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وامه مكاويابي شيوه   
  بار (  هاي عمومي ها ، شهركهاي حمل و وقل ) پاياوهراهي تيرپارك هاي خدماتي رفاهي بيه مجتمع

 

اي احساث  ظَض اضائِ ذسهات تِ ماضتطاى جازُّاي ذسهاتي ضفاّي ٍ تيطپاضمْا توٌ جتوعًظط تِ ايٌنِ ه

ي ضاُ تاثيط تسعايي زاشتِ ٍ توطمع ٍ استتقطاض  زض اضتقاء ايوٌتعٌَاى تاسيسات جاًثي ضاُ هي گطزًس لصا 

ات ٍ زستطستي ستطيع   هَثطي ضا زض تْثَز اضائِ ذتسه ًقش آًْا زض هحلْاي هٌاسثي اظ شثنِ ضاّْا ، 

ي ذظَص ضعايت اطتَ  ٍ وتَاتظ   ًوايٌس مِ زض اي هي  ّا ايفاء تطاى جازُ اي تِ ايي قثيل هجوَعِماض

اي تطذتَضزاض   ٍيتهُ االشتاضُ اظ اّويتت    ّتاي فتَ   ِ اتي هجوَعٍ ... زض اهط هناًي ، اقتظازي، فٌيايوٌي

زض اهط  شيطتظالظم تيي ماضشٌاساى  ، ايجاز ٍحست ضٍيِ ٍ ّواٌّگيزقيق. لصا توٌظَض تطضسي تاشس هي

 :گطزز تشطح شيل تْيِ ٍ تسٍيي هي ًاهِ هناًياتي، ايي شيَُمويتِ 

            ، شتْطمْاي حوتل ٍ ًقتل    تيطپاضمْتا  ،ي ضاّتي ّاي ذسهاتي ضفاّي تتي  اعضاي مويتِ هناًياتي هجتوع -1

هَضخ  71/120857ضاّي تط اساس هفاز ًاهِ شواضُ  ( ٍ سايط تاسيسات ضفاّي تييتاض ّاي عوَهي )پاياًِ

 .تعييي گطزيسُ است 19/11/95

ُ تثظطًاهِ اجطايي  آئيي ،اساس قاًًَي ايوٌي ضاُ ٍ ضاُ آّيّاي فَ  االشاضُ تط  اطَ  هناًياتي هجوَعِ -2

مٌتتط   هسيطيت ٍ  ٍ ضاُ آّي ٍ ّوچٌيي ضاٌّوا ماضتطزي ْاضاّايوٌي  قاًَىاطالحي (  17يل هازُ ) 

ٍ  22/7/92هتَضخ   4/76/76107ًاهتِ شتواضُ    هَوتَ  ضاّْاي زستطسي اذتظاطي زض حتطين ضاّْتا   

تتط استاس فتطم هشرظتات ظهتيي ٍ       ٍاطالحيِ آى ضاّي ي هفاز عطح جاهع ذسهات ضفاّي تييّوچٌي

 پصيطز. اضُ يل ٍ زٍ پيَست طَضت هيشومطٍمي 

، تط استاس ًاهتِ   ضاُ ًَ ا ماضتطي تاسيسات ظيطتٌايي تط حسة هَاضز هطتَط تِ حطين ضاُ ٍ ًَاض تضعايت  -3

 پصيطز . طَضت هي 24/7/95هَضخ  5/72/62769شواضُ 
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آًْتا  شتطح ٍاتاي    ، ازاضُ مل استتاى تا تَجِ تِ تعييي اعضاي مويتِ هناًياتي اظ حَظُ ّاي ترظظي  -4

 :تشطح شيل هي تاشس 

تتا  تعٌَاى زتيط مويتتِ هناًيتاتي تتَزُ متِ      : هاي خدماتي رفاهي استان كارشناس مجتمع -1-4

طتازضُ هَجتَز ٍ    ّاي ذسهاتي ضفتاّي ٍ هَافقتت اطتَليْاي    تَجِ تِ تَظيع ٍ پطامٌش هجتوع

