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هنرجوی گرامی کتاب همراه از اجزای بسته آموزشی می باشد که در نظام جدید آموزشی طراحی، تألیف 
و در جهت تقویت اعتماد به نفس و ایجاد انگیزه و کاهش حافظه محوری در نظر گرفته شده است. این 
اطالعات،  فناوری  و  مادام العمر حرفه ای  یادگیری  پایه 2ـ  کتاب شامل بخش های: 1ـ شایستگی های 
3ـ  دانش   فنی، اصول، قواعد، قوانین و مقررات 4ـ فناوری ها، استاندارد ها و تجهیزات 5  ـ ایمنی، بهداشت 

و ارگونومی 6  ـ  شایستگی های غیر فنی است.
تصویر زیر اطالعات مناسبی در خصوص این کتاب به شما ارائه می دهد:

استفاده از محتوای کتاب همراه هنرجو در هنگام امتحان و ارزشیابی از تمامی دروس شایستگی 
ضروری است.

سازماندهی محتوای کتاب حاضر به صورت یکپارچه برای سه سال هنرستان تدوین شده است. بنا براین 
تا پایان دوره متوسطه و در تداوم آن استفاده در محیط کار واقعی، در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کار دانش

هنگام یادگیری

هنگام ارزشیابی و امتحانات
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استانداردسازی و ایجاد زبان مشترک

کمک به تحقق یادگیری مادام العمر

کاهش حجم کتاب درسی

پیوند دادن دروس مختلف رشته

منابع  از  استفاده  فرهنگ  اشاعه 
اطالعاتی

دروس خوشه شایستگی های 
پایه )مانند ریاضی و…(

دروس خوشه شایستگی های 
غیرفنی )مانند الزامات محیط 
کار و…(

دروس خوشه شایستگی های 
فنی مانند )دانش فنی پایه، 
ـ 1 و…( کارگاه 1٢
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هدف
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استانداردها و کدها
توسعه حرفه ای
اصطالحات، مفاهیم و اصول
برگه های مشخصات متن 
تنظیمات دستگاه ها

سخنی با هنرجویان عزیز



مقدمه

صنعت حمل  و   نقل به عنوان یکی از ارکان اصلي اقتصاد کشور، شامل آن بخش از فعالیت هایی است 
که با استفاده از همه شیوه هاي حمل  و نقل )جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی( و با به کارگیری زیربناهای 
مربوطه، وظیفه جابه جایی کاال و مسافر را در سطح کشور و خارج از آن برعهده دارد. در جهان کنونی، 
بخش حمل  و نقل از جمله بخش های زیربنایی اقتصاد هر جامعه ای است که مي تواند سایر بخش هاي 
اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... را تحت تأثیر قرار دهد. حمل  و نقل با ایفای نقش رابط میان تولید و 
مصرف، مانند پلی است که توسعه بخش های مختلف اجتماعی و اقتصادی هر جامعه  را فراهم می کند. 

در جهان، کشور توسعه یافته اي وجود ندارد که از حمل ونقل پویا برخوردار نباشد.
بخش حمل  و نقل که هرساله حجم انبوهی از کاال و مسافر را جابه جا می کند، یکی از پشتوانه های مهم 
اقتصادی کشورها است. در حال حاضر حمل و نقل جاده ای متداول ترین شیوه حمل و نقل در جهان 
است. ایجاد سیستم حمل و نقل کار آمد در توسعه اقتصادی و اجتماعی از جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ 
زیرا بخش حمل و نقل، گذشته از آنکه از بخش های مهم و زیر بنایی محسوب می شود، تأثیر بسزایی در 

دیگر فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد. 
و  گسترده  شبکه  از  برخورداری  و  ممتاز  غرافیایی  ج موقعیت  از  برخورداری  دلیل  به  نیز  ما  کشور 
کارآمد راه ها   و نیز وجود بنادر فعال و همچنین فرودگاه های بین المللی، مناسب ترین راه ترانزیتی بین 
کشورهاي منطقه و پل ارتباطي بین آسیا و اروپا بوده که این خود نشان دهنده اهمیت و جایگاه مشاغل 

مرتبط با حمل  و نقل در کشور مي باشد.
متأسفانه بیشتر افراد شاغل در بخش حمل  و نقل کشور آموزش جامعي در زمینه حرفه و شغل خود 
نمی بینند و این مهم باعث شده که خسارت جبران ناپذیري چه از نظر اجتماعي و چه از نظر اقتصادي 
به کشور وارد شود که از جمله مي توان به هزینه هاي باالي تصادفات، آلودگي هوا، هدر رفتن منابع 
و... اشاره کرد. از این رو مسئوالن و دست اندرکاران حمل و نقل می کوشند تا با توجه و اهتمام ویژه به 
نیازهای شغلی این حوزه، زمینه پیشرفت این حرفه را فراهم نمایند، به نحوی که با آموزش هنرجویان، 

بستر الزم جهت جذب این افراد به بخش حمل  و نقل کشور فراهم شود. 
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                        مجموعه ها                                                 اتحاد ها

(x+y)2=x2+2xy+y2  

(x-y)2=x2-2xy+y2  

(x+a)(x+b)=x2 +(a+b)x+ab  

(x+y)3=x3 + 3x2y+3xy2 +y3  

(x-y)3=x3 - 3x2y+3xy2 -y3  

x2-y2=(x-y) (x+y)  

x3-y3=(x-y) (x2+xy+y2)  

x3+y3=(x+y) (x2-xy+y2)  

نمایش مجموعه به صورت بازه

نمایش مجموعهنمایش روی محورنمایش بازه

[a,b]a b{x∈ |a ≤ x ≤ b}

(a,b]a b{x∈ |a < x ≤ b}

[a,b)a b{x∈ |a ≤ x < b}

(a,b)a b{x∈ |a < x < b}

(a,+∞)a +{x∈ |a < x}

(-∞,b]b-{x∈ |x ≤ b}

A
A BB

A B

A B

A B

,A B B A⊆ ⊄

A B−

B A−

A B

A B

اشتراک دو مجموعه

تفاضل دو مجموعه

زیر مجموعه

اجتماع دو مجموعه

ریاضی
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   A=L2

e . L= 2

L        طول ضلع
e        قطر
A        مساحت

مربع

A=L.bb        ارتفاع
L        طول ضلع
A          مساحت

لوزی

e L b= +2 2

A=L.b

e       قطر
b       عرض
L        طول 
A        مساحت

مستطیل

A=L.bl        طول
b       عرض
A        مساحت

متوازی االضالع

m
L LL +

= 1 2

2

mA l .b=

L LA .b+= 1 2

2

A        مساحت
L1    طول قاعده بزرگ
L2    طول قاعده کوچک
Lm طول متوسط
b        عرض 

ذوزنقه

L . bA =
2

A         مساحت
L        طول قاعده
b        ارتفاع  

مثلث

m
D dd +=

2

A=π.dm.b

A (D d )π= −2 2

4

A        مساحت
D    قطر خارجی    
d    قطر داخلی    
dm  قطر متوسط
b          عرض

حلقه دایره ای

U .(D d)π= +
2

.D.dA π=
4

A      مساحت 
D    قطر بزرگ       
d     قطر کوچک    
U       محیط 

بیضی
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AO=6L2

V=L3

AO      مساحت 
L        طول ضلع
V        حجم

مکعب

V=L.b.h
AO=2.(L.b + L.h + b.h)

b       عرض
h      ارتفاع
AO      مساحت 
L        طول قاعده
V        حجم

مکعب مستطیل

Au=π.d.h

.dV .hπ=
2

2
.dA .d.h π= π +

2

0 2
4

Am مساحت جانبی
h      ارتفاع
V        حجم
AO      مساحت 

استوانه

L.b.hV =
3

s
bL h= +

2
2

1 4

s
Lh h= +

2
2

4

h      ارتفاع
hs     ارتفاع وجه 
b       عرض قاعده
L1     طول یال            
L       طول قاعده 
V        حجم

هرم منتظم

s
dh h= +

2
2

4

s
M

.d.hA π=
2

.d hV .
4 3

V        حجم
d        قطر
h      ارتفاع
hs     طول یال 
AM مساحت جانبی

مخروط

A0=π.d2

.dV π=
3

6

AO      مساحت 
V        حجم
d         قطر کره

کره
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نسبت و تناسب
1 در حالت کلی، دو نسبت a به b و c به d مساوی اند، هرگاه برای یک عدد مانند k داشته باشیم: 

 c=kd و  a=kb  یا   a c k
b d

= =      

ثابت 

 نسبت و تناسب
داشته   kمساوی اند، هر گاه برای یک عدد مانند dبه  cو  bبه  a( در حالت کلی، دو نسبت 1

 باشیم:

c kd    و   a kb    ای      a c k
b d
  

kمقادیر متناظر دو کمیت باشند که با هم رابطه معکوس دارند، مقدار  bو  a( اگر 2 a b  
 دو مقدار متناظر از همین کمیت باشند، داریم: dو  cثابت است و اگر 

kc
b


و      

kc
d


kیا        a b c d    

 ( خواص عملیات:3
 در عبارت های زیر، فرض بر آن است که مخرج ها مخالف صفر هستند.

1a a
b b
 

 
a cac
b b

 
 

 0a ca c
b cb
 

 
a a a
b b b


  

 

a b a b
c c c


 
 

a c ac
b d bd
 

 

a
adb

c bc
d



 

aتساوی  c
b d
  معادل است باa d b c   

 های آندرصد و کاربرد
 دهد.بین مقدار اولیه، درصدی از مقدار اولیه و مقدار نهایی را نشان می رابطة( معادله درصد: 1

b x a 

   
 
 ( درصد تغییر: برای هر کمیتی مقدار 2
 
 

مقدار 
 اولیه

درصد به 
صورت 

عدد 
اعشاری 

 کسری

مقدار 
 نهایی

2 اگر a و b مقادیر متناظر دو کمیت باشند که با هم رابطه معکوس دارند، مقدار
است و اگر c و d دو مقدار متناظر دیگر از همین کمیت باشند، داریم:

ka
b

= kc و
d

= k = a ×b = c ×d  یا  

3 خواص عملیات

در عبارت های زیر، فرض بر آن است که مخرج ها مخالف صفر هستند.

b b
= ×a cac

b b
× =a ca (c )

b cb
= ≠0

a a a
b b b

−− = =
−

a b a b
c c c
+ = +

a c ac
b d bd

× =

a
adb

c bc
d

=

 a × d = b × c معادل است با a c
b d

= تساوی 

درصد و کاربردهای آن 

1 معادله درصد: رابطة بین مقدار اولیه، درصدی از مقدار اولیه و مقدار نهایی را نشان می دهد.

مقدار اولیه

درصد به صورت عدد 
اعشاري / کسري  

مقدار نهایي

2 درصد تغییر: برای هر کمیتی مقدار

مقداراولیه  ـ مقدار نهایي
مقدار اولیه 

100=
میزان تفاوت در مقدار

مقدار اولیه 
نسبت تغییر =100

 
100

را درصد تغییر آن کمیت می نامند.
درصد تغییر می تواند منفی هم باشد که به معنای کاهش است.



6

معادله درجه دوم
ax2 + bx + c = 0

bx ,x
a

bb ac x ,x
a

 − ± ∆∆ > ⇒ =


−∆ = − ∆ = ⇒ =


∆ < ⇒



1 2

2
1 2

0
2

4 0
2

0 معادله ریشه ندارد

نامعادله درجه دوم
نامساوی هایی به صورت ax2+bx+c ≤0 یا ax2+bx+c ≥0 که در آن c ، b ، a اعداد داده حقیقی 
هستند (a   ≠0) را نامعادله درجه دوم می نامند. مقدارهایی از x که نامعادله را به یک نامساوی 

درست تبدیل می کنند، جواب های نامعادله می نامند.

توان و ریشه یابی

/n na a=1

nm/n m mna a ( a )= =

n n nna ( a ) a= =
n n na b ab=

m n mna a=

n
n

n
a a (b )

bb
= ≠ 0

am × an = am+n

m m
m n

n n n m
a aa (a )
a a a

−
−= = ≠1

0

m n mn(a ) a=
n n

n n n
n

a a(ab) a b , (b )
b b

 = = ≠  
0

a (a )= ≠0 1 0

n
na (a )

a
− = ≠1 0

مثلثات
1 یکی از حاالت تشابه دو مثلث، تساوی زاویه های آن دو مثلث می باشد.

ABC داریم: 2 رابطه فیثاغورس: در مثلث قائم الزاویة 
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3 نسبت های مثلثاتی یک زاویه تند: 

را در نظر بگیرید. بنا به تعریف داریم:  ABC زاویه تند  در مثلث قائم الزاویه

tan

sin

cos

α

α

α

α

=

=

=

BC
AC

BC
AB

AC
AB

tan

sin

cos

α

α

α

α

=

=

=

BC
AC

BC
AB

AC
AB

 α طول ضلع روبه روي زاویه
α طول ضلع مجاور زاویه

α طول ضلع روبه روي زاویه
وتر

 α طول ضلع مجاور زاویه
وتر

 روابط بین نسبت های مثلثاتی: 4

    tan α =  sin α 
  cos α (ب                       الف) 

sin(π  -  θ) = sinθ cos(π  -  θ) = -cosθ  tan(π  -  θ) = -tanθ 

sin(π  +  θ) = -sinθ cos(π  +  θ) = -cosθ tan(π  +  θ) = tanθ

sin(-  θ) = -sinθ  cos(-  θ) = cosθ  tan(-  θ) = -tanθ

sin(2π  +  θ) = sinθ cos(2π  +  θ) = cosθ tan(2π  +  θ) = tanθ

sin(2π  -  θ) = -sinθ cos(2π  -  θ) = cosθ tan(2π  -  θ) = -tanθ

cot Atan Acos Asin A Angle A in

radians

 Angle A in

degrees

∞010000

+2 3−2 3( )+1 6 2
4( )−1 6 2

4

π
2150

3
1 3
3

1 3
2

1
2

π
6300

11
1 2
2

1 2
2

π
4450

1 3
33

1
2

1 3
2

π
3600

−2 3+2 3( )−1 6 2
4

( )+1 6 2
4

π5
12750

0∞01
π
2900

LR (رادیان)
r

=  

L D
r

π=
180

(درجه) 

(درجه) D R=
180
π  

 π   = 3/14
L

r
R
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cot Atan Acos Asin A Angle A in

radians

 Angle A in

degrees

- ) −2 3 )- ) +2 3 )- ( )−1 6 2
4

( )+1 6 2
4

π7
121050

- 1 3
3-- 1

2

1 3
2

π2
31200

-1-1- 1 2
2

1 2
2

π3
41350

- 3- 1 3
3

- 1 3
2

1
2

π5
61500

( )− +2 3( )− −2 3- ( )+1 6 2
4

( )−1 6 2
4

π11
121650

∞0-10π1800

 لگاریتم و خواص آن:
 b  =  ac :به گونه ای باشند که c و b یک عدد حقیقی مثبت مخالف 1 باشد و اعداد حقیقی a اگر

آنگاه c را لگاریتم b در مبنای a می نامند و با logab نشان می دهند. به عبارت دیگر داریم:
logab = c

 فقط اعداد مثبت لگاریتم دارند، یعنی عبارت logab فقط برای b>0 تعریف می شود.
 براي b, c >0 داریم:                                                           

 log(bc) = logb + logc

 در حالت کلي: براي هر a, b >0 داریم:                                 
log(a+b) ≠ loga + logb 

blog براي b, c >0 داریم:                                                           log b log c
c

= −
  

 در حالت کلي: براي هر a, b >0 داریم:
log(a-b) ≠ loga - logb  

logbx = xlogb براي b >0 و هر عدد حقیقی x داریم:      

 براي a, b >0 و a  ≠1 داریم:               
a

log blog b
log a

=



9

 آمار توصیفی:
 نمودار پراكنش دو كمیت، مجموعه اي از نقاط در صفحه مختصات است كه طول و عرض هر 

نقطه، داده هاي مربوط به اندازه گیري های متناظر دو كمیت است.
 x و y دو كميت مرتبط هستند. اگر مقادير اين دو كميت براي برخي از xها در يك بازه، مشخص 
باشد، پيش بيني مقادير y به ازاي xهاي مشخص در اين بازه به كمك خط برازش را درون يابي و  

پيش بيني مقادير y به ازاي xهاي مشخص در خارج از اين بازه را برون يابي مي نامند.
 پس از مرتب كردن مقادير داده ها، عددی را كه تعداد داده های قبل از آن با تعداد داده های بعد 

از آن برابر است را میانه می نامند.
 نمودار جعبه اي

Q 1 Q 3M بیشترين داده

چارک اول چارک سوم

كمترين داده

میانه

 نمودارها و منحنی ها

y = mx + b

y2 = 4px      (p  >0)

y = ax3      (a  >0)

y = ax2 + bx + c     (a  >0)

x2 = 4py      (p  >0)

y = ax4      (a  >0)

y = ax2 + bx + c     (a  <0)

y = bx       (b >1)

x2 + y2 = a2

y = b-x       (b >1)

x
by log=

y = a  sin (bx + c)
(a >0 , c >0)

y = a cos (bx + c)
(a >0 , c >0)

y = a  tan  x
(a >0)

y x
a b

+ =
2 2

2 2 1x y
a b

+ =
2 2

2 2 1
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 حد تابع

 
x a x a
lim f (x) A lim g(x) B.

→ →
= = اگر ⇐  

x a x a x a
lim k k lim[k.f (x)] k. lim f (x) k.A.

→ → →
= = و=

 

x a x a x a
lim[f (x) g(x)] lim f (x) lim g(x) A B

→ → →
± = ± = ±

 

x a x a x a
lim[f (x).g(x)] [lim f (x)].[ lim g(x)] A.B

→ → →
= =

 

x a
x a

x a

lim f (x)f (x) Alim B
g(x) lim g(x) B

→

→
→

= = ≠0
 

x a
p(x) lim p(x) p(a).

→
⇒  چند جمله ای باشد=

 

k k k
x a x a
lim[f (x)] [lim f (x)] A

→ →
= =

 
 پیوستگی و ناپیوستگی تابع ها

تابع f و يك نقطۀ a از دامنۀ آن را درنظر بگيريد. گوييم تابع f در نقطۀ a پيوسته است، هرگاه 
حد f در a موجود باشد و

x a
lim f (x) f (a)

→
=

در غير اين صورت گوييم تابع f در نقطۀ a ناپيوسته است. اگر تابعی در همه نقاط دامنۀ خود 
پيوسته باشد، آن را تابعی پيوسته می نامند.
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 مشتق و شیب خط مماس بر نمودار تابع

فرض کنید تابع f در نقطة a از دامنة خود مشتق پذیر باشد. در این صورت، f  ′(a) نشان دهندۀ 

 است. a
M

f (a)
 

=  
 

شیب خط مماس بر نمودار این تابع در نقطة 

( )f a
M

a
θ

tan ( )f a′θ =

مشتق تابع

tan h

f (x h) f (x )
m lim

h→

+ −
= 1 1

0  

h

f (x h) f (x)f (x) lim
h→

+ −′ =
0  

f(x) =k                  f  ′(x) =0.  

f(x) =xn                  f  ′(x) =nxn-1  

f(x) =k.g(x)           f  ′(x) =k.g′)x)  

f(x) =u(x) ± v(x)    f  ′(x) =u′)x) ± v′)x).  

f(x) =u(x).v(x)     f  ′(x)=u(x).v′)x)+v(x).u′)x).  

f(x) =u(x)/v(x)     v(x).u (x) u(x).v (x)f (x) .
[v(x)]

′ ′−′ = 2  

y=f [g(x)]            dy f [g(x)].g (x).
dx

′ ′=  
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اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها
کمیت های اصلی و یکای آنها

نماد یکانام یکاکمیت

mمترطول

kgکیلوگرمجرم

sثانیهزمان

Kکلویندما

molمولمقدار ماده

Aآمپرجریان الکتریکی

cdکندال (شمع)شدت روشنایی

یکای فرعی

یکای فرعییکای SIکمیت

m/sm/sتندی و سرعت

m/s2m/s2شتاب

kg.m/s2نیوتون (N)نیرو

kg/ms2پاسکال (Pa)فشار

kgm2/s2ژول (J)انرژی

مقادیر تقریبی برخی طول های اندازه گیری شده

m جسم                                                                       طولm جسم                                                          طول

فاصله منظومه شمسی تا نزدیک ترین کهکشان          1021×2/8 

فاصله منظومه شمسی تا نزدیک ترین ستاره               1016×4

یک سال نوری                                                   1015×9

شعاع مدار میانگین زمین به دور خورشید              1011×1/50

فاصله میانگین ماه از زمین                                 108×3/84

فاصله میانگین زمین                                        106×6/40

فاصله ماهواره های مخابراتی از زمین                       107×3/6

 طول زمین فوتبال                                         101×9
 طول بدن نوعی مگس                                   10-3×5
 اندازه ذرات کوچک گرد و خاک                         10-4×1
اندازه یاخته های بیشتر موجودات زنده                10-5×1
اندازه بیشتر میکروب ها                            10-6×0/2-2
قطر اتم هیدروژن                                    10-10×1/06

قطر هسته اتم هیدروژن (قطر پروتون)           10-15×1/75

فیزیک
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مقادیر تقریبی برخی جرم های اندازه گیری شده

)kg( جسم                                                        جرم)kg( جسم                                                         جرم

عالم قابل مشاهده                                     1052×1
7×1041                                                                   کهکشان راه شیری 
خورشید                                                1030×2
زمین                                                    1024×6
ماه                                                   1022×7/34
کوسه                                                      103×1

انسان                                                    101×7
قورباغه                                                  10-1×1
پشه                                                     10-5×1
1×10-15                                                                                           باکتری 
1/6×10-27                                                                       هیدروژن  اتم 
9/11×10-31                                                                                 الکترون 

مقادیر تقریبی برخی از بازه های اندازه گیری شده

بازۀ زمانی                                                    ثانیه

سن عالم                                               1017×5
1/43×1017                                                                             سن زمین 
2×109                                                            انسان  میانگین عمر یک 
یک سال                                            107×3/15
یک روز                                                104×8/6
8×10-1                                         قلب  عادی  ضربان  دو  بین  زمان 

واحدهای اندازه گیری انگلیسی

1 واحدهای اندازه گیری طول

(mm)میلی متر 25/4=(cm) سانتی متر2/54= (in) اینچ 1
(in) اینچ 12= (ft)فوت 1
≅ (in) اینچ 36=(ft) فوت 3= (yd) یارد 1 (cm) سانتی متر 90
(m) متر 1609/344= (in) اینچ 63360=(ft) فوت 5280= (mil) مایل خشکی 1
≅  مایل دریایی 1 ≅ فوت 6080  (m) متر 1853
≅  مایل دریایی 1 مایل خشکی 1/15
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ضریب تبدیل )با تقریب کمتر از 0/01(بهبرای تبدیل از
1/61کیلومترمایل
2/54سانتی متراینچ
0/31مترفوت
0/91متریارد 
0/62مایلکیلومتر
0/39اینچسانتی متر

3/28فوتمتر
1/09یاردمتر

 واحدهای اندازه گیری جرم 2

≅ (oz) اونس 1 (oz) اونس 0/035 = (g) گرم 1(g) گرم 28 
 (oz)  اونس 16 = (lb) پوند 1 ≅ 450 (g)1 کیلوگرم (kg) ≅ (oz) اونس 35/27 
≅ (T) تن 1  ≅ (lb) پوند 1(lb) پوند 2200 (kg) کیلوگرم 0/45 

 واحدهای اندازه گیری حجم 3

(ml) میلی لیتر 5 = (tsp) قاشق چایخوری 1
(ml) میلی لیتر 15 = (tbsp) قاشق سوپ خوری 1
(ml) میلی لیتر 240 = (c) فنجان 1

SI پیشوندهای مورد استفاده در دستگاه

نمادپیشوندضریبنمادپیشوندضریب

yیوکتو Y 10-24یوتا 1024 

zِزپتوZ10-21ِزتا1021

aاَتوE10-18اِگزا1018

fفِمتوP 10-15پِتا1015 

pپیکوT10-12تِرا1012

nنانوG10-9گیگا (جیگا)109

µمیکروM10-6ِمگا106

mمیلیk10-3کیلو103

cسانتیh10-2ِهکتو102

dِدسیda10-1ِدکا101
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اهرم ها

مزیت مکانیکی

 = مزیت مکانیکی
بازوی محرک

__________
بازوی مقاوم

 = 
اندازه نیروی مقاوم

_____________
اندازه نیروی محرک

 

1 متر

1 دسی متر

1 سانتی متر

1 میلی متر

پیشوندهای کوچک کننده یکای متر

F2

F1

گشتاور نیروی ساعتگرد  = گشتاور نیروی پاد ساعتگرد
 d2×f2  = d1×f1

d2 d1
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فرمول 

)معادله، رابطه(
کاربرد

جریان مقاومت های موازی

ولتاژ مقاومت هاي موازي

   
مقاومت معادل مقاومت های موازی

فشار و ارتباط آن با نیروی عمودی و سطح تماس

اختالف فشار دو نقطه شاره ساکن

فشار یک نقطه شاره ساکن

اصل پاسکال

 
m
vρ چگالی=

چگالی نسبی

رابطه دما در مقیاس سلسیوس و مقیاس فارنهایت

رابطه دما در مقیاس سلسیوس و مقیاس کلوین 

رابطه دما در مقیاس فارنهایت و مقیاس کلوین

مقدار گرمای داده شده به یک جسم

تعادل گرمایی

گرمای منتقل شده از طریق رسانش

انبساط خطی

انبساط سطحی

انبساط حجمی
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فرمول 

)معادله، رابطه(
کاربرد

فرمول 

)معادله، رابطه(
کاربرد

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

wgبازه زمانی w mgm= → نیروی وزن=

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

جابجایی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

بیشینه نیروی اصطکاک 
ایستایی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

سرعت متوسط

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

نیروی اصطکاک جنبشی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR شتاب متوسط 
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

رابطة مکان زمان 
حرکت یکنواخت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

شدت جریان الکتریکی 
متوسط

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

شتاب متوسط

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

قانون اهم

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

شتاب لحظه ای 
حرکت با شتاب ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

مقاومت رساناهای فلزی در 
دمای ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

رابطه سرعت زمان 
حرکت با شتاب ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

انرژی الکتریکی مصرفی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

سرعت متوسط در 
حرکت با شتاب ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

توان مصرفی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

رابطه مستقل از زمان 
در حرکت با شتاب 

ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

جریان مقاومت های  متوالی 
(سری)

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

رابطه جابه جایی در 
حرکت با شتاب ثابت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

ولتاژ مقاوت های متوالی 
(سری)

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR شتاب متوسط 
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

قانون دوم نیوتن

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

مقاومت معادل مقاومت های 
متوالی (سری)
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خطای صفر 
مثبت

خطای صفر 
منفی

بدون خطای 
صفر

19/62ml
19/70ml
19/82ml

خطای سیستماتیک

تکرار زیاد 
اندازه گیری و 

میانگین گیری کردن

استفاده از ابزار با 
قدرت تفکیک باالتر

بهبود روش انجام 
آزمایش

کالیبره کردن وسیله 
اندازه گیری

بهبود روش 
اندازه گیری

1ـ پایین بودن 
قدرت تفکیک وسیله
2ـ کم بودن تعداد 
نمونه ها /  اندازه گیری ها
3ـ نوسانات آماری 
در اندازه گیری های 

یک  شخص

1ـ کالیبره نبودن 
وسایل اندازه گیری

2ـ خطای صفر وسیله 
اندازه گیری

3ـ وسیله اندازه گیری 
نامناسب

4ـ روش اندازه گیری 
ناصحیح

غیر قابل پیش بینیدقت  اندازه گیری

خطاها در
 اندازه گیری

صحت اندازه گیریقابل پیش بینی

در نتیجه می توان آنها را 
کاهش داد توسط

در نتیجه می توان آنها را 
کاهش داد توسط

خطای کاتوره ای

ناشی از هستندتأثیر می گذارد  بر تأثیر می گذارد  برهستند ناشی از
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انواع مقاومت ثابت

مقدار مقاومتدرصد خطا
وم

 س
وار

د ن
ک

وم
ر د

نوا
د 

ک

ول
ر ا

نوا
د 

ک

                (a    b)         ×                10c                 

نحوه خواندن مقاومت رنگی

کدهای رنگی مقاومت

درصد خطاکد رنگرنگ

-0سیاه

1 درصد1قهوه ای

2 درصد2قرمز

3 درصد3نارنجی

4 درصد4زرد

-5سبز

-6آبی

-7بنفش

-8خاکستری

-9سفید

5 درصد-طالیی

10 درصد-نقره ای

ضریب انبساط طولی برخی اجسام

ماده
k
1

 
مادهضریب انبساط طولی

k
1

 
ضریب انبساط طولی

6-10×17مس6-10×1/2الماس

6-10×19برنج6-10×3/2شیشه پیرکس

6-10×23آلومینیوم6-10×12-9شیشه معمولی

6-10×29سرب6-10×13-11فوالد

6-10×51یخ (در03C ᵒ)6-10×14-10بتون
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ضریب انبساط حجمی چند مایع در 
20ᵒ C دمای حدود

ماده
k
1

 
ضریب انبساط طولی

3-10 × 0/18جیوه

3-10 × 0/27آب

3-10 × 0/49گلیسیرین

3-10 × 0/70روغن زیتون

3-10 × 0/76پارافین

3-10 × 1/00بنزین

3-10 × 1/09اتانول

3-10 × 11/0استیک اسید

3-10 × 12/5بنزن

3-10 × 12/7کلروفرم

3-10 × 14/3استون

3-10 × 16/0اتر

3-10 × 24/5آمونیاک

گرمای ویژۀ برخی از مواد *

گرمای ویژه J/kg. Kماده

مد
جا

صر 
عنا

128سرب

134تنگستن

236نقره

386مس

900آلومینیوم

گر
 دی

ای
ده

جام

380برنج

450نوعی فوالد (آلیاژ آهن با 2% کربن)

490فوالد زنگ نزن

790گرانیت

800بتون

840شیشه

2220یخ

ت
یعا

ما

140جیوه

2430اتانول

3900آب دریا

4187آب

20ᵒC تمام نقاط غیر از یخ در دمای *
چگالی برخی مواد متداول

ρ(kg/m3)مادهρ(kg/m3)ماده

103 × 1/00آب103 × 0/917یخ

103 × 1/26گلیسیرین103 × 2/70آلومینیوم

103 × 0/806اتیل الکل103 × 7/86آهن

103 × 0/879بنزن103 × 8/92مس

103 × 13/6جیوه103 × 10/5نقره

1/29هوا103 × 11/3سرب

1-10 × 1/79هلیم103 × 19/1اورانیوم

1/43اکسیژن103 × 19/3طال

2-10 × 8/99هیدروژن103 × 21/4پالتین

داده های این جدول در دمای صفر درجه )0ᵒC( سلسیوس و فشار یک اتمسفر اندازه گیری و گزارش شده اند.
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شیمی                           
جدول تناوبی عنصرها
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)Kb( و بازها )Ka( ثابت تفکیک اسیدها
توجه: در شرایط یکسان (دما و غلظت) هر چه ثابت تفکیک اسید یا بازی بزرگ تر باشد، آن اسید 

یا باز قوی تر است.

نام اسید
فرمول 
شیمیایی

ثابت تفکیک 
)Ka(

نام اسید
فرمول 
شیمیایی

ثابت 
تفکیک 

)Ka(

پرکلریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

فسفریک اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

سولفوریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

کلرو استیک اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

هیدرویدیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

سیتریک اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

هیدروکلریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

هیدروفلوئوریک اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

نیتریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

نیترو اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

تری کلرواستیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

بنزوئیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

کرومیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

استیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

یدیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

کربنیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

اگزالیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

هیدروسولفوریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

فسفرو اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

هیپوکلرو اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

دی کلرواستیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

بوریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

سولفورو اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

نام باز
فرمول 
شیمیایی

نام بازثابت تفکیک
فرمول 
شیمیایی

ثابت 
تفکیک

 C4H9 NH2بوتیل آمینباز قویKOHپتاسیم هیدروکسید

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

 3 N(CH3)تری متیل آمینباز قویNaOHسدیم هیدروکسید

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

 NH3آمونیاکباز قویBa(OH)2باریم هیدروکسید

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

C5H5N پیریدینباز قویCa(OH)2کلسیم هیدروکسید

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

   2 NH(CH3)دی متیل آمین

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

   

 C6H5 NH2آنیلین

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

 C2H5 NH2اتیل آمین

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

)kb()ka(
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خالصمخلوط

تركیب  يونی
پيوند يونی بين عناصر 

سازنده

نافلز
در واكنش های 

شيميايی تمايل به 
گرفتن الکترون دارند 

)تشکيل آنيون(

تركیب مولکولی
پيوند كوواالنسی بين 
عناصر سازنده مولکول

شبه فلز
در برخی خواص شبيه 
فلزها و در برخی شبيه 

نافلزها هستند.

فلز
در واكنش های 

شيميايی تمايل به از 
دست دادن الکترون 
دارند )تشکيل كاتيون(

ماده
جامد، مايع، گاز

آيا از يك نوع اتم 
ساخته شده است؟

آيا با روش های فيزيکی 
به اجزای سازنده جدا 

می شود؟

بله

بله

بله

خير

خير

خير

تركیب عنصر

طال                                ژرمانیوم                       گوگرد                              آب                                     نمک طعام

فلزهردو

پیوندفلزی پیوند يونی پیوند كوواالنسی

جامد فلزی جامد يونی جامد مولکولی جامد  كوواالنسی

اتم ها كاتيون و آنيون مولکول ها اتم ها

نافلز

اتم ها

نوع اتم در فرمول شيميايی

نوع پيوند شيميايی

نوع جامد

ذّرات تشکيل دهندۀ جامد
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نمونه هانام کلوییدحالت فیزیکینوع کلوییدفاز پخش کنندهفاز پخش شونده

گاز

ــــگاز 

کف صابونکفمایعگاز در مایعمایع

سنگ پا، یونالیتکف جامدجامدگاز در جامدجامد

مایع

آیروسول مایعگاز مایع در گازگاز 
مه، افشانه ها 
(اسپری ها)

شیر، کره، مایونزامولسیونمایعمایع در مایعمایع

ژله، ژل موی سرژلجامدمایع در جامدجامد

جامد

دود، غبارآیروسول جامدگاز جامد در گازگاز 

سولمایعجامد در مایعمایع
رنگ های روغنی، 

چسب مایع

سول جامدجامدجامد در جامدجامد
سرامیک، شیشة 
رنگی، یاقوت، لعل، 

فیروزه

شیمی سبزشیمی سبز

آروماتیک

آتنمتانبنزن و مشتقات آن آتینسیکلوهگزان

آلکان سیکلو آلکانسیر نشده

هیدروکربن زنجیریهیدروکربن  حلقوی

کربن

بازیافت پلی اتیلنحالل های جایگزین

آلکینآلکن
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مخلوط

تشکیل شده از

ویژگی های آن نسبت آنها در محلول
عبارت اند از:

سیر نشده

دما

اثرتیندال

پخش نور

سیر شده

فشار

قسمت در 
میلیون

حرکت      براونی

حرکت دائمی 
ذّرات

فراسیر شده

نوع گاز و حاّلل

پایداری

بار الکتریکی 
همنام ذّرات

فاز پخش کنندهفازپخش شوندهحل شوندهحاّلل

تشکیل شده از

خالص

ماده
جامد، مایع، گاز

آیا روش های 
فیزیکی به اجزای 
سازنده جدا می شود؟

دسته بندی بر اساس 
اندازه ذره های سازنده

همگن
محلول

 1mm <اندازه ذرات

دسته بندی بر اساس 
مقدار حل شونده در 

حالل

انحالل پذیری گرم 
ماّدۀ حل شونده در 
100 گرم حاّلل

عوامل مؤثر بر 
انحالل پذیری گازها

همگن نا
نسیون سپا سو

 100mm <اندازه ذرات

حد واسط
کلوئید

1mm >100<اندازه ذراتmm

خیربله

انواع غلظت

غلظت مولیدرصد جرمی

افزایش دما..........کاهش انحالل پذیری گاز
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معادلة 
نمادی

کندمعمولیسریعفرایندگرمادهفرایندگرماگیر

 اکسیژن+ منیزیم  منیزیم اکسید 
2MgO(s)+ O2(g)   2MgO(s)

مطالعۀ فرایندهای شیمیایی

معادلة واکنش با توجه 
به قانون پایستگی جرم

گرماشیمی  با توجه به 
قانون پایستگی انرژی

سرعت واکنش

معادلة 
نوشتاری

عوامل مؤثربرسرعت واکنش
افزایش تعداد برخوردهای مؤثر

کاتالیزگردماغلظت

ذوب یخ (گرماگیر)

سوختن شمع(گرماده)

نیازمند انرژی الکتریکی

غیر خود به خودی

تولید انرژی الکتریکی

خود به خودی

کاهشسلول الکترولیتی

الکترون می گیرد

اکسایشسلول ولتایی

الکترون می دهد

سری الکتروشیمیایی

واکنش های اکسایش  ـ کاهش

e
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ته
اخ

ی
ت

باف
دام

ان
گاه

ست
د

ده
 زن

ود
وج

م

خونی ماهیچه ای            عصبی  

     استخوانی         خونی          غضروف          عصبی      ماهیچه ای

       پوست             مغز  استخوان        کلیه     قلب

      گوارش    انتقال مواد         عصبی          تنفس        اسکلتی

سازمان بندی یاخته ها

ساختار سلولیدرشت مولکولواحد سازنده

بن
کر

ت 
درا

هی

نشاسته در کلروپالستنشاستهگلوکز

ک
لئی

وک
د ن

سی
ا

کروموزومدی ان اینوکلئوتید

ین
وتئ

پر

پروتئین انقباضیپلی پیتیدآمینواسید

ید
لیپ

سلول های چربیچربیاسید چرب

تصویر انواع درشت مولکول های شرکت کننده در ساختار یاخته ها

                           زیست شناسی
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تصویر گروه های اصلی جانوران

جدول فهرست منابع طبیعی

موضوعاتنوع منبع

جنگل ها و مراتع و کشاورزیمنابع گیاهی

حیات وحش و دامپروریمنابع جانوری

مجموعه قارچ ها و باکتری هامنابع میکروبی

مدت زمان دریافت نور، شدت نور خورشید، دما، شدت باد، رطوبت، ابرناکی و انواع بارشمنابع جوی

انواع آب: سفره های آب زیر زمینی، چشمه ها، روان آب ها، آبگیرها، دریاچه ها، دریاها و اقیانوس هامنابع آبی

انواع خاک و بستر سنگی ـ کوه، تپه، دره و دشتمنابع خاکی

فلزات و سنگ های قیمتیمنابع کانی

نفت، گاز و زغال سنگمنابع فسیلی

تمام افراد جامعهمنابع انسانی

کوهستان ها

مرتع ها

جنگل ها

بیابان ها

دریاها

رودخانه ها

انواع 
اکوسیستم

خشکی

آبی

خزندگاندوزیستانماهی هاخارتنانبند پایاننرم تنانکرم هااسفنج ها

حشراتهزارپایانعنکبوتیانسخت پوستان

پستاندارانپرندگان کیسه تنان

پهن

دوکفه ای ها

بی مهرگان

جانوران

مهره داران

شانه داران

لوله ای

شکم پایان

حلقوی

سر پایان
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زیست شناسی در مورد انسان

شکل باال  گردش خون را در بدن نشان می دهد. شماره3،2 و4 آغاز و پایان گردش ششی و 1، 5 و 6 
آغاز و پایان گردش عمومی خون را نشان می دهد.

مراکز قشر مخ

ناحیۀ حرکتی

پا
بازو

دست
لب ها

پا
بازو

دست
لب ها
زبان
دهان

ناحیۀ حسی

بخش آهیانه

بخش گیجگاهیبخش پس سری

بخش پیشانی

شبکه مویرگی قسمت باالی بدن

شبکه مویرگی شش راست
سرخرگ ششی

سرخرگ ششی

بزرگ سیاهرگ فوقانی)زبرین(

شبکه مویرگی شش چپ

سیاهرگ ششی

دهلیز راستدهلیز چپ
سیاهرگ ششی

دریچۀ سینی سرخرگ آئورت 

دریچۀ دو لختی 
دریچۀ سه لختی 

دریچۀ سینی سرخرگ ششی

آئورت
بطن راستبطن چپ

بزرگ سیاهرگ تحتانی)زیرین(شبکه مویرگی پایین بدن

آئورت
سرخرگ ششی

6
3 4

5
2

1
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تنوع استخوان ها و کاربرد آنها در ورزش

دندریت
دستگاه گلژی

میتوکندری
هستک

آکسون

غالف شوان

غالف میلین

گره رانویه

انتهای سیناپسی

هسته

ساختمان نرون

بازو

لگن
خاصره

باالتنه

پایین تنه

انگشتان

ساعد

دنده ها
جناغ سینه

انگشتان

 بازوی قوی در ورزش های قدرتی )وزنه برداری(

ساعد بلند در ورزش های پرتابی )بسکتبال(

مچ قوی مؤثر در تمام ورزش ها

انگشتان منعطف در آبشار و دفاع والیبال

لگن بزرگ و قوی در ورزش های قدرتی

ران قوی در ورزش های رزمی

کشکک محکم در ورزش فوتبال

ساق بلند در ورزش شنا

مچ قوی مؤثر در تمام ورزش ها

انگشتان قوی در دو میدانی

مچ دست

ران

کشکک

ساق

مچ پا

خطوط نازک تر
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اصطالحات فنی
فصل 2
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نهاد دولتی  راهداری و حمل و نقل جاده ای  سازمان  سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای: 
ناظر بر امور حمل و نقل جاده ای کشور توسط متصدیان حمل و نقل می باشد که سیاستگذاری، 

برنامه ریزی و نظارتهای کالن حمل و نقل بار را بر عهده دارد. 
از استان های  اداراتی در هریک  ادارات استانی: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای دارای 
کشور است که مسئولیت صدور مجوزها و نظارت بر حمل و نقل کاال در سطح استان ها بر عهده این 
ادارات می باشد. این ادارات دارای یک معاونت حمل و نقل و یک اداره کاال هستند که حمل و نقل 

بار و امور تصدی گری حمل و نقل در استان ها تحت نظارت آنها می باشد.
شرکت های حمل و نقل بار جاده ای: شرکت حمل ونقل جاده ای بین شهری کاال عبارت است 
از یک شخصیت حقوقی که به منظور تصدی عملیات حمل و نقل جاده ای بین شهری کاال در 
محدوده معینی )شهرستانی، استانی و سراسری( تشکیل شده و از سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای و یا ادارات استانی آن پروانه فعالیت دریافت می نماید. 
تصدی گری در حمل و نقل کاال: به وظیفه حمل و جابه جایی کاال در یک محدوده خاص و از 

یک مبدأ تا یک مقصد را تصدی گری حمل و نقل کاال گویند. 
فعالیت  برای  جاده ای  و حمل و نقل  راهداری  سازمان  توسط  که  است  مجوزی  فعالیت:  پروانه 

شرکت های حمل و نقل صادر می گردد. این مجوز دارای یک زمان مشخص است.
حمل و نقل  متصدی  شرکت  نماینده  به عنوان  که  است  شرکتی  متصدی حمل و نقل:  نماینده 
اصلی و بر اساس قرارداد نمایندگی، صرفاً مدیریت فعالیت های اجرایی شرکت اصلی را در محل 

تأسیس نمایندگی بر عهده دارد. 
شعبه متصدی حمل و نقل: بخشی از شرکت حمل و نقل کاال است که به منظور تصدی قسمتی از 
فعالیت ها و براساس حدود فعالیت و وظایفی که شرکت حمل و نقل اصلی تعیین کرده است بارنامه 

صادر می نماید. 
اسناد حمل کاال: اسناد و مدارکی است که متصدی حمل و نقل کاال صادر می نماید و همراه بار و 

کاال در کلیه زمان ها از تحویل، جابه جایی تا مقصد و تخلیه کاال باید همراه کاال باشد. 
مقررات حمل و نقل: شامل قوانین و مقرراتی است که توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 

به متصدیان حمل و نقل کاال ابالغ می گردد. متصدیان موظف به اجرای این قوانین می باشند.
حوزه فعالیت: محدوده جغرافیایی که یک شرکت حمل و نقل مجاز به فعالیت در آن می باشد.

وسیله نقلیه ملکی: وسیله نقلیه عمومی باری است که سند مالکیت این وسیله نقلیه باید به نام شرکت 
و یا مدیران آن باشد. این وسیله نقلیه دارای مشخصات فنی مجاز و ظرفیت ناخالص کافی )برحسب 

تن( برای حمل کاال می باشد که این مشخصات در کارت مشخصات فنی وسیله نقلیه آماده است. 
به  قرارداد همکاری  براساس  باری است که  نقلیه عمومی  وسیله نقلیه تحت پوشش: وسیله 
انجام  یا شعبه های شرکت می باشد و در جهت  مدت حداقل یک سال تحت پوشش شرکت و 
عملیات حملونقل کاالی آن شرکت به کار گرفته می شود. مشخصات فنی مجاز و ظرفیت ناخالص 

کافی )برحسب تن( در کارت مشخصات فنی وسیله نقلیه مشخص شده است.
هیئت مدیره شرکت: هر شرکت حمل و نقل بار به وسیلۀ یک عده اشخاص صاحب سهم اداره 
می شود که قانون، عنوان هیئت مدیره به آنان داده است. افراد این هیئت مدیره هریک نماینده 

اصطالحات فنی
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شرکت هستند یعنی از طرف شرکت نمایندگی دارند که در امور جاری شرکت اقدام نمایند.
یک  تام  عهده دارمدیریت  رئیس  یا  اجرایی  مسئول  عالی رتبه ترین  معموالً  مدیرعامل شرکت: 
فعالیت های  گزارش  و  می گردد  منصوب  مدیره  هیئت  از طرف  که  می باشد  شرکت حمل و نقل 

شرکت را باید به هیئت مدیره ارائه کند. 
مدیر اداری: مدیر امور اداری برنامه ریزی، هدایت و هماهنگی خدمات اداری و پشتیبانی شرکت 
حمل و نقل بار و کلیه مکاتبات اداری و ارسال و دریافت نامه ها را برعهده دارد. در یک شرکت 
کوچک او ممکن است مسئول همه وظایف بخش امور اداری باشد. ولی در شرکت بزرگ، مدیر 

امور اداری مسئول مدیریت و نظارت بر کارکنان بخش امور اداری است.
واحد حقوقی شرکت: بخشی شامل افراد حقوقی می باشد که هدایت و کنترل و برنامه ریزی 

فعالیت های مربوط به امور حقوقی و مشکالت قراردادهای شرکت حمل و نقل را بر عهده دارد. 
تصادف منجر به قتل: تصادف جاده ای که به علت آن یک یا چند انسان کشته می شود. 

تصادف منجر به جرح: تصادف جاده ای که به علت آن یک یا چند انسان مجروح می شود.
مدل بار: اصطالحی که به عنوان شرکت سازنده یا تولید کننده بار بر روی جعبه بار درج می گردد.
شماره سریال بار: معموالً شماره ای 13 رقمی بر روی جعبه کاال است که به عنوان شماره شناسایی 
کاال شناخته می شود و اعداد مختلف آن نشان دهنده یک موضوع خاص و یک دسته بندی خاص 

می باشد. به عنوان مثال سه حرف اول سمت چپ آن نشان دهنده شرکت تولید کننده آن است. 
وصول محموله: دریافت و پذیرش کاال توسط متصدی حمل و نقل برای حمل آن می باشد.

بیمه نمودن بار: بیمه نمودن کاالیی معین از یک مبدأ معین تا یک مقصد معین و در کل مسیر 
اگر خسارتی به بار وارد شود توسط شرکت بیمه پرداخت خواهد شد. 

بارنامه بین المللی: سند بین المللی است که حمل کننده یا نماینده وی پس از وصول کاال صادر 
می نماید و حاکی از حمل کاالی معینی از یک نقطه به نقطه دیگر با وسیله حمل مورد توافق 
)کشتی، قطار، کامیون، هواپیما و یا ترکیبی از آنها( در مقابل کرایه حمل معینی می باشد. این 

بارنامه برای حمل و نقل بین کشورهای مختلف صادر می گردد. 
پیش نویس نامه: متنی است که قبل از نامه رسمی اصلی تهیه می شود و پس از تأیید آن تبدیل 

به نامه اصلی به شیوه رسمی می شود. 
رونوشت: سازمان ها و اشخاصی هستند که عالوه برگیرنده مشخص شده در عنوان نامه باید نامه 

به دست آنها برسد و در زیر نامه مشخص می شود.
فعالیت فورواردی: فعالیت فورواردی عبارت است از عمل هماهنگی و ترتیب حمل کاال به یکی 
از طرق مختلف زمینی، هوایی، دریایی و یا ترکیبی از آنها و قبول مسئولیت به موجب بارنامه 

صادره و قراردادهای منعقده. شرکتی که در این زمینه فعال است فورواردر نامیده می شود.
انواع بارنامه رایج در حمل و نقل:

 )Ocean/Marine Bill of Lading( بارنامه دریایی: حمل با کشتی 
)Airway Bill( هوایی: حمل با هواپیما )راه نامه )بارنامه 
 )Railway Bill( راه آهن: حمل با قطار )راه نامه )بارنامه 

)CMR/TRUCK Way Bill( حمل با کامیون :)راه نامه )بارنامه 
 )Throughout Bill of Lading( بارنامه سراسری: حمل با کامیون، قطار وکشتی 

)Combined Transport Bill of Lading( بارنامه حمل مرکب فیاتا 
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ترانسشیپ )بارنامه ترانسشیپ( )Transshipment Bill of Lading(: این نوع بارنامه صرفاً 
برای حمل کاال از طریق دریا بوده و کاال از یک کشتی به کشتی دیگر منتقل می شود و در آن مبدأ 
و مقصد محموله و همچنین نقطه انتقال کاال از کشتی اول به کشتی دوم و غیره مشخص می شود.

از  کاال  جابه جایی  بالفصل  تصدی  از  است  عبارت  بین المللی  کریری  فعالیت  کریری:  فعالیت 
کشوری به کشور دیگر به یک طریق حمل و بر طبق قرارداد حمل.

1  از محل کار... )از محل کارخانه، از محل کشتی، از محل انبار و غیره(

Ex Works… (Ex Factory, Ex Mill, Ex Frame, Ex Warehouse(
از محل کار بدین معنی است که تنها مسئولیت فروشنده در این است که کاال را در محل شخصی 
خود )یعنی محل کار و یا محوطه کارخانه( در اختیار مشتری قرار دهد. خاصه اینکه فروشنده 
مسئول نیست تا کاال را بر روی وسیله نقلیه ای که خریدار تهیه می نماید بارگیری کند مگر اینکه 
قرار دیگری گذاشته شده باشد. خریدار کلیه هزینه های خطرات ناشی از آوردن کاال به مقصد مورد 

نظر را متحمل می گردد. از این جهت این شرط مبین کمترین وظیفه برای فروشنده می باشد.
2 فور فوت )تحویل روی واگن محل ارسال تعیین شده(

FOR FOT )Free on Rail/ Free on truck(
از  این مقررات دارای معانی مشترکی می باشد،  به معنی تحویل روی واگن است.  فور فوت 
آنجایی که لغت )تراك( به واگن اطالق می شود، این مفاهیم باید فقط در حالتی استفاده شوند 

که کاال به وسیله راه آهن حمل شود.
3 فاس )تحویل کنار کشتی(

 FAS (Free Alongside Ship(… (Named Port of Shipment(
کاال  گذاردن  با  فروشنده  تعهد  مقررات  این  تحت  است  کشتی  کنار  تحویل  معنی  به  فاس 
و  هزینه ها  تمام  خریدار  که  مفهوم  بدین  می رسد.  پایان  به  بارج  یا  اسکله  روی  کشتی  کنار 
مسئولیت های خسارت یا فقدان را از زمان گذاردن کاال کنار کشتی باید متحمل گردد. باید 
تشریفات  تا  می سازد  موظف  را  خریدار  مقررات  این  فوب  مقررات  برخالف  که  داشت  توجه 

صادراتی کاال را انجام دهد.
4 فوب )تحویل روی عرشه کشتی(

 FOB(Free on Board(… (Named Port of Shipment(
فوب به معنی »تحویل روی عرشه کشتی« می باشد. کاال به وسیله فروشنده در بندری که 
در قرارداد فروش ذکر شده روی عرشه کشتی گذارده می شود. خطرات خسارت، فقدان کاال، 

هنگامی که از لبه کشتی می گذرد از فروشنده به خریدار انتقال می یابد.
5 سی اند اف )ارزش و کرایه(... )بندر مقصد تعیین شده(

 C&F (Cost & Freight)… (Named Port of Destination)
سی اند اف به معنی »ارزش کاال به اضافه کرایه« می باشد. فروشنده بایستی کرایه و هزینه های 
همچنین  و  فقدان  یا  خسارت  خطر  ولی  بپردازد  را  تعیین شده  مقصد  به  حمل  جهت  الزم 
هرگونه افزایش هزینه از موقع گذر کاال از لبه کشتی در بندر بارگیری از فروشنده به خریدار 

منتقل می گردد.

اصطالحات بین المللی حمل و نقل
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6 سیف )ارزش، بیمه و کرایه(...)بندر مقصد تعیین شده(

CIF (Cost, Insureance & Freight)… (Named Port of Destination)
سیف به معنی » ارزش بیمه و کرایه« می باشد. این مقررات مانند )سی اند اف( می باشد. مضاف 
بر  اینکه فروشنده موظف است بیمه دریایی کاال را در مقابل خسارت یا فقدان در مدت حمل فراهم 
آورد. فروشنده با بیمه گر قرارداد منعقد می نماید و حق بیمه را می پردازد. خریدار بایستی توجه 
داشته باشد که بر اساس این مقررات برخالف مقررات )کرایه و بیمه پرداخت شده( از فروشنده 

خواسته می شود که حداقل پوشش بیمه ای را که) FPA نامیده می شود( اخذ نماید.
Ex Ship )7 اِکس شیپ )تحویل از کشتی

»تحویل از کشتی« به معنی آن است که فروشنده باید کاال را روی عرشه کشتی در مقصدی 
و  باید کلیه هزینه  فروشنده  قرار دهد.  قرارداد فروش ذکر شده در دسترس خریدار  که در 

خطرات مربوط به آوردن کاال تا آن محل را متحمل گردد.
8 از اسکله )عوارض پرداخت شده....بندر مقصد تعیین شده(

Ex QUAY (Duty Paid… Named Port(
» از اسکله « به این معنی است که فروشنده کاال را روی اسکله در مقصدی که در قرارداد فروش 
ذکر شده است در دسترس خریدار قرار می دهد. فروشنده باید کلیه هزینه ها و خطرات مربوط 

به آوردن کاال تا آن محل را متحمل گردد.
9 تحویل شده در مرز... )محل تعیین شده برای تحویل در مرز(

Delivered at Frontier… (Named Place of Delivery at Frontier(
» تحویل شده در مرز« به معنای آن است که تعهدات فروشنده زمانی به انجام می رسد که 
کاالها به مرز رسیده باشد. البته پیش از »مرز گمرکی« کشوری که در قرارداد فروش تعیین 
شده است. این اصطالح اصوالً در موردی باید به کار رود که کاالها با راه آهن یا راه شوسه حمل 

می شود، ولی می توان آن را بدون توجه به نوع طریقه حمل نیز به کار برد.
10 فوب فرودگاه... )فرودگاه تعیین شده برای ارسال(

FOB Airport… (Named Airport of Departure(
مقرراتی که ذیًال برای تحویل کاالها طبق شرایط فوب از طریق حمل با هواپیما ذکر شده به 
دقت تدوین شده است تا کاربردهایی را که معموالً در بازرگانی رعایت می شود منعکس سازد. 
توجه داده خواهد شد که» فوب « به درستی با معنای » تحویل روی وسیله حمل« در ارتباط با 
حمل و نقل هوایی نباید به مفهوم ظاهر آن گرفته شود بلکه به این عنوان باید تلقی شود که 

واژه بعدی نقطه ای را، مشخص می سازد که مسئولیت فروشنده در آن باید پایان یابد.
11 حمل کننده آزاد... )نقطه معین شده(

Free Carrier… (Named Point( 
مانند  به ویژه  را  مدرن  حمل و نقل  ضرورت های  تا  کرده اند  اختیار  آن  برای  را  اصطالح  این 
فری ها  و  تریلرها  توسط  رول آف«  ـ  » رول آن  یا  کانتینر  قبیل  از  الگویی«  » ضد  حمل و نقل 
جوابگو باشد. این ترتیب مبتنی بر همان اصول عمده ای است که در مورد فوب وجود دارد ـ 
به استثنای آنکه فروشنده هر زمان که کاالها را در ید عامل حمل و نقل در نقطه تعیین شده 
قرار دهد تعهداتش به پایان می رسد. اگر هیچ نقطه مشخصی را نتوان در زمان عقد قرارداد 
باید کاالها را  باید به محل یا فاصله ای که در آنجا عامل حمل  فروش متذکر شد دو طرف 
تحویل بگیرد اشاره کنند. خطر آسیب یا از میان رفتن کاالها از آن زمان از فروشنده به خریدار 
منتقل می شود، نه از زمانی که روی کشتی قرار گیرد.» حمل کننده« به معنای هر شخصی 
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است که توسط او یا به نام او پیمان حمل کاالها از طریق جاده، خط آهن، هواپیما، راه دریا یا 
هر مجموعه مختلطی از این طریق منعقد شده باشد. هر زمان که فروشنده باید بارنامه یا راه 
نامه یا رسید حمل کننده را ارائه دهد بی درنگ با ارائه چنان سندی به شخص حمل کننده، او 

وظیفه خود را انجام می دهد.
12 کرایه به حامل پرداخت شده... )نقطه مقصد تعیین شده(

Freight Carriage Paid to… (Named Point of Destination(
مانند سی اند اف »کرایه به حامل پرداخت شده...« به معنای آن است که فروشنده کرایه را 
بابت حمل کاالها به مقصد تعیین شده می پردازد. به هر حال خطرات فقدان یا آسیب دیدن 
کاالها و نیز هر هزینه اضافی دیگر از لحظه ای که کاالها به ید نخستین حامل تحویل شد از 

فروشنده به خریدار منتقل می شود ـ نه از زمانی که روی کشتی قرار گرفت.
13 کرایه و بیمه حمل و نقل به حامل پرداخت شده... )نقطه مقصد تعیین شده(

Freight Carriage & Insurance Paid to… (Named Point of Destination(
این اصطالح مانند اصطالح »کرایه به حامل پرداخت شده... « است اما به اضافه آنکه فروشنده 
باید بیمه حمل و نقل را در قبال خطر فقدان یا آسیب کاالها طی جریان حمل آن تأمین کند، 

فروشنده با بیمه گر پیمان بیمه را منعقد می کند و حق بیمه را می پردازد.
BAF (Bunkering Adjustment Factor( 14 ضریب تعدیل نرخ سوخت

زمان های  لذا در  است(  متغیر  نرخ سوخت  نرخ سوخت است )چون  تعدیل  برای  سورشارژ1 
مختلف بر حسب تغییر، ضریب محاسبه شده متغیری بر کرایه اضافه می گردد.

)BULK( 15 فله

فله کاالیی است که بدون هیچ گونه بسته بندی در کشتی وارد می گردد مانند غالت سنگ آهن، 
سیمان، شکر، امالح معدنی، فسفات، زغال و غیره.

CAF (Currency Adjustment Factor( 16 ضریب تعدیل نرخ ارز

سورشارژ برای تعدیل نرخ ارز، چون نرخ برابری دالر به سایر ارزها به طور روزانه در تغییر است لذا در 
زمان های مختلف برحسب تغییرات روزانه، ضریب محاسبه شده متغیری بر کرایه اضافه می گردد.

)Charter Party( 17 قرارداد اجاره ای

قرارداد اجاره ای، چون بعضی از کشتی ها به صورت دربست اجاره می شوند لذا برحسب شرایط 
اجاره قراردادهایی موجود است که چارتر پارتی نامیده می شود و کلیه تعهدات اجاره کننده و 

اجاره دهنده با ذکر مشخصات کشتی در آن مندرج است.

  فرد نابینا: فردی است که حدت یا میزان بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط 
1 و یا میدان بینایی وی کمتر از 10 درجه باشد به طوری 

10
عدسی های تصحیح کننده کمتر از

که قادر به تشخیص حرکت دست و شمارش انگشتان از یک متری نباشد.
  فرد کم بینا: فردی است که حدت یا میزان بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط 

3 باشد.
10

1  تا
10

عدسی های تصحیح کننده بین

1.  سورشارژ به معنی شارژ مازاد است.

اصطالحات فنی )افراد دارای معلولیت(
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از  استفاده  با  به طوری که  بوده  اختالالت شدید شنوایی  دچار  که  است  فردی  ناشنوا:    فرد 
سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل کمک شنوایی مشکل ارتباطی کالمی فرد بر طرف 

نخواهد شد. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بیش از 90 دسی بل می باشد.
  فرد کم شنوا: فردی است که دچار اختالالت شنوایی بوده به طوری که با استفاده از سمعک، 
مداخالت جراحی و سایر وسایل کمک شنوایی و توانبخشی شنوایی مشکل ارتباطی کالمی 
فرد بر طرف خواهد شد. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 30 تا 90 دسی بل می باشد.

  فرد دارای معلولیت صوت و گفتار: فردی است که به علت مشکالت مربوط به ساختار دهان 
)کام، دندان ها، لب ها، لثه ها و...( یا فک و صورت، حلق، حنجره تارهای صوتی و یا هر گونه 
آسیب با منشأ سیستم اعصاب مرکزی، دچار آسیب هایی در صوت، گفتار و زبان شده و در 

برقراری ارتباط و نیز انجام فعالیت های روزمره زندگی با محدودیت روبه رو است.
  فرد دارای معلولیت جسمی حرکتی: فردی است که به دلیل اختالالت در سیستم عصبی، 
عضالنی و اسکلتی دچار محدودیت در عملکرد اندام ها، تنه و ستون فقرات گردیده و به تبع آن 

دچار محدودیت در فعالیت های روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی می باشد.
  فرد با آسیب نخاعی: فردی است که در اثر آسیب در طناب نخاعی دچار تغییر موقت یا 

دائمی در عملکرد سیستم های حرکتی، حسی و یا سیستم عصبی خودکار شده است.
  بیمار روانی مزمن: فردی است که دارای عالئم بالینی مشخص بیماری روانی به مدت حداقل 
2 سال باشد و سابقه بستري شدن در بخش روانپزشکی بیمارستان را بیش از یک بار در طی 

2 سال گذشته داشته و از نظر عملکرد فردی اجتماعی، شغلی و یا هر دو دچار مشکل باشد.
  فرد با اختالالت هوشی رشدی )معلول ذهنی(: فردی است که دارای نقص در کارکرد هوشی 
)عقالنی( مانند حل مسئله، برنامه ریزی، استدالل و قضاوت، همچنین دارای نقص در عملکرد 
سازگارانه مانند ارتباط، مشارکت اجتماعی و زندگی مستقل بوده و نمره هوش بهر آنها بر اساس 

آزمون های استاندارد کمتر از 70 باشد. این نقص در دوران رشد )زیر 18 سال( رخ می دهد.
  سالمند: فردی است که سن کامل وی 60 سال یا باالتر باشد.

