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سخنی با هنرجویان عزیز

هنرجوی گرامی کتاب همراه هنرجو از جمله اجزای بستۀ آموزشی است که در نظام 
جدید آموزشی برای شما طراحی و تألیف و در جهت تقویت اعتمادبه نفس و ایجاد 
انگیزه در نظر گرفته شده است. این کتاب شامل محتواهای مرتبط و استخراج شده از 
دروس دیگر رشتۀ تحصیلی شما می باشد تا به جای حفظ کردن آنها، با مراجعه به این 
کتاب از آن مطالب برای انجام فعالیت های کارگاهی و حل مسائل استفاده نمایید. در 
این صورت دیگر نیازی به مراجعه به کتاب های درسی متعدد حین انجام کار نیست و 

وابستگی شما به کتاب درسی کم می شود.
با توجه به اینکه کتاب همراه هنرجو برای کل رشته تدوین می شود، موجب پیوند 
خوردن دروس و مطالب در ذهن شما در پایه های مختلف تحصیلی می گردد. کتاب 
همراه هنرجو دارای کاربرد واقعی در دنیای کار است و بر اساس نیازهای بازار کار 

)فعلی و آتی( و ارتقاء توان کارآفرینی در آموزش فنی و حرفه ای تألیف شده است.
نظر و عمل، کاهش حجم  پیوند  برای  ایجاد فرصت  ـ  یادگیری،  یاددهی  بهبود زمان 
کتاب های درسی، کاهش اضطراب در ارزشیابی، استانداردسازی و ایجاد زبان مشترک 
و کمک به تحقق شایستگی های مادام العمر فنی و حرفه ای از ویژگی های دیگر کتاب 

همراه هنرجو است.
قطع کتاب به گونه ای در نظر گرفته شده است تا امکان جابه جایی آسان برای شما 
فراهم باشد و بتوانی در محیط های مختلف آموزشی و حتی محیط کار از آن استفاده 

نمایید.
از محتوای این کتاب ارزشیابی صورت نمی گیرد، بلکه می توانید از اطالعات مندرج در 

کتاب برای حل مسائل و انجام فعالیت های تعیین شده استفاده نمایید.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش
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مقدمه

صنعت حمل  و   نقل به عنوان یکی از ارکان اصلي اقتصاد کشور، شامل آن بخش از فعالیت هایی 
با  و  دریایی(  و  هوایی  ریلی،  )جاده ای،  حمل  و نقل  شیوه هاي  همه  از  استفاده  با  که  است 
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 
کشور  جهان،  در  می کند.  فراهم  را  جامعه   هر  اقتصادی  و  اجتماعی  مختلف  بخش های 

نباشد. پویا برخوردار  از حمل ونقل  ندارد که  توسعه یافته اي وجود 
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. 
کشور ما نیز به دلیل برخورداری از موقعیت جغرافیایی ممتاز و برخورداری از شبکه گسترده 
و 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.
افراد شاغل در بخش حمل  و نقل کشور آموزش جامعي در زمینه حرفه و  بیشتر  متأسفانه 
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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فصل 1

کلیات 
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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
س: شایستگی های پایه فنی )ریاضی، 

خوشه درو
ت شناسی(

ک، شیمی، زیس
فیزی

ریاضی 1
2

ریاضی 2
2

ــ
ــ

ک
فیزی

2
شیمی

2
ــ

ــ

9
های فنی س: شایستگی 

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

های فنی هر پایه با رعای س شایستگی 
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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2ـ1ـ  اهداف شاخه فنی و حرفه ای

3ـ1ـ مسیر هدایت تحصیلیـ  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 عقليـ  ایمانيـ  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  تحصیلي  شغليـ  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
ل دا

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

1ـ حرفه های قابل احراز در رشته حمل و نقل  5ـ 

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 
ل ک

نق
 و 

مل
 ح

ی
ست

پر
رس

ه 
رف

اح
ط ب

رتب
ل م

اغ
ش

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

کد 
ل 

و نق
ل 

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

8ـ1ـ شایستگی های حرفه ای و سطوح 
مورد انتظار رشته حمل  و نقل

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(

  به کار بردن فناوري مناسب
  مستند سازي
  مدیریت منابع

  مدیریت کار و کیفیت
  ویژگي هاي شخصیتي

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( 

از فاصله دور، تفکیک  وانایی های حسی )توانایی های بصری شامل: دید در فاصله کم، دید  ت   
نور، حساسیت شنیداری، دقیق بینی(  به  ها، دید در شب، دید عمقی، عدم حساسیت  رنگ 

  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. 
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فصل 3
زبان فنی
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 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

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

از 90 دسی بل می باشد. بیش  آستانه شنوایی وی  عبارت دیگر  به  نخواهد شد. 
  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 

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

سال گذشته داشته و از نظر عملکرد فردی اجتماعي، شغلي و یا هر دو دچار مشکل باشد.
 فرد با اختالالت هوشی رشدی ) معلول ذهنی(: فردی است که دارای نقص در کارکرد 
در   نقص  دارای  همچنین  قضاوت،  و  استدالل  برنامه ریزی،  مسئله،  حل  مانند  )عقالنی(  هوشی 
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.

1ـ3ـ اصطالحات فنی
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2ـ3ـ واژگان

انگلیسي فارسي ردیف

Air Conditioning System سامانه تهویه هوا 1

Armrest دسته صندلي 2

Arrangement چیدمان 3

  Assistive  Technologies (AT) /

Assistive Devices (AD)
وسایل کمک   توانبخشي 4

Automated fare collection  system (AFCS) سیستم جمع آوری خودکار 
بلیت 5

Automatic  Vehicle Locating (AVL) مکان یاب خودکار خودرو 6

Automatic Passenger Counting (APC) Systems سیستم های شمارش 
مسافِر خودکار 7

Backrest  adjustment دسته تنظیم پشت صندلي 8

Blind people فرد نابینا 9

Bus Break-Down نقص فني)خرابي(  اتوبوس 10

Cane عصا 11

Car Traffic Triangle مثلث خطر 12

Cargo Securement مهاربار 13

Carrying حمل کردن 14
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Ceiling Dashboard داشبورد باالي سرمسافر 
)فضاي کلیدهاي باالي   سر( 15

Chronic Mental Illness بیمار روانی مزمن 16

Compartment Luggage جعبه بغل اتوبوس 17

Crutch عصای زیر بغل 18

Damaged Accident تصادفات خسارتي 19

Deaf people فرد ناشنوا 20

Delivery of luggage تحویل توشه 21

Delivery warehouse انبار توشه 22

Dignity کرامت 23

Driver Best Area جاي خواب  )معموالً کنار 
جعبه بغل اتوبوس است( 24

Elderly People سالمند 25

 Elderly People with disability(Aging with
disability) سالمند معلول 26

Emergency Hammer چکش اضطراري 27

Emergency Medical Service فوریت هاي پزشکي 28

Empowerment توانمندسازی 29

Environment محیط زیست 30
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Fatal Accident تصادفات فوتي 31

Fire Extinguisher کپسول آتش نشاني 32

First Aid Equipment کمک هاي اولیه 33

First Aid Kit جعبه کمک هاي اولیه 34

Flashing Light چراغ چشمک زن 35

Floor Panels پنل سقفي 36

Fragile بار شکستني 37

Galley محل نگهداري مواد غذایي 38

Global Positioning System (GPS) سیستم مکان یاب جهانی 39

Heating System سامانه گرم کننده 40

Injury Accident تصادفات 41

(Intelligent Transportation System (ITS) سامانه حمل و نقل 
هوشمند 42

Iranian  Red Crescent  هالل احمر جمهوري
اسالمي ایران 43

Lifting بلند کردن 44

Load Balancing تعادل بار 45

Lowering پایین گذاشتن 46
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Luggage Rack نگهدارنده توشه باالي سر 47

Manual material handling حمل دستی بار 48

Orthosis ارتز 49

Packing بسته بندي 50

People with disability فرد  دارای معلولیت 
)فرد معلول( 51

People with hearing loss فرد کم شنوا 52

People with movement Impairment فرد دارای معلولیت 
جسمی حرکتی 53

People with Spinal Cord Injury فرد با آسیب نخاعی 54

People with visual impairment فرد کم بینا 55

Person with Intellectual Disability فرد با اختالالت هوشی 
رشدی )معلول ذهنی( 56

Police پلیس 57

Prohibited goods کاالي غیر مجاز 58

Prosthesis پروتز 59

Public Service Vehicles وسایل نقلیه همگاني 60

Pulling کشیدن 61

Pull-Out Entrance Step سطح شیب دار رکاب 62



31

Pushing هل دادن 63

Ramp سطح شیب دار 64

Bus rapid transit سامانه اتوبوس های تندرو 65

Receipt رسید بار 66

Recycle بازیافت 67

Rehabilitation توانبخشی 68

Relief امدادرساني 69

Relief and Rescue Organization سازمان امداد و نجات 70

Road Maintenance and Transportation           
Organization

سازمان راهداري و    
حمل و نقل جاده اي 71

Sack ساك 72

Safety  Equipment تجهیزات ایمني 73

Safety Belt کمربند ایمني 74

Severity of disability شدت معلولیت 75

Suitcase چمدان 76

Terminal پایانه 77

Tire الستیک چرخ 78
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Under-Seat Storage فضاي زیر صندلي 79

Walker واکر 80

Warehouse انبار 81

Warehouseman انباردار 82

Warehousing انبارداری 83

Wedge گوِه )دنده سنج( 84

Wheel Chains زنجیر چرخ 85

Wheelchair صندلی چرخ دار 86

Window Curtain پرده پنجره 87
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فصل 4

قوانین، استانداردها و آیین نامه ها
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1ـ4ـ قوانین بیمه شخص ثالث

 ماده 1: کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا 
حقوقی باشند مکلف اند وسایل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث 
ثالث وارد  به اشخاص  آنها  یا محصوالت  آنها و  به  یا یدک و تریلر متصل  نقلیه مزبور و  وسایل 
از شرکت های بیمه که مجوز  قانون نزد یکی  این  می شود حداقل به مقدار مدرج در ماده )4( 

فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند.
نقلیه است و هرکدام که  یا متصرف وسیله  و  مالک  از  اعم  قانون  این  نظر  از  دارنده   :1 تبصره 

می شود. ساقط  دیگری  از  تکلیف  نماید  تحصیل  را  ماده  این  موضوع  بیمه نامه 
از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل  تبصره 2: مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع 
یا ترک فعل او است نمی باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب 

