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 هدف . 3

ی از حوادث رانندگو کاهش آمار  هادر سطح کليه زیرمجموعه افزایش ضریب ایمنیراهنمای مذکور با هدف 

 هایدر تدوین دستورالعملتا  تدوین شده استاداره کل بهداشت، ایمنی و محيط زیست وزارت نفت سوی 

 گيری و استفاده قرار گيرد.  واحدهای مرتبط مورد بهره مربوطه توسط

 

 ثيرو محدوده تأ دامنه کاربرد . 2

سطح وزارت نفت بوده و  راهنمااین  س به منظور بهره در  ه برای کليهای مربوطه تورالعملگيری برای تدوین د

 تهيه شده است. هازیرمجموعه

به امور بهداشت، ایمنی و موارد پيشنهادی ، راهنمادر صورت وجود هرگونه ابهام در مفاد این توجه: 

 وزارت نفت ارجاع گردد. ستیزطيمح

 

 هامسئوليت . 1

، خدمات اداری و ادارات مربوطه در HSE اتادارهای مرتبط با این راهنما بر عهده تهيه و تدوین دستورالعمل 

  باشد.  ها میزیرمجموعه

 .باشدوزارت نفت می HSE اداره کلبه عهده  راهنمامسئوليت ویرایش این  
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 الزامات و مستندات مرجع . 4

 .18/3/84آیين نامه راهنمایی و رانندگی جمهوری اسالمی ایران، مصوب هيئت وزیران در تاریخ  .1

 .1386مصوب سال  ،"خودرو و الزامات نصب کپسول آتش نشانی" 9191ه استاندارد ملی شمار .2

مصوب  ،"های مخصوص گرد خشکهای دستی، دستگاهکنآتش خاموش" 869استاندارد شماره  .3

 .1373سال 

 دستورالعمل رانندگی تدافعی و ترافيک، اداره کل بهداشت، ایمنی و محيط زیست وزارت نفت. .4

 .11/5/91عمرانی، مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تاریخ  نامه کار با ماشين آالتآیين .5

 .1دستورالعمل مقررات ایمنی در رانندگی تدافعی، شرکت ملی گاز ایران، ویرایش  .6

 .111-11-25دستورالعمل ایمنی تانکرها و تخليه بارگيری شرکت ملی صنایع پتروشيمی شماره  .7

 .HSE-304-02ت ملی صنایع پتروشيمی شماره راهنمای حمل و جابجایی مواد خطرناک شرک .8

9. AIGA 041_06 Defensive driving. 

10. FleetAnswers. Defensive Driving Guide.  
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 تعاريف . 1

 .باشدیممنظور از کلمه وزارت در این متن وزارت نفت وزارت: 

ترسیییيم، ته و کشیییی، نوشیییهر نوع عالمت عمودی و افقی مانند تابلو، چراغ راهنمایی رانندگی، خط م:ئعال

سوت،   دار برای کنترل و تنظيم حرکت دست و غيره که به وسيله مقامات صالحيت    تجهيزات هدایت کننده، 

 شود.ر و مرور تعيين و به کار برده میعبو

ست که به منظور  :Mخودروي گروه  سافر بکار برده می  خودرویی ا شود و دارای حداقل چهار چرخ  حمل م

 باشد.دارای سه زیرمجموعه میروه خودرو باشد. این گمی

  خودروي گروهM1:  خودرویی است که تعداد صندلی های آن بدون احتساب صندلی راننده حداکثر

 هشت عدد می باشد.

 خودروي گروه  M2: های آن بدون احتساب صندلی راننده بيش از خودرویی است که تعداد صندلی

 باشد.يلوگرم نمیاز پنج هزار ک هشت عدد بوده و حداکثر وزن آن بيش

  خودروي گروهM3:   های آن بدون احتساب صندلی راننده بيش از   خودرویی است که تعداد صندلی

 باشد.ن آن بيش از پنج هزار کيلوگرم میهشت عدد و حداکثر وز

 باشد.شود و دارای حداقل چهار چرخ میه به منظور حمل بار بکار برده میخودرویی است ک :Nخودروي گروه 

 حسگرها ،یکامپيوترسيستم متشکل از  :(Anti-lock Braking Systems- ABS) قفل ضد ترمز مسيست

نمایند. این نيروی ترمز را تنظيم می ورا پایش نموده  چرخ سرعت هم باهمه  کهاست  برقی هایدریچه و

داشته  را کنترل بهتریبوسيله ترمز مؤثر لغزنده بتواند هایجاده درکند تا یت به راننده کمک میسيستم در نها

 باشد.

 اختياری گزینه یک معموالً (:Automatic Traction Control- ATC) / انقباضکشش اتوماتيک کنترل

الستيک بوسيله کاهش قدرت موتور و یا فعال  وجود دارد که باعث مهار گردش چرخ ABS سيستم اساس بر

ين همچنگردد. به صورت اتومات فعال میه باشد شود. این سيستم در شرایطی که جاده لغزندنمودن ترمز می

 .شودشناخته مینيز  (Anti-Spin Regulation- ASR)گردش -قانون ضد عنواناین سيستم با 

 .متصل هستند و متعلقات به آن، ترمز چرخ که جزء ساختاری :(Axle)محور

  ددهمی ها انتقالبه چرخنيرو را که  کشندهمحورهای. 

 شودناميده می هدایت محور الًکه معمو ییمحور جلو. 

 نمایند.کشنده حرکت میمحور  بدنبالباشند و که هرزگرد می های هل دهندهمحور 
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  رو باشند.هل دهنده و یا دنباله، کشندهمعکوس که ممکن است به صورت محورهای 

  باشد.گرد بوده و بعد از محور کشنده میدنباله رو که هرزمحورهای 

 او ی های جانبیپنجره شيشه جلو اتومبيل، وسایل نقليه که از طریق مناطق اطراف :(Blind spot)ورنقطه ک

 قابل رویت نيست. آینه توسط راننده

دارای سيستمی شبيه سيلندر  اًاکثربادی هستند.  نوع ازاختصاصاً های سنگين کاميون ترمز: (Brake)زترم

. سپس فشار هوا باعث بيرون راندن شودمی سيلندری محفظهشود، هوا وارد می فعالکه ترمز زمانیباشند. می

رکت ح. در نهایت کندحرکت میهوا به بيرون فشار بوسيله ميله شده و  رميله استقرار یافته در داخل سيلند

لنت ترمز انتقال  شده و نيرو به S-CAMو بعد از آن چرخش  Slack Adjusterميله به بيرون باعث چرخاندن 

 .کندمتوقف میز درام را فشرده و چرخ را ابد و لنت ترمیمی

توسط تست دینامومتر ترمز تعيين که قدرت نسبی موتور  (:bhp- Brake horsepowerر )ترمز اسب بخا

 .شودمی

به کمک  کاميون که همانند بدن ءمرکز وزن و یا نقطه تعادل یک شی(: Centre of Gravity - CG)ثقل  مرکز

 کنند.کاميون روی شاسی محاسبه می هتعيين نحوه قرار گيری بدن

 (.بدون بار)وزن کاميون خالی  (:شیءخالص  )وزن شاسی وزن

ننده و خسته بودن را گیبرای توصيف وضعيت خواب آلود است کهخستگی راننده اصطالح  :راننده خستگی

 ود کهشمی و روانی جسمیرود. خستگی شامل هر دو نوع خستگی در حال رانندگی یک وسيله نقليه بکار می

های وی تأثير بگذارد. این بسيار تواند بر روی قضاوتمییکی از علل عمده تصادفات است. خستگی راننده 

دهد. عالئم خستگی در ميان خطرناک است، زیرا حتی یکی از این عالئم توانایی قضاوت وی را کاهش می

 رانندگان متفاوت است، اما ممکن است شامل موارد ذیل باشد:

 ،کسالت، واکنش آهسته، خواب آلودگی، بی قراری، خستگی و درد چشم، تمرکز ضعيف، زه کشيدنخميا

 ... . و مناسبالین نماندن در ، ندیدن عالئم جاده

 نيست، کندمی رانندگیی که صرف زمان از یتابع سادگی به راننده خستگی که باشيد داشته توجه که است مهم

 زمان و( بيداری ساعت) راننده خواب آخرین از مدت زمان گذشته جمله زا عوامل از بسياری به مربوط بلکه

 .باشدشب( نيز می یا )روز

را  جلو ،های نور پایينچراغ خودکار طور به که سيستمی (:Daytime Running Lights - DLR) روز چراغ

 شد فعال خواهد شد.زمانی که ترمز دستی آزاد باشد و موتور در حالت روشن با . این سيستمکندروشن می
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دو  رتریل یک ،مقابل از که کندوصل می تراکتور یک ای را بهاتصالی که وسيله :(Fifth wheel) پنجم چرخ

 . کندمی به کاميون قفل را آن کرده و را پشتيبانی قسمتی

 يبکه یک وسيله شعنوان مثال زمانیشود. بهشيب، که به صورت درصد بيان می یدرجه :(Grade) درجه

 رود.به باال میمتر  5/1کند متری که به سمت جلو حرکت می 11رود یعنی به ازای هر درصد را باال می 5

 عينممنظور صعود در یک شيب مشخص و با یک سرعت هب خودرویک  تواناییبه  :قابليت صعود در شيب

 کيلومتر 111 در ٪5 د در شيبقابليت صعو با کاميون یک مثال، عنوان به شود.قابليت صعود در شيب گفته می

باال ميرود را  ٪5 را در زمانی که از شيب ساعت بر کيلومتر 111تواند سرعتیعنی این وسيله می ساعت بر

  حفظ نماید.

بار  جمله ازچيزی  هر و نقليه وسيله یک کل وزن (:Gross Vehicle Weight - GVW) خودرو ناخالص وزن

 .شودآن سوار می که روی

 جمله از نقليه وسيله یک کل وزن :(Gross Vehicle Weight Rating - GVWR) خودرو ناخالص وزن رتبه

 ده است. کننده پيشنهاد ش توليد توسط کهآن  بار وزن و روخود وزن

ی را وضعيت قيچ تراکتور نسبت به تند بسيار زاویه یک در تریلر قرارگرفتن :(Jack-Knife) قيچی شدن

يچی باشد، ق درجه پانزده از بيش تریلر نيمه و تراکتور مرکز بين مفصل زاویه هک هنگامی .گویندشدن می

تریلر  شودباعث می قفل شده و تایر یک که افتدمی اتفاق زمانی قيچی شدن معموالً. داد خواهد رخ شدن

 سطوح با روی دهد،تغيير جهت می راننده که افتدمی زمانی اتفاق این. جانبی خود را از دست بدهد پایداری

حتمال ا قيچی شود، تراکتور اگر. شودمی پيچ هنگامی که با سرعت زیاد وارد گيرد یاشتاب می کم اصطکاک

 .چپ شدن آن وجود دارد

. دبه سمت تریلر بچرخ تراکتور که زمانی است قيچی شدن کالسيک. قيچی شدن وجود دارد از مختلفی انواع

. شودترمز ناشی می ناگهانی عمل کردن از معموالً شدن کالسيک قيچی. دهدمی رخ ثانيه نيم این اتفاق طی

اند توقبل ترمز تریلر فعال شده و یا ترمز جلویی عمل نموده و وسيله نمی در این حالت ترمز محور گردنده

 قيچی شدن، قيچی شدن از دوم نوع باشد.کفی )تریلر( میاز آنجایی که وزن کمتری در متعادل باقی بماند. 

ریلر( فتد که کفی عقبی تریلر قبل از محور گردنده کفی )تکفی زمانی اتفاق ميقيچی شدن . باشدمی ریلرتکفی 

ت توان شرایط را به حالتر میتر بوده و راحت-چی شدن بسيار آهستهو یا محور جلویی قفل شود. این نوع از قي

 عادی بازگرداند.
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استفاده قرار  سرعت خودرو مورد کاهش در ترمز به کمک برای دستگاهی است که :(Retarder) کندکننده

 و شودمی بصورت رایج بکار برده (over the road trucks)های بين شهری کاميون در این سيستم. گيردمی

ه نماید. انواع دیگری از از نيروی موتور استفادتا بتواند  شودسوار می (Engine Valve) سوپاپ بر روی

ده خيرانداز الکترومغناطيسی نصب شونير انداز اگزوز، تأخير انداز انتقال هيدروليکی و تأأخيراندازها شامل تأخت

 باشد.بر روی محور می

به جای آنکه یک تریلر به یک  و نمایدبار را درون خود حمل می که ایوسيله :(Tank Truck)مخزن تريلر

  .بر روی شاسی خود سوار شده استکشنده متصل باشد 

های له اتصال به چرخبوسيتریلر را بتواند  ای است که طراحی شده است تاسيلهتراکتور و :(Tractor)تراکتور

  عقبی بکشد.

بر روی زمين  عقب در هم باهرسه که  محور سه با تریلر یا و تراکتور کاميون، :(Tri-Axle) محوره سه

 اند.سوارشده

 کیمکاني یا الکترونيکی صورت به که ينروی کاب شده نصب دستگاه (:On-Board Computer) سفر ثبت

 لنق و حمل مدیریت به را دیگر مفيد اطالعات و استراحت زمان موتور، دور کاميون، سرعت قبيل از هاییداده

 .نمایدارسال می

باسرعت  کاميون یک اگر. شوندراحتی چپ می به بزرگ تراکتورهای :(Truck Rollovers)تراکتور چپ شدن

های عقبی با جدول و یا اشياء برخورد که الستيکدر صورتی. احتماالً چپ خواهد شد پيچ شود،خيلی زیاد وارد 

 در کيلومتر 8 در سرعت تواندمی کاميون. های پایين هم احتمال چپ شدن وجود داردکنند حتی در سرعت

 هاچپ شدن یبرخ .نيز چپ شود هنگام گرداندن فرمان به چپ و راست )جهت تنظيم تریلر( ویژه بهساعت 

 آنها. دنالستيکی که از آسفالت خارج شده را به جاده برگردان کنندمی سعی رانندگان که افتدمی اتفاق زمانی

 کنده و چپ کنند.سنگفرش را  یا ایجاد نمایند و شيار نرم زمين در توانندمی

یک حادثه وسيله طبقه بندی برای  (:Preventable Vehicle Accident)حوادث نقليه قابل پيشگيري 

 ای که راننده در انجام اقدامات معقوالنه برای پيشگيری از حادثه موفق عمل نکرده است. نقليه

گروه حادثه وسيله نقليه که  (:Non-Preventable Vehicle Accident)حوادث نقليه غيرقابل پيشگيري 

ت، اما قادر به اجتناب از حادثه از جمله راننده هر اقدام معقوالنه برای پيشگيری از حادثه را انجام داده اس

 مانورهای فرار نبوده است. 
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 اقدامات . 1

اند. حوادث رانندگی شده نفر قربانی 31774تعداد  1392بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی کشور در سال 

د را از دست دث رانندگی جان خواثر حوا بر يک نفر ثانيه 1هر که در آمارهای جهانی بيانگر این مطلب است 

را در  مرگ و مير سومين عاملای، حوادث ترافيکی و جاده 2222در سال دهد. برآورد شده است که می

سال  41و مير در گروه سنی زیر ای اولين عامل مرگ ن به خود اختصاص دهد. حوادث جادهسطح جها

مان دخالت دارند. أت خاص و توباشد. در حوادث رانندگی سه عامل راننده، ماشين و شرایط محيطی به صورمی

ان به تودر شغل رانندگی دخالت دارند، می در وقوع حادثه که فاکتورهاي انسانیاز قبلی بر اساس مطالعات 

انيت، اب، عصبرانندگی با هيجان، عجله و شت، عدم حفظ فاصله، توقف ناگهانی، سبقت نابجا ،سرعت غير مجاز

 ن بهاطمينا، ضعف سرعت عمل، ضعف بينایی، ضعف زاویه دید، یحواس پرت، نزاکتیبيماری و خستگی، بی

دیگران و عدم آشنایی با شرایط جاده اشاره نمود. پيشگيری از تصادفات رانندگی نيازمند تمرین، مهارت، 

که  هاییباشد. یکی از تکنيکگی، تمرکز حواس و حفظ خونسردی میرعایت دقيق مقررات راهنمایی و رانند

 در رانندگیباشد. می تکنيک رانندگی تدافعیگيری از همراه دارد، بهرهآمار حوادث را به کاهش قابليت 