  سالمند معلول: سالمندی که دچار افت عملکرد در فعالیت های روزمره زندگی و مشارکت 
اجتماعی شده باشد.

1  اظهارنامه مواد خطرناک: مهم ترین سند در حمل مواد خطرناك می باشد که فرستنده کاال 

تکمیل می نماید. قبل از انعقاد قرارداد حمل و نقل تهیه می شود و پس از امضاء در اختیار 
متصدی یا شرکت حمل و نقل قرار داده می شود. بدون تنظیم و تحویل آن، انعقاد و مبادله 
قرارداد جهت حمل محمولۀ خطرناك امکان پذیر نخواهد بود. طبقه و نوع ماده خطرناك به 
همراه شماره شناسایی ملل متحد و شماره خطر کاال به همراه حروف و اعدادی که معرف 

شدت خطر می باشند در اظهارنامه درج می گردد.
2  برگه اطالعات ایمنی مواد خطرناک: یک صفحه یا مجموعه ای از صفحات که مشخصات 

مختلف یک ماده خطرناك و مواجهه با آن را در شرایط مختلف نشان می دهد. در این برگه ها 
اطالعات کلی ماده، انبارداری، حمل و نقل و حوادث و نحوه عملکرد، تجهیزات ایمنی مورد 

نیاز و سایر موارد ذکر می گردد.

اصطالحات فنی بارهای خطرناک
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3  شرکت های حمل و نقل مواد خطرناک: شرکت حمل و نقل مواد خطرناک عبارت است از 

یک شخصیت حقوقی که به منظور تصدی عملیات حمل و نقل جاده ای بین شهری کاالی 
خطرناک در محدوده معینی تشکیل شده و از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای پروانه 

فعالیت دریافت می نماید.
که  می باشد  خطرناک  کاالهای  بین المللی  کد  خطرناک:  کاالهای  بین المللی  4  شماره 

توسط کمیته حمل ونقل سازمان ملل متحد تهیه شده است و به طور گسترده ای در تجارت 
بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد.

5  کنوانسیون حمل و نقل جاده ای کاال و محصوالت خطرناک )ADR(: با توجه به بروز 

حوادث ناشی از حمل و نقل جاده ای کاال و محصوالت خطرناک در سال های پس از جنگ 
تنظیم  با  تا  بر آن شدند  اروپا در سال 1956 میالدی  اتحادیه  جهانی دوم کشورهای عضو 
بودند حمل و  موافقت نامه ای در سطح کشورهای عضو که در آن سال ها حدود 12 کشور 
نام  تحت  در سپتامبر 1957  موافقت نامه  این  بخشند.  سامان  و  را سر  کاالها  این گونه  نقل 
 ADR موافقت نامه حمل و نقل جاده ای کاال و محصوالت خطرناک« با عالمت اختصاری«
به  را در همان سال  آن  آئین نامه  تنظیم  و مسئولیت  منعقد شد  ژنو  در  فرانسوی(  )مخفف 

کمیسیون اقتصادی اروپا در سازمان ملل متحد واگذار کرد.
با پیگیری و تالش کارشناسان کمیسیون مذکور سرانجام در سال 1986 میالدی مجموعه 
مقررات یاد شده تنظیم و به صورت رسمی در سطح کشورهای متعاهد به مرحله اجرا در آمد. 
هدف این کنوانسیون یکسان سازی و هماهنگ کردن حمل و نقل کاالهای خطرناک در سطح 

قاره اروپاست که این امر تا حد زیادی محقق گردیده است.
5  متصدی حمل و نقل مواد خطرناک: منظور از متصدی حمل و نقل مواد خطرناک، کلیه 

غیردولتی  و  دولتی  از  اعم  و...  کارخانجات  سازمان ها،  ونقل،  حمل  مؤسسات  و  شرکت ها 
می باشند که به حمل  و نقل محموالت خطرناک )تولیدات یا مواد اولیه( مبادرت می ورزند.

5  مواد خطرناک: موادی که نسبت به بهداشت یا سالمتی انسان، حیوان و محیط زیست ذاتاً 

خطرزا بوده و مشمول یکی از طبقه بندی های نه گانه زیر می باشند:
1ـ مواد منفجره 2ـ گازها 3ـ مایعات قابل اشتعال 4ـ جامدات قابل اشتعال 5  ـ مواد اکسیدکننده 

6  ـ مواد سمی و میکروبی 7ـ مواد رادیواکتیو 8  ـ مواد خورنده 9ـ مواد خطرناک متفرقه
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انگلیسیفارسیردیف

Agricultural products محصوالت کشاورزی1

Abandoned Goodsکاالهای متروکه2

Abandoned Merchandiseکاالی متروکه3

Accessibilityقابلیت دسترسی4

Accidentحادثه5

Actual stockموجودی فعلی ـ موجودی واقعی6

Acute toxicبسیار سمی7

Administrative departmentواحد اداری8

Administrative valueارزش اداری9

Aggregate working load limitبار مجاز افزوده10

Air Conditioning Systemسامانه تهویه هوا11

Airportفرودگاه12

Airway billبارنامه هوایی13

Alarm equipmentتجهیزات هشداردهنده14

Alligator trackingترك پوست سوسماری15

Allowed speedسرعت مجاز16

Analytical reportsگزارش های تحلیلی17

Anchor pointمحل اتصال 18

Archive equipmentتجهیزات بایگانی19

Archives/filingبایگانی20

Archivistبایگان21

Armrestدسته صندلی22

Arrangementچیدمان23

Article of cargoمحموله 24

Asphalt concreteآسفالت25

Asphaltقیر26

Assistive Technologies (AT) / Assistive Devices (AD)وسایل کمک   توانبخشی27

Attachmentپیوست نامه28

واژگان
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Authorizationمجوز29

Auto Technical Examination Cardبرگه معاینه فنی خودرو30

Automated fare collection system (AFCS)سیستم جمع آوری خودکار بلیت31

Automatic Passenger Counting (APC) Systemsسیستم های شمارش مسافِر خودکار32

Automatic Vehicle Locating (AVL)مکان یاب خودکار خودرو33

Axial overloadاضافه بار محوری34

Axial weighbridgeباسکول محورکش35

Axle loadبار محوری36

Backer Rodمیله باربر37

Backrest adjustmentدسته تنظیم پشت صندلی38

Backupنسخه پشتیبان39

Baleعدل40

Barrierحفاظ41

Batchپارتی ـ محموله42

Bermبرم43

B/LـBill of ladingبارنامه، اسناد حمل کاال44

Bill Way TRUCK بارنامه حمل با کامیون45

Binderزونکن )پروندان(46

Bleedingقیرزدگی47

Blind peopleفرد نابینا48

Block crackingترك بلوکی49

Board of directorsهیئت مدیریه50

Bogieبوژی51

Borderterminalپایانه مرزی52

Bulk cargoبار فله53

Bulk Transportationحمل فله ای54

Bulkheadتیغه محافظ میانی 55

Bundleباندل 56

Bunk unitبونک یونیت 57

Bunkerبونکر58

Bunkبونک 59



41

Bus Break-Downنقص فنی)خرابی(  اتوبوس60

Bus rapid transitسامانه اتوبوس های تندرو61

Cab shieldحفاظ کابین 62

Cable barrierحفاظ های کابلی63

Cageقفس64

Caneعصا65

Car cardکارت مشخصات خودرو66

Car insuranceبیمه نامه خودرو67

Car Traffic Triangleمثلث خطر68

Card indexکاردکس69

Cargo activity licenseپروانه فعالیت70

Cargo declarationاظهارنامه محموله71

Cargo Securementمهاربار72

Cargo بارـ محموله73

Carriage routeمسیریابی حمل بار74

Carrierمتصدی حمل75

Carryingحمل کردن76

Caseصندوق77

Ceiling Dashboardداشبورد باالي سر مسافر )فضاي کلیدهاي باالي   سر(78

Centralized archivingبایگانی متمرکز79

semiـCentralized archiveبایگانی نیمه متمرکز80

Chronic Mental Illnessبیمار روانی مزمن81

Civil liability Insurance for transport operatorsبیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل داخلی82

Clamp forkliftانبر اصطکاکی83

Classified documentsاسناد طبقه بندی شده84

Clayرس85

Combined Transport Bill Of Ladingبارنامه حمل مرکب86

Commissionکارمزد87

Compact disc (cd)لوح فشرده88

Compactorمتراکم کننده89

Company branchشعبه شرکت90
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Company representativeنماینده شرکت91

Compartment Luggageجعبه بغل اتوبوس92

Confidentialityمحرمانگی93

Confidentialمحرمانه94

Configurationشکل دهی95

Consigneeگیرنده بار، گیرنده96

Consignerفرستنده97

Consumableکاالهای مصرفی98

Containedبار محاط 99

Container chassis vehicleکانتینر بر 100

Container chassis vehicleکانتینر اینترمدال101

Containerکانتینر102

Contract of carriageقرارداد حمل103

Contractorپیمانکار104

Convention Merchandise Router (CMR)راهنامه105

Conveyor beltنوار نقاله106

Corrosiveخورنده107

Corruptفاسد شدن108

Crack Cuttingبرش ترك109

Crack densityشدت ترك خوردگی110

Crack fillingپر کردن ترك111

Crack lengthطول ترك112

Crack reservoirمخزن ترك113

Crack sealingآب بندی ترك114

Crackwidthعرض ترك115

Crackترك116

Crownلوازم ایمنی  117

Crutchعصای زیر بغل118

Cultural documentsاسناد فرهنگی119

Curved beamسپری مقعر و محدب120

Customs clearanceترخیص گمرکی121
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Customs dutyحقوق گمرکی122

Customsگمرك123

Cylindrical loadبار استوانه ای124

Damaged Accidentتصادفات خسارتی125

Dangerous materialبار خطرناك126

Dataداده127

Deaf peopleفرد ناشنوا128

Decentralized archiveبایگانی غیر متمرکز129

Decision makingتصمیم گیری130

Declarationاظهارنامه131

Delivererتحویل دهنده132

Delivery noteبرگه تحویل133

Delivery of luggageتحویل توشه134

Delivery orderحواله بار135

Delivery warehouseانبار توشه136

Destinationمقصد137

Detectorکاشف138

Deteriorationخرابی139

Dignityکرامت140

 Direct tiedownبند مستقیم )طولی( 141

Distance piece/ spacerفاصله انداز، لقمه142

Distressed goodsکاالهای توقیفی143

Document lifecycleچرخه عمر سند144

Document managementمدیریت اسناد145

Document of title to the goodsسند مالکیت بار146

Document retrievalبازیابی سند147

Document searchجست وجوی سند148

Document/evidenceمدرك/سند149

Documents archivingبایگانی اسناد150

Documents classificationطبقه بندی اسناد151

Documents codingکدگذاری اسناد152
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Documents organizingسازماندهی اسناد153

Domestic transportation companyشرکت حمل و نقل بار داخلی154

Domestic transportحمل داخلی155

Draft letterپیش نویس نامه156

Draftبرات ـ حواله ـ پیش نویس157

Driver Best Areaجاي خواب  )معموالً کنار جعبه بغل اتوبوس است(158

Driver smart cardکارت هوشمند فعالیت وسایل نقلیه باری159

Driving licenseگواهینامه رانندگی160

Drugدارو161

Dry mix shotcreteبتن پاشی مخلوط خشک162

Dryportبندر خشک163

Dumpکمپرسی164

Ease of access to documentsسهولت دسترسی به اسناد165

Economic documentsاسناد اقتصادی166

Edge crackingترك کناری167

Edge protectorمحافظ لبه ای 168

Effective lengthطول مفید سپری گاردریل169

Elderly People with disability (Aging with disability)سالمند معلول170

Elderly Peopleسالمند171

Electric flashing lightچراغ چشمک زن الکتریکی172

Emergency Hammerچکش اضطراري173

Emergency Medical Serviceفوریت هاي پزشکی174

Empowermentتوانمندسازی175

Emulsionقیر امولسیون176

177EN471 استانداردEN471 technical brochure ENlowress

Environmentalزیست محیطی178

Environmentمحیط زیست179

Escortاسکورت180

 کنواسیون حمل    و   نقل جاده ای کاال و محصوالت181
)ADR( خطرناك

European Agreement Carriage Dangerous For Goods 
And Substance By

Evacuateکلید چهارم پانل182
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Excess loadاضافه بار183

Explosiveمواد منفجره184

Exportصادرات185

Fare - fraughtکرایه186

Fatal Accidentتصادفات فوتی187

Fatirue Crackingترك خستگی188

Fileپرونده189

Financial documentسند مالی190

Financial valueارزش مالی191

Finished goodsکاالهای تمام شده192

Finisherفینیشر193

Fire alarm buttonشستی194

Fire alarm panelپانل مرکزی195

Fire Extinguisherکپسول آتش نشانی196

Firmمؤسسه197

First aid box safety equipmentجعبه  کمک های اولیه  درمانی198

First Aid Equipmentکمک هاي اولیه199

First Aid Kitجعبه کمک هاي اولیه200

Fixed trailing basketباسکول تریلی کش ثابت201

Flammable gasesگازهای قابل اشتعال202

Flammable liquidمایعات قابل اشتعال203

Flammable solidجامدات قابل اشتعال204

Flammableقابل اشتعال205

Flashing Lightچراغ چشمک زن206

Flat semi trailerکفی207

Fleet smart cardکارت هوشمند ناوگان عمومی208

Fleetناوگان209

Flexibilityقابلیت انعطاف210

Flexible systemsسیستم های انعطاف پذیر211

Floor Panelsپنل سقفی212

Food stuffsمواد غذایی213
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Forwarderمتصدی حمل و نقل بار214

Foundationشالوده )پی(215

Fragileبار شکستنی216

Gabionگابیون217

Galleyمحل نگهداري مواد غذایی218

Gantry craneجرثقیل دروازه ای219

Gasگاز220

Geographic scope of activityحوزه فعالیت221

Global Positioning System (GPS)سیستم مکان یاب جهانی222

Goods acceptanceپذیرش بار223

Goods in transitکاالهای در راه224

Goods lengthطول بار225

Goods receipt noteبرگه رسید کاال226

Goods serial numberشماره سریال بار227

Goods weightوزن بار228

Goods widthعرض بار229

Goodsکاال230

Shipping valueـGoods valueارزش محموله231

Gravelشن232

Gross combination weight ratingوزن مرکب خالص 233

Groundزمین234

Guardrail end treatmentمهار انتهایی گاردریل235

Guardrail three wavesگاردریل سه موج236

Guardrail transitionناحیه انتقالی گاردریل237

Guardrail two wavesگاردریل دو موج238

Guardrailگاردریل239

Hangarهانگار240

Hardwareسخت افزار241

Hazard material Forwarderمتصدی حمل ونقل بار خطرناك242

Hazard material labelبرچسب مواد خطرناك243

Hazard material placardsعالیم مشخصه مواد خطرناك )پالکارد(244
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Hazard material Shipperفرستنده بار245

Hazard material signsعالیم مواد خطرناك246

Hazard material symbolsنمادهای مواد خطرناك247

Hazard material Transportation Companyشرکت حمل و نقل مواد خطرناك248

Head boardتیغه محافظ جلویی 249

Health and Safety Executive (HSE)ایمنی و بهداشت در محل کار )اجرا(250

Health dangerخطر سالمتی251

Heating Systemسامانه گرم کننده252

Historical documentsاسناد تاریخی253

Hot Air Lanceفشار هوای گرم254

Hydraulic guardrail post pile driverچکش هیدرولیکی255

Identification cardکارت ملی256

Importواردات257

Incidentرویداد258

Indirect tiedownبند عرضی 259

Informationاطالعات260

Injury Accidentتصادفات261

Inspection sheetبرگه بازرسی262

Installation guardrailنصب حفاظ263

Insulateعایق بندی کردن264

Insuranceبیمه265

Integrityیکپارچگی266

Interfaceاینترفیس267

Intermodal containerکراون 268

Intelligent Transportation System (ITS)سامانه حمل و نقل هوشمند269

International transportation companyشرکت حمل و نقل بار بین المللی270

Iranian Red Crescentهالل احمر جمهوري اسالمی ایران271

Jumbo Bagجامبوبگ272

Jumboجامبو273

Laser distance meterدیستومتر274

Lattice boom craneجرثقیل بوم خشک275
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Leading ropeمهار کردن276

Legal departmentواحد حقوقی277

Legal documentسند حقوقی278

Legal responsibilitiesمسئولیت های حقوقی279

Legal valueارزش حقوقی280

Letter numberشماره نامه281

Liftingبلند کردن282

Light revolvingچراغ گردان283

Load arrangementچیدمان بار284

Load Balancingتعادل بار285

Load capacityظرفیت بارگیری 286

Load insuranceبیمه نامه بار287

Loaded semi trailerکمرشکن288

Loading and Unloadingبارگیری و تخلیه289

Loading or unloadingبارگیری و تخلیه290

Loading rampرمپ بارگیری291

Loadingبارگیری292

Longitudinal crackingترك طولی293

Loweringپایین گذاشتن294

Suction unـloaderمکنده )برای تخلیه کامیون(295

Luggage Rackنگهدارنده توشه باالي سر296

Lumbar meterمتر کمری297

Managing directorمدیرعامل298

Manifestفهرست کل بار، مانیفست299

Manual craneجرثقیل دستی300

Manual forkliftلیفتراك دستی301

Manual material handlingحمل دستی بار302

Map legendراهنمای نقشه303

Material codeکد کاال304

Material Safety Data Sheet (MSDS)برگه ایمنی مواد خطرناك305

Metal meterمتر فلزی306
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Microbialمیکروبی307

Military documentsاسناد نظامی308

Miscellaneousمتفرقه309

Near missشبه حادثه310

Working crack ـ Nonترك غیر فعال311

Non-flammable and nontoxic gasesگازهای غیرقابل اشتعال و غیرسمی312

Ocean/ Marine Bill of ladingبارنامه دریایی313

Official documentsاسناد اداری314

Official letterنامه اداری315

Orange Panelsپالك نارنجی رنگ316

Ordinary dropsideبغلدار معمولی317

Organic peroxideپراکسید آلی318

Originمبدأ319

Orthosisارتز320

Over size loadبار ترافیکی321

Overall lengthطول سپری گاردریل322

Overhead cranesجرثقیل سقفی323

Overland transportationحمل و نقل زمینی324

Overloadاضافه بار325

Overweight & over size cargo transportation companyشرکت حمل و نقل بار ترافیکی326

Overweight & over size cargoبار ترافیکی327

Oxidizerاکسیدکننده328

Oxidizingاکسید کننده329

Packingبسته بندی کردن، بسته بندی330

laissezـPasserپروانه عبور بار ترافیکی331

Palletپالت 332

Patchingوصله333

Pavementروسازی334

People with disabilityفرد دارای معلولیت )فرد معلول(335

People with hearing lossفرد کم شنوا336

People with movement Impairmentفرد دارای معلولیت جسمی حرکتی337
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People with Spinal Cord Injuryفرد با آسیب نخاعی338

People with visual impairmentفرد کم بینا339

Perishable goodsکاالهای فاسد شدنی340

Perishableفاسدشدنی341

Permanent barrierحفاظ دائمی342

Permission to carry hazard materialپروانه فعالیت حمل مواد خطرناك343

Person with Intellectual Disabilityفرد با اختالالت هوشی رشدی )معلول ذهنی(344

plastic jersey barrierنیوجرسی پالستیکی345

Platformپلتفرم )صفحه وزن گیری(346

Pneumatic ـ Guardrail post pile driverچکش پنوماتیکی347

Pockسنگ348

Policeپلیس349

Polished aggregateصیقلی شدن سنگ دانه ها350

Political documentsاسناد سیاسی351

Port of dischargeبندر تخلیه بار352

Portبندر353

Post spacingفاصله نصب پایه ها354

Potholeچاله355

Preliminariesمقدمات356

Preـ Paidپیش کرایه357

Preـtravel measuresاقدامات پیش از سفر358

Printerچاپگر359

Prohibited goodsکاالي غیر مجاز360

Prosthesisپروتز361

Public road freight fleetناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای بار362

Public Service Vehiclesوسایل نقلیه همگانی363

Pull-Out Entrance Stepسطح شیب دار رکاب364

Pullingکشیدن365

Punchپانچ366

Purchase returnبرگشت خرید367

Pushingهل دادن368
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Quality controlکنترل کیفیت369

Quick access to documentsسرعت دسترسی به اسناد370

Radioactiveرادیواکتیو371

Rail vehicleوسیله نقلیه نرده دار 372

Railway billبارنامه راه آهن373

Rampسطح شیب دار374

Ravelingشن زدگی375

Receiptرسید بار376

Recordسابقه377

Recycleبازیافت378

Red flagپرچم قرمزرنگ379

Refrigeratedیخچال دار380

Refrigerator carوسیله حمل کاالی فاسد شدنی381

Regulations for the carriage of goodsقوانین حمل بار382

Rehabilitationتوانبخشی383

Relief and Rescue Organizationسازمان امداد و نجات384

Reliefامدادرسانی385

Requisitionفرم درخواست کاال از انبار386

Reset/Resound - Test Zone Lampsکلید اول پانل387

Restoration of documentsمرمت اسناد388

Retaining wallدیوار حائل389

Returned goodsکاالهای برگشتی390

Revolutionaryصفحه گردان391

Rigid systemsسیستم های صلب392

Road Maintenance and Transportation   Organizationسازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي393

Road transport documentsاسناد حمل و نقل جاده ای 394

Roll Formingنورد395

Rolling guardـrail barrierگاردریل غلتکی396

Rollرول397

Route guidance mapنقشه راهنمای مسیر398

Routingمسیریابی399
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Ruttingگودی مسیر چرخ400

Semiـrigid systemsسیستم های نیمه صلب401

Sackساك402

Safety Beltکمربند ایمنی403

Safety Equipmentتجهیزات ایمنی404

Sales of returnبرگشت از فروش405

Sandماسه406

Sanitizeبهداشتی کردن407

Scannerپویشگر )اسکنر(408

Schedulingزمان بندی409

Scientific documentsاسناد علمی 410

Sealantماده درزگیر411

Secretسری412

Securedایمن 413

securing  Deviceلوله بتنی فلنچی414

Semitrailerنیمه یدك415

Service lifeعمر خدمت دهی416

Severe toxicبه شدت سمی417

Severity of disabilityشدت معلولیت418

Shackleقالب بکسل 419

Shipment adviceبرگه حمل420

Shipperفرستنده بار421

Shotcreteشاتکریت422

Shoulderشانه راه423

Sidebarسایدبوم424

Sigma postپایه425

Signerامضا کننده نامه426

Silence Alarm Soundersکلید دوم پانل427

Silence fault Soundersکلید سوم پانل428

Siltالی429

Sirenآژیر430



53

Softwareنرم افزار431

Soilخاك432

Spacerجدا کننده یا فضا ساز 433

Stake packetجا ستون 434

Stakeستون بغل435

Statistical reportsگزارش های آماری436

Stevedoreناظر بارگیری و تخلیه437

goodsـShipmentمحموله438

Strappingتسمه 439

Subject of the letterموضوع نامه440

Suitcaseچمدان441

Supportپشتیبانی442

Surface deformationتغییر شکل سطح443

Tallyingبارشماری444

Tankerتانکر، مخزن دار445

Tarpaulin coverd dropsideبغلدار چادری446

Tarpaulinچادر برزنتی 447

Taxمالیات448

Technical directorمدیرفنی449

Technical documentsاسناد فنی450

Technical inspectionبازرسی فنی451

Technical safetyسالمت فنی452

Telescopic craneجرثقیل تلسکوپی453

Temporary barrierحفاظ موقتی454

Terminalپایانه455

The receipt of goodsرسید بار456

Tierدسته ـ الستیک چرخ457

 down ـ Tieبند  458

Title of the letterعنوان نامه459

Lane ـ to shoulder drop offافتادگی شانه460

Top secretبه کلی سری461
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Tower cranesجرثقیل برجی462

Toxic gasesگازهای سمی463

Toxicسمی464

Traffic directionsجهت های ترافیکی465

Trailerبارگیر غیرثابت، یدك466

Tranchترانشه467

Transcriptرونوشت468

Transportation companyشرکت حمل و نقل469

Transportation departmentواحد حمل و نقل470

Transversec crackingترك عرضی471

Trip origin and destinationمبدأ و مقصد سفر472

Trolleyچرخ دستی473

Trough bill of ladingبارنامه سراسری474

Truck bodyبارگیر475

Truck fixed bodyبارگیر ثابت476

Truck tractorکشنده477

Twist lockقفل تویست 478

Type of goods  نوع بار479

Unclassified documentsاسناد غیرطبقه بندی شده480

Under-Seat Storageفضاي زیر صندلی481

United Nations numberشماره بین المللی کاالهای خطرناك482

Unitized loadبار دسته ای 483

Unloadingتخلیه بار484

Vanمسقف485

Vat(value add tax)مالیات برارزش افزوده486

Walkerواکر487

Warehousemanانباردار488

Warehouseانبار489

Warehousingانبارداری490

Watermarkنقش آب491

Weather circulationگردش هوا492
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Wedgeگِوه )دنده سنج(493

Weighbridgeباسکول494

Weighing system in motionسیستم توزین در حال حرکت495

Weighingتوزین496

Weight noteبرگ باسکول497

Wet mix shotcreteبتن پاشی مخلوط تر498

Wheel Chainsزنجیر چرخ499

Wheelchairصندلی چرخ دار500

Winchوینچ501

Window Curtainپرده پنجره502

Wing end terminalسر سپری503

Working crackترك فعال504

Working load limitبار مجاز 505
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قوانین، دستورالعمل ها و آیین نامه ها
فصل 3
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قوانین بیمه شخص ثالث
قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث بر اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

بخش نخست ـ کلیات
  ماده 1: اصطالحات به کار برده شده در این قانون، دارای معانی به شرح زیر است:

الف( خسارت بدنی: هر نوع دیه ارش )جریمه( ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی، 
نقص و از کار افتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه با 

رعایت ماده )35( این قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون
ب( خسارت مالی: زیان هایی که سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص 

ثالث وارد شود.
پ( حوادث: هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند )ث( این ماده و محموالت آنها از 
قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل 

نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه
ت( شخص ثالث: هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی 

و یا مالی شود به استثنای رانندۀ مسبب حادثه
ث( وسیله نقلیه: وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا 

غیرمتصل به آن و یدک و کفی )تریلر( متصل به آنها
ج( صندوق: صندوق تأمین خسارت های بدنی

چ( بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران
ح( راهنمایی و رانندگی: پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

  ماده 2: کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی 
باشند مکلف اند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل 
نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به مقدار مندرج در ماده )8( این قانون نزد 

شرکت بیمه ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد، بیمه کنند.
تبصره 1: دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که 

بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل کند )به دست آورد( تکلیف از دیگری ساقط می شود.
تبصره 2: مسئولیت دارنده وسیله نقلیه در تحصیل )گرفتن( بیمه نامه موضوع این قانون مانع 
از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل )عمل( یا ترک فعل او است نمی باشد. در هر 

حال خسارت وارد شده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می گردد.
  ماده 3: دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت های بدنی وارد شده به راننده مسبب 
حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند؛ مبنای محاسبه 
میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در 
فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیر حرام و هزینه معالجه آن می باشد. سازمان 
پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد 
صدمه بدنی وارد شده را تعیین و اعالم کند. آیین نامه اجرایی و حق بیمه مربوط به این بیمه نامه 

به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می رسد.
  ماده 4: در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث:

الف( در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه، دارای بیمه نامه موضوع این قانون باشد، جبران 
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خسارت های وارد شده در حدود مقررات این قانون بر عهده بیمه گر است. در صورت نیاز به 
طرح دعوی در خصوص مطالبه خسارت، زیان دیده یا قائم مقام وی دعوی را علیه بیمه گر و 
مسبب حادثه طرح می کند. این حکم، نافی )نفی کننده( مسئولیت های کیفری راننده مسبب 

حادثه نیست.
ب( درصوتی که وسیله نقلیه، فاقد بیمه نامه موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج 
در ماده )21( این قانون باشد، خسارت های بدنی وارده توسط صندوق با رعایت ماده )25( این 
قانون جبران می شود. در صورت نیاز به طرح دعوی در این خصوص، زیان دیده یا قائم مقام وی 

دعوی را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح می کند.
پ( در   صورتی که خودرو، فاقد بیمه نامه موضوع این قانون بوده و وسیله نقلیه با اذن )اجازه( 
مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، درصورتی که مالک، شخص حقوقی باشد، 
به جزای نقدی معادل بیست درصد )20%( و درصورتی که مالک شخص حقیقی باشد به جزای 
نقدی معادل ده درصد )10%( مجموع خسارات بدنی وارد شده محکوم می شود. مبلغ مذکور 
به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل کشور وازیر می شود و با پیش بینی 

در بودجه های ساالنه، صددرصد )100%( آن به صندوق اختصاص می یابد.
  ماده 5: شرکت سهامی بیمه ایران مکلف است طبق مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط 
به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کند. سایر شرکت های 
بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث می توانند پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی 
اقدام به فروش بیمه نامه شخص ثالث کنند. بیمه مرکزی موظف است بر اساس آیین نامه اجرایی 
که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می رسد، برای 
شرکت های متقاضی، مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث صادر کند. در آیین نامه اجرایی موضوع 
این ماده مواردی از قبیل حداقل توانگری مالی شرکت بیمه، سابقه مناسب پرداخت خسارت، 
داشتن نیروی انسانی و ظرفیت های الزم برای صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت باید مد نظر 
قرار گیرد. شرکت هایی که مجوز فعالیت در این رشته بیمه ای را از بیمه مرکزی دریافت می کنند، 
موظف اند طبق مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط به آن، با کلیه دارندگان وسایل نقلیه 
موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کنند. ادامه فعالیت در رشته شخص ثالث برای شرکت هایی 
که در زمان تصویب این قانون در رشته بیمه شخص ثالث فعال هستند، منوط به اخذ )گرفتن( 

مجوز از بیمه مرکزی ظرف مدت دو سال از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون می باشد.
  ماده 6: از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع 
این قانون به انتقال گیرنده منتقل می شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه گذار 

محسوب می شود.
بیمه  قرارداد  در  به خسارت«  منجر  حوادث  » نداشتن  به واسطه  که  تخفیفاتی  کلیه  تبصره: 
می تواند  انتقال دهنده  است.  انتقال دهنده  به  متعلق  باشد،  شده  اعمال  قانون  این  موضوع 
به همسر،  یا متعلق  او  به  متعلق  نوع، که  از همان  نقلیه دیگر  به وسیله  را  تخفیفات مذکور 
والدین یا اوالد بالواسطه )فرزندان اصلی( وی باشد، منتقل کند. آیین نامه اجرایی این تبصره به 

وزیران می رسد. به تصویب هیئت  بیمه  عالی  تأیید شورای  و  بیمه مرکزی  پیشنهاد 
  ماده 7: دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می شوند درصورتی که 
خارج از کشور وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث ناشی از آن به موجب 
بیمه نامه ای که از طرف بیمه مرکزی معتبر شناخته می شود بیمه نکرده باشند، مکلف اند هنگام 
ورود به مرز ایران وسیله نقلیه خود را در قبال خسارت های بدنی و مالی که در اثر حوادث 
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نقلیه مزبور یا محموالت آنها به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به میزان مندرج در ماده 
)8( این قانون بیمه کنند. 

همچنین دارندگان وسیله نقلیه ایرانی که از کشور خارج می شوند موظف اند هنگام خروج با 
پرداخت حق بیمه مربوط، وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث نقلیه مذکور 
در خارج از کشور به اشخاص ثالث ایرانی وارد شود حداقل به میزان مندرج در ماده )8( این 
قانون و نیز بیمه حوادث راننده موضوع ماده )3( این قانون بیمه کنند. در غیر این صورت از 

تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذی ربط )قانونی( جلوگیری می شود.

بخش دوم ـ حقوق و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار
  ماده 8: حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک 
مرد مسلمان در ماه های حرام با رعایت تبصره ماده )9( این قانون است و در هر حال بیمه گذار 
موظف به اخذ الحاقیه )پیوست( نمی باشد. همچنین حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش 
خسارت مالی معادل دو و نیم درصد )2/5%( تعهدات بدنی است. بیمه گذار می تواند برای جبران 
خسارت های مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه نامه یا پس از آن، بیمه تکمیلی 

تحصیل کند.
تبصره 1: درصورتی که بیمه گذار در خصوص خسارت های مالی تقاضای پوشش بیمه ای بیش از 
سقف مندرج در این ماده را داشته باشد بیمه گر مکلف به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه گذار 
می باشد. حق بیمه در این مورد در چهارچوب ضوابط کلی که توسط بیمه مرکزی اعالم می شود، 

توسط بیمه گر تعیین می گردد.
تبصره 2: در صورت بروز حادثه، بیمه گر مکلف است کلیه خسارات وارد شده را مطابق این قانون 

پرداخت کند و مواد )12( و )13( قانون بیمه مصوب 1316/2/7 در این مورد اعمال نمی َشود.
تبصره 3: خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر )مشابه( وارده به 
گران ترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.
تبصره 4: منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد )%50( 

سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می شود، باشد.
تبصره 5: ارزیابان خسارات موضوع ماده )39( و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکت های بیمه و 
کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظف اند مطابق این ماده اعالم نظر کنند.

  ماده 9: بیمه گر ملزم به جبران خسارت های وارد شده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این 
است. قانون 

از  به هر یک  دیه  از یک  بیش  پرداخت  به  آن  درصورتی که در یک حادثه، مسئول  تبصره: 
زیان دیدگان محکوم شود، بیمه گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است، اعم از اینکه مبلغ 

مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.
  ماده 10: بیمه گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان  
را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. مراجع قضایی موظف اند 
در انشای )نگارش( حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه 

حوادث درج کنند.
  ماده 11: درج هرگونه شرط در بیمه نامه که برای بیمه گذار یا زیان دیده مزایای کمتر از مزایای 
مندرج در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه گر در قرارداد به هر نحوی، 
)گرفتن(  اخذ  همچنین  نمی شود.  بیمه نامه  بطالن  سبب  شرط  بطالن  است.  بالاثر  و  باطل 
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هرگونه رضایت نامه از زیان دیده توسط بیمه گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت 
کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایت نامه ای بالاثر )بی اثر( است.

برابر  حادثه،  مسبب  نقلیه  وسیله  داخل  زیان دیدگان  قبال  در  بیمه گر  ریالی  تعهد    ماده 12: 
حاصل ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه نامه با رعایت تبصره ماده 

)9( و ماده )13( این قانون است.
در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، مجموع خسارات بدنی زیان دیدگان 
وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه گر به نسبت 
ما  به  التفاوت  آنان تسهیم )قسمت( می گردد و  بین  از زیان دیدگان  به هر یک  خسارت وارده 
از زیان دیدگان توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی وفق مقررات  خسارت بدنی هر یک 

مربوط پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثه بازیافت می شود.
میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه با توجه به نوع و کاربری آنها به موجب آیین نامه ای خواهد 
بود که توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی 

و بیمه مرکزی تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
در هر صورت تعداد جنین و اطفال زیر دو سال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه می شود.

تبصره: تعهد ریالی بیمه گر در قبال زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه ده برابر 
سقف تعهدات بدنی بیمه نامه با رعایت تبصره ماده )9( و ماده )13( این قانون می باشد. در 
از  نقلیه مسبب حادثه بیش  از وسیله  مواردی که مجموع خسارات بدنی زیان دیدگان خارج 
سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه گر به نسبت خسارت وارد شده به هر یک از 
از زیان دیدگان  زیان دیدگان بین آنان تسهیم می گردد و ما  به  التفاوت خسارت بدنی هر یک 

توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی وفق )برابر( مقررات مربوط پرداخت می شود.
  ماده 13: بیمه گر یا صندوق حسب مورد مکلف اند خسارت بدنی تعلق گرفته به شخص ثالث را 
به قیمت یوم االداء )روزی که باید پرداخت کند( و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات 
نموده  پرداخت  زیان دیده  به  که  بدنی  در  صورتی که خسارت  بیمه گر،  کنند.  پرداخت  مربوط 
بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده )8( این قانون باشد، می تواند نسبت به مازاد پرداختی، به 
صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق در حساب های فی مابین منظور کند مشروط بر 
اینکه افزایش مبلغ قابل پرداخت بابت دیه منتسب )نسبت داده شده( به تأخیر بیمه گر نباشد.
تبصره: درصورتی که خسارت بدنی زیان دیده بیشتر از تعهد شرکت بیمه مندرج در ماده )8( 
پرونده  مستندات  کلیه  و  مذکور  مراتب  بالفاصله  است،  مکلف  بیمه  باشد، شرکت  قانون  این 
مربوط را از طریق سامانه الکترونیک موضوع ماده )55( به صندوق و بیمه مرکزی اطالع دهد.

  ماده 14: در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات 
راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه، علت اصلی وقوع یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد، 
بیمه گر مکلف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس 

از آن می تواند به شرح زیر برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند: 
الف( در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه: معادل دو و نیم 

درصد )2/5%( از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده
ب( در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه: معادل 

پنج درصد )5%( از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده
پ( در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بیمه نامه: 

معادل ده درصد )10%( از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده
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تبصره: مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز به موجب ماده )7( قانون رسیدگی به 
تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/8 تعیین می شود .

  ماده 15: در موارد زیر بیمه گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان دیده 
را پرداخت کند و پس از آن می تواند به قائم مقامی )جانشین( زیان دیده از طریق مراجع قانونی 
برای بازیافت تمام یا  بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است 

مراجعه کند:
الف( اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضایی

ب( رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان مؤثر در وقوع حادثه که به 
تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.

پ( درصورتی که راننده مسبب، فاقد گواهی نامه رانندگی باشد یا گواهی نامه او متناسب با نوع 
وسیله نقلیه نباشد.

ت( درصورتی که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن آگاه باشد.
تبصره 1: در صورت وجود اختالف میان بیمه گر و مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع 

قضایی صالح صورت خواهد گرفت.
تبصره 2: در مواردی که طبق این قانون بیمه گر حق رجوع به مسبب حادثه یا مقائم مقام 
قانونی وی را دارد،  اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمه گر در حکم اسناد الزم االجرا است و از 

طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و امالک کشور قابل مطالبه و وصول می باشد.
تبصره 3: در  صورتی  که حادثه در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون اخذ گواهی نامه 
رخ دهد، خسارت پرداخت شده به وسیله شرکت بیمه از آموزش گیرنده یا آزمون دهنده قابل بازیافت 

نخواهد بود و حسب مورد آموزش دهنده یا آزمون گیرنده، راننده محسوب می شود.
  ماده 16: چنانچه به حکم مرجع قضایی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص عالئم 
رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاه های 
اجرایی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بیمه گر و صندوق 
پس از پرداخت خسارت زیان دیده می تواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن 

در حکم دادگاه مشخص می شود به مسببان ذی ربط مراجعه کند.
دستگاه های ذی ربط مجازند مسئولیت کارکنان خویش را در قبال مسئولت های موضوع این 

ماده از محل اعتبارات جاری و تملک دارایی های سرمایه ای تحت اختیار، بیمه کنند.
تبصره: درصورتی که حسب نظریه افسران موضوع ماده )17( قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، 
نقص راه، وسیله نقلیه یا عامل انسانی مؤثر در بروز تصادف اعالم شود در صورت اعتراض ذی نفع، 
موضوع حسب مورد به کارشناس یا هیئت کارشناسان رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از 

قبیل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع می شود.
  ماده 17: موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:
الف( خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محموالت آن

ب( خسارت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی یا رادیواکتیو
پ( جریمه یا جزای نقدی

ت( اثبات قصد زیان دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و 
نیز اثبات هر نوع خدعه )کلک( و تبانی )هم دستی( نزد مراجع قضایی

معترض  باشد  داشته  وجود  اختالفی  )ب(  و  )الف(  بندهای  موارد  در  درصورتی که  ـ  تبصره 
کند. رجوع  صالح  قضایی  مرجع  به  می تواند 
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  ماده 18: آیین نامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط 
آن توسط بیمه مرکزی تهیه می شود و پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می رسد.

در آیین نامه مذکور باید عوامل زیر مد نظر قرار گیرد:
الف( ویژگی های وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری، سال ساخت و وضعیت ایمنی آن

ب( سوابق رانندگی و بیمه ای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت شده توسط نیروی 
خسارت های  رانندگی،  تخلفات  به  رسیدگی  قانون  موضوع  ایران  اسالمی  جمهوری  انتظامی 

به وی بابت حوادث منتسب  یا صندوق،  بیمه گر  توسط  پرداختی 
و  اقشار متوسط و ضعیف شامل موتور سیکلت  برای  نقلیه  از وسیله  استفاده  بودن  رایج  پ( 

ارزان قیمت سواری  خودروهای 
در آیین نامه موضوع این ماده باید مالحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد 

اقشار متوسط و ضعیف جامعه مدنظر قرار گیرد.
تبصره 1: بیمه مرکزی موظف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران ترتیبی 
اتخاذ کند که حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله ششم توسعه امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث 
براساس ویژگی های »راننده« فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگی و بیمه ای شخصی که 
پالک وسیله نقلیه به نام اوست به خسارت های پرداختی بابت حوادث منتسب به وی مالک 

عمل است.
تبصره 2: در آیین نامه موضوع این ماده نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه به صورت پلکانی 

و متناظر به تفکیک در مورد خسارات مالی و بدنی تعیین می شود.
تبصره 3: نرخ نامه حق بیمه موضوع این قانون در ابتدای هر سال با رعایت آیین نامه مصوب 
هیئت وزیران به وسیله بیمه مرکزی محاسبه و پس از تأیید شورای عالی بیمه، ابالغ می شود. در 
جلسات شورای عالی بیمه برای تعیین نرخ نامه موضوع این تبصره دبیر کل اتحادیه )سندیکای( 
رأی  با حق  ایران  بیمه گران  اتحادیه )سندیکای(  انتخاب  به  نظر  نفر صاحب  دو  و  بیمه گران 

شرکت می کنند. همچنین رئیس کل بیمه مرکزی در جلسات مذکور حق رأی دارد.
مصوب  نرخ های  از  کمتر   )%2/5( درصد  نیم  و  دو  تا  می توانند  بیمه  4: شرکت های  تبصره 
شورای عالی بیمه را مالک عمل خود قرار دهند. اعمال تخفیف بیشتر از دو و نیم درصد )%2/5( 
توسط شرکت های بیمه، منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است. بیمه مرکزی در اعطای 
این مجوز باید توانگری مالی شرکت و شرایط عمومی بازار و حفظ رقابت پذیری شرکت های 
بیمه را مدنظر قرار دهد. همچنین شرکت های بیمه می توانند در صورت ارائه خدمات ویژه به 
مشتریان، با تأیید بیمه مرکزی تا دو و نیم درصد )2/5%( بیش از قیمت های تعیین شده توسط 

بیمه مرکزی از بیمه گذار دریافت کنند.
تبصره 5: شرکت های بیمه موظف اند در چهارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطای تخفیف 
به رانندگانی در دوره های آموزشی رانندگی ایمن و کم خطر را سپری نموده و موفق به اخذ 
گواهی نامه مربوط شده اند، اقدام کنند. آیین نامه مربوط به این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی 

و نیروی انتظامی به تصویب هیئت وزیران می رسد.
  ماده 19: هرگونه قصور یا تقصیر بیمه گر یا نماینده وی در صدور بیمه نامه موضوع این قانون 

رافع ) از بین برنده( مسئولیت بیمه گر نیست.
  ماده 20: پوشش های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسالمی ایران است 

مگر آنکه در بیمه نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.
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1  شرایط سنی:

  رانندگان سواری و مینی بوس حداقل 23 سال
  رانندگان اتوبوس حداقل 25 سال. این گروه از رانندگان در سال اول صرفاً می بایست به 
عنوان راننده دوم در بخش حمل و نقل برون شهری مسافر فعالیت نمایند و در مسیرهایی 

که نیاز به یک راننده دارد فعالیت ننمایند.
  رانندگان دارای گواهی نامه پایه دوم صرفاً برای فعالیت با کامیون با حداکثر مجموع وزن و 

ظرفیت بار 6 تن حداقل 23 سال و رانندگان دارای گواهی نامه پایه یک حداقل 25 سال.
2  داشتن گواهی نامه معتبر رانندگی متناسب با نوع وسیله نقلیه مورد استفاده

3  دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی سوم راهنمایی برای رانندگان برون شهری و مدرک پایان 

دوره ابتدایی یا دوره ابتدایی برای رانندگان حمل و نقل روستایی
4  دارا بودن برگ صحت و سالمت جسمی و روحی رانندگی معتبر صادر شده توسط مراکز مجاز 

مورد تأیید سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
5  داشتن تابعیت ایران

6  گذراندن دوره های آموزشی عمومی و تخصصی

7  نداشتن سابقه محکومیت قطعی کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی می گردد.

8  نداشتن ممنوعیت قانونی برای رانندگی با وسایل نقلیه مربوطه

9  عدم تصدی به شغل تمام وقت و مستمر در قوای سه گانه و نیروهای مسلح و نهادهای انقالبی 

و مؤسسات عمومی غیر دولتی

شرایط صدور برگ فعالیت راننده

آیین نامه  بهداشتي حمل دستي بار

هدف از تدوین این آیین نامه محافظت از نیروي انساني و منابع مادي کشور، پیشگیري و کاهش 
آسیب هاي شغلي و ارتقای سطح بهره وري در کلیه کارگاه هایي مي باشد که حمل دستي بار و 

فرایندهاي مرتبط با آن انجام مي گیرد.

تعاریف: قبل از ارائه مقررات ابتدا تعریفی از اصطالحاتی که در آیین نامه مورد استفاده قرار گرفته 
است ارائه می شود.

  حمل دستي بار: انتقال و جابه جایی بار توسط دست یا دیگر بخش هاي بدن که همراه با باال بردن، 
پایین آوردن، کشیدن، هل دادن، نگه داشتن، چرخاندن بار و یا ترکیبي از موارد فوق مي باشد.

  ارگونومي: علم اصالح و بهینه سازي محیط، مشاغل و تجهیزات به گونه اي که متناسب با محدودیت ها 
و قابلیت هاي انسان باشد.

  بار متعارف: باري است که با توجه به شکل، اندازه، ابعاد، نوع، وزن و درجه حرارت آن، قابل 
حمل به وسیله کارگري است که داراي شرایط جسماني مناسب باشد.

  بار سنگین: باري است که وزن آن از حدود مجاز توصیه شده در این آیین نامه و حدود تعریف شده 
در ضمائم بیشتر باشد.
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  ایستگاه کار: فضایي است که کارگر در آن فضا به کمک تجهیزات و وسایل کار به فعالیت 
مربوط به خود مشغول است.

  فیزیولوژي کار: شاخه اي از علم ارگونومي است که در آن قابلیت و توانمندي افراد در انجام 
فعالیت هاي جسماني سنجیده مي شود.
  بارهاي بد دست: بارهایي هستند که :

الف( مچ دست براي نگه داشتن آن باید تا 90 درجه خم شود؛
ب( لبه هاي تیز و برنده دارند؛

ج( در ظروفي که به دست خوب جفت نمي شوند و داراي دسته مناسب نیستند واقع شده اند؛
د( در کیسه هاي نرم که از وسط خم مي شوند قرار دارند.

مقررات

  ماده 1: حمل دستي بار به صورت انفرادي در موارد ذیل ممنوع است:
الف( براي نوع کاري که انجام مي گیرد وزن بار سنگین باشد.

ب( در جایي بسیار بلند یا کوتاه )خارج ازحدود بین ران پا و شانه( قرار گرفته باشد.
ج( بسیار بزرگ، حجیم و یا داراي شکلي بوده که امکان دسترسي به آن مشکل باشد و یا جلوي 

دید شخص را بگیرد.
د( مرطوب، لغزنده و یا داراي لبه هاي تیز بوده به طوري که گرفتن آن مشکل باشد.

هـ( بي ثبات بوده و یا مرکز ثقل آن به دلیل حرکت محتویات آن تغییر نماید. براي مثال بشکه 
نیمه پر یا مالت سیمان داخل فرغون.

و( با حرکات یا وضعیت بدني خطرناک نظیر چرخیدن، خم شدن طوالني یا کشیده شدن بدن 
همراه باشد.

که  کارگاهي  و  محیطي  جوي،  نامناسب  شرایط  وجود  صورت  در  بار  دستي  حمل   :2   ماده 
احتمال بروز بیماري هاي ناشي از کار مي رود ممنوع است.

کار  مثال  )براي  باشد  داشته  همراه  به  را  محدودیت هایي  کار  انجام  شرایط  چنانچه  تبصره: 
در  را  کار  محیط  شرایط  نتوان  که  مرطوب(  و  گرم  یا  کنترل  قابل  غیر  و  باز  محیط هاي  در 
محدوده هاي مجازي که وزارت بهداشت اعالم نموده، نگهداري نمود تمهیدات دیگري از جمله 
توسط  مناسب  تغذیه  و  الزم  استراحت  زمان هاي  تعیین  بار،  وزن  کاهش  کار،  الگوي  تغییر 

کارفرما پیش بیني و اعمال شود.
  ماده 3: کارگراني که در فرایند شغلي خود به طور پیوسته یا ناپیوسته حمل دستي بار را انجام 
مي دهند بایستي از سالمت جسمي، روحي و رواني برخوردار بوده و از نظر شرایطي نظیر قد و 

وزن و جنسیت متناسب با وظیفه محوله باشند.
به ویژه  استخدام  حین  و  بدو  معاینات  انجام  به  منوط  مذکور  کارگران  به کارگیري  تبصره: 

معاینات مربوط به آسیب هاي اسکلتي عضالني مطابق قوانین کار و تأمین اجتماعي مي باشد.
  ماده 4: حمل دستي بار در صورتي مجاز است که امکان استفاده از وسایل یا تجهیزات مکانیکي 
مناسب و یا اصالح شرایط کارگاهي نظیر چیدمان دستگاه ها و تجهیزات و ایستگاه هاي کاري 

مقدور نباشد.
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  ماده 5: کارفرمایان مکلف اند چگونگي وضعیت حمل دستي بار در کارگاه را ارزیابي و خطرات 
مربوطه را شناسایي نموده و با استفاده از راهکارهاي صحیح و عملي مانند بهبود ایستگاه کار، 
انجام بسته بندي مناسب، چرخش کار و پیش بیني زمان استراحت نسبت به تقلیل تنش هاي 

کاري ناشي از حمل دستي بار اقدام نماید.
  ماده 6: کارفرما مکلف است وسایل حفاظت فردي متناسب با حمل دستي بار را براي کارگران 

فراهم نماید.
  ماده 7: کارگران موظف اند به کلیه دستورالعمل ها و توصیه  هاي بهداشتي و ایمني در زمینه 
حمل دستي بار که از طرف کارفرما و مراجع ذي صالح ارائه مي گردد عمل نموده و از وسایل 

حفاظت فردي که توسط کارفرما بدین منظور تهیه شده استفاده نمایند.
  ماده 8  : کارفرما مکلف است ضمن تعلیم روش هاي صحیح و مناسب حمل دستي بار، کارگران 

خود را از خطرات احتمالي آگاه نموده و نظارت هاي الزم را در این زمینه ها اعمال نماید.
  ماده 9: کارفرما مکلف است دستگیره هاي متناسب با نوع بار براي گرفتن بسته  ها و بارهاي 

بد دست را پیش بیني نماید.
  ماده 10: در فعالیت بلند کردن بار میزان مجاز بار براي کارگران مرد با گروه سني 50ـ19 

سال باید مطابق روش محاسباتي مندرج در ضمیمه شماره 1 عمل شود.
تبصره 1: میزان مجاز بلند کردن بار براي کارگران نوجوان و مرد باالي 50 سال 75 درصد 

مقدار به دست آمده از روش فوق مي باشد.
19 سال هفتاد درصد  تبصره 2: میزان مجاز بلند کردن بار براي کارگران زن با گروه سنی 50ـ 

مقدار به دست آمده از روش فوق مي باشد.
تبصره 3: میزان مجاز بلند کردن بار براي کارگران نوجوان و زن باالي 50 سال 45 درصد 

مقدار به دست آمده از روش فوق مي باشد.
  ماده 11: نیروهاي وارده به منظور کشیدن و هل دادن بار در حالت افقي و عمودي نباید از 

مقادیر مندرج در جداول 1 و 2 ضمیمه2 تجاوز نماید.
یا  استنشاقي  یا  پوستي  مواجهه  که  شیمیایي  و  سمي  مواد  دستي  حمل  جهت   :15   ماده 
گوارشي با آن منجر به ایجاد آسیب یا مسمومیت مي گردد استفاده از ظروف یا محفظه هاي 
مقاوم در بسته و محصور که امکان مواجهه با مواد مذکور وجود نداشته و داراي برچسب حاوي 

مشخصات ماده شیمیایي یا سمي مورد نظر باشد الزامي است.
  ماده 17: مسئولیت رعایت مقررات این آیین نامه بر عهده کارفرماي کارگاه بوده و در صورت وقوع 
هر گونه بیماري ناشي از کار به دلیل عدم توجه به الزامات قانوني مطابق مواد 175 و 176 قانون 
کار عمل شده و کارفرما مکلف به جبران خسارت وارده به زیان دیدگان مي باشد و کارگران نیز 

موظف به رعایت دستورالعمل ها و توصیه هاي آموزشي در زمینه حمل دستي بار مي باشند.
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قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی )آخرین قانون در زمان تألیف کتاب: قانون مصوب اسفند سال 
1389( مرجع رسیدگی به تخلفات و جرائم رانندگی بوده و به موجب ماده 1 همین قانون؛ همه 
رانندگان، سرنشینان وسایل نقلیه، متصدیان حمل و نقل زمینی، عابرین پیاده و فعاالن در حوزه 

حمل و نقل و عبور و مرور مشمول این قانون می باشند.
رانندگان  لذا  باالیی دارد  نقلیه عمومی است و ضریب سرنشین  اتوبوس یک وسیله  آنجا که  از 
اتوبوس های شهری باید از سالمت کامل جسمی، روحی و روانی برخوردار بوده و عالوه بر تسلط 
بر رانندگی و آشنایی کامل با تابلوها و عالئم راهنمایی و رانندگی به هنگام رانندگی کامالً صبور 

و خویشتن دار بوده و از خودگذشتگی داشته باشد.
توجه داشته باشید که رانندگان اتوبوس باید گواهی نامه پایه یک داشته و با آیین نامه راهنمایی 
و رانندگی آشنایی کامل داشته باشند. از مهم ترین مقررات رانندگی که یک راننده اتوبوس باید 
برآنها مسلط باشد می توان به مقررات رانندگی مسیر و جهت عبور، سرعت، سبقت، حق تقدم، 

استفاده از چراغ ها، گردش، توقف و مقررات موتور سیکلت و دوچرخه اشاره کرد.
نمونه هایی از آیین نامه هایی که در این بخش می توان یافت عبارت اند از:

  آیین نامه انضباطی سازمان های حمل و نقل همگانی کشور
  آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مدارس

  آیین نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و اصالحیه های بعدی آن
اطالعات مفید دیگری نیز درباره شبکه حمل و نقل همگانی شهر تهران در وبگاه سامانۀ حمل و نقل 

همگانی شهر تهران در دسترس است:
 http: //rahvar120.ir جدول تخلفات رانندگی پُرخطر )برای اطالع روزآمد و دقیق از این قوانین به وبگاه

مراجعه کنید(.
تخلفات و جرائم رانندگی نیز در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به طور کامل آمده است که 
مهم ترین آنها تخلفات رانندگی پُرخطر می باشند که همگی عالوه بر جریمه نقدی دارای نمره منفی 

نیز هستند. فهرست برخی از مهم ترین تخلفات در جدول صفحه 143 فصل چهارم آمده است.

قوانین و دستورالعمل های حمل و نقل همگانی 



68

دستورالعمل نحوه رسیدگی کمیسیون ماده12 )آئین نامه حمل بار و مسافر و مدت لغو 
پروانه فعالیت و تعطیلی مؤسسات حمل و نقل جاده ای(

  ماده 1: ضوابط نحوه رسیدگی موضوع این دستورالعمل مجموعه اصول و مقرراتی است که برای 
کشف تخلف و نحوه رسیدگی و صدور رأی و اجرای آن توسط سازمان حمل و نقل و پایانه های 

کشور وضع شده است.
  ماده 2: تخلفات موضوع این دستورالعمل به کلیه تخلفات احصا شده در آیین نامه حمل بار و 
مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت و تعطیلی مؤسسات حمل و نقل جاده ای مصوب 78/08/05 

اطالق می گردد.
به طور  فعالیت  پروانه  لغو    ماده 3: حکم مجازات شرکت ها و مؤسسات متخلف حسب مورد 

موقت و دائم می باشد.
از اینکه شرکت یا مؤسسه حمل و نقل پس از رسیدگی و    ماده 4: تکرار تخلف عبارت است 

صدور رأی توسط کمیسیون و اجرای آن مجدداً مرتکب تخلف می گردد.
  ماده 5: شاکی و ذی نفع در این دستورالعمل عبارت اند از سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور 
)اعم از مرکزی و استانی( به عنوان متولی اجرای ضوابط و مقررات حمل و نقل و صاحبان کاال و 

مسافرین و رانندگان درخصوص دریافت کمیسیون )کارمزد( اضافی.
  ماده 6  : منظور از آیین نامه حمل بار و مسافر که به طور اختصار در این دستورالعمل قید شده 
جاده ای  و  حمل و نقل  مؤسسات  وتعطیلی  پروانه  لغو  مدت  و  بارمسافر  حمل  آیین نامه  است 
موضوع ماده 14 قانون اصالح قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی می باشد.

  ماده 7: دبیرخانه کمیسیون عبارت است از واحدی که در دفتر حقوقی و تدوین مقررات به 
منظور تعیین وقت رسیدگی و دریافت لوایح دفاعیه شرکت ها و مؤسسات متخلفی که پرونده 
و  استان ها  سازمان  به  کمیسیون  رأی  ابالغ  همچنین  و  می باشد  مطرح  کمیسیون  در  آنان 
متخلفین جهت اجرای آن تشکیل می شود و فردی از طرف ریاست کمیسیون به عنوان دبیر آن 

انتخاب می گردد که در جلسات کمیسیون بدون حق رأی شرکت می نماید.
از مدیر کل دفتر  بار و مسافر متشکل  کمیسیون موضوع ماده 12 آیین نامه حمل    ماده 8  : 
حقوقی و تدوین مقررات به عنوان رئیس کمیسیون و مدیر کل دفاتر حمل و نقل کاال یا مسافر 
یا ترانزیت و امور بین الملل یا ایمنی و ترافیک )حسب مورد( و نماینده انجمن یا اتحادیه صنفی 

شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل کاال یا مسافر مربوطه.
اعضای  استان ها  سازمان  در  کمیسیون  تشکیل  و  استانی  اختیار  تفویض  در صورت  تبصره : 

تشکیل دهنده کمیسیون حسب نظر ریاست سازمان تعیین و اعالم خواهند شد.

فصل اول ـ تعاریف وكلیات
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  ماده 9: کلیه واحدهای اجرائی سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور تا زمانی تفویض اختیار صورت 
نگرفته باشند مکلف اند با مشاهده تخلف شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر مراتب را همراه 
با اسناد و مدارک مربوط به واحد ستادی سازمان در مرکز )دفترحمل و نقل کاال یا دفترحمل و نقل 

مسافر و ترانزیت امور بین الملل حسب مورد جهت تشکیل پرونده مقدماتی( ارسال نمایند.
از وصول  موظف اند پس  الملل  بین  امور  ترانزیت  و  مسافر  و  کاال  دفاتر حمل و نقل    ماده10: 
در  اعالم شده  تخلفات  بررسی  مسافر ضمن  و  بار  مؤسسات حمل و نقل  و  تخلفات شرکت ها 
صورت انطباق آن با یکی از تخلفات احصا شده در آیین نامه حمل بار و مسافر مراتب را به 
دبیرخانه کمیسیون در دفتر حقوقی و تدوین مقررات جهت تعیین وقت رسیدگی و طرح آن 

درکمیسیون ارسال نمایند.
  ماده 11: دبیرخانه کمیسیون پس از وصول پرونده شرکت ها و مؤسسات متخلف با هماهنگی 
قبلی با اعضای کمیسیون جهت رسیدگی به تخلف تعیین وقت نموده و مراتب را به شرکت یا 

مؤسسه ای که پرونده اش در وقت مقرر درکمیسیون مطرح خواهد شد ابالغ می نماید.
  ماده 12: شرکت یا مؤسسه ای که پرونده اش درکمیسیون مطرح می باشد با اعالم و ابالغ وقت 
رسیدگی توسط دبیرخانه کمیسیون که فاصله آن کمتر از 10 روز نخواهد بود می تواند در جلسه 
کمیسیون شرکت نموده و از تخلفات انتسابی به خود دفاع نماید. همچنین می تواند تا قبل از 

تشکیل جلسه کمیسیون الیحه دفاعیه تنظیم نموده و به دبیرخانه کمیسیون تحویل نماید.
  ماده 13: شرکت در جلسات کمیسیون جهت دفاع و پاسخگویی در شرکت های حمل و نقل توسط 
رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و در مؤسسات حمل و نقل توسط صاحب امتیاز یا مدیر مسئول 

به عمل خواهد آمد.
تبصره 1: چنانچه مدیران شرکت یا مؤسسه ای که پرونده اش در کمیسیون مطرح است نتواند 
شوند  حاضر  جلسه  در  مقرر  وقت  در  مثبته  مدارک  ارائه  با  پزشکی  یا  قانونی  عذر  علت  به 

کمیسیون می تواند در صورت ضرورت تشکیل جلسه را برای یک مرتبه تجدید نماید.
تبصره 2: استفاده از وکالی دادگستری توسط شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل در جلسات 

کمیسیون جهت دفاع از تخلف انتسابی با ارائه وکالت نامه بالمانع می باشد.
  ماده 14: به اسناد و مدارکی که پس از رسیدگی در جلسه کمیسیون اتخاذ و تصمیم واصل شود 
ترتیب اثر داده نخواهد شد مگر آنکه ذی نفع اعاده رسیدگی را درخواست نماید و کمیسیون با 

توجه به مدارک ارائه شده رسیدگی مجدد را بپذیرد.
  ماده 15: چنانچه کمیسیون تحقیقات مقدماتی انجام شده را کافی تشخیص ندهد می تواند 
ضمن اعاده پرونده به واحدهای اجرائی از آنان درخواست تحقیقات تکمیلی را بنماید که در 
این صورت پس از انجام تحقیقات تکمیلی که مدت آن حداکثر یک ماه خواهد بود مراتب در 

اولین جلسه کمیسیون مطرح و رسیدگی مجدد به عمل خواهد آمد.
با تشکیل  تبصره: در مواردی که کمیسیون موضوع را حائز اهمیت تشخیص دهد می تواند 

گروه تحقیق تحقیقات الزم را به عمل آورده و اتخاذ تصمیم نماید.
  ماده 16: از زمان تشکیل پرونده مقدماتی تا رسیدگی و صدور رأی توسط کمیسیون از فعالیت 

شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل ذی ربط ممانعت به عمل نخواهد آمد.