می گردد. پرداخت  حادثه 
تبصره 3: منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، از 
کارافتادگی )جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم( یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه 
موضوع این قانون است. هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه 

موضوع این قانون خواهد بود. 
تبصره 4: منظور از خسارت مالی، زیان هایی می باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع 

این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
تصادف،  تصادم،  قبیل  از  قانون، هرگونه سانحه ای  این  در  از حوادث مذکور  منظور  تبصره 5  : 
سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از 

محصوالت وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.
تبصره 6: منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این 

قانون دچار زیان های بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه.
با  آن،  به  مربوط  آیین نامه های  قانون  این  مقررات  بیمه مکلف اند طبق  شرکت های  ماده 2:   

نمایند. منعقد  بیمه  قرارداد  قانون  این   )1( ماده  موضوع  نقلیه  وسایل  دارندگان 
قانون  این  بیمه موضوع  از قرارداد  ناشی  نقلیه کلیه تعهدات  انتقال وسیله  تاریخ  از  ماده 3:   
به منتقل الیه وسیله نقلیه منتقل می شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قراداد بیمه، بیمه گذار 

شد. خواهد  محسوب 
 ماده 4: حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه 
یک مرد مسلمان در ماه های حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد )% 2/5( 
تعهدات بدنی خواهد بود. بیمه گذار می تواند برای جبران خسارت های بدنی و مالی بیش از حداقل 

مزبور، بیمه اختیاری تحصیل نماید.
تبصره 1: در صورتی که در یک حادثه، مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از 

بود. متعلقه خواهد  دیه های  تمامی  پرداخت  به  موظف  بیمه گر  زیان دیدگان محکوم شود، 
به  وارده  خسارت  قانون  این  در  مندرج  تعهدات  ایفای  در  است  موظف  بیمه گر   :2 تبصره 
مبلغ  نماید.  پرداخت  بیمه نامه  تعهدات  تا سقف  و مذهب  لحاظ جنسیت  بدون  را  زیان دیدگان 
می گردد. محسوب  حوادث  بیمه  عنوان  به  قضایی،  محاکم  سوی  از  شده  تعیین  دیه  بر  مازاد 

در  تا حد مذکور  ثالث  اشخاص  به  وارد شده  به جبران خسارت های  ملزم  بیمه گر  ماده 5 :   
بیمه نامه خواهد بود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس 
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رانندگی  تخلفات  از  یکی  تصادف  وقوع  اصلی  راه علت  پلیس  یا  رانندگی  و  راهنمایی  تصادفات 
نماید و  را بدون هیچ شرطی پرداخت  بیمه گر موظف است خسارت زیان دیده  باشد  حادثه ساز 
از   )2%( و دو درصد  بدنی  از خسارت های   )1%( بازیافت یک درصد  از آن می تواند جهت  پس 
خسارت های مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید. در صورتی که به موجب گزارش 
کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات 
و  می شود  توقیف  ماه  سه  تا  یک  از  حادثه  مسبب  راننده  گواهی نامه  باشد  حادثه ساز  رانندگی 

رانندگی در این مدت ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواهی نامه است.
تبصره ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیئت 

وزیران مشخص می شود.
 ماده 6: در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضایی و یا رانندگی در 
حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان مؤثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده 
مسبب فاقد گواهی نامه رانندگی باشد یا گواهی نامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت 
بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت نموده و پس از آن می تواند به 
قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده 

به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید.
 ماده 7: موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:

1  خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه.
2  خسارت وارده به محموالت وسیله نقلیه مسبب حادثه.

3  خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو.
4  خسارت ناشی از محکومیت جزائی و یا پرداخت جرائم.

 ماده 8: تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمۀ بیمه موضوع این قانون با رعایت 
نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثه ساز و ضریب خسارت این رشته توسط 
بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

 ماده 9: پوشش های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسالمی ایران می باشد 
مگر آنکه در بیمه نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.

 ماده 16: در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه گر وسیله نقلیه مسبب 
گزارش  دریافت  از  پس  موظف اند  مورد  حسب  بدنی  خسارت های  تأمین  صندوق  یا  و  حادثه 
کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و 
پزشکی قانونی بالفاصله حداقل پنجاه درصد )%50( از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده 

پرداخت نموده و باقی مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند.
تبصره ـ در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکت های بیمه می توانند در صورت توافق با راننده 
مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رأی مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارت های بدنی وارده 

را پرداخت نمایند. 
 ماده 17: در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با 
توافق زیان دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص 
میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه 
مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر نموده و هزینه های تعمیر را تا سقف 

تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت نماید.
تبصره : در صورتی که اختالف از طرق مذکور حل و فصل نشود موضوع بدون رعایت تشریفات 
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رئیس  معرفی  با  قاضی  نفر  یک  از  مرکب  تخصصی  اختالف  حل  کمیسیون  در  دادرسی  آیین 
دادگستری محل یک نفر کارشناس بیمه با معرفی اتحادیه )سندیکای( بیمه گران ایران و تأیید 
بیمه مرکزی ایران  و یک کارشناس رسیدگی به تصادفات با معرفی پلیس راهنمایی و رانندگی 
نیروی انتظامی مورد رسیدگی قرار می گیرد و رأی این کمیسیون قطعی و ظرف بیست )20( روز 
قابل اعتراض در دادگاه های عمومی است. ضوابط مربوط به نحوه تشکیل این کمیسیون ها توسط 
وزارت دادگستری و با همکاری بیمه مرکزی ایران و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب رئیس قوه 

قضائیه خواهد رسید.
 ماده 18: شرکت های بیمه مکلف اند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون 
را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان دیده در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر بوده و 
بین طرفین حادثه اختالفی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده )4( 

این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت نمایند.
 ماده 19: حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه موضوع این قانون ممنوع 
است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلف اند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی 
همراه داشته باشند و در صورت درخواست مأموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه ارائه نمایند. 
مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظف اند وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه موضوع این قانون 
را تا هنگام ارائه بیمه نامه مربوط در محل مطمئنی متوقف نموده و راننده متخلف را به پرداخت 
بیمه نامه  فاقد  نقلیه  وسایل  توقیف  نحوه  به  مربوط  آیین نامه  نمایند.  ملزم  شده  تعیین  جریمه 
شخص ثالث ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های 

راه و ترابری و دادگستری و بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
الصاق  با  که  نمایند  اتخاذ  ترتیبی  موظف اند  بیمه  و شرکت های  ایران  مرکزی  بیمه   :1 تبصره 
برچسب یا استفاده از ابزارهای مناسب دیگر، امکان شناسایی وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد 
گردد.  تسهیل  راه  پلیس  یا  و  رانندگی  و  راهنمایی  مأموران  برای  قانون،  این  موضوع  بیمه نامه 

می باشند. فوق  ابزارهای  به کارگیری  ملزم  مذکور  نقلیه  وسایل  دارندگان 
تبصره 2: دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد 
بیمه نامه شخص ثالث معتبر، از سوی شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شهری 
و برون شهری ممنوع است. نظارت بر حسن اجرای این تبصره برعهده وزارتخانه های کشور و راه 
و ترابری می باشد تا حسب مورد شرکت ها و مؤسسات متخلف را به مراجع ذی صالح معرفی و تا 

زمان صدور رأی از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل آورند.
تبصره 3: ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص 
ثالث معتبر، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ها و نهادهای مرتبط با امر 

حمل و نقل ممنوع می باشد.
زمینی  موتوری  نقلیه  مورد وسایل  تنظیم هرگونه سند در  اسناد رسمی مکلف اند هنگام  دفاتر 

نمایند. تنظیمی درج  اسناد  را در  آنها  ثالث  بیمه نامه شخص  قانون، مشخصات  این  موضوع 
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تخلفردیف

واگذاری برگ فعالیت به غیر و همچنین دخل و تصرف در مندرجات آن1

حمل مواد مخدر و سایر کاالهای قاچاق، جعل اسناد حمل و گمرکی و یا استفاده از اسناد مجهول 2
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 معتبر4

رانندگی بدون داشتن گواهی نامه مجاز و معتبر5

یا 6 بارنامه و صورت وضعیت  راننده ای که مشخصات وی در  به  نقلیه  دراختیار گذاشتن وسیله 
است. نگردیده  درج   )CMR(

رانندگی با وسایل نقلیه بیش از زمان مجاز7

حمل بار یا مسافر اضافه بر ظرفیت مندرج در کارت مشخصات خودرو8

عدم مهار مناسب بار9

حرکت با محموله ترافیکی در مسیر یا ساعت غیرمجاز10

عدم رعایت شئونات و موازین شرعی و اخالقی در محل فعالیت شرکت حمل و نقل، محیط 11
یا در حین سفر پایانه های مسافربری و 

فقدان یاعدم به کارگیری تجهیزات ایمنی12

دستکاری در سامانه سنجش سرعت13

ارتکاب تخلفات منجر به بروز تصادف منتهی به جرح14

ارتکاب تخلفات منجر به بروز تصادف منتهی به فوت15

عدم رعایت مقررات حمل بارهای عادی و ترافیکی در جاده های کشور16 

جابه جایی بار یا مسافر بدون بارنامه یا صورت وضعیت و یا استفاده مکرر از یک بارنامه یا صورت 17
وضعیت صادر شده

2ـ4ـ جدول تخلفات رانندگان حمل و نقل عمومی
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عدم رعایت مقررات حمل و نقل مواد خطرناک )مرتبط با راننده(18

استفاده از وسیله ای که با کارت مشخصات مطابقت ندارد19

رانندگی با وسیله نقلیه فاقد برگ معاینه فنی یا بیمه شخص ثالث20

حمل بار تجاری با وسیله نقلیه عمومی مسافربری یا مواردی که مخل آسایش مسافران و نظم و 21
بهداشت عمومی باشد.

