


:تقدیم هب

کالت، ایستادگی میکنند هک با دلی، همچون سرو ایستا و رپقدرت رد ربارب تمامی م کسانی  ش

.کنندتندرستی زیبا خلق ندگی رد رعهص کار زار زات 



ایمن سازی محیط کار رد عملیات اهی اجرایی 
حاشیۀ جاده اه و زبرگراه اه

راه های متروکه و فاقد ترافیک شامل مقررات و ضوابط اعالم شده در این طرح می باشد.



:مقدمه

دبایموجود،هایراهرویبر(...ومدتبلندتعمیراتشبکه،احداث)اجراییعملیاتهرگونهانجام

وکترافیایمنوروانجریانمربوط،کارگرانومأمورانراه،ازکنندگاناستفادهایمنیحفظضمن

بهها،فعالیتهماهنگومناسبریزیبرنامهبنابراین.باشدداشتههمراهراکارانجامدرعملسرعت

.باشدمیاهمیتباراه،ازکنندگاناستفادهناراحتیوترافیکتراکمکاهشوالزمایمنیتأمینمنظور

ترددعیتوضتغییردلیلهبراهشانهیاروسوارهدربرقتوزیعهایشرکتاجراییهایعملیات

.ندکواردخللپیادهعابرانوسوارانهدوچرخنقلیه،وسایلآزادانهحرکتوایمنیبهاست،ممکن

.شودمیتأکیدقویاً،راهازکنندگاناستفادهبهموقعهبوواضحهشدارلذا



وراهزاکنندگاناستفادهتمامجانقبالدرربطذیانهایسازمیاوحقوقییاحقیقیشخصعملیات،انجاممحلدر

ویزیکیفموانعهشدارها،بنابراین.باشندمیمسئولاحتمالیخساراتازآنهااموالحفظنیزوجراحاتازآنهاحفاظت

رودکاربهکارمحلمجاورتدرباید،استنیازموردکهمیزانیبهاقدامهادیگر

.باشدهمراهایرانهایراهایمنینامهآیینمصوبترافیکیعالیمنصببابایداجراییعملیات

درجهو،باشندرؤیتقابلخوبیبهدورفواصلاز،گیرندمیقراراستفادهموردکهاینقلیهایلوسداردضرورت

آوریعجمونگهدارینصب،برایشدهتعیینمراحلتمامبهبایدناظران.شوندموجبراپرسنلحفاظتازباالیی

وودهبآگاهکامالًمقتضی،محلهایدر(باندیده)پرچمدارگماردننیزواجرایی،عملیاتدرایمنیتجهیزاتوعالیم

جمعوقتعاسردرنیستند،نیازمورددیگرکهزمانیبایدمربوطتجهیزاتوعالیمباشنددیدهراالزمآموزشهایقبالً

.شوندآوری



تجهیزاتوعالئمنصب

ازنندگانکاستفادهورانندگانبهدادنآگاهیبرای،صحیحروشباوکافیتعدادواندازهبهتجهیزاتوعالیمنصب

.استخطیریومهمبسیارامراجراییعملیاتانجامحیندرکاربهمشغولمأمورینمناسبمحافظتوراه

رانندگانبرایدورفواصلازبایدجادهسطحدرکارمحلدر(پیمانکارانکارگران،اجرایی،مأمورینازاعم)پرسنلکلیه

.باشدبرخورداریباالیدیدقابلیتازروزوشبدربایدپوشندمیکهلباسیمنظورهمینبه.باشنددیدنقابلخوبیبه

خودجایازموجودعواملسایروعبوریترافیکاثردرکهطوریبهتجهیزات،وعالیممحافظتوکردنمحکمبرای

سایرورسخاکفاقدکهریزدانهمصالحدیگریاماسهحاوینـازکهایکیـسهازبایدبمانند،ثابتونکردهحرکت

مشابه،اجساموبتنیبلوکهایروها،پیادهکناردراستفادهموردجدولهایاز.نموداستفادههستند،چسبندههایدانه

خطرناکعلتبهاستانداردغیرومتفرقهتابلوهایومصالحوخاکدپوهایوفلزیهایبشکهواتومبیلچرخالستیک