فصل دوم ـ كشف تخلف و تشكیل پرونده مقدماتی
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  ماده 17: جلسات کمیسیون با حضور تمام اعضای رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم و صدور رأی 
درآن با اکثریت نسبی به عمل می آید.

تبصره: چنانچه جلسات کمیسیون به اکثریت الزم نرسد پرونده هایی که برای آن جلسه تعیین 
وقت شده اند در جلسه بعدی کمیسیون مطرح و رسیدگی خواهد شد مگر آنکه جلسه بعدی از 
نظر تعداد پرونده تعیین وقت شده کامل باشد که در این صورت وقت فوق العاده تعیین خواهد شد.

  ماده 18: رسیدگی به تخلفات حمل و نقل شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل در کمیسیون مانع 
به جرائم عمومی  لیکن  آنان نمی باشد  ارتکاب جرائم عمومی  به  تعقیب کیفری متخلفین  از 

)غیرحمل و نقل( آنان در دادگاه های عمومی کشور رسیدگی خواهد شد.
  ماده 19: کلیه آرای صادره توسط کمیسیون بایستی مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و 

دالیل آن در متن رأی صادره ذکر شود.

فصل سوم ـ ترتیب رسیدگی درجلسات كمیسیون

فصل چهارم ـ اعاده رسیدگی و برائت

  ماده 20: اعاده رسیدگی توسط کمیسیون صرفاً در محل زیر امکان پذیر خواهد بود:
کمیسیون  از  کتباً  را  مراتب  و  برده  پی  کمیسیون  اشتباه  به  کمیسیون  اعضای  از  1  یکی 

درخواست نماید.
2  مدیرکل سازمان حمل و نقل و پایانه های استان ذی ربط با مالحظه اسناد و مدارک جدید 

که مؤثر در رأی صادره باشد درخواست اعاده رسیدگی را بنماید.
3  به درخواست کتبی شرکت یا مؤسسه ذی ربط و وارد دانستن دالیل ابزاری درکمیسیون

تبصره: درصورت تحقق هریک از بندهای این ماده اعاده رسیدگی در اولین جلسه کمیسیون 
و یا در وقت فوق العاده به عمل خواهد آمد.

  ماده 21: چنانچه کمیسیون تشخیص دهد تخلف انتسابی متوجه شرکت یا مؤسسه مذکور نبوده و یا 
اساساً عمل ارتکابی تخلف محسوب نمی گردد با صدور رأی برائت پرونده را مختومه اعالم می نماید.

فصل پنجم ـ صدور رأی و اجرای آن

  ماده 22: در انشای رأی توسط کمیسیون نکات ذیل بایستی در آن تصریح و به واحدهای 
اجرائی و محکوم علیه ابالغ شود:

1  شماره پرونده و جلسه کمیسیون با ذکر تاریخ

2  مشخصات شرکت یا مؤسسه حمل و نقل با ذکر نام مدیران مسئول آنها

3  تخلفات ارتکابی توسط شرکت یا مؤسسه حمل و نقل

4  دالیل و مستندات رأی صادره

5  شرح رأی صادره
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  ماده 23: آرای صادره توسط کمیسیون قطعی می باشد و حداکثر ظرف ده روز و پس از صدور 
بایستی توسط دبیرخانه به واحدهای اجرائی سازمان های استانی و محکوم علیه ابالغ شود.

نیروی  طریق  از  صادره  آرای  ابالغ  از  پس  بالفاصله  مکلف اند  استانی  سازمان های   :1 تبصره 
انتظامی رأی صادره را به مورد اجرا بگذارند.

تبصره 2: چنانچه به هرعلت امکان اجرای آرای صادره توسط نیروی انتظامی یا سازمان وجود 
نداشته باشد مراتب توسط سازمان استانی کتباً به اطالع کمیسیون خواهد رسید تا کمیسیون 

ضمن بررسی نسبت به رفع موانع اجرای حکم اقدام نماید.

پاره ای از مواد قانون الزام شرکت ها و مؤسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت 
وضعیت مسافری و بارنامه )مصوب 1368/2/31(

  ماده 1: شرکت ها و مؤسساتی که در امر حمل و نقل جاده ای بین شهری مسافر یا کاال اعم از 
داخلی و بین المللی فعالیت می نمایند، موظف اند برحسب نوع فعالیت برای هر جابه جایی از 
صورت وضعیت مسافری و بارنامه های داخلی و بین المللی موضوع این قانون استفاده نمایند و 

به جای آن مجاز به استفاده از اوراق انحصاری، اختصاصی یا انواع دیگر نمی باشند.
  ماده 2: بارنامه داخلی موضوع این قانون عبارت است از سند کاشف از حقوق مالکیت که طرح 
آن توسط وزارت راه و ترابری تهیه و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و پس از 
وصول حق تمبر به میزان 1000ریال به موجب حواله وزارت راه و ترابری در اختیار شرکت ها 
بین شهرهای  کاال جهت جابه جایی محموالت  داخلی  مجاز حمل و نقل جاده ای  و مؤسسات 

کشور قرار خواهد گرفت.
تبصره: صدور بارنامه جهت حمل محموالت به صورت خرده بار تابع ضوابطی خواهد بود که 
از سوی وزارت راه وترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعالم خواهد شد و میزان 

حق تمبر بارنامه خرده بار1000ریال تعیین می گردد.
  ماده 5 : چنانچه شرکت ها و مؤسسات ترابری جاده ای مسافر و کاال در خصوص نحوه استفاده 

از صورت وضعیت مسافری و بارنامه موارد ذیل را رعایت نکنند متخلف محسوب می شوند.
بر حسب نوع فعالیت از اوراق مذکور در مواد )2(، )3( و )4( این قانون استفاده ننمایند یا به جای 

آنها از اوراق عادی استفاده نمایند.
به طور غیر مجاز صورت وضعیت مسافری یا بارنامه تهیه و مورد استفاده قرار دهند.

مشخصات مسافر و محموله با اوراق مذکور مطابقت نداشته باشد و یا مندرجات آن را تکمیل ننمایند. 
را به صورت متعارض و متفاوت  یا صورت وضعیت مسافری  بارنامه و  نسخه های متعدد یک 

تکمیل کنند.
اوراق مزبور در موارد یادشده را به اشخاص دیگر و غیرمجاز واگذار نمایند.

اوراق مورد اشاره را برای رانندگان فاقد دفترچه کار )برگ فعالیت( معتبر صادر نمایند.
مقررات مربوط به نحوه تنظیم و استفاده از بارنامه و صورت وضعیت و بلیت مسافری را رعایت ننمایند.

به  اول  بار  برای  پایانه های کشور )در استان ها( در صورت احراز تخلف  سازمان حمل و نقل و 
شرکت یا مؤسسه حمل و نقل تذکر یا توبیخ کتبی داده و برای بار دوم و سوم از یک ماه تا یک 
سال خدمات مربوط به ارائه بارنامه و صورت وضعیت مسافری و سایر خدمات حمل ونقلی را 

قطع نموده و برای بار چهارم پروانه فعالیت آن را به طور دائم لغو می نماید.
تبصره 1: هرگاه شرکت یا مؤسسه ای دارای شعبه یا شعبی باشد و هر یک از تخلفات مندرج 
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در فوق توسط شعبه یا شعب صورت گیرد، سازمان می تواند به ترتیب مقرر در فوق نسبت به 
تخلفات شعبه یا شعب و یا شرکت یا مؤسسه اصلی اقدام نماید.

لغو  دائم  به طور  آن  فعالیت  پروانه  یا مدیرعامل شرکت متخلف که  تبصره 2: مدیر مؤسسه 
می گردد، نمی تواند در شرکت یا مؤسسه حمل و نقل دیگری تصدی مدیریت را به عهده گیرد 

یا پروانه فعالیت جدید اخذ نماید.
تبصره 3: تصمیم راجع به قطع خدمات مذکور برای مدت یک ماه قطعی و غیر قابل اعتراض 
می باشد. تصمیم مربوط به قطع خدمات بیش از یک ماه قابل اعتراض بوده و شرکت یا مؤسسه 
حمل و نقل معترض مي تواند ظرف حداکثر بیست روز از تاریخ ابالغ تصمیم اتخاذ شده، اعتراض 
از نماینده وزارت راه وترابری، یک قاضی به معرفی رئیس قوه  خود را به کمیسیونی مرکب 
قضائیه و نماینده صنف مربوط در استان که در محل سازمان حمل و نقل و پایانه های استان 

تشکیل می گردد ارائه نماید. تصمیم کمیسیون مذکور، قطعی و الزم االجرا است.
تصمیم راجع به لغو دائم پروانه فعالیت شرکت یا مؤسسه و تعطیلی دائم شعبه یا شعب در مدت 
مذکور قابل اعتراض بوده و برای رسیدگی به این گونه اعتراضات کمیسیونی مرکب از نماینده 
وزارت راه وترابری، نماینده کانون عالی انجمن های صنفی مربوطه و یک قاضی به معرفی رئیس 

قوه قضائیه در محل وزارت راه وترابری در مرکز کشور تشکیل خواهد شد.
در هر حال تصمیمات و احکام صادره از ناحیه سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور و کمیسیون های 

مذکور نافی حقوق ذی نفع در طرح دعوی و اعتراض نزد مراجع ذی ربط قضایی نخواهد بود.
تبصره 4: تصمیمات اولیه سازمان یاد شده در مهلت مقرر برای اعتراض، غیرقابل اجرا است. 
باشد،  گرفته  صورت  قانونی  مهلت  ظرف  اعتراض  چنانچه  نیز  مذکور  مهلت  انقضای  از  پس 
اجرا   )3( تبصره  در  مندرج  کمیسیون های  در  موضوع  قطعی  تکلیف  تعیین  تا  اولیه  تصمیم 
نخواهد شد. در صورت عدم ارائه اعتراض، تصمیم اولیه قطعی و الزم االجرا خواهد بود. درصورت 
وضعیت های  صورت  و  بارنامه ها  که  است  موظف  متخلف  مؤسسه  یا  شرکت  تصمیم،  اجرای 

مصرف نشده را در اختیار سازمان موصوف قرار دهد.
تبصره 5  : دستمزد کارکنان شرکت یا مؤسسه حمل و نقل و یا شعبه یا شعب آنها و خسارات 
قانونی وارده به افراد مذکور در مدت قطع خدمات به وسیله صاحب امتیاز مؤسسه یا مدیران 
مسئول شرکت پرداخت خواهد شد. در این موارد شرکت یا مؤسسه حمل و نقل مکلف است 
ترتیب حمل کاال )پس از تأیید صاحب کاال( و حمل مسافرینی را که قباًل تعهد کرده به وسیله 
شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل مجاز دیگری بدهد در غیراین صورت مسئول خسارات وارده 

به اشخاص ثالث خواهد بود.
نیروی انتظامی موظف است با اعالم سازمان نسبت به تعطیلی مؤسسه یا شرکت حمل و نقل و 

شعبه یا شعب آنها در مورد لغو دائم پروانه فعالیت اقدام نماید.
مواد  در  شده  یاد  اوراق  بدون  باربری  و  مسافربری  نقلیه  وسایل  رانندگان  چنانچه   : 6   ماده 
ذی ربط این قانون اقدام به جابه جایی مسافر یا حمل بار بنمایند و یا محموله و مسافر همراه 
آنها با موارد قید شده در بارنامه و صورت وضعیت مسافری که در اختیار دارند مطابقت نداشته 
باشد، متخلف محسوب و مأموران راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی موظف اند متخلفان را بر 
اساس قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی و از طریق صدور برگ اخطاریه به 
مبلغ دویست هزار )200000( ریال جریمه نموده و در دفترچه کار )برگ فعالیت( آنان ثبت 

و مراتب را به سازمان حمل و نقل و پایانه های استان مربوطه اعالم نمایند.
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برای  فعالیت( ممنوع است  )برگ  بدون همراه داشتن دفترچه کار  تردد در جاده ها  تبصره: 
دفترچه کار )برگ فعالیت( به مدت حداکثر شش ماه به تشخیص سازمان یادشده المثنی صادر 
نخواهد شد. شرایط و ضوابط صدور، لغو، تمدید و تجدید دفترچه کار )برگ فعالیت( توسط 
وزیر راه و ترابری تعیین می شود و با صدور آن دفترچه کار و کنترل سرعت صادره از سوی 

نیروی انتظامی لغو می گردد.
  ماده 7: هرکس اوراق بارنامه و یا صورت وضعیت مسافری را جعل و تزویر نماید و یا با علم به 
مجعول بودن آن استفاده کند، به تشخیص دادگاه صالح برحسب مورد به مجازات های مقرر در 
مواد )532(، )533( و )535( قانون مجازات اسالمی )تعزیرات( مصوب 1375/3/2 محکوم می شود.
  ماده 9 اصالحی: هر شخص غیر مجاز که مبادرت به تهیه و یا استفاده از صورت وضعیت مسافری 
و یا بارنامه نماید به حبس از یک  ماه تا شش  ماه و جزای نقدی از یک  میلیون )1000000(  ریال 

تا ده میلیون )10000000(  ریال محکوم خواهد شد.

آیین نامه اجرایی موارد معافیت استفاده از بارنامه 

  ماده 1: موارد مشروحه زیر مشمول صدور و استفاده از اوراق بارنامه داخلی موضوع قانون » الزام 
شرکت ها و مؤسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه« مصوب 

1368 نمی باشد.
1  حمل محصوالت کشاورزی از مزارع به کارخانجات مربوط واقع در اطراف مزرعه مشروط 

بر آنکه در مسیر تردد این قبیل محموالت مؤسسه حمل و نقل مجاز وجود نداشته باشد.
2  حمل و نقل کاال از مبدأ یک روستا به مقصد روستای دیگر که در مسیر آن، شهر یا بخش 

دارای مؤسسه حمل و نقل مجاز وجود نداشته باشد.
3  حمل و نقل کاال از روستا به محدوده نزدیک ترین شهر )و بالعکس( با حداکثر فاصله بیست 

)20( کیلومتر.
4  حمل و نقل کاال از شهرها تا شعاع حداکثر پانزده )15(کیلومترخارج از محدوده آنها.

5  حمل و نقل کاال با وسایل نقلیه باربری که ظرفیت بارگیری آنها دو تن یا کمتر باشد.

تبصره 1: برای وسایل نقلیه باربری با ظرفیت باالتر از دو تن، صدور و استفاده از بارنامه الزامی است.
تبصره 2: عدم استفاده و صدور اوراق بارنامه جهت موارد فوق، مانع از اقدام ذی نفع در زمینه 
باشد،  نظیر آن  موارد  و  مالکیت  اسناد دیگری که کاشف حقوق  و  اوراق  از  استفاده  و  صدور 

نخواهد بود.

فهرست موارد احتمالی تخلفات شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل جاده ای کاال درخصوص 
استفاده از بارنامه

1  عدم استفاده از بارنامه در عملیات حمل و نقل. 

2  استفاده از اوراق عادی یا غیررسمی به عنوان بارنامه.

3  تهیه بارنامه از طریق غیرمجاز و استفاده از آن.

4  واگذاری یا فروش بارنامه به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر.

5  عدم تکمیل مندرجات بارنامه.

6  جعل و تزویر در تحریر مندرجات بارنامه.
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7  مخدوش نمودن و جعل در بارنامه.

8  مغایرت مندرجات بارنامه با مشخصات محموله.

9  استفاده غیرمجاز از نسخ بارنامه)مغایرت مندرجات نسخ مختلف یک بارنامه(.

10  صدور بارنامه در نقاط خارج از حوزه مجاز فعالیت.
11  صدور بارنامه به صورت رفت و برگشت.

12  صدور بارنامه و تحویل بار به رانندگان فاقد صالحیت و مدارک الزم.
13  صدور بارنامه و تحویل بار به وسایط نقلیه فاقد مدارک الزم و وسایل ایمنی مورد نیاز./ک 6/1

حقوق و وظایف متصدی حمل و نقل در قانون تجارت

متصدی حمل و نقل که مسئولیت حمل کاالیی را از نقطه ای به نقطه دیگر بر عهده دارد دارای 
حقوق و وظایفی است که در ماده 384 قانون تجارت و مواد بعدی آن مشخص گردیده و مهم ترین 

آنها به  شرح زیر می باشد؛
1  متصدی حمل و نقل باید وصول کاال را به مرسل الیه )ارسال کننده( اطالع دهد.

2  باید کلیه مخارج و وجوهی که متصدی حمل و نقل قانوناً مستحق مطالبه آن می باشد به او 

پرداخت نماید.
هم  متصدی حمل و نقل  نماید  خودداری  مزبور  وجوه  پرداخت  از  ارسال کننده  3  در صورتی  که 

ارسال کننده مخارج متصدی  تا  بنابراین  او خودداری کند  به  مال التجاره  تسلیم  از  می تواند 
حمل و نقل را نپردازد حق تحویل گرفتن کاال را ندارد مگر اینکه مبلغ مورد بحث را در صندوق 

دادگستری به  طور امانت تسلیم نماید.
یا  و  نباشد  دسترسی  او  به  اینکه  یا  و  نکند  قبول  را  مال التجاره  ارسال کننده  4  در صورتی که 

اینکه مخارج و وجوه مربوط به حمل و نقل کاال به متصدی آن تحویل و تأدیه نگردد متصدی 
حمل و نقل باید فوراً چگونگی را به ارسال کننده کاال اطالع دهد و به طور موّقت مال التجاره را 
نزد خود نگهداری و یا به شخص ثالثی به طور امانت بسپارد و در این صورت مخارج هرگونه 

نقص و عیبی که متوّجه کاال بشود به  عهده ارسال کننده آن خواهد بود.
5  در صورتی که ارسال کننده و یا گیرنده کاال در مدت مناسبی تکلیف مال التجاره را مشّخص و 

معلوم ننماید متصدی حمل و نقل حق دارد چگونگی را به اطالع دادستان محل رسانیده و یا 
اجازه و یا نماینده وی مال التجاره را به فروش برساند.

یا قیمت آن  و  باشد  بین رفتن فوری  از  ارسال شده در معرض  اشیای  6  در مواردی که کاال و 

متصدی  توسط  کاال  فروش  جریان  باید  نباشد  شده  انجام  هزینه های  و  مخارج  جواب گوی 
حمل و نقل به ارسال کننده و گیرنده آن اّطالع داده شود و با تجویز دادستان محل و یا نماینده 

او و با نظارت وی در مورد فروش کاال اقدام گردد.
یا  و  تحویل  نحوه  در  اختالفی  متصدی حمل و نقل  و  کاال  گیرنده  و  ارسال کننده  بین  7  هرگاه 

مطالبه وجوه و مخارج و یا هر موضوع مربوط به مال التجاره حاصل شود رفع اختالف یا دادگاه 
صالحیت دار محلّی که کاال در آنجا وجود دارد خواهد بود و در صورت تقاضای هر یک از طرفین 
مبنی بر اینکه مال نزد فرد دیگری به  طور امانت سپرده شود و یا اینکه به فروش برسد دادگاه 
می تواند تصمیم مقتضی اتخاذ نماید و در صورتی که تصمیم دادگاه مبنی بر فروش مال التجاره 
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باشد چگونگی و وضعیت موجود مال باید صورت مجلس گردد و به امضای متصدی حمل و نقل و 
ارسال کننده و مأمورین ذی صالح برسد. لیکن در صورتی که مرسل الیه کلیه مخارج و هزینه های 

مورد مطالبه را به صندوق دادگاه سپرده باشد از فروش آن کاال می تواند جلوگیری کند.

مسئولّیت متصدی حمل و نقل

متصدی حمل  و نقل که عدل ها و بسته های ارسالی را تحویل می گیرد موظف است در مدتی که 
مقرر گردیده آنها را صحیح و سالم به مقصد برساند و به گیرنده آن تحویل نماید. چنانچه در 
تحویل و تسلیم و یا حمل و نقل آن تعلّل و مسامحه کند مسئول بوده و حسب مورد باید قیمت 

آن را بپردازد و یا خسارت وارده را تأدیه نماید.
1  هرگاه مال التجاره را تلف نموده باشد موظف به جبران خسارت است.

2  هرگاه به مال التجاره خسارتی وارد نموده باشد مسئول جبران آن است البته میزان خسارت 

از قیمت مال التجاره تجاوز نخواهد نمود مگر اینکه طرفین شرط نموده باشند که در صورت 
ایجاد خسارت مبلغ بیشتری از قیمت آن را بپردازد.

3  چنانچه متصدی حمل و نقل قرارداد حمل و نقل را امضا نموده ولی کاال را به فرد دیگری سپرده 

که تحویل دهد و خسارت، ناشی از عمل فرد اخیر باشد مسئولیت جبران خسارت به عهده 
متصدی حمل و نقل خواهد بود برای اینکه او طرف قرارداد حمل و نقل می باشد زیرا همیشه 
شرکت ها و بنگاه هایی که متصدی حمل و نقل می باشند خود حمل کننده کاال نبوده بلکه آن 
را جهت حمل به دیگری می سپارند بدین جهت نمی توان مسئولیت آنها را نادیده گرفت چرا 

که طرف قرارداد می باشند.
موارد منع متصدی از پرداخت قیمت در موارد زیر با وجود تلف شدن و یا عیب و نقص کاال متصدی 
حمل و نقل مسئول پرداخت بهای آن نخواهد بود که به آنها موارد عدم مسئولیت متصدی حمل و نقل 

کاال گفته می شود:
1  درصورتی که متصدی حمل و نقل ثابت نماید که تلف شدن مال التجاره مربوط به خود جنس 

بوده است مثل فساد میوه با وجود مراقبت کامل در حمل و نقل آن.
2  درمواردی که متصدی حمل و نقل اثبات نماید که تلف یا گم شدن مال التجاره مربوط به تقصیر 

ارسال کننده و یا گیرنده آن و یا ناشی از دستورات آنها بوده است.
3  درصورتی که متصدی حمل و نقل ثابت نماید که تلف یا گم شدن مال التجاره مربوط به حوادث 

قهری و طبیعی از قبیل سیل و... بوده است و مواظبت و مراقبت تأثیری نداشته است.
4  حمل و نقل کاال با پست از شمول مقررات این قانون خارج است.
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مبادی  از  کاالیی  آن  که طی  است  مراحلی  سلسله  از  عبارت  کاال  خارجی  ترانزیت   :1   ماده 
خارجی به مقصد کشور ثالث و یا نگهداری آن در مناطق حراست شده و ترتیب حمل تدریجی 
آن به تقاضای صاحب کاال از قلمرو جمهوری اسالمی ایران از یک نقطه مرزی کشور وارد و کاال 

از همان نقطه یا از دیگر نقاط مرزی کشور خارج می گردد.
تبصره: آن میزان از کاالهایی که وارد مناطق حراست شده می شوند در صورتی که تقاضای 
حمل آن به مقاصد داخل کشور توسط صاحب کاال داده شود تابع مقررات و ضوابط کاالهای 

وارده به کشور خواهد بود.
توزیع منطقه ای  برقراری تسهیالت الزم در  ترانزیت کشور و  امور  انتظام  به منظور     ماده 2: 
کاالهای ترانزیتی و تحصیل عایدات حاصل از این انتظام، هر یک از پایانه ها باربری ایستگاه های 
راه آهن و فرودگاه ها که بر حسب تقاضای وزارت راه و ترابری و تصویب شورای عالی هماهنگی 
ترابری کشور و  یا رعایت مقررات و ضوابط مربوطه، محوطه های گمرکی شناخته شود و گمرک 

جمهوری اسالمی ایران موظف است نسبت به ایجاد تسهیالت در  مناطق فوق اقدام نماید.
قراردادهای  حدود  در  می گردند  وارد  کشور  به  که  کاالهایی  خارجی  ترانزیت   :3   ماده 
موافقت نامه های منعقده بین دولت های طرفین نیاز به کسب  هیچ گونه مجوزی ندارند، مگر 

اینکه بنا بر علل امنیتی و مذهبی ورود آن به کشور ممنوع باشد.
تبصره 1: فهرست کاالهای ممنوعه برای ترانزیت خارجی توسط شورای امنیت کشور تهیه و 

به تصویب هیئت وزیران می رسد.
تبصره 2: ترانزیت خارجی محموالت دامی و نباتی و شیمیایی منوط به کسب مجوز مراجع 

مربوطه خواهد بود.
عبور  کشور  از  خارجی  ترانزیت  عنوان  تحت  که  کاال  حامل  کانتینرهای  و  کاالها   :4   ماده 
می کنند، جزو واردات و صادرات قطعی محسوب نمی گردند و از پرداخت حقوق گمرکی، سود 
بازرگانی و عوارض معاف است لکن مشمول پرداخت هزینه های گمرکی و عملیاتی خواهند بود، 
مگر اینکه در  موافقت نامه ترانزیتی بین دولت با کشورهای دیگر یا موافقت نامه های گمرکی و 
حمل و نقل بین المللی، مقررات خاصی برای آنها تعیین شده یا بشود که  در این صورت کاالی 

ترانزیتی تابع همان مقرراتی خواهد بود که در موافقت نامه های مربوط تعیین شده است.
  ماده 5  : کلیه کاالهای ترانزیت خارجی که توسط شرکت های سهامی حمل و نقل بین المللی 
ایرانی دارای مجوز فعالیت از وزارت راه و ترابری حمل می گردند، از نظر سپردن وجه الضمان در 
حکم کاالی مجاز تلقی شده، تضمین بانکی و یا ضمانت نامه های تضمینی بانکی شرکت های 
حمل و نقل بین المللی و یا بیمه نامه های معتبر به جای وجه الضمان ترانزیت پذیرفته می شود.

  ماده 6  : هرگاه کاالی ترانزیت خارجی تا پایان مدت اعتبار پروانه به گمرکات خروجی تحویل 
و یا از مرزهای کشور خارج شود، ترانزیت خاتمه یافته تلقی گردیده و گمرک مکلف به تسویه 

تضمین دریافتی خواهد بود.
   ماده 7: گمرکات و سازمان های ذی ربط مکلف اند انبار و محوطه های کافی و مناسب جهت تخلیه 
و نگهداری کاالهای خارجی با دریافت هزینه ها  طبق مقررات مربوطه تخصیص دهند. تغییرات 

بسته بندی و یا تکمیل کاالهای ترانزیتی با نظارت مقامات گمرکی امکان پذیر خواهد بود.

قانون حمل و نقل و عبور كاالهای خارجی از قلمرو 
جمهوری اسالمی ایران
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  ماده 8   : کانتینرهای حامل کاال به عنوان محفظه تلقی و از پرداخت سود و عوارض گمرکی 
معاف بوده و گمرک صرفاً به ثبت آمار ورود و خروج آنها اقدام می نماید.

  ماده 9: کانتینرهایی که با پلمب اولیه وارد می گردند بدون نیاز به ارزیابی محتویات توسط 
سرویس ارزیابی و در خروج از گمرک فقط با مطابقت  اسناد و اظهارنامه با الصاق پلمب اضافی 

گمرک با صدور پروانه ترانزیت می گردند.
تبصره: در موارد استثنایی که ظن قوی برای گمرکات و نیروی انتظامی وجود دارد، فک پلمب 
و ارزیابی محتویات و پلمب مجدد با تنظیم  صورت  مجلسی حاوی نتیجه بررسی و شماره های 
کانتینر و پلمب های قبلی و جدید بالمانع است. در هر صورت حضور نماینده گمرک الزامی است.

   ماده 10: در مواردی که تعهد حمل کاالی ترانزیتی با کانتینر تا مبادی ورودی است، گمرکات 
و سازمان های ذی ربط موظف اند تسهیالت الزم جهت  تخلیه کاال در اماکن گمرکی و یا انتقال 

کاال از کانتینر به کامیون و یا واگن و یا هواپیما را فراهم نمایند.
   ماده 11: حتی المقدور قبل از تخلیه کاال از وسیله حمل، گمرک با قبول اظهارنامه به ضمیمه 
اسناد و ترخیصیه در انجام عملیات ترانزیت تسریع و ضمن اخذ تعهد از شرکت حمل تشریفات 

اداری و حسابداری را به بعد از خروج کاال از گمرکات و بنادر موکول می نماید.
  ماده 12: وضع هرگونه عوارض به کاالهای ترانزیتی به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترابری 

و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.
به  نیاز  و در صورت  ناوگان حمل و نقل کشور  از  بیشتر  استفاده هر چه  منظور  به    ماده 13: 
با  مربوطه  آیین نامه  کشور،  از  کاال  ترانزیت  جهت  جاده ای  خارجی  نقلیه  وسایل  از  استفاده 

پیشنهاد وزارت راه و ترابری به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
همکاری های  اعمال  و  جانبه  دو  قراردادهای  انعقاد  موجبات  ترابری  و  راه  وزارت   :14   ماده 

منطقه ای را که در تسهیل ترانزیت مؤثر است، فراهم خواهد نمود.
  ماده 15: وزارت راه و ترابری نسبت به ایجاد هماهنگی بین مقررات ترانزیت کشور با ضوابط 
با  ارتباط  بین المللی،  موافقت نامه های  به  پیوستن  طرق  از  را  بین المللی  حمل و نقل  جاری 

سازمان های جهانی و ترویج حمل و نقل کانتینری و چندوجهی اقدام خواهد نمود.
پاساژ  ارائه کارنه دو  به  نیازی  تیر در کشور    ماده 16: تردد کامیون های تحت پوشش کارنه 
نداشته و جهت تردد وسایل نقلیه فاقد کارنه تیر، تعهد کتبی شرکت های حمل و نقل بین المللی 

ایرانی دارای مجوز از وزارت راه و ترابری کفایت می نماید.
  ماده 17: به منظور هماهنگی و یکنواختی ضوابط ترانزیت کاالهای نباتی و دامی، وزارتین جهاد 
سازندگی و کشاورزی می بایست در اسرع وقت تفاهمات الزمه با کشورهای در طول مسیر را 

به عمل آورند.
نباتی  و  دامی  قرنطینه  پست های  موظف اند  کشاورزی  و  سازندگی  جهاد  وزارتین    ماده 18: 
در محل گمرکات مبادی ورودی و خروجی دایر نموده و کلیه امور مربوط به قرنطینه در آن 

پست ها انجام پذیرد.
  ماده 19: گمرک جمهوری اسالمی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می بایست 
موجبات ترانزیت کاالهای تحت پوشش کارنه تیر در کلیه مبادی ورودی و خروجی گمرکات 

داخلی را فراهم نمایند.
ایران مکلف است حمایت های مالی و اعتباری از    ماده 20: بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
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شرکت های حمل و نقل بین المللی ایرانی که در امر ترانزیت فعال می باشند به عمل آورد.
ایران روش های  اسالمی  بانک مرکزی جمهوری  با همکاری  راه و شهرسازی  وزارت  تبصره: 

حمایتی را تعیین و جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه خواهد نمود.
  ماده 21: اداره گذرنامه مکلف است گذرنامه و دفترچه خروجی مربوط به رانندگان ایرانی که 
در خطوط بین المللی به جابه جایی کاالهای ترانزیتی فعالیت می نمایند را ظرف مهلت مقرر با 
پیشنهاد و تأیید سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور و با رعایت قوانین و مقررات مربوطی 

صادر نماید.
رعایت  با  مقرر  مهلت  است ظرف  ایران موظف  اسالمی  انتظامی جمهوری  نیروی    ماده 22: 
دفترچه  و  ترانزیت  پالک  بین المللی،  گواهینامه  صدور  به  نسبت  مربوطه  مقررات  و  قوانین 
با  دارند،  را  بین المللی  خطوط  در  فعالیت  قصد  که  کامیون هایی  و  رانندگان  برای  مالکیت 

پیشنهاد سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور صادر نماید.
  ماده 23: سازمان حمل و نقل و پایانه ها با توجه به موقعیت زمانی و مکانی، مسیرهای مشخصی 
است  موظف  انتظامی  نیروی  و  تعیین  جاده ای  ترانزیت  جهت  کشور  وزارت  هماهنگی  با  را 

کنترل های الزم را به عمل آورد.
  ماده 24: هزینه اجرایی این قانون از محل درآمدهای حاصله موضوع این قانون تأمین می گردد.

  ماده 25: از تاریخ ابالغ این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می گردد.
  ماده 26: شرایط عمومی اظهار و انجام تشریفات گمرکی و اسنادی که باید ارائه گردد و سایر 
امور مربوطه با رعایت حداکثر تسهیالت در آیین نامه اجرایی این قانون که حداکثر ظرف مهلت 
سه ماه از تصویب این قانون توسط وزارتخانه های راه و ترابری، اموراقتصادی و دارایی و کشور 

تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین می گردد.

استانداردهاي فني و نحوة استفاده از تجهیزات ایمني در 
وسایل نقلیۀ باري و مسافري1

و صدور  بار  تحویل  یا  مسافر  دادن  از  قبل  است  مکلف  جاده اي  مؤسسه حمل  و نقل  یا  شرکت 
صورت وضعیت یا بارنامه براي وسیله نقلیه تحت پوشش خود، نسبت به کنترل و تأیید تجهیزات 

ایمني وسیله نقلیه مطابق موارد زیر اقدام نماید:

الف( جعبه کمك هاي اولیه درماني
محفظه اي است محکم، غیر قابل نفوذ آب و گرد و خاک به داخل جعبه و قابل حمل که حاوي 
تجهیزات اولیه مورد نیاز جهت ارائه کمک هاي اولیه به افراد بیمار یا مصدوم مي باشد و در شرایط 
اضطراري به کار مي رود. تعداد مورد نیاز براي هر نوع وسیله نقلیه عمومي باید منطبق با مندرجات 
جعبه  مشخصات  و   )1 شماره  )پیوست  مسافري  و  باري  وسایل نقلیه  ایمني  تجهیزات  جدول 
کمک هاي اولیه درماني باید منطبق با استاندارد ملي شماره 1388 با عنوان »کیت کمک هاي 
اولیه و وسایل  آن براي خودرو ـ ویژگي ها و روش آزمون« و داراي تأییدیه وزارت بهداشت، درمان 

1. دستورالعمل اجرایی تبصره ذیل ماده 6 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی.
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و آموزش پزشکي باشد. در مواردي که بیش از یک جعبه کمک هاي اولیه مورد نیاز باشد، محل 
قرارگیري آن در داخل کابین یکي در جلو و دیگري در وسط یا انتهاي وسیله نقلیه مي باشد. 

ب( عالئم ایمني و هشداردهنده
بروز  یا هنگام  و  ایمني وسیله نقلیه  ارتقاي  است که جهت  به شرح ذیل  ابزاري  و  شامل عالئم 
تصادف، خرابي و یا توقف اضطراري وسیله  نقلیه به منظور هشدار و پیش آگاهي به سایر کاربران 

جاده اي به کار مي رود.
  مثلث شبرنگ: صفحه اي است به شکل مثلث متساوي االضالع و داراي وجوه بازتابنده نور که 
توسط پایه هاي نگهدارنده به صورت عمودي و پایدار بر روي زمین قرار مي گیرد و به منظور 
به کار مي رود. جانمایي  توقف هاي اضطراري  اطراف وسیله نقلیه در هنگام  ایمن سازي فضاي 
و استقرار آن در راه هاي دوطرفه در فاصله 70 متري جلو و عقب وسیله نقلیه و در راه هاي 
یک طرفه و یا داراي جداکننده میاني در فاصله 70 متري عقب وسیله نقلیه )به نحوي که قابل 
دیدن باشد( مي باشد. تعداد مورد نیاز براي هر نوع وسیله نقلیه عمومي باید منطبق با مندرجات 
)پیوست شماره 1( و مشخصات مثلث  باري و مسافري  ایمني وسایل نقلیه  جدول تجهیزات 
با عنوان »ویژگي ها و روش هاي آزمون  با استاندارد ملي شماره 3585  باید منطبق  شبرنگ 

مثلث هاي خطر« و توضیحات مندرج در پیوست شماره 2 باشد.
  بازتابنده ها )مارکرها(: عالئم آگاهي دهنده اي است که بر روي قسمت عقب بدنۀ وسایل نقلیه 
تعداد  مي گردد.  نصب  وسایل نقلیه  سایر  رانندگان  به  پیش آگاهي  منظور  به  سنگین  باري 
مورد نیاز براي هر نوع وسیله نقلیه عمومي باید منطبق با مندرجات جدول تجهیزات ایمني 
وسایل نقلیه باري و مسافري )پیوست شماره1( و مشخصات و نحوۀ استفاده از آنها باید منطبق 

با استاندارد ECE70ـ007011ـ E4 و توضیحات مندرج در پیوست شماره 3 باشد.
  چراغ هاي چشمك زن LED: ابزاري است که به منظور ایمن سازي فضاي اطراف وسیله نقلیه 
در شب و یا در شرایط روشنایي نامناسب در هنگام توقف هاي اضطراري به کار مي رود. استفاده 
از آن یا به صورت مجزا و استقرار بر روي زمین و یا همراه با مثلث شبرنگ و از طریق نصب 
بر روي آن مي باشد که در راه هاي دو طرفه در فاصله هاي 70 متري جلو و عقب وسیله  نقلیه 
نقلیه  وسیله   عقب  متري   70 فاصله  در  میاني  جداکننده  داراي  یا  یک طرفه  راه هاي  در  و 
مندرجات  با  منطبق  باید  عمومي  وسیله  نقلیه  نوع  هر  براي  نیاز  مورد  تعداد  قرار  مي گیرد. 
جدول تجهیزات ایمني وسایل نقلیه باري و مسافري )پیوست شماره1( و مشخصات چراغ هاي 

چشمک زن LED باید منطبق با توضیحات مندرج در پیوست شماره 4 باشد.
  پرچم ایمني: پرچمي قرمز رنگ به ابعاد  50 × 50 سانتي متر با دو نوار شبرنگ موازي به عرض 
5 سانتي متر مي باشد که در وسایل نقلیه حامل محموالت ترافیکي و در صورت بیرون ماندگي بار 

از انتهاي بارگیر و یا جلوآمدگي بار از سپر جلو وسیله  نقلیه باري مورد استفاده قرار مي گیرد.
پرچم ایمني باید در نقاط انتهایي بار به نحوي که براي رانندگان سایر وسایل نقلیه قابل رؤیت 
باشد، نصب گردد. تعداد مورد نیاز براي هر نوع وسیله نقلیه عمومي باید منطبق با مندرجات 
جدول تجهیزات ایمني وسایل نقلیه باري و مسافري )پیوست شماره1( و مشخصات نوارهاي 

شبرنگ پرچم ایمني باید منطبق با استاندارد EN171 باشد.
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پ( کپسول آتش نشاني مناسب و آماده به کار
کپسول حاوي مواد خاموش کننده آتش است که به منظور خاموش کردن یا کنترل آتش در 
مواقع ضروري در وسایل نقلیه نصب مي گردد. کپسول آتش نشاني در وسایل نقلیه باري و مسافري 
باید توسط پایه هاي مخصوص که جنس آنها باعث ایجاد خوردگي نشده و به طور محکم نصب 
شود به نحوي که در زمان وقوع آتش سوزي، راننده یا سرنشین دیگري بتواند به آساني به آن 
دسترسي داشته باشد )در مورد خودروهاي مسافري کاربر باید بتواند حداکثر ظرف مدت 10ثانیه 
بر عملکرد  تأثیر منفي  نباید هیچ گونه  این کپسول  نگهدارنده آن جدا کند(.  پایه  از  را  کپسول 
خودرو به لحاظ ایمني داشته باشد و تحت هیچ شرایطي خطري نیز براي سرنشینان خودرو از 
جمله برخورد سر آنها با کپسول یا ملحقات آن ایجاد نکند. همچنین باید در برابر شرایط آب و 

هوایي مؤثر بر مشخصات ایمني و عملکردي آن محافظت شده باشد. 
بر روي بدنه کپسول آتش نشاني مورد استفاده در وسیله نقلیه باید اطالعات زیر چاپ یا به صورت 

برچسب درج شده باشد:
   عبارت »کپسول آتش نشاني مورد استفاده در خودرو« با ذکر نوع پودر خاموش کننده

  وزن پودر پر شده در کپسول )بر حسب کیلوگرم(
  فشار کاري و فشار آزمون کپسول )بر حسب کیلو پاسکال(
  محدوده دماي کارکرد کپسول )بر حسب درجه سلسیوس(

  نام یا عالمت اختصاصي سازنده
  آدرس و شماره تلفن سازنده

  عبارت »پس از استفاده مجدداً کپسول آتش نشاني را پر کنید.« 
  سال ساخت

  شماره ملي استاندارد 9190 و عالمت استاندارد ملي ایران )پس از دریافت عالمت(
تعداد مورد نیاز براي هر نوع وسیله نقلیه عمومي باید منطبق با مندرجات جدول تجهیزات ایمني 
وسایل نقلیه باري و مسافري )پیوست شماره 1( و سایر مشخصات آن باید منطبق با استاندارد ملي 

شماره 9190 با عنوان »خودرو ـ الزامات نصب کپسول آتش نشاني« باشد.

ت( دستگاه سنجش سرعت و زمان بدون نقص فني
ابزاري است که به منظور ثبت و نمایش مشخصات حرکت وسایل نقلیه اعم از سرعت لحظه اي، زمان 
توقف، ساعات حرکت، مسافت طي شده و... به کار مي رود و نصب و به کارگیري آن در کلیه وسایل نقلیه 
باري و مسافري مطابق مندرجات بند ث ماده 6 آیین نامه اجرایي تبصره 1 ماده 31 و 32 قانون 
رسیدگي به تخلفات رانندگي مصوب 91/6/26 هیئت محترم وزیران اجباري است و مشخصات دستگاه 
نیز باید منطبق با استاندارد ملي شماره 6485 با عنوان »تجهیزات ثبت جاده اي براي خودروهاي 

موتوري« باشد. جهت جلوگیري از دست کاري در عملکرد دستگاه، پلمپ بودن آن الزامي مي باشد.

ث( زنجیر چرخ )در صورت لزوم(
و  بین چرخ وسیله نقلیه  افزایش اصطکاک  به منظور  نامساعد جوي  ابزاري است که در شرایط 
سطح راه به کار گرفته مي شود و کلیه وسایل نقلیه باري و مسافري باید در فصول سرما که احتمال 
برف و یخبندان وجود دارد و یا بر حسب اعالم مأمورین وزارت راه و شهرسازي و یا راهنمایي و 
رانندگي، زنجیرچرخ به همراه داشته باشند تا در مواقع الزم از آنها استفاده گردد. تعداد مورد نیاز 
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ایمني وسایل نقلیه  با مندرجات جدول تجهیزات  باید منطبق  براي هر نوع وسیله نقلیه عمومي 
باري و مسافري )پیوست شماره 1( باشد. الزم به ذکر است، استاندارد مربوط به زنجیر چرخ در 

حال تدوین توسط سازمان ملي استاندارد مي باشد.

ج( الستیك هاي آج دار قابل قبول
الستیک هاي وسایل نقلیه باید سالم، فاقد هر گونه پارگي یا آسیب دیدگي، استاندارد و متناسب با 
نوع وسیله نقلیه باشد به نحوي که بتواند وزن کل آن را تحمل کند و اندازه آن دقیقاً مطابق اندازه 
اعالم شده توسط کارخانه سازندۀ خودرو باشد. ایجاد هرگونه برش در الستیک هاي وسیله نقلیه، 
به منظور افزایش تعداد یا عمق شیارهاي آن ممنوع مي باشد و وسایل نقلیه تحت هیچ شرایطي 

مجاز به استفاده از الستیک هاي توپر نمي باشند.
تعداد الستیک مورد نیاز براي هر نوع وسیله نقلیه باید مطابق آرایش محوري وسیله نقلیه بوده و 
مشخصات آن برحسب نوع الستیک و وسیله نقلیه باید حسب مورد منطبق با یکي از استانداردهاي 

زیر باشد:
ـ  بایاس  کش  یدک  و  بارکش  اتوبوس،  عنوان»تایرهاي  با  1ـ   2169  شماره  ملي    استاندارد 

ویژگي ها و روش هاي آزمون« 
ـ  رادیال  کش  یدک  و  بارکش  اتوبوس،  »تایرهاي  عنوان  با  2ـ  2169  شماره  ملي    استاندارد 

ویژگي ها و روش هاي آزمون« 
  استاندارد ملي شماره 1ـ1093 با عنوان »تایرهاي خودروهاي سواري و وانتي سبک الیه اریب 

)تا معادل 8 الیه( ـ ویژگي ها و روش هاي آزمون« 
  استاندارد ملي شماره 2ـ1093 با عنوان »تایرهاي رادیال خودروهاي سواري و وانتي سبک ـ 

ویژگي ها و روش هاي آزمون« 
در کلیه وسایل نقلیه عمومي، حداقل آج الستیک مجاز )در تمامي سطح رویه( براي چرخ هاي محور 
جلو )راهنما( mm 3/2 و حداقل آج الستیک مجاز )در تمامي سطح رویه( براي چرخ هاي محورهاي 
سائیدگي  میزان  حداکثر  شناسایي  منظور  به  است  ذکر  شایان  مي باشد.   1/6 mm یدک  و  عقب 
الستیک در اغلب تایرها، در 6 نقطه از کف شیارهاي آج الستیک )که با درج عالمت بر روي سطح 
جانبي تایر مشخص گردیده است( زوائد برجسته اي با اندازه mm 1/6 تعبیه شده که باید قبل از 
آنکه عمق آج تایر به این زائده برسد، نسبت به تعویض الستیک اقدام گردد، همچنین استفاده از 

الستیک هاي نو در خودروها که از تاریخ تولید آنها بیش از 5 سال گذشته باشد مجاز نمي باشد.

چ( تجهیزات ممانعت از پاشش
عبارت است از تجهیزاتی که به منظور کاهش پاشش قطرات آب پرتاب شده به سمت باال توسط 
الستیک های یک وسیله نقلیه در حال حرکت به کار می رود. تجهیزات ممانعت از پاشش به طور 

معمول از گلگیر، باران گیر و لبه های جانبی تشکیل می شود.
  گلگیر: عبارت است از یک عضو صلب یا نیمه صلب به منظور مهار قطرات آب پرتاب شده 
به وسیله الستیک های در حال حرکت و هدایت قطرات به سمت زمین. گلگیرها ممکن است 
کاًل و یا به طور جزیی قسمت یکپارچه ای از بدنه خودرو یا قسمت های دیگر آن، از قبیل قسمت 

پایینی سکوی بار و غیره باشند.
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  باران گیر: عبارت است از یک جزء انعطاف پذیر که به طور عمودی پشت چرخ، در قسمت پایین 
شاسی یا سطح بار یا روی گلگیر نصب می شود. باران گیرها نیز باید خطر پرتاب اشیای کوچک 
به ویژه سنگ ریزه هایی که به وسیله الستیک ها از زمین برداشته شده و به طرف باال یا به اطراف 

و به سوی کاربران جاده )نظیر عابرین پیاده( پرتاب می شود را کاهش دهند.
با استاندارد ملی شماره  باید منطبق  از پاشش  از تجهیزات ممانعت  مشخصات و نحوۀ استفاده 

6501 و توضیحات مندرج در پیوست شماره 7 باشد.
نیاز  کلیه تجهیزات مورد  با نوع بار در وسایل نقلیه باري:    تجهیزات مهار بار متناسب 
جهت مهار ایمن و مناسب انواع کاال و تعداد و نحوۀ به کارگیري آنها مطابق دستورالعمل نحوۀ 
بارگیري، حمل و مهار ایمن بار وسایل نقلیه باربري جاده اي و الحاقیه هاي آن مي باشد. )جداول 

پیوست 1 الی 8(

ح(تجهیزات ایمني وسایل نقلیه خاص
در مورد عالئم و تجهیزات ایمني مربوط به وسایل نقلیه حمل محموالت خاص )نظیر محموالت 
خطرناک و ترافیکي( و یا وسایل نقلیه طویل )Long vehicle( باید عالوه بر دارا بودن مشخصات 
و تعداد تجهیزات مندرج در این دستورالعمل ضوابط مربوط به عالئم و تجهیزات ایمني مورد نیاز 

در دستورالعمل هاي مربوطه نیز حسب مورد رعایت گردد. 
کلیه استانداردهاي ملي اشاره شده در این دستورالعمل به آدرس www.isiri.org قابل دسترسي 

مي باشند.
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 جدول تجهیزات ایمنی وسایل نقلیه باری و مسافری

ف
شماره استانداردنوع تجهیزاتردی

تعداد الزم برای هر نوع وسیله نقلیه

توضیحات

وسایل نقلیه عمومی 
مسافری

وسایل نقلیه عمومی باری

ون
 و 
ری

سوا

 و 
س
ی بو

مین
س
ل با

ید
م

س
وبو

ات

بار
ت 
وان

 و 
ون

امی
ک

ت
یون

کام

لی
ری
ت

ــ1388122111 )ملی(جعبه کمک های اولیه1

2

ده
هن

 رد
شدا

و ه
ی 

من
م ای

الئ
ع

جزئیات مطابق پیوست 35852222223 )ملی(مثلث شبرنگ

-E4 -007011مارکر عقب
ECE70

جزئیات مطابق پیوست 224ــــ

چراغ های چشمک زن 
LED

جزئیات مطابق پیوست 2222225

پرچم ایمنی شب نما
171 )نوارهای 
شبرنگ( 6494

جزئیات مطابق پیوست 226

جزئیات مطابق پیوست 66517نشانگرهای جانبی

شبرنگ نمایان سازی 
ابعاد

ECE-104جزئیات مطابق پیوست 8ــــ

سیستم های ممانعت از 
پاشش گل

جزئیات مطابق پیوست 9ـــ6501

ــــتجهیزات مهار بار3
مطابق مفاد »آیین نامه نحوه بارگیری، 
نقلیه  وسایل  بار  ایمن  مهار  و  حمل 

جاده ای« باربری 
ـ

9190 )ملی( کپسول آتش نشانی4

2k
g 

قل
حدا

ن 
 وز

 به
دد

1 ع

2 عدد به وزن 
4kg حداقل

2/5t  ≤ وزن ناخالص: 1 عدد به وزن 
2kg حداقل

5t≤ وزن ناخالص ≤  2/5t  : 1 عدد به 
2/5kg وزن حداقل

به  ناخالص <  5t  :1عدد  وزن   ≥  14t
5kg حداقل  وزن 

وزن  به  وزن ناخالص<  14t  :1عدد 
با  کپسول هایی  یا   10kg حداقل 

معادل وزن 

از  استفاده  صورت  در 
کپسول هایی با وزن معادل 
از  یکی  کم  دست  باید 
 5kg حداقل  کپسول ها 

باشد.

ـ6485111111 )ملی(دستگاه سنجش سرعت و زمان5

ـحداقل دو حلقه به ازای هر محور محرکـزنجیر چرخ6

7
الستیک

1ـ2169 )ملی(
2ـ2169 )ملی(
1ـ1093 )ملی(
2ـ1093 )ملی(

مطابق آرایش محوری وسیله نقلیه

حداقل آج الستیک مجاز 
چرخ های محور جلو

آج  حداقل  و   3/2  mm
مجاز چرخ های  الستیک 
یدک  و  عقب  محورهای 

می باشد.  1/6  mm

پیوست 1
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مثلث شبرنگ استاندارد ملی 3585

توضیحاتمشخصه فني و حدود قابل قبولردیف

قسمت های نوری مثلث اخطار نباید به آسانی جدا شود.1

2

ویژگی های مثلث )مطابق شکل( :

طول هر ضلع مثلث 50 ±500 میلی متر می باشد.

عرض نوار بازتابنده باید بین 25 تا 50 میلی متر باشد.

عرض حاشیه واقع در بین لبه خارجی مثلث و نوار بازتابنده نباید بیشتر از 5 میلی متر باشد.

طول اضالع مثلث مرکزی که باز است حداقل باید 70 میلی متر باشد.

فاصله بین سطح پایه و ضلع پایین مثلث نباید از 300 میلی متر تجاوز نماید.

نوار بازتابنده مي تواند یکپارچه یا چند پارچه باشد. رنگ نگهدارنده نوار چند پارچه 
که نمایان است باید قرمز باشد.

قسمت های بازتابنده باید از ماده قرمز رنگ یکنواخت ساخته شود.

پیوست 2ـ مثلث شبرنگ

500± 50

50-25

  ≥ 50

R=15 ± 5

r ≥ 20

r ≥ 5

  ≥ 70

h 
≥ 

60
0

 5

≥ 315cm2

لبه هایی که لزومًا قرمز رنگ 
هستند حداکثر 5 میلی متر

قسمت منعکس کنندۀ
 نور قرمز رنگ

قسمت فلورسنت قرمز رنگ
مساحت کل ین

زم
ع 
تفا
ار
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E4 ـ007011 ـECE70 مارکر عقب

توضیحاتمشخصه فني و حدود قابل قبولردیف

1

مشخصه های عمومی :

اجزای مارکر عقب نباید قبل برچیده شدن باشد.     

مارکر عقب باید دارای یک اتصال پایه دار و با دوام با انتهای وسیله نقلیه باشد.به طور 
مثال توسط پیچ، پرچ یا چسب

سطح خارجی شب نمای عقب باید به آسانی قابل تمیز کردن باشد.در نتیجه هیچ 
گونه ناصافی که از تمیز کردن سطح خارجی جلوگیری می کند وجود نداشته باشد.

جهت و نحوه نصب بر روی وسایل نقلیه باربري، مطابق شکل

2

مشخصه های ابعادی :
پهنا مارکر :

بر روی کامیون و تراکتور 10mm ± 140 )مطابق شکل(.
برای تریلرها و نیمه تریلرها 355 ± 200

پیوست3ـ بازتابندها )ماركرها(
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شکل الف( شرایط نصب مارکرها در کامیون ها و تریلي ها با طول کمتر از 13 متر )مطابق یکي از اشکال 1، 2 یا 
3 با رعایت جزئیات شکل »ج«(

شکل 1

شکل 2

شکل 3

* در فرم هاي سیاه و سفید، رنگ سیاه نشانه رنگ قرمز و رنگ سفید نشانه رنگ زرد مي باشد.
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شکل ب( شرایط نصب مارکرها در کامیون ها و تریلي ها با طول بیش از 13 متر )مطابق یکي از اشکال 4، 5 یا 6 
با رعایت جزئیات شکل »ج«(

شکل 4

شکل 5

شکل 6

* در فرم هاي سیاه و سفید، رنگ سیاه نشانه رنگ قرمز و رنگ سفید نشانه رنگ زرد مي باشد.
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شکل پ( جزئیات مارکرهاي قابل نصب در عقب وسایل نقلیه

شکل 1

شکل 2

شکل 3

شکل 4

شکل 5

شکل 6



89

LED مشخصات چراغ هاي چشمك زن
  قطر حباب چراغ باید حداقل 180 میلي متر باشد.

  باتري این چراغ ها باید داراي طول عمر مفید حداقل 600 ساعت براي حالت چشمک زن و 
200 ساعت براي حالت پیوسته روشن باشد.

  حباب این چراغ ها باید دوطرفه باشد.
  تعداد 60 فالش در هر دقیقه را دارا باشد.

  شدت نور چراغ هاي چشمک زن حداقل باید dc 12 باشد.
  چراغ باید قابلیت ایستایي در روي سطح صاف را داشته باشد.

  چراغ باید قابلیت آویز را داشته باشد.

پیوست   4  
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پیوست5   ـ شب نماها

ـ   شب نماـ ویژگي ها و روش آزمون استاندارد ملي ایران به شماره6494 ـ11889 خودرو

توضیحاتحدود قابل قبولمرجعمشخصه فنيردیف

مشخصات 1
استاندارد 11889نصب شب نما

به سطح زمین حداقل 250  ارتفاع: نسبت 
میلی متر و حداکثر 900 میلی متر که ارتفاع 

می تواند تا 1500 میلی متر افزایش یابد.
از  بیش  نباید  روشنایی  سطح  نقطه  پهنا: 
خودرو  لبه  خارجی ترین  از  400  میلی متر 

فاصله داشته باشد.
از 600  کمتر  نباید  شب نما  داخلی  لبه های 
کلی  پهنای  باشد.اگر  داشته  فاصله  میلی متر 
این  است  میلی متر   1300 از  کمتر  خودرو 

فاصله می تواند تا 400  میلی متر کاهش یابد.

2 عدداستاندارد 11889تعداد شب نما 2

بند 4 استاندارد مشخصات ویژه3
6494

مشخصات 4
مطابق با استانداردفصل 3ظاهري و ابعاد

تصویر قسمتی از عقب وسیله نقلیه است که شب نما روی کناره های آن نصب شده است.
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ـ   11889 چراغ هاي نشانگرـ ویژگي ها و روش آزمون استاندارد ملي ایران به شماره 6651 

توضیحاتحدود قابل قبولمرجعمشخصه فنيردیف

1
ویژگي کلي 
چراغ هاي 

نشانگر جانبي
فصل 3 ـ بند 2

باید به نحوي طراحي و ساخته شود که در 
عملکرد  نوسانات،  علي رغم  عادي  کارکرد 

مطلوبي داشته باشد.

بند 5  ـ11 تعداد2
استاندارد 11889

برای خودروهای با طول بیش از6 متر اجباری 
است و حداقل تعداد در هر طرف باید الزامات 

مربوط به وضعیت طولی را رعایت نماید 

بند 5 ـ11 موقعیت نصب3
استاندارد 11889

حداقل  زمین  سطح  باالی  از  ارتفاع: 
250  میلی متر و حداکثر 1500میلی متر

یک  در  جانبی  نشانگر  یک  حداقل  طول: 
شود.نزدیک ترین  نصب  خودرو  میانی  سوم 
از 3  متر از  نباید بیش  چراغ نشانگر جانبی 

جلو خودرو فاصله داشته باشد.
فاصله میان دو چراغ نشانگر جانبی مجاور از 
هم نباید از 3  متر بیشتر باشد که با توجه به 
ساختار خودرو تا 4  متر نیز قابل قبول است.

با  جانبی  نشانگر  چراغ  عقب ترین  فاصله 
انتهای خودرو نباید بیش از 1  متر باشد.

برای خودروهایی که طولشان بیش از 6 متر 
نباشد کافی است که چراغ های نشانگر جانبی 
انتهایی  سوم  یک  در  یا  اوّل  سوم  یک  در 

خودرو نصب شود.

پیوست6   ـ نشانگرهای جانبی

چراغ هاي نشانگر جانبی

چراغ هاي عقب
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مشخصات و نحوۀ نصب شبرنگ نمایان سازي ابعاد
مشخصات شبرنگ 

  شبرنگ بایستي داراي استاندارد 104 ـ ECE باشد. 
  شبرنگ باید داراي عرض 5 سانتي متر باشد. 

  رنگ شبرنگ ها در عقب قرمز و در سایر نقاط زرد و یا سفید باشد.

نحوۀ نصب 
  شبرنگ ها بایستي در قسمت پایین در ارتفاع حداقل 50 سانتي متر و حداکثر 150 سانتي متر 

از سطح زمین نصب گردد.

پیوست 7

در قسمت پایین وسیله نقلیه شبرنگ بایستي تمام پهناي وسیله نقلیه را پوشش دهد. 

حداکثر 150 سانتي متر
حداقل 50 سانتی متر
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اتاق  باالي  گوشه هاي  در  به صورت شکل  حداقل  یا  کامل  باید  فوقاني  قسمت هاي    در 
وسیله  نقلیه به طول حداقل 30 سانتي متر از هر طرف نصب گردد. 

حداقل 30 سانتی متر

حداکثر فاصله شبرنگ از لبه هاي اتاق در قسمت هاي باالي کف اتاق نباید بیشتر از 40  سانتي متر باشد.

حداکثر40 سانتي مترحداکثر40 سانتي متر

حداکثر40 سانتي متر



94

استاندارد ملي ایران به شماره 6501

توضیحات مشخصه کیفي و حدود قابل قبول

1ـ1ـ گلگیرها باید مناطق نزدیک به باال، جلو و پشت الستیک یا الستیک ها را به طریقه زیر بپوشانند: 
در حالت محورهاي منفرد یا محورهاي چندتایي که در آن فاصله )d( مابین الستیک ها روي 
محورهاي مجاور، از 300 میلي متر تجاوز مي کند، لبه پاییني کناره بیروني، باید با فواصل و شعاع هاي 

زیر که نسبت به مرکز چرخ اندازه گرفته مي شود قرار گیرد )شکل2(.
الف( محورهاي مجهز شده چرخ هاي هدایت شونده یا خودگردان

RV ³1/5R )30º در c از لبه جلو )به سمت جلوي وسیله نقلیه( )نوک
به لبه عقب )به سمت عقب وسیله نقلیه( )نوک A در 100 میلي متر(

ب( محورهاي مجهز به چرخ هاي هدایت نشونده
  )20º در c از لبه جلو )نوک

RV ³1/25R
به لبه عقب )نوک A در 100 میلي متر(

که در آن R شعاع الستیکي است که در وسیله نقلیه نصب شده، و فاصله RV که به عنوان 
شعاعي که لبه پایین کناره خارجي قرار گرفته تعریف مي شود.

1ـ2ـ در حالت محورهاي چندتایي که فاصله )d( مابین الستیک ها روي محورهاي مجاور از 300 
میلي متر تجاوز نمي کند، لبه هاي خارجي قرار گرفته در فضاي بین محورها نباید در فاصله بیان 
شده در بند 1ـ1 قرار گیرد و باید به گونه اي به سمت پایین امتداد یابد که از 150 میلي متر 
باالي خط افقي عبوري از مرکز چرخ ها بیشتر نشود، یا به اندازه اي که فاصله افقي بین لبه هاي 

پاییني از 60 میلي متر تجاوز نکند )شکل4ـ الف(

پهناي  تمام  پوشاندن  جهت  الاقل  که   )1 )شکل   )q( کلي  عرض  داراي  باید  گلگیر  1ـ3ـ 
الستیک)b( یا تمام پهناي دو الستیک )t( )براي حالت چرخ هاي دوقلو(کافي باشد،استفاده 
 )t(و )b( از این مقادیر میانگین براي الستیک/ چرخ، به وسیله سازنده مشخص مي شود. ابعاد
باید به    استثناي هر  گونه عالمت، شیار، نوار محافظ و غیره روي دیواره الستیک در ارتفاع توپي 

اندازه گرفته شوند.

