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 گفتارپيش

 خداوند را شاكريم كه فرصتي فراهم شد تا بخشي از نيازهاي آموزشيي مربييان

هاي رانندگي در قالب كتاب آموزش مربيان مرتفع گردد. بر اساس بنيد آموزشگاه

هاي رانندگي مصوبه هيئت محترم وزيران، آيين نامه اجرايي آموزشگاه 10ماده  7

باشيند. گري ملزم به طي دوره هاي آموزشي ميكليه متقاضيان صدور كارت مربي

مصيوب بيراي دوره آموزشيي  هيايبر اين اساس كتاب حاضر  مطابق با سرفصي 

 هاي بازآموزي تهيه و تدوين گرديده است.يان و دورهبمر

بخش آموزش به عنوان يكي از اجزاي اصلي اصيو  مهندسيي ترافيي  توجه به 

در ارتقاي رفتار ترافيكي كاربران شبكه حم  و نق  و ترافي  از ضيروريات اسيت. 

مردم بيه خصيوك كياربران كاربردي مي توان نگرش آحاد  -هاي علميبا آموزش

 شبكه ترافي  را به موضوع ترافي  و پيامدهاي آن تغيير داد.

اسيت. فص  طراحي و تدوين گردييده 7در اين راستا كتاب آموزشي مربيان در 

آورده گيري در فص  او ، قوانين و مقررات مورد نياز متقاضيان صدور كارت مربي

كاربردي كه ي  راننده در حين  در فص  دوم مهمترين نكات ايمني و .شده است

رانندگي بايد براي حفظ و افزايش سطح ايمني و كياهش سيوانح ترافيكيي ان يام 

توان بخشيي از خطيرات در صورت رعايت اين نكات ميو  استدهش طراحيدهد، 

ناشي از تصادفات رانندگي را كاهش داد. فص  سوم كتاب اختصياك بيه آشينايي 

و فرض بر آن است كيه  ردخودرو داو ايمني فني  با سيستمهايدر سطحي باالتر 

مربيان عزيز بر مطالب بخش فني مندرج در كتاب آموزشي مخصوك هنرجوييان 

تسيل  كيافي  كه بيشتر در خصوك روشهاي سرويس و نگهداري است،پايه سوم 

هاي عملي آورده شده اسيت. در ايين . در فص  چهارم كتاب، آموزش مهارتدارند

ارائيه  ،مهمترين مباحث آموزش عملي مربيان به هنرجويان جلسه، 30بخش طي 

هاي زيست محيطيي ناشيي در فص  پن م به موضوع آلودگيو تدوين شده است. 

هياي اي به نقش خودروها در اي اد آليودگياز ترافي  پرداخته شده و توجه ويژه

هاي اوليه و موارد ميورد نيياز يي  است. مباحثي در خصوك كم ترافيكي شده

اسيت. در كاربر ترافي  هنگام روبرو شدن با سيوانح، در فصي  ششيم آورده شيده
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آخرين فص  كتاب نيز با استناد بيه قيرآن م ييد و رواييات نيوراني ائميه اطهيار 

)عليهم السالم(، توصيه هايي اخالقي و نكاتي ارزنده بيراي مربييان ارائيه گردييده 

 است.

به آنها، بتوان گامي ارزنيده در  اميد است با مطالعه مباحث طراحي شده و عم 

تغيير نگرش مربيان و ساير كاربران ترافي  در كنتر  سيوانح ترافيكيي برداشيته 

 شود.

از كارشناسان و مربيان عزيز انتظار ميي رود بيا مطالعيه كتياب و بيا توجيه بيه 

كاربردي خيود را در راسيتاي بهبيود  ت ارزنده در امر آموزش، پيشنهادهايت ربيا

 به مولفين ارائه نمايند.، ب حاضرمطالب كتا

ارسين اني مهيدي صادقي و مهنيدس احمد در پايان از زحمات آقايان مهندس 

اي داشته انيد قيدرداني كه در طو  مراح  تهيه و تاليف كتاب همكاري صميمانه

 مي گردد.
 

 رانندگي رئيس مركز صدور گواهينامه

 سرهنگ هويدا تزار
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 مقدمه

 هاي مهم تصادفات و سوانح رانندگي عدم رعايت قيوانين و مقيرراتيكي از علت

به دلي  عدم اطالع رسياني كيافي بيه  كه بخشي از آنراهنمايي و رانندگي است 

اي هاي آموزشي توجيه وييژهدر كتابضرورت دارد كاربران ترافي  مي باشد. لذا 

 وضوع شود.به اين م

در كتاب آموزش مربيان، مواردي از قوانين ترافيكي مورد نياز مربيان به اختصار 

. بير ايين اسياس در تا نيازهاي آنان در حوزه قوانين و مقررات مرتفع گرددآورده 

اجراييي  آييين ناميه ،راهنميايي و راننيدگي اي از آييين ناميهاين فصي  چكييده

حترم وزييران، مصيوبات كميسييون عيالي هاي رانندگي مصوب هيئت مآموزشگاه

( هيئيت 90خدمات ترافي ، قانون رسيدگي به تخلفات راننيدگي )اباليييه سيا  

 .استمحترم وزيران ارائه گرديده 
 

 آيين نامه راهنمايي و رانندگي گزيده

 تعاريف 

گيردد راهنمايي و راننيدگي اسيتفاده ميي نامهاصطالحاتي كه در آيين -1 ماده 

 :باشندمشروح زير مي داراي معاني

رو و ي  شود كه حداق  داراي دو خ  اتومبي گفته مي آزادراه به راهي آزادراه:

هر طرف رفت و برگشت بيوده و دو طيرف آن  شانه حداق  به عرض سه متر براي

م يزا باشيد و ارتبيا   كامي هم  به نحوي محصور بوده و در تمام طو  آزادراه از

باالي آزادراه عبور كنيد تييمين  هاي فرعي كه از زير ياراه وسيلهآنها با هم تنها به

 .شود و هيچ راه ديگري آن را قطع نكند
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 .نامه رانندگيسلب اعتبار قانوني گواهي نامه:گواهي ابطا 

داراي دو چرخ در جلو و دو چرخ ديگير در  كمدستكه  اتومبي : هر نوع خودرو

 .كار رودبه  عقب بوده و براي حم  بار يا انسان

زميييان درج شيده در ميتن بير  معيياينه فنيي  معييياينه فنيي: اعتبار بير 

 .نقليه استوسيله

 .نقليه در زمان كوتاهوسيله ايست ايستادن:

نقليه براي هر مدت ممنيوع وسيلهت ممنوع )توقف مطلقاً ممنوع(: ايس ايستادن

 .است

سيتادهاي  از سيويگواهي ان ام معاينه فنيي كيه  بر  يا برچسب معاينه فني:

كننيده فني م از صادر و برگيه بيه درخواسيت معاينه معاينه فني خودرو يا مراكز

 .گرددبرچسب به سمت راست شيشه جلو الصاق مي تحوي  و

داراي دو خي  عبيور در هير طيرف بيوده و  كيمدسيتراهي است كه  بزرگراه: 

و بيه طيور  جيدا شيده باشيد ترافي  دو طرف آن به وسيله موانع فيزيكي از هيم

معيدودي  توانيد تعيدادراه مييهاي ييرهمسطح است. بزر معمو  داراي تقاطع

 .سطح كنتر  شده داشته باشدتقاطع هم

واحدهايي از راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهيوري اسيالمي  ه:پليس را

كنتر  بر اجيراي قيوانين و مقيررات راهنميايي و راننيدگي در  ايران كه نظارت و

 .دارند هاي كشورجاده

تعييين  اي كه با لباس وييژه و ت هييزاتآموز آموزش ديدهدانش پليس مدرسه:

آميوزان از عيرض ايمين دانيش دادن شده از طرف مسئولين مدرسيه بيراي عبيور

 .گرددميمور مي هارو راهسواره

نقلييه موتيوري ييا  شخصي ييرسوار كه بدون استفاده از هيچ نوع وسيله پياده:

دسيتي،  جيايي كالسيكه، چيرخنمايد و يا مبادرت به جابيهي حركت ميييرموتور

 .نمايددار و مانند آن ميدان، سبدهاي چرخجامه

شده و براي عبور و جيداشيده از خيابان كه در امتداد آن واقع بخيشي رو:پيياده

 .يافته است مرور پيادگان اختصاك
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انحيراف  پيچ )قوس افقي(:

 .مستقيم راه در سطح افق

 
 

آمدوشيد  شيدآمد(:) ترافي 

وسيياي  نقليييه و اشييخاك و 

 .هاحيوانات در راه
 

قطاري شهري است كه به طور معمو  در خطيو  ريليي  خياباني(: تراموا )قطار

 .نمايدنقليه ديگر حركت مي رو وساي واقع در سطح سواره

سيطح ييا بيه صيورت هيم دو يا چند مسييراي است كه در آن محدوده تقاطع:

 .كنندسطح با يكديگر تالقي ميييرهم

 .نقليه در زمان طوالني بدون حضور رانندهوسيله ايست توقف:

دستگاهي است كه با انيداختن سيكه ييا پرداخيت حيق  (:سنج )پاركومترتوقف

زميان هاي ديگر، اجيازه توقيف را در روش هاي اعتباري ياتوقف، استفاده از كارت

 .دهدخودرو ميمعين به

بيراي سيوار و  مگرنقليه ممنوع است، توقف وسيله :(ممنوع پاركع )توقف ممنو

 .اسيييتقرار راننيييده در پشيييت فرميييان پيييياده كيييردن، مشيييرو  بيييه

ناميه راننيدگي و محيروم نميودن گواهي اخذ و ضب  نامه رانندگي:توقيف گواهي

 .موقت دارنده از مزاياي قانوني آن

 .ه خارج از شهر براي عبور و مروررا :جاده

تر است راه ديگر به طور معمو  عريض راهي است كه در برخورد با جاده اصلي:

 .گرددمي با نصب عاليم راهنمايي و رانندگي، اصلي تلقي يا و

و  اندراهي كه اشخاك يا مؤسسات براي كاربرد شخصي ساخته جاده خصوصي:

 .زه مال  استاستفاده ديگران از آن منو  به اجا
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طيور پيوندد و بيهراه اصلي منشعب شده و يا به آن مي راهي كه از جاده فرعي: 

عالييم راهنميايي و راننيدگي، فرعيي تلقيي  تر است و بيا نصيبمعمو  كم عرض

 .شودمي

هايي است كه هنگام به كياربردن از چراغ است عبارت :ز(چراغ ترم)چراغ توقف 

رود تيا توجيه الزم را بيه كيار ميي توقيف بيهترمز پايي براي كياهش سيرعت ييا 

 .بدهد نقليهكنندگان از راه در پشت سر وسيلهاستفاده

حضيور  هايي است كهعبارت از چراغ هاي كوچ  جلو(:چراغ جانبي جلو )چراغ

 .دهدنقليه و عرض آن را از سمت جلو نشان ميوسيله

يي اسيت كيه هياعبيارت از چيراغ :(هاي كوچ  عقيبچراغب )چراغ جانبي عق

 .دهدسمت عقب نشان مي از نقليه و عرض آن راحضور وسيله

است كه در امتيداد طيو   هاييعبارت از چراغ چراغ جانبي وساي  نقليه طوي :

قادر به تشيخي   رود تا رانندگان وساي  نقليه ديگروساي  نقليه طوي  به كار مي

 تيه شيده و در قسيمتها براي هر دو طرف در نظر گرفطو  آن شوند. اين چراغ

متير از  3باشيند و در حيدود هير عقب قرمز رنگ و در قسمت جلو زرد رنگ ميي

 .شوندنقليه نصب مي طو  وسيله

بيرد تيا نقليه به كار ميوسيله عبارت از چرايي است كه راننده چراغ دنده عقب:

ترتييب بيه ديگيير  نقلييه روشين كييرده و بيه ايينراه را بيه طيرف عقيب وسييله

عقب بيوده و  نقليه در حا  راندن بهكنندگان از راه اخطار نمايد كه وسيلهاستفاده

 .خواهد به عقب برانديا مي

نقلييه را تيا هايي كه جلوي وسيلهچراغ ست ازا عبارتچراغ رانندگي )نورباال(:  

 .كندروشن مي 150فاصله 

 
بيرد تيا نقليه به كار ميه وسيلهي است كه رانندهاي عبارت از چراغ ا:چراغ راهنم

كنندگان از راه اخطار نمايد كه راننده قصد تغيير جهت به راست استفاده به ديگر

 .و يا توقف را دارد و يا چپ، گردش
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نقلييه را در وسييله هيايي كيه جليوست از چراغا عبارت چراغ عبور )نور پايين(:

رانندگاني كيه  ناراحتي كند و موجب خيره شدن چشم يافاصله نزدي  روشن مي

 .شد كنندگان از راه نخواهدآيند و ديگر استفادهاز طرف مقاب  مي

 
عبارت از چرايي است كه در اتومبي  نصب شيده و بيراي بهتير  :شكن چراغ مه

 آسا و گرد ويبيار و ماننيد آن بيه كيارراه در هنگام مه و برف و باران سي  ديدن

 .رودمي

ها كه به منظيور سيهولت حركيت و اي است در تقاطع راهمحدوده تقاطع:حريم 

 .يابداختصاك مي ايمني تردد

اولويت حق  حق تقدم عبور:

 اي نسبت بهنقليه عبور وسيله

وساي  نقليه يا نسبت به ساير 

 .پيادگان و بالعكس

 
كشي عرضيي خ  خ  ايست:

كيه در ورودي تقياطع و  است

منظور تعييين ميرز توقيف به 

وساي  نقليه پيش از گيذرگاه 

سطح راه ترسيم  پياده برعابر 

  .شودمي

مسيير اصيلي ييا  نوعي خ  عبور كه خودروهياي ورودي بيه خ  تغيير سرعت:

واگراييي  گرايي و يياتوانند در طو  آن، سرعت خود را براي همخروجي از آن مي

 .ايش يا كاهش دهندبا جريان ترافي  افز



 10     هاي رانندگيآموزشگاه مربيانآموزش 

 

  

 
 

 
است كيه در طيو  مسيير، بيه عبيور يي  سيتون  روبخشي از سواره خ  عبور:

گيردد. يي  راه مشخ  ميي كشي حدود آننقليه اختصاك يافته و با خ وسيله

عبور از سمت  هاي  عبور داشته كه اين خ تواند در هر جهت ي  يا چند خمي

 .شوندگذاري ميراست به چپ از شماره ي  به باال شماره

دوچرخه در سطح معابر كه عبور ست از مسير ويژه ا عبارت دوچرخه: خ  عبور

 .گرددحدود آن مشخ  مي كشي و يا رنگبا تابلو، خ 

 هيايتم حركيان يا خ  عبوري است كه به منظور تغيير سيرعت، خ  كمكي:

 .شودگردشي و يا افزايش ظرفيت راه، در كنار خ  عبور اي اد مي

كشي با رنگ متفاوت از خطو  ديگير مسيري است كه به وسيله خ  خ  ويژه:

موانعي از بقيه مسيرها مشخ  گرديده و براي عبور و مرور ي  يا  و يا عاليم و يا

 .اختصاك دارد نقليهچند نوع وسيله

 .قائم انحراف مسير مستقيم راه در سطح (:خم )قوس عمودي

از موتيور  ها كه نيروي محركه آننقليه قاب  حركت در راههر نوع وسيله خودرو:

  .روباشد، به استثناي وساي  نقليه ري 
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بييش از  راه عبور و مرور در مح  سكونت و فعاليت مردم كه عيرض آن خيابان:

 .متر باشد 6

عيرض سيواره روي آن  هاي ديگيرر برخورد با راهراهي است كه د خيابان اصلي:

در ييير  بيشتر است و يا با نصب عاليم راهنمايي و رانندگي، اصلي تلقيي شيده و

 .اين صورت در سمت راست راه ديگر قرار دارد

هاي ديگر، عيرض سيواره روي آن كه در برخورد با راه راهي است خيابان فرعي:

يي و رانندگي، فرعيي تلقيي شيده و در ييير راهنما كمتر است و يا با نصب عاليم

 .باشد اين صورت در سمت چپ راه ديگر قرارگرفته

ست از تمامي سطح خيابان، جاده، كوچه و كليه معابري كيه بيراي ا عبارت :راه

 .شوداختصاك داده مي عبور و مرور عموم

رفت و برگشيت  هاي عبوربخشي از بدنه راه است كه در دو طرف خ  شانه راه:

 .رودرار داشته و براي توقف اضطراري وساي  نقليه به كار ميق

راننيدگي،  عالمت عمودي و افقي مانند تابلو، چيراغ راهنميايي و هر نوع عاليم:

كننيده، سيوت و حركيت و همچنين ت هيزات هيدايت كشي، نوشته و ترسيمخ 

ور و دار بيراي كنتير  و تنظييم عبيصالحيت هايمقام دست و ييره كه به وسيله

 .شودمرور تعيين و به كار برده مي

هاي اساسي وسيله نقليه شام  محور، كليه قسمت هاي اصلي:قطعات و قسمت 

اتاق و رنگ كه تعويض آنها باعث تغيير مشخصات اساسيي وسييله  موتور، شاسي،

 .گرددنقليه مي

پروانييه تاكسيييراني،  اعييم اسييت از م يوز راننييدگي بييا وسيياي  نقليييه عميومي:

 بيرداري، كيارت و ييا دفترچيه كيار )بير  فعالييت( كيه از طيرف مراجيعبهيره

دار به نام اشخاك صادر و اجازه رانندگي با وساي  نقلييه عميومي را بيه صالحيت

 .دهدمي آنان

بيرداري از آنهيا هستند كه در طراحي و بهره معابري راههاي شرياني درجه ي :

شيود. ايين معيابر ارتبيا  بيا ميي داده جايي وساي  نقليه موتوري برتيريبه جابه

شرياني درجه ي  براساس نحوه  هاينمايند. راههاي برون شهري را تيمين ميراه
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گردنيد كيه تقسييم ميي راهها به دو گروه آزادراه و بيزر كنتر  دسترسي تقاطع

تعييين  عالي همياهنگي ترافيي  شيهرهاي كشيورها را شورايضواب  اجرايي آن

 .نمايدمي

بيرداري از آنهيا  بهره معابري هستند كه در طراحي و رياني درجه دو:راههاي ش

بيراي رعاييت . شودجايي و دسترسي وساي  نقليه موتوري برتري داده ميبه جابه

 هاي شرياني درجهشود. راهاين برتري حركت پيادگان از عرض خيابان كنتر  مي

  اجراييي آنهيا را دهنيد كيه ضيوابهاي شهري را تشكي  مييدو شبكه اصلي راه

  :نمايد و عبارتند ازهماهنگي ترافي  شهرهاي كشور تعيين مي عاليشوراي

كننده هاي جمع و پخشراهي است كه ارتبا  بين خيابان ي:شرياني اصل -الف 

هيا نسيبت بيه هاي بين تقياطعدر اين معابر فاصله .كندها را برقرار ميراهو بزر 

 .ها كمتر استبزرگراه

)خيابييان جمييع و  فرعييي ريانيشيي -ب 

پخش كننده(: راهي است كه ارتبا  بين 

هاي شيرياني خيابان هاي محلي وخيابان

ها كنند. در اين خياباناصلي را برقرار مي

از عرض خيابيان  مح  عبور عابران پياده

 .بايد مشخ  باشد
 

بيرداري از آنهيا نيازهياي بهيره هايي هستند كه در طراحي وراه راههاي محلي:

شود و ارتبا  بين گرفته مي وساي  نقليه و عابران پياده، با اهميت يكسان در نظر

 .كنندمي هاي شرياني فرعي را برقرارها و خيابانكوچه
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هياي فنيي بازديد ظاهري و آزمايش معاينه فني:

خيودرو و سين ش مييزان  براي تشخي  اصيالت

 .محيطي وسيله نقليه سالمت فني، ايمني و زيست

  
هيا بيه وسييله منطقه و محلي كه آمد و شد وساي  نقليه در آن ممنوعه: منطقه

 .دار ممنوع شده باشداعالم قبلي مراجع صالحيت عاليم خاك و يا

ات جاميد هر نوع مواد راديو اكتيو، منف ره، محترقيه، مايعيات ومواد خطرناك: 

 .آن زا يا سمّي و يا اسيدي، گازهاي فشرده، زباله ويژه و فاضالب و مانندآتش

فني وسييله نقلييه كيه  هر نوع نقصان يا تغيير در وضعيت ظاهري و نق  فني:

گازهياي  موجب كاهش ضريب ايمني در رانندگي و يا افزايش بيش از حيد م ياز

 .آالينده هوا و يا آلودگي بيش از حد م از صدا گردد

وسيييله ويييژه خييدمات انتظييامي، ترافيكييي، پزشييكي،  نقليييه امييدادي: وسيييله

اضطراري آب، برق و گاز كه به وسييله راهنميايي و راننيدگي  نشاني و امدادآتش

 .شودمي تعيين و با عاليم ويژه مشخ 

 
 يو مقررات رانندگ راهنمايي و رانندگي عاليماز مواد مربوط به  ايگزيده

 اي كه بر  معاينه فني معتبر نداشيته باشيد،رانندگي با وسيله نقليه -43 ماده

وساي  نقليه خويش را براي ان ام معاينه  بايدممنوع است. دارندگان وساي  نقليه 

در مراكز فني م از تعيين شده حاضر و پس از احراز شيراي  الزم، بير  ييا  فني

كه مدت اعتبار آن و مشخصات وسيله  دريافت نمايند. اين گواهي برچسب معاينه
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بايد بر سطيح دروني قسيمت باالي سمت راست شيشه  شودنقليه در آن درج مي

برحسيب اعالم مراجيع مربيو ، نصييب يييا  جلو و يا بر روي پالك وسيله نقليه،

راهنميايي و راننيدگي و پلييس  قرار داده شود، به نحوي كه براي كنتر  ميموران

 د.باشديدن راه قاب  

طو  مدتي كه برچسب يا بر  معاينه فني اعتبيار دارد، در صيورت  در -هتبصر

 .است براي رفع نق  اقدام نمايد بروز نق  فني، مال  موظف

وساي  نقلييه اعيم اسيت از تشيخي  اصيالت،  معاينه و آزمايش فني -44اده م

 .وساي  نقليه سالمت زيست محيطي، فني، ت هيزاتي و ايمني

هياي عميومي طبيق نظير حركت وسيله نقلييه در راه مواردي كه در -53ه ماد

بيه عليت معاييب و نيواق  فنيي،  كارشناس راهنمايي و راننيدگي ييا پلييس راه

با نصب پيالك  خطرناك تشخي  داده شود ضمن اعما  قانون، پالك آن اخذ، و

مال   شود. پس از رفع عيب و نق  فني الزم استتعميري به تعميرگاه اعزام مي

يا نماينده قانوني وي براي پس گرفتن پيالك بيه راهنميايي و راننيدگي محي   و

 .نمايد مراجعه

هاي كوچ  جلو و خطر عقب بايد در شراي  جوي معميولي نور چراغ -56ماده 

 خيره كننيده نبايدهاي راهنما و ايست متري ديده شود. نور چراغ 150از فاصله 

 .باشد

نور باشند كه تابش نور  داراي وسيله تبدي  هاي بزر  جلو بايدچراغ -59ماده 

 :را به باال يا پايين به ترتيب زير عوض كنند

باال )چراغ رانندگي( بايد طوري تنظيم گردد كه به وسييله آن وجيود  نور -الف 

 .متري تشخي  داده شود150فاصله  اشخاك يا اشيا از

وسيله آن اشخاك  شود كه به نور پايين )چراغ عبور( بايد به نحوي تنظيم -ب 

 .متري مشخ  شوند 35يا اشيا از فاصله 

 ها هنگيام حركيت دركليه وساي  نقليه، شيب -71ماده  

ها بايد سه چراغ يا سه مشع  الكتريكي با نيور قرميز جاده

در شراي  جوي معمولي از  يا دو مثلث شبرنگ ايمني كه
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متري قاب  ديدن باشند همراه داشيته باشيند  150فاصله 

 .ضرورت، برحسب مورد، از آنها استفاده نمايند گامتا هن

راننده هر وسيله نقليه كه مرتكب تصادف من ر به جرح يا فوت گردد،  -87ادهم

است بالفاصله وسيله نقليه را در مح  تصادف متوقف سياخته و بيا نصيب  موظف

نقلييه  نامه، رانندگان وسياي ( اين آيين71دهنده برابر ماده ) عاليم ايمني هشدار

آگاه سازد و تا هنگامي كه تشريفات مربو  به رسييدگي از  ديگر را از وقوع حادثه

پليس راه پايان نيافته از تغيير وضع وسيله نقلييه ييا  سوي راهنمايي و رانندگي و

بالفاصله اقدام بيه انتقيا  م روحيان بيه مراكيز  صحنه تصادف خودداري نموده و

 .درماني نمايد

 
در تصادفات من ر به جرح در صورتي كه وسيله نقليه ديگيري بيراي  - تبصره 

م روحان به مراكز درماني موجود نباشيد، راننيده وسييله نقلييه در  انتقا  فوري

ها در سطح راه، اقيدام بيه گذاري مح  قرار گرفتن چرخعالمت تواند باتصادف مي

 .نقليه خود نمايد حم  م روحان با وسيله

نحيوي كيه امكيان  هرگاه تصادف تنها من ر به خسارت مالي شود بيه -89ماده

نقلييه  باشد، رانندگان موظفند بالفاصله وسيله حركت از وسيله نقليه سلب نشده

را براي رسيدگي و بازدييد كارشناسيان تصيادفات در محي  حادثيه، بيه كنيار راه 

 .كنند تا موجب سد معبر نگردد منتق 

 باييدتصادف من ير بيه جيرح ييا فيوت  ي  نقليه هنگامرانندگان وسا -91ماده

رانندگي وسيله نقليه خود را  نامهبالفاصله نام و نشاني صحيح و مشخصات گواهي

ميدارك قيانوني اعيم از  ميموران انتظامي اعالم دارنيد و در صيورت درخواسيتبه

اييين ميموران مربو ،  نامه، كارت شنياسايي خودرو و بيميه ناميه از سيويگواهي

 .مدارك را بيه آنان تسليم نمايند
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رانندگاني كه با وسيله نقلييه متيوقفي كيه سرنشيين نيدارد تصيادف  -92ماده 

وقوع تصادف را تيرك كننيد و در صيورت مراجعيه نكيردن  نمايند نبايد مح مي

راننده وسيله نقليه و يا مييموران راهنميايي و  راننده و يا مال  آن، بايد صاحب يا

نشاني كام  خود آگياه سيازند و در صيورت  يا پليس راه را از هويت ورانندگي و 

نشاني دقيق خيويش و شيماره و  خانوادگي ودسترسي نداشتن به ايشان، نام و نام

محليي قابي   مشخصات ديگر وسيله نقليه خيود را بير روي كاييذي نوشيته و در

 .نمايند ديدن بر روي وسيله نقليه متوقف، الصاق

گاني كييه بييا حيوانييات، اشيييا ، راننييد -93 ميياده

هيا تصيادف و اي ياد خسيارت ماننيد آن تاسيسات و

نمايند، بايد به منظور جليوگيري از بسيته شيدن مي

و پيشگيري از بروز حيواد  احتميالي ديگير، در  راه

 حيوان مرده ييا مصيدوم و همچنيين امكانصورت 

رو اشيا باقي مانده در مح  تصادف را از سطح سيواره

مالكان آنها يا مييموران  صاحبان و بايده و بيرون برد

راهنمييايي و راننييدگي و يييا پليييس راه را از وقييوع 

 .نمايند تصادف آگاه
 

اشيخاك اعيم از پيياده ييا سيوار بير  رانندگان كليه وسياي  نقلييه و -98ماده 

و ييا  دسته جمعي پيادگان حيوانات و يا اشخاصي كه مسئو  هدايت انفرادي و يا

نمايند، مگر اين  پيروي از عاليم و مقررات مربو  بايدباشند ها ميحيوانات در راه

هيا را در نكردن آن كه ميموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه به داليلي رعايت

 .مح ، م از اعالم كنند

هيا ييا تنظييم عبيور و ميرور ممكين اسيت بيه وسييله چراغ كنتر  و -99ماده

ها، يا ميموران راهنمايي و رانندگي و پليس ترسيم ها وبلوها، نوشتهكشي يا تاخ 

حسب مورد الزم باشد، بيه عمي  آييد. در هير  راه و يا به هر وسيله ديگري كه بر

پيام عاليم يا مقيررات در محي   حا  فرمان پليس راهنما كه ممكن است مغاير با

 .باشد مقدم خواهدبود
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نقليه طويي  باييد دو عيدد عالميت نشيان دوطرف عقب وساي   در -100ماده 

زرد يا سفيد رنيگ كيه داراي حاشييه قرميز  دهنده وسيله نقليه طوي  )مستطي 

سر را از طوي  بودن آنهيا آگياه  است( الصاق گردد تا رانندگان وساي  نقليه پشت

 .گرداند

كه عبور و مرور به وسيله چراغ راهنميايي و راننيدگي  هاييدر مح  -101ماده

 :روداست به كار ميمقاصدي كه معين شده هاي زير برايشود، رنگمي كنتر 

اي وسياي  نقلييه رانندگان -چراغ سبز براي حركت -الف

شوند حق عبور يا گردش دارند؛ مگير كه با چراغ سبز روبرو مي

 باشد. به وسيله عالمت ديگري ممنوع شده آنكه گردش

 
اي را تقدم عبور وساي  نقلييه يه در حا  گردش بايد حقدر هر حا  وساي  نقل

پيادگياني را كيه از گيذرگاه  روند و حق تقدمكه در مسير م از خود مستقيم مي

ترافي  در جهتيي  ند رعايت نمايند. با وجود اين اگر جريانهست پياده در حركت

 ردچيه واچنان متراكم باشيد كيه چنيانها در حا  پيش رفتن هستند آنكه آن

تقاطع گردند با تغيير و تبدي  بعدي رنگ چراغ نتوانند از آن خارج شيوند، چيراغ 

 .تقاطع، رانندگان را براي ادامه حركت م از نخواهد ساخت سبز در

اي كه با رانندگان وساي  نقليه -احتياط چراغ زرد براي -ب

ييا از تيراز چيراغ  گردند نبايد از خي  ايسيتاين چراغ روبرو مي

چنيان بيه خي  كيه آنمگير آن و رانندگي عبور كننيد؛ راهنمايي

يا چراغ راهنمايي و رانندگي نزدي  شيده باشيند  ايست تقاطع و

چيراغ راهنميايي و  كه پييش از عبيور از خي  ايسيت ييا از تيراز

 رانندگي نتوانند به آساني توقف نمايند.

 

به حركت خود ادامه داده و بيا  بايدقبلي به تقاطع  در صورت ورود در هر حا  

 .گذرگاه عبور كنند رعايت مقررات ديگر از تقاطع يا
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اي كيه رانندگان وساي  نقلييه -چراغ قرمز براي ايست -پ 

كنند باييد پييش از خي  وييژه ايسيت، چراغ قرمز برخورد مي با

نبودن خ  ايست در فاصيله پينج  توقف كام  نمايند و در صورت

چيراغ  رانندگي بايستند و تا روشن شدن متري چراغ راهنمايي و

  .سبز و تخليه تقاطع از وساي  نقليه منتظر بمانند

مكلفند  رانندگان وساي  نقليه -براي عبور با احتيا  زن زردچراغ چشم  -ت 

 .گذرگاه پياده با احتيا  و سرعت كم عبور نمايند با ديدن اين چراغ از تقاطع و

راننيدگان وسياي  نقلييه در  -ايسيت و عبيور زن قرمز بيرايچشم  چراغ -  

يا در صورت نبودن خي  ايسيت  صورت برخورد با اين چراغ نبايد از خ  ايست و

نموده و پس از اطمينان  از تراز چراغ راهنمايي و رانندگي فراتر روند و بايد توقف

ديدن تيابلوي  نگامه هااقداماز نبودن خطر تصادف، حركت و عبور نمايند. همين 

 .ايست بايد ان ام شود

مسير جداگانه گردش به راست به وسيله جيدو   هايي كهدر تقاطع -102ماده 

چراغ راهنمايي و رانندگي قرمز اسيت،  است، هنگامي كهكشي تعبيه نشدهيا خ 

اي صورت نصب تابلوي وييژه باشند در رانندگاني كه قصد گردش به راست داشته

اليه سمت راسيت منتهي توانند ازنمايد، ميراست را م از اعالم ميكه گردش به 

كه با چراغ سيبز  راه و با رعايت احتيا  و حق تقدم عبور وساي  نقليه و پيادگاني

 .شوند باشند، وارد راه م اور سمت راستدر حا  عبور مي

ي هاميموران صالحيت دار با فرمان هدايت و كنتر  ترافي  از سوي -104ماده

 :گيردزير ان ام مي

 هميهمفهيوم ايين حركيت بيراي  -طيور عميودي بلند كردن دسيت بيه -الف 

خواهدبود. اما راننيدگاني كيه توقيف  كنندگان از راه به معناي توجه توقفاستفاده

اين عالميت، راننيدگاني را . ها ايمني كافي ندارد مستثني هستندوساي  نقليه آن

 .سييازدنمي انييد ملييزم بييه توقييفكييه پيشييتر وارد محوطييه تقيياطع شييده

ايين  مفهيوم -اي ميمور به دو طرف و بطور افقيهبلند كردن دست يا دست -ب 

حركت براي كليه استفاده كنندگان از راه كه جهت حركت آنها در امتيداد جهيت 
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باشيد، بيه معنياي دار ميهاي مييمور صيالحيتداده شده با دست يا دسيت نشان

هاي يمور پس از دادن اين عالمت دست يا دسيتممكن است م .ايست خواهدبود

نيز براي رانندگاني كيه در سيمت جليو و عقيب  خود را پايين بياورد. اين حركت

 .باشدمي ميمور قراردارند به منزله عالمت ايست

به شك  شيطرن ي و بيه  هايي كه سطح آنهاها و يا تقاطعدر خيابان -105ماده

امكيان  كه تيراكم خودروهيا زيياد اسيت و رنگ زرد و سياه نقاشي شده، هنگامي

 پييش از محي  نقاشيي شيده باييدتخليه به هنگام تقاطع وجود ندارد، رانندگان 

 .دارند متوقف شوند و مسير حركت ديگر خودروها را باز نگه

توقيف ييا تغييير  رانندگاني كه قصد گردش به راست يا بيه چيپ ييا ي108ماده

وسييله  متر به مح  گردش يا توقف بيه100از فاصله حدودي  بايدمسير را دارند 

 :ترتيب زير عالمت دهندچراغ راهنما به

راهنماي سمت راست وسيله نقليه را روشن  براي گردش به راست، چراغ -الف 

 .كنند

 .سمت چپ را روشن نمايند براي گردش به چپ، چراغ راهنماي -ب 

 .نمايند براي توقف، چراغ راهنماي سمت راست را روشن -پ 

 براي تغيير مسير و يا تغيير خ  حركت، در فاصله مناسب، چراغ راهنماي -ت 

 .سمت راست يا چپ را بر حسب مورد، روشن كنند
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وساي  نقليه موتوري كه چراغ راهنما نداشته و همچنيين  رانندگان -109ماده 

ها بايد با دسيت بيه شيرح ها و دوچرخهموتورسيكلت وساي  نقليه يير موتوري و

 :زير عالمت بدهند

گردش يا تغيير مسير به راست، دسيت چيپ  براي -الف

 .را به طرف باال نگهدارند

 

تغيير مسير به چپ، دسيت چيپ را  براي گردش يا -ب

 .به طور افقي نگهدارند
 

 .رف پايين نگهدارندبه ط براي توقف، دست چپ را -پ

 
پيايين بيه طيور  براي كاستن سرعت، دست چپ را به طور افقي از بياال بيه -ت

 .متناوب حركت دهند

( و همچنين عاليم الزم بيراي سيبقت بيه ياخبار) عاليم آگاه سازي -110ماده

 :باشدشرح زير مي

 .كوتاه در روز بوق -الف 

 .تعويض نور چراغ باال و پايين در شب چند بار تبدي  و -ب 

سبقت گرفتن اعم از اين كه روز باشد يا شيب، بيراي جليب توجيه  هنگام -پ 

 .استفاده از چراغ راهنما ضروري است وساي  نقليه پشت سر،

شب در كنار و بيرون سطح راه توقيف نماييد  ايهرگاه وسيله نقليه -113ماده 

رو باشد و نور كافي حاشيه سواره س برطوري كه كناره وسيله نقليه متوقف ممابه

متييري وجييود  150 در آن محيي  بييراي تشييخي  اشيييا يييا اشييخاك از فاصييله

نقلييه  باشد، راننده يا متصدي وسيله نقليه )اعم از ايين كيه درون وسييلهنداشته

هاي كوچ  جلو و خطر عقب وسيله نقليه را باشد يا بيرون آن( مكلف است چراغ
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هاي بزر  را با نيور باشد چراغچه چراغ كوچ  خراب شدهدارد. چناننگه روشن

 .سازد پايين روشن

بيراي وسييله نقلييه  بيني نشيدهها خرابي و نق  پيشهرگاه در راه -114ماده

بييرون بيرده و  موتوري اي اد شود، راننده مكلف است آن را از مسير عبور و مرور

پيادگان  ي  نقليه ديگر ودر مح  مناسبي كه موجب سد راه و مزاحمت براي وسا

 نباشد متوقف سازد. در اين مورد و در موارد ديگري كه وسيله ياد شده قيادر بيه

حركت نباشد و انتقا  آن به مح  مناسبي مقدور نگردد، در صيورت نبيودن نيور 

بايد به منظور آگاه ساختن رانندگان ديگر، عاليم ايمنيي بيه ترتييب  كافي در راه

 :دهد زير در مح  قرار

 70 هايدر وس  راه چراغ الكتريكي و يا مشع  نيوراني قرميز در فاصيله -الف 

 متري جلو و عقب و يكي ديگر در پهلوي وسيله نقليه از كيار افتياده بگيذارد. در

وسيله موانع فيزيكي مسير رفت و برگشت وساي  نقليه از هم جيدا هايي كه بهراه

قب و پهلوي وساي  متوقف كيافي قراردادن عاليم مندرج در فوق در ع شده است

 .خواهدبود

هاي اي از كار بيفتد عاليم بايد در فاصيلههرگاه وسيله نقليه سر پيچ يا تپه -ب 

متري متوجه 200قرار داده شود تا رانندگان وساي  نقليه ديگر، از فاصله  مناسبي

 .شوند خطر

بيه عليت كيافي  بيفتيد و ها از كارهرگاه وسيله نقليه موتوري در راه -115ماده

راننده باييد در  بودن روشنايي مح  احتياجي به استفاده از چراغ يا مشع  نباشد،

 االضيالع داراي زمينيه سيفيد ييا زرد بياهاي شيبرنگ متساويوس  جاده مثلث

سيانتيمتر در فاصيله  30حاشيه قرمز از نيوع عالميت احتييا  بيه ابعياد حيداق  

 .دهد ديدن باشد قرارعقب آن به نحوي كه قاب   متري جلو و70

اي كه وسييله نقلييه ديگيري آن را نوع وسيله نقليه روي يدك و هر -117ماده

سانتيمتري طوري نصيب شيود  50سفيد به ابعاد حداق   كشد بايد ي  پرچممي

 .دو طرف جاده آن را ببينند تا رانندگان ديگر از فاصله دور و از
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خ  عبور يا مسير عبوري سيمت  زا بايدرانندگان كليه وساي  نقليه  -118ماده

 :راست راه حركت نمايند، مگر در موارد زير

 .هنگام سبقت گرفتن از وسيله نقليه جلو -الف

 .بسته شده و امكان عبور نباشد هنگامي كه سمت راست راه به هر علتي -ب

 .چپ هنگام گردش به -پ

ير بيين مسي كشي شده، وسياي  نقلييه باييد درهايي كه خ در راه -119ماده 

 خطو  حركت كنند و از آن خارج نشوند و در صورت نياز به خروج و تغيير خ 

حركت، احتيا  كام  را نموده و ابتدا بيا اسيتفاده از چيراغ راهنميا و ييا بيا دادن 

رانندگان وساي  نقليه ديگر را از قصد خود آگاه سازند و سپس با رعاييت  عالمت،

خطيو  كنياري در حركيت هسيتند وارد اي كيه در وساي  نقليه حق تقدم عبور

كشي ندارند هرگونيه تغييير مسيير هايي كه خ راه هاي عبور ديگر شوند. درخ 

رعاييت احتييا  و دادن عالميت و  حركت به چپ و راست ممنوع است، مگير بيا

همچنين انحراف و ت ياوز  ر.عبور وساي  نقليه هم مسير و م اورعايت حق تقدم 

سيبقت م ياز و  اب  )مخالف( ممنوع است؛ مگر در مواردوساي  نقليه به مسير مق

 .با رعايت ضواب  سبقت

كشي ييا عالييم هايي كه به وسيله خ وس  راه رانيندگي در بخش -120ماده 

براي سبقت گرفتن يا گردش بيه چيپ،  اند، به جزديگر به سه بخش تقسيم شده

 .است بر حسب مورد با رعايت عاليم و مقررات مربو ، ممنوع

هاي ي  خ  ممتد كشيخ  هايي كه به وسيله عاليم، ماننددر راه -121ماده 

از  بايدرانندگان ، اندقسيم شدهو يا دو خ  ممتد و يا موانع فيزيكي به دو بخش ت

برخيي از  بخش راست راه حركت كننيد و حيق ندارنيد از روي آنهيا بگذرنيد. در

اسيت، ه تبيدي  شدههاي راه كه ي  خي  از دوخي  ممتيد بيه خي  برييدبخش

م از به سبقت گيرفتن و ييا  هستند كه در سمت خ  بريده در حركت رانندگاني

توجه به طو  خ  بريده و بيا رعاييت مقيررات  گردش به چپ، برحسب مورد و با

 .باشندمي بخشهاي سبقت و گردش،
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هايي كه به وسييله عالييم، در راه -121ماده

 هاي يي  خي  ممتيد و ييا دوكشيخ  مانند

خ  ممتد و ييا موانيع فيزيكيي بيه دو بخيش 

از بخيش راسيت  بايدرانندگان ، اندتقسيم شده

راه حركييت كننييد و حييق ندارنييد از روي آنهييا 

 بگذرند.
 