است زضذَ، هَقعيت ٍ شطايظ اقتظازي هحل ٍ ... ّوچٌيي ًياظ هحَض، مشش تقاوا ، حجن تطزز

 ِ اطتَلي تتطاي ًقغتِ پيشتٌْازي     تطضستي ٍ زض طتَضت اهنتاى طتسٍض هَافقتت      گتصاض ضا   ستطهاي

ِ    ّواٌّگي الظم ضا جْت تاظزيس مويتِ هگصاض  سطهايِ گتصاض   ناًيتاتي اظ ًقغتِ پيشتٌْازي ستطهاي

، ضعايت وتَاتظ  هناى پيشٌْازي تا شطايظ تطافيني آٍضز تا ًسثت تِ تطضسي ٍ هغاتقت تعول هي

 .گيطي گطزز آًْا تَسظ مويتِ هناًياتي تظوين طايوٌي ٍ ًظاي

اهنتاى احتساث    ضعايت حطين تط حسة ًتَ  ضاُ ،  زض ذظَص : رئيس اداره ايمني راه وحريم -2-4

هَقعيت ظهيي پيشٌْازي ٍ فَاطل آى ًسثت تِ ّوچٌيي ضاّْاي زستطسي ٍضٍزي ٍ ذطٍجي ٍ 

، زيَاض حائل زض هيساى، پل ،، تثاز ) ّوسغح ٍ غيطّوسغح ( تقاعع جولِاتٌيِ فٌي هَجَز اظ 

ًظايط ٍ ّوچٌيي قَس ٍ ، زٍضتطگطزاى ، پاضميٌگ پاسگاّْاي پليس ضاُ، هجاٍضت شاًِ ضاُ، تًَل

 .ًوايس هي تطضسي ٍ اعالم ًظط آًْا (

ًقتاط               لحتاػ زض ذظتَص هَقعيتت ظهتيي پيشتٌْازي اظ     ايمنيي و ترافيي: :   رئيس اداره  -3-4

               ًظتتط  اعتتالمضا تطضستتي ٍ ٍ ...  تطافيتتل حجتتن، ازُ اي، تظتتازفات ٍ ستتَاًح جتت حازثتتِ ذيتتع 

 ًوايس . هي

طَضت گطفتِ هَافقت اطَلي سيستن هناًيعُ زضذَاست هتقاوياى هي تايستي اظ عطيق ثثت زض  -4-4

ِ تايستتي اتطم هتست     ضاّتي هتي   ّاي ذسهاتي ضفاّي تتيي  ٍ ماضشٌاس هجتوع متاضي  ضٍظ  ست

ضا تطضسي ٍ ًتيجِ ضا تِ هتقاوي اعتالم  هَافقت اطَلي  زضذَاست ثثت شسُ زض سيستن هناًيعُ

ضاّي ٍ ّوچٌيي ايتي   عطح جاهع ذسهات ضفاّي تيي زض طَضت احطاظ شطايظ هٌسضج زض ًٍوايس 

اظ هَقعيتت ظهتيي    ماضيضٍظ 7اطم هست اعالم تا حسامثط ًاهِ هَوَ  تِ مويتِ هناًياتي  شيَُ

 .سٌاعالم ًواي گصاض سطهايِضا تِ  تاظزيس ٍ ًتيجِ گصاض سطهايِپيشٌْازي تا حضَض 
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حضتَض زاشتتِ    تاظزيتسّا تايستت زض   هي شرظاًشسُ تعٌَاى عضَ مويتِ هناًياتي  اعضاي تعييي -5-4

 .تاشٌس

ِ  زض ايي شيَُ تعييي شسٍُااي  تط اساس شطح  اعضاي مويتِ هناًياتيّط يل اظ  -6-4 ًظطيتِ   ، ًاهت

 .سًٌواي ساماق آىٍ ًسثت تِ اهضاي  اعالمذَز ضا زض فطم هشرظات ظهيي 

ِ مويتِ هناًيتاتي  ًظطي ٍ اطالحيِ آى ضاّي ّشت عطح جاهع ذسهات ضفاّي تييهازُ  تط اساس -7-4