تدافعی، راننده از خود رفتار و عملی را نشان می دهد که ضمن محافظت از خود، از برخورد و تصادف با سایر 

، يهوشيار، گاهیآرانندگی تدافعی شامل  اصلی پنج عنصرجلوگيری خواهد کرد. وسایل نقليه و عابران 

به وجود ماشين های عملياتی تحت پوشش وزارت نفت با توجه باشد. در محيطمی مهارتو  قضاوت، ديد

های ایاب و ذهاب، تانکرهای نفتکش و ... پتانسيل بروز حوادث رانندگی بسيار باال آالت سنگين، سرویس

 باشد. می

 ای دارد که دارایراننده به رو نياز ایناز . دارد رستد مهارت و نگرش به نياز ،نقليه ایمن وسایل رانندگی

 هک عواملی است خستگی و ایمن رانندگی هایروش تمرین عدم آگاهی، عدم. تعهد کامل باشد و تمرکز توجه،

 شود. تصادف به منجر تواند می

 یبرا بيشتری  زمان دهدمی اجازه رانندهبه  که رانندگی است  هایمهارت تمرین خصوص  در تدافعی رانندگی

شان دادن واکنش  ضعيتی  هر به ن ش    در و شته با ست  تدافعی رانندگی از برای مثال نوعی. دجاده دا   هک این ا

 .دخطرناک باش هایموقعيت همه درواکنش  دادن نشان به قادر و دباش هوشيار باید راننده، عنوان به شما

 اصول و ادهج قوانين بر تسلط از باالتر طح آنو س است رانندگان آموزش پيشرفته فرم تدافعی رانندگی برنامه

 ای و ایجاده از خطرات تواندمی که است  فعال ایراننده تدافعی آموزش رانندگی از هدف. رانندگی است  اوليه
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 همچنين و کلی قواعد انواع به پایبندی طریق از تواندمی این مهم .کند اجتناب دیگر رانندگان نامناسب رفتار

 .تکنيک خاص رانندگی کسب شود نآورد دست به

 

 عمده حوادثعلل   - 1-3

 يلیخ ،از وسایل نقليه اطراف ندارد  ایمن فاصله  حفظ به تمایل راننده فضا:  و سرعت  ضعيف  مديريت 

شاهده، . دشو جلو نزدیک می یخودرو به حد از بيش و رانندگی کرده تند  بدین دليل زمان کافی برای م

 .اقدام به موقع انجام دهند ،توانند در مقابل اشتباهاترنتيجه نمینداشته و د اصالحی اقدام و بينیپيش

  حواس اطراف نيز  های محرک یا  و پوچ افکار  ندارند و   تمرکز رانندگی  بر ها راننده  اکثر توجه:  عدم

 .کندمی رانندگان را پرت

 تيجهن در و دباشندانش کافی نمی و مناسب تدافعی رانندگی هایمهارت مجهز به رانندگان :تجربگیبی  

 ایمن است. جاده نا رفتارها در و ضعيف هاجاده انضباط و نظم

 ضعيف:   و نظم ضباط  صرف  بدليل رانندگان از برخی ان صرف داروها،  مخدر، مواد م ستگی و ... به   م خ

 .کنندهيچکدام از قوانين راهنمایی و رانندگی عمل نمی

 چسفر هي  هر از قبل نقليه وسایل  کردن چک که دارند اعتقاد رانندگان از برخی خودرو: نقص بودنبی 

 .شوندنمی جبران و نشده داده تشخيص نقليه وسایل هاینقص رو این از ارزشی ندارد،

 

 رد:بندی کتوان به سه دسته انسانی، طبيعی و مکانيکی طبقهشوند را میی که منجربه تصادف میعوامل

 رانندگان(:  عوامل انسانی )چه از طرف راننده چه از طرف سایر .1

  غرور نابجا 

  سرعت غير مجاز 

  سبقت نابجا 

  توقف ناگهانی 

  عدم حفظ فاصله 

  دنده عقب رفتن بدون احتياط 

  رانندگی با هيجان، عجله و شتاب 

  عصبانيت، بيماری، استرس و خستگی 
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  بی نزاکتی 

  حواس پرتی و عدم تمرکز 

  ضعف چشم 

  ضعف زاویه دید 

  ضعف سرعت عمل 

  یگراناطمينان به د 

  عدم آشنایی به جاده 

 عوامل طبيعی: .2

 نور و تاریکی 

 طلوع و غروب آفتاب 

 مه غليظ 

 بارندگی 

 گردوغبار 

 گرما و سرما 

 سيل و طوفان 

 عوامل مکانيکی .3

 خرابی ترمزها 

 کن و آینه داخلی و آینه بغلنداشتن برف پاک 

 های جلو و عقب و راهنمانداشتن چراغ 

 ميزان نبودن فرمان 

 هاصاف و یکنواخت نبودن و نيز خلوت بودن جادهها، خرابی جاده 

 هاشلوغی زیاد جاده 

 

گذارند، که ها تاثير میروی عملکرد وسایل نقليه در جادهی زیادی فاکتورهااز اینرو چنان که اشاره شد، 

 مهمترین آنها موارد ذیل بيان شده است: 

  روشناییسطوح 
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  وضعيت آب و هوایی 

 وضعيت روکش سطح جاده 

  ترافيک وضعيت 

  شرایط مکانيکی و 

 اصلی رانندگی تدافعی موفق  مولفه هاي - 1-2

 باشد:  خصوصيت اصلی ذیل می 5یک رانندگی دفاعی موفق دارای 

 آگاهی 

 هشياری 

 قدرت قضاوت خوب 

 بينی و دور اندیشیپيش 

  و مهارت رانندگی 

 شامل: یتدافعمفاهيم اصلی رانندگی 

  شناسایی خطر 

 درک دفاع 

 اقدام بموقع 

 مات رانندگانالزا  - 1-1

ای شرکت، های توسط شرکت برای فعاليتهمه اپراتورین یا رانندگان وسایل نقيله شرکت یا وسایل نقليه کرایه

 الزم است: 

 نامه معتبر داشته باشندگواهی 

 دانش نسبت به رانندگی تدافعی داشته باشند 

 ای که باید آن را برانند، بشناسندنقليه عملکرد نوع وسيله 

 های عملياتی بازرسی کنندقليه را برای نقصوسيله ن 

 هر رخداد دربردارنده وسيله نقليه در طی عمليات را گزارش دهند 

 ها ادب و نزاکت را حفظ کننددر همه زمان 

 های ذیل دارد: اصول رانندگی خوب شامل تاکيد بر مولفه
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 دید خوب 

 هشياری 

 عقل سليم 

  رانندگی دفاعی خوب 

 آموزش   - 1-4

 آموزشاهميت   - 1-4-3

  به منظور فعال، رانندگی هایمهارت مندی ازبهره سییيسییتماتيک برای روش یک تدافعی رانندگی زشآمو  

سایل  حوادث از جلوگيری شد. می موتوری نقليه و شاهده  آگاهی، با صر  بينی پيش و م  این روش یاوليه عنا

 هستند.

ضای   بودن آگاه دیدبانی مداوم و سبت به ف سایل  دیگر و جاده شرایط  اطراف، محيط و جاده ن   نقليه موجود و

ب مناس  گيری در خصوص عکس العمل تصميم  و وضعيت  تحليل و بالقوه، تجزیه خطرات جاده، شناسایی   در

 با آموزش صحيح حاصل خواهد شد.

 ده ازرانن درک. باشند  مناسب  ذهنی و جسمی  لحاظ به رانندگانی دارد که نياز به نيز کارآمد و ایمن رانندگی

 رانندگان. دهدمی کاهش را هوشياری  خواب ناکافی، و استراحت  عدم. است  آموزش از مهمی بخش خستگی 

 و از نظر جسمی  کافی اندازه به خواب و استراحت  استراحت را درک کنند تا با  ایمن و کار باید اهميت و لزوم

 .خود را انجام دهند وظایف به درستی تا شوند آماده ذهنی

 ان را برای کسب دانش و آگاهی الزم، آموزش دهند.ها هر ساله کارکننياز است که بخش 

  .آموزش اوليه باید همه نيروهای جدید بکار گرفته شده از تاریخ شروع به کار را شامل گردد 

 کنند باید آموزش اوليه را دریافت نمایند و بازآموزی در کارکنانی که روی وسایل نقليه شرکت کار می

، کندها و یا راهنما تغيير مییابد یا روشی که برنامه ارتقاء میفواصل منظم تکرار گردد یا در صورت

 بازآموزی صورت گيرد. 

 اید در یک شوند براننده یا اپراتورینی که در یک حادثه قابل پيشگيری یا غيرقابل پيشگيری درگير می

 کالس، برنامه آموزشی حضور رساند 

 باید یک برنامه ارزشيابی راننده برای مناسبمانی حادثه دوم قابل پيشگيری وسيله نقليه، در چارچوب ز 

 حضور در برنامه آموزشی الزام نماید. 
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 آموزش انواع   - 1-4-2

صوص )بخ رانندگان برای جامع برنامه یک معمول طور بهوجود دارد.  مختلفی اَشکالبه  تدافعی رانندگی آموزش

 .دهد پوشش را زیر هایمنهدا باید تریلر( تراکتور و رانندگان خودروهای سنگين از قبيل کاميون

 بدو ورود آموزش   - 1-4-1

  برنامه معموالً. شییودمی توصییيه جدید رانندگان برای بدو اسییتخدام آموزشییی برنامه یک هنگام اسییتخدام،

 در. باشد می هاجاده در عملی آموزش دوم، روز پنج و آموزش کالسی  روز پنج شامل  بوده و روزه 11 آموزشی 

 .تخليه آن، پوشش داده شود محصوالت و بارگيری تیحيا وظایف باید نيز دوره دوم

 هاي بازآموزي دوره   - 1-4-4

شی  برنامه یک معموالً این دوره شامل    روزه 2 آموز ست  سی  روز یک ا . عملی آموزش روز یک و آموزش کال

سته  آن با باید اولویت شد رانندگانی می از د  عدم جمله از رفتار، سوء  به ابتال معرض در بالقوه طور به که با

 تمام د،وجو این با. باشندتخليه محصوالت می و بارگيری یا و رانندگی هنگام در استاندارد هایروش با انطباق

شند ماه می 18 تا 12 هر در بار یک بازآموزی حداقل گذراندن دوره به ملزم نيز دیگر رانندگان  همچنين .با

  .شود انجام نيز باید ساالنه پزشکی معاینه

 اصالحیآموزش  - 1-4-1

 این روش. است عملی آموزش روز سه و کالسی آموزش روز دو شامل روزه 5 آموزشی برنامه یک معموالً نای  

صول  رانندگی، هایمهارت باید صوالت را در بر گيرد  تخليه و و بارگذاری اطالعات مح نوع از آموزش  این. مح

 شود.می اند، توصيهمواجهه داشته با حادثه که رانندگانی برای

 

 تدافعی رانندگی يها تکنيک - 1-1

ستگی دارد، سالمت راننده در حين را  سردی خود را حفظ   نندگی به دو عامل زیر ب اول آنکه در هر حال خون

لحاظ اجرایی خطرات واقعی  نموده و دوم اینکه عمل صحيح دفاعی را برای خنثی نمودن خطر اتخاذ نماید. از

ند    مهارت توان تمرین کرد، لذا بهتر اسیییت راننده در خود    را نمی قبل از بروز هر  هایی را بوجود آورد تا بتوا

گيری از تفکر خود، خطرات و شییرایط اضییطراری را قبالً در ذهن خود ارزیابی نموده و درباره ای با بهرهحادثه

های الزم را بعمل آورد. در ادامه به بررسییی برخی از شییرایط خطرناک که بينیاقدامات صییحيح تدافعی پيش

 شده است. پرداخته ای اتفاق بيفتد، و اقدامات کنترلی و پيشگيرانه الزم ی هر رانندهممکن است برا
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 خطر از اجتناب  - 1-1-3

 از گاهیآ خطر، و سایر خودروها از نسبی موقعيت تعيين بالقوه، خطرات تمام شناسایی به قادر باید راننده یک

قاطع، ت گذرگاه فرعی، سبقت،) نتظرهغيرم وضعيت به نسبت مناسبواکنش آمادگی برای  و اطراف بوده محيط

 .را داشته باشد (ایجاد خطر از جلوگيری برای غيره، و توقف،

 درو درخو عکس العمل و ریزیبرنامه بينی،پيش چگونگی در سيستماتيک رویکرد یک خطر از اجتناب روش

 توسط بدون اشکال ،خطر یک ازعبور  1 شکل در مثال برای. است شده مواجه خطر یک با که زمانی است

 از جلوگيری برای مناسب اقدامات از سری یک و ریزیبرنامه نشان داده شده است که این عبور نيازمند راننده

  .باشدتصادف می یا برخورد

 
 خطر از اجتناب -1 شکل

 آينه از استفاده با جاده اسکن  - 1-1-2

 اهميت دیدن عقب،. است تدافعی رانندگی در مهم عناصر از یکی ،آینه کردن چک توسط جاده ش اسکنرو

به . کنيد ترافيک را بررسی تغييرات و خودروها حرکت آینه، ازطریق هميشه به یک ميزان است؛ راست و چپ

 .ایيدمشاهده نم مداوم طور به اطراف را احتمالی، محيط مشکالت گونههر بينیمنظور پيش

 جاده را موجود در سایر موارد صورت این غير تمرکز نماید، در شیء یک روی بر ثانيه 2 از بيش نبايد راننده

 .از دست خواهد داد
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باید  انندهر .شوندنمی ناپدید و راننده بوده در تعقيب نقاط کور. باشندمی سایه همانند کاميون اطراف کور نقاط

 هنگام دور زدن حفظ نماید. ویژه به را خود ایحرفه باطانض و نظم و باشد بيشتر مراقب

 چک" ی سمت خودباید برای مشاهده راننده ثابت، موقعيت یک از نقليه وسيله حرکت از قبل مثال، عنوان به

 .کند از آینه استفاده باید مخالف سمت برای و انجام دهد "شانه

   

 
 های بغلتنظيم آینه -2 شکل

 

 (.3 شکلشود )بهره گرفته میهای بغل ی محدب مضاعف در کنار آینهنقاط کور از آینهبرای مشاهده 

به  4با تنظيم آینه به شکل 

محض خارج شدن خودرو 

( 3داخلی )شکل سبز از آینه 

و قرار گرفتن در نقطه کور، 

( آن را 4آینه خارجی )شماره 

دهد. با تنظيم آینه نشان می

( 5به صورت معمول )شکل 

آینه خارجی چيزهایی را 

دهد که در آینه نشان می

( نيز نمایش 3داخلی )شکل 

 شود. داده می

هنگجامی که آینه خارجی به 

ور مشاهده نقاط کور منظ

شود )خودرو قرمز( تنظيم می

( طول ماشين )آبی( 1)شکل 

شود. با تنظيم آینه دیده نمی

( 2به روش متداول )شکل 

طول ماشين قابل مشاهده 

باشد ولی خودروهای می

مستقر در نقاط کور مشاهده 

 شوند. نمی

به  4با تنظيم آینه به شکل 

خارج شدن خودرو  محض

( 3سبز از آینه داخلی )شکل 

و قرار گرفتن در نقطه کور، 

( آن را 4آینه خارجی )شماره 

دهد. با تنظيم آینه نشان می

( 5به صورت معمول )شکل 

آینه خارجی چيزهایی را 

دهد که در آینه نشان می

( نيز نمایش 3داخلی )شکل 

 شود. داده می

به  4با تنظيم آینه به شکل 

خارج شدن خودرو محض 

( 3سبز از آینه داخلی )شکل 

و قرار گرفتن در نقطه کور، 

( آن را 4آینه خارجی )شماره 

دهد. با تنظيم آینه نشان می

( 5به صورت معمول )شکل 

آینه خارجی چيزهایی را 

دهد که در آینه نشان می

( نيز نمایش 3داخلی )شکل 

 شود. داده می
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 آینه بغل مجهز به آینه محدب مضاعف جهت دیدن نقاط کور -3 شکل

 سرعت رانندگی  - 1-1-1

سرعت مجاز نصب شده با درنظر گرفتن ترافيک، شرایط آب و هوایی و شرایط بزرگراه راننده باید با حدود 

های خيلی دور استفاده نمایند. های جلو در شب را برای مسافترانندگی نماید. راننده هرگز نباید نور چراغ

-چراغ واضح نوراین بدین معنی است که راننده باید قادر به توقف ایمن در مسافتی باشد که بتواند به طور 

 های جلو را ببيند. 