1ـ4ـ سمت جلوي قطعه عقب گلگیر باید به وسیله کاهش پاشش مجهز شود. این ماده باید 
داخل گلگیر را به اندازه ارتفاع معین شده به وسیله خط مستقیمي که از مرکز چرخ مي گذرد و 

زاویه حداقل 30 درجه را با افق تشکیل مي دهد )شکل3(، بپوشاند.

1ـ5ـ اگر گلگیرها از چندین جزء ساخته شده باشند، به هنگام نصب، نباید داراي روزنه اي باشد 
که اجازه پاشش به بیرون را در زمان حرکت وسیله نقلیه بدهد.

2ـ1ـ پهناي باران گیر باید الزامات براي )q( در بند )ج( 1ـ1 را برآورده کند، مگردر موردي که باران گیر 
در داخل گلگیر است،که در چنین حالتي پهناي آن باید الاقل با آج تماس الستیک برابر باشد.

2ـ2ـ اصوالً جهت باران گیر باید عمودي باشد. حداکثر ارتفاع لبه پاییني نباید از 200 میلي متر 
بیشتر شود )شکل 3( این فاصله در حالت آخرین محور تا 300 میلي متر افزایش مي یابد که 
در آن، فاصله شعاعي لبه پاییني کناره خارجي، RV، از ابعاد شعاع الستیک هاي نصب شده روي 

چرخ هاي محور، متجاوز نمي شود.

پیوست 8   ـ خودروـ سیستم هاي ممانعت از پاشش گل
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2ـ3ـ باران گير نبايد بيش از 300 ميلي متر )كه به صورت افقي اندازه گيري مي شود( از لبه عقبي 
الستيك فاصله داشته باشد.

2ـ4ـ در حالت محورهاي چندتايي كه فاصله )d( بين الستيك هاي محورهاي مجاور كمتر از 
250 ميلي متر است، تنها مجموعه چرخ هاي عقب بايد به باران گير مجهز شوند. در زماني كه 
فاصله )d( بين الستيك هاي محورهاي مجاور بيشتر از 250 ميلي متر است،  در اين شرايط 

بايد يك باران گير پشت هر چرخ، )شكل4ـ ب(، قرار گيرد.

2ـ5ـ وجود شكاف هايي كه امكان پاشش به بيرون را فراهم كنند، بين لبه عقب پاييني گلگير 
و باران گيرها مجاز نيست.

3ـ كناره بيروني
عبارت است از عضوي كه تقريباً در داخل يك صفحة عمودي كه با صفحة طولي وسيلة نقليه 

موازي مي باشد قرارداشته، و ممكن است قسمتي از گلگير يا بدنة وسيله نقليه باشد.
3ـ1ـ1ـ در حالت چرخ هاي هدايت نشونده، فاصله ) e ( بين صفحة طولي مماس بر ديواره 
از  بايد  كناره  داخلي  لبه  و  زمين  نزديك  در  الستيك  تحدب  از  الستيك، صرف نظر  بيروني 
75 ميلي متر متجاوز نشود مگر اينكه شعاع لبه داخلي كناره، مساوي يا كمتر از 1 باشد، كه 

نمايد.)شكل1( تجاوز  ميلي متر  از 100  نبايد  درچنين حالتي 

3ـ1ـ2ـ عمق كنارة خارجي در همه نقاط پشت خط عمودي عبور كننده از مركز چرخ، نبايد 
كمتر از 45 ميلي متر امتداد داشته باشد. ممكن است عمق كناره ها در جلوي اين خط به تدريج 

كاهش پيدا نمايد.

3ـ2ـ در هنگام حركت وسيله نقليه هيچ گونه سوراخ ها و گشودگي هايي كه قادر به پاشش به 
بيرون هستند نبايد در كناره هاي خارجي يا مابين كناره هاي خارجي و قسمت هاي ديگر گلگير 

موجود باشند.

شكل 2ـ ابعاد گلگير و كناره هاي بيرونيشكل 1ـ پهناي گلگير و موقعيت لبه كناري آن
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شکل 3ـ موقعیت نصب گلگیر و باران گیر

شکل4ـ الف ـ ابعاد گلگیر و کناره  بیروني براي محورهاي فر مان پذیر و ثابت

شکل 4ـ ب ـ موقعیت سیستم هاي ممانعت از پاشش براي محورهاي چندتایي
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قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن
  ماده 1: دولت موظف است زمینه های الزم را برای تأمین حقوق معلوالن فراهم و حمایت های 

الزم را از آنها به عمل آورد.
تبصره: منظور از معلول در این قانون به افرادی اطالق می گردد که به تشخیص کمیسیون 
پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توأم، اختالل مستمر و قابل 
توجهی در سالمت و کارایی عمومی وی ایجاد گردد به طوری که موجب کاهش استقالل فرد 

در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود.
  ماده 2: کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و 
انقالبي موظف اند؛ در طراحی، تولید و احداث ساختمان ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل 
خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلوالن، همچون 

افراد عادی فراهم گردد.
تبصره 1: وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و شرکت هاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقالبي 
موظف اند جهت دسترسي و بهره مندي معلوالن، ساختمان ها و اماکن عمومي، ورزشي و تفریحي، 
معابر و وسایل خدماتي موجود را در چارچوب بودجه هاي مصوب ساالنه خود مناسب سازي نمایند.

از  تعداد  آن  براي  کار  پایان  یا  و  احداث  پروانه  صدور  از  موظف اند  شهرداری ها   :2 تبصره 
ساختمان ها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلوالن را رعایت 

نکرده باشند، خودداری نمایند.
تبصره 3: سازمان بهزیستي کشور مجاز است بر امر مناسب سازي ساختمان ها و اماکن دولتي 
و عمومي دستگاه هاي مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نماید.

تبصره 4: آیین نامه اجرایي ماده فوق ظرف 3 ماه مشترکاً توسط وزارت مسکن و شهرسازي، سازمان 
بهزیستي کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

نحوه برقراری ارتباط با معلولین
افراد با مشکالت بینایي: در رابطه با نابینایان به توصیه هاي ذیل باید توجه داشته باشید:

  هیچ زماني فکر نکنید که افراد با اختالالت بینایي صداي شما را به خاطر مي آورند. لذا در هنگام 
برخورد با آنان ابتدا خود را معرفي کرده و پس از اتمام گفت و گو از آنها خداحافظي نمایید. 

  به خاطر داشته باشید او قادر به دیدن سر تکان دادن شما نیست. لذا براي برقراري ارتباط با 
او از کالم استفاده کنید. 

  هرگز بدون خداحافظي او را ترک نکنید، مطمئن شوید که او به شما احتیاج خاصي ندارد.
  در برخورد با آنان تُن صداي عادي داشته باشید.

  در هنگام گفت و گو با آنان از گفتن کلماتي مانند ببین، نگاه کن و... هراس نداشته باشید.
  لزومي ندارد با افراد نابینا بلندتر از حد معمول صحبت کنید، چون ممکن است مخل آرامش 

دروني او و یا دیگران گردد.
  ضمن رعایت احترام و حرمت آنان، با تماس سبک دست خود به شانه و یا دست نابینا، موقعیت 

خود را براي او مشخص نمایید.

قوانین و مقررات خدمات حمل و نقل مسافران دارای معلولیت
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  در هنگام راهنمایي افراد نابینا جهت نشستن، دست او را به آرامي به پشت مبل و یا دسته صندلي 
هدایت نمایید.

  سؤال یا درخواست خود را مستقیماً با شخص نابینا مطرح نمایید و بدون هماهنگي با همراه 
او در میان نگذارید.

  به صورت خالصه موقعیت و محیط اطراف را براي فرد با اختالل نابینایي توضیح دهید. براي 
مثال میز در وسط اتاق قرار دارد، در حدود یک متر جلوي شما و یا میز چاي طرف چپ در قرار 

گرفته است.
  هیچگاه بدون اجازه و بدون نظر و مشورت با فرد نابینا، محل قرار گرفتن وسایل و لوازم او را 

تغییر ندهید. 
  زماني که با فرد دارای اختالل بینایي مواجه مي شوید، در رابطه با موقعیت مکاني، صداي اطراف 

و مسافت او را راهنمایي کنید. 
  در صورتي که فرد دارای اختالل بینایي تمایل به دریافت کمک دارد، در هنگام حرکت در کنار 

او به صورت عادي حرکت نمایید و قبل از رسیدن به موانع او را مطلع سازید.
او  به  کردن  در کمک  و  نشوید  دلخور  او  رفتار  از  نپذیرفت،  را  نابینا کمک شما    اگر شخص 

سماجت ننمایید.
  سگ راهنما به عنوان حیواني تعلیم دیده عمل مي کند، لذا با او مانند سایر حیوانات دست آموز 
خانگي رفتار نکنید. هیچ گاه بدون اجازه و هماهنگي به سگ او غذا ندهید، او را لمس نکنید 

و تمرکز او را به هم نزنید.
  هرگز عصاي او را نگیرید و یا با عصا او را هدایت نکنید.

  فیلدهاي اطالعاتي مورد نیاز او را مشخص کنید. این فیلدها معموالً شامل بریل، ضبط صوت، 
دیسک کامپیوتر و غیره مي باشد.

  اگر براي فرد نابینا مي خواهید مطالبي را بخوانید، ابتدا رئوس مطالب را براي او مشخص کنید. 
اجازه دهید تا او موضوع مورد عالقه خود را انتخاب و سپس به خواندن آن اقدام کنید. مطالب 

را با صداي صاف و طبیعي بخوانید و بر اساس عالقه و تمایل او بازگو کنید.
  اگر براي امضاي متن دچار مشکل است، پس از کسب اجازه، دست او را در محل مورد نظر قرار دهید. 
  اگر چه اشخاص کم بینا به نور کافي نیاز دارند ولي نباید مقدار آن بیشتر از اندازه باشد. در 

حقیقت اشیای براق باعث انعکاس شدید نور براي آنها مي گردد.
  موانع موجود در مسیر رفت و آمد او را در صورت امکان برطرف نمایید.

  هنگام عبور کردن از عرض خیابان توجه او را به پیاده روي مقابل و موانع موجود جلب کنید. 

افراد با مشکالت گفتاري: در رابطه با اختالل گفتاري به توصیه هاي ذیل توجه داشته باشید:
با افراد داراي اختالل گفتاري عجله نکنید. سعي کنید با آرامش خیال و    در هنگام صبحت 

حوصله به حرف هاي او گوش دهید و گفت و گوي راحتي با او داشته باشید.
  زماني که مخاطب شما مشغول حرف زدن است، اجازه دهید صحبت کردن او تمام شود سپس 

حرف بزنید )وسط حرف او نپرید( و به جاي او سخن نگویید و مطالب او را تصحیح نکنید.
  در هنگام گفت و گو با چنین مخاطبي، براي نشان دادن عالقه مندي خود به ادامه صحبت با او، 
ضمن دقت کردن به گفته هایش، در صورت نیاز از او بخواهید بخش هایي از گفته هاي خود را 
مجدداً تکرار کند )با انجام رفتارهاي صحیح مانند تکان دادن سر، عالقه خود را به ادامه دادن 

گفت و گو با او نشان دهید(.
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  سؤاالت خود را به صورت قابل درک و کوتاه مطرح کنید و در صورتي که پاسخ مناسب را 
دریافت کردید سر خود را به عالمت تأیید تکان دهید. 

با حاالت چهره و حرکات بدن به مخاطب نشان دهید که به محتواي صحبت او گوش مي دهید 
نه به نحوه صحبت کردنش.

  سعي کنید کاماًل رو به رو و چهره به چهره مخاطب خود قرار گیرید و نسبت به سخنان او 
تمرکز کافي داشته باشید. هیچگاه او را دستپاچه نکرده و یا جمالت او را کامل نکنید. 

  با مخاطب خود آرام، با مکث و عاري از هرگونه عجله صحبت نمایید. وقتي که صحبتش تمام 
مي شود چند ثانیه صبر کنید بعد شروع به صحبت کنید. صحبت هاي آرام و راحت شما تأثیر 

بیشتري در او خواهد داشت.
  در هنگام مواجه شدن با مخاطب خود سعي کنید از تحمل و انعطاف پذیري باالیي برخوردار باشید 
و محدودیت زماني قائل نشوید. اگر شما باعث شوید که دیگران تصور کنند که به عقایدشان 

احترام نمي گذارید، این امر سبب مي شود که آنان احساس کنند شما شنونده خوبي نیستید.
  در برخورد با افراد داراي اختالالت گفتاري، خود را براي دادن توضیحات بیشتر آماده کنید و 
فکر خود را بیشتر روي نکات و مفاهیم گفتاري مخاطبتان متمرکز کنید تا بتوانید گفت و گوي 

مناسبي داشته باشید.
  اگر مخاطب شما همراه و راهنما دارد، سعي کنید در تفهیم کردن مطالب و یا درخواست پاسخ 
الزم از راهنماي او استفاده نکنید. اجازه دهید مخاطب شما شخصاً مطالب خود را طرح نماید 
)هرگز در خواست یا نکاتي را در ارتباط با مخاطب، بدون اجازه با همراه وي در میان نگذارید(.

گفتاري،  اختالالت  به  ابتال  دلیل  به  شما  مخاطب  کنید  فکر  شما  که  است  نادرستي    تصور 
نمي تواند مطالب شما را درک کند.

  اگر در بر قراري ارتباط با مخاطب خود مشکل عمده اي دارید، مي توانید از وسایل نوشتاري و 
یا رایانه استفاده کنید.

  نکته مهم دیگري که وجود دارد این است که نباید در مورد نکات مهم و ارزشمندي که در 
گفتار مخاطبتان با اختالالت گفتاري وجود دارد، پیش داوري کرده و یا نسنجیده قضاوت کنید.

  نحوه برخورد غیراصولي با افراد داراي اختالل گفتاري نه تنها مشکل گفتاري آنها را تشدید 
مي کند، بلکه عزت نفس و اعتماد به نفس فرد مبتال را کاهش مي دهد.

مي دونم  یا  بزن  تو  »زود حرف  مانند  بیان جمالتي  از  و  نکنید  قطع  را  خود  مخاطب    گفتار 
مي خواي چي بگي« گفتار او را کامل نکنید. بگذارید حرفش را تا آخر بگوید.

افراد با مشکالت شنوایي: در رابطه با افراد با ناتواني شنوایي به توصیه هاي زیر توجه داشته باشید:
  برخالف توصیه هاي ارائه شده مبني بر اینکه در هنگام برخورد با افراد ناتوان سعي شود از کلمه 
معلولیت استفاده نگردد، در مورد افراد با اختالالت شنوایي مي توان از واژه ناشنوا استفاده نمود.

  اختالل شنوایي دامنه وسیعي دارد و شیوه هاي مختلفي در نحوۀ چگونگي ارتباط با آنان وجود 
دارد. بهتر است با مخاطب خود در رابطه با روش صحیح برقراري ارتباط مشورت کنید )در 
برقراري ارتباط با افراد با ناتواني شنوایي از روش لب خواني، زبان اشاره، نگارش، ابزارهاي کمک 

شنوایي و... استفاده مي گردد(.
  براي جلب کردن توجه مخاطب، اسم او را صدا بزنید. اگر واکنشي نشان نداد، شما مي توانید 

با رعایت احترام و شأن او بازو و یا شانه هایش را لمس کنید و یا دست خود را تکان بدهید.
  در حضور رابط ناشنوا، براي رعایت احترام و شأن مخاطب، همیشه سعي کنید سؤال و یا درخواست 

خود را مستقیمأ با او در میان بگذارید و سعي کنید حتي االمکان از طریق رابط اقدام ننمایید.
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  در هنگام گفت و گو همیشه چهره خود را به طرف شخص مخاطب قرار دهید.
  در هنگام نگاه کردن چهره به چهره با فرد دچار اختالل شنوایي، سعي کنید از تغییرات چهره و 
حرکات بدن، احساسات و هیجان مربوطه را در پیامتان ابراز کنید )مانند خشنودي، ناخشنودي و...(.

  به چهره مخاطب نگاه کنید تا مطمئن شود که شما مطلب او را درک کرده اید. 
  جهت تماس با مخاطب مي توانید از طریق ایمیل و یا سایر وسایل ارتباطي مربوطه اقدام کنید.

  تمام افراد کم شنوا مهارت کافي در لب خواني ندارند، پس بهتر است با آنها واضح، موزون و 
آهسته صحبت کنید تا مطالب را درک کنند. اگر شخص مي تواند لب خواني کند، لب هاي 
خود را بیشتر از حد معمول و مبالغه آمیز حرکت ندهید. توجه داشته باشید که افراد با اختالل 
شنوایي به طور تقریبي قادر به درک 20 تا 25 درصد مطالب از طریق لب خواني هستند. لذا 
سعي کنید هنگام صحبت کردن در محلي مناسب و روشن قرار گیرید و در هنگام حرف زدن 

از خوردن غذا، کشیدن سیگار و یا قرار دادن دست ها روي دهان خود جداً خودداري نمایید.
  در صورت نیاز جمالت خود را براي چند بار تکرار کنید و کوشش کنید جمله ها را به صورت 

واژه به واژه بگویید.
  در صورت نیاز ارقام یا آدرس را براي او بیان نمایید، بهتر است این کار از طریق نوشتاري، 

ایمیل  زدن و یا دورنویس انجام گردد.
  همیشه کاغذ و قلم را در دسترس خود داشته باشید تا در صورت نیاز از آن استفاده کنید.

  اگر توضیح دادن مطالب به صورت گفتاري براي او بسیار مشکل است، از او بخواهید در صورت 
تمایل مطالب خود را بنویسد. هرگز به او نگویید فراموش کن مهم نیست.

  در هنگام صحبت کردن، محیط اطراف را زیر نظر داشته باشید. از قرار گرفتن در اماکن خیلي 
بزرگ، شلوغ، کریدورها و یا درهاي ورودي تاالرها خودداري کنید. زیرا ممکن است موجب 
اختالل در شنوایي شخص کم شنوا شود. نور شدید خورشید و سایه هم مي تواند از دیگر موانع 

گفت و گوي دو جانبه باشد.
  زماني که صحبت مي کنید، صداي خود را از حد مجاز بلندتر نکنید. این کار نه تنها کمک کننده 
نمي باشد بلکه مي تواند زیان بار باشد. زماني صداي خود را بلند کنید که مورد در خواست 

مخاطب باشد، آن هم به صورت کوتاه و مختصر.
  اگر شما به شخص ناشنوا یا کم شنوا تلفن مي زنید، اجازه بدهید قدري بیشتر از حد معمول 
تلفن زنگ بخورد، ابتدا به صورت شمرده و خیلي واضح خود را معرفي کنید و علت تلفن زدن 

خود را بیان نمایید. 

افراد با مشکالت حرکتي: در رابطه با افراد با مشکالت حرکتي به توصیه هاي زیر توجه داشته باشید:
  در افراد استفاده کننده از وسایل کمک حرکتي )مانند؛ ویلچر، عصا، واکر و...( این گونه وسایل 
جزء تجهیزات شخصي آنان محسوب مي شود. هرگز به آن تکیه نداده و هیچ وقت بدون اجازه 

آن را حرکت ندهید.
  زماني که مي خواهید با افراد داراي اختالل حرکتي صحبت کنید، سعي کنید خود را به طریقي 
را  اگر روي صندلي نشسته اید آن  ایستاده اید بنشینید و  )اگر  او قرار دهید  هم سطح چشم 
هم سطح او را تنظیم نمایید و در غیر این صورت به طریقي بایستید که بدون ایجاد کشش در 

گردن خود بتواند به چشم هاي شما نگاه کرده و با شما صحبت کند(.
  از پیشنهاد کمک کردن به آنها نترسید. اگر او نیاز به کمک دارد از او بپرسید که آیا شما کاري 
انجام دهید. اجازه دهید پیشنهاد شما را قبول کند سپس طریقه صحیح  او  براي  مي توانید 

کمک کردن به او را سؤال کنید. 
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  اگر به شما اجازه داده شد که ویلچر را به حرکت درآورید، ابتدا به صورت آهسته آن را هل 
دهید زیرا ممکن است ویلچر جهش آني داشته باشد.

  از آنجا که بعضي از افراد ناتوان با خود حیوان آموزش دیده دارند، هرگز تمرکز حیوان او را به 
هم نزنید. دقت داشته باشید که این یک حیوان دست آموز خانگي نیست و براي کار خاصي 

آموزش دیده است و براي این گونه اشخاص به منزله عامل اطمینان بخش تلقي مي گردد.
  زماني که شخص استفاده کننده از ویلچر به دلیلي براي استفاده از دستشویي و یا نشستن روي 
صندلي و نیمکت از ویلچر خود جدا مي شود، ویلچر را از دسترس او دور نکنید و از او درباره 

بهترین محل قرار گرفتن ویلچر سؤال کنید.
  توجه داشته باشید که این افراد در دسترسي به وسایل خود محدودیت هایي دارند. لذا وسایل 

مورد نیازشان را در دسترس آنان قرار دهید.
  قبل از ورود این گونه افراد به اماکن مورد نظر مانند جلسات، مهماني ها، سرویس هاي بهداشتي 

و...، محل مورد نظر را جهت استفاده آنها تا حد امکان مناسب سازي کنید.
او را راهنمایي کنید، تمامي مسائل موجود مانند بعد مسافت، شرایط    زماني که مي خواهید 

اقلیمي، موانع فیزیکی )پله و سرازیري و یا سرباالیي و...( را بازگو نمایید.
  افراد استفاده کننده از ویلچر مانند سایر افراد جامعه داراي توانایي هایي هستند. بعضي از آنها 
مي توانند بازو و دست هاي خود را حرکت دهند و بعضي مي توانند از روي ویلچر بلند شوند و 

حتي مسافت کوتاهي راه بروند.
  در هنگام مالقات کردن با آنها به لحاظ رعایت احترام و برقراري ارتباط بیشتر، به آنها پیشنهاد 
دست دادن بکنید حتي اگر مخاطب شما محدودیت حرکت دست داشته و یا دست مصنوعي 

دارد، مي تواند از دست چپ خود استفاده کند.
تعارف مي کنید، مراقب  براي نشستن  با محدودیت حرکتي روبه رو است  به شخصي که    اگر 

باشید صندلي مورد نظر دسته دار بوده و نشیمنگاه آن مناسب باشد.
افراد  گونه  این  براي  درها  این  باید  دارد،  زیادي  خروجي  و  ورود  درهاي  شما  ساختمان    اگر 
عالمت گذاري شود و مطمئن شوید نگهبان و یا سرایدار ساختمان درهاي ورودي و خروجي 
معلولین را به درستي مي داند تا آنها را راهنمایي کند. اگر سرویس هاي بهداشتي عمومي قابل 
دسترس آنها نیست و یا در طبقات غیرقابل دسترسي قرار دارد، اجازه بدهید که آنها از دستشویي 

شخصي و یا ویژۀ کارکنان استفاده کنند.
  هیچ گاه عصاي معمولي و یا عصاي زیر بغل افراد با اختالالت حرکتي را از آنها نگیرید، زیرا 

ممکن است دچار عدم تعادل گردند. 
در  هیچگاه  مي شود.  محسوب  معلول  افراد  ضروري  تجهیزات  جزء  توانبخشي  کمک    وسایل 

جلسات و مهماني ها درخواست گرفتن این وسایل را ننمایید.
  در محل تردد افراد با محدودیت حرکتي )مانند کساني که عصا و یا عصاي زیر بغل دارند( 
مواظب باز و بسته شدن درها باشید چون ممکن است که به در تکیه داده باشند و موجب 

سقوط آنها گردد.
  در محل تردد افراد با محدودیت حرکتي مانند سازمان ها، مراکز خرید و...، جهت استراحت 

موقت آنها جایگاهي مناسب را در نظر بگیرید.

افراد با مشکالت رواني: در رابطه با بیماران رواني به توصیه هاي زیر توجه داشته باشید:
   اکثریت بیماران رواني، عقب ماندگي ذهني ندارند و از طرفي بسیاري از افراد با عقب  ماندگي 

ذهني ممکن است بیماري رواني داشته باشند.
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  هیچ زماني تصور نکنید که افراد با بیماري رواني از نظر بهره هوشي در سطح پایین تر از حد 
نرمال جامعه هستند، بلکه بسیاري از آنها ضریب هوشي باالتر از حد متوسط دارند.
  هیچ زماني فکر نکنید افراد داراي مشکالت رواني افرادي یاغي و یا سرکش هستند.

  هیچ زماني تصور نکنید تمامي افراد رواني لزوماً به مساعدت، کمک هاي ویژه و یا درمان هاي 
مختلفي نیاز دارند.

  هیچگاه نباید با خنده، انتقاد و یا برخورد کالمي با آنان رفتار کرده و به نصیحت کردن و یا 
انتقاد از آنان پرداخت.

  هر فرد رواني مانند سایر افراد جامعه، ویژگي و ماهیت هاي منحصر به فردي دارد. لذا تصور 
نکنید با تمام آنان مي توان با یک روش واحد و یکسان برخورد کرد.

  تصور نکنید که این گروه از افراد توانایي انجام کارهاي مهارتي را ندارند.
  هیچ زماني فکر نکنید که این گروه افراد نمي دانند چه چیز براي آنها خوب است و یا از نظر 

داوري )قضاوت( در سطح پاییني قرار دارند.
  هنگامي که این افراد با آشفتگي و اضطراب روبه رو هستند، ضمن رعایت احترام از آنها بخواهید 

آرام باشند و بپرسید که چه کمکي مي توانید براي خواسته معقول آنها انجام دهید. 
  هیچ زماني تصور نکنید که آنها قادر به کنترل خشم خود نیستند.

  هیچ زماني فکر نکنید که این طبقه از افراد لزوماً نیاز به دارو دارند.
  بیماري هاي رواني به دیگران سرایت نمي کنند اما مي تو انند به گونه اي دیگران را تحت تأثیر 

قرار دهند.
  با آنها مهربان باشید، خواسته هاي معقوالنه شان را در صورت امکان انجام دهید.

  احترام به دیدگاه هاي درست افراد با بیماري رواني موجب استقالل روحي و افزایش توان جسمي 
آنان مي گردد.

  دادن شخصیت، اعتماد به نفس و احترام، موجب افزایش توان فکري و ذهني آنها خواهد شد.
  با خوش بیني و مثبت گرایي به سخنان آنها گوش دهید.

  قبل از آنکه شخصاً نیازهاي آنان را تشخیص دهید، در مورد آن با بیماران رواني مشورت نمایید. 

افراد با مشکالت ذهني: در رابطه با افراد با عقب ماندگي ذهني، به توصیه هاي زیر توجه داشته باشید:
  در بالغین کم توان ذهني از نظر رفتاري و گفتاري، همانند بقیه افراد با آنان رفتار گردد. هرگز 
به آنان با دید تحقیر نگاه نکنید. فرض کنید که آنها مانند بقیه افراد جامعه داراي تجربه هستند.

  افراد کم توان ذهني مانند تمامي گروه ها داراي عالقه و توانمندي هاي مختلفي هستند. هیچ گاه 
تصور نکنید تمام این افراد از انجام کارهاي تکراري لذت مي برند یا مي خواهند در فعالیت هاي 

ساده مانند رستوران، سوپرمارکت و... کار کنند.
  اکثریت افراد این گروه قادر به خواندن و نوشتن هستند، هرگز فکر نکنید که آنها قادر به افزایش 

سطح مهارت آکادمیک خود از قبیل ریاضیات، خواندن و نوشتن نیستند.
  کم توانان ذهني اگر چه داراي تحصیالت در سطح محدود ابتدایي هستند، ولي این به این معني 

نیست که نمي توانند همکاري و کمک کنند و یا صاحب عقیده و تفکر نیستند.
  با این گروه از افراد مانند بقیه آحاد جامعه رفتار کنید و زماني که در حال گفت و گو با آنان هستید 
طوري رفتار کنید که همانند سایر افراد دیگر صحبت مي کنید. مثاًل درباره تعطیالت آخر هفته، 

وضعیت هوا، اتفاقات و... اجازه بدهید تا آنها درباره مسائل گوناگون فکر کنند.
  این افراد را راهنمایي کرده و آموزش هاي الزم را به آنان ارائه دهید. در صورت داشتن حوصله 

و بردباري، آنها مي توانند دستورالعمل هاي ساده را درک کنند.
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  زماني که آنها با مربي یا خانواده خود هستند، سعي کنید مستقیم با خود معلول صحبت کنید 
و اجازه ندهید کسي به جاي او صحبت کند.

  با افراد ناتوان ذهني به صورت شفاف و کوتاه صحبت کرده و از او بخواهید تا مطالب را براي 
شما بازگو کند. اگر الزم باشد مطالب را چندین بار تکرار کرده تا مطمئن شوید اطالعات ارائه 

شده را دریافت نموده است.
  این افراد مانند سایر گروه هاي جامعه خواهان احترام متقابل هستند. این کمترین چیزي است 

که طلب مي کنند.
  با نشان دادن چهره بشاش و خندان هم مي توان در برقراري ارتباط سازنده و دوستانه با این 

افراد موفق شد.
  سوء رفتار عاطفي موجب عدم کارایي آنان مي گردد.

  ضمن حفظ احترام آنها سعي کنید دستورات واقع بینانه به آنها بدهید.
  رفتار خوب را براي آنها الگوسازي کنید.

  در طول بحث روحیه شاداب و پسندیده خود را حفظ کنید. به آنها اعتماد به نفس براي انجام 
کار بدهید.

  با در نظر گرفتن مشکالت آنها، فرصت هایي مناسب و شایسته براي آنها ایجاد نمایید.
  برخورد عادي و معمولي موجب آرامش خاطر در آنها خواهد شد.

  در برخورد با آنها واقع بینانه و درست رفتار کنید، خواسته واهي و غیر منطقي نسبت به توان 
آنها نداشته باشید و هرگز آنها را با دیگران مقایسه نکنید. 

  همان طور که از دوست خود عذرخواهي و دلجویي مي کنید، از افراد با عقب ماندگي ذهني نیز 
در صورت نیاز معذرت بخواهید.

ضوابط معلولین در طراحي پایانه هاي مسافري 
ضروری است در تسهیالت پایانه مسافری و عناصر و اجزای آن سرویس دهی به معلولین مد نظر 
قرار گیرد. عمده این موارد شامل عناصر داخل پایانه )در پله و پله های برقی، آسانسورها، سیستم 
اطالع رسانی، درب های ورودی و خروجی، سرویس های بهداشتی، تسهیالت تحویل توشه، تلفن ها( 

و مسیرهای دسترسی محوطه پایانه، همچنین تسهیالت توقفگاه ها خواهد بود.

ضوابط معلولین

  ورودی ساختمان حّتی االمکان هم سطح پیاده رو باشد، در غیر این صورت استفاده از رمپ به 
عرض 150سانتی متر ضروری است.

  حداقل عمق فضای جلوی ورودی 140سانتی متر است و حداقل عرض راهرو 140سانتی متر 
است. )بر اساس دور زدن صندلی چرخدار( 

  حداقل عرض مفید هر لنگه در، برای عبور صندلی چرخدار 80 سانتی متر باشد.
حداقل  است.  الزامی  معلول  افراد  مخصوص  بهداشتی  سرویس  تعبیۀ  عمومی،  ساختمان های    در 
اندازۀ فضای سرویس بهداشتی باید 150 ×170 سانتی متر باشد تا گردش صندلی چرخدار در آن 
امکان پذیر باشد. در سرویس بهداشتی، باید به بیرون باز شود تا گشودن آن در مواقع اضطراری از 

بیرون امکان پذیر باشد. )شکل 1(
  ابعاد محل استقرار صندلی چرخدار در مبلمان های انتظار 120×170 سانتی متر است. )شکل3 

و جدول(
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جدول  ـ تعداد الزم محّل پیش بینی شده در مبلمان برای استقرار صندلی چرخدار

تعداد الزم محل برای صندلی چرخدارظرفیت صندلی
503 تا 75

764 تا 100
1015 تا 150
1516 تا 200
2017 تا 300
3018 تا 400
4019 تا 500

2 درصد از کل501 تا 1000
2 درصد، به اضافه 1 برای هر 100 نفر ظرفّیت بیشتر از 1000 نفربیشتر از 1000

  ابعاد جا پارک برای معلولین طول 5 متر و عرض بیش از 3/5 متر است.
  حداقل عرض بازشوی ساختمان 100 سانتی متر می باشد.

  ورودی ها باید به وسیلۀ راهی به ایستگاه وسایل نقلّیۀ عمومی، پارکینگ، محل های سوار شدن 
مسافران و نیز به خیابان های عمومی و پیاده روها مرتبط باشند.

  درها باید حّتی المقدور بدون آستانه باشند. در صورت اجبار حداکثر ارتفاع آستانه 2 سانتی متر باشد.
  خروجی اضطراری باید قابل دسترس و هم سطح بوده و به یک راه قابل دسترس ختم شود. )شکل 4(

  نصب میلۀ دستگرد کمکی بر روی پنجره ها و درها مطابق شکل ضروری است. )شکل 5(

75

120

شکل1ـ سرویس بهداشتی 
مخصوص معلولین

170

120

شکل3ـ ابعاد محل استقرار صندلی شکل2ـ َرمپ در کنار پله
چرخدار

خروجى
اضطرارى

هم سطح
شکل 4ـ خروجی اضطراری باید 

هم سطح باشد.
شکل5 ـ نصب میلۀ دستگرد کمکی بر روی در
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  زاویۀ بازشوی در باید حداقل 90  درجه باشد.
  حداقل عرض پله 120  سانتی متر باشد. نصب دستگرد در طرفین پله الزامی است.

  پاخور پله باید بسته باشد.
  حداکثر تعداد پله بین دو پاگرد باید 12  پله باشد.

  حداقل ابعاد پاگرد پله 120 در 120  سانتی متر باشد.
  برای سطوح شیبدار تا 3 متر طول، حداکثر شیب 8 درصد با عرض حداقل 150  سانتی متر باشد. 
  در سطوح شیبدار بیش از 3  متر طول )تا حّد مجاز 9  متر( به ازای هر متر افزایش طول 5  سانتی متر 

به عرض مفید آن اضافه و 0/5 درصد از شیب آن کاسته شود.
  پیش بینی یک پاگرد به عمق حداقل 150  سانتی متر با در نظر گرفتن حداکثر طول افقی 9  متر 

الزامی است.
  حداقل ابعاد پاگرد سطح شیبدار، 150 در 150  سانتی متر باشد.

  در صورتی که سطح شیبدار ارتفاعی بیش از 25 سانتی متر را طی کند و طول افقی آن بیش از 
185  سانتی متر باشد، نصب میلۀ دستگرد در طرفین آن الزامی است.

  میلۀ دستگرد در دو طرف رمپ و یا راه پله باید به صورت ممتد باشد.
یا  پله    الزم است میلۀ دستگرد در کنار 
کف سطح شیبدار، حداقل 30  سانتی متر 
از ابتدا و انتهای آن پیشامده تر و موازی 

کف باشد. )شکل 6(
برای  کف  از  دستگرد  میلۀ    ارتفاع 
بزرگساالن 85 سانتی متر و برای کودکان 

60 سانتی متر باشد.

شکل 6  ـ پیشامدگی میله های دستگرد

طراحي پایانه مسافری جاده ای

مسافربری  خودروهای  تردد  ممنوعیت  و  مسافربری  پایانه های  احداث  قانونی  الیحه  اصالح 
برون شهری در داخل شهر در اسفند ماه سال 72 به تصویب رسید که بر اساس مفاد آن، ساماندهی 

فعالیت ها و خدمات پایانه اصالح شد که در زیر آمده است:

  ماده 2: بر اساس این ماده شهرداری ها موظف شدند، غرفه های پایانه های شهر را به شرکت های 
مسافری که طبق ضوابط وزارت راه و ترابری تشکیل می شوند، در مقابل اجاره بهای مناسب 
به صورت نمایندگی واگذار نمایند. شرکت های تعاونی مسافری اولویت خواهند داشت. تبصره 
این ماده شرایط واگذاری غرفه های پایانه را مطابق با آیین نامه ای اعالم می کند که از سوی 
وزارتخانه های کشور و راه و ترابری، تهیه و به تصویب هیئت محترم وزیران خواهد رسید. این 
واگذاری مشمول مقررات قانون موجر و مستأجر نبوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای 

متصرفین یا متصدیان آنها ایجاد نخواهد کرد.
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  ماده 3: بر اساس این ماده مدیریت بهره برداری، برنامه ریزی، سیاست گذاری و نرخ گذاری در امر 
مسافربری برون شهری و نظارت بر کیفیت عرضه خدمات این حوزه، همچنین مسئولیت های 
مربوط به جابه جایی مسافر، بر عهده وزارت راه و ترابری خواهد بود. مالکیت و مدیریت تأسیسات 
پایانه های شهرداری و تولیت خدمات مربوط به آنها، بر عهده شهرداری ها بوده و شهرداری ها کلیه 

عوارض و حقوق قانونی خود را وصول خواهند نمود.
  ماده 5: این ماده شهرداری های شهرهایی با جمعیت بیش از 50000 نفر را به ایجاد پایانه های 

مسافربری برون شهری موظف می سازد.
  ماده 6  : اشاره مستقیم بر لغو تمامی قوانین و مقررات مغایر را داشته و تهیه آئین نامه اجرایی 
از سوی وزارت کشور و راه و ترابری را مورد توجه قرار می دهد. آئین نامه اجرایی یاد  شده که در 

اردیبهشت ماه سال 81 به تصویب هیئت وزیران رسیده، مشتمل بر 17 ماده است.
انواع شیوه های جابه جایی  امروزه با وجود گسترش شبکه های مختلف حمل و نقل، از میان 
مسافر در کشور )جاده ای، ریلی و هوایی(، بیش از 90 درصد توسط جاده صورت می گیرد. بر 
همین اساس ضرورت توجه و رسیدگی به وضعیت ارائه خدمات در این بخش )حمل و نقل 

جاده ای( بیش از پیش آشکار می گردد.

آیین نامه ایمنی انبارهای كاال 

فصل اول ـ تعریف و طبقه بندی انبارها
  ماده 1: انبار کاال به محلی اطالق می گردد که یک یا چند نوع کاالی بازرگانی یا محصوالت 

صنعتی و یا مواد اولیه و یا فرآورده های دامی و کشاورزی در آنجا نگهداری می شود.
کلیه انبارهای عمومی و انبارهای اختصاصی واحدهای صنعتی، بازرگانی و تولیدی اعم از بخش 
خصوصی و دولتی مشمول مقررات این آیین نامه خواهند بود. مکانی که دارای شرایط مندرج در 

این آیین نامه نباشد انبار محسوب نمی شود.
  ماده 2: انبارها بر حسب نوع کاالیی که در آنها نگهداری می شود به چهار طبقه به شرح زیر 

تقسیم می گردد:
انبارهای ردیف

1  برای نگهداری مواد و اجسامی که نمی سوزند مانند آهن آالت صنعتی و ساختمانی، انواع 

پروفیل های فلزی، مس و برنج، حلبی و آهن ورق، قطعات فلزی، ماشین آالت، موتور آالت 
بدون الستیک و سوخت، انواع پیچ و مهره، میخ، سیمان و امثال آنها.

2  برای نگهداری مواد خشک و زغالی از قبیل چوب، تخته، انواع فیبر، سه الیی، کاغذ، مقوا، 

پارچه های نخی، پشمی، فرش،  فرآورده های کشاورزی،  پنبه، پشم غالت، حبوبات، سایر 
در  که  مشابهی  کاالهای   و  الکتریکی  وسایل  فلزی،  لوازم  خرازی،  اجناس  کنف،  چتایی، 

صندوق های چوبی یا کارتن های مقوایی یا لفاف بسته بندی شده باشند.
3  برای نگهداری مواد شیمیایی، دارویی و مایعات قابل اشتعال: از قبیل نفت و مشتقات آن. 

الکل، رنگ، اسکاتیف، تربانتین، روغن های حیوانی، نباتی، خوراکی، صنعتی، پارافین مایع و 
جامد، داروهای شیمیایی و صنعتی . پیه و نظایر آن.

4  برای نگهداری مواد الستیکی و پالستیکی از قبیل الستیک رویی و تویی وسایل نقلیهـ  الستیک و 

پالستیک ورقـ  اشیای ساخته شده از الستیکـ  مواد خام الستیک، پالستیک، ظروف پالستیکی 
و سایر اشیای ساخته شده از آنها.
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ـ  بی دود  باروت  ـ  باروت  قبیل  از  منفجره  و  محترقه  مواد  کردن  انبار  و  نگهداری   :1 تبصره 
نیتروگلیسرین ـ دینامیت ـ فولمینات و امثال آنها که فهرست آن از طرف سازمان دفاع غیر 
نظامی کشور اعالم خواهد شد در انبارهای کاال به کلی ممنوع است و برای مواد منفجره باید 
انبارهای جداگانه با رعایت جمیع مقررات و شرایط ایمنی در خارج از محدوده شهر و دور از 

محل مسکونی و تأسیسات احداث شود.
تبصره 2: شرایط ایمنی انبارهای سوخت به وسیله سازمان دفاع غیر نظامی کشور تهیه و اعالم 

خواهد شد.

فصل دوم ـ مقررات عمومی
  ماده 3: مالکین ـ موجرین و مستأجرین انبارهای موجود و قائم مقام قانونی آنها موظف اند از 
انبارهای خود را با توجه به  تاریخ اجرای این آیین نامه ظرف مدت یک سال وضع ساختمان 
ضوابط مقرر در این آیین نامه و دستورالعمل های مربوطه تطبیق و تکمیل نمایند و در پایان این 
مهلت در صورت عدم رعایت مقررات مزبور بر حسب مورد، توسط اتاق اصناف ـ اتاق بازرگانی ـ 
وزارتخانه ها و سازمان های دولتی مربوط نسبت به جلوگیری از ادامه کار متخلف مادام که رفع 

نقص به عمل نیامده است اقدام خواهند نمود.
  ماده 4: شهرداری ها موظف اند با رعایت ضوابط نقشه جامع در مورد تغییر و تکمیل انبارهای 

موجود در جهت تطبیق با مندرجات این آیین نامه تسهیالت الزم را فراهم نمایند.
  ماده 5: صاحب کاال یا نماینده او در موقع تحویل کاال به انبار مکلف است مشخصات کامل 
کاالی خود را از نظر آتش سوزی، انفجار و حوادث مشابه که ایجاد خسارت های مالی یا صدمات 
جانی می کنند کتباً به اطالع مسئول انبار برساند و همچنین مسئول انبار مکلف است به منظور 

حصول اطمینان کنترل الزم را در موقع تحویل گرفتن کاال معمول دارد.
اعالم  و  تهیه  نظامی  به وسیله سازمان دفاع غیر  این ماده  اجرایی  تبصره : دستورالعمل های 

خواهد شد.
  ماده 6: انبارها باید در نقاطی احداث شوند که وسیله نقلیه مورد لزوم بتواند به سهولت به 

محوطه انبار وارد شود.
  ماده 7: دیوارها، سقف و سرپناه تمام انبارها بدون استثنا باید از مصالح غیر قابل اشتعال ساخته 
شود. به کار بردن چوب، تخته و پالستیک،  خرپاهای چوبی و تخته ای در ساختمان ها به کلی 
با مصالح غیر قابل اشتعال نظیر خرپاها، تیرآهن و یا حمال های  ممنوع است. اجزای مقاوم 
بتون آرمه باید به طریقی عایق کاری شوند که در برابر آتش سوزی برای مدت حداقل دو ساعت 

و ستون ها برای مدت سه ساعت مقاومت نمایند.
  ماده 8: موقعیت ساختمان های انبار اعم از قسمت باز و سرپوشیده باید طوری باشد که وسایل 
نقلیۀ موتوری و غیر موتوری مورد لزوم بتوانند بدون برخورد با مانع تا جلوی ورودی انبار پیش بروند.

  ماده 9: کف تمام انبارها باید بتون یا آسفالت یا سنگ فرش شود و شیب و آب روی کف محوطه 
طوری باشد که آب در زیر کاالها جمع نشود.

  ماده 10: میزان و مقدار ذخیره آب مورد لزوم آتش نشانی و همچنین سیم کشی برق و تناسب 
قطر سیم های برق یا بار الکتریکی الزم در کلیه انبارها بر حسب دستورالعمل های سازمان دفاع 

غیرنظامی کشور تعیین خواهد شد.
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  ماده 11: در داخل انبارها باید به نسبت وسعت آن بر حسب مورد دستگاه های هواکش نصب 
شود تا هوای انبار مرتباً تعویض گردد.

  ماده 12: محوطه داخل انبارها باید از پوشال، خاشاک خرده چوب، کاغذ و سایر مواد زائد قابل 
اشتعال پاک شوند.

  ماده 13: شهرداری ها موقع صدور پروانه ساختمان انبارها، وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی و اتاق 
اصناف هر محل، هنگام صدور پروانه مورد لزوم  برای انبارهای کاال باید مقررات مندرج در این 
آیین نامه و دستورالعمل های سازمان دفاع غیر نظامی کشور را در مورد اجرای این آیین نامه 

رعایت نمایند.

فصل سوم ـ مقررات اختصاصی
  ماده 14: انبارهایی که عرض آنها کمتر از 20 متر است، عرض راهرو و داخل انبار نباید کمتر 
راهرو کمتر  باشد عرض  متر  از 20  بیشتر  آنها  که عرض  انبارهایی  باشد.  نیم  و  متر  از یک 
از 2 متر نخواهد بود و چنانچه انبار به وسایل مکانیکی یا موتوری حمل و نقل مجهز باشد 
راهروهای متناسب با عبور وسایل مزبور منظور خواهد گردید. راهروی طولی باید تا انتهای انبار 

خالی از کاال بوده و با رنگ سفید از دو طرف خط کشی و مشخص شده باشد.
  ماده 15: انبارها باید به شرحی که در مورد هر ردیف ذکر خواهد شد وسایل ضروری آتش نشانی 

داشته باشند.
  ماده 16: کلیه کارکنان انبارها باید تعلیمات مربوط به حفاظت و ایمنی و طرز کار با وسایل اولیه 
آتش نشانی را فرا گیرند، سازمان دفاع غیر نظامی مکلف است ترتیب آموزش کارکنان انبارها را بدهد.

  ماده 17: نکات زیر باید در مورد انبارهای کاال رعایت گردد:
و  دریا  مد  و  جذر  یا  سیل  خطر  معرض  در  که  شود  احداث  نقاطی  در  باید  کاال  انبار  الف( 

نباشد. حریق  خطر  کانون های 
ب( انبارها با توجه به امکانات محل مجهز به وسایل ارتباطی کافی باشند. مقامات مربوط هم 

باید در برقراری وسایل ارتباطی انبارها تسریع نموده و تسهیالت الزم را فراهم آورند.
ج( وسایل موتوری مخصوص رفت و آمد در داخل انبارها باید هر کدام مجهز به یک دستگاه 

کپسول آتش نشانی نوع مناسب باشد.
د( کپسول های آتش نشانی باید در نقاطی قرار داده شوند که از حرارت و نور آفتاب و برف و 

باران مصون باشند.
ه( در هر انبار باید حداقل یک دستگاه جعبه کمک های اولیه بهداشتی تعبیه و برای مواقع ضروری 

آماده و نگاهداری شود.
و( شماره تلفن های آتش نشانی و مقامات انتظامی محل و بیمارستان های سوانح با خط درشت 

و خوانا در کنار کلیه تلفن های داخل انبار نصب گردد.
ز( در اطراف باراندازها و انبارها باید روشنایی مناسبی پیش بینی شود.

  ماده 18: بین سقف انبار و مرتفع ترین نقطۀ کاالی چیده شده، فاصله به شرح زیر باید موجود 
باشد. اگر ارتفاع کاالی چیده شده 4/5 متر بیشتر باشد فاصله تا سقف یک متر و نیم، اگر ارتفاع 
کاالی چیده شده بین 2/60 تا 4/50 متر باشد فاصله تا سقف یک متر، اگر ارتفاع کاالی چیده 

شده کمتر از 2/60 متر باشد فاصله تا سقف 40 سانتی متر خواهد بود.
  ماده 19: در انبارهایی که عرض آن کمتر از 35 متر باشد حداکثر سطح اشغال شده هر قسمت 
)پارتی( کاال 250 متر مربع و فاصله آن با قسمت دیگر یک متر و چنانچه عرض انبار 35 متر 
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و بيشتر باشد حداكثر سطح اشغال شده هر قسمت كاال 1000 متر مربع و فاصله آن با قسمت 
ديگر حداقل 2 متر خواهد بود.

  ماده 20: فاصله بين كاال تا ديوار انبار حداقل 60 سانتی متر خواهد بود مگر در مواردی كه به 
علت وضع مخصوص بسته بندی كاال رعايت فاصله مزبور مقدور نباشد.

  ماده 21: آتش زدن چوب و تخته و كاغذهای باطله و نظاير آن در داخل انبارها مطلقاً ممنوع 
است و در صورت لزوم برای انجام اين كار بايد با نظر سازمان دفاع غير نظامی كشور از كوره های 

مخصوص استفاده شود.
  ماده 22: همه روزه مقارن با تعطيل انبار بايد تمام محوطه انبارها از نظر ايمنی به وسيله مسئول 

انبار دقيقاً بازديد و نتيجه در دفتر مخصوص ثبت شود.
  ماده 23: استعمال دخانيات در محوطه داخل و خارج انبار مطلقاً ممنوع و به تعداد كافی عالئم 

استعمال دخانيات ممنوع است بايد نصب شود.
  ماده 24: در صورتی كه كف انبار فاقد شيب و آب رو باشد بايد كاال حداقل 5 سانتی متر با 

سطح زمين فاصله داشته باشد. 
نبايد  از هر چهار طرف  با ديوارهای مجاور  انبارهای محصور و مسقف    ماده 25: فاصله بين 
از شش متر كمتر باشد و اين فاصله بايد از هر نوع كاال،  خالی نگهداری شود به نحوی كه 

اتومبيل های آتش نشانی بتوانند هر انبار را به سهولت دور بزنند.

فصل چهارم ـ مقررات اختصاصی انبارهای ردیف 1 و 2
  ماده 26: در موقع چيدن آهن آالت در انبارهای رديف 1 بايد دقت و مراقبت كامل به عمل آيد 
كه به هيچ وجه خطر غلطيدن و افتادن قطعات در بين نباشد و به نسبت هر صد متر مربع از يك 
دستگاه كپسول آب و گاز ده ليتری جهت آتش های خشك و جهت هر تابلوی برق يك دستگاه 

كپسول گاز انيدريدكربنيك 6 كيلويی برای خاموش كردن آتش ناشی از برق نصب گردد.
  ماده 27: انبارهای رديف 2 عالوه بر رعايت مقررات عمومی انبارها بايد مجهز به لوله كشی آب 
به قطر يك ونيم اينچ )3/64 سانتی متر( با فشار كافی و شير اصلی و قرقره و شيلنگ مخصوص 

آتش نشانی با جعبه قرقره و لوله از نوع برزنتی توالستيكی باشند.
  ماده 28: سازمان ها و شركت های آب در تهران و شهرستان ها و همچنين شهرداری ها در 
نقاطی كه امر آبرسانی به عهده شهرداری است موظف اند به درخواست انشعاب آب مورد نياز 
انبارهای كاال اعم از انبارهای موجود يا انبارهايی كه بعداً داير می شود خارج از نوبت رسيدگی 

نموده برای برقراری انشعاب آنها حداكثر تسهيالت ممكنه را فراهم سازند.
  ماده 29: لوله ها و قرقره های آتش نشانی بايد حتی المقدور در كنار درها يا نقاطی نصب شوند 
كه در صورت بروز حريق در دسترس باشند و به طور كلی از قرار دادن عدل ها و صندوق های 

كاال در جلو و جوار شيرهای اصلی خودداری شود.
  ماده 30: نصب دستگاه های اعالم خبر و اطفای حريق در انبارهای كاال اجباری است.

  ماده 31: كاالهای انبارهای رديف 1 را می توان با رعايت مقررات مربوط با كاالهای مزبور در 
رديف 2 نيز نگهداری نمود.

  ماده 32: در اين قبيل انبارها به نسبت هر 100 متر مربع بايد از 2 دستگاه كپسول آب و گاز 10 
ليتری استفاده شود و همچنين انبار بايد مجهز به شيلنگ آتش نشانی با قطر يك و نيم اينچ )3/64 
سانتی متر و به طول 20 متر )با فشار كافی( و سر لوله و قرقره و شيلنگ مخصوص آتش نشانی باشد.
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  ماده 33: در مورد انبارهای مخصوص پنبه و یا قسمتی از انبارهای مواد خشک و مواد زغالی 
که برای نگهداری عدل های پنبه اختصاص داده  می شود عالوه  بر اجرای تمام مواد این فصل 

مقررات زیر نیز باید مراعات شود.
الف( نگهداری عدل های پنبه در انبارهای محصور و مسقف.

ب( تعبیه دریچه هواکش مناسب در باالی هر پارتی کاال که از 30 متر مربع تجاوز نخواهد کرد 
در سقف انبار به منظور خروج دود در صورت بروز حریق.

ج( نصب شیشه های مات یا رنگ زده در دریچه های نورگیر انبار.
د( نصب تور سیمی در جلوی تمام پنجره ها مخصوصاً آنهایی که به خارج از انبار باز می شوند.
ه( جمع آوری هر نوع پوشال، کاغذ، خرده چوب و غیره از کف انبار و از زیر و اطراف عدل های پنبه.

فصل پنجم ـ مقررات اختصاصی انبارهای ردیف 3 و 4
  ماده 34: در انبارهای ردیف 3 نگهداری سایر کاالها ممنوع است. اجناسی که در این انبارها 
نگهداری می شود باید طبقه بندی شده و هر قسمت از انبار برای یک نوع کاال اختصاص داده شود.

  ماده 35: وسعت انبارهای محصور و مسقف مایعات قابل اشتعال در نقاطی که دارای وسایل 
آتش نشانی مجهز باشد از 100 متر مربع و در مناطقی که فاقد وسایل آتش نشانی مجهز است 

از 30 متر مربع نباید تجاوز نماید.
  ماده 36: نگهداری انواع مواد قابل اشتعال در ظروف سرباز یا قوطی و بشکه های نشتی ممنوع است.

قابل  مایعات  و  روغنی  مواد  محتوی  ظروف  و  قوطی ها  شیشه ها،  نگهداری  برای   :37   ماده 
آنها  شکستن  و  فشار  آمدن  وارد  از  که  گردد  فراهم  مناسب  فلزی  قفسه بندی  باید  اشتعال 

جلوگیری شود.
  ماده 38: ساختمان کف انبارهای دارو و مایعات قابل اشتعال باید منحصراً سیمانی باشد و 

مرتباً شست وشو گردد تا از آلوده شدن به مواد چربی و داروهای مختلف جلوگیری شود. 
  ماده 39: انبارهای ردیف 3 به نسبت هر 100 متر مربع باید مجهز به 2 دستگاه کپسول پودر 
گاز 12 کیلویی و یک دستگاه کپسول پودر و گاز 50 کیلویی باشد و همچنین به نسبت حجم 
انبارها تعدادی سطل مخصوص آتش نشانی در باز محتوی ماسه خشک الک شده در محل های 

مناسب گذاشته شود.
  ماده 40: شیرها و شیلنگ های آتش نشانی در انبار مایعات قابل اشتعال باید در خارج انبار 
قرار داشته و موارد استفاده از آنها به کلیه کارکنان انبار از طرف سازمان دفاع غیر نظامی محل 
اندازه  و  نوع  با  باید منطبق  انبار  اندازه سرقفل های آتش نشانی هر  و  نوع  آموزش داده شود. 

سرقفل های آتش نشانی شهرداری محل انتخاب شود.
  ماده 41: برای نگهداری اشیای الستیکی و پالستیکی باید از انبارهای محصور و مسقف استفاده شود.

  ماده 42: کلیه مواد پالستیکی و به شرح ردیف 4 از ماده 2 باید از سایر انواع کاال مجزا و در انبارهای 
مخصوص نگهداری شود و نگهداری کاالهای ردیف 2 و 3 در انبارهای ردیف 4 ممنوع است ولی کاالهای 

ردیف یک را می توان با رعایت مقررات مربوط به نگهداری آنها در انبارهای ردیف 4 نگهداری نمود.
  ماده 43: فشار آب لوله های آب در انبارها نباید از 6 اتمسفر کمتر باشد و در صورتی که فشار 
معمولی آب از این مقدار کمتر باشد باید با نصب و استفاده از موتور پمپ یا الکتروپمپ فشار آب 

را تا حد الزم باال برد.
  ماده 44: طول و عرض انبارهای ردیف 4 نباید از حدود 20 × 60 تجاوز نماید.
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اصلی آب  باید شیر  انبارهای ردیف 4  از درهای ورودی  در کنار و خارج هر یک    ماده 45: 
و جعبه لوله مخصوص آتش نشانی با حداقل 30 متر لوله برزنتی داخل الستیکی و سر لوله 
کف ساز و دستگاه مربوطه حداقل 100 لیتر داروی مولد کف موجود باشد که در صورت بروز 

آتش سوزی بتوان به سهولت از آنها استفاده نمود.
  ماده 46: در داخل انبارهای ردیف 2 و 3 و 4 باید به نسبت وسعت آن دستگاه های هواکش 

نصب شود که هوای انبار مرتباً تعویض گردد.
  ماده 47: انبارهای ردیف 4 باید به نسبت هر 100 متر مربع به 2 دستگاه کپسول پودر گاز 
12 کیلویی مجهز باشند و چنانچه وسعت انبار بیش از 100 مترمربع باشد عالوه بر کپسول های 

مذکور وجود یک دستگاه کپسول پودر گاز 50 کیلویی الزامی است.
  ماده 48: در مورد انبارهای ردیف 3 اجزای ساختمان )دیوارها ـ سقف ـ ستون و غیره( باید 
طوری محاسبه شوند که در برابر انفجار داخلی که فشار یکنواخت در تمام جهات وارد می نماید 
مقاومت نمایند و یا اینکه سطح در و پنجره به اندازه کافی منظور و طوری تعبیه گردد که 
بالفاصله پس از انفجار به خارج پرتاب و موجب کاهش فشار وارده به اجزای ساختمان شوند.

  ماده 49: بازدید ایمنی از انبارهای کاال و نظارت در اجرای دستورالعمل های صادره از وظایف 
سازمان دفاع غیر نظامی کشور می باشد و سازمان های ذیربطـ  شهرداری هاـ  بیمه مرکزی ایرانـ  
اتاق های اصناف و بازرگانی و صنایع و معادن ایران مکلف اند برای انجام آن به تعداد مورد لزوم و در 

حدود امکانات مؤسسات مربوط کارشناس و نماینده در اختیار آن سازمان بگذارند.

آیین نامه اجرایی قانون امور گمركی

در ادامه بخشی از ماده های آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ذکر می گردد، الزم به ذکر است 
که این آیین نامه به صورت کامل آورده نشده است.

                                           بخش اول: تعاریف و کلیات                                               

فصل اول ـ تعاریف
  ماده 1: اصطالحات مورد استفاده در این آیین نامه در معاني مشروح زیر به کار مي روند:

الف( قانون: قانون امور گمرکي ـ مصوب 1390.
ب( گمرک ایران: ستاد مرکزي گمرک جمهوري اسالمي ایران.

پ( گمرک: گمرک هاي اجرایي در سطح کشور.
ت( گمرک هاي داخلي: گمرک هاي غیر مرزي در داخل کشور.

ث( تأمین: تودیع وجه نقد به صورت سپرده یا ارائه ضمانت نامه بانکي یا تضمین بیمه اي معتبر 
به تشخیص گمرک ایران.

                            بخش چهارم: نگهداری کاال در اماکن گمرکی                               

فصل اول ـ انبارهای گمرکی و مسئولیت نگهداری کاال
  ماده 47: مدت مجاز نگهداري کاالهایي که داراي اختالف گمرکي مي باشد در انبارهاي گمرکي از 
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تاریخ ابالغ نظر قطعي گمرک یا ابالغ رأي قطعي مراجع رسیدگي به اختالفات گمرکي سه ماه است.
  ماده 48: درصورتي که امکانات الزم براي تحویل و نگهداري کاالهاي خطرناک یا کاالهایي 
که مستلزم تأسیسات یا تجهیزات خاص باشد وجود نداشته باشد، مرجع تحویل گیرنده پس 
از ارائه مستندات و دالیل مربوط و موافقت گمرک مي تواند از تحویل گرفتن آنها خودداري 
نماید، در این صورت شرکت حمل و نقل بین المللي مربوط یا صاحب کاال موظف است کاال را 
با رعایت سایر مقررات اعاده یا با مسئولیت خود و تحت مراقبت گمرک به انبار مناسب انتقال 
دهد و یا صاحب کاال هم زمان با ورود کاال اسناد و مدارک الزم را ارائه و با رعایت سایر مقررات 

نسبت به ترخیص کاال اقدام نماید.
  ماده 49: تحویل کاال به انبارهاي گمرکي وقتي قبول مي شود که براي آن اظهارنامه اجمالي، 
)ترانزیت(  عبور  مرجوعي،  بري،  کران  موقت،  ورود  )ترانزیت( خارجي،  عبور  پروانۀ صادراتي، 
داخلي، صورت مجلس کاالي از آب گرفته با احکام و موافقت کتبي گمرک تسلیم شده باشد.
تبصره: کاالیي که به عنوان قاچاق ضبط یا توقیف مي شود در صورتي در انبارهاي گمرکي 
قبول مي شود که همراه صورت جلسه کشف، نامه گمرک مربوط که حاکي از مشخصات کاال 

باشد، به این انبارها تسلیم شده باشد.
  ماده 50: هر کاالیي که به انبارهاي گمرکي تحویل مي شود، باید بالفاصله در دفاتر مربوط انبار 
ثبت و براي هر ردیف فهرست کل بار )مانیفست( و هر پروانه گمرکي، صورت مجلس ضبط، 
احکام کتبي و بارنامه، قبض انبار جداگانه صادر و به تحویل دهنده کاال تسلیم شود. مرجع 
تحویل گیرنده باید مسئولیت خود را تا سقف متوسط ارزش کاالي موجود در اماکن گمرکي 

که هر سال توسط گمرک ایران اعالم مي شود، بیمه نماید.
تبصره 1: مرجع تحویل گیرنده موظف است هم زمان با تحویل گرفتن کاال، تمامي اطالعات 
در خصوص کاالهاي تحویلي را به نوع، میزان و وزن به نحوي که گمرک تعیین مي نماید، به 

گمرک اعالم نماید.
تبصره 2: هرگاه در زمان توقف یا بارگیري کاال از انبار یا خروج از اماکن گمرکي، کاال دچار 
آسیب دیدگي و یا فساد یا کسري گردد، باید بالفاصله مراتب توسط مرجع تحویل گیرنده به 
گمرک اطالع داده شود تا با حضور مأمور گمرک با قید علت صورت مجلس مربوط تهیه تا سایر 

اقدامات قانوني انجام گیرد.

