداد تصادفات  بهبود طراحي هندسي راه  ۱۹
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   موجود ايمنی راهایدورهبازديد                                                                      ۴۲

 

  .)ادامه ( اصالحي برآورد شده در ساير كشورهاهايي از اثرات اقداماتنمونه :۱۰جدول

ميزان اثر بخشي   نوع شاخص  عنوان اقدام  رديف
  )درصد كاهش(

تعداد تصادفات   بهبود شعاع قوس  ۲۰
  ۵۰-۳۳   مصدوميت-جرحي

 ۵۶-۱۲  تعداد تصادفات  اصالح شيب و تاج راه  ۲۱

تعداد تصادفات   ايجاد خط سبقت  ۲۲
 ۴۳-۱۱   مصدوميت-جرحي

 ۴۰-۱۰  تعداد تصادفات  ط كند روايجاد خ  ۲۳
 ۴۷-۱۲  تعداد تصادفات  تعريض خط عبور  ۲۴
 ۷۴-۱۸  تعداد تصادفات  بهبود مقاومت لغزشي  ۲۵
 ۴۰-۱۰  تعداد تصادفات  تعريض شانه  ۲۶
  ۵۰-۲۲  تعداد تصادفات  روكش شانه  ۲۷
  ۴۴-۱۳  تعداد تصادفات  مانع  فضاي عاري از-تعريض حاشيه راه   ۲۸
  ۵۰-۱۵  تعداد تصادفات   شكلT شكل به تقاطع Yتغيير تقاطع   ۲۹
  ۸۱-۲۵  تعداد تصادفات  ايجاد ميدان به جاي تقاطع كنترل نشده  ۳۰
  ۵۰-۲۵  تعداد تصادفات  ايجاد ميدان به جاي تقاطع چراغدار  ۳۱

  ايجاد ميدان كوچك به جاي تقاطع   ۳۲
  ۴۷-۴۰  تعداد تصادفات  كنترل نشده

  ۹۲-۲۴  اد تصادفاتتعد  تر تابلوها و عالئم درخشان  ۳۳
  ۵۷-۲۰  تعداد تصادفات  تابلوهاي هشدار پيچ  ۳۴

هاي بدون  نصب چراغ راهنمايي در تقاطع  ۳۵
  ۳۲-۱۵  تعداد تصادفات  كنترل

  ۵۱-۱۰  تعداد تصادفات  ها كاناليزه كردن تقاطع  ۳۶
  ۱۹-۱۴  تعداد تصادفات  كشي راهاجراي خط  ۳۷
  ۳۵-۸  تعداد تصادفات  كشي لبه راهاجراي خط  ۳۸
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   ۴۳                                                                             بازديد ايمني راهراهنماي

 

   ساختار گزارش بازديد.۲-۵-۳-۱
 بازديد، در ذيل ساختار مشخـصي بـه          گزارش ارايهسازي در نحوه    به منظور يكسان  

به طور كلي گزارش بازديد ايمنـي راه بايـد شـامل مـوارد      . عنوان الگو نشان داده شده است     
  :زير باشد
Ø مقدمه  
Ø اطالعات کلي راه-قسمت اول :  

o توصيف كلي راه؛ 

o ط به تيم بازديد؛اطالعات مربو 

o تاريخ انجام بازديد؛ 

o        عملکرد راه، وضـعيت ترافيـک، شـرايط و         (اطالعات بدست آمده از كار دفتري
  ...).هاي طراحي، محيط اطراف راه و ويژگي

 
Ø راهكارهاارايه بررسي مشكالت و - قسمت دوم   

o تجزيه و تحليل انواع مشكالت شناسايي شده؛ 

o ؛)۵جدول ( ي مشكالتبندشناسايي و اولويت جدول ارايه 

o تصاوير و مستندات مربوط به مشكالت؛ارايه  

o شرح و توضيح اقدامات اصالحي مورد نياز. 
 

Ø  ريزي انجام اصالحات بندي و برنامه طبقه– سومقسمت 

o بندي انواع اقدامات اصالحي؛طبقه 

o ۶جدول (بندي آنها اقدامات اصالحي و اولويت جدول ارايه.( 
 

Ø ضمائم  
o شده بازديد ايمني؛ليست فني پرچك  

o ها و مستندات بدست آمده از كار دفتري و بررسي ميدانييادداشت. 
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   موجود ايمنی راهایدورهبازديد                                                                      ۴۴

 

   تعيين سطوح ريسك مشكالت ايمني.۲-۵-۳-۲
بيني تكـرار     براي تعيين سطوح ريسك مشكالت ايمني از جداولي كه بر اساس پيش           

وح سـط ) ۱۱(جـدول   . شـود   انـد، اسـتفاده مـي       و شدت وقوع تصادفات احتمالي تهيه شـده       
سـطوح مختلـف شـدت    ) ۱۲(در جـدول  . دهد مختلف احتمال تكرار تصادفات را نشان مي    

سـطوح ريـسك تـصادفات احتمـالي        ) ۱۳(جدول  .  است ذكر شده وقوع تصادفات احتمالي    
  .كند تعيين مي را براي مشكالت شناسايي شده

  

  .سطوح احتمال تكرار تصادفات :۱۱جدول 
  توضيح  تكرار
  در هفتهيك بار يا بيشتر   مكرر

   در هفتهربيش از يك بار در سال اما كمتر از يك با  محتمل
  يك بار در طول پنج سال  گهگاه

   سالپنجيك بار در بيشتر از   غير محتمل
  

  .سطوح شدت تصادفات احتمالي :۱۲جدول
  توضيح  شدت

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

  همراه با احتمال جراحت جزييخسارت مالي   خفيف
  

  .سطوح ريسك :۱۳جدول
  تكرار

  غيرمحتمل  گهكاه  محتمل  مكرر  شدت

  زياد  خيلي زياد  خيلي زياد  خيلي زياد  خيلي شديد
  متوسط  زياد  خيلي زياد  خيلي زياد  شديد
  كم  متوسط  زياد  خيلي زياد  جزئي
  مك  كم  متوسط  زياد  خفيف
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   ۴۵                                                                             بازديد ايمني راهراهنماي

 

 براسـاس   مشكل ايمنـي كـامالً   يكالزم به ذكر است كه تخصيص سطح ريسك به        :تبصره 
باشد و جداول ارايه شده فقط در راسـتاي         مي بازديدکارشناسان  قضاوت مهندسي   

  .باشد مي سازي نحوه بيان موضوع و نيز يكسان آنهابيني دقيق  كمك به پيش
  
   اقدامات اصالحي بازديد ايمني.۲-۵-۳-۳

بنـدي و پيـشنهاد    ع اقدامات اصالحي که در قسمت سوم گـزارش بازديـد طبقـه            انوا
  :گردند مي زير تعريفبه صورتشوند با در نظرگرفتن زمان دراختيار  مي

  

  ١ اقدامات فوري-الف
 كه بر اساس نتايج حاصل از ارزيـابي منفعـت بـه هزينـه      شود گفته مي  تيااصالحبه  

اينگونـه   اقـدام اجرايـي   . باشد سهجراي آنها بيش از     ، نسبت سود به هزينه ا     )۹(طبق جدول   
ن نـوع  ي ا.بايست شروع گرددپس از تحويل گزارش بازديد مي روز   دهحداكثر تا    اتاصالح

 خـصوصي نيـاز     معمـوالً بـه مـشاور و پيمانكـار         باشد که    يتواند از نوع اقدامات   يت م ااقدام
اقـدامات  . ي نقـص انجـام شـوند       در حدود چند ساعت بعد از آشکارساز       توانديم نداشته و 

  تعميـر   و  يـا مفقـود شـده       شكـسته  پركردن چاله، اصالح عالئـم ترافيكـي      مانند  اي  هزينهكم
   . فوري انجام شوندبه صورتتوانند از مواردي هستند كه مي ها حفاظموضعي 

  

   اقدامات كوتاه مدت -ب
 سـه مـساوي   داراي نسبت سود به هزينه كوچكتر       ) ۹( بر اساس جدول     اين اقدامات 

 سـه تـا    شروع عمليات اجرايي اصـالحات      جهت  زمان در اختيار   .باشند مي يكزرگتر از   بو  
اقدامات كوتاه مدت با توجه به امكان انجام آنهـا          . باشد مي بازديد  تحويل گزارش   بعد از  ماه

  مسير نماها،  ،كشي اصالح عالئم ترافيكي، خط    .باشندهزينه مي ن زمان، اغلب كم   تريدر كوتاه 
         هـايي از نـوع    بهبود فاصـله ديـد، نـصب و تعميـر جانپنـاه و حـذف موانـع كنـار راه مثـال                     

  .اقدامات هستند
                                                 
1. Immediate Measures 
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   موجود ايمنی راهایدورهبازديد                                                                      ۴۶

 

  مدت اقدامات ميان-ج
 بنـابراين در ايـن      .گردنـد با نسبت سود به هزينه برابر يك تعريف مـي         اين اقدامات   

مـان اصـالح    لـذا ز  . سطح انجام اقدامات اصالحي ضروري اسـت امـا در اولويـت مربوطـه             
زمـان در اختيـار جهـت شـروع         . گرددنواقص در برنامه ساليانه تعمير و نگهداري تنظيم مي        

. باشـد  تا يك سال بعد از تحويل گـزارش بازديـد مـي       مدت  ميانعمليات اجرايي اصالحات    
هـا،    مـواردي نظيـر اصـالح تقـاطع       . هزينه يا پرهزينه باشـند    توانند كم  مي مدت  مياناقدامات  

.. كـشي و     موانع مياني وسـط راه، نـصب حفـاظ، روكـش سـطحي، تجديـد خـط                 ها،  ميدان
  .باشند هايي از اين نوع اقدامات مي مثال

  

  بلندمدت اقدامات -د
 داراي نسبت سود به هزينه كـوچكتر از يـك           )۹( بر اساس جدول      اقدامات  نوع نيا

 سال بعـد    دو  تا  جهت شروع عمليات اجرايي اصالحات بلندمدت       در اختيار  زمان. باشندمي
 هـاي افقـي يـا عمـودي راه،        اقداماتي نظير اصالح قـوس     .باشداز تحويل گزارش بازديد مي    

سازي ابنيـه، سـاخت مـسيرهاي مخـصوص           احداث شانه، ايمن   هايي از راه،   تعريض قسمت 
  .باشند هايي از اين نوع اقدامات مي  مثالغيرهعابر پياده و /دوچرخه

هاي هدايت ترافيك توسط عالئم ترافيكـي       ص راه، طرح   در طول زمان اصالح نواق     :۳تبصره
همچنـين قبـل از شـروع عمليـات         . به ويژه عالئم هشداردهنده بايد اجـرا شـوند        

 کافي به كاربران راه بايد صورت       رساني  اطالع سازي  ايمناجرايي و در طول مدت      
  .گيرد

  
 اي ايمني راه نتايج بازديد دوره و اجراء پيگيري.۲-۵-۴

         هـاي  ريـزي انجـام اقـدامات اصـالحي در برنامـه           برنامـه   و ارش بازديـد  ارزيابي گز 
 و همچنين ارزيابي نتـايج اجـراي   اصالحيسازي و تعمير و نگهداري، اجراي اقدامات      ايمن

   .باشد  كارفرما مياز وظايف تحت عنوان پيگيري نتايج بازديد بوده و اصالحات
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   ۴۷                                                                             بازديد ايمني راهراهنماي

 

  صالحيريزي انجام اقدامات ا برنامه.۲-۵-۴-۱
و بـا توجـه بـه بودجـه در          ) ۶ (سازي بر اساس نتـايج جـدول      ن اقدامات ايم  ريزيبرنامه   

 نهايي فاکتورهاي ديگـري نظيـر       گيريقبل از تصميم  . گيرد صورت مي  اختيار توسط كارفرما  
  .امکانات اجرايي نيز بايد درنظر گرفته شود

  
   انجام اقدامات اصالحي.۲-۵-۴-۲

 اقـدام بـه     )ي اماني يا پيمان   به صورت ( پيمانكار   بكارگيريبا   يكارفرماي بازديد ايمن  
  .نمايدمي اصالحاتاجراي 

  
   ارزيابي نتايج اصالحات.۲-۵-۴-۳

اي ايمنـي قـرار     ارزيابي نتايج اقدامات اصالحي در مناطقي كـه تحـت بازديـد دوره            
له تـا دوره   صرفاً بر اساس آمار تصادفات قبل و بعـد از اجـراي اقـدامات هـر سـا          اند،گرفته

   .شود مشخص ارزيابي توسط كارفرما انجام ميفرآيندبازديد آتي و با 
  
   انتقال تجربه و دانش فني.۲-۵-۵

به منظور انتقال تجربيات، انتشار اطالعـات در مـورد انـواع مـشكالت ايمنـي راه و                  
ــع آنهــا در امــور طراحــي، ســاخت و نگهــداري راه، برگــزاري جلــسات و  روش هــاي رف

  . باشد كه مسئوليت انجام اين امور بر عهده كارفرما خواهد بودي آموزشي الزم ميسمينارها
  

   شرايط و مشخصات تيم بازديد.۲-۶
هـاي مهندسـين مـشاور ذيـصالح صـورت            اي راه توسط شركت     بازديد ايمني دوره  

نامـه تعيـين     شرايط و مشخصات اعضاي تـيم بازديـد ايمنـي راه مطـابق بـا آيـين                . پذيرد  مي
  .باشد بازرسان ايمني راه تهيه شده در دبيرخانه دائمي بازرسي ايمني راه ميصالحيت
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  هاي خاص در محل ايمني راه ويژه بازديد .۳-۱

