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 ك 41191/ت114342شماره
4/6/1388 

 کشور ـ وزارت راه و ترابري ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزارت 
وزارت صنایع و معادن ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات وزارت امور اقتصادي 

و دارایی ـ جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران وزیران عضو کارگروه 
 یکصداستناد اصل  توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به

نامه  و سی و هشتم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و با رعایت تصویب
نامه مدیریت ایمنی حمل و  آیین 30/7/1387مورخ   ه41048ت/131401شماره 

 :نقل و سوانح رانندگی را بهشرح زیر تصویب نمودند

 
 
 
 

 وزارت کشور ـ  وزارت راه مسکن و شهرسازي ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش
 ،پزشکی  وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات
وزارت امور اقتصادي و دارایی ـ جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران 

وزیران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به 
ن و با استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایرا 

نامه  آیین 30/7/1387مورخ   ه41048ت/13140نامه شماره  رعایت تصویب
 :مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی را به شرح زیر تصویب نمودند

 فصل اول کلیات فصل اول کلیات
 1ماده  1ماده 

 
 :روند هاي زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ـ اصطالحات و واژه

 
 . ـ1386قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت ـ مصوب  قانون: -1
 .ستاد: ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت -2
 
 .کمیسیون: کمیسیون ایمنی راههاي وزارت راه و ترابري-3
 

 
 :روند هاي زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ـ اصطالحات و واژه

 
 . ـ1386مومی و مدیریت سوخت ـ مصوب قانون: قانون توسعه حمل و نقل ع -1
 .ستاد: ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت -2
 
 کمیسیون: کمیسیون مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی-3
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دستگاههاي مؤثر: دستگاههاي عضو کمیسیون ایمنی راهها و سایر  -4
ل شامل نیروي انتظامی، دستگاههاي مؤثر در کاهش حوادث و تلفات حمل و نق

وزارت راه و ترابري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنایع و 
معادن، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور، وزارت ارتباطات و فناوري 

اطالعات، وزارت امور اقتصادي و دارایی (بیمه مرکزي ایران)، سازمان صدا و سیما، 
و سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر سازمان پزشکی قانونی کشور 

 .جمهوري  اسالمی ایران
 
 .اورژانس: مرکز مدیریت حوادث و فوریتهاي پزشکی کشور -5
 
تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرك و « حومه شهر: براساس قانون  -6

حریم شهر عبارت است از قسمتی از » ـ 1384ـ مـصوب « نحوه تعیین آنها 
دون فاصله پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداري در آن اراضی ب

». ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوري شهرستان و بخش مربوط تجاوز نکند
 .همچنین منظور از کلمه حومه شهر همان حریم شهرها و مبادي ورودي آن است

 
بت (وزن) بندي از باالترین نس هاي جغرافیایی: مناطقی که در رتبه حوزه -7

نامه توسط کمیسیون  خیزي برخوردارند و به عنوان اولویت اول عملیاتی آیین حادثه
 .گردد تعیین می

 
تصادفات رانندگی: انواع وقایع منجر به جرح، فوت، خسارت و یا ترکیبی از آنها  -8

که در نتیجه برخورد یک یا چند وسیله نقلیه با یکدیگر و یا انسان، حیوان و شیء 
 .آید وجود می به
 

هاي عضو کمیسیون  مدیریت ایمنی حمل و نقل و  هاي مؤثر: دستگاه دستگاه -4
هرسازي وزارت سوانح رانندگی شامل نیروي انتظامی، وزارت  راه، مسکن و ش

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت  صنعت، معدن و تجارت، وزارت آموزش 
و پرورش، وزارت کشور، وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، وزارت امور اقتصادي 
و دارایی (بیمه مرکزي ایران)، سازمان صدا و سیما، سازمان پزشکی قانونی کشور و 

سازمان برنامه  اسالمی ایران و الل احمر جمهوريسازمان امداد و نجات جمعیت ه
 .و بودجه کشور

 .هاي پزشکی کشور اورژانس: مرکز مدیریت حوادث و فوریت -5
 
تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرك و « حومه شهر: براساس قانون  -6

حریم شهر عبارت است از قسمتی از » ـ 1384ـ مـصوب « نحوه تعیین آنها 
بدون فاصله پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداري در آن اراضی 

». ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوري شهرستان و بخش مربوط تجاوز نکند
 .همچنین منظور از کلمه حومه شهر همان حریم شهرها و مبادي ورودي آن است

 
برخوردارند و  خیزي مناطق پرخطر: مناطقی که از باالترین نسبت (وزن) حادثه -7

 .گردد نامه توسط کمیسیون تعیین می به عنوان اولویت اول عملیاتی آیین
 
تصادفات رانندگی: انواع وقایع منجر به جرح، فوت، خسارت و یا ترکیبی از  -8

ها که در نتیجه برخورد یک یا چند وسیله نقلیه با یکدیگر و یا انسان، حیوان و  آن
 .آید وجود می شیء به

 
نح رانندگی: وقایعی عالوه بر تصادفات رانندگی که وسیله نقلیه یا سوا -9

هاي جانی و مالی شوند از قبیل سقوط، واژگونی،  سرنشینان آن ، متحمل خسارت
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سوانح رانندگی: وقایعی عالوه بر تصادفات رانندگی که وسیله نقلیه یا  -9
سرنشینان آن به دالیلی غیر از تعریف ذکر شده براي تصادف، متحمل خسارتهاي 
جانی و مالی شوند از قبیل سقوط، واژگونی، ریزش بهمن، ریزش کوه، رانش زمین 

 .و وقوع سیل
 

نقل عمومی: تمامی وسایل نقلیه موتوري که فعالیت آنها حمل ناوگان حمل و  -10
شود. شامل انواع کامیون، اتوبوس،  و نقل عمومی بار و مسافر را شامل می

 بوس، سواري کرایه و مانند آنها. مینی

 .ریزش بهمن، ریزش کوه، رانش زمین و وقوع سیل
ناوگان حمل و نقل عمومی: تمامی وسایل نقلیه موتوري که فعالیت آنها حمل  -10

شود. شامل انواع کامیون، اتوبوس،  می بار و مسافر را شامل میو نقل عمو
 بوس، سواري کرایه و مانند آنها. مینی

ـ ساعت طالیی:  زمان رساندن مصدوم از لحظه وقوع حادثه تا اولین مرکز  -11
 .ها تروما ظرف یک ساعت در جاده

 

 3ماده 3ماده
معابر شهرها و حومه از ـ وزارت کشور موظف است براي افزایش ایمنی شبکه 

 :ها اقدامات ذیل را انجام دهد طریق شهرداري
 
پذیر مانند موتورسواران و  شناسایی موقعیت وقوع تصادفات کاربران آسیب -1

سازي این نقاط با اولویت  خیز شهرها و حومه آنها و ایمن عابران پیاده و نقاط حادثه
 .هزینه مهندسی اقدامات کم

 
هاي اجراي عملیات  راي تأمین ایمنی عبور و مرور در محدودهاقدامات الزم ب -2

 )267ـ  7نامه ایمنی راه (نشریه  عمرانی مطابق ضوابط مشخص شده در آیین
 .یابی و تجهیز شبکه به تابلوهاي پیام متغیر خبري مکان -3
 
 .ها کش ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو و یدك-4
 
 .هاي متخصص مقابله با مواد خطرناك تیمتقویت و تجهیز  -5
 

ـ وزارت کشور موظف است براي افزایش ایمنی شبکه معابر شهرها و حومه از 
 :ها اقدامات ذیل را انجام دهد طریق شهرداري

 
پذیر مانند موتورسواران و  شناسایی موقعیت وقوع تصادفات کاربران آسیب -1

سازي این نقاط با اولویت  حومه آنها و ایمنخیز شهرها و  عابران پیاده و نقاط حادثه
 .هزینه مهندسی اقدامات کم

 
هاي اجراي عملیات  اقدامات الزم براي تأمین ایمنی عبور و مرور در محدوده -2

 )267ـ  7نامه ایمنی راه (نشریه  عمرانی مطابق ضوابط مشخص شده در آیین
 .بريیابی و تجهیز شبکه به تابلوهاي پیام متغیر خ مکان -3
 