هاي راه كه ي  خ  از دوخ  ممتد بيه خي  برييده تبيدي  برخي از بخش در

و  كه در سمت خ  بريده در حركتند م از به سبقت گرفتن است، رانندگانيشده

توجه به طو  خ  بريده و با رعايت مقررات  يا گردش به چپ، برحسب مورد و با

 .باشندمي هاي سبقت و گردش،بخش

باييد در جهيت و مسيير  هاي ي  طرفه رانندگان وسيله نقليهدر راه -122ماده

 .است م از عبور كنند و حركت برخالف مسير تعيين شده به هر شك  ممنوع

و ييا موانيع  كشييهايي كه به وسييله عالييم، ماننيد خ در ميدان -123ماده 

 ها گردشاز سمت راست آن بايداند رانندگان وساي  نقليه فيزيكي مشخ  شده

كيه بيه وسييله نمايند و حركت در خالف جهت تعيين شده ممنوع است؛ مگر آن

 .عبور از سمت چپ م از اعالم شود عاليم ديگر،

انيد، وساي  نقلييه كنيدرو م ياز اعيالم گرديده هايي كه عبوردر راه -124ماده 

از اولين خ  عبور سمت راست يا  بايد گونه وساي  نقليه در هر حا رانندگان اين

 .نمايند هايي كه براي عبور آنها تعيين شده حركتمح 

نقليه ديگري در جهت  اي از روبروي وسيلههنگامي كه وسيله نقليه -125ماده 

طيرف راسيت  تا حيد امكيان در بايداننده هري  از آنها كند، رمخالف حركت مي

رو در جهيت حركيت خود حركت نمايد و در صورت لزوم به حاشيه بخش سيواره

نزدي  شود. اگر در ان ام اين عم  مانع وجود داشته باشد و يا وسيله نقلييه  خود

حركت او شود، بايد از سرعت خود كاسته و در صيورت ليزوم توقيف  ديگري مانع

 .جهت مقاب  اجازه عبور دهد يد تا به وساي  نقليهنما
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رانندگي به وسيله تابلو يا عاليم  ها و مناطقي كه ميزان سرعتدر راه -126ماده

م از براي رانندگان وساي   است، سرعتديگر راهنمايي و رانندگي معين نگرديده

 :باشدقرار زير مي نقليه به

 مسكوني او  ي در شهرها و مناطق 

 ي معابر شرياني درجه ي  فال 

 .كيلومتر در ساعت 125و حداكثر  70ها حداق  آزادراه -1 

 .كيلومتر در ساعت100ها حداكثر راهبزر  -2 

 شرياني درجه دو ب ي معابر 

 .كيلومتر در ساعت60هاي شرياني اصلي حداكثر خيابان -1 

 .كيلومتر در ساعت 50هاي شرياني فرعي حداكثر خيابان -2 

 .كيلومتر در ساعت 30ها حداكثر معابر و ميدان در اين -معابر محلي -پ 

                    مناطق ييرمسكوني هاي بيرون شهر ودوم ي در راه 

 تساع كيلومتر در 120و حداكثر 70حداق   -هاالف ي آزادراه 

        كيلومتر در ساعت 110حداكثر  -هاراهب ي بزر 

 يلومتر در ساعتك 85ها حداكثر و شب 95حداكثر  روزها -هاپ ي جاده 

هيا در هيا بيه اسيتثناي وانتبوس، و انواع باركشاتوبوس، ميني تردد -1تبصره 

 است.شهري ممنوع هاي شهري و بينآزادراه (سرعت)خ  سوم 

م ياز بيراي وسياي  نقلييه موتيوري در هريي  از  حيداكثر سيرعت -2تبصره 

محي  بيه وسييله عالييم تعييين  توجيه بيه شيراي  ها باهاي عبوري آزادراهخ 

 دد.گرمي

هايي كه بر حسب ضرورت با نصب تابلو يا در مح  هاعالوه بر آزادراه -127ماده

است، راننيدگي بيا سيرعت كمتير از گرديده عاليم ديگر حداق  سرعت نيز معين

 .نخواهدبود حداق ، م از

سرعت كم حركيت نماينيد  ر باها آن قدرانندگان حق ندارند در راه -128ماده 

بيراي پرهييز از  كيهكه باعث كندي عبور و مرور يا نابساماني آن بشوند، مگير آن

 .خطر و تصادف ضروري باشد
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 هيايي كيه چيراغ راهنميايي ودر تقاطع بايدرانندگان وساي  نقليه  -129ماده 

 هاسر پيچرانندگي يا ميمور راهنمايي و رانندگي يا تابلوي ايست وجود ندارد، در 

هايي كه موانعي در مسيير حركيت ها و به طور كلي در مح هاي تنگ و تپهجاده

داشته باشد و همچنين هنگام بارندگي يا مه يا كوالك و مانند آنهيا از  آنان وجود

نقليه تاحدي كه برحسب ميورد بيراي پرهييز از خطير ييا تصيادف  سرعت وسيله

 .كت نمايندسرعت مطمئن حر ضرورت دارد، بكاهند و با

هاي تنگ يا پير عبور از معابر و گذرگاه رانندگان وساي  نقليه هنگام -130دهما

آهسيته  بايدشود، آنها ديده نمي متر مقاب  50جمعيت و يا هنگامي كه بيشتر از 

حادثيه ييا اخيال  در  و با سرعت مطمئن حركت كنند و در صورت احتما  وقوع

يا آن را  مورد، حركت وسيله نقليه را كندنظم و مزاحمت براي پيادگان، برحسب 

 .متوقف سازند

اي را كيه در جهيت وساي  نقليه رانندگاني كه قصد سبقت گرفتن از -132ماده

لزوم پيس از روشين  هاي م از و در صورتنمايند دارند، در مح آنان حركت مي

يرنيد سبقت گ كردن چراغ راهنما و يا با دادن عالمت الزم تنها از سمت چپ آنها

بيا  راهنما و يا و پس از سبقت و طي مسافت كافي، بار ديگر با روشن كردن چراغ

دادن عالمت به طرف راست راه متوجه و در مسير قبلي خود قرار گيرند به نحوي 

اي كه از آن سبقت گرفته شده بسته نشود يا موجيب تصيادف وسيله نقليه كه راه

اي كيه در حيا  اسيت وسييله نقلييهسبقت گرفتن از طيرف ر نشود. با وجود اين

 .خواهدبود باشد م ازگردش به چپ مي

 
وارد آن شود باييد  خواهد براي سبقت گرفتنمسيري كه راننده مي -133ماده 

بوده و تفاوت  تا فاصله دور و مطمئني از طرف مقاب  خالي از هرگونه وسيله نقليه

بيه  ه نقليه جلويي براي سبقت كيافي باشيد تياسرعت بين وسيله نقليه او و وسيل

 .باشد اين ترتيب موجب به خطر انداختن خود و ترافي  سمت مقاب  نشده
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شود بايد راه را از آنها سبقت گرفته مي اي كهرانندگان وساي  نقليه -134ماده 

است باز كنند و بير سيرعت خيود  اي كه در حا  سبقت گرفتنبراي وسيله نقليه

 .نيفزايند

 :موارد زير ممنوع است سبقت گرفتن در -135ماده 

هاي تند و سربااليي كه در سر پيچ -الف 

 .كم است ميدان ديد راننده

 
 

 50هيا تيا متر مانده بيه پيچ 50از  -ب

ييا در  هيامتر پس از آن يا در تقياطع راه

كيه بيه وسييله آهين، مگير آنتقاطع راه

 .عاليم، سبقت م از شناخته شده باشد

 
 

 
 سبقت در تقاطع ممنوع

 
 ها ممنوعسبقت در پيچ

 .هنگامي كه روشنايي و ميدان ديد به هر علت كافي نباشد -پ 

اي كه خود در حا  سيبقت گيرفتن اسيت، مگير در نقليه سبقت از وسيله -ت 

 .بيشتر، اين عم  م از باشد راهي كه به دلي  وجود سه خ  عبور يا

 .شهري ها در معابرها و كاميونتوبوسبراي ا -  
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بيه  كيههيا، مگير آنآن پايانها تا ها و پ متر مانده به ورودي تون 100از  -ج 

 .باشدوسيله عاليم، سبقت م از شناخته شده

 .سبقت گرفتن ممنوع اعالم شده باشد در نقاطي كه با نصب عاليم ويژه -چ 

نزديي  و ييير ايمين از روبيرو در  يااي در فاصلههنگامي كه وسيله نقليه -ح 

 .باشدحا  حركت مي

براي هميه اجبياري اسيت،  رعايت مقررات مربو  به حق تقدم عبور -136ماده

راننيدگي  مگر در مواردي كه موجب مقررات خياك ييا عالييم وييژه راهنميايي و

 .خالف اين حكم داده شده باشد

گونه هايي كه هيچميدان ها ووساي  نقليه در تقاطع حق تقدم عبور -137ماده 

 :باشد، به ترتيب زير است وجود نداشته عالمت و چراغ راهنمايي و رانندگي

 اي كه روبروي يكديگر در حركيتنقليه عرض اگر دو وسيلهدر تقاطع هم -الف 

حيق تقيدم عبيور بيا  بخواهند با هم وارد خيابان م ياور واحيدي شيوند، هستند

 .كندگردش ميسمت راست اي است كه بهوسيله

وسيله نقليه از دو ييا چنيد  هرگاه دو يا چند -ب 

راه مختلف به تقاطع هم عرض برسند، حق تقيدم 

اي است كه در طيرف راسيت نقليه عبور با وسيله

 .وسيله نقليه ديگر قرار دارد
 

ون اي اسيت كيه درها حق تقدم عبور با وساي  نقليهميدان هنگام ورود به -پ 

 .هستند ميدان در حا  حركت

و  اي است كه به طيور مسيتقيمها حق تقدم عبور با وسيله نقليهدر سه راه -ت 

كند حتي اگر عرض خياباني كه مسير آن است در سمت و مسير م از حركت مي

 .تالقي كننده كمتر باشد از عرض راه

اي اسيت كيه از فرعي حق تقدم با وسيله در برخورد راه اصلي با راه -138ماده 

شيوند، باييد فرعيي وارد راه اصيلي مي كند. رانندگاني كه از راهراه اصلي عبور مي

نموده و پس از رعايت حق تقيدم  پيش از ورود به راه اصلي، در صورت لزوم توقف
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و با سرعت م ياز عبيور  اي كه در مسير م از خود در راه اصليعبور وساي  نقليه

 .وندكنند، وارد اين راه بشمي

اسيت بير وسياي   اي كه در مسير م از در حا  حركتوسيله نقليه -140ماده 

 نقليه متوقفي كه در حا  شروع حركت به جلو ييا عقيب، گيردش و ييا دور زدن

 .هستند حق تقدم عبور دارد

 در گييذرگاه پييياده كييه چييراغ -141ميياده

باشييد، حييق تقييدم راهنمييايي و راننييدگي نداشته

 .است عبور با پيادگان
 

يكيديگر حركيت  در خيابان يا در تقاطعي كه وساي  نقلييه روبيروي -142ماده

اي نقليه اي بخواهد گردش به چب كند حق تقدم با وسيلهكنند، هرگاه وسيلهمي

 نمايد. در مح  توقيف )پيارك( كنياراست كه مستقيم و در مسير م از عبور مي

ت كه ضمن حركت به عقيب مشيغو  توقيف ييا اي اسخيابان حق تقدم با وسيله

 .است پارك كردن

وجود موانع ثابيت  هايي كه مسير حركت وساي  نقليه به علتدر راه -143ماده 

عمراني، حفاري  اعم از وساي  نقليه پارك شده، مصالح ساختماني، اشيا ، عمليات

عبيور بيا  دمو يا براي عبور از مسير م از كافي نباشد، حيق تقي و خرابي راه بسته

 اي است كه مسيير عبيور آنهيا بياز ييا سيهم عبيور بيشيتري را داراوساي  نقليه

  .باشدمي

هياي مشيابه بيا ويژگي دارهاي شيبهاي كوهستاني و يا راهدر راه  -144ماده 

مقاب  ييرممكن و  ها عبور از كنار وساي  نقليه طرفهاي كوهستاني كه در آنراه

كنيار  اي كه در جهت سرازيري در حركت است بايد بيههباشد، راننديا مشك  مي

 .بدهد اي كه در جهت سربااليي در حركت است تقدم عبوررانندهراه رفته و به 

باشيد پرتگياه مي هاي مسطح كه دو طرف راه منتهي بيه كيوه ودر راه -تبصره 

 .دارند اي است كه در طرف پرتگاه قرارحق تقدم عبور با وساي  نقليه

آن جياي توقيف  ( كيه در كنيار144هياي منيدرج در مياده )در راه -145هماد 

از آن بيه  تواند با اسيتفاده)پارك( يا شانه كافي وجود دارد به نحوي كه راننده مي
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كنيد،  كنار برود و با استفاده از آن از عقب رفتن يكي از وساي  نقلييه جليوگيري

 آن بيه راننيده واقيع در جهيت راننده واقع در جهت سربااليي بايد با اسيتفاده از

خواهنيد از كنيار اي كيه ميچه يكي از دو وسيلهسرازيري اجاره عبور دهد. چنان

عبور كنند به منظور امكان عبور، م بور به عقب رفتن بشود، اين عم  را  يكديگر

كه در جهت سرازيري قرار دارد ان ام دهد، مگر آنكه به طور آشكار  ايبايد وسيله

 .تر باشدراننده واقع در جهت سربااليي آسان ز سويان ام آن ا

حركيت اسيت و همچنيين در هير  اي كه شب درراننده وسيله نقليه -146ماده

بودن هيوا، وجيود  مح  يا زمان ديگري كه به علت نبودن نور كافي ناشي از ابري

هياي باييد چيراغ مه، باران، برف، عبور از تون  و مانند آنها ديد كافي وجود ندارد،

 .نمايد وساي  نقليه را به ترتيب مقرر در مواد بعدي روشن

دارد باييد تنهيا از  هيايي كيه نيور كيافي وجيودهيا و جادهدر خيابان -147ماده

جليو از  هاي جيانبيهاي جانبي جلو و عقب در صورت خرابي ناگهاني چراغچراغ

 .چراغ عبور )نورپايين( استفاده شود

بايد روشن باشند، اگر چند وسيله نقلييه متصي   هاچراغ هنگامي كه -148ماده

هايي كه با توجه به مح  نصبشان پوشيده چراغ هم حركت كنند، روشن كردنبه

هياي هاي جلوي وسيله اولي و چراغچراغ شوند ضرورت ندارد ولي در هر حا مي

 .باشند عقب وسيله آخري بايد روشن

هيا از جاده كيه در هسيتند انندگان وساي  نقليه موتيوري موظيفر -149ماده

در  چراغ رانندگي )نورباال( استفاده كنند تيا بتواننيد كلييه اشييا و اشيخاك را

 فاصله دور ببينند، مگر در موارد زير كه بايد از چراغ عبور )نور پايين( استفاده

 :نمايند

. كنيداي كه از جهت مخالف حركت ميهنگام روبرو شدن با وسيله نقليه -الف

متري از چراغ عبور )نورپيايين(  150ت راننده بايد از فاصله حداق در اين صور

نمايد تا راننده طرف مقاب  بتواند به راحتي و بدون خطر بيه راه خيود  استفاده

عين حا  براي جلوگيري از تابش خييره كننيده نيور بيه چشيم  ادامه دهد. در

هياي ميه غهاي كوچ  ييا چرامورد از چراغ توان بر حسبرانندگان ديگر، مي
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 .شكن استفاده نمود

وسييله نقليه از فاصله نزدي  عقب وسيله نقليه ديگيري كيه  هنگيامي كه -ب

 .مگر وقتي كه درحا  سبقت گرفتن باشد كند،درحا  حركت است عبور مي

 
هيا )بيه اسيتثناي آزاد اي كه در شانه راهوساي  نقليه هاي جلوچراغ -150ماده 

اي كه از مقاب  در نمايند با ديدن حركت وساي  نقليهمي ها( توقفو بزرگراه هاراه

هياي براي تشخي  وجود و ابعاد وسيله نقليه، چراغ حركتند بايد خاموش شود و

 .نمايند كوچ  و جانبي را روشن

 :ها به شرح زير استگردش در تقاطع قواعد -152ماده

سرعت و جهيت و موقعييت وسياي   ه بهبراي گردش به راست بايد با توج -لفا

مناسب و با اسيتفاده  كنند با فاصله كافي واي كه در جلو و عقب حركت مينقليه

و بيه طيور  از چراغ راهنما و يا با دادن عالمت، وارد خ  عبور سمت راست شيده

 .كام  از كنار تقاطع بگذرند

و جهييت و موقعيييت  بييراي گييردش بييه چييپ بايييد بييا توجييه بييه سييرعت -ب

چيراغ  كنند از فاصله كافي و مناسباي كه در جلو و عقب حركت مينقليهوساي 

راهنما استفاده نموده و يا بيا دادن عالميت وارد مسيير م ياز سيمت چيپ شيده 

كه پس از ورود به تقاطع، وسيله نقليه در حدود مركز تقاطع قرار گييرد  طوريبه

در مسير و محي  مستقيم و اي كه حق تقدم عبور وساي  نقليه و سپس با رعايت

سرعت به چپ گردش نمايد به نحوي كه پيس  با حداق  هستند م از در حركت

 .آن خيابان قرار گيرد نظر در م اورت محور وس  از ورود به خيابان مورد

خي  عبيور  هاي بيرون شهر كه منحصير بيه دوبراي گردش به چپ در راه -پ

وجيود نداشيته باشيد، راننيدگان  رفت و برگشت بوده و مانع فيزيكي وس  جياده

الييه نقليه را در شانه راه و در صورت نبودن آن، در منتهيوسيله بايدنقليه  وساي 

راست راه متوقف نموده و سپس با توجيه بيه سيرعت و جهيت و موقعييت  سمت

باشند و با استفاده از چراغ طور مستقيم در حا  حركت مي اي كه بهوساي  نقليه

 .اقدام به گردش نمايند دادن عالمت راهنما و يا با
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نقليه وسيله بايدبه چپ، رانندگان  هاي ي  طرفه براي گردشدر راه -153ماده

 .چپ گردش كنند اليه طرف چپ خيابان هدايت و سپس بهرا به منتهي

هيا هييا و تون سرباالييي ها ومتيري پيييچ150دور زدن در فياصله  -154ماده 

خطيه ممتيد  ست و همچنين از روي خ  پر يا ممتد )ي كه ميدان ديد كافي ني

 .يا دو خطه ممتد( ممنوع است

هيا و ورودي و راههيا و بيزر وسيله نقلييه در آزادراه به عقب راندن -155ماده

هاي ديگر هنگام ضرورت، بيا احتييا  كامي  راه باشد. درخروجي آنها ممنوع مي

ن راه عبيور وسياي  ديگير، م ياز بسته شيد براي پرهيز از وقوع هرگونه حادثه و

 .است

نما بير سيطح آنهيا مسيير حركيت هايي كه با ترسيم جهتتقاطع در -156ماده

تنها در همان جهت ترسيم شيده بير سيطح تقياطع  بايدمشخ  شده، رانندگان 

نما بير سيطح آن مسيير ترسيم جهت حركت خود ادامه دهند. در معابري كه بابه

بر سطح معبر را  ا حد امكان مسير مشخ  شدهحركت مشخ  شده، رانندگان ت

كيه  كه قصد تغيير خ  يا توقف يا گردش داشيته باشيندكنند، مگر ايندنبا  مي

 .شوندمي در اين صورت با رعايت كام  مقررات، از مسير مشخ  شده خارج

كردن مسيافران و ييا براي سوار و پيياده كليه رانندگان وساي  نقليه -158ماده 

الييه سيمت راسيت در منتهي هياي م ياز و يياخود بايد تنها در مح سرنشينان 

 .سواره رو توقف نمايند

نقليه عميومي بيين شيهري در يا پياده كردن مسيافران وسياي  سوار و -هتبصر 

 ت.تنها در پايانه ياد شده م از اس شهر، صورت وجود پايانه مسافربري در

هاي عبور يا مسير نقليه در خ كوتاه يا طوالني وساي  هرگونه توقف -159ماده

ها براي عرضه نقليه در حاشيه راههمچنين توقف وساي  وساي  نقليه و پيادگان و

ت مع اشخاك و ييا وسياي  نقلييه در محي  ييا  و خريد و فروش كاال كه موجب

رانندگي و احتما  وقوع تصادف گيردد  كاهش توجه رانندگان از انحراف ديد و يا

اضطراري كيه امكيان انتقيا   نقليه در صورت توقفگان وساي ممنوع است. رانند
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بيا نصيب  باييدباشيد،  نقليه به بيرون خ  و يا مسير عبوري وجود نداشيتهوسيله

 .را آگاه نمايند نقليه ديگر و پيادگانمتري رانندگان وساي 70عاليم، از فاصله 
ر آن روشين اي را كيه موتيونقلييه اي م از نيست وسيلههيچ راننده -160ماده

دور گيردد. در معيابر  است حتي در مح  م از متوقف سازد و خود از آن پياده و

به سمت كناره  هاي جلو وسيله نقليه رادار پس از توقف، رانندگان بايد چرخشيب

شيوند،  راه بپيچانند و سپس با رعايت ديگر نكات ايمني، موتور را خاموش و پياده

 .باشد ا منتهي به پرتگاههايي كه كناره آنهمگر در راه

شيود ترتيبي كه مقيرر مي به بايدنقليه در موارد زير رانندگان وساي  -161ماده

 :توقف نمايند

سازي شنيداري هاي آگاهكه دستگاه هنگام برخورد با وساي  نقليه امدادي -الف

 نقليه را در مسييرامكيان وسييله يا دييداري خودر را به كار انداخته باشند تا حيد

باز كنند و در صورت ليزوم  هدايت و راه را براي آنهام از خود به سمت راست راه

 .تا گذشتن وساي  نقليه امدادي متوقف شوند

ورود به تقاطعي كه عاليم يا مييمور راهنميايي و راننيدگي ندارنيد،  پيش از -ب

 .با احتيا  كام  از تقاطع بگذرند بايد بايستند و سپس

حضور يا عبيور اشيخاك باييد  ذرگاه پياده و در صورتپيش از رسيدن به گ -پ

 رانييندگان پشييت نقليه خود را متوقف سازند و همچينين با دادن عالميتوسيله

 .كنند سر را نيز به توقف دعوت نمايند تا پيادگان با آرامش عبور

 هياي ميدارس كيه بيراي سيوار و پيياده كيردنهنگام برخورد بيا اتومبي  -ت

آموزان با ايمني كامي  باشند، توقف نمايند تا دانشحا  توقف ميآموزان در دانش

 .عرض راه عبور كنند از
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كيه عالييم  آهين شيهري، هنگياميآهن و ييا راهسطح راههاي همدر تقاطع - 

 الكتريكي يا مكانيكي يا پرچم قرمز ييا سيوت قطيار نزديي  شيدن آن را اعيالم

ر بسته شده يا در حا  باز و بسته شيدن اسيت و ييا مسيير دارد يا دروازه عبومي

در پنج متيري عالميت ييا دروازه  كمدستروي ري  متراكم باشد، بايد  عبوري از

 .قطار بگذرد و تقاطع براي عبور آزاد گردد توقف كام  كنند تا

 نقليه امدادي براي وساي  نقليه ديگر ممنوعپوشش وساي  حركت در -1تبصره

 .است

هياي ميدارس و اتومبي  رانندگان وسياي  نقلييه موتيوري بيه وييژه -162ماده

آهين هرچنيد راه باشند، در مح  تقياطعنقليه كه حام  مواد خطرناك ميوساي 

از  عالمتي وجود نداشته باشد بايد به طور كام  توقيف كننيد و پيس از اطمينيان

هيا، ز روي ري خطر بودن معبر، از تقاطع بگذرند. در هير حيا  هنگيام عبيور ابي

 .باشندبه تعويض دنده نمي م از

 ت:هاي زير ممنوع اسنقليه در مح وساي  ايستادن يا توقف -163ماده

 .رو و گذرگاه پيادهپياده -الف

ها يا ورودي و خروجيي اتومبيي  ها و كوچهها و جادهمقاب  ورودي خيابان -ب

 .هاساختمان روي

 .داخ  تقاطع -پ

 آهنها يا تقاطع راهراهسه ميدان يا تقاطع يا متري15در فاصله  -ت

آب نصيب شيده در  نشاني و شيرهايمتري شيرهاي آب آتش15در فاصله  - 

 .هاراه

هاي راهنميايي و متري اطراف چراغ 15در فاصله  -ج 

نقليه ميانع هايي كيه توقيف وسياي و يا مح  رانندگي

 .ديد عاليم راهنمايي و رانندگي بشود

 
 .هاپيچ پاياناز ابتدا تا  -چ

نشيياني، پليييس و آتش متييري ورودي و يييا خروجييي مراكييز 15در فاصييله  -ح

 .هاي پزشكيبيمارستانها و فوريت
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 (.باشند )توقف دوبلهخود متوقف مي اي كهكنار وساي  نقليه -خ

 .ارتفاع ها و معابر درها و درون تون روي پ  -د

از  هسيتند رو آن قاب  عبور نبوده و پيادگان م بيورپياده هايي كهدر خيابان -ذ

 .رو عبور كنندبخشي از سواره

آنها كه بيا عالييم راهنميايي و  هاي وساي  نقليه همگاني و حريمدر ايستگاه -ر

 .رانندگي مشخ  است

راهنمايي و رانندگي مانند تابلوهاي توقيف ممنيوع و  هايي كه عاليمدر مح  -ز

شطرن ي در سطح تقياطع و ييا معيابر نييز  هايكشينوع و يا خ يا ايستادن مم

 .داللت بر ممنوعيت توقف نمايد

نقطه از معابر در حا  تعمير، شستشو و تعويض روين و نيز در طيو   در هر -ژ

هياي عبيور و دوچرخه و همچنين در طيو  مسيير و خ  مسيرهاي ويژه اتوبوس

 .هاآزادراه

سنج )پياركومتر( نصيب شيده و ييا توقيف بيا دستگاه توقف در جاهايي كه -س

كننده، م ياز سينج بيا عالييم مشيخ توقف كارت پارك يا انواع ديگر ت هييزات

نداشتن كارت پارك م از و ييا  علت پرداخت نكردن هزينه توقف و ياباشد، بهمي

 .پايان زمان توقف

مشيابه  هنگام استفاده از پاركومتر، كيارت پيارك و بايدمراجع مسئو   -تبصره

هايي كه تابلوهاي ايستادن ممنوع، توقف ممنوع و حمي  آنها و همچنين در مح 

نمايند، به وسيله تيابلو مسيتطي  شيكلي در زيير جرثقي  و مانند آن نصب مي با

 .هاي ممنوعيت توقف و حم  با جرثقي  را اعالن كنندشده زمان تابلوهاي ياد

نقليه ديگير حركيت وسييله شت سراي كه در پنقليهرانندگان وساي  -173ماده

كننيد. چگيونگي  فاصله مناسبي را براي جلوگيري از تصادف حفظ بايدكنند، مي

 دو هاي آموزشي تهيه شيده و بيا روش قاعيدهوسيله متنرعايت فاصله مناسب به

 ناميه،( ايين آيين97هياي آموزشيي موضيوع تبصيره مياده )ثانيه از طريق كتاب

 .شودنامه آموزش داده مييكنندگان گواهدرخواستبه
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از  سييوار كييردن بيييش -175ميياده

ظرفييييت م ييياز تعييييين شيييده در 

نقليه و همچنين گذاشتن بيار ييا وسيله

جلو ييا عقيب آن  اشيا ديگر در قسمت

اعم از درون ييا بييرون كيه ميانع دييد 

  .است راننده گردد ممنوع
 .ها ممنوع استدر سرازيري حركت با دنده خالك -177ماده

اسيتعما  نماينيد ييا  رانندگان حق ندارند ضمن رانندگي، دخانييات -180ماده

ت هييزات ماننيد  خوراكي يا آشاميدني مي  كنند و استفاده از هرگونيه وسياي  و

راننيدگان ت. ي و رفتاري راننده گردد ممنوع استلفن همراه كه باعث انحراف ذهن

 .باشند توجه داشته در هرحا  به طور كام  به جلو بايد

 راننيدگي بيراي كسيي كيه نوشيابه الكليي ييا -181ماده 

آور مصرف كرده تيا رفيع كامي  موادمخدر و داروهاي خواب

 .است آثار آن ممنوع
 

نقليه عميومي وسياي  سوار كيردن اشيخاك آليوده بيه كثافيات در -182ماده 

 .مسافربري م از نيست

ناميه نامه راننيدگي خيويش، بيمههنگام رانندگي گواهي يدباراننده  -183ماده 

شناسايي خودرو را همراه داشيته باشيد و در صيورت  شخ  ثالث خودرو و كارت

يا پليس راه، آنها را تسليم نمايد. ميمور  درخواست ميموران راهنمايي و رانندگي و

ميواردي  را بازگردانيد، مگير در موظف است پس از مالحظه و بررسي مدارك آنها

منظيور درج تخليف در آن  ناميه بيهنامه، اخيذ گواهيكه به موجب قانون يا آيين

ناميه اخيذ گواهي ضيرورت داشيته باشيد. در ايين صيورت در برابير دادن رسييد،

 .گرددمي

طور كليي هرنيوع سيوت بلبليي و بيه هاي شييپوري،استفاده از بوق -184ماده 

منياطق مسيكوني و  ييرعيادي در سازي صيوتي بيا صيداي ناهن يار ووسيله آگاه

كيه  هياييهمچنين زدن بوق ممتد يا ييرضروري يا مكرر و يا زدن بيوق در مح 
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اين عم  به وسيله عاليم منع شده اسيت، ممنيوع اسيت. اسيتفاده از بيوق بيراي 

مانند صدا زدن افراد، جلب توجه مسافر، اعالم حضور و بياز كيردن درب  مقاصدي

 .نها ممنوع استمانند آ منز ، خداحافظي و

كام  بسته باشيد و  درهاي وساي  نقليه در حا  حركت بايد به طور -187ماده

 .نيست باز كردن آنها پيش از توقف كام  م از

نقليه ممنيوع در وسياي  فرسوده و ييراسيتاندارد تايرهاياستفاده از  -189ماده

رتب  و ييا مي طور كلي در صورت اعالم مقامياتاست. هنگام برف و يخبندان و به

كيه  اينقليهميموران راهنميايي و راننيدگي و ييا پلييس راه، راننيدگي بيا وسييله

 .است ممنوع شكن م هز نباشد،يخ تايرهاي آن به زن ير و يا چرخ

رو ممنيوع روي پيياده روهيا و توقيف آنهياعبور وساي  نقليه از پياده -192ماده

 .است

گلگيير ييا ركياب ييا سياير  روي سوار شدن و سوار كيردن اشيخاك -193ماده

 .است نقليه ممنوعقسمتهاي بيروني وساي 

متعلق به او نيست يا راننده  اي را كهنقليهكس حق ندارد وسيلههيچ -198ماده

از محي  خيود حركيت  باشد، بدون اجازه كسي كه آن را در اختييار داردآن نمي

مقيررات و در  قوانين و دهد يا با آن رانندگي كند، مگر ميموران انتظامي با رعايت

 .چارچوب وظايف قانوني

نامه رانندگي نيدارد اجيازه شخصي كه گواهي كس حق ندارد بههيچ -199ماده

متخلف برابر مقررات كيفري رفتار خواهيد  نقليه خود را بدهد. بارانندگي با وسيله

 .شد

نظير كارشيناس  بنيابراي را كيه نقليهنيدارد وسييله كيس حيقهيچ -200ماده

داراي عيب و نق  فني بوده يا وساي  ايمنيي  هنمايي و رانندگي و يا پليس راهرا

 .ها براندباشد، در راه نامه را نداشتهكام  مقرر در اين آيين

بيراي رسياندن م روحيان بيه مراكيز  در صورت نبيود امكانيات الزم -204ماده

تصيادفات  رسياندن مصيدومان همكاري الزم را بيراي بايددرماني، كليه رانندگان 

 .دهند رانندگي به اولين مركز درماني ان ام
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حلبيي، مايعيات ليزج و چيرب،  ريختن شيشه، بطيري، مييخ، سييم، -206ماده

نقلييه، اي ياد  هاي ساختماني و زباله، مصالح ساختماني، شستشوي وسياي نخاله

نقليه وساي  طور كلي هر عملي كه باعث سد راه و اي اد خطر و انحرافموانع و به

ممنوع است.  ها و حريم قانوني آنهاها، شانه جادهاز مسير حركت باشد بر روي راه

 همچنين ريختن هرگونه زباله، ضيايعات و اشييا، آب دهيان و ماننيد آن از درون

 .وسيله راننده و يا سرنشينان ممنوع استخودرو به

ب يا هاي متفرقه و همچنين الصاق يا نصهرنوع عاليم و پالك نصب -207ماده 

ها عكس و نوشتن عبارات و ترسيم نقوش روي شيشيه نقش هرنوع آگهي، نوشته،

منظور ت ارت، تبليغ، نميايش و ماننيد آن به نقليهيا بدنه دروني يا بيروني وساي 

پيشينهاد شيوراي عيالي همياهنگي  ممنوع است؛ مگر بر اساس ضوابطي كيه بيه

هيا بيا ميورد جاده سيد. درترافي  شهرهاي كشور به تصويب وزير كشور خواهد ر

 .شودمي تصويب وزارت راه و ترابري اقدام

 :بايدپيادگان  -215ماده

 .رو استفاده نكنندرو وجود دارد از سطح سوارهپياده هايي كهدر مح  -الف 

رو وجيود نيدارد ييا در صيورت وجيود بيه داليليي پيياده هايي كهدر مح  -ب 

رو و عكس جهيت حركيت يه سمت چپ سوارهالمنتهي ييرقاب  تردد باشد بايد از

 .وساي  نقليه عبور نمايند

هياي هيوايي و هاي پيياده، پ گذشتن از عيرض راه، تنهيا از گيذرگاه براي -پ

 .م از عبور نمايند هاي زيرزمينيگذرگاه

كرده و مراقب  رو خوددارياز دويدن، پريدن و ورود ناگهاني به سطح سواره -ت

 .دنقليه باشنحركت وساي 

ها از البيالي درختيان و ها و خيابانراهبزر  ها نگذرند و دراز حصار آزادراه - 

 .نكنند هاي حاشيه و ميانه راه عبوربوتهگ 

 ها با روشن شدن چراغ سيبز مقابي  خيود )چيراغ عيابر( حركيتدر تقاطع -ج

 .نمايند و هنگامي كه چراغ عابر قرمز بود عبور نكنند

 .ها عبور نكنندها و ميدانرو خيابانويژه، سواره خطو كشي از موانع و خ  -چ
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هاي تعيين شده عبيور هاي اصلي، از خارج از گذرگاهخيابان ها وراهدر بزر  -ح

 .نكنند

وسييله نقلييه و همچنيين صيحبت خيابان براي سيوار شيدن به رودر سواره -خ

 .قف نكنندنقليه، تويا سرنشينان وساي  كردن يا خريد و فروش با راننده

نقليه هنگيام حركيت وسييله بايد نقليهرانندگان و سرنشينان وساي  -220ماده

 .دارند كمربندهاي ايمني خود را بسته نگاه

 
 

 12سوار كردن كودكان كمتير از  -تبصره 

نقليه و همچنيين سا  در صندلي جلو وسيله

در آيوش داشيتن كيودك هنگيام راننيدگي 

 .است ممنوع
 

حركت، ييا نصيب  نقليه در حا باز گذاشتن در صندوق عقب وسيله -221ماده 

 .است نقليه شود ممنوعپرده يا كركره يا هرچيز ديگري كه مانع ديد عقب وسيله

كننيده ديگير تخريب ريزش روين، نفت گاز، بنزين و مايعات آلوده و -222ماده

 .ها ممنوع استدر راه
 

هيئت محتررم مصوب هاي رانندگي آموزشگاه آيين نامه اجراييگزيده 

 هاي رانندگي(وزيران )ويژه مربيان آموزشگاه

هاي رانندگي شخصي است آموزش ديده و ماهر در امر تعليم مربي آموزشگاه* 

رانندگي كه متون، قوانين و مقررات و اصو  ايمني مربو  به راننيدگي صيحيح را 

 دهد.مي هاي الزم به هنرجو آموزشبراي كسب مهار

وسيله نقليه آموزشي وسيله اي است كه داراي عالئيم مشخصيه و ت هييزات * 

مندرج در اين آيين نامه بوده و به وسيله آن به هنرآموزان، آموزش رانندگي داده 

 مي شود.
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: ايين آموزشيگاه وظيفيه آميوزش پايه سوم رانندگيآموزشگاه رانندگي گروه * 

نفيير ظرفيييت و  15ه وسيياي  نقليييه تييا هنرآمييوزان متقاضييي دريافييت گواهيناميي

 كيلوگرم را بر عهده دارند. 3500خودروهاي خدمات عمومي و وانت تا 

هاي رانندگي، كليه خودروهاي آموزشي بر اساس آيين نامه اجرايي آموزشگاه* 

بايد سالم، فاقد عيب و نق  فني و داراي بر  معاينه فني معتبر بوده و بييش از 

 ب تر نباشند.سا  از مد  سا  عق 5

هاي رانندگي بايد داراي شيراي  و ت هييزات وساي  نقليه آموزشي آموزشگاه* 

 زير باشند:

اسيتفاده  بيرايداراي پدا  كالچ و ترمز در طيرفين جليو وسييله نقلييه  -1

 هنرجو و مربي و دو آيينه داخ  و دو آيينه بغ .

 يمه نامه شخ  ثالث، ديه و سرنشين )بيمه تعليماتي(ب -2

 ب و نق  فني.فقدان عي -3

نصب تابلو با نام آموزشگاه با زمينه زرد به صورت عمودي بر روي سيقف  -4

 خودرو.

 )در جلو( نقش نام آموزشگاه در دو طرف بدنه خودرو -5

احتييا  تحيت آميوزش نصب تابلو خطر با شيك  مثليث تحيت عنيوان  -6

ه با زمينه سفيد يا زرد و داراي حاشيه به رنگ قرمز در عقب و جلو وسيل رانندگي

 نقليه.

 شراي  مربي آموزشگاه رانندگي عبارت است از:* 

 تابعيت جمهوري اسالمي ايران -1

سا  تمام و گواهينامه رانندگي متناسب با وسييله  23دارا بودن حداق   -2

 سا  سپري شده باشد. 2نقليه مربوطه كه از زمان دريافت آن حداق  

 تحت تكف . متاه  بودن و در صورت فقدان همسر، داشتن فرد يا افراد -3

دارا بودن بر  پايان خدمت و يا معافيت دائم يا موقيت از خيدمت دوره  -4

 ضرورت براي آقايان.