اخذ وجه اضافی از مسافر22

مسافرگیری در اطراف پایانه های مسافربری23

جابه جایی اتباع خارجی غیرمجاز24

عدم نصب برچسب توشه و فقدان توشه تحویلی مسافر25

عدم رعایت اصول بهداشتی در وسیله نقلیه عمومی26

در اختیار گذاشتن وسیله نقلیه به شخص فاقد صالحیت از طرف دارنده برگ فعالیت27

استعمال موادمخدر یا روان گردان یا مشروبات الکلی مستند به رأی مراجع ذی صالح قانونی و قضایی28

استفاده از محصوالت صوتی و تصویری غیرمجاز هنگام سرویس دهی29

فعالیت در بخش حمل و نقل جاده ای با کارت هوشمند حمل و نقل روستایی30

فعالیت رانندگان دارای کارت هوشمند باری در حمل و نقل مسافری و بالعکس 31

عدم صدور و تحویل بلیت به مسافرین بین راهی یا عدم درج اسامی مسافرین بین راهی در صورت 32 
وضعیت

عدم ارائه خدمات مطلوب در حین سفر )عدم توقف به موقع برای ادای فرایض دینی مسافرین در 33
حین سفر، عدم توزیع پذیرایی، عدم به کارگیری تجهیزات  سرمایشی و گرمایشی مناسب و ...(

عدم رعایت مقررات عبور از آزاد راه ها34
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3ـ4ـ شرایط صدور برگ فعالیت راننده

شرایط صدور برگ فعالیت راننده
1 شرایط سنی:

ـ رانندگان سواری و مینی بوس حداقل 23 سال
ـ 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.
و  با حداکثر مجموع وزن  کامیون  با  فعالیت  برای  پایه دوم صرفاً  دارای گواهی نامه  رانندگان  ـ 

پایه یک حداقل 25 سال. دارای گواهی نامه  رانندگان  و  بار 6 تن حداقل 23 سال  ظرفیت 
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 غیردولتی
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ـ   4   ـ  دستور العمل ها و قوانین مربوط به 4
 توشه همراه مسافر

در بندهای زیر قوانین مرتبط با توشه مسافر ذکر شده است.
 بر اساس ماده 21 آیین نامه اجرایي قانون مؤسسات حمل  و نقل و تعمیرگاه ها و گاراژ هاي عمومي 
اتوبوس مسافر بري نباید غیر از توشه همراه مسافران محموالت دیگري حمل نماید. برابر تبصره 
1 ماده 6 ضوابط حمل  و نقل مسافر موضوع ماده 9 آیین نامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه 
فعالیت و تعطیلي مؤسسات حمل و نقل جاده اي مصوب 5/ 8/ 78 حمل هر نوع بار و کاالي تجاري 
آیین نامه  تخلفات  جدول   118 ردیف  براساس  و  ممنوع  مسافر  جاده اي  عمومي  ناوگان  توسط 
راهنمایي و رانندگي نیز حمل بار تجاري توسط وسایل نقلیه عمومي حمل مسافر ممنوع مي باشد.
 شرکت ها و مؤسسات مسافربري مکلف اند حداکثر تا یک ساعت قبل از حرکت وسیله  نقلیه 
توشه مسافرین را بدهند و هیچ گونه وجه جداگانه اي بابت این خدمات )برابر مفاد یاد شده ( قابل 

دریافت نمي باشد.
 بر اساس تبصره 2 ماده 6 آیین نامه موصوف حمل توشه در داخل اتوبوس ممنوع است و بر 
اساس ماده 7 شرکت ها و مؤسسات مسافربري موظف اند نسبت به الصاق برچسب شماره دار دو  تکه 
بر روي توشه همراه مسافر اقدام نمایند به نحوي که یک تکه آن بر روي توشه نصب و تکه دیگر 
آن که داراي شماره مشابه با برگ اول است تحویل مسافر گردد. مسئولیت حفظ و حراست از 
توشه تحویلي مسافران بر عهده شرکت یا مؤسسه است و در صورت بروز هرگونه خسارت به توشه 
مسافران، شرکت یا مؤسسه حمل و نقل باید پاسخگو بوده و نسبت به جبران خسارت اقدام نماید. 
بدیهي است هرگونه بسته هاي مکشوفه در وسایل نقلیه عمومي مسافربري که فاقد برچسب توشه 
باشند یا داراي برچسب توشه بوده ولي هویت صاحب آن قابل شناسایي نباشد به عنوان اموال 

راننده محسوب مي گردد.
 بر مبناي ماده 8 آیین نامه حمل بار و مسافر و...، حمل سوخت ، حیوانات ، مواد محترقه و قابل 
انفجار و اشیایي که مخل آسایش مسافران یا منافي نظافت و بهداشت عمومي باشد، به عنوان توشه 

همراه مسافر ممنوع مي باشد . 
و  مسافر  و  بار  آیین نامه حمل   9 ماده  موضوع  مسافر  نقل  و  6 ضوابط حمل  اده  م اساس  بر   
مدت لغو پروانه فعالیت و تعطیلي مؤسسات حمل و نقل جاده اي مصوب 5/ 8/ 78، شرکت ها 
و مؤسسات مسافربري ملزم به حمل توشه همراه مسافر به میزان 20 کیلوگرم براي هر نفر به 
صورت رایگان مي باشند و مازاد بر آن بر مبناي 2/5 درصد نرخ پایه بلیت براي هر کیلوگرم بار 
اضافي ) تا حداکثر 40 کیلوگرم ( محاسبه و اخذ مي گردد. حداکثر وزن توشه هر اتوبوس باید 

باشد.  معادل حاصل ضرب تعداد مسافر در چهل کیلوگرم 
 در صورت عدم اجراي کامل موارد فوق الذکر از سوي شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل مسافربري 
و عوامل تحت پوشش آنها، موضوع قابل طرح و رسیدگي در کمیسیون تخلفات شرکت ها و مؤسسات 

حمل  و نقل مي باشد.

ـ  4  ـ آیین نامه  بهداشتي حمل دستي بار 1ـ4
هدف از تدوین این آیین نامه محافظت از نیروي انساني و منابع مادي کشور، پیشگیري و کاهش 
بار و  باشد که حمل دستي  بهره وري در کلیه کارگاه هایي مي  ارتقای سطح  و  آسیب هاي شغلي 

فرایندهاي مرتبط با آن انجام مي گیرد.
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مورد  آیین نامه  در  که  اصطالحاتی  از  تعریفی  ابتدا  مقررات  ارائه  از  قبل  تعاریف:  1ـ1ـ4ـ4ـ 
شود. می  ارائه  است  گرفته  قرار  استفاده 

 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.

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

 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.

 ایستگاه كار: فضایي است که کارگر در آن فضا به کمک تجهیزات و وسایل کار به فعالیت 
مربوط به خود مشغول است.

 فیزیولوژي كار: 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.

2ـ4ـ4ـ 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 

باشد. همراه 
که  کارگاهي  و  نامناسب جوي، محیطي  در صورت وجود شرایط  بار  2: حمل دستي  ماده   

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

اعمال شود.
 ماده 3: کارگراني که در فرایند شغلي خود به طور پیوسته یا ناپیوسته حمل دستي بار را انجام 
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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.

 تبصره: به کارگیري کارگران مذکور منوط به انجام معاینات بدو و حین استخدام به ویژه معاینات 
مربوط به آسیب هاي اسکلتي عضالني مطابق قوانین کار و تأمین اجتماعي مي باشد.

تجهیزات  یا  وسایل  از  استفاده  امکان  که  است  مجاز  صورتي  در  بار  دستي  حمل  ماده 4:   
مکانیکي مناسب و یا اصالح شرایط کارگاهي نظیر چیدمان دستگاه ها و تجهیزات و ایستگاه هاي 

نباشد. کاري مقدور 
 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، 
تنش هاي  تقلیل  به  نسبت  استراحت  زمان  پیش بیني  و  کار  مناسب، چرخش  بسته بندي  انجام 

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 کازفرما 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.
 تبصره 2: میزان مجاز بلند کردن بار براي کارگران زن با گروه سنی 50 ـ19 سال هفتاد درصد 

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 و2  ضمیمه2 تجاوز نماید.
 ماده 15: جهت حمل دستي مواد سمي و شیمیایي که مواجهه پوستي یا استنشاقي یا 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 بهجبران 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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ـ   4  ـ استانداردهاي فني و نحوة استفاده    5
از تجهیزات ایمني در وسایل نقلیه باري و مسافري1

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

نماید: اقدام  زیر  موارد  ایمني وسیله نقلیه مطابق 

الف( جعبه كمك 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 
جدول تجهیزات ایمني وسایل نقلیه باري و مسافري )پیوست شماره 1( و مشخصات جعبه 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 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  هنگام  یا  و  وسیله نقلیه  ایمني  ارتقاي  است که جهت  ذیل  به شرح  ابزاري  و  شامل عالئم 
تصادف، خرابي و یا توقف اضطراري وسیله  نقلیه به منظور هشدار و پیش آگاهي به سایر کاربران 

مي رود. به کار  جاده اي 
	 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 
و  جانمایي  مي رود.  به کار  اضطراري  توقف هاي  هنگام  در  وسیله نقلیه  اطراف  فضاي  ایمن سازي 
استقرار آن در راه هاي دوطرفه در فاصله 70 متري جلو و عقب وسیله نقلیه و در راه هاي یک طرفه 
یدن  د قابل  که  نحوي  )به  وسیله نقلیه  عقب  متري   70 فاصله  در  میاني  جداکننده  داراي  یا  و 
باشد( مي باشد. 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 مشخصات مثلث شبرنگ باید 
منطبق با استاندارد ملي شماره 3585 با عنوان »ویژگي ها و روش هاي آزمون مثلث هاي خطر« و 

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

1ـ دستورالعمل اجرایي تبصره ذیل ماده 6 آیین نامه اجرایي تبصره 1 ماه 31 و 32 قانون رسیدگي به تخلفات رانندگي.
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روي آن مي باشد که در راه هاي دو طرفه در فاصله هاي 70 متري جلو و عقب وسیله  نقلیه و در 
راه هاي یک طرفه یا داراي جداکننده میاني در فاصله 70 متري عقب وسیله  نقلیه قرار  مي گیرد. 
تعداد مورد نیاز براي هر نوع وسیله  نقلیه عمومي باید منطبق با مندرجات جدول تجهیزات ایمني 
باید   LED و مشخصات چراغ هاي چشمک زن  )پیوست شماره1(  مسافري  و  باري  وسایل نقلیه 

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.
بار به نحوي که براي رانندگان سایر وسایل نقلیه قابل رؤیت  نتهایي  ا باید در نقاط  پرچم ایمني 
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.
پ( كپسول آتش نشاني مناسب و آماده به كار: 