 .ها کش ساماندهی خدمات و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو و یدك-4
 
 .هاي متخصص مقابله با مواد خطرناك تقویت و تجهیز تیم -5
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 4ماده 4ماده
) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و 1ـ در راستاي تحقق اهداف جدول شماره (

قانون یاد شده، مدیریت نامه اجرایی  ) آیین11مدیریت مصرف سوخت و ماده (
شهري) به عهده وزارت  شهري و برون فوریتهاي پزشکی در حوادث رانندگی (درون

 .باشد بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می
 

شهري) به  شهري و برون مدیریت فوریتهاي پزشکی در حوادث رانندگی (درون
 .باشد عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می

 

 4ه ماد 1تبصره
ـ با توجه به اینکه فرماندهی صحنه تصادف بر عهده پلیس راهنمایی و رانندگی 

باشد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش  نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران می
پزشکی موظف است مدیریت فوریتهاي پزشکی را ضمن هماهنگی با پلیس انجام 

 .دهد

ایی و رانندگی نیروي انتظامی فرماندهی صحنه تصادف بر عهده پلیس راهنم
باشد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  جمهوري اسالمی ایران می
 .هاي پزشکی را  با هماهنگی پلیس انجام دهد موظف است مدیریت فوریت

 1تبصره  2تبصره
هاي کشور، راه و  ـ براي ارائه خدمات فوریتهاي پزشکی به مصدومان، وزارتخانه

ارتباطات و فناوري اطالعات، نیرو، رفاه و تأمین اجتماعی، دفاع و پشتیبانی ترابري، 
نیروهاي مسلح و همچنین نیروهاي نظامی، انتظامی و غیرنظامی، سازمان صدا و 
سیماي جمهوري اسالمی ایران و سایر سازمانهاي دولتی و غیردولتی و مؤسسات 

مان و آموزش پزشکی تابعه، موظف به همکاري الزم با وزرات بهداشت، در
 .باشند می

هاي کشور، راه و  هاي پزشکی به مصدومان، وزارتخانه ـ براي ارائه خدمات فوریت
ترابري، ارتباطات و فناوري اطالعات، نیرو، رفاه و تأمین اجتماعی، دفاع و پشتیبانی 

نیروهاي مسلح و همچنین نیروهاي نظامی، انتظامی و غیرنظامی، سازمان صدا و 
جمهوري اسالمی ایران و سایر سازمانهاي دولتی و غیردولتی و مؤسسات سیماي 

تابعه، موظف به همکاري الزم با وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
 .باشند می

 5ماده  5ماده 
نامه  ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است براي اجراي این آیین

رسانی شده، زمان رسیدن بر بالین  طالعضمن حضور در تمامی حوادث رانندگی ا
) دقیقه و در 8%) موارد به کمتر از (80مصدوم را در شهرها در هشتاد درصد (

 .) دقیقه برساند15%) موارد به کمتر از (80ها در هشتاد درصد ( جاده

ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیروهاي امداد جمعیت هالل احمر 
رسانی شده، زمان رسیدن  در تمامی حوادث رانندگی اطالع موظف اند ضمن حضور

) دقیقه و 8%) موارد به کمتر از (80بر بالین مصدوم را در شهرها در هشتاد درصد (
 .) دقیقه برساند15%) موارد به کمتر از (80ها در هشتاد درصد ( در جاده
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 تبصره تبصره

خدمات فوریتهاي پزشکی، وزارت وري و تسریع در ارائه  ـ به منظور افزایش بهره
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف سه ماه پس از ابالغ این 

یابی پایگاهها را به نحوي طراحی نماید تا  نامه ساختار ارائه خدمات و مکان آیین
ارائه خدمات استاندارد به مصدومین ناشی از حوادث ترافیکی در مدت زمانهاي 

 .یر گرددپذ تعیین شده امکان

وري و تسریع در ارائه خدمات فوریتهاي پزشکی، وزارت  ـ به منظور افزایش بهره
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاري جمعیت هالل احمر موظف اند  با 

ها را به  یابی پایگاه ها ساختار ارائه خدمات و مکان پایش مستمر وضعیت جاده
استاندارد به مصدومین ناشی از حوادث نحوي طراحی نماید تا ارائه خدمات 

 .پذیر گردد هاي تعیین شده امکان ترافیکی در مدت زمان
 6ماده 6ماده

ـ مهمترین وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مدیریت 
 .شود نامه به شرح زیر تعیین می هاي پزشکی در چارچوب این آیین فوریت

 .باطی اورژانس کشوراصالح و افزایش ظرفیت شبکه ارت-1
 
 .کارگیري نیروهاي داراي صالحیت علمی در مراکز و پایگاههاي اورژانس به -2
تجهیز و نوسازي ناوگان آمبوالنس کشور با توجه به اقلیم هر استان و گسترش  -3

 .خدمات امداد هوایی
 
 دهنده خدمات فوریتهاي پیش بیمارستانی موظفند از پایگاهها و مراکز ارائه -4
 مبوالنس صرفاً براي انتقال بیماران و مصدومین به مراکز درمانی استفاده نمایند وآ

کارگیري آمبوالنس توسط این مراکز به منظور جابجایی مصدومان یا بیماران  به
 .میان مراکز درمانی ممنوع است

 
هاي آموزش عمومی، با هدف ارتقاي سطح آگاهی مردم در  برگزاري دوره -5

هاي اولیه براي رسیدگی به مصدومان  انی و آشنایی با کمکرس خصوص امداد
 .تصادفات

هاي  ترین وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیدر مدیریت فوریت ـ مهم
 .شود نامه به شرح زیر تعیین می پزشکی در چارچوب این آیین

 .اصالح و افزایش ظرفیت شبکه ارتباطی اورژانس کشور-1
 
 
تجهیز و نوسازي ناوگان آمبوالنس کشور با توجه به اقلیم هر استان و گسترش  -2

 .خدمات امداد هوایی
 
 
 
هاي  پایش مستمر حوادث ترافیکی و ارائه خدمات به مصدومان و هماهنگی -3 

 .درون و فرابخشی براي رفع مشکالت احتمالی
 
وانمندي پایگاهها در توسعه و تجهیز پایگاهها براي افزایش ت -4تسهیل و تجهیز  

 دیدگان بر اساس استانداردهاي جهانی.  خصوص ارائه خدمات به حادثه
تکمیل، تجهیز و بروز رسانی ا سامانه تروما در راستاي دستیابی به ساعت   -5
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هاي  پایش مستمر حوادث ترافیکی و ارائه خدمات به مصدومان و هماهنگی -6
 .درون و فرابخشی براي رفع مشکالت احتمالی

 
ریزي در راستاي هماهنگی و ارتباط مستمر با مراکز مسؤول پایش  برنامه -7

 .همچنین سهولت ارتباط مددجویان با مراکز ارتباطات و پیاماي و  حوادث جاده
هاي خدمات فوریتهاي پزشکی در سطح  تجهیز پایگاهها و تبیین فرآیند -8

اي و شهري براي افزایش توانمندي پایگاهها در خصوص ارائه  پایگاههاي جاده
 .اییدیدگان بر اساس استانداردهاي جهانی به صورت زمینی و هو خدمات به حادثه

 .ریزي براي ایجاد سامانه تروما در راستاي دستیابی به ساعت طالیی برنامه -9

 .طالیی

 حذف تبصره
ـ ساعت طالیی به معناي رسیدن مصدوم از لحظه وقوع حادثه تا اولین مرکز تروما 

 .باشد هاي کشور می در جاده ظرف یک ساعت
 

 .هاي پزشکی در حوادث رانندگی اندازي بانک اطالعاتی خدمات فوریت راه-10
 

ارزیابی صحنه قبل از ورود به صحنه از طریق کارشناسان مرکز ارتباطات و  -11
 .بعد از ورود به صحنه از طریق تکنسین اورژانس

