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فصل 6

عالئم و نشانه ها
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نشانه ها و عالئم

نشانه ها خطوط تصویری هستند که همه مردم جهان می توانند آن را بفهمند 
و برای همین بسیاری از نشانه ها جنبه بین المللی داشته و در همه کشورهای 
جهان کاربرد دارند. در کشور ایران نیز 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
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مواد قابل اشتعال٨

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
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پارک روی سکو١٨

پارکینگ١٩

کپسول آتش نشانی٢٠

خطر٢١

پایگاه امداد٢٢

درمانگاه پانسمان افراد آسیب دیده٢3

استفاده از آتش ممنوع٢٤

حق تقدم با افراد معلول٢5

داروخانه٢٦

معلولین٢٧



93

روشندالن٢٨

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
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کارگران مشغول کارند3٨

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
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مهمانسرا٤٨

غذاخوری٤٩

چایخانه5٠

دستشویی5١

صندوق امانات5٢

بندر آزاد53

تلفن عمومی5٤

تلفن اضطراری55

پذیرش و بررسی وسایل5٦

دستگاه خودکار فروش بلیت5٧
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درب ورودی کنترل بلیت5٨

ایست بازرسی )گمرک(5٩

نظارت با دوربین پلیس٦٠

قطار٦١

تاکسی٦٢

اتوبوس٦3

اتومبیل کرایه٦٤

محل زباله٦5

ریختن زباله ممنوع٦٦

حفظ محیط زیست٦٧