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 
تأثیر منفي بر عملکرد  نباید هیچ گونه  این کپسول  پایه نگهدارنده آن جدا کند(.  از  کپسول را 
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 
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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(

ابزاري است که در شرایط نامساعد جوي به منظور افزایش اصطکاک بین چرخ وسیله نقلیه و 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 براي 
هر نوع وسیله نقلیه عمومي باید منطبق با مندرجات جدول تجهیزات ایمني وسایل نقلیه 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 آجدار 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 سازندة 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:
  استاندارد ملي شماره 1ـ2169 با عنوان»تایرهاي اتوبوس، بارکش و یدک کش بایاس ـ ویژگي ها 

و روش هاي آزمون« 
  استاندارد ملي شماره 2ـ2169 با عنوان »تایرهاي اتوبوس، بارکش و یدک کش رادیالـ  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 2ـ1093با 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 عقب و یدک mm 1/6 مي باشد. شایان ذکر است به منظور شناسایي حداکثر میزان 
سائیدگي 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.
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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.
انعطاف پذیر که به طور عمودی پشت چرخ، در قسمت   باران گیر: عبارت است از یک جزء 
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.
مشخصات و نحوة استفاده از تجهیزات ممانعت از پاشش باید منطبق با استاندارد ملی شماره 

6501 و  توضیحات مندرج در پیوست شماره 7 باشد.
 تجهیزات مهار بار متناسب با نوع بار در وسایل نقلیه باري:کلیه تجهیزات مورد نیاز جهت 
مهار ایمن و مناسب انواع کاال و تعداد و نحوة به کارگیري آنها مطابق دستورالعمل نحوة 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.

6ـ4ـ قوانین و مقررات بخش 
خدمات حمل و نقل  مسافران معلول  

1ـ6ـ4ـ 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.
و  نهادهای عمومی  و  و مؤسسات و شرکت های دولتی  وزارتخانه ها، سازمان ها  کلیه  ماده2:   
وسایل  و  معابر  و  عمومی  اماکن  و  ساختمان ها  احداث  و  تولید  طراحی،  در  موظف اند؛  انقالبي 
خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلوالن، همچون 
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گردد. فراهم  عادی  افراد 
 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.

 تبصره 2: شهرداری ها موظف اند از صدور پروانه احداث و یا پایان کار براي آن تعداد از ساختمان ها و 
باشند،  نکرده  رعایت  را  معلوالن  به  مربوط  استانداردهای تخصصی  معابری که  و  اماکن عمومی 

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 هیأت وزیران خواهد رسید.
2ـ6ـ4ـ نحوه برقراری ارتباط با معلولین:

 افراد با مشكالت بینایي: در رابطه با نابینایان به توصیه هاي ذیل باید توجه داشته باشید:
با اختالالت بینایي صداي شما را به خاطر مي آورند. لذا در  افراد  	هیچ زماني فکر نکنید که 
هنگام برخورد با آنان ابتدا خود را معرفي کرده و پس از اتمام گفتگو 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 تن صداي عادي داشته باشید.
	در هنگام گفتگو 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.

 در هنگام راهنمایي افراد نابینا جهت نشستن، دست او را به آرامي به پشت مبل و یا دسته 
نمایید. هدایت  صندلي 

	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.
	اگر شخص نابینا کمک شما را نپذیرفت، از رفتار او دلخور نشوید و در کمک کردن به او سماجت 

ننمایید.
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	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 مشكالت گفتاري: در رابطه با اختالل گفتاري به توصیه هاي ذیل توجه داشته باشید:

	در هنگام صبحت با افراد داراي اختالل گفتاري عجله نکنید. سعي کنید با آرامش خیال و 
با او داشته باشید. حوصله به حرف هاي او گوش دهید و گفتگوي راحتي 

	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 گفتگو 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 

گفتگو با او نشان دهید(.
	سؤاالت خود را به صورت قابل درک و کوتاه مطرح کنید و در صورتي که پاسخ مناسب را 

تأیید تکان دهید.  به عالمت  را  دریافت کردید سر خود 
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 گفتگوي 

باشید. داشته  مناسبي 
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	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   

کند. درک  را  شما  مطالب  نمي تواند 
	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  مخاطب خود  گفتار   

بگوید. آخر  تا  را  حرفش  بگذارید  نکنید.  کامل  را  او  گفتار  بگي«  چي  مي خواي 
 افراد با مشكالت 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 نحوة چگونگي ارتباط با آنان وجود 
)در  کنید  مشورت  ارتباط  برقراري  روش صحیح  با  رابطه  در  خود  مخاطب  با  است  بهتر  دارد. 
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.
یا  و  کنید سؤال  و شأن مخاطب، همیشه سعي  احترام  رعایت  براي  ناشنوا،  رابط  در حضور   
درخواست خود را مستقیمأ با او در میان بگذارید و سعي کنید حتي االمکان از طریق رابط اقدام 

ننمایید.
	در هنگام گفتگو 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.
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	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 
موجب  است  ممکن  زیرا  کنید.  خودداري  تاالرها  ورودي  درهاي  یا  و  کریدورها  شلوغ،  بزرگ، 
اختالل در شنوایي شخص کم شنوا شود. نور شدید خورشید و سایه هم مي تواند از دیگر موانع 

گفتگوي 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 مشكالت حركتي: 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 
هم سطح چشم او قرار دهید )اگر ایستاده اید بنشینید و اگر روي صندلي نشسته اید آن را 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 
مي توانید براي او انجام دهید. اجازه دهید پیشنهاد شما را قبول کند سپس طریقه صحیح کمک 

کردن به او را سؤال کنید. 
	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.
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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  روبه رو است  با محدودیت حرکتي  به شخصي که  اگر  	

باشد. نشیمنگاه آن مناسب  و  بوده  نظر دسته دار  باشید صندلي مورد 
افراد  گونه  این  براي  درها  این  باید  دارد،  زیادي  و خروجي  ورود  درهاي  اگر ساختمان شما  	
خروجي  و  ورودي  درهاي  ساختمان  سرایدار  یا  و  نگهبان  شوید  مطمئن  و  شود  عالمت گذاري 
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 ویژة 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  	

ننمایید. را  وسایل  این  گرفتن  درخواست  مهماني ها  و  جلسات 
 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 مشكالت 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.

	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.
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	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.
توان  افزایش  و  روحي  استقالل  موجب  رواني  بیماري  با  افراد  درست  دیدگاه هاي  به  احترام  	

مي گردد. آنان  جسمي 
	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 مشكالت ذهني: در رابطه با افراد با عقب ماندگي ذهني، به توصیه هاي زیر توجه 

باشید: داشته 
	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.
به  قادر  آنها  نکنید که  فکر  نوشتن هستند، هرگز  و  به خواندن  قادر  این گروه  افراد  اکثریت  	

نیستند. نوشتن  و  خواندن  ریاضیات،  قبیل  از  خود  آکادمیک  مهارت  سطح  افزایش 
	کم توانان ذهني اگرچه 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 گفتگو 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.
	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.
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	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.

7ـ4ـ قوانین و مقررات و 
دستورالعمل های حمل و نقل همگانی 

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 کاماًل 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:
جدول تخلفات رانندگی پُرخطر )برای اطالع روزآمد و دقیق از این قوانین به وبگاه

http://rahvar120.ir  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 بعد آمده است:
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1ـ7ـ4ـ 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 1
810حرکت موتورسیکلت بر روی یک چرخ

تجاوز از سرعت مجاز )بیش از 50 کیلومتر در 2
1015ساعت(

510سبقت غیرمجاز در راه های دو طرفه3

510عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی4

35حرکت به طور مارپیچ5

57حرکت با دنده عقب در آزادراه ها و بزرگراه ها6

رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای 7
1020روان گردان و افیونی

تجاوز از سرعت مجاز )بیش از 30 تا 50 کیلومتر 8
510در ساعت(

46عبور از محل ممنوع9
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59تجاوز به چپ از محور راه10

57عبور وسایل نقلیه از پیاده رو11

46عدم رعایت حق تقدم عبور12

35دور زدن در محل ممنوع13

14
استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه 
در حین رانندگی در سرعت باالی 60 کیلومتر 

در ساعت
35

15
نقص فنی مؤثر یا نقص در سامانه )سیستم( 

36روشنایی در شب

16
عدم رعایت ایمنی حمل و نقل جاده ای مواد 

88خطرناک

17
رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان 

7ـمجاز

18
عدم رعایت شرایط مندرج در گواهی نامه از قبیل 

37استفاده از عینک، سمعک یا تجهیزات خاص

19
عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور 

35و مرور محصلین یا پلیس مدرسه

58عدم رعایت مقررات حمل بار20
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پیوست های قوانین و استانداردهای 
ایمنی و تجهیزات
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پیوست 1: حدود مجاز توصیه شده برای 
نیروهای کشیدن و هل دادن

جدول ١ـ حدود مجاز توصیه شده در خصوص نیروی 
کشیدن و هل دادن بار در راستای افقی

شرایط
نیروهایی که نباید 
ازآن تجاوز نمود 
)برحسب کیلوگرم(

مثال هایی از نوع کار

الف( وضعیت ایستاده 
١ـ تمام بدن در 

کاردخالت دارد
حمل بار با فرغون23 کیلوگرم نیرو

2ـ عضالت اصلی 
دست و شانه دست ها 
کاماًل کشیده شده اند

١١ کیلوگرم نیرو
خم شدن بر روی یک مانع برای 
حرکت دادن یک شئ یا هل دادن 
یک شئ در ارتفاع باالتر از شانه

١9 کیلوگرم نیروب( زانو  زدن

یک  جابه جا  نمودن  یا  برداشتن 
و  تعمیر  هنگام  از دستگاه  قطعه 

نگهداری.
جابه جا نمودن اشیا در محیط های 
یا  تونل ها  نظیر  سربسته  کاری 

بزرگ کانال های 

١3 کیلوگرم نیروج( در حالت نشسته

عمودی  اهرم  یک  با  کارکردن 
در  کنترل  دستگیره های  نظیر 

ماشین آالت سنگین
برداشتن و گذاشتن سینی ها و یا 

محصول بر روی نوار نقاله
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جدول 2ـ حدود مجاز توصیه شده در خصوص 
نیروی کشیدن و هل دادن بار در راستای عمودی

