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 (دوم)بخش اصول تخصصی حمل و نقل در شرايط بحران

 هاي ارتباطی و منابع حمل و نقل )در بخش پشتیبانی(ارزيابی وضعیت راه
  

ٍ هذ، ثْیٌِ ٍ ثٌْگبم( آّبی هشثَطِ، جْت جبثجبیی )هفیذ، هَثش، کبسثِ هٌظَس حظَل اطویٌبى اص هٌبثغ حول ٍ ًمل ٍ ششیبى
ّب، ًبّوبٌّگی ٍ ششایط ًبهسبػذ( دس ثخش حول ٍ ًمل، داًش، آگبّی ٍ هطلغ ثَدى اص ششایط ٍ اًح، ًبٌّجبسیپیشگیشی اص )ٍلَع سَ

 ثبشذ؛ دس دست داشتي اطالػبت ریل اص ضشٍسیبت هذیشیت ثحشاى دس ایي صهیٌِ هی

 هاوضعيت جاده -
 ّبی هٌطمِّب ٍ شجکِ ساُهیضاى خسبست ٍاسدُ ثِ جبدُ-1

 ّب )ٍصى، طَل، ػشع یب استفبع هحوَلِ ٍ ٍسبیل حول ٍ ًمل لبثل ػجَس(ِ جبدُهحذٍدیتْبی هشثَط ث-2

 ای ٍ ػذم ٍجَد هَاًغ ٍ هحذٍدیتْبّبی هٌطمِآالت دس شجکِ ساُالؼجَس ثَدى خَدسٍّب ٍ هبشیيسْل-3

 اسسبل کبال ٍ ًیشٍ ثِ هٌبطك ثحشاى صدُ ٍضؼیت ػجَس ثبسّبی تشافیکی ٍ کبًتیٌشّب، ثِ هٌظَس -4

 ّبی اهذادیّب ٍ هؼبثش( دس هسیش حشکت هحوَلِّب، تًَلّب، حبشیِ جبدُمبٍهت پلثشسسی )ه-5

 آالت دس طَل هسیشگیشی خَدسٍّب ٍ هبشیيّبی سَختٍضؼیت هکبى-6

  وضعيت خطوط ریلی -

 ٍضؼیت سبلن ثَدى یب هیضاى خسبست ٍاسدُ ثش شجکِ سیلی، دس هٌطمِ حبدثِ دیذُ-1

 سبت سیلی( دس هٌطمِ حبدثِ دیذُّب ٍ تبسیٍضؼیت سیستن )ثشق، پل-2

 ٍضؼیت سکَّبی ثبسگیشی ٍ تخلیِ-3

 ّبٍضؼیت ایستگبُ-4

 ٍضؼیت شیبسّبی ایجبد شذُ ٍ هَاًغ فشٍ افتبدُ دس طَل هسیش-5

 ّب، دیضل ٍ ...(ٍضؼیت لطبسّب )ٍاگي-6

 ّبی دس حبل ػجَس.ثشسسی الذاهبت اهٌیتی جْت هحبفظت اص ثبس دس ایستگبُ-7

 

 تيبانی حمل و نقل در شرایط بحرانیف پشوظا
بیف ریل سا ظتَاى ٍثب تَجِ ثِ ًمش ٍ اّویت هذیشیت لجستیک دس ششایط ثحشاى، ثِ هٌظَس پشتیجبًی دس هٌطمِ ثحشاى صدُ، هی

 ثِ آى تخظیض داد؛ 
 تبهیي هَاد غزایی -1

 تبهیي آة -2

 تبهیي سشپٌبُ ٍ پَشش افشاد -3

 تبهیي هَاد داسٍیی ٍ ثْذاشتی-4

 اهکبًبت، تجْیضات ٍ لَاصم صًذگی تبهیي-5

و روستاهاي اسالمی شهر ها و شوراهايها، دهیاريويژه کارکنان شهرداري  



 پ
 

 1400آبان 1        
  23 October 2021 

 1443 ربيع االول 16

ي 
ها

ه 
وز

آم
ن

را
بح

ت 
ري

ذي
م

 
ره

ما
ش

 7 

 تبهیي هبشیي آالت -6

 تبهیي اثضاسآالت ٍ اهکبًبت تبسیسبتی -7

 ششایط ٍ اهکبًبت الصم جْت ًظبست ٍ کٌتشل افشاد هسئَل تبهیي -8

 تبهیي هظبلح ٍ هَاد سبخت ٍ سبص-9

 