.نموداستفادهنبایدبودن



تعاریف

منطقه کاری

:به طور کلی منطقۀ کاری در عملیات اجرایی در راه ها شامل نواحی ذیل می باشد

-ناحیه هشدار اولیه به وسایل نقلیه، قبل از ورود به ناحیه انحراف مسیر و محوطۀ کاری

-ناحیه انحراف مسیر و هدایت ترافیک

-محوطه کاری

-ناحیه پایان عملیات اجرایی

ناحیه هشدار اولیه

گاهی کافی را  در تمام عملیات اجرایی یک ناحیه پیش آگاهی دهنده الزم است تا به رانندگان نسبت به مسدود بودن و تغییر پیش آ

.بدهد این ناحیه می تواند شامل عالئم پیش آگاهی، چراغ چشمک زن و یا مجموعه ای از عالئم و چراغ ها باشد

طول ناحیه هشدار اولیه عبارت است از فاصله اولین تابلوی پیش اگاهی نصب شده تا ابتدای ناحیه انتقال



مسیرانحرافناحیه
:شودمیتقسیمزیرقسمتدوبهشودمیشروعاولیههشدارناحیهازبعدکهناحیهاین
انتقالناحیه:

اینآغازکهاستذکربهالزم.شدهمسدودترافیککنترلتجهیزاتوسیلۀبهراهخطوطیاشانهآندرکهاستایناحیه
.دهدمیکاهشرارانندگاندیدچونباشد،هاقوسپشتدرنبایدناحیه
آزادمحدوده:
ترافیکبرایزمالایمنیتأمینمنظوربهفضااین.استعملیاتناحیهوانتقالناحیهانتهایبینخالیفضایمحدودهاین

هدایتۀنقلیوسیلۀبینفضایهمانفضااینسیارعملیاتدر.شودمیگرفتهنظردرنگهداریکارگرانوعبوری
.استکارانجامحالدرنقلیهوسیلهوترافیک
عملیاتناحیه:

.اندمشغولنگهداریهایفعالیتبهکارگرانواندشدهمستقرتجهیزاتوابزارآالتآندرکهمحلی
پایانیناحیه:
ناحیهپایانیقسمتازورودمیکاربهاولیهوطبیعیحالتبهترافیکهدایتبرایکهاستکوچکیفضایناحیهاین

.داردادامهموجودعالمتآخرینتاعملیات





مسیرهدایتوسایل

دورافیکتجریانتفکیکیاوعملیاتیناحیهکنارازترافیکعبورهدایتبرایمسیرهدایتوسایل

اینمرهزدرپالستیکیهایبشکهها،مخروطای،استوانههاینمایه.شوندمیبردهکاربهمقابلجهت

مجهزمناسبهایبازتابندهبهبایدشوندمیاستفادهشبدرکهمسیریهدایتوسایل.هستندتجهیزات

.شوند





:هامخروط

.اندعملیاتیمناطقدرترافیکهدایتوجداسازیبرایتجهیزاتترینکاربردیولترینمعموازهامخروط

حجمبامحلهایدرزیادارتفاعباهایمخروطاز.استمترسانتی50آنهاارتفاعحداکثرومترسانتی20هامخروطارتفاعحداقل
.شودمیاستفادهزیادترافیکسرعتو

.باشدمناطقسایرازکمترعملیاتیمنطقهاطرافدرهامخروطفواصلشودمیتوصیه

:شودگرفتهنظردربایدزیرمواردگذاریمخروطدر

.شودمشخصنگهدارینقلیهوسیلهرانندهوگذارمخروطبین(زدنسوتمانند)دهیعالمتروش−

.شودانجامدستباوموربصورتبهبایدمسدودخطوطدرگذاریمخروط−

.گیرندقرارجادهمحورخطیاعبورخطوطکشیخطامتداددربایدهامخروط−

وسیلهکناروپشتجلو،بهمتصلگذاریمخروطقفسهبرسوارطها،مخروبرداشتنیاوگذاشتنمنظوربهبایدگذارمخروط−
.کندحرکتباشدترافیککنترلنقلیه