شرایط
محدوده باالیی 
نیرو )برحسب 

کیلوگرم(
مثال هایی از نوع کار

کشیدن اجسام به 
سمت پایین، در 
ارتفاع باالی سر

55 کیلوگرم نیرو
20 کیلوگرم نیرو

گرفتن  کنترل،  سیستم  با  کارکردن 
کنترل  یا  ایمنی  دستگیره  نظیر  قالب 
جرثقیل  یک  به کارانداختن  دستی 
گیره  سطح  برقی،  گیره های  زنجیری، 
قطری کمتر از 5 سانتی متر داشته باشد

کشیدن به سمت 
پایین تا ارتفاع 

شانه
به کارانداختن کنترل، گرفتن قالب32 کیلوگرم نیرو

کشیدن به 
سمت باال 

 )١0in(25cm
باالی سطح زمین

ارتفاع آرنج،
ارتفاع شانه

32 کیلوگرم نیرو
١5 کیلوگرم نیرو
7/5 کیلوگرم نیرو

بلند کردن یک شئ با یک دست
بلند کردن در یا درپوش

فشاردادن به 
سمت پایین تا 

ارتفاع آرنج
بسته بندی کردن، باربندی، مهر و موم 29 کیلوگرم نیرو

بسته ها کردن 

فشاردادن به 
سمت باال تا 
ارتفاع شانه

20 کیلوگرم نیرو
بلند کردن یک گوشه یا انتهای شئ نظیر 
یک لوله یا تیرآهن، بلند کردن یک شئ 

تا قسمت باالی قفسه
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ردیف

ت
نوع تجهیزا

شماره استاندارد

تعداد الزم برای هر نوع وسیله نقلیه

ت
توضیحا

وسایل نقلیه عمومی مسافری
وسایل نقلیه عمومی باری

سواری 
و ون

س 
مینی بو
و 

س
میدل با

س
اتوبو

ت بار
وان

کامیون و 
ت

کامیون
تریلی

١
های اولیه ک 

جعبه کم
١388 )ملی(

١
2

2
١

١
١

ــ

2

عالیم ایمنی و هشدا دهنده

گ
ث شبرن

مثل
3585 )ملی(

2
2

2
2

2
2

ت 3
جزئیات مطابق پیوس

ب
مارکر عق

E4 -007011-ECE70
ـ

ـ
ـ

ـ
2

2
ت 4

جزئیات مطابق پیوس

های  چراغ 
LED ک زن

چشم
2

2
2

2
2

2
ت 5

جزئیات مطابق پیوس

ب نما
پرچم ایمنی ش

گ(
171 )نوارهای شبرن

6494
2

2
ت 6

جزئیات مطابق پیوس

نشانگرهای جانبی
665 ١

ت 7
جزئیات مطابق پیوس

سازی  گ نمایان 
شبرن

ابعاد
EC

E-10 4
ـ

ـ
ـ

ـ
ت 8

جزئیات مطابق پیوس

ت 
سیستم های ممانع
ش گل

از پاش
650١

ـ
ـ

ـ
ت 9

جزئیات مطابق پیوس

پیوست 2
سافری

ت ایمنی وسایل نقلیه باری وم
 جدول تجهیزا
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ردیف

ت
نوع تجهیزا

شماره استاندارد

تعداد الزم برای هر نوع وسیله نقلیه

ت
توضیحا

وسایل نقلیه عمومی مسافری
وسایل نقلیه عمومی باری

سواری 
و ون

س 
مینی بو
و 

س
میدل با

س
اتوبو

ت بار
وان

کامیون و 
ت

کامیون
تریلی

١
ک های اولیه

جعبه کم
١388 )ملی(

١
2

2
١

١
١

ــ

2

عالیم ایمنی و هشدا دهنده

گ
ث شبرن

مثل
3585 )ملی(

2
2

2
2

2
2

ت 3
جزئیات مطابق پیوس

ب
مارکر عق

E4 -007011-ECE70
ـ

ـ
ـ

ـ
2

2
ت 4

جزئیات مطابق پیوس

چراغ های 
LED ک زن

چشم
2

2
2

2
2

2
ت 5

جزئیات مطابق پیوس

ب نما
پرچم ایمنی ش

گ(
171 )نوارهای شبرن

6494
2

2
ت 6

جزئیات مطابق پیوس

نشانگرهای جانبی
665١

ت 7
جزئیات مطابق پیوس

گ نمایان سازی 
شبرن

ابعاد
EC

E-10 4
ـ

ـ
ـ

ـ
ت 8

جزئیات مطابق پیوس

ت 
سیستم های ممانع
ش گل

از پاش
650١

ـ
ـ

ـ
ت 9

جزئیات مطابق پیوس

3
تجهیزات مهار بار

ـ
ـ

ـ
ـ

مطابق مفاد »آیین نامه نحوه 
ایمن بار  بارگیری، حمل و مهار 
وسایل نقلیه باربری جاده ای«

ـ

4
ش نشانی

کپسول آت
9١90 )ملی( 

١ عدد 
به وزن 
حداقل 

2 kg

2 عدد به وزن حداقل 
4 kg

ص: ١ عدد به 
2/5t  ≤ وزن ناخال
2kg وزن حداقل

 ١
 :  2/5 t  ≥ ص

5t≤ وزن ناخال
2/5kg حداقل

عدد به وزن 
5  :١عدد  t  >ص

١4t  ≤ وزن ناخال
5kg به وزن حداقل

ص<  ١4t  :١عدد 
وزن ناخال

١0kgیا 
حداقل 

وزن 
به 

معادل
وزن 

هایی با  کپسول 

در صورت استفاده 
ازکپسول هایی با وزن 

ت کم یکی 
معادل باید دس

 5 kg ازکپسول ها حداقل
باشد.

5
ت و زمان

ش سرع
دستگاه سنج

6485 )ملی(
١

١
١

١
١

١
ـ

6
زنجیر چرخ

ـ
ک

حداقل دو حلقه به ازای هر محور محر
ـ

7
ک

الستی
١ـ2١69 )ملی(
2 )ملی( 2ـ١69
١ـ١093 )ملی(
2ـ١093 )ملی(

ش محوری وسیله نقلیه
مطابق آرای

ک مجاز 
حداقل آج الستی

های محور جلو چرخ 
m 3/2 و حداقل آج 

m
ک مجاز چرخ های 

الستی
ک 

ب و ید
محورهای عق

باشد. m ١/6 می 
m
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پیوست 3ـ مثلث شبرنگ

مثلث شبرنگ استاندارد ملی 3585

ف
توضیحاتمشخصه فني و حدود قابل قبولردی

قسمت های نوری مثلث اخطار نباید به آسانی جدا شود.١

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.

متر  میلی   300 از  نباید  مثلث  پایین  ضلع  و  پایه  سطح  بین  فاصله 
نماید. تجاوز 

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.

500± 50

50-25

  ³ 50

R=١5 ± 5

r ≥ 20

r ≥ 5

  ³ 70

h 
≥ 

60
0

فضای خالی

لبه هایی که لزومًا قرمز رنگ 
هستند حداکثر 5 میلی متر

ین
زم

ع 
تفا

ار

قسمت فلورسنت قرمز رنگ 
3١5cm2 ³  مساحت کل

قسمت منعکس کننده 
نور قرمز رنگ
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پیوست4ـ بازتابندها )مارکرها(

E4 ـ0070١١ ـECE70 مارکر عقب

ف
توضیحاتمشخصه فني و حدود قابل قبولردی

١

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

تمیز  قابل  آسانی  به  باید  عقب  نمای  شب  خارجی  سطح 
تمیز کردن  از  ناصافی که  نتیجه هیچ گونه  باشد.در  کردن 

باشد. نداشته  وجود  می کند  جلوگیری  خارجی  سطح 

جهت و نحوه نصب بر روی وسایل نقلیه باربري، مطابق شکل

2

مشخصه های ابعادی :

پهنا مارکر :

بر روی کامیون و تراکتور ١0mm ± ١40  )مطابق شکل(.

برای تریلرها و نیمه تریلرها 355 200±
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گزردميباشد.
گسفيدنشانهرن

گقرمزورن
گسياهنشانهرن

*درفرمهايسياهوسفيد،رن

ت شکل »ج«(
ت جزئیا

ق یکي از اشکال ١، 2 یا 3 با رعای
ب مارکرها در کامیون ها و تریلي ها با طول کمتر از ١3 متر )مطاب

ط نص
ف( شرای

شکل ال

شکل ١
شکل2

شکل 3
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گزردميباشد.
گسفيدنشانهرن

گقرمزورن
گسياهنشانهرن

*درفرمهايسياهوسفيد،رن

ت شکل »ج«(
ت جزئیا

ق یکي از اشکال 4، 5 یا 6 با رعای
ش از ١3 متر )مطاب

ب مارکرها در کامیون ها و تریلي ها با طول بی
ط نص

ب( شرای
شکل 

شکل 4
شکل5

شکل 6
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شکل پ( جزئیات مارکرهاي قابل نصب در عقب وسایل نقلیه

شکل 2

شکل ١

شکل 3

شکل 5

شکل 4

شکل 6



67

پیوست5

LED مشخصات چراغ هاي چشمك زن
 ـ قطر حباب چراغ باید حداقل ١80 میلي متر باشد.

 ـ باطري این چراغ ها باید داراي طول عمر مفید حداقل 600 ساعت براي حالت چشمک زن و 
باشد. پیوسته روشن  براي حالت  200 ساعت 

 ـ حباب این چراغ ها باید دوطرفه باشد.
 ـ تعداد 60 فالش در هر دقیقه را دارا باشد.

 ـ شدت نور چراغ هاي چشمک زن حداقل باید ١2cd باشد.
 ـ چراغ باید قابلیت ایستایي در روي سطح صاف را داشته باشد.