ى هَافقت اطَلي استاى هغطح ٍ هَافقت يا عسم هَافقت تا هَوَ  زضذَاست زض جلسِ مويسيَ

 .زگطز اعالم هي گصاض سطهايِ                 تِ 

مطٍمتي  ، تاظزيتس اظ هحتل  م هشرظات ظهيي تا تَجِ تِ تايستي زض فط ًظطيِ مويتِ هناًياتي هي -8-4

                            عنتتس ّتتَايي  تتتا استتتفازُ اظ  شتتواضُ يتتل ٍ زٍ ٍ ّوچٌتتيي تعيتتيي هَقعيتتت ظهتتيي      

( Google Earth  )تٌظين ٍ اهضاء ٍ اعالم گطزز. 

 .شواضُ يل ٍ زٍ ّاي ضعايت هَاضز هْن زض تْيِ ٍ تٌظين مطٍمي -5

َُ ًاهِ تا استفازُ اظ عنتس ّتَايي هتَضز    شيايي  4-8ٌْازي تا تَجِ تِ تٌس هَقعيت ظهيي پيش -1-5

 .هشرض گطزز(  Google Earth) ًظط

 1200هَقعيت ظهيي ضا ًسثت تِ اتٌيِ فٌي هَجَز تتا فاطتلِ   ايي مطٍمي مطٍمي شواضُ يل :  -2-5

 .زّس  ًشاى هي ضا هتطي قثل ٍ تعس اظ ظهيي پيشٌْازي

حتا  استتعالم ،   ت تِ هَافقتت اطتَليْاي طتازضُ ) زض   ضا ًسث هَقعيت ظهييمطٍمي شواضُ زٍ :  -3-5

تاسيسات جاًثي تشطح شمط شسُ زض شيل سايط تطزاضي ( ٍ ّوچٌيي  حا  تْطُساذت ، زضحا  زض

 .زّس هشرض ٍ ًشاى هي ياز شسُتَويحات مطٍمي 

 .شوا  هٌغقِ زض ًظط گطفتِ شَزّا  مطٍميطفحِ تاالي  -4-5

           اعتطام آى   يّوتطاُ تتا شتثنِ ضاّْتا    ضا هَقعيت زقيق ظهيي پيشٌْازي زض مطٍمي شواضُ يل  -5-5

ِ  ٍ ّوچٌييحا  هغالعِ ( تَسعِ ٍ يا زضحا  زض، حا  ساذت) هَجَز، زض ِ   آى فاطتل  ًستثت تت

ّتا، زٍضتطگتطزاى،    ، هيتساى، قتَس  ز تثتا  ،ّوسغح ( ّوسغح ، غيط) تقاعع  اظ جولِاتٌيِ فٌي 

ّتتا ٍ وتتَاتظ ٍ  ًاهتتِ ييآئتت تتتط استتاس... ، پلْتتا ٍ تًَتتل ّتتاي هَجتتَز، پاضميٌتتگ،  تطستتيزس

تعيتيي ٍ تطستين   ( پيشٌْازي هتطي ) اظ عطفيي ظهيي  1200شعا   تا ّاي اتالغي زستَضالعول

 . گطزز
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، ، جايگتاُ ستَذت، اهتاهعازُ    تاسيسات هَجتَز اظ قثيتل ضستتَضاى    زض مطٍمي شواضُ زٍ : مليِ -6-5

ميلتَهتطي اظ عتطفيي ظهتيي     تيستت تتا شتعا     طُغيت ، تعويطگتاُ ٍ  ماضٍاًسطا، هسجس، فطٍشگاُ

 .تطسين گطزز AutoCADپيشٌْازي تا قيس فاطلِ زقيق آًْا تط اساس ًطم افعاض 

تَستعِ يتا زض حتا  هغالعتِ ) تتا شمتط        حتا   يتا زض ، يا زض حا  ساذتت ضاّْاي هَجَز ٍوعي -7-5