 
ي حاضر در صحنه با هدف کنترل صحنه و شناسایی سایر نیروهاي امداد -12

 .همکاري و تعامل با آنان براي مدیریت مؤثر خدمات فوریتهاي پزشکی
 هاي داغ، گرم، سرد و تشکیل نقطه بررسی صحنه از نظر نیاز به تشکیل ناحیه -13

و کمکهاي اولیه و  (start) آوري مصدومین در حوادث پرتلفات و انجام تریاژ جمع
 .در نهایت انتقال مجروحین

 

 
هاي پزشکی در  اندازي و بروز رسانی مستمر بانک اطالعاتی خدمات فوریت راه-6

 .حوادث رانندگی

 
ارزیابی صحنه قبل از ورود به صحنه از طریق کارشناسان مرکز ارتباطات و بعد  -7

 .از ورود به صحنه از طریق تکنسین اورژانس
 
 
گرم، سرد و تشکیل هاي داغ،  مدیریت صحنه از نظر نیاز به تشکیل ناحیه  -8

هاي  و کمک (start) آوري مصدومین در حوادث پرتلفات و انجام تریاژ نقطه جمع
 .اولیه و در نهایت انتقال مجروحین

 
فراخوان نیروهاي تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در -9

حوادث ویژه مربوط به مواد غیرمتعارف (رادیو اکتیو، بیولوژیک و شیمیایی) به 
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فراخوان نیروهاي تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در  -14
حوادث ویژه مربوط به مواد غیرمتعارف (رادیو اکتیو، بیولوژیک و شیمیایی) به 

 .صحنه حادثه
حمل مناسب اجساد متوفیان ناشی از تصادفات رانندگی در خارج از حریم  -15

 شهرها با استفاده از پوشش مناسب حمل جسد
 

 .حنه حادثهص
 

حمل مناسب اجساد متوفیان ناشی از تصادفات رانندگی در خارج از حریم  -10
 شهرها با استفاده از پوشش مناسب حمل جسد

 

 تبصره تبصره
ـ در صورت بروز حادثه شدید با تعداد مجروحین باال بر اساس درخواست اورژانس، 

حوزه امدادرسانی و خدمات هاي عملیاتی و اجرایی رسیدگی به حوادث در  سایر تیم
 .باشند پزشکی موظف به همکاري با اورژانس می

 

ـ در صورت بروز حادثه شدید با تعداد مجروحین باال بر اساس درخواست اورژانس، 
هاي عملیاتی و اجرایی رسیدگی به حوادث در حوزه امدادرسانی و خدمات  سایر تیم

 .باشند پزشکی موظف به همکاري با اورژانس می
 

 7ماده 7ماده
احمر موظف است اقدامات ذیل را انجام  ـ سازمان امداد و نجات جمعیت هالل

 :دهد
یابی پایگاههاي ثابت و سیار  مدیریت بهینه امکانات و تجهیزات و مکان -1

هاي جغرافیایی (با در نظر  احمر و نحوه استقرار آنها در تقاطع پرتصادف حوزه هالل
ابراتی الزم براي ارتباط صدا و دیتا با فرماندهی گرفتن تجهیزات تخصصی و مخ

 صحنه تصادف).
 
 .هاي پلیس راهور ناجا احمر در پاسگاهها و اتاقک استقرار نیروهاي هالل-2
انجام عملیات جستجو و نجات مصدومین و مجروحین گرفتار شده در حوادث  -3

 .دیدگان سانحهرانندگی و ارائه طرح عملیاتی و همچنین اسکان اضطراري 

احمر موظف است اقدامات ذیل را انجام  ـ سازمان امداد و نجات جمعیت هالل
 :دهد

یابی پایگاههاي ثابت و سیار  مدیریت بهینه امکانات و تجهیزات و مکان -1
هاي جغرافیایی (با در نظر  احمر و نحوه استقرار آنها در تقاطع پرتصادف حوزه هالل

ابراتی الزم براي ارتباط صدا و دیتا با فرماندهی گرفتن تجهیزات تخصصی و مخ
 صحنه تصادف).

 
هاي پلیس راهور ناجا به  احمر در پاسگاهها و اتاقک استقرار نیروهاي هالل-2

 منظور افزایش توان و ظرفیت امدادي در ایام خاص و پر ترافیک سال
ادث انجام عملیات جستجو و نجات مصدومین و مجروحین گرفتار شده در حو -3

 .دیدگان رانندگی و اسکان اضطراري سانحه
 8ماده  8ماده 
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 :وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات موظف است اقدامات ذیل را انجام دهد -
ـ نصب تجهیزات مخابراتی الزم به منظور پوشش کامل شبکه، از طریق 1

شهري و  در تمامی راههاي برون (G.S.M) شناسائی نقاط کور شبکه مخابراتی
) کیلومتري شهرها در  30هاي جغرافیایی و در حوزه ( شهري بویژه حوزه درون

 .سطح استانها
اندازي فرماندهی صحنه  ـ تأمین بسترهاي مخابراتی مورد نیاز براي ایجاد و راه2

تصادف و همکاري و اقدام الزم در رابطه با ایجاد فرکانس مشترك ارتباطی بین 
اي، اورژانس و سازمان امداد و  ل و نقل جادهپلیس راه، سازمان راهداري و حم

 .احمر  نجات جمعیت هالل
 
اندازي سیستم جامع تصادفات   تأمین بستر مخابراتی مورد نیاز به منظور راه -3

براي پاسگاههاي پلیس راه و تأمین دسترسی براي دستگاههاي مؤثر با همکاري 
 نیروي انتظامی(فاواناجا).

رسانی از وقوع حوادث  تی مورد نیاز به منظور اطالعتأمین بسترهاي مخابرا -4
ترافیکی توسط رانندگان واجد شرایط ناوگان حمل و نقل عمومی به مراکز پلیس، 

 .احمر اورژانس، راهداري و هالل

 :وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات موظف است اقدامات ذیل را انجام دهد -
 و اینترنت پرسرعت تجهیزات مخابراتیـ نصب ، تجهیز، بروز رسانی و توسعه 1

 الزم به منظور پوشش کامل شبکه، از طریق شناسائی نقاط کور شبکه مخابراتی
(G.S.M) هاي جغرافیایی  شهري بویژه حوزه شهري و درون در تمامی راههاي برون

ها و تأمین بسترهاي مخابراتی  ) کیلومتري شهرها در سطح استان 30و در حوزه (
رسانی از وقوع حوادث ترافیکی توسط رانندگان واجد  به منظور اطالعمورد نیاز 

شرایط ناوگان حمل و نقل عمومی به مراکز پلیس، اورژانس، راهداري و 
 .احمر هالل

اندازي فرماندهی  ـ تأمین و توسعه بسترهاي مخابراتی مورد نیاز براي ایجاد و راه2
ا ایجاد فرکانس مشترك ارتباطی صحنه تصادف و همکاري و اقدام الزم در رابطه ب

اي، اورژانس و سازمان امداد و  بین پلیس راه، سازمان راهداري و حمل و نقل جاده
 .احمر  نجات جمعیت هالل

 
اندازي سیستم جامع تصادفات   تأمین بستر مخابراتی مورد نیاز به منظور راه -3

ؤثر با همکاري براي پاسگاههاي پلیس راه و تأمین دسترسی براي دستگاههاي م
 نیروي انتظامی (فاوا).