 

 گردش - 1-1-4

اشد. بها بخاطر داشته باشيد، کم کردن سرعت میبزرگترین چيزی که باید در طی کردن موفق پيچ و گردش

 به این شيوه، راننده قادر به ایجاد تنظيمات مورد نياز در اداره وسيله نقليه و غيره در صورت نياز خواهد بود.  

گر باشد و نيازمند دقت و مراقبت خاص و یک چشم مشاهدهیک مانور خطرناک میگردش، همانند سبقت 

بعنوان یک راننده تدافعی دارد. راننده باید از دیگر وسایل نقليه در مسيرش و موقعيت کامل گردشی که 

 خواهد انجام دهد، آگاه باشد. می

 که کند حاصل اطمينانباید  راننده خطوط، از عبور از قبل. مناسب انجام شود خطوط در محل باید گردش

 .عبور نماید ،خودروها دیگر ترافيک با تداخل بدون و راحت خيال با تواندمی

 زا قبلراننده  نماید.می اقدام به گردش به سمت راست و چپ تریلی یککه  دهدمی نشان 5 شکلو  4 شکل

 ،گردش حال در. تریلی بتواند بچرخد تا دهد اجازه نقليه وسيله باید بررسی کند که موقعيت ،گردشاقدام به 

 شياءمراقب ا . همچنين بایدشود تایررساندن به  آسيب باعث تواندمی و بوده رو خطرناکپياده سراسر جداول و

 د.باشنيز  و ... جاده عالئم گی وراهنمایی و رانند چراغ ازجمله ثابت
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 راست به سمت چپ برود سمت خط از باشد الزم است ممکن ،به سمت راستدوتکه رهای تریل گردش هنگام

اطع تق نزدیکی در شده پارک خودروهای باشند، ضمناً از برخورد با قابل رؤیتتا هم بتواند بچرخد و هم جداول 

 از عدب و تقاطع به ورود از )قبل شود انجام معقول فاصله یک از یجتدر به باید گردش ،شودنيز جلوگيری می

 جودو گردششعاع  در خصوص به تریلی سراسر در دیگری نقليه وسایل هيچ که شوید مطمئن دادن عالمت(؛

  نداشته باشد.

 

 

 
 گردش صحيح -4 شکل
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 غلطگردش  -5 شکل

 

 عاری بودن مسير از اطمينان برای مسير ارزیابیگردند.  بررسیبه علت اهميت زیاد  راست و چپ هایآینه

 ار بتوان مسير تا در صورت لزومانجام شود  غيره و باریک تقاطع محدود، ارتفاع خطرات ثابت، گونه هر از

 . داد تغيير

ترجيح  ترین خطخارجی دارد، دوجو سمت چپ خط چند یا دو که زمانی چپ فرمان، نقليه وسایل برای

 باید دنده تعویض گردشقبل از . باشد مشاهده قابل توسط راننده دیگر خطوط که طوریبه شودداده می

 .در تمام طول مسير باید مشاهده شود نقليه وسيله سراسر در بالقوه خطرات و ادامه داده آرامی به ،گردد

 مراجعه شود.  7 شکلو  6 شکل به
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 راست گردش به -6 شکل

 
 چپ گردش به -7 شکل
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 عبور تقاطع  - 1-1-1

بدون یک حادثه،  هاها و خروج از آنورود به تقاطع. دهدمی رخ هاتقاطع در تصادفات از درصد 81 تا 75 حدود

-ها همچنين نيازمند پيشباشد. در کنار سطح مهارتی راننده، تقاطععالمتی از یک رانندگی دفاعی خوب می

 باشند. بينی اقدامات سایر رانندگان و اتخاذ اقدام گریز مناسب در صورت نياز می

 اید بهب. دهدمی نشان را شما قصد ،نقليه وسيله موقعيت و مسير ریزیبرنامه تقاطع، به نزدیک شدن هنگام

به محض . اطمينان حاصل کرد خطر گونه هر از آن اطراف مناطق ازعاری بودن و هآرامی نزدیک تقاطع شد

شد چرا که ممکن است تردد وسایل نقليه کامالً به اتمام  وارد تقاطع نباید بالفاصله سبز، به قرمز از تغيير چراغ

  .کردن، صبر نمایيد حرکت از قبل ثانيه 4الی  3نرسيده باشد.

 

 
 تصادف در تقاطعای از نمونه -8 شکل

 آهن راه تقاطع  - 1-1-1

 در توقف که ایویژه احتياطی اقدامات ملزم هستند  کاميون رانندگان تمام نگهبان، فاقد آهن از راه عبور برای

کامل    آهن باید توقف   ریل راه  نزدیکترین از متر 15تا   5 بين. آهن نياز دارد را رعایت نمایند      راه گذرگاه  

شت  ست می  خطربی عبور و ندارد وجود قطار شدید  مطمئن که زمانی تنها. دا سير خود ادامه  ا توانيد به م

 گردد.تا از نبود قطار اطمينان حاصل  اطمينان، وسيله متوقف شود در صورت عدم .دهيد
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 آهنصادف در تقاطع راهاز تی یاهنمونه -9 شکل

 

  ايمن فاصله حفظ - 1-1-1

 زدیکن حد از بيش با .است نزدیک شدن به سایر وسایل نقليه حد از بيش رانندگان اکثر بد عادت از یکی

 .دزمان کوتاه نباش در توقف به رو قادرهنگام توقف ناگهانی ماشين روبه است ممکن به ماشين جلویی، شدن

برخوردها و تصادم به واسطه حفظ یک فاصله ایمن و کافی از خودرو جلویی  روش اوليه برای اجتناب از

ی ها آمادگهای مخفی یا قله تپهباشد. راننده باید برای موانع احتمالی در جاده، هم در نمای مسطح یا پيچمی

له صدهد، زمانی که سرعت باید در سطحی حفظ شود که توقف در فاداشته باشد. شرایط خاص در شب رخ می

 های جلوی خودرو را برای راننده مقدور نماید. روشن شده بوسيله چراغ

 گردد.ها را اجرا جاده نامطلوب شرایط در زمان، این برابر دو و نرمال هایجاده در ثانيه قانون چهار

 'ثانيه چهار' قانون

 از ی شما جلو نقليه وسيله  که یهنگام شود، میایمن استفاده   فاصله  گيریمنظور اندازه به ثانيه چهار قانون از

 یک دو، هزار و یک یک، و هزار یک" شمارش  به شروع  عبور کرد، (درخت یک مانند) ثابت شیء  کنار یک

فاصله   رسيدید،  ثابت جسم  به چهار و هزار یک از قبل در صورتی که  ،نمائيد " چهار و هزار یک سه،  و هزار

 رعایت نشده است. ایمن 

 ی دررانندگ در صورتی که. کندآل صدق می ایده و نرمال رانندگی شرایط  با سرعتی  هر در ی زمانیفاصله  این

شد  بد شرایط  شتر  ،با صله  ،به هنگام بارش باران. شود  این زمان باید بي  8)رابرب دو حداقل باید شما  ایمن فا

 افزایشثانيه(  16تا  12) طبيعی فاصله  برابر4 تا 3 باید فاصله  دارد، وجود یخ یا برف که هنگامی. شود  ثانيه(

 یابد. می
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 صحيح فواصل -11 شکل                                    همبودن وسایل نقليه به نزدیک حد از بيش -11 شکل  

 ها از ناحيه عقب خودروتصادم

رخورد از پشت خودرو در صورتی که یک حاشيه ایمنی در پشت خودرو شما حفظ بعنوان یک راننده، ریسک ب

نشود، وجود دارد. در صورتی که فاصله کافی در جلوی خودروی شما وجود نداشته باشد، شانس دور شدن از 

کسی که خودروی شما را از سمت عقب متاثر نماید، وجود خواهد داشت. بهترین رویکرد در توقف پشت یک 

ی که انقليه داشتن فاصله کافی است که راننده بتواند بخش تحتانی تایرهای سایر وسایل نقليه و جاده وسيله

 شود. ها را شامل میبا آن در تماس است را ببيند. این همچنين خطوط توقف در تقاطع

 

  سبقت  - 1-1-8

ت رانندگان شروع به حرک بعنوان یک راننده، باید از اقدامات سایر رانندگان آگاه باشيد و در صورتی که سایر

کنند، از آنها دوری کنيد. یک راننده تدافعی کنند و یا راه شما را قطع میتان میپهلو به پهلوی وسيله نقليه

 خوب از مشکالتی با این نوع از شرایط حادثه اجتناب خواهد کرد. 

ضرورت ندارد سبقت و اگر  (با فرمان چپ خودروهای برای) رانندگی کنيد مسير راست سمت در هميشه

 . نگيرید

 :نکنيد سبقت بگيرید زیر سعی شرایط در

 ( 12 شکل) است باریک خيلی جاده عرض که هنگامی •

 (13 لشک) کنيد بينیپيش ترافيک را توانيد شرایطشرایطی که نمی و سرباالیی در رانندگی حين در •

 (14 شکل) پيچ به شدن نزدیک امهنگ •

 (15 شکل) ضعيف دید با بد هوای و آب در رانندگی هنگام •

 (16 شکل) شلوغ مناطق یا و تقاطع آهن، راه خطوط به شدن نزدیک هنگام •
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 جاده بسيار باریک -12 شکل

 

 
 سرباالیی -13 شکل

 

 
 پيچ در جاده -14 شکل
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 دید ضعيف -15 شکل

 

 
 نزدیک خطوط راه آهن و تقاطع -16 شکل

 اجرا گردد: خطر  از اجتناب هتج زیر هایتکنيک ،استخطر بی که سبقت هنگامی

  توانمی که گردد حاصییل اطمينان تصییميم خود نماید.رانندگان دیگر را متوجه  ،عالمت دادنبا راننده  

شد  .ببينيد را شما  توانندمی ها نيزآن و دید را دیگر رانندگان به راحتی  رانندگان سایر  که فرض این نبا

 دهند. میت ی سبقاجازه

 .توجه دیگران را در طول روز با بوق زدن و هنگام شب با زدن راهنما جلب نمایيد  

 هوشيار باشيد. نياز به افزایش سرعت یا برگشتن به جای خود مورد در رفته و سبقت به الین 

 نیال وقت به اسرع سپس در و عالمت دهيد حاصل نمایيد، سبقت اطمينان برای کافی فضای و سرعت از 

 .بازگردید نرمال
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 سيله نقليه دیگری   که هنگامی صد  و  اجازه. سرعت خود را افزایش ندهيد  گرفتن دارد، سبقت  همزمان ق

 . راحت و ایمن سبقت بگيرد خيال با خودرو دهيد

 وسيله نقليه آسان نمایيدسایر خود، سبقت گرفتن را برای  سرعت با کاهش . 

 ددیگر را دعوت به سبقت نکني نقليه وسایل . 

  خود توجه نماید.  رانندگی باید بهراننده در هرگونه اقدامی 

 

 حق تقدم  - 1-1-7

بعنوان یک راننده تدافعی، نباید هرگز در تالش برای بکاربردن اصل حق تقدم باشيد. اجازه دهيد اول رانندگان 

ه چپ بدیگر بروند. مسير حرکت مستقيم را حفظ نمائيد مگر در حين سبقت یا زمانی که در وضعيت گردش 

دار به یک شاهراه اصلی وارد گيرد. در شهر، هنگامی که از یک خيابان، کوچه فرعی یا بزرگراه  شيبقرار می

کشی توقف کامل نماید و سپس توقف کامل دیگری قبل از جابجایی و حرکت به داخل شوید، در محل خطمی

 ترافيک انجام دهيد. 

 

 ارتفاع مجاز و ها تونل ها، پل  - 1-1-32

آهن آگاه باشد. رانندگان باید به عالئم نشان دهنده د از احتمال برخورد به یک پل، زیرگذر یا پل راهراننده بای

توانند از آن محل عبورکنند، توجه کافی داشته ای که میهای زیرگذر و حد مجاز ارتفاع وسایل نقليهارتفاع پل

کاری دوباره جاده و برف توده و انباشته شباشند. همچنين رانندگان باید توجه داشته باشندکه آسفالت و روک

تواند فاصله مجاز گذر را کاهش داده و باعث ایجاد مشکل شود. عالوه بر این یک های زیرگذر میشده در جاده

تریلر هنگامی که بارگيری شده است، ممکن است بار آن دارای ارتفاع باالتری باشد. هنگامی که به فضای ایمن 

زیرگذرها شک دارید، باید از وسيله نقليه خارج شده و بازدید چشمی جهت تشخيص کفایت کافی برای عبور از 

 فضا جهت عبور انجام دهيد و یا مسير دیگری را انتخاب نمائيد. 

 ،سط عالئمی  وزن و یا حد مجاز حد مجاز پل  پل از قبل متر 511 حداقل معموالً حد مجاز ارتفاع تو

 .نصب شده است منطقه به ورود از قبل خروجی نقطه نزدیکترین در یا و آن باالی یا و

  سبت به صات    ن شخ شيد   و ی خودخودروم شته با  شوید  مطمئن همچنين. وزن آن اطالعات کامل دا

 اید.را کسب نموده حد مجاز جدیدترین اطالعات که
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 اساس  بر هاپل است  ممکن. باریک اجتناب نمایيد و چوبی هایپل امکان نسبت به عبور از  صورت  در 

ستانداردهای  سی  ا ساخته    مهند شده  صحيح  شند  ن صوص اطالعات . با  جدیدترین اطالعات در خ

 .منابع معتبر کسب کنيد از وزن خودرو را حدمجاز

 

 
 تونل -17 شکل

 

 تجاوز به ساير خطوط ترافيک   - 1-1-33

دهند، به دام خطوط را تغيير می رانندگان دفاعی هشيار، معموال زمانی که سایر رانندگان به طور ناگهانی

خوب  آميزی به واسطه رانندگیتواند به طور موفقيتنخواهند افتاد. به شيوه مشابه، گرفتار شدن در ترافيک می

ریزی و ميل برای حصول اجتناب گردد. نقاط کور بهانه خوبی برای این نوع از حادثه تدافعی با یک طرح

صله دید محدود تخفيف قائل شود. هميشه از عالئم راهنمای گردش برای های با فامحل باید برای -نيستند

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             نشان دادن به سایر رانندگان به منظور قصد برای جابجایی و حرکت استفاده نمائيد.                                                  

 هاي خاصاشياء ثابت و تقاطع  - 1-1-32

یک راننده دفاعی خوب اقالم در نواحی اطراف وسيله نقليه را که ممکن است باعث مشکل شوند را مشاهده 

ر چيزی است که باید دیده شود. د کند. بررسی برای تعيين اینکه فضای دسترسی کافی وجود دارد اولينمی

های شرکت، راننده دفاعی موثر شرایط را به دقت آناليز های باریک یا ورودیهای خصوصی، جادهنواحی جاده

کرده، سرعت را کاهش داده، در زمانی که اقتضاء نماید هشدار صوتی داده و آماده پذیرش سایر رانندگان حاضر 

 باشد. در محل می

 ساير وسايل نقليهبا  رويارويی  - 1-1-31

در هنگام رویارویی با سایر رانندگان در جاده، از دست راست حرکت کنيد. در صورتی که یک وسيله نقليه از 

شود، سرعت را کاهش داده و تا حدی که به صورت ایمن مقدور باشد، به سمت سمت جاده به شما نزدیک می

ردید و از جاده به سمت شانه خاکی خارج شدید، یقين راست بکشيد. اگر این نوع اقدام برای گریز را اتخاذ ک
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رای اید. هرگز بحاصل نمائيد که سرعت وسيله نقليه را قبل از تالش برای برگشتن به بزرگراه کاهش داده

 اجتناب از وسيله نقليه نزدیک شونده، به سمت چپ نکشيد. 