 نداشتن سو  پيشينه موثر كيفري -5
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نداشتن نق  عضو موثر منطبق با شراي  پزشكي مندرج در آييين ناميه  -6

راهنمايي و رانندگي براي رانندگي وساي  نقليه عمومي و همچنين عدم اعتياد به 

 واد مخدر و عدم ابتال به بيماري هاي مسري.م

گري مورد نياز بر اساس ضواب  تعيين شيده گذارندن دوره آموزش مربي -7

گري كه توس  راهنميايي از سوي راهنمايي و رانندگي و موفقيت در آزمون مربي

 ساله. 4گري با اعتبار و رانندگي ان ام مي گيرد و دريافت كارت مربي

گري، در صورت احراز سياير شيراي  منيدرج در كارت مربيتبصره: مدت اعتبار 

 هاي صادره قاب  تمديد است.آيين نامه و دستورالعم 

هياي منيدرج در چنانچه مربي آموزشگاه رانندگي، هر ي  از شراي  فعالييت* 

هاي رانندگي را از دست بدهد، مراتب ظيرف حيداكثر آيين نامه اجرايي آموزشگاه

مايي و رانندگي به او اعالم مي گردد و مربي موظف است ي  هفته از طريق راهن

روز از تاريخ ابالغ، نسبت به ارائه اسناد و مدارك مثبتيه مبنيي بير  15حداكثر تا 

-عدم زوا  شراي  اعالم شده و يا رفع نواق  به مرجع مذكور اقدام نمايد. چنيان

ميايي و چه ظرف مدت تعيين شده اقيدامي از سيوي آنهيا بيه عمي  نياييد، راهن

گيري اقيدام نماييد. رانندگي مي تواند نسبت به لغو م وز و ابطيا  كيارت مربيي

 معترض در هر مرحله مي تواند به مراجع قضايي مراجعه نمايد.

تبصره: در صورتي كه تخلفات مزبور، عنوان يكيي از جيرايم منيدرج در قيوانين 

ا بيراي رسييدگي جزايي را داشته باشد، راهنمايي و رانندگي مكلف است مراتب ر

 صالح منعكس نمايد.به اص  جرم، به مراجع قضايي ذي

هايي كيه ها و راههاي رانندگي نمي توانند هنرآموزان را در محدودهآموزشگاه* 

به آنان ابالغ مي نمايد، آميوزش  كتبييير م از بودن آنها را  رانندگيراهنمايي و 

 دهند.

و خردمات ترافيرك پلريس  اي از مصوبات كميسيون عالي مهندسيچكيده

 مرتبط با مربيان هاي صادرهراهنمايي و رانندگي ناجا و دستورالعمل

مدت زمان آموزش مهارت عملي رانندگي كه توس  مربيان ان ام ميي گييرد * 

دقيقه( ميي باشيد و در صيورت  120ساعت كام  ) 2براي هر جلسه، جلسه(  6)



 هاي رانندگيآموزشگاه مربيانآموزش      41

 

اركنان با افراد خياطي برخيورد عدم رعايت، بر اساس جدو  تخلفات و تنبيهات ك

 مي گردد.
اي رانندگي هنگيام صيدور و تمدييد هها* كليه مربيان آموزشگ

گري عالوه بر ان ام معاينات جسماني، ملزم به ان يام كارت مربي

  معاينات رواني نيز مي باشند.
ئه آميوزش و به منظور همانند سازي و پوشش مناسب، كليه مربيان هنگام ارا* 

هاي مربي نييز حضور در مح  آموزشگاه بايد از كاور مصوب استفاده نمايند. خانم

بايد از چادر مشكي استفاده نمايند و پوشش و ح اب اسالمي را رعاييت نماينيد. 

گري به صورت گردن آويز و ظهر نويسيي التيين همچنين استفاده از كارت مربي

 ضروري است.

هياي راننيدگي بيه هييچ ني تردد، مربيان آموزشيگاهافزايش ضريب ايم براي* 

عنوان حق پياده شدن و ترك خودرو آموزشي بيا هنرجوييان و ييا سياير افيراد را 

ملزم بيه ارائيه آميوزش مهيارت عمليي راننيدگي در  تنهاهنگام آموزش نداشته و 

مناطق )خيابانها و شبكه معابر( تعيين شيده ميي باشيند. پيياده و سيوار نميودن 

 زان نيز بايد در پاركينگ آموزشگاه ان ام گيرد.هنرآمو

تحت نظارت مدير آموزشگاه ان ام وظيفه نمايند و ايين امير  بايدكليه مربيان * 

مانع از رعايت حقوق مربيان نخواهد بود. در صورت اي ياد اخيال  دررونيد كياري 

ظيم گري، به عنوان اخيال  در نآموزشگاه توس  مربي، عالوه بر ابطا  كارت مربي

 عمومي به مراجع قضايي معرفي خواهند شد.

هاي رانندگي حق ندارند با وسيله نقليه فاقد عالئم مشخصه مربيان آموزشگاه* 

آيين نامه اجرايي ذكير گردييده اسيت بيه آميوزش  7و ت هيزات مندرج در ماده 

هنرجويان بپردازند. همچنين مربيان نبايد وسيله نقليه آموزشي خود را در اختيار 

 هيايسياعتگواهينامه رانندگي قرار دهند. مربيان نبايد در زماني يير از  رد فاقدف

ها و به صورت آزاد و خارج از چارچوب ضواب  آموزشي ابالغ فعاليت در آموزشگاه

شده، به آموزش مبادرت نمايند. در ايين صيورت بيا متخليف برخيورد و برابير بيا 

 مقررات كيفري عم  مي گردد.
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ميي تواننيد بيراي آميوزش آقاييان اقيدام نماينيد و در  تنهاآقا مربيان م رد * 

كارت اين افراد، م رد بودن با خودكار قرمز رنيگ درج ميي گيردد.  پشتقسمت 

 مي توانند براي هنرجويان خانم آموزش دهند. تنهاهمچنين مربيان خانم 

به منظور بازآموزي و ارتقا  سطح كيفي آموزشيي هنرجوييان، كلييه مربييان * 

گري معتبر كه براي تمديد كارت اقدام مي نمايند بايد به مدت راي كارت مربيدا

هاي آموزش آيين نامه راهنمايي و رانندگي شركت و پيس از ساعت در كالس 12

 گري دريافت نمايند.موفقيت در آزمون مربوطه و لحاظ ساير شراي ، كارت مربي

 رانندگي تخلفات  به رسيدگي قانون پيرامون مباحثي

 در كيه راننيدگان تميام رانندگي، تخلفات به رسيدگي قانون ي  ماده اساس بر -

 متصيديان نقلييه، وسياي  سرنشينان كليه همچنين نمايند، مي تردد معابر شبكه

 اين مشمو  نق  و حم  حوزه در فعاالن و پياده عابران زميني، نق  و حم  حوزه

 ملزم و آموخته را قوانين بايد اشاره مورد هايگروه تمام بنابراين باشند. مي قانون

 ايوييژه توجه نيز پياده عابران به جديد قانون در باشند.مي مصوب قوانين اجرا به

 است. شده

قانون جديد، به متخلفيان در حيوزه حمي  و نقي  و ترافيي   5براساس ماده  -

روز مهلت داده شده است تا قبض جريميه را پرداخيت  60برخالف قانون قبلي، 

 ايند.نم

ماموران اين قانون درحدود وظايف و اختييارات تعييين شيده  ؛7ماده به استناد 

گيزارش  همزمان با صدور قبض جريمه به صورت تسليمي يا ثبت توس  دوربين،

تخلفات مندرج درجدو  ذي  اين ماده را با ذكر شماره و نوع گواهينامه راننده به 

اداره مزبور متناسب بيا نميرات  دارند. اداره راهنمايي ورانندگي مربوطه ارسا  مي

 شرح زير با آنان رفتارمي نمايد:منفي مندرج در جدو  مذكور به 

هينامه او بيه ميدت سيه (  نمره منفي باشد گوا30چه متخلف داراي )چنان -1

رييا   (000/400پايان مدت مزبور با پرداخيت چهيار صيد هيزار ) رماه ضب  و د

 مي مسترد مي شود.جريمه نقدي به نفع خزانه عمو



 هاي رانندگيآموزشگاه مربيانآموزش      43

 

 هيايچه در اثير ارتكياب تخليف( چنان1پس از اعما  مقررات موضوع بند ) -2

( نمره منفي به متخلف تعلق گيرد گواهيناميه او بيه ميدت شيش مياه 25جديد )

( رييا  بيه 000/600ضب  و پس از انقضا  مدت مزبور و پرداخت ششصد هيزار )

 گردد.نفع خزانه عمومي مسترد مي

جديد بيسيت  هاي( در اثر ارتكاب تخلف2رات بند )پس از اعما  مقرگاه هر -3

سيا   نمره منفي به متخلف تعلق گيرد گواهينامه او ابطا  مي گردد و بعد از ي 

مي تواند برابير مقيررات و پيس از طيي دوره آموزشيي و پرداخيت يي  ميلييون 

 .ريا  به نفع خزانه عمومي گواهينامه جديد اخذ نمايد (000/000/1)

(  جدو ، در بقيه موارد براي هير تخليف در 7( تا )1بندهاي ) يير از -1تبصره 

 شود. ي  بار نمره منفي محاسبه مي تنهاهر بيست و چهار ساعت 

درصورتي كه متخلف به مدت شش ماه از زمان ارتكاب آخرين تخلف  -2تبصره 

ن مياده، ( ايي3سيا  در بنيد ) ( و يي 2( و )1من ر به نمره منفيي دربنيدهاي )

هاي منفي ناشيي مرتكب هيچ ي  ازتخلفات راهنمايي و رانندگي نشود كليه نمره

بعدي وي به عنوان تخلف  هايگردد  و تخلفاثر ميبياز تخلفات ارتكابي گذشته 

 گردد.او  او محسوب مي

ظرف بيست روز پس از ابالغ صورت وضعيت مربو  بيه  بايدمتخلف  -3تبصره 

 .مه خود را به اداره راهنمايي و رانندگي مربوطه تسليم نمايدنمرات منفي،گواهينا

در صورت عدم تسليم در موعد مقرر راهنمايي و راننيدگي پرونيده مربوطيه را بيه 

واحد رسيدگي به اعتراضات ناشي از تخلفات رانندگي ارسا  تا پيس از بررسيي و 

بنيدهاي ايين جرائم نقيدي  عدم وجود عذر موجه عالوه بر جرائم فوق به تناسب،

 ماده را تا دو برابر افزايش دهد.

كنند بيه كساني كه در مدت ضب  گواهينامه مبادرت به رانندگي مي -4تبصره 

 شوند.م ازات مقرر براي رانندگي بدون گواهينامه محكوم مي

بيه موجيب قيانون تنهيا ابطا  گواهينامه و يا گرفتن آزميون م يدد  -5تبصره 

 ممكن است.
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 ي براي تخلفات رانندگي پرخطرجدول نمره منف

ف
دي

ر
 

 عنوان تخلف رانندگي

 نمره منفي
صي

شخ
 و  

ي
وم

عم

ين
نگ

س
 

1 
هرگونه حركات نمايشي مانند دور زدن درجا و يا حركت موتورسيكلت برر 

 روي يك چرخ
8 10 

 15 10 كيلو متر در ساعت( 50تجاوز از سرعت مجاز )بيش از  2

 10 5  سبقت غيرمجاز در راههاي دو طرفه 3

 10 5 عبور از چراغ قرمز راهنمايي و رانندگي 4

 5 3 حركت به طور مارپيچ  5

 7 5 هاراهها و بزرگحركت با دنده عقب در آزاد راه 6

 20 10 رانندگي در حالت مستي و مصرف داروهاي روان گردان يا افيوني  7

 10 5 كيلو متر در ساعت( 50تا  30تجاوز از سرعت مجاز )بيش از  8

 6 4 عبور از محل ممنوع  9

 9 5 تجاوز به چپ از محور راه  10

 7 5 عبور وسايل نقليه از پياده رو 11

 6 4 عدم رعايت حق تقدم عبور 12

 5 3 دور زدن در محل ممنوع  13

14 
سررعت  برااستفاده از تلفن همراه يا وسايل ارتبراطي مشرابه در راننردگي 

 كيلو متر  60باالي 
3 5 

 6 3 نقص فني موثر يا نقص در سامانه )سيستم (روشنايي در شب  15

 8 8 عدم رعايت مقررات ايمني حمل و نقل جاده اي مواد خطرناك  16

 7 - رانندگي با وسايل نقليه عمومي بيش از زمان مجاز  17

18 
عدم رعايت شرايط مندرج در گواهينامه از قبيل استفاده از عينك، سمعك 

 اص يا تجهيزات خ
3 7 

19 
عدم توجه به فرمان ايست يا پرچم مرراقبين عبرور و مررور محصرلين يرا 

 پليس مدرسه 
3 5 

 8 5 عدم رعايت مقررات حمل بار  20
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متخليف  ،هر گاه ظرف مهلت چهار مياه از تياريخ ابيالغ قيبض جريميه -8ماده 

بي بيا جريمه  مربوطه را پرداخت ننمايد از سوي راهنمايي و رانندگي اخطاريه كت

در صيورت پاييان گردد. ماهه مبني بر پرداخت جريمه به وي ابالغ مي مهلت ي 

پيالك وسييله نقلييه تيا زميان  ،ضيمن ضيب  گواهيناميه ،مهلت و عدم پرداخت

 نمايي و رانندگي توقيف خواهد شد.پرداخت جريمه در سامانه راه

 (000/000/10درصورتي كه مبلغ جريمه خيودرويي بيه ده ميلييون ) -تبصره 

چيه مراتب را به مال  خودرو اعالم و چنيان بايدراهنمايي و رانندگي  ،ريا  برسد

، مال  خيودرو نسيبت بيه پرداخيت جريميه ييا ماه ازتاريخ ابالغ ظرف مهلت ي 

 اعتراض به واحد رسيدگي به اعتراضات ناشي از تخلفات راننيدگي اقيدام ننماييد،

در  ا پرداخيت جريميه ميي باشيد.رانندگي مكلف به توقيف خودرو تي راهنمايي و

واحد مزبور موظف است درخصوك اين موارد ظيرف يي  هفتيه  صورت اعتراض،

 تعيين تكليف نمايد.

كيارت خيودرو و بيميه ناميه  ،بايد هنگام رانندگي گواهيناميهرانندگان  -9ماده 

گذرد معتبر شخ  ثالث و براي خودروهايي كه بيش از پنج سا  ازتوليد آنان مي

اينه فني را به همراه داشته باشند و درصورت مطالبه ماموران راهنمايي و برگه مع

-رتي مدارك راننيدگان را مطالبيه مييماموران در صو رانندگي آن را ارائه نمايند.

كنند كه شاهد تخلف از سوي راننده بوده ييا تحيت تعقييب قضيايي ييا انتظيامي 

ه نباشيد مياموران در صورتي كيه هييچ يي  ازميدارك فيوق هميراه راننيد باشد.

خودرو را متوقف نمايند و در  راهنمايي و رانندگي مي توانند تا زمان ارائه مدارك،

صورتي كه يكي ازمدرك فوق يا شناسنامه ياكارت شناسايي معتبر هميراه راننيده 

اخذ ميدرك ميذكور و ارائيه رسييد بيدون توقيف  باشد ماموران مذكور موظفند با

به ارائه سياير ميدارك و اسيترداد ميدرك اخيذ شيده  وسيله نقليه راننده را ملزم

 نمايند.

در  باييد( ايين قيانون 2ماموران راهنمايي وراننيدگي موضيوع مياده ) -10ماده 

 صورت مشاهده تخلفات زير به شرح مقرر اقدام نمايند:
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چه وسيله نقليه داراي عيب و نق  فني موثر بوده و احتميا  اي ياد چنان -الف

وسيله نقليه مذكور بيه تعميرگياه اعيزام  وجود داشته باشد، خطر يا وقوع تصادف

 گردد. مي

در مواردي كه قرائن و شواهد حاكي از حالت مستي ييا اسيتفاده راننيده از  -ب

( ايين قيانون بيا اسيتفاده 2ماموران موضوع ماده ) ،گردان باشدمواد مخدر و روان

يند و در صورت اثبيات نماازت هيزات الزم نسبت به تشخي  اين حالت اقدام مي

گيردان از ارادگي حاص  از مصرف مسكرات و مواد مخدر و روانحالت مستي و بي

ميلييون  رانندگي فرد مورد نظر جلوگيري وضمن صدور قبض جريمه به مبليغ دو

( ريا  و ضب  گواهينامه به مدت شش ماه توس  نييروي انتظيامي 000/000/2)

 شود.ايي معرفي مياقدام قانوني به مرجع صالح قض براي

در صورتي كه راننده بدون داشتن گواهيناميه مبيادرت بيه راننيدگي نماييد  -ج

 گردد.وسيله نقليه متوقف و راننده به مرجع قضايي معرفي مي

تيرخي  آن  ،گاه اعيزام گيرددقانون به توقف بنابرهرگاه وسيله نقليه  -11ماده 

حسياب و ارائيه اصي  رسييد  منو  به پرداخت كليه جريمه ها  و تسيليم مفاصيا

باشد و در صورت ظن قوي در عدم مالكيت، ارائه خودرو يا دستور مقام قضائي مي

 مدارك مثبته مالكيت ضروري است.

در مواردي كه طبق اين قانون انتقا  وسييله نقلييه ضيرورت داشيته  -13ماده 

  اسيت باشد، وسيله نقليه با استفاده ازوساي  مطمئنه كه بيراي ايين كيار معميو

گاه ييا مقير انتظيامي ييا راهنميايي و راننيدگي ترين توقفحسب مورد به نزدي 

هاي حم  و نق  و توقيف وسييله نقلييه هزينه مربو  يا تعميرگاه انتقا  مي يابد.

كه توس  بخش خصوصي وصو  مي شود حسب مورد به عهده متخليف، مالي ، 

 متصرف يا قائم مقام قانوني آنان خواهد بود.

در صورتي كه در اثر حم  يا نگهداري خسارتي به خودرو يا محموله  -1تبصره 

جبيران  كنيد.دييده حماييت مييخسيارت آن وارد شود راهنميايي و راننيدگي از

 دارنده است.خسارت مذكور بر عهده حم  كننده يا نگه
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مالي  آن  كليه موارد اگر قب  از حم  يا در حين حمي  خيودور، در -2تبصره 

ضيمن صيدور قيبض  باييدقاضاي تحوي  خودرو را نمايد مياموران حاضر شود و ت

 خودرو را به وي تحوي  نمايند.  جريمه،

 ،شيودمالي مي هايهاي رانندگي كه فق  من ر به خسارتدر تصادف -14ماده 

محي   با امكانات موجيود، در صورت قاب  انتقا  بودن وساي  نقليه، بايدرانندگان 

ذاري نموده و بالفاصله وساي  نقليه خود را بيه منظيور گاستقرار چرخها را عالمت

رفع سد معبر به كنار راه منتق  و سپس عنداللزوم درخواست حضيور كارشيناس 

در صورت امتناع از اقدام فوق ماموران راهنمايي  و راننيدگي بيه  تصادفات نمايند.

ح ييا وقوع تصادف من ر بيه جير چه به علتنحو مقتضي اقدام مي نمايند و چنان

، جسد يا اجسام ديگري مانع عبور وساي  نقليه يا اخال  در نظم شده باشيد فوت

گذاري محي  اسيتقرار جسيد و اجسيام، آنهيا را از با عالمت بايدماموران انتظامي 

مسيرهاي حركت خارج و تا ان ام تشريفات قانوني توس  مقامات مسئوو  صحنه 

 تصادف را حفظ نمايند.

ابر شيهري پير ترافيي  كيه برابير مقيررات راهنميايي و در شبكه مع -15ماده 

هياي م ياز رانندگي ممنوعيت توقف وجيود نيدارد لييكن بيراي ميديريت پيارك

در  .نماينيدهيا را كنتير  مييها با ابزار و وسياي  الزم پياركاي، شهرداريحاشيه

گيردد منوع محكوم مييصورت توقف بدون م وز، راننده به ارتكاب تخلف توقف م

 مه براي وي صادر مي شود.و جري

-هيا و محيدودهوساي  نقليه موتوري در ساعت تردد تمام يا بعضي از -18ماده 

-هايي از شهر كه از سوي راهنمايي و رانندگي و يا محي  زيست و ييا شيهرداري

شيود و مطيابق ضيواب  شيوراي عيالي منطقه ممنوعه پيشنهاد ميي ،هاي مربوطه

ها و در تهران به تصويب اهنگي ترافي  استانترافي  به تصويب شوراي عالي هم

رسد ممنوع است و نيروي انتظيامي شوراي حم  و نق  و ترافي  شهر تهران مي

ه از نماييد كيممنوع براي متخلف به او اخطار مييضمن صدور قبض جريمه عبور 

اعت ي  . در صورت ادامه تخلف براي هر ي  سمحدوده طرح ترافي  خارج شود

 .خواهد شدبرابر جريمه 
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بسييتن كمربنييد ايمنييي بييراي راننييدگان وكليييه سرنشييينان انييواع  -19ميياده 

هيا و همچنيين اسيتفاده از كياله ايمنيي خودروهاي در حا  حركت در كلييه راه

استاندارد براي رانندگان و ترك نشينان هر نوع موتورسييكلت اجبياري اسيت. بيا 

 شود.رانندگي برخورد ميمتخلفان برابر جريمه پيش بيني شده در جدو  جرائم 

 
 خطرات ناشي از نبستن كمربند ايمني

 

نييز  تعويض قطعات اصلي وساي  نقليه شام  موتور، شاسي، اتياق و  -30ماده 

در صورتي كيه بيدون م يوز  .بدون م وز راهنمايي و رانندگي ممنوع است ،رنگ

حيد رسييدگي بيه اعتراضيات اقدام به تعويض موارد فوق شود بنا به تشيخي  وا

( متخلف ملزم به پرداخت جريمه به مبلغ ي  چهيارم تيا يي  5مندرج در ماده )

هشتم قيمت قطعه و يا رنگ تغيير يافته خواهد شد و درصورت عدم كشف فسياد 

در احراز اصالت قطعه تعويض شده و خودرو نسيبت بيه اصيالح سيند اقيدام الزم 

مقيررات فنيي  هاي الزم وافته فاقد استانداردبعم  مي آيد. چنانچه قطعه تغيير ي

 باشد نسبت به اوراق نمودن خودرو اقدام خواهد شد.
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 مقدمه

يكي از مواردي كه بايد به هنرجويان متقاضي اخذ گواهينامه آموزش داده 

اخذ گواهينامه  انيها كه به متقاضاي از آموزششود، رانندگي ايمن است. دسته

رانندگي است. با توجه به اينكه عدم آگاهي  نگييادگيري چگو برايشود داده مي

برخي از رانندگان نسبت به اهميت رعايت نكات ايمني مي تواند خطر آفرين 

الزم است اصو  ايمني و اهميت به  ،بوده و باعث بروز سوانح و تصادفات گردد

رگيري آنها به رانندگان تفهيم شود. مطالبي كه در اين فص  بيان مي گردد كا

تواند باعث جلوگيري از صدمه ديدن فرد راننده و ديگران شود. در ادامه، يم

 شود.نكات ايمني كه بايد همواره مورد توجه قرار گيرد آورده مي

دليي  ه آنها ب شما در حين تعليم رانندگي با افرادي مواجه خواهيد شد كه اكثر

 جوان بودن داراي شراي  زير مي باشند:

 ريسك پذيري نامناسب .1

عالقمند هستند با سرعت باال رانندگي كنند. كمربند  ايلبرانندگان جوان 

الكلي يا خواب پس از مصرف مشروبات ممكن است كنند و ايمني را استفاده نمي

 د.نپردازآور به رانندگي ب

 گيآگاه نبودن از خطرات رانند .2

-خيود را در شيراي  و موقعييت ،رانندگان جوان ايلب بدون درك از عواقب كار

عنوان مثا  با سرعت و فاصله كم در پشت يي  ه هاي خطرناك قرار مي دهند. ب

 يا از چراغ قرمز عبور مي كنند. خودرو حركت مي كنند

 عابرين پياده .3

با ريس  باال و  ،رانندگان جوان حق تقدم عابرين پياده را رعايت نكرده بيشتر

 كنند.بدون رعايت فاصله مناسب از كنار آنها عبور مي

 در شبرانندگي  .4

ه تعداد بسياري از تصادفات رانندگي در شب رخ مي دهد كه رانندگان جوان ب

ت ربگي رانندگي در شب و عدم رعايت موارد ايمني سهم زيادي از اين دلي  بي

 تصادفات دارند.
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 و هواييرانندگي در شرايط بد آب  .5

پس از  ،دلي  ت ربه كم رانندگي در شراي  بد آب و هواييه رانندگان جوان ب

 قرار گرفتن در اين شراي  دچار حادثه مي شوند.

 تصادفات

ترين اهداف اين فص  آگاهي از نحوه خطرات و بدون ش  يكي از مهم

دفات و برخي از انواع تصا ادامهدر  .باشدهاي جلوگيري از آن ميتصادفات و راه

 چگونگي كاهش خطرات وجلوگيري از آن با رعايت نكات ايمني آورده شده است.

 .تصادفات جلو به عقب1

يكي از شايع ترين تصادفات هنگامي است كه خودرويي از سمت جلو به عقب 

از دالي  اصلي اين دسته از تصادفات عدم رعايت  .خودروي ديگر برخورد مي كند

كه پس از ترمز گيري  طوريه وي جلويي است بفاصله طولي مناسب با خودر

-جلويي برخورد مي يراننده زمان كافي براي توقف خودرو را نداشته و به خودرو

تعيين فاصله بين خودروي خود و خودروي جلويي بايد شراي  جاده، براي كند. 

سرعت حركت و ترافي  را در نظر بگيريد. براي تعيين و تخمين ميزان فاصله با 

 ثانيه زمان استفاده نمود. 2توان از قانون ي جلويي ميخودرو
 زمان الزم براي توقف خودرو

عوام  بستگي اين زماني كه طو  مي كشد تا خودروي شما متوقف شود به 

 دارد:
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 زمان واكنش: -1

از زماني كه راننده تشخي  مي دهد نياز به توقف دارد تا لحظه به كار گيرفتن 

نام دارد. درطو  اين زمان خيودروي شيما مسيافتي را طيي ترمزها، زمان واكنش 

 كرده است.

 مسافت ترمز: -2

 مسافتي كه از زمان ترمز تا زمان توقف طي مي شود، مسافت ترمز نام دارد.

 مسافت توقف: -3

م موع مسافتي كه در زمان واكنش طيي ميي شيود بيه عيالوه مسيافت ترميز، 

 مسافت توقف خواهد بود.

از لحاظ آسفالت شراي  مطلوبي نداشته يا آيشته به قير بوده هايي كه در جاده

يا شن و ماسه در سطح آسفالت وجود دارد يا در شراي  بد آب و هوايي، مسافت 

زماني كه جاده مرطوب است زمان توقف خودرو  توقف افزايش خواهد يافت.

شد. برابر جاده خش  مي با 10مسافت توقف در جاده يخ زده، افزايش مي يابد. 

   بنابراين به ياد داشته باشيد فاصله طولي ايمن را رعايت نماييد.

سرعت باال از ديگر عوام  اين دسته از تصادفات مي باشند. سرعت زياد و 

شتاب زدگي احتما  وقوع تصادفات و به دنبا  آن صدمات و تلفات را افزايش 

ود. سرعت خواهد داد. پس الزم است همواره با سرعت مطمئنه رانندگي نم

هاي سرعت نيست، بلكه بايد در حين مطمئنه هميشه رعايت كردن محدوديت

رانندگي شراي  جاده، آب و هوا، ميزان ترافي ، محدوده شعاع ديد و ... را مد 

 نظر قرار داد. رانندگي با سرعت زياد به دالي  زير بسيار خطرناك مي باشد:

 ار بيشتر است.صدمات و تلفات در تصادفات با سرعت زياد بسي -

 هاي باال بيشتر است.احتما  كشته شدن در تصادفات با سرعت -

 هاي باال بسيار سخت مي باشد.كنتر  وسيله نقليه در سرعت -

 يابد.هاي باال زمان واكنش نسبت به خطرات بسيار كاهش ميدر سرعت -

ي ترساير كاربران راه به دلي  سرعت باالي شما، زمان واكنش بسيار كم -

 توانايي گريز از تصادف را نخواهند داشت. داشته و
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عدم توجه كافي به جلو از ديگر مواردي است كه باعث اين دسته از تصادفات  

 تا در صورتي زير نظر داشتها را مي شود. همچنين بايد هنگام ترمز گيري آينه

كه خودرويي با فاصله كم در پشت سر شما در حا  حركت است بتوان خطر را 

 برايهر حا  هنگام ترمزگيري شديد بايد فالشر خود را  درنمود. پيش بيني 

 روشن كرد.به رانندگان پشت سر آگاهي دادن خطر 

 .تصادفات ت  خودرويي2

در مقايسه با ساير تصادفات رانندگان جوان سهم بيشتري در اين گونه از 

ا كناره ي مانعاين تصادفات شام  واژگوني خودرو، برخورد با ي   .تصادفات دارند

هاي باال و اين تصادفات بيشتر در سرعت .راه يا خروج خودرو از جاده مي باشند

رانندگان با ت ربه سرعت  .دلي  عدم كنتر  خودرو توس  راننده رخ مي دهده ب

خود را متناسب با شراي  جاده انتخاب نموده و سهم كمتري در اين گونه 

رعت زياد تا چه ميزان مي تواند در تصادفات دارند. اگر به هنر جو تفهيم شود س

رانندگي خطر آفرين باشد مي توان اميد وار بود كه وي در آينده با سرعت 

نه دلي  عدم رعايت سرعت مطمئه نحي كه بمطمئنه رانندگي نموده و دچار سوا

 حاد  مي شود، نخواهد شد.

 . تصادفات در تقاطع3

بي ت ربه بودن و عدم  ها رخ مي دهد.درصد زيادي از تصادفات در تقاطع

تشخي  صحيح از دالي  اصلي اين دسته از تصادفات است. بايد روش گذر از 

تقاطع و رعايت حق تقدم در آموزش به هنرجويان تفهيم شود تا در رانندگي با 

 اطمينان وارد تقاطع شده و فضاي مناسب گذر از تقاطع را داشته باشند.

رعت خودرو را كاهش دهيد حتيي اگير وقتي به تقاطع نزدي  مي شويد بايد س

 حق تقدم عبور با شما باشد.

 به طور كلي تقاطع ها را مي توان به دو دسته تقسيم نمود:

هايي كه داراي عالئم كنترلي مي باشند. ) نظير چراغ راهنميا و تيابلو تقاطع -1

 و....( هاي راهنما

 تقاطع هايي كه فاقد عالئم كنترلي مي باشند. -2



 54     هاي رانندگيآموزشگاه مربيانآموزش 

 

 كنترلي هستندطع هايي كه داراي عالئم تقا. 1. 3

هياي در صورتي كه تقاطع داراي چراغ راهنميا باشيد باييد بير اسياس چيراغ -

 راهنمايي و رانندگي عم  شود.

و به ياد داشته باشيد حتي اگر تقاطع داراي چيراغ راهنميايي و راننيدگي بيوده 

ود را كياهش مسير عبور براي شما باز باشد، قب  از رسيدن به تقاطع سيرعت خي

دهيد؛ ابتدا به چپ و سپس به راست تقاطع نگاه كنيد؛ در صورتي كيه خيودرويي 

به تقاطع  وارد نمي شود پس از اطمينان كام  از عدم وجود خطر از تقاطع عبيور 

 نماييد.

در صورتي كه تقاطع فاقد چراغ راهنما بوده ولي داراي تابلو رعايت حق تقيدم  -

ي كه مسير آنها فاقيد تيابلوي ميذكور ميي باشيد، عبيور باشد بايد ابتدا خودروهاي

نموده سپس خودروهايي كه در مسير عبوري آنها تابلو رعايت حيق تقيدم وجيود 

 دارد، عبور نمايند.

 
همچنين اگر تقاطع داراي تابلو ايسيت باشيد، خودروهيايي كيه در مسيير آنهيا 

اطع )در صورت داشتن خ  ايست، پشيت تابلوي مذكور وجود دارد بايد قب  از تق

خ  ايست( توقف نموده و به ساير خودروها اجازه عبور دهند و سپس بيا رعاييت 

 احتيا  عبور نمايند.

 

در تصييوير روبييرو، فييرض كنيييد 

خودرويي كه با دايره مشيخ  شيده 

خودروي شما باشيد. در ايين صيورت 

اجيازه  3و  1شما بايد به خودروهياي 

نيز بايد به شما  2عبور دهيد. خودرو 
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  اجازه عبور دهد. 3و  1و خودروهاي 

 ي كه فاقد عالئم كنترلي هستندقاطع هايت. 2. 3

در ي  چهارراه هم عرض )عرض خيابانهاي متقاطع برابر باشد( كه فاقيد عالئيم 

سيت اجيازه عبيور ا كنترلي باشد، شما بايد به خودرويي كه در سمت راست شيما

حتي اگر شما قصد گردش داشته باشيد يا بخواهيد مسيتقيم بيه راه خيود دهيد، 

 ادامه دهيد.

   

 در خيابان يا در تقاطعي كه وساي  نقليه روبيروي

اي بخواهيد كنند، هرگياه وسييلهيكديگر حركت مي

اي هنقليي گردش به چب كند حيق تقيدم بيا وسييله

نماييد. است كه مستقيم و در مسير م ياز عبيور مي

خيابيان حيق تقيدم بيا  در مح  توقف )پارك( كنار

اي است كه ضمن حركيت بيه عقيب مشيغو  وسيله

 .است توقف يا پارك كردن

 

ها و حق تقدم عبور وساي  نقليه در تقاطع ،آيين نامه راهنمايي و رانندگي بنابر

باشد،  گونه عالمت و چراغ راهنمايي و رانندگي وجود نداشتهي كه هيچهايميدان

 :ترتيب استاين به 

  

اي يهعرض اگر دو وسيله نقلدر تقاطع هم -الف

بخواهند  هستند كه روبروي يكديگر در حركت

با هم وارد خيابان م اور واحدي شوند، حق 

سمت راست اي است كه بهتقدم عبور با وسيله

  .ندكگردش مي
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هرگاه دو يا چند وسيله نقليه از دو يا چند  -ب

راه مختلف به تقاطع هم عرض برسند، حق تقدم 

اي است كه در طرف راست عبور با وسيله نقليه

 .وسيله نقليه ديگر قرار دارد

 
 

ها حق تقيدم عبيور هنگام ورود به ميدان -پ

مييدان در اي است كه در درون با وساي  نقليه

 .حا  حركت هستند

 
 

ها حق تقدم عبور با وسيله در سه راه -ت

اي است كه مستقيم و در سمت و نقليه

كند حتي اگر عرض مسير م از حركت مي

خياباني كه مسير آن است از عرض راه تالقي 

  .كننده كمتر باشد
 هادگردش در تقاطعقواع

سرعت و جهت و موقعييت وسياي   براي گردش به راست بايد با توجه به -الف 

مناسب و با اسيتفاده  كنند با فاصله كافي واي كه در جلو و عقب حركت مينقليه

و بيه طيور  از چراغ راهنما و يا با دادن عالمت، وارد خ  عبور سمت راست شيده

 .كام  از كنار تقاطع بگذرند

و جهييت و موقعيييت  بييراي گييردش بييه چييپ بايييد بييا توجييه بييه سييرعت -ب

چيراغ  كنند از فاصله كافي و مناسباي كه در جلو و عقب حركت مينقليه وساي

راهنما استفاده نموده و يا بيا دادن عالميت وارد مسيير م ياز سيمت چيپ شيده 

كه پس از ورود به تقاطع، وسيله نقليه در حدود مركز تقاطع قرار گييرد  طوريبه
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يم و در مسير و محي  اي كه مستقحق تقدم عبور وساي  نقليه و سپس با رعايت

سرعت به چپ گردش نمايد به نحوي كه پيس  با حداق  هستند م از در حركت

 .آن خيابان قرار گيرد نظر در م اورت محور وس  از ورود به خيابان مورد

خي  عبيور  هاي بيرون شهر كه منحصير بيه دوبراي گردش به چپ در راه -پ

د نداشيته باشيد، راننيدگان رفت و برگشت بوده و مانع فيزيكي وس  جياده وجيو

الييه نقليه را در شانه راه و در صورت نبودن آن، در منتهيوسيله بايدنقليه  وساي 

راست راه متوقف نموده و سپس با توجيه بيه سيرعت و جهيت و موقعييت  سمت

باشند و با استفاده از چراغ طور مستقيم در حا  حركت مي اي كه بهوساي  نقليه

 .اقدام به گردش نمايند ن عالمتراهنما و يا با داد

 راه تصادفات ناشي از تغيير خ  حركت و ورود و خروج از بزر  .4

اين دسته از تصادفات هنگامي رخ مي دهد كه راننده هنگام تغيير خ  عبور و 

يا ورود و خروج از معبر آينه هاي خودرو را نگاه نكرده و به نقا  كور توجه 

نه ها را بررسي كرده ولي فراموش مي كنند كه آينه ننمايد برخي از رانندگان آي

ها داراي نقا  كور هستند. همچنين برخي از رانندگان توجه به نقا  كور را براي 

تغيير خ  حركت ضروري نمي دانند اين دسته از رانندگان در صوررتي كه 

 شد. خودرويي در نقطه كور آنها واقع شده باشد دچار سانحه خواهند

د خارج شدن از آزاد راه را داريد، بايد قب  از رسيدن به خروجي بيا اگر شما قص

ايت كيرده و بيا خود را به خ  عبور سمت راسيت هيد ياستفاده از راهنما خودرو

خروجي را رد كرده ايد بايد از خروجيي  اگرراه خارج شويد. كاهش سرعت از آزاد

ناك راه بسيار خطرزاد بعدي استفاده كنيد چون توقف و حركت با دنده عقب در آ

ورودي هايي تعبيه شيده كيه  ايلببوده و ممنوع است. براي ورود به آزاد راه نيز 

به شما فضاي كافي براي سرعت گرفتن قب  از وارد شدن به مسير اصيلي آزاد راه 

را مي دهد. دقت نماييد براي ورود به مسير اصلي با سرعت مناسب و هماهنگ با 

 و به ناگهان به خ  عبوري سمت چپ نرويد. ترافي  وارد خ  عبوري شده
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 تصادف رخ به رخ .5

اين تصادفات ناشي از بي ت ربه بودن يا عدم دقت رانندگان و عدم قضاوت 

درست براي فاصله خودرويي كه از مقاب  به آنها نزدي  مي شود. در سبقت 

 هاي دوطرفه بوده و خسارت فراواني دارد.تن از راهفگر

اين دسته از تصادفات بايد فاصله مناسب با خودرويي كه از براي كاهش خطر 

روبرو مي آيد را مدنظر داشته و در صورتي كه ديد مناسب وجود ندارد از سبقت 

 گرفتن خودداري كرد.

قصد سبقت گرفتن از خودرو جلويي خود را داريد، ابتدا بايد دقت نمود كيه  اگر

. اگر جاده دو طرفه اسيت باييد ممنوعيتي براي گرفتن سبقت وجود نداشته باشد

اطمينان حاص  كرد كه مسير تا فاصله دور و مطمئني از طرف مقاب  خالي از هر 

گونه وسيله نقليه بوده و تفاوت سرعت بين وسييله نقلييه روبيرو و وسييله نقلييه 

سپس با روشن نمودن راهنماي سمت چيپ و بيا  جلويي براي سبقت كافي باشد.

ب از خودرو مورد نظر عبور نموده و پس از طي مسافت رعايت فاصله عرضي مناس

خي  عبيوري سيمت مناسب با روشن كردن راهنماي سمت راست، خودرو  را به 

 راست هدايت نماييد.

توجه : فاصله تقريبي مناسب جهت تغيير مسير در حين سبقت از يي  خيودرو 

يي اي جليوهيهنگامي است كه شما پس از عبور از خودرو مورد نظر بتوانيد چراغ

 آن را در آيينه خودرو ببينيم.
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تصادفات بوده و هرچه سرعت خودرو  اين دسته از سرعت زياد يكي از عوام 

در هنگام تصادف زيادتر باشد تصادف شديدتر و ميزان خسارت بيشتر خواهد 

 شد.