 ـ چراغ باید قابلیت آویز را داشته باشد.
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پیوست6ـ شب نماها

ـ   شب نماـ ویژگي ها و روش آزمون    استاندارد ملي ایران به شماره6494 ـ١١889 خودرو

توضیحاتحدود قابل قبولمرجعمشخصه فنيردیف

١
مشخصات نصب 

شب نما
استاندارد ١١889

زمین  سطح  به  نسبت  ارتفاع: 
و  میلی متر   250 حداقل 

میلی متر  900 حداکثر 
 ١500 تا  می تواند  ارتفاع  که 

یابد. افزایش  میلی متر 
روشنایی  سطح  نقطه  پهنا: 
نباید بیش از 400 میلی متر از 
خارجی ترین لبه خودرو فاصله 

باشد. داشته 
لبه ها داخلی شب نما نباید کمتر 
فاصله داشته  از 600 میلی متر 
خودرو  کلی  پهنای  باشد.اگر 
است  میلی متر  از ١300  کمتر 
 400 تا  می تواند  فاصله  این 

یابد. کاهش  میلی متر 

2 عدداستاندارد ١١889تعداد شب نما 2

بند 4 استاندارد مشخصات ویژه2
6494

مشخصات ظاهري 3
و ابعاد

مطابق با استانداردفصل 3
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١١889 چراغ هاي نشانگرـ ویژگي ها و روش آزمون    استاندارد ملي ایران به شماره665١ـ 

ف
توضیحاتحدود قابل قبولمرجعمشخصه فنيردی

١
ویژگي کلي 
چراغ هاي 

نشانگر جانبي

فصل 3 ـ
  بند 2

شود  ساخته  و  طراحي  نحوي  به  باید 
که در کارکرد عادي علي رغم نوسانات، 

باشد. داشته  مطلوبي  عملکرد 

تعداد2
بند 5  ـ١١ 
استاندارد 
١١889

با طول بیش از6 متر  برای خودروهای 
هر  در  تعداد  حداقل  و  است  اجباری 
وضعیت  به  مربوط  الزامات  باید  طرف 

نماید  رعایت  را  طولی 

موقعیت نصب3
بند 5ـ١١ 
استاندارد 
١١889

حداقل  زمین  سطح  باالی  از   : ارتفاع 
250 میلی متر و حداکثر ١500میلی متر
در  جانبی  نشانگر  یک  حداقل  طول: 
شود. نصب  خودرو  میانی  سوم  یک 

نباید  جانبی  نشانگر  چراغ  نزدیک ترین 
فاصله  خودرو  جلو  از  متر   3 از  بیش 

باشد. داشته 
جانبی  نشانگر  چراغ  دو  میان  فاصله 
مجاور از هم نباید از 3 متر بیشتر باشد 
که با توجه به ساختار خودرو تا 4 متر 

است. قبول  قابل  نیز 
جانبی  نشانگر  چراغ  عقب ترین  فاصله 
با انتهای خودرو نباید بیش از یک متر 

باشد.
از  بیش  طولشان  که  خودروهایی  برای 
نباشد کافی است که چراغ های  6 متر 
در  یا  اوّل  سوم  یک  در  جانبی  نشانگر 

شود. نصب  خودرو  انتهایی  سوم  یک 

پیوست7ـ نشانگرهای جانبی
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چراغ هاي نشانگر جانبی

چراغ هاي عقب



7١

پیوست8

مشخصات و نحوة نصب شبرنگ نمایان سازي ابعاد

 ـ مشخصات شبرنگ 
 ـ شبرنگ بایستي داراي استاندارد ١04 ـECE باشد. 

 ـ شبرنگ باید داراي عرض 5 سانتي متر باشد. 
رنگ شبرنگ ها در عقب قرمز و در سایر نقاط زرد و یا سفید باشد.

نحوه نصب 
 ـ شبرنگ ها بایستي در قسمت پایین  در ارتفاع حداقل 50 سانتي متر

 و حداکثر ١50 سانتي متر از سطح زمین نصب گردد. 

در قسمت پایین وسیله نقلیه شبرنگ بایستي تمام پهناي وسیله نقلیه را پوشش دهد. 

حداقل 50 سانتي متر

حداکثر ١50 سانتي متر
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اتاق  باید کامل یا حداقل به صورت شکل        در گوشه هاي باالي   ـ در قسمت هاي فوقاني 
گردد.  نصب  طرف  هر  از  سانتي متر   30 حداقل  طول  به  ه  وسیله  نقلی

حداکثر فاصله شبرنگ از لبه هاي اتاق در قسمت هاي باالي کف اتاق نباید بیشتر از 40 سانتي متر 
باشد.

حداکثر40 سانتي متر

حداکثر40 سانتي متر حداکثر40 سانتي متر

 30 حداقل 
سانتي متر



73

پیوست9ـ خودروـ سیستم هاي ممانعت از پاشش گل

استاندارد ملي ایران به شماره 650١

توضیحات مشخصه  کیفي و حدود  قابل  قبول

١ـ١ـ گلگیرها باید مناطق نزدیک به باال، جلو و پشت الستیک یا الستیک ها 
را به طریقه زیر بپوشانند: 

 )d( در حالت محورهاي منفرد یا محورهاي چندتایي که در آن فاصله
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  ³١/5R)30ºدر c از لبه جلو )به سمت جلوي وسیله نقلیه( )نوک
به لبه عقب )به سمت عقب وسیله نقلیه( )نوک A در ١00 میلي متر(

ب( محورهاي مجهز  به چرخ هاي هدایت نشونده
    )20º در c از لبه جلو )نوک          

RV  ³١/25R          
به لبه عقب )نوک A در ١00 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.

١ـ2ـ 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 ١ـ١ 
از ١50  که  یابد  امتداد  پایین  به سمت  اي  گونه  به  باید  و  گیرد  قرار 
به  یا  نشود،  بیشتر  ها  مرکز چرخ  از  عبوري  افقي  باالي خط  میلي متر 
اندازه اي که فاصله افقي بین لبه هاي پاییني از 60 میلي متر تجاوز نکند 

الف( )شکل4ـ 

الاقل جهت  که   )١ )شکل    )q( کلي  عرض  داراي  باید  گلگیر  ١ـ3ـ 
پوشاندن تمام پهناي الستیک)b( یا تمام پهناي دو الستیک )t( )براي 
حالت چرخ هاي دوقلو(کافي باشد،استفاده از این مقادیر میانگین براي 
باید   )t(و  )b( ابعاد  بوسیله سازنده مشخص مي شود.  الستیک/ چرخ، 
دیواره  روي  غیره   و  محافظ  نوار  شیار،  عالمت،  گونه  هر  باستثناي 

اندازه گرفته شوند. الستیک در ارتفاع توپي 

١ـ4ـ سمت جلوي قطعه عقب گلگیر باید به وسیله کاهش پاشش مجهز 
شود. این ماده باید داخل گلگیر را به اندازه ارتفاع معیني شده به وسیله 
خط مستقیمي که از مرکز چرخ مي گذرد و زاویه حداقل 30 درجه را با 

افق تشکیل مي دهد )شکل3( بپوشاند.
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١ـ5ـ 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.

2ـ١ـ پهناي باران گیر باید الزامات براي )q( در بند)ج( ١ـ١ را برآورده 
است،که در چنین  باران گیر در داخل گلگیر  کند، مگردر موردي که 

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 
لبه  فاصله شعاعي  آن،  افزایش مي یابد که در  تا 300 میلي متر  محور 
پاییني کناره خارجي، Rv، از ابعاد شعاع الستیک هاي نصب شده روي 

چرخ هاي محور، متجاوز نمي شود.

2ـ3ـ باران گیر نباید بیش از 300 میلي متر )که به صورت افقي اندازه گیري 
مي شود( از لبه عقبي الستیک فاصله داشته باشد.

2ـ4ـ در حالت محورهاي چندتایي که فاصله )d(  بین الستیک هاي 
رخ  چ مجموعه  تنها  است،  میلي متر   250 از  کمتر  مجاور  هاي  محور

باران گیر مجهز شوند. در زماني که فاصله )d( بین  باید به  هاي عقب 
این  از 250 میلي متر است،  در  بیشتر  الستیک هاي محورهاي مجاور 

باران گیر پشت هر چرخ، )شکل4ـ ب(، قرار گیرد. باید یک  یط  شرا

2ـ6ـ وجود شکاف هایي که امکان پاشش به بیرون را فراهم کنند، بین 
لبه عقب پاییني گلگیر و باران گیرها مجاز نیست.

3ـ کناره بیروني
عبارت است از عضوي که تقریباً در داخل یک صفحة عمودي که با صفحة 
طولي وسیلة نقلیه موازي مي باشد قرارداشته، و ممکن است قسمتي از 

گلگیر یا بدنة وسیله نقلیه باشد.
3ـ١ـ١ـ در حالت چرخ هاي هدایت نشونده، فاصله ) e ( بین صفحة 
طولي مماس بر دیواره بیروني الستیک، صرف نظر از تحدب الستیک در 
نزدیک زمین و لبه داخلي کناره باید از 75 میلي متر متجاوز نشود مگر 
اینکه شعاع لبه داخلي کناره،مساوي یا کمتر از ١ باشد، که درچنین 

حالتي نباید از ١00 میلي متر تجاوز نماید.)شکل١(

3ـ١ـ2ـ عمق کنارة خارجي در همه نقاط پشت خط عمودي عبور کننده 
از مرکز چرخ، نباید کمتر از 45 میلي متر امتداد داشته باشد. ممکن است 

عمق کناره ها در جلوي این خط به تدریج کاهش پیدا نماید.

3ـ2ـ در هنگام حرکت وسیله نقلیه هیچ گونه سوراخ ها و گشودگي هایي 
که قادر به پاشش به بیرون هستند نباید در کناره هاي خارجي یا مابین 

کناره هاي خارجي و قسمت هاي دیگر گلگیر موجود باشند.
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شکل ١ـ پهناي گلگیر و موقعیت لبه کناري آن

شکل 2ـ ابعاد گلگیر و کناره هاي بیروني
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شکل 3ـ موقعیت نصب گلگیر و باران گیر

شکل 4ـ ب ـ موقعیت سیستم هاي ممانعت از پاشش  براي محورهاي چندتایي

شکل4ـ الف ـ ابعاد گلگیر و کناره  بیروني براي محورهاي فر مان پذیر و ثابت
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 مســاوی اند، هــرگاه بــرای یــک عــدد ماننــد 
 نسبت و تناسب
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b d
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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.
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b b
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b b

 
 

 0a ca c
b cb
 

 
a a a
b b b


  

 

a b a b
c c c
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b d bd
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adb

c bc
d
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 ( درصد تغییر: برای هر کمیتی مقدار 2
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 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
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 ( درصد تغییر: برای هر کمیتی مقدار 2
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اعشاری 

 کسری

مقدار 
 نهایی

3 خواص عملیات:
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مقدار 
 اولیه
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 ( درصد تغییر: برای هر کمیتی مقدار 2
 
 

مقدار 
 اولیه

درصد به 
صورت 

عدد 
اعشاری 

 کسری

مقدار 
 نهایی

تساوی 

درصد و کاربردهای آن 
ــی را  ــدار نهای ــه و مق ــدار اولی ــدی از مق ــه، درص ــدار اولی ــن مق ــة بی ــد: رابط ــه درص 1 معادل

نشــان می دهــد.
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.