 انبارهای اختصاصی، انبارها و سردخانه های عمومی رسمی و گمرک های اختصاصی فصل دومـ 
  ماده 51: گمرک ایران مي تواند با درخواست صاحبان کاال مبني بر تأسیس انبار اختصاصي موافقت 
نماید، به شرط آنکه داراي شرایط به شرح ذیل باشد. انبارهاي اختصاصي تحت نظارت نزدیک ترین 
گمرک خواهند بود و گمرک یاد  شده ضمن نگهداري حساب کاالي موجود در آن مسئول حسن 
اجراي مقررات گمرکي مربوط خواهد بود. در صورتي که در انبار اختصاصي کاالي ساخت خارج 
دیده شود که وجود آن در انبار متکي به پروانه عبور )ترانزیت( داخلي نباشد مأموران گمرک پس 
از رسیدگي آن را کاالي وارده به انبار تلقي نموده و در بخش ورودي دفتر انبار ثبت خواهند کرد.

1  انبارهاي مسقف

انبار  براي نگهداري در  با نوع کاالي مورد درخواست  تولیدي  الف( زمینه فعالیت و کاالي 
باشد. داشته  مطابقت 

ب( انبار باید مسقف و کاماًل محصور و پنجره ها و نورگیرها از داخل انبار محصور و داراي یک 
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درب ورودي و خروجي و نحوه نصب و الصاق پلمپ از داخل جوشکاري به نحوي باشد که از 
نماي بیروني درب انبار هیچ گونه آثاري از جوشکاري مشخص نباشد.

ج( انبار از تجهیزات و سامانه هاي اعالم و اطفاي حریق برخوردار و در محل مناسب نصب گردد.
د( وضعیت استقرار گمرک در انبار و محوطه بیروني آن مشخص و امکانات الزم در این خصوص 

تأمین گردد.
ه( شرایط انبار از بابت نوع دیوار، ارتفاع دیوار، مساحت انبار، وضعیت روشنایي، موقعیت انبار 
به لحاظ فاصله انبار تا گمرک اجرایي، وضعیت انبار از لحاظ استقرار آن در داخل یا خارج 
محوطه واحد درخواست کننده، بر اساس نوع کاالي مورد درخواست جهت نگهداري در انبار، 

توسط گمرک ایران مشخص مي گردد.
2  انبارهاي روباز

الف( رعایت موارد )الف(، )د( و )ه( بند )1(
ب( انبار روباز صرفاً شامل نگهداري کاالهاي حجیم و کاالهایي است که به لحاظ شرایط، 

قابل نگهداري در انبار مسقف نمي باشند.
ج( داراي یک درب ورودي و خروجي و نحوه نصب و الصاق پلمپ از داخل جوشکاري به صورتي که 

از نماي بیروني درب انبار هیچ گونه آثاري از جوشکاري مشخص نباشد.
تبصره: بهره برداري از انبارها و سردخانه هاي عمومي و ایجاد واحدهاي گمرک اختصاصي 

منوط به رعایت مقررات این ماده مي باشد.
  ماده 52: واحد گمرک اختصاصي موضوع ماده )32( قانون از لحاظ تشکیالتي تابع یک گمرک 
اجرایي بوده و با استقرار مأموران اعزامي تشریفات گمرکي مورد نظر به طور کامل در آن واحد 
انجام مي شود. واحدهاي گمرکي اختصاصي به استثناي مواد )27( تا )29( قانون تابع مقررات 

مربوط به انبارهاي اختصاصي و از سایر جهات مشمول مقررات انبارهاي گمرکي خواهند بود.
  ماده 53: انبارها و سردخانه هاي عمومي رسمي، مکاني است که از مراجع قانوني مربوط مجوز 
فعالیت داشته که عالوه بر کاالي داخلي عموم افراد، کاالي گمرک نشده طبق ضوابط بخش 

چهارم قانون، قابل انتقال و نگهداري در آنها مي باشد.
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فصل اول ـ کلیات
  ماده 1: اصطالحات به کاررفته در این آیین نامه بشرح زیرتعریف می شوند: 

و  شرکت ها  کلیه  آیین نامه،  این  از  حمل و نقل  متصدی  از  منظور  که  حمل و نقل  متصدی  الف( 
مؤسسات حمل و نقل، سازمان ها، کارخانجات و... اعم از دولتی و غیردولتی می باشند که به حمل ونقل 

محصوالت خطرناک )تولیدات یا مواد اولیه( مبادرت می ورزند.
ب( مواد خطرناک: موادی که نسبت به بهداشت یا سالمت انسان، حیوان و محیط زیست ذاتاً خطرزا 

بوده و مشمول یکی از طبقه بندی های نه گانه زیر می باشند: 
1ـ طبقه یک: این طبقه به سه دسته تقسیم بندی می شود: 

1ـ1ـ مواد و محصوالت منفجره.
1ـ2ـ محصوالت کاالهایی که با مواد منفجره انباشته گردیده اند.

1ـ3ـ محصوالت و کاالهایی که ایجاد آتش سوزی و احتراق می نمایند.
2ـ طبقه دو: این طبقه مشتمل است بر گازهای تحت فشار مایع نشده و گازهای نامحلول تحت فشار.

3ـ طبقه سه: این طبقه مشتمل است بر مایعات قابل اشتعال.
4ـ طبقه چهار: این طبقه به سه دسته تقسیم بندی می شود:

1ـ4ـ جامدات قابل اشتعال 
2ـ4ـ موادی که دارای قابلیت آتش سوزی و آتش افروزی خود به خود می باشند.

3ـ4ـ موادی که بر اثر تماس با آب یا مجاور با رطوبت،گازهای قابل اشتعال تولید می کنند.
5 ـ طبقه پنج: این طبقه به دو دسته تقسیم می شود: 

1ـ  5 ـ موادی که باعث ایجاد زنگ زدگی می شوند 
2ـ  5  ـ پراکسیدهای آلی 

6  ـ طبقه شش: این طبقه به دو دسته تقسیم بندی می شود:
1ـ6   ـ محصوالت سمی 

2ـ6   ـ مواد و محصوالت متعفن که باعث ایجاد و نشر بیماری های عفونی می گردند.
7ـ طبقه هفت: مواد رادیواکتیو 

8   ـ طبقه هشت: مواد خورنده و اسیدها 
9ـ طبقه نه: مواد و محصوالت خطرناک متفرقه 

فهرست و اقسام مواد خطرناک که تحت هر یک از طبقات نه گانه فوق قرار می گیرند در ضمیمه )ز( 
این آیین نامه آمده است. همچنین در میان مواد خطرناک موضوع طبقات 2و4، موادی وجود دارند 
که از حیث اهمیت خطر و نحوه حمل، عالوه بر مقررات کلی دارای شرایط خاصی هستند که شرح 

هر یک از طبقات مذکور به ترتیب در ضمیمه )ح( و )ط( این آیین نامه آمده است.
  ماده 2: انجام هرگونه عملیات حمل و نقل جاده ای ماده خطرناک از نقطه ای به نقطه دیگر در 

داخل کشور مستلزم رعایت مقررات و ضوابط مندرج در این آیین نامه می باشد: 
تبصره: برنامه زمان بندی و مراحل اجرای مفاد آیین نامه به شرح زیر است:

1ـ کلیه شرایط و ضوابط مربوط به فصول اول و دوم این آیین نامه در خصوص کلیات و مقررات 

آیین نامه اجرایی حمل و نقل مواد خطرناک مصوب مورخ 
سال  اصالحات  همراه  به  وزیران  هیئت   1380/12/22

1383/07/23
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مربوط به عملیات بارگیری، حمل و نقل و باراندازی مواد خطرناک پس از تصویب آیین نامه 
الزم االجراء می باشد.

2ـ کلیه شرایط و ضوابط فصل سوم آیین نامه در خصوص مقررات مربوط به وسایل نقلیه حامل 
مواد خطرناک حداکثر تا 1سال پس از تاریخ تصویب آیین نامه الزم االجراء می باشد. با وجود 
این مهلت رعایت مقررات مربوط به فصل سوم برای وسایل نقلیه حامل مواد سوختی در کشور 

2سال پس از تصویب آیین نامه است.
و  راننده  به  مربوط  مقررات  درخصوص  آیین نامه  این  چهارم  فصل  ضوابط  و  شرایط  کلیه  3ـ 
کمک راننده وسایل نقلیه حداکثر تا شش ماه پس از تاریخ تصویب آیین الزم االجراء می باشد و کلیه 
متصدیان حمل و نقل موظف اند ظرف مدت یاد شده اقدامات الزم را برای اجرای آن به عمل آورند.

  ماده 3: راننده وسیله نقلیه حامل مواد خطرناک باید همواره حین عملیات حمل و نقل کاالی 
خطرناک اسناد مربوط به خصوصیات و نحوه حمل این گونه کاالها را وفق ضمیمه )ب( این 

آیین نامه در اختیار داشته باشد تا هنگام درخواست مقامات ذی صالح ارائه نماید.
تبصره: در موارد حمل و نقل فراورده های نفتی، فرم طراحی شده توسط شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی مشروط به درج موارد و اطالعات مربوط، به عنوان ضمیمه »ب« موضوع این 
ماده تلقی شده و ارائه فرم یادشده به ضمیمه بارنامه مربوط توسط راننده وسیله نقلیه حامل 

فراورده های نفتی کفایت می کند.
  ماده 4: وسایل حمل و نقل حامل مواد و محموالت خطرناک باید درحین عملیات حمل و نقل 

کلیه نشانه ها و عالئم مندرج در ضمیمه )الف( این آیین نامه را دارا باشند.
تبصره: به شرکت های حمل و نقل مهلت داده می شود تا نسبت به فراهم نمودن زمینه اجرای 

مفاد این ماده درخصوص حمل و نقل فراورده های نفتی تا پایان سال 1383 اقدام نمایند.
  ماده 5: فرستنده کاال و محصول خطرناک مکلف است پیش از تنظیم قرارداد حمل و نقل کاال، 
طی اظهارنامه ای مطابق فرم پیوست شماره یک از ضمیمه )ب( متصدی حمل و نقل را از خطرناک 
بودن محموله و همچنین نوع خطر و اقدامات احتیاطی که باید در حین حمل و نقل کاالی موصوف 

به عمل آید، مطلع نماید. 
تبصره: چنانچه متصدی حمل و نقل از وجود کاالی خطرناک آگاه نشده باشد، پس از وقوف 
به موضوع باید با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست یا واحدهای تابعه آن و کسب اجازه 
مدعی العموم حوزه قضایی محل توقف، نسبت به تخلیه محموله اقدام نموده یا به محل بارگیری 
عودت نماید. در این شرایط صاحب کاال مطابق قوانین و مقررات موجود مسئول جبران کلیه 
خسارت ها و هزینه هایی است که از تحویل چنین کاالیی به متصدی حمل و نقل، شخص ثالث 

یا دولت وارد گردیده است. 
  ماده 6: در صورت عدم رعایت ضوابط و دستورالعمل های مندرج در این آیین نامه با تخلفات 

به شرح زیر برخورد خواهد شد:
الف( مؤسسات و شرکت های حمل و نقل جاده ای براساس ماده 13 مقررات و آیین نامه حمل و 
نقل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت و تعطیلی شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل جاده ای 

موضوع ماده 14 اصالحیه قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی. 
ب( رانندگان وسایل نقلیه براساس جداول جرایم رانندگی موضوع ماده 2 قانون نحوه رسیدگی 

بر تخلفات و اخذ جرایم رانندگی.
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فصل دوم ـ مقررات مربوط به عملیات بارگیری،حمل و نقل و باراندازی مواد و محموالت 
خطرناک

  ماده 7: چنانچه متصدی حمل و نقل قصد حمل مواد خطرناک را دارد که در طبقه بندی مواد 
خطرناک تحت طبقات 1،6،8 و 9 شناسایی گردیده اند مکلف است جهت هماهنگی و تعیین 
مسیر مجاز تردد از مبدأ به مقصد و با اولویت جاده های خارج از شهرها به سازمان راهداری 
به همراه  ارائه درخواست کتبی  مراجعه و ضمن  تابعه  یا سازمان های  و حمل   و   نقل جاده ای 

اظهارنامه صاحب کاال، مجوز و مسیر عبور مواد خطرناک را دریافت نماید. 
تبصره: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای می تواند مجوزعبور و مسیر حمل و نقل بعضی از 

مواد خطرناک را به صورت مدت دار ارائه نماید.
  ماده 8: وسیله نقلیه حامل مواد خطرناک صرف نظر از وزن و حجم محموله فقط در ساعات 
روز مجاز به تردد در جاده های کشور خواهد بود و باید قبل از پایان روز در پارکینگ مناسب 
توقف و تا آغاز روز بعد از حرکت خودداری کند. در صورت لزوم سازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای نقشه مسیری را که وسیله نقلیه حامل مواد خطرناک برای رسیدن به مقصد باید 
طی کند و توقف های غیر اضطراری بین راه در آن پیش بینی شده است را در اختیار متصدیان 
حمل و نقل قرار خواهد داد و راننده مکلف است وسیله نقلیه را در مسیر تعیین شده هدایت 
کند. در نقشه مورد بحث سعی خواهد شد که وسیله نقلیه حتی المقدور از نقاط کم جمعیت و 
احیاناً جاده های کمربندی شهرها عبور داده شود و توقف های بین راه دور از وسایل نقلیه دیگر 

و محل های امن و خلوت انجام گیرد. 
تبصره: دارندگان وسایل نقلیه حامل فراورده های نفتی موظف اند حداکثر تا پایان شهریور ماه 
به کنترل لحظه ای سرعت مجاز، ساعت مجاز  به نصب تجهیزات مربوط  سال 1384 نسبت 
رانندگی و امثال آن اقدام نمایند. پس از آن تاریخ وسایل نقلیه حامل فرآورده های نفتی تنها 

در صورت نصب تجهیزات یاد شده مجاز به تردد در شب می باشند.
  ماده 9: پارک و توقف وسایل نقلیه حامل مواد و محصوالت خطرناک در طول جاده ها فقط 

تحت شرایط زیر امکان پذیر است: 
الف( نصب گوه به تعداد حداقل 2عدد و متناسب با تعداد چرخ های وسایل نقلیه حامل مواد و 

محصوالت خطرناک در حین توقف الزامی است. 
ب( موتور وسیله حامل مواد و محصوالت خطرناک نباید به هیچ عنوان نشت یا سرریز داشته 

باشند.
چ( وسایل نقلیه حامل مواد و محصوالت خطرناک باید در نقاط با شیب کم توقف کنند و از 
پارک و توقف وسیله نقلیه در سرباالیی یا سرازیری هایی که توسط وزارت راه و شهرسازی با 

عالئم مشخص شده اند، خودداری نماید.
ح( در مواقعی که راننده وسیله نقلیه حامل مواد خطرناک به  ناچار مجبور به توقف شود باید 
وسیله نقلیه را حتی المقدور منتهی الیه سمت راست جاده از محوطه باز دور از پل ها و تونل ها 

و تأسیسات رفاهی بین راه متوقف نماید.
خ( در توقف های بین راه و توقف های اضطراری باید راننده یا کمک راننده در وسیله نقلیه یا 
اطراف آن باقی مانده و از آن مراقبت نماید. عالوه بر این ضرورت در مواضع 10 متری ابتدا و 
انتهای وسیله نقلیه متوقف شده چراغ های 24 ولتی یا 12 ولتی زردرنگ الکتریکی نصب شود 

که تأمین نیروی آنها مستقل از وسیله نقلیه صورت می گیرد.
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  ماده 10: رانندگان وسایل نقلیه حامل مواد خطرناک در هنگام سوخت گیری باید موارد زیر 
را رعایت کنند:

الف( سوخت گیری حتی االمکان در پمپ های دور از شهرها و مراکز جمعیتی صورت گیرد.
ب( وسیله نقلیه دیگری در جلو یا عقب وسیله نقلیه حامل مواد خطرناک مشغول سوخت گیری 

یا در انتظار نوبت نباشد.
ج( موتور وسیله نقلیه حامل مواد خطرناک باید در حین سوخت گیری خاموش باشد.

د( راننده یا کمک راننده وسیله نقلیه نباید از آن دورشوند.
  ماده 11: وسایل نقلیه حامل محموالت خطرناک نباید تحت هیچ شرایطی وسیله نقلیه دیگری 

را یدک کشی نموده یا توسط وسیله نقلیه دیگری یدک کشی شود.
  ماده 12: حمل مسافر و سرنشین به استثنای راننده و کمک راننده یا عوامل دیگری که با 
تشخیص متصدی حمل و نقل باید همراه محموله و وسیله نقلیه درعملیات حمل و نقل کاالی 

خطرناک باشد، ممنوع است.
  ماده 13: استعمال دخانیات یا استفاده از هرگونه وسیله روشنایی یا آتش زا در داخل وسیله 
نقلیه یا در فاصله 50 متری آن در حین انجام عملیات حمل و نقل مواد خطرناک ممنوع است.

  ماده 14: چنانچه به هر دلیل در حین عملیات باراندازی یا بار گیری به ناچار باید در محوطه ای 
تعدادی وسیله نقلیه حامل مواد خطرناک متوقف شوند یا در توقفگاه مناسبی تعدادی از اینگونه 

وسایل نقلیه متوقف شده اند باید شعاع 20 متری را برای فاصله یکدیگر حفظ کنند.
  ماده 15: در صورتی که پمپ تخلیه کاالی خطرناک از نیروی موتور وسیله نقلیه انرژی خود را 

کسب نمی نماید باید در حین تخلیه، موتور وسیله نقلیه خاموش باشد.
تبصره 1: چنانچه وسیله نقلیه، حامل محموله خطرناکی از طبقات 6،8 و 9 باشد و محل تخلیه 
به موتور پمپ تخلیه  نقلیه مجهز  باید وسیله  باشد،  واقع شده  باراندازی در مکانی مسقف  و 

محموله باشدکه منبع انرژی آن مستقل از موتور محرکه وسیله نقلیه است.
تبصره 2: چنانچه وسیله نقلیه، حامل محموله خطرناکی ازطبقات 1،6،8و 9 بوده و محل تخلیه 
و باراندازی در مکانی مسقف واقع شده باشد باید در حین تخلیه موتور وسیله نقلیه خاموش باشد.

  ماده 16: حمل مواد خطرناک در بارگیر و یدک مستقل و همچنین حمل مواد خطرناک طبقات 
1،6،8،9 در وسایل نقلیه مفصل دار ممنوع است 

  ماده 17: محموالت خطرناک از طبقه 4 و ردیف 3ـ4 باید در بارگیرهای مسقف و مقاوم نسبت 
به نفوذ آب و رطوبت حمل شوند.

  ماده 18: چنانچه وسیله نقلیه حامل مواد خطرناک به دلیل نقص فنی ناچار به توقف طوالنی 
جاده ای(  نقل  و  و حمل  راهداری  سازمان  مقررات  در چهارچوب  کاال  نظر صاحب  )براساس 
نماید و متصدی  از موضوع مطلع  را  راننده مکلف است متصدی حمل و نقل  در مسیر گردد، 
حمل و نقل نیز مکلف است به محض اطالع وسیله نقلیه مناسبی را به همراه عوامل الزم برای 
باراندازی وسیله نقلیه معیوب و بارگیری وسیله نقلیه اعزامی به محل توقف خودرو اعزام نماید.

متصدی  می گردد،  طبیعت  در  مواد  پخش  به  منجر  که  سوانحی  بروز  صورت  در   :19   ماده 
حمل و نقل، موظف است سریعاً مراتب را به سازمان های امدادی اطالع دهد.

  ماده 20: متصدی حمل و نقل مکلف است قبل از اعزام وسیله نقلیه جهت بارگیری و حمل 
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محموله خطرناک برنامه زمان بندی سفر را در اختیار راننده قرار دهد و راننده نیز مکلف است 
برنامه تنظیمی از سوی متصدی حمل و نقل را به دقت رعایت نماید.

  ماده 21: مواد خطرناک از انواع زیر گروه های طبقه 1 باید در کامیون های بار بارگیر بسته یا 
دارای درب های کناری )بغل بازشو( حمل شود.

  ماده 22: حداکثر وزن محموله از طبقه 1 در زیر گروه 1ـ1نباید از1000کیلوگرم و در زیر 
گروهای 2ـ1و 3ـ1 نباید از3000 کیلوگرم در هر بارگیر تجاوز نماید.

تبصره: میزان حمل محموالت متعلق به نیروهای مسلح کشور در صورت ضرورت و با مسئولیت 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از شمول این ماده مستثنی است.

  ماده 23: متصدی حمل و نقل مکلف است مقررات مربوط به اسناد و مدارک حمل و نقل کاالی 
خطرناک را طبق ضوابط مندرج در ضمیمه )ب( رعایت نموده و بسته ها و جعبه های حامل مواد 
خطرناک نیز باید دارای برچسب ویژه ای باشند که مشخصات کاالی خطرناک و شماره طبقه 
مربوط به آن مطابق پیوست یک ضمیمه )الف( به دقت در آن منعکس شده باشد و روش های 

بسته بندی مندرج در ضمیمه )ج( در مورد آنها رعایت گردد. 
  ماده 24: چنانچه وسیله نقلیه، حامل محموله ای از طبقه 1 بوده و مقرر است که محموله آن 
در باراندازهای مختلف تخلیه گردد، نحوه بارگیری باید به نحوی باشد که بدون جابه جا کردن 

سایر جعبه های حامل کاالی خطرناک و به ترتیب محموله تخلیه و باراندازی شود.
  ماده 25: چنانچه وسیله نقلیه، حامل مواد خطرناک از طبقه 1توسط مأمورین پلیس راه ملزم به 
توقف شود، راننده وسیله نقلیه مکلف است در نقطه ای که پلیس راه مشخص نموده است، توقف نماید.

در  یکدیگر  دنبال  به  مواد خطرناک  حامل  نقلیه  وسایل  از  کاروانی  در صورتی که    ماده 26: 
حرکت باشند، رانندگان مکلف به حفظ فاصله 80 متری از یکدیگر می باشند.

  ماده 27: محموله هایی از نوع دی اکسیدکربن و اکسید نیتروژن و گازهایی از طبقه 2 باید در 
وسایل نقلیه بدون مفصل و در تانکرهای ثابت که به نحو مناسبی به شاسی وسیله نقلیه محکم 

شده اند، حمل گردند.
  ماده 28: حمل گازهایی از طبقه 2 در مخازن کوچک و در بارگیرهای کانتینرها ممنوع است. 
  ماده 29: حمل مایعات از طبقه 8 فقط توسط تانکرهای ثابت مجاز است و این گونه مواد نباید 

به صورت بشکه های مجزا روی بارگیری های کفی یا اطاق دار حمل شوند.

فصل سوم ـ مقررات مربوط به وسایل نقلیه حامل مواد و محموالت خطرناک 
  ماده 30: حمل و نقل کاالها و محموالت خطرناک در صورتی مجاز می باشد که وسایل نقلیه 

حامل این گونه محموالت دارای شرایط و ضوابط مندرج در این فصل باشند.
تبصره: حمل و نقل مواد سوختی به صورت مایع یا گاز درصورتی که ظرفیت وسایل نقلیه از 

میزان زیر تجاوز ننماید، مشمول مقررات این آیین نامه نمی باشند:
الف( وسایل نقلیه دارای تانکرهای قابل تفکیک جهت حمل مایعات با حداکثر ظرفیت 1000 لیتر.

ب( تانک کانتینرها جهت حمل انواع گازها حداکثر حجم 3000 لیتر.
  ماده 31: وسایل نقلیه حامل مواد خطرناک باید عالوه برمعاینه فنی معتبر، دارای گواهینامه تأیید 
صالحیت صادره از طرف مؤسسه معتبر به شرح مذکور در ضمیمه »د« این آیین نامه نیز باشند.

تبصره 1: در صورت نبود مؤسسات فنی ذی صالح در شناسایی و بازرسی فنی وسایل نقلیه 
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حامل خطرناک، شرکت ها و مؤسسات حمل و نقلی شاغل در بخش حمل و نقل مواد خطرناک 
به دفتر  را  نقلیه تحت پوشش خود  آیین نامه صالحیت فنی وسیله  این  موظف اند وفق مفاد 
وارسی و گواهینامه ای مطابق ضمیمه )د( را تنظیم و در اختیار رانندگان و عوامل حمل و نقل 
کاالی خطرناک قرار دهند. مسئولیت قانونی ناشی از عدم بررسی دقیق و درست وسایل نقلیه 
شاغل در این بخش، متوجه این شرکت ها و مؤسسات بوده و هرگونه سهل انگاری در صدور 

چنین گواهینامه هایی مشمول مقررات ماده 6 خواهد بود.
تبصره 2: مدت اعتبار این گواهینامه یک سال بوده و مالک وسیله نقلیه مکلف است ظرف یک 

ماه قبل از انقضای مدت گواهینامه آن را تمدید نماید.
بارگیر  و  کشنده  مستقل  بخش   2 از  خطرناک  مواد  حامل  نقلیه  وسیله  چنانچه   :3 تبصره 

تشکیل شده باشد باید هر کدام به تفکیک دارای یک گواهینامه تأیید صالحیت باشند.
تبصره 4: چنانچه وسیله نقلیه حامل مواد خطرناک از 2 بخش کشنده و نیم یدک تشکیل 
شده باشد و نیم یدک به صورت مستقل دارای شماره پالک باشد باید در بند 7 گواهینامه تأیید 

صالحیت شماره پالک نیم یدک نیز درج گردد.
  ماده 32: وسایل نقلیه تانکر یا بارگیرهای نیم یدک که کانتینر های حامل مواد خطرناک را 
حمل می کنند یا وسایل نقلیه ای که مواد و محصوالت خطرناک را به صورت فله حمل می کنند 

باید از مثلث های خطر در هر دو طرف کانتینر یا تانک استفاده کنند.
  ماده 33: اطالعات زیر باید به صورت خوانا روی بدنه بارگیر وسایل نقلیه تانکردار که محموالت 

خطرناک را حمل نمایند درج گردد:
1ـ نام شرکت یا مؤسسه حمل و نقل. 

2ـ ظرفیت تانکر.
3ـ وزین خالی تانکر.

4ـ حداکثر وزن تانکر به همراه محموله. 
5  ـ تاریخ و مدت اعتبار بازرسی. 

  ماده 34: اطالعات زیر باید به صورت خوانا بر روی تانک کانتینرهای حامل مواد خطرناک درج 
گردد:

1ـ شماره ثبت تانک کانتینر.
2ـ نام شرکت تولید کننده تانک کانتینر.

3ـ شماره سریال اعالم شده توسط شرکت تولیدکننده تانک کانتینر. 
4ـ مقدار عددی فشار محموله بر حسب مگاپاسکال یا بار.

5  ـ سال تولید تانک کانتینر.
6  ـ ظرفیت تانک کانتینر بر حسب لیتر. 

  ماده 35: وسایل نقلیه ای که محموالت خطرناک با حداکثر نقطه اشتعال 32 درجه سانتی گراد 
را حمل می نمایند باید سرپوشیده بوده و طرح و ساخت محفظه بارگیر آنها به صورتی باشد که 

محموله آنها تحت اثر دما و حرارت خارج از محیط قرار نگیرند.
  ماده 36: حداکثر عمر تانکرهایی که به صورت بارگیر برای حمل کاالهای خطرناک از طبقه 3 

به کار می روند، نباید از 8 سال تجاوزکند. 
  ماده 37: تانکرهایی که در آنها محموالتی از طبقات 2ـ 5 و 8 حمل می شوند باید از ورقی با 

پوشش گالوانیزه ساخته شوند و عمر آنها نیز از 4 سال تجاوز ننماید. 
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  ماده 38: وسایل نقلیه حامل مواد خطرناک باید در سطح قایم عقب دارای مثلث نارنجی رنگ به 
طول قاعده 40 سانتی متر و ارتفاع 30 سانتی متر با خط مشکی حاشیه ای به ضخامت 15 میلی متر 

باشند.
تبصره 1: وسایل نقلیه تانکردار و بارگیری هایی که دارای بیش از یک تانکر برای حمل و نقل 
کاالی خطرناک هستند باید عالوه بر نصب مثلث موضوع این ماده به دو مثلث خطر با همان 

ابعاد در طرفین نیز مجهز باشند.
تبصره 2: وسایل نقلیه حامل محموالت خطرناک به صورت جامد و فله ای عالوه بر نصب مثلث 
خطر موضوع این ماده، باید تابلوهای نارنجی را که شماره کاالی خطرناک، شماره خطر و سایر 

مشخصات الزم در آن ثبت شده است، مطابق ضمیمه )ه( داشته باشند.
  ماده 39: وسایل نقلیه حامل مواد خطرناک باید به وسایل اطفای حریق متناسب با نوع وسیله 

نقلیه و میزان قابلیت اشتغال کاالهای حمل شده مجهز باشند. 

فصل چهارم   ـ مقررات مربوط به راننده و خدمه وسایل نقلیه حامل مواد و محموالت خطرناک
  ماده 40: حمل و نقل کاالها و محموالت خطرناک در صورتی مجاز می باشد که رانندگان و کمک رانندگان 

وسایل نقلیه حامل این گونه محموالت دارای شرایط و ضوابط مندرج در این فصل باشند.
  ماده 41: رانندگان وسایل نقلیه حامل مواد خطرناک باید دارای گواهینامه معتبر متناسب با 
نوع وسیله نقلیه تحت راهبری خویش بوده و حداقل مدت 3 سال از زمان صدور گواهینامه 

نیز سپری شده باشد.
تبصره 1: حداقل سن رانندگان که قصد فعالیت در زمینه حمل و نقل مواد خطرناک را دارند، 

26 سال تمام می باشد.
تبصره 2: حداکثر سن مجاز برای رانندگان وسایل نقلیه حامل مواد خطرناک 50 سال تمام 
می باشد. اما در صورت عدم بروز تخلفات از جانب راننده یا در نظر گرفتن امتیازبندی تخلفات 
راننده، متصدی حمل و نقل می تواند با موافقت سازمان از رانندگان با سن بیش از 50 سال و 

کمتر از60 سال استفاده نمایند.
  ماده 42: آن دسته از رانندگان که مواد خطرناک را داخل تانکرهای ثابت با تانکرهای قابل 
انتقال با ظرفیت بیش از1000 لیتر یا تانک کانتینرهای با ظرفیت بیش از3000 لیتر حمل 
می کنند و همچنین رانندگانی که به حمل این مواد توسط وسایل نقلیه با وزن ناخالص بیش 
از 3500 کیلوگرم اقدام می نمایند، باید عالوه بر گواهینامه متناسب با رانندگی وسیله نقلیه، 
تأییدیه ویژه ای که مؤید آشنایی با موضوع حمل و نقل مواد خطرناک، مفاد آیین نامه حمل و نقل 
از بروز حوادث ناشی از حمل و نقل  اقدامات احتیاطی جهت اجتناب  جاده ای مواد خطرناک، 
مواد خطرناک و اقدامات پیشگیرانه در جهت جلوگیری از حوادث ناشی از حمل و نقل جاده ای 

این مواد را مطابق نمونه مذکور در ضمیمه »و« را در اختیار داشته باشند.
به جابه جایی مواد  تأییدیه ویژه، شرکت ها و مؤسسات حمل و نقلی که  برای صدور  تبصره1: 
از طرف  ارائه شده  براساس ضوابط و دستورالعمل های  خطرناک مبادرت می ورزند، مکلف اند 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نموده و تأییدیه 

ویژه را به رانندگان ارائه کنند.
پخش  ملی  شرکت  نفتی،  فرآورده های  حامل  نقلیه  وسایل  رانندگان  مورد  در  تبصره2: 
فراورده های نفتی مکلف است دستورالعمل آموزشی رانندگان مربوط درخصوص نحوه مقابله با 
مخاطرات ناشی از حمل کاالهای مذکور و نیز چگونگی بارگیری و حمل کاالهای موصوف را 
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تهیه نماید و پس از تأیید سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، در اختیار متصدیان حمل 
و نقل این قبیل مواد خطرناک قرار دهد.

  ماده 43: رانندگان وسایل نقلیه مکلف اند قبل از آغاز عملیات حمل و نقل وسایل و لوازم زیر را 
به همراه داشته باشند و درصورت لزوم از آنها استفاده کنند:

1ـ جلیقه زردرنگ احتیاط مطابق با استاندارد 
از  ناشی  خطرات  و  حرارت  مقابل  در  چشم  از  حفاظت  جهت  مناسب  حفاظتی  عینک  2ـ 

واکنش های شیمیایی مواد خطرناک. 
3ـ ماسک مناسب برای تصفیه بخارها و گازهای ناشی از محموالت سمی.

4ـ دستکش الستیکی مناسب و مقاوم در برابر مواد شیمیایی. 
5  چکمه الستیکی مقاوم در برابر مواد شیمیایی. 

6  تن پوشی سراسری از جنس مواد ضدآب و مقاوم در برابر مواد شیمیایی. 
7ـ چراغ قوه دستی. 

8  ـ بطری حاوی مایع شست وشوی چشم. 
9ـ بطری حاوی آب. 

  ماده 44: به منظور کنترل و ارزیابی میزان تخلفات رانندگی رانندگان و شرکت های حمل و نقل 
از مفاد این آیین نامه دستورالعمل امتیازبندی تخلفات و نحوه برخورد با رانندگان و شرکت ها 
توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و معاونت راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل 

ناجا تهیه و به مرحلۀ اجرا گذارده خواهد شد.
  ماده 45: استفاده از راننده ای که دارای کلیه شرایط راننده اصلی باشد، همراه وسیله نقلیه 

حامل مواد خطرناک اجباری است.
  ماده 46: رعایت کنوانسیون بازل و مصوبات مرتبط با آن در حمل و نقل جاده ای الزم االجرا است.

آیین نامه حفاظتی مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و مواد 
قابل انفجار

قسمت اول ـ تعاریف و اصطالحات 
الف( در این آیین نامه مایع قابل اشتعال به مایعاتی اطالق می شود که نقطه اشتعال آنها از صد 

درجه سانتی گراد )212 درجه فارنهایت ( کمتر باشد.
ب( مایعاتی که نقطه اشتعال آنها از 100 درجه سانتی گراد بیشتر باشد مایع غیرقابل اشتعال 

نامیده می شود.
ج( »مخزن روی زمین« به مخازنی اطالق می شود که هیچ قسمت از آن از سطح زمین طبیعی 

پایین تر نباشد.
د( »مخزن مدفون« به مخازنی اطالق می شود که کاماًل در زمین مدفون شده و سقف آن با قشری 

به ضخامت حداقل 60 سانتی متر از خاک مستور شده باشد.
هـ( »مخزن نیمه مدفون« به مخازنی اطالق می شود که کلیه یا قسمتی از آن در داخل زمین 
قرار گیرد و در صورتی که کلیه مخزن درون خاک باشد قشر خاک روی سقف مخزن کمتر از 60 

سانتی متر باشد.
و( » فیبر« اصطالحاً عبارت از الیاف مقاومی است که دارای ریشه معدنیـ  نباتی و یا حیوانی باشد.
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ز( » گرد و غبار« به ذرات جامدی اطالق می شود که می تواند به اطراف پراکنده شود و یا در هوا 
معلق بماند و منشأ تولید این ذرات نتیجه عملیات گوناگون از قبیل کوبیدن، قطع کردن، الک 
کردن، سائیدن، انفجار یا از هم پاشیدن مواد آلی و غیرآلی مثل زغال سنگ، فلزات و امالح آنها 

و همچنین حبوبات، غالت، چوب و غیره است .
ح( دود به ذرات جامد معلق اطالق می شود که در اثر تراکم گازها و یا تبخیر فلزات در حال ذوب 

و یا احتراق ناقص سوخت ها و مواد آلی دیگر به وجود بیاید و با مواد اولیه آنها متفاوت می باشد.
ط( گاز به ذراتی اطالق می شود که مانند هوا شکل و حجم ثابتی نداشته لیکن استعداد گسترش 
غیر محدود دارد و ممکن است آن را به وسیله ازدیاد فشار و یا کاهش حرارت به صورت مایع و یا 

جامد درآورد.
ی( مه به قطرات مایع معلق اطالق می شود که به وسیله تراکم از حالت گازی به حالت مایع یا 

پخش مایع به صورت ذرات ریز در فضا به وجود می آید.
ک( بخار به حالت گازی موادی اطالق می شود که در شرایط معمولی )یک آتمسفر فشار و 15 
درجه سانتی گراد( مایع و یا جامد هستند. این بخار در اثر ازدیاد فشار و یا کاهش گرما به صورت 

اولیه در می آید.

قسمت دوم ـ مواد خطرناک و زیان بخش 
فصل اول   ـ مقررات عمومی 

  ماده 1: در کارگاه هایی که مواد خطرناک و زیان بخش به صورت جامد، مایع یا گاز تهیه حمل 
و نقل و یا مصرف می شود و همچنین در مکان هایی که مواد قابل اشتعال یا موارد قابل انفجار 
گردهای سمی و مضر و مواد تحریک کننده تولید و یا پخش می شود باید مواد این آیین نامه 

مورد رعایت قرار گیرد.
  ماده 2: عملیات مخاطره آمیز باید حتی االمکان در اطاق ها و بناهای مجزا با حداقل نفرات و 
رعایت احتیاطات کامل و مخصوص انجام گیرد مگر اینکه مقام فنی صالحیت دار ترتیب دیگری 

را مقرر داشته باشد.
  ماده 3: عملیات مخاطره آمیز باید در دستگاه های سر بسته انجام گیرد تا از تماس اشخاص با 
مواد زیان بخش و از انتشار گرد، فیبر، دود، گاز، مه و بخار در هوای کارگاه که کارگران در آن 

مشغول کار هستند جلوگیری شود.
  ماده 4: در صورتی که به کار بردن دستگاه های سر بسته مقدور نباشد گرد و غبار گازها دود و 
بخار زیان بخش را باید در همان لحظه تولید یا در نزدیک ترین فاصله از مرحله تولید به وسیله 

دستگاه سرپوش مکنده با دودکش های مخصوص از محیط کارگاه خارج نمود.
  ماده 5: برای کارگرانی که با مواد خطرناک و زیان بخش کار می کنند باید حفاظی متناسب با 
نوع کاری که انجام می دهند تهیه گردد و کارگران موظف اند آنها را در موقع کار مورد استفاده 

قرار دهند.
تبصره: جهت محافظت کارگران از مواد خطرناک نباید فقط به تجهیزات حفاظتی شخصی 
متکی بوده بلکه عالوه بر تجهیزات مذکور باید به وسایل و تدابیر قطعی برای رفع مخاطرات 
توسل جست مگر در فعالیت های غیر  مستمر و اتفاقی و پراکنده که ممکن است وسایل حفاظتی 

شخصی به تنهایی کافی باشد.
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فصل دوم  ـ عالیم مشخصه برای وسایل و ظروف 
  ماده 6 : هر نوع ظرف بزرگ و کوچک و وسایل دیگری که مواد خطرناک در آنها نگهداری 

می شود باید: 
الف( دارای رنگ ساده و مشخصی باشد.

ب( با نصب پالک محتویات داخل آن شناسانده شود.
ج( دستورالعمل های الزم برای به کار بردن محتویات آن به نحو بی خطر و بدون زیان همراه 

داشته باشد.

فصل سوم  ـ آزمایش هوا 
  ماده 7: هوای کارگاه ها باید به طور متناوب در فواصلی که الزم باشد مورد آزمایش و کنترل 
قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که غلظت گرد و غبارهای سمی و همچنین ذرات فیبرها و یا 
دود از حد مجاز تجاوز ننماید و این حد مجاز از طرف مقامات صالحیت دار فنی تعیین و دائماً 

با گذشت زمان و پیشرفت بهداشت کار قابل تجدید نظر است .
باید  کار  و طرز  نصب  کیفیت  و  از حیث ساختمان  هوا  تبادل  و  تهویه  دستگاه های  تبصره: 

متناسب با وضع کار و کارگاه باشد.

فصل چهارم  ـ جلوگیری از تراکم گرد و غبار 
  ماده 8: کلیه قسمت های ساختمان و وسایل اطاق هایی که در آن گرد و غبار مضر به وجود 
می آید باید به نحوی طرح و نصب شوند که حتی االمکان فاقد سطوح گرد و غبارگیر باشد. کلیه 

قسمت های این گونه کارگاه ها باید بطور مستمر تمیز و گردگیری شود.
  ماده 9: کف اطاق ها باید حتی االمکان صاف و هموار بوده تا نظافت آن به سهولت مقدور باشد.

تبصره: از گستراندن قطعات بی  تناسب لینولئوم و قرار دادن صفحات فلزی و اشیاء دیگری که 
گرد و غبار بتواند زیر آن متراکم شود باید خودداری کرد.

قسمت سوم ـ مواد قابل استعمال و مواد قابل انفجار 
فصل اول   ـ مقررات عمومی 

  ماده 10: عملیاتی که احتمال خطر انفجار و یا اشتعال دارد باید در ساختمان های جداگانه به 
فواصلی که از طرف مقام صالحیت دار تعیین شود یا در اطاق هایی که به وسیله دیوار ضد حریق 

از نوع مجاز از یکدیگر جدا باشند صورت گیرد.
  ماده 11: در و پنجره های اماکن فوق باید خودکار باشد که در موقع خطر خودبه خود بسته شوند 

و در مقابل اشتعال و انفجار مقاومت داشته باشد.
تعیین  فنی صالحیت دار  مقام  طرف  از  که  فاصله ای  در  و  مذکور  ابنیه  اطراف  در    ماده 12: 
می شود به هیچ وجه کوره آتش و دستگاه خشک کن و هر  گونه منبع تولید جرقه و حرارت 

نباید وجود داشته باشد.
  ماده 13: ابنیه ای که در آنجا مواد قابل انفجار تهیه، نگهداری و یا مصرف می شود باید دارای 
از مواد سبک غیر قابل اشتعال )مثاًل شیشه به ضخامت 2  این دریچه ها  باشد  انفجار  دریچه 
میلی متر( و با پنجره های لوالیی در بدنه و سقف ساخته شود که در نتیجه فشار به خارج باز 

شود. سطح دریچه های انفجار باید به ترتیب زیر پیش بینی شود.
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الف( یک متر مربع برای 24  متر مکعب فضا در ساختمان هایی که از بتن مسلح قوی ساخته 
شده است .

ب( یک متر مربع برای 20  متر مکعب در ساختمان هایی که از بتن مسلح ضعیف ساخته شده است .
ج( یک متر مربع برای 15  متر مکعب فضا در ساختمان های سبک .

  ماده 14: کف اطاق هایی که در آن مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار تهیه و یا انبار و یا مصرف 
می شود باید: 

الف( غیر قابل اشتعال و غیر قابل نفوذ باشد.
ب( از مواد و مصالحی ساخته شده باشد که سقوط یا اصطکاک اشیاء روی آن موجب تولید 

جرقه نشود.

فصل دوم  ـ پیشگیری های الزم در مورد تراوش و یا سرازیرشدن مایعات 
مخزن  دارای  باید  می کنند  مصرف  یا  و  تولید  اشتعال  قابل  مایعات  که  مؤسساتی    ماده 15: 
مخصوص باشند که در صورت لبریز شدن و یا پیدایش نقصی در ظروف بتوان مایع ریخته شده 

را به مخزن مزبور انتقال داد.
  ماده 16: مخازن و انبارهایی که در آن مایعات قابل اشتعال و انفجار وجود دارد باید به وسیله 
دیوار یا خاک ریزهای غیر قابل نفوذ که دارای ظرفیت متناسب برای گنجایش تمام مایع باشد 
محصور گردد و نیز به قسمی ساخته شود که مایعات مزبور در نتیجه حریق یا علل دیگر نتواند 

به هیچ وجه از محوطه محصور خارج و در اطراف پخش گردد.

فصل سوم  ـ راه های خروجی 
انفجار تولید و یا مصرف    ماده 17: در نقاطی از کارگاه ها که مواد قابل اشتعال یا مواد قابل 
و یا نقل و انتقال داده می شود باید راه های خروجی کافی و یا وسایل الزم در نقاط متناسب 
پیش بینی شود تا در مواقع بروز خطر افرادی که در آن قسمت به کار اشتغال دارند بتوانند خود 

را نجات دهند.
تبصره: این وسایل فرار باید الاقل شامل دو معبر خروجی بوده و درهایی داشته باشد که به 

خارج باز گردد و به هیچ وجه در معبرها مانعی وجود نداشته باشد.

فصل چهارم  ـ تجهیزات الکتریکی 
و  تأسیسات  حفاظتی  آیین نامه  با  باید  کارگاه ها  اینگونه  الکتریکی  تجهیزات  کلیه    ماده 18: 

وسایل الکتریکی مصوب شورای عالی حفاظت فنی مطابقت داشته باشد.

فصل پنجم  ـ منع استعمال دخانیات و غیره 
اشیاء  و  غیر محفوظ  روشنایی  وسایل  و  داشتن کبریت  و همراه  استعمال دخانیات    ماده 19: 
مولد آتش و جرقه و هر قسم ماده دیگری که بتواند ایجاد انفجار و حریق نماید و در این قبیل 
تابلو و یا عالیم  باید به وسیله  کارگاه ها و منطقه حریم آن اکیداً ممنوع است . نقاط ممنوعه 

دیگری که به خوبی دیده شود مشخص گردد.
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فصل ششم   ـ حرارت 
  ماده 20: دستگاه های گرم کننده در این محل ها باید دارای حفاظ مناسبی باشد که موجب 

اشتعال بخارها و یا غبارها و سایر مواد قابل اشتعال نشود.
  ماده 21: رادیاتورهای گرم کن باید:

الف( صاف و بدون پره باشد.
ب( حداقل 15 سانتی متر )6 اینچ( از دیوارهای چوبی و مواد غیرقابل احتراق فاصله داشته باشد.

ج( دارای حفاظی باشد که مانع نشستن گرد و غبار و پاشیده شدن مایعات قابل اشتعال و قابل 
انفجار روی سطح بدنه رادیاتور باشد.

  ماده 22: در نقاطی که مواد قابل اشتعال بسیار فرار تهیه، نگاهداری یا به کار، برده می شود باید 
ترتیب مخصوص پیش بینی گردد تا حرارت محیط کار از حد مجازی که از طرف مقام فنی 

صالحیت دار تعیین می شود تجاوز ننماید.

فصل هفتم  ـ الکتریسیته ساکن 
اعالم خطر  به منظور  آژیرهای خودکار مؤثری  بایستی  ابنیه مورد بحث    ماده 23: در عموم 

آتش  سوزی از نوعی که مقام صالحیت دار مناسب بداند نصب گردد.

فصل دهم  ـ دستگاه های آتش نشانی 
  ماده 24: در عموم ابنیه مورد بحث این آیین نامه باید یک یا چند نوع خاموش کننده دستی و 
یا چرخ دار بنا بر تجویز مقام صالحیت دار وجود داشته و طرز به کار بردن آن نیز در محل دید 

مأمورین قرار گرفته باشد.
  ماده 25: کلیه تجهیزات آتش نشانی باید: 

الف( همیشه آماده به کار و سالم باشد.
ب( هر سه ماه یکبار مورد بازدید و رسیدگی قرار گیرد.

  ماده 26: برای به کار بردن خاموش کننده ها مؤسسه مربوطه موظف است تعدادی از کارکنان 
خود را برای این منظور آموزش دهد.

فصل یازدهم  ـ تجهیزات دستگاه های مولد مواد قابل اشتعال 
  ماده 27: کلیه دستگاه های مولد گاز و دود و بخار و گرد و غبارهای قابل اشتعال و قابل انفجار 

تا آنجا که از لحاظ فنی قابل عمل باشد باید: 
الف( در محفظه مناسبی نصب شود.

ب( مجهز به وسایل یا دستگاه های الزم برای تهویه و اخراج مواد مزبور از محوطه کارگاه باشد.
ج( عاری از عوامل ایجاد جرقه باشد.

وسایل  دارای  همچنین  و  انفجار  تخفیف  وسایل  به  مجهز  یا  انفجار  ساختمان ضد  دارای  د( 
دیگری باشد که از شدت انفجار جلوگیری کند.

فصل دوازدهم ـ نقل و انتقال مایعات قابل اشتعال 
  ماده 28: در صورتی که تخلیه و انتقال مایعات قابل اشتعال به وسیله گاز انجام گیرد باید این 

گاز از لحاظ شیمیایی بی اثر و غیر قابل اشتعال باشد.
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  ماده 29: انتقال مایعات قابل اشتعال به داخل مخازن و یا ظروف باید به وسیله لوله هایی انجام 
گیرد که به کف یا جدار نزدیک به کف متصل باشد و این لوله ها با ظروف مزبور دارای اتصال 

الکتریکی باشد.
  ماده 30: دستگاه هایی که برای انتقال مایعات قابل اشتعال از یک مخزن یا ظرف سر بسته به 

یک مخزن یا ظرف سربسته دیگر به کار می روند باید دارای لوله های برگشت بخار باشد.

فصل سیزدهم  ـ مجاری فاضالب 
  ماده 31: کارگاه هایی که مایعات قابل اشتعال تولید، نقل و انتقال و یا مصرف می کنند باید 

دارای مجاری فاضالب با شرایط زیر باشد:
الف( داشتن ظرفیت کافی برای تخلیه آب کلیه منابع موجود.

ب( ارتباط با حوضچه های جداکننده متناسب برای جدا کردن مایعات قابل اشتعال از آب .

فصل چهاردهم  ـ جمع آوری گازها و بخارها
  ماده 32: گازها و بخارهایی که ضمن تهیه مایعات قابل اشتعال به وجود می آید باید به طریقی 

که متضمن مخاطره ای نباشد جمع آوری و مصرف شود.
تبصرهـ  در صورتی که گازهای مزبور قابل مصرف نباشد باید به وسیله سوزاندن آنها را معدوم نمود.

فصل پانزدهم  ـ جلوگیری از اختالط مخاطره انگیز گازها
  ماده 33: در کارگاه هایی که انواع مختلف گاز تولید می شود در صورتی که اختالط آنها موجب 
فعل و انفعال شیمیایی و یا خطر انفجار داشته باشد بایستی دستگاه های تولید کننده هر نوع 
از این گازها با یکدیگر مجزا بوده و هر کدام در اطاق هایی نصب شوند که از اطاق های دیگر 
به وسیله  یا  کافی  وسعت  به  باز  فضای  یک  به وسیله  هستند  گازها  دیگر  انواع  مخصوص  که 

دیوارهایی که در مقابل انفجار استقامت دارند از یکدیگر فاصله داشته باشند.
تبصره: تولید هیدروژن و اکسیژن، هیدروژن و فلوهیدروژن و کلر از طریق الکترولیز به طور 
استثناء ممکن است در یک اطاق انجام گیرد مشروط بر آنکه از اطاق های دیگر که اختصاص 

به تولید گازهای دیگر دارند دارای فاصله کافی باشد.

قسمت چهارم ـ طریقه انبار کردن مواد خطرناک
فصل اول ـ مقررات عمومی 

  ماده 34: مواد قابل انفجار تجارتی مایعات قابل اشتعال گازهای فشرده زغال سنگ و سایر مواد 
اشتعال را باید طوری انبار کرد که با مقررات آیین نامه )پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در 

کارگاه ها قابل انطباق باشد(.
  ماده 35: مواد شیمیایی که در اثر مجاورت با یکدیگر احتمال فعل و انفعاالتی داشته و در 
در  باید  می شوند  انفجار  و  آتش سوزی  سبب  یا  و  می نمایند  خطرناک  گازهای  تولید  نتیجه 

انبارهای مجزا و یا به طور مطمئن دور از یکدیگر انبار شوند.
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فصل دوم  ـ مخزن انبار مایعات قابل اشتعال 
  ماده 36: کلیه مخازن مایعات قابل اشتعال باید مجهز به لوله پر کننده ای باشد که با کف مخزن 

مربوط بوده و ضمناً دارای اتصال برقی با آن باشد.
  ماده 37: انبار کردن مایعات قابل اشتعال در مخازن روی زمینی بایستی موکول به اجازه مقام 

صالحیت دار باشد.
رعایت  با  باید  می گردد  انبار  زیر زمینی  مخازن  در  که  اشتعال  قابل  مایعات  مقدار    ماده 38: 
فاصله مخزن از ساختمان های مجاور یا محلی که بعداً ایجاد ساختمان خواهد شد معین گردد 
به طوری که در اثر حمل و نقل یا پر کردن و یا خالی کردن آتش سوزی و یا انفجار ساختمان های 

مزبور را تهدید ننماید.
  ماده 39: انبار کردن مایعات قابل اشتعال در مخازن روی زمینی باید طبق شرایط زیر انجام گیرد.
الف( مخزن در روی پایه غیرقابل اشتعال و به فاصله حداقل 20 متر از ساختمان های مجاور 

نصب شده باشد.
ب( زمین اطراف مخزن گود و یا وصل به حوضچه هایی باشد که در صورت سوراخ شدن و یا 

پارگی دیوار مخزن گنجایش محتویات آن را طبق شرایط زیر دارا باشد:
1ـ ده درصد بیش از ظرفیت مخزن در صورتی که مخزن منحصر به فرد باشد.

2ـ هشتاد درصد ظرفیت دو یا چند مخزن در صورتی که ظرفیت این مخازن که دارای یک گود 
یا حوضچه مشترک هستند از 250/000 لیتر تجاوز نکند.

3ـ پنجاه درصد ظرفیت دو یا چند مخزن در صورتی که از 250/000 لیتر تجاوز نماید.
ج ( با تجهیزات آتش نشانی مناسب و کافی مجهز باشد.

د( مخزن طوری ساخته شده باشد که امکان پیدایش فشار یا خأل در روی سطح مایع وجود 
نداشته باشد.

هـ( بر ضد صاعقه محافظت شده باشد.
  ماده 40: مخازن مدفون مواد قابل اشتعال باید دارای شرایط زیر باشد.

الف( در زیر خاک یا وضع محکم و ثابتی قرار گیرد به طوری که سقف آن با قشری به ضخامت 
حداقل 60 سانتی متر خاک مستور شده باشد.

ب( بدنه خارجی مخزن در مقابل زنگ زدگی محافظت شود.
ج( لوله پرکننده آن به خارج ساختمان ادامه داشته و دهانه آن به غیر از مواقع پر کردن بسته 

و قفل باشد.
د( به جز از راه یک لوله تهویه که  بایستی همیشه بازنگاه داشته  شود با فضای خارج مربوط  نباشد.
هـ( دارای یک لوله اندازه گیری میزان مایع محتوی مخزن باشد که در غیر مواقع اندازه گیری 

سر آن بسته و قفل شده باشد.
و( این مخازن برای فشار حداقل 7 کیلوگرم بر سانتی متر مربع مقاومت داشته باشد.

  ماده 41: لوله تهویه باید حائز شرایط زیر باشد.
الف( ارتفاع آن از سطح زمین الاقل 2/5 متر باشد.

ب( از دودکش هاـ  منابع حرارت و اماکنی که در آنجا شعله پخش می شود و یا نقاطی که ممکن 
است بخار در آن جمع و متراکم گردد به قدر کافی دور باشد.

ج( قطر آن از 20  میلی متر تجاوز نکند مشروط بر اینکه لوله برگشت بخار در مخازن وجود 
داشته باشد و در غیر این صورت قطر آن الاقل 25  میلی متر باشد.
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  ماده 42: اگر مخزن برای نگهداری مایعی استعمال شود که نقطه اشتعال آن از حداکثر حرارت 
محیط پایین تر باشد باید اقدامات الزم به عمل آید تا از پیدایش مخلوط قابل انفجار بخار و هوا 
در داخل مخزن جلوگیری شود و یا در انتهای لوله تهویه که در فضای آزاد قرار دارد دستگاه 

شعله خفه کن نصب گردد.

فصل سوم  ـ مخازن مایعات خطرناک غیرقابل اشتعال 
به کار  اشتعال  غیرقابل  خطرناک  مایعات  کردن  انبار  برای  که  زمین  روی  مخازن    ماده 43: 

می رود باید دارای شرایط زیر باشد:
الف( به طریقی نصب می شود که هر گونه نشتی در هر قسمت مخزن قابل رؤیت باشد.

محتویات  که  باشد  حوضچه ای  یا  و  گودال  خاکریز،  دارای  کافی  حد  به  مخازن  اطراف  ب( 
بزرگ ترین مخزن در صورت ترکیدن درون آن جای بگیرد.

ج( بدنه مخزن ها به نحوی رنگ شود تا در اثر رطوبت و یا دود و بخار زنگ زدگی و خوردگی 
پیدا نکند.

د( دارای پلکان و یا نردبان قائم ثابت و همچنین پاگردهای مناسب باشد به طوری که دسترسی 
به قسمت های الزم مخزن ممکن گردد.

باید دارای نرده مناسب و نردبان های در صورتی که مرتفع باشد  تبصره: پلکان ها و پاگردها 
مجهز به حلقه های حفاظتی باشد و کف پاگردها بهتر است از آهن مشبک ساخته شود.

  ماده 44: مخازن روی زمینی مایعات خطرناک غیرقابل اشتعال در صورت ضرورت باید به طور 
مناسبی در مقابل سرما محافظت شود.

  ماده 45: مخازن مایعات خطرناک غیرقابل اشتعال باید در محلی قرار گیرد که زیر آن محل 
عبور و مرور نباشد.

  ماده 46: در مورد مخازن مایعات خطرناک غیر قابل اشتعال در ساختمان های زیرزمینی رعایت 
شرایط زیر الزام آور است .

الف( زیرزمین باید از بتن یا مصالح ساختمانی ساخته شده باشد و فاصله دیوارها از مخزن به 
ترتیبی باشد که یک نفر به آسانی بتواند از اطراف مخزن عبور نماید.

ب( این قبیل مخازن را باید 38 تا 45 سانتی متر باالتر از کف زیرزمین نصب نمود.
اشتعال  غیرقابل  خطرناک  مایعات  حاوی  مدفون  مخازن  برای  که  زیرزمین هایی   :47   ماده 

ساخته می شود باید سرپوشیده و فاقد رطوبت و دارای نردبان ثابت باشد.
  ماده 48: کلیه شیرهای کنترل مخازن نیمه مدفون که برای مخازن مایعات خطرناک غیرقابل 

اشتعال به کار می رود باید دارای شرایط زیر باشد:
الف( به ترتیبی نصب شود که بتوان آن را از خارج باز و بسته نمود.

ب( دارای قفلی باشد که از خارج قابل باز و بسته شدن باشد.
  ماده 49: قبل از آنکه کارگران برای تعمیر یا نظافت وارد زیرزمین مخازن شوند باید لوله های 
مربوط به مخزن را بسته و با سنجش گاز از بی خطر بودن هوای زیرزمین اطمینان حاصل نمود.

  ماده 50 : مخازن مایعات خطرناک غیرقابل اشتعال باید: 
الف( روی سکویی نصب شده باشد که در مقابل اثرات شیمیایی داخل مخزن مقاومت داشته باشد.

ب( دارای لوله مخصوص سرریز باشد تا مایعات اضافی را به محل مناسبی منتقل نماید.
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  ماده 51: مخازنی که برای انبار کردن مایعات محرق و خورنده به کار می رود باید دارای لوله های 
زیر باشد:

الف( یک لوله سرباز در باالترین نقطه مخزن با قطر حداقل 5 سانتی متر.
ب( یک لوله زیر آب در پایین ترین نقطه مخزن برای تخلیه احتمالی محتویات آن در محل مناسب .

ج( یک لوله برای پر کردن مخزن در باال.
د( یک لوله مصرف به ارتفاع 15 سانتی متر از کف مخزن . 

فصل چهارم  ـ انبار کردن بشکه ها یا ظروف محتوی مایعات خطرناک 
  ماده 52: بشکه ها یا ظروف محتوی مایعات خطرناک قابل اشتعال باید در انبارهایی نگهداری 

شود که دارای مشخصات زیر باشد:
الف( کف و بدنه و سقف انبار از مصالح نسوز ساخته شده باشد.

ب( کف انبار دارای شیب کافی و به وسیله زیر آب به حوضچه مخصوص وصل باشد.
ج( دیوارها تا ارتفاع 7/5 سانتی متر و همچنین کف از بتن یا مصالح غیرقابل نفوذ ساخته شده باشد.

یا  و  آجری  بتنی،  سیمانی،  سکوهای  در  باید  خطرناک  مایعات  ظروف  یا  بشکه ها    ماده 53: 
جایگاه های فلزی نگاهداری شود.

  ماده 54: بشکه های محتوی اسید باید در محل خنکی انبار شود. سرپیچ این بشکه ها را باید 
با احتیاط کامل برای تخفیف فشار داخل بشکه باز کرد و دوباره بست و این عمل را هفته ای 

یکی دوبار در صورت لزوم تکرار نمود.
انبار  مایعات خطرناک  از  مجدد  پر کردن  به منظور  که  را  خالی  ظروف  یا  بشکه ها    ماده 55: 

می کنند باید:
الف( چنانچه مخصوص پر کردن مایعات قابل اشتعال است دارای سرپیچ و یا روپوش محکمی 

باشد که مانع از خروج بخار مایعات مذکور شود.
و  تمیز  قباًل  به کار رود  اشتعال  قابل  مایعات غیر  یا سایر  و  اسید  پر کردن  برای  ب( چنانچه 

خشک شده باشد.
ج( بشکه های خالی را از هر نوع که باشد از بشکه پر جدا انبار کنند.

  ماده 56: چنانچه بشکه ها و یا ظروف مایعات خطرناک غیر قابل اشتعال برای به کار بردن مجدد 
قابل مصرف نباشد باید آنها را در هم کوبیده و یا پاره و غیر قابل استفاده نمود و در مورد بشکه ها 

و ظروف مایعات قابل اشتعال باید قبل از پاره کردن آنها را با بخار آب کاماًل شسته و خشک نمود.
  ماده 57: بشکه ها و ظروفی که برای مایعات خطرناک به کار می رود باید قبل از پر کردن از 
نظر نشت و سایر نقص ها به طور دقیق مورد معاینه قرار گیرد و اگر باید با مایع دیگری پر شود 
قباًل با محصول خنثی کننده و بخار آب و یا آب جوش کاماًل شسته شده و خشک گردد و بعداً 

مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره: برای بازدید داخل بشکه ها اگر احتیاج به استفاده از چراغ برق گردان باشد باید این 
قابل  کارگاه ها  در  الکتریکی  وسایل  و  تأسیسات  حفاظتی  آیین نامه  مقررات  با  چراغ ها  قبیل 

انطباق باشد.

فصل پنجم ـ قرابه های اسید
  ماده 58 : قرابه های حاوی اسید را باید در سبد یا جعبه به طور منفرد گذاشت و اطراف آن را 

با الیاف قابل احتراق پوشاند.
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  ماده 59: قرابه های حاوی اسید را باید در اطاق مجزا که دارای کف بتونی پوشیده با ماده ضد 
اسید و دارای زیر آب متصل به حوضچه باشد نگهداری نمود.

  ماده 60 : قرابه های حاوی اسید را نباید روی هم چید اما می توان آنها را در قفسه بندی روی 
هم قرار داد.

  ماده 61: برای حمل و نقل قرابه های اسید به داخل و یا خارج انبار باید از چرخ دستی یا وسایل 
ناقلی که الاقل دارای دو چرخ است استفاده نمود.

  ماده 62 : قبل از انبار کردن قرابه های خالی اسید باید آنها را از طریق واژگون قرار دادن روی 
لوله آب که جریان آب از پایین به باال می باشد، شست وشو داده آنها را خشک نمود.