از اين مواقع شام  لحاظ شود. بعضي  دقت بيشتريدر برخي اوقات الزم است 

 ت:موارد زير اس

 كه جاده خيس، مرطوب يا يخ زده باشد. هنگامي 

 .هنگامي  ميدان ديد كم است 

 .شرايطي كه هوا تيره و تاري  باشد 

در ادامه موارد ايمني كه عدم رعايت آنها مي تواند موجب سانحه گردد آورده 

 .شودمي

 رانندگي پس از استفاده از داروهاي مسكن و مشروبات الكلي

وبات الكلي و داروهاي مسكن و خواب آور سطح پس از استفاده از مشر

هوشياري فرد كاهش يافته و احتما  وقوع تصادف هنگام رانندگي در اين شراي  

 افزايش خواهد يافت. فردي كه مشروبات الكلي يا داروهاي مسكن مصرف نموده

نه تنها  به علت اينكه زمان عكس العم  راننده در برابر خطرات زياد مي شود،

ه تشخي  شراي  خطرناك نيست بلكه قدرت واكنش كمتري نسبت به قادر ب

افراد با هوشياري كام  خواهد داشت. پس در اين شراي  به هيچ عنوان نبايد 

رانندگي نمود. چراكه احتما  وقوع تصادف بسيار باال خواهد بود ضمنًا پليس 

ت سختي قوانين بسيار سخت گيرانه اي درخصوك اينگونه افراد داشته و م ازا

 در انتظار آنها خواهد بود. 

 كمربند ايمنيعدم استفاده از 
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بستن كمربند ايمني جان سرنشينان را در حواد  رانندگي تا ميزان بسيار 

بااليي حفظ نموده و باعث كاهش جراحات خواهد بود. تحقيقات زيادي 

ه درخصوك ميزان تاثير بستن كمربند ايمني در حواد  رانندگي به ان ام رسيد

كه نتايج همگي آنها تاثير مثبت استفاده از كمربند ايمني در حفظ جان 

سرنشينان و راننده را نشان مي دهد. بستن كمربند ايمني طبق قانون براي 

راننده و سرنشينان رديف جلو و عقب خودرو اجباري است. همچنين كودكان نيز 

ندلي مخصوك كودك بايد از كمربند ايمني استفاده نمايند در صورت نياز از ص

 كه بوسيله كمربند ايمني به صندلي خودروي متص  مي شود استفاده نمايند.

 رانندگي دراستفاده از تلفن همراه 

كاهش ضريب هوشياري  استفاده از تلفن همراه در حين رانندگي به جهت

اينكه از ي  دست براي گرفتن گوشي استفاده مي شود محدوديت براي  راننده و

جود آورده و بسيار خطرناك خواهد بود. همچنين در صورت استفاده از راننده بو

رآفرين خواهد بود. واضح هندزفري به لحاظ اي اد حواس پرتي در راننده خط

مين ه واس پرتي بدون استفاده از هندز فري دوچندان خواهد بود بهاست اين ح

من ارسا  يا بدون هندزفري )ضيا و هندزفري دلي  استفاده از تلفن همراه با 

خواندن پيام  و ديدن فيلم و ...( در حين رانندگي ممنوع است همچنين نبايد 

در حين توقف در ترافي  )بعنوان مثا  در پشت چراغ قرمز( از تلفن همراه 

 استفاده نمود.

 مضرات استفاده از تلفن همراه در حين رانندگي در زير آمده است:

 افزايش زمان واكنش -

 ديد روبرو كاهش دقت در -

 عدم توانايي در تنظيم سرعت و موقعيت در جاده -

 له مطمئن از خودرو جلويي و كناريعدم توانايي در رعايت فاص -

 حواس پرتي -

 عدم تمركز -
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نتايج برخي تحقيقات نشان مي دهد كه استفاده از تلفن همراه در حين 

دف براي رانندگان برابر افزايش مي دهد خطر تصا 4رانندگي خطر تصادفات را تا 

مبتدي كه در حين رانندگي از تلفن همراه استفاده مي كنند به جهت عدم 

 داشتن ت ربه الزم بسيار بيشتر است.

 رانندگي مي شوددر ان ام كارهايي كه باعث عدم تمركز 

ان ام هرگونه كاري كه باعث برهم خوردن يا عدم تمركز بر رانندگي  مي شود 

 :مانندممنوع است 

 ن طوالني مدت به نمايشگرهاددن هرگونه فيلم و يا نگاه كردي -

 تنظيم راديو پخش -

 اصالح صورت يا استفاده از لوازم آرايشي -

 استعما  دخانيات -

 خودرو آشاميدن -

 و .... ايمي  پيام  ، چ  كردن يا ارسا  -

 خستگي و خواب آلودگيرانندگي هنگام 

تواند بسيار خطرناك باشد  رانندگي هنگام خستگي و خواب آلودگي مي

كيلومتر در ساعت در حا  حركت هستيد در ثانيه  80هنگاميكه شما با سرعت 

متر مسافت را طي مي كنيد تصور  مي كنيد به علت خستگي و  22بيش از 

متر را بدون ديد طي خواهيد  22ثانيه پلكهاي شما بسته شود  1خواب الودگي 

 كرد كه بسيار خطرآفرين خواهد بود.

 برخي از دالي  خستگي و خواب آلودگي در زير آمده است:

 كمبود خواب -

و  6تا  1رانندگي در زمانهايي كه فرد بطور معمو  خواب است مانند ساعات  -

  17تا  14

 زمان طوالني رانندگي كردن -

 رانندگي پس از كارهاي سخت كه بدن تماي  به استراحت دارد -
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در حين رانندگي موارد زير را بايد رعايت  براي جلوگيري از خواب آلودگي

 نمود:

ساعت خواب قب  از شروع  8دود كافي قب  از شروع به رانندگي، درحخواب  -

 سفر 

بدترين زمان سفر و رانندگي پس از كاركردن طوالني مدت است كه بدن نياز -

 به استراحت دارد در اين زمانها بايد از رانندگي كردن اجتناب كرد.

كه  ساعت در روز مي تواند بسيار خطرناك باشد چرا 10تا  8ي بيش از رانندگ-

 خستگي مضاعفي در بدن اي اد مي كند.

 دقيقه اي در طو  سفر 15در نظر گرفتن زمان استراحت  -

 در اين زمان از خودرو پياده شده مدتي قدم زده و هواي تازه تنفس كنيد. -

د هرگاه احساس خستگي يا خواب اگر امكان رانندگي ساير افراد وجود دار -

 آلودگي كرديد از آنها بخواهيد كه رانندگي كنند.

خوردن يذاي مناسب قب  و در حين سفر ، خوردن يذاهاي چرب مي تواند  -

 باعث خواب آلودگي شود.

مي تواند باعث  ، داروهاي آرام بخش و خواب آورخوردن مشروبات الكلي -

 خواب آلودگي شود.

آلودگي در پايان شب و صبح خيلي زود بيشتر از ساير ساعات احتما  خواب  -

 در صورت امكان در اين زمانها رانندگي نكنيد. .روز است

 رانندگي در شب
محدوده ديد راننده در شب كاهش مي يابد. اين بيدان معنيي اسيت كيه زميان 

بيشتري طو  مي كشد تا راننده موانع موجود را تشخي  دهد. حدود يي  سيوم 

ي پس از تاريكي رخ مي دهد. راننيده بايسيتي احتياطهياي الزم را رحت جتصادفا

 ان ام دهد تا كاهش ديد در تاريكي را پوشش دهد.

 به خاطر داشته باشيد در شب همواره بايد چرايهاي خود را روشن نماييد.
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شراي  زيير باييد براي وضوح بيشتر معموال از نور باال استفاده مي نماييم اما در 

 استفاده نمود.نور پايين  از
 مواردي كه در صورت مشاهده آنها بايد نورباال را به نور پايين تبديل نماييد:

 .زماني كه خودرويي از روبرو به شما نزدي  مي شود 

  زماني كه فاصله شما با خودرويي كه از مقاب  به شما نزدي  ميي شيود

 متر يا كمتر باشد. 150

 اصله شما با خودرويي كه در جلو شما در حا  حركت اسيت زماني كه ف

 متر يا كمتر باشد. 150

 
 اگر خودرويي كه به شما نزدي  مي شود با نور باال به سمت شما مي آيد:

 سرعت خود را كم كنيد. -1

 به سمت راست جاده نگاه كنيد. -2
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همچنانكه به سمت راست جاده نگاه مي كنيد، بيا كنيار چشيم حركيت  -3

چشيم، ميوثرترين عضيو بيدن هنگيام  ب  را تحت نظير داشيته باشييد.خودرو مقا

 رانندگي در تشخي  خطرات است.

 نكاتي براي رانندگي در شب

 :هنگام رانندگي در شب

 شيشه هاي خودرو و شيشه چرايها را تميز نماييد. -1

از عينكهاي آفتابي يا رنگي استفاده ننمايييد مگير آنكيه پزشي  ت يويز  -2

 كرده باشد.

 روشن نماييد تا ساير كاربران جاده از حضور شما آگاه شوند. چرايها را -3

از چرايهاي مه شكن فق  در صورت وجود مه و شراي  بد آب و هيوايي  -4

 استفاده نماييد.

 در صورت احساس خواب آلودگي توقف كرده استراحت نماييد. -5

 عابرين پيادهعدم توجه به 

ند برخورد ي  خودرو در برين پياده در تصادفات بسيار آسيب پذير هستاع

سرعت پايين با ي  عابر پياده هم مي تواند صدمات زيادي به فرد وارد كند پس 

هموراه با دقت به جلو توجه به خطو  عابر پياده و احتما  اينكه در ي  تقاطع 

 عابري در حا  گذر باشد مي توان خطر تصادف با عابرين پياده را كاهش داد.

اجيازه عابرين پياده بوده، براي عبور آنها توقيف نميوده، مراقب گذر  همواره بايد

 عبور دهيد.

 احتما  عبور عابرين پياده در محلهاي زير بيشتر است:

 خ  كشي عابر پياده -1

 تقاطعها -2

 فضاهاي بين خودروهاي پارك شده و يا پشت اتوبوسها -3

 نزدي  مدارس و فضاهاي بازي كودكان -4

 نزدي  مراكز ت مع نظير مراكز خريد

 به موتورسيكلتها و دوچرخه سوارانتوجه عدم 
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راكبان موتورسيكلت و دوچرخه سواران بدلي  ساختار فيزيكي كه دوچرخه و 

موتورسيكلت دارد همواره آسيب پذير بوده و در صورت تصادف متحم  صدمات 

 شديد و حتي مرگبار مي شوند.

نمود كه  نها معطوف كرده و دقتآدر حين رانندگي بايد توجه بيشتري را به 

در نقا  كور خودرو قرار نداشته 

باشند در حين سبقت گرفتن از آنها 

نيز بايد با رعايت فاصله ايمن )حداق  

ي  متر( از كنار آنها عبور نمود. قب  

از باز كردن درب خودرو بايد مراقب 

عبور دوچرخه سواران و موتورسيكلت 

تورسيكلتي در مسير سواران بود و پس از اطمينان از اينكه دوچرخه يا مو

 بازكردن درب وجود ندارد اقدام به باز كردن درب نمود.

 
كه خودرو را در كنار راه پارك كرده و قصد پياده شيدن از آن را دارييد  هنگامي

بايد مراقب ساير كاربران راه كه قصد 

عبور از فضاي جانبي خودرو شيما را 

دارند باشيد. به ويژه موتور سيواران و 

واران بيه دليي  كوچي  دوچرخه سي

بودن به راحتي مي تواننيد در نقطيه 

كور شما قرار گيرند ، پس قب  از باز 

  كردن درب خودرو احتيا  كنيد.
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 دگي درشرايط و موقعيت هاي خطرناكرانن

رانندگي در سطح مرطوب، خيس و يخ زده نياز به دقت بااليي داشته و در  -

دگي كرد به گونه اي كه از سر خوردن اين سطوح بايد با سرعت بسيار پايين رانن

خودرو بدلي  كمبود اصطكاك بتوان جلوگيري كرد. در جاده هاي برفي و 

 يخبندان حتماً بايد از زن ير چرخ و يا الستي  يخ شكن استفاده كرد.

اگر چرخ جلوي شما بطور ناگهاني پنچر شود خودرو شما به آن سمت  -

ان را محكم نگهداريد به گونه اي كه منحرف مي شود در اين گونه مواقع فرم

دقت كنيد در اين شراي  از گرفتن ترمز شديد  .بتوانيد خودرو را كنتر  كنيد

به آرامي خودرو را به  .ناگهاني فرمان را نچرخانيد همچنين .بايد اجتناب كرد

براي تعويض چرخ در  .سمت كنار جاده هدايت كرده و به آرامي ترمز بگيريد

مانند مثلثي، شبرنگ  عالئم مناسبياز ر كام  از جاده خارج شده و كناره راه بطو

فاصله مناسب از  و درآگاهي ساير رانندگان  و در شب با روشن كردن آتش براي

 . استفاده كنيدخودرو 

اگر خودروهايي در كنار خيابان پارك هستند اين احتما  وجود دارد كه  -

ز كرده از خودرو خارج شوند. در اين راننده يا سرنشينان آن، درِ خودرو را با

 شراي  همواره آماده توقف ناگهاني باشيد.
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 فصل سوم

 

 آشنايي با

 خودروفني هاي سيستم
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 موتور
موتور دسيتگاهي اصلي ترين بخش هر خودرو كه قلب آن مي باشد موتور است. 

و مكانيكي تبدي  است كه انرژي حرارتي و شيميايي سوخت را به انرژي جنبشي 

پيسيتون بيه حركيت  رفيت و برگشيتيحركيت  ،موتور خيودروه كم  كند. بمي

مكيانيزم لنگ به كم  چنيد مي دوراني  انرژي گردد.ميلنگ تبدي  دوراني مي 

 شود.هاي محرك رسانده ميتا پشت چرخ گوناگون

گ لنيي مي انرژي دوراني م موعههاي اصلي موتور است. هوا و سوخت، ورودي

 .دوار، خروجي مفيد آن استو چرخ 

-در ادامه، به بخش

اشاره موتور هاي مهم 

 خواهد شد.

بدنه موتور )بلوك 

 سيلندر(

موتيور، شيام   بدنه

-گيذرگاهسيلندرها و 

آب و رويييين  هييياي

 بخيييشاسيييت و در 

بيشيتر آن در  بيروني

-اتيرموتورها، دلكو، و

پمييپ، پمييپ بنييزين، 

فيلتييير رويييين و در 

موتورهاي ديزلي پمپ گازوئي  بسته ميي شيوند. بدنيه موتيور، كيه آن را بليوك 

بيشيتر از آليياژ چيدن و ييا از آليياژ  ،سيلندر و يا پوسيت  موتيور نييز ميي نامنيد

تيرين قطعيه موتيور ترين و بيزر ريخته مي شود. بلوك سيلندر اصلي آلومينيوم

 دارد.به نوع موتور لندرها در موتور بستگي . تعداد سياست

 

 سيلندر 4 موتوري  نماي برش خورده 
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سيلندر اسيت، داراي  4موتوري كه 

اي شيك  در خيود ي استوانهحفره 4

-مي باشد كه به هر كدام از آن حفره

ها سيلندر گفته ميي شيود. سييلندر 

اي التين بوده به معناي استوانه كلمه

مي باشد. در اصطالح به تميام بليوك 

  شود.سيلندر، سيلندر گفته مي

در شك  نماي شماتي  موتور ملي پايه گاز سوز نشان داده شيده اسيت كيه در 

 هاي اصلي موتور مشخ  شده اند.آن قسمت
 

 
 موتور ملي پايه گازسوز

 سرسيلندر

خن  كياري  هايگذرگاهشود و داراي سرسيلندر روي سيلندر خودرو بسته مي

محفظيه احتيراق  .شييمنگاه و گييت سيوپاپ اسيتها و نو روينكاري، جاي شمع

 اميروزهاز جنس چدن و قرار دارد. سرسيلندر درگذشته  سرسيلندرنيز در خودرو 
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چگونگي سوار شدن سرسيلندر بير روي يي   .شودمياز جنس آلومينيوم ساخته 

بلوك  درچينش سيلندرها  .در شك  نشان داده شده استسيلندر خطي  4بلوك 

سييلندر  8چيينش  ،شيك در ان ام شيود.  گوناگونيهاي ه روشتواند بموتور مي

 .داده شده استخورجيني نشان 

 
 

 سيلندر خورجيني 8بلوك  خطي سيلندر4بلوك  مونتاژ سرسيلندر روي

 واشر سرسيلندر

فليز و . جينس آن تركيبياتي از گيردقرار مي اين واشر بين سيلندر و سرسيلندر

با پير كيردن  اين واشرحرارت مقاومت كند.  برابرمواد نسوز مي باشد تا بتواند در 

بنيدي كيرده از م آبهي هاي بين سرسيلندر و سيلندر، آن دو را نسبت بهناصافي

 كند.ميجلوگيري  هوا و سوخت متراكم شدهمخلو  شدن آب و روين و خروج 

سيسيتم روينكياري، سيطح در صورت سوختن اين واشير و وارد شيدن آب بيه 

 آيد.روين باال مي سيمآيشتگي روين در 

 مني فولد

موتور خودرو داراي دو نوع مني فولد مي باشد؛ يكي مني فوليد هيوا و ديگيري 

 هيايگيذرگاهمني فولد دود. هواي مورد نياز موتور پس از عبيور از فيلتير هيوا از 

 اسيت ع موتيور ممكينشيود. بسيته بيه نيوفولد هوا وارد محفظه احتراق ميمني

از محفظه احتراق تزريق و با هوا مخليو  شيود و ييا اينكيه ممكين  پيشسوخت 

، گازهياي نييز فولد دودمني هايگذرگاه است داخ  محفظه احتراق تزريق گردد.

 كند.سيستم اگزوز هدايت مي سويباقيمانده از احتراق را به 
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 )محفظه ميل لنگ( ركارت

مي نامند.  ركارتي جمع شدن روين موتور كه آن را زير موتور، مخزني است برا

-گفته ميي هملنگ اتاق مي  باشد. به كارتر،نيز ميمحافظ زير بدنه موتور ر، كارت

 شود.

 پيستون

باشد. ايين باز مي شينيباالي آن بسته و پا است كهاي استوانهاي قطعهپيستون 

شيود. ينييوم سياخته مييامروزه از آلياژهاي آلومولي  بود يچدندر گذشته  قطعه

پيسيتون در  برتيري دارد.چيدن  دهي حيرارت بيراز نظر وزن و بازپس آلومينيوم

و چهيار عمي  اصيلي موتيور يعنيي  داراي حركت رفت و برگشيتي اسيتسيلندر 

 وجود مي آورد.ه مكش، تراكم، انف ار و تخليه را ب

 شاتون

منتقي  لنگ مي پيستون را به  رفت و برگشتيشاتون يا دسته پيستون، حركت 

پيين بيه پيسيتون و از گيژن بياشاتون از ي  سيو  دارد.آن را به دوران واميكرده 

 شود.لنگ متص  ميبه مي اي نيم دايرهياتاقان  دو باديگر  سوي
 

 
 رويني و كمپرسي هايشاتون، پيستون و رينگ
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 ي داخ  آنهاينمايي از موتور و قسمت

 گژن پين

-اي شك  و توخالي است كه جينس آن از فيوالد مييتوانهاي اسگژن پين ميله

ايين قطعيه را كيه بيراي  گژن پين اتصا  دهنده پيستون به شياتون اسيت. باشد.

مقاومت در برابير ضيربات ناشيي از انف يار، آبكياري و صييق  داده انيد، انگشيتي 

 . مي نامندپيستون نيز 

 رينگ ها

. دارنيدحركت رفت و برگشتي  سيلندر درها هنگام روشن بودن موتور، پيستون

كيه ايين بيراي. كنيدمييرفت ي  كار و در برگشت كيار ديگيري  هنگامپيستون 

بيه  كاراين  .سيلندر كم نشود بايد پيستون با سيلندر گازبندي شود توي كمپرسِ

رينگ رويني و  ؛ها دو نوعندعهده قطعاتي است كه آنها را رينگ مي ناميم. رينگ

، ويژه عبور روين بيوده ييني داراي شيارها يا سوراخهايرينگ كمپرسي. رينگ رو

داراي دو  ايلبهر پيستون در حالي كه رينگ كمپرسي صاف و بدون م را است. 

 .عدد رينگ كمپرسي و ي  عدد رينگ رويني مي باشد
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هيوا و  ياز خروج مخلو  كمپيرس شيده جلوگيريكمپرسي  هايوظيفه رينگ

 يديوارهاصلي رينگ رويني نيز تميز كردن . كار استسوخت در محفظه سيلندر 

سيلندر از روين هنگام پايين رفتن پيستون است. ورود روين به محفظه احتيراق 

 باعث روين سوزي در موتور خواهد شد.

 هاياتاقان

هيا از دو ياتاقيان هاي متحرك.هاي ثابت و ياتاقانياتاقان ؛ياتاقان ها بر دو نوعند

هيا كياهش اصيطكاك و ي اصيلي آناند. وظيفهي  شدهاي تشكي نيم دايرهقطعه

 باشد.لنگ ميجلوگيري از سايش مي 

 ميل لنگ

كه به تعداد سيلندرهاي ي  موتيور داراي لنيگ است ركي محور متحلنگ مي 

كند. مي  لنيگ را در بوده و حركت خطي پيستون را به حركت دوراني تبدي  مي

نامييد. تميام  ترين محيور در خيودروو مهم حقيقت مي توان ستون فقرات موتور

به حركت در آمدن، نييروي اولييه خيود را  و قطعات متحرك موتور، در ان ام كار

 بطور مستقيم و يا ييرمستقيم از مي  لنگ مي گيرند.

مي  لنگ داراي دو نوع محور است، محورهاي ثابت و محورهياي متحيرك، كيه 

بير روي محورهياي  هاي متحيركياتاقان هاي ثابت روي محورهاي ثابت وياتاقان

در هر مي  لنيگ بسيتگي بيه هاي متحرك تعداد ياتاقان متحرك قرار مي گيرند.

تعداد سيلندر موتور دارد، بدين معني كه مي  لنيگ يي  موتيور چهيار سييلندر 

 شوند. ها بسته ميها روي آنداراي چهار محور متحرك است كه شاتون

 فاليويل

از بلوك سيلندر و مي  لنيگ سينگين تيرين قطعيه چرخ طياره بعد يا  فاليوي 

هايي است كه بصورت ي  حلقيه روي فاليويي  موتور است. فاليوي  داراي دندانه

ميي كنيد و يكنواخيت فاليوي  دور موتيور را شود و قاب  تعويض است.  نصب مي

انتقيا   (جعبيه دنيدهبه گيربكس ) را توس  صفحه كالچ نيروي دوراني مي  لنگ

در موقع روشن كردن موتور، دنيده اسيتارت بيا دنيده فاليويي  چنين دهد. هممي

 كند. درگير شده و موتور را روشن مي
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 هاسوپاپ

موتورهايي كه چهارزمانه هستند براي هير سييلندر  به ويژه در طراحي موتورها،

ها را به نيام سيوپاپ هيوا و موتور، دو نوع سوپاپ در نظر گرفته شده است كه آن

نامند. به سوپاپ هوا سوپاپ ورودي يا سوپاپ گياز و بيه سيوپاپ  سوپاپ دود مي

 دود، سوپاپ خروجي نيز گفته مي شود.

هايي هستند براي ورود مخلو  هوا و بنزين و خيروج دود، كيه ها دريچهسوپاپ

 بايد به موقع باز و به موقع بسته شوند.

شيود و در  و باز ميي گرفتهسوپاپ حركت خود را از مي  سوپاپ )مي  بادام ( 

شود. امروزه در خودروهاي جديد در هر سيلندر بيشتر از  اثر نيروي فنر بسته مي

چنيد  هيابيه آن در اصيطالحد كيه نيگير ميدر نظر دود  ياي  سوپاپ براي گاز 

 گويند. سوپاپه مي

 )ميل بادامك( ميل سوپاپ

. بياز و دم راي ورود گاز و خروج دود را باز و بسته كنني ،به موقع بايدها سوپاپ

اي به نام مي  بادام  ان ام مي شيود. بير روي ميي  ميله باها بسته شدن سوپاپ

هيا بيه فشاري كه بادام  .هايي به نام بادام  تعبيه شده استبادام  برجستگي

ها ميي شيود. بعيد از آنكيه فشيار از ها منتق  مي كنند، باعث باز شدن آنسوپاپ

شار فنرهايي كه در پشت خود دارند دوبياره ها برداشته مي شود، با فپشت سوپاپ

 باال آمده و دريچه ورود هوا يا خروج دود را مي بندند.

هايي كه به بيوش م هيز گاهبه وسيله تكيه رمي  سوپاپ در قسمت داخلي موتو

هستند به موازات مي  لنگ سوار مي شيود. رابطيه ميي  لنيگ بيا ميي  سيوپاپ 

سيوپاپ گردنيده  عبارت ساده تر، مي ه هميشه بصورت محرك و متحرك است. ب

 باشد.آن مي هو مي  لنگ گردانند

)پمپ  چرخ دنده مخصوصي كه بر روي اين ميله نصب است، حركت اوي  پمپ

هياي مكيانيكي نييز دور خيود را از پميپ بنيزين كند. و دلكو را اي اد مي وين(ر

زين برقيي گردش مي  سوپاپ تامين مي كنند. البته امروزه اسيتفاده از پميپ بني

 .گيردميدارد كه قدرت خود را از باتري بيشتري رواج 
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را نشيان  سييلندر 4نمايي از نحوه عملكرد مي  بادام  در ي  موتور  شك  زير

مي دهد. در اين نوع موتور مي  بادام  در قسمت باالي موتور و در سير سييلندر 

 جاي گرفته است.

باشد. بيه عبيارت ديگير هير  بادام  مي 8كم داراي سيلندر دست 4ي  موتور 

سيلندر دست كم دو بادام  نياز دارد كه يكي براي تحري  سوپاپ هوا و ديگري 

كار مي رود. البته در موتورهياي جدييد بيه منظيور افيزايش ه براي سوپاپ دود ب

در در نظير گرفتيه ميي شيود. كارآيي موتور، براي هر سيلندر بيش از دو دريچيه 

در موتورهياي پيشيرفته هير  .سوپاپ خواهد داشيتو دهر سيلندر بيش از نتي ه 

دريچه هوا و يي   3دريچه هوا و دو دريچه دود است و يا داراي  2سيلندر داراي 

 اين نوع موتورها داراي دو مي  بادام  موازي هستند.دود.  هدريچ
 

 
 نمايي از مي  بادام  و نحوه عملكرد آن

 

 .داده شده استنشان در شك  ادام  با دو مي  ب سيلندر 4 موتوري  نمايي از 

تميام  تعيدادسوپاپ است كه  4طور كه مشاهده مي شود هر سيلندر داراي همان

بادامي  تعبييه شيده  8عدد مي شود. بر روي هر مي  بادام  نييز  16ها سوپاپ

موتورهيا بيه  ايين نيوع بادامي  را تشيكي  ميي دهيد. 16ها است كه م موع آن

 ف هستند.سوپاپه معرو 16موتورهاي 
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، بيازدهي و داردسوپاپ  2ها بيش از موتورهايي كه هر سيلندر آنبديهي است، 

كارآيي بهتري خواهند داشيت. چيون ايين نيوع موتورهيا داراي دو ميي  سيوپاپ 

هياي هيوا در يي  ها را به شكلي تنظيم كرد كه تمام دريچيههستند مي توان آن

تالف زمان بسيار انيدكي نسيبت بيه زمان باز نشوند بلكه با اخسيلندر با هم و هم

شيود. همچنيين ورود مييبهتير ان يام از شوند. با اين كار عم  تينفس، يكديگر ب

سوخت و هوا از چند مح  مختلف در سيلندر باعث ميي شيود تيا محفظيه اتياق 

تري پر شود و در نتي ه عم  احتراق و انف ار با كيفييت احتراق به طور يكنواخت

 بهتري ان ام مي گردد.
 

 
 عملكرد آن چگونگينمايي از موتور با دو مي  بادام  و 

 

 صافي هوا

از  جليوگيريوظيفيه آن  ،صافي هوا در مسير هواي ورودي به موتور قرار داشته

بنابراين صافي هيوا نقيش مهميي در  ورود گرد و يبار به فضاي احتراق مي باشد.

ي  موتور خيورجيني صافي هوا در  ،در شك  ان ام صحيح احتراق خواهد داشت.

 .داده شده استجلو نشان ديفرانسي 
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ورود ذرات خارجي به يير از هوا و سوخت به موتور، از كيفيت عمي  احتيراق و 

ورود  همچنييندر نتي ه بازدهي موتور كاسته موجب افزايش آاليندگي مي شود. 

باعث اي ياد خيراش و آسييب رسياني بيه  ذرات معلق به محفظه موتور مي تواند

 وح داخلي سيلندرها گردد.سط

 
 صافي هوا در ي  موتور خورجيني

 چهار حالت كاري موتور

حاليت  4به اين اسم نامييده ميي شيوند كيه داراي  روزمانه از آن  4موتورهاي 

در هر مرحله، پيستون ي  كيورس  .مي باشدتخليه  كاري تنفس، تراكم، انف ار و

كيورس بير عكيس  و يااال به پايين را طي مي كند. به ي  بار حركت پيستون از ب

كورس را طي مي كنيد  4پيستون  ،مرحله كاري موتور 4پيستون مي گويند. طي 

يا به عبارت ديگر دو مرتبه باال و پايين مي رود. حركت رفت و برگشتي پيسيتون 

از طريق مي  شاتون به مي  لنگ منتق  مي شود و در نتي ه مي  لنگ شروع به 

 دوران مي كند.

پيستون به نقطه اي مي رسيد كيه ديگير نميي توانيد از آن  ،مان باال رفتندر ز

در  ميي گوينيد. گردد. اين نقطه را نقطه مر  بياالي پيسيتون باالتر برود و برمي

رسيد كيه ديگير نميي توانيد از آن  پيستون به نقطه اي مي نيز ين آمدنيزمان پا
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قطيه را نقطيه مير  پيايين اين ن .گردد ين تر برود و دوباره به طرف باال برميپاي

كيورس پيسيتون  شيود،پيسيتون طيي ميي توس  فاصله دو نقطه كه  .گويندمي

 .شود ناميده مي

مرحله كاري موتور، مي  لنگ دو دور مي زند. بيه عبيارت ديگير در هير  4طي 

 درجه( مي چرخد. 180كورس پيستون، مي  لنگ نيم دور )

 است.در شك  نشان داده شده حالت كاري موتور  چهار
 تخليه -4 انف ار -3 تراكم -2 تنفس -1

    

 چهار مرحله كاري موتور

موتورهاي قديمي دو زمانه بودند. اين نوع موتورها آاليندگي بسيار باال داشيتند 

 زمانه پايين بود. 4ها نيز نسبت به موتورهاي و بازدهي آن

رها داراي انواع مختلفيي هسيتند كيه موتورها از لحاظ چيدمان و آرايش سيلند

ها در شك  نشان داده است. اميروزه موتيور بيشيتر خودروهيا داراي مهمترين آن

 آرايش خورجيني مي باشد.

 
 آرايش خطي

 
 آرايش خورجيني

 
 اي(آرايش تخت )صفحه

 وتورسه نوع آرايش سيلندر در انواع م

 سيستم روغنكاري
نسبت به يكيديگر حركيت هرگاه دو جسم به هر نحوي با يكديگر تماس داشته 

بيراي خنثيي  شيود.اي اد گرما و سياييدگي ميي هابين آن كنند، بر اثر اصطكاك
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ر را بايد روينكياري كيرد تيا از كردن اصطكاك و گرما، بين قطعات متحرك موتو

ضمن روانكاري، خن  نييز به عم  آمده يدگي و فرسودگي قطعات جلوگيري ساي

 بشوند.

 خواص روغنكاري

باشيد. كيار ميي هنگامانكاري قطعات چرب كنندگي و روروين وظيفه ترين مهم

توان چرخ خياطي را مثا  زد. در صورت عدم روين كاري به موقع، ميباره در اين

اهنيد هاي مختلفي كه نياز به روين كاري دارند دچار آسييب و سيايش خوبخش

 شد و كارآيي خود را از دست خواهند داد.

 باعيث يدگي قطعات جلوگيري ميي نماييدروين كاري در عين حالي كه از ساي

. بدين ترتيب كه پس از گردش در بين قطعات، به مي شودنيز  هاآندن شخن  

را پس مي دهد. بخشهايي از موتيور وجيود دارد كيه برگشته و حرارت خود  ركارت

سترسي ندارد اما روين مي تواند به آن ا وارد شيود و گرمياي اي ياد آب به آنها د

 شده را جذب و دفع نمايد.

سواري مدرن، امروزه براي خن  كردن سريع رويين از  خودروهايدر بعضي از 

 در محدوده رادياتور آب قرار دارد استفاده مي گردد. ايلبرادياتور روين، كه 

و سياييدگي  خراشييده شيدنورت )در صيروين به آب بندي نميودن قطعيات 

پيسيتون كمي  نميوده ميانع فيرار گازهيا  يبنيدو همچنين در عم  گاز جزيي(

 )كمپرس( مي شود.

ان يام اعميا   هنگاميكي از مهمترين خواك روين در موتورها، گرفتن ضربات 

قطعات متحرك موتور يي  لقيي  بينمكانيكي قطعات مي باشد. بدين ترتيب كه 

نيازك رويين در ميان اين خالصي ها هميشيه يي  الييه در م از وجود دارد كه 

 جريان است و ضمن عمي  روينكياري، ضيربات حاصي  از انف يار را كيه بير سير

-پيستون وارد مي شود و به وسيله گژن پين و شاتون به مي  لنيگ منتقي  ميي

گردند گرفته و خنثي مي كند و از صدمات وارده به قطعات و اي ياد سير و صيدا 

عم  مي آورد. چون قطعياتي كيه باييد روينكياري بشيوند بياالتر از  هجلوگيري ب

قرار دارند لذا براي رساندن روين به قطعات مختلف و فوقاني موتيور،  رسطح كارت
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البته به بخشيهايي از  شود. از دستگاهي بنام اوي  پمپ) پمپ روين( استفاده مي

از برخيورد ميي  موتور نيز )همچون سطح داخلي سيلندر( با پاشش روين ناشيي 

 (، روين رسانده مي شود.رلنگ با مخزن روين )كارت

 )پمپ روغن( اويل پمپ

فشيار  آن را بيارا مكيده و  راوي  پمپ دستگاهي است كه روين موجود در كارت

اوي  پمپ بايد بتواند همواره فشيار رويين را  به قطعات متحرك موتور مي رساند.

هاي نازك بتواند بين اجيزاي متحيرك  در حدي نگه دارد كه روين به شك  اليه

 موتور نفوذ كند.

راننده را  تابه نام فشنگي روين تعبيه شده است  حسگريدر كانا  اصلي روين 

 از وضعيت فشار روين آگاه نمايد.

 فيلتر روغن

ايليب  شيود. تصفيه روين، از فيلتير رويين اسيتفاده ميي براي موتورها همهدر 

-علت بي احتياطي وارد موتور ميه ن بويض رويذرات اضافي در زمان تع يمقدار

ايين ذرات د، ه وجود آييفرسايش قطعات ب ناشي ازشوند. همچنين اگر پليسه اي 

باقي مانده و روين پس از تصيفيه بيه  خودروگردش روين در فيلتر روين  هنگام

صورت ي  ميايع تمييز كننيده وارد كانالهياي رويين شيده مشيغو  روانكياري و 

فيلتير باييد در هرچند بار تعيويض رويين،  دست كمت مي شود. روينكاري قطعا

 .را عوض نمود روين

در صورت گرفتگي فيلتر و عدم تعويض به موقع آن، روين كيافي بيه بخشيهاي 

موتور نخواهد رسيد و دچار مشك  خواهد شد. البته بعضي از انواع فيلترهيا داراي 

از حد فيلتير، بياز شيده م رايي اضطراري مي باشند كه در صورت گرفتگي بيش 

اجازه مي دهد تا روين بدون عم  تصفيه وارد مدار شود كه البته اين موضوع نيز 

مي تواند باعث آسيب رسي به موتور گردد چراكه بيا ورود ذرات معليق هميراه بيا 

روين به بخشهاي متحرك موتور، شراي  اي اد خراش و آسيب رسي بيه سيطوح 

 لغزنده فراهم مي گردد.
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 وزيروغن س

) محفظه احتراق( نفوذ نماييد و  هرگاه به دالي  مختلف روين به باالي پيستون

متراكم بسوزد و دود آبي بدهيد، ميي گوينيد موتيور بيه رويين  هايبه همراه گاز

 سوزي افتاده است.

از ورود روين بيه  جلوگيريگفته شد وظيفه رينگ روين،  پيشترهمان طور كه 

رينگ آسيب ببينيد،  نبه عنوان مثا  اگر اي است.ي احتراق )اتاق انف ار( محفظه

روين مي تواند وارد اتاق احتراق شود. اي اد خراشييدگي بير روي سيطح داخليي 

 سيلندر و آسيب ديدگي سطحي آن نيز مي تواند من ر به اين مشك  شود.

داده بيه صيورت شيماتي  نشيان در شيك  مسيرها و سيستم روينكاري موتور 

موتور، مي  بادام  در قسمت پايين موتيور طراحيي شيده  . در اين نوعشده است

باز و بسته كردن سوپاپها توس  مي  تايپيت بيه قسيمت  براياست و نيروي الزم 

 بيشيتذدر طراحيي  باالي موتور )سرسيلندر( و اهرمهاي سوپاپ انتقا  ميي يابيد.

 يه موتورهاي جديد، مي  بادام  به قسمت باالي موتيور انتقيا  يافتيه و در نتي

تير سيب  ،نتي ه اين نوع طراحي اجزايي همچون مي  تايپيت ها حذف شده اند.

 شدن موتور و افزايش راندمان آن بوده است.

هيا امروزه همراه با پيشرفت علم و تكنولوژي در صينعت خيودرو، موتورهياي آن

نسبت به گذشته كاهش ح م و وزن قاب  مالحظه اي پيدا نموده است كيه ايين 

آالينيدگي كياهش هاي مختلف همچون كياهش مصيرف سيوخت و نكته در بخش

 تاثير بااليي داشته است.
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 سيستم روينكاري در موتور

 

 سيستم انتقال قدرت

 كالچ، گيربكس و ديفرانسيل

عيالوه بير موتيور نيياز بيه ت هييزات و سيسيتمهاي ، براي حركت دادن خودرو

موتيور ابتيدا در كه  معنيبه اين  .باشدگيربكس و ييره مي ديگري همچون كالچ،

و انرژي مي شود اما قدرت توليد شده بايد توس  سيستم ديگري بيه توليد قدرت 

پشت چرخهاي محرك انتقا  داده شود. اين كار بر عهده سيسيتم انتقيا  قيدرت 

 مي باشد.

اجزاي اصلي سيستم انتقا  قيدرت بيه ترتييب عبارتنيد از سيسيتمهاي كيالچ، 

توسي  موتيور بيه كمي   هفرانسي . قدرت توليد شيدگيربكس )جعبه دنده( و دي

محور جعبه دنيده )گييربكس( از آن ا به و از فاليوي  موتور دريافت كالچ  سيستم

بيه طيور ديفرانسيي  نييز نييروي خيود را و سپس به ديفرانسي  انتقا  مي يابد. 

 .انتقا  مي دهدخودرو  به چرخهاي محركمتناسب 
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، چرخهياي جليو هميان چرخهياي محيرك خودروهاي سواري بيشترامروزه در 

بعضي از خودروهياي . مي باشند (FWD) هستند. به عبارت ديگر ديفرانسي  جلو

سواري نيز وجود دارند كه چرخهاي عقبشان محيرك اسيت )ديفرانسيي  عقيب(؛ 

. (RWD) شيوديعني نيروي خروجي از گيربكس به چرخهاي عقيب منتقي  ميي 

سيستم انتقيا  قيدرت  ايلب ،شاسي بلند الزم به ذكر است در خوردوهاي سواريِ

اسيت. يعنيي  (4WD) به گونه اي طراحي مي شود كه هير چهيار چيرخ محيرك

 نيروي خروجي از گيربكس به هر چهار چرخ انتقا  داده مي شود.

نماي دو نوع خودروي دنده اتوماتي  در دو حالت ديفرانسي  جلو و ديفرانسي  

خودروهاي دنده اتوماتيي  كيالچ وجيود . در در شك  نشان داده شده استعقب 

در خودروهاي  ندارد اما در عوض م هز به سيستمي به نام مبد  گشتاور هستند.

و بصورت در كنار هم قرار داشته  ديفرانسي  جلو، م موعه گيربكس و ديفرانسي 

 يكپارچه مي باشد.