به.شودمیاستفادهرانکارگایمنیافزایشبرایهاحفاظایناز.شوندمیعملیاتیناحیهبهنقلیهوسایلورودمانعبتنیصلبهایحفاظ:سنگینبتنیهایحفاظ

:گیرندمیقراراستفادهموردزیرکاریمناطقدربتنیهایحفاظکلیطور

.استزیادکارگراندیدنصدمهامکانوکنندمیحرکتباالسرعتباهااتومبیلکههاییراهدر−

.پلوتونلمانندمحدودفضاهایدرواقععملیاتیمناطقدر−

.(روزسهازبیشتر)استطوالنیعملیات،انجاممدتکهمناطقیدر−

.تقرندمسترافیکجریاننزدیکیدروگیرندنمیقرارمحافظنقلیهوسیلهحفاظتتحتکارگرانکههنگامیزیاد،ترددسرعتوحجمباهایراهدر−

:میشوداستفادهمواردیچنیندرهاحفاظنوعایناز:سبکبتنیهایحفاظ

میشود؛مسدودکوتاهیمدتبرایعبورخطواستسنگینترافیککهشرایطیدر−

یااهشکوخطعرضکاهشمنظوربههاحفاظاینازتوانمیداردوجودروزاوقاتبرخیدرعبورخطکردنبازبهنیازکهمدتبلندپیوستهعملیاتدر−

.کرداستفادهراهعبورخطوطتعدادافزایش

بتنیهایفاظح.شودسازیایمنآنهاانتهایدیگریمناسبشهایروبااینکهمگرگردد،حفاظتخاکریزیاگیرضربهوسیلهبهبایدهاحفاظنوعاینانتهای

نیزایاستوانههاییهنماوپالستیکیهایبشکهها،مخروطمانندمسیرهدایتتجهیزاتازبایدلزومصورتدراماشوند؛گرفتهکاربهانتقالناحیهدرنبایدهرگز

.گردداستفادهآنهاباهمراه



در.اندشدهطراحیعملیاتیمناطقبهنقلیهوسایلورودازجلوگیریمنظوربهودارندجاییجابهقابلیتهاحفاظاین:آبباپرشدهحفاظهای

آبابپرشدهحفاظهایازندارد،وجودباالسرعتوترددحجمباهایراهدرعملیاتیمناطقدربتنیظهایحفاازاستفادهامکانکهمواردی

.شودمیاستفاده

نبایدهاظحفانوعاین.شوداستفادهحفاظهانوعاینازمتر300طولحداقلبا(روزسهتاحداکثر)مدتکوتاههایپروژهدرکهمیگرددتوصیه

مناطقایندرراآنهاازاستفادهسازندهکارخانهیاوگیردانجامآنهارویبرکاملیهایآزمایشاینکهمگرشوند،گرفتهکاربهانتقالناحیهدر

.کندتوصیه



دستیدهیعالمتتجهیزات

میفادهاستزدنپرچمازآنهابهخطراعالمورانندگانهدایتبرایترافیک،کنترلتجهیزاتنبودنکافیصورتدر

.کندمنعکسخوبیبهرانورشبدروباشدمترسانتی55قطربهحداقلباید”آهسته“یاو”ایست“دستیتابلوی.شود

دستیابلوهایتازرانندگانبیشترتوجهجلبمنظوربهاست،زیادعبوریترافیکحجمیاترافیکسرعتکههنگامی

.شودمیاستفادهکزنچشمچراغبهمجهزیاویمترسانت60قطربه”آهسته“یاو”توقف“



روشناییتجهیزات

هایراغچشاملتجهیزاتاین.شودمیاستفاده-شبدرخصوصبه-خطرناکهایمحلکردنمشخصبرایروشناییتجهیزات

.استزنچشمکنمایجهتنمایشگرهایونورافکننقلیه،وسایلرویشدهنصبزنچشمکهایچراغهشدار،

هااظحفوتابلوهامسیر،هدایتتجهیزاتبررویوهستندثابتیاوزنچشمکصورتبههشدارهایچراغ:هشدارهایچراغ-