 رود راننده: در زمان ورود به یک بزرگراه انتظار می

 ت دهدابتدا عالم .1

 صبور باشد و مواظب ورودی باشد .2

 سرعت را افزایش داده و به آرامی وارد بزرگراه شود .3

 ها را به طور پيوسته چک نماید.آینه .4

 رود که: در صورت خروج از یک بزرگراه، راننده انتظار می

 عالمت داده و در ابتدا به الین دست راست به صورت ایمن تغيير مسير دهد .1

 دی قصد خروج دارد را بدهدعالمت اینکه به زو .2

 ها را به طور مداوم چک نمایدآینه .3

 سرعت را کاهش داده و خارج شود.  .4

 جاده در دست ساخت/نواحی کاري  - 1-1-34

ای که در دست تعمير یا احداث است، مواجه شوند. جاده در رانندگان در حين رانندگی ممکن است با جاده

رود که به همه نواحی کاری جاده لت، رانندگان انتظار میباشد. به این عدست احداث چندین خطر را دارا می

 در دست ساخت طبق موارد ذیل نزدیک شوند:

 .سرعت را کاهش داده و فاصله ایمن را حفظ نمایند 

  در حين رانندگی در نواحی کاری جاده در دست ساخت با سرعتی معادل زیر حدود سرعت الصاق شده

 باشد.فاصله ایمن به عهده راننده میدر محل حرکت نمایند. قضاوت در خصوص 

 ها را پيشرانندگان باید از نواحی مجانب خود آگاهی مداوم داشته، اقدامات ممکن از سوی سایر موتوری-

 های ناگهانی را داشته باشند. بينی نموده و انتظار توقف

 راقبت بوری از جاده مباید نسبت به کارگران ساخت، تسهيالت همگانی، پرسنل اورژانس یا وسایل نقليه ع

 و توجه الزم داشته باشند.  

  .تا حد ممکن باید دورترین خط از ناحيه کاری را انتخاب نمایند 

 های جلوی خودرو و فالشر چهارراه هنگام عبور از نواحی از تغيير ناگهانی الین باید اجتناب گردد و از چراغ

 در حال ساخت باید استفاده شود. 
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 ترمزکردن و توقف   - 1-1-31

 است. کنترل تحت خودرو کامالً که گردداطمينان حاصل  و شودحفظ  ایمن را سرعت هميشه 

 شود. حاصل  اطمينان ترمز خودرو کافی هوای تأمين تا ازگردد چک  هوا سنج فشار 

  دنلغزی منجر به است  ممکن زیرا گردداجتناب  ناگهانی هایتوقف از و شود ن اعمال ناگهانی ترمز بصورت 

 يچی شدن تریلی گردد.ق و در نهایت

 استفاده از ترمز با موتور یا اگزوز  به است ممکن خاص، شرایط در. شود اعمال تدریج به ترمزباید  هميشه

 .نباشد فعال ترمز چراغ که ممکن است باشيد داشته یاد به باشد، نياز

 ست، توقف  به نياز که هنگامی شود  عالمت ا سایل  تا گردد سرعت کم  تدریج به و داده  شت  نقليه و ی از پ

  آگاه شوند. رانندهقصد 

   ،از لقب ایمن سرعت  تا حد سرعت  قيچی شدن،  یا و لغزش از جلوگيری برایهنگام نزدیک شدن به پيچ 

 آورده شود. پایين  پيچطی کردن 

 داده نشود.  نيز تغيير دنده ترمز نکرده و ،طی کردن پيچ ينح در 

 

 خطرات جاده  - 1-1-31

 ختلف جاده آگاهی داشته باشند از جمله: رانندگان شرکت باید از خطرات م

تواند باعث ایجاد حوادثی از نوع واژگونی را به الف( شانه هموار یا سنگفرش سخت که از بين رفته است می

 دنبال داشته باشد.

ا، هتواند باعث آسيب جدی به الستيکهای الستيک، فلز یا تخته و الوار میهایی نظير روکشب( نخاله و زباله

هایی که ممکن است در های برق و لوله روغن ترمز شود. راننده باید برای زبالههای الستيک، سيستمارهکن

 رو وجود داشته باشند را شناسایی و مانورهای ایمن جهت اجتناب و دوری از آنها را انجام دهد. جاده پيش

 رانندگی تهاجمی   - 1-1-31

شود چنان که سایر افراد یا امالک و ترافيکی میزمانی که یکی مرتکب ترکيبی از حرکات آسيب رساننده 

های معمول از رانندگی تهاجمی دهد، رانندگی از نوع تهاجمی خواهد بود. جلوهاموال را در معرض خطر قرار می

 کند: بصورت موارد ذیل بروز می

 د. شوالف( معموال رانندگی تهاجمی، تغيير سریع سرعت، ترمز سریع و الیی کشيدن را شامل می

 ود. شکند، یا به طور عمدی مانع از عدم ورود کسی به جاده اصلی میب( راننده الین سایر رانندگان را قطع می
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 کندای از بوق یا نور فالش استفاده میپ( به طور فزاینده

 ت( رفتار گستاخانه دارد 

 دهدس( فریادها و توهين و تهدیدهای شفاهی انجام می

 کندبين وسایل نقليه ایجاد می ج( برخورد و تصادم عمدی

چ( از ماشين برای تالش برای شروع مقابله از جمله ضربه زدن به وسيله نقليه فرد دیگری با یک شیء خارج 

 شودمی

 کندح( یک شیء از وسيله نقليه در حال حرکت به منظور صدمه به سایر وسایل نقليه پرتاب می

 شوید: یدر هنگامی که با رانندگان تهاجمی مواجه م

 در ابتدا و در درجه نخست تالش کنيد از مسير این رانندگان دور شوید. 

الف( غرور خود را کنار بگذارید. با رانندگان تهاجمی بواسطه سرعت کورس نگذارید و یا تالش نکنيد خود را 

 تان نگه دارید. در مسير حرکت

 واند یک راننده تهاجمی را عصبانی نماید. تب( از تماس چشمی اجتناب کنيد. تماس چشمی گاهی اوقات می

ج( ایما و اشارات. اشارات و حرکات راننده تهاجمی را نادیده بگيرید و از اینکه عين رفتار او را به خودش 

 برگردانيد، اجتناب کنيد. 

س پليدهی به دهيد نياز به گزارشچ( موارد راننده تهاجمی جدی را گزارش نمائيد. در مواردی که تشخيص می

 است، با قرار گرفتن در یک موقعيت ایمن، با پليس تماس حاصل نمائيد. 

 ترمز از طريق اگزوز يا موتور  - 1-1-38

. باشد معمول ترمز می سيستم   از استفاده  بدون خودرو سرعت  کردن کم منظوربه  اگزوز یا و موتور هایترمز

ستفاده نمی    سيله نقليه ا شده شوند. ترمزهای موت این ترمزها برای توقف و را  اند تا رانندهور یا اگزوز طراحی 

روند، می سرازیری را پایين  هنگامی کهبدون بکارگيری پيوسته ترمز پا به  را قادر نمایند سرعت وسيله نقليه   

ستگی شتاب منفی  کارایی کنترل نمایند.   و آب شرایط  و هاجاده ،انتخاب دنده سرعت،  توپوگرافی جاده،به  ب

ستفاده  از قبل هميشه  خوب راننده یک. داردهوایی  اگزوز  یا و سرعت، از ترمز موتور  کاهش برای پا ترمز از ا

 .کرد خواهد استفاده
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 تريلر مستقل کنترل شير  - 1-1-37

ستقل  کنترل شير  از پا جای ترمزبه هرگز ستفاده   م شود. تریلر ا ستی  ن  1توقف مزتریک  عنوان به از کنترل د

ای ظهلح شيب  یک دررا زمانی وسيله نقليه   کنترل این شير  از خوب است که  عادت یک این .نشود استفاده  

به عقب وسيله نقليه در صورتی که راننده    چرخش ازاین است که  منظور به اینمتوقف شده است، نگه دارد.   

 شود، پيشگيری شود. نمی موفق به متعادل کردن شتاب دهنده و کالچ

 

 توقففنري يا ترمزهاي   - 1-1-22

ضطراری  های برای توقف و کردنپارک  برای ترمز این ستفاده قرار     ا ستم هوا، مورد ا سي در مورد نقص کامل 

ستفاده  فنری ترمز که هنگامیگيرد. می ست،  شده  ا شار هوا از یک مخزن     توانندمیآنها  ا سطه ف تنها به وا

 گردد. شود، فعال کابين آزاد میکه به واسطه یک شير واقع در کمکی هوای 

 

 ور تريلرتراکت پارک نمودن کنترل  - 1-1-23

ست  رنگ زرد دکمه یک معموالً شيده می  که ا  تریلر تنظيم و تراکتور فنری روی ترمزهای شود تا بيرون ک

 .شوند

 

 قفل ضد ترمزهاي با ترمزکردن  - 1-1-22

ستم      نياز به توقف که زمانی یا و جاده مختلف شرایط  در که دهدمی اجازه( ABS) قفل ضد  ترمز هایسي

 زمانی الستيک شدن  قفل از جلوگيری منظوربه ABS. خودرو را کنترل نماید ناگهانی نياز هست راننده بتواند 

ستفاده  سخت  حد از بيش ترمز که ست  شده  شود طراحی می ا مقابله رانندگی  بد با رفتار توانيدنمی ABS. ا

 ریسک یاجازه نماید وتر میرا آسان نقليه وسيله کردن متوقف ABS که است غلط درک د، ضمناً این یککن

شند.      ABSرانندگان تریلرها باید با عملکرد  .دهدپذیری می شته با شنایی دا ستفاده  هنگامآ   خودرو، ترمز از ا

شار   مداوم به طور پدال را به شود پایين ف ست  الزم البته داده  سایل  در .پدال را پمپ کنيد که ني که  يهنقل و

ستم    سي ستند،  ABS مجهز به  ستيک  شدن  قفل از جلوگيری برای ني شگيری از  و ال   هک لغزش کمک به پي

 گيرد. استفاده قرار می موردترمز  پدال روی پمپاژعمليات تریلر شود،  قيچی شدن به منجر است ممکن

 

                                                           
1 Parking brake 
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 قيچی شدن از اجتناب  - 1-1-21

شدن به  شدن . شود می ایجاد محکم حد از بيش ترمز و زیاد سرعت  با رانندگی با معمول طور قيچی   قيچی 

 ،انددهش قفل ترمزها که هنگامی. شودتریلر ایجاد می و تراکتور طولی محور بين حد از بيش زاویه ایجاد در اثر

 هتج ثبات کند کهپيدا می توسعه جانبی کشش یک زود یا دیر. شودمی داده از دست محور جهت در کنترل

  ترمز مناسبان تنظيم با وضعيت این. وسيله نقليه چپ شود است قرار داده و ممکن تاثير تحت نقليه را وسيله

 شود.محورها تشدید می همه در

 :توان از قيچی شدن اجتناب کردبوسيله رعایت موارد ذیل می

 شود. ترافيک تنظيم  و جاده شرایط به توجه با اطراف خودرو فضای و سرعت 

 نشود.  گرفتنسبقت  به سعی 

 گردد.  الین حرکت جلوگيری تغيير از 

 نشود.  تجاوز مجاز سرعت از 

 گردد.  جلوگيری سخت ترمز یا و ناگهانی ایهتوقف از 

 گردد. اطراف هستند توجه  که در نقليه وسایل به و نزدیک نشده حد از به خودروی جلویی بيش 

 زمسییتان  و مرطوب شییرایط در رانندگی نحوه اطالعات در زمينه و اعمال گردد رانندگیالزم در  دقت

 گردد. تکميل 

 عملکرد صحيح از ABS شود. حاصل  اطمينان 

 ضوع  گردد، زیرا این امراجتناب  شدت  به سرعت  افزایش از شده چرخ چرخش باعث تواندمی مو  و ها 

 تریلر شود.تراکتورقيچی شدن  به منجر است ممکن

 

        
 پدیده قيچی شدن علت ایجاد -18 شکل
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 خوردن تفاوت قيچی شدن و سُر -19 شکل

 

 

 
 هایی از حوادث ناشی از قيچی شدننمونه -21 شکل

 

 شرايط خاص  در رانندگی  - 1-1-24

 شبرانندگی در  -1-1-24-3

همه رانندگان شرکت باید از خطرات بالقوه موجود در رانندگی در شب آگاه باشند. این خطرات شامل خستگی، 

باشد. برای کمک به رانندگان های و حيوانات در جاده میکاهش قابليت دید، روشنایی ضعيف، سایر موتوری
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های ذیل در خط مشیء رانندگی دفاعی مورد استفاده در بهتر آماده شدن برای رانندگی در شب، دستورالعمل

 گيرد. قرار می

د، اما شوخستگی شاید خطرناکترین خطر برای رانندگی در شب باشد. خستگی معموال در شب واقع می .1

نده خسته در هر زمانی از روز یک راننده ناایمن است. خستگی قدرت ادراک و قدرت عمل رانندگان یک ران

 دهد. همه رانندگان موارد ذیل را که عالئم هشداردهنده خستگی هستند را مرور نمایند: را کاهش می

 رود  شوند یا تمرکز آنها از دست میچشمان بسته می 

 ف نمودتوان خميازه کشيدن را متوقنمی 

 مشکل در حفظ هشياری وجود دارد 

 تواند بخاطر آورد چندین کيلومتر رانندگی شود. برای مثال، فرد نمیافت حافظه کوتاه مدت حس می

 کرده است

 کندشوند یا فرد شروع به وهم و خيال میافکار فرد منحرف می 

 د به خودروی جلویی یا فرد شروع به راندن در داخل سایر خطوط ترافيک، یا نزدیک شدن بيش از ح

 کند. از دست دادن عالئم ترافيکی می

 .حس عدم توانایی در حفظ ميزان سرعت ثابت دارد 

 کند.خطای رانندگی و برگشتن به الین اداره می ها را برای اصالح یکفرد به سختی چرخ 

فرصت ممکنه از جاده  در صورتی که هر یک از این عالئم را تجربه کردید، زمان آن رسيده است که در اولين

 به صورت ایمن خارج شده و کمی استراحت نمائيد. 

کاهش قابليت دید خطری در رانندگی در شب است. در شب، حدت و تيزی دید )درجه ادراک( و دید  .2

ها ممکن است در تطابق از نور به تاریکی مشکل داشته باشند. همه این یابد و چشمدید جانبی کاهش می

ای ترین تکنيک برهش قدرت دید در حين رانندگی در شب دخيل هستند. بهترین و ایمنفاکتورها در کا

اشد. بمقابله با این خطرات در طی رانندگی در شب، کاهش سرعت و افزایش فاصله با خودروی جلویی می

 باشد. کاهش سرعت همچنين بهترین روش برای پيشگيری از رانندگی خارج از نور خودرو می

 باشد که باید از آن های روستایی خطر دیگری برای رانندگان میيف در یک آزاد راه یا جادهروشنایی ضع

چراغ جلوی خودروی کناری، دیدن و اجتناب از   آگاه باشند. در شب، با نور ضعيف یا بدون روشنایی از

ی و حرکت تر است. در این شرایط، راننده سرعت را کاهش داده و هنگام جابجایخطرات در جاده مشکل

 آشنا احتياط بيشتری نماید. در جاده با نور کم یا جاده نا

 باشند. بهترین تکنيک حيوانات در جاده نوع دیگری از خطرات موجود برای رانندگی در حين شب می

های جلو با نور باال و کاهش برای اجتناب از تصادف با حيوانات عدم رانندگی با استفاده بيش از حد از چراغ
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باشد. در صورتی که تصادم و برخورد با حيوان غيرقابل اجتناب نمود، بدون توقف برانيد. این به می سرعت

 پيشگيری از حادثه از نوع قيچی کردن یا غلطيدن کمک خواهد نمود. 

 هب نسبتدید  شب در رانندگی هنگامشود. در صورت احساس خستگی و خواب آلودگی از رانندگی خودداری 

ر دهد، دوضعيت نامناسب هوا، تاریکی و کاهش دید خطر تصادفات را افزایش می. یابدمی هشکا شدت به روز

 بدترین ردد.گ شرایط تنظيم به توجه با فاصله و سرعت حفظ گردد.حداقل سرعت رانندگی  یدچنين شرایطی با

 و گردیده و کنترلجل هایچراغ ،گرددن تجاوز مجاز از سرعت .باشدشب می هنگام زیر باران رانندگی حالت،

 در کنکپا برف هایتيغه و بوده تميز اتومبيل جلو شيشه که گردد حاصل اطمينان .دراننده باید هوشيار باش

 1(DLR) روز در روشنایی جهت چراغ به باید مجهز کاميون .کننددرستی عمل می به بوده و خوب شرایط

 ای سنگين مه مانند کم، دید شرایط هر در یا و خورشيد غروب و طلوع در چراغ روشن شدن به باشد، نسبت

قادر به دیدن  رانندگانسایر  تا داده شودکم قرار نور  جلو روی حالت هایچراغ گردد.برف اطمينان حاصل 

 خودرو باشند. 