چيه امروزه در خودروهاي ديفرانسي  جلو، م موعه گيربكس و ديفرانسي  يكپار

شده، در هر دو از ي  نوع روين براي روانكياري اسيتفاده ميي شيود كيه نيام آن 

 روينهايي با يلظيت ايلبواسكازين مي باشد. البته در مناطق آب و هوايي گرمتر 

و چسبندگي بيشتر استفاده مي شود تا به خاطر گرما، بيش از حد رقيق نگشيته، 

 خاصيت خود را از دست ندهند.

بير ربري ديفرانسي  عقب هستند چراكه بيشيتر وزن خيودرو تمام خودروهاي با

 روي محورهاي عقب متمركز است.
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 در خودروهاي دنده اتوماتي  (RWDو  FWDنمايش دو نوع سيستم انتقا  نيرو )
 

 كالچ

)انتقيا   )توليد كننده نيرو( و جعبه دنده ين موتوركالچ در كليه وسائ  نقليه، ب

دهنده نيرو( قرار گرفته است. كار كالچ قطيع و وصي  كيردن نييروي موتيور بيه 

گيربكس مي باشد. طرز عم  آن در اتومبيلها بدين ترتيب اسيت كيه بيا گيرفتن 

پدا  كالچ، ي  سلسله عملياتي ان ام مي گيرد كه من ر به جيدا شيدن صيفحه 

-ر اين لحظه نيرو از چرخها قطع ميد .لنگ مي شودفاليوي  انتهاي مي از  چكال

صيفحه كيالچ بيه  دوبياره)رها كند( راننده پدا  كالچ را آزاد نمايد گردد و هرگاه 

بنيابراين در  فاليوي  چسبيده و نيروي موتور به جعبه دنده انتقا  پيدا ميي كنيد.

باشيد، ارتبيا  موتيور بيا بخيش حالت عادي كه راننده پدا  كالچ را فشار نيداده 

 .داده شده استنشان شك  در شماتي  اين موضوع گيربكس برقرار است. 
 



 هاي رانندگيآموزشگاه مربيانآموزش      85

 

 
 آزاد شدن كالچ با فشردن پدا  آن )راست( ،نماي درگيري كالچ با فاليوي  )چپ(

داده شيده نشيان  شك در  در ي  خودرو ديفرانسي  عقب كالچسيستم جايگاه 

شود سيستم كالچ واسطه ميان موتور و گيربكس طور كه مشاهده ميهمان .است

است. چهارشاخه گاردان يا اتصا  يونيورسيا  نيوعي مفصي  بيراي اتصيا  ميي  

 گاردان به محور خروجي گيربكس و محور ورودي ديفرانسي  است.

 
 جايگاه كالچ در ي  خودرو ديفرانسي  عقب

 جعبه دنده

باشيد. اهي نياز به سرعت بياال مييهنگام رانندگي گاهي نياز به نيروي زياد و گ

اما در آزادراهها مي توان بيا سيرعت است ها نيازمند نيروي زياد عبور از سربااليي

 باال حركت نمود.

نييرو و توليد توان و انرژي است. توان نيز تركيبي از پارامترهياي  ،وظيفه موتور

ه و انتقيا  آن بيتعيدي  مييان نييرو و سيرعت سيرعت اسيت. وظيفيه گييربكس 

-به كم  چيرخ دنيده جعبه دنده اين كار راديفرانسي  و چرخهاي محرك است. 

 دهد.كار گذاشته شده ان ام مي در آنهاي بزر  و كوچكي كه 
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نسبت دنده براي حركت رو بيه جليو و يي   5خودروهاي سواري معموال داراي 

نسبت دنده براي حركت رو بيه عقيب هسيتند. انتخياب مناسيب وضيعيت دنيده 

ه موارد مختلفي همچون شراي  راه، تعداد مسافر و وزن بار، شيب جياده بستگي ب

 و سرعت حركت دارد.

براي حركت اوليه خودرو در سربااليي كه نييروي بيشيتري الزم اسيت از دنيده 

سنگين كه داراي قدرت بيشتر و سرعت كمتري است استفاده مي شيود؛ وليي در 

عت چرخشيي بيشيتري اسيت جاده هاي كفي، از دنده هاي سب  كه داراي سير

 استفاده مي شود.

-گييربكسبطور كلي گيربكس ها را مي توان به دو دسته تقسيم بنيدي نميود؛ 

 .و گيربكس هاي دستياتوماتي   هاي

دنده را نشيان ميي دهيد. ايين گييربكس  6نمايي از ي  گيربكس  بعديشك  

بيه عقيب  دنده براي حركت رو به جلو و داراي ي  دنده براي حركت رو 5داراي 

نشيان داده شيده اسيت مخصيوك  Rچرخ دنده آبي رنگ كه با حيرف  مي باشد.

دنده عقب است. چرخ دنده هرزگرد كه زير دنده عقيب اسيتفاده شيده اسيت، بيه 

 منظور معكوس كردن جهت دوران محور خروجي مي باشد.

 
 دنده 6گيربكس 
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 ديفرانسيل يا گرداننده نهايي

به طريقي به چرخهاي محرك انتقيا  يابيد. در نيروي خروجي از گيربكس بايد 

مدلهاي قديمي تر از خودروهاي سواري، چرخهاي عقب محرك بودند. از ايين رو 

ديفرانسي  اين خودروها در عقب قرار داشت. اما در خودروهياي سيواري جدييد، 

چرخهاي محرك، چرخهاي جلو هستند. از اين رو ديفرانسي  اين نيوع خودروهيا 

زم به ذكير اسيت كيه خودروهياي طراحي گرديده است. البته ال در جلوي خودرو

 ديفرانسي  عقب هستند. سنگين

سيه وظيفيه مهيم را بيه  خودروهاي ديفرانسي  عقيببطور كلي ديفرانسي  در 

درجيه، تبيدي   90عهده دارد؛ تغيير جهت نيروي دوراني مي  گاردان بيه انيدازه 

 تنظييم دور چرخهيا در سيرپيچها.دور زياد گاردان به دور كم يا نييروي بيشيتر، 

درجيه( در  90همين وظايف به يير از مورد او  )تغيير جهت دورانيي بيه انيدازه 

گفته شد  پيشترمورد خودروهاي ديفرانسي  جلو نيز صدق مي كند. همانطور كه 

فرانسي  و گيربكس در كنار هيم قيرار يدر خودروهاي ديفرانسي  جلو، م موعه د

 .داده شده استنشان در شك  ده از اين م موعه دارند. نمايي برش خور

 
 م موعه گيربكس و ديفرانسي  در ي  خودروي ديفرانسي  جلو

نمييايي از ديفرانسييي  و نحييوه عملكييرد آن در خودروهيياي  بعييديشييك  در  

طور كه از اين شك  مشيخ  اسيت همان .داده شده استديفرانسي  عقب نشان 

هاي عقب محرك هستند. به عبيارت ديگير چرخ در خودروهاي ديفرانسي  عقب،
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نيرو از جعبه دنده بايد در نهايت به چرخهاي عقب انتقا  يابد. نيرو از جعبه دنده 

به كم  مي  گاردان به ديفرانسي  انتقا  مي يابد. ديفرانسي  نييز نييرو را بيين 

چرخهاي عقب تقسيم مي نمايد. طريقه عملكرد ديفرانسي  بدين نحو اسيت كيه 

ردان )محور محرك( باعث چرخش دنده كرانوي  مي گردد. دنده كرانويي  مي  گا

-نيز چرخش خود را به كم  هرزگردها به دنده پولوسهاي دو طرف انتقيا  ميي

دهد. چرخش پولوسها نيز باعث گردش چرخهاي عقب ميي شيود. ايين مكيانيزم 

دش باعث مي شود تا سر پيچها هر كدام از چرخها با سرعت مورد نيياز خيود گير

  كند.

 

 
 ديفرانسي  و نحوه عملكرد آن در خودروهاي ديفرانسي  عقب
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 سيستم ترمز
 

سيستم ترمز يكيي از مهمتيرين بخشيهاي خيودرو در تيامين ايمنيي راننيده و 

سرنشينان مي باشد. وجود نق  فني يا ضيعف در سيسيتم ترميز خيودرو باعيث 

 ارائييهخييودرو بييا بسييياري از تصييادفات بييوده اسييت. امييروزه سيسييتمهاي ترمييز 

 ، پيشرفت بسياري نموده است.(ABS)سيستمهايي همچون ترمز ضد قف  

خودروهاي سواري م هز به دو نوع سيستم ترمزي ميي باشيند؛ يكيي سيسيتم 

ترمز دستي و ديگري سيتم ترمز پايي. مكانيزم عملكرد ترميز دسيتي بيشيتر بيه 

عني كه انتقيا  نييروي مي باشد؛ بدين م)با استفاده از كاب  فلزي( سيمي صورت 

بير  ايليبان ام ميي شيود. سيسيتم ترميز دسيتي  )كاب  فلزي( ترمز توس  سيم

 چرخهاي عقب عم  مي كند.

ترمز اصلي در خودور، سيستم ترمز پايي مي باشد كه انتقا  نيرو در آن توسي  

روين ترمز ان ام مي شود. تفاوت ديگر ترميز دسيتي و ترميز پيايي در شيراي  و 

اده از آنها مي باشد. از ترمز دستي در حالت توقف و پارك اسيتفاده چگونگي استف

مي شود. البته در صورت لزوم، در سرعتهاي بسيار پايين نييز ميي تيوان از ترميز 

د. ترمز پايي در تمام شيراي  )البتيه در صيورت روشين بيودن دستي استفاده نمو

 موتور( قاب  استفاده مي باشد.

ييا از نيوع  بيشيترخودرو اسيتفاده ميي شيود ي اصلسيستمهايي كه براي ترمز 

ترمزهياي مكيانيكي  بادي )كمپرسيي( ميي باشيد.نوع رويني )هيدروليكي( يا از 

از آن اييكه ترمزهاي كمپرسي به  همچون ترمزهاي سيمي ديگر منسوخ شده اند.

بيشتر براي خودروهاي سنگين بيه  رت بااليشان در متوقف كردن خودرودلي  قد

دربيياره  ر اين ييا بييه ترمزهيياي هيييدروليكي پرداختييه مييي شييود.كييار مييي رود، د

سيستمهاي پيشيرفته ترميز همچيون ترميز ضيدقف  در بخشيهاي بعيدي كتياب 

 توضيحاتي داده خواهد شد.

- هز به بوستر را نشيان مييمنمونه ي  سيستم ترمز هيدروليكي  بعديشك  

را  سيتم ترميزو زميان واكينش سيبوستر ترمز نيروي پدا  ترمز را افيزايش  دهد.
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نشيان داده شيده اسيت از نيوع بعيدي . بوستر ترمز كه در شيك  كاهش مي دهد

 .خالئي مي باشد
 

 
 سيستم ترمز هيدروليكي م هز به بوستر

از نوع ديسيكي  ايلبمشخ  است، ترمزهاي جلو  قبليطور كه از شك   همان

 مي باشد. )كفشكي( و نوع ترمزهاي عقب از نوع كاسه اي

كشيي تفاوتهاي سيستم ترمز ضدقف  با ترمزهاي معمولي در كانا  يكي ديگر از

مدار روين ترمز آنها مي باشد. در ترمزهاي ممولي، به هر چهار چرخ توس  يي  

زمان نيرو اعما  مي شود اما در ترمزهاي ضدقف  هر محيور و ييا مدار به طور هم

 هر چرخ به طور جداگانه مورد كنتر  قرار مي گيرد.

فشيردن پيدا  بيا  نمونه باز شده ترمز كاسه اي را نشان ميي دهيد. بعديشك  

از  ترمز، فشار روين به سمت سيلندر ترمز هدايت شده باعث ميي شيود كفشيكها

نيروي اصطكاك اي ياد  .تماس پيدا كنندديواره كاسه ترمز  او لنتها ب شوندهم باز 

نهاييت شده ميان اين دو بخش باعث كياهش سيرعت دورانيي كاسيه ترميز و در 

 كاهش سرعت خودرو مي گردد.
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ترمزهياي كاسيه اي اسيتفاده از ي خودروهاي سيواري امروزه در چرخهاي جلو

 نمي شود.

 
 نمونه باز شده ترمز كاسه اي

نشان داده شيده اسيت. بيا  بعدينمونه ترمز ديسكي بصورت شماتي  در شك  

  ميي گيردد. اعما  نيرو بر روي پدا  ترمز، فشار روين به پشيت سييلندر منتقي

 ث تماس لنتها با ديس  و كاهش سرعت چرخش آن مي گردد.عپيستون نيز با

 هنگام ترمزگييري،است كه  اصليبخشي ازسيستم ترمز ضد قف   يا ABSترمز 

 طور خودكياره ب ي  يا چند چرخ وسيله نقليه دوران را در جهت در لغزش ميزان

 كنتر  مي كند.

فرمان دادن و هدايت بهتر  درراننده  به كم ترمزهاي ضدقف   ترين مزيتمهم

 .در شراي  اضطراري همچون فرار از برخورد با مانع مي باشدخودرو 

د سيسييتم ترمييز رمييوا بيشييتردر 

ضدقف  فاصله توقيف وسييله نقلييه را 

در  به ويژهنسبت به ترمزهاي معمولي 

دهيد كاهش مييسطوح نمدار يا يخي 

كه گفتيه شيد مزييت ولي همان طور 

از لييز خيوردن ييا  مهم آن جلوگيري

 .باشدميانحراف وسيله نقليه 

هدف عمده از طراحي ترمز ضدقف  كم  به راننده در حفظ كنتر  اتومبي  به 

قف  با جلوگيري از قف  كام  باشد.  سيستم ترمز ضدناگهاني ميهنگام ترمزهاي 

 
 شماتي  ترمز ديسكي
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ناگهياني و شيديد بتوانيد وسييله  دهد تا هنگام توقيفچرخها به راننده امكان مي

نقليه را هدايت كند بنابراين حتي اگير زميان كيافي بيراي توقيف و جليوگيري از 

شك   در اطراف مانع متوقف نمود. اشد مي توان خودرو را هدايت كرده،تصادف نب

 تاثير ترمز ضدقف  را در هدايت و كنتر  وسيله نقليه نشان مي دهد. بعدي

كه به سيلندر چرخ ها وارد مي شود به گونه را وليكي ، فشار هيدرABSسيستم 

اي كنتر  مي كند كه از قف  شدن چرخ ها در جاده هاي لغزنده و يا هنگام ترمز 

كنتر  خودرو را نييز  ،هاي شديد جلوگيري شود. اين سيستم هنگام ترمز گرفتن

 (ECU)ترمز ضدقف  خود م هز به ي  واحد كنتر  الكترونيكيي  حفظ مي كند.

هاي نصيب شيده روي حسيگراست. اين سيستم به كمي  اطالعيات درييافتي از 

 كنتر  فشار هيدروليكي ترمزها دستورات الزم را صادر مي كند. برايچرخها، 

 
 تاثير ترمز ضدقف  در هدايت و كنتر  وسيله نقليه

 سيستم تعليق
و، يكي از موثرترين سيستمها در تامين راحتي راننيده و سرنشيينان هير خيودر

سيسييتم تعليييق آن اسييت. سيسييتم تعليييق م موعييه فنرهييا، كميي  فنرهييا و 

بيا محورهيا و چرخهيا خيودرو را  شاسي وبدنيهمكانيزمهايي است كه اتصا  ميان 

كه تنها چرخها با سيطح جياده در تمياس انيد، دسيت  مي نمايد. ازآن ايي برقرار

اگير سيسيتم نيابراين اندازها و ناهمواريهاي جاده ابتدا به آنها انتقيا  ميي يابيد. ب

تعليق ي  خودرو مناسب نباشد، نه تنها ارتعاشيات زييادي را بيه بدنيه خيودرو و 

سرنشينان آن تحمي  خواهد كرد بلكه تماس كام  ميان تايرها و سطح جاده نيز 
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سيتم هيدايت خيودرو دچيار اخيتال   حفظ نخواهد شد و فرمان پيذيري و سيي

 خواهدگشت.

يق مناسب باشند، در عبور از پيچهاي تند و ييا خودروهايي كه فاقد سيستم تعل

هنگام فرمان دادنهاي سريع، احتما  واژگوني و از دست رفت پاييداري آنهيا نييز 

 افزايش مي يابد.

تنظيم مناسب باد تايرها نيز مي تواند تاثير بيااليي در بهبيود كيارآيي سيسيتم 

دارنيد، قادرنيد تعليق داشته باشد. تايرها به لحاظ خاصييت انعطياف پيذيري كيه 

درصدي از ارتعاشات را به خود جذب كنند. باد كردن بيش از تياير باعيث از بيين 

رفتن اين خاصيت شده در نتي ه ارتعاشات ناشي از سطح راه را به طور مسيتقيم 

 به خودرو منتق  مي كند.

در برخي از سيستمهاي تعليق پيشيرفته از تعلييق فعيا  اسيتفاده شيده اسيت. 

عا  شام  محركهايي است كه بطور خودكار و بر حسيب شيراي  سيستم تعليق ف

. محركهيا جاده، مقدار نيروي الزم را ميان تايرها و شاسي و بدنه توليد ميي كنيد

سيلندرهايي هيدروليكي هستند كه با فشار روين و بطور برنامه ريزي شيده  ايلب

هميراه بيا تحري  مي شوند. در اين نوع سيستمها به جاي فنر و كم  فنير و ييا 

آنها سيلندري هيدروليكي تعبيه مي شود كه بيا توجيه بيه فرمياني كيه از واحيد 

نيروي كششي ييا فشياري ميورد نظير را  ،كنتر  الكترونيكي مي گيرد فعا  شده

 اعما  مي نمايد.

 سيستم هدايت و فرمان
سيستم هدايت و فرمان با توجه به ميزان چرخش يربيل  فرمان توس  راننده، 

ي  نوع سيسيتم  بعديشك   چرخهاي جلو را به عهده دارد.تر  جهت يفه كنوظ

در اين نوع سيسيتم  فرمان خودرو را به همراه قسمتهاي اصلي آن نشان مي دهد.

فرمان، چرخش يربيل  فرمان باعث گردش پينييون ييا تياج خروسيي در جعبيه 

هيرم دنده فرمان مي شود. گردش تاج خروسي نيز از طريق محور هزار خاري به ا

هزار خاري منتق  مي شود. حركت اين اهرم نيز از طريق ميله ها و مكانيزمهياي 
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نشان داده شده در شك  به شغا  دسيت و سيگ دسيت منتقي  ميي شيود و در 

 زاويه چرخهاي جلو تغيير مي كند. نتي ه

 
 ي  نوع سيستم فرمان مكانيكي

 سيستمهاي فرمان هيدروليكي

 ييهييدروليكي را بيا جعبيه فرميان كشيو نوعي از سيسيتم فرميان بعديشك  

نشان مي دهد. در سيستمهاي فرميان هييدروليكي، يربيلي  فرميان را  اي()شانه

مي توان به راحتي و با نيرويي كمتر نسبت به سيسيتمهاي مكيانيكي چرخانيد و 

تغييير جهيت  بيرايپمپ هيدروليكي در اين سيستم، فشار الزم تغيير جهت داد. 

از  ايليبان را فراهم مي آورد. انرژي پميپ هييدروليكي چرخش محور جعبه فرم

 طريق ي  تسمه از مي  لنگ تامين مي شود.
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 سيستم فرمان هيدروليكي با جعبه فرمان شانه اي

 سيستم برق
يكي از مهمترين بخشها در خودروهاي سواري بنزيني كه نيازمنيد بيرق اسيت، 

اراي ي  شمع برقي است كيه سيستم جرقه زني در موتور مي باشد. هر سيلندر د

با رسيدن ولتاژ باال به پشت آن، جرقه زده باعيث انف يار مخليو  سيوخت و هيوا 

. البته موتورهاي ديزلي كه هم اكنون نيز در ميان خودروهاي سيواري در گرددمي

ي انف ار در آنها به شكلي سطح دنيا رواج پيدا كرده، فاقد شمع مي باشند و نحوه

 ديگر مي باشد.

ي دينيام ميي باشيد. دينيام دور خيود را از يفه توليد برق در خودرو بر عهدهوظ

 لنگ تامين مي كند. در شرايطي كه موتور خياموش اسيت اميا نيياز بيه بيرقمي 

د. هنگامي كه موتور روشن است، باتري توس  وشباشد، از برق باتري استفاده مي 

در  شيده،هاي تر ذخييره يباترهاي خش  و يا  باتريدر  برق دينام شارژ مي شود.

 .مي گيردمواقع نياز مورد استفاده قرار 
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از بخشهاي ديگري كه در خودرو نياز به برق مي باشيد ميي تيوان بيه سيسيتم 

، سيستمهاي كنترلي الكترونيكي، بيوق، كن، شيشه باالبر برقيپاكروشنايي، برف 

 دزدگير و ... اشاره نمود.

است. براي اين منظور موتور وتور نياز به برق مبراي راه اندازي  نيز در شروع كار

كوچكي به نام استارت در نظر گرفته شده اسيت كيه بيرق ميورد نيياز خيود را از 

هاي فاليويي  درگيير اسيت. باتري تامين مي كند. اين موتور از ي  طرف با دنده

هنگام استارت زدن، محور موتور استارت شروع به گردش كرده در نتي يه من ير 

 بياتريدر ايين زميان بيرق زييادي از  ش فاليوي  و مي  لنگ ميي گيردد.به گرد

مصرف مي گردد. در زمان روشن شدن موتور، دينام برق توليد مي كنيد. از بيرق 

 را شارژ كرده آنرا به حالت اوليه خود برگرداند . باتريتوليدي دينام مي توان 

دينيام بيه  ،روژكتيوراستفاده از چراغ هاي بيش از اندازه و پدر مواردي همچون 

هيم بيه  باتريدر اين زمان . تنهايي قادر به تامين برق مصرفي اتومبي  نمي باشد

 كم  دينام آمده و برق مورد مصرف را تامين مي كند. 

باشد و توليد بيرق  شارژ است و مصرف برق اتومبي  كم مي باتريدر زماني كه 

-رد بدنه شده و مصيرف مييمقاومت وا برق توليد شده از طريق ،دينام زياد است

 گردد. اين ارتباطات توس  آفتامات ان ام مي گيرد.

 چهيار موتيور يي  جرقيه زنيي در بيرايسيستم تيامين بيرق الزم  بعديشك  

)البته قطعاتي همچون باتري و سوئيچ نشان داده نشيده  را نشان مي دهد سيلندر

 قسمتهاي اصلي اين سيستم به شرح ذي  مي باشد. .است(

 حدود ولت باتري را به 12برق داراي دو سيم پيچ اوليه و ثانويه است كه  : كوئ

ولتياژ  ،كه بيراي ان يام عمي  انف يار در سييلندر هزار ولت مي رساند چرا دوازده

 پايين باتري كافي نمي باشد.

كه  مي باشد. از آن اييسيلندرها در دلكو: وسيله تقسيم كننده برق ميان شمع 

در دو سييلندر مختليف اتفياق نميي افتيد  و جرقه زني ردر ي  لحظه عم  انف ا

و در  بنابراين با چرخش چكش برق )گردنده( در دلكو، تنهيا بيه يكيي از شيمعها

وظيفه مهم ديگر دلكو قطع و وصي   برق رسانده مي شود. فواص  زماني مشخ 
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 برق ضعيف سيم پيچ اوليه كوي  به منظور اي اد برق با ولتاژ قوي در مدار ثانوييه

كوي  است. براي اين كار در سيستمهاي قديمي تر از پالتين استفاده مي شد اميا 

 امروزه از سيستمهاي الكترونيكي يا ترانزيستوري استفاده مي شود.

آخرين جز  در سيستم جرقه زني است كه در سرسيلندر بسته مي شيود. شمع: 

 هر سيلندر داراي ي  شمع است.

ش پالستيكي كه مسئو  انتقا  بيرق از دلكيو رشته هاي سيم با روك واير شمع:

 به هر شمع هستند.

مشاهده مي شود دلكو در حا  انتقا  برق از كويي   بعديهمانطور كه در شك  

 مي باشد. 1به شمع شماره 

 
 سيلندر 4سيستم تامين برق الزم جهت اي اد جرقه در ي  موتور 

سيلندر را كيه در آن  6مداري از سيستم برق جرقه زني ي  موتور  بعديشك  

از پالتين استفاده شده است نشيان ميي دهيد. قسيمتهاي ميرتب  ديگير بيا ايين 

 سيستم همچون باتري و سوئيچ نيز در اين شك  نشان داده شده است.
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 سيلندر 6سيستم تامين برق الزم جهت اي اد جرقه در موتور 

 كاريسيستم خنك 
پيي كيه در آن صيورت ميي گييرد، ردو انف ارهياي پييدر اثر كار كردن موتور 

، گرمياي كيرداين گرميا را از موتيور دور  ي زيادي توليد مي شود. اگر نتوانگرما

ذوب شدن قسيمتهايي از قطعيات حتي و  ، تغيير شك توليد شده باعث خوردگي

خراب شدن سيستم خن  كاري و عيدم توجيه بيه موقيع بيراي  موتور مي گردد.

رد آمدن خسيارات سينگين بيه موتيور و بلوكهياي تعمير آن مي تواند من ر به وا

 سيلندر و سرسيلندر گردد.

ي خودروها بيشترسيستم خن  كاري موتور را كه بطور معمو  در  بعديشك  

 استفاده مي شود نشان مي دهد. قديمي تر
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 ي  نوع سيستم خن  كاري

 اجزاء سيستم خنك كننده آبي در موتور

اشياره سيستم خن  كننده آبي موتور جسته از م و برهادامه به چند قطعه مدر 

 :مي گردد

 دربيه گيردش در آوردن آب )پميپ آب( : وظيفيه واتير پميپ واتر پمپ -1

ميي باشيد. پوسته موتور و يكنواخت كردن گرماي اطراف سيلندرها و سرسيلندر 

هيا كمتير ر زياد و در برخي قسمتهاي موتوبه دلي  اينكه گرما در برخي قسمت

. واترپمپ ييا پميپ آب، آب ز است كه ي  تباد  گرمايي اي اد گرددباشد، نيامي

كنيد.  را از محفظه پايين رادياتور مكش كرده و به م اري خن  كاري پمپ ميي

شود و ايين فشيار  حركت پره واترپمپ توس  تسمه پروانه از مي  لنگ گرفته مي

ذب گيردد. پيس از جي سرسيلندر ميسيلندر و باعث گردش آب سرد در م اري 

گردد و اين چرخش دوباره  گرماي موتور، آب گرم وارد محفظه باالي رادياتور مي

دن آب در چرخش پروانه و يا فن هاي الكتريكي باعيث خني  شيگردد.  آياز مي

تا زماني وارد م اري رادياتور مي شود كه دماي آن  آب هاي رادياتور مي شود.پره

ني كه درجه آب از درجيه ترموسيتات از دماي تنظيمي ترموستات باالتر باشد. زما
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پايين تر رود، ترموستات بسته شده و اجازه عبور آب از م اري داخلي راديياتور را 

 و گردش آب از طريق شيلنگ ميانبر ان ام مي شود. نمي دهد

ترموستات: ترموستات وظيفه قطع و وص  كردن ميدار آب از موتيور بيه  -2

ماي آب موتور از حيد م ياز بياال ميي رود، كه گررادياتور را عهده دار است. زماني

ترموستات باز شده مقداري آب گرم از موتور خارج ميي شيود و از قسيمت ديگير 

مقداري آب از طريق واتر پمپ وارد موتور مي گردد. واتر پمپ آب سرد وارد شده 

دو حاليت كياري ترموسيتات در  را با آب گرم مخلو  كرده، به جريان مي اندازد.

 اده شده است.شك  نشان د

 
 باز

 
 بسته

 دو حالت كاري ترموستات

 بيا: داراي دو منبع يكي باال و ديگري پائين است. بين دو منبيع رادياتور -3

لوله به يكديگر متص  شده است. ورقه هايي به لوله ها نصب شده تا بتواند تباد  

 ن  شدن آب در رادياتور صورت مي گيرد.خ خوبي با هوا ان ام دهد. يگرماي

هنگامي كه دماي موتور و در نتي ه دماي آب باال ميي رود،  :رادياتور درِ -4

منبس  مي شود و ح م آن افزايش پيدا مي كند. در نتي يه بير اثير فشيار آب و 

مدار خروجي را باز مي كند و آب اضافي از لوله  بخارهاي حاصله، درپوش رادياتور

 زن انبسا  هدايت مي شود.سرريز به مخ

پره ميي باشيد.  6تا  2پروانه: اين قطعه از جنس پالستي  بوده و داراي  -5

حركت خود را از مي  لنگ مي گيرد. بنابراين بطيور ميداوم ميي چرخيد و  پروانه

 باعث خن  شدن آب داخ  لوله هاي رادياتور مي گردد.

به جاي  يده،خودروهاي جديد پروانه حذف گرد بيشترفن الكتريكي: در  -6

فن الكتريكي استفاده مي شود. مزيت فن الكتريكي آن اسيت كيه يا دو آن از ي  

بدين ترتيب در هواي گيرم و زمياني كيه چرخش آن وابسته به مي  لنگ نيست. 
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موتيور بيه  موتور داغ است، فن بعد از خاموش كردن موتور و تا زمان خن  شدن

و در هيواي سيرد كيه نييازي بيه همچنيين در زمسيتان كار خود ادامه مي دهد. 

چرخش مداوم پروانه نمي باشد، فن تا زماني كه موتور داغ نكرده اسيت خياموش 

 .باقي مي ماند

استفاده از فين بيه جياي پروانيه، در كياهش 

مصرف سوخت نييز تاثيرگيذار اسيت. شيك  

بعدي نمونه رادياتور به همراه فن هاي آن را 

 دهد.نشان مي
 

زماني كيه فشيار داخي  راديياتور بييش از انيدازه شيود،  :زن انبسا مخ -7

مقداري آب از طريق سوپاپ فشار خارج شده، داخ  منبع انبسيا  ميي شيود. در 

صورت سرريز آب از منبع انبساطي به هنگام جوش آوردن موتيور، بيراي جبيران 

ز بيه آب مي توان از همان منبع انبساطي استفاده مي شيود و آب بيه مييزان نييا

 داخ  آن ريخته مي شود.

 
 رادياتور و فن هاي آن
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 تزريق سوخت الكترونيكي سيستم
هياي تحويي  سيوخت ، كاربراتور در بسيياري از سيسيتمميالدي 1960تا سا  

در طيي تحقيقيات و ميالدي  70گرفت. در دهه  استاندارد مورد استفاده قرار مي

كنتر  الكترونيكي به سيستم  ن سوخت توس كه در آ انژكتورينوآوري، سيستم 

 شد. به كار گرفتهبراتور ره جاي كام راهاي مكش تزريق مي گرديد ب

بايد به گونه اي طراحي شوند كه براي تمام شيراي   ي سوخت رسانيهاسيستم

گو باشند و نسبت درسيتي از كاري و تمام دامنه هاي سرعت دوراني موتور جواب

بيديهي اسيت سيسيتم  ق آماده نماينيد.ارمخلو  سوخت و هوا را براي عم  احت

توري قابلييت اسوخت رساني انژكتوري نسبت به سيسيتم سيوخت رسياني كياربر

 بسيار باالتري در ان ام هرچه بهتر اين وظايف دارد.

 تشيكي  شيده اسيت؛اصيلي  قسيمتسيه  ازالكترونيكي تزريق سوخت سيستم 

 ش هوا.سيستم كنتر  الكترونيكي، سيستم سوخت رساني و سيستم مك

سيسيتم رود.  كيار مييه ت به موتور بيخسيستم سوخت رساني براي انتقا  سو

 تنفس يا مكش هوا وظيفه دارد مقدار هواي مورد نياز براي احتراق را تامين كند. 

ي است كيه بيا اسيتفاده از هاي مختلفگرحسسيستم كنتر  الكترونيكي داراي 

دوره  (اي.سيي.يو امپيوتر يياهميان كي در اصيطالحپردازشگر الكترونيكيي ) ،هاآن

واحد پردازشگر الكترونيكي بيه كمي   ملكرد انژكتورها را تعيين مي كند.زماني ع

هاي مختلف در موتور دريافت مي كند، عملكيرد موتيور را گرحساطالعاتي كه از 

 بصورت بهينه كنتر  مي نمايد.

 ه است.آمدنمايي ساده از مدار سيستم سوخت رساني انژكتوري  بعديشك  در 

در سيستم سوخت رسياني، سيوخت توسي  پميپ سيوخت از مخيزن سيوخت 

كشيده شده و تحت فشار و از طريق فيلتر سوخت به طيرف انژكتورهيا فرسيتاده 

شود. رگالتور يا تنظيم كننده فشار، ميزان فشار خ  سوخت رساني را كنتر   مي

در  گيردد. كند. سوخت اضافي از طريق لوله برگشت به مخزن سوخت باز مي مي

هميان كيامپيوتر( بيا اسيتفاده از  در اصيطالحاين ميان واحد كنتر  الكترونيكي )
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گرهاي مختلف كسب مي كند، ميزان تزريق سوخت و اطالعاتي كه از طريق حس

 بندي آن را كنتر  مي نمايد.زمان

 
 مدار سيستم سوخت رساني انژكتوري

قب  از محفظه انف ار  لبايتزريق سوخت ، انژكتوري سوخت رساني سيستمدر 

(. در اين شيك ، سيوپاپ سيمت راسيت مخصيوك بعديصورت مي گيرد )شك  

  ورود سوخت و هوا و سوپاپ سمت چپ مخصوك خروج دود مي باشد.
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 تزريق سوخت در سيستم انژكتوري

 سيستم اگزوز
 سيستم اگزوز يا تخليه در خودرو چند وظيفه مهم به عهده دارد:

 مانده از ان ام عم  احتراق موتور به خارجقيهدايت گازهاي با -1

 كاهش صداي باالي موتور -2

 كاهش آاليندگي گازهاي خروجي از موتور -3

. ايين اسيتداده شيده قسمتهاي مختلف سيستم اگيزوز نشيان  بعديشك  در 

مبيد  سيستم توسي  فالنيچ و چنيد پييچ بيه منيفوليد دود متصي  ميي شيود. 

ودروهاي پيشرفته امروزي اسيت. در ايين كاتاليستي بخشي از سيستم اگزوز در خ

بخش گازهاي مضر با مواد موجود در كاتاليست تركيب شده و طيي فرآينيدهايي 

 ا يا مواد بي ضرر تبدي  مي شوند.شيميايي به گازه

ها داراي عمري مشيخ  ميي باشيند و در صيورت الزم به ذكر است كاتاليست

يندگي نخواهند بود بلكه ميزان به موقع آنها، نه تنها باعث كاهش آال تعويضعدم 

 آاليندگي را نيز افزايش خواهند داد.

ز نيام ايين طور كه اكن مي باشد. همانبخش مهم ديگر سيستم اگزوز صداخفه

هن ار موتور در حين كار كردن، در اين قسمت بيه بخش مشخ  است، صداي نا
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دد و شدت كاسته مي شود. اين وظيفه در قسمت تشديد كننده تكميي  ميي گير

 صداي موتور تا كمترين حد ممكن كاهش مي يابد.

 
 سيستم اگزوز خودرو

 كيسه هوا
 باشد.مي هاي پيشرفته در ايمني خودرو، سيستم كيسه هوايكي از تكنولوژي

كه  ر استي انعطاف پذييشاي ، كيسه ياهاي اصلي كيسه هوايكي از قسمت

-يا گازهاي ديگر پر ميهنگام تصادف با تشخي  حسگر مخصوك ضربه، از هوا 

هاي هاي جلو يا ديوارهشود. كيسه هوا كه در چرخ فرمان، داشبورد، پشت صندلي

نصب مي شود، هنگام تشخي  هايي از سقف و حتي در بخشكناري خودرو 

در  ، كيسه هواهاي ديگر برخوردضربه ناشي از تصادف از روبرو يا بغ  و يا حالت

اعث حفاظت سرنشين و مانع از برخورد وي با شود و بكسري از ثانيه باز مي

در واقع انرژي جنبشي  . به اين طريققسمتهاي مختلف خودرو مي گردد

طور كام  توس  كمربند ايمني جذب نشده است، توس  كيسه ه سرنشين كه ب

 گردد.هوا جذب مي
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تكنولوژي كيسه هاي هواي جانبي طي چند سيا  اخيير بيه سيرعت پيشيرفت 

اع مختلفي از آن طراحي و توليد شده است. وظيفه اصيلي كيسيه كرده است و انو

 هواي جانبي، حفاظت از سر و قفسه سينه در برخوردهاي جانبي مي باشد.

قسمتهاي مهم سيستم كيسه هواي نصيب شيده بير روي يربيلي   بعديشك  

 فرمان و چگونگي عملكرد آن را نشان مي دهد.

  برخورد براي خيودرو روي دهيد سيستم كيسه هوا زماني فعا  مي شود كه ي

. در در حدي باشد كه براي اين سيستم تعرييف شيده اسيتو شدت اين برخورد 

چنين شرايطي، حسگرهايي كه در جلو خودرو قرار گرفتيه انيد، كياهش ناگهياني 

 شتاب را تشخي  داده و بوسيله ي  سيگنا  الكتريكي، راه انداز را فعا  مي كند

-رخ مي بسيار زيادهاي شيميايي با سرعت ي از واكنشكه در نتي ه آن زن يره ا

كيسه هوا را پر مي كنيد.  ي كه توليد مي شود فضايگاز نيتروژن دهد و در نهايت

-ب  راننده يا سرنشين را اشغا  مييپوشش پالستيكي از هم باز شده و فضاي مقا

كند. هنگامي كه فرد بيا كيسيه تمياس پييدا ميي كنيد، گياز نيتيروژن از طرييق 

 كيسه تعبيه شده است خارج مي شود. راهايي كه در پشت م

پودري شكلي از آن خارج ميي شيود. هنگامي كه كيسه هوا عم  مي كند، ماده 

سازندگان كيسه هوا از اين پودر به منظيور نيرم و روان بياقي مانيدن كيسيه هيوا 

سيتيكي اش قيرار دارد، اسيتفاده هنگامي كه در حالت جمع شده در محفظيه پال

 نند و در واقع براي كيسه هوا حكم روين كاري را دارد.كمي

اسيتفاده از كيسيه هيوا مربيو  بيه كمربنيد ي بسيار مهم درباره چگونگي نكته

در صورتي كه كمربند ايمني بسته نشيده باشيد و در ايين حيين ايمني مي شود. 

-كيسه هوا فعا  شود و عم  كند، نه تنها از جراحات عميق يا خطر مير  پييش

نخواهد كرد بلكه باعث مي شود تا سرنشين بيا شيدت بيشيتري بيا كيسيه  گيري

-هوايي كه به شدت در حا  باد شدن است برخورد نمايد و حتي جراحاتي عميق

 تر را تا حد مر  باعث شود.
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 عملكرد سيستم كيسه هوا
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 مقدمه

 در بايدباشد كه مربي آموزش رانندگي هايي ميآنچه در پي خواهد آمد، مهارت

هايي راهنماييها عالوه بر مطالب و جلسات مختلف به هنرجو بياموزد. اين مهارت

 گيرد.طور ت ربي از طريق مربي در اختيار هنرجو قرار ميه كه ب است

اند تا به مربي كم  مختلف طراحي شده درس 30ها در اين مهارت يم موعه

هاي الزم را بطور كام  و مطمئن به هنرجو آموزش دهد. هر كيدام از كند مهارت

-بندي شده است كيه داراي چي تر تقسيمها به چندين بخش كوچ اين درس

-باشد و مربي هنگامي كه از آن مهارت در هنرجو اطمينان يافيت، مييليست مي

 را به عنوان تاييد عالمت بزند. به آن  تواند چ  ليست مربو

 به تدريج به سمت گرديدهتر در رانندگي شروع هاي آسانها از مهارتاين درس

شيود بير ميي ارائههايي كه در هر بخش مهارترود. تر پيش ميهاي سختمهارت

شيود كيه بنابراين توصيه مي ايي است كه در بخش قبلي گفته شده؛هپايه مهارت

شود. هير  ارائهطور متوالي و به همان ترتيبي كه آمده است براي هنرجو ها بدرس

 اي اد مهارت كام  در هنرجو تكرار شود. برايتواند درس مي

تر و بيا ترافيي  كمتير بيراي هاي خلوتها و راههنگام شروع بهتر است خيابان

، رانندگي انتخاب شود. هرچه ساعات ان ام رانندگي توس  هنرجيو بيشيتر باشيد

يشيتر تسل  او نيز بر رانندگي بيشتر خواهد شد. هرچه ساعات تميرين هنرجيو ب

كنيد كمتير خواهيد نگامي كه به تنهايي رانندگي ميهايش هباشد، ميزان تصادف

ه گردد كه ساعات تعيين شده براي تمرين عملي هنرجو ببود. بنابراين توصيه مي

 طور كام  اجرا شود و خللي در آن اي اد نگردد.