  ماده 63: قرابه های پر را باید دور از قرابه های خالی و جدا از یکدیگر انبار کرد.
  ماده 64: قرابه اسید سبد و یا جعبه آن باید قبل از پر کردن از نظر سالم بودن مورد بازدید قرار گیرد.

فصل ششم ـ سیلو کردن مواد شیمیایی خشك 
از قسمت  باید در سیلوهایی ذخیره شود که    ماده 65: مواد شیمیایی خشک به مقدار زیاد 
تحتانی آن قابل برداشتن باشد، دهانه سیلو که قیفی شکل است باید از آهن مشبک به نحوی 
پوشیده شود که دخول مواد از روی شبکه های آن امکان داشته باشد ولی از سقوط احتمالی 

کارکنان به داخل سیلو جلوگیری بعمل آید.
  ماده 66: در صورتی که ورود کارگری به داخل سیلوهای مواد شیمیایی خشک ضرورت داشته 
باشد باید کارگر مزبور دارای وسایل حفاظ انفرادی از قبیل عینک، ماسک ضد گرد و یا ماسک 
تنفسی کاله مخصوص برای پوشش سر و گردن و سربند، دستکش و همچنین مجهز با کمر بند 
و بند نجات باشد و بند نجات را به نقطه ثابت و محکمی ببندد و ضمناً کارگر دیگری در بیرون 

سیلو در تمام مدت کار ناظر و مواظب باشد تا در صورت لزوم به او کمک نماید.
  ماده 67: قبل از ورود کارگران به داخل سیلوهای مواد شیمیایی خشک باید ورود مواد را به داخل 

سیلو کامالً متوقف و برای جلوگیری از ورود اتفاقی آن نیز پیش بینی های الزم به عمل آید.
  ماده 68: برای امکان دسترسی به کلیه قسمت های داخلی و خارجی سیلوهای مواد شیمیایی 
این قبیل مخازن باید مجهز به نردبان ثابت و پلکان و پاگرد و معبرهای الزمه که دارای نرده 

است باشد.
  ماده 69: سیلوهایی که برای انبار کردن مواد قابل احتراق خشک به کار می رود باید از ماده 

نسوز ساخته شده و مجهز به سرپوش و وسایل الزم برای تهویه باشد.
برداشته  با دست  انباشته و  به مقدار زیاد به صورت توده    ماده 70: در جایی که مواد خشک 

می شود هنگام برداشتن مواد از خالی کردن زیر توده انباشته شده باید خودداری گردد.
  ماده 71: در مواردی که از مواد خشک انبار شده امکان تشکیل یا انتشار مخلوط قابل انفجار یا 
سمی داده شود باید احتیاط های مخصوص برای پیشگیری از پیش آمدهای غیرمترقبه به عمل آید.

قسمت پنجم ـ مواد قابل انفجار تجارتی 
فصل اول ـ کلیات 

  ماده 72: هر گونه مواد قابل انفجار تجارتی فقط باید تحت شرایطی تولید و نگهداری شود که 
از طرف مقام فنی صالحیت دار تصویب شده باشد.
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انبار کردن مواد قابل  از طرف مقام فنی صالحیت دار برای تهیه و    ماده 73: مکان هایی که 
انفجار تجاری مجاز دانسته شده و در موارد این فصل مکان خطرناک نامیده می شود تا زمانی 
که برای این منظور به کار می رود به هیچ وجه نباید برای مقاصد دیگر مورد استفاده قرار گیرد.
  ماده 74: در مکان هایی که مواد منفجره بسیار خطرناک تهیه و نگهداری می شود باید مراقبت های 
خاص عالوه بر شرایط مندرج در این آیین نامه به منظور جلوگیری از بروز حوادث و مخاطره به عمل آید.

  ماده 75: کارخانجات و انبارهای مواد منفجره باید در فاصله ای از سایر ساختمان ها و راه آهن 
و جاده های عمومی و کوره ها و دیگ های بخار و غیره قرار گیرند که از طرف مقام صالحیت دار 

با توجه به نوع و کیفیت مواد منفجره تعیین می شود.
تبصره: ابنیه مختلف یک کارخانه مواد منفجره نیز باید به فاصله ای از یکدیگر قرار گیرند که مقام 

فنی صالحیت دار با توجه به نوع و کیفیت مواد منفجره که تهیه یا انبار می شود تعیین نماید.

فصل دوم ـ محصور ساختن محل تولید و نگهداری مواد منفجره 
  ماده 76: محل مواد منفجره باید به یکی از طرق زیر محصور شود:

الف( به وسیله یک حصار یا پشته خاکی . 
ب( به وسیله یک دیوار انباشته شده از خاک . 

ج( به وسیله یک دیوار ساخته شده . 
  ماده 77: حصارها و دیوارها باید حداقل : 

الف( به اندازه یک متر از ساختمان ها در سطح زمین فاصله داشته باشد.
ب( یک متر از ساختمان ها بلندتر باشد.

ج( در قسمت فوقانی یک متر پهنا داشته و با شیب طبیعی به طرف قاعده ختم شود.
  ماده 78: معابر این حصارها باید به قسمی باشد که اشخاص هنگام عبور از مدخل آن در نتیجه 

فشار و قدرت انفجار یا شعله های آتش مورد آسیب و مخاطره قرار نگیرند.
  ماده 79: دیوارهای انباشته از خاک باید حائز شرایط زیر باشد:

الف( سطح یا بدنه دیوار باید از آهن موجی یا مواد نسوز مناسب دیگر پوشیده شده و فاصله 
بین دیوارها در حالی که از قاعده به طرف باال ضخامتش کم می شود از خاک انباشته شود.

ب( عرض دیوار در قسمت فوقانی کمتر از یک متر نباشد.
  ماده 80: دیوارهای ساخته شده در صورتی که از بتون مسلح ساخته نشده باشد باید الاقل 75 

سانتی متر در باال و یک متر در پایین پهنا داشته باشد. 

فصل سوم ـ ساختمان 
  ماده 81: ساختمان های مواد منفجره باید حتماً یک طبقه و از مصالحی ساخته شود که در 

صورت انفجار قطعات بزرگ از هم نپاشد.

فصل چهارم  ـ معابر خروجی 
  ماده 82: درهای خروجی باید:

الف( تا حدود امکان بزرگ باشد.
ب( مستقیماً به فضای آزاد ارتباط پیدا کند.

ج( به سهولت به طرف خارج باز شود.
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د( از مواد و مصالح نسوز ساخته شده باشد.

فصل پنجم ـ دیوارهای داخلی و کف 
  ماده 83: دیوارهای مکان مواد قابل انفجار باید:

الف( صاف و بدون شکستگی و ترک باشد.
ب( از رنگ روشنی پوشیده شده باشد.

ج( به سهولت قابل نظافت باشد.
  ماده 84: کف این قبیل بناها باید: 

الف( از مواد نرم مانند الستیک، لینولئوم، چوب، سرب و یا آسفالت بدون سنگ ریزه پوشیده 
و یا ساخته شده باشد.

ب( صاف و هموار و بدون شکستگی و حفره باشد.
ج( از میخ و پیچ و هر گونه اشیاء آهنی عاری باشد.

د( به آسانی قابل پاک کردن باشد.

فصل ششم   ـ پنجره ها 
  ماده 85: پنجره های این قبیل مکان ها باید دارای شرایط زیر باشد:

الف( در جهاتی که خورشید می تابد دارای شیشه های تار باشد.
ب( به سهولت به طرف خارج باز شود.

فصل هفتم   ـ تعداد کارکنان در اطاق های کار 
  ماده 86: تعداد کارکنان مکان های مواد قابل انفجار باید حداقل مورد نیاز برای انجام کارهای 

مربوطه باشد.

فصل هشتم  ـ میزان مواد منفجره در اطاق ها
  ماده 87: مقدار مواد منفجره و مواد اولیه آن در هر اطاق کار باید حداقل مورد لزوم برای انجام 

عملیات باشد.

فصل نهم ـ فواصل میزهای کار
باید دارای    ماده 88: میزهایی که برای تهیه و بسته بندی مواد منفجره به کار برده می شود 

جایگاه هایی باشد که به وسیله حائل هایی به ارتفاع حداقل یک متر از یکدیگر جدا باشند.

فصل دهم  ـ حفاظت از صاعقه 
  ماده 89: اماکن مواد قابل انفجار باید مجهز به برق گیر مناسب باشد.

  ماده 90: برق  گیرها و اجزاء آن باید الاقل سالی یک بار به وسیله شخص صالحیت داری دقیقاً 
مورد معاینه قرار گیرد.

  ماده 91: نقایص و معایبی که در برق گیرها و اجزاء آن مشاهده می شود باید بدون تأخیر و 
تعلل مورد مرمت قرار گیرد.
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فصل یازدهم ـ ابزار و لوازم 
  ماده 92: کلیه ابزار و ادوات و وسایل فلزی که در مکان مواد منفجره به کار برده می شود باید 

از ماده مناسبی پوشیده شود که از ایجاد جرقه جلوگیری به عمل آید.

فصل دوازدهم  ـ خطر استعمال دخانیات و حمل چراغ های شعله باز و غیره 
  ماده 93: در هیچ قسمت از مناطق خطر کارخانه نباید اجازه استعمال دخانیات و حمل چراغ 
یا روشنایی غیر محفوظ اشیاء گداخته کبریت، فندک و هرگونه شیئی دیگر که قابلیت ایجاد 

احتراق و انفجار داشته باشد داده شود.
تبصره 1: در نقاط امن و بی خطر کارخانه باید جایگاه مخصوص برای تحویل اشیاء فوق ترتیب 

داده شود.
تبصره 2: برای حصول اطمینان از اجرای مفاد این ماده باید ترتیبات مقتضی اتخاذ و کنترل 

مداوم برقرار گردد.

فصل سیزدهم  ـ وسایل نقلیه 
نقل مواد  و  برای حمل  ارابه ها و وسایل دیگری که  بارکش ها،  مانند  نقلیه    ماده 94: وسایل 

منفجره و مواد اولیه آن به کار برده می شود باید دارای شرایط زیر باشد:
الف( در محل حمل بار نباید هیچ نوع فوالد و یا آهن برهنه وجود داشته باشد.

ب( فقط محتوی مواد منفجره و عناصر سازنده آن باشد.
ج( کاماًل سربسته و محفوظ و یا روی آنها به وجه مناسب پوشیده شده باشد.

د( هنگام بارگیری و تخلیه احتیاط کامل به عمل آید تا از تولید جرقه جلوگیری شود. 
  ماده 95: چنانچه در اثنای حمل و نقل مواد منفجره قسمتی از آن به زمین ریخته شود در 

این صورت باید: 
الف( محلی که مواد مزبور ریخته شده به طور مشخص عالمت گذاری شود.

ب( به مسئول مربوطه کارخانه اطالع داده شود.
ج( آنچه از مواد منفجره ریخته شده تحت نظر متخصص جمع آوری گردد.

فصل چهاردهم  ـ جمع آوری  موادی که ممکن است خود به خود محترق گردند
  ماده 96: زغال و چوب و خاکه آن، پارچه آلوده به نفت و روغن و اشیاء دیگر را که خود به 
خود ممکن است محترق گردد نباید وارد منطقه خطر کار خانه نمود مگر اینکه برای مصرف 

آنی باشد و بالفاصله پس از مصرف آنها را از منطقه خطر خارج سازد.

فصل پانزدهم  ـ ضایعات مواد خطرناک 
  ماده 97: مدفون ساختن ضایعات مواد خطرناک زیر خاک ممنوع است .

با  مختلف هستند  پودرهای  به صورت  که  مواد خطرناک  ضایعات  مخلوط ساختن    ماده 98: 
یکدیگر ممنوع است .

  ماده 99: اجسام و مواد قابل انفجار از قبیل چاشنی، فشنگ با چاشنی و یا بدون چاشنی و غیره 
را باید با مراقبت کافی از میان ضایعات مواد خطرناک خارج ساخت .
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  ماده 100: ضایعات مواد خطرناک باید تحت نظر متخصص فنی و به وسیله شخص مسئولی 
سوزانده شود.

فصل شانزدهم  ـ لباس کارکنان 
  ماده 101: برای تمام افراد در داخل و یا حریم اماکن خطرناک :

الف( پوشیدن کفش هایی که دارای میخ هایی از هر نوع آلیاژ آهن باشد ممنوع است .
ب( در بر کردن لباس هایی با تکمه و یا قالب کمربند یا ضمایم دیگر آهنی و یا فوالدی ممنوع 

است .
ج( همراه داشتن چاقو، کلید یا لوازم دیگر آهنی ممنوع است .

فصل هفدهم  ـ تعمیرات 
  ماده 102: هر گونه تعمیر در قسمت های مختلف ساختمان و تجهیزات آن مستلزم رعایت 

شرایط زیر خواهد بود:
1ـ کسب اجازه از رئیس فنی مؤسسه یا کارخانه .

2ـ انتقال مواد منفجره و اجزاء متشکله آن به خارج کارخانه .
3ـ شست وشوی کامل قسمت هایی که تحت تعمیر قرار خواهد گرفت قبل از شروع تعمیرات .

4ـ سرپرستی و یا نظارت کارشناس فنی از عملیات . 

فصل هجدهم  ـ منع ورود اشخاص به محوطه کارگاه 
اماکن  به  ورود  اجازه  دیگری  رسمی شخص  بازرسان  و  کارخانه  کارکنان  از  غیر    ماده 103: 
خطرناک را نخواهد داشت مگر درصورتی که یکی ازکارکنان مسئول مؤسسه با او همراه باشد.

فصل نوزدهم  ـ اخطاریه ها 
  ماده 104: در کلیه کارخانجات تهیه مواد منفجره اخطاریه های زیر باید به وضعی نصب گردد 

که به آسانی خوانده شود:
الف( در کلیه درهای ورودی کارخانه اخطاریه ممنوعیت ورود اشخاص غیرمجاز.

ب( در خارج هر کارخانه و منطقه خطر آن : 
1ـ اخطاریه ای مبنی بر وجود و فعالیت کارخانه . 

2ـ اخطاریه منع استعمال دخانیات و همراه داشتن چراغ های شعله دار و کبریت و فندک و 
اشیاء گداخته و اجسام آهنی و اشیاء دیگری که ممکن است موجب انفجار و یا حریق گردد.

ج( در داخل ابنیه مزبور:
1ـ اخطاریه ای حاکی از حداکثر مقدار مجاز مواد منفجره و ترکیبات آن . 

2ـ اخطاریه ای حاکی از عملیات غیرمجاز افراد.
3ـ اخطاریه ای متضمن حداکثر تعداد مجاز افراد در ساختمان .

4ـ صورتی متضمن ابزار و ادواتی که استعمال آن مجاز دانسته شده است.
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کدها و جداول استاندارد
فصل 4
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نشانه ها خطوط تصویری هستند که همه مردم جهان می توانند آن را بفهمند و برای همین بسیاری 
نیز  ایران  بین المللی داشته و در همه کشورهای جهان کاربرد دارند. در کشور  از نشانه ها جنبه 
بسیاری از این نشانه ها در جاده ها و یا مکان های شهری استفاده می شود. در جدول زیر تعدادی از 

نشانه های کاربردی آورده شده است:

عالمتشرح ردیف

عبور کامیون با محموله خطرناک ممنوع١

عبور بار با ارتفاع بیش از 3/5 ممنوع٢

عبور بار با بیش از 5 تن ممنوع3

عبور بار با بیش از ٢ تن بر هر محور ممنوع٤

عبور بار با عرض بیش از ٢ متر ممنوع5

عبور کامیون با طول بیش از ١٠ متر ممنوع٦

سبقت برای کامیون ممنوع٧

مواد قابل اشتعال٨

نشانه ها و عالئم
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سم خطرناک٩

نگهداری در درجه حرارت پایین١٠

از برخورد گوشه ها به زمین مواظبت کنید١١

از خیس و  ترشدن جلوگیری شود١٢

از نور خورشید محافظت شود١3

شکستنی١٤

به آرامی حمل شود١5

محل امانت سپاری وسایل دستی برای کوتاه مدت١٦

چرخ دستی١٧

پارک روی سکو١٨
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پارکینگ١٩

کپسول آتش نشانی٢٠

خطر٢١

پایگاه امداد٢٢

درمانگاه پانسمان افراد آسیب دیده٢3

استفاده از آتش ممنوع٢٤

حق تقدم با افراد معلول٢5

داروخانه٢٦

معلولین٢٧

روشندالن٢٨
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سالمندان٢٩

صندلی ویژه معلولین3٠

کمربند ایمنی3١

بیمارستان3٢

پست امدادی )صلیب سرخ(33

پست امدادی )هالل احمر(3٤

راه لغزنده35

ریزش سنگ3٦

خطر سقوط در آب3٧

کارگران مشغول کارند3٨
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خطر برف و یخ3٩

عبور فقط با زنجیر چرخ٤٠

عبور خودروی کشاورزی ممنوع٤١

عبور کامیون یدک دار ممنوع٤٢

تعمیرگاه٤3

استراحتگاه٤٤

اطالعات٤5

مسجد )اهل تسنن(٤٦

مسجد )اهل تشیع(٤٧

مهمان سرا٤٨
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غذاخوری٤٩

چایخانه5٠

دست شویی5١

صندوق امانات5٢

بندر آزاد53

تلفن عمومی5٤

تلفن اضطراری55

پذیرش و بررسی وسایل5٦

دستگاه خودکار فروش بلیت5٧

درب ورودی کنترل بلیت5٨
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ایست بازرسی )گمرک(5٩

نظارت با دوربین پلیس٦٠

قطار٦١

تاکسی٦٢

اتوبوس٦3

اتومبیل کرایه٦٤

محل زباله٦5

ریختن زباله ممنوع٦٦

حفظ محیط زیست٦٧



143

جدول تخلفات رانندگی پُرخطر 

عنوان تخلف رانندگیردیف
نمره منفی

وسایل نقلیه 
شخصی

وسایل نقلیه 
عمومی و سنگین

هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا و یا حرکت ١
٨١٠موتورسیکلت بر روی یک چرخ

١٠١5تجاوز از سرعت مجاز )بیش از 5٠ کیلومتر در ساعت(٢

5١٠سبقت غیرمجاز در راه های دو طرفه3

5١٠عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی٤

35حرکت به طور مارپیچ5

5٧حرکت با دنده عقب در آزادراه ها و بزرگراه ها٦

١٠٢٠رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان و افیونی٧

5١٠تجاوز از سرعت مجاز )بیش از 3٠ تا 5٠ کیلومتر در ساعت(٨

٤٦عبور از محل ممنوع٩

5٩تجاوز به چپ از محور راه١٠

5٧عبور وسایل نقلیه از پیاده رو١١

٤٦عدم رعایت حق تقدم عبور١٢

35دور زدن در محل ممنوع١3

استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی ١٤
35در سرعت باالی ٦٠ کیلومتر در ساعت

3٦نقص فنی مؤثر یا نقص در سامانه )سیستم( روشنایی در شب١5

٨٨عدم رعایت ایمنی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک١٦

٧ـرانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز١٧

عدم رعایت شرایط مندرج در گواهی نامه از قبیل استفاده از ١٨
3٧عینک، سمعک یا تجهیزات خاص

عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین ١٩
35یا پلیس مدرسه

5٨عدم رعایت مقررات حمل بار٢٠
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تخلفردیف

واگذاری برگ فعالیت به غیر و همچنین دخل و تصرف در مندرجات آن١

حمل مواد مخدر و سایر کاالهای قاچاق، جعل اسناد حمل و گمرکی و یا استفاده از اسناد مجهول ٢
مذکور مشروط به صدور رأی مراجع ذی صالح قضایی مبنی بر محکومیت راننده

نرسانیدن بار یا مسافر به مقصد مطابق مفاد مندرج در بارنامه یا بلیت سفر3

رانندگی بدون داشتن برگ سالمت مجاز و معتبر٤

رانندگی بدون داشتن گواهی نامه مجاز و معتبر5

٦ )CMR( دراختیار گذاشتن وسیله نقلیه به راننده ای که مشخصات وی در بارنامه و صورت وضعیت یا
درج نگردیده است.

رانندگی با وسایل نقلیه بیش از زمان مجاز٧

حمل بار یا مسافر اضافه بر ظرفیت مندرج در کارت مشخصات خودرو٨

عدم مهار مناسب بار٩

حرکت با محموله ترافیکی در مسیر یا ساعت غیرمجاز١٠

عدم رعایت شئونات و موازین شرعی و اخالقی در محل فعالیت شرکت حمل و نقل، محیط پایانه های ١١
مسافربری و یا در حین سفر

فقدان یاعدم به کارگیری تجهیزات ایمنی١٢

دستکاری در سامانه سنجش سرعت١3

ارتکاب تخلفات منجر به بروز تصادف منتهی به جرح١٤

ارتکاب تخلفات منجر به بروز تصادف منتهی به فوت١5

عدم رعایت مقررات حمل بارهای عادی و ترافیکی در جاده های کشور١٦ 

جابه جایی بار یا مسافر بدون بارنامه یا صورت وضعیت و یا استفاده مکرر از یک بارنامه یا صورت وضعیت ١٧
صادر شده

عدم رعایت مقررات حمل و نقل مواد خطرناک )مرتبط با راننده(١٨

استفاده از وسیله ای که با کارت مشخصات مطابقت ندارد١٩

رانندگی با وسیله نقلیه فاقد برگ معاینه فنی یا بیمه شخص ثالث٢٠

جدول تخلفات رانندگان حمل و نقل عمومی
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حمل بار تجاری با وسیله نقلیه عمومی مسافربری یا مواردی که مخل آسایش مسافران و نظم و بهداشت ٢١
عمومی باشد.

اخذ وجه اضافی از مسافر٢٢

مسافرگیری در اطراف پایانه های مسافربری٢3

جابه جایی اتباع خارجی غیرمجاز٢٤

عدم نصب برچسب توشه و فقدان توشه تحویلی مسافر٢5

عدم رعایت اصول بهداشتی در وسیله نقلیه عمومی٢٦

در اختیار گذاشتن وسیله نقلیه به شخص فاقد صالحیت از طرف دارنده برگ فعالیت٢٧

استعمال موادمخدر یا روان گردان یا مشروبات الکلی مستند به رأی مراجع ذی صالح قانونی و قضایی٢٨

استفاده از محصوالت صوتی و تصویری غیرمجاز هنگام سرویس دهی٢٩

فعالیت در بخش حمل و نقل جاده ای با کارت هوشمند حمل و نقل روستایی3٠

فعالیت رانندگان دارای کارت هوشمند باری در حمل و نقل مسافری و بالعکس 3١

عدم صدور و تحویل بلیت به مسافرین بین راهی یا عدم درج اسامی مسافرین بین راهی در صورت وضعیت3٢ 

عدم ارائه خدمات مطلوب در حین سفر )عدم توقف به موقع برای ادای فرایض دینی مسافرین در حین 33
سفر، عدم توزیع پذیرایی، عدم به کارگیری تجهیزات سرمایشی و گرمایشی مناسب و ...(

عدم رعایت مقررات عبور از آزاد راه ها3٤
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نمون برگ های تدارکاتی 

 استعالم بها
»  برگ پیشنهاد قیمت«

از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهدات و مسئولیت در مورد مطالب و  امضا کننده زیر پس 
و  فنی  مشخصات  پیمان،  و  مناقصه  خصوصی  شرایط  مناقصه،  در  شرکت  دعوت نامه  مندرجات 
عمومی، نقشه های کلی و تفصیلی اجرایی، فهرست مقادیر و قیمت های برآوردی کار، تعهدنامه اجرا 
و قبول مقررات اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله 
کارمندان در معامالت دولتی و به طور کلی تمامی مدارک و اسناد مناقصه عملیات آب رسانی ضلع 
غربی مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و پس از بازدید کامل از محل کار و با اطالع کامل از جمیع 

شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنهاد می نماید که:
1  عملیات موضوع مناقصه فوق را بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه 

و پیمان 
ریال  )به عدد( 

را به مبلغ ------------------------------------------------ انجام دهم.
ریال )به حروف( 

که معادل................... درصد تخفیف/ افزایش نسبت به برآورد اولیه پیمان می باشد. 
2  چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمایم که: 

الف( اسناد و مدارک پیمان را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضا نموده و همراه 
تضمین انجام تعهدات و رسید پرداخت هزینه چاپ آگهی مناقصه در روزنامه را حداکثر ظرف مدت 

هفت روز از تاریخ ابالغ به عنوان برنده مناقصه )به استثنای روزهای تعطیل( تسلیم نمایم. 
ب( ظرف مدت مقرر در پیمان، ماشین آالت و تجهیزات الزم را در محل کار مستقر ساخته و شروع 
به کار نمایم و کلیه کارهای موضوع پیمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه به اتمام برسانم. 
3  تأیید می نمایم که کلیه ضمائم اسناد و مدارک مناقصه جزء الینفک این پیشنهاد محسوب 

می شود. 
4  اطالع کامل دارم که دستگاه مناقصه گذار الزامی برای واگذاری کار به هر یک از پیشنهادها ندارد. 

5  تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امضا و مبادله پیمان و تسلیم 

.......... دعوت نامه را به نفع کارفرما در پاکت الف  تضمین اجرای تعهد، تضمین موضوع بند 
تقدیم داشته ام. 

6  تأیید می نمایم که این شرکت به تعداد دارندگان امضای مجاز ذیل برگه پیشنهاد قیمت را امضا 

نموده اند. 
حداکثر ظرف  دهد،  تشخیص  مناقصه  برنده  به عنوان  را  این شرکت  کمیسیون  7  در صورتی که 

مدت یک هفته از تاریخ جلسه بازگشایی نسبت به ارائه مدارک شرکت و ضمانت نامه 5 % مبلغ 
پیشنهادی حسن انجام تعهدات و رسید پرداخت هزینه آگهی مناقصه در روزنامه ها اقدام نمایم. 

8  مدت اعتبار پیشنهاد به مدت سه ماه می باشد. ی/٦/١٠

/                                                     نام پیشنهاد دهنده:  / تاریخ : 
نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده:
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استعالم وضعیت درخواست خرید 

رسید انبار
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توضیحات:
جواب بله: رعایت اصول انبارداری در چارچوب آیین نامه.

جواب خیر: عدم رعایت اصول انبارداری.
جواب N/A: با توجه به گروه بندی انبارها سؤال ارتباطی به انبار شما ندارد.

        نام انبار:          انباردار:

مالحظاتN/Aخیربلهموضوعردیف
آیا کاال و مواد موجود در انبار بیمه شده اند؟١

٢
آیا موقعیت ساختمان انبار ها برای عبور و مرور وسایل نقلیه موتوری و 
غیر موتوری مورد لزوم بدون برخورد با موانع تا جلوی در ورودی انبار 

مناسب است؟
آیا کف انبار از جنس بتون یا سنگ فرش می باشد؟3
آیا در انبار دستگاه های هواکش نصب شده است؟٤
آیا تهویه در انبار به خوبی صورت می گیرد؟5

آیا محوطه انبار از پوشال، خاشاک و خرده چوب و کاغذ و سایر مواد ٦
پاک می باشد؟

آیا راهرو های طولی انبار تا انتها خط کشی شده اند؟٧

آیا کلیه کارکنان انبارها، آموزش های الزم در خصوص حفاظت و ایمنی ٨
و طرز کار با وسایل ایمنی و آتش نشانی را فرا گرفته اند؟

آیا وسایل موتوری مخصوص رفت و آمد در انبارها هر کدام مجهز به ٩
کپسول آتش نشانی می باشند؟

آیا در انبار جعبه کمک های اولیه نصب شده است؟١٠
آیا در اطراف بارانداز و انبار روشنایی مناسبی پیش بینی شده است؟١١

آیا همه روزهای مقارن تعطیل انبار محوطه از نظر ایمنی به وسیله مسئول ١٢
ایمنی به طور دقیق بازدید و نتیجه در دفتر مخصوص ثبت می گردد؟

به تعداد ١3 ممنوع  آیا عالئم هشدار دهنده در استعمال دخانیات مطلقاً 
کافی در معرض دید وجود دارد؟

در صورتی که کف انبار فاقد شیب و آب رو باشد آیا کاال حداقل 5  سانتی متر ١٤
با سطح زمین فاصله دارد؟

آیا اطراف انبار فضای باز برای دور زدن خودرو های آتش نشانی وجود ١5
دارد؟

آیا فاصله مناسب بین سقف انبار و مرتفع ترین کاالی چیده شده رعایت ١٦
شده است؟

آیا کاال به صورت توده های جدا از یکدیگر چیده شده اند که در موقع ١٧
آتش سوزی قابل مهار کردن باشد؟

فهرست وارسی بازدید از انبار
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آیا حداکثر سطح اشغال شده هر قسمت کاال و فاصله آن با قسمت ١٨
دیگر با توجه به عرض انبار رعایت شده است؟

آیا اجناسی که به فرم کارتن یا مکعب می باشند به فرم آجری چیده ١٩
شده اند؟

آیا چیدن آهن آالت در انبار به گونه ای است که به هیچ وجه خطر ٢٠
غلتیدن و افتادن قطعات در بین نباشد؟

آیا ارتفاع کاال در انبار مناسب می باشد؟٢١
آیا کف انبار تمیز و خشک است؟٢٢
آیا مواد کد بندی شده اند؟٢3
آیا از نگهداری سایر کاالها و مواد و انبار مواد شیمیایی خودداری می گردد؟٢٤
آیا کاالها در انبار طبقه بندی شده و دارای محل انبار اختصاصی می باشند؟٢5
آیا کف انبار دارو و مایعات قابل اشتعال به طور مرتب شست وشو می گردد؟٢٦

نگهداری ٢٧ مورد  شیمیایی  مواد  و  کاالها  میزان  با  انبار  ظرفیت  آیا 
مطابقت دارد؟

آیا گذرگاه های شیب دار )RAMP( در مبادی ورودی های انبار وجود دارد؟٢٨

آیا برای نگهداری مواد، کاال، ظروف محتوی مواد و مایعات از قفسه بندی ٢٩
فلزی مناسب استفاده می گردد؟

آیا دسترسی به انبار مستقیم و بدون عبور از سایر ساختمان ها است؟3٠
آیا دفتر انباردار جدا از منطقه نگهداری سموم و مواد شیمیایی قرار دارد؟3١
آیا دیواره های داخلی صاف و صیقلی و عاری از ترک و لبه می باشد؟3٢
آیا عالوه بر در اصلی در های اضطراری نیز در نظر گرفته شده است؟33

آیا در ها مجهز به قفل ایمنی بوده تا از ورود افراد غیر مسئول ممانعت 3٤
گردد؟

آیا کف انبار بلوک بندی و شماره گذاری شده است؟35

جابه جایی، 3٦ برای  ١متری  عرض  با  راهرو های  بلوک  هر  کنار  در  آیا 
بازرسی، عبور هوای آزاد در نظر گرفته شده است؟

آیا از عالئم هشداردهنده خطر سموم، آتش زایی و عدم اجازه ورود به 3٧
افراد غیر مسئول استفاده شده است؟

که 3٨ شده اند  طراحی  به گونه ای  گرم کننده  و  خنک کننده  سیستم  آیا 
موجب گرم شدن و سرد شدن مستقیم مواد انبار نگردد؟

آیا روشنایی طبیعی به گونه ای طراحی شده که مواد شیمیایی و سموم 3٩
موجود در آنها در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار نگیرند؟

آیا دما و رطوبت در انبار کنترل می گردد؟٤٠

آیا ظروف آسیب دیده و نشت نموده فوراً بسته بندی و برچسب گذاری ٤١
می شوند؟

آیا از خوردن، آشامیدن، استعمال دخانیات در حین کار در انبار خودداری ٤٢
می شود؟
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٤3
آیا انباردار و کارگران آموزش های الزم را در خصوص انبارداری، ثبت و 
محل جابه جایی و خطرات مواد شیمیایی و شناخت آنها و عملکرد در 

حین بروز حوادث احتمالی را دیده اند؟
آیا از وسایل حفاظتی بر حسب نوع کار در انبار استفاده می گردد؟٤٤

آیا سموم و مواد شیمیایی ثبت می گردد و در دو نسخه در مکانی جدا ٤5
از انبار نگهداری می گردد؟

آیا فرم مشخصات محموله به محموله چسبانده می شود؟٤٦

آیا به محض ورود و خروج محموله مشخصات کامل محموله توسط ٤٧
انباردار ثبت می گردد؟

آیا بازرسی روزانه از ظروف و بشکه ها و گزارش نقص و رفع آنها انجام ٤٨
می شود؟

آیا مواد شیمیایی و سمومی که سمیت آنها بسیار زیاد است در قسمتی ٤٩
جداگانه از انبار قرار می گیرد؟

آیا انبار به سیستم ثبت ورود و خروج مواد برچسب فرم های استاندارد 5٠
مجهز است؟

5١

آیا ظروف و بسته بندی های مواد شیمیایی و سموم به طور هفتگی از 
نظر محل نگهداری، نشت مواد، وضعیت ایمنی، وسایل حفاظت فردی 
انبار و همچنین عملیات پاکسازی مورد  انبارها و محیط  شاغلین در 

بازدید قرار می گیرند؟
آیا مواد شیمیایی و سموم ناسازگار از هم جدا شده اند؟5٢

آیا مواد شیمیایی با قابلیت اشتعال باال و میل ترکیبی زیاد با حداقل ١5 متر 53
فاصله از سایر مواد قرار گرفته اند و با عالمت مخصوص مشخص شده اند؟

آیا در انبارها ظروف و بشکه های خالی برای انتقال محتویات ظروف 5٤
آسیب دیده موجود می باشد؟

آیا در انبار کردن مواد از پالت استفاده می شود؟55
آیا راه های عبور به وضوح عالمت گذاری و قابل دسترسی هستند؟5٦
آیا کاالهای انبار شده در فاصله ایمنی از وسایل برقی قرار دارند؟5٧
آیا مایعات قابل اشتعال در ظروف سر بسته نگهداری می شوند؟5٨

آیا در انبار مایعات قابل اشتعال و انفجار از چراغ هایی با حباب ضد 5٩
شعله، ضد جرقه استفاده می شود؟

آیا کلیه فیوزها و سایر ادوات و وسایل الکترونیکی در این گونه انبارها از ٦٠
نوع ضدشعله انتخاب شده است؟

آیا تعداد خاموش کننده های دستی در انبار کافی است؟٦١
آیا نوع خاموش کننده های دستی مناسب است؟٦٢
آیا در انبار از فایر باکس استفاده شده است؟٦3
آیا محل قرارگیری فایر باکس ها مناسب و در دسترس می باشد؟٦٤
آیا دستگاه های اعالم و اطفای حریق خودکار در انبار نصب شده است؟٦5

آیا در انبار مایعات قابل اشتعال، شیر ها و شیلنگ های آتش نشانی در ٦٦
خارج از انبار قرار دارند؟
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فرم های انبارداری 
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برگ درخواست پروانه عبور
شماره:          
تاریخ:              

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان .......

با سالم و احترام 
خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به صدور پروانه عبور با مشخصات ذیل اقدام الزم معمول فرمایند.

سریال پالک: ایران  شماره پالک:   
شماره کارت هوشمند ناوگان: نام وسیله نقلیه:   

تعداد چرخ:  تعداد محور:   
وزن خالی وسیله نقلیه:   تن

حداکثر بیرون ماندگی دکل )جرثقیل(:   متر
مقصد: مبدأ:    

مسیرحرکت: 
متر طول کل:  طول بار:   متر   نوع بار:  

بزرگ ترین عرض:   متر متر  طولی که از عقب وسیله نقلیه بیرون می ماند: 
وزن کل:   تن  وزن بار:   تن  ارتفاع کل از سطح زمین:   متر  

شماره کارت هوشمند راننده: نام و نام خانوادگی راننده:  
کلیه مندرجات با کنترل و تأیید مدیر فنی انجام گرفته است.

نام و نام خانوادگی مدیر فنی:

 محل امضای مدیر فنی                                                 مهر و امضای مدیر شرکت حمل و نقل

بارهای ترافیکی
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مشخصات وسیله نقلیه و محموله

مشخصات مسیر و شرایط عبور

مشخصات اسکورت ها

توضیحات و آرایش بار محوری وسیله نقلیه

فرم خام پروانۀ عبور بار ترافیکی

نوع وسیله نقلیه:        تعداد محور:        تعداد چرخ:        وزن خالی وسیله نقلیه )تن(:       

شماره و سریال پالک:        نوع محموله:        وزن محموله )تن(:        وزن کل )تن(:        

بزرگ ترین عرض )متر(:        طول محموله )متر(:        طول کل )متر(:        ارتفاع کل )متر(:

میزان بیرون ماندگی بار از مرکز آخرین محور وسیله نقلیه )متر(:

میزان جلوآمدگی بار از مرکز اولین محور وسیله نقلیه )متر(:

مقصد: مبدأ:   
مسیر:

کیلومتر در ساعت سرعت:  ساعات مجاز تردد )به حروف(: 

شماره و سریال پالک: اسکورت شمارۀ ١ نوع: 
شماره و سریال پالک: اسکورت شمارۀ ٢ نوع: 

تلفن: کد شرکت:   نام شرکت یا مؤسسه حمل و نقل صادرکننده:  
آدرس:

مهر و امضای مدیر فنی                                              مهر و امضای مدیر عامل شرکت
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به استناد ماده ١٢ دستورالعمل جابه جایی محموالت ترافیکی در راه های کشور و مطابق ماده ٢٦ آیین نامه 
تأسیس و بهره برداری از مؤسسات ترابری جاده ای داخلی و مقررات ایمنی و رفت و آمد وسایل ترابری در 
راه های کشور، اوزان محوری وسیله نقلیه .......................... با شماره پالک .......................... و محموله .......................... 
که از مبدأ .......................... به مقصد .......................... طبق بارنامه شماره .......................... مورخ .......................... در 

حال حرکت خواهد بود، به شرح زیر می باشد:

جدول شماره 1ـ مشخصات توزین

وزن ترکیب گروه های محوری )تن(ترکیب گروه های محوریوزن گروه محوری )تن(نام گروه محوری
AA+B

BC+D

CD+E

DE+F

EA + B + C + D + E + F
وزن کل F

جدول شماره 2ـ محل درج تأیید شرکت

تأییدیه مدیرعامل شرکتتأییدیه مدیر فنی شرکت

نام مدیر عامل شرکت:نام مسئول / مدیر فنی شرکت:

تاریخ تأیید:تاریخ تأیید:

امضای مدیرعامل و مهر شرکت:امضا و مهر مسئول / مدیر فنی شرکت:

اظهارنامه توزین وسیله نقلیه ترافیکی قبل از آغاز سفر
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الف( مشخصات کلی وسیله نقلیه و پروانه عبور

ب( وضعیت عبور از کنارگذر محدودیت های واقع در مسیر

ردیف
نام و امضای نماینده اداره کل نوع و مشخصات محدودیت

راه و شهرسازی استان
نام و امضای نماینده راه آهن یا 
برق منطقه ای )بر حسب مورد( تاریخموقعیتمحورنام

صورت جلسه عبور وسایل نقلیه فوق سنگین از کنار گذرها 

تعداد محور:  محل شماره گذاری و سریال:  نوع وسیله نقلیه: شمارۀ پالک: 
وزن کل )تن(: وزن محموله )تن(:   تعداد چرخ:نوع محموله:  

عرض )متر(: طول کل )متر(:  
مقصد: مبدأ:   

نام و کد شرکت حمل و نقل ترافیکی: شماره و تاریخ پروانه عبور: 
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بدین وسیله گواهی می گردد، در ساعت .......................... مورخ .......................... لوازم و تجهیزات ترافیکی مربوط 
آقای  .......................... محور  تریلر کمرشکن  و  لوازم  راننده  به دستورالعمل شماره ٦٤/٢٨١١/١٤ در حضور 
.......................... به شماره گواهینامه .......................... کنترل و ضمن توجیه راننده در مورد رعایت موارد ذکر 
شده در برگ ترافیک و دستورالعمل استفاده از وسایل و تجهیزات هشداردهنده یک نسخه از دستورالعمل 

نحوه استفاده از وسایل و تجهیزات هشداردهنده جهت اطالع و رعایت آن به راننده تحویل گردید.

الف( وسایل و تجهیزات همراه کامیون ترافیك معمولی
1  چهار عدد چراغ چشمک زن الکتریکی از نوع آذرخش.

2  مثلث شبرنگی .......................... عدد یا تابلو سه وجهی .......................... عدد.

3  گِوه ٢ عدد.

4  جعبه کمک های اولیه درمانی یک عدد.

5  کپسول آتش نشانی ٦ کیلویی یک عدد.

راننده دارای لباس شبرنگ می باشد/ نمی باشد.

ب( وسایل و تجهیزات اسکورت یا اسکورت ها
1  یک دستگاه خودرو سواری شماره .......................... و یک دستگاه خودرو به شماره ..........................

2  .......................... عدد چراغ گردان به رنگ زرد که در وسط سقف نصب شده است.

3  .......................... عدد تابلو که روی آن کلمه احتیاط / محموله ترافیکی نوشته شده است.

4  پرچم قرمز .......................... عدد با دو خط شبرنگ که سمت چپ ستون وسط خودرو/ خودروها نصب شده است.

5  چراغ چشمک زن از نوع آذرخش .......................... عدد.

6  جعبه کمک های اولیه .......................... عدد.

7  کپسول آتش نشانی دارای اعتبار مصرف .......................... عدد.

نام و امضا و اثر انگشت راننده                                             مشخصات و امضای نماینده شرکت

گواهی کنترل وسایل و تجهیزات هشداردهنده در حمل 
محموالت ترافیکی یك و دو اسکورت



159

جدول 1ـ بار محوری مجاز

بار محوری مجازمحورردیف

٨ تنراهنما )دوچرخ(١

١3 تنمنفرد )چهارچرخ(٢

٢٢ تنزوج )هشت چرخ(3

٢٤ تنتریوله٤

جدول 2ـ وزن کل مجاز کامیون دو محور و سه محور

وزن کلکامیونردیف

٢٠ تندو محور )شش چرخ(١

٢٨ تنسه محور )ده چرخ(٢

جدول 3ـ وزن کل مجاز چند نمونه تریلی

توضیحاتوزن مجازتریلیردیف

هنگامی که فاصله بین دو محور عقب تریلر کمتر از ٢ متر باشد.3٤ تنچهارمحور )چهارده چرخ(١

هنگامی که فاصله بین دو محور عقب تریلر بیشتر از ٢ متر باشد.3٨ تنچهارمحور )چهارده چرخ(٢

٤٢ تنپنج محور )دوازده چرخ(3

٤٤ تنپنج محور )هجده چرخ(٤

٤٤ تنشش محور )شانزده چرخ(5

جدول 4ـ وزن کل مجاز چند نمونه کامیون با یدک

شکلوزن مجازکامیونردیف

33 تندو محور شش چرخ با یدک دو محور چرخ١

35 تندو محور شش چرخ با یدک سه محور چرخ٢

٤٠ تنسه محور ده چرخ با یدک دو محور چرخ3

٤٢ تنسه محور ده چرخ با یدک سه محور چرخ٤



160

جدول 5ـ تعداد چرخ و میزان وزن مجاز گروه های محوری و ترکیبی انواع کامیون

تعداد 
محور

میزان وزن مجاز در گروه های 
محوری یا ترکیب آنها )تن(

تعداد چرخ در 
نحوه تقسیم بندی گروه های گروه های محوری

محوری
کد 

وسیله
A+BBABA

٢٢٠١3٨٤٢5٠١

3٢٨٢٢٨٨٢5٠٧

3٢٤١٦٨٦٢5١5

3٢٦١٩٨٦٢5١٧

٤3٠٢٤٨١٠٢5٠٤

٤3٤٢٢١٤٨٤5٠٦

جدول 6ـ تعداد چرخ و میزان وزن مجاز گروه های محوری و ترکیبی انواع کامیون با یدک

تعداد 
محور

میزان وزن مجاز در گروه های محوری یا ترکیب آنها 
)تن(

تعداد چرخ در 
نحوه تقسیم بندی گروه های محوری

گروه های محوری
کد 

وسیله
A+B+C+DC+DA+BDCBADCBA

٢٤٢53١ـ١٠١3٨ـ3٢٨١٠١٨

٤33١٦١٧١3١٠١3٨٤٢٤٢5٠3

535١٨١٧٢٢١٠١3٨٨٢٤٢5٠5

٦3٨٢٠١٨٢٢١٤١3٨٨٤٤٢5٤١

٢٨٢533ـ١٠٢٢٨ـ٤3٦١٠٢٦

5٤٠١٨٢٢١3١٠٢٢٨٤٢٨٢5٠٩

٦٤٢٢٠٢٢٢٢١٠٢٢٨٨٢٨٢5١١

٧٤٢٢٠٢٢٢٢١٤٢٢٨٨٤٨٢5٤3

محور عقب با الستیك رادیال با عرض حداقل 36/5

A B C D

A B C D

A B C D
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تعداد 
محور

میزان وزن مجاز در گروه های محوری یا ترکیب آنها 
)تن(

تعداد چرخ در 
نحوه تقسیم بندی گروه های محوری

گروه های محوری
کد 

وسیله
A+B+C +DC+DA+BDCBADCBA

٢١٠٢5١٤ـ١٠٢٤٨ـ5٤٠١٠3٠

٦٤٢١٦٢٦١3١٠٢٤٨٤٢١٠٢5٢٤

٧٤٢٢٠٢٢٢٢١٠٢٤٨٨٢١٠٢53٤

٨٤٢٢٠٢٢٢٢١٤٢٤٨٨٤١٠٢5٤٤

٢٨٤5١٦ـ١٠٢٢١٤ـ5٤٠١٠3٠

٦٤٢١٦٢٦١3١٠٢٢١٤٤٢٨٤5٢٦

٧٤٤٢٠٢٤٢٢١٠٢٢١٤٨٢٨٤53٦

٨٤٤٢٠٢٤٢٢١٤٢٢١٤٨٤٨٤5٤٦

جدول 7ـ تعداد چرخ و میزان وزن مجاز گروه های محوری و ترکیبی انواع تریلی

ور
مح

اد 
عد

میزان وزن مجاز در گروه های محوری یا ترکیب آنها ت
)تن(

تعداد چرخ در 
نحوه تقسیم بندی گروه های محوری

گروه های محوری
کد 

وسیله
A+B+C+DC+DA+BDCBADCBA

٤٤٢٦٠٢ـ١3١3٨ـ3٢٨١3٢٠

٢٤٢٦١٢ـ١١١3٨ـ3٢٨١١٢٠

٤٤٢٦٢٢ـ١٩١3٨ـ٤3٤١٩٢٠

٨٤٢٦٠١ـ٢٢١3٨ـ٤3٤٢٢٢٠

٤3٨٢٦٢٠١3١3١3٨٤٤٤٢٦٠3

٦٤٢٦3١ـ٢٤١3٨ـ53٤٢٤٢٠

A B C

A B C D

A B C D

A B C D

A B C

A B C D

A B C D

A B C D

a

aa<2

a>2

a

aa<2

a>2

الستیك های عقب تریلر رادیال با عرض
 حداقل 36/5 سانتی متر

a>2

a>2

جدول 6ـ تعداد چرخ و میزان وزن مجاز گروه های محوری و ترکیبی انواع کامیون با یدک
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٦٤٢٦٠5ـ٢٤١3٨ـ5٤٢٢٤٢٠

١٠٤٢٦3٢ـ٢٤١3٨ـ5٤٢٢٤٢٠

٦٤٢3٦٢٠٢٢٢٢١3٨٨٨٤٢٦٤٢

٢٨٢٦٠٤ـ١١٢٢٨ـ٤3٤١١٢٨

٤٨٢٦١٤ـ١3٢٢٨ـ٤3٤١3٢٨

٤٨٢٦٢٤ـ١٩٢٢٨ـ5٤٢١٩٢٨

٨٨٢٦٠٦ـ٢٢٢٢٨ـ5٤٤٢٢٢٨

٦٨٢٦٠٧ـ٢٤٢٢٨ـ٦٤٤٢٤٢٨

١٢٨٢٦٤٤ـ3٠٢٢٨ـ٦٤٤3٠٢٨

٧٤٤3٦٢٨٢٢٢٢٢٢٨٨٨٨٢٦5٤

٢٨٤٦٠٨ـ١١٢٢١٤ـ53٨١١3٠

٤٨٤٦١٨ـ١3٢٢١٤ـ53٨١33٠

٤٨٤٦٢٨ـ١٩٢٢١٤ـ٦٤٢١٩3٠

٨٨٤٦3٨ـ٢٢٢٢١٤ـ٦٤٤٢٢3٠

٦٨٤٦٤٨ـ٢٤٢٢١٤ـ٧٤٤٢٤3٠

٨٤٤3٦3٠٢٢٢٢٢٢١٤٨٨٨٤٦5٨

a

aa<2

a>2

D

a

aa<2

a>2

a

aa<2

a>2

a

aa<2

a>2

الستیك های عقب تریلر رادیال با عرض
 حداقل 36/5 سانتی متر

الستیك های عقب تریلر رادیال با عرض
 حداقل 36/5 سانتی متر

الستیك های عقب تریلر رادیال با عرض
 حداقل 36/5 سانتی متر

الستیك های عقب تریلر رادیال با عرض
 حداقل 36/5 سانتی متر

الستیك های عقب تریلر رادیال با عرض
 حداقل 36/5 سانتی متر

الستیك های عقب تریلر رادیال با عرض
 حداقل 36/5 سانتی متر

جدول 7ـ تعداد چرخ و میزان وزن مجاز گروه های محوری و ترکیبی انواع تریلی
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جدول 8 ـ تعداد چرخ و میزان وزن مجاز گروه های محوری و ترکیبی چند نمونه کمرشکن

یه
نقل

له 
سی

م و
نا

ور
مح

اد 
عد

میزان وزن مجاز در گروه های محوری یا ترکیب آنها )تن(ت
تعداد چرخ در گروه های 

نحوه تقسیم بندی گروه های محوری
محوری

کد 
وسیله A+B+C+D

D+E+F
E+FC+DA+BFEDCBAFEDCBA

کن
رش

کم

٨٤٢٦١٠ـــ٢٢١3٨ـــ٢٢٢٠ـ٤3٨

کن
رش

کم

١٢٤٢٦٢٦ـــ3٠١3٨ـــ3٠٢٠ـ5٤٤

کن
رش

کم

٨٨٤٢٦٢٧ــ٢٢٢٢١3٨ــ3٦٢٠ـ٦5٤

کن
رش

کم

٢٢٢٧١3٨٨١٢٤٢٦١٦ــ٤5٢٠ـ٧٦٠

کن
رش

کم

٢٢٢٢٢٢٢٢٨٨٨٨٤٢٦٢٩ـ٨٦٨٢٢3٦٢٠

کن
رش

کم

٨٨٢٦٠٩ـــ٢٢٢٢٨ـــ٢٢٢٨ـ5٤٤

کن
رش

کم

١٢٨٢٦١١ـــ3٠٢٢٨ـــ3٠٢٨ـ٦5٦

کن
رش

کم

٨٨٨٢٦١3ــ٢٢٢٢٢٢٨ــ3٦٢٨ـ٧٦٢

کن
رش

کم

٢٢٢٧٢٢٨٨١٢٨٢٦٢٠ــ٨٦٨٤5٢٨

کن
رش

کم

٢٢٢٢٢٢٢٢٨٨٨٨٨٢٦٢١ـ٩٧٤٢٢3٦٢٨

کن
رش

کم

٨٨٢٦١5ـ٢٢٢٢٨٨٨ـ٩٧٨3٦٢٢٢٨٢٢٢٢

کن
رش

کم

١١٩٦3٦3٦٢٨٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٨٨٨٨٨٨٢٦١٧

E

ED

FEDC

D
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جدول 9ـ تعداد چرخ و میزان وزن مجاز گروه های محوری و ترکیبی چند نمونه بوژی

یه
نقل

له 
سی

م و
نا

ور
مح

اد 
عد

میزان وزن مجاز در گروه های محوری یا ترکیب ت
آنها )تن(

تعداد چرخ در 
نحوه تقسیم بندی گروه های محوری

گروه های محوری
کد 

وسیله A+B+C+D

D+E+F
E+FC+DA+BFEDCBAFEDCBA

ژی
٤٨٢٦٢5ـــ١٠٢٢٨ـــ٢٨ـــبو

ژی
٤٨٢٦٢3ـــ١٠٢٢٨ـــ٢٨ـــبو

ژی
٤٨٢٦3٠ـــ١٠٢٢٨ـــ٢٨ـــبو

ژی
٤٨٢٦35ـــ١٠٢٢٨ـــ٢٨ـــبو

ژی
١٢٨٢٦33ـــ٢٧٢٢٨ـــ٢٨ـــبو

ژی
١٦٨٢٦١٩ـــ3٦٢٢٨ـــ٢٨ـــبو

جدول 10 ـ میزان خسارت وارده به راه در اثر عبور وسایل نقلیه دارای محور منفرد

محور منفرد چهار چرخمحور منفرد دو چرخ

خسارت در هر کیلومتر به ریالجرم به تنخسارت در هر کیلومتر به ریالجرم به تن
٨٠١3٠
٩٦٩٠٠١٤٤٩٠٠

١٠٢٨٤٠٠١5٢٠3٠٠
١١٦3٧٠٠١٦٤55٠٠
١٢١١3٢٠٠١٧٨٠٩٠٠
١3١٧٦٩٠٠١٨١٢٦٤٠٠
١٤٢5٤٦٠٠١٩١٨١٩٠٠
١53٤٦٩٠٠٢٠٢٤٧٨٠٠
١٦٤53٠٠٠٢١3٢3٦٠٠
١٧5٧3١٠٠٢٢٤٠٩٤٠٠
١٨٧٠٧٦٠٠٢35٠5٤٠٠
١٩٨5٦١٠٠٢٤٦١١5٠٠
٢٠١٠١٩٠٠٠٢5٧٢٧٩٠٠
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جدول 11 ـ میزان خسارت وارد شده به راه در اثر عبور وسایل نقلیه دارای محور مضاعف

محور مضاعف چهار چرخ
محور مضاعف شش چرخ دارای 
از  کمتر  عرض  با  الستیك های 

سانتی متر  36/5

محور مضاعف شش چرخ دارای 
بزرگ تر  عرض  با  الستیك های 

یا مساوی 36/5 سانتی متر
محور مضاعف هشت چرخ

هر جرم به تن در  خسارت 
هر جرم به تنکیلومتر به ریال در  خسارت 

هر جرم به تنکیلومتر به ریال در  خسارت 
هر جرم به تنکیلومتر به ریال در  خسارت 

کیلومتر به ریال

١٤٠١٦٠١٩٠٢٢٠

١53٠٠٠١٧٢5٠٠٢٠٢٧٠٠٢3٢٢٠٠

١٦١٢٢٠٠١٨١٠١٠٠٢١١١٤٠٠٢٤٩5٠٠

١٧٢٧3٠٠١٩٢٢٧٠٠٢٢٢٧٠٠٠٢5٢٢5٠٠

١٨٤٨5٠٠٢٠٤٠٤٠٠٢3٤٧٦٠٠٢٦3٩٦٠٠

١٩٧5٨٠٠٢١٦3٢٠٠٢٤٧55٠٠٢٧٦3٠٠٠

٢٠١٠٩١٠٠٢٢٩٠٩٠٠٢5١٠٨٠٠٠٢٨٩٠٠٠٠

٢١١٤٨٧٠٠٢3١٢3٩٠٠٢٦١٤٨٢٠٠٢٩١٢35٠٠

٢٢١٩٤١٠٠٢٤١٦١٨٠٠٢٧١٩3١٠٠3٠١٦٠٩٠٠

٢3٢٤5٦٠٠٢5٢٠٤٧٠٠٢٨٢٤5٢٠٠3١٢٠٤٤٠٠

٢٤3٠33٠٠٢٦٢5٢٧٠٠٢٩٢٩٤٢٠٠3٢٢٤5٢٠٠

٢53٦٧٠٠٠٢٧3٠5٨٠٠3٠3٦٦٦٠٠333٠55٠٠

٢٦٤3٦٧٠٠٢٨3٦3٩٠٠3١٤35٩٠٠3٤3٦3٢٠٠

٢٧5١3١٠٠٢٩٤٢٧٦٠٠3٢5١٢١٠٠35٤٢٦٨٠٠

٢٨5٩٦١٠٠3٠٤٩٦٨٠٠335٩33٠٠3٦٤٩٤٤٠٠

٢٩٦٨٦5٠٠3١5٧٢٠٠٠3٤٦٨٢٠٠٠3٧5٦٨٤٠٠

3٠٧٨٤١٠٠3٢٦53٤٠٠35٧٧٢٤٠٠3٨٦٤3٦٠٠

3١٨٨٩٦٠٠33٧٤١٤٠٠3٦٨٦5٢٠٠3٩٧٢١٠٠٠

3٢١٠٠3٢٠٠3٤٨3٦٠٠٠3٧٩55٨٠٠٤٠٧٩٦5٠٠
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جدول 12ـ میزان خسارت وارد شده به راه در اثر عبور وسایل نقلیه دارای محور تریوله

محور تریوله دوازده چرخمحور تریوله ده چرخمحور تریوله شش چرخ

خسارت در هر جرم به تن
خسارت در هر جرم به تنکیلومتر به ریال

خسارت در هر جرم به تنکیلومتر به ریال
کیلومتر به ریال

٢٤٠٢٤٠3٠٠
٢53٤٠٠٢53١٠٠3١٢٩٠٠
٢٦١3٤٠٠٢٦١٢3٠٠3٢١١٢٠٠
٢٧3٠3٠٠٢٧٢٧٧٠٠33٢5٢٠٠
٢٨5٤٠٠٠٢٨٤٩5٠٠3٤٤5٠٠٠
٢٩٨٤٢٠٠٢٩٧٧٢٠٠35٧٠٢٠٠
3٠١٢١٤٠٠3٠١١١3٠٠3٦١٠١١٠٠
3١١٦5٠٠٠3١١5١3٠٠3٧١3٧5٠٠
3٢٢١5٦٠٠3٢١٩٧٦٠٠3٨١٧٩٧٠٠
33٢٧3٠٠٠33٢5٠٢٠٠3٩٢٢٧5٠٠
3٤33٧٠٠٠3٤3٠٨٩٠٠٤٠٢٨٠٨٠٠
35٤٠٧٨٠٠353٧3٨٠٠٤١33٩٨٠٠
3٦٤٨5٢٠٠3٦٤٤٤٧٠٠٤٢٤٠٤3٠٠
3٧5٦٩٤٠٠3٧5٢١٩٠٠٤3٤٧٤5٠٠
3٨٦٦٠5٠٠3٨٦٠55٠٠٤٤55٠٤٠٠
3٩٧5٨٢٠٠3٩٦٩5٠٠٠٤5٦3١٨٠٠
٤٠٨٦٢٧٠٠٤٠٧٩٠٨٠٠٤٦٧١٨٩٠٠
٤١٩٧3٨٠٠٤١٨٩٢٦٠٠٤٧٨١١5٠٠
٤٢١٠٩١٧٠٠٤٢١٠٠٠٧٠٠٤٨٩٠٩٧٠٠
٤3١٢١٦5٠٠٤3١١١5١٠٠٤٩١٠١3٧٠٠
٤٤١3٤٧٨٠٠٤٤١٢355٠٠5٠١١٢3٢٠٠

توضیحات مربوط به هر سه جدول )١٠ و ١١ و ١٢(  :
  حداقل میزان خسارت وارده به راه در مورد تمام انواع وسایل نقلیه با هر مقدار اضافه بار محوری 

یا کلی و هر میزان مسافت پیموده شده معادل ١٠٠٠٠٠٠ )یک میلیون( ریال منظور گردد.
  خسارت وارده به راه در مورد وسایل نقلیه که با وجود اضافه بار کل، وزن گروه های محوری آنها از 
مقادیر مجاز تجاوز نکرده باشد، به ازای هر یک )تنـ  کیلومتر( معادل چهار هزار ریال منظور گردد.
  مبالغ این جدول ها ممکن است هر چند سال تغییر کند، در اینجا به عنوان نمونه آورده شده است.

