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اداره ايمني

رانندگي ايي است كه علي رغم،رانندگي تدافعي
شرايط اطراف و اعمـال راننـدگان ديگـر ، جـان     

.انسان ها ، زمان و پول را نجات مي دهد



:مقدمه 
 آموزش تكنيك هاي جلـوگيري از  هدف اين شيوه رانندگي

يـا و جـاده اقليمي، شرايط به توجه با رانندگان بايستي كه است برخورد است كه بايستي رانندگان با توجه به شرايط اقليمي، جـاده و يـابرخورد
بنابراين يك راننده پس از طي اين . رفتار ديگر رانندگان از آن بهره گيرند

يدوره توانايي بيشتري نسبت به درك اتفاقاتي كه در اطراف او مـي افتـد و ر ر ي ر ب ب