 ّبی ریل طَست گیشد؛ّبی تشاثشی ثِ هٌظَس پشتیجبًی سیستن لجستیک دس ششایط ثحشاى، هوکي است دس حبلتفؼبلیت
 .ّب ٍ ...( ثِ طَس سلسلِ هشاتجیّب، شْشستبىثِ اًجبسّبی )هشکض کشَس، استبىاًتمبل ثبس اص هجبدی تبهیي -1

 ٍ هحلی دس هٌطمِ ثحشاى صدُ.اًتمبل ثبس اص هجبدی تبهیي )ثطَس هستمین( ثِ اًجبسّبی هَلت -2

 ّب ٍ ...( ثِ طَس سلسلِ هشاتجی. ّب، شْشستبى، استبىّبی هشدهی ثِ اًجبسّبی هَجَد دس )هشکض کشَساًتمبل کوک-3

 ّبی هشدهی )ثِ طَس هستمین( ثِ اًجبسّبی هَلت ٍ هحلی دس هٌطمِ ثحشاى صدُ. اًتمبل کوک-4

 ّب ٍ ًْبدّب )ثِ طَس هستمین( ثِ اًجبسّبی هَلت ٍ هحلی دس هٌطمِ ثحشاى صدُ. ّب، فشٍدگبُاًتمبل ثبس اص پبیبًِ-5

 ّب ٍ ...( ثطَس سلسلِ هشاتجی. ّب، شْشستبىّب ٍ ًْبدّب ثِ اًجبسّبی هَجَد دس )هشکض کشَس، استبىّب، فشٍدگبُیبًِاًتمبل ثبس اص پب-6

 اًتمبل اص اًجبسّب ثطَس هستمین ثِ دست هظشف کٌٌذُ. -7

 اًتمبل اص اًجبسّب ثطَس سلسلِ هشاتجی ثِ دست هظشف کٌٌذُ. -8

 تَصیغ ثبس دس هٌطمِ ثحشاى صدُ. -9

 یشٍی اًسبًی ٍ هسئَلیي اص هٌطمِ ثحشاى صدُ ثِ سبیش هٌبطك ٍ ثبلؼکس. جبثجبیی 11ً
 

سیضی حول ًٍمل هَاجِ ثشًبهِ -2سیبست )جبثجبیی کبال ٍ هسبفش(  -1هطبلت رکش شذُ دس ایي صهیٌِ هب ثب دٍ هَضَع  ثش اسبس
 ثبشذ. ثبشین کِ شبهل هَاسد صیش هیهی

 سياست توزیع کاال و جابجایی مسافر-1

ای، شذت سیضی تَصیغ کبال ٍ جبثجبیی هسبفش، استجبط هستمین ٍ تٌگبتٌگی ثب ػَاهل هختلف هي جولِ ششایط هٌطمٍِ ثشًبهِ سیبست
، هیضاى ٍ اضطشاس ًیبصهٌذیْب، ٍضؼیت اًجبسّب اص لحبظ )هَلؼیت جغشافیبیی، ظشفیت، هَلؼیت استشاتژیکی، تٌَع ٍ هیضاى رخبیش(، ثحشاى

ّب الوللی(، ثَدجِ تخظیض دادُ شذُ، ٍضؼیت )آة ٍ َّایی، جبدُّبی )هلی، هشدهی ٍ ثیيلت، کوکّبی دٍسشػت هظشف، سیبست
ّبی حول ٍ ًملی( هٌطمِ ٍ کشَس، ٍضؼیت ًبٍگبى اهذاد ٍ ًجبت کشَس دس ثخش حول ٍ ًمل، ٍضؼیت خَدسٍّب ٍ تجْیضات ٍ ششیبى

ّب ٍ الضاهبت طحیح دس ػوَهی ٍ دٍلتی ٍ اتخبر سیبستّوکبسی ًبٍگبى حول ٍ ًمل ثخش خظَطی ثب ثخش جبثجبیی ٍ هیضاى 
 ثکبسگیشی حول ٍ ًمل ثخش خظَطی، ٍضؼیت حول ٍ ًمل َّایی ٍ سبیش هَاسد دیگش، داسد.

 ریسی حمل و نقل برنامه-2

، ّبی طحیحسیضیثبشذ ٍ ثشًبهِّبی اسبسی هیسیضیثیٌی ٍ ثشًبهِاطَالً جبثجبیی کبال ٍ اشخبص دس ششایط ثحشاى، هستلضم پیش
کبساهذ ٍ هذثشاًِ، هٌجش ثِ اًجبم هبهَسیتْبی تشاثشی ثب لحبظ اطَل )سشػت، دلت، ایوٌی ٍ ثٌْگبم ثَدى( دس جبثجبیی کبال ٍ هسبفش 

 گشدد.هی
 