 تغييـر کـرده   به نحوي   ....) برداري، فيزيكي و    بهره(اگر مشخص شود که شرايط راه       
 مسئولين راه بايـد بازديـد ويـژه و          باشد،  مني راه دچار دگرگوني و تغيير شده      كه وضعيت اي  

اين بازديد، بر حـسب نحـوه       . متمرکزي منحصر به اين تغييرات را در دستور کار قرار دهند          
  .گيرد خاص صورت مي خاص يا مكانتغيير شرايط در زمان

   خاص بازديد در محل-الف
 راه به علت خطرات زيـاد و شـرايط ويـژه محـل     اين نوع بازديد در نقاط خاصي از  

 رفاهي، پمـپ بنـزين، ايـستگاه اخـذ          -به عنوان مثال در محل مراكز خدماتي      . شودانجام مي 
عوارض، محدوده مدارس حاشيه راه، نقاط با حجم ترافيك زياد يا براي نقاط خاصي از راه                

اينگونه نقاط به واسـطه  . شودنظير تقاطع همسطح، تقاطع غير همسطح، پل و تونل انجام مي          
پيامدهايي نظير افزايش تردد وسايل نقليه و عابران پياده، پارك وسـايل نقليـه و يـا افـزايش                  

  . دهندها، ايمني راه را تحت تأثير قرار ميکاميون
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   دستورالعمل بازديد ايمني راه                                                                            ۵۲

 

   بازديد در زمان خاص-ب
و  در شـرايط      در خـصوص مـشكالت ايمنـي منجـر بـه تـصادفات             اين نوع بازديد  

ها خيلـي    فصل ويژگي اي كه به عنوان مثال در منطقه    . گردد انجام مي   خاص ي زمان هاي  دوره
ماننـد بازديـد   . بايست انجام شود  متفاوت است، در شرايط بد آب و هوايي بازديد ايمني مي          

در زمستان، اگر منطقه داراي برف زيادي باشد و در تابستان، اگـر شـرايط گـرم و خـشکي                    
  .حاکم است

  مناطق عمليات اجرايي بازديد ايمني در -ج
 و بـراي  هـا  راهاين نوع بازديد در هنگام انجام عمليات بهسازي و ترميم و نگهداري       

  .گرددكنندگان از راه انجام ميتأمين ايمني پرسنل عملياتي و استفاده
نامـه ايمنـي   تجهيزات ترافيکي مـصوب آيـين   عمليات اجرايي بايد با نصب عالئم و      

قبل از شـروع کـار، در هنگـام         ران بازديد بايد تمام مسائل مربوط به        مأمو.  همراه باشد  ها  راه
آوري عالئـم و تجهيـزات ايمنـي در         براي نصب، نگهـداري و جمـع      انجام کار و بعد از آن       

 بازديـد ايمنـي در منـاطق        ليـست   چک(كنترل و بررسي قرار دهند       عمليات اجرايي را مورد   
  ). گرديده استارايه ١عمليات اجرايي در پيوست 

  :موارد کلي که بايد در بازديد ايمني عمليات اجرايي مورد توجه قرار گيرد عبارتند از
ي ترافيكي، تابلوهـاي    ها  حفاظآيا وسايل هدايت و كنترل ترافيك شامل عاليم،          .١

 روسازي، از نظـر طراحـي و جانمـايي، ايمنـي كـافي بـراي          كشي  خطموقت و   
  د آنها چگونه است؟نمايند؟ قابليت دي كاربران راه را فراهم مي

آيا ايمني كارگراني كه مشغول انجام عمليات در محوطه كـاري هـستند تـامين                .٢
 شود؟مي

ي انحرافـي احـداث     هـا   راهآيا تمهيدات كافي براي ايمني انواع كـاربران راه در            .٣
 شده جهت هدايت ترافيك صورت گرفته است؟
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 ۵۳                                                                            راه ايمنيتورالعمل بازديد دس 

 

لوهاي موقـت مـورد     آيا تناقضي بين عاليم و تابلوهاي دائمي راه و عاليم و تاب            .٤
 استفاده در طرح هدايت ترافيك وجود دارد؟

آيا سرعت مجاز عبور از كنار منطقه عمليـات بـا اقـدامات ايمنـي و تمهيـدات                   .٥
 بيني شده تناسب دارد؟ پيش

بـه   برحسب نياز و بنا به تشخيص و صالحديد كارفرما            راه  ايمني ويژه بازديدهاي   :۱تبصره
فرآينـد انجـام، شـرايط و       . شـود جـام مـي    مجزا و توسـط تـيم مـستقل ان         صورت

اي هاي خاص، مـشابه بازديـد دوره    مشخصات تيم بازديد ويژه ايمني راه در محل       
هاي ويژه بازديـد ايمنـي      سازي تيم   باشد و تا نيل به مقصود و فراهم         ايمني راه  مي   

توان از كارشناسان واجد شرايط ادارات كل راه و ترابري كه شرايط تعيـين                راه مي 
  .  را دارا باشند، استفاده نمود۶-۲ه در بند شد
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   بازديد جاري ايمني راه.۴-۱

مشكالت و تجهيزاتي از راه که به        براي شناسايي     عمدتاً بازديدهاي جاري ايمني راه   
نکه سيـستم راه از شـرايط        اي  كنترل  براي .شوند انجام مي  ،تجديد يا تعويض فوري نيازمندند    

جـاد  ي ا در واقـع  اين ماهيت بازديـد      .باشندميمناسب برخوردار باشد اين بازديدها ضروري       
 تـا   ،باشـد ي هـر اداره مـ     ي اسـتحفاظ  يهـا   راهت  ي جهت کنترل وضـع    يمني منظم ا  يها گشت

 ي بـرا  يمنـ يل ا كجـاد مـش   ي باعـث ا   اي دوره يهـا دي بازد يهان دوره يرات رخ داده در ب    ييتغ
 ي در برخـ يحت. شود يشتر به مبلمان جاده توجه ميدها بين بازدين در ا ي بنابرا .ربران نشود کا

ـ   يجاد  يد در صورت ا   يم بازد يها ت  زمان  اسـت  يد جـار يـ م بازديک مشکل که فراتر از توان ت
  .ديد خاص را بنمايخواست بازدتواند از مقامات باالتر در يم
  
   راه انجام بازديد جاري ايمنيبندي زمان .۴-۲

بندي اين طبقه .  روشي مناسب براي انجام بازديد جاري ايمني است        ها  راهبندي  طبقه
فاصـله  .  اسـتوار اسـت  (AADT)معموالً بر مبناي نوع راه و ميانگين ساليانه ترافيک روزانـه     
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                                             بازديد جاري ايمني راه موجود                           ۵۸
   

 

ي اصلي و شرياني کـه      ها  راه،  ها  راهآزاد. بين بازديدهاي جاري ايمني به نوع راه بستگي دارد        
و  تحـت نظـارت بيـشتري باشـند          هـا   راهباشند براي اينکه شـبکه      ميت بيشتري مي  داراي اه 
ي با  ها  راه که  حاليشوند در    روزانه بازديد مي   به صورت  شناسايي شوند     آنها يمني ا مشكالت

 بندي  زمان. شوند هفتگي يا ماهيانه بازديد مي     به صورت ي فرعي   ها  راهدرجه اهميت كمتر يا     
  .نشان داده شده است) ۱(ي كشور در جدول ها راه انواع انجام بازديد جاري براي

  
  .ي كشورها راه انجام بازديد جاري ايمني راه براي انواع بندي زمان :۱جدول 

   بازديدبندي زمان  انواع راه  موضوعات مورد بررسي  نوع بازديد
  دو روز يكبارهر   آزادراه

 مرتبط با کل موضوعات  جاري   يكبارهر هفته يانيراه اصلي و شر
   راهايمني

   يكبارهر ماه  راه فرعي و روستايي
  

...  عواملي چون حجم ترافيك، وقوع تـصادفات، شـرايط آب و هـوايي محـور و                   :۱تبصره
  .کنندکوتاهتر بودن يا بيشتر بودن فواصل بين بازديدها را تعيين مي

جـود تـصادفاتي کـه    مبني بر و  هاي افراد محلي، رانندگان عبوري و پليس           گزارش :۲تبصره  
ديدگي در زير ساختار راه به وقـوع پيوسـته نيـز در زمـان       به علت نقص يا آسيب    

در اينـصورت کارفرمـا كارشناسـان    . باشـد انجام بازديد جاري ايمني راه مؤثر مـي  
  . نمايدمربوطه را جهت بازديد از محل و ارزيابي نيازهاي تعمير ارسال مي

  
  ها راهديد جاري ايمني  ساختار و نظام اجرايي باز.۴-۳

 مشخص  بندي  زمان بازديد جاري ايمني راه را مطابق        ،ادارات راه و ترابري شهرستان    
 همـراه بـا    با توجه به پرسنل موجود براي حفظ و ارتقـاي ايمنـي،           شده در اين دستورالعمل   

ع بنابراين ايـن نـو   . دهندي حوزه استحفاظي خود انجام مي     ها  راهي نگهداري   ها  فعاليتديگر  
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 ۵۹                                                                            راه ايمنيتورالعمل بازديد دس 

 

         بـوده و توسـط كارشناسـان ادارات        هـا   راهبازديد جزء وظـايف جـاري متوليـان نگهـداري           
  .شوند انجام مي و يا مهندسان مشاور ذيصالح ايمني طرف قراردادها راه وترابري شهرستان

  

   انجام بازديد جاري ايمني راه.۴-۴
دهد بـا حرکـت در      ميبازديد جاري ايمني راه معموالً زمانيكه شرايط ترافيک اجازه          

در صورت   سرنشين است و     دو يا    يك اي که داراي  هاي پايين و آهسته توسط وسيله     سرعت
  . شود با پاي پياده انجام مينياز

ـ ي مـشکالت ا با توجه به اينكه ايـن نـوع بازديـد      نامناسـب  ي از نگهـدار ي ناشـ يمن
را در بـر    ... ل و   يسـ  ماننـد    يعي طب يا رخدادها ي از تصادفات    يا مشکالت ناش  يزات و   يتجه

بايست مـأموران بـه     دهد، مهمترين مسائلي از راه كه مي       مي ارايه و راهكارهاي فوري     گرفته
  :آنها توجه داشته و مورد بررسي قراردهند به ترتيب اولويت عبارتند از

  ها و ساير عالئم ترافيکي نظير عالئم مسيرنما،کشيتابلوها، خط −
 ، نـرده    ، فوالدي و كـابلي      ي بتني ها  حفاظانواع  تجهيزات ايمني حاشيه راه شامل       −

 گيرها،ضربه ها و پل

  موانع و خطرات حاشيه راه، −
 سيستم روشنايي،  −

 ،ها راهايمني ترافيك حين عمليات اجرايي  −

  .پوشش گياهي و منظرآرايي −
شناسايي تجهيزاتي كه در اثر وقوع تصادفات نياز به تعمير يا بازسازي دارند، تميزي              

دن عالئم ترافيک، فرسودگي عالئم و مسيرنماها، شناسـايي عالئـم و تجهيـزات              و واضح بو  
 هـا  راهاند از مهمترين اهداف بازديد جاري ايمنـي  قديمي که به صورت نامناسب نصب شده  

الزم به ذکر است که تجهيزات و عوارضي از راه که در گذشته نصب شده، ممكـن        . باشدمي
مطابقـت نداشـته باشـد و بـراي          ها ها و دستورالعمل   نامه  نآيياست با استانداردهاي فعلي يا      

  .تواند خطرناک باشندکاربران راه مي
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  .باشدمي )۲(  جدولبه صورتفرم ثبت اطالعات در انجام بازديد جاري ايمني راه 
  

  .فرم ثبت اطالعات در انجام بازديد جاري ايمني راه :۲جدول
  مشكل 

  شناسايي شده
  كيلومتراژ  موقعيت

   محل
  اقدام اصالحي 

  مورد نياز
  توضيحات

          
          
          
          
          

  
هـاي ذكـر    روش ثبت محل مشكالت در بازديد جاري ايمني راه بـر اسـاس روش     : ۱تبصره

  .باشد ميراهنما اين )۳(شده بخش 
) با توجـه بـه پرسـنل موجـود    (  تنها راهكارهاي فوري راه در بازديد جاري ايمني :۲بصره  ت

در صورتيكه در طول اين بازديد تشخيص داده شود موردي وجود           . گردد مي ارايه
 اصالح گـردد و نيـاز بـه بررسـي توسـط        مدت  ميانمدت يا    دارد كه بايد در كوتاه    

پرسنل متخصص با تخصص باالتر از كارشناسان انجام دهنده بازديد جاري ايمني            
نجام بازديـد خـاص را      تواند از استان درخواست ا    باشد، اداره شهرستان مي   راه مي 
  .نمايد

توانـد بـه عنـوان اطالعـات اوليـه در           هاي بازديدهاي جاري ايمني راه مي      گزارش: ۳تبصره  
  .اي يا خاص مورد استفاده قرار گيردبازديدهاي دوره
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  تيم بازديد جاري ايمني راه/ شرايط و مشخصات مأمور. ۴-۵
ط از ادارات كل راه و ترابري يـا   جاري راه توسط كارشناسان واجد شراي    ايمنيبازديد  

هـاي  شـركت در دوره   . پـذيرد   مهندسان مشاور ذيصالح ايمني طرف قـرارداد، صـورت مـي          
آشنايي با مفاهيم بازرسي و بازديد ايمني راه براي هر يك             آموزشي و اخذ گواهينامه رسمي      

يدكننده بايـد بـه     مهمترين موضوعاتي كه بازد   . باشد مي  از كارشناسان تيم بازديدكننده الزامي    
  :آنها اشراف داشته باشد، عبارتند از

  توانايي تشخيص انواع خطرات و مشکالت ايمني، •
 اهميت تأثير كاربرد و محل مناسب نصب عالئم و تجهيزات ايمني راه، •

 شناسايي خطرات حاشيه راه و چگونگي رفع و بهبود آنها،    •

 ،ها راهايي هاي مناسب تأمين ايمني ترافيك حين عمليات اجرروش •

 ،ها راهآشنايي با اقدامات كم هزينه و مؤثر در بهبود ايمني  •

عـابران پيـاده، دوچرخـه و       (پـذير راه      كنندگان آسـيب    الزمات ايمني براي استفاده     •
 ).سواران موتورسيكلت

    
  مراجع .۴-۶
ترابـري، شـورايعالي فنـي امـور        و، وزارت راه    »دستورالعمل بازرسي ايمنـي راه ايـران      « -۱

 .۱۳۸۵نقل،  و بنايي حملزير

2- World Road Association (PIARC), "Road Safety Inspection", Phill 
allan, Australia, October 2006. 