 
 9ماده 9ماده

ـ وزارت امور اقتصادي و دارایی (بیمه مرکزي ایران) موظف است ظرف شش ماه 
اي موجود براي افزایش اثر بازدارندگی  نسبت به اصالح و بازنگري مقررات بیمه

اطالعات ثبت آنها از وقوع تخلفات و تشویق به رعایت قوانین ترافیکی، مبتنی بر 
شده و سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان (به ویژه ناوگان حمل ونقل عمومی و 

 .موتورسیکلت) اقدام نماید
 

ـ وزارت امور اقتصادي و دارایی (بیمه مرکزي ایران) موظف است  بصورت مستمر 
اي موجود براي افزایش اثر  نسبت به اصالح ، بازنگري و بروز رسانی مقررات بیمه

زدارندگی آنها از وقوع تخلفات و تشویق به رعایت قوانین ترافیکی، مبتنی بر با
اطالعات ثبت شده و سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان (به ویژه ناوگان حمل 

 .ونقل عمومی و موتورسیکلت) اقدام نماید
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 تبصره تبصره
اجراي ـ وزارت امور اقتصادي و دارایی (بیمه مرکزي ایران) موظف است ضمن 

دقیق مفاد دستورالعمل اجرایی نحوه مشارکت صنعت بیمه در کاهش آسیبهاي 
قانون)، ظرف مدت دو ماه پس از ابالغ این  5سوانح رانندگی (موضوع ماده 

نامه، مقررات مربوط به پرداخت خسارات حوادث رانندگی را به نحوي اصالح  آیین
ت وارده به وسایل نقلیه در اثر گر ملزم به پرداخت خسارا نماید که شرکتهاي بیمه

انجام عملیات نجات و رهاسازي که به تأیید پلیس راهنمایی و رانندگی رسیده 
 .است، شوند

ـ وزارت امور اقتصادي و دارایی (بیمه مرکزي ایران) موظف است ضمن اجراي 
هاي  دقیق مفاد دستورالعمل اجرایی نحوه مشارکت صنعت بیمه در کاهش آسیب

قانون)، بصورت مستمر مقررات مربوط به پرداخت  5دگی (موضوع ماده سوانح رانن
گر ملزم به  خسارات حوادث رانندگی را به نحوي اصالح نماید که شرکتهاي بیمه

پرداخت خسارات وارده به وسایل نقلیه در اثر انجام عملیات نجات و رهاسازي که 
 .به تأیید پلیس راهنمایی و رانندگی رسیده است، شوند

 نقلیه فصل سوم ـ ارتقاي ایمنی وسایط
 

 نقلیه فصل سوم ـ ارتقاي ایمنی وسایط

 10ماده 10ماده
 

 :ـ وزارت صنایع و معادن موظف است اقدامات ذیل را انجام دهد
بررسی و تجزیه و تحلیل ساالنه تصادفات و تلفات مربوط با هر یک از انواع  -1

عمومی) با همکاري پلیس راهنمایی و  وسایل نقلیه (با اولویت ناوگان حمل و نقل
رانندگی ناجا در کمیسیون (کمیته تخصصی ناوگان) و شناسائی و رفع نواقص فنی 

 .سازي آنها در فرآیند تولید و یا ورود وسیله نقلیه موجود و بهینه
 
 شده) در رابطه با چگونگی تجهیز خودروها و به ارائه برنامه اجرائی (زمانبندي -2

نقلیه حمل بار و مسافر (با اولویت ناوگان حمل و نقل عمومی) به ویژه وسایل 
 .سیستم ترمز ضدقفل، کیسه هوا و سایر تجهیزات ایمنی اجباري

 
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است ظرف سه ماه پس از  -3

نامه، براساس پیشنهادات کمیسیون (کمیته تخصصی ناوگان)،  ابالغ این آیین

 
 :است اقدامات ذیل را انجام دهدـ وزارت  صنعت، معدن و تجارت موظف 

 
بررسی ،  تجزیه و تحلیل ساالنه تصادفات و تلفات مربوط با هر یک از انواع  -1

وسایل نقلیه (با اولویت ناوگان حمل و نقل عمومی) با همکاري پلیس راهنمایی و 
رانندگی ناجا در کمیسیون (کمیته تخصصی ناوگان) و شناسائی و رفع نواقص فنی 

هاي  سازي آنها در فرآیند تولید و یا ورود وسیله نقلیه و الزام شرکت بهینهموجود و 
 اجراهاي مناسب تولید  و ورود خودرو به رفع ایرادات مربوطه با تمهید ضمانت

 
نظارت بر تجهیز خودروها به سیستم ترمز ضد قفل، کیسه هاي راننده و   

سرنشینان و سایر تجهیزات ایمنی اجباري با اولویت ناوگان عمومی حمل بار و 
 مسافر
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نداردها و الگوهاي فصلی کارشناسی شده براي کاله ایمنی و محافظ پا و سایر استا
موارد مرتبط با ایمنی براي موتورسیکلت سواران را تهیه یا بازنگري و به 

 .عالی استاندارد ارائه نماید شوراي
 
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است ظرف سه ماه پس از  -4

نامه، براساس پیشنهادات کمیسیون (کمیته تخصصی ناوگان)،  آیینابالغ این 
استانداردهاي ایمنی و رفاهی خودروهاي تولید داخل و وارداتی (ازجمله کمربند 

نشانی و جعبه  ایمنی، کیسه هوا، سیستم تنظیم دور جعبه دنده، کپسول آتش
ري و به هاي اولیه ویژه ناوگان حمل و نقل عمومی) را تهیه یا بازنگ کمک

 .عالی استاندارد ارائه نماید شوراي
 
کمیسیون (کمیته تخصصی ناوگان) موظف به بررسی ساالنه سوابق تصادفات  -5

و تلفات هر یـک از انواع وسیـله نقلیه موجود در کشور و اعالم سطح ایمنی نسـبی 
 .باشد بندي می آنها بر حسب سیستم درجه

استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است ظرف سه ماه سازمان ملی   -3
یون (کمیته تخصصی نامه، براساس پیشنهادات کمیس پس از ابالغ این آیین

ناوگان)، استانداردها و الگوهاي فصلی کارشناسی شده براي کاله ایمنی و محافظ 
پا و سایر موارد مرتبط با ایمنی براي موتورسیکلت سواران را تهیه یا بازنگري و به 

 .عالی استاندارد ارائه نماید شوراي
 
ت ظرف سه ماه پس سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف اس -4

نامه، براساس پیشنهادات کمیسیون (کمیته تخصصی ناوگان)،  از ابالغ این آیین
استانداردهاي ایمنی و رفاهی خودروهاي تولید داخل و وارداتی (ازجمله کمربند 

نشانی و جعبه  ایمنی، کیسه هوا، سیستم تنظیم دور جعبه دنده، کپسول آتش
و نقل عمومی) را تهیه یا بازنگري و به هاي اولیه ویژه ناوگان حمل  کمک

 .عالی استاندارد ارائه نماید شوراي
 
کمیسیون (کمیته تخصصی ناوگان) موظف به بررسی ساالنه سوابق تصادفات -2 

و تلفات هر یـک از انواع وسیـله نقلیه موجود در کشور و اعالم سطح ایمنی نسـبی 
 .باشد بندي می آنها بر حسب سیستم درجه

 11ماده 11ماده
ـ وزارت راه و ترابري موظف است به منظور ارتقاي ایمنی وسایل نقلیه با مشارکت 

اندازي مراکز معاینه فنی ناوگان حمل ونقل عمومی  بخش خصوصی نسبت به راه
اي، ظرف شش ماه از ابالغ  (به جز سواري کرایه) و الزام به بازدید منظم دوره

 .نامه اقدام نماید آیین

راه و ترابري موظف است به منظور ارتقاي ایمنی وسایل نقلیه با مشارکت ـ وزارت 
اندازي مراکز معاینه فنی ناوگان حمل ونقل عمومی  بخش خصوصی نسبت به راه

 .اي اقدام نماید (به جز سواري کرایه) و الزام به بازدید منظم دوره

 سازي، ارتقاي آموزش همگانی و اصالح رفتار فصل چهارم ـ فرهنگ
 پرخطر رانندگان

سازي، ارتقاي آموزش همگانی و اصالح رفتار  فصل چهارم ـ فرهنگ
 پرخطر رانندگان
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 12ماده 12ماده
 :ـ پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا موظف است اقدامات ذیل را انجام دهد

اندازي کامل سیستم جامع تصادفات ظرف شش ماه پس از ابالغ این  راه -1
نظارت مستمر بر ثبت دقیق اطالعات حوادث رانندگی، در تمامی نامه و اعمال  آیین

 .هاي پلیس راه کشور پاسگاه
 

 :ـ پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا موظف است اقدامات ذیل را انجام دهد
بروزرسانی مستمر و کامل  سامانه جامع تصادفات( سامانه جامع مشارکت در   -1