  جریمه اضافه بار مطابق جدول های فوق به وسیله سامانه اضافه بار محاسبه می گردد.
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جدول13ـ امتیاز منفی برخی تخلفات در حمل و نقل ترافیکی

ف
شرح تخلفردی

ماده )دستورالعمل جابه جایی 
محموله های ترافیکی در 

راه های کشور(

امتیاز 
مالحظاتمنفی

١٢٠عدم صدور پروانه عبور در هنگام جابه جایی محموله های ترافیکی١

عدم تکمیل یا درج صحیح ابعاد و اوزان وسیله نقلیه و محموله ٢
٦١٠در پروانه عبور

٩١٠عدم درج صحیح ساعات مجاز حرکت وسیله نقلیه3

تخلف ٩٢حرکت وسیله نقلیه در ساعات غیرمجاز٤
راننده

٩١5، ١٤ و 3٠حرکت در مسیری غیر از مسیر تعیین شده یا انتخاب مسیر غلط5

٢١١٠ـ  ١٩عدم تأمین و به کارگیری تجهیزات هشداردهنده٦

تخلف ٢٢٢روشن نکردن چراغ های جلوی وسیله نقلیه و یا اسکورت٧
راننده

تخلف ٢٧٢عدم رعایت سرعت مجاز درحین حرکت وسیله نقلیه ترافیکی٨
راننده

٤٤١٠بیرون ماندگی بار در صورت بارگیری محموله های پشت سر هم٩

حمل دروکن کمباین، تیغه بلدوزر، آسفالت پخش کن فینیشر یا ١٠
٤5٢٠دکل سایدبوم به صورت غیر مجاز

جدول 14ـ سرعت مجاز وسایل باری در آزادراه ها، بزرگراه ها و جاده ها

حداقل نوع محور
تریلر، حداکثر سرعت وانت بارسرعت انواع  سرعت  حداکثر 

کامیونت و  کامیون 

٧٠١٢٠١١٠آزادراه

١١٠١٠٠ـبزرگراه دارای خطوط رفت و برگشت جدا

در روز ٩5 و در شب ٨5ـجاده اصلی

در روز ٨5 و در شب ٧5ـجاده فرعی
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جدول 15ـ مشخصات استاندارد توری های مشبك سیمی گابیون

وزن یك متر مربع 
)کیلو گرم(

چشمه 
)سانتی متر(

قطر مفتول 
)میلی متر(

وزن یك متر مربع 
)کیلو گرم(

چشمه 
)سانتی متر(

قطر مفتول 
)میلی متر(

١٢×٨٠٠١٠   /١3٨٢×٨٠٠٨   /١/ 5

٩٠٠ /٢5×٦3١٠٢×٤٠٠٨  /١/ 5

٢/ 5٨×٠٠٨3/ 3١٢٢×٢٠٠١٠ /١/ 5

١٠×٢٠٠٨ /٢3/ 3٩٠٠ /١5×٦٢/ 5

١٢×٠٠٠١٠ /٢3/ 3٨×٢٠٠٨ /٢3

١٠×٠٠٠٨ /٢3

جدول 16ـ مشخصات توری گابیون

وزن هر متر مربعارتفاعچشمهسایز مفتولنوع مفتول

٢ کیلو١ تا 3 متر١٠×3٨گالوانیزه گرم

٢/5 کیلو١ تا 3 متر٦×35گالوانیزه گرم

١/5 کیلو١ تا 3 متر١٠×٢/5٨گالوانیزه گرم

٢ کیلو١ تا 3 متر٦×٢/55گالوانیزه گرم

١٠٠ × )وزن کل مصالح / وزن مانده روی هر الک( = درصد مانده روی هر الک 
مجموع درصد مانده روی الک های باالیی آن الک = درصد تجمعی مانده روی هر الک 
درصد تجمعی مانده روی هر الک ١٠٠ = درصد تجمعی رد شده از هر الک )درصد عبوری(

جدول 17ـ نمونه جدول دانه بندی مصالح سنگی

مش 
الك

قطر روزنه الك 
)میلی متر(

وزن مانده روی 
هر الك به گرم

مانده  درصد 
روی هر الك

درصد تجمعی مانده 
روی هر الك

درصد تجمعی رد شده 
از هر الك

٧٦٠ /٤٤
٨٢/ 3٨٠
١٦١/١٩٠
3٠٠/ 5٩5
5٢٩٧ /٠٠

١٤٩ /١٠٠٠
پن 
ـالک
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جدول 18ـ قطر و وزن میلگرد

اندازۀ میلگرد )mm(وزن شاخه 12 متری به کیلوگرم

٢ /٦
٦ /٧

٨ /١٠
٨ /١٤
٩ /١٩
٨ /٢٤
٤ /٢٩
3٨ /٦
٤٦/ 5
5٧ /٧
٦5/ ٨
٩ /٧٤
٨ /٨٤
٧ /٩٤

١٠5/ ٨
١١٧/ 5

٨
١٠
١٢
١٤
١٦
١٨
٢٠
٢٢
٢5
٢٨
3٠
3٢
3٤
3٦
3٨
٤٠

نمایش انواع مختلف سنگ براساس نوع کاری که روی آنها انجام شده است:

سنگ قله )کوهی(سنگ الشه کوچكسنگ الشه

عمق سنگ

کلۀ سنگ
راستۀ سنگ

سنگ دست تراش )تمام تراش(

سنگ فتیله ای )بادکوبه ای(سنگ کلنگیسنگ سر تراش

سنگ الیه ایسنگ چکشی

B >10cm

H >15
A >20

3cm

12cm

83cm
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زمین طبیعي معموالً مقاومت کافي براي تحمل بارهاي وارده از چرخ هاي وسایل نقلیه سنگین 
این گونه خاک ها موجب شکست برشي خاک و  بارگذاري  نظیر کامیون ها و هواپیما را ندارد و 
به وجود آمدن تغییر شکل بیش از اندازه در آن مي شود. براي جلوگیري از این وقایع، الیه اي از 
مصالح مرغوب و با مقاومت زیاد روي خاک ساخته مي شود که وظیفه کاهش شدت تنش هاي 

فشاري قائم را به عهده دارد. این الیه، روسازي نامیده مي شود.
براي  کافي  ایمني  با  حال  درعین  و  هموار  و  صاف  سطح  ایجاد  راه  روسازي  ساخت  از  هدف 
استفاده کنندگان مي باشد. روسازي باید به شکلي طراحی و ساخته شود که بتواند وزن وسایل 

ندهد. از دست  را  قابلیت خدمت خود  در شرایط جّوي سخت  و  تحمل کند  را  نقلیه 
اگر روسازي راهي به طور اصولي و صحیح طرح، اجرا و نگهداري نشود، راه در برابر عوامل جّوي 
و اثر فرساینده آمد و شد خودروها، مقاومت نکرده و به سرعت خراب شده و در نتیجه موجب از 

دست رفتن سرمایه گذاري اولیه مي شود.

انواع روسازی

روسازی چیست؟

یك روسازی آسفالتی از چه الیه هایی تشکیل شده است؟
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آسفالت ماده ای ترکیبی است که از مخلوط کردن شن و ماسه و قیر ساخته می شود و در ساخت 
جاده، باند فرودگاه و پشت بام ساختمان ها به کار گرفته می شود. 

آسفالت رویه )توپکا(: آسفالت رویه آخرین قشر بتن آسفالتی است که در تماس مستقیم با 
بارهای وارده از ترافیک و عوامل جّوی محیط قرار می گیرد. آسفالت رویه طوری طراحی و اجرا 
می گردد که تحمل بارهای وارده را داشته و در مقابل اثرات سوء آب، یخبندان و تغییرات درجه 

حرارت، مقاومت کرده و دوام آورد.

آسفالت آستر )بیندر(: این قشر بتن آسفالتی، بین قشر رویه و قشر اساس قیری و در صورت 
عدم وجود قشر اساس قیری، بین قشر رویه و قشر اساس سنگ شکسته قرار می گیرد.

آسفالت چیست؟

پریمکت: برای اتصال و چسباندن الیه آسفالتی به الیه اساس از قیری به نام پریمکت یا اندود 
نفوذی استفاده مي کنند.

تك کت: برای چسباندن دو الیه آسفالت به هم از اندود قیری به نام اندود سطحی یا تک کت 
استفاده مي کنند.

اندود نفوذی                                                                    اندود سطحی
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قیر ماده ای چسبنده است که با اختالط با مصالح سنگی آسفالت را تولید می کند. همچنین انواع 
مختلف قیر وجود دارند که به عنوان اندود سطحی و نفوذی از آنها استفاده می شود.

قیر چیست؟

انواع قیر

قیر خالص

قیر امولسیون
 = 

قیر خالص مخلوط در آب

قیر محلول
 = 

قیر خالص + حالل نفتی

قیر دمیده 
 =

قیر خالص هوا داده شده
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قیر محلول

)RC( تند شکن

)RC( کند گیر

)RC( دیرگیر

قیر خالص + حالل بنزین

قیر خالص + حالل نفت سفید

قیر خالص + حالل گازوئیل

از انحالل قیر خالص در حالل های نفتی مانند بنزین، نفت سفید یا گازوئیل حاصل می شود و بر 
حسب نوع حالل نام و کاربرد آن متفاوت است.

قیر محلول چیست؟

از مخلوط کردن قیر و آب با یک ماده امولسیون ساز، قیرابه به دست می آید. دراین مخلوط قیر 
با ابعاد از یک تا ١٠ میکرون، در آب شناور است. آب، فاز پیوسته و قیر فاز معلق و ناپیوسته 
این مخلوط را تشکیل می دهد. قیرابه سازها موجب ایجاد بار الکتریکی )مثبت یا منفی( در سطح 
قیرابه  در  قیر  ذرات  پیوستن  به هم  مانع  بار هم نام،  از  ناشی  دافعه  نیروی  و  قیر می شود  ذرات 
می شود. مقدار قیر در قیرابه ها از 55 تا ٦5 درصد، میزان آب از 35 تا ٤5 درصد و قیرابه سازها 
حداکثر حدود ٠/٧ درصد وزنی قیرابه را تشکیل می دهد. از قیرابه ها برای تهیه انواع مخلوط های 
آسفالت گرم و سرد کارخانه ای و یا مخلوط در محل، آسفالت سطحی، اندودهای قیری، درزگیری 
و لکه گیری رویه های آسفالتی، تثبیت خاک و ماسه و غبار نشانی و غیره می توان استفاده کرد. 

قیر امولسیون )قیرآبه( چیست؟

قیرابه

با بار سطحی 
مثبت

با بار سطحی 
منفی

دیر شکن 
CSS

کند شکن 
CMS

تند شکن 
CRS

دیر شکن 
SS

کند شکن 
MS

تند شکن 
RS
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جدول  18 ـ موارد کلي استفاده از انواع قیر در راه سازي )انسیتو آسفالت و آیین نامه روسازي آسفالتي 
راه هاي ایران (

مورد استفاده

ص
قیرهای خال

قیرهای محلول )درجه بندی جدید(
سیون های قیر

امول

٤٠/5٠
٦٠/٧٠

٨5/١٠٠
١٢٠/١5٠
٢٠٠/3٠٠

R
C تندگیر

M
C کند گیر

SC دیر گیر
آنیونی

کاتیونی

٧٠
٢5٠
٨٠٠

3٠٠٠
3٠
٧٠
٢5٠
٨٠٠

3٠٠٠
٧٠
٢5٠
٨٠٠

3٠٠٠
RS ١ ـ
RS ٢ ـ
MS ١ ـ
MS ٢ ـ
MS ٢ ـh

SS ١ـ
SS ١ـh

CRS ١ ـ
CRS ٢ ـ
CMS ٢ ـ
CMS ٢ ـh

CSS ١ ـ
CSS ١ـh

بتن آسفالتی گرم

راه
×

×
×

فرودگاه
×

×
×

گ وسایل نقلیه
محوطه پارکین

×
×

×

خیابان
×

×
×

جداول
×

×
×

آسفالت مخلوط در محل

شن و ماسه بد دانه بندی شده
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×

شن و ماسه خوب دانه بندی شده
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×

ماسه
×

×
×

×
×

×
×

×
×

ک ماسه دار
خا

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

آسفالت 
سطحی

ک الیه ای
ت

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×

  چند الیه ای
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×

اندود کاری

آب بندی
*

*
*

*

نفوذی )سطح با تخلخل زیاد(
×

×
×

×

نفوذی )سطح با تخلخل کم(
×

×
×

×

سطحی
×

×
*

*
×

*
*

ت مخلوط در محل
لکه گیری با آسفال

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×

ش کانال ها و منابع آب
پوش

×

ش خاکریزها
پوش

×
×

* رقیق شده با آب
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برای ساخت یک سرعت گیر یا سرعت کاه آسفالتی می بایست از مخلوط آسفالتی استفاده کنیم 
که یا به صورت گرم از کارخانه به محل اجرا آورده می شود و یا در محل با اختالط مصالح سنگی 
با قیر مناسب می بایست مخلوط آسفالتی مناسبی را تهیه نمود. مخلوط آسفالتی تهیه شده در 
 MSیا قیرابه ١ـ MC٢5محل را مخلوط آسفالت سرد می نامند که از اختالط قیر محلول مانند ٠

تهیه می شود. برای ساخت مخلوط آسفالتی سرد به روش زیر اقدام می کنیم.
1  در ابتدا حجم مصالح مورد نیاز را بر حسب پروفیل سطح سرعت کاه یا سرعت گیر و ابعاد راه 

تعیین کنید. 
2  در ادامه ٢٠ درصد به حجم برآورد شده خود اضافه کنید.

3  جرم کل مخلوط آسفالتی سرد را تعیین کنید. برای این منظور حجم بر حسب متر مکعب را 

در عدد ٢٢٠٠ ضرب کنید تا جرم بر حسب کیلوگرم به دست آید.
4  از این میزان جرم کل مخلوط آسفالتی در صورت استفاده از قیرابه تقریباً ٠/٠٧ الی ٠/٠٩ از 

جرم کل مخلوط قیرآبه است و مابقی مصالح سنگی و اگر از قیر محلول استفاده می شود تقریباً 
٠/٠٤5 الی ٠/٠٦5 قیر محلول و مابقی سنگدانه است. لذا اگر جرم کل M باشد مقدار قیر از 

ضربه درصدهای فوق به دست می آید.
5  در مرحله بعد جرم مصالح سنگی از تفاضل جرم کل مخلوط از جرم قیر حاصل مي شود.

6  برای اختالط مناسب مصالح سنگی به طوری که مخلوط نهایی در محدوده مجاز قرار گیرد بهتر است 

از شن ریز که اندازه دانه های آن از ١٢/5 میلی متر کوچک تر باشد به همراه ماسه استفاده کرد. 
برای این منظور تقریباً 3٠ الی ٤٠ درصد وزن مصالح سنگی شن ریز و مابقی را ماسه اضافه کنید. 

7  بهتر است قیر را قبل از مصرف کمی گرم کنید )بین 5٠ الی ٨٠ درجه سانتی گراد(

8  بعد مصالح سنگی و قیر را در ظرفی بریزید و همگی را کامالً برای مدت ٤ الی 5 دقیقه به هم بزنید.

9  بعد از آماده شدن مخلوط سطح روسازی قدیمی را جارو زده و عاری از مواد زائد نمایید.

10  در اینجا برای بهتر چسبیدن سرعت گیر یا سرعت کاه به سطح الیه آسفالت قدیمی از اندود 

سطحی استفاده کنید.
11  میزان اندودهای سطحی، مقدار قیر محلول حدود ٤٠٠ـ٢٠٠ گرم در متر مربع و برای قیرابه 

5٠٠   ـ٢5٠ گرم در مترمربع می باشد

مصالح مناسب جهت ساخت آسفالت سرد
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جدول 19ـ عالئم بازدارنده و حکم کننده، اندازه ها و فواصل دید

12
عالمت ایست

34

خودروهای  حرکت  سرعت 
سواری

آنها  در  که  راهی  نوع  از  مثال هایی 
ممکن  سواری  اتومبیل های  سرعت 
است مانند آنچه در ستون 1 نشان داده 

شده باشد.

عرض
فاصله دید بدون مانع که در 
کمتر از آن باید یك عالمت 

پیش آگهی نصب گردد.

)متر()میلی متر()کیلومتر در ساعت(

١ـ الف
١ـ ب

تا 3٠
تا 3٠

بین  باریک  راه های  باریک شهری،  راه های 
شهری

٧5٠
٧5٠

٤5
٤5

بیش از 3٠ تا ٢
٧5٠٤5راه های محلی و فرعی شهری و بین شهری5٠  کیلومتر

بیش از 5٠ تا3
٦5 کیلومتر

راه های دوخطه فرعی بدون جداکننده وسط 
٧5٠٧٠شهری و بین شهری و راه های شریانی شهری

٩٠٠راه های شریانی و بعضی راه های فرعیبیش از ٦5 و تا ٤٨٠
)٧5٠(

١١٠
)٧٠(

١٢٠٠راه های شریانی و آزادراه های شهریبیش از ٨٠ تا 5٩5
)٩٠٠(

١5٠
)١١٠(

جدا کننده  بیش از ٦٩5 با  شهری  بین  شریانی  راه های 
وسط و با استاندارد باال، آزادراه ها

نکته
1  سرعت حرکت )ستون ١( باید در صورت امکان، )٨5 %( آماری سرعت حرکت وسایل نقلیه باشد.

2  اندازه های دیگر عالئم در پرانتزهای ستون 3، 5  ، ٧ و ٨ نشان داده شده است.

3  از اندازه کوچک تر عالئم باید تنها هنگامی استفاده کرد که درنظر گرفتن تدابیری برای زیبایی 

محیط و یا وجود محدودیت های طبیعی و فیزیکی، استفاده از عالئم بزرگ تر را غیر عملی می سازد.
4  اندازه بزرگ تر عالئم باید هنگامی مورد استفاده قرار گیرد که شرایط محیطی نصب آن را الزم 

بداند و یا آمار تصادفات تأکید بیشتری را ایجاب نماید.
5  از فاصله دید بدون مانع درون پرانتز ستون های ٤ و ٦ وقتی استفاده می شود که اندازه های 

داخل پرانتز ستون های ماقبل آن استفاده شود.
6  اندازه درون پرانتز عالمت ستون ١٠ وقتی مورد استفاده قرار می گیرد که » عالمت توقف در تمام 

طول سواره رو ممنوع« دارای اندازه ای برابر آنچه در پرانتز ستون ٨ قرار دارد، باشد.

آیین نامه ایمنی راه ها ـ ایمنی حین عملیات اجرایی
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ادامه جدول عالئم بازدارنده و حکم کننده، اندازه ها و فواصل دید

سایر عالئم بازدارنده و حکم کنندهعالمت رضایت حق تقدم

5678910

ارتفاع
که  مانع  بدون  دید  فاصله 
در کمتر از آن نصب عالمت 

پیش آگاهی الزم است.

اشکال مربوط به بخش عالئم 
آیین نامه ایمنی راه ها

کلیه عالئم 
بازدارنده

حداقل فاصله 
دید برای عالئم

عالئم تکراری توقف 
در تمام راه ممنوع

قطر به قطر به میلی مترمترمیلی متر
قطر به میلی مترمترمیلی متر

٦٠٠
٦٠٠

٤5
٤5

٤5٠
٦٠٠

٤5٠
٦٠٠

٤5
٤5

3٠٠
3٠٠

٦٠٠٤5٦٠٠٦٠٠٤53٠٠

٧5٠٧٠٧5٠
)٦٠٠(

٧5٠
)٦٠٤)٦٠٠5٠

)3٠٠(
٩٠٠
)٧5٠(

١١٠
)٧٠(

٩٠٠
)٧5٠(

٩٠٠
)٧5٧)٠5٤5٠

)٤5٠(
١٢٠٠
)٩٠٠(

١5٠
)١١٠(

٩٠٠
)٧5٠(

٩٠٠
)٧5٩٠٤)٠5٠

)٤5٠(
١5٠٠

)١٢٠٠(
٢3٠

)١5٠(
١5٠٠

)١٢٠٠١٠)١٢٠٠5٦٠٠

جدول 20ـ حداقل طولی از حاشیه راه اصلی را که باید از راه فرعی دیده شود.

فاصله دید )متر(*سرعت اتومبیل های سواری در راه اصلی )کیلومتر در ساعت(ردیف

١١١5١٢٠
٢٩5٩٠
3٨٠٦5
٤٦5٤5
55٠3٠
٦35١5

* این فاصله از یکی از نقاط زیر شروع می شود:
این جدول حداقل طولی از حاشیه راه اصلی را که باید از راه فرعی دیده شود نشان می دهد، چنانچه 

طول قابل رؤیت بیش از این مقدار باشد استفاده از عالمت ایست در راه فرعی لزومی ندارد.
الف( 3 متر عقب تر از حاشیه سواره رو راه اصلی در طول راه فرعی، اگر راه فرعی دارای ترافیک عبوری 

کم باشد.
ب( 5 متر عقب تر از راه فرعی که دارای ترافیک عبوری قابل مالحظه ای باشد.

نکته:
اگرچه این فاصله دید باید از هر دو طرف به حساب آید ولی، دید در جهت چپ مهم تر است.



178

جدول 21ـ عالئم اخطاری، اندازه و فاصله نصب آنها

سرعت حرکت وسایل 
نقلیه )کیلومتر در ساعت(

سرعت  که  راه هایی  انواع  از  مثال هایی 
آنچه در  نقلیه ممکن است شبیه  وسایل 

باشد. شده  نوشته   1 ستون 

ارتفاع مثلث 
)میلی متر(

فاصله عالمت از 
محل خطر)متر(

دید  حداقل  فاصله 
جهت عالمت )متر(

٦٠٠٤5٤5راه های بسیار باریک شهری و بین شهریتا 3٠

٦٠٠٤5٤5راه های فرعی و محلی شهری و بین شهریبین 3٠ تا 5٠

١٠٠٦٠ـ  ٧5٠٤5راه های دو خطه بدون جدا کننده وسطبین 5٠ تا ٦5

راه های شریانی )بزرگراه ها و راه های اصلی( و بین ٦5 تا ٨٠
بعضی راه های فرعی

٩٠٠
١٨٠٧5ـ١١٠)٧5٠(

راه های شریانی )بزرگراه ها و راه های اصلی( و بین ٨٠ تا ٩5
آزاد راه های شهری

١٢٠٠
٢٤5٩٠ـ١٨٠)٩٠٠(

بزرگراه ها با جدا کننده وسط در مناطق بین شهری بیشتر از ٩5
و دارای استاندارد باال، آزادراه ها

١٢٠٠
3٠5١٠5ـ٢٤5)١5٠٠(

نکته
1  سرعت حرکت وسایل نقلیه )ستون ١( باید در هر جا که ممکن است، ٨5% سرعت نزدیک شدن باشد.

2  اندازه های کوچک تر عالئم باید فقط هنگامی مورد استفاده قرار گیرند که مسئله رعایت زیبایی 

و یا محدودیت های طبیعی نصب، عالمت بزرگ تر را غیر قابل استفاده سازد.
3  اندازه های بزرگ تر عالئم باید وقتی که شرایط نصب ایجاب کند و یا وقتی احتمال وقوع تصادف 

زیاد باشد، به کار روند.

جدول 22ـ اندازه صفحات متمم ارتفاع حروف صفحه با توجه به ارتفاع مثلث

1200 میلی مترعنوان صفحه
)الف(  )ب(

900 میلی متر
)الف(  )ب(

750 میلی متر
)الف(  )ب(

600 میلی متر
)الف(  )ب(

١5٠  ٢3٠١٠٠  3٠٠١5٠  5٠٠٢٠٠  3٠٠طول محدود اجرا

١5٠  ٢3٠١٠٠  ٢3٠١5٠  3٠٠١5٠  ٢٠٠ایست ٧5 متر )به نکته یک مراجعه شود(

١5٠  ٢3٠١٠٠  ٢3٠١5٠  3٠٠١5٠  ٢٠٠صفحه متمم

١5٠  ٢3٠١٠٠  3٠٠١5٠  5٠٠٢٠٠  3٠٠فاصله تا خطر )به نکته ٢ مراجعه شود(

١5٠  ٢3٠١٠٠  ٢3٠١5٠  3٠٠١5٠  ٢٠٠حرکت وسایل نقلیه روبه رو از وسط جاده

١5٠  ٢3٠١٠٠  ٢3٠١5٠  3٠٠١5٠  ٢٠٠حرکت با دنده سنگین تا 3 کیلومتر

١5٠  ٢3٠١٠٠  ٢3٠١5٠  3٠٠١5٠  ٢٠٠با دنده سنگین حرکت کنید

١5٠  ٢3٠١٠٠  ٢3٠١5٠  3٠٠١5٠  ٢٠٠حرکت با دنده سنگین

١5٠  ٢3٠١٠٠  ٢3٠١5٠  3٠٠١5٠  ٢٠٠ارتفاع مجاز )5( متر

١5٠  ٢3٠١٠٠  ٢3٠١5٠  3٠٠١5٠  ٢٠٠ارتفاع مجاز )٤/٧ متر( همراه با تابلوی فلش

١5٠  ٢3٠١٠٠  ٢3٠١5٠  3٠٠١5٠  ٢٠٠فاصله تا محل خطر همراه با تابلوی فلش جهت نما

)الف( ارتفاع حروف فارسی، )ب( ارتفاع حروف انگلیسی
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نکته
»ایست«  تابلو  عرض  مقدار  به  میلی متر  و ١٢٠٠  اندازه های ٧5٠، ٩٠٠  این صفحه  1  برای 

بستگی دارد.
2  یک صفحه دیگر که فاصله را نشان می دهد، ممکن است با همان ارتفاع حروف استفاده شود.

3  ارتفاع حروف عالئم مثلثی شکل به ارتفاع ١5٠٠ میلی متر باید یک درجه بزرگ تر از ارتفاع 

حروف عالئم اخطاری به ارتفاع ١٢٠٠ میلی متر انتخاب شوند.

جدول 23ـ طول مخروط محافظ کاری )طول قسمت اتصال ورودی( هنگام انجام عملیات اجرایی در 
راه ها، وقتی که کنترل حرکت وسایل نقلیه مستقیمًا انجام نمی گیرد.

سرعت متوسط اتومبیل ها 
شرح)کیلومتر در ساعت(

عرض خطر )عرض مسدود شده(

 2/4
متر

 2/7
متر

 3
متر

 3/4
متر

 3/7
متر

 4/3
متر

 4/9
متر

 5/5
متر

 6/1
متر

 6/7
متر

 7/3
متر

طول قسمت اتصال )متر( تا 3٠
تعداد مخروط های ایمنی

3٠
5

3٤
5

3٨
5

٤٢
٦

٤5
٦

5٢
٧

٦٠
٨

٦٨
٨

٧٦
٩

٨٤
١٠

٩٠
١١

طول قسمت اتصال )متر( 3١ تا ٤٠
تعداد مخروط های ایمنی

٤5
٦

5١
٧

5٨
٨

٦3
٨

٦٩
٩

٧٨
١٠

٩٠
١١

١٠٢
١٢

١١٤
١٤

١٢٦
١5

١3٨
١٧

طول قسمت اتصال )متر( ٤١ تا 5٠
تعداد مخروط های ایمنی

٦٠
٨

٦٩
٩

٧٦
١٠

٨٤
١١

٩١
١١

١٠٨
١3

١٢٢
١5

١3٨
١٦

١5٢
١٨

١٦٨
٢٠

١٨٢
٢١

طول قسمت اتصال )متر( 5١ تا ٦٠
تعداد مخروط های ایمنی

٧٦
١٠

٨٦
١١

٩5
١٢

١٠5
١3

١١٤
١٤

١3٤
١٦

١5٢
١٨

١٧٢
٢٠

١٩٠
٢٢

٢١٠
٢٤

٢٢٨
٢٦

طول قسمت اتصال )متر( ٦١ به باال
تعداد مخروط های ایمنی

٩١
١١

١٠3
١3

١١٤
١٤

١٢5
١5

١3٧
١٦

١٦٠
١٩

١٨٢
٢١

٢٠٦
٢٤

٢٢٩
٢٦

٢5١
٢٩

٢٧٤
3١

نکته
1  مخروط های ایمنی به فاصله تقریبی ٩ متر از هم قرار می گیرند.

2  قسمت اتصال خروجی باید به جز در جایی که یک جزیره موقتی ایجاد شده است تحت زاویه 

٤5 درجه باشد.
3  وقتی که تمام عالئم در جای خود قرار گرفتند باید یک فرد مسئول و مطلع از بین این عالئم 

عبور کند تا )مناسب بودن( عالئم، دوباره کنترل شود.
4  وقتی که کنترل وسایل نقلیه مستقیماً و با استفاده از عالئم ایست، آهسته و یا چراغ های راهنمای 

سه مرحله ای و یا عالئم حق تقدم عبور صورت بگیرد، قسمت اتصال ورودی می تواند تحت زاویه 
٤5 درجه اجرا گردد.
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جدول 24ـ فاصله نصب برای عالئم » پایان کارهای راهداری و راه سازی«

فاصله نصب عالئم »پایان کارهای راه سازی« از پایان عملیاتسرعت متوسط وسایل نقلیه )کیلومتر در ساعت(

١٠ تا 3٠ مترتا 3٠

3٠ تا ٤5 متربین 3١ تا 5٠

٤5 تا ٩٠ متربیشتر از 5٠

جدول 25ـ فاصله نصب و اندازه گیری عالئم موقت )1(

سرعت متوسط وسایل 
نقلیه )کیلومتر در 

ساعت(

فاصله اولین عالمت 
تا کارهای راهداری و 

راه سازی ـ )متر(

و  اخطاری  ارتفاع عالئم 
و  بازدارنده  عالئم  قطر 
حکم کننده )میلی متر(

حداقل تعداد عالئم الزم 
قبل از محوطه کاری )2(

دید  فاصله  حداقل 
تا  رانندگان  برای 
اولین عالمت )متر(

٦٠٠٢5٠بیشتر از 5٠تا 3٠

٢٦٠ تا 5٠٧5٠3 تا 3١١٢٠ تا ٤٠

3٧٠ تا ٤)٧5٠( ١٢٠٩٠٠ تا ٤١3٠٠ تا 5٠

٤٨٠)٩٠٠( 3٠٠١٢٠٠ تا 5١5٠٠ تا ٦٠

٤١٠٠* )١5٠٠(5٠٠١٢٠٠ تا ٦٠٨٠٠ به باال

1  اولین عالمت باید اندازه ای نظیر آنچه در این ستون نشان داده شده است داشته باشد، اندازه 

عالئم بعدی می تواند برابر عدد کوچک تر باشد.
* در آزادراه ها همیشه باید عالمت بزرگ تر استفاده شود.

2  برای مشاهده طرز قرار گرفتن عالئم به شکل های نمونه مراجعه کنید.

جدول 26ـ ارتفاع اعداد در عالئم محدودیت سرعت

قطر عالمت )میلی متر(
ارتفاع اعداد )میلی متر(

انگلیسیفارسی

١٢٠٠5٠٠٤٠٠

٩٠٠3٧٠3٠٠

٦٠٠٢3٠٢٠٠

٤5٠١5٠١5٠

نکته
1  ارتفاع اعداد برای هر چهار نوع مورد استفاده است.

2  اندازه اعداد متناسب با ارتفاع حروفی که با آن به کار می رود، مشخص شده است.

3  اندازه و شکل اعداد و ارتفاع آنها در بخش عالئم آیین نامه ایمنی راه ها آمده است.
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جدول 27ـ اندازه عالئم

12345

سرعت حرکت اتومبیل های 
سواری )کیلومتر در ساعت(

نوع راهی که ممکن است سرعت 
اتومبیل های سواری در آن برابر 

مقدار ستون 1 باشد

عالمت ابتدا و انتهای 
محدودیت سرعت

عالئم در کنار 
راه ها

عالئم 
تکراری

بیش از ٨5
راه های  و  بزرگراه ها  و  آزاد راه ها 
استاندارد  با  و  شهری  بین  اصلی 

باال، آزادراه های شهری
١٢٠٠٩٠٠٦٠٠

از بیش از ٧٠ تا ٨5 بعضی  و  دیگر  اصلی  راه های 
٩٠٠٦٠٠٤5٠راه های فرعی

٦٠٠٦٠٠٤5٠بقیه راه هاتا ٧٠

نکته
اندازه های داده شده و قطر کلی عالئم بر حسب میلی متر می باشد.

جدول 28ـ محدودیت های سرعت »واسطه«

سرعت اولیه حرکت اتومبیل های 
سواری )کیلومتر در ساعت(

محدودیت سرعت نهایی به 
کیلومتر در ساعت )قطر عالمت(

محدودیت سرعت »واسطه« به 
کیلومتر در ساعت )قطر عالمت(

٨٠NONE )١٢٠٠ میلی متر(بیش از ١٠٠

٨٠ )١٢٠٠ میلی متر(٤٠ یا ٦٠ )٩٠٠ میلی متر(بیش از ١٠٠

٦٠NONE یا ٨٠ )١٢٠٠ میلی متر(بیش از ٨5 تا ١٠٠

٦٠ )١٢٠٠ میلی متر(٤٠ )٦٠٠ میلی متر(بیش از ٨5 تا ١٠٠

نکته
1  عالئم واسطه برای سرعت های اولیه ٨5 کیلومتر در ساعت و کمتر مورد نیاز می باشد.

2  قطر تمام عالئم محدودیت سرعت بر اساس جدول )٢٧( تعیین می گردد.
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جدول 29ـ حداقل فاصله دید )به متر( توصیه می شود برای عالئم محدود کننده حداکثر سرعت

سرعت حرکت اتومبیل های سواری 
)کیلومتر در ساعت(

محدودیت سرعت )کیلومتر در ساعت(

406080

١١5****١5٠

١٤٠٨**١٠٠5

٨5١٢5٨535

٧٠٧535*

5535**

* یک حداقل فاصله »دید فرضی« 35 متر باید در این حالت تأمین گردد. چنین حداقل فاصله 
دیدی باید برای عالئم پایان محدودیت سرعت به کار رود.

** به جدول )٢٨  ( و بند مربوط در بخش عالئم آیین نامه ایمنی راه ها مراجعه نمایید.

جدول 30ـ فاصله نصب برای عالمت تکراری محدودیت سرعت )به متر(

نوع راه
بین  فاصله  حداکثر 
در  متوالی  عالئم 
یك سمت سواره رو

بین  فاصله  حداکثر 
عالئم متوالی در دو 

سوی سواره رو

بین  فاصله  حداکثر 
عالمت ابتدا و انتها و 
اولین عالمت تکراری

١ـ راهی که بیش از ٢5٠ متر از طول آن حداکثر 
٤٠٠٢5٠٢٠٠سرعتی برابر ٤٠ کیلومتر در ساعت اعمال می شود.

٢ـ راهی که در بیش از 35٠ متر از طول آن:
الف( حداکثر سرعتی برابر ٦٠ کیلومتر در ساعت 

اعمال می شود.
ب( حداقل سرعت در آن اعمال می شود.

٨٠٠55٠٤٠٠

3ـ راهی که در بیش از ٤5٠ متر از طول آن حداکثر 
١٢٠٠٨5٠٦٠٠سرعتی برابر ٨٠ کیلومتر در ساعت اعمال می شود.

٤ـ راهی که در بیش از ٧٠٠ متر از طول آن حداکثر 
٢٠٠٠١٤٠٠١٠٠٠سرعتی برابر ١١٠ کیلومتر در ساعت اعمال می شود.
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ایمنی، بهداشت  و ارگونومی
فصل 5
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عالئم ايمني  

رنگ های ایمنی

آبی سبز زرد قرمز  رنگ

عالئم پیشنهادی راهنماییبدون خطر، کمک های اولیهاحتیاط احتمال خطرایست، ممنوعمعنی

سفیدسفیدسیاهسفیدرنگ زمینه

سفیدسفیدسیاهسفیدرنگ عالئم

عالئم ایست، مثال های کاربردی
اضطراری، خاموش، 
عالئم ممنوع، مواد 

آتش نشانی

اشاره و تذکر خطر )مثاًل 
آتش، انفجار، تابش(، 

اشاره و تذکر موانع )مثاًل 
گودال و برآمدگی(

مشخصه راه نجات و 
خروجی اضطراری، 
کمک های اولیه و 
ایستگاه های نجات

موظف به استفاده از 
تجهیزات ایمنی شخصی، 

محل کیوسک

عالئم پیشنهادی 

باید از 
کمربند ایمني 
استفاده  شود

عابرپیاده باید 
از این مسیر 
استفاده کند 

باید از 
ماسک ایمني 
استفاده   شود 

باید از 
لباس ایمني 
استفاده  شود 

باید از کاله 
ایمني استفاده 

شود 

باید از ماسک 
جوشكاري 
استفاده شود

باید قفل شود 

باید از گوشي 
محافظ 

استفاده  شود 

باید از پل 
استفاده شود 

قبل از شروع به 
کار قطع کنید

باید از عینک 
حفاظتي 

استفاده شود

باید کفش 
ایمني بپوشید 

باید از ماسک 
محافظ 

استفاده  شود 

باید همه 
دست ها 

شسته  شود

عالئم نجات در مسیرهای فرار و خروجی های اضطراری

تجهیزات 
شستشوی چشم

اطالعات مسیرکمک های کمک های اولیه برانكارددوش اضطراری
اولیه، مسیرهای فرار و 
خروجی های اضطراری

پنجره  اضطراري خروج خروجی اضطراری/ مسیر فرار
نردبان فرار 

تلفن اضطراري
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عالئم ایمنی حریق و عالئم اضافی 

کپسول 
آتش نشانی

قرقره شیلنگ
آتش نشانی

نردبان اضطراری 
حریق 

تلفن اضطراری کلید هشدار حریق کاله آتش نشانی 
حریق

عالئم ممنوع      

این آب خوردنی 
نیست

خاموش کردن با 
آب ممنوع

عبور عابر پیاده 
ممنوع

کبریت، شعله و 
سیگار کشیدن 

ممنوع

سیگار کشیدن 
ممنوع

ممنوع

گذاشتن یا انبار 
کردن ممنوع

وصل کردن 
ممنوع

کاربرد این 
دستگاه ها در 

وان حمام، دوش 
یا ظرف شویی 

ممنوع

دست زدن و 
تماس ممنوع

برای وسایل نقلیه 
باالبر ممنوع

ورود افراد متفرقه 
ممنوع

استفاده از تلفن حمل نفر ممنوع
همراه ممنوع

ورود به محوطه 
ممنوع

پوشیدن 
دستكش ممنوع

عكس برداري 
ممنوع

ممنوعیت 
دسترسي براي 
افرادی که در 

بدن ایمپلنت های 
فلزی دارند 
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عالئم هشدار  

هشدار، مواد 
رادیواکتیو یاپرتو 

یونیزه کننده

هشدار، مواد 
خورنده

هشدار، مواد 
سمی

هشدار نسبت به 
مواد منفجره

هشدار نسبت به 
مواد آتش زا

هشدار قبل از 
نقطه خطر

هشدار، مواد 
آتش زا

هشدار، تابش 
لیزری

هشدار،     لبه هاي 
برنده 

هشدار، ولتاژ 
الكتریكی 
خطرناک

هشدار، رفت و 
آمد باالبر

هشدار، بارهای 
آویزان و معلق

هشدار، خطر هشدار، سرما
مرگ

هشدار، خطوط 
سقوط

هشدار، نسبت به 
زمین خوردن و 

گیر کردن

هشدار، میدان 
مغناطیسی

هشدار، پرتوهای 
غیریونی کننده و 
الكترومغناطیس

هشدار، خطر 
پرس شدن

هشدار، خطر 
سرخوردن

هشدار، 
آسیب دیدگی 

دست

هشدار، خطر 
باتری

هشدار، 
کپسول های گاز

هشدار، سطوح 
داغ
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تشریح راهنمای لوزی خطر
واکنش پذیریقابلیت اشتعالبهداشت

قابلیت آزاد کردن انرژیقابلیت سوختننحوه حفاظت
از دستگاه های  4-    حفاظت کامل و استفاده 

4- ممكن است تحت شرایط عادی منفجر 4-  قابلیت اشتعال باال تنفسی
شود

از دستگاه های  3-    حفاظت کامل و استفاده 
3- ممكن است در اثر حرارت و شوک منفجر 3- تحت شرایط معمولی مشتعل می گردد تنفسی

شود

کامل  ماسک  همراه  تنفسی  دستگاه  از    -2
صورت استفاده گردد

ولی 2-  با حرارت مالیم مشتعل می گردد می دهد  شدید  شیمیایی  تغییرات   -2
منفجر نمی شود

1- وقتی حرارت ببیند و گرم شود مشتعل 1-  بایستی از دستگاه تنفسی استفاده گردد
1- در اثر استفاده از حرارت ناپایدار می گرددمی گردد

0- در حالت عادی پایدار است0-  مشتعل نمی شود0-  وسیله خاصی مورد نیاز نمی باشد

مقايسة انواع کالس های آتش
جدول مقایسة انواع کالس های آتش

اروپایینوع حریق

Class Aجامدات قابل اشتعال )مواد خشک(

Class B مایعات قابل اشتعال

Class Cگازهای قابل اشتعال

Class F/Dوسایل الكتریكی )برقی(

Class Dفلزات قابل اشتعال

Class Fروغن آشپزی

خطرات آتش سوزی نقطه اشتعال
4ـ زیر 73 درجه فارنهایت

3ـ زیر 100 درجه فارنهایت
2ـ زیر 200درجه فارنهایت

1ـ باالی 200 درجه فارنهایت
0ـ نمی سوزد

قرمز

واکنش پذیری
4ـ ممكن است منفجر شود

3ـ ممكن است در اثر حرارت و شوک منفجر شود
2ـ تغییرات شیمیایی شدید

1ـ در اثر استفاده از حرارت ناپایدار می گردد
0ـ پایدار است

زرد

واکنش پذیر
4ـ مرگبار

3ـ خیلی خطرناک
2ـ خطرناک

1ـ باخطر کم 
0ـ نرمال

آبی

خطرات خاص
OX اکسید کننده

ACID اسیدی
ALKقلیایی

COR خورنده

سفید

لوزی خطر
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روش های متفاوت اطفای حريق

طبقه بندی آتش سوزی هامواد خاموش کننده توصیه شده

خاموش کننده های نوع آبی پودری چند منظوره 
CO2  هالون 

خاموش کننده های پودری چندمنظوره 
خاموش کننده های نوع آبی

CO2 خاموش کننده های
خاموش کننده های هالون
خاموش کننده های پودری

خاموش کننده های چندمنظوره

موادی که از سطح می سوزند مانند: 
چوب، کاغذ، پارچه

موادی که از عمق می سوزند مانند: 
 چوب، زغال سنگ، پارچه

موادی که در اثر حریق شكل خود را 
از دست می دهند مانند: الستیک نرم، 

پالستیک نرم

A دسته
 جامدات احتراق پذیر به جز فلزات

خاموش کننده های پودری 
خاموش کننده های کف شیمیایی و کف مكانیكی

 CO2 خاموش کننده های پودری و
خاموش کننده  هالون  

AFFFخاموش کننده های

نفت، بنزین، رنگ، الک، روغن و غیره 
)غیر قابل حل در آب(

مایعات سنگین مانند قیر و آسفالت 
و گریس الكل، کتون ها و غیره )قابل 

حل در آب(

B دسته
مایعات قابل اشتعال

خاموش کننده های پودری
CO2 خاموش کننده های
خاموش کننده های هالون

گازها یا موادی که اگر با آب ترکیب 
شوند تولید گاز قابل اشتعال می نماید 

مانند:  کاربید

 C دسته
گازهای قابل اشتعال

خاموش کننده های CO2 خاموش کننده های هالون
کلید و پریز برق، تلفن، رایانه، 

ترانسفورماتورها
 D دسته

تجهیزات برقی

دسته Eمنیزیم، سدیم، پتاسیم، آلومینیمخاموش کننده های پودر خشک
فلزات قابل اشتعال

میزان شدت نور در محیط های کار )لوکس(

لوکسفعالیت کاریردیف

50  ـ20فضاهای عمومی با محیط تاریک1

100ـ50گذرگاه ها و راهروهای کارهای موقت2

200ـ100فضاهای کاری برای کارهایی که گاهاً انجام می شود.3

500  ـ200کارهایی که معموالً با کنتراست باال یا بر  روی قطعه بزرگ انجام می شود.4

1000ـ 500کارهایی که معموالً با کنتراست متوسط یا بر   روی قطعه کوچک انجام می شود.5

2000ـ1000کارهایی که معموالً با کنتراست پایین یا بر  روی قطعه کوچک انجام می شود.6

5000  ـ2000کارهایی که معموالً با کنتراست پایین یا بر  روی قطعات ریز و یا تكرار زیاد انجام می شود.7

10000ـ5000انجام کارهای ممتد و طوالنی با دقت باال8

20000ـ10000انجام کارهای خیلی خاص با کنتراست بسیار پایین9
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انواع آشکار ساز 

کاربردنام کاشفردیف

آشكار ساز دود می باشدپرتوی1

آشكار ساز دود و حرارت می باشدترکیبی2

بر اساس میزان حرارت عمل می نمایدحرارتی افزایشی3

بر اساس غلظت دود در محل عمل می نمایددودی4

بر اساس پرتوهای شعله عمل می نمایدشعله5

 هررنگ در پانل اعالم حریق 

LED نشانهرنگ

دستگاه به برق شهر متصل است. یعنی در هنگام فعال بودن دستگاه حتماً این نشانگر روشن است.سبز

این نشانگر فقط در صورت بروز خطا در سیستم روشن می گردد.زرد

روشن شدن این نشانگر به معنی وجود یک آالرم در سیستم می باشد.قرمز

 کلیدهای روی پانل اطفای حریق 

کلید اول 
برای پاک کردن حافظه به کار می رود. اگر سیستم اعالم خطر یک آالرم دریافت نماید. نشانگرهای 
LED مربوط به زون روشن می شود. این کلید دستگاه را یک بار خاموش و روشن نموده تا دستگاه 

مجدداً به حالت اول در آید.

کلید دوم 
برای بی صدا نمودن آژیرها در سیستم اعالم حریق استفاده می گردد.

کلید سوم 
اگر درپوش یک کاشف را باز کنیم، پانل بالفاصله توسط زنگ اخبار داخلی دستگاه ایجاد هشدار 
می کند، با زدن این دکمه می توانیم صدای زنگ اخبار داخلی دستگاه که ناشی از به وجود آمدن 

خطا است را قطع کنیم.

کلید چهارم 
تست  به منظور  کلید  این  می آید.  در  صدا  به  فالشرها  و  آژیرها  تمام  کلید  این  زدن  محض  به 

اطمینان از شنیده شدن صدای آژیر و نور فالشرها در همه جا استفاده می گردد.
قفل سوئیچی: روی درب پانل یک قفل سوئیچی قرار دارد که به دو منظور مورد استفاده قرار 

می گیرد.
با قفل نمودن این سوئیچ، پانل از دست کاری توسط افراد غیرمجاز محفوظ می گردد.
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چهار عدد کلید شاسی روی دستگاه به وسیله این قفل فعال می شوند زیرا در حالت عادی قطع 
هستند و افراد غیرمجاز نمی توانند با آنها کار کنند.

 برای هر سطح حوادث چه باید کرد؟ 

سطح سه ـ زیادسطح دو ـ متوسطسطح یک ـ کمنوع پیامد

صدمات جانی
صدمات در حد کمک اولیه با 

کمتر از یک روز تلف شده
صدمات با یک تا سه روز تلف شده

صدمات با بیش از سه روز تلف 
شده تا مرگ

بیشتر از 200000 یوروتا 200000یوروتا 30000 یوروصدمات مالی

بیش از یک روزبین سه ساعت تا یک روزکمتر از سه ساعتزمان توقف عملیات

 برای ثبت حوادث ثبت موارد ذیل ضروری است 

 کلیات حادثه شامل زمان )تاریخ و ساعت(، محل دقیق وقوع حادثه
   دالیل آنی و ریشه ای حادثه

 میزان خسارات وارده شامل خسارات جانی، مالی، زیست محیطی و زمان توقف عملیات
 شواهد و مصاحبه با شاهدین حادثه
 روزهای تلف شده مصدومین حادثه

 نام، برند، سال ساخت و تعمیرات انجام شده بر روی تجهیزات
 تغییرات انجام شده در طول مدت بهره برداری

 سوابق، گواهینامه ها و آموزش های مصدومین حادثه
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میزان خطر و احتمال وقوع آن برحسب مسیر جريان برق

احتمال وقوعمیزان خطر مرگمسیر جریان

خیلی کمخیلی زیاد )مرگبار(از سر به اندام های دیگر

متوسطزیاداز یک دست به دست دیگر

زیاد خیلی زیاداز دست به پا

کمکماز یک پا به یک دست

زمان تست هیدرو استاتیک خاموش کننده ها

دورة زمان تست )سال(نوع خاموش کننده آتش نشانیردیف

5خاموش کننده آب و گاز تحت فشار و یا حاوی ترکیبات ضد یخ1

2FFFP یا AFFF 5خاموش کننده حاوی

5خاموش کننده پودری یا سیلندر فوالدی3

5خاموش کننده کربن دی اکسید4

5خاموش کننده حاوی پودر  تر شیمیایی5

6
سیلندرهای  با  شیمیایی  خشک  پودر  حاوی  خاموش کننده های 

آلومینیم و یا برنجی
12

7
سیلندرهای  با  شیمیایی  خشک  پودر  حاوی  خاموش کننده های 

فوالدی ریخته گری و مواد هالوژنه
12

8
خاموش کننده های حاوی پودر و دارای بالن )کارتریج( یا سیلندرهای 

فوالدی ریخته گری شده
12
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عالئم و کدهای بازیافت مواد مختلف

امروزه بازیافت به عنوان یکی از پارامترهای مؤثر بر طراحی محصوالت محسوب می گردد و به خصوص 
در مباحثی همچون طراحي و توسعۀ پایدار توجه به بازیافت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

یکی از عواملی که می تواند پس از استفاده از محصول، به سهولت تفکیک زباله در مبدأ کمک نماید 
عالئم بازیافت مندرج بر روی بدنه کاال است که نوع جنس محصول را بیان می دارد که در ذیل، به 

بیان برخی از متداول ترین آنها اشاره شده است.

توضيحاتكد توضيحاتكد 

پلی اتیلن با چگالی باالپلی اتیلن تری فتاالت

پلی اتیلن با چگالی پایینپلی وینیل کلراید

پلی استایرنپلی پروپیلن

 سایر پالستیک ها   که عمدتاً 
شامل اکریلیک ها،     فایبرگالس، 

پلی آمید و مالمین )اوره 
فرمالدئید( هستند

 کدهای 8 تا 14 به ترتیب مربوط به باتری های 
سرب ـ اسیدی، قلیایی، نیکل کادمیوم، نیکل 

متال هیدرید، لیتیوم، اکسید نقره، و زینک کربن 
)باتری های قلمی معمولی( است.

مقوا
کاغذهای ممزوج با سایر مواد، 
و  نامه  پاکت  روزنامه،  کاغذ 

غیره

آهنکاغذ

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

PET

PVC
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توضیحاتکد 

شیشه رنگی )معموالً سبز( کدهای 70تا 79 
مربوط به انواع شیشه ها است

کاغذ یا مقوای ممزوج با پالستیک یا آلومینیوم

آلومینیوم

چوب

چوب پنبه

 

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

توضیحاتکد 

پارچه

کنف

شیشه ممزوج

شیشه بدون رنگ شفاف

کدهای 60 تا 69 به طور کلی مربوط به انواع پارچه ها است

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51
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کدها
کدها عبارت اند از: 

بازیافت ترین و معمول ترین پالستیک  اتیلن ترفتاالت، قابل  PETE 1 پالستیک کد 1: پلی 
استفاده می شود.  غیره  و  و ظرف های یک بار مصرف  نوشابه  بطری های آب،  عنوان  به  است که 
محكم و در برابر گرما مقاوم است و با بازیافت به بطری های آب، ساک، لباس، کفش، روکش مبل، 

فیبرهای پلی استر و غیره تبدیل می شود.
HDPE 2  پالستیک کد2: پلی اتیلن با غلظت باال که به راحتی و به سرعت بازیافت می شود. 
پالستیک نوع خشک است، اما زود شكل می گیرد و معموالً در قوطی شوینده ها، بطری های شیر، 
بازیافت به لوله های پالستیكی، قوطی  با  قوطی آب میوه، کیسه های زباله و غیره به کار می رود، 

شوینده ها، خودکار، نیمكت و غیره تبدیل می شود.
PVC  3  پالستیک کد 3: پلی وینیل کلوراید سخت بازیافت می شود. با آنكه محیط زیست 
و سالمت افراد را به خطر می اندازد، هنوز در همه جا در لوله ها، میزها، اسباب بازی و بسته بندی و 
غیره به چشم می خورد، PVC بازیافت شده به عنوان کف پوش، سرعت گیر، پنل و گل پخش کن 

ماشین استفاده می شود. 
LDPE 4  پالستیک کد 4: پلی اتیلن با غلظت پایین است. ویژگی آن قابل انعطاف بودنش 
به کار  خشكشویی  کاورهای  فشاری،  قوطی های  بسته بندی،  شیرینی،  نخ های  در  معموالً  است. 
می رود. بعد از بازیافت به عنوان بسته های حمل نامه، سطل های زباله، سیم بند و غیره استفاده 

می شود.
pp 5 پالستیک کد 5: پلی پروپیلن با غلظت پایین و در برابر حرارت فوق العاده مقاوم است. 
و  راهنمایی  بازیافت شده در چراغ   PP استفاده می شود.  و قوطی  بطری  نی، درهای  به عنوان 

پارو، جای پارک دوچرخه و قفسه های کشویی کاربرد دارد. رانندگی، 
PS 6  پالستیک کد 6: پلی استایرن که فوم معروف است، در ظروف یک بار مصرف دردار 
و غیره به کار می رود. فوق العاده سبک ولی حجیم است. PS به دلیل آنكه گرما را زیاد منتقل 
اما  نیست،  بازیافت شهرداری ها  برنامه های  ماده جزو  این  آنكه  با  دارد.  زیادی  کاربرد  نمی کند، 

تبدیل شود. پالستیكی  و ظروف  تخم مرغ، خط کش  شانه های  عایق های حرارتی،  به  می تواند 
از  ترکیبی  می توانند  اورتان  پلی  مانند  پالستیک ها  سایر   :7 کد  پالستیک  موارد  سایر   7
زین  از  هرچیز  می توانند   7 کد  با  محصوالت  نیستند،  بازیافت  جزو  باشند.  فوق  پالستیک های 
دوچرخه گرفته تا ظرف های 5 گالنی را شامل شوند. بسیاری از بازیافت کنندگان، پالستیک با 
این کد را قبول نمی کنند، اما رزین این پالستیک ها قابل تبدیل به الوارهای پالستیكی و مواد 

هستند. سفارشی 
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دقت و توجه به هنگام حمل بار

نکات ایمنی حمل با جرثقیل

اطمینان از تحمل بار توسط زنجیر یا تسمه

اطمینان از محكم بودن تسمه یا زنجیر

دقت و توجه در نحوه صحیح انتقال بار

جدول مقادیر مجاز حد تماس شغلی صدا

تراز فشار صوت به dBAمدت مواجهه در روز

80ساعت 24

82ساعت16

85ساعت8

88ساعت4

91ساعت2

94ساعت1

97دقیقه30

100دقیقه15
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 جدول حدود مجاز مواجهه مواد شیمیایی

نام علمی ماده شیمیایی
وزن 

مولکولی

حد مجاز مواجهه شغلی
مبنای تعیین حد مجاز مواجههنمادها

TWASTEL/C

سرب و ترکیبات معدنی آن
 Lead and inorganic

compounds as Pb

207/20
اختالالت سیستم اعصاب محیطی و A3؛BEL ـmg/m3 0/50متفاوت

مرکزی؛  اثرات خونی

کرومات سرب ؛
Lead chromate as Pb 323/220/50 mg/m3

0/012 mg/m3
ـ
ـ

BEL؛ A2
A2

آسیب سیستم تولید مثل  در مردان و 
اثرات ناقص  زایی؛ انقباض عروق

لیندان
Lindane290/850/5 mg/m3ـA3 آسیب کبدی؛ اختالل سیستم اعصاب پوست؛

مرکزی

هیدرید لیتیم
Lithium hydride7/950/025 mg/m3تحریک قسمت فوقانی تنفسی؛ پوست ــ

و چشم

هیدروکسید لیتیم
Lithium hydroxide23/951ـ mg/m3ــ

 جدول تجهیزات حفاظت از گوش

مشخصات و ویژگینوع گوشی

حفاظ روگوشی
)Ear muff( .این نوع گوشی ها کاماًل اللۀ گوش را می پوشانند

حفاظ توگوشی
)Ear plugs( 

قرار  گوش  کانال  داخل  در  حفاظتی  گوشی های  نوع  این 
می گیرند، آنها به صورت یكبار مصرف و چندبار مصرف در 

بازار عرضه می شوند.

حفاظ های توأم یا ترکیبی
)Semi-insert(

نوع  این  است.  توگوشی  و  روگوشی  حفاظ  از  ترکیبی 
گوشی ها مانند حفاظ توگوشی در داخل کانال گوش قرار 
می گیرند، با این تفاوت که انتهای هر یک از توگوشی های 
چپ و راست، با استفاده از یک پیشانی بند سفت و سخت، 

به یكدیگر اتصال دارند.

کاله محافظ
)Helmet ear muffs(

صدمات  نیز  سر  به  است  ممكن  که  مشاغل  برخی  برای 
صوت  انتقال  کنترل  برای  همچنین  و  کند  وارد  مكانیكی 
از طریق جمجمه به گوش داخلی و حفاظت بافت مغز در 
برابر صدمات موج صوتی، گروهی از حفاظ های شنوایی را به 

صورت کاله محافظ عرضه نموده اند.
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جدول شاخص هوای پاک

رنگ  هاسطح اهمیت بهداشتی شاخص کیفیت هوا

وقتی که شاخص کیفیت هوا در گستره 
زیر است:

و با رنگ زیر نمایش می دهیم:کیفیت هوا را این گونه توصیف می کنیم:

سبزخوب0-50

زردمتوسط51-100

نارنجیناسالم برای گروه های حساس101-150

قرمزناسالم151-200

بنفشخیلی ناسالم201-300

خرماییخطرناکباالتر از 300

استاندارد کیفیت هوا 
)اولیه(

استاندارد کیفیت هوا 
آالینده هادوره ارزیابی )ثانویه(

ppm9ppm9غلظت میانگین 8 ساعته MaxCo

ppm1/0ppm0/14میانگین 24 ساعتهSo2

ppm0/24ppm0/24)6-9 صبح(میانگین 3 ساعتهHC )NMHC(

ppm0/05ppm0/05میانگین ساالنهNo2

µgr/m3150µgr/m3260میانگین 24 ساعتهPM
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سردرد

دردهای 
عضالنی و

 استخوانی 

خستگی
 مزمن

تورم گلو و
سرماخوردگی

سوزش 
ریزش مومعده

ضعف سیستم 
ایمنی )ابتالی دائمی به 

انواع بیماری ها(

تپش قلب )خطر 
سکته در سنین  باال(

مشکالت
    جسمی
 ناشی از

 استرس طوالنی

افسردگی

احساس ناامیدی

گوشه گیری
 عدم لذت از 

زندگی

 پرخاشگریبدبینی

بی اشتیاقی به کاربی حوصلگی

مشکالت روانی 
ناشی از استرس طوالنی

 اثرات فیزیکی استرس بر بدن

اثرات روانی استرس بر بدن
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عدم اعتماد
 به نفس

داشتن مسئولیت 
بیش ازحد توان

مشکالت جسمی 
تغذیه)مثل لکنت زبان(

ترس )از شکست یا 
انتقاد(

بد بینی

خجالتی بودن مشکالت خانوادگی

 دالیل فردی ایجاد 
استرس

لرزش اندام ها

 پرخاشگری

بی خوابیبی اشتهایی

دردهای عضالنیتغییر دمای بدن

بی حوصلگیسردرد

 نشانه های
 استرس
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1

3 5

7

9

2 4 6

8

ارگونومی

ارگونومی: به کارگیری علم درباره انسان در طراحی محیط کار است و سبب باال رفتن سطح ایمنی، 
بهداشت، تطبیق کار با انسان بر اساس ابعاد بدنی فرد و در نهایت رضایت شغلی و بهبود بهره وری می شود.

الف ـ کار سبک                       ب ـ کار سنگین
انجام بیشتر کارها در سطح آرنج راحت تر است

در کارهای نشسته، ارتفاع سطح کار باید 
در حدود آرنج باشد.

اثر وضعّیت بدن) پشت خم شده( روی ستون فقرات

بلندکردن و جابه جایی اجسام )به وضعیت سر،کمر، دست،زانو و پا توجه کنید(

جابه جایی و گذاشتن اجسام )به وضعیت سر،کمر، دست،زانو و پا توجه کنید(
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وضعیت صحیح بدن هنگام کار با رایانه

وضعیت های ناصحیح کاری
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محاسبه حد مجاز حمل دستی بار

4ـ اگر فرد بیش از 45 درجه در هنگام بلند کردن بار بچرخد 
0/85 مقدار 0/85 را انتخاب کنید.  
در غیر این صورت      1/0

زیر  فرمول  در  را   4 تا   2 گام های  در  شده  انتخاب  اعداد  5 ـ 
جایگذاری کنید.

ـــــــ × ـــــــ × ـــــــ =حد مجاز بلندکردن بار
گام 4      گام 3       گام 2

6 ـ آیا وزن بار بلندشده کمتر از محدوده مجاز است؟)با گام 
1مقایسه  شود(

بله: خطری وجود ندارد
خیر: خطر وجود دارد

تعداد دفعات بلند کردن بار دقیقه
چند ساعت در روز

1ساعت
 یا کمتر

1 تا 2 
ساعت

2 ساعت 
یا بیشتر

1/00/950/85یک بار بلند کردن بار بین 2تا5 دقیقه
0/950/90/75یک بار بلند کردن بار در هر دقیقه

20/90/850/65 تا 3 بار بلند کردن بار در هر دقیقه
40/850/70/45 تا 5 بار بلند کردن بار در هر دقیقه
60/750/50/25 تا 7 بار بلند کردن بار در هر دقیقه
80/60/350/15 تا 9 بار بلند کردن بار در هر دقیقه

0/30/20/0بیش از10 بار بلند کردن بار در هردقیقه

شرکت          

شغل           

1ـ وزن بار مورد نظر را وارد کنید.
Kg   وزن بار

2ـ با توجه به موقعیت دست فرد در زمان شروع 
از اعداد درون  )پایین آوردن(، یکی  بلند کردن 

مستطیل های زیر را انتخاب کنید.

برآورد کننده 

تاریخ             

و  دقیقه  هر  در  بار  کردن  بلند  دفعات  تعداد  به  توجه  با  3ـ 
می شود  بار  کردن  بلند  صرف  روز  طول  در  که  زمانی  مدت  نیز 

)برحسب ساعت( عدد موردنظر را از جدول انتخاب کنید.

نکته: برای بلند کردن بار به میزان کمتر از یک بار در 5 دقیقه 
مقدار عدد 1 را در نظر بگیرید.

29      18             13  

30      27             18

31      22             15

18             

3231

کیلوگرمکیلوگرمکیلوگرم

باالی شانه

کمر تا شانه

زانو تا کمر

زیر زانو

موقعیت دست فرد 
)سانتی متر( نزدیکمتوسطدور

30170

اگر شغلی مستلزم بلند کردن بارهایی با وزن های مختلف و / یا از مكان های متفاوت باشد، مراحل 
1 تا 5 را مطابق نكات زیر انجام دهید. 

1 بررسی بدترین دو حالت بلند کردن ـ بیشترین وزن باری که توسط فرد بلند می شود و بلند 

کردن بار در بدترین وضعیت بدنی
2 بررسی متداول ترین روش انجام بلند کردن بار که معموالً اجرا می شود. در گام 3، از فرکانس 

و مدت زمان تمام بارها جهت بلند کردن در یک روز عادی کاری استفاده کنید.

توجه

نحوه محاسبه حد مجاز بلند کردن بار
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حدود مجاز توصیه شده در خصوص نیروی کشیدن و هل دادن بار در راستای افقی

نیروهایی که نباید  از آن تجاوز کرد شرایط
)بر حسب کیلوگرم(

مثال هایی از نوع کار

الف( وضعیت ایستاده
1ـ تمام بدن در کار دخالت دارد

حمل بار با فرغون23 کیلوگرم نیرو

2ـ عضالت اصلی دست و شانه 
دست ها کاماًل کشیده  شده اند

خم شدن بر روی یک مانع برای حرکت  یک شيء 11 کیلوگرم نیرو
یا هل دادن یک شيء در ارتفاع باالتر از شانه

برداشتن یا جابه جا کردن یک قطعه از دستگاه 19 کیلوگرم نیروب( زانو زدن
هنگام تعمیر و نگهداری 

جابه جا  کردن اشیا در محیط های کاری سربسته 
نظیر تونل ها یا کانال های بزرگ

کارکردن با یک فرم عمودی نظیر دستگیره های 13 کیلوگرم نیروج( در حالت نشسته
کنترل در ماشین آالت سنگین، برداشتن و گذاشتن 

سینی های با محصول بر روی نوار نقاله

حدود مجاز توصیه شده در خصوص نیروی کشیدن و هل دادن بار در راستای عمودی

نیروهایی که نباید  از آن تجاوز کرد شرایط
)بر حسب کیلوگرم(

مثال هایی از نوع کار

کشیدن اجسام به سمت پایین در 
ارتفاع باالی سر

55 کیلوگرم نیرو
60 کیلوگرم نیرو

کارکردن یا سیستم کنترل گرفتن قالب نظیر 
دستگیره ایمنی یا کنترل دستی به کار انداختن یک 
جرثقیل زنجیری گیره های برقی، سطح گیره قطری 

کمتر از 5 سانتی متر باشد.