3- "Reaction of the Netherlands on the consultation paper on road 
infrastructure management on the Trans-European Networks", A 
technical report, 2006. 

4- PIARC Road Safety Inspection Guideline, draft January 2007 
5- Commission of the European communities, "Proposal for a 
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COUNCIL on road infrastructure safety management", Brussels, 
Brussels, 5.10.2006, COM(2006) 569 final. 

6- RISER, "Roadside Infrastructure for Safer European Roads", 2006. 

7- World Road Association(PIARC), “About the responsibilities for 
Road Safety Inspections and Road Safety Audits”, 2006 

8- NCHRP report 336," Road Safety Audit", 2004. 

9- PIARC, "Road Road Safety Inspections in Romania and Vietnam ", 
Dipl. Eng. Hans- Joachim Vollpracht, 2006. 

ريـزي  ، سـازمان مـديريت و برنامـه   )ايمني در عمليات اجرايـي    ( »ها  راهنامه ايمني     آئين« -۱۰
 .۱۳۸۴، ۲۶۷کشور، نشريه شماره 

11- Institute of transport economics- Norwegian center for transport 
research, " Road safety inspection – safety effects and best practice 
guidelines", 2006. 

12- "HANDBOOK 222 ROAD SAFETY AUDITS AND 
INSPECTIONS", Norway, part 2, Road Safety Inspection, 2005. 

13- PIARC, " Road safety inspection in VIETNAM", 2005. 

14- "HANDBOOK 222 ROAD SAFETY AUDITS AND 
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15- ERF - European Union Road Federation, "INFRASTRUCTURE 
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  ليست هدف از چك.۱

دست ندادن موارد مهم در فرآيند بازديـد ايمنـي راه        از    و  يک گزارش كامل   ارايهبراي  
 متـضمن بررسـي تمـامي       ليـست در حقيقـت چـک    . شـود ليست استفاده   چکبهتر است از    

،   ليستجه به نوع سؤاالت مطرح شده درچك      با تو . باشدهاي راه، در طول بازديد مي     قسمت
 را شناسايي و براي آنها پيشنهادات اصـالحي  راهمشكالت ايمني موجود در     مأموران بازديد   

  . نمايند  ميارايه
  
  ليست انواع چك.۲

  : گرديده استارايهليست فني  نوع چك۲در اين دستورالعمل 
 ليست جامع بـوده و بـراي       كه چك   راهليست فني بازديد ايمني      چك )ليست الف چك

  .گيرد مورد استفاده قرارميها راههاي خاص ايمني در انواع اي و بازديدبازديدهاي دوره
  .ليست بازديد ايمني راه در مناطق عمليات اجرايي چك)ليست بچك
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شـود ممكـن     استفاده مي  ها  راهجامع بوده و براي انواع      ) الف(ليست   از آنجا كه چك    :تبصره
           ت برخي از موضوعات موجود در آن مـرتبط بـا نـوع راهـي كـه مـورد بازديـد                     اس

لذا در اينگونه موارد الزم است تـيم بازديـد موضـوعات            . گيرد، نباشد ايمني قرار مي  
ــر ــارت    غي ــر عب ــا ذك ــا راه را ب ــرتبط ب ــرتبط «م ــر م ــيحات  » غي ــسمت توض             در ق

  .مشخص نمايند
  
  هاليست راهنماي تكميل چك.۳

 بـراي تكميـل     .شـود ليست فني بازديد ايمني در طول بررسي ميداني تکميل مـي          چک
كليـه سـؤاالت ذكـر شـده در         . ليست طـول راه مـورد نظـر بايـد محـدود باشـد              چک دقيق
 اين موضوع با تيـك زدن اعـضاي          كه بايد كنترل شوند   در هنگام بررسي ميداني      ليست  چك

همچنين نكات كليدي مشكالت و اقـدامات الزم در  . گيردصورت ميتيم در مقابل سؤاالت   
   .شودستون توضيحات آورده مي

  

   راهليست بازديد ايمني چك) الف
  

ف  موضوع
ردي

  
  )√(بله  سؤاالت

  توضيحات  )×(خير

ـ          ۱ بنـدي آن در      هآيا عملکرد راه مطابق با طراحي و طبق
      باشد؟ ميها راهشبکه 

 بـراي تركيـب انـواع       پارامترهـاي عملكـردي راه    آيا    ۲
 وسايل نقليه مناسب است؟

    
باشند؟ آيا در راه، نواحي با محدوديت سرعت نياز مي          ۳

 در صورت نياز آيا به بهترين روش اجرا شده اسـت؟          
 )مانند تابلوهاي محدوديت سرعت(

    

 بـا نـوع راه، طـرح هندسـي آن و            آيا سرعت مجـاز     ۴
      هاي مجاور سازگاري دارد؟ كاربري زمين

 عملكرد راه -۱
و تعامل با 

محيط اطراف آن 
سرعت (

-عملكردي 
  هادسترسي

  ...) و 
هـاي سـرعت،     آيا براي اطمينان از رعايت محدوديت       ۵

      اند؟اقدامات مناسبي در نظر گرفته شده
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ف  موضوع
ردي

  

  )√(بله  سؤاالت
  توضيحات  )×(خير

هايي وجود دارد كـه عملكـرد مـسير          آيا در راه محل     ۶
 اينصورت آيا در اين مقاطع، از عالئم و ؟ درندتغيير ك

ماننـد  (تجهيزات نواحي انتقال استفاده شـده اسـت؟         
 ) تبديل راه جدا شده به راه نشده يا ورودي شهرها

    

آيا تغيير در عملکرد راه به طـور مناسـب بـه اطـالع                ۷
 شود؟ کاربران راه رسانده مي

 km/h ð 100  متر جلوتر٣٠٠ 
  km/h ð 80  متر جلوتر٢٠٠
  ð   60 km/h متر جلوتر١٥٠

    

ــسير در      ۸ ــر م ــوط تغيي ــي و خط ــر ترافيک ــا جزاي آي
  هاي روستا و شهرهاي کوچک وجود دارد؟ ورودي

    

آيا در حاشيه راه نواحي جمعيتي داراي ترافيک انواع           ۹
 وسايل نقليه وجود دارد؟

    

آيا دسترسي به نواحي مجاور راه بـه صـورت ايمـن              ۱۰
آيا طرح هندسي و تجهيزات مـورد       (گيرد؟صورت مي 

هـا وجـود     مناسب در محل دسترسـي     به صورت نياز  
 )دارد؟

    

آيا در نقاط دسترسي تردد وسـايل نقليـه كـشاورزي             ۱۱
وجود دارد؟ آيا دسترسي آنهـا    ) ها  تراکتورها و گاري  (

 باشد؟ ايمن مي

    

ها باند كاهش و افزايش سـرعت  آيا در محل دسترسي    ۱۲
  وجود دارد؟

    

ها طول لچكي بـراي افـزايش و        آيا در محل دسترسي     ۱۳
  باشد؟كاهش سرعت به اندازه كافي بلند مي

    

هـا    ي دسترسي ابتدا و انتهاي لچكي     ها  راهآيا در محل      ۱۴
  اند؟ در موقعيت و راستاي صحيح قرار گرفته

    

ــل     ۱۵ ــروج و ورود در مح ــد خ ــاد بان ــراي ايج ــا ب آي
فاده شـده اسـت يـا راه        ها از شـانه راه اسـت       دسترسي

  تعريض شده است؟

    

  

آگـاهي مناسـب قبـل از رسـيدن بـه محـل               آيا پيش   ۱۶
  )توسط تابلوها(دسترسي انجام شده است؟ 
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ف  موضوع
ردي

  

  )√(بله  سؤاالت
  توضيحات  )×(خير

ي فرعي، مثلث ديد مـورد      ها  راه آيا در محل دسترسي     ۱۷
       مناسب وجود دارد؟به صورتنياز 

اند گردش به راست به صورت مجزا ايجاد شـده          آيا ب   ۱۸
        است؟

آيا هشدارهاي مناسب براي باندهاي گردشـي وجـود           ۱۹
      دارد؟

روها متناسـب بـا حجـم و ترکيـب            آيا عرض سواره    ۱
 ترافيک است؟

    

آيا ميانه راه وجود دارد؟ آيا ميانه داراي طراحي ايمن            ۲
ت با ترافيك جهت مخـالف      براي پيشگيري از تصادفا   

  باشد؟مي

    

ها در نظر گرفته      ها و جزيره    آيا عرض كافي براي ميانه      ۳
  شده است؟

    

ها كاهش عرض به نحوي كـه باعـث           آيا در محل پل     ۴
  خطرات ايمني شود وجود دارد؟

    

ها براي تمـام كـاربران راه و وسـايل            آيا عرض شانه    ۵
   است؟نقليه، كافي و از نظر ايمني مناسب

    

ها براي توقـف اضـطراري يـا توقـف       آيا عرض شانه    ۶
  ايمن وسايل نقلية خراب كافي است؟

    

آالت تعميـر و نگهـداري راه بـه       ها ماشين آيا در شانه    ۷
  باشند؟ صورت ايمن قابل پارك مي

    

اند؟ آيا سطح رويه شانه راه با         ها روكش شده    آيا شانه   ۸
  توجه به نوع راه مناسب است؟ 

    

هـاي راه و سـواره رو در يـک سـطح قـرار                آيا شانه   ۹
  دارند؟

    

ها نشست و افتادگي وجود دارد كه باعث          آيا در شانه    ۱۰
  به وجود آمدن مشكالت ايمني گردد؟

    

      آيا شيب عرضي سواره رو براي زهكشي کافي است؟  ۱۱

 مقطع عرضي -۲
  راه

      باشد؟ آيا در مسيرهاي مستقيم، شيب عرضي ثابت مي  ۱۲
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ر  موضوع
ف

دي
  

  )√(بله  سؤاالت
  توضيحات  )×(خير

      آيا شيب عرضي شانه براي زهكشي كافي است؟  ۱۳
      ها داراي دور مناسب هستند؟ آيا قوس  ۱۴
       مناسـب زهکـشي   به صـورت  آيا راه و محيط اطراف        ۱۵

 شود؟مي
    

اي   ها و آبروهاي کنار راه براي وسايل نقليه         آيا زهکش   ۱۶
شـوند، ايمـن و قابـل عبـور      كه از مسير خـارج مـي     

  هستند؟
    

ها و ابعاد آبروهاي كنار راه براي زهكشي          آيا مشخصه   ۱۷
      كافي است؟

آيا در مقطع عرضي باريک شدگي مسير الزم بـوده و             ۱۸
اي طراحـي     وجود دارد؟ اگر چنين است آيا به گونـه        
  شده است که ايمني ترافيک حفظ شود؟

    

  

-، سواره رو تعريض شـده       هاي تند   آيا در محل قوس     ۱۹
      است؟

آيا راسـتاي راه در انتقـال از محـيط شـهري بـه راه                 ۱
هـاي    حومـه شـهر   (شهري طراحي مناسبي دارد؟      برون

 )کوچک يا روستا

    

آيا در طول مسير و در نقاط مورد نياز هدايت ترافيك             ۲
در تبـديل راه  ( گيـرد؟   مناسب صورت ميبه صورت 
هـا، ورودي شـهرها،     دوطرفه، محل دماغـه    يكطرفه به 

  ....)محل اخذ عوارض راه و 

    

      آيا مسير مستقيم و هموار است؟  ۳
آيا در طول مسير فاصلة ديد توقف و سـرعت بـراي              ۴

  سرعت طرح راه مناسب است؟
    

هـا و     هـا، تقـاطع   آيا فاصلة ديد كافي براي دسترسـي        ۵
مثال عـابران   براي  (هاي عبور فراهم شده است؟        محل

  )آهن و غيره سواران، احشام، راه پياده، دوچرخه

    

   راستاي راه-۳

هـاي     و ورودي  هـا   راهآيا فاصلة ديد كافي براي تمام         ۶
  امالک مجاور در نظر گرفته شده است؟
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  هاي فني بازديد ايمني راه ليست        چك                                                         ۷۰

 

ف  موضوع
ردي

  

  )√(بله  سؤاالت
  توضيحات  )×(خير

ي ايمنـي،   هـا   حفـاظ آيا ديد راستاي مسير راه توسط         ۷
ها، عالئم ترافيکـي،      ، پارکينگ حصارها، تجهيزات راه  

هـا محـدود شـده     ها يا سـاختمان   پل  فضاي سبز، پايه  
 است؟

    