 نترل خودرو قبل از انجام تمرين رانندگيك

قب  از ان ام تمرين رانندگي مواردي است كيه باييد توسي  مربيي بيه هنرجيو 

خودرو از لحاظ ايمني بيراي راننيدگي  بازبينياين موارد شام   .آموزش داده شود

شيود گفتيه ميي ادامهرا كه در  يباشد. هنرجو بايد بداند كه هر كدام از مواردمي

 نتر  و بازبيني نمايد.چگونه ك
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بايد مطميئن  از روبور به خودرو نگاه مي شود وقتيطرز قرار گرفتن خودرو:  -1

دهيد فشيار بياد تميام گوش قرار دارد؛ اين موضوع نشيان مييصورت چهاره بشد 

 شود. كنتر تايرها يكسان است. در يير اين صورت، فشار باد تايرها بايد 

يد داراي هييچ نيوع آسييب جيدي و خطرنياك بدنه خودرو نبابدنه خودرو:  -2

 هاي كوچ  قاب  چشم پوشي هستند.باشد. فرورفتگي

-ميليمتر باشد. چيرخ تر از ي  و نيمتاير نبايد كم آجعمق  ها:تايرها و چرخ -3

كيافي نباشيد در  آجهنگيامي كيه تياير داراي  ها نيز نبايد آسييب دييده باشيند.

  كيهچنين شرايطي جريان آب به جاي آن تر خواهد بود. دربارندگي نيز خطرناك

از ميان شيارهاي تاير عبور كرده به عقب رانده شود، اليه اي از آب در زير سيطح 

 تاير تشكي  و اي اد شراي  لغزنده و بسيار خطرناك مي نمايد.

 
 تاير بدون عاج كافي

 
 تاير داراي عاج كافي

 

بايد به درستي كار كنند. اگير خيودرو داراي ي راهنما و چراغ ترمز: هاچراغ -4

 چراغ ترمز در قسمت بااليش باشد، آن نيز بايد به هنگام ترمز عم  كند.

ها در هر دو حالت نورباال و نورپايين باييد اين چراغ ماشين: يهاي جلوچراغ -5

 كار كنند.

 .موثر كار كندطور صحيح و ه اين وسيله بايد ببرف پاك كن:  -6
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 بايد در وضعيت صحيح باشند تا بتوان عقب را مشاهده كرد.ها: آينه -7

 بايد به درستي كار كند. بوق: -8

دارنيدگي كيافي بايد كنتر  شود كه داراي نييروي نگيه كمربندهاي ايمني: -9

 باشند و مشكلي نداشته باشند.

 1درس 

 كنترل خودرو

 هاتفاده از آنها و چگونگي اسهدف: شناسايي كنتر 

 موقعيت خودرو: 

 خودروهيا ديگير خطر و دور از مسير رفت و آمد خودرو بايد در جايي بي

 پارك شود.

  ،دنده در حالت خالك باشد.ترمز دستي بايد كشيده 

 ايي ان ام موارد زير را پيدا كند:هنرجو بايد توان

 ها و صفحات مدرج بر روي داشيبورد: سيرعت ها، شاخ شناسايي چراغ

 .هاي هشدار دهندهسنج، دور سنج، شاخ  سوخت، شاخ  دما، چراغ

 
  كين هيا، ، بيرف پياككنتر  هاي چيرخ فرميانو  چرخ فرمانشناسايي

هاي جلو ماشين )نور باال و نورپايين(، بوق، كلييد سيرعت هاي راهنما، چراغچراغ

و  راي اين ويژگيي باشيند()براي خودروهايي كه دا يا كروز كنتر  ثابت اتوماتي 

 .هاكار كردن با آن
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  هاي در كيف خيودرو: پيدا  گياز، پيدا  شناسايي و كار كردن با كنتر

 .ترمز، پدا  كالچ، دسته دنده، ترمز دستي

  كنسو  جليو: سيوئيچ خيودرو،  هاي رويشناسايي و كار كردن با كنتر

كليد چراغ هشدار خطر، كليدهاي سيسيتم گرميايش، كلييدهاي سيسيتم تهوييه 

مطبوع، محوكننده بخار از شيشه عقب، ييرفعا  كننده كيسيه هيوا، شناسيايي و 

ها، تنظييم صيندلي و پشيت سيري، تنظييم آينيه هياي كار كردن با ديگر كنتر 

خي  فرسودگي كمربند ايمني، تنظييم داخلي و خارجي، شناسايي نقا  كور، تش

 .ارتفاع و كشش كمربند ايمني، ان ام موارد گفته شده حداق  دو بار

 
 تواند شيام  بياز كيردن در كياپوت، در صيندوق ديگر موارد كنترلي مي

 شود.عقب، باك بنزين و در آن 
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 نقا  كور در رانندگي

 2درس 

 روشن كردن و خاموش كردن موتور

 هدف: روشن نمودن و خاموش كردن موتور خودرو

 موقعيت خودرو:

 خطر و خلوت مانند پاركينگ پارك شود.خودرو بايد در جايي بي 

 دنده در حالت خالك باشد. شده،يده ترمز دستي بايد كش 

 :هنرجو بايد توانايي ان ام موارد زير را پيدا كند

  روشن كردن موتور: كشييدن ترميز دسيتي، قيرار دادن دنيده در حاليت

خالك، فشردن پدا  كالچ با پاي چپ و پدا  ترمز با پاي رست، قرار دادن كلييد 
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موتور، رها كردن كليد در سوئيچ خودرو و سپس چرخاندن آن براي روشن كردن 

 .هاي هشدار دهندهها و چراغپس از روشن شدن موتور، چ  كردن تمام شاخ 

  خاموش كردن موتور: فشردن پدا  كالچ و  سپس پدا  ترميز، كشييدن

هيا و ك، كنتر  كيردن تميام شياخ دنده در حالت خالترمز دستي، قرار دادن 

د روشن باشد(، چرخاندن كليد هاي هشداردهنده )تنها چراغ ترمز دستي بايچراغ

در سوئيچ براي خاموش كردن موتور و سپس بييرون آوردن كلييد، ان يام ميوارد 

 .دو بار كمدستگفته شده 

 
 3درس 

 راه انداختن و متوقف نمودن خودرو

هدف: به حركت انداختن خودرو براي اولين بار، متوقف نمودن خودرو در حيا  

 حركت

 خودرو:موقعيت 

 50خطر و در راهي مسطح و هموار كه حيداق  خودرو بايد در جايي بي 

 متر از راه اصلي پرترافي  فاصله داشته باشد.

 موتور بايد روشن باشد. 

 :هنرجو بايد توانايي ان ام موارد زير را پيدا كند

  به حركت انداختن خودرو: فشردن پدا  كالچ و سپس قرار دادن خودرو

زميان ، آزاد كردن ترمز دستي، فشردن پدا  گاز به آراميي و هيم1در حالت دنده 

برداشتن تدري ي پا از روي پدا  كالچ تا اينكه كالچ درگير شده و صداي موتيور 

و يا ساعت  10و  2تغيير نمايد، گرفتن فرمان با دو دست به نرمي با زاويه ساعت 

 .د، با احتيا  شتاب گرفتن بدون آنكه موتور خاموش كن9تا  3
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  ،متوقف نمودن خودرو: برداشتن پاي راست از روي پدا  گاز بيه آراميي

طيور كامي  ه فشردن پدا  ترمز توس  پاي راست به آرامي، فشردن پدا  كالچ ب

شود، متوقيف كيردن خيودرو بيه  طور كام  متوقفه از آنكه خودرو ب پيشكمي 

 .نرمي

  بار 2 كمدستان ام هركدام از موارد باال. 

 
 تن فرمانزاويه گرف

 4درس 

 ايدرجه 90حركت رو به جلو با چرخش  -هدايت خودرو

 ايدرجه 90هدف: هدايت خودرو براي ي  چرخش 

 موقعيت خودرو: 

 90خطر و داراي فضياي كيافي بيراي چيرخش خودرو بايد در جايي بي 

شود، از راهنما نيز باييد اسيتفاده اي باشد. اگر اين بخش در خيابان اجرا ميدرجه

 .گردد

 هنرجو بايد توانايي ان ام موارد زير را پيدا كند:

  2گرفتن فرمان به نرمي توس  هر دو دست و با زاويه مطابق بيا سياعت 

 .باشد 9تا  3و يا  10تا 

   بار گردش بيه چيپ )اگير  5بار عم  گردش به راست و  5ان ام حداق

قيرار ر عبيوصيحيح خي  شود در هر مرحليه باييد در در راه ان ام مياين تمرين 

 .گرفت(
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  برگرداندن چرخ فرمان به حالت اوليه در مركز پس از هر گيردش )ايين

 .تر از برگشت اتوماتي  فرمان ان ام پذيرد(كار بايد سريع

 تيوان براي  اين كار ميي كه آموزش روش مناسب براي چرخاندن فرمان

 .كشش  و يا روش دست روي دست استفاده كرد-از روش فشار

 در تمام مدت عم  گردش حفظ كنتر  خودرو. 

  تمركز نگاه به سمت جلو در جهت گردش و نه بر روي زمين در قسمت

 جلوي خودرو.

 
 فشار -روش كشش

 
 روش دست روي دست

 5درس 

 عوض كردن دنده

هدف: انتخاب دنده مناسب و استفاده از كالچ و گاز در حركتي هماهنگ، تغيير 

 فظ هدايت خودرو بدون نگاه كردن به دسته دندهدنده به نرمي با ح
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 موقعيت خودرو: 

 الف: با خودرو پارك شده در محلي بيي-

 خطر و با موتور خاموش.

 .ب: با خودرو در حا  حركت در راه 

 هنرجو بايد توانايي ان ام موارد زير را پيدا كند:

 هيا، قيرار يق مح  دندهالف. در حالت توقف با موتور خاموش: توضيح دق

طيور هماهنيگ ه دادن دنده در حالت خواسته شيده بيا پيدالهاي كيالچ و گياز بي

 .بار( 5 كمدست)

  ب. در حالت موتور روشن: شروع به حركت از حالت توقف با قيرار دادن

تا باالترين دنده بيه  1ها بطور متوالي از دنده دنده در وضعيت مناسب، تغيير دنده

ها از باال به پايين بطور ا سرعت بدون پراندن خودرو، تغيير دندهنرمي و متناسب ب

جليو و بيه راه  صحيح و متناسب با سرعت بدون پراندن خودرو، نگاه كردن رو بيه

 .)نه به دسته دنده(

  بار 5 كمدستان ام موارد باال. 
 

 
 روش تعويض دنده
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 6درس 

 حركت دنده عقب در يك مسير مستقيم

متير بيا  20هدف: به عقب راندن خودرو در يي  خي  مسيتقيم و بيه مسيافت 

 طور قانونيه احتيا  و ب

 موقعيت خودرو:

  در ي  راه مسطح و مستقيم با ترافي  سيب  و م ياز بيه راننيدگي بيا

 كيلومتر بر ساعت. 50سرعت 

 هنرجو بايد توانايي ان ام موارد زير را پيدا كند:

 و خارجي هاي داخليكنتر  كردن آينه. 

  از حركت كيردن بيه سيمت  پيشثانيه  3 كمدستزدن راهنماي راست

 .راست

  قرار دادن خودرو نزدي  به جدو. 

 فشار دادن پدا  ترمز و كشيدن ترمز دستي. 

 زمان قرار دادن خودرو در حالت دنده عقبنگه داشتن پدا  ترمز و هم. 

 هيا و نقيا  كيور بيراي كنتر  آينه

 .ديگري در مسير اطمينان از نبودن چيز

  چرخانييدن بييدن بييه سييمت شييانه

راست و ديدن عقيب خيودرو و مسييري كيه 

 .خواهد طي كند از شيشه عقبمي
 

 به آرامي آزاد كردن ترمز دستي. 

 زمان رها كردن پدا  كالچ فشردن پدا  گاز به آرامي با پاي راست و هم

 .آراميبه 

 متير و  20كردن مسافت تقريبيي  حركت به سمت عقب به آرامي و طي

 .نگاه كردن به عقب در حين حركت

 متوقف نمودن كام  خودرو به آرامي. 
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  قرار دادن دنده در حالت خالك و كشيدن ترمز دستي و خاموش كردن

 .موتور

 7درس 

 بيرون آمدن از حالت پارك

صورت ايمن و قانوني بيا در دسيت داشيتن ه هدف: خارج شدن از حالت پارك ب

   كام  خودروكنتر

 موقعيت خودرو: 

  كيليومتر بير  50بر روي ي  راه مسطح و در منطقيه بيا سيرعت م ياز

 .ساعت

  متوقف باشد و در كنار جدو  سمت راست پارك شده  خودرو بايد كام

 .باشد

 دنيده در حاليت  شن باشد اما ترمز دسيتي كشييده شيده،موتور بايد رو

 .خالك باشد

 د زير را پيدا كند: هنرجو بايد توانايي ان ام موار

 برانداز نمودن اطراف خودرو به دقت با استفاده از ديد مسيتقيم و آينيه-

 .هاي داخلي و خارجي

  از حركت پيشثانيه  3 كمدستزدن راهنماي سمت چپ. 

 1قرار دادن خودرو در حالت دنده  فشار دادن كالچ و. 

 آزاد كردن ترمز دستي. 

 ور در سمت چپ با چرخاندن سير ها و كنتر  نقا  ككنتر  دوباره آينه

 .به سمت شانه چپ

  رها كردن كالچ و گاز دادن به آرامي در صورتي كه شراي  بيراي خيارج

 .خطر باشدشدن از حالت پارك بي

 هاكنتر  دوباره آينه. 

 تنظيم چرخ فرمان در صورت نياز. 

  بار 3 كمدستان ام موارد باال. 
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 8درس 

 حركت مستقيم

راهي مستقيم با ترافيكي معميولي، جياگيري مناسيب و هدف: راندن خودرو در 

صحيح خودرو نسبت به راه و ديگر خودروها، كنتر  سرعت خيودرو در محيدوده 

 سرعت م از و جاگيري مناسب در جريان ترافي 

 موقعيت خودرو:

  كيلومتر بر ساعت باشد 50راهي كه حداكثر سرعت م از در آن. 

  جدو  كشيي شيده باشيد و چيراغ راه دو طرفه كه نسبت به هم م زا و

 .راهنمايي در مسير نباشد

 هنرجو بايد توانايي ان ام موارد زير را پيدا كند:

   عبوري خ نگه داشتن و كنتر  خودرو در وس. 

 اي مناسيب از خودروهياي پيارك نگه داشتن و كنتر  خودرو در فاصيله

 .ها و ديگر خودروهاي در راهجدو  يشده و كناره

 هاي مختلفي متناسب با موقعيتراندن با سرعت. 

 اي جاگيري مناسب در جريان ترافي  و نگيه داشيتن خيودرو در فاصيله

 .ثانيه( 2مناسب با خودرو جلويي )رعايت قانون 

 بار(ثانيه ي  10طور منظم )هر ه ها بكنتر  آينه. 

  هيايتشيخي  سيريع خطر بيرايكنتر  مدام ميدان ديد جلو و اطراف 

 .احتمالي

 بار 3 كمدستد گفته شده ان ام موار. 

 9درس 

 توقف در كنار در جدول

 هدف: راندن خودرو به سمت راست و متوقف نمودن آن در كنار جدو 

 موقعيت خودرو:

  كيلومتر بر ساعت باشد 50راهي كه حداكثر سرعت م از در آن. 

 هاي پارك مناسب و قانوني باشداي كه داراي مح راه دو طرفه. 
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 ي ان ام موارد زير را پيدا كند:هنرجو بايد تواناي

 پيدا كردن مح  مناسب و فضاي مناسب براي پارك كردن. 

 كاستن از سرعت خودرو به آرامي. 

  حركت بيه سيمت  برايقرار دادن خودرو در موقعيت و وضعيتي مناسب

 .جدو 

  از حركيت بيه سيمت  پيشثانيه  3 كمدستزدن راهنماي سمت راست

اطمينيان از عيدم  برايحيه سمت راست خودرو راست و در همان حين كنتر  نا

 .وجود خطر يا مانع

 خطير و ميوازي و نزديي  جيدو  متوقف نمودن خيودرو در محليي بيي

 .سانتي متر( 30)فاصله با جدو  در حدود 

  قرار دادن دنده در حالت خالك و كشيدن ترمز دستي و خاموش كردن

 .خودرو

  بار. 3 كمدستان ام موارد باال 

 10درس 

 ش به راست در راه اصليگرد

 خطر در راه اصليصورت ايمن و بيه هدف: گردش كردن به سمت راست ب

 موقعيت خودرو:

  كيلومتر بر ساعت باشد 60تا  50راهي كه حداكثر سرعت م از در آن. 

 هاي هم سطح كيه توسي  تابلوهياي ايسيت و راه دو طرفه داراي تقاطع

 .شوندحق تقدم كنتر  مي

 ايي ان ام موارد زير را پيدا كند:هنرجو بايد توان

 هاي داخلي  و خارجيكنتر  كردن آينه. 

 هاكنتر  كردن نقا  كور با نگاه كردن از روي شانه. 

  و  از گردش به راسيت پيشثانيه  3 كمدستزدن راهنماي سمت راست

 .متر مانده به مح  گردش 100

 كنتر  كردن تقاطع از لحاظ ايمني و عدم وجود خطر. 
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 هياي منظيور گيردش و اسيتفاده از دنيدهه ن سرعت خيودرو بيكم كرد

 .مناسب

 ه.هدايت وسيله نقليه به منتهي اليه سمت راست را 

  نگه داشتن و كنتر  خودرو در موقعيت مناسب به هنگام گردش )فاصله

 .متر باشد( 2متر و بيشتر از  1با جدو  نبايد كمتر از 

  وم به ديگر خودروهاو در صورت لزدادن حق تقدم به عابرين پياده. 

 راندن با سرعت مناسب به هنگام گردش. 

 گردش پايانها بعد از كنتر  دوباره آينه. 

 گردش )اين سرعت بايد متناسب بيا جرييان  پايانبعد از  نسرعت گرفت

 .ترافي  باشد(

  بار 3 كمدستان ام موارد گفته شده. 

 11درس 

 عبور از ميدان در يك مسير مستقيم

 راه مستقيم و عبور كردن از ي  ميدان در مسير هدف: راندن در

 
 موقعيت خودرو:

  كيلومتر بر ساعت باشد 60تا  50راهي كه حداكثر سرعت م از در آن. 

 راه دو طرفه با ي  ميدان در مسير. 

 هنرجو بايد توانايي ان ام موارد زير را پيدا كند:

 هاي داخلي  و خارجيكنتر  كردن آينه. 

  متناسب با مسير در نظر گرفته شده عبورخ  بردن خودرو در. 
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  كم كردن سرعت تا حد مناسب به هنگيام نزديي  شيدن بيه مييدان و

 .سپس توقف كردن و يا دادن حق تقدم در صورت لزوم

 كنتر  كردن ميدان از لحاظ نبودن خطر. 

  انتخاب فاصله مناسب با ديگر خودروها در ترافي. 

 عيتي مناسب در ميدانبردن خودرو در موق. 

  از خيارج شيدن از  پييشثانييه  3 كيمدستزدن راهنماي سمت راست

 .ميدان

 ها هنگام خارج شدن از ميدانكنتر  آينه. 

 شتاب گرفتن و افزايش سرعت متناسب با راه و وضعيت ترافيكي آن. 

  بار 3 كمدستان ام موارد باال. 

 12درس 

 ق تقدمگردش به راست با توجه به تابلو رعايت ح

هدف: ان ام صحيح گردش به راست در ي  تقاطع با توجه به تابلو رعايت حيق 

 تقدم

 موقعيت خودرو:

  كيلومتر بر ساعت باشد 60تا  50راهي كه حداكثر سرعت م از در آن. 

  راه دو طرفه با ي  تقاطع متعامد براي ان ام عم  گيردش بيه راسيت و

 .وجود تابلو رعايت حق تقدم

 نايي ان ام موارد زير را پيدا كند:هنرجو بايد توا

 هاي داخلي  و خارجيكنتر  كردن آينه. 

 هاكنتر  نقا  كور خودرو با چرخاندن سر به سمت شانه. 

  و از  از آيياز گيردش پييشثانيه  3 كمدستزدن راهنماي سمت راست

 .متر مانده به مح  گردش 100

 كنتر  دقيق تقاطع از لحاظ نبودن خطر. 

  يدنيده بيه كيارگيريو كيردن گيردش  بيرايخودرو كاستن از سرعت 

 .درست
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  دادن حق تقدم عبور به افراد پياده و همچنين در صورت لزوم بيه ديگير

 .خودروها

  كيردن عبيوري هنگيام گيردش خ ِ ازبردن خودرو در موقعيت مناسب 

 .متر باشد( 2متر و كمتر از  1)فاصله با جدو  بيشتر از 

 گام گردشراندن خودرو با سرعت مناسب هن. 

 گردش پايانها پس از كنتر  دوباره آينه. 

  گردش پايانشتاب گرفتن و افزايش سرعت تا حد مناسب پس از. 

  بار 3 كمدستان ام موارد گفته شده. 

 13درس 

 گردش به راست با توجه به تابلو ايست

 هدف: ان ام صحيح گردش به راست در ي  تقاطع با توجه به تابلو ايست

 : موقعيت خودرو

  كيلومتر بر ساعت باشد 60تا  50راهي كه حداكثر سرعت م از در آن. 

  راه دو طرفه با ي  تقاطع متعامد براي ان ام عم  گيردش بيه راسيت و

 .وجود تابلو ايست

 هنرجو بايد توانايي ان ام موارد زير را پيدا كند:

 هاي داخلي  و خارجيكنتر  كردن آينه. 

 ا  بيا چرخانيدن در آن نق ي احتماليكنتر  كردن نقا  كور و خودروها

 .هاسر به سمت شانه

  از آيياز گيردش بيه  پييشثانييه  3 كمدستزدن راهنماي سمت راست

 .راست

  خطر ناطمينان از نبود برايكنتر  دقيق تقاطع. 

  ان ام گردش و استفاده از دنده مناسب برايكاهش سرعت خودرو. 

 ير عبيوري را كنتير  توقف كام  خودرو در محلي كه بتوان ترافي  مس

 .كرد
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  دادن حق تقدم عبور به افراد پيياده و همچنيين بيه ديگير خودروهيا در

 .صورت لزوم

  كيردن عبوري هنگيام گيردش خ ِبردن خودرو در موقعيت مناسب در 

 .متر باشد( 2متر و كمتر از  1)فاصله با جدو  بيشتر از 

 راندن خودرو با سرعت مناسب هنگام گردش. 

 گردش پايانها پس از ينهكنتر  دوباره آ. 

  گردش پايانشتاب گرفتن و افزايش سرعت تا حد مناسب پس از. 

  بار 3 كمدستان ام موارد گفته شده. 

 14درس 

 گردش به راست با توجه به چراغهاي راهنمايي

 هدف: ان ام صحيح گردش به راست در ي  تقاطع با وجود چرايهاي راهنمايي

 موقعيت خودرو:

 كيلومتر در ساعت باشد 60تا  50ر سرعت م از در آن راهي كه حداكث. 

 راه دو طرفه كه داراي تقاطع متعامد با چرايهاي راهنمايي باشد. 

 هنرجو بايد توانايي ان ام موارد زير را پيدا كند:

 هاي داخلي و خارجيكنتر  كردن آينه. 

  كنتر  كردن نقا  كور و وجود خودروها در آن نقا  بيا چرخانيدن سير

 .هامت شانهبه س

  از آيياز گيردش بيه  پييشثانييه  3 كمدستزدن راهنماي سمت راست

 .راست

  يا سمت راست خ  وس  درست خ ِ عبوربردن خودرو به. 

  خطر ناطمينان از نبود برايكنتر  دقيق تقاطع. 

  از تقاطع پيشكاهش سرعت خودرو. 

  از خ  عابر پياده و يا پشت ترافيي  خودروهيا پيشتوقف كام  خودرو 

 .در صورت زرد يا قرمز بودن چراغ
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  از آن كنتر  كيردن  پيششروع به حركت در صورت سبز شدن چراغ و

 .اطراف

  دادن حق تقدم عبور به افراد پيياده و همچنيين بيه ديگير خودروهيا در

 .صورت لزوم

  عبوري هنگام ان ام گردش خ ِ ازبردن خودرو در موقعيت مناسب. 

 م گردشراندن خودرو با سرعت مناسب هنگا. 

 گردش پايانها پس از آينه يكنتر  دوباره. 

  گردش پايانشتاب گرفتن و افزايش سرعت تا حد مناسب پس از. 

  بار 3 كمدستان ام موارد گفته شده. 

 15درس 

 گردش به چپ در راه اصلي

 هدف: ان ام صحيح گردش به چپ در ي  راه اصلي و داراي ترافي 

 
 رو:موقعيت خود

  كيلومتر بر ساعت باشد 50راهي كه حداكثر سرعت م از در آن. 

 راه دو طرفه كه داراي تقاطع در راست و چپ راه باشد. 

 هنرجو بايد توانايي ان ام موارد زير را پيدا كند:

 هاي داخلي و خارجيكنتر  كردن آينه. 

  در آن نقا  با چرخاندن سر احتمالي كنتر  كردن نقا  كور و خودروها

 .هابه سمت شانه
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  از آيياز گيردش بيه  پييشثانييه  3 كيمدستزدن راهنماي سمت چپ

 .راست

  مناسب يا سمت چپ خ  وس  عبور خ بردن خودرو در. 

  اطمينان از نبود خطر برايكنتر  دقيق تقاطع. 

  و قييرار دادن دنييده در وضييعيت گييردش  بييرايكيياهش سييرعت خييودرو

 .مناسب

 و همچنيين بيه ديگير خودروهيا در  دادن حق تقدم عبور به افراد پيياده

 .صورت لزوم

  عبوري هنگام ان ام گردش خ ِبردن خودرو در موقعيت مناسب در. 

 راندن خودرو با سرعت مناسب هنگام گردش. 

 گردش پايانها پس از كنتر  دوباره آينه. 

  گردش پايانشتاب گرفتن و افزايش سرعت تا حد مناسب پس از. 

  بار 3 مكدستان ام موارد گفته شده. 

  
 پ به راه ي  طرفه )شك  سمت راست(ان ام گردش به چ

 طرفه )شك  سمت چپ( دوو ان ام گردش به چپ به راه 

 16درس 

 گردش به چپ با توجه به تابلو رعايت حق تقدم

 گردش به چپ در ي  تقاطع با توجه به تيابلو رعاييت حيق درستهدف: ان ام 

 تقدم
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 موقعيت خودرو:

  كيلومتر در ساعت باشد 50راهي كه حداكثر سرعت م از در آن. 

  راه دو طرفه داراي تقاطع هاي مختلف در سمت راست و چپ و تيابلوي

 .رعايت حق تقدم

 هنرجو بايد توانايي ان ام موارد زير را پيدا كند:

 هاي داخلي  و خارجيكنتر  كردن آينه. 

  هابا چرخاندن سر به سمت شانهكنتر  نقا  كور خودرو. 

  از آياز گردش پيشثانيه  3 كمدستزدن راهنماي سمت چپ. 

 كنتر  دقيق تقاطع از لحاظ نبودن خطر. 

  ان ام گردش و استفاده از دنده مناسب برايكاستن از سرعت خودرو. 

  دادن حق تقدم عبور به افراد پياده و همچنين در صورت لزوم بيه ديگير

 .خودروها

  عبوري هنگام ان ام گردش خ ِخودرو در موقعيت مناسب در بردن. 

  راندن خودرو با سرعت مناسب هنگام گردش. 

 گردش پايانها پس از كنتر  دوباره آينه. 

  گردش پايانشتاب گرفتن و افزايش سرعت تا حد مناسب پس از. 

  بار 3 كمدستان ام موارد گفته شده. 

 17درس 

 ي راهنماييگردش به چپ با توجه به چراغها

 گردش به چپ در ي  تقاطع با وجود چرايهاي راهنمايي درستهدف: ان ام 

 موقعيت خودرو:

  كيلومتر در ساعت باشد 50راهي كه حداكثر سرعت م از در آن. 

  راه دو طرفه كه داراي تقاطع هاي مختلف در سيمت راسيت و چيپ بيا

 .چرايهاي راهنمايي باشد

 زير را پيدا كند:هنرجو بايد توانايي ان ام موارد 

 هاي داخلي و خارجيكنتر  كردن آينه. 
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 در آن نقا  بيا چرخانيدن  ي احتماليكنتر  كردن نقا  كور و خودروها

 .هاسر به سمت شانه

  از آياز گردش به چپ پيشثانيه  3 كمدستزدن راهنماي سمت چپ. 

  يا سمت چپ خ  وس  درست خ ِ عبوربردن خودرو به. 

  اطمينان از نبودن خطر يبراكنتر  دقيق تقاطع. 

  دنده درستكاهش سرعت خودرو براي گردش و انتخاب. 

  از خ  عابر پياده و يا پشت ترافيي  خودروهيا  پيشتوقف كام  خودرو

 .در صورت زرد يا قرمز بودن چراغ

  از آن كنتر  كيردن  پيششروع به حركت در صورت سبز شدن چراغ و

 .اطراف

 ده و همچنيين بيه ديگير خودروهيا در دادن حق تقدم عبور به افراد پييا

 .نيازصورت 

  عبوري هنگام ان ام گردش خ ِبردن خودرو در موقعيت مناسب در. 

 راندن خودرو با سرعت مناسب هنگام گردش. 

 گردش پايانها پس از كنتر  دوباره آينه. 

  گردش پايانشتاب گرفتن و افزايش سرعت تا حد مناسب پس از. 

  بار 3 كمدستان ام موارد گفته شده. 
 

 
 

 روش ان ام دور زدن ت  فرمانه
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 18درس 

 فرمانه 3دور زدن 

فرمانه بدون برخورد با جدو  ييا  3اي يا مرحله 3هدف: ان ام صحيح دور زدن 

 استفاده از حاشيه راه

 موقعيت خودرو:

  عت باشدكيلومتر در سا 50راهي كه حداكثر سرعت م از در آن. 

  را از مح  خيودرو  پسو  پيشمتر  50راه دو طرفه با ترافي  سب  كه

 بيوده پهنو خودرويي در آن ا پارك نشده باشد. راه بايد به اندازه كافي  بتوان ديد

از دايره چيرخش خيودرو نييز باييد  وليتا خودرو بتواند در آن مانور داشته باشد 

 تر باشد.باري 

 ام موارد زير را پيدا كند:هنرجو بايد توانايي ان 

 هاي داخلي و خارجيكنتر  كردن آينه. 

 فرمانه 3 دورخطر براي ان ام انتخاب مح  مناسب و بي. 

  قرار دادن خودرو در سمت راست راه و نزدي  به جدو. 

 بيرايها كنتر  تمام اطراف خودرو با چشم و همچنين با استفاده از آينه 

 .اطمينان از عدم وجود خطر

  از آياز گردش پيشثانيه  3 كمدستراهنماي سمت چپ زدن. 

 كه خودرو نيز به آراميي در  ها به سمت چپ در حاليگردش سريع چرخ

 از اطمينان از ايمني راه(. )پس حا  حركت رو به جلو است

  ها و سپس به سرعت چرخاندن آنها بيه سيمت چرخجهت راست كردن

 .يا به جدو  متر مانده به سمت چپ راه 1راست هنگامي كه 

  از رسيدن به جدو  و در صورت نياز كشيدن  پيشمتوقف كردن خودرو

 .ترمز دستي

 كنتر  تمام اطراف راه و اطمينان از رفت و آمد ديگر خودروها. 

  به سمت راست چرخانده  تا آخركه چرخها حالي دنده عقب در باحركت

 .شداز حركت نيز از ايمني راه اطمينان حاص  شده با پيششده و 
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 مسافتي كه خودرو بيه عقيب  اگرها به سمت چپ چرخاندن سريع چرخ

 .آمده است براي حركت بعدي كه حركت روبه جلو در راه است كافي باشد

  از برخورد آن با جدو  پيشمتوقف نمودن خودرو. 

 ها و نقا  كور و سپس حركيت كيردن بيه كنتر  تمام اطراف راه و آينه

 .سمت جلو

 بار 3 كمدستده ان ام موارد گفته ش. 
 

 
 فرمانه 3روش ان ام دور زدن 

  

  
 فرمانه 3تشريح مراح  ان ام گردش )دور زدن( 
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 19درس 

 وارد شدن به پاركينگ خانه با دنده عقب

 درستيدنده عقب به  باه پاركينگ خانه يا گاراژ هدف: وارد شدن از خيابان ب

 موقعيت خودرو:

  كيلومتر در ساعت باشد 50راهي كه حداكثر سرعت م از در آن. 

  راه دو طرفه با ترافي  سب  با پاركينگ خانه يا گياراژ در كنيار راه كيه

ديگري در آن يا  يو هيچ خودرو را بتوان ديد از مح  تمرين پسو  پيشمتر  50

 .شده باشدپارك ن

 هنرجو بايد توانايي ان ام موارد زير را پيدا كند:

  درسيت  كه خيودرو بيا احتييا از آن پيشثانيه  3 كمدستزدن راهنما

 .متري از جدو  قرار گيرد 1ي حدود پس از پاركينگ و در فاصله

  از حركت با دنده عقب پيشثانيه  3 كمدستزدن راهنماي راست. 

  اطمينيان  بيرايها با چشم و همچنين از آينهكنتر  تمام اطراف خودرو

 .از عدم وجود خطر

 دادن حق تقدم عبور به افراد پياده و در صورت لزوم به ديگر خودروها. 

  چرخاندن بدن به سمت شانه راست و مشياهده از پن يره عقيب هنگيام

 .حركت رو به عقب

  راندن خودرو به عقب به سمت پاركينگ و با رعاييت فاصيله مسياوي در

 .ر دو طرف و با رعايت احتيا  و سرعت مناسبه

  قييرار دادن خييودرو در حالييت دنييده خييالك و كشيييدن ترمييز دسييتي و

 .خاموش كردن موتور

  بار 2 كمدستان ام موارد گفته شده. 
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 روش ورود و خروج صحيح از پارك عمود

 20درس 

 پارك دوبل

صورت دنده عقب ميان دو خودرو پارك شيده بيه شيك  ه هدف: پارك كردن ب

 موازي )پارك دوب (

 موقعيت خودرو:

  كيلومتر در ساعت باشد 50راهي كه حداكثر سرعت م از در آن. 

  و داراي  را بتوان دييدمتر قب  و بعد از مح  تمرين  50راه دو طرفه كه

 باشد. محلي مناسب براي پارك ميان دو خودرو

جياي دو ه تيوان بيپردازد، مييبراي بار او  به اين تمرين مي توجه: اگر هنرجو

 هاي پالستيكي نيز استفاده كرد.از مخروطي ،پارك شده يخودرو

 هنرجو بايد توانايي ان ام موارد زير را پيدا كند:

  از قيرار دادن خيودرو  پيشثانيه  3 كمدستزدن راهنماي سمت راست

ن )خودرو بايد جلوي محي  ميورد در سمت چپ مح  مورد نظر براي پارك كرد

جلويي كيه پيارك  ينظر و موازي با آن قرار گيرد به عبارت ديگر در كنار خودرو

 .شده است و موازي با آن(

  از حركت دنده عقب پيشثانيه  3 كمدستزدن راهنماي سمت راست 

  هيا كنتر  اطراف خودرو با چرخش سر و همچنين بيا اسيتفاده از آينيه

 .عدم وجود خطر اطمينان از براي

  دنده عقب به سمت راست و به طيرف محي  پيارك در  باحركت كردن

طيور كامي  وارد ه صورت اطمينان از عدم وجود خطر )هنگامي كه عقب خودرو ب
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خودرو بايد به سمت راست آورده شود و ايين كيار  يمح  پارك شد، قسمت جلو

 .بايد بدون برخورد با ديگر خودروها يا جدو  صورت گيرد(

 30 حيدود يموازي بيا جيدو  و در فاصيله به صورت قرار دادن خودرو 

براي اين نيوع . متري از آن )فاصله با خودرو جلو و عقب نيز بايد برابر باشدسانتي

 .بار تغيير جهت در فرمان مورد قبو  است( 4پارك كردن حداكثر 

 قرار دادن خودرو در حالت دنده خالك و كشيدن ترمز دستي. 

 ره به جريان ترافي  پس از موفقيت در تمرين پارك كردنورود دوبا. 

  بار. 2 كمدستان ام موارد گفته شده 
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 مراح  ان ام پارك دوب 

 

 21درس 

 هاي پرسرعت )راه دو طرفه تك بانده(رانندگي در راه

هاي بياالتر و هدف: رانندگي با سرعت

نگهداري خيودرو در موقعييت ايمين و 

خطيير در راه بييا رعايييت قييوانين و بييي

  هاي سرعتمحدوديت



 هاي رانندگيآموزشگاه مربيانآموزش      137

 

 

 موقعيت خودرو

  كيلومتر در ساعت باشد 100تا  70راهي كه حداكثر سرعت م از در آن. 

  كشي شده باشدكه وس  آن خ راه دو طرفه. 

 هنرجو بايد توانايي ان ام موارد زير را پيدا كند:

   سمت راست خ ِ عبوريحركت در نزديكي وس. 

  حفظ فاصله ايمن با خودروهاي پارك شده، جيدو  و ديگير خودروهياي در

 .حا  حركت

 رانندگي با سرعتي متناسب با شراي  موجود. 

 يح در جريان ترافي  و حفيظ فاصيله قرار گرفتن در موقعيت و سرعتي صح

 .ثانيه( 2ايمن با خودرو جلويي )رعايت قانون 

 ثانيه يكبار( 10طور منظم )هر ه ها بكنتر  آينه. 

 واكنش مناسيب  برايكنتر  كردن ميدان ديد جلو و اطراف خودرو  ههموار

 .در برابر خطرات احتمالي

  بار 2 كمدستان ام موارد گفته شده. 

 22درس 

 (خِط عبورچند با هاي پرسرعت )راه دو طرفه ي در راهرانندگ

هاي بياالتر در راه هدف: رانندگي با سرعت

با چند خ  عبور و حفظ موقعيت خودرو در 

راه بييه صييورت ايميين و رعايييت قييوانين و 

  هاي سرعتمحدوديت
 موقعيت خودرو:

  متر در ساعت باشدكيلو 100تا  70راهي كه حداكثر سرعت م از در آن. 

  با چند خ  عبورراه دو طرفه. 

 هنرجو بايد توانايي ان ام موارد زير را پيدا كند:

  خ ِ عبوري مناسب براي حركتانتخاب. 

   خ  عبوريحفظ كردن خودرو در نزديكي وس. 

  رعايت فاصله ايمن با خودروهاي پارك شده و جدو  و ديگر خودروهاي در

 .حا  حركت
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  و ترافي  سرعتي متناسب با شراي  راهراندن خودرو با. 

 داشتن خودرو در موقعيتي مناسب در جرييان ترافيي  و حفيظ فاصيله نگه

 .ثانيه( 2ايمن با خودرو جلويي )رعايت قانون 

 ثانيه يكبار( 10صورت منظم )هر ه ها بكنتر  آينه. 

 واكنش مناسيب  برايكنتر  كردن ميدان ديد جلو و اطراف خودرو  همواره

 .ابر خطرات احتماليدر بر

  بار 2 كمدستان ام موارد گفته شده. 

 23درس 

 رانندگي در مسيرهاي داراي پيچ

هياي هياي بياالتر در راههدف: رانندگي با سيرعت

داراي پيچ به طرف راست و يا چپ با حفظ سيرعت 

 و موقعيت ايمن

 
 موقعيت خودرو:

  كيلومتر در ساعت باشد 100تا  70راهي كه حداكثر سرعت م از در آن. 

 هايي به هر دو طرف راست و چپ باشد و راننيده داراي پيچ كه راه دو طرفه

 .در آنها ناچار به تنظيم سرعت باشد

 هنرجو بايد توانايي ان ام موارد زير را پيدا كند:

 اطمينيان از  بيرايها كنتر  جلو و دو طرف خودرو و عقب آن به كم  آينه

 .و توجه به تابلوهاي هشدار دهنده عدم وجود خطر

  از رسيدن به پيچ پيشانتخاب موقعيت مناسب. 

  تنظيم سرعت خودرو متناسب با پيچ مورد

نظر پييش از وارد شيدن بيه آن و توجيه كامي  بيه 

 .هرگونه تابلو

  كنتر  خودرو بين دو خ  عالمت گيذاري

  .شده بر روي راه
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 ودروهاي پارك شده، جدو  و ديگير خودروهياي در رعايت فاصله ايمن با خ

 .حا  حركت

 راندن خودرو با سرعتي متناسب با شراي  پيچ. 