مستقر در وزارت راه و شهرسازي)   اطالعات حوادث و سوانح حمل و نقل کشور
براي اعمال نظارت مستمر بر ثبت  هوشمندسازي ابزارهاي کنترلی و نظارتی پلیس

 .هاي پلیس راه کشور دقیق اطالعات حوادث رانندگی، در تمامی پاسگاه
 

 تبصره تبصره
سازي بستر الزم، اطالعات و آمار  ـ دستگاههاي مؤثر موظفند، ضمن فراهم

 .مربوط را به صورت بهنگام در سیستم جامع تصادفات ثبت نمایندعملکردي 
سازي بستر الزم، اطالعات و آمار  هاي مؤثر موظفند، ضمن فراهم ـ دستگاه

 .عملکردي مربوط را به صورت بهنگام در سیستم جامع تصادفات ثبت نمایند
 
کی، فراهم ساختن امکان تجزیه و تحلیل آماري تصادفات به صورت دینامی -2

هاي  براي سازمانهاي دخیل در امر کاهش تصادفات، براساس سطح دسترسی
 .تعریف شده

تبصره ـ سطح دسترسی به بانک اطالعات تصادفات براي دستگاههاي مؤثر در 
 .گردد کمیسیون تعیین می

 
سازي) به منظور  همکاري با کمیسیون (کمیته تخصصی آموزش و فرهنگ -3

مؤثر در وقوع تصادفات براساس تجزیه و تحلیل آمار تعیین علل و عوامل انسانی 
 .تصادفات و نسبت سهم هر یک از علل

 
هاي  هاي پلیـس راه براساس تجزیـه و تحلیـل هدفمـندکردن فعالیت گشت-4

هاي زمانی پرتصادف و با در نظر گرفتن  آماري اطالعات تصادفات، در بازه
 .هاي جغرافیایی حوزه

 
فراهم ساختن امکان تجزیه و تحلیل آماري تصادفات به صورت دینامیکی،  -2

هاي  هاي دخیل در امر کاهش تصادفات، براساس سطح دسترسی براي سازمان
 .تعریف شده

هاي مؤثر در  ـ سطح دسترسی به بانک اطالعات تصادفات براي دستگاهتبصره 
 .گردد کمیسیون تعیین می

 
سازي) به منظور  همکاري با کمیسیون (کمیته تخصصی آموزش و فرهنگ -3

تعیین علل و عوامل انسانی مؤثر در وقوع تصادفات براساس تجزیه و تحلیل آمار 
 .تصادفات و نسبت سهم هر یک از علل

 
هاي  هاي پلیـس راه براساس تجزیـه و تحلیـل هدفمـندکردن فعالیت گشت-4

هاي زمانی پرتصادف و با در نظر گرفتن  آماري اطالعات تصادفات، در بازه
 .هاي جغرافیایی حوزه
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وشیاري رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی به کنترل و ثبت وضعیت ه -5
گیري اتفاقی و رانندگان درگیر در تصادف (اعم از مقصر یا غیرمقصر)  صورت نمونه

آلودگی و  از طریق تست مصرف موادمخدر، روانگردان، مشروبات الکلی و خواب
 .مانند آنها

 .راه کنترل ساعات کاري رانندگان حمل و نقل عمومی توسط عوامل پلیس -6
 هاي موجود، براي تقویت کنترل استفاده از توان بالقوه مردمی و نیز فناوري -7

 .(نامحسوس و کاهش تخلف توسط رانندگان (به ویژه ناوگان حمل ونقل عمومی
ارایه طرح یکپارچه فرماندهی صحنه تصادف با همکاري دستگاههاي مؤثر  -8
 .کمیسیون ظرف دو ماه به
 
 داران و هاي کامیون اي، اتحادیه راهداري و حمل ونقل جادههماهنگی با سازمان -9

 هاي حمل نقل بین شهري، به منظور طراحی و اجراي ساز وکار الزم براي شرکت
تشدید برخورد با تکرار تخلفات رانندگی توسط رانندگان ناوگان حمل ونقل عمومی 

اي (به  خلف جادهبراساس قوانین و مقررات بازدارنده موجود و الزام رانندگان پرت
هاي نصب تجهیزات و  ویژه در دو مورد سرعت و سبقت) به پرداخت هزینه

 .روي وسایل نقلیه مربوط (GPS) شده از جلمه هاي کنترلی تعریف سیستم
 

 هاي الزم براي ایجاد ها و دستورالعمل نامه اصالح قوانـین و مقررات، آیین -10
ساز و  مرتکبین تخلفات حادثههاي بازدارنده درخصوص متخلفین و  محدویت

پیشگیري از وقوع تصادفات با همکاري وزارت کشور و وزارت راه و ترابري ظرف 
 .شش ماه

 
 هاي جرائم تشدید کنترل و مهار رانندگان پرتخلف با استفاده از ابزار بدهی -11

 نشده براي احضار، تذکر، تعهد، آموزش و مانند آنها (به ویژه رانندگان حمل پرداخت

کنترل و ثبت وضعیت هوشیاري رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی به  -5
ر تصادف (اعم از مقصر یا غیرمقصر) گیري اتفاقی و رانندگان درگیر د صورت نمونه

آلودگی و  از طریق تست مصرف موادمخدر، روانگردان، مشروبات الکلی و خواب
 .ها مانند آن

 .کنترل ساعات کاري رانندگان حمل و نقل عمومی توسط عوامل پلیس راه -6
 هاي موجود، براي تقویت کنترل استفاده از توان بالقوه مردمی و نیز فناوري -7

  حسوس و کاهش تخلف توسط رانندگان (به ویژه ناوگان حمل ونقل عمومی).نام
 نظارت بر حسن انجام طرح یکپارچه فرماندهی صحنه تصادف  -8
 
 داران و هاي کامیون اي، اتحادیه هماهنگی با سازمان راهداري و حمل ونقل جاده-9

 زم برايهاي حمل نقل بین شهري، به منظور طراحی و اجراي ساز وکار ال شرکت
تشدید برخورد با تکرار تخلفات رانندگی توسط رانندگان ناوگان حمل ونقل عمومی 

اي (به  براساس قوانین و مقررات بازدارنده موجود و الزام رانندگان پرتخلف جاده
هاي نصب تجهیزات و  ویژه در دو مورد سرعت و سبقت) به پرداخت هزینه

 .روي وسایل نقلیه مربوط (GPS) شده از جلمه هاي کنترلی تعریف سیستم
 

هاي الزم  ها و دستورالعمل نامه بروز رسانی مستمرقوانـین و مقررات، آیین  -10
هاي بازدارنده درخصوص متخلفین و مرتکبین تخلفات  محدویت  براي ایجاد

ساز و پیشگیري از وقوع تصادفات با همکاري وزارت کشور و وزارت راه و  حادثه
 ترابري

 
 هاي جرائم کنترل و مهار رانندگان پرتخلف با استفاده از ابزار بدهی تشدید -11

نشده براي احضار، تذکر، تعهد، آموزش و مانند آنها  و طراحی و اجراي  پرداخت
 ضمانت اجراهاي نوین و موثر (به ویژه رانندگان حمل و نقل عمومی).
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 و نقل عمومی).
 