آيــا گياهــان، تجهيــزات ايمنــي يــا موانــع، موجــب   ۸
      محدوديت فاصله ديـد توقـف مـورد نيـاز در مـسير          

  اند؟شده

    

هاي سـرعت، آيـا      براي اطمينان از رعايت محدوديت      ۹
 ه است؟اقدامات مناسبي انجام شد

    

هـاي افقـي و      آيا محدوديت فعلي سرعت براي المان       ۱۰
 عمودي طول مسير مناسب است؟

    

آيا در طول مسير امکان سبقت بطور مناسب و ايمـن             ۱۱
 وجود دارد؟

    

ها براي سبقت از وسـايل      آيا خط سبقت در سربااليي      ۱۲
 نقليه کندرو وجود دارد؟

    

 حـد مجـاز تجـاوز       هايي كه شيب طـولي از       در محل   ۱۳
كرده است آيا باند كمكي براي سبقت در نظر گرفتـه           

  شده است؟

    

جهت اطمينان از سبقت ايمن وسايل نقليه و بازگشت           ۱۴
به مسير اصلي آيا خط سبقت از طول کافي برخوردار          

  باشد؟ مي

    

آيا طول لچكي باند كمكي بـراي افـزايش و كـاهش              ۱۵
  اشد؟ب سرعت به اندازه كافي بلند مي

    

هاي باند كمكي در موقعيت و        آيا ابتدا و انتهاي لچكي      ۱۶
  اند؟ راستاي صحيح قرار گرفته

    

آيا فاصلة ديد كافي براي لچكي انتهايي بانـد کمکـي           ۱۷
  فراهم شده است؟

    

      آيا شانه در کنار باند کمکي، ايجاد شده است؟  ۱۸
 تغييـر   ها، آيا   براي ورود به شهرهاي کوچک و روستا        ۱۹

خط عبور توسط باريک شـدگي مـسير و يـا جزايـر             
 گيرد؟ ترافيكي صورت مي

    

  

هـايي کـه از       ها يا کاميون    ها براي اتومبيل    آيا شيرواني   ۲۰
  شوند، قابل عبور هستند؟ مسير خارج مي
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 ۷۱                                                                            راه ايمنيتورالعمل بازديد دس 

 

ف  موضوع
ردي

  

  )√(بله  سؤاالت
  توضيحات  )×(خير

      آيا شيب طولي مسير مناسب است؟  ۲۱
هـا  ول مسير، فاصله ديد توقف براي كـاميون       آيا در ط    ۲۲

  باشد؟ کافي مي
١٠٠  km/h ð  متر ١٨٥  

 ٨٠ km/h ð متر١٣٠
متر ٨٥  km/h ð ٦٠ 

    

كه  آيا در راستاي مسير افتادگي راه وجود دارد بطوري        ۲۳
  راستاي راه از ديد پنهان باشد؟

    

     کنند؟آيا حاشيه نماها به ديده شدن مسير کمک مي  ۲۴
يا راستاي راه بطوريكه به آساني توسط كاربران قابل         آ  ۲۵

تشخيص باشد يكنواخت و هماهنگ است؟ يا مـوارد         
غيرمنتظره و غافلگير كننده فراواني براي راننـدگان در      

  مسير وجود دارد؟

    

وسـيله تابلوهـا يـا     هآيا موارد غافلگيركننده در مسير ب      ۲۶
 اند؟تجهيزات ديگر مشخص شده

    

هايي وجود دارد كه چندين مـورد       مسير قسمت  آيا در   ۲۷
غافلگيركننده و بحراني در يك محـل وجـود داشـته           

 باشد؟

    

وجود ) دوربرگردان( آيا در طول مسير بازشدگي ميانه       ۲۸
مناسب  هندسي صورت وجود آيا داراي طرح     در دارد؟

  باشد؟ و ايمن براي توقف و گردش وسايل نقليه مي

    

برگردان از عالئم و تجهيزات ايمنـي       آيا در محل دور     ۲۹
تابلوهاي اخبـاري محـل     ( مناسب استفاده شده است؟   

دوربرگردان، تابلوهاي هشداري محـدوديت سـرعت،      
سازي ترافيك در محـل      تجهيزات آشكارسازي و آرام   

  ...)دوربرگردان، حفاظ ايمني مناسب و 

    

     ها وجود دارد؟ آيا ديد كافي در محل قوس  ۳۰
ها موازي و هماهنگ بـا طـرح        ضاي خارج قوس  آيا ف   ۳۱

 باشد؟قوس مي
      

     ها موانع جانبي وجود دارد؟آيا در فضاي داخل قوس  ۳۲
        آيــا راننــدگان در طــول مــسير دچــار خطــاي ديــد   ۳۳

 شوند؟مي
    

  

      راستاي راه است؟ آيا خط امتداد درختان هم  ۳۴
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  هاي فني بازديد ايمني راه ليست        چك                                                         ۷۲

 

ف  موضوع
ردي

  

  )√(بله  سؤاالت
  اتتوضيح  )×(خير

راسـتاي راه   برق هـم / آيا خط امتداد تيرهاي روشنايي     ۳۵  
 است؟

    

آيا طرح کلي تقاطع براي تمام كاربران راه، واضـح و             ۱
 مشخص است؟

    

 براي حجم ترافيـک و عملکـرد   آيا نوع و طرح تقاطع   ۲
ارايه پاسخ جداگانـه    (باشد؟  ي منتهي مناسب مي   ها  راه

 )براي هر تقاطع

    

هاي پرسـرعت     ها در انتهاي جاده     در مناطقي که تقاطع     ۳
، آيا تجهيـزات    )مثالً در ورودي شهرها   (اند    قرار گرفته 

  کنترل ترافيک براي هشدار به رانندگان وجود دارد؟

    

آيا تقاطع از تمام مسيرها قابل ديد و تشخيص است؟            ۴
  باشد؟آيا عالئم مورد نياز مشخص و گويا مي

    

شوند، فاصله ديد   يي که به تقاطع ختم مي     ها  راهآيا در     ۵
  توقف مناسب است؟

    

 پارک شده يـا صـف ترافيـک مـانع           آيا وسايل نقليه    ۶
  گردند؟رويت تقاطع مي

    

ــا   ۷ ــاظآي ــا حف ــردهه ــي، ن ــزات راه،  ي ايمن ــا، تجهي  ه
ها، عالئم ترافيکي، فضاي سـبز، پايـه پـل و           پارکينگ
  شوند؟ا مانع رويت تقاطع از مسير راه ميهساختمان

    

ــا در تقــاطع   ۸ ــدگان ســواريآي ــراي رانن ، ، کــاميونب
 ديد مورد نياز وجـود        مثلث  و دوچرخه  موتورسيکلت

  باشد؟ دارد و در صورت وجود آيا مناسب مي

    

      باشند؟آيا جزاير ترافيكي تقاطع کامالً قابل رؤيت مي  ۹
ها هاي ترافيکي در محل تقاطع      يرهآيا طرح هندسي جز     ۱۰

  مناسب است؟
    

 برجـسته و بـاالتر از       بـه صـورت   آيا جزاير ترافيكي      ۱۱
كـشي  سطح سواره رو قرار دارند يا اينكه بوسيله خط        

  اند؟شده ايجاد 

    

     باشند؟  قائم مي آيا زاويه تقاطع  ۱۲
      آيا شيب طولي و شيب عرضي تقاطع کافي است؟  ۱۳

هــا و   تقــاطع-۴
ــاي  چراغهــــ

  راهنمايي

      قاطع از زهکشي کافي و مناسب برخوردار است؟آيا ت  ۱۴
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 ۷۳                                                                            راه ايمنيتورالعمل بازديد دس 

 

ف  موضوع
ردي

  

  )√(بله  سؤاالت
  توضيحات  )×(خير

آيا در محل تقاطع مسير اصلي كامالً قابـل تـشخيص             ۱۵
است؟ اگر چنين است، آيا حق تقدم عبور نيز كـامالً            

 باشد؟ قابل تشخيص مي
    

آيا عالئم هشداردهنده مربوط به رعايت حق تقدم در           ۱۶
آيا بايد تشديد شوند به عنوان      ( ها كافي است؟    قاطعت

 )مثال با تکرار؟
    

 خطر عبـور از عـرض راه توسـط          آيا در محل تقاطع     ۱۷
 وسايل نقليه كند رو وجود دارد؟

    

هـا مناسـب     و تابلوهـا در محـل تقـاطع     كشي  آيا خط   ۱۸
 هستند؟

    

آيا بـراي افـزايش قابليـت ديـد تقـاطع در شـب از                 ۱۹
هاي روشنايي مناسب و كـافي اسـتفاده شـده            مسيست

  است؟
    

آيا در تقاطع خط كمكي مخصوص گـردش وسـايل            ۲۰
اندازه کافي عريض     وجود دارد؟ آيا به   ) دورزدن(نقليه  

 باشند؟مي
    

      باشد؟آيا تقاطع داراي گذرگاه عبور عابرپياده مي  ۲۱
هـا  عسواران يا عابران پياده در تقاط     آيا مسير دوچرخه    ۲۲

 باشد؟كشي و تابلو ميمناسب بوده و داراي خط
    

 از عـرض    سـواران   دوچرخـه آيا جهت سهولت عبور       ۲۳
 نقليه وجود دارد؟ مسير، خط توقفي براي وسايل

    

آيا مسيرهاي منتهي به ميدانها، در راستاي عمودي يـا            ۲۴
 باشند؟ شعاعي نسبت به مرکز ميدان مي

    

ن به شکل برجسته بوده و مـانع  آيا جزيره مرکزي ميدا     ۲۵
 شود؟ از ديد راستاي مسير راه مي

    

     آيا در جزيره مرکزي ميدان موانع ثابت وجود دارد؟  ۲۶
      گردد؟آيا تقاطع توسط چراغ راهنمايي كنترل مي  ۲۷
در صورتي كه تقاطع بدون كنترل اسـت آيـا عالئـم              ۲۸

م موجود براي جلوگيري از بروز تصادف در اثـر عـد          
  رعايت حق تقدم كافي است؟

    

  

هاي راهنمـايي موجـود،       آيا تعداد، محل و نوع چراغ       ۲۹
  براي ترکيب و شرايط ترافيک راه مناسب هستند؟
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  هاي فني بازديد ايمني راه ليست        چك                                                         ۷۴

 

ف  موضوع
ردي

  

  )√(بله  سؤاالت
  توضيحات  )×(خير

هاي راهنمايي توسط رانندگان به خوبي قابل         آيا چراغ   ۳۰
  مشاهده هستند؟

    

هاي راهنمايي از فاصلة كـافي        راغهايي كه چ    در محل   ۳۱
قابل مشاهده نيستند، آيـا تابلوهـاي اخطـاري بـراي           

زن استفاده    هاي چشمك   هاي راهنمايي و يا چراغ      چراغ
  شده است؟

    

آيا موانعي مانند درختان، تيرهاي چراغ برق يا تابلوها           ۳۲
  دهد؟ هاي راهنما را كاهش مي امكان ديد چراغ

    

زمان طلوع و غروب خورشـيد تحـت        ها در     آيا چراغ   ۳۳
  گيرند؟ نور مستقيم خورشيد قرار مي

    

آيا در روزهاي آفتابي چراغ راهنمـا كـامالً مـشخص             ۳۴
  است؟

    

هاي راهنمايي متناسب بـا شـرايط         چراغ بندي  زمانآيا    ۳۵
  باشند؟ترافيك مي

    

هاي راهنمايي درسـت انتخـاب شـده         آيا محل چراغ    ۳۶
هاي باالسري و موارد     افي، چراغ هاي اض  چراغ(است؟  

  )ديگر

    

هـاي ثانويـه وجـود       هاي مورد نياز چراغ    آيا در محل    ۳۷
  دارد؟

    

۳۸  
  

هـاي مجـاور    هاي دسترسي راه به كاربري     آيا در محل  
  گيرد؟ کنترل ترافيك از طريق چراغ راهنما صورت مي

    

هـاي راهنمـا      هـا، جانمـايي چـراغ      آيا در محل تقاطع     ۳۹
كه از هر مسير قابـل تـشخيص         ت؟ بطوري مناسب اس 

  باشند؟ 

    

آيا بـراي آگـاهي دادن از مـسيري کـه داراي چـراغ                ۴۰
  باشد؟راهنما است تابلو نيز نياز مي

    

آيا گذرگاه عابرپيـاده در محـل تقـاطع داراي چـراغ              ۴۱
صـورت آيـا    باشد؟ در اينمخصوص عبور عابرين مي 

ي مناسـب   چراغ عابر داراي شرايط نصب و عملكـرد       
  باشد؟مي

    

  

آيا محل خط توقف متناسب با محـل چـراغ راهنمـا              ۴۲
 كه چراغ ديده شود؟ است؟ بطوري
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 ۷۵                                                                            راه ايمنيتورالعمل بازديد دس 

 

ف  موضوع
ردي

  

  )√(بله  سؤاالت
  توضيحات  )×(خير

آهن متناسب با حجم تـردد و   آيا نوع تقاطع راه و خط       ۱
  باشد؟ عملكرد راه مي

    

آهن از طراحـي ايمـن       ر خط آيا روگذرهاي محل عبو     ۲
  باشند؟ برخوردار مي

    

آيا تجهيـزات ايمنـي مناسـب در محـدوده گـذرگاه              ۳
  آهن وجود دارد؟ راه

    

آهـن  آيا عالئم ترافيکي با نـوع و محـل گـذرگاه راه             ۴
  هماهنگي دارند؟

    

آهن در يک قوس يـا پـيچ        كه گذرگاه راه   در صورتي   ۵
 سمت ديگـر راه هـم   قرار دارد، آيا عالئم ترافيکي در 