.شوندنصبتجهیزاتاینرویبردرستیبهبایدهاچراغاین.شوندمینصب

اعالمدهستنعملیاتیمناطقکنارازعبورحالدرکهخودروهاییبههاچراغاین:نقلیهوسیلهرویشدهنصبزنچشمکچراغ-

گردیوبرفروبخودروهایدر.میشوداستفادهدادنعالمتیاوخطرناکمناطقدرهشداربرایغهاچرانوعایناز.کنندمیخطر

.شودمیاستفادهکارزماندرشدنشناختهبرایغهاچرااینازنیزهاراهنگهداریخودروهای



پرسنل،تجهیزاتاین.شوندمیاستفادهشبدرکارفضایکردنروشنبرایهانورافکن:هانورافکن-

ازاستفادهابنقلیهوسایلرانندگانویرسانندمیاریتهافعالیانجامومحیطدیدنبهتردرراکارگرانو

دیدهبهترایبردارند،نیاززدنپرچمبهکهایشبانههایفعالیتدر.یکنندمرؤیتبهترراکارگرانآنها

بهبایدکننورافرانندگانچشمخیرگیکاهشمنظوربه.شوداستفادهنورافکنازبایدها،زنپرچمشدن

.شودپوشاندهمحافظوسیله



اجراییعملیاتدراستفادهموردلباس

هبرانندگانبرایدورفواصلاز(روزوشبدر)بایدجادهسطحوکارمحلدرمأمورانوافرادکلیه

.باشدورداربرخباالییدیدقابلیتازبایدپوشندمیکهلباسیجهتهمینبه.باشندرؤیتقابلخوبی

باباید،ترافیکموقتکنترلوهاراهاجراییعملیاتدرمأمورانوافرادتوسطاستفادهموردپوششهای

:1994استاندارد BS (EN) .باشدداشتهمطابقت471



لباسرنگ

دارایبایدلباسهااینپذیرد،انجامبایدراهداریعملیاتودارد،وجوددیدتمحدودیکهمواقعی

چنانوباشدفلورسنتنارنجییاوزردبایداستفادهموردلباسهایرنگبوده،نورکنندهمنعکسنوارهای

(رنگاینقرهیازردشبرنگپوشششاملترجیحاً)سانتیمتر5حداقلعرضبهباشد،شبهنگامدرچه

.باشند



عملیاتانجاممکانهایشرایط

میادیندرکردنکار

پلیسابهماهنگیهمچنینومحلترابریوراهادارهازمجوزکسببافقطآنهانزدیکییاومیادیندرکارکردن

.استامکانپذیرراه

میادینخروجیوورودیدرکردنکار

اینردکهشوداحداثانحرافیاهریکبایدداد،عبورجهتدودرراترافیککار،اتمامازپسنتوانوقتی

.شودمشورتمربوطمشاوروناظربااستالزمخصوص

میدانهاایدایرهناحیهدرکردنکار

زمالانحرافیراهیکصورتنایغیردرداد،عبورمناسبطوربهراترافیکنمودسعیبایدمواقعایندر

.دهیدقرارامورجریاندرراراهپلیسضروری،واضطراریمواقعدربود،خواهد



تونلهادرکار

ولداخروشناییمیزاناختالفبهتوجهباآنهاخروجیوورودیقسمتیاوتونلهادرکارهنگامدر

حوطۀمبهورودازقبلبایدعبور،ارتفاعوعرضمحدودیتنیزو(روزطولدرخصوصاً)تونلخارج

اغهایچرازاستفاده.شوددادهعبوریترافیکبهالزمهشدارشده،ارائهطرحهایمطابق(تونل)کاری

کترافیایمنهدایتدر(تونلازخارج)کاریمحوطهازقبلپرچمدارهمراهبهایمرحلهسهراهنمای

سدودمموقتطوربهتونلاجرایی،عملیاتپایانتااستارجحمواردگونهایندر.گرددمیتوصیه

.شوددادهعبورطریقاینازترافیککنارگذر،وجودصورتدروگردد



کارهای سیار و کارهای کوچکی که در راه ها و حاشیه بزرگراه ها

.با وسیله نقلیه انجام میشود

...(تعویض چراغ، پایه چراغ، تعمیرات کوتاه مدت و)