های چراغ در وضعيت الزمخطرناک حتی هنگام روز  کاالهای نقليه وسایلرانندگی  است در خصوص ممکن

به علت ایجاد  ،جلویی یهای دو طرفه و هنگام نزدیک شدن به خودرودر جادهگيرد. جلوی روشن صورت 

 از نور باال استفاده نگردد.  ،کوری موقت در رانندگان مقابل

ر دو ه بدون کاميون رانندگی با شود. پایين استفاده نور ها ازپيچ طی کردن و شدن نزدیک هنگام همچنين

جود و الکتریکی اشکال سيستمصورتی که در  در. است قبول قابل غير و منناای هنگام شب کامالً جلو چراغ

 ،زئیج انجام تعميرات امکان در صورت گرفته شود.تماس  با سرپرست و توقف ایمن مکان یک در داشته باشد،

صورت در  گردد.ها روشن و از عالئم مربوطه جهت آگاه نمودن سایر رانندگان استفاده هنگام تعميرات چراغ

 تواندمی کوتاه اتصال یک زیرابه انجام این کار اقدام نگردد، خودرو، خصوص تعمير اطالع کافی در داشتن عدم 

  .شود بزرگ سوزیآتش یک منجر به

 

 باال ارتفاع در رانندگی -1-1-24-2

 مناسب پزشکی  گواهی ملزم به داشتن ( متر 2511 از باالتر)رانندگی کنند  باال در ارتفاعات باید که رانندگانی

 دیگر یا و بالقوه عروقی -قلبی خطر گونه هر از سییالمت رانندگان از اطمينان منظوربهامر  این. باشییندمی

 .باشدخواب می هرگونه اختالل در یا و صرع مانند خاص اختالالت

  گردد.استفاده  مناسب دنده ازباید ها سراشيبی و سرباالیی درهمچنين 

                                                           
1 Daytime Running Lights 
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 شرايط جاده شرايط بد آب و هوايی ورانندگی در   - 1-1-21

گذارد. بهترین قانون می تدافعیشرایط آب و هوایی و سایر خطرات جاده، استرس و تنش خاصی را روی راننده 

در هر نوع از شرایط بد آب و هوایی یا شرایط جاده، رهایی یافتن از جاده به صورت ایمن و هر چه سریعتر 

ت و افزایش فاصله همرا با افزایش توجه و مراقبت باشد. در صورتی که مجبور به ادامه هستيد، کاهش سرعمی

بهترین دفاع هستند. همه رانندگان شرکت باید در ارتباط با خطرات و انتظارات شرکت، رانندگی در شرایط 

 آب و هوایی سرد و گرم و شرایط جاده آموزش ببينند. 

  3مه -1-1-21-3

د از این رو مه خطرناکترین نوع شرایط کنمه قابليت دید را کاهش داده و درک فاصله را با مشکل مواجه می

 شود. اب و هوایی محسوب می

 آلود اجتناب نمایند. به این علت، رانندگان تا جایی که مقدور است باید از شرایط آب و هوایی مه

در صورت تراکم مه، وسيله نقليه در جای مناسبی  رانندگی شود.آلود با نور پایين و با احتياط کامل در هوای مه

ن نيز روش ها، اقدام به حرکت نگردد، ضمناً چراغقابل رؤیت نباشد جلوی خودروکه و تا زمانی متوقف گردیده

استنشاق گازهای سمی حاصل از اگزوز خودرو  مانع ازتا  باال آورده شودها ها شيشه. در تونلنگه داشته شوند

 دد. استفاده گرنور پایين  ازهنگام رانندگی گردد. شکن مجهز به چراغ مهشود. در صورت امکان وسيله نقليه 

 نيستيد، دستورالعمل ذیل را دنبال نمائيد: آلود در شرایط مهدر صورتی که قادر به ترک ایمن جاده 

 تواند از تاری دید گذرای شيشه جلوی اتومبيل تا چندین عمق یا ضخامت مه نباید فرض گردد. مه می

 کيلومتر ضخامت داشته باشد. 

 ها به ودرو را کم نمائيد. کاهش در سرعت به منظور اجتناب از خطرزا شدن برای سایر موتوریسرعت خ

صورت تدریجی انجام گيرد. تعيين یک سرعت صحيح و ایمن بستگی به ضخامت مه دارد و به قضاوت 

 افراد واگذار شده است. 

 های نور پایين برای ه شود. چراغبرای رانندگی استفاد های نور پایين جلوی اتومبيلدر زمان مه از چراغ

کند و همچنين های نور پایين به دیدن محدوده نزدیک جاده کمک میدو منظور است. استفاده از چراغ

 دهد. های اجاز دیدن وسيله نقليه ما را میبه سایر موتوری

                                                           
1 fog 
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 ه از نور باال، ذرات آبی های نور باال برای رانندگی در مه اجتناب گردد. به هنگام استفاداز استفاده از چراغ

دهند نور بيشتری را به عقب نسبت به داخل جاده بازتاب خواهند کرد و قابليت دید را که تشکيل مه می

 برای راننده کاهش خواهند داد. 

 ت ریز آلود یک ميسپاکن استفاده نماید. رانندگی در شرایط مهراننده باید به هنگام رانندگی در مه از برف

دهد. استفاده از روی شيشه جلوی اتومبيل ایجاد خواهد کرد که قابليت دید را کاهش میآب مداومی 

 دهد. پاکن این شرایط را تخفيف میبرف

  .از سبقت گرفتن از سایر نقليه و پشت سرگذاشتن آنها در رانندگی در شرایط مه اجتناب نگردد 

 

 باران -1-1-21-2

های با الیه نازکی از روغن یا سایر مواد شود. جادهباران باعث لغزنده شدن جاده بخصوص در شروع آن می

اکی العاده لغزنده و خطرنشود، شرایط فوقاند. هنگامی که باران با این الیه ترکيب میباقيمانده پوشيده شده

گردد. این شرایط تا زمانی که باران اضافی مخلوط روغن را از پوشش جاده شکسته را در سطح جاده باعث می

 ها زمان ببرد. تواند بسته به شدت بارش، از چند دقيقه تا ساعتادامه دارد. این فرایند میو بشوید، 

را باعث گردد. حرکت روی آب زمانی رخ  1تواند خطر بالقوه حرکت روی آبآب روی سطح جاده همچنين می

نی که یک وسيله نقليه کند. زمادهد که الیه نازکی از آب، تایرهای وسيله نقليه را از سطح جاده مجزا میمی

رانند، قدرت راند زمانی که تایرها روی آب میگيرد، در واقع روی آب میدر وضعيت حرکت روی آب قرار می

گردد. سرعت جابجایی باالی وسيله نقليه العاده خطرناکی را باعث میرود و شرایط فوقکشش از دست می

رین تکند.  کاهش سرعت بهترین بوده و ایمنا بيشتر میایستاده روی آب، شانس بازی وسيله نقليه روی آب ر

نرو، شود. از ایراه برای اجتناب از بازی وسيله نقليه روی آب است. باران همچنين باعث کاهش قابليت دید می

 در شرایط بارش باران موارد ذیل رعایت گردد: 

 منظور اجتناب از ایجاد خطر برای  وسيله نقليه را برای اجتناب از بازی روی آب به آهستگی برانيد. به

سایر وسایل نقليه موتوری، سرعت باید به صورت تدریجی کاهش داده شود. تعيين سرعت صحيح و ایمن 

 شود.بستگی به سنگينی بارش داشته و به قضاوت راننده واگذار می

 ود شه باران باعث میانتظار این است که راننده فاصله خود را از خودروی قبلی افزایش دهد. نظر به اینک

که سطح جاده لغزنده شود، از اینرو در صورت نياز به توقف، نياز به فاصله بيشتر جهت توقف خودرو 

 باشد. می

                                                           
1 hydroplaning 
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 باشد. رانندگی در شرایط باران باعث ایجاد پاکن میبه هنگام رانندگی در بارندگی نياز به استفاده از برف

شود که باعث کاهش قابليت دید در حين وسيله نقليه می یک الیه ثابتی از آب در روی شيشه جلویی

 پاکن این شرایط را تخفيف خواهد کرد. گردد. استفاده از برفرانندگی می

  از سبقت از سایر وسایل نقليه در شرایط بارندگی باید اجتناب نمود. عالوه براین، راننده به دنبال کردن

ا از کف کنند آب رشود زیرا وسایلی که در جلوتر حرکت میسایر وسایل نقليه در یک فاصله ایمن تشویق 

گذارند. رانندگی در این ردها و اثرهای بجا مانده بهترین خيابان به بيرون افکنده و ردهایی را به جا می

 قدرت کشش را خواهد داد. 

  برف -1-1-21-1

یل های ذت، دستورالعملتواند طيفی از شرایط خطرناک را ارائه دهد. به این علبرف، بسته به نوع و شدت می

 برای رانندگی تدافعی توسعه یافته است: 

 گردد.شود، مشکالت کمی را باعث میبرف سبک و پودری، به دليل اینکه سریع از سطح جاده آب می 

کند، برف پودری و سبک یک سطح ليز و صيقلی را گرچه، این نوع از برف برای پوشش جاده کفایت می

ین شرایط راننده باید سرعت خود را کاهش داده و فاصله خود را با خودروی جلویی تشکيل خواهد داد. در ا

 باشد. افزایش دهد. تعيين سرعت صحيح و ایمن به عهده راننده می

 تواند کنترل وسيله نقليه را متاثر سازد. در صورتی که برف در سطح جاده تر، گل و شل میبرف سنگين

زدگی در سطح جاده شود. تعيين فاصله و سرعت ایمن برعهده اد خطر یختواند باعث ایجانباشته شود، می

 باشد. راننده می

 زنی، حرکت به عقب و گردش باید با آرامی و مالیمت انجام شود و ترمزها یک مانور آهسته مانند استارت

 ها با نهایت مراقبت انجام گيرد. و لغزش

 تواند دید شود. عالوه براین، ریزش و وزش برف میتواند باعث کاهش شدید ریزش برف یا وزش آن می

دار خروجی را کاهش دهد. در صورتی که شرایط گذاری و سطوح شيبقابليت دید جاده، عالئم جاده، نشانه

ای ها برای یک راننده بربرفی ادامه یابد، کاهش سرعت و افزایش فاصله با خودرو جلویی بهترین تکنيک

 باشند. حفظ کنترل وسيله نقليه می

 های نور باال در حين رانندگی در شرایط آب و هوای آلود، استفاده از چراغدر صورت رانندگی در شرایط مه

کند که برف در حال ریزش و وزش را ها باید اجتناب گردد. نور باال، نوری را رها میبرفی در همه زمان

 . شوداعث کاهش بيشتر قابليت دید میبازتاب خواهد نمود و بازتاب به راننده برگشت داده شده و ب

  یک  دهد کهآموزش ببينند. هيپنوتزم برفی زمانی رخ می "هيپنوتيزم برف"رانندگان در خصوص خطرات

کند و شروع به تمرکز روی برف در حال ریزش بجای راننده در مسير مستقيم در برف سنگين حرکت می
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شبه هيپنوتيزمی روی راننده ایجاد نماید. خطر هيپنوتزم تواند یک اثر کند. این اثر میرو میجاده پيش

 باشد. برفی بخصوص در شب شایع می

 باشد. در شرایط آب و هوایی خيلی بد، زنجير چرخ ضروری می 

 

 يخ -1-1-21-4

همه رانندگان شرکت نياز است از تغييرات در شرایط سطح جاده که ممکن است کشش وسيله نقليه را متاثر 

باشد، موارد ذیل توصيه اشند. برای رانندگی دفاعی در شرایطی که جاده یخ زده مینماید، آگاهی داشته ب

 شود: می

 ترین تکنيک، باشد، ایمندر همه شرایط آب و هوایی بد، در صورتی که راننده مجبور به ادامه راه می

فاصله  افزایشباشد. از بين دو مورد گفته شده، کاهش سرعت و افزایش فاصله با وسيله نقليه جلویی می

ت توقف ای که جهباشد. بسته به دما و شرایط جاده، فاصله توقف )فاصلهبا وسيله نقليه جلویی مهمتر می

تواند چهار تا ده برابر توقف با همان شرایط در جاده خشک های یخی میباشد( روی جادهکامل نياز می

 افزایش یابد. 

 موجود در سطح جاده به صورت صيقلی، تقریبا به صورت کند و رطوبت زمانی که دماها سریعاً افت می

فاف شود یخ شگيرد. آنچکه باعث میشود، الیه شفاف یخ روی آب شکل میالیه شفافی از یخ، منجمد می

روی آب خطرناک باشد این است که راننده ممکن است تا زمانی که برای اجتناب از خطر خيلی دیر شده 

ت در خصوص تعيين سرعت صحيح و فاصله از وسيله نقليه جلویی برعهده باشد، آنرا تشخيص ندهد. قضاو

 باشد. راننده می

باشییند که باید مورد توجه قرار گيرند. یخ معموال در ابتدا در روی های هوایی از دیگر نواحی میسییکوها و پل

ها در زیر این سازه شود به علت اینکه گردش هوای سرد هم در باال و هم   های هوایی تشکيل می سکوها و پل 

شود. هر رطوبتی روی سطح جاده یک پل هوایی یا سکو    های معمول میباعث افت سریع دما نسبت به جاده  

ها و سکوها باید مراقبت  کافی  سریعتر و سخت از جاهای دیگر جاده، یخ خواهد زد. در حين گذر از روی پل  

 و کاهش در سرعت صورت گيرد.     
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  لغزنده هايو جادهزمستان  در رانندگی -1-1-21-1

منجر به ليز  تواندمی نامناسییب ترمز. دارد کردن خاص برای ترمز هایتکنيک به نياز جاده لغزنده سییطوح

. اشدبمی سرعت مبنای توقف، بر فاصله باشيد داشته یاد به. خوردن، قيچی شدن و یا چپ شدن خودرو گردد

 گردد.باید در فاصله بيشتری توقف  در سرعت باالتر

 ردد.گتایر اطمينان حاصل  آج مناسب بودن تایر و ترمز، صحيح سيستم عملکرد از سفر هر شروع از لقب 

 گردد.شرایط تنظيم  به توجه با سرعت 

 شود. مسير خودداری  تغيير و از اقدام به سبقت نشود هرگز  

 نشود.  تجاوز سرعت مجاز حد از 

 گردد.  خودداری محکم و ناگهانی ترمزهای از 

 استفاده نگردد 1کنترل اتوماتيکهای از سيستم. 

 گردد.بينی اضطراری را پيش شرایط هرگونه اطراف دائماً مشاهده و 

  .فاصله مجاز با سایر خودروها حفظ گردیده و به وسایل نقليه اطراف توجه گردد 

 که دارای سيستم   نقليه وسایل  برای ABS  ،فلق هنگام هاچرخ از قفل شدن  جلوگيری منظوربه نيستند  

 لحاظ گردد. احتياطی  ترمز باید اقدامات شدن

 

 حمل بار  - 1-1-21

 نکات عمومی حمل بار -1-1-21-3

    سافربری حق ندارند بارهایی را که از داخل اطاق آن سایل نقليه م ند، کنها یا گلگير به اطراف تجاوز میو

 حمل نمایند.

  ز ا عقب اطاق بيشاز قسمت جلوی اطاق بيش از یک متر و از قسمت    ، نبایدبارهای وسایل نقليه بارکش

 دو متر باشد. ضمناً باید عالئم الزم در ابتدا و انتهای بار نصب شود.