  وجود دارند؟

    

آهن تجهيزات هوشمند کنترل    آيا در محل گذرگاه راه      ۶
ترافيک الزم بوده و وجود دارد؟ آيا اين تجهيزات بـا           

  اند؟ آينده نصب شده توجه به افزايش حجم ترافيك در

    

در صـورتيکه بـه دليـل اسـتفاده فـصلي از گـذرگاه         ۷
 آيا اين تجهيـزات در      آهن حفاظ ايمني الزم باشد،     راه

  مناسب وجود دارند؟ محل

    

      است؟ رويت قابل راه كامالً در مسير آهن راه آيا گذرگاه  ۸
      آهن چراغ راهنما وجود دارد؟آيا در محل تقاطع راه  ۹
آهن، چراغ راهنما در روزهـاي      آيا در محل تقاطع راه      ۱۰

  باشد؟ آفتابي بخوبي قابل رويت مي
    

 محل تقاطع نصب سيستم روشنايي نياز اسـت؟       آيا در   ۱۱
 بـه صـورت      در صورت نياز آيـا سيـستم روشـنايي        

  اند؟ مناسب نصب شده

    

  محل-۵
  آهن عبور راه 

آهن ايجاد ممنوعيت سـبقت     آيا در محدوده تقاطع راه      ۱۲
و محدوديت سرعت در راه الزم اسـت؟ در صـورت           

  لزوم آيا وجود دارد؟

    

ــاطق -۶  منــــ
 رفاهي  -خدماتي

ــزين، ( ــپ بن پم
هــا،  نرســتورا 

  ...مرکز خريد و

ها در دو طرف راه      آيا امکانات خدماتي و استراحتگاه      ۱
وجود دارد، در غير اينصورت آيـا گـردش بـه چـپ       

  باشد؟وسايل نقليه ايمن مي
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  هاي فني بازديد ايمني راه ليست        چك                                                         ۷۶

 

ف  موضوع
ردي

  

  )√(بله  سؤاالت
  توضيحات  )×(خير

آيا در محل مناطق خدماتي و رفـاهي فـضاي پـارک              ۲
هـا    هـا و اتوبـوس      نبراي وسايل نقليه شخصي، کاميو    

   است؟کافي

    

محـل ورود و    (ي دسترسـي    هـا   راهآيا طرح هندسـي       ۳
هـا مناسـب و      به نقاط خدماتي و استراحتگاه    ) خروج

  ايمن بوده و به آساني در ديد قرار دارند؟

    

آيا در محوطه مناطق خدماتي و رفاهي فضاي مناسب           ۴
  و كافي براي مانور انواع وسايل نقليه موجود است؟

    

 رفاهي با   -آيا وسايل نقليه در محدوده مناطق خدماتي        ۵
  نمايند؟سرعت مناسب و ايمن حركت مي

    

كـشي راه در ايـن منـاطق مناسـب و قابـل             آيا خـط    ۶
  باشد؟ تشخيص مي

    

ها تسهيالت   هاي خدماتي و استراحتگاه   آيا در محدوده    ۷
تردد عابرين پياده وجود دارد؟ در اينـصورت آيـا از           

  ح مناسب و ايمن برخوردار هستند؟طر

    

آيا مناطق خدماتي و رفاهي به لحـاظ فيزيکـي از راه              ۸
، جدول، فضاي سـبز و      ها  حفاظتوسط  (باشند    جدا مي 

  ؟)غيره

    

هايي وجود دارد    آيا در طول مسير فعاليت و فروشگاه        ۹
  پرتي رانندگان شود؟ که باعث حواس

    

  

 تعميـر و نگهـداري و       آالت امداد خـودرو،   آيا ماشين   ۱۰
بـه  تواننـد   نـشاني در ايـن منـاطق مـي        خدمات آتش 

   ايمن تردد كنند؟صورت

    

براي به حداقل رسـاندن پـارک در حاشـيه راه، آيـا               ۱
هاي پاركينگ عمـومي در فواصـل كـافي در          محوطه

طول مسير وجود دارد؟ در غير اينصورت آيـا پـارك           
  شود؟اي بصورات ايمن انجام ميشيهحا

    

انـد کـه    هاي پارکينگ طوري طراحي شده    آيا محدوده   ۲
ايمن وسـايل نقليـه     ) ورود و خروج  ( امکان دسترسي 

  وجود داشته باشد؟ 
    

ها و   پاركينگ -۷
مراكــز تخليــه و 

  بارگيري

آيا تعداد گردش وسـايل نقليـه از مـسير اصـلي بـه                ۳
      پاركينگ و بالعكس متناسب با عملكرد راه است؟
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 ۷۷                                                                            راه ايمنيتورالعمل بازديد دس 

 

ف  موضوع
ردي

  

  )√(بله  تسؤاال
  توضيحات  )×(خير

آيا محل توقف كافي در پاركينگ براي جلـوگيري از            ۴
  توقف دوبله وسايل نقلية وجود دارد؟

    

آيا وسايل نقليه متوقف در حاشـيه راه مـانع از ديـد               ۵
  گردند؟مسير راه مي

    

  

آيا محلهاي مخـصوص بـارگيري و تخليـه كـاال در              ۶
  حاشيه راه وجود دارد؟

    

هاي  آيا تابلوهاي انتظامي، اخطاري و اخباري در محل         ۱
مورد نياز در طول مسير و به صورت واضح و آشكار           

  اند؟ قرار گرفته

    

      باشند؟آيا عالئم از فاصله الزم قابل ديد مي  ۲
      باشد؟ آيا ابعاد تابلوها متناسب با نوع راه مي  ۳
      م از فاصله مورد نياز آشكار است؟آيا پيام عالئ  ۴
      باشند؟آيا تابلوها از فاصله الزم خوانا مي  ۵
آيا خاصيت بازتابندگي نور در شـب توسـط عالئـم             ۶

ــا وضــوح تابلوهــا در روز و در   مناســب اســت؟ آي
  تاريکي رضايت بخش است؟

    

آيا تابلوها در شرايط مختلف مـؤثر و كـارآ هـستند؟              ۷
ن، مه، طلوع و غروب خورشيد، نـور        روز، شب، بارا  (

  )هاي روبرو، نور كم و غيره چراغ جلوي اتومبيل

    

محوشـدن  ( باشد؟زمينه عالئم مناسب مي   آيا رنگ پس    ۸
  )پيام در رنگ پس زمينه

    

بـه  آيا تابلوهاي اعالم سرعت مجـاز در طـول مـسير         ۹
آغاز، پايان، ارتفـاع و     (وجود دارند؟   صورت مناسب   

  )محل

    

هاي مسير تابلوهـاي اعـالم سـرعت و           آيا براي قوس    ۱۰
  خطرپيچ وجود دارد؟

    

هــا قــرار  آيــا تابلوهــا در فاصــله مناســبي از قــوس  ۱۱
  )خيلي دورتر از آن نباشد(اند؟  گرفته

    

ــم  عال-۸ ئــــ
ترافيكي و مسير   

  نماها

هـاي خطرنـاك در      در صورت وجود گردنه و گلوگاه       ۱۲
ها بطور مناسب    مسير، آيا جانمايي عالئم در اين محل      

  باشد؟مي
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  هاي فني بازديد ايمني راه ليست        چك                                                         ۷۸

 

ف  موضوع
ردي

  

  )√(بله  سؤاالت
  توضيحات  )×(خير

آيا در مناطق سبقت ممنوع براي آگـاهي راننـدگان از        ۱۳
      تابلوهاي هشدار دهنده استفاده شده است؟

آيا هشدارهاي الزم جهت آگاهي رانندگان از وجـود           ۱۴
هايي از قبيل محدوديت بـراي يـك گـروه          محدوديت

  ها، داده شده است؟ خاص از وسايل نقليه مثل كاميون

    

هـا بـه      ها، اتوبـوس    آيا ممنوعيت سبقت براي کاميون      ۱۵
  است؟ طور مناسب طراحي شده

    

 ممنوعيـت    هـا عالئـم هـشداردهنده     آيا قبل از تقاطع     ۱۶
  سبقت وجود دارند؟

    

ها و نواحي احـداث شـده، سـرعت           آيا قبل از تقاطع     ۱۷
دود شده   کيلومتر بر ساعت مح    ٧٠ تا   ٦٠مجاز به حد    

  است؟

    

با وجود جانمايي صحيح عالئم محدوديت سرعت در          ۱۸
مسيرهاي منتهي به تقاطع، آيا كاهش سـرعت وسـايل      

  نقليه مشاهده ميگردد؟

    

آيا در جانمايي تابلوهـا بـه اثـرات نامناسـب ايمنـي             ۱۹
حاصل از تعداد تابلوها در يك محـل خـاص توجـه            

نطقـه باعـث    تعداد زياد تابلو در يـك م      ( شده است؟ 
  )شود سردرگمي راننده مي

    

      شوند؟ ي دسترسي ميها راه آيا عالئم مانع ديد مسير يا  ۲۰
      اند؟ سبز حاشيه راه پوشيده شده فضاي توسط آيا عالئم  ۲۱
شوند، آيـا پـيش      براي عوارضي که به موقع ديده نمي        ۲۲

  هشداري توسط عالئم وجود دارد؟
    

ربوط به رعايت حق تقـدم عبـور    آيا جانمايي عالئم م     ۲۳
  مناسب است؟

    

 رفـاهي مـشخص و      -هاي خدماتي   آيا تابلوهاي محل    ۲۴
  باشند؟ گويا مي

    

هاي کنترل ترافيک يـا تابلوهـاي         آيا در مسير، سيستم     ۲۵
هدايتي پيام متغير وجود دارند؟ در صورت وجود آيا         

  باشند؟ کاربردي مي

    

  

در ) در صـورت وجـود    (آيا براي تردد عابران پيـاده         ۲۶
  ها، عالئم مورد نياز وجود دارد؟محل دسترسي
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 ۷۹                                                                            راه ايمنيتورالعمل بازديد دس 

 

ف  موضوع
ردي

  

  )√(بله  سؤاالت
  توضيحات  )×(خير

      باشند؟ گويا مي ها مشخص و ها تابلو آيا در محل ميدان  ۲۷
آيا پيام تابلوهاي اطالعاتي در طـول مـسير هماهنـگ         ۲۸

  باشند؟مي
    

تي نامفهوم و گمراه کننده آيا در مسير تابلوهاي اطالعا     ۲۹
  وجود دارد؟

    

در نقاط مورد نياز آيا از تابلوهاي باالسـري اسـتفاده             ۳۰
  شده است؟

    

 به طور کامـل   آيا با وجود عالئم جديد، عالئم قديمي     ۳۱
  اند؟  برداشته شده

    

آيا موقعيت عالئم در طول مسير نسبت به لبه روسازي      ۳۲
  يکسان است؟

    

 عالئــم در برابــر برخوردهــا   و پايــه داســيونآيــا فون  ۳۳
  اند؟اندازه کافي حفاظت شده به

    

آيا پايه عالئم داراي شرايط نـصب مناسـب هـستند؟             ۳۴
وزن کم تابلو؟ تابلو با پايه شكننده؟ انتقال به خارج          (

  )از منطقه عاري از مانع؟

    

      اند؟ هاي مناسب نصب شده آيا مسيرنماها در محل  ۳۵
     يا مسيرنماها به وضوح قابل مشاهده هستند؟آ  ۳۶
هاي مناسـب بـه كـار رفتـه           آيا براي مسيرنماها رنگ     ۳۷

  است؟
    

هاي روي پل بـه   ها، موانع ترافيكي و نرده آيا گاردريل   ٣٨
  اند؟ سازي شده صورت مناسبي آشكار

    

موجـود  ) بال كبوتري ( نما  ها عالئم جهت  آيا در قوس    ۳۹
 تعدادكافي و در نقاط مناسـب نـصب       باشد؟ آيا به    مي

  اند؟شده

    

ها منجر    در قوس ) ها  بال كبوتري ( ها  نما  آيا محل جهت    ۴۰
  شود؟ به هدايت صحيح رانندگان مي

    

      مناسب است؟) ها بال كبوتري(ها نما آيا اندازة جهت  ۴۱
آيا جنس عالئـم مـسيرنما و جهـت نماهـا در برابـر                ۴۲

  باشد؟برخورد مناسب مي
    

  

کشيها با يكديگر مطـابق و هماهنـگ          آيا عالئم و خط     ۴۳
  )آيا تناقصي در پيام آنها وجود دارد؟(باشند؟مي
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  هاي فني بازديد ايمني راه ليست        چك                                                         ۸۰

 

ف  موضوع
ردي

  

  )√(بله  سؤاالت
  توضيحات  )×(خير

بندي و عملکـرد راه  کشي راه متناسب با درجه  آيا خط   ۱
  باشد؟مي

    

      د؟كشي وجود دارآيا در تمام طول مسير خط  ۲
  کشي از نظر موارد ايمني زير مناسب است؟ آيا خط  ۳

 رنگ •
 بازتاب •
  وضوح •

    

گذاري باندها، محـور مرکـزي و         كشي و فلش    آيا خط   ۴
هاي راه به روش مناسبي انجام شده اسـت؟ در            حاشيه

غير اين صورت، آيا راننـدگان بـه خـوبي راهنمـايي           
  شوند؟ مي

    

راه مـورد نيـاز     آيا عاليم بازتاب برجـسته در سـطح           ۵
  است؟

    

اند،  اگر عاليم بازتابي برجسته در سطح راه نصب شده       ۶
آيا در جاي مناسب و با رنـگ مناسـب و در شـرايط              