مقدمه

وچکیککارهایوسیارکارهایشاملشود،میانجامنقلیهوسیلهباکهکوچکیکارهایوسیارکارهای

طیدراهکوتتوقفهایوحرکتدارایکهطوریبه.شودمیانجامنقلیههوسیلچندیایکباکهاست

راییاجعملیاتکه(...ومدتکوتاهتعمیراتتیر،چراغ،پایهچراغ،تعویض)مانند.باشدکارانجام

وروطهامخازاستفادهبهنیازیاستممکنروشاینبهکاردر.گیردصورتترافیکعبورباهمزمان

.شودمیارائهخصوصایندرالزمهایتوصیهزیردرنباشد،ایمنیمحافظتهای



نقلیهوسیلهازاستفاده

طحسدرحرکتحالدریاوایستادهنقلیهوسیلهازاستفادهبااستممکنهاراهدراجراییعملیات

واشدبداشتهوجودکافیدیدکهنموداستفادهروشاینازتوانمیصورتیدرشود،انجامروسواره

هردریکترافوشودمیانجامرورهسوامرکزینواحیدرکاروقتی.شونددیدهخوبیبهنقلیهوسایل

.شودمشورتمربوطناظربابایدنماید،میحرکتجهتدو



:بایدنقلیهوسایل

.باشندرؤیتقابلوضوحبهکهطوریبهباشند،شدهرنگخوبیبه-•

.باشندسقفرویدرزنچشمک(زرد)کهرباییچراغیکحداقلدارای-•

.باشند“یدبرانچپیاراستاز”تابلوییکدارایشوند،مینزدیکآنهابهنقلیهوسایلکهجهتیدر-•

.کنندمشخصرانندگانبرایراعبورسمت•



اضافیثابتعالیم

:نموداستفادهاضافیثابتعالیمازبایدزیرموارددر

.نباشدرؤیتقابلخوبیبهنقلیهوسیلهجاده،درقائمیاوافقیقوسهاییاوطبیعیموانعوجوددلیلبههرگاه-

.باشدباالعبوریترافیکحجم-

.باشدنداشتهوجودنقلیهوسیلهکنارازترافیکعبوربرایکافیفضای-

.شودانجامهاآزادراهدرعملیات-

.باشدداشتهمکررتوقفهایبهاحتیاجکهاینیاوکندحرکتکندیبهنقلیهوسیله-

میاریکبجاده”عالمتبایدهمچنیننمود،استفادهمناسبمتممصفحاتبا“تعمیردستدرجاده”عالمتازبایدمواردیچنیندر
.گیرندقرارکارانجاممحلازکیلومتر1/5ازبیشفاصلهدرنبایدعالیم.رودکاربهمناسبطوربهجهتدوهردر“شود

تهگذاشکاریمحوطۀازهرطرفدرباید“تعمیردستدرجاده”اخطاریتابلویکشود،میانجامتقاطععرضدرکارچهچنان
.شود



پرچمدارازاستفاده

مربوط،ناظراستممکنکار،نوعوترافیکساعتیحجمبهتوجهبا

ایمنیتأمینوعبوریترافیکبههشدارجهتدرراپرچمدارازاستفاده

.نمایدتوصیهمربوطراهبندانطرحهایهمراهبهالزم،



قوانین پرچمداری و استفاده

(آهسته/ ایست )از عالیم 



آهسته/ایست”عالیموپرچمداریهایایستگاه

هایتگاهایسباشد،نشدهاستفادهگردیداشارهقبلفصولدرکهشرحیبهآگاهیپیشعالیمازکاریمحوطۀشروعازقبلکهصورتیدر
وطۀمحبهرسیدنازقبلرانندگانتایابنداستقرارکاریمحوطۀشروعازقبلمتری90ات60فاصلهدرباید“آهسته/ایست”عالیموپرچمداری