 درباره بارهایی که بنابر وضع و طبيعت است محدودیت طول بار وسایل نقليه که در بند فوق تصریح شده 

رها روی ابر اینکه اینگونه ب شود، مشروط  تفکيک و تجزیه نيستند رعایت نمی  یا ساختمان مخصوص قابل  

تجاوز کند برای حمل آن متر(  21)گذارده شوند. در هر حال اگر طول بار از بيست متر    طویلهای یدک

  صالح اخذ گردد.مخصوص از مقامات ذی مجوزباید 

                                                           
1 cruise control 
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 به طوری که از  گردد،ها دو چراغ یا دو فانوس قرمز رنگ در آخرین نقطه طرفين عقب بار نصیییب شیییب

 قب وسيله مزبور دیده شود.متری طرفين و ع 151فاصله 

             روزها دو پرچم یا دو پارچه قرمز رنگی که سیییطح آن حداقل نيم متر مربع باشییید در انتهای بار آویزان

 بنحوی که رانندگان پشت سر بتوانند آن را از فاصله مذکور در بند یک این ماده ببينند. گردد

 نبوده و بيش از ظرفيت یا بزرگتر از حجم  هایی که قابل تجزیهتوانند جهت محمولهصالح می مقامات ذی

مخصوصی که حاوی مشخصات و ظرفيت وسيله نقليه حمل کننده، حجم بار، مسير و        مجوزمعين است،  

باید تا پایان مدت اعتبار آن نزد راننده  مجوزباشیید، صییادر کنند. این عداد رفت و آمد یا مدت حمل میت

 رائه گردد.موجود و هنگام مراجعه ماموران انتظامی ا

                 مراکز بارگيری باید بارهای وسیییایل نقليه را طوری بارگيری نمایند و محکم ببندند که هيچ گونه خطر

 افتادن یا چکه کردن یا باز شدن و یا پخش شدن در هوا وجود نداشته باشد.

  سيله نقليه شيده می    ای که یدک یا هر نوع و سيله نقليه دیگری ک سط و سيم  تو نی یا ی آههاشود باید با 

شته و تحمل            ميله سيختن ندا شود به طوری که هيچ گونه خطر گ صل  شنده مت سيله ک های محکم بو

 کشش وسيله نقليه را داشته باشد.

 (: طول وسيله اتصال دهنده نباید از پنج متر بيشتر باشد.1تذکر)

 کم بسته شود.ن بيشتر باشد باید با دو رشته اتصال مح(: هرگاه وزن یدک با بار آن از دو ت2ُتذکر)

  دار، وسيله نقليه را جهت توزین به روی قپان ببرند. هرگاه  موران صالحيت رانندگان موظفند به دستور مأ

. در این شود تخليه باید بار اضافی  است،  ضمن توزین معلوم شود که بيش از ظرفيت مقرر بارگيری شده    

 ست.صورت مسئوليت انبار کردن و حفظ آن بر عهده مالک و راننده ا

 

 خطرناک مواد نقل و حمل -1-1-21-2

 ای مواد آیين نامه اجرایی حمل و نقل جادهای مواد خطرناک باید کليه مفاد جهت حمل و جابجایی جاده

 هيئت وزیران رعایت گردد. 22/12/1381خطرناک مصوب 

   حمل مواد خطرناک فقط با وسایل نقليه مخصوص، مجاز است و با وسایل مسافری یا باربری معمولی جز

 با اجازه نيروی انتظامی ممنوع است.

 .جابجایی مواد شيميایی در مسيرهای طوالنی با ليفتراک ممنوع است 

 .حمل مواد شيميایی با وسایل حمل غذا ممنوع است 
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 زمان مواد شيميایی ناسازگار ممنوع است.حمل هم 

 ی که وسيله نقليه تابلویکنند باید در طرفين و عقب ای که مواد خطرناک حمل میرانندگان وسایل نقليه

 روی آن کلمه خطر با حروف درشت به رنگ قرمز نوشته شده باشد، نصب نمایند.

               برگییه اطالعییات ایمنی        "یییک نسیییخییه از اطالعییات کییامییل ایمنی مواد مورد بییارگيری/ تخليییه

 به زبان فارسی به بارنامه الصاق گردد. "(MSDS/SDSماده)

 

 جابجايی بارهاي مايع -1-1-21-1

 در مایع هنگام رانندگی توجه مضاعف داشته باشند چراکه حرکت موجی    باید حاوی مایع ایتانکره رانندگان

 .داشته باشد نياز متفاوتی رانندگی هایتکنيک به و تأثير گذاشته وسيله نقليه هایویژگی بر تواندمی مخزن

. شیییودبجا می جا  حرکت  هنگام  ثقل خودرو  مرکز دیگر، به طرف  طرف یک  از ایجاد موج در مایع   دليل به 

 ایدب خوب راننده یک توجه اسییت. قابل مایع بار ، مشییکالتایندکه تانکرها بصییورت ناقص بارگيری نمزمانی

  .شرایط را کنترل نماید این تحت نقليه وسيله چگونه که بداند

 نپيچيد برای بيشتری  به فضای  تانکر،برخورد  از جلوگيری برای است  ممکن ،مایع بار اضافی  بدليل حرکات

تا  دگرفته شو درنظر  کردن متوقف برای بيشتری  و زمان رعایت گردد ایمن سرعت  هميشه  .نياز داشته باشد  

 ميسر گردد. توقف ایمن داشته 

سيله  که هنگامی شرده  ف ترمز پدال شود  متوقف حرکات مایع که تا زمانی شد،  متوقف کامل طور به نقليه و

 .کمک خواهد کرد مایع بارهای اثرات رساندن اقلحد در به سرعت تدریجی کاهش داشته شود.نگه 

 زا را به دور خودرو مرکز از گریز نيروی کند،کند و یا از پيچ عبور میگردش می نقليه وسییيله که هنگامی

 بيرون به سییمت مایع را نيز بار مرکز از گریز همچنين نيروی کشییاند.می نماید،میاعمال راننده  جهتی که

دن وسيله  چپ ش  باعث و کرده ثباترا بی نقليه وسيله  تواندبصورت بالقوه می  ثقل رکزم تغيير این. کشد می

 .نقليه گردد

ها پيچ از ثابت معقول و سرعت باگردد. ورود  اعالم شده( مجاز کمتر از سرعت )حتیها پيچبه  ایمن با سرعت

سعی  گردد.عبور  شود  در حين عبور از پيچ   ميناناط به منظور این نگردد.ض دنده تعوی یا و به ترمز گرفتن ن

 عتسر . باشد چپ شدن وسيله نقليه می   و لغزش خطر و جلوگيری از بار رساندن حرکات  حداقل ثبات و به از

  .گردد وسيله نقليهچپ شدن  باعث تواندمی پيچ حين عبور از حد از بيش
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  ترمز بدونسرعت   من است ناایهمچنان  در صورتی که سرعت   کاهش داده شود.  پيچ سرعت  به ورود از قبل

ستفاده  با ناگهانی، شود،  اگزوز  یا و ترمز موتور از ا  کنترل و کمک خواهد کرد تا خودرو بهتر اینکاهش داده 

تانکری که کامل بارگيری نگردیده  گردد.مرکز جلوگيری  از گریز نيروی از ناشییی چپ شییدن یا و لغزش از

ر تخطرناکباشیید، دیده و هم از تانکری که کامال خالی میگربارگيری  کامل طور به تانکری که از هم اسییت

ست،   سانات  اول حالت درا  !Error به. کند تغيير تانکر ثقل مرکز که شود می باعث این و دارد وجود مایع نو

Reference source not found. رجوع شود . 

 
 مستقيم به جلو              ت چپ              به سم گردش                رفتن کشش     از دست                 

 

 های مختلف جابجاییوضعيت مایع در تانکر در وضعيت -21 شکل

CG*ثقل  : مرکز 

 

 تمرکز حواس  - 1-1-21

ید علل باشد. بارعایت ایمنی می مسئوليت کل افراد که اپراتورین وسایل نقليه هستند،حواس پرتی راننده: 

حواس پرتی راننده شناسایی و اقدام مناسب برای پيشگيری یا محدود کردن آنها درک شود. راننده باید از 

 ها آگاهی داشته باشد. قوانين رانندگی ایمن از جمله شرایط استفاده از تلفن همراه و سایر محدودیت

 هاتوصيه -1-1-21-3

 استفاده از تلفن همراه 
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کند، با های همراه به حداقل رسانده شود. در صورتی که راننده از تلفن همراه استفاده میده از تلفناستفا

 پرتی راننده به حداقل رسانده شود. ساستفاده از هندزفری یا سایر وسایل کنترلی حوا

 د، یی بدر حين رانندگی سعی شود از پذیرش تماس و یا ایجاد تماس در شرایط مشکل )شرایط آب و هوا

 ترافيک سنگين( خودداری گردد.  

 های دریافتی در فرصت مناسب گير جهت چک تماسهای همراه در وضعيت پيغامسعی گردد که تلفن

 تنظيم گردد. 

  .از اسپيکر و سایر امکانات برقراری تماس بهره گرفته شود 

   .متعلقات هندزفری قبل از شروع رانندگی مهيا گردد 

 شگيری و محدود کردن حواس پری، مدت زمان تماس تلفنی به حداقل رسانده شود. تا حد ممکن برای پي 

  سعی گردد، فردی که در پشت خط تلفن است از اینکه پشت فرمان و در حين رانندگی هستيد، مطلع

 گردد. 

 رو بهزا رودر صورتی که راننده با ترافيک سنگين، شرایط آب و هوایی بد یا مکالمات احساسی و استرس

 است، ادامه تماس تلفنی را به بعد موکول نماید.  

   .ادامه تماس تلفنی تا رسيدن به محل ایمن جهت پارک به تعویق انداخته شود 

 آمادگی قبل از رانندگی 

 ریزی نمائيد که زمان بيشتری جهت رسيدن به آن جهت رسيدن به مقصد طوری زمان خود را برنامه

 داشته باشيد. 

 ا جهت پيشگيری از واژگونی و غلطيدن در طی حرکت ایمن نمائيد. اجزاء شل و سست ر 

 ها و غيره را در این زمان تنظيم نمائيد. ها، کمربند، شيشهآینه 

 ها یا جهت رانندگی را از پيش مرور نمائيد.نقشه 

 تان را ببندید. کمربند ایمنی 

 رانندگی 

 ائل دیگری بجز رانندگی معطوف گردد.هيچ وجه نباید فکر و حواس شما بر مسهنگام رانندگی به

  شود. از صحبت کردن با سرنشينان اتومبيل خودداری 

  .در حال رانندگی با وسيله نقليه از خوردن و آشاميدن بپرهيزید 

  .در حين رانندگی دنبال وسایل گمشده نگردید 
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 های دیگر پرهيز نمائيد. در حين رانندگی از خواندن کتاب و روزنامه و یادداشت 

 .در حين رانندگی لباس عوض نکنيد 

 تاپ استفاده نکنيد. در حين رانندگی از لپ 

 .از صحبت کردن با تلفن همراه و یا خواندن پيامک و یا پاسخ دادن خودداری شود 

  .داروهای خواب آور و مخدر قبل یا هنگام رانندگی استفاده نگردد 

 

 راننده خستگی از اجتناب  - 1-1-28

ان ساعت کاری رانندگ . آن را فرا بگيرند از اجتناب چگونگی و تگی را درک کردهخس  علل باید رانندگان تمام

باید به رانندگان، عکس العمل مناسییب در مقابل خسییتگی آموزش  همچنين ؛باید بطور صییحيح تنظيم گردد

 داده شود.

شند    تمام باید رانندگان شيار با ساس  اگر. وقت هو ستگی دارن  یا و آلودگیخواب اح  ایمن انمک یک در د،خ

 نمایند.تازه استنشاق  هوای و استراحت کوتاه داشته یک و کرده توقف

با  ای،دقيقه 15 حداقل مداوم یک توقف رانندگی ساعت دو بعد از هر ای باشد کهگونهسفر باید به ریزیبرنامه

شی   حرکات اندکی سی  به همراه کاميون اطراف در رفتن راه مانند)ورز شود  (آن برر ستگی  ئمعال. انجام   خ

 گردد. ادامه مسير خودداری از  وداده شده تشخيص 

 

 توقف   - 1-1-27

 راننده موظف است هنگام توقف ماشين و قبل از ترک آن نسبت به رعایت موارد زیر اقدام نماید:

  متوقف گردد. ماشين روی زمين مستحکم و مسطح 

 برداشتهو شده داده  و سوئيچ در وضعيت خاموش قرار گردیده از توقف کامل ماشين اطمينان حاصل 

 شود. 

  ماشين آالت عمرانی و صنعتی باید بر روی زمين قرار گيرند. ادوات جنبیکليه 

  از توقف ماشين بر روی سطوح شيبدار خودداری و در شرایط اضطراری نسبت به استفاده و نصب

 گردد.گوه مقاوم و ایمن در زیر چرخ الستيکی و زنجيری اقدام 

 عمرانی از تخته سنگ یا گوه محکم و مقاوم در زیر چرخ و زنجير استفاده  برای توقف ماشين آالت

 شود.

 .نصب حصار، عالمت، پرچم و روشنایی کافی به منظور پارک ماشين در مسير عمومی الزامی است 
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 های عملياتی ممنوع است.های غير مجاز و تعمير وسایل نقليه در محوطهتذکر: توقف

 است: توقف در محل هاي زير ممنوع -1-1-27-3

 گذرگاه پيادهرو و پياده 

 هاها یا مدخل اتومبيل روی ساختمانا و کوچههها و جادهمقابل مدخل خيابان 

 داخل تقاطع 

  ها یا تقاطع راه آهنمتری ميدان یا تقاطع راه 15در فاصله 

  هادر راه نصب شده متری شيرهای آبپنج 

 هاهای آتش نشانی، پليس و بيمارستاناراژگ ورودیمتری  15ها در فاصله از ابتدا تا انتهای پيچ 

 (پارک دوبل)پارک شده است ای که کنار وسيله نقليه 

 هایی که بر روی پایه قرار دارند(.ها و معابر هوایی )راهها و داخل تونلروی پل 

 های وسایل نقليه عمومی و حریم آنها که با عالیم راهنمایی مشخص است.در ایستگاه 

 ابلوهای توقف ممنوع یا توقف مطلقاً ممنوع نصب شده است.هایی که تدر محل 

 

 کاميون پارک  - 1-1-12

. ندباش می شده  تعيين هایاستراحت و ایستگاه   هایمحل در توقف به مجاز خطرناک فقط نقليه وسایل  تمام

سایل  سبی   نقليه و صله منا شتعال  قابل مواد یا و عمومی منطقه از باید در فا . دنشيميایی پارک نمای  مواد یا ا

 نشوند.  پارک د،ننمایمیاختالل ایجاد تردد سایر وسایل نقليه مسير جایی که در در  نقليه وسایل

 ؛شته شده  ای از حرکت باز داها را با وسيله چرخ پارک )سطوح مسطح(،   ایمن منطقه یک کاميون در هميشه 

 راه از را ليهنق وسيله ویت امکان رکه شود   پيدا پارکينگی فضای  گردد سعی . گردد پمپ قفل محفظه و کابين

سر گردد.   دور صل  اطمينانمي  شده  قفل ایمن عقب به خوبی و کابين همچنين و کابين درب که شود  حا

  .باشد

 

 از کار افتادن ترمز خودرو  - 1-1-13

زا است، نشيند. این بسيار وحشتکف ماشين میبر روی بدون اثر آورد ولی پدال راننده به پدال ترمز فشار می

 انو. ممکن است با این عمل بت باید مجدداً پدال را حرکت داده فشار دهيد گردد، سفتی در ترمز  اگر احساس  

شين را متوقف   صورت  نمود.تا حدودی ما شار و    در  ساس ف شن بودن  اح شين در  به جلوراه  باز و رو ، فوراً ما

سنگين قرار داده  ستفاده    شده  دنده  ستی ا شد میسریع  توقف  لزوم به، اگر گرددو از ترمز د به  سرعت ، به با
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شود اجازه دو  رفتهتر سنگين  دنده سر   راه موتور به متوقف شدن خودرو کمک کند. در  اده  های کوهستانی و 

سرازیری پيچ و خم سعی   ها خطر جدیها و  ست،  ها های اطراف جاده برای برخورد با آناز برآمدگی گرددتر ا

شده اجسامی هستند    خاک یا برف، نرده و حتی ماشين پارک   ، اجسام ثابت کنار جاده مانند تل شود استفاده  

سردی در     ، خودرو را متوقف میشود که اگر از پهلو به آنها برخورد  صميم گرفتن و حفظ خون نمایند. درست ت

ست. از             سانتر ا سارت به پهلوی خودرو کمتر بوده و تعمير آن نيز آ ست. معموالً خ سيار مهم ا شرایط ب این 

سایل و عال  ستفاده کرده و  م ئو شين به دیگران اطالع   عدمارتباطی خودرو مانند بوق و چراغ ا کنترل روی ما

  داده شود. 