  مناسبي قرار دارند؟

    

هاي   هاي هشداردهندة صوتي در محل      كشي  آيا از خط    ۷
  مورد نياز استفاده شده است؟

    

ننـد روز،   ها در تمام شـرايط مختلـف ما       كشيآيا خط   ۸
شــب، هــواي مرطــوب، خــشک، طلــوع و غــروب  

هاي روبرو و غيره      خورشيد، نور چراغ جلوي اتومبيل    
  مؤثر هستند؟

    

ــه در محــل    ۹ ــا خــط کــشي گــردش وســايل نقلي آي
  باشد؟ ها مشخص و مناسب مي ها و تقاطع دسترسي

    

هـا  ها و دسترسي   آيا محل عبور عابرين پياده در تقاطع        ۱۰
  باشند؟ کشي مناسب مي      داراي خط

    

ها واضح و مشخص     کشي مسير در محل ميدان      آيا خط   ۱۱
  باشند؟ مي

    

  ها كشي  خط-۹

هـا و نـواحي تفكيـك مـسير داراي          آيا محل دماغـه     ۱۲
  باشد؟كشي مناسب مي خط
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 ۸۱                                                                            راه ايمنيتورالعمل بازديد دس 

 

ف  موضوع
ردي

  

  )√(بله  سؤاالت
  توضيحات  )×(خير

 راه در انتقـال از راه شـهري بـه خـارج         كشيآيا خط   ۱۳
  باشد؟  طراحي مناسب ميشهري داراي

    

عـابران  / سواران  دوچرخهكشي مسيرهاي ويژه    آيا خط   ۱۴
هاي عرضـي عـابرين پيـاده در طـول           پياده و گذرگاه  

  مسير مناسب است؟

    

ها  اتوبوس، پاركينگ  هاي ايستگاه كشي در محل  آيا خط   ۱۵
  باشند؟طراحي مناسب مي و نقاط دسترسي داراي

    

بلي روسازي بـه صـورت مناسـب    هاي ق  كشي  آيا خط   ۱۶
ها و خطوط جداكننـدة       براي مثال فلش  (اند؟  پاك شده 

  )غير ضروري

    

 حـق تقـدم عبـور در تقاطعهـا و نقـاط             كشيآيا خط   ۱۷
دسترسي وجود دارد؟ در صورت وجود آيـا مناسـب          

  بوده و با تابلوهاي رعايت حق تقدم هماهنگ است؟

    

  

ر تمام طول مسير بـا      کشي راه د  آيا پيام تابلوها و خط      ۱۸
  باشند؟يكديگر هماهنگ مي

    

باشـد؟ در غيـر     آيا راه داراي سيـستم روشـنايي مـي          ۱
  باشد؟ اندازه کافي روشن مي اينصورت آيا راه به 

    

هايي از راه کـه سيـستم روشـنايي وجـود            در قسمت   ۲
  ندارد آيا احتمال خطر وجود دارد؟

    

اف راه كــافي و مناســب آيــا روشــنايي محــيط اطــر  ۳
  باشد؟ مي

    

      اند؟ ها در ارتفاع مناسب نصب شده آيا روشنايي  ۴
ــه    ۵ ــال از محــيط شــهري ب ــا روشــنايي راه در انتق آي

شهري يا راه روشن به تاريک به صورت مناسب          برون
مناطق حومه شهرهاي کوچک يا     (طراحي شده است؟    

  )روستاها

    

احي تغييـر در مقطـع      نو(آيا روشنايي در نقاط خاص        ۶
  به صورت مناسب طراحي شده است؟....) عرضي و

    

ها و مناطق خدماتي و رفـاهي، داراي          آيا محل تقاطع    ۷
  سيستم روشنايي مناسب ميباشد؟

    

   روشنايي-۱۰

ها نسبت به مسير  آيا كنتراست روشنايي محل دسترسي      ۸
  مناسب است؟
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  هاي فني بازديد ايمني راه ليست        چك                                                         ۸۲

 

ف  موضوع
ردي

  

  )√(بله  سؤاالت
  توضيحات  )×(خير

 وضوح بيشتر گذرگاه عابران پيـاده در راه، آيـا           براي  ۹
  تر شود؟ الزم است که راه روشن

    

آيا سيستم روشنايي راه در رويت و تشخيص عالئـم،            ۱۰
  کند؟ هاي راهنمايي و مسير راه مشکل ايجاد مي چراغ

    

آيا موانعي در مسير وجود دارند كه از رسيدن نور بـه          ۱۱
  )ختانمانند در(راه جلوگيري كنند؟ 

    

آيا تيرهاي روشنايي خارج از منطقـه عـاري از مـانع              ۱۲
 مناسـب   به صورت قرار دارند؟ در غير اينصورت آيا       

  اند؟ حفاظت شده

    

  

      باشند؟ آيا تيرهاي روشنايي از نوع شكننده مي  ۱۳
آيا عرض محدوده عاري از مانع با توجـه بـه نـوع و               ۱

فاصــله از درختــان و ( اســت؟عملكــرد راه مناســب
  )عوارض

100 km/h ð 9m 
80 km/h ð 6m 
60 km/h ð 3m 

    

آيا تمام تيرهاي چراغ بـرق، درختـان، پايـه تابلوهـا،        ۲
در خارج محدوده عاري از موانـع       … موانع صلب و    

  اند؟ قرار گرفته
  :توان  صورت آيا مي اين غير  در-

  موانع را حذف كرد؟ •
  موانع را جابجا نمود؟ •
 تر كرد؟ شكننده وانع رام •
  از موانع حفاظت كرد؟ •

    

آيا اقدام يا حفاظت مناسبي در مورد اشياي واقـع در             ۳
  محدوده عاري از مانع انجام شده است؟

    

ها براي جلوگيري از سقوط اشـياء       آيا در محل ترانشه     ۴
اقـدامات کـافي انجـام شـده        ) ها مانند سقوط سنگ  (

  است؟

    

انـد كـه      اي نصب شـده     يغاتي به گونه  آيا تابلوهاي تبل    ۵
  ايجاد خطر نكنند؟

    

 خطـــرات -۱۱
  حاشيه راه

برق بـه عنـوان مـانع در        ) بتني و فوالدي  (آيا تيرهاي   ۶
  شوند؟ امتداد مسير محسوب مي
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 ۸۳                                                                            راه ايمنيتورالعمل بازديد دس 

 

ف  موضوع
ردي

  

  )√(بله  سؤاالت
  توضيحات  )×(خير

به استثناي تيرهاي برق آيا تيرهاي ديگـري در منطقـه            ۷
  حفاظ باشند؟عاري از مانع وجود دارند كه بدون 

    

تابلوهاي حفاظت نـشده     آيا در محدوده عاري از مانع       ۸
  وجود دارد؟

    

آيا در طول مسير تابلوها و يـا تجهيـزات رهـا شـده                ۹
مربوط به ساخت و يا تعمير و نگهداري كه ايمنـي را            

  تهديد كند وجود دارد؟

    

آيا در محدوده عاري از مانع اشياء رها شـده وجـود              ۱۰
   باشند؟kg٤/٠ داراي وزن بيش ازدارد که 

    

هاي زهکـش، خـارج از محـدوده          آيا آبروها يا سازه     ۱۱
  اند؟ بدون مانع راه، قرار گرفته

    

  

ها در برابر احتمال برخورد       در غير اين صورت، آيا آن       ۱۲
  اند؟ وسايل نقليه، محافظت شده

    

باشـند؟ آيـا      اجتناب ناپذير مي  آيا موانع ثابت موجود       ۱
در فاصله کـافي و بـه همـراه حفـاظ ايمنـي مـستقر            

هـا،   گـاه هـا، تکيـه    نظير پايه تابلوها، دكـل    (اند؟    شده
  ...)ها، پل، درختان و  ديوارهاي حائل، نرده

    

آيا براي خاکريزهاي حاشيه راه حفاظ ايمني موجـود           ٢
  باشد؟مي

    

اي مـورد نيـاز، نـصب    ه ي ايمني در محل ها  حفاظآيا    ۳
  اند؟ شده

    

 بـه صـورت   ها و نواحي تفكيك مسير      آيا محل دماغه    ۴
هاي  نقاط قسمت  در اين  آيا اند؟سازي شده مناسب ايمن 

  ير مناسب وجود دارد؟گانتهايي حفاظ يا ضربه

    

هـا داراي    آيا محل بازشدگي ميانه راه و دوربرگـردان         ۵
  باشند؟گير مناسب ميمهار انتهايي يا ضربه

    

 براي عملكردهاي درنظر گرفته شده براي       ها  حفاظآيا    ۶
ها بايد از  به عنوان مثال در پرتگاه    (آنها مناسب هستند؟  

  )نيوجرسي استفاده شود

    

 و  هـا   حفاظ -۱۲
ــربه ــاي ض گيره

  ايمني

آيا در پشت موانع ترافيكي شكننده، نواحي ايمنـي در       ۷
  نظر گرفته شده است؟
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  هاي فني بازديد ايمني راه ليست        چك                                                         ۸۴

 

ف  موضوع
ردي

  

  )√(بله  سؤاالت
  توضيحات  )×(خير

 صـحيح  بـه صـورت  ي ايمنـي    هـا   حفـاظ آيا نـصب      ۸
باشد؟ بطوريكه كه خود به عنوان مـانع محـسوب           مي

  نشوند؟

    

ي ايمني در هر قسمت مـسير کـافي         ها  حفاظآيا طول     ۹
  است؟

    

بـه  ...) ها، نيوجرسـي و   گاردريل(ي ايمني ها  حفاظآيا    ۱۰
  اند؟ هاي پل متصل شده درستي به نرده

    

صـلب بـه   ( الي ميان دو نوع حفـاظ    آيا قسمتهاي انتق    ۱۱
  به صورت مناسب و ايمن است؟) نيمه صلب

    

لحاظ مهار انتهـايي،     هي از نوع گاردريل ب    ها  حفاظآيا    ۱۲
ها، فاصله پايه و سپري، ارتفاع پايه، و همپوشـاني     پايه

  اند؟ سپرها صحيح نصب شده

    

سازي شده است؟ در صورت        ايمن ها  حفاظآيا انتهاي     ۱۳
 متناسـب بـا     سـازي   ايمـن  بودن جواب آيا اين      مثبت

  شرايط مسير است؟

    

رو    و خط حاشيه سـواره     ها  حفاظآيا عرض كافي بين       ۱۴
با فرض توقف يك وسيله نقلية خـراب تـأمين شـده            

  است؟

    

 هـا   حفـاظ آيا از بازشدگي خطرنـاک ميـان قطعـات            ۱۵
اجتنـاب  ...) هاي حفاظ بتني يـا       ها يا بلوك   گاردريل(

  ست؟شده ا

    

هاي حفاظ    آيا وسايل نقليه در صورت برخورد با نرده         ۱۶
ديـدگي   واقع درمحدوده عاري از مانع، دچـار آسـيب     

  شوند؟ مي

    

      هاي حفاظ عابران پياده شکننده هستند؟ آيا نرده  ۱۷
       هـا  حفـاظ آيا بـراي افـزايش قابليـت ديـد موانـع و               ۱۸

  هاي الزم انجام شده است؟ سازي آشكار
    

ي مياني مورد نياز، وجود داشته و به        ها  حفاظآيا کليه     ۱۹
  باشند؟طور مناسب داراي عالئم يا مسيرنما مي

    

  

ي هـا   حفاظآيا آشکارسازي و قابليت ديد كافي براي          ۲۰
  هنگام، ايجاد شده است؟ ايمني در شب
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 ۸۵                                                                            راه ايمنيتورالعمل بازديد دس 

 

ف  موضوع
ردي

  

  )√(بله  سؤاالت
  توضيحات  )×(خير

وديت ديــد مــسير راه  موجــب محــدهــا حفــاظآيــا   ۲۱  
  گردند؟ مي

    

      باشد؟آيا راه داراي تأسيسات زهکشي مناسب مي  ۱
يک مانع در امتـداد     ) بناي آبروها (آيا سيستم زهکشي      ۲

  آيد؟ مسير به حساب مي
    

بـه  سازي مسير و محل آبرو آيا در محل آبروها آشكار      ۳
   مناسب انجام شده است؟صورت

    

 مناسـب   به صـورت  يا در محل آبروها حفاظ ايمني       آ  ۴
  وجود دارد؟

    

هـاي پـل و       ها، ديوارهاي حائل، نرده     ها، پايه   آيا دکل   ۵
  موارد ديگر ايمن هستند؟

    

هاي راه به واسطه وجـود پـل كـاهش        آيا عرض شانه    ۶
يابد؟ در اينصورت آيا رانندگان به موقع از وجـود           مي

  گردند؟ آن مطلع مي

    

ا راستاي افقي و قائم پل با رويكـرد راه همخـواني            آي  ۷
  دارد؟

    

آيا سرعت وسايل نقليه در ورودي و در طول پلهـا از          ۸
  نظر ايمني مناسب است؟

    

هـا   پناه يا نرده پـل  رو و جان آيا فاصله آزاد بين سواره      ۹
  از نظر ايمني كافي است؟

    

مني مناسب ها نرده و براي آبروها حفاظ اي      آيا براي پل    ۱۰
  وجود دارد؟

    

آيا اتصال بين حفاظ ايمني راه و نردة پل بـه درسـتي          ۱۱
  انجام گرفته است؟

    

      اند؟  شدهسازي ايمنهاي پل  آيا انتهاي نرده  ۱۲
پنـاه يـا      آيا فاصله ديد، توقف يا سبقت توسـط جـان           ۱۳