 داشتن خودرو در موقعيتي مناسب در جرييان ترافيي  و حفيظ فاصيله نگه

 .ثانيه( 2ايمن با خودرو جلويي )رعايت قانون 

 ناسيب واكنش م برايكنتر  كردن ميدان ديد جلو و اطراف خودرو  ههموار

 .در برابر خطرات احتمالي

 مناسيب گيرفتن و در  پييچ و سيپس سيرعتِ پاييانهيا پيس از كنتر  آينه

 .موقعيت مناسب در جريان ترافي  قرار گرفتن

  بار 2 كمدستان ام موارد گفته شده. 

 24درس 

 هاي پرسرعت )پيوستن به بزرگ راهها(راه

هدف: وارد شدن و پيوستن بيه جرييان 

هييا از هييا و اتوبييانراهترافييي  در بييزر 

ها و يا از كنار جدو  به درستي و ورودي

تغيير دنيده بيه نرميي بيا حفيظ هيدايت 

  خودرو بدون نگاه كردن به دسته دنده
 موقعيت خودرو:

  كيلومتر در ساعت باشد 100تا  70راهي كه حداكثر سرعت م از در آن. 

 يكي از دو موقعيت زير. 

o  :راه دو طرفه پارك باشدكه خودرو در كنار ي  بزر  هنگاميالف. 

o بيا هايي كه به جريان ترافي  در ي  آزادراه يا بيزر  راه ب: يكي از ورودي

 .پيونددمي چند خ ِ عبور

 هنرجو بايد توانايي ان ام موارد زير را پيدا كند:

 :الف. هنگامي كه خودرو در كنار راه پارك شده است 

o هاي داخلي و خارجيرو با استفاده از آينهكنتر  جلو و عقب خود. 

o  از حركت پيشثانيه  3 كمدستزدن راهنماي سمت چپ. 
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o ها و نقا  كور با چرخاندن سر به سمت شانه سمت چپكنتر  دوباره آينه. 

o خالي ميان خودروهاي در حا  حركت ايتشخي  و انتخاب فاصله. 

o  به جريان ترافيي   براي پيوستنبه سرعت شتاب گرفتن تا سرعتي مناسب

 .و همچنين رعايت محدوديت سرعت

o هاي مربوطهكنتر  آينه. 

  ها:راه از يكي از وروديب. ورود به بزر 

o  بيرايراه بيراي تنظييم سيرعت استفاده از تمام طو  راه ورودي بيه بيزر 

 .هاي سرعتپيوستن به جريان ترافي  و در عين حا  رعايت محدوديت

o  راهاز رسيدن به ورودي بزر  پيشانيه ث 3 كمدستزدن راهنماي چپ 

o كافي ميان جريان ترافي  و خالي پيدا كردن فاصله. 

o به جريان ترافي  بيا رعاييت  نحركت كردن به سمت فاصله خالي و پيوست

 .احتيا 

o  راندن خودرو در موقعيتي مناسب در جريان ترافي  و حفظ فاصله ايمن بيا

 .ثانيه( 2خودرو جلويي )رعايت قانون 

o هاي مربوطهتر  آينهكن. 

o  بار 2 كمدستان ام موارد گفته شده. 

 25درس 

 توقف و حركت در سطح شيب دار

راه انداختن خودرو در  و دارروي سطح شيب به درستيهدف: متوقف كردن خودرو 

 .دار بدون آنكه خودرو به عقب برگردد يا موتور خاموش كندسطح شيب

 موقعيت خودرو:

 كيلومتر در سياعت باشيد و  50ر سرعت م از در آن راه دو طرفه كه حداكث

 را بتوان ديد.از مح  تمرين  پسو  پيشمتر  50آن راه داراي شيبي متوس  باشد و 

  داراي چند خ ِ عبورراه دو طرفه. 

 هنرجو بايد توانايي ان ام موارد زير را پيدا كند:

 :متوقف كردن خودرو 

o هاتر  آينهيافتن محلي مناسب براي پارك كردن و سپس كن. 
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o به آرامي كاستن از سرعت خودرو. 

o  حركت كردن به سمت جدو  برايقرار دادن خودرو در وضعيتي مناسب 

o  از حركيت بيه سيمت  پييشثانييه  3 كيمدستزدن راهنماي سمت راست

 .اطمينان از عدم وجود خطر برايجدو  و همچنين كنتر  سمت راست خودرو 

o  ميوازي و نزديي  بيه جيدو  )بيا متوقف نمودن خودرو در محلي مناسب و

 .سانتي متر( 30فاصله تقريبي 

o زميان بيا آن فشيردن پيدا  فشردن پدا  كالچ و انتخاب دنده خالك و هم

 .ترمز

o نگه داشتن پدا  ترمز تا كشيدن كام  ترمز دستي. 

 :راه انداختن خودرو 

o  1قرار خودرو در در حالت دنده. 

o كنتر  سمت چپ با چرخاندن  ها وكنتر  تمام اطراف خودرو و كنتر  آينه

 .اطمينان از عدم وجود خطر برايسر به سمت شانه 

o  از حركت پيشثانيه  3 كمدستزدن راهنماي سمت چپ. 

o  فشردن پدا  گاز كمي بيشتر از حيد معميو  و نگيه داشيتن آن در هميين

 .وضعيت

o  باال آوردن پا از روي پدا  كالچ به نرميي و آراميي تيا هنگيامي كيه صيداي

 .غيير كندموتور ت

o آزاد كردن ترمز دستي به آرامي. 

o ها و نقا  كور در سمت چپ خودروكنتر  دوباره آينه. 

o حركت كردن به آرامي و شتاب گرفتن تا سرعتي مناسب. 

o  بار 3 كمدستان ام موارد گفته شده. 

 26درس 

 پارك مورب

 هدف: پارك كردن و يا خارج شدن از محلي كه براي پارك كيردن در نظير گرفتيه

كه آن محي  نسيبت بيه جيدو  داراي زاوييه اسيت )پيارك شده است با توجه به آن

 مورب(

 موقعيت خودرو:
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 محلي مناسب و عالمت گذاري شده مخصوك پارك مورب 

 هنرجو بايد توانايي ان ام موارد زير را پيدا كند:

 :ان ام پارك مورب 

o يافتن محلي مناسب براي ان ام پارك مورب. 

o  از مح  پارك قرار دادن خودرو قب. 

o و چرخش سر هاكنتر  تمام اطراف با استفاده از آينه. 

o  از گردش پيشثانيه  3 كمدستزدن راهنما. 

o  حركت به جلو به آرامي و سپس چرخش به سمت محي  پيارك در صيورت

 .ايمن بودن شراي 

o و در وس  مح  مورد نظر براي پاركهدايت و قرار دادن خودر. 

o و سپس توقف كام  حركت به سمت جلوي مح  پارك. 

 :خروج از مح  پارك مورب 

o ها و نقا  كور و افراد پياده در اطراف خودروكنتر  آينه. 

o آزاد كردن ترمز دستي. 

o  كيم باشيد تيا  اياندازهبه نرمي و آهستگي دنده عقب آمدن )سرعت بايد به

 .خودرو بدون برخورد با خودروهاي كناري بتواند از مح  پارك خارج شود( يجلو

o ها و چرخش سر و كنتر  نمودن تمام اطرف با استفاده از آينه خودرووقف ت

 .اطمينان از عدم وجود خطر براي

o ه مناسب و به نرمي شروع به حركتانتخاب دند. 

o  بار 3 كمدستان ام موارد گفته شده. 
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 به درستي ورود و خروج از پارك موربچگونگي 

 27س در

 عبور از خط عابر پياده

 كردنهدف: عبور از خ  عابر پياده با رعايت قانون و ايمني و در صورت نياز توقف 

 موقعيت خودرو:

 راهي كه در مسير آن خ  كشي عابر پياده وجود داشته باشد. 

 هنرجو بايد توانايي ان ام موارد زير را پيدا كند:

  خطر نبودناز اطمينان  برايكنتر  دقيق ميدان ديد جلو. 

  عيابر پيياده بير روي خي   نبيودننگاه كردن به چپ و راست و اطمينان از

 بگذرد.از آن  بخواهدكشي يا عابري كه 

 عابر پياده آمادگي كام  براي توقف در صورت ديدن. 

 اي كه در حيا  عبيور از توقف كام  و دادن حق تقدم عبور به عابرين پياده

 .را دارند كه قصد عبور از آنناند و يا ايخ  كشي عابر پياده
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  كشي با احتيا  كام گذر از خ. 

  بار 3 كمدستان ام موارد گفته شده. 

 28درس 

 عبور از تقاطع با خط راه آهن

هييدف: نزدييي  شييدن و 

گذشتن از تقاطع بيا خي  

راه آهيين بييه درسييتي و 

 قانوني
 

 موقعيت خودرو:

 راهي متقاطع با خ  راه آهن. 

o لف: هنگامي كه تقاطع با تابلو ايست يا تابلو رعايت حق تقدم كنتر  مييا-

 .شود

o   ب: هنگامي كه تقاطع با موانع بازويي شك  و يا با چيراغ راهنميايي كنتير

 .گرددمي

o شود )توس  هيچ كدام از روشهاي باال(ج: هنگامي كه تقاطع كنتر  نمي 

 د:هنرجو بايد توانايي ان ام موارد زير را پيدا كن

 بلو رعايت حق تقدم كنتر  مييالف. هنگامي كه تقاطع با تابلو ايست يا تا-

 شود:

o هاي داخلي و خارجيكنتر  آينه. 

o  اطمينان از نيامدن قطار برايچپ و راست ري   راستاينگاه كردن در دو 

o  كم كردن سرعت و آماده شدن براي توقف در صيورت وجيود تيابلو رعاييت

 .حق تقدم

o وجود داشته باشد تابلو ايست اگركام   ايستادن. 

o اگير خي  باشيد نيياز بيه توقيف  اگركام  پشت خ  تعيين شده  ايستادن(

 .متر با خ  راه آهن فاصله داشت( 5 كمدستبايد  مشخصي تعيين نشده است،

o  اطمينان از نبودن خطر پس ازعبور از خ  راه آهن. 

 گردد:تر  ميي يا موانع متحرك كنب. هنگامي كه تقاطع با چراغ راهنماي 
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o يو بيرون داخليهاي نتر  آينهك. 

o مانع پايين آمده باشد و ييا اينكيه  اگركام  پشت خ  تعيين شده  ايستادن

 5 كمدستبايد  چراغ چشم  زن روشن باشد )اگر خ  مشخصي تعيين نشده است،

تا زماني كه چراغ روشن است و ييا ميانع . همچنين متر با خ  راه آهن فاصله داشت

 .(ايستاداست بايد پشت خ  راه آهن  پايين

o حركت كردن هنگامي كه تقاطع ايمن شود. 

 شودج. هنگامي كه تقاطع كنتر  نمي. 

o يو بيرون داخليهاي كنتر  آينه. 

o  اطمينان از نيامدن قطار برايچپ و راست ري   به دو راستاينگاه كردن. 

o  ايستادنكم كردن سرعت و آماده شدن براي. 

o اگير خي   ايستادن باشيدنياز به  اگرخ  تعيين شده  كام  پشت ايستادن(

 .متر با خ  راه آهن فاصله داشت( 5 كمدستبايد  مشخصي تعيين نشده است،

o حركت كردن هنگامي كه تقاطع ايمن شود. 

o  بار 3 كمدستان ام موارد گفته شده. 

 29درس 

 كمرانندگي با ميدان ديد 

هواي طوفاني كيه مييدان دييد كيم در شب يا در  درستيهدف: رانندگي كردن به 

 باشد.مي

 موقعيت خودرو:

  يكيي  دركيلومتر در ساعت باشيد  50راهي كه حداكثر سرعت م از در آن

 :زيراز شراي  

o الف: شب 

o ب: باران 

o ج: مه 

o د: آفتاب شديد 

 هنرجو بايد توانايي ان ام موارد زير را پيدا كند:

 :الف. شب 

o اطمينان از تميز بودن شيشه جلو. 
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o هاي جلو با كم شدن ميدان ديدكردن چراغ روشن. 

o 12ثانيه جلوتر از خودرو )يعني مسافتي را كه خودرو تا  12راه تا  ديد زدن 

 .كند(ثانيه طي مي

o ها به نور پايين در صورت نيازتغيير چراغ. 

o  سمت راست راه بهبردن خودرو. 

o خطر نبودناطمينان از  برايها و نقا  كور كنتر  آينه. 

o ادن آينه به حالت ضد خيرگي در صورت نياز )البتيه در صيورت دارا تغيير د

 .بودن اين امكان(

o  بيا شيراي  راه و همچنيين توجيه بيراي سيازگاري تنظيم سرعت راننيدگي

 .نمودن به عالئم انعكاسي و تابلوهاي راهنمايي و رانندگي

 :ب. باران 

o اطمينان از تميز بودن شيشه جلو. 

o اگر نياز شددرو خو يهاي جلوروشن كردن چراغ. 

o  اگر نياز شدروشن كردن برف پاك كن و محوكننده بخار. 

o   تنظيم كردن سرعت با توجه به شراي  موجود و افيزايش فاصيله ايمين بيا

 .ثانيه( 4 كمدستخودرو جلويي )

o رانندگي كردن از راست. 

  .مه:ج 

o اطمينان از تميز بودن شيشه جلو. 

o ايينهاي جلو در حالت نور پن چراغقرار داد. 

o اگر نياز شدو محو كننده بخار  كنروشن كردن برف پاك. 

o  تنظيم كردن سرعت با توجه به شراي  موجيود و افيزايش فاصيله ايمين بيا

 .ثانيه( 4 كمدستخودرو جلويي )

o هاكنتر  آينه. 

 :د. آفتاب شديد 

o اطمينان از تميز بودن شيشه جلو. 

o استفاده از سايه انداز يا عين  آفتابي. 
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o ردن سرعت با توجه به شراي  موجيود و افيزايش فاصيله ايمين بيا تنظيم ك

 .ثانيه( 4 كمدستخودرو جلويي )

o  داراي چند خي  عبيور حركت كردن از سمت راست راه )در صورتي كه راه

 .بايد رفت( خ  عبورياز وس   است

o ها و افراد پيادهزير نظر داشتن ديگر خودروها، موتور سيكلت. 

o نتظر مانيدن بيراي شيراي  بهتير در صيورت نيياز و به كنار زدن خودرو و م

 .خطرنبودن 

 30درس 

 كنترل مداوم و شناخت خطرات

هييدف: جسييت و بييراي يييافتن خطييرات در 

رانندگي به طيور پيوسيته، آگياهي و شيناخت 

انواع مختلف خطرات رانندگي، واكنش مناسب 

در برابر خطرات بيا تنظييم وضيعيت راننيدگي 

  جهت خودرو( )مانند تغيير دادن سرعت يا

 موقعيت خودرو:

  را بتيوان دييدالف: خودرو بايد در كنار راه، جايي كه انواع خطرات رانندگي 

بيننيد بيه هنرجيو بگوييد و از هنرجيو پارك شود. مربي بايد انواع خطراتي را كه مي

كيه  ار بينند نشان دهد. سپس مربي بايد هر نيوع خطيريبخواهد خطراتي را كه مي

 عبور كرد و هنرجو تشخي  نداد به هنرجو نشان دهد.

 ها، انوع محدوديت سرعت و انواع خطيرات ب: رانندگي در نواحي با انواع راه

هيا، راهها و آزادراههاي راهنمايي، بزر ها، چراغهمچون راه ي  طرفه، پيچها، ميدان

هيا، تقياطع بيا راه آهين، ههاي باري ، تپها، رعبور خ هاي داخ  شهر، تغيير خيابان

مدارس و مراكز خريد. به هنگام رانندگي، مربي بايد با صداي رسيا تميام خطراتيي را 

بينند و چگونگي واكنش در برابر آنها را براي هنرجو تشيريح كنيد. بيه عنيوان كه مي

توقف و كنتر  چهارراه را بيه هنرجيو هشيدار  سپسراه و مثا  نزدي  شدن به چهار

 دهد.

 رس بايد در شراي  آب و هوايي مختلف و همچنين در شب تكرار گردد.اين د

 هنرجو بايد توانايي ان ام موارد زير را پيدا كند:
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 موقع انواع خطرات )افيراد ه تشخي  صحيح و ب

هيا، مسييرهاي پياده، ديگير خودروهيا، حيوانيات، تقياطع

-ها يا شياخهمارپيچ، دست اندازها، موانعي همچون صخره

 .هواي طوفاني و ...( هاي درخت،
 

 

  ثانيه جلوتر از  12مرور كردن و كنتر  راه تا

ثانييه طيي  12خودرو )يعني مسافتي را كه خودرو تا 

 .كند( و همچنين كنتر  نقا  كورمي

 هنگيام و درسيت در برابير انيواع واكينش بيه

 .خطرات

 بار. 3كم ان ام موارد گفته شده دست  
 رويس مدارستوقف براي س
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هايآلودگي  

 زيست محيطي ترافيك
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 مقدمه

 هبيا توسيع حمي  و نقي  اسيت. و نق  حم  يه و ضروري انسانلزهاي اوايكي از ني

تري پيدا نميوده و اميروزه يكيي از گسترده اجتماعي و حتي سياسي دامنه -اقتصادي

نق  به دليي  پيونيد تنگاتنيگ بيا سياير  . بخش حم  ورودمظاهر تمدن به شمار مي

گسترش رفاه و آسايش فيردي و  ،هاي اقتصادي و نقش آن در توسعه اجتماعيبخش

داشته است. با تمام عملكردها و كاركردهياي مثبتيي  ايعمومي، همواره اهميت ويژه

اي ناشيي از ييير منطقيي كه اين بخش براي جامعه اي اد نموده است آثار ناخواسته

 به دنبا  داشته است.آلودگي هوا   نظير  نيزكردن سوخت و انرژي مصرف 

كه بخش  كندبخش حم  و نق  به تنهايي ي  سوم ك  انرژي جهان را مصرف مي

اختصياك دارد. اسيتفاده از سيسيتم  ايحم  و نقي  جياده اي از آن بهقاب  مالحظه

اي مطرح براي بهينيه هحم  و نق  ريلي به ويژه در جاب ايي بار و كاال يكي از روش

 باشد.سازي مصرف انرژي مي

بخش حم  و نق  به تنهايي بخش وسيعي از انرژي را مصرف ميي كنيد. بنيابراين 

هياي زيسيت بايد با برنامه ريزي مناسب، عملكرد منفي اين بخش همچيون آليودگي

 محيطي را كاهش داد.
 

 
 محي  زيست شهري
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زي، بيديهي اسيت و بيدون شي  هير اهميت حفاظت محي  زيست در دنياي امرو

هياي محيي  نيازمند شناخت وضعيت آالينيده گونه اصالح در شراي  زيست محيطي

هاي كشور، موضوع شهرترين مشكالت زيست محيطي كالنزيست است. يكي از مهم

اسيت. و تيراكم ترافيي  معيابر  خودرو ها در شيبكه آلودگي هوا ناشي از تردد روزانه

شهرها بيا توجيه بيه تيردد كالن ت محيطي نظير آلودگي هواي وضعيت آلودگي زيس

در آمده است. بنيابراين توجيه بيه  ي  بحران ي چند ميليون خودرو به صورتروزانه

 ضروري است.ي از آن و ضررهاي ناش هامبحث ترافي  و آلودگي

 بروز و افزايش بيماري -آلودگي هوا

ا و شهرهاي پر ترافي  جان خود ساالنه تعداد زيادي از شهروندان در كالن شهره

آمار كودكان مبتال به  اخير هايسال طيز دست مي دهند. ناشي از آلودگي هوا ارا 

است. هوا ي  عنصر ضروري براي قاب  توجهي داشته افزايش در تهران سرطان خون 

كند. تنفس هزار بار تنفس مي 25ميانگين به طور روزانه هر انسان  .حيات بشر است

باعث اي اد انواع  است يدكربنسانواع آالينده به ويژه گاز منوكي كه پر از در هواي

 .گرددها ميبيماري

آلودگي هوا بر كودكان، زنان )به ويژه زنان باردار( و 

سالمندان تاثير بيشتري دارد. اين موضوع بدان معني 

-نيست كه ديگر گروههاي جامعه در معرض خطر نمي

  اصلي گسترش انواع باشند. امروزه يكي از دالي

هاي خطرناك مانند سرطان و آسم، انواع بيماري

  ها و ذرات معلق موجود در هوا مي باشد.آالينده

-حساسيت همچونها انواع بيماريآسيب پذيرترند. آلودگي هوا  كودكان در برابر

ست كه در كالن هايي اترين بيماريهاي پوستي، آلرژي هاي تنفسي و آسم از مهم

ها گير كودكان مي شود. همچنين انواع سرطانشهرها و شهرهاي آلوده، گريبان

سرطان خون هم از ديگر بيماريهاي شايع كودكان است. وجود هواي آلوده به  مانند

همراه ذرات معلق در آن باعث اي اد انواع عفونتهاي تنفسي و گوارشي در كودكان 

آثار مخربي بر سالمت  ،شهرهاي بزر  و آلودهشده است. وجود سرب در هواي 

بيماري اوتيسم كه باعث اي اد اختال  در رشد  هاييكي از علتكودكان دارد. 
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تنفسي )ريوي( از  و هاي گوارشيكودكان مي باشد ناشي از سرب است. انواع بيماري

 بار وجود سرب در هواي شهرهاي آلوده است.آثار زيان

-درد در كودكان ميواي آلوده از سرب، برونشيت و گوشاز ديگر تاثيرات تنفس ه

-باشد. آسيب پذيري كودكان از تنفس هواي آلوده به دلي  حساسيت بيشتر مخا 

ها است به طوري كه ممكن است كودكان با ي  هاي آنها بيشتر از ساير گروه

سرماخوردگي ساده در شهرهاي آلوده دچار سرفه هاي طوالني بشوند كه اين 

 بسياري براي كودكان اي اد مي نمايد. ع مشكالت موضو

هاي جوان كودك مي باشد. اما به اكسيژن يكي از عوام  اصلي براي رشد سلو 

-ميجذب اكسيژن براي كودكان به كندي صورت  ،دلي  وجود ذرات معلق در هوا

 اين عام  باعث عقب ماندگي ذهني و كاهش سطح هوشياري آنان مي شود. و گيرد

 باها، استرس و افسردگي كودكان هاي روحي، رواني، سرخوردگيبيماريانواع 

 .رابطه داردآلودگي هوا 

هاي كودكان براي رشد نياز بيشتري به اكسيژن دارد اما در شهرهاي بزر  و سلو 

 كمبود است. وكسيدكربن و ساير ذرات معلق دادهآلوده، اكسيژن جاي خود را به من

-انواع سردردها در كودكان نيز مي منشا  هود است.اكسيژن در شهرهاي بزر  مش

 تواند آلودگي هوا باشد.

زنان نيز گروهي ديگر از جامعه هستند كه بعد از كودكان در معرض خطر آلودگي 

هوا قرار دارند. زنان باردار نسبت به سايرين از آسيب پذيري بيشتري برخوردارند. 

ار در معرض هواي آلوده باعث عبور گاز افزايش آلودگي هوا و قرار گرفتن زنان بارد

خون جنين گازها را تا اين موضوع باعث مي شود  وگردد ميمنوكسيدكربن از جفت 

هاي يكي از علتمسموميت، فوت و يا سق  جنين اتفاق بيفتد. در نهايت جذب و 

با وزن كم به دلي   يناباروري، عدم تكام  جنين، زايمان زودرس و تولد فرزندان

در زنان شاي  به دلي  قرار  همچنينهواي آلوده توس  مادر مي باشد. تنفس 

 هاي قلبي و ريوي مشهود است.گرفتن در هواي آلوده، انواع بيماري

. مقاومت اين افراد در باشندگروه آسيب پذير بعدي در آلودگي هوا افراد مسن مي

كه سالمندان در  برابر آالينده ها نسبت به ساير اقشار جامعه كمتر است. هنگامي

ها نظير معرض هواي مملو از آلودگي قرار مي گيرند، انواع اختالالت و بيماري



 هاي رانندگيآموزشگاه مربيانآموزش      153

 

 

ت مزمن، درد سينه، اختال  در ضربان يسردرد، ايست قلبي، مشكالت تنفسي، برونش

در ايام آلودگي هوا، ميزان مراجعه مغزي در آنها بروز مي كند.  كتهسقلب و 

-تر ميبه دلي  مشكالت تنفسي و ايست قلبي زياد سالمندان به بخشهاي اورژانس

ها در هواي آلوده باعث پيري زودرس از طرفي وجود ذرات معلق و سولفات شود.

افراد مي شود. همچنين بررسي ها نشان مي دهد اقشار خدمات رسان مانند 

رانندگان تاكسي و شبكه حم  و نق  عمومي كه زمانهاي طوالني در معرض آلودگي 

ها ناشي از ار دارند، صدمات بيشتري از آالينده ها مي بينند و انواع بيماريهوا قر

هاي پوستي، قلبي، ريوي، آسم، سرفه و سردرد در اين افراد آلودگي هوا نظير بيماري

 شود.ديده مي

 عموميحمل و نقل 

آب  مربيو  بيه آن همچيون هيايزيير سياخت، روند سريع شهرنشيينيبا توجه به 

ميي باشيد نييز  نيازهاي اوليه انسانعمومي كه جزو  حم  و نق  ...و ي، برقآشاميدن

 بايد تامين گردد.

متناسب نبودن امكانات حم  و نق  عمومي با توسعه شهرنشييني، باعيث متمايي  

هياي شدن مردم بيه اسيتفاده از خودروهياي شخصيي و در نتي يه افيزايش آليودگي

 ترافيكي گرديده است.

 
 آاليندگي هوا
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 بخش فراواني از ك  انرژي و منشا  اي اد بخش عميدهكننده مصرف  ،نق  حم  و 

ست. از طرف ديگر اميروزه شياهد هسيتيم ميردم هير روز ا آلودگي هوا در سطح دنيا

بينيي پييش . از ايين روشيوندبيش از پيش به استفاده از اتومبي  شخصي وابسته مي

هياي زيسيت   و آلودگيهاي آتي مصرف انرژي در بخش حم  و نقشود در سا مي

 محيطي ترافي  نيز افزايش يابد.

در حا  حاضر مشيكالت زيسيت محيطيي ترافيي  بيه خصيوك آليودگي هيوا  و  

اسيتفاده نادرسيت از صدمات وارده بر سالمت انساني بيه دليي  رشيد شهرنشييني و 

اي بيراي موتوري و عدم توجه جدي به آن، باعث اي اد مشكالت عديده وساي  نقليه

ندان شده است. هر ساله بر اثر حم  و نق  ناپايدار تعداد زييادي از شيهروندان شهرو

دهند و عالوه بر ايين تخميين در تصادفات و سوانح ترافيكي جان خود را از دست مي

بيه دليي   بخشيي از جمعييتشود در كشورهاي در حيا  توسيعه هير سياله زده مي

-ودگي هوا، دچيار مير  زود رس هاي ناشي از آلهاي تنفسي و ساير بيماريبيماري

 شوند.

و مشياركت هميه حمي  و نقي  پاييدار  بنابراين در دنياي امروزي توجه به توسيعه

حمي  و ضيروري اسيت. ساكنان كالن شهرها در كنتر  آلودگي هاي محي  زيسيت 

 نيازمنيدواقع حركت روان وسيله نقليه، مردم و كاالها است كه  نق  پايدار شهري در

 پايداري محي  زيست شهري است. آسايش مردم و

حم  و نق  كارآمد و يكپارچه براي اي ياد ارتباطيات، افيزايش سيطح دسترسيي و 

. ي  سيستم حم  و يكي از نيازهاي شهروندان مي باشد ،ارتبا  بين مناطق مختلف

نق  كارآمد و پايدار، مشكالت متعددي نظيير آليودگي هيوا، آليودگي صيدا، آليودگي 

 كند.... را كنتر  و رفع مي ديداري، ترافي  و

ترين جابه جايي كياال و ترين و راحتحم  و نق  پايدار شهري عبارت است از موثر

تيرين جابه جايي و كم ترين ترافي  و هزينهترين ميزان مصرف انرژي، كمافراد با كم

 آلودگي هوا و صدا. همچوناثرات سو  زيست محيطي 

 محيط زيست

استفاده از حم  و نق  موتوري و خودرو براي افراد و قشر كيم در بسياري از موارد، 

اين در حالي است كه همين افراد در جامعيه اي زنيدگي و  .درآمد جامعه دشوار است
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، حم  و نق  اسيت. بنيابراين از تياثيرات مخيرب آن آني الزمه كهكنند فعاليت مي

  زيسيت شيهري بيه الزم است حفاظت محيي از اين روبينند. بيشترين آسيب را مي

عنوان بخش ضروري در بهبود كيفيت زندگي افراد كم درآميد در نظير گرفتيه شيود. 

زيرا كيفيت نامناسب هوا و در معرض سرب بودن موجيب بيروز مشيكالت رفتياري و 

شود و كيفيت زندگي شهر نشييني را كياهش ناتواني در يادگيري كودكان شهري مي

 دهد.مي

در پايين بودن كيفيت هواي شهرها به خصوك در حم  و نق  شهري عام  اصلي 

درصد از آلودگي هوا در شهرها ناشي از ترافي  شيبكه  70بيش از  .ها استشهركالن

معابر است و اتومبي  شخصي نيز بيشترين سهم در آاليندگي را بيه خيود اختصياك 

فرسودگي ناوگان حم  و نق  بخش خصوصي و عمومي و تراكم ترافيي  در  .دهدمي

 كاهش كيفيت هوا است.اصلي  از عوام هاي تردد، شبكه

-ي حم  و نق  مييبيشترين درصد مونوكسيدكربن موجود در هوا مربو  به حوزه

اي تم حم  و نق  كه نقش اصلي و پاييهريزي براي بهبود سيسبرنامه از اين روباشد. 

 در اي اد آلودگي هوا بر عهده دارد از اهميت خاصي برخوردار است.

ها در شبكه معيابر نيازمنيد احتيراق ركت و تردد خودروح

ها باعث توليد انواع هاي فسيلي است كه اين سوختسوخت

آالينييده نظييير مونواكسيييدكربن، اكسيييدهاي گييوگردي، 

، گازهاي مختلف و سرب ها، هيدروكربنهاي نيتروژناكسيد

  شوند.مي

گذارد. هنگامي ست تاثير ميي  وسيله نقليه در طو  عمر و دوام خود بر محي  زي

شود اثرات آن بر محي  زيست نيز شروع كه خودرو توس  شركت سازنده ساخته مي

بيشيترين زييان زيسيت . و تا دفع و بازيافت قطعات آن نيز ايين تياثيرات اداميه دارد

در طو  عمر خودرو، در زمان رانندگي كه همراه با مصرف سوخت است بيه  محيطي

 آيد.وجود مي

، مصرف انرژي و محيطي ترافي  )حم  و نق  شهري( ديگر از عوارض زيستيكي 

هاي فسيلي مورد استفاده خودروهيا جيز  منيابع ييير گرم شدن زمين است. سوخت

وسياي  نقلييه و احيدا   قاب  ت ديد هستندكه مصرف زيادي در كارخان ات سازنده

بيع تيامين بنيزين به عنوان مثا  تشكي  نفيت كيه من هاي شهري دارند.زير ساخت
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است، نيازمند ي  فرايند چند ميليون ساله است. بنابراين مصرف كيردن بيي برناميه 

سازد، من ر بيه گيرم شيدن زميين و در آن عالوه بر آنكه آيندگان را دچار بحران مي

 نتي ه تخريب محي  زيست مي گردد.

 آلودگي هوا

اطيراف آن را  هوا مخلوطي از چند گياز اسيت كيه قشير نيازكي از سيطح زميين و

 كيلومتر تركيب آن ثابت است. 60پوشانيده است و تا حدود شعاع 

اضافه شدن هر گونه ماده اي به هواي تميز كه تا حدي خواك فيزيكي و شيميايي 

 5بيه ايليب شود. آالينيده هياي هيوا هواي تميز را تغيير دهد آلودگي هوا ناميده مي

 گردند:گروه عمده تقسيم مي

ذرات و  اكسييدهاي سيولفور، هيدروكربن ها، اكسيدهاي نيتروژن، نمونواكسيد كرب

 .معلق

 
 آلودگي هوا
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ت كيه در سيا هياكننيدهترين و گسترده ترين آليودهمونوكسيد كربن يكي از فراوان

 اتمسفر پايين وجود دارد.

خودرو به تنهايي توليدكننده 

-هاي هوا ميبزرگترين منبع آلودگي

هري مناطق پر جمعيت شباشد. 

را  اين گازيلظت بااليي از ايلب 

 دهند. نشان مي
 

 

 .ميردبا يلظت بااليي قرار گيرد مي مونوكسيدكربناگر شخ  در معرض 

اجباري شده  1382نصب مبد  كاتاليست در مسير خروج دود از اگزوز از سا  

ا بطور ميانگين برابر با هزار كيلومتر پيمايش و ي 80است. عمر مفيد اين قطعه حدود 

سا ، ميزان آاليندگي  3سا  است. در صورت عدم تعويض اين قطعه پس از  3

برابر افزايش مي يابد. اين موضوع به دلي  ضعف آموزش همگاني و عدم  5خودرو تا 

 نظارت و كنتر  مستمر تا كنون در كشور اجرا نگرديده است.

 آلودگي صوتي

ست محيطي ناشي از ترافيي ، آليودگي صيوتي اسيت. هاي زييكي از انواع آلودگي

هيا و آن افزايش وساي  نقليه، رشد ترافي  در راه دنبا رشد جمعيت شهرنشين و به 

گردييده ها را به دنبا  داشته و در نهايت اين موضوع باعث افزايش تراز صوتي خيابان

دگي خصوصيي در آسايش افراد اختال  اي اد نموده و مزاحم زن صوتيآلودگي  است.

شيود. آليودگي صيوتي باعيث نياراحتي و عيدم آسيايش جوار مييساكنان مناطق هم

تواند مانع خوابيدن و استراحت كردن افيراد در شود و مياستفاده كنندگان از راه مي

شيود ها شود. آلودگي صوتي كه توس  وساي  نقليه اي ياد مييمناز  و يا بيمارستان

 آيد.خودرو به وجود مي هايبخشاير و س تايراز ترمز، بوق،  بيشتر

ساده ترين عوارضي كه آلودگي صوتي ناشي از سر و صدا بيراي انسيان بيه ارمغيان 

ايين اثير مسيتقيم آليودگي صيوتي  .آورد از دست دادن قدرت شنوايي افراد استمي

اثرات يير مستقيم صداهاي ناخواسته بر روي افراد عبارت است از حساسيت  اما است

ري  پذيري، شوك عصبي، استرس و خستگي روحي و جسمي، سرگي ه، عصبي، تح

 ترس و اضطراب، آلرژي، ضعف قوه بينايي و جنسي و ساير امراض قلبي.
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صيد دسيي بي  بيه ميدت ده دقيقيه نيياز بيه  شنيدن صدايي با شدت صوتي يي 

استراحتي به مدت بيست دقيقه در محيطي آرام دارد تيا تياثيرات آن جبيران گيردد. 

 است. اين توجه به آلودگي هاي صوتي ضروريبنابر

 
 ترافي 

 

 آلودگي ديداري

اي شود م موعيهي شرياني ميآيد و وارد شبكهانسان زماني كه از منز  بيرون مي

 .كنيداز خودروها را كه در شبكه ترافي  با بي نظمي در جريان هستند مشاهده ميي

ايين موضيوع در  .كندري اي اد مياين پديده ذهن افراد را خسته و نوعي آلودگي بص

 شود.شهرها به وضوح يافت ميكالن

 تاثيرات مخرب گازهاي خروجي از اگزوز بر محيط زيست شهري

گازهاي خروجي از اگزوز نه تنها بر انسيان بلكيه بير محيي  زيسيت او نييز اثيرات 

 باشد:مي زيرترين آنها به شرح تخريبي دارد كه مهم

 مت جامعهبهداشت و سال كاهش كيفيت -

 كاهش ميدان ديد و افزايش سوانح ترافيكي اعم از زميني يا هوايي  -

 اي اد تغييرات آب و هوايي -

 خسارت بر محصوالت كشاورزي منطقه شهري -
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 خسارت بر بناها، اموا  و دارايي هايي كه جز  ميرا  فرهنگي هستند -

 شودهاي اسيدي كه من ر به تخريب جنگ  ها و مراتع ميتوليد باران -

 سازي مصرف سوخت خودرو هابراي بهينه  نكاتي

 انتخاب زمان و مسير مناسب براي تردد خودرو  -

 رعايت قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي -

 بارگيري خودرو به روش استاندارد و متناسب با نوع وسيله نقليه -

 استفاده از روين موتور استاندارد -

 ضروري عدم افزايش وزن خودرو با ت هيزات جانبي يير -

 اجتناب از زمانهاي اوج ترافي  براي استفاده از وساي  نقليه -

 رها كردن پدا  گاز از فاصله مناسب از تقاطع ها و چراغ قرمز -

 اجتناب از ترمز ناگهاني و يا حركت پر گاز -

 ي انتخابيگاز دادن خودرو متناسب با دنده -
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به م موعه اقداماتي كه بالفاصله پس از بروز حادثه ان ام 

گيير مير  و ميير ناشيي از مي گيرد و باعث كاهش چشيم

هاي اوليه مي نماينيد. در تصادفات رانندگي مي شود كم 

واقع كم  هاي اوليه م موعه اقدامات كمكي و يا درمياني 

  است كه به فرد مصدوم و ناتوان داده مي شود.

هاي اوليه نيز مانند سياير دانشيته هياي انسيان، بايد توجه داشته باشيد كم  شما

كه شما به عنوان امدادگر حداكثر تالش و كوشش با وجود اين .خالي از اشتباه نيست

امكان دارد وضعيت مصيدوم آن  باز خود را كرده ايد و درمان مناسب را ارائه داده ايد

توجه به اين نكته ضروري است كه شيما  نيابد.ود طوري كه شما انتظار داشته ايد بهب

تيان به عنوان ي  انسان مسئو  بايد حداكثر تالش خود را ان يام دهييد تيا وجيدان

 آسوده باشد.

 اهداف كم  هاي اوليه عبارتند از:

 ن ات و زنده نگه داشتن فرد مصدوم تا رسيدن اكيپ تخصصي اورژانس -1

 از تصادفجلوگيري از شدن يافتن عارضه هاي ناشي  -2

ار تا رسيدن اورژانس و يا انتقا  به مامداد و كم  به بهبود نسبي حا  بي -3

 مراكز درماني

 ها و اقدامات امدادگر:ويژگي

 حفظ آرامش در ارائه كم  هاي اوليه -

 داشتن سرعت عم  و كسب اطالعات الزم و ضروري از صحنه تصادف -

 جلوگيري از ت مع افراد مشاهده گر در صحنه تصادف -

 ه به وضعيت مصدومتوج -

 بررسي نحوه امداد و كم  به مصدوم با حفظ آرامش -

 حفظ آرامش در ارائه كم  هاي اوليه -

 جلب اعتماد مصدومين -

هاي زير را كارشما به عنوان ي  امدادگر كه به صحنه تصادف رسيده ايد بايد 

 ان ام دهيد.

 ارزيابي صحيح، سريع و با دقت موقعيت -

 رده به مصدومينهاي واشناسايي ماهيت آسيب -
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 محافظت از مصدومين تصادف -

 ارائه درمان مناسب و به موقع تا رسيدن اورژانس -

 اولويت بندي در امداد به مصدومين -

 زمينه سازي انتقا  مصدومين به مراكز درماني -

 

در ارزيابي موقعيت مصدومين و صحنه تصادف شما 

مي توانيد چگونگي وقوع تصادف را از فرد مصدوم و يا 

فيان او بپرسيد. آسيب هاي وارده به مصدوم را با اطرا

دقت بررسي و شناسايي كنيد موارد حادتر را در اولويت 

ايد مصدوم و يا مصدومين قرار داده و تا م بور نشده

 حادثه ديده تصادف را از مح  خود حركت ندهيد.

ررسي با ب .شداخطر مي بدر ارائه كم  هاي اوليه مهمترين اص ، انتخاب روش كم

و دقت امن ترين روشي كه صدمه اي به مصدوم وارد نمي سازد را شناسايي و ان ام 

دهيد. چه بسا با ي  حركت بدون برنامه ريزي شده شما باعث قطع نخاع مصدوم 

مي گرديد. لذا بايد روشي را انتخاب كنيد كه مؤثرتر از ساير روش هاي امداد باشد. 