روابط رياضي  
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واحدهای اندازه گیری انگلیسی
1 واحدهای اندازه گیری طول

)mm(میلی متر 25/4=)cm( سانتی متر2/54= )in( اینچ 1
)in( اینچ 12= )�(فوت 1
≅ )in( اینچ 36=)�( فوت 3= )yd( یارد 1 )cm( سانتی متر 90
)m( متر 1609/344= )in( اینچ 63360=)�( فوت 5280= )mil( مایل خشکی 1
≅  مایل دریایی 1 ≅ فوت 6080  )m( متر 1853
≅  مایل دریایی 1 مایل خشکی 1/15

ضریب تبدیلبهبرای تبدیل از
 )با تقریب کمتر از 0/01(

1/61کیلومترمایل
2/54سانتی متراینچ
0/31مترفوت
0/91متریارد 

0/62مایلکیلومتر
0/39اینچسانتی متر

3/28فوتمتر
1/09یاردمتر

2 واحدهای اندازه گیری جرم

≅ )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 

3 واحدهای اندازه گیری حجم

)ml( میلی لیتر 5 = )tsp( قاشق چایخوری 1
)ml( میلی لیتر 15 = )tbsp( قاشق سوپ خوری 1
)ml( میلی لیتر 240 = )c( فنجان 1
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توان رسانی و ریشه گیری 
1 قوانین مربوط به توان رسانی

2 اتحادهاي جبري 

   اتحاد مربع دو جمله ای                                  
   اتحاد مزدوج                                                                  

   اتحاد جمله مشترک                                  

3 معادله درجه دوم                                                   

معادله ریشه ندارد 

                                 
                                                                

4 جدول تبدیل دما

فرمولبهاز

cسانتی گراد )سلسیوس(کلوین k /= − 273 15

kکلوینسانتی گراد )سلسیوس( C /= + 273 15

K)فارنهایتکلوین × / ) /−0 01 8 459 67

Fکلوینفارنهایت (f × / ) /= −0 0459 67 1 8

Fفارنهایتسانتی گراد )سلسیوس( ( / × C)= +01 8 32



15

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 

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

و600 و900 : و450 4 جدول نسبت های مثلثاتی زاویه های 0 و300

زاویه
 نسبت مثلثاتی

1

1

∞1

1∞
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5 روابط بین نسبت های مثلثاتی:

الف(                       ب(   

6 محیط و مساحت دایره:

  مساحت دایره

P r

S r

=

=

2

2

π

π P محیط دایره                  )r شعاع(  r

S r

=

=

2

2

π

π

)r شعاع( 

ABC  داریم: 7 در مثلث متساوی ا لساقین 

     

نمودار تابع خاص   

1 نمودار تابع خطی: 

2 نمودار تابع ثابت: 

A1=A2         ⇒         است A نیمساز زاویه AH  
H1=H2=90˚  ⇒        عمود است BC بر AH
BH=HC           ⇒        است BC  منصف ضلع AH {{ AH عمود منصف BC است

  tan α =  sin α 
  cos α 

⇒
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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=
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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

a  FF 
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(

روابط فيزيك   
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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 داه شده به یک جسم

تعادل گرمایی

گرمای منتقل شده از طریق رسانش

انبساط خطی

انبساط سطحی

انبساط حجمی

فرمول 
)معادله، رابطه(

کاربرد
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                            جدول تناوبی عنصر ها



)Kb( و بازها )Ka( ثابت تفکيك اسيدها                       
توجــه: در شــرایط یکســان )دمــا و غلظــت( هــر چــه ثابــت تفکیــک اســید یــا بــازی بزرگتــر 

باشــد، آن اســید یــا بــاز قــوی تــر اســت.

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

 
  

///
2226 9 1066 9 106 96 9 109 106 9 1010///6 9 10/// 6 9 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

 
  

///
3331 3 1011 3 101 31 3 103 101 3 1010///1 3 10/// 1 3 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

 
  

///
4447 4 1077 4 107 47 4 104 107 4 1010///7 4 10/// 7 4 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

 
  

///
4446 3 1066 3 106 36 3 103 106 3 1010///6 3 10/// 6 3 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

 
  

///
4445 6 1055 6 105 65 6 106 105 6 1010///5 6 10/// 5 6 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

 
  

///
1112 2 1022 2 102 22 2 102 102 2 1010///2 2 10/// 2 2 10بنزوئیک 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

 
  

///
5556 2 1066 2 106 26 2 102 106 2 1010///6 2 10/// 6 2 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

 
  

///
1111 8 1011 8 101 81 8 108 101 8 1010///1 8 10/// 1 8 10استیک 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

 
  

///
5551 7 1011 7 101 71 7 107 101 7 1010///1 7 10/// 1 7 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

 
  

///
1111 7 1011 7 101 71 7 107 101 7 1010///1 7 10/// 1 7 10کربنیک 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

 
  

///
7774 5 1044 5 104 54 5 105 104 5 1010///4 5 10/// 4 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

 
  

///
1115 6 1055 6 105 65 6 106 105 6 1010///5 6 10/// 5 6 10هیدروسولفوریک 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

 
  

///
8888 9 1088 9 108 98 9 109 108 9 1010///8 9 10/// 8 9 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

 
  

2225 1055 105 105 10105 10هیپوکلرو 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

 
  

8884 1044 104 104 10104 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

 
  

///
2224 5 1044 5 104 54 5 105 104 5 1010///4 5 10/// 4 5 10بوریک 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

 
  

///
1010105 4 1055 4 105 45 4 104 105 4 1010///5 4 10/// 5 4 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

 
  

///
22214 10114 101414 104 1014 1010///14 10/// 14 10

نام باز
فرمول 
شیمیایی

ثابت تفکیک
نام باز

فرمول 
شیمیایی

ثابت 
تفکیک

4444بوتیل آمینباز قویپتاسیم هیدروکسید 1044 104 104 10104 10

///تری متیل آمینباز قویسدیم هیدروکسید
5556 3 1066 3 106 36 3 103 106 3 1010///6 3 10/// 6 3 10

Ba(OH)2إباریم هیدروکسید
///آمونیاکباز قوی

5551 8 1011 8 101 81 8 108 101 8 1010///1 8 10/// 1 8 10

///پیریدینباز قویکلسیم هیدروکسید
9991 7 1011 7 101 71 7 107 101 7 1010///1 7 10/// 1 7 10

///دی متیل آمین
4445 4 1055 4 105 45 4 104 105 4 1010///5 4 10/// 5 4 10آنیلین///

1010107 4 1077 4 107 47 4 104 107 4 1010///7 4 10/// 7 4 10

///اتیل آمین
4444 5 1044 5 104 54 5 105 104 5 1010///4 5 10/// 4 5 10

(kb)

KOH

NaOH

(CH3)2 NH 

C2H5 NH2 

(kb)

C4H9 NH2 

(CH3)3 N 

NH3 

 C5H5N

C6H5 NH2 

Ca(OH)2إ
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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

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

شیر، کره، مایونزامولسیونمایعمایع در مایعمایع

ژله، ژل موی سرژلجامدمایع در جامدجامد

جامد

آیروسول گاز جامد در گازگاز 
دود، غبارجامد

رنگ های روغنی، سولمایعجامد در مایعمایع
چسب مایع

سول جامدجامدجامد در جامدجامد
سرامیک، شیشة 
رنگی، یاقوت، 

لعل، فیروزه
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1ـ2ـ تعيين  هزينه حمل توشه مسافر
به منظور تعیین میزان هزینه حمل برای توشه مسافر برای سفر با اتوبوس های پایانه های مسافربری 

بین شهری، از رابطه زیر استفاده می شود. 

 
هزینه حمل /( ) (X)= × ×

2 5

100  
)نرخ پایه بلیت(

  
که در آن:

هزینه حمل = هزینه که مسافر برای توشه مازاد خود )بیش از 20 کیلوگرم( بایستی بپردازد؛

X = میزان بار مازاد بر حسب کیلوگرم، حداکثر میزان بار مازاد 20 کیلوگرم است.



23

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 مکان های متفاوت باشد، مراحل 
1 تا 5 را مطابق نکات 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

2ـ2ـ نحوه محاسبه حد مجاز بلند کردن بار
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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

مثال های کاربردی
عالیم ایست، 

اضطراری، خاموش، 
عالیم 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 کمریند 
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 فقل شود 

باید از گوشي 
محافظ استفاده 

شود 
باید از پل 

استفاده شود 
قبل از شروع به 
کار قطع کنید

باید عینک 
حفاظتي 
بپوشید

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 
کمک های اولیه برانكارددوش اضطراریشستشوی چشم

اطالعات مسیرکمک های 
اولیه، مسیرهای فرار و 
خروجی های اضطراری

پنجره  اضطراري خروج خروجی اضطراری/ مسیر فرار
تلفن اضطرارينردبان فرار 
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عالئم ایمنی حریق و عالئم اضافی 

کپسول 
آتش نشانی

قرقره شلنگ
آتش نشانی

نردبان اضطراری 
حریق 

کلید هشدار کاله آتش نشانی 
حریق 

تلفن اضطراری 
حریق

عالیم 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 
ظرفشویی 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

عكسبرداري 
ممنوع

عدم دسترسي 
براي افراد با 
قطعات فلزي 
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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

4-    حفاظت کامل و استفاده از دستگاه های 
4- ممكن است تحت شرایط عادی منفجر 4-  قابلیت اشتعال باال تنفسی

شود

3-    حفاظت کامل و استفاده از دستگاه های 
شک 3- تحت شرایط معمولی مشتعل می گردد تنفسی و  حرارت  اثر  در  است  ممكن   -3

منفجر شود

کامل  ماسک  همراه  تنفسی  دستگاه  از    -2
2-  با حرارت مالیم مشتعل می گرددصورت استفاده گردد

تغییرات شیمیایی شدید می دهد ولی   -2
منفجر نمی شود

استفاده  تنفسی  دستگاه  از  1-  بایستی 
گردد

1- وقتی حرارت ببیند و گرم شود مشتعل 
می گردد

ناپایدار  حرارت  از  استفاده  اثر  در   -1
می 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 شک 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 