اي (شامل عالئم راهنمائی و  اعالم معایب و نواقص تابلوها و عالئم جاده-12
 .هاي ایمنی) به وزارت راه و ترابري رانندگی، هشدارها و توصیه

 
 اجراي دوره آموزش تخصصی بررسی وضعیت ایمنی راه براي کارشناسان-13

انتظامی ناجا (با هماهنگی  تصادفات راهنمایی و رانندگی از طریق دانشگاه علوم
وزرات راه و ترابري)، به منظور امکان ثبت نظریه کارشناسی مرتبط با نوع و عوامل 

 .مؤثر راه در وقوع تصادف، در زمان تنظیم کروکی تصادفات
 

 :تشدید اقدامات کنترلی درخصوص موتورسازان شامل -14
 

یمنی (اعم از راکب و اي موتورسواران فاقد کاله ا ه الف ـ تشدید کنترل جاد
ها و  نشین در جاده نشین) و اعمال محدودیت تردد با بیش از یک نفر ترك ترك

 .کیلومتري شهرها حاشیه سی
 

» اي ویژه تردد جاده« هاي ویژه براي صدور گواهینامه  ب ـ طراحی و اجراي آزمون
ها  دهتجربه در جا براي راکبین موتورسیکلت با هدف کاهش حضور موتورسواران کم

 .و کنترل آنان
 

اي به ارائه مدارك مثبته اعم  کردن ادامه تردد موتورسواران متخلف جاده ج ـ منوط
اي، پالك موتورسیکلت، عدم خالفی و مانند  از گواهینامه ویژه موتورسواران جاده

 آنها.
ها و نهادهاي  هاي دولتی و وابسته به دولت و نیز شرکت دـ هماهنگی با سازمان

 
ئم راهنمائی و اي (شامل عال اعالم معایب و نواقص تابلوها و عالئم جاده-12

 .هاي ایمنی) به وزارت راه و ترابري رانندگی، هشدارها و توصیه
 

هاي  آموزش تخصصی بررسی وضعیت ایمنی راه براي  اجراي مستمر دوره-13
کارشناسان تصادفات راهنمایی و رانندگی از طریق دانشگاه علوم انتظامی ناجا (با 

ثبت نظریه کارشناسی مرتبط با  هماهنگی وزرات راه و ترابري)، به منظور امکان
 .نوع و عوامل مؤثر راه در وقوع تصادف، در زمان تنظیم کروکی تصادفات

 
 :تشدید اقدامات کنترلی درخصوص موتورسازان شامل -14

 
اي موتورسواران فاقد کاله ایمنی (اعم از راکب و  ه الف ـتشدید کنترل جاد

ها و  نشین در جاده یک نفر تركنشین) و اعمال محدودیت تردد با بیش از  ترك
 .کیلومتري شهرها حاشیه سی

 
» اي ویژه تردد جاده«هاي ویژه براي صدور گواهینامه  ب ـ طراحی و اجراي آزمون

ها  تجربه در جاده براي راکبین موتورسیکلت با هدف کاهش حضور موتورسواران کم
 .و کنترل آنان

 
اي به ارائه مدارك مثبته  متخلف جادهج ـ  مشروط نمودن ادامه تردد موتورسواران 

اي، پالك موتورسیکلت، عدم خالفی و  اعم از گواهینامه ویژه موتورسواران جاده
 ها. مانند آن

 
ها و نهادهاي  هاي دولتی و وابسته به دولت و نیز شرکت دـ هماهنگی با سازمان
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لشگري در رابطه با الزام موتورسواران اداري مربوط به استفاده از کاله  کشوري و
 .ایمنی و نظارت مستمر بر حسن اجراي آن

 

اده از کاله کشوري و لشگري در رابطه با الزام موتورسواران اداري مربوط به استف
 .ایمنی و نظارت مستمر بر حسن اجراي آن

 )NIX(لزوم اتصال به مرکز ملی تبادل اطالعات -15
 

 13ماده 13ماده
ـ دستگاههاي مؤثر موظفند به منظور آموزش و ارتقاي فرهنگ ایمنی ترافیک، 

) پیوست 1اقدامات مؤثر در زمینه آموزش ایمنی ترافیک را مطابق جدول شماره (
است اجرا و نتایج اقدامات  وزیران تأیید شده نامه هیئت ه مهر پیوست تصویبکه ب

انجام شده را برابر شاخصهاي ارزیابی عملکردي، هر سه ماه یک بار به ستاد ارایه 
 نمایند.

هاي مؤثر موظفند به منظور آموزش و ارتقاي فرهنگ ایمنی ترافیک،  ـ دستگاه
) پیوست 1ترافیک را مطابق جدول شماره (اقدامات مؤثر در زمینه آموزش ایمنی 

است اجرا و نتایج اقدامات  وزیران تأیید شده نامه هیئت که به مهر پیوست تصویب
هاي ارزیابی عملکردي، هر سه ماه یک بار به ستاد ارایه  انجام شده را برابر شاخص

 نمایند.
 حذف 1تبصره

ارتقاي فرهنگ ترافیک  ها در قالب طرح جامع آموزش و جزئیات اجراي برنامه-
 .شود نامه توسط ستاد ابالغ می ظرف یک ماه پس از ابالغ این آیین

 
وزارت آموزش و پرورش موظف است با همکاري پلیس راهور نیروي انتظامی 

هاي آموزشی مناسب در خصوص توسعه فرهنگ عبور و  اسالمی سرفصل جمهوري
ف را تدوین و در قالب مرور و رانندگی ایمن را براي مقاطع تحصیلی مختل

 هاي مهارتی آموزش دهد. آموزش
 2تبصره  2تبصره 

نامه  تـ مجموعه شاخصهاي ارزیابی عملکرد ظرف یک ماه پس از ابالغ این آیین
 .شود توسط ستاد ابالغ می

 
صداو سیماي جمهوري اسالمی موظف است به منظور توسعه آموزش هاي عمومی 

هاي متنوع(گفتگو  هاي مختلف در قالب ن، برنامهفرهنگ عبور مرور و رانندگی ایم
 محور، مسابقه، تیزر و....) تهیه و پخش نماید.

 ها و اقدامات مدیریتی فصل پنجم ـ هماهنگی ها و اقدامات مدیریتی فصل پنجم ـ هماهنگی
 14ماده 14ماده

CabinetOffice.ir
www.dotic.ir



 
مصوب » آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی

04/06/1388 
 

 
 متن اصالحیه پیشنهادي سازمان برنامه

 .ـ دبیرخانه کمیسیون موظف است اقدامات زیر را انجام دهد
هاي علمی ارزیابی و سنجش میزان رشد یا کاهش تلفات و  تعیین شاخص-1

مجروحان سوانح رانندگی (با هدف تغییر رویکرد در جایگزینی نسبتهاي آماري به 
هاي وقوع) با استفاده از نتایج آخرین مطالعات و پژوهشهاي  جاي قدر مطلق

و ارایه گزارش آن به گرفته جهانی در کمیسیون (کارگروه آمار و اطالعات)  صورت
 .ستاد در مقاطع شش ماهه

 
تجزیه و تحلیل آمار تصادفات در کمیسیون (کارگروه آمار و اطالعات) و ارائه -2

 گزارش آن به ستاد در مقاطع شش ماهه.
 
نامه)، از طریق سازمانهاي  پیگیري اجراي مصوبات کمیسیون (در رابطه با آیین -3

 .کمیسیون مربوط و تهیه گزارش براي جلسات
 
بندي و بررسی کارشناسی پیشنهادات سازمانهاي مجري طرح (در رابطه با  جمع-4

 .سازي آنها براي ارائه در جلسات کمیسیون بهبود و یا رفع نواقص اجرائی) و آماده
ارائه گزارش شش ماهه اقدامات دستگاههاي موثر در زمینه ارتقاي ایمنی  -5

 .اي ارزیابیه ترافیک به کمیسیون براساس شاخص
 
 اندازي مراکز معاینه فنی خودروهاي سنگین (با ارائه ضوابط و دستورالعمل راه -6

مشارکت بخش خصوصی) براي تصویب به کمیسیون ظرف سه ماه پس از ابالغ 
 .نامه این آیین

 
تدوین ساختار یکپارچه و مدیریت واحد در حوزه ایمنی و ارایه آن ظرف سه ماه -7

 .نامه به ستاد آیینپس از ابالغ این 

 :دـ دبیرخانه کمیسیون موظف است اقدامات زیر را انجام ده
ت و هاي علمی ارزیابی و سنجش میزان رشد یا کاهش تلفا تعیین شاخص-1

مجروحان سوانح رانندگی (با هدف تغییر رویکرد در جایگزینی نسبتهاي آماري به 
هاي  هاي وقوع) با استفاده از نتایج آخرین مطالعات و پژوهش جاي قدر مطلق

گرفته جهانی در کمیسیون (کارگروه آمار و اطالعات) و ارایه گزارش آن به  صورت
 .ستاد در مقاطع شش ماهه

 
ل آمار تصادفات در کمیسیون (کارگروه آمار و اطالعات) و ارائه تجزیه و تحلی-2

 گزارش آن به ستاد در مقاطع شش ماهه.
 