براي  تنهاوشي كه از نتي ه آن مطمئن نيستيد و هرگز در امدادرساني به مصدوم از ر

 اينكه كاري ان ام داده باشيد انتخاب نكنيد و به عواقب آن فكر كنيد.

اگرچه قانون نوع دوستي و انسانيت حكم مي كند 

كه در مواقع اورژانس بايد به ديگران و مصدومين 

صحنه تصادف كم  كنيم ولي بايد به اين نكته 

بايد بدون اطالع پا را از مرزهاي توجه داشته باشيد ن

  پذيرفته شده فراتر بگذاريد.

مصدوم بايد  .خونسردي و حفظ آرامش ضروري است ،هميشه در امداد به مصدوم

در ابتدا نسبت به شما و اقدامات شما، مطمئن و احساس امنيت نمايد. براي اي اد 

 ضروري است:نكات اين فضاي امن و اطمينان به مصدوم رعايت 

به كنتر  عكس العم  هاي خود و حفظ خونسردي و مديريت مشك   -

 وجود آمده

 حفظ آرامش خود و ان ام اقدامات ضروري و اطمينان بخش -
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 رفتار ماليم و مهرباني در ان ام امداد به مصدوم -

 برخورد دوستانه با مصدوم و جلب اعتماد مصدوم -

 اقدامات الزم در ي  موقعيت اورژانس و امدادرساني:

هنگام رسيدن به صحنه تصادف و سوانح ترافيكي شما به عنوان ي  امدادگر در 

بايد از برنامه پيش تعيين شده زير را رعايت تا بتوانيد اقدامات الزم، مفيد و موثر را 

 از:براساس اولويت ان ام دهيد. مراح  اين برنامه عبارتند 

 ارزيابي موقعيت -1

 افيكي(امن كردن صحنه حادثه )مح  وقوع سانحه تر -2

 ان ام و ارائه امدادرساني مناسب به مصدومين -3

 اطالع رساني به سايرين و درخواست كم  -4

 ارزيابي موقعيت

قب  از ان ام هر اقدامي بايد آرامش خود را حفظ نماييد خونسرد باشيد تا بتوانيد 

به درستي فكر كنيد و با برنامه مناسب تصميم گيري نماييد. در هنگام مواجه با 

طرناك خود را به خطر نياندازيد و تالش نماييد با كم  سايرين شراي  خ

 امدادرساني ان ام دهيد.

 

شما به عنوان ي  امدادگر بايد در نهايت 

خونسردي و خيلي سريع موقعيت حادثه را ارزيابي 

كنيد در گام نخست بايد خطراتي كه شما و 

اطرافيان و مصدومين را تهدي مي كند شناسايي 

ام بعدي امكانات موجود كه در اختيار كنيد ، در گ

 شماست و وساي  مورد نياز را بررسي كنيد.

 امن كردن صحنه حادثه )مح  وقوع سانحه ترافيكي(

ممكن است اي اد كننده حادثه هنوز نيز س آيين نامه راهنمايي و رانندگي اسا بر

ت خود در خطرساز باشند پس هميشه بايد اين قانون را مدنظر قرار دهيد كه سالم

اولويت او  مي باشد. پس از امن كردن صحنه حادثه و قرار دادن عالئم هشدار براي 

آگاهي سايرين كه در حا  تردد مي باشد بالفاصله در صورت روشن بودن خودرو 

حادثه ديده، سوئيچ را در وضعيت خاموش قرار داده تا از وقوع آتش سوزي در داخ  

 موتور جلوگيري نماييد.
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توانيد عام  خطرساز را از محي  حادثه حذف كنيد سعي نماييد مصدوم  نمي اگر

را تا حد امكان از مح  حادثه دور كنيد براي اين كار بايد ببينيد آيا خطري مصدوم 

را تهديد نمي كند امكانات و شراي  موجود را بررسي كنيد و در صورت لزوم مصدوم 

 را جاب ا كنيد و به موارد زير دقت كنيد.

ست يا در همان وضعيت مي توان ا ان ام جاب ايي مصدومين ضروري آيا -

 ؟مصدوم را درمان نمود

اگر به دلي  وجود عوام  خطر ساز نياز است مصدوم جاب ا گردد آيا خود  -

 مصدوم مي تواند حركت كند.

آسيب وارده را ارزيابي كنيد آيا با حركت دادن مصدوم ، عارضه آن بهتر  -

 مي شود؟

حتي المقدور مصدوم را تكان ندهيد مگر اينكه در شراي  اضطراري  !نكته: هشدار

 قرار داريد و به دلي  عوام  خطرساز م بور به جاب ايي او مي باشيد.

آيا شما و ساير افراد  -

حاضر آموزش كافي براي 

جاب ايي براي جاب ايي 

 مصدومين ديده اند؟
 

 را در اختيار داريد؟ آيا وسيله الزم جهت جاب ايي مصدوم -

محي  اطراف مح  حادثه را بررسي نماييد و ببينيد آيا در اطراف مصدوم  -

 به اندازه كافي جاي خالي براي جاب ايي او وجود دارد؟

چنانچه م بور به حركت دادن مصدوم هستيد ضرورت دارد خطراتي كه ي  روش 

بعضي شراي  ممكن نادرست مي تواند در پي داشته باشد به خوبي بشناسيد. در 

است با تكان دادن مصدوم وضعيت او بدتر گردد. پس هميشه دقت نماييد و براي 

 كم كردن خطرات بايد با دقت و با زمان كافي برنامه ريزي نماييد.

 ارائه كم  هاي اورژانسي

پس از امن كردن مح  حادثه به سرعت وضعيت تمام مصدومين را بررسي و 

ه نياز به اقدامات فوري اورژانسي دارند را در اولويت او  قرار ارزيابي كنيد و آنهايي ك

وضعيت را بررسي نماييد ببينيد آيا راه هوايي مصدوم باز است؟ آيا  فوريدهيد. 
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مصدوم نفس مي كشد؟ آيا جريان خون مصدوم برقرار است؟ پس در گام اوليه نكات 

 زير درخصوك افراد حادثه ديده را بررسي مي نماييم.

 به چگونگي تنفس مصدوم و بررسي آثار حياتي او توجه -

 توجه به خونريزي هاي احتمالي -

 توجه به زخم هاي باز -

 كنتر  شكستگي ها -

 به كنار مسير راه براي جلوگيري از وقوع اتفاقات بعدي  هاجاب ايي زخمي -

امكانات موجود و استفاده از كم  افراد حاضر  باگرم نگه داشتن مصدومين  -

 در صحنه

 ري از نوشيدن هرگونه نوشيدني و ييره براي جلوگيري از خفگي ويخوددا -

در هنگام ارائه كم  هاي اوراژنسي صحنه حادثه را با دقت مرور كنييد. بيا م سيم 

و نوع آسيب هاي وارده ارزيابي و پييش  تكردن چگونگي وقوع حادثه مي توانيد شد

ه ديده است بيه دليي  براي نمونه در حوادثي كه قسمت جلو ماشين ضرب .بيني كنيد

محكم تر بودن اين قسمت، احتما  آسيب هاي جدي نسبت به حيوادثي كيه كنياره 

ماشين صدمه ديه است كمتر مي باشد و يا آسيب وارده بيه راننيده اي كيه كمربنيد 

ايمني را بسته و از جلو يا عقب ماشين تصادف كرده است مشخ  بوده و قاب  پيش 

كيه  ناگهان به ي  سمت پرتاب مي شيود در حيالي بيني است. در اين حواد ، بدن

سر ديرتر پرتاب مي شود اين حالت باعث خم شدن شديد و ناگهاني گردن مي شود. 

از طرفي امكان دارد در اثر فشار ناشي از كمربنيد ايمنيي شكسيتگي جنياغ سيينه و 

حتي كوفتگي ريوي يا قلبي رخ دهيد. حتيي در ايين حيواد  امكيان دارد بيه دليي  

رد صورت با فرمان خودرو و يا كيسه هوا، صورت دچار آسيب شود. پس هميشه برخو

 در ان ام كم  هاي اورژانسي موارد ذكرشده را با دقت و هوشياري بررسي نماييد.
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 مربيوظايف اخالقى 

آن چه تدريس و تعليم . بر باشد ي  مربي بيش از هر چيز بايد خودآگاه و عالم

كند خبره باشد. آن چه را از قوانين آموزش مي دهد، خود بايد عم  كند تا گفته مى

چون عالم به علم خويش عم  نكند »اند ه( فرمودع) افتد. امام صادق كارگراو 

  «لغزد چنان كه باران از سنگ سخت و صاف.ها مىموعظه او از د 

ظرفيت و استعداد آنها را در ياد گيري مطالب در نظر  ،ياناو بايد شراي  هنرجو

خواهان يادگيرى و به كارگيرى مطالب گفته شده از سوى بايد گيرد. مربي 

 باشد.هنرجويان خود 

 شود.مياز توفيق خود در اين امر خشنود  رفت هنرجو، مربي نيزدر صورت پيش

و صبور بوده از عصبانيت ان مهرببا هنرجو ، مربي بايد براى دريافت نتي ه بهتر

آموزيد و يا از در برابر كسى كه به او دانش مى»اند هپيامبر اكرم)ك( فرمودبپرهيزد. 

 «گيريد نرمى كنيد.نش فرا مىاو دا

براى به خداوند توك  كند و روزي خود را از او بداند. مربي براى توفيق در كار، بايد 

گمراهى خطر  نسبت به. ند توس  جويدبه خداو كردهدعا  بيشتر در كارش توفيق

 به خداوند پناه برد.هشيار بوده خود و هنرجويانش 

داند به كسى كه يكى از تعهدات اخالقى مربي اين است كه از گفتن آن چه مى

از پذيرش خطاى خود  داند بپرهيزد؛از گفتن آن چه نمىشايسته است دريغ نورزد و 

 داند. و عزت را از آن خدا و به دست خدا مىهراسد و ابالغ آن به هنرجويان نمى

 حقوق امام س اد)ع( درباره وظيفه اخالقى معلم آمده است:ي در رساله

تو  ،آن را بر تو گشوده هايگن ينهخداوند به وسيله علمى كه عطايت فرموده و »

نهاده است. پس اگر در آموختن به مردم به نيكى  )دانش ويانت( را سرپرست آنان

نى و آنان را سرگشته نسازى و ميازارى، خداوند فضلش را بر تو افزون خواهد عم  ك

 انشعلم كنند حيرانطلبِ و اگر علمت را از مردم بازدارى يا چون از تو  ساخت

هاى مردم تو را از د  بر خداوند است كه علم و درخشش آن را از تو گيرد و ،سازى

 «بيندازد.
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 امر به معروف و نهي از منكر

خود عم  كند. تكاليف اخالقي در  نسان در هر شرايطى بايد به تكاليف اخالقىا

خود را با  رفتاربكوشد مربي بايد  باشد.اي ميرواب  با ديگران، داراي اهميت ويژه

 نفسانى خويش را نيكو نمايد. هايعادتضواب  اخالقى هماهنگ سازد و 

تر و سالم و ايمانى آسان بدون ش  گرايش و عم  به تكاليف اخالقى در جامعه

ت  افراد به ويژه مربيان كه در ارتبا  نزدي  با ديگر افراد بنابراين ت  تر است.بيش

ي جامعه هستند بايد براي افزايش سطح رواب  اخالقي در جامعه و همچنين رابطه

 اجتماعي خود با هنرجو كوشش نمايد.

امر به معروف و نهي از منكر  .ي همگان استوظيفهامر به معروف و نهى از منكر 

مربي و هنرجو، زمينه پرداختن به آموزش عملي رانندگي را بيش از به ويژه ميان 

 پيش مهيا نموده هرگونه انحرافات و وسوسه هاي شيطاني را دور خواهد نمود.

 خدمت به مردم

هنرجويان د  مى سوزاند نمونه  يادگيري بهتر و ان ام وظايفدر آن مربي كه 

ي از امر مقدس خدمت به مردم به حساب مي آيد. پيامبراكرم)ك( سودمندى و بارز

ارزشمندى انسان دانسته ايمان به خداوند، معياري براي  خدمت به مردم را در كنار

ني  است كه ايمان به خدا و نفع رساندن به بندگان او، دو خصلت »؛ مى فرمايد

 «برتر از آن چيزى نيست.

اصلى مومنان دانسته شده است. هاي ي از ويژگيگزارى يكدر برخى روايات، خدمت

چگونه؟  شخصي پرسيد« مومنان خدمتگزار يكديگرند.»فرمودند كه امام صادق )ع( 

 «ه يكديگر فايده و سود مى رسانند.ب»ند؛ فرمودايشان 

دهنده پيوندى تنگانگ  از تعاليم دينى دراين زمينه، نشان اينها و صدها نمونه ديگر

گزارى است. از نظراسالم، خدمت به مردم، عملى است مطلوب و مان و خدمتبين اي

پس ازايمان به خداوند، سرآمد تمام اعما  »ند شايسته. پيامبراكرم ) ك( فرمود

ار باشند و چه فاسق كنيكي به مردم است چه خوب و درست عاقالنه، بشر دوستى و

 «اهكار.و گن
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 رعايت حقوق ديگران

جه فراوانى به حقوق و تكاليف اجتماعى شده تا آن ا كه برآوردن در مكتب اسالم تو

ترين اداى حق خداوند به شمار آمده است. از جمله مهم يحقوق مردم همپايه

 :هده ي  مربي مي باشد از اين قرار استحقوقي كه بر ع

 ان ام تمرينات عملي مطابق با برنامه تعيين شده -

 تو كيفي زمانكم نگذاشتن در آموزش از لحاظ  -

 احترام به هنرجو و صبر و حوصله به خرج دادن در آموزش -

 شرعي حدودحفظ  -

 حضور در تمرين در ساعت مقرر -

 حسن ظن به ديگران

-كند خوشرا فراهم مىسازنده  يمساعد براى ارتباط ييكى از عواملى كه زمينه

ى عاملى مخرب در رواب  است و موجب سرد ،گمانى به ديگران است. بدگمان بودن

سبت به بد گمانى ن ،در قرآن كريم شود. خداوند متعا رواب  اعضاى جامعه مى

ها ايد، از بسيارى از گماناى كسانى كه ايمان آورده»ديگران را نهى فرموده است؛ 

  «ها خطاست.اى از گمانبپرهيزيد كه پاره

 ظاهرشود كه ي در جايي اي اد ميگمانبدبدگمانى مانع اداى حقوق ديگران است. 

ظاهر ني  او را نپذيريم و  ؛رفتار كسى را با آن چه در باطن دارد متفاوت بدانيم

شود اداى حقوقى است. چنين گمانى باعث مى ظاهرش برخالفگمان كنيم باطن او 

اسالم  ،كه او بر گردن ما دارد دشوار شود. به دلي  آثار سويى كه بدگمانى دارد

د و اص  را در مورد افراد مسلمان بر درستى كنها را به حسن ظن دعوت مىانسان

تا  يي تفسير كرد.نيكو رفتار ديگران را بهتوان بايد دهد. تا جايى كه مىميقرار 

آنان را همچون  ،زمانى كه رفتار و گفتار آنان آشكارا نادرست و ناروا نشده است

فردي از دگويى ب نبايد بدون تحقيق بهديگران احترام نمود و حقوق آنان را ادا كرد. 

ايد اگر ى كسانى كه ايمان آوردها»كريم آمده است؛ قرآن در  فرد ديگر اعتماد نمود.

به نادانى گروهى را آسيب مبادا تا وارسى كنيد  ينيكبه  ،تان خبرى آوردفاسقى براي

 «رسانيد.

دلى و خودفريبى توصيه به حسن ظن و نهى از بدگمانى به معناى توصيه به ساده

مؤمن زيرك است و بايد رفتار خود را با هوشيارى انتخاب نمايد. براى نيست. 
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گفتار و  ؛جلوگيرى از گسترش بدگمانى در جامعه بايد از بدگويى ديگران پرهيز كرد

و از كارهايى كه بدگمانى  نمودرفتار خود را اصالح و ظاهر و باطن خود را يكى 

 انگيزد دورى نمود.گران را بر مىدي

رانندگي نيز هنگام آموزش نبايد ظاهر افراد را در كيفيت آموزش  مربي آموزش

ي خود و مسئوليتي كه در برابر هنرجو به عهده خود تاثير دهد بلكه او بايد به وظيفه

 دارد بينديشد.

 اخالق نيكو

اين همدلى و  .اى همدالنه و خيرخواهانه استرابطه مؤمنين با يكديگر رابطه

گيرد و ناشى از پيوند مشترك آنها با خدا و يت صورت مىخيرخواهى با ريبت و رضا

خداوند »؛ پيوند نزدي  آنها با يكديگر است. از اميرالمؤمنين)ع( روايت شده است

  «سبحان دوست دارد نيت انسان براى مردم نيكو باشد.

كند. در اين حا  اخالق نيكو و حسن سلوك با مردم، رواب  اجتماعى را تقويت مى

رواب  حكومت خواهد كرد و نياز به قانون و قاضى اندك خواهد شد. محبت بر 

خوشرو و خوش برخورد است. شادمانى مؤمن در رخسار اوست و اندوه وى در  ،مؤمن

دلش. مؤمن به تعبير اميرالمؤمنين)ع( داراي خوى آرام است و از پرخاش و تندى 

ت. پيامبر اكرم)ك( كند. خوش خلقى باعث راحتى دنيا و خوشى آخرت اسپرهيز مى

از  «شود.چيزى بهتر از خلق نيكو نهاده نمى افرادروز قيامت در ترازوى »؛ فرمودند

خوش  ،فروتنى كن»، ايشان فرمودند؛ امام صادق)ع( درباره خوش خلقى پرسيدند

 «با برادرت به خوشرويى برخورد كن.سخن باش و 

هبود يادگيري هنرجو و كاهش تواند تاثير بسيار بااليي در باخالق نيكوي مربي مي

 اضطراب و استرس وي داشته باشد.

 فروتنى و احترام به ديگران

. تواضع گذارد انسان خود را از ديگران برتر ببيندتواضع حالتى درونى است كه نمى

. تواضع و فروتنى در برابر ديگران موجب خشنودى همراه استديگران  بهاحترام  با

آورد. كسى كه خويشتن را كوچ  گى و عزت مىخداوند است و در دنيا بزر

تواند براى خدا در شمارد و احساس ضعف و كمبود در برابر ديگران ندارد مىنمى

برابر بندگان او فروتنى كند و كسى كه معيار نيكى و بزرگى هر كسى را نزديكى به 
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فعت مقام شود و اين فروتنى را مايه رداند، در برابر هر مؤمن فروتن مىخداوند مى

هيچ كس براى خدا »؛ شمارد. پيامبر اكرم)ك( فرمودندخويش در نزد خداوند مى

 «ه خداوند او را بلند مرتبه داشت.فروتنى نكرد جز آن ك

و بندگان خداى ه است؛ مخداوند نيز بندگان خويش را به سبب فروتنى ستود

 «دارند.ى زمين به نرمى گام بر مىرحمان آنانند كه رو

و براى »ه است؛ به اين خلق نيكو امر فرمودنيز يامبر بزرگوارش را خداوند پ

 «د با  خود فرو گستر )فروتنى كن(.مؤمنانى كه تو را پيروى كردن

مربي آموزشي نيز بايد با هنرجو با احترام و فروتني برخورد كند و در اين خصوك 

جو به مربي سرمشق وي باشد. احترام مربي به هنرجو، باعث احترام دوچندان هنر

 شود.مي
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 پيوست

 
 هاي راهها و خط كشيتابلوها، چراغ
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 عالئم عبور و مرور درمفهوم رنگ ها     

رنگ ها در عالئم عبور و مرور معنا و مفهوم خاصي دارند ، كه در زير به طور 

 خالصه به آن ها اشاره شده است:

 
 : منع كننده يا ايست رنگ قرمز

 

 راه ها و اماكن مذهبيت مجاز، راهنماي مسير در بزرگحركا :رنگ سبز

 

 راهنماي خدمات، حركات مجاز، عالئم اخباري و :رنگ آبي

 راهنماي مسير در آزاد راه ها                             

 

 هشدارهاي عمومي و هشدار براي انجام  رنگ زرد:

 «عمير و نگهداريت» و يا « عمليات ساختماني»                        

 

 راهنما براي مناطق اداري و آموزشي و خدماتي :رنگ نارنجي

 

 راهنما براي مناطق تفريحي و فرهنگي و گردشگري :رنگ قهوه اي

 

 عالمت دستوري و راهنماي مسير در ساير راه ها :رنگ سياه و سفيد
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 مفهوم شكل ها در عالئم عبور و مرور            

 
 ا براي تابلوهاي ايست) توقف(تنه هشت گوشه:

براي تابلوهاي راهنما و هشدار براي خطرات   ناشي از تعمير  اغلب مستطي  افقي:

 داريو نگه

 

 
 

 براي رعايت حق تقدم فقط مثلث متساوي االضالع)نشسته روي ي  راس(:

 براي تابلوهاي دستوري و خدمات بيشتر مستطي  قائم:

 عالئم راهنمابراي  بيشتر: مستطي  پرچمي

 شروع و پايان حق تقدم مسير لوزي)مربع نشسته روي ي  راس(:

 عالئم هشدار براي مدرسه و دبيرستان پنچ گوشه با نقطه راس فوقاني:

 عالمت دستوري، بازدارنده دايره:

 عالمت هشدار دهنده براي خطر مثلث متساوي االضالع)نشسته روي قاعده(:
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 هاكشيمفهوم خط
 

ها براي منظم نمودن حركت وساي  نقلييه، آگياه سياختن، اخطيار و اهخ  كشي ر

هدايت استفاده كنندگان از شبكه معابر ان ام مي شود و بيه دو صيورت خي  كشيي 

طولي و عرضي در سطح راه تقسييم ميي شيود. خطيو  طيولي در امتيداد طيو  راه 

ا برييده كشيده مي شوند و مهمترين آنها خ  ممتد، خ  ممتد دوبله، خ  مقطع يي

-و خطو  پارك مي بريده، خ  مقطع و ممتد تركيبي، خطو  هاشور، خ  زيگزا 

 باشد.

رانندگان وساي  نقليه نبايد به هيچ وجه از روي اين خطيو  عبيور  :خط طولي ممتد

روند. هاي دو طرفه به كار ميها و در وس  راهدر حاشيه راه ايلبنمايند. اين خطو  

 هم كشيده مي شوند كه به معناي تاكيد بيشتر است. گاهي دو خ  ممتد در كنار
 

 

 
  

هيا بيراي هيدايت از خ  كشي مقطع براي تفكي  گذرگاه خط مقطع يا بريده بريده:

وساي  نقليه استفاده مي شود. عم  سبقت، گردش، تغيير خ  حركيت و دور زدن از 

 روي اين خطو  )با رعايت احتيا ( بدون اشكا  مي باشد.
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رانندگاني كه در سمت خ  پر )ممتد( قيرار دارنيد، حيق  ط ممتد و مقطع تركيبي:خ

عبور از روي آن را ندارند اما رانندگاني كه در سمت خ  مقطع هستند مي تواننيد از 

 روي آن عبور كنند.
 

 
 

خطو  هاشور )همانند آنچه در شك  زيير نشيان داده شيده اسيت(،  خطوط هاشور:

باشند و بايد به نحوي كشيده شوند كه ترافي  ها ميع در راهنشان دهنده وجود موان

 را از كنار مانع عبور دهند.

 
 

 
 

هاي متص  رنگ اين خطو  زرد و به صورت زيگزا  در حاشيه راه :زيگزاگخطوط 

 ها ممنوع است.به پياده رو كشيده مي شود و عبور كردن و ايستادن روي آن
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براي توقف وساي  نقليه در جداو  كنار خيابيان سه نوع خطو  پارك  خطوط پارك:

وجود دارد كه عبارتند از افقي، مورب و عمودي. نمايي از اين خطو  در شك  نشيان 

 داده شده است.
 

 
 

 
 خطو  پارك افقي

 

 

 
 

 
 خطو  پارك مورب
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 خطو  پارك عمودي

 

ها طراحيي ميي گردنيد، هايي كه در عرض شبكه راهبه خ  كشي :عرضيكشي  خط

خي   -2خ  كشي عابر پياده  -1ترين آنها عبارتند از خطو  عرضي مي گويند. مهم

 خطو  توقف منقطع -3ممتد ايست 
 

خطو  عيابر پيياده در  خط كشي عبور پياده:

ها بيراي ورودي تقاطع يا در محلي معين از راه

عابر پياده و عبور از عرض راه كشييده استفاده 

 مي شود.
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هيا در تقياطع ايليبرانندگان بايد قب  از خي  ممتيد ايسيت كيه  خط ممتد ايست:

 كشيده مي شود توقف كام  نمايند.

 

  

 

رانندگان با مشياهده ايين خطيو   توقف منقطع: وطخط

  و حق تقدم بايد از سرعت خود كاسته و با رعايت احتيا

عبور وارد راه اصلي شوند. در صورت لزوم راننيدگان باييد 

 توقف كام  نمايند.
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بيه رنيگ زرد و سيياه در  ايليباين خطو  به شك  شيطرن ي و  :خطوط شطرنجي

اني است كه تيراكم خودروهيا در ها ترسيم مي شوند و كاربرد آنها مربو  به زمتقاطع

ي  تقاطع زياد بوده و امكان تخليه وجود نداشته باشد. در چنيين شيرايطي عبيور از 

قبي  از خطيو  شيطرن ي متوقيف و  باييدروي اين خطو  ممنوع است و رانندگان 

 مسير حركت خودروهاي ديگر را باز نگه دارند.

 

براي راهنمايي رانندگان استفاده  هاي جهت نما بر روي سطح راههااز فلش ها:فلش

مي شود و تبعييت از آنهيا الزاميي اسيت. بيه 

عنوان مثا ، فلش تكي در خ  عبور پياييني 

در شك  روبرو به رانندگان هشدار ميي دهيد 

در صورت ان ام گيردش بيه چيپ در  تنهاكه 

 جلوتر در آن خ  عبور قرار گيرند.
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در  بيشيترها كيه حركت كردن از روي خطو  هاشور در حاشيه راه وط اضطرار:خط

ها كشيده ميي شيوند و مخصيوك عبيور ها و تون راهها، بزر ها، آزادراهكناره اتوبان

 اضطراري وساي  نقليه امدادي مي باشد ممنوع است.
 

 
 

 انواع تابلوهاي راهنمايي و رانندگي

: اين تابلوهاي بيشتر به شك  داييره بيا نيوار بازدارنده يا انتظاميتابلوهاي  -1

حاشيه اي قرمز رنگ مشخ  مي گردند و نوع ممنوعيت را نشان مي دهنيد. برخيي 

، «خيابيان اصيلي»، «حيق تقيدم عبيور بيا شيما»، «تابلوي ايست»از تابلوها همچون 

يروي شك  نيستند و ... دا« رعايت حق تقدم»، «مسير كاميون حام  مواد خطرناك»

 ولي در همين گروه قرار دارند.

: اين تابلوها بيشتر به شك  مثلث با نيوار تابلوهاي هشداردهنده يا اخطاري -2

-ي قرمز رنگ و زمينه سفيد طراحي مي شوند و نيوعي خطير را هشيدار مييحاشيه

 دهند.

اي : تابلوهايي هستند كيه حياوي توصييهتابلوهاي آگاهي دهنده يا اخباري -3

هاي مثلث، دايره، اي، زرد، آبي و به شك هاي سفيد، سبز، قهوهي بوده، در رنگعموم

 مستطي ، مربع و ... طراحي مي گردند. اين تابلوها به دو دسته زير تقسيم مي شوند.

الف. آگاهي دهنده دستوري: تبعيت از اين تابلوها الزامي و در صيورت عيدم توجيه 

 ي گردند.رانندگان مرتكب خالف و نقض قانون م

آگاهي دهنده يير دستوري: اين تابلوها رانندگان را براي دسترسي به مسيير ميورد 

 نياز و ساير نيازهاي ترافيكي راهنمايي مي نمايند.
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 تابلوهاي اخطاري

    
 پيچ هاي پي در پي

()اولين پيچ به راست  
ي پيچ هاي پي در پ

()اولين پيچ به چپ  
يباالي سر شيب  

 ده درصد
سرازيريشيب   

 ده درصد

    
 پيچ به چپ پيچ به راست سرازيري خطرناك سربااليي خطرناك

    
جهت وزش باد 

 شديد ازچپ
 جهت وزش

 باد شديد از راست
 راه از راست

 باري  مي شود
 راه از چپ

 باري  مي شود

    
 خطر سقو  در آب دست انداز برآمدگي چاله

  

  

 پ  متحرك  
باري  مي  جاده

 شود
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 تابلوهاي اخطاري
 

    
 شانه خطرناك راه لغزنده پرتاب سنگ ريزش سنگ

    

 ريزش سنگ عبور عابر پياده عبور عابر پياده گذرگاه عابر پياده

    
 عبور اطفا  عبور اطفا  عبور دوچرخه سوار گذرگاه عابر پياده

    
 عبور دوچرخه سوار عبور حيوانات اهلي عبور حيوانات اهلي عبور حيوانات وحشي

    

 چراغ راهنما
كارگران مشغو  

 كارند
وحشيحيواناتعبور  تقاطع 
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 تابلوهاي اخطاري
 

    
قاطعت تقاطع تقاطع  تقاطع 

    

 تقاطع تقاطع تقاطع
 ورود به راه اصلي

 از چپ

    

 تقاطع
ورود به راه اصلي از 

 راست
ورود به راه اصلي 

 ازچپ
تقاطع فرعي و 

 اصلي

    
ي  به تابلو ايست نزد

شويد مي  
 به تابلو رعايت حق

دشويتقدم نزدي  مي  
 ورود به راه اصلي

 از راست
 تقاطع راه آهن

 با راهبند
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 تابلوهاي اخطاري
 

    
 خطر ميدان جاده دوطرفه تراكم ترافي 

 
 

  
 تقاطع راه آهن
 بدون راهبند

 تقاطع با راه آهن
 تقاطع با

 راه آهن دو خطه
 تقاطع مسير
 قطار شهري

  
  

آهنوراهجادهتقاطع  
متري 200در   

تقاطع جاده و راه 

متري 300آهن در   

تقاطع جاده و راه 

آهن بدون راهبند 

متري 300نصب در   

تقاطع جاده و راه 

 آهن با راهبند
 300نصب در 

 متري

 

   

 
 پرواز هواپيما
 در ارتفاع كم

 پرواز هواپيما
 در ارتفاع كم

تقاطع جاده و راه 

متري 100آهن در   
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اميانتظتابلوهاي   
 

 

   
 رعايت حق تقدم ايست ايست 

    

حق تقدم عبور با 

 شما

حق تقدم عبور با 

 وسيله نقليه مقاب 

 است
يپايان خيابان اصل  خيابان اصلي 

    
 عبور موتورسيكلت

 ممنوع
 عبور سواري ممنوع

ورود از هر دو طرف 

 ممنوع
 ورود ممنوع

    
عبور كاميون يدك 

 دار ممنوع
 عبور كاميون ممنوع

عبور موتورگازي 

 ممنوع
عبور دوچرخه 

 ممنوع
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انتظاميتابلوهاي   
 

    

 عبور گاري ممنوع
 عبور خودرو با يدك

 ممنوع
 عبور پياده ممنوع

عبور چرخ دستي 

 ممنوع

    
 عبور وسائ  نقليه

با محموله خطرناك 

 ممنوع

 عبور كليه وساي 

ممنوعنقليه   
ه عبور وساي  نقلي

 موتوري ممنوع
عبور خودروي 

 كشاورزي ممنوع

    

عبور با عرض بيش 

ممنوع متر2از  
 2عبور با بار بيش از 

 تن بر هر محور ممنوع

ه با عبور وسائ  نقلي

تن  5وزن بيش از 

 ممنوع

از  عبور با ارتفاع بيش

متر ممنوع 5/3  

    
 عبور كاميون با طو 

مترممنوع10بيش از   
گردش به راست 

 ممنوع
گردش به چپ 

 ممنوع
ر رعايت فاصله كمت

مترممنوع70از   
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انتظاميتابلوهاي   
 

    

 دور زدن ممنوع
 50سرعت بيش از

ساعت  كيلومتر بر

نوعمم  

سبقت براي 

 كاميون ممنوع
 سبقت ممنوع

    

 بوق زدن ممنوع
پايان تمام 

 محدوديتها
ايست 

 بازرسي)گمرك(
ايست 

 بازرسي)گمرك(

    
پايان محدوديت 

 سرعت
كيلومتر( 40)  

 توقف ممنوع
وع پايان سبقت ممن

 براي كاميون
وعپايان سبقت ممن  

    

 ايستادن ممنوع
 توقف در روزهاي

ممنوع هفتهفرد   
ف پايان منطقه توق

 ممنوع
منطقه توقف 

 ممنوع
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انتظاميتابلوهاي   
 

    
 فق  عبور مستقيم

 م از
فق  عبور راست 

 م از
فق  عبور به چپ 

 م از
توقف در روزهاي 

 زوج هفته ممنوع

    
فق  گردش به چپ 

ازم   
فق  گردش به 

 راست م از
عبور مستقيم و 

 گردش به چپ م از
عبور مستقيم و 

م از راستگردش به   

    
عبور از هر دو سمت 

 م از
جهت عبور در 

 ميدان
عبور از سمت 

 راست م از
عبور از سمت چپ 

 م از

    

 30حداق  سرعت 

 كيلومتر
ارسب سوفق  عبور ا  فق  عبور دوچرخه فق  عبور پياده 



 190     هاي رانندگيآموزشگاه مربيانآموزش 

 

 

 

 

انتظاميتابلوهاي   
 
 

    

پايان حداق  سرعت 

كيلومتر 30  
 مسير كاميون حام 

 كاالي خطرناك

مسير كاميون 

حام  كاالي 

 خطرناك

ير عبور فق  با زن 

 چرخ

    

فق  عبور دوچرخه و 

 پياده
فق  عبور دوچرخه 

 و پياده
فق  عبور دوچرخه 

 و پياده

مسير كاميون 

حام  كاالي 

 خطرناك

    
حداكثر سرعت در 

 خطهاي عبور
حداق  سرعت در 

 خ  عبور
حداق  سرعت در 

 خطهاي عبور
فق  عبور دوچرخه 

پيادهو   

    
طرفهخيابان ي  طرفهراه ي    خ  ويژه عبور خ  ويژه عبور 

   

 
يرپيش انتخاب مس     

 



 هاي رانندگيآموزشگاه مربيانآموزش      191

 

 

 

اخباريتابلوهاي   
 

    

 ورود به شهر
ابتداي منطقه 

 مسكوني
 آزاد راه پايان آزاد راه

    

 ابتداي شهر
ابتداي منطقه 

 مسكوني
 پايان شهر

پايان منطقه 

 مسكوني

    

 پايان شهر
پايان منطقه 

 مسكوني

پايان محدوده 

 توقف ممنوع در
 ساعات معين

 منطقه
 محدوديت سرعت

    

محدوده توقف ممنوع 

 در ساعات معين
 پايان محدوده
 توقف ممنوع

محدوده توقف 

 ممنوع
 در طو  شبانه روز

پايان منطقه 

 محدوديت سرعت
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اخباريتابلوهاي   
 

    
پايان محدوده پارك 

 آزاد
 پايان تون  تون  محدوده پارك آزاد

    
 گذرگاه پياده گذرگاه پياده گذرگاه پياده گذرگاه پياده

    
 پاركينگ پارك سوار پارك سوار پارك سوار

 

   

 بيمارستان 
ايستگاه قطار 

 شهري
 ايستگاه اتوبوس
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اخباريتابلوهاي   
 

    
 پست امدادي پست امدادي تعميرگاه تلفن عمومي

    
 جايگاه سوخت هت  يذاخوري چايخانه

    

 استراحتگاه )چادر( استرحتگاه )كاروان(
مح  پياده شروع

 روي
 تفرجگاه

 

   
يدستشوي   استراحتگاه مهمانسرا 

    
از  دن يكيبسته بو افزيش خطو  عبور

 خطو  عبور
كاهش  خطو  

 عبور
 افزاش خطو  عبور
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اخباريتابلوهاي   
 

    
تسمت راست بن بس زخ  عبور براي گري  هسرعت توصيه شد   بن بست 

 
   

مسير توصيه شده 

وساي  سنگينبراي   
خروجي از آزاد راه 

متر 100  
خروجي از آزاد راه 

متر 200  
خروجي از آزاد راه 

متر 003  

    
 زيرگذر يا روگذر زيرگذر يا روگذر زيرگذر يا روگذر زيرگذر يا روگذر

 

   

پاركينگ مخصوك 

 افراد معلو 
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راهنماي مسيرتابلوهاي   
 

    

متر 500مهمانسرا  راهنماي مسير راهنماي مسير  
 استراحتگاه )چادر(

متر 500  

    

اهنماي مسيرر پارك سوار پارك سوار  
محدوديت سرعت در 

 كشور همسايه

 
  

 راهنماي مسير راهنماي مسير باز يا بسته بودن جاده كوهستاني

   

 راهنماي مسير راهنماي مسير راهنماي مسير
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مكملتابلوهاي   
 

    
طو  ممنوعيت با 

 محدوديت پاركينگ
ا ابلو تمح  نصب تفاصله از  طو  محدوده خطر

 شروع قسمت خطر
طو  ممنوعيت با 

 محدوديت پاركينگ

    
به  اختصاك عالئم انتظامي

هگروه خاصي از وساي  نقلي  
به  اختصاك عالئم انتظامي

هگروه خاصي از وساي  نقلي  
طو  ممنوعيت با 

 محدوديت پاركينگ
ي اختصاك عالئم انتظام

به گروه خاصي از وساي  

 نقليه

   

 

در مواقع برف و 

يخبندان جاده لغزنده 

 است

لي تقاطع فرعي يا اص

 در قوس
تقاطع فرعي يا 

  اصلي در قوس
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محليتابلوهاي   
 

    
ههدايت مسير با جداكنند دههدايت مسير با جداكنن  ندهپايان جداكن شروع جدا كننده   

 
   

نظارت با دوربين 

 پليس
 جريان همگرا جريان همگرا مدرسه

  
  

 حاشيه و جهت نما به راست

(تكي)  

حاشيه و جهت نما به چپ 

 )تكي(

ه نماي راستحاشي  حاشيه نماي چپ 

  

 
(گروهيحاشيه و جهت نما به چپ ) (گروهي) راستحاشيه و جهت نما به   حاشيه نماي  

 دوطرفه
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هابرچسب  
 

 

 

 

 
 راننده معلو    راننده ناشنوا

  

ودرو طوي خ  خودرو طوي  
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 چراغهاي راهنمايي
به معنیي   اغلب چراغ قرمز .چراغهاي راهنمايي براي تنظيم جريان ترافيك كمك مي كنند

 باشد.مي حركتو چراغ سبز به معني  احتياطو چراغ زرد به معني  ايست كامل

توانند اني مختلفي ميمع (وضعيت چشمك زن)هاي راهنمايي در صورت داشتن فلش چراغ
 داشته باشند.

 

 
كاهش سرعت و توقف اگرر 
قبل از خط ايست باشيد. ادامه 
 حركت اگر داخل تقاطع باشيد.

 
 

 سبز )حركت(

 

 
 

 ايست )انتظار(

 

 

 
خرورد، حركرت توقف كامل كرده پس از اطمينان از عدم بر

 نماييد.

 
كاهش سرعت و عبور با 

 احتياط
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 مراجع
 

 آيين نامه راهنمايي و رانندگي تاليف پليس راهور ناجا -

 وبه هيئت محترم وزيرانقانون اخذ جرايم رانندگي مص -

 كتاب آموزش رانندگي ويژه متقاضيان گروه پايه سوم رانندگي -

 روهاي سب آيين نامه معاينه فني خود -

 م موعه قوانين و مصوبات آاليندگي هوا -

 استانداردهاي ملي خودرو -

 استانداردهاي بين المللي خودرو -

 توليد داخ سواري كتابچه راهنماي خودروهاي  -

 خارجيسواري كتابچه راهنماي خودروهاي  -

سايت هاي معتبر داخلي )سازمان راهداري و حم  و نق  جياده اي، بهينيه سيازي  -

محي  زيسيت، سيازمان مليي اسيتاندارد، ان مين خودروسيازان و مصرف سوخت، 

 پليس(

و  NHTSA)و تصيادفات راه  ،خيودروايمنيي سايتهاي معتبر بين المللي در زمينيه  -

Euro NCAP) 

 آيين نامه آموزش رانندگي در كشورهاي پيشرفته -
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