منظور 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

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(

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:  کاربپد
گازهای قابل اشتعال

 CO2 خاموش کننده های
خاموش کننده های هالون

کلید و پریز برق، تلفن، رایانه، 
تجهیزات برقیترانسفورماتورها

فلزات قابل اشتعالمنیزیم، سدیم، پتاسیم، آلومینیمخاموش کننده های پودر خشک

 میزان شدت نور در محیط های کار )لوکس(

لوکسفعالیت کاریردیف
50ـ20فضاهای عمومی با محیط تاریک1

100ـ50گذرگاه ها و راهروهای کارهای موقت2

200ـ100فضاهای کاری برای کارهایی که گاهاً انجام می شود3

500ـ200کارهایی که معموالً با کنتراست باال یا بر  روی قطعه بزرگ انجام می شود4

1000ـ500کارهایی که معموالً با کنتراست متوسط یا بر   روی قطعه کوچک انجام می شود5

2000ـ1000کارهایی که معموالً با کنتراست پایین یا بر  روی قطعه کوچک انجام می شود6

5000ـ2000کارهایی که معموالً با کنتراست پایین یا بر  روی قطعات ریز و یا تكرار زیاد انجام می شود7

10000ـ5000انجام کارهای ممتد و طوالنی با دقت باال8

20000ـ10000انجام کارهای خیلی خاص با کنتراست بسیار پایین9

A دسته

B دسته

C دسته

D دسته

E دسته
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 ارگونومی

حدود مجاز توصیه شده در خصوص نیروی کشیدن و هل دادن بار در راستای افقی

نیروهایی که نباید  از آن تجاوز شرایط
مثال هایی از نوع کارکرد )بر حسب کیلوگرم(

الف( وضعیت ایستاده
1ـ تمام بدن در کار دخالت 

دارد
حمل بار با فرغون23 کیلوگرم نیرو

2ـ عضالت اصلی دست و شانه 
خم شدن بر روی یک مانع برای حرکت  یک شيء 11 کیلوگرم نیرودست ها کاماًل کشیده شده اند

یا هل دادن یک شيء در ارتفاع باالتر از شانه

19 کیلوگرم نیروب( زائل زین

برداشتن یا جابه جا کردن یک قطعه از دستگاه 
هنگام تعمیر نگهداری 

جابه جا  کردن اشیا در محیط های کاری سربسته 
نظیر تونل ها یا کانال های بزرگ

13 کیلوگرم نیرویج( در حالت نشسته
کارکردن با یک فرم عمودی نظیر دستگیره های 

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 شرایط
مثال هایی از نوع کارکرد )بر حسب کیلوگرم(

کشیدن اجسام به سمت پایین 
در ارتفاع باالی سر

55 کیلوگرم نیرو
60 کیلوگرم نیروی

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 
به کار انداختن کنترل، گرفتن قالب22 کیلوگرم نیروارتفاع شانه

 25 cm کشیدن به سمت باال
)in 10 ( 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 
بسته بندی کردن باربندی، مهر و موم کردن بسته ها29 کیلوگرم نیروارتفاع آرنج

فشار دادن به سمت باال تا 
20کیلوگرم نیروارتفاع شانه

بلند کردن یک گوشه یا انتهای شيء نظیر یک 
لوله یا تیر آهن، بلند کردن یک شيء تا قسمت 

باالی تخته
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پشتی صندلی باید کاماًل به کمر بچسبد و پایین 
آن قوس طبیعی کمر را پوشش دهد.

شانه ها  باشد.  واقعی  درجه   90 برابر  آرنج  زاویه 
نیز در وضعیت راحت قرار داشته  باشند.

ران به صورت افقي بوده و زاویۀ آن با مفصل زانو 
بین 90 تا 110 درجه باشد.

اگر  گیرد  قرار  زمین  روی  کاماًل  باید  پاها  کف 
ارتفاع مناسب نیست از زیرپایی استفاده شود.

مچ دست در حالت طبیعی مستقیم روی صفحه 
کلید قرار می گیرد.

                           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

خاموش کننده آب و گاز تحت فشار و یا حاوی 1
5ترکیبات ضد یخ

2FFFP یا AFFF 5خاموش کننده حاوی

5خاموش کننده پودری یا سیلندر فوالدی3

5خاموش کننده کربن دی اکسید4

5خاموش کننده حاوی پودر تر شیمیایی5

خاموش کننده های حاوی پودر خشک شیمیایی 6
12با سیلندرهای آلومینیم و یا برنجی

خاموش کننده های حاوی پودر خشک شیمیایی 7
12با سیلندرهای فوالدی ریخته گری و مواد هالوژنه

بالن 8 دارای  و  پودر  حاوی  خاموش کننده های 
12)کارتریج( یا سیلندرهای فوالدی ریخته گری شده
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توضیحاتکد 

شیشه رنگی )معموالً سبز( کدهای 
70تا 79 مربوط به انواع شیشه های 

است

کاغذ یا مقوای ممزوج با پالستیک 
یا آلومینیم

آلومینیم

چوب

چوب پنبه

توضیحاتکد 

پارچه

کنف

شیشه ممزوج

شیشه بدون رنگ شفاف

کدهای 60 تا 69 به طور کلی مربوط به انواع پارچه ها است
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                     عاليم و کدهای بازيافت مواد مختلف
امروزه بازیافت به عنوان یكی 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.
یكی از عواملی که می تواند پس از استفاده از محصول، به سهولت تفكیک 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.

توضیحاتکد توضیحاتکد 

پلی اتیلن با چگالی پلی اتیلن تری فتاالت
باال

پلی اتیلن با چگالی پلی وینیل کلراید
پایین

پلی استایرنپلی پروپیلن

 سایر پالستیک ها   که 

عمدتاً شامل 
اکریلیک ها،     فایبرگالس، 
پلی آمید و مالمین )اوره 

فرمالدئید(

به  مربوط  ترتیب  به   14 تا   8 کدهای   
نیكل  قلیاتی،  اسیدی،  ـ  سرب  باتری های 
لیتیوم،  هیدرید،  متال  نیكل  کادمیوم، 
)باتری های  کربن  زینک  و  نقره،  اکسید 

قلمی معمولی( است.

مقوا
کاغذهای ممزوج 

با سایر مواد، کاغذ 
روزنامه، پاکت نامه 

و غیره
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کدها عبارت اند از: 

PETE -1 پالستیک کد 1: پلی اتیلن ترفتاالت، قابل بازیافت ترین و معمول ترین پالستیک است 
که به عنوان بطری های آب، نوشانه و ظرف های یک بار مصرف و غیره استفاده می شود. 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 است. 
معموالً در نخ های شیرینی، بسته بندی، قوطی های فشاری، کاورهای خشكشویی به کار می رود. بعد 

از بازیافت به عنوان بسته های حمل نامه، سطل های زباله، سیم بند و غیره استفاده می شود.
است.  مقاوم  فوق العاده  برابر حرارت  در  و  پایین  غلظت  با  پلی پروپیلن   :5 پالستیک کد   pp-5
راهنمایی و  بازیافت شده در چراغ   PP استفاده می شود.  و قوطی  بطری  نی، درهای  به عنوان 

دارد. کاربرد  کشویی  قفسه های  و  دوچرخه  پارک  جای  پارو،  رانندگی، 
PS -6  پالستیک کد 6: پلی استایرن که فوم معروف است، در ظروف یک بار مصرف دردار و غیره 
بكار می رود. فوق العاده سبک ولی حجیم است. PS به دلیل آنكه گرما را زیاد منتقل نمی کند، 
کاربرد زیادی دارد. با آنكه این ماده جزو برنامه های بازیافت شهرداری ها نیست، اما می تواند به 

عایق های حرارتی، شانه های تخم مرغ، خط کش و ظروف پالستیكی تبدیل شود.
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 

سفارشی هستند.
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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
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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
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شایستگی های غیر فنی
فصل 7
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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	

احترام	گذاشتن	به	
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
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سایت هاي کاربردي در حوزه حمل و نقل زمیني

آدرس سایت  سایت هاي مربوط به
حمل و نقل ردیف

http://www.rmto.ir 	سازمان	راهداري	و	حمل	و	نقل
	جاده	اي 1

http://estelam.rahvar120.ir استعالم	خالفی	خودرو 2

http://www.ttic.ir 	مرکز	اطالعات	علمی	و
تخصصی	حمل	و	نقل	ترافیک	 3

http://sherkatha.rmto.ir سامانه	سازمان	راهداری	کشور 4

http://www.mrud.ir وزارت	راه	و	شهرسازي 5

http://havades.mrud.ir 	سامانه	اطالعات	جامع	حوادث	و
سوانح	حمل	و	نقل	کشور 6

http://www.mrtct.com 		آموزشکده	علمي	کاربردي
شهید	تفویضي 7

http://www.raja.ir شرکت	قطارهاي	مسافري	رجا 8

http://www.uicb.ir 	اتحادیه	اتوبوس	رانی	های	شهری
کل	کشور 9

http://www.imo.org.ir 	سازمان	شهرداری	ها	و
دهیاری	های	کشور 10

http://upto.ir اتحادیه	سازمان	های	حمل	و	
نقل	همگانی	کشور 11

www.TRB.org سازمان	تحقیقات	حمل	و	نقل 12

http://www.141.ir مرکز	مدیریت	راه	های	کشور 13

http://www.irantransport.org مرجع	دانش	حمل	و	نقل 14

http://www.iranrahyar.ir سامانه	راهیار 15

http://www.trudo.ir اداره	کل	راه	و	شهرسازی	استان	
تهران 16

http://moayeneh.rmto.ir سامانه	معاینه	فني 17
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http://tehran.rmto.ir 	اداره	کل	حمل	و	نقل	پایانه	هاي
استان	تهران 18

http://iste.ir 	انجمن	مهندسي	حمل	و	نقل
	ایران 19

http://www.tarabord.com 	وب	سایت	تخصصي	حمل	و
	نقل	ایران 20

http://www.itair.ir انجمن	سراسری	شرکت	های	
حمل		و	نقل	بین	المللی	ایران 21

http://traffic.tehran.ir 	معاونت	حمل	و	نقل	و	ترافیک
شهرداری	تهران 22

http://portal.upto.ir 	اتحادیه	سازمان	های	حمل	و
نقل	همگانی	کشور 23

http://publictransport.tehran.ir 	سامانة	حمل	و	نقل	همگانی
شهر	تهران 24
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