نامه)، از طریق  پیگیري اجراي مصوبات کمیسیون (در رابطه با آیین -3

 .هاي مربوط و تهیه گزارش براي جلسات کمیسیون سازمان
 
سازمانهاي مجري طرح (در رابطه با بندي و بررسی کارشناسی پیشنهادات  جمع-4

 .ها براي ارائه در جلسات کمیسیون سازي آن بهبود و یا رفع نواقص اجرائی) و آماده
هاي موثر در زمینه ارتقاي ایمنی  ارائه گزارش شش ماهه اقدامات دستگاه -5

 .هاي ارزیابی ترافیک به کمیسیون براساس شاخص
 
 
 
 
 
ها با هدف ایجاد ضمانت  نامه در استان اجرایی آیینهاي  اندازي کمیسیون راه -6

 .ها نامه در استان اجرایی الزم براي تحقق اهداف آیین
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نامه در استانها با هدف ایجاد ضمانت  اندازي کمیسیونهاي اجرایی آیین راه -8

 اجرایی
 .نامه در استانها الزم براي تحقق اهداف آیین

 

 

 1تبصره 1تبصره
ـ کمیسیون متشکل از معاون عمرانی استاندار (رییس کمیسیون) مدیرکل راه و 

 هاي ترابري استان (دبیر)، رئیس پلیس راه استان، مدیرکل حمل و نقل و پایانه
احمر استان، مدیرکل  استان، رئیس اورژانس استان، مسئول امداد و نجات هالل

 .باشد مخابرات استان و دبیر شوراي هماهنگی ترافیک استان می

ـ کمیسیون متشکل از معاون عمرانی استاندار (رییس کمیسیون) مدیرکل راه و 
هاي  و پایانهترابري استان (دبیر)، رئیس پلیس راه استان، مدیرکل حمل و نقل 

احمر استان، مدیرکل  استان، رئیس اورژانس استان، مسئول امداد و نجات هالل
شرکت مخابرات استان، مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت استان و دبیر 

 .باشد شوراي هماهنگی ترافیک استان می
 2تبصره 2تبصره

 :باشد هاي استانی به شرح زیر می ـ مأموریتهاي اصلی کمیسیون
 
هاي اجرایی بین پلیس راه، راهداري، اورژانس و هالل احمر به  هماهنگی -1

هاي طرح و نیز پیگیري  منظور هدفمند کردن اقدامات، در راستاي اهداف و اولویت
 .مصوبات مرتبط با حوزه مأموریتی هر سازمان تا حصول به نتیجه

 
 اي از طریق امداد و نجات جادههاي مرتبط با امور  پیگیري تقویت تجهیزات رده-2

 .مقامات مسئول ذیربط استانی
 
 .ها اجراي مصوبات کمیسیون در سطح استان-3
 
 .احصاي مشکالت مناطق به کمیسیون -4

 :باشد هاي استانی به شرح زیر می هاي اصلی کمیسیون ـ مأموریت
 
به  هاي اجرایی بین پلیس راه، راهداري، اورژانس و هالل احمر هماهنگی -1

هاي طرح و نیز پیگیري  منظور هدفمند کردن اقدامات، در راستاي اهداف و اولویت
 .مصوبات مرتبط با حوزه مأموریتی هر سازمان تا حصول به نتیجه

 
 اي از طریق هاي مرتبط با امور امداد و نجات جاده پیگیري تقویت تجهیزات رده-2

 .مقامات مسئول ذیربط استانی
 
 .ها سیون در سطح استاناجراي مصوبات کمی-3
 
 .احصاي مشکالت مناطق به کمیسیون -4
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 15ماده 15ماده

باشد.  ـ فرماندهی صحنه تصادف بر عهده پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا می
هاي عملیاتی دستگاههاي مؤثر موظفند اقدامات خود را ضمن هماهنگی  تمامی تیم

 .با پلیس انجام دهند

باشد.  ـ فرماندهی صحنه تصادف بر عهده پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا می
هاي مؤثر موظفند اقدامات خود را ضمن هماهنگی  هاي عملیاتی دستگاه تمامی تیم

 .با پلیس انجام دهند
 16ماده 16ماده
هاي عملیاتی و اجرایی رسیدگی به حوادث موظف به انجام اقدامات ذیل  ـ تیم

 :باشند می
رسانی حوادث، مدیریت و کنترل ترافیک و فرماندهی و ایجاد امنیت در  اطالع -1

 صحنه توسط نیروي انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا.
 
خدمات فوریتهاي پزشکی و حمل اجساد متوفیان حوادث رانندگی توسط  -2

 .هاي اورژانس تیم
اسازي در شهرها و جستجو و نجات شامل اطفاي حریق، امداد، نجات و ره-3

 .نشانی و خدمات ایمنی حومه آن توسط سازمان آتش
جستجو و نجات شامل اطفاي حریق، امداد، نجات و رهاسازي در راههاي -4

هاي عملیاتی و اجـرایی سازمان امداد و نـجات جمـعیت  شـهري توسـط تیـم برون
 .هالل احمر

 
اي  خودروها در حوادث جاده پاکسازي، تخـلیه صحنه حادثه و ساماندهی امداد -5

هاي عمـلیاتی  برون شهري و تعمـیر و مرمت زیرساختها و عالیـم راه توسط تیم
 .ادارات راه و ترابري

 
پاکسازي، تخلیه صحنه حادثه و ساماندهی امداد خودروها و تعمیر و مرمت  -6

هاي عملیاتی و اجرایی رسیدگی به حوادث موظف به انجام اقدامات ذیل  ـ تیم
 :باشند می

رسانی حوادث، مدیریت و کنترل ترافیک و فرماندهی و ایجاد امنیت در  اطالع -1
 صحنه توسط نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران (پلیس راهنمایی و رانندگی)

 
اجساد متوفیان حوادث رانندگی توسط  هاي پزشکی و حمل خدمات فوریت -2

 .هاي اورژانس تیم
جستجو و نجات شامل اطفاي حریق، امداد، نجات و رهاسازي در شهرها و -3

 .نشانی و خدمات ایمنی حومه آن توسط سازمان آتش
هاي  جستجو و نجات شامل اطفاي حریق، امداد، نجات و رهاسازي در راه-4

اتی و اجـرایی سازمان امداد و نـجات جمـعیت هاي عملی شـهري توسـط تیـم برون
 .هالل احمر

 
اي  پاکسازي، تخـلیه صحنه حادثه و ساماندهی امداد خودروها در حوادث جاده -5

هاي عمـلیاتی  ها و عالیـم راه توسط تیم برون شهري و تعمـیر و مرمت زیرساخت
 .ادارات راه و ترابري

 
دهی امداد خودروها و تعمیر و مرمت پاکسازي، تخلیه صحنه حادثه و سامان -6
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 .يهاي عملیاتی شهردار زیرساختها و عالیم راه در شهرها و حومه آن توسط تیم
 

 .هاي عملیاتی شهرداري ها و عالیم راه در شهرها و حومه آن توسط تیم زیرساخت
 

 ـ1تبصره ـ1تبصره
هاي عملیاتی و اجرایی رسیدگی به  جزئیات وظایف و اقدامات هر یک از تیم

نامه که به  آیین) این 2حوادث در زمینه فعالیتهاي یادشده مطابق پیوست شماره (
 .باشد است می تأیید شده» وزیران نامه هیئت پیوست تصویب«  مهر

هاي عملیاتی و اجرایی رسیدگی به  جزئیات وظایف و اقدامات هر یک از تیم
نامه که به  ) این آیین2حوادث در زمینه فعالیتهاي یادشده مطابق پیوست شماره (

 .باشد است می تأیید شده» وزیران نامه هیئت پیوست تصویب«  مهر
 2تبصره 2تبصره

ـ دستورالعمل مدیریت صحنه تصادف به منظور هماهنگی میان دستگاههاي مؤثر، 
 .شود نامه، توسط ستاد ابالغ می ظرف یک ماه پس از ابالغ این آیین