کشیدن به سمت پایین تا ارتفاع 
شانه

به کار انداختن کنترل، گرفتن قالب22 کیلوگرم نیرو

 ) 10 in( 25 cm کشیدن به سمت باال
باالی سطح زمین

ارتفاع آرنج
ارتفاع شانه

27 کیلوگرم نیرو
15 کیلوگرم نیرو
7/5 کیلوگرم نیرو

بلند کردن یک شيء با یک دست 
بلند کردن در یا درپوش

فشار دادن به سمت پایین تا 
ارتفاع آرنج

بسته بندی کردن باربندی، مهر و موم کردن بسته ها29 کیلوگرم نیرو

فشار دادن به سمت باال تا ارتفاع 
شانه

بلند کردن یک گوشه یا انتهای شيء نظیر یک لوله 20کیلوگرم نیرو
یا تیر آهن، بلند کردن یک شيء تا قسمت باالی 

تخته



204



205

شایستگی  های غیر فنی
فصل 6
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1ـ1ـ جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی
دوره دوم متوسطه شاخه فنی و حرفه ای

رشته تحصیلی: حمل و نقل
کد رشته تحصیلی: 104110

ت
گروه تحصیلی: خدما

کد گروه: 9
زمینه: 
ت

خدما

ردیف

دامنه محتوایی
پایه 10

پایه 11
پایه 12

س
نام در

واحد/ 
ت

ساع
س

نام در
واحد/ 
ت

ساع
س

نام در
واحد/ 
ت

ساع
1

ت دینی و اخالقی
تربی

تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(1
2

تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(2
2

تعلیمات دینی )دینی، قرآن و اخالق(3
2

عربی، زبان قرآن 1
1

عربی، زبان قرآن 1
1

عربی، زبان قرآن 3
1

2
زبان و ادبیات فارسی

فارسی 1
2

فارسی 2
2

فارسی 3
2

3
زبان های خارجی

زبان خارجی 1
2

زبان خارجی 2
2

ــ
ــ

4
س:  مطالعات اجتماعی

خوشه درو
جغرافیای عمومی و استان شناسی

2
علوم اجتماعی

2
تاریخ معاصر

2

5
س:

خوشه درو
ت

انسان و سالم
ت بدنی 1

تربی
2

ت بدنی 2
تربی

2
ت بدنی 3

تربی
2

ــ
ــ

ت
انسان و محیط زیس

2
ت

ت و بهداش
سالم

2
ــ

ــ
ــ

آمادگی دفاعی
3

6
س: انسان و مهارت های زندگی

خوشه درو
ــ

ــ
س انتخابی )1ـ هنر 2ـ تفکر و سواد رسانه ای(

در
2

ک زندگی
ت خانواده و سب

مدیری
2

7
س: شایستگی های غیرفنی

خوشه درو
الزامات محیط کار

2
کارگاه نوآوری و کارآفرینی

3
اخالق حرفه ای

2
ــ

ــ
ت تولید(

س انتخابی )1ـ کاربرد فناوری های نوین 2ـ مدیری
در

2
ــ

ــ

8
های پایه فنی )ریاضی،  س: شایستگی 

خوشه درو
ت شناسی(

ک، شیمی، زیس
فیزی

ریاضی 1
2

ریاضی 2
2

ــ
ــ

ک
فیزی

2
شیمی

2
ــ

ــ

9
س: شایستگی های فنی

خوشه درو
خدمات سفر و گردشگری

8
سازماندهی عملیات حمل بار

8
عملیات راهداری و نگهداری راه

8

سیستم های نگهداری و کنتل پایانه 
8

فنون تصدی گری حمل و نقل
8

عملیات ایمنی و امدادرسانی
8

ش فنی پایه
دان

3
ــ

ــ
ش فنی تخصصی

دان
4

ارتباط مؤثر
4

ــ
ــ

کارآموزی
تجمیعی*

جمع
40

جمع
40

جمع
38

10
برنامه ویژه مدرسه

ش مهارت تأمین 
ش و ارائه خالقانه )سمینار(، یادگیری پروژه محور و آموز

زمینه سازی برای اجرای بند 5ـ5 سند تحول بنیادین و بند 2ـ13 برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند: پژوه
ش حالل

معا
ت(

)ساالنه 50 تا 100 ساع

ب به صورت متوالی در طول سال اجرا شود.
ت ترتی

س شایستگی های فنی هر پایه با رعای
ت خوشه درو

س 8 واحد/ ساع
1ـ دو در

ص یابد.
ب شایستگی اختصا

ت کس
ش نیم سال دوم به ازای نیم سال اول جه

2ـ مدت زمان آموز
ت اجرا شود.

ب با رشته 150ـ120 ساع
* کارآموزی متناس
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2ـ1 ـ اهداف شاخه فنی و حرفه ای

3ـ1ـ مسیر هدایت تحصیلی ـ حرفه ای 
در گروه خدمات

اهداف شاخه فنی و حرفه ای به شرح زیر می باشد:
   اعتالي سطح فرهنگ و شایستگي هاي پایه عمومي و پرورش ملکات و فضائل اخالقي و بینش 

سیاسي و اجتماعي و تربیت یکپارچه عقلي ـ ایماني ـ عملي و اخالقي دانش آموز
 ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، نوآوري و کارآفریني در کشور 

   تربیت نیروي انساني متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهاي بازار کار )فعلي و آتي( در 
سطوح ابتدایی و میاني مهارت مبتني بر چارچوب صالحیت حرفه اي ملي و عدالت آموزشي 
باالتر  سطوح  برای  هنرجویان  ـ   تحصیلي  شغلي    راهنمایي  و  هدایت  شرایط     فراهم نمودن 

صالحیت حرفه ای 

مسیرهای هدایت تحصیلی ـ حرفه ای در گروه خدمات در نمودار زیر نشان داده شده است:

دوره 
اول متوسطه

دوره دوم 
متوسطه 

شاخه فنی و 
حرفه ای

گروه خدمات

هم
ل د

سا
هم

زد
 یا

ال
س

هم
زد

دوا
ل 

سا

ش
رو

ر ف
مو

ا

ت
یغا

تبل
 و 

بی
ریا

ازا
ب

ری
ادا

ور 
ام

مه
 بی

ی و
دار

نک
ی با

مال
ور

ام

ت
لیا

 ما
ی و

دار
ساب

ح

نی
بد

ت 
ربی

ت

شی
رای

 پی
ی و

ش
رای

ت آ
دما

خ

ک
ود

ت ک
ربی

ت

ان
تو

ن نا
اال

س
رگ

 بز
 از

ت
اقب

مر

تی
اظ

حف
ور 

ام

قل
و ن

ل 
حم

ری
شگ

رد
گ

ری
دا ل 

هت
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4ـ1ـ  مسیر هدایت تحصیلی در رشته و گرایش 
در دوره کاردانی

مسیر هدایت تحصیلی ـ حرفه ای در رشته و گرایش در دوره کاردانی در نمودار زیر نشان داده 
شده است:

دوره 
اول متوسطه

حمل و نقل

تکنسین 
حمل و نقل

دوره دوم 
متوسطه 

شاخه فنی و 
حرفه ای

هم
زد

دوا
ل 

سا
هم

زد
 یا

ال
س

هم
ل د

سا

5 ـ1ـ حرفه های قابل احراز در رشته حمل و 
نقل 

1ـ سرپرستی حمل و نقل: اشتغال در حوزه های مربوط به امور راه سازی و لجستیک در پایانه و 
شرکت های باری و مسافربری.

2ـ تکنسینی حمل و نقل: اشتغال در حوزه های مربوط به حمل و نقل بین المللی، راهداری، امور 
پشتیبانی و آموزش حوزه حمل و نقل و حمل و نقل کاالهای خطرناک.
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6ـ1ـ برخی از مشاغل در حوزه حمل و نقل 

مشاغل قابل احراز در رشته حمل و نقل در جداول زیر ارائه شده است:
1

٥١
١٢

د 
 ک

قل
و ن

ل 
حم

ی 
ست

پر
رس

ه 
رف

اح
ط ب

رتب
 م

غل
شا

م

متصدی تعمیر روسازی

نصاب عالئم راه ها2

نصاب گاردریل3

نصاب تجهیزات ایمنی 4

متصدی تثبیت و پایداری شیروانی5

متصدی حمل بار فاسدشدنی6

متصدی حمل بار ترافیکی7

متصدی کنترل بار ترافیکی8

مسافربری بین المللی9

متصدی حمل و نقل بین المللی10

متصدی سرویس و نگهداری ناوگان جاده11

بازرس فنی وسیله نقلیه12

متصدی کنترل ایمنی بارگیری و بارچینی13

متصدی بارگیری و بارچینی مواد خطرناک14

متصدی امدادرسانی15

متصدی امور حمل و نقل16

متصدی خدمات لجستیک17

18

33
35

د 
ل ک

 نق
ل و

حم
ن 

سی
کن

ه ت
حرف

 با 
بط

مرت
ل 

شاغ
م

فورواردر حمل و نقل

برنامه ریز حمل و نقل19

برآوردکننده هزینه حمل و نقل20

کارگزار حمل و نقل21

تکنسین بازاریابی22

مسئول امور بیمه23

مسئول امور مالیات24

تکنسین حمل و نقل بین المللی25

متصدی حمل و نقل بارهای خطرناک26

سرپرست امورآموزش اتحادیه حمل و نقل27

کاردان تأمین و توزیع28

تکنسین کنترل و کیفیت 29

سرپرست امور حمل و نقل30
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7ـ1ـ مسیر توسعه حرفه ای رشته حمل و نقل 

سطح پنج

سطح 
چهار

سطح سه

سطح دوحمل و نقل

سطح یکحمل و نقل

مهندسان و مدیران حمل و نقل
13240195

متصدیان حمل و نقل
43230191

سرپرستان خدمات حمل و نقل
51120192

تکنسین های خدمات حمل و نقل
33350 193

تکنسین ارشد خدمات حمل و نقل
33350 194

مسیر توسعه حرفه ای رشته حمل و نقل در نمودار زیر نشان داده شده است:

5112.192
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ف
وظای

کارها

م قراردادها تنظی
برآورد هزینه هاي 

حمل
انجام امور بیمه

انجام امور مالیاتي
عقد قراردادها

سازماندهي اسناد
بازاریابي حمل و نقل

تأمین وکنترل 
شرایط استاندارد 

محیط کار
ن تجهیزات  تأمی

امنیتی 
H

SE تأمین استاندارد
ش عوامل 

کاه
آالینده هاي 
ت محیطی

زیس
خدمات 

ش نشاني
آت

ت 
ن و حفاظ تأمی

پایانه
امداد و نجات

انجام خدمات 
مسافری

ه صورت  تهی
ت  

وضعی
تأمین و کنترل خدمات 

پایانه اي 
مهمانداري

خدمات توشه
انجام خدمات ویژه

کنترل خطوط 
مسافري شهری

سرپرستی 
حمل   و نقل 

تدوین برنامه 
اجرایي حمل و 

نقل مسافر
تدوین برنامه         

حمل و نقل
تدوین و اجراي 
برنامه آموزشي 

کارکنان
برنامه ریزي مالي

انجام امور 
تصدي گري

تدوین برنامه اجرایي 
بنگاه هاي خرده بار

انجام خدمات 
باري

حمل بارهاي 
فاسدشدني

ک
حمل بارهاي خطرنا

حمل بارهاي 
ترافیکي

حمل بارهاي 
عادي

خدمات لجستیکي
انبارداري

ی  تهیه بارنامه بارگیر
ک 

مواد خطرنا

انجام خدمات 
فني حمل و نقل

هاي  کنترل بار
ترافیکي

ک
کنترل بارهاي خطرنا

کنترل ایمني 
بارگیري

کنترل ایمني 
وسیله نقلیه

س و نگهداري 
سروی

ناوگان جاده اي

حمل و نقل 
بین المللي

انجام خدمات 
فورواردي

انجام خدمات کریري 
)careery(

انجام خدمات 
بارهاي ترانزیتي

خدمات 
لجستیکي

مسافربري بین المللي
خدمات حمل ترکیبي 

بار

مات راهداري  خد
تعمیر روسازی 

تأمین تجهیزات و 
ن االت   ماشی

ب عالیم راه ها
نص

ب گاردریل
نص

کنترل تجهیزات و 
تأسیسات ایمني راه

ت محیط 
کنترل وضعی

راه و تأسیسات جانبي 
کنترل ابنیه و 
ت  راه

زیرساخ

بیون بندی  گا
ب توری و بتن پاشی 

نص
گ چینی

سن
ت گیر

ب سرع
نص

ب ضربه گیر
نص

انتظار  8   ـ1ـ شایستگی های حرفه ای و سطوح مورد 
حمل  و نقل رشته 

شایستگی های حرفه ای و سطوح مورد انتظار رشته در جدول زیر نشان داده شده است:
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9ـ1ـ شایستگی های غیر فنی رشته حمل و نقل
مهم ترین شایستگی های غیرفنی رشته حمل  و نقل به شرح زیر است:

 تفکر منطقي
  ارتباط مؤثر

 تفکر و نگرش سیستمي
 کار تیمي

  اخالق حرفه اي
  کار با داده ها و اطالعات )فارسي ـ التین(

10ـ1ـ ویژگی های دانش آموزان ورودی به رشته 
حمل و نقل

 پذیرش در این رشته خاص پسران است. 
هنرجویان می بایست دارای: 

 توانایی های شناختی و کالمی )درک شفاهی، درک نوشتاری، بیان شفاهی و نوشتاری( 
  توانایی ادراکی )استدالل قیاسی و استقرایی، به کارگیری قوانین در حل مسائل تشخیص موقعیت، 

سازماندهی اطالعات( 
 توانایی فیزیکی )استقامت بدنی، انعطاف پذیری( 

  توانایی های حسی )توانایی های بصری شامل: دید در فاصله کم، دید از فاصله دور، تفکیک رنگ ها، 
دید در شب، دید عمقی، عدم حساسیت به نور، حساسیت شنیداری، دقیق بینی( 

  دارای مهارت های پایه مانند قابلیت توانایی محاسبات، کارکردن با اعداد و ارقام، خواندن، نوشتن 
باشند و همچنین از قابلیت هایی مانند: اعتماد و اطمینان، صداقت، خالقیت، دقت، انعطاف پذیری، 
سخت کوشی، صبر سازگار، برقراری ارتباط با دیگران، رهبری و دارای تفکر منطقی و تحلیلی باشند.

  دارای گواهی نامه قبولی در پایه 9 متوسطه اول از وزارت آموزش و پرورش باشند. 

2ـ شانه 1ـ ترقوه باال 
4ـ دنده 3ـ جلوي بازو 

6  ـ سطح داخلی آرنج 5  ـ جناغ سینه 
8  ـ دست 7ـ ساعد  

10ـ ران 9ـ کشاله ران 
12ـ سمت ساق پا 11ـ کاسه زانو 
14ـ جلوی مچ پا 13ـ ساق پا  
16ـ پشت کتف 15ـ انگشتان پا 

18ـ دنبالچه  17ـ کلیه  
20ـ عضالت ساق پا 19ـ پشت زانو 
22ـ استخوان قوزک 21ـ تاندون مچ پا 

جلوي بدن
پشت بدن

نقاط آسیب پذیر بدن

 به کار بردن فناوري مناسب
 مستند سازي

  مدیریت منابع
 مدیریت کار و کیفیت
  ویژگي هاي شخصیتي
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شایستگی های 
غیرفنی

ارتباط 
مؤثر

سواد 
اطالعاتی

تفکر

نوآوری و 
کارآفرینی

کار 
تیمی

مدیریت 
منابع

ویژگی شخصیتی 
و اخالق حرفه ای

مدیریت کار و 
کیفیت

یادگیری 
مادام العمر

یادگیری 

توسعه شایستگی و دانش

ایفای نقش در تیم

شرکت در اجتماعات 
و فعالیت ها

رهبری تیم 

به  گذاشتن  احترام 
ارزش دیگران

مدیریت زمان 

مدیریت مواد 

مدیریت منابع مالی 

مدیریت منابع انسانی

درستکاری و کسب 
حالل

مسئولیت پذیری 

تعالی فردی

اجتماعی بودن

مهارت گوش دادن 

مذاکره

جمع آوری اطالعات 

سامان دهی اطالعات

تفسیر و تبادل اطالعات

کاربرد فناوری اطالعات

تفکر انتقادی

تفکر خالق

تفکر سیستمی

درک درست از سیستم

تنظیم و اصالح عملکرد
بهبود عملکرد

تفکر منطقی

استدالل 
تصمیم گیری 

حل مسئله

آموزش 
دیگران

مستندسازی

انتخاب فناوری مناسب

به کارگیری فناوری مناسب

نگه داری فناوری

کاربرد فناوری

محاسبه و 
ریاضی

خود مدیریتی

مدیریت کارها و پروژه ها

 مدیریت کیفیت

شایستگی های غیر فنی



214

کارنامک
]نام و نام خانوادگی کارجو[

تلفن تماس: ]....0912333[
 ]youremail@adomain.ext[ :رایانامه

متولد: ]سال[
ساکن: ]شهر[ ـ ]محدوده[

سوابق تحصیلی
کاردانی ]نام رشته تحصیلی[ ـ دانشگاه ]نام دانشگاه[ ]تاریخ شروع دوره[ الی ]تاریخ 

دانش آموختگی[
 ]اختیاری: ذکر مختصر دروس اصلی گذرانده شده یا تحقیقات انجام شده ...[

 ]اختیاری: معدل[
دیپلم ]نام رشته تحصیلی[ ـ هنرستان ]نام هنرستان[

 ]اختیاری: ذکر مختصر دروس اصلی گذرانده شده یا تحقیقات انجام شده ...[
 ]اختیاری: معدل[

سوابق حرفه ای
]سمت[ ـ ]نام شرکت، مؤسسه یا سازمان[ ـ ]شهر[

 ]توضیح مختصر مسئولیت های کاری ...[
 ]توضیح مختصر کارها و اقدامات انجام شده در یک الی دو خط ...[ ]ماه و سال شروع کار[ الی 

]ماه و سال اتمام کار[
]سمت[ ـ ]نام شرکت، مؤسسه یا سازمان[ ـ ]شهر[

 ]توضیح مختصر مسئولیت های کاری ...[
 ]توضیح مختصر کارها و اقدامات انجام شده در یک الی دو خط ...[ ]ماه و سال شروع کار[ الی 

]ماه و سال اتمام کار[

مهارت ها
مهارت های نرم افزاری

 ]ذکر نام نرم افزار در هر خط و تشریح میزان آشنایی ...[
آشنایی با زبان های خارجی

 ]ذکر نام زبان مربوطه ضمن مشخص نمودن میزان آشنایی در زمینه محاوره و مکاتبه ...[
سایر مهارت ها

 ]ذکر سایر مهارت ها مانند تخصص های فنی، مهارت های فردی و غیره و...[
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نمونه نامه درخواست شغل
مدیر محترم ...............

شرکت الف
موضوع: درخواست استخدام

با سالم و احترام،
بدین وسیله پیرو درج آگهی استخدام آن شرکت در نشریه .............. مورخ ................. جهت همکاری 
در بخش ........... آن شرکت، به پیوست مشخصات و سوابق شغلی خود )کارنامک( خود را برای اعالم 

آمادگی جهت همکاری تقدیم می دارم.
امیدوارم ویژگی های اینجانب از جمله، تحصیل در رشته .................. و گذراندن دوره های .................... 
و داشتن مهارت های ارتباطی قوی، اعتماد به نفس باال و اشتیاق به یادگیری مداوم و به روز نمودن 
اطالعات شغلی مورد توجه آن مدیریت محترم قرار گیرد و فرصتی را فراهم سازد تا بتوانم انتظارات 

و خدمات مورد نظر آن شرکت را برآورده سازم.
ضمن آرزوی توفیق و بهروزی برای جنابعالی، از وقتی که به بررسی کارنامک اینجانب اختصاص 
می دهید سپاسگزارم و آمادگی خود را جهت حضور در آن شرکت برای ارائه سایر اطالعاتی که الزم 

باشد و آشنایی بیشتر اعالم می دارم.

با تشکر و احترام
نام و نام خانوادگی
امضا
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نمونه قرارداد کار
این قرارداد به موجب ماده )10( قانون کار جمهوری اسالمی ایران و تبصره )3( الحاقی به ماده )7( 
قانون کار موضوع بند )الف( ماده )8( قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتیـ  مصوب 
25/    1387/8 مجمع تشخیص مصلحت نظام بین کارفرما / نماینده قانونی کارفرما و کارگر منعقد می شود.

1 مشخصات طرفین:
کارفرما/نماینده قانونی کارفرما

آقای/خانم/ شرکت ................................ فرزند .................... شماره شناسنامه/ شماره ثبت ..........................

به نشانی: ......................................................................................................................................................................
کارگر

آقای/خانم ................................. فرزند ............................ متولد............................ شماره شناسنامه.................

شماره ملی ................................... میزان تحصیالت ............................. نوع و میزان مهارت............................

به نشانی: ......................................................................................................................................................................
2 نوع قرارداد:            دائم                        موقت                      کارمعین

3 نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که کارگر به آن اشتغال می یابد:
......................................................................................................................................................................................

4 محل انجام کار: ............................................................................................................................................

5 تاریخ انعقاد قرارداد: .....................................................................................................................................

6 مدت قرارداد: ...............................................................................................................................................

7 ساعات کار: .......................................................................................................................................................

میزان ساعات کار و ساعت شروع و پایان آن با توافق طرفین تعیین می گردد. ساعات کار نمی تواند 
بیش از میزان مندرج در قانون کار تعیین شود لیکن کمتر از آن مجاز است.

8 حق السعی:

الف( مزد ثابت/ مبنا/ روزانه/ ساعتی ........................ ریال )حقوق ماهانه: ............................. ریال(
ب( پاداش افزایش تولید و یا بهره وری ........................................ ریال که طبق توافق طرفین قابل پرداخت است.
ج( سایر مزایا ...............................................................................................................................................................

9 حقوق و مزایای کارگر: به صورت هفتگی/ ماهانه به حساب شماره .......................... نزد بانک 
.............. شعبه .............................. توسط کارفرما یا نماینده قانونی وی پرداخت می گردد.

10 بیمه: به موجب ماده )148( قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تأمین اجتماعی 
و یا سایر دستگاه های بیمه گر بیمه نماید.

11 عیدی و پاداش ساالنه: به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش ساالنه 
کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار ـ مصوب 1370/12/6 مجلس شورای اسالمی، 
به ازای یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا )تا سقف نود روز حداقل مزد روزانه قانونی 
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کارگران( به عنوان عیدی و پاداش ساالنه به کارگر پرداخت می شود. برای کار کمتر از یک سال، 
میزان عیدی و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

12 حق سنوات و یا مزایای پایان کار: به هنگام فسخ یا خاتمه قرارداد کار حق سنوات، مطابق قانون 
و مصوبه مورخ 87/8/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام به نسبت کارکرد کارگر پرداخت می شود.

13 شرایط فسخ قرارداد: این قرارداد در موارد ذیل، هر یک از طرفین قابل فسخ است.
فسخ قرارداد ........................ روز قبل به طرف مقابل کتباً اعالم می شود.

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

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

14 سایر موضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعی از جمله مرخصی استحقاقی، کمک هزینه 
مسکن و کمک هزینه عائله مندی نسبت به این قرارداد اعمال خواهد شد.

15  این قرارداد در چهار نسخه تنظیم می شودکه یک نسخه نزد کارفرما، یک نسخه نزد کارگر، یک 
نسخه به تشکل کارگری) در صورت وجود( و یک نسخه نیز توسط کارفرما  از طریق نامه الکترونیکی 

یا اینترنت و یا سایر طرق به اداره کار و امور اجتماعی محل تحویل می شود.

محل امضای کارفرما                                            محل امضای کارگر
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5 - ترکیب و ادغام4 - نامتقارن سازي3- کیفیت موضعی2- استخراج1 - جداسازی

10 - اقدام پیشاپیش9 - مقابله پیشاپیش8- جبران وزن7 - تودرتو بودن6 - چند کاربردي

15- پویایی14 - انحنا دادن13 - تغییر جهت12 - هم سطح سازي11-حفاظت  پیشاپیش

کمي   کمتر،  کمي   -16
بیشتر

17 - حرکت به بعدي 
جدید

20 - تداوم کار مفید19 - عمل دوره ای18- لرزش و نوسان

25- خدمت دهی به خود24- واسطه تراشي23- بازخورد22- تبدیل ضرر به سود21- حمله سریع

30- پوسته و پرده نازک29- ساختار بادي یا مایع28- تعویض سیستم27- یکبار مصرفي26- کپی کردن

33- همــجنس و 32- تعویض رنگ31 - مواد متخلخل
همگن سازی

35- تغییر ویژگي 34- ردکردن و باز سازی

37- انبساط حرارتی36 - تغییر حالت
 

38 - اکسید کننده 
قوی

40 - مواد مرکب39 - محیط بی اثر

)TRIZ( اصول حل مسئله ابداعي
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)TRIZ( متغیرها در حل مسئله ابداعياصول حل مسئله ابداعي 
قدرت یا توان21وزن جسم متحرک1

تلفات انرژی22وزن جسم ساکن2

ضایعات مواد23طول جسم متحرک3

اتالف اطالعات24طول جسم ساکن4

تلفات زمان25مساحت جسم متحرک5

مقدار مواد26مساحت جسم ساکن6

قابلیت اطمینان27اندازه و حجم جسم متحرک7

دقت اندازه گیری28اندازه و حجم جسم ساکن8

دقت ساخت29سرعت9

عوامل زیان بار خارجی مؤثر بر جسم30نیرو10

اثرات داخلی زیان بار31تنش / فشار11

سهولت ساخت یا تولید32شکل12

سهولت استفاده33ثبات و پایداری جسم13

سهولت تعمیر34استحکام14

قابلیت سازگاری35دوام جسم متحرک15

پیچیدگی وسیله یا ابزار36دوام جسم غیرمتحرک16

پیچیدگی کنترل یا دشواری عیب یابی37دما17

سطح خودکار بودن )اتوماسیون(38روشنایی18

بهره وری39انرژی مصرفی جسم متحرک19

  انرژی مصرفی جسم ساکن20

تکنیک خالقیت اسکمپر

ترکیب کردن
جایگزینی

بازآرایی

 انطباق با تغییر

اصالح کردن

استفاده های دیگر
حذف کردن

بزرگ یا کوچک کردن

معکوس کردن
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مدل ایجاد تفکر انتقادی

کجا؟ چرا؟
چه زمانی؟چه کسی؟

چه چیزی؟ چطور؟

پیامد حل نشدن؟
چه پیامدی دارد؟

راه حل چیست؟

موضوع / مسئله

توصیف

ارزیابی

تجزیه و تحلیل

فعالیت های پیشبرد، ترویج و توسعه فروش

پیشبرد فروش ویژه مشتریان

محیط داخلی فروشگاهمسابقه و برنامه های انگیزشی نمونه های رایگان

تبلیغات نمایشیتخفیف های تجاری کوپن

استندها در محل خریدپوسترها و استندهاامتیازهای ویژه

تخفیف قیمتیبرنامه های آموزشیمسابقه ها و قرعه کشی ها

مارک گذاری خصوصی نمایشگاه های تجاریبازپرداخت و استرداد وجه

فروش آنالینتبلیغات مشترکبسته های پاداش

تخفیف قیمتی

پیشبرد رده فروشانپیشبرد فروش تجاری

پیشبرد فروش

چند کاال به یک قیمت 

برنامه های وفاداری

الف( مدل کسب و کار

ارتباط با مشتریان

بخش مشتریان
 فعالیت های کلیدی

شریک یابی
 منبع یابی                

 ساختار هزینه ها

ارزش پیشنهادی
کانال توزیع
درآمدزایی
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بخش مشتریان

برای چه      افرادی    ارزش آ فرینی 
می کنیم؟ 

مهم ترین مشتریان ما چه افرادی 
هستند؟

ارتباط با مشتریان
مشتریان مختلف انتظار برقراری 
و حفظ چه نوع رابطه ای را از ما 

دارند؟
کــدام یک از آنهــا برقــرار شده 

است؟
اجزای  با کل  روابط چگونه  این 
تلفــیق  ما  کســـب و کار  مدل 

می شوند؟
هزینه آنها چقدر است؟

  
درآمدزایی

واقعاً  بهایی  چه  به  ما  مشتریان 
پول می دهند؟ آنها در حال حاضر 
چه بهایی می پردازند؟ آنها در حال 
می پردازند؟  را  بها  چگونه  حاضر 
چگونه  که  می دهند  ترجیح  آنها 
بپردازند؟ هر جریان درآمد چگونه 

به درآمد کل کمک می کند؟

منبع یابی
ارزش  برای  اصلی  منابع 
پیشنهادی، کانال توزیع، ارتباط 
چه  درآمد زایی  و  مشتری  با 

هستند؟

ارزش پیشنهادی
ارائه  مشتریانمان  به  ارزشی  چه 
مسائل  از  کدام یک  می دهیم؟ 
می کنیم؟  حل  را  مشتریانمان 
)محصوالت  ما  پیشنهادی  بستۀ 
به مشتریان مختلف  و خدمات( 
نیازهای  از  کدام یک  چیست؟ 

مشتریان را برطرف می کنیم؟

کانال توزیع
از طریق چه کانال هایی می توانیم 
به بخش مشتریان دسترسی پیدا 
کنیم؟ در حال حاضر چگونه به 

آنها دسترسی داریم؟ 
یکپارچه  چطور  ما  کانــال های 

شده اند؟
عملکرد  کدام یک بهتراست؟

پرهزینه ترین   کانا ل ها کدام اند؟
چطور آنها را با نیاز های مشتریان  

هماهنگ  می کنیم؟

شریک یابی
شرکای کلیدی و تأمین کنندگان 

کلیدی ما چه کسانی هستند؟ 
منابع اصـــلی به دست آمـــده از 

شرکایمان کدام اند؟ 
فعالیت های اصلی انجام شده توسط 

شرکایمان کدا  م اند؟

       فعالیت های کلیدی

با  ارتباط  توزیع،  کانال  پیشنهادی،  ارزش  برای  اصلی  فعالیت های 
مشتری و درآمدزایی چه هستند؟

       ساختار هزینه ها

مهم ترین هزینه های اصلی ما در مدل کسب و کار کدام اند؟
ما  اصلی  فعالیت های  ما کدام اند؟ گران ترین  اصلی  منابع  گران ترین 

کدام اند؟

ب( بوم کسب و کار

مهارت های کارآفرینی:ویژگی های کارآفرین
  نظم درونی )خودنظمی(

  توانایی پذیرش خطر
  خالقیت و نوآوری

  گرایش به تغییر
  پشتکار

مهارت های فنی:
  توانایی انجام عملیات )اجرایی(

  ارتباط اثربخش
  طراحی

  تحقیق و توسعه
  مشاهده فعاالنه محیط

مهارت های مدیریتی:
  برنامه ریزی

  تصمیم گیری
   انگیزش
  بازاریابی

  مدیریت مالی
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مراحل ثبت کردن و ایجاد یک شرکت دانش بنیان 

من می خواهم یک شرکت 
دانش بنیان داشته باشم!!!

زمینه  در  توسعه  و  تحقیق 
تخصص  مورد عالقه 

 آیا کاال / خدمت مورد نظر در 
لیست دانش بنیان است؟؟؟             

بازدید  و  ارزیابی مستندات 
شرکت  از  کارگزار  حضوری 

و اعالم نتیجه به کارگروه!!!

اعالم نتیجه نهایی تأییدیه 
دانـش بنیان شـدن توسط 

کارگروه ارزیابی به شرکت 

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

خیر

خیر

خیر

خیر خیر

آیا شرکت ثبت شده دارم؟؟؟ 
یک شرکت در موضوع مورد عالقه 

ثبت می کنم!!!

از  جدید  خدمت   / کاال  تأییدیه 
و تشخیص  ارزیابی  کارگروه  طرف 
صالحیت شرکت های دانش بنیان!!! 

تأییدیه  کارگزار  معرفی  و  تعیین 
طـرف  از  دانش بنیان  صالحــیت 

کارگروه  ارزیابی 

تجدیدنظر  درخواست  و  اعتراض 
برای دانش بنیان شدن

قابلیت با  خدمت   / کاال  یک  شرکت   آیا 
دانش بنیان شدن تولید ارائه می کند؟؟

تکمیل فرم پیشنهاد کاال / خدمات جدید 
برای اضافه شدن در فهرست دانش بنیان

 ارسال اطالعات تکمیلی به کارگزار 
تعیین شده 

با  دارم  دانش بنیان   من یک شرکت 
حمایت های متعدد 

و  درخواستی  اطالعات  تکمیل  و  سامانه  به  ورود 
ارسال نهایی درخواست بررسی به کارگروه 

صالحیت  تشخیص  و  ارزیابی  سامانه  به  مراجعه 
شرکت های دانش بنیان و دریافت نام کاربری و رمز عبور

معافیت های گمرکی کریدور صادرات

تسهیالت مالی لیزینگ محصوالت

معافیت های سربازی معافیت های مالیاتی

بله

بلهخیر

بله

بله
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انواع معامالت رقابتی
روش مناقصه

و  رقابت  به  را  یا خدمت موردنیاز خود  روشی است که در آن سازمان های عمومی، خرید کاال 
با اشخاص حقوقی یا حقیقی که کمترین قیمت یا مناسب ترین شرایط را  مسابقه می گذارند و 

پیشنهاد می کنند، معامله می نمایند.
روش مزایده   

یکی دیگر از روش های پیش بینی شده در قانون محاسبات عمومی، روش مزایده است که برای 
انعقاد پیمان های عمومی می باشد.

مزایده ترتیبی است که در آن اداره و سازمان، فروش کاالها و خدمات یا هر دو را از طریق درج 
آگهی در روزنامه کثیراالنتشار و یا روزنامه رسمی کشور به رقابت عمومی می گذارد و قرارداد را با 

شخصی که بیشترین بها را پیشنهاد می کند، منعقد می سازد.

مراحل دریافت پروانه کسب

مراجعه به اتحادیه مربوط

تقاضای پروانه کسب

 ارائه مدارک شامل: 

فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه  کارت پایان خدمتمدرک تحصیلی

12 قطعه عکس 4×3 کارت ملی

  ارائه تأییدیه اماکنارائه تأییدیه عدم اعتیاد

سند اجاره نامه یا مالکیت محل کسب

ارائه آزمون فنی برای صنوف مشمول

 بازرسی محل کسب

ارائه معاینه پزشکی و بهداشت صنوف مشمول

ارائه تأییدیه عدم سوء پیشینه

ارائه تأییدیه شهرداریارائه تأییدیه دارایی

ارائه فیش ابطال تمبر پروانهارائه فیش تعویض پروانه 

ارائه فیش بازرگانی تمرکز وجوه

صدور پروانه کسب

ارائه تأییدیه مجمع
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اسناد تجاری   
 تعریف سفته

سفته یا سند طلب از نظر لغوی چیزی است که کسی برحسب آن از دیگری به رسم عاریت یا 
قرض بگیرد و در شهری دیگر یا مدتی بعد، آن را مسترد دارد. 
قانون تجارت ایران، سفته را به طریق زیر تعریف نموده است: 

»سفته سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه 
در وجه حامل یا شخص معینی و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید«. )مفاد ماده 307(

 چک
چک  نوشته اي است که به موجب آن صادرکننده وجوهي را که نزد محال علیه دارد کاًل یا بعضاً 

مسترد یا به دیگری واگذار نماید. 
در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضاي صادرکننده برسد چک نباید وعده داشته باشد.

چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد ـ ممکن است به دیگری 
منتقل شود.

وجه چک باید به محض ارائه کارسازي شود.
اگر چک در وجه حامل باشد کسي که وجه چک را دریافت می کند باید ظهر )پشت( آن را امضا 

یا مهر نماید.
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بیمه
 بیمه در مواجهه با خطرات، باعث اطمینان و آرامش در زندگی فردی و اجتماعی و اقتصادی 

می شود.
 بیمه، انتقال بار زیان های  مالی بر شانه های شخص دیگر برای ایجاد اطمینان خاطر است.

افراد شاغل فراهم   بیمه امکاني است که سازمان هاي تأمین اجتماعي براي کار گران و کلیه 
آورده است تا از آنان در حین کار، بیکاري، از کار افتادگي، بازنشستگي و فوت )خانواده متوفي( 

حمایت مالي کند. 
 کارفرما بنا بر قانون، موظف است قسمتي از دستمزد کارگر را تحت عنوان بیمه و مالیات از 

حقوق وي کسر و به حساب بیمه و اداره مالیات واریز نماید.
 حق بیمه اجباري توسط کارگر )سهم 7 درصد( و کارفرما )سهم 23 درصد( پرداخت مي شود. 
  در بیمه خویش فرما، کارگر خود مي تواند با پرداخت مستقیم حق بیمه، از مزایاي آن بهره مند شود. 
  مالیات به دستمزدهایي که از مقدار مشخصي کمتر باشند، تعلق نمي گیرد. حداکثر دستمزدي 

که به آن مالیات تعلق نمي گیرد، ابتداي هر سال توسط دولت تعیین مي شود.
انواع بیمه در محیط کار

الف: بیمه اجباري: شامل بیمه درماني، بیمه بازنشستگي، بیمه بیکاري و از کار افتادگي، بیمه فوت
ب: بیمه  هاي اختیاري: شامل بیمه حوادث، بیمه تکمیلي و ...

 در حالت کلی بیمه به دو نوع اجتماعی و بازرگانی تقسیم می گردد. معموالً بیمه اجتماعی، 
اجباری است و بیمه بازرگانی، اختیاری می باشد. بیمه بازرگانی با توجه  به نوع خطر به دو بخش 

بیمه زندگی و بیمه های غیر زندگی تقسیم می شوند.

عقود اسالمی  
اسالم برای همه وجوه زندگی قوانینی دارد. وجود اقتصاد اسالمی مؤید این مطلب است که در 
حوزه اقتصاد معیشت و تأمین رفاه هم روش های خاصی موجود است که باید به آنها پرداخت، 

بانکداری اسالمی و عقود اسالمی از آن دسته هستند.
در بینش اسالمی، دریافت و پرداخت بهره، تحریم شده است، بنابراین عملیات بانکداری باید بدون 
بهره انجام شود و اسالم روش هایی را برای جایگزین کردن بهره پیشنهاد می کند که از آن جمله 

می توان از عقود اسالمی نام برد.
به طورکلی عقود اسالمی در نظام بانکی به چهار گروه تقسیم می شوند که عبارت اند از:

فروش اقساطی، اجاره به  شرط تملیک 
َسَلف، خرید دین، جعاله، ضمان ((

مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، 
مزارعه،  مساقات ((

عقود
مبادله ای

عقود 
مشارکتی

سرمایه گذاریقرض الحسنه عقود 
اسالمی
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مدیریت تولید

فرایند ساخت و تولید

     تولیدی             خدماتی

ورودی ها
مواد خام

نیروی انسانی
سرمایه

ماشین آالت و تجهیزات
دانش و تکنولوژی

خروجی ها
کاال

خدمات

عالئم مورد استفاده در نمودار جریان فرایند

سیستم های تولید

تصمیم گیری حرکت، حمل و 
نقل، ارسال

بازرسی در 
حین عملیات

مدت زمان انتظار، تأخیر، 
رفتن به مرحله بعد

بایگانی، انبار، 
نگهداری

بازرسی و کنترل عملیات

سیستم های تولید

تولید پیوسته 

یک یا چند نوع مواد 
اولیه توسط عبور 

نوبتی از ماشین آالت 
تبدیل به محصول 

می شوند. مانند کارخانه 
تولید روغن نباتی، 

پتروشیمی ها، کارخانه 
سیمان، پاالیشگاه ها و...

محصوالت متنوع 
براساس درخواست 
مشتری و به دلخواه 
تولید می شود. مانند 

برج سازی، ماشین سازی 
و ...

در سیستم تولید 
پروژه ای، در هر زمانی 
براساس شرایط مختلف 

 یک سری 
  محصوالت مختلف 
و متفاوتی با هم 

تولید می کنند. مانند 
شرکت های دارویی یا 

چاپ اسکناس و کتاب و...

در سیستم تولیدی 
انبوه، محصوالت 

محدودی را در مقدار 
بسیار زیاد تولید می کنند. 
مانند کارخانه های تولید 
خودرو، خودکار، لوازم 
خانگی و یا شرکت های 
تولیدکننده میخ و پیچ و...

تولید انبوهتولید پروژه ایتولید سفارشی
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انواع مدیریت در تولید

مدیریت زمان

وسیله ای جهت 
صرفه جویی و 

جلوگیری از اتالف 
وقت، داشتن آمادگی 
قبلی برای فعالیت ها 
و کاهش حجم کار به 

شمار می رود.

مدیریت مواد
اولیه

 به منظور جلوگیری 
از هزینۀ باالی خرید 

و حمل و نقل و 
نگهداری مواد و 

همچنین ممانعت از 
اختالل در برنامه  ریزی 
و تأمین به موقع مواد 
اولیه صورت می گیرد.

مدیریت 
ماشین آالت و 

تجهیزات

 به منظور تهیه و 
تأمین ماشین آالت 
و ابزارآالت مناسب 
و سازمان دهی آنها 

صورت می گیرد.

مدیریت مالی

عبارت از تأمین 
نیازهای مالی با 

ارزان ترین روش، و 
هزینه نمودن منابع 
مالی در دسترس به 
بهترین شیوه و در 

زمان مناسب می باشد.

مدیریت منابع 
انسانی

عبارت از شناسایی، 
انتخاب، استخدام، 
تربیت و پرورش 
نیروی انسانی به 
منظور دستیابی 
به اهداف سازمان 

می باشد.

منابع تولید

سرمایه 
)پول( 

 
نیروی 
انسانی

 
ماشین آالت 
و تجهیزات

انرژیمواد اولیه

دانش

زمان

منابع تولید
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مدیریت زمان با ماتریس »فوری ـ مهم« 

 زمانی برای انجام آن در نظر بگیر

حذفش کن

 مهم ـ غیرضروری 

 غیرمهم ـ غیرضروری

هم اکنون انجام بده

 به دیگران محول کن

 مهم ـ ضروری

غیرمهم ـ ضروری

مراحل توسعه محصول جدید

 کشف و شناسایی ایده

معرفی به بازار
و تجاری سازی

  غربالگری ایده ها

تحلیل آزمون و کشف 
بازار اولیه

توسعه مفهوم

آزمون
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منابع الزم برای
 تولید ایده

پرس و جو
 از متخصصان

پژوهش در 
مورد محصول

کسب نظر 
مشتریان

انواع 
امکان سنجی برای 

داشتن ایده هوشمندانه 
و آینده

امکان سنجی 
بازار

امکان سنجی 
فنی ـ اقتصادی

امکان سنجی 
فنی

عوامل مؤثر بر تقاضای بازار

محصول

مکان عرضه

ترویجقیمت

ساختار کلی نمودار علت و معلول یا استخوان ماهی
افراد

                      فقدان آموزش صحیح

            کمبود آموزشی

      نبود برنامه ریزی کافی 

   توالی نادرست عملیات

      روش های غیر علمی

            زمان های اتالف شده

                        تخصیص نادرست فعالیت ها

     روش ها

فرایند

                     بازرسی نادرست      

            فرایند عملیات اشتباه

      طوالنی بودن فرایند

  تغییرات آب و هوا

      تغییرات تکنولوژیکی

            تغییرات اقتصادی

                                تغییرات اجتماعیـ  سیاسی

محیط

مواد

                        فقدان ثبات کیفیت

             حمل و نقل نامناسب

       تمام شدن مواد

    فرسوده بودن

       نامناسب بودن ابزارها

             خرابی

                       سرعت پایین

ابزارها و ماشین آالت

مفهوم کیفیت از دو دیدگاه

دیدگاه تولیدکننده
عملکرد  سطح  تولید،  فرایند  طراحی  نوع  کیفیت 
نظارت  و  آموزش  ماشین آالت،  فناوری  و  تجهیزات 

کارکنان و روش های کنترل کیفی

دیدگاه مشتری
مشخصه های کیفیت کاال 

مشخصه های کیفیت خدمات
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مراحل انجام فرایند مدیریت پروژه

تعریف سیستم 
برنامه ریزی پروژه

 سازماندهی
 پروژه

کنترل
 پروژه

پایان 
پروژه

هزینه های کیفیت

هزینه های ناشی از ارائه 
محصول بی کیفیت

هزینه های به دست آوردن 
کیفیت خوب

مشخصه های 
کمی که قابل اندازه گیری باشند نظیر 

قطر، وزن یا حجم

اندازه گیری 
کیفیت کاالها

مشخصه های 
کیفی یا وصفی نظیر رنگ، بو، طعم، 
سطح صاف، ارگونومیک  بودن و...

چرخه انجام کار

اجرا

    اقدام اصالحی

برنامه ریزی

بررسی

عوامل
 پروژه

مدیر
 پروژه

سرپرست 
گروه پروژه

اعضای گروه 
پروژه
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مراحل مدیریت هزینه پروژه

برنامه ریزی 
منابع کاری

 برآورد هزینه و 
برنامه ریزی بودجه

در  هزینه  کنترل 
طول اجرای پروژه

مراحل مدیریت 
زمان پروژه

تعریف
 فعالیت ها

تهیۀ
زمان بندی

کنترل 
زمان بندی

برآورد
 زمان

ارتباط 
فعالیت های فعالیت ها

مدیریت 
پروژه

حداقل 
نمودن زمان 
اجرای پروژه

انجام 
به موقع کارها 

 بر اساس
بودجه

حداکثر 
استفاده از منابع 
و جلوگیری از 

اتالف آنها

کاربرد فناوری های نوین
اولویت های علم و فناوری براساس سند جامع علمی کشور 

 اولویت های الف در فناوری: فناوری هوافضا، فناوری ارتباطات و اطالعات، فناوری هسته ای، فناوری 
نانو و میکرو، فناوری های نفت و گاز، فناوری زیستی، فناوری زیست محیطی، فناوری فرهنگی و نرم

 اولویت های ب در فناوری: لیزر، فوتونیک، زیست حسگرها، حسگرهای شیمیایی، مکاترونیک، 
و  حفظ  )پلیمرها(،  بسپارها  نوترکیب،  مواد  کشتی سازی،  نیم رساناها،  روباتیک،  و  خودکارسازی 
ذخایر ژنی، اکتشاف و استخراج مواد معدنی، پیش بینی و مقابله با زلزله و سیل و پدافند غیرعامل

 اولویت های ج در  فناوری: اپتوالکترونیک، کاتالیست ها، مهندسی پزشکی، آلیاژهای فلزی، 
ترافیک و شهرسازی، مصالح ساختمانی  نقل ریلی،  مواد مغناطیسی، سازه های دریایی، حمل و 

سبک و مقاوم، احیای مراتع و جنگل ها و بهره برداری از آنها، فناوری بومی

منحنی پیشرفت فناوری از شروع تا پایان

ژی
ولو

کن
د ت

کر
مل

ر ع
امت

پار دوره
 اختراع جدید

جنینی

دوره بهبود 
تکنولوژی

رشد

دوره بلوغ 
تکنولوژی  

           
بلوغ

زمان

پیر شدن

حد فیزیکی
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تجسمی از فناوری ها در آینده نزدیک

هوش  مصنوعی

بیوتیک

مواد  اولیه

کاالی
 هوشمند 

)الکترونیکی( 

فضا

انرژی سبز

جنگ

روبوتیک

پول

) ارتباطات (اینترنت 

سخت افزار 
)گجت(

زمان 
حاضر

حسگرها

ضبط
 ویدئو

پروسیو

تلفن های
پیکو

محاسبه 
ابری

نمودار 
اجتماعی

پن

دستگاه 
ترجمه دقیق

ماشین های 
مبتنی 

بر فرکانس 
خوددرمانیباال

نشانگر های 
ایمنی

درمان
از راه دور

مواد متا 
پنهان

ازدحام 
روباتیک

روبات های 
اجتماع داخلی

غیر نقدی
)بدون پول 

کاغذی(

ارزهای
مجازی

تکنولوژی
5G

اینترنت 
بین سیاره ای

لوتزم
 زبان ها

مه
سودمند

کشاورزی 
معکوس

گوشت 
ترکیبی 
مصنوعی

بازخورد 
زیستی

)بیو فیزیک(
اپتوژنتیک

اندام 
مصنوعی

درمان 
سلول های 

بنیادین

تشخیص 
پزشکی

تفسیر 
ترجمه 
طبیعی

نرم افزار 
عامل

موتورهای 
تصفیه کننده

مواد
 متا

سیم 
نانو

نانو
لوله های
 کربنی

آسانسور 
فضایی

صنعت 
توریسم
فضایی

فضاپیمای 
اختصاصی

چاپ 
سه بعدی

ممریستور

چاپ بر 
روی تقاضا 

 NUI
)نرم افزار(

پایگاه
 قمری

انرژی حرارتی
خورشیدی

فتوسنتز
مصنوعی

استفاده غالب 
از تجدید 
شونده ها

سفر با 
رآکتور موج

برداشت 
بیو مکانیکی

شبکه
هو  شمند

پیزو
ا لکتریکی

تولید
 برق محلی

دید
ماشینی

تلپرسنس
هپتیک

تشخیص 
حیاتی

تشخیص 
ژست

سه بعدی

پیش بینی
صوتی

تبلت و 
پد

دیواری

پیکو
اسپیمزپرو ژکتور

پوشیدنی

نمایشگر 
رتینا

نمایشگر 
جا سازی شونده 

 پارچه ای

صفحه
نمایش 

جا سازی شونده 

صفحات

 لمسی

هولوگرافی

محافظ
اسکلتی

جنگ
سایبری

UAVs

HAPs

AR

4G

NFC

ANNs
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چرخه عمر محصول

سطوح مختلف کسب و کار در دنیای دیجیتالی

بلوغ
افول

معرفی

رشد

توسعه

بلوغ
تحلیل اطالعات 
مشتریان برای 

نگه داشتن بیشتر 
محصول در رقابت، 
تبلیغات، بازاریابی، 

کشف بازارهای جدید

افول
تحلیل اطالعات 
در رابطه با رقبا، 

ویژگی های مورد انتظار 
برای اضافه شدن به 
محصول برای کاهش 

سرعت افول و...

رشد
تحلیل اطالعات 

بازخوردهای مشتریان، 
اثربخشی تبلیغات، 
پیشنهادات تشویقی

معرفی
تحلیل اطالعات مورد 

نیاز برای تبلیغات 
و معرفی محصول، 

تفاوت با رقبا، 
ویژگی های جدید

توسعه
تحلیل اطالعات مربوط 
به نیازهای مشتریان 

آتی محصول، 
ویژگی های موجود و...

سطح 4 
پردازش خودکار 

سفارشات و انجام 
فعالیت های دیگر 

به صورت الکترونیکی

سطح 5 
انجام فعالیت های 

کسب و کار به صورت 
الکترونیکی

سطح 3
 انجام خرید و فروش 
)سفارش و دریافت 
و پرداخت وجه( در 

وب سایت

سطح 2 
دریافت سفارش از 

طریق وب سایت

سطح 1
 ارائه اطالعات از طریق 

وب سایت و ارسال 
ایمیل
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کاربرد فناوری نانو

فناوری نانو

کاربردهای 
فناوری نانو

الکترونیک

انرژی

زیست

 پزشکی و 
داروسازی               

خودروسازی                کشاورزی               

ساختمان

نساجی

نفت و 
پتروشیمی

ویژگی های کالن داده ها 

 وجود حجم انبوهی از داده های تولید شده و ذخیره شدهاندازه

 گوناگونی و تنوع زیاد داده های موجود

 سرعت تولید کالن داده ها بسیار باالست

 بسیاری از داده های کالن در لحظه ایجاد شده و از بین می روند که 
مشکالت ذخیره سازی را به همراه دارد

 کیفیت و کامل بودن کالن داده می تواند بر نوع تحلیل ها تأثیرگذار باشد

تنوع

سرعت تولید

ناپایداری

درستی
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اخالق حرفه ای
در انجام کارها به صورت شایسته بایستی به خدا، خود، خلق و خلقت همزمان توجه داشت و در 

انجام آنها باید علم، عمل، ایمان، تفکر و اخالق را همراه کرد.

انواع

عناصر

تفکر
ایمان
علم
عمل
اخالق

ارتباط با خود
ارتباط با خدا
ارتباط با خلق

ارتباط با خلقت

عرصه شایستگی

فنی )پایه و تخصصی(غیر فنیعمومی

 
صداقت

 
مسئولیت 

پذیری
دلسوزی

گذشت

اصول 
اخالقی

روح جمعی و مشارکت در کار

روابط سالم و انسانی در محل کار

پشتکار و جدیت در کار

دلبستگی و عالقه به کار

کار
ق 

خال
د ا

بعا
ا

تنها منافع خود را 
مرجع نمی داند.

به  حقوق دیگران 
احترام می گذارد

به دیگران حق 
تصمیم گیری می دهد

به قوانین اجتماعی 
احترام می گذارد

خوش قول و 
وقت شناس  است

در فعالیت های 
اجتماعی مشارکت 

می کند

به  نظر دیگران 
احترام می گذارد

برای ارزش های  
اجتماعی  احترام 

قائل است

ویژگی رفتار احترام آمیز
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برخي از کلیدهاي زندگي شغلي و حرفه اي

1 عبادت ده جزء دارد که نه جزء آن در کسب حالل است.
2 کسي که در راه کسب روزي حالل براي خانواده اش بکوشد، مجاهد در راه خداست.

3 بهترین درآمدها سود حاصل از معامله نیکو و پاک است.
4 پاکیزه ترین مالي که انسان صرف مي کند، آن است که از دسترنج خودش باشد.

5 امانت داري، بي نیازي مي آورد و خیانت، فقر مي آورد.
6 بهره آور ساختن مال از ایمان است.

7 هرکس میانه روي و قناعت پیشه کند نعمتش پایدار شود.
8 در ترازوي عمل چیزي سنگین تر از ُخلق نیکو نیست.

9 اشتغال به حرفه اي همراه با عفت نفس، از ثروت همراه با ناپاکي بهتر است.
10 کسي که مي خواهد کسبش پاک باشد، در داد و ستد فریب ندهد.

11 هر صنعتگري براي درآمد زایي نیازمند سه خصلت است: مهارت و تخصص در کار، اداي امانت 
در کار و عالقمندي به صاحب کار.

12 هر کس ریخت و پاش و اسراف کند، خداوند او را فقیر کند.
13 زماني که قومي کم فروشي کنند، خداوند آنان را با قحطي و کمبود محصوالت عذاب مي کند.
14 به راستي خداي متعال دوست دارد هر یک از شما هر گاه کاري مي کند آن را محکم و استوار کند.

15 تجارت در وطن مایه سعادتمندي مرد است.

ویژگی افرادی که در حرفه شان خیرخواه هستند

دلسوز  و رحیم هستند

رویکرد حمایتی دارند

به احساسات دیگران توجه می کنند

مشکالت دیگران را مشکل خود می دانند

در مصائب  و مشکالت دیگران شریک می شوند
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منشور اخالقی نیروی کار ماهر 

در شغل و حرفه 

به عنوان عضوی از نیروی کار ماهر کشور  در پیشگاه خداوند متعال که دانای آشکار و نهان است؛ 
متعهد می شوم :

 مسئولیت پذیری، درست کاری، امانت داری، گذشت، انصاف و بهره وری در تمام امور شغلی و 
حرفه ای را سرلوحه کارهای خود قرار دهم.

 کار خود را با تفکر، ایمان، علم، عمل و اخالق  در عرصه های ارتباط با خود، خدا، خلق و خلقت 
به صورت شایسته انجام دهم. 

 در تعالی حرفه ای، یادگیری مداوم ، مهارت افزایی و کسب شایستگی و ارتقای صالحیت های 
حرفه ای خویش کوشا باشم.

 مصالح افراد، مشتریان و جامعه را در انجام وظایف شغلی و حرفه ای بر منافع خود مقدم بدارم.
 با همت بلند و پشتکار برای کسب روزی حالل و تولید ثروت از طریق آن تالش نمایم.

 از بطالت، بیکاری، اسراف، ربا، کم فروشی، گران فروشی و زیاده خواهی پرهیز کنم. 
 در انجام وظایف شغلی و حرفه ای ، آنچه برای خود می پسندم، برای دیگران هم بپسندم و آنچه 

برای خود نمی پسندم برای دیگران نیز نپسندم.
 از کار، تولید، کاال، سرمایه و خدمات کشور خود در انجام وظایف شغلی و حرفه ای حمایت کنم.
 برای مخلوقات هستی، محیط زیست  و منابع طبیعی کشورم ارزش قائل شوم و در حفظ آن بکوشم.

 از حیا و عفت، آراستگی ظاهری و پوشیدن لباس مناسب برخوردار باشم. 
 همواره در  حفظ و ارتقاء سال مت و بهداشت خود و دیگران  در محیط کار تالش نمایم.

 در انجام وظایف شغلی و حرفه ای در تمامی سطوح ، حقوق مالکیت معنوی و مادی اشخاص ، 
شرکت ها و بنگاه های تولیدی و خدماتی را رعایت کرده و بر اساس قانون عمل نمایم.

و  راسخ  را  اراده ام  افزون،  مرا  بینش  بزرگ،  راه  این  پیمودن  در  می خواهم  متعال  خداوند  از  و 
گام هایم را استوار گرداند.
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جدول عناوین دروس شایستگی های مشترک و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

10
آب، خاک، گیاه- گروه کشاورزی و غذا

خاک

خواص شیمیایی و بهسازی خاک

خواص آب

منابع آب

کشت و نگهداری گیاهان

10
ارتباط مؤثر-گروه بهداشت و سالمت

اهمیت، اهداف و عناصر ارتباط

ارتباط مؤثر با خود و مهارت های ارتباطی

ارتباط مؤثر با خدا، خلقت و جامعه

ارتباط مؤثر در کسب و کار

اهمیت و کار کردن زبان بدن و فنون مذاکره

10
ارتباط مؤثر-گروه خدمات

اهمیت، اهداف و عناصر ارتباط

ارتباط مؤثر با خود و مهارت های ارتباطی

ارتباط مؤثر با خدا، خلقت و جامعه

ارتباط مؤثر در کسب و کار

اهمیت و کار کردن زبان بدن و فنون مذاکره

10
نقشه کشی فنی رایانه ای- گروه برق و رایانه 

ترسیم با دست آزاد

تجزیه و تحلیل نما و حجم

ترسیم سه نما و حجم

ترسیم با رایانه

نقشه کشی رایانه ای

10
نقشه کشی فنی رایانه ای-گروه مکانیک

نقشه خوانی 

ترسیم  نقشه

نقشه برداری از روی قطعه  

کنترل کیفیت نقشه

ترسیم پروژه با رایانه

10
نقشه کشی فنی رایانه ای-گروه مواد و فراوری

نقشه خوانی

ترسیم نقشه

نقشه برداری از روی قطعه

کنترل کیفیت نقشه

ترسیم پروژه با رایانه
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جدول عناوین دروس شایستگی های مشترک و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

10
نقشه کشی فنی رایانه ای- معماری و ساختمان

ترسیم فنی و هندسی

نقشه های ساختمانی

ترسیم های سه بعدی

خروجی دوبعدی از فضای سه بعدی

کنترل کیفیت نقشه و ارائۀ پروژه

10
طراحی و زبان بصری- گروه هنر

 خلق هنری،  زبان بصری و هنر طراحی

طراحی ابزار دیدن و خلق اثر هنری

نقطه، خط و طراحی خطی 

سطح، شکل و حجم،  به کار گیری اصول ترکیب بندی در خلق آثار هنری

نور و سایه در هنرهای بصری، رنگ و کاربرد آن در هنر

جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

ریاضی 101

حل مسائل به کمک رابطه بین کمیت های متناسب

کاربرد درصد در حل مسائل زندگی روزمره

مدل سازی برخی وضعیت ها به کمک معادله درجه دوم

تفسیر توان رسانی به توان عددهای گویا به کمک ریشه گیری

مدل سازی و حل مسائل به کمک نسبت های مثلثاتی یک زاویه

جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

11
ریاضی 2

به کارگیری تابع در مدل سازی و حل مسائل

مدل سازی و حل مسائل مرتبط با معادله ها و نامعادله ها

مدل سازی و حل مسائل به کمک نسبت های مثلثاتی زاویه دلخواه

حل مسائل مرتبط با لگاریتم ها

تحلیل وضعیت ها به کمک مفاهیم آماری
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ریاضی 123

به کارگیری برخی تابع ها در زندگی روزمره

تحلیل وضعیت ها به کمک مفهوم حد

مقایسه حدهای یک طرفه و دو طرفه و پیوستگی تابع ها

تحلیل وضعیت ها به کمک مفهوم مشتق

به کارگیری مشتق در تعیین رفتار تابع ها

فیزیک10

به کارگیری مفاهیم، کمیت ها و ابزار اندازه گیری

تحلیل انواع حرکت و کاربرد قوانین نیرو در زندگی روزمره

مقایسه حالت های ماده و محاسبه فشار در شاره ها

تحلیل تغییرات دما و محاسبه گرمای مبادله شده

تحلیل  جریان الکتریکی و محاسبه مقاومت الکتریکی در مدارهای الکتریکی 

11
شیمی

به کارگیری مفاهیم پایه شیمی در زندگی 

تحلیل فرایند های شیمیایی 

مقایسه محلول ها و کلویید ها

به کارگیری مفاهیم الکتروشیمی در زندگی 

به کارگیری ترکیب های کربن دار در زندگی 

جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

زیست شناسی10

تجزیه و تحلیل انواع ترکیبات شیمیایی موجودات زنده

بررسی ساختار ویروس ها، باکتری ها، آغازیان و قارچ ها

معرفی و چگونگی رده بندی جانوران

معرفی و چگونگی رده بندی گیاهان

تعیین عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت محیط زیست
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جدول عناوین دروس شایستگی های غیر فنی و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

الزامات محیط كار10

تحلیل محیط  كار و برقراری ارتباطات انسانی   

تحلیل عملکرد فناوری در محیط كار

به كارگیری قوانین در محیط كار

به كارگیری ایمنی و بهداشت در محیط كار

مهارت كاریابی

كاربرد فناوری های نوین11

به كارگیری سواد فناورانه

تحلیل فناوری اطالعات و ارتباطات

 تجزیه و تحلیل فناوری های همگرا و به كارگیری مواد نوتركیب

به كارگیری انرژی های تجدید پذیر 

تجزیه و تحلیل فرایند ایده تا محصول

مدیریت تولید11

تولید و مدیریت تولید

مدیریت منابع تولید

توسعه محصول جدید

مدیریت كیفیت

مدیریت پروژه

كارگاه نوآوری و كارآفرینی11

حل خالقانه مسائل

نوآوری و تجاری سازی محصول

طراحی كسب و كار

بازاریابی و فروش

ایجاد كسب و كار نوآورانه

اخالق حرفه ای12

امانت داری

مسئولیت پذیری

درستکاری

رعایت انصاف

بهره وری
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