  شود؟ هاي پل محدود مي كوله
    

رفتگي در روي پل    گ  آيا احتمال جمع شدن آب يا آب        ۱۴
  در فصل بارش وجود دارد؟

    

      اند؟  آيا آبروهاي پل به درستي آشكارسازي شده  ۱۵

ــي -۱۳ ــه فن  ابني
  راه

آيا زهكشي عرشه پل براي جلوگيري از يـخ زدن آب        ۱۶
  در عرشه آن مناسب است؟
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  هاي فني بازديد ايمني راه ليست        چك                                                         ۸۶

 

ف  موضوع
ردي

  

  )√(بله  سؤاالت
  توضيحات  )×(خير

آيا براي مشخص كردن پل و هشدار محـدوديت وزن        ۱۷
  يل نقليه از تابلو استفاده شده است؟وسا

    

      در طول پل وجود دارد؟) مسير نماها(آيا آشکارسازي  ۱۸
آيا سيستم روشنايي داخل تونل از نظر ايمني مناسـب            ۱۹

  است؟
    

آيا سيستم تهويه داخـل تونـل از نظـر ايمنـي داراي               ۲۰
  باشد؟ عملكرد مناسب مي

    

ئم و افقـي راه قابـل       آيا در طول تونلهـا راسـتاي قـا          ۲۱
  باشد؟تشخيص مي

    

آيا عاليم هشدار دهنده كافي در ورودي و خروجـي            ۲۲
تونل همانند سبقت ممنوع، محدوديت ارتفاع و روشن 

هـاي مناسـب    ها در داخل تونل در مكـان       كردن چراغ 
  اند؟ نصب شده

    

ها، مناسـب و ايمـن        آيا عبور عابران پياده از روي پل        ۲۳
  است؟

    

ــل  ۲۴ ــا در روي پ ــردد   آي ــراي ت ــه ب ــسير جداگان ــا م ه
  سواران وجود دارد؟ دوچرخه

    

ها و زيرگذرها براي عابران پياده و وسايل نقليه          آيا پل   ۲۵
صـورت آيـا بطـور       شود؟ در ايـن      استفاده مي  مشتركاً

  اند؟ شده كشي مناسب تابلوگذاري و خط

    

  

ـ             ۲۶ ن آيا ماهيگيري از روي پل ممنوع است؟ در غيـر اي
بينـي شـده    صورت، آيا مكاني براي مـاهيگيري پـيش   

  است؟

    

بـراي مثـال،    (هـايي اسـت       آيا روسازي داراي خرابي     ۱
شـدن    ناهمواري شـديد، شـيارافتادگي، چالـه، كنـده        

که باعث ايجـاد مـشکالت ايمنـي از         ) مصالح و غيره  
  شود؟ قبيل عدم كنترل فرمان اتومبيل 

    

ــه   ۲ ــرايط لب ــا ش ــاي  آي ــايته ــازي، رض ــش  روس بخ
و قـادر بـه     داراي افتادگي و شكستگي نبـوده       (است؟

  )باشد؟ها مي تحمل وسايل نقليه و کاميون

    

   روسازي-۱۴

آيا روسازي داراي مقاومـت لغزشـي کـافي اسـت؟             ۳
هـاي طـولي زيـاد و         هـا، شـيب     در قوس  مخصوصاًً(

  )هاي تقاطع ورودي
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 ۸۷                                                                            راه ايمنيتورالعمل بازديد دس 

 

ف  موضوع
ردي

  

  )√(بله  سؤاالت
  توضيحات  )×(خير

در روسازي راه قيرزدگي به نحـوي كـه مقـاوت           آيا    ۴
  شود؟ لغزشي را كاهش دهد مشاهده مي

    

هـا از سـطح       شدن مصالح يا سنگدانه     آيا احتمال كنده    ۵
  روسازي وجود دارد؟

    

شدن مصالح روسـازي   شدگي و كنده   آيا مشكل سست    ۶
كـه  ) شـهري   هـاي بـرون     به ويژه تقـاطع   (ها    در تقاطع 

  كنند وجود دارد؟ مشكل ايمني ايجاد مي

    

آيا روسازي در شرايط بارندگي از قابليت ديد مناسب           ۷
  برخوردار است؟

    

هاي جلـوي اتومبيـل در شـب         آيا انعكاس نور چراغ     ۸
  توسط سطح روسازي از نظر ايمني مناسب است؟

    

  

شـدن    هايي كه باعث جمـع      آيا در روسازي فرورفتگي     ۹
  ؟آب در شرايط باراني گردد وجود دارد

    

      آيا در طول راه، فضاي سبز وجود دارد؟  ۱
      آيا در محدوده عاري از مانع فضاي سبز وجود دارد؟  ۲
آيا فضاي سبز يا رشـد گياهـان در آينـده مـشکالت               ۳

  ايمني ايجاد خواهد کرد؟
    

آيا فضاي سبز و نوع گياهان موجب رفـع خـستگي و       ۴
  گردد؟ناراحتي کاربران مي

    

هـا  آيا گياهان مانع از ديد مسير راه و محل دسترسـي            ۵
  گردند؟ مي

    

آيا فضاي سبز حاشيه راه در انتقال از ناحيه شهري به             ۶
بــرون شــهري بــه صــورت مناســب طراحــي شــده  

  )در نواحي حومه شهرهاي کوچک يا روستاها(است؟

    

آيا گياهان، راه را از مشكالت طبيعي نظيـر فرسـايش             ۷
  کنند؟ ظ ميخاک حف

    

توانند   باشند و مي    آيا گياهان در امتداد راه کهنسال مي        ۸
  موجب رخ دادن مشکالت ايمني شوند؟

    

آيا فضاي سبز در سيستم زهکشي راه مـشكل ايجـاد             ۹
  كند؟مي

    

   فضاي سبز-۱۵

آيا فضاي سبز کنار راه موجب هـدايت راننـدگان در             ۱۰
  شوند؟هاي متوالي مسير مي  و قوس پيچ
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  هاي فني بازديد ايمني راه ليست        چك                                                         ۸۸

 

ف  موضوع
ردي

  

  )√(بله  سؤاالت
  توضيحات  )×(خير

راهـي داراي تابلوهـاي     هاي اتوبوس بـين    آيا ايستگاه   ۱
مناســب بــوده و توســط راننــدگان قابــل تــشخيص 

  باشند؟ مي

    

رو   هاي اتوبوس بين راهي تا سـواره      آيا فاصلة ايستگاه    ۲
  كافي است؟

    

رو قرار دارنـد    ر خارج از سواره   هايي که د   آيا ايستگاه   ۳
  باشند؟ در محل مناسبي مي

    

بـان    هـا و سـايه      صندلي(آيا موقعيت ايستگاه اتوبوس       ۴
  نمايد؟ ايمن بوده و خطوط ديد را مسدود نمي) آن

    

آيا ايستگاه اتوبـوس بـراي انتظـار مـسافران، داراي              ۵
  باشند؟فضاي کافي مي

    

هاي عرضـي   بوس گذرگاههاي اتو  آيا در محل ايستگاه     ۶
  عابرپياده وجود دارد؟

    

يستگاههاي ا -۱۶
ــل ــل  و حمـ نقـ
  عمومي

هـا آسـان و بـه        پياده به ايـستگاه   آيا دسترسي عابرين    ۷
  صورت ايمن ميباشد؟

    

ــد و      ۱ ــه کن ــايل نقلي ــک وس ــول راه ترافي ــا در ط آي
غيرموتوري از ترافيک وسايل نقليه سنگين يـا سـريع          

  ا شده است؟جد

    

سـواران   آيا مسير ويژه تردد عابرين پياده و دوچرخـه      ۲
  وجود دارد؟

    

لحاظ فيزيکي توسـط فـضاي       هآيا مسير عابران پياده ب      ۳
  است؟  مجزا شده  سبز، حفاظ يا جدول

    

هـايي کـه بـراي جداسـازي          آيا موانع ايمني در محل      ۴
ـ   جريان وسايل نقليه، عابران پياده و دوچرخـه        واران س

  اند؟ الزم است، نصب شده

    

هاي مناسب براي تردد      ها نرده   راهه  ها و شيب    آيا در پل    ۵
  عبرين پياده نصب شده است؟ 

    

 با راه آيـا حـق       سواران  دوچرخهدر محل تالقي مسير       ۶
 تقدم عبور كامالً مشخص شده است؟

    

هـاي   هـاي مـورد نيـاز گـذرگاه        آيا در مسير در محل      ۷
  سواران وجود دارد؟ ياده و دوچرخهعرضي عابرپ

    

 تــسهيالت -۱۷
مربوط به عابرين   
ــاده و  پيــــــ

  سواران دوچرخه

هاي عرضي عابر پياده در مناسبترين محـل         آيا گذرگاه   ۸
  اند؟ براي حجم عابرين پياده قرار گرفته
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 ۸۹                                                                            راه ايمنيتورالعمل بازديد دس 

 

ف  موضوع
ردي

  

  )√(بله  سؤاالت
  توضيحات  )×(خير

كـشي  هاي عابرپياده بطور مـشخص خـط        آيا گذرگاه   ۹
هاي   لهمچنين مح (اند؟ آيا داراي چراغ راهنمايي      شده

  باشند؟مي) آهن عبور خط

    

هاي مياني داراي فضاي كافي جهت انتظـار        آيا جزيره   ۱۰
  باشند؟سواران مي و عبور عابران پياده و دوچرخه

    

بـراي  ) ها نظير بيمارستان(آيا در نقاط خاص مسير راه        ۱۱
نظير کودکان، افراد پير، افراد بيمار،      (هاي خاص    گروه

کـه مـشکل      نابينـا و کـساني     معلوالن جسمي، افـراد   
  تسهيالت عبور و مرور وجود دارد؟) شنوايي دارند

    

اي جدا   از خط توقف حاشيه    سواران  دوچرخهآيا مسير     ۱۲
  باشد؟ بوده و آيا اين امر الزم مي

    

سـواران در امتـداد حاشـيه        در صورت تردد دوچرخه     ۱۳
راه، آيا وسايل نقليه داراي ديد کافي نسبت بـه آنهـا            

  باشند؟يم

    

سـواران    آيا عرض شانه راه بـراي اسـتفاده دوچرخـه           ۱۴
  مناسب است؟

    

سواران و انواع ديگر ترافيك به       در نقاطي كه دوچرخه     ۱۵
کنند، در مسيرهاي     صورت اشتراکي از راه استفاده مي     

سواري يا عابرين پيـاده، آيـا روسـازي          ويژه دوچرخه 
د دارنـد؟   باشد؟ آيا موانع کوچـک وجـو        ناهموار مي 

موانعي که براي تـردد وسـايل موتـوري خطرنـاک           (
  )نباشند

    

 سـواران  دوچرخههاي تردد عابرين پياده و  آيا در محل   ۱۶
شـود؟  براي وسايل نقليه محدوديت سرعت اعمال مي      

  کنند؟ در اينصورت آيا رانندگان آنرا رعايت مي

    

براي هاي عرضي عابران پياده، تابلو       آيا قبل از گذرگاه     ۱۷
  اطالع رانندگان وجود دارد؟

    

سـواران بـراي      آيا تسهيالت عابران پياده و دوچرخـه        ۱۸
  ، مناسب است؟ استفاده در شب

    

  

هاي عبـور عرضـي عـابرين        آيا روشنايي راه در محل      ۱۹
  سواران مناسب است؟ پياده يا دوچرخه
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  هاي فني بازديد ايمني راه ليست        چك                                                         ۹۰

 

ف  موضوع
ردي

  

  )√(بله  سؤاالت
  توضيحات  )×(خير

مــسير در نقـاطي كــه عبــور و مــرور  آيـا روشــنايي    ۲۰  
سواران وجـود دارد      پياده و دوچرخه  اي عابرين  حاشيه

سـواران در   يا در مسيرهاي ويژه عـابرين و دوچرخـه        
  امتداد راه كافي است؟ 

    

آيا موتورسواران درصد قابل توجهي از ترافيک راه را         ۱
  دهند؟ تشکيل مي

    

آيا سطح راه موجب بهم خوردن تعادل موتورسيکلت          ۲
  شود؟ مي

    

ها موانع خطر آفرين بـراي        ها و قوس    آيا در محل پيچ     ۳
  سواران وجود دارد؟ موتور

    

آيا براي موتورسواران، هشدارها و مـسيرنماها كـافي           ۴
  است؟

    

براي ايمني موتور سواران در محلهـايي کـه سـرعت             ۵
ا در حاشيه راه جداول كوتاه خطرآفرين       زياد است، آي  
  وجود دارد؟

    

نيازمنديهاي  -۱۸
موتـور   به مربوط

  سيكلت سواران

باشـد  در محلهايي كه داراي ترافيك موتورسـوار مـي      ۶
آيا حاشـيه راه ايمـن بـوده و داراي حفـاظ مناسـب              

  باشد؟ مي

    

      شرايط آب وهوايي  
مهمترين ويژگي اقليمي منطقه كه ايمني را تحت تاثير           ۱

 -  باد - برف( يك از موارد زير است؟    دهد كدام   قرار مي 
 ) سيل يا ساير موارد-  باران-  شن-  طوفان- كوالك

آيا براي غلبه بر مشكل ايمني ناشـي از ايـن ويژگـي             
   اقليمي منطقه تمهيدات مناسبي انديشيده شده است؟

    

-آيا در مسير تجهيزاتي ماننـد تابلوهـاي هـشدار مـه             ۲
ا، حـصارهاي   زدگرفتگي، تجهيزات پخش مـواد يـخ      