ومحلبهدنشنزدیکدرلیهنقوسایلسرعتبهفاصلهاین.باشندداشتهرامحیطیشرایطباتطبیقوسرعتکاهشبرایکافیزمانکاری
.باشدرؤیتقابلکنترلتحتعبوریترافیکبرایمتری100فاصلهازحداقلبایدایستگاهصورتهردر.داردبستگیموجودفیزیکیشرایط
فاصلهافزایشبابایدمیشد،بامتر100ازکمتردیدفاصلۀتند،شیبهاییاوقوسهایاوطبیعیموانعوجوددلیلبهوکاریمنطقۀدرچهچنان

دیمتص)پرچمدار.نمودتأمینشود،مینزدیککاریمحوطهبهکهعبوریترافیکبرایرامتر100دیدفاصلهحداقلکاری،محوطهازایستگاه
استممکن“یانقطه”موانعدربایستد،شدهدادهقرارراهبندکهخطیدریاوکنترلتحتترافیکبهمجاورشانۀدرباید(آهسته/ایستعالمت

پرچمدار.ندکمیعبورآنازترافیککهبایستدخطیدرشرایطیهیچتحتنبایدهمچنین.شودمستقرراهبندخطمخالفشانۀدرباشدالزم
جهتنهمیبهباشد،رؤیتقابلحرکت،مجازجهتتمامیرانندگانتوسطواضحصورتبهبایستمی“آهسته/ایست”“عالمتمتصدی”

در“آهسته/تایس”عالمتوپرچمداریایستگاه.شودجلوگیریایستگاهاطرافدرکارگرانتجمعازوبایستدتنهاییبهبایدمربوطمتصدی
دارد،دوجودیدمحدودیتکهمواقعیوشبدراستفادهموردپرچمهایوعالیمهمچنین.باشدبرخوردارکافیدیدونورازبایدشب،ساعات

.باشندنورکنندهمنعکسبایدمی



پرچمداری

حیتهایصالواجدکهایدیدهآموزشافرادتوسطبایدها،راهدرترافیکموقتکنترلدرروشیکعنوانبهپرچمداری

واردمجملهاز(مطلوبشنواییودیدخصوصاً)جسمانیمناسبوضعیتازبرخورداریلذا.پذیردصورتباشدالزم

.گیردقرارمدنظربایدپرچمدار،کارگیریبهوگزینشدرکهاستمهمی



پرچمدارلباس

شرایطاظلحبهکهمواقعییاوشبساعاتدرکارچهچنانوبودهفلورسنتنارنجییاوزردبایدپرچمدارلباسرنگ

انتیمترسپنجحداقلعرضبهنورکنندهعکسمننوارهایدارایلباساینبایدگیرد،صورتباشدمحدودیدیدجوی،

1994باالدیدقابلیتبالباسهایاستانداردرعایتخصوصایندرباشند، : B.S (EN) .گرددمیتوصیهاکیدا471ً



پرچمبادادنعالمتنحوه

امتداددررامپرچمیلۀاست،ایستادهترافیکبهروکهحالتیدربایدپرچمدارترافیک،توقفبرای-1

وباشدیترؤقابلوآویزانمیلهزیرازپرچمسطحتمامکهنحویبهداردنگهافقیصورتبهخودشانۀ

قصدکهقابلمنقلیهوسایلطرفبهرادستکفونمودهبلندراخودآزاددستبیشترتأکیدبراینیز

.داردنگهداردراآنهاتوقف



ایستادهیکترافبهروکهحالتیدربایدپرچمدارنقلیه،وسایلبههشداراعالمیاسرعتشکاهبرای-2

.دهدحرکتآرامیبهراپرچماست،

سطحازراپرچم(ببردباالترافقیحالتازراخودبازویودستاینکهبدون)پرچمدارحالت،ایندر

.دهدحرکتپایینبهرومستقیمشانه



ایستادهترافیکرویروبهکهحالتیدربایدپرچمدارنقلیه،وسایلعبوروحرکتبهعشروبرای-3

شکلدرکهگونههمان.بدهدحرکتدستورترافیکبهدیگردستباگرفته،پایینراپرچمواست

.استشدهدادهنشانپرچمداریمختلفمربوطمراحل



مربوطرناظباهماهنگیضمنالزم،ایمنیتأمینمنظوربهبایدرد،گیصورتشبهنگامدراجراییعملیاتچهچنان