 .ّا ) يل ٍ زٍ ( هٌظَض گطزز مطٍميزض  تَويحات الظم (

 .في ٍ ... ( زض مطٍميْا هشرض گطززيطٍ ) آب ، تط  ، گاظ ، تلًٍوعيت ذغَط اًتقا   -8-5

متاضتطي تاسيستات    هحَض ) اتتسا حطين هظَب ٍ ًَاض تاآمس فاطلِ احساث هَوَ  زضذَاست اظ  -9-5

 .يس گطززق ّا ظيطتٌايي ( تط ضٍي مطٍمي

 .ي هساحت مل تِ هتطهطتع هشرض گطززط ٍ عوق ظهيي ( ٍ ّوچٌيزضج اتعاز زقيق ظهيي ) تَ -10-5

 ْتا تايي( زض مطٍمي، ضاُ ضٍست عضگتطاُ ) هْتاض ذغتِ اطتلي ( ، اطتلي، فطعتي      ، تَ  ضاُ ) آظاز ضاًُ -11-5

 .هشرض گطزز

، ماًا  آب ٍ ... اظ عطفيي ظهيي زض شٌْازي تا ضٍزذاًِ، عَاضع عثيعي، هسيلهجاٍضت ظهيي پي -12-5

 .آًْا حسة هَضز زض مطٍمي قيس گطززٍ حطين مطٍمي شواضُ يل هشرض 

زض تَويحات شمط شسُ زض شيل ّاي ياز شسُ اثطگصاض تَزُ ٍ  احساث هجوَعِ مليِ هَاضزينِ تطاي -13-5

، حسة هَضز هشرض ٍ ّا گطفتِ ًشسُ است زض مطٍميزض ًظط  ظهيي ّا يا فطم هشرظات مطٍمي

 .ززقيس گط

عتطح ّتازي ضٍستتاي هجتاٍض     فاطلِ ظهيي پيشٌْازي تا عطح جاهع شْطي هجاٍض يا هحتسٍزُ   -14-5

 .هشرض گطزز

تازي يا ضٍستايي زض قثل ٍ تعس ٍ يا زض هحسٍزُ ظهتيي پيشتٌْازي ٍجتَز زاضز    آهٌاًچِ شْط يا  -15-5

 .ّا تايپ ٍ هشرض گطزز وح زض مطٍميهطاتة تظَضت ٍا

ّتا تتا ظهتيي     شٌْازي تا زضج فاطتلِ زقيتق زستطستي   ّاي هَجَز زض اعطام ظهيي پي زستطسي -16-5

 .ّا ًوايش زازُ شَز ّا زض مطٍمي يظ زستطسهصمَض ٍ حطين ّط يل ا
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تايستتي   ّا  ) شتواضُ يتل ٍ زٍ ( هتي    مطٍمي ضعايت هَاضز ٍ تَويحات شمط شسُ زض فطمووي  -17-5

، شمط تاضيد ٍ جسٍ  ضاٌّوا ا ضعايت هقياس ٍ اتعاز استاًساضزّاي ياز شسُ تظَضت ذَاًا ت مطٍمي

ّي ) زتيط مويتتِ هناًيتاتي (   ّاي ذسهاتي ضفا ماضشٌاس هجتوع اظ تايپ تِ اهضاء تٌظين ٍ پس

 .تطسس

 هشرظات ظهيي :فطم  -6

 .هشرظات ظهيي هي تايستي تايپ گطززتواهي هَاضز شمط شسُ زض فطم  -1-6

آى ) هظتَب تتا    زض فطم هشرظات ظهيي فاطلِ اتٌيِ فٌي تط حسة هَاضز شمتط شتسُ   7زض تٌس  -2-6

. تا تَجِ تنويل گطزز ( اتقت ٍ يا عسم هغاتقت، هغفاطلِ تا ظهيي پيشٌْازي ،َ  ضاُ تَجِ تِ ً

پصيطز ٍ تعٌَاى يني اظ  هيفطم هشرظات ظهيي طَضت  ّفتتط اساس تٌس طي گي تِ ايٌنِ تظوين