وجود داشته و در صورت وجـود کـامالً         ... برفگير و   
  کاربردي هستند؟

    

      خيرگي نور  

   ساير موارد-۱۹

هاي مقابل بـه هنگـام        هاي جلوي ماشين    آيا نور چراغ    ۳
شب از نظر ايمني مناسب است؟ در غير اينصورت آيا   
تمهيدات الزم بـراي كـاهش مـشكالت ناشـي از آن            

  انديشيده شده است؟
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 ۹۱                                                                            راه ايمنيتورالعمل بازديد دس 

 

رد  موضوع
ف

ي
  

  )√(بله  سؤاالت
  توضيحات  )×(خير

      تسهيالت وسايل نقليه سنگين  
گيري از وسـايل نقليـة سـنگين در           آيا موقعيت سبقت    ۴

  هاي با حجم ترافيك باال وجود دارد؟ محل
    

آيا فضاي مانور مناسب براي وسايل نقلية سـنگين در            ۵
  ها ايجاد شده است؟ ها و ميدان طول راه، تقاطع

    

ــا  ۶ ــه اســتراحتگاهآي ــين راهــي و   دسترســي ب هــاي ب
ها با توجه به انـدازة وسـايل          ها براي كاميون    پاركينگ

به افزايش و كاهش شتاب، عرض      (نقليه كافي است؟    
  .) شانه و غيره توجه كنيد

    

اند تا سـطح      ها روكش شده    ها در قوس    آيا سطح شانه    ۷
روسازي بيشتري براي مانور وسايل نقلية طويل ايجاد        

  شود؟

    

ها با توجه     در مسيرهاي با ترافيك سنگين، آيا بازتابنده        ۸
  به ارتفاع ديد رانندگان کاميون، مناسب هستند؟

    

      وسايل نقليه كشاورزي  
كند كه وسايل     هاي مجاور ايجاب مي     آيا كاربري زمين    ۹

نقليه كشاورزي از راه تردد كنند؟ در اينـصورت آيـا           
  ه است؟تمهيدات مناسبي ديده شد

    

در خصوص تردد وسـايل نقليـه كـشاورزي آيـا بـه               ۱۰
رسـاني    اطـالع ..) توسط عالئـم و     (رانندگان به موقع    

  شود؟مي

    

      حيوانات  
آيا در نواحي مـورد     در صورت عبور حيوانات از راه         ۱۱

  نياز حصارهاي مخصوص حيوانات وجود دارد؟
    

      ساير تجهيزات راه  

  

هاي ايمـن و مناسـب     ضطراري در محل  هاي ا   آيا تلفن   ۱۲
  در حاشيه مسير قرار دارند؟
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  هاي فني بازديد ايمني راه ليست        چك                                                         ۹۲

 

  اي هاي هدايت ترافيک در عمليات جاده ليست بازديد ايمني طرحچك) ب
  

ف  موضوع
ردي

  

  )√(بله  سؤاالت
  توضيحات  )×(خير

       راستا-١-١  
اي با توجه به راسـتاهاي افقـي و           آيا عمليات جاده    ١

  گيرند؟ من انجام ميقايم به صورت اي
    

آيا ناحية اتصال و انتقال از راه موجـود بـه منطقـة               ٢
  اي به صورت ايمن و واضح است؟ عمليات جاده

    

      ها  شعاع گردش و لچكي-٢-١  
هـاي    نامـه   ها بر طبق آيين     آيا شعاع گردش و لچکي      ٣

  اند؟ مربوطه اجرا شده
    

اي    جاده هاي عمليات   ها از طريق مخروط     آيا لچکي   ٤
  اند؟ هايي که الزم است، مشخص شده در محل

    

آيا عرض خطـوط بـراي ترافيکـي کـه از منطقـة               ٥
  کنند، كافي است؟ عملياتي استفاده مي

    

       ايمني باند ترافيك-٣-١  
      آيا ناحية عملياتي به وضوح، مشخص شده است؟  ٦
ي عبوري براي هر دو جهـت ترافيـک بـه    ها  راهآيا    ٧

  اند؟ مشخص شدهوضوح 
    

آيا ناحية عملياتي كامالً از ترافيـک عبـوري مجـزا         ٨
  شده است؟

    

هاي مناسب از نظـر ايمنـي بـراي توقـف            آيا مكان   ٩
 عمومي فراهم   ونقل  حملها و ساير وسايل      اتوبوس

  شده است؟

    

       قابليت ديد-٤-١  
آيا خط مرکزي، خطـوط بانـد و خطـوط حاشـيه              ١٠

  ند؟واضح و روشن هست
    

آيــا فواصــل ديــد و توقــف در منطقــة عمليــاتي،   ١١
  ها و مسير حرکت كافي هستند؟ تقاطع

    

       ايمني در شب-٥-١  

   كليات-١

آيا روشنايي خيابان يا سـاير آشکارسـازها، ايمنـي          ١٢
  كند؟ مي هنگام تضمين شب عمليات راه را در كارگاه
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 ۹۳                                                                            راه ايمنيتورالعمل بازديد دس 

 

ف  موضوع
ردي

  

  )√(بله  سؤاالت
  توضيحات  )×(خير

 سـواران   آيا مناطق عملياتي براي عابران و دوچرخه        ١٣
  باشد؟ در هنگام شب، ايمن مي

    

       تعمير و نگهداري-٦-١  
آيا سطح جاده بـدون شـن، گـل و الي يـا نخالـه            ١٤

  است؟
    

      ي ايمنيها حفاظ -٧-١  
آيا در صورت نياز براي جداسازي منطقة عمليـاتي           ١٥

ي ايمني استفاده شـده     ها  حفاظاز ناحية عمومي، از     
  است؟ 

    

مني خطري بـراي ترافيـک ايجـاد        ي اي ها  حفاظآيا    ١٦
 كنند؟ نمي

  

    

      کنند؟  قابليت ديد را دچار اشکال نميها حفاظآيا   ١٧
ي انتخاب شده با توجه به عملكرد       ها  حفاظآيا نوع     ١٨

  اند؟ مورد انتظار از آنها به درستي انتخاب شده
    

هاي مناسب و صـحيح نـصب         در مكان  ها  حفاظآيا    ١٩
  اند؟ شده

    

       كنترل ترافيك-١-٢  
هاي مديريت ترافيک به صورت مناسـب         آيا کنترل   ١

  صورت گرفته است؟
    

هـا، عـابران پيـاده،       ها، کـاميون    آيا نيازهاي اتومبيل    ٢
سواران و كاربران اتوبـوس       سواران، موتور   دوچرخه

  مورد توجه قرار گرفته است؟

    

هاي ترافيـک     نندهک  آيا فواصل ديد، نسبت به کنترل       ٣
  كافي است؟

    

      آيا پارکينگ در نظر گرفته شده است؟  ٤
      آيا پليس حضور دارد؟  ٥
  آيا ساير خـدمات ضـروري در نظـر گرفتـه شـده              ٦

  است؟
    

ــدي-٢ ريت  م
  ترافيك

       مديريت سرعت-٢-٢  
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  هاي فني بازديد ايمني راه ليست        چك                                                         ۹۴

 

ف  موضوع
ردي

  

  )√(بله  سؤاالت
  توضيحات  )×(خير

آيا تابلوهاي محدوديت سرعت براي اين عمليـات،     ٧
مورد نياز هستند؟ در اين صورت، آيا بـه صـورت           

  اند؟ ناسبي به کار رفتهم

    

آيا تابلوهاي محدوديت سرعت نياز به نگهداري در          ٨
  طول روز و شب دارند؟

    

آيا تمام رانندگان وسايل نقليـة موتـوري از لـزوم             ٩
اي، آگـاه     کاهش سرعت در منطقة عمليـات جـاده       

  شوند؟ مي

    

       دسترسي به منطقة عملياتي-٣-٢  
هـاي منطقـة عمليـاتي بـه       ها و خروجي    آيا ورودي   ١٠

  اند؟ صورت ايمن و با فاصلة ديد کافي قرار گرفته
    

هـاي    ها و گـردش     ها، ورودي   آيا پيوندها، خروجي    ١١
ترافيـك بـه صـورت مناسـب مـشخص و کنتـرل       

  اند؟ شده

    

هاي كافي براي همگرايي ترافيك پيونـدي         آيا طول   ١٢
  تأمين شده است؟

    

محـل برخـورد ترافيـک      هاي مناسب در      آيا کنترل   ١٣
  عملياتي و ترافيک عمومي وجود دارد؟

    

      تابلوها-١-٣  
آيا تمام تابلوهاي انتظامي، اخطاري و اخباري مورد      ١

  اند؟ نياز نصب شده
    

آيا تابلوهاي جهت نما به صـورت صـحيح نـصب            ٢
  اند؟ شده

    

وقـف عمليـات   آيا تابلوهاي غيرضروري در زمان ت    ٣
  شوند؟ آوري مي جمع) هنگام مثالً شب(

    

هـاي مناسـب، بـا      آيا تابلوهاي ترافيکـي در محـل        ٤
  اند؟ فاصله جانبي و قايم كافي نصب شده

    

اند که فاصلة ديـد       اي قرار گرفته    آيا تابلوها به گونه     ٥
كننده محدود    را بخصوص براي وسايل نقلية گردش     

  نکنند؟

    

  و  تابلوها -٣
  ها كشي خط 

      در شب نيز قابل رؤيت هستند؟آيا تابلوها   ٦
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 ۹۵                                                                            راه ايمنيتورالعمل بازديد دس 

 

ف  موضوع
ردي

  

  )√(بله  سؤاالت
  توضيحات  )×(خير

       كنترل ترافيك-٢-٣  
آيا ابزارهاي کنترل ترافيك مطابق استاندارد بوده و          ٧

  شود؟ ها استفاده مي به صورت صحيح از آن
    

هاي ترافيكي موقت استفاده      آيا از پرچمدار يا چراغ      ٨
  )در كجا و چگونه؟(شود؟  مي

    

      ها  آشكارسازها و بازتابنده-٣-٣  
      اند؟ آيا باندهاي ترافيک به وضوح مشخص شده  ٩
      اند؟ آيا عاليم بازتابي موقت، اجرا شده  ١٠
      آيا اجراي عاليم بازتابي صحيح است؟  ١١
      كشي روسازي  خط-٤-٣  
هـاي ضـروري روسـازي بـر طبـق            كـشي   آيا خط   ١٢

  اند؟ نامه مربوطه اجرا شده آيين
    

ي وسايل نقليـه از بـين منـاطق         آيا مسيرهاي عبور    ١٣
  عملياتي، واضح هستند؟

    

آيا محدودة مناطق عملياتي بدون وجود تمهيـداتي          ١٤
  مانند پرچمدار واضح و مشخص است؟

    

آيا به مـشکالت ناشـي از منطقـة عمليـاتي بـراي               ١٥
 سواران موتور

  توجه شده است؟) در روز و شب(

    

      )كنارگذر( راه انحرافي موقت -٥-٣  
ي انحرافي موقت براي مانور وسايل نقليـة       ها  راهآيا    ١٦

  ها ايمن هستند؟ سنگين و اتوبوس
    

      هاي راهنمايي موقت  چراغ-١-٤  
هاي راهنمايي موقـت، بـه انـدازة كـافي            آيا چراغ   ١

  هشداردهنده هستند؟
    

       موقعيت-٢-٤  
 درسـتي عمـل     هاي راهنمايي موقـت بـه       آيا چراغ   ٢

  کنند؟ مي
    

هـاي    چراغ-٤
  راهنمايي

هـاي راهنمـايي      آيا تعداد و محل قرارگيري چـراغ        ٣
  است؟ مناسب
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  هاي فني بازديد ايمني راه ليست        چك                                                         ۹۶

 

ف  موضوع
ردي

  

  )√(بله  سؤاالت
  توضيحات  )×(خير

       حركات ترافيك-٣-٤  
آيا تمام حركات از قبيل جابجايي عابران پياده، بـه            ٤

هـاي راهنمـايي موقـت پوشـش داده           وسيلة چراغ 
  اند؟ شده

    

       كليات-١-٥  
آيـا اثـرات منـاطق عمليـاتي بـر عـابران پيــاده و         ١

  سواران در نظر گرفته شده است؟ دوچرخه
    

آيا مسيرهاي عبوري مناسب براي عـابران پيـاده و            ٢
  سواران، در نظر گرفته شده است؟ دوچرخه

    

 عـــابران -٥
ــاده  و  پيــــ

  دوچرخـــــه
  سواران

سوارن به اندازة كافي از       آيا عابران پياده و دوچرخه      ٣
 در طـول    موانع و خطرات عمليات موقت موجـود      

  شوند؟  مطلع مي مسير

    

       خرابي روسازي-١-٦  
هـايي اسـت کـه باعـث         آيا روسازي داراي خرابي     ١

ايجاد مشکالت ايمنـي بـراي وسـايط نقليـه زيـر            
  شود؟ مي

  اتومبيل •
  دوچرخه •
  موتور •
  رانندگان وسيلة نقليه سنگين •

    

       مقاومت لغزشي-٢-٦  
لغزشي كافي خـصوصاً در     آيا روسازي از مقاومت       ٢

  دار برخوردار است؟ مناطق شيب
    

      شدگي جمع  آب-٣-٦  
شدن آب و يا جريـان سـطحي      آيا امكان دارد جمع     ٣

  آن باعث بروز مشكالت ايمني شود؟
    

       بافت سطح-٤-٦  

 روســازي -٦
  راه

اي اسـت كـه در        آيا بافت سطح روسازي به گونـه        ٤
  شرايط خيس قابل رؤيت باشد؟
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