 باشد.تذکر: کار با ماشين آالت عمرانی در حالت خالص در سراشيبی ممنوع می

 

 گيريسوخت  - 1-1-12

ذیل  پذیرد شیییامل مواردش ضیییریب ایمنی صیییورت میگيری به منظور افزایاقداماتی که در زمان سیییوخت

 باشد:می

  خاموش کردن ماشییين پيش از سییوختگيری بنزین و گازCNG  روشیین بودن موتور باعث کارکرد همه(

 شود(.بخار بنزین منجر به آتش سوزی می شود و در صورت ایجاد جرقه و برخورد بااجزا می

 د.گيری و ترک محل سوختگيری نباید وارد خودرو شونيه سرنشينان خودرو تا اتمام سوختکل 

 )... برداشته شود. هرگونه منبع اشتعال بالقوه )مصرف سيگار، روشن بودن موتور، زدن فندک ماشين و  

  خاموش گردد.  تلفن همراهگاز جایگاه سوخت بنزین و در  

 گردد.  خودداری از ریختن بنزین بر روی زمين 

 د. گردقفل  وسيله نقليه هنگام خروج از آن به خصوص موقع پرداخت هزینه سوخت 

  هيچگونه تعميری نباید روی خودرو یا تانکر صورت گيرد.بارگيری تانکرهنگامی ، 

  اده شییيميایی که در خصییوص نحوه اسییتفاده از تجهيزات مربوط به تانکر و نيز خطرات م باید رانندگان

 های الزم را فرا گرفته باشند.گردد، آموزشتوسط آنها حمل می

  باشد.سيسات بارگيری/ تخليه ممنوع میساز به تأجرقه ورود هرگونه وسيله و دستگاهحمل و 

 سيسات بارگيری و تخليه باید از پوشاک و تجهيزاتی استفاده کنند که توليد الکتریسيته      کليه کارکنان تأ

 ساکن ننمایند.

 .عمليات بارگيری را نباید هنگامی که موتور تانکر روشن است، انجام داد 
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  ری مشخص شد که بدنه مخزن حتی به ميزان جزئی نشتی دارد، سریعاً     در صورتی که پس از اتمام بارگي

 نسبت به تخليه آن اقدام گردیده و اجازه ترک محل به خودرو داده نشود.

             پس از قرار گرفتن تانکر در محل بارگيری اقدامات احتياطی جهت جلوگيری از حرکت ناگهانی خودرو

 صورت پذیرد و خودرو در دنده قرار گيرد.

 های الزم را جهت اطفاء حریق احتمالی دیده باشند.لين بارگيری باید آموزشمسئو 

 .عمليات بارگيری باید هنگام طوفان و رعد و برق قطع شود 

 های تانکر بسته و دقيقاً قبل از حرکت خودرو سيم اتصال زمين بازگردد.پس از اتمام بارگيری دریچه 

 نوع است.محل پمپ بنزین مم در گيری به جزتذکر: سوخت

 

 لغزيدن و از کنترل خارج شدن   - 1-1-11

د که وش قع بارندگی و یخبندان باعث می، تغيير مسير و یا ترمز شدید مخصوصاً در موا    چرخاندن سریع فرمان 

سمت عقب         خودرو از کنترل خارج سره به یک طرف با حالتی خطرناک حرکت کند. اگر ق سر شده و مانند 

ست که اولين عکسرد، دااز روی پدال گاز بر پایفوراً  ، راننده بایدلغزدخودرو می  فبرخال العمل معمولی آن ا

راننده به   و با این عمل    بودهخطرناک   العملیعکسچنين ولی  .اده شیییوددلغزد فرمان  میجهتی که خودرو  

، چرخانده لغزدبه همان طرفی که خودرو می شود، عمل صحيح آن است که فرمان   تصادف و خطر نزدیک می 

به حالت راننده احسییاس کرد که که زمانی. داده نشییود و بيش از حد سییریع فرمان گرددولی احتياط  شییود،

به هيچ وجه در موقع لغزیدن ترمز    دهد. جهت مسیییتقيم قرار  در را  فرمان د توان گرفته اسیییت می قرار عادی  

شود. راننده می  شار دادن و آزاد کردن   تواندگرفته ن شرایط با ف سرعت خود تد با در نظر گرفتن   ریجی ترمز از 

 د.بکاه

 

 گير کردن پدال گاز   - 1-1-14

شار  که هنگامی سردی خود را حفظ کند آورد ولی هيچ اتفاقی نمیمیراننده به پدال گاز ف این  .افتد باید خون

حرکت کرده و راه مستقيم و طوالنی و خالی از   شاهراه ترین اتفاقات است، اگر در  خطریکی از آسانترین و بی 

س  سعی کند با نوک کفش پدال گاز را آزاد کند و یا این خطر ا شينان که پهلوی وی   ت، راننده باید  سرن که از 

هسییتند، کمک بگيرید. راننده هرگز نباید برای باال آوردن پدال با دسییت، خم شییود. این امر باعث عدم دید  

ا هداشت که در بعضی از خودرو   باید به خاطر. شود بروز حادثه جدید میموجب و گردیده کافی راننده از جلو 

ضع و نوع            ست رانندگان از و ستند. بهتر ا صل ني ستقيماً به هم مت سيله رابط م ها در آن ارتباطپدال گاز و و
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 که در داشت ولی باید به خاطر گردد راه دیگر این است که موتور خاموش   خودروی خود اطالع داشته باشند.  

فرمان دادن و یا  صیییورت از کار افتادن موتور،ليک مجهز هسیییتند در مز هيدروهایی که به فرمان و ترخودرو

شکل  شدن فرمان و     میتر ترمز کردن م سفت  ست  آمادگی گرفتن ترمزشود، برای  صورت لزو  .الزم ا ه ب مدر 

  توقف فوری، بهتر است دنده خالص گردیده و کالچ گرفته و پس از توقف، موتور خاموش گردد. 

 

 اغ هاي جلو خاموش شدن ناگهانی چر - 1-1-11

صورت ناگهانی چراغ  جهت دادن تواند بدون تغيير های جلو خودرو از کار می افتند، راننده میدر مواقعی که ب

شود. راننده باید سعی      فرمان، فوراً ترمز بگير د، البته باید دقت نمود که ترمز شدید باعث سر خوردن خودرو ن

صویری که در   سير رانندگی د  ذهنکند با ت ست حرکت نماید. راننده  سمت  اليه ارد به منتهیخود از م اید برا

که خودرو متوقف شد اگر تجهزات الزم  هنگامید. ، بتواند سرعت خودرو را بکاه نابجا دهدفرمان که از آن قبل

 هایچراغدر صورتی که ، شودبه رانندگان عبوری اعالن خطر  روشن شود تادر دسترس باشد، آتش یا چراغی 

شمک  ستفاده  از آنها ند نکمی عملو زن خودرچ صورتی که ، گرددا های داخلی برق رادیو و هواکش چراغ در 

اگر فقط  گردد.امتحان های دوسییر باطری طری اسییت اتصییالهای بااسییت احتماالً نقص در سییيم شییده قطع

 اند مسلماً فيوز خودرو سوخته است. های پرنور قطع شدهچراغ

 

 ودروپاره شدن ناگهانی الستيک چرخ خ  - 1-1-11

شدیدی          شد کشش  شده با راننده باید فرمان خودرو را محکم در دست خود نگه دارد. اگر الستيک جلو پاره 

شدن الستيک عقب باعث حرکت قسمت عقب به چپ و راست       پاره ؛آیدشده بوجود می بطرف الستيک پاره 

الزم اسییت با آرامی ترمز ، که از گرفتن ترمز شییدید خودداری گردد گردد. از هر اقدامی مهمتر آن اسییتمی

شود.  شدید باعث می  گرفته  شده و احياناً بدور خود بچرخد.    ترمز ناگهانی و  شود که خودرو از کنترل خارج 

د. و مناسییبی برای تعویض چرخ توقف گردمنتهی اليه سییمت راسییت خارج از جاده در محل نسییبتاً مسییطح 

ه در روز و چه در شییب از چراغ و عالئم اخطاری یا چ، اه نمودن سییایر خودروها از توقف خودبرای آگراننده 

  کند. زن استفاده های چشمکچراغ

 

 توقف در شاهراه يا اتوبان   - 1-1-11

يه البه منتهیبا دادن عالمت به آرامی کاسته و  سرعت ،اتوبان یا در شاهراهبه توقف  گزیر بودننا درصورت

ن همچني گردد.مسير و محدود بودن دید روشن تاریکی  هنگامهای پایين چراغکرده، حرکت جاده سمت راست 
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ها یا در در مسير ترافيک در پيچ لزوم در صورت .گردندروشن نيز زن های چشمکهای داخلی و چراغچراغ

، سرنشينان فوراً خارج شده و از مسير گردیده ناک است توقفها که دید محدود بوده و خطرپستی و بلندی

های عقب توسط سایر رانندگان نور چراغ رؤیتمانع  قرار نگيرید زیرا دروخوهرگز پشت خودرو دور شوند. 

پشت خودرو قرار دهيد.  ریاخبانورانی با رنگ  یچراغ یا وسایل (شب هنگام توقف )چه روز و چه .شویدمی

 هبای اطالع دادن بر شود.ری نيز استفاده مت 111الزم است از یک چراغ یا وسيله با رنگ نورانی در فاصله 

 استفاده کنيد. بستن دستمال سفيد به آنتن خودرو از  "احتياج به کمک دارید "دیگران که 

 

 آتش گرفتن خودرو  - 1-1-18

ست  ب تواناست، بدون داشتن ابزار نمی   ها در اثر اتصالی و نقص فنی در سيستم برق   سوزی اغلب خودرو آتش

صال باطری  سته   ؛. وقت خود را هدر ندهيدها را قطع کردو ات صندوق عقب  از د قرار جک خود که معموالً در 

سمت    دارد ستفاده کرده و با آن ق ستند جدا کنيد.    هایی را ا سوختن ه ستی  که در حال  اگر خاموش کننده د

شانيدن آن با           شش کنيد آتش را با پو ست کو شما ني سترس  سایلی در د ضخيم خفه     و سه  مانند پتو یا الب

سيم   . چونشود بهتر است از پارچه کلفت و غيره استفاده    دند.لمس نگرها با دست خالی و لخت  . سيم نمائيد

ست راننده به          برق در حال آتش ست د ست ممکن ا شدید ا صال برقی دارای حرارت  شدت   سوزی در اثر ات

تش آ قبل از سرایت آگاهی به این امر که آتش قابل مهار نيست، راننده تالش کند تا   در صورت آسيب ببيند.  

 های دیگر استفاده گرددننده خودروکاز خاموش شود،در صورت امکان سعی  آن دور گردد.به مخزن بنزین از 

های خودرو به جدول پيوسیییت های مورد نياز برای هر کدام از گروه)جهت اطالعات از تعداد و وزن کپسیییول

 مراجعه گردد(. 

 

 ي مقابل قرار گرفتن در معرض برخورد با وسيله نقليه  - 1-1-17

سير وی منحرف می    راننده با دیدن این سرعت به م ساس خطر می   منظره که خودرو دیگری با  کند. شود، اح

هد. هر چه سییرعت خودرو در این حالت راننده باید فوراً با ترمز تا حدی که ممکن باشیید از سییرعت خود بکا

ضربتی نيز کاهش می    شد طبق قوانين تکانه فيزیک، نيروی  سرع کمتر با باید  تیابد. راننده پس از کم کردن 

ای که از مسییير منحرف شییده از تمام  اليه سییمت راسییت خود رفته و اجازه دهد که راننده به طرف منتهی

 در صییورتی که گردد.امکانات راه اسییتفاده نماید. در صییورت امکان از چراغ و بوق برای اعالم خطر اسییتفاده 

را که از موانع   (یمسیییطح یا زمين  حتی محل گود )آید طرف راسیییت  می راننده خودروی جلویی به طرف  

 غلتيدن وخطر باید بخاطر داشت که   .به آنجا هدایت گردداست، انتخاب و خودرو خود   عاری خطرناک نسبتاً 
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شدن   صادف  خودرو کمچپ  ست با خودروی تر از ت صميم  نباید  پس ،روبرو ني ست  گرفتعجوالنه ت ، ممکن ا

 خارج شود. شما از مسيرع گردد و خطر مطل در آخرین فرصت از وجود ی مقابلوسيله راننده

 

 پرتاب شدن خودرو داخل آب  - 1-1-42

های خودرو کامالً بينی اسییت. اگر درها و پنجرهغرق شییدن خودرو در آب از مهمترین حوادث غير قابل پيش

سيار مشکل است ولی می     گيرد. باز کردن دربسته باشند، خودرو روی آب قرار می   وان تها به علت فشار آب ب

های اتوماتيک ممکن است اتصالی برق توليد نموده و باز   ا را به آسانی پایين کشيد. شيشه درب    هشيشه درب  

در اسرع وقت شيشه را پایين     بایدکردن آن مشکل شود. بنابراین در هنگام غرق شدن ماشين در آب، راننده     

شه       شي شت که  شد. باید توجه دا ست و    توان به های پهلو و عقب را نمیهای مقاوم پنجرهبک شک سانی  با  لیآ

سنگين می   سم محکم و  شکست  توان آنج شين  . در خودروها را  ابتدا از هایی که موتور در جلو قرار گرفته ما

ماند.  زمانی که قسییمت جلو و عقب رود و هوا در قسییمت عقب زیر سییقف باقی میجلو در آب فرو میبخش 

دقيقه وقت بسییيار خوبی برای نجات اسییت، در   5تا  3تر باز کرد. زمان ها را آسییانتوان دربتوازن یافت می

را باز کرده و خود را نجات توانيد آناید با فرصییتی که دارید می صییورتی که از کمربند ایمنی اسییتفاده کرده

 دهيد.

 

 برخورد ماشين با خطوط انتقال برق  - 1-1-43

، راننده باید در خودرواز در صورت برخورد ماشين با خطوط هوایی انتقال برق تا زمان جدا شدن جریان برق    

شد، راننده          سوزی با سبب برخورد با خطوط انتقال برق در معرض آتش  شين به  شين بماند. اگر ما داخل ما

 موارد زیر را رعایت نماید: خودروباید برای خروج از 

  ش به گونه خودرواز  بایدراننده شته  نداوجود که امکان تماس همزمان فرد با زمين و خودرو  ودای خارج 

 .باشد )پرش با دو پا(

  پس از خروج خودداری نماید. خودرواز تماس با 

 ا پاهای به هم چسبيده حرکت نماید. برای فاصله گرفتن از ماشين و عدم ایجاد ولتاژ گام باید ب 

 

 باز شدن ناگهانی کاپوت  - 1-1-42

اینجا  ، درکشيده شود کنار خودروشود به آرامی ترمز گرفته و که درب پوششی موتور )کاپوت( باز میهنگامی

شود    برای فرمان دادن یا دیدن باید  شه پنجره چپ اکتفا  شي ضی از اتومبيل  از طریق  ضمناً در بع  توانمیها ، 
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بودن کاپوت اطمينان  هميشه قبل از حرکت نسبت به بسته تا حدودی راه خود را تشخيص داد. از الی درزها

  حاصل شود.

 

 ي الزمبازديدها  - 1-1-41

  هاباد الستيکتنظيم بودن فشار 

 های اصلی و راهنماسالم بودن چراغ 

 ميزان روغن، بنزین و آب 

 سالم بودن شيشه شوی 

 سالم بودن بوق 

 هاها و شيشهسالم و تميز بودن آیينه 

 .)سالم بودن ترمزها )تست ترمزها باید در اولين فرصت پس از حرکت آزمایش شود 

 .)سالم بودن فرمان )از نظر آزاد بودن و یا سفتی 

 ترک  از نظر بایدها ها نباید ناهمواری غيریکسان داشته باشند. الستيکشرایط الستيک: الستيک

ها باید تنظيم فشار باد الستيکباشد و  %51های الستيک نبایستی کمتر از خوردگی چک شوند. آج

  شود )بر اساس دستورالعمل سازنده خودرو(.