زاضز هَثطي ّاي هَثط زض ضز يا قثَ  هَقعيت ظهيي پيشٌْازي اظ لحاػ ايوٌي ٍ فٌي ًقش  آيتن

تايستي تا تَجِ تتِ هَقعيتت    هي فطم هصمَض جسٍ  تٌس ّفتزض هٌسضج ضزي   زٍاظزُلصا تواهي 

 .ل گطززظهيي پيشٌْازي تا زقت تنوي

هشترض ٍ قيتس    GPS( تا استتفازُ اظ زستتگاُ    X,Yهرتظات جغطافيايي هْاض گَشِ ظهيي ) -3-6

 فطم هشرظات ظهيي (  11گطزز ) هَوَ  تٌس 

فطم هشرظات ظهيي اعضاي مويتِ هناًياتي حسة ٍااي  هطتَعتِ تتا شمتط ًظطيتِ      16زض تٌس  -4-6

ٌظَض تسطيع ٍ تسْيل زض اهط تو لصا. هيي اقسام هي ًوايٌسذَز ًسثت تِ اهضاي فطم هشرظات ظ

اظ حضَض يا عضَيت ماضشٌاساى يا ازاضات مل زيگط زض  پاسرگَيي تِ زضذَاست هتقاوياى ططفاً

 .مويتِ هناًياتي جلَگيطي تعول آيس

هطتَعتِ   ٍ استعالهات هطتَعِ پس اظ تنويل مطٍمي ٍ فطم هشرظات ظهيي ٍ اذص سايط هساضك -5-6

عتطح جتاهع ذتسهات ضفتاّي     هفتاز  استتاى تطاتتط   هَوَ  زض جلسِ مويسيَى هَافقت اطتَلي  

 .ًوايس گيطي اقسام هي ثت تِ تظوينضاّي هغطح ٍ مويسيَى ياز شسُ ًس تيي
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، ٍوتعيت  طايظتَاًس هتٌاسة تا ش طَضت هَافقت تا هَوَ  زضذَاست هيمويسيَى هَافقت اطَلي زض  -7

ع ذسهاتي ضفتاّي ضا  ، حجن تطزز ٍ ... زضجِ يا هحَضيت هجتواقتظازي هحل زضذَاست، مشش تقاوا

 .گيطي ًٌوايس َاست هتقاوياى تظوينحسة زضذ تعييي ًوَزُ ٍ ططفاً

آى ٍ ّوچٌيي شطايظ ٍ وَاتظ هطتَط  ّاي ضاّي ٍ اطالحيِ ت هفاز عطح جاهع ذسهات ضفاّي تييضعاي -8

ّتاي هطتَعتِ زض تطضستي زضذَاستت هتقاوتياى ٍ تنويتل فتطم         تِ ًنات ايوٌي ٍ ستايط زستتَضالعول  

 .ّاي يل ٍ زٍ هس ًظط قطاض گيطز ميي ٍ مطٍهشرظات ظهي

هٌاًچِ زضذَاست سطهايِ گصاض احساث هجتوع ذسهاتي ضفاّي تا هحَضيت جايگاُ سَذت تاشتس. پتس    -9

اظ تعييي هحل تَسظ مويتِ هناًياتي ٍ قثل اظ طسٍض هَافقت اطتَلي هناتثتات الظم تتا شتطمت هلتي      

 پرش فطآٍضزُ ّاي ًفتي طَضت پصيطز .

طايٌس طسٍض هَافقت اطَلي اظ ّطگًَِ اقسام ذاضج اظ وَاتظ هَوَعِ تظطيح شتسُ زض  جْت تسطيع زض ف -11

 هفاز ايي شيَُ ًاهِ پطّيع شَز.

11-  ِ گتصاض   الظم تِ شمط است مِ قثل اظ طسٍض هَافقت اطَلي تواهي هساضك ٍهستٌسات اذص شسُ اظ ستطهاي

 تايستي زض سيستن هناًيعُ هَافقت اطَلي اسني ٍ ثثت گطزز. هي

 

 

 

 

 