ـ دستورالعمل مدیریت صحنه تصادف به منظور هماهنگی میان دستگاههاي مؤثر، 
نامه، توسط ستاد مجددا بروز رسانی ابالغ  ابالغ این آیینظرف یک ماه پس از 

 .شود می
 3تبصره  3تبصره 

هاي  وزارت راه و ترابري موظف است محل استقرار متصدیان سوانح (اعم از تیم-
پلیس، اورژانس، راهداري، سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر و سایر 

) را به صورت مجتمع و یکپارچه در ارگانهاي ذیربط رسیدگی به سوانح رانندگی
هاي مورد نیاز فراهم آورد. در این راستا نیروي انتظامی موظف است همکاري  محل

هاي عملیاتی رسیدگی به حوادث را در  الزم را براي استقرار متصدیان و تیم
 .هاي پلیس انجام دهد پاسگاهها و اتاقک

 

رار متصدیان سوانح (اعم وزارت  راه، مسکن و شهرسازي موظف است محل استق
هاي پلیس، اورژانس، راهداري، سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر و  از تیم

سایر ارگانهاي ذیربط رسیدگی به سوانح رانندگی) را به صورت مجتمع و یکپارچه 
هاي مورد نیاز فراهم آورد. در این راستا نیروي انتظامی موظف است  در محل

هاي عملیاتی رسیدگی به حوادث را  استقرار متصدیان و تیم همکاري الزم را براي
 .هاي پلیس انجام دهد در پاسگاهها و اتاقک

 
 17ماده 17ماده

ـ دستگاههاي مؤثر موظفند برنامه اجرایی خود و اهداف کمی حاصل از اجراي آن 
نامه با به کارگیري همه منابع و  در چارچوب تکالیف مشخص شده دراین آیین

 .امکانات موجود ظرف سه ماه به ستاد ارایه نمایند

هاي مؤثر موظفند گزارش عملکرد برنامه اجرایی خود و اهداف کمی  ـ دستگاه
نامه به شرح  حاصل از اجراي آن در چارچوب تکالیف مشخص شده در این آیین

اد جداول پیوست را با به کارگیري همه منابع و امکانات موجود، هر   سه ماه  به ست
 .ارایه نمایند
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 تبصره تبصره
بار گزارش اقدامات و عملکرد خود را  دستگاههاي مؤثر موظفند هر سه ماه یک -

 .به دبیرخانه کمیسیون و ستاد ارائه نمایند
 

بار گزارش اقدامات و عملکرد خود را  دستگاههاي مؤثر موظفند هر سه ماه یک -
 .به دبیرخانه کمیسیون و ستاد ارائه نمایند

 
 18ماده 18ماده

هاي راه و ترابري و کشور  ـ در راستاي تحقق مدیریت واحد حمل و نقل، وزارتخانه
ریزي و نظارت عالی مدیریت ایمنی راهها و  گذاري کالن، برنامه وظیفه سیاست

سوانح ترافیـکی را به ترتیب در شبکه حمل و نقل برون شهري و شهرها و حومه 
 .آن بر عهده دارند

هاي راه و ترابري و کشور  راستاي تحقق مدیریت واحد حمل و نقل، وزارتخانهـ در 
ریزي و نظارت عالی مدیریت ایمنی راهها و  گذاري کالن، برنامه وظیفه سیاست

سوانح ترافیـکی را به ترتیب در شبکه حمل و نقل برون شهري و شهرها و حومه 
 .آن بر عهده دارند
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 هاي اجرایی تکالیف دستگاهجدول برنامه اجرایی 

 
 

سال
1400

سال
1401

سال
1402

سال
1403

سال
1404

عنوان برنامه/ شماره 
طبقه بندي برنامه

عنوان خروجی/ شماره طبقه 
بندي خروجی

عنوان طرح/ شماره طبقه 
بندي طرح

%0100%30%30%25%15نقطه/ کیلومترایمن سازي و تقویت راه هاي نقاط پر تصادف جاده اي
ساماندهی و آرام سازي تردد خودروها در فواصل معین قبل از ورود به 

نقاط پر تصادف
%000100%55%45نقطه/ کیلومتر

دستگاهنصب دوربین هاي کنترل سرعت با قابلیت انتقال خودکار اطالعات

دستگاهتوسعه هدفمند تیر پارك ها و مجتمع هاي خدمات رفاهی بین  راهی
مرکزساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو و یدك کش ها

افزایش تابلوها و عالئم هشداري در فواصل مشخص قبل از ورود به 
موردمقاطع حادثه خیز جاده اي (اطالع رسانی نقاط پرتصادف)

تامین و اجراي عالئم ، 
تجهیزات و تاسیسات ایمنی 

راههاي کشور
(13030162)

%100%25%20%20%20%15نقطه/ کیلومترایمن سازي و تقویت نقاط پر تصادف شهري

افزایش تابلوها و عالئم هشداري در فواصل مشخص قبل از ورود به 
%000100%55%45تابلومقاطع حادثه خیز شهري (اطالع رسانی نقاط پرتصادف)

%100%25%20%20%20%15دستگاهتجهیز و نوسازي ناوگان آمبوالنس کشور با توجه به اقلیم هر استان

%100%25%20%20%20%15پایگاه اورژانستجهیز پایگاهها خدمات فوریتهاي پزشکی

جمعیت هالل احمر/ سازمان 
امداد و نجات

تجهیز پایگاهها خدمات فوریتهاي امدادي
پایگاه امداد و 
نجات جاده اي

15%20%20%20%25%100%
برنامه آمادگی مقابله با 

حوادث و سوانح 
(1901001000)

تعمیرات اساسی و تامین 
تجهیزات و ماشین آالت

(19010020)

وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات

نصب تجهیزات مخابراتی و پوشش نقاط کور شبکه مخابراتی در راه هاي 
برون و درون شهري

%00100%30%45%25دستگاه

وزارت صنعت، معدن و تجارت

تجهیز خودروها به ویژه وسایل نقلیه حمل بار و مسافر (با اولویت ناوگان 
حمل و نقل عمومی) به سیستم ترمز ضدقفل، کیسه هوا و سایر 

تجهیزات ایمنی اجباري.
%100%25%20%20%20%15دستگاه

ارتقاء استانداردها از 55 
به 85

پیاده سازي استانداردها

وزارت راه، مسکن و شهرسازي
مراکز معاینه فنی خودور به منظور انجام بازدید  افزایش (ایجاد و تجهیز) 

اجباري و دوره اي خودروها
مرکز

توسعه مراکز تست و 
آزمون خودروي کامل

توسعه مراکز تست و آزمون خودروي 
کامل

ارتقاي ایمنی 
وسایط نقلیه

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی

برنامه ارائه خدمات 
درمانی

(1602001000)

کمک به درمان مصدومین سوانح 
و حوادث در بیمارستان هاي دولتی 

و اورژانس پیش بیمارستانی در 
اورژانس تهران و دانشگاه هاي 
علوم پزشکی(1602001043)

وزارت کشور/ شهرداري ها

برنامه هماهنگی توسعه 
و عمران شهري و 

روستایی
(1002019000)

جمع 
عملکرد

برنامه/ خروجی/ طرح شماره هاي طبقه بندي متناظر در جداول قوانین بودجه 
سنواتی

ارتقاي ایمنی و 
بهسازي راهها

وزارت راه، مسکن و 
شهرسازي(سازمان راهداري و 

حمل و نقل جاده اي)

برنامه توسعه حمل و 
نقل جاده اي

(1303016000)

نگهداري، بهره برداري و ایمن 
سازي راه ها

(1303016322)

ایمن سازي و نگهداري 
راههاي شریانی 

کشور(13030161)

عنوان برنامه اجراییعنوان دستگاه اجراییعنوان هدف کلی
سنجه 
عملکرد

وضعیت در 
سال پایه
(1399)

پیش بینی مقدار/ درصد انجام فعالیت در 
طول سالهاي اجراي برنامه
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