.نمودمجهزدیدتأمینبرایمناسبروشناییسیستمبهراکاریمحوطۀ

متصلسانتیمتر90طولبهایمیلهبهوشدهتهیهسانتیمتر70*70حداقلابعادوقرمزرنگبهبایداستفادهموردپرچم

.گیردقرارعمودیحالتبهپرچمباد،وزشصورتدرکهباشدصورتیبهبایستمیپرچمآزادلبه.شود



“آهسته/ایست”تابلویازاستفادهنحوه

اجراییاتعملیمحلازعبورحینترافیکموقتکنترلبرای“آهسته/ایست”عالیمشد،اشارهنیزقبالًکهگونههمان

هراستممکنمذکورعالیم.استالزمعالمتدواینقطربرایمیلیمتر900اندازهیکتنهاگیرند،میقراراستفادهمورد

وشدهختهساسبکمصالحنوعیکازاستممکنیاوچرخاندراآنراحتیبهبتوانکهشوندسوارپایهیکرویبردو

در)ردیدهگذکرپرچمداربرایکهمشخصاتیتمام.بچرخدوشدهنگهداریدستوسیلهبهکهشودنصبایپایهروی

وردمدر(باشدبرخوردارباالییدیدقابلیتازکهمناسبکارلباسوالزمآموزشوجسمیهایتواناییخصوص

.گرددرعایتبایدوکندمیصدقگردان“آهسته/ایست”دستیتابلویمتصدی



متوقفبرایهکتفاوتاینباباشدمیپرچمبادادنعالمتشبیهگردان“آهسته/ایست”تابلویبادادنعالمتنحوه-1

پرچمداریشوردرکهگونههمانراخوددیگردستوگرفتهترافیکمقابلرا“ایست”تابلویبایدنقلیهوسایلکردن

.بگیردترافیکسمتبهرادستکفآورده،باالبیشترتأکیدبرایشداشاره



.بدهدحرکتدستوردیگردستباوگرفتهترافیکمقابلرا“آهسته”تابلویبایدحرکتحالتبرای-2



نمیحرکت(تاسافتادهحالتبهکه)رادیگردستوگرفتهترافیکمقابلرا“آهسته”تابلوینیزهشدارحالتبرای-3

.دهد



دراکیپسرپرستوایمنیکارشناسکهسواالتی

.دهدآنهاپاسخبهبایدعملیاتانجامازبعدوحینقبل،



:کاربهشروعازقبل

کنید؟محافظتوگذاریعالیمراکارمحلچگونهکهداریدطرحیآیا-1

اید؟گرفتهرامحلترابریوراهادارهموافقتآیا-2

اید؟ساختهآگاهکاراجرایزمانازرامربوطراهپلیسآیا-3

اند؟پوشیدهشوددیدهخوبیبهکهلباسیکارگران،ومأمورانهمهآیا-4

کجاست؟اخطاریتابلوهایاولینبرایمناسبمحل-5

است؟الزمکارمحلدراخطاریعالیمنوعچه-6

است؟الزمکارمحلدرانتظامیعالیمنوعچه-7

است؟الزمترافیکیایمنیمخروطوچراغتعدادچه-8



:کارانجامهنگامدر

اید؟دادهتغییرمناسبطوربهراچراغهاومخروطها،عالیمآیاکردتغییرشرایطاگر-1

اند؟شدهگذاریجایونگهداریتمیز،منظمطوربهچراغهاومخروطهاعالیم،آیا-2

اند؟کردهتغییراخطاریعالیمآیاترافیک،کنترلدرتغییرهنگام-3

است؟شدهروشنومحافظتعالمتگذاری،مناسبوکافیطوربههنگامشببرایکارمحلآیا-4



:کارمحلترکازقبلوشدهتمامکارکههنگامی

اند؟شدهآوریجمعچراغهاوترافیکیمخروطهایعالیم،تمامآیا-1

اند؟برگشتهاولیهحالتبهثابتعالیمتمامآیا-2

است؟شدهرساندهراهپلیسوترابریوراهادارهاطالعبهکاراتمامآیا-3