 رانندگی، آیين نامه راهنمایی و  43اس ماده ذیصالح: بر اس دارا بودن برگه معاینه فنی معتبر از مراجع

 ای که برگ معاینه فنی معتبر نداشته باشد، ممنوع است.رانندگی با وسيله نقليه

 های اوليه در داخل خودرو )با محتویات الزم(.وجود جعبه کمک 

 اطمينان از سالم بودن قفل کاپوت. 

  کند و در حين رانندگی، قادر به انجام وظيفه خود به می راننده هيچ ناراحتی حسحالت راننده )آیا

 باشد؟(.نحو مطلوب می

 در خودروها باید از کپسول 869ره نشانی با وزن مناسب: بر اساس استاندارد ملی شماوجود کپسول آتش-

 ( استفاده شود. ABC)3های آتش نشانی چند منظوره از نوع پودر خشک شيميایی نوع 

 نکات مهم  - 1-1-44

 ليفتراک شاخکهای غير مجاز مانند تيغه بولدوزر، پشت کاميون، روی ن افراد بر روی مکانسوار شد 

 و نظایر آن اکيداً ممنوع می باشد.

 تحت هيچ شرایطی مجاز نيست. ،داشتن بار مازاد بر ظرفيت خودرو 
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 تراحت از اسیییباید کيلومتر(، راننده  151های خارج از شیییهر و طوالنی) بيش از م ماموریتبرای انجا

 مسير برخوردار باشد.  ادامهبينی شده برای ب و حداقل مساوی با طول زمان پيشمناس

 به طور کامل مهار گردد. باید در صورت حمل بار توسط خودرو بار 

  کليه تجهيزات ایمنی و مورد نياز در طول سفر چک شود )جعبه ابزار، زنجير چرخ    کار شروع قبل از

 و ...(.

  صییالح و مسییئول فنی کارگاه در حين کار، فرد ذیبه کابين راننده به غير از تعميرورود افراد متفرقه

 عمليات اجرایی ممنوع است.

   بوم ماشییين آالت عمرانی دارای بوم، در حين حرکت باید در راسییتای محور طولی ماشییين مسییتقر

 گردد.

 نشانی با حجم مناسب باشند.تمامی خودروها باید مجهز به کپسول آتش 

 های اوليه باشند.خودروها باید مجهز به جعبه کمک تمامی 

 و  ایهای مختلف خودروها )سيستم ترمز، انتقال نيرو، تعليق، برق و ...( باید بصورت دورهسيستم

 توسط واحد ایمنی شرکت بازدید و برگه تأیيد دریافت نمایند.

 .تمامی خودروها باید دارای برگه معاینه فنی باشند 

 

 رانندگی تدافعی چند اصل مهم در  - 1-1

 چند اصل مهم که در رانندگی تدافعی مطرح است بصورت خالصه در ذیل آورده شده است:

 

 هدايت اتومبيل با عمق ديد بيشتر  - 1-1-3

صل  شد؛ با     به عمق مسيری که می  باید راننده طبق این ا شته با خواهد اتومبيل را هدایت کند، بيشتر دقت دا

 تر است.تر بوده و به اتومبيل خود مسلطشد که رانندگی راحت بکار بردن این اصل راننده متوجه خواهد

 توان به سه بخش مهم تقسيم کرد:در واقع چشم انداز روبروی راننده را می

 (Action Zoneالف: منطقه عمل)

 د. گيرباشد که تنظيم موقعيت صحيح و دقيق خودرو در این منطقه صورت میچندین متر جلوی خودرو می

 (Seeing Zoneد ميانی)ب: منطقه دی

 باشد.به طور معمول مرکز دید راننده می
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 (Planning Zoneمنطقه بررسی) -ج

 کند.پذیر میو تحليل شرایط دور دست را امکان این منطقه بررسی

در رانندگی تدافعی باید توجه به منطقه بررسیییی در راننده تقویت گردد و برای آگاهی از دور دسیییت نيز هر 

 های منشعب بيندازد.بار باید نگاهی به قسمت انتهایی مسير و راه چند ثانيه یک

 

 
 انداز روبروی رانندهنمای چشم -22 شکل

 توسعه فضاي ديد   - 1-1-2

سته، راننده آنچه را که در اطراف  سی  رخ می به طور پيو سب برای      کنددهد بدقت برر صت منا صل فر ، این ا

 دهد.می رانندهين رانندگی را به العمل در حنشان دادن عکس

شيایی که مانع دید تا عمق جاده می   برای توسعه دادن ميدان باید  و  دپرهيز گردشوند،  از قرار گرفتن پشت ا

 گيرد.نهای بزرگ قرار هرگز پشت وسایط نقليه بزرگ و سنگين مانند اتوبوس، کاميون یا اتومبيلراننده 

طول اتومبيل رعایت شییود تا ميدان دیدتان کافی باشیید. برای  6اصییله برای تأمين دید وسییيع حداقل باید ف

سمتی از ميدان دید ما را       51سرعت   سيله جلویی که ق ست که اثر و سبب ا کيلومتر این طول اتومبيل بدین 

 باشد. میدورترین نقطه راننده قادر به دیدن چون فقط با این فاصله باز  گرددگرفته خنثی 

ست ایاب و ذهاب کم های نسبتاً خوب، محل روشن و در جایی که ممکن اوری در راهدرصد تصادفات موت 71

 افتد. علت واقعی اغلب این تصادفات بدون شک تشخيص ندادن بموقع خطر و ندیدن آن است.باشد اتفاق می

 این اصل شامل سه قسمت است:

 روهای اطراف جاده را نيز در بر بگيرد.ميدان دید راننده باید پياده 

 را ببيند. قادر به دیدن چند متری جلو خودرو باشد تا بتواند همه اشياء 
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  .هر چه به ميزان سرعت خودرو اضافه شود ميدان دید راننده نيز باید به همان اندازه افزایش یابد 

 

 
 23 شکل

 ها بطور مداومحرکت چشم  - 1-1-1

 ی تشکيل شده است.چشم انسان از دو قسمت دید مرکزی و دید جانب

شم انداز مرکزي:  ضح و دقيق دیده اما        چ شياء را وا ست؛ دید مرکزی ا ستقيم راننده ا که در نگاه روبرو و م

 کند.ر کم است و از سه درجه تجاوز نمیزاویه آن بسيا

 ودر دو سوی محدوده دید مرکزی قرار دارد، اشياء را به وضوح ندیده ولی نسبت به نور      چشم انداز جانبی: 

 تاریکی و تشخيص اَشکال بزرگ و کوچک و حرکت اشياء فوق العاده حساس است.

ثانيه از  5-8ثانيه یک بار با حرکت دادن چشییم نگاهی به چشییم اندازهای جانبی انداخته و هر   2هر راننده 

ینکه از دارد، ضییمن اراننده را آماده نگه می عملد. این ی نگاهی به چشییم انداز عقب بيندازطریق آینه جلوی

 گردد. های قبلی میخودروجلو مانع ایجاد تداخل شده و از عقب مانع برخورد 

 

 
 24 شکل

 دید جانبی دید جانبی دید مرکزی
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 راه گريز  - 1-1-4

ایجاد فاصیییله مناسیییب و ایمن از چهار طرف )البته مهمتر از همه از روبرو( راننده را برای مواقع غير منتظره 

 آماده خواهد کرد.

خطر است، هدایت کرده و ایی که اطراف آن کامالً امن و بیاید هميشه اتومبيل خود را در فضدر واقع راننده ب

 طوری حرکت نماید که هنگام احساس خطر راه گریزی از صحنه تصادف داشته باشد.

راننده برای گریز از تصیییادف باید اتومبيل خود را طوری براند که هنگام تصیییادف مسیییافت کافی برای ترمز 

ون برخورد داشته باشد و یا اینکه در موقعيتی باشد که بتواند بوسيله فرمان خود را از مهلکه نجات     نمودن بد

 داده و در محل امنی قرار دهد. 

 
 25شکل 

 آگاه کردن ديگران از وجود خود   - 1-1-1

 اشد. راننده از این عوامل برای بمی با رانندگان دیگر و عابرین رانندهبوق، چراغ و عالئم دست وسایل ارتباطی   

  بهره گيرد. دهی بجا و بطور صحيح عالمت

 
26 شکل



 

 راهنمای رانندگی تدافعی 
 46 از 41 حهصف

فندغير شت ، ايمني ، محيط زيست و پدا  MOP-HSED-Gl-212 (0) عاملاداره كل بهدا
 

 

 پيوست . 1

 

 

 نقطه کور -27 شکل

 

 

 اجزای تراکتور دو تریلر -28 شکل

  



 

 راهنمای رانندگی تدافعی 
 46 از 40 حهصف

فندغير شت ، ايمني ، محيط زيست و پدا  MOP-HSED-Gl-212 (0) عاملاداره كل بهدا
 

 

 (9191و  869های شماره های خودرو )استاندارداز گروه ای مورد نياز برای هر کدامه: تعداد و وزن کپسول1 جدول

 نوع خودرو رديف
تعداد کپسول 

 مورد نياز
 وزن کپسول)کيلوگرم(

1 M1 1 1 

2 M2 1 5/2 

3 M3 1 5/2 

4 
با وزن ناخالص  Nخوروی ویژه حمل بار گروه 

 کيلوگرم 5111تا  2511
1 5/2 

5 
 با وزن ناخالص Nل بار گروه خودروهای ویژه حم

 کيلوگرم 14111تا  5111
1 5 

6 
با وزن ناخالص  Nخودروهای ویژه حمل بار گروه 

 کيلوگرم 14111باالتر از 
1 

11 

 که دست کموزن معادل بطوریهایی با یا با کپسول

 کيلوگرم باشد. 5ها حداقل وزن یکی از کپسول

7 

حمل که برای  Nخودروهای ویژه حمل بار گروه 

نفجار مورد استفاده قرار سياالت قابل احتراق یا ا

 .گيرندمی

1 

 

14 

هایی با وزن معادل بطوریکه دست کم یا با کپسول

 کيلوگرم باشد. 5وزن یکی از کپسولها حداقل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 راهنمای رانندگی تدافعی 
 46 از 42 حهصف

فندغير شت ، ايمني ، محيط زيست و پدا  MOP-HSED-Gl-212 (0) عاملاداره كل بهدا
 

 

 چک ليست بازدید عمومی خودروهای سبک -2 جدول

 های سبکچک ليست بازدید عمومی خودرو

 نام راننده: ....................................... ...............................                 شماره شهربانی: ..........               نوع خودرو: ....................................  

 نتيجه رفع عيب معایب خير بلی شرح ردیف

     باشد؟ گواهينامه رانندگی می آیا راننده دارای 1

     آیا معاینه فنی ساليانه خودرو انجام گردیده است؟  2

     نامه خودرو معتبر و همراه راننده است؟ آیا بيمه 3

     آیا آرم شرکت پيمانکاری روی خودرو حک گردیده است؟  4

     کند؟ کن و شيشه شوی درست عمل میآیا برف پاک 5

     کنند؟های راهنما و نور باال و پایين درست عمل میبوق، چراغآیا  6

     آیا ترمز پایی و دستی سالم است؟ 7

     آیا کالچ سالم است؟ 8

     های خودرو سالم است؟آیا الستيک 9

     باشد؟ ها سالم میآیا قفل درب 11

     باشد؟ آیا شيشه های خودرو سالم می 11

     بغل و آئينه داخل اتاق خودرو سالم است؟  آیا آینه 12

     باشد؟آیا خودرو مجهز به کپسول اطفاء حریق می 13

     باشد؟ های اوليه میآیا خودرو مجهز به جعبه کمک 14

     باشد؟آیا خودرو مجهز به کمربند ایمنی می 15

16 
-ود میآیا تجهيزات کمکی )جک، زاپاس، جعبه ابزار( در خودرو موج

 باشد؟
    

     شود؟ آیا ميزان بنزین بصورت روزانه چک می 17

 

 



 

 راهنمای رانندگی تدافعی 
 46 از 43 حهصف

فندغير شت ، ايمني ، محيط زيست و پدا  MOP-HSED-Gl-212 (0) عاملاداره كل بهدا
 

 

 ک ليست بازدید عمومی خودروهای سنگينچ -3 جدول

 چک ليست بازدید عمومی خودروهای سنگين

........................................                 نام راننده: نوع خودرو: ....................................                    شماره شهربانی: .

....................................... 

 نتيجه رفع عيب معایب خير بلی شرح ردیف

     باشد؟ آیا راننده دارای گواهينامه رانندگی می 1

     رفته است؟ جام گنای برای باالبر اآیا برنامه سرویس و نگهداری دوره 2

     نامه خودرو معتبر و همراه راننده است؟ آیا بيمه 3

     آیا آرم شرکت پيمانکاری روی خودرو حک گردیده است؟  4

     کند؟ شوی درست عمل میکن و شيشهآیا برف پاک 5

     کنند؟های راهنما و نور باال و پایين درست عمل میآیا بوق، چراغ 6

     پایی و دستی سالم است؟ آیا ترمز 7

     آیا کالچ سالم است؟ 8

     های خودرو سالم است؟آیا الستيک 9

     باشد؟ ها سالم میآیا قفل درب 11

     باشد؟ های خودرو سالم میآیا شيشه 11

     آیا آینه بغل و آئينه داخل اتاق خودرو سالم است؟  12

     باشد؟طفاء حریق میآیا خودرو مجهز به کپسول ا 13

     باشد؟ های اوليه میآیا خودرو مجهز به جعبه کمک 14

     باشد؟آیا خودرو مجهز به کمربند ایمنی می 15

     باشد؟آیا تجهيزات کمکی )جک، زاپاس، جعبه ابزار( در خودرو موجود می 16

     شود؟ آیا ميزان بنزین بصورت روزانه چک می 17

     نقص است؟ های جلو و عقب از نظر روغن ریزی سالم و بیجکآیا  18

     نقص است؟آیا بوم دستگاه از لحاظ روغن ریزی سالم و بی 19

     باشد؟ های مفصل بندی شده دکل یا بوم سالم میآیا بخش 21

21 
های باالبر متناسب با عملکرد ها و عالئم نشان دهنده بر روی کنترلآیا جهت

 باشد؟ ها میآن
    

     باشد؟آیا سيم بکسل باالبر سالم می 22

     کند؟ آیا سيستم کنترلی داخل باکت باالبر به درستی عمل می 23

     باشد؟ های هيدروليک سالم میآیا شيلنگ 24

     باشند؟ رو  نظير چراغ های گردان سالم میآیا عالئم هشداردهنده خود 25

26 
سازی محيط اطراف خودرو موجود ی، نوار زرد )هشدار( برای ایمنندآیا کله ق

 باشد؟ می
    



 

 راهنمای رانندگی تدافعی 
 46 از 46 حهصف

فندغير شت ، ايمني ، محيط زيست و پدا  MOP-HSED-Gl-212 (0) عاملاداره كل بهدا
 

 

     آیا ظرفيت مجاز بار بر روی باالبر ذکر شده است؟  27

 فرم تصويب مستندات اداره کل 

 تهيه کننده: معاونت مربوطه

 عنوان سند :

 راهنمای رانندگی تدافعی

 شماره سند:

 -MOP-HSED-Gl  (0) 212شماره بازنگری:

 تاریخ/ امضا                                                                                              

                                      

 بررسی: کميته تخصصی 

 شرکت ملی نفت
 شرکت ملی 

 گاز

شرکت ملی پاالیش و 

 پخش

شرکت ملی صنایع 

 پتروشيمی
 نفت وزارت

 

     

 کنترل : برنامه ريزي و اطالعات مديريت

 

 تاریخ/ امضا                                                                                                               

 HSEتصويب: شوراي مديران 

 شرکت ملی نفت
 شرکت ملی

 گاز 

شرکت ملی پاالیش و 

 پخش

لی صنایع شرکت م

 پتروشيمی
 وزارت نفت

     

 تاريخ تصويب سند :

MOP-HSE-Fo-001(1) 

 و پدافند غير عامل وزارت نفت  HSEفرم تصویب مستندات اداره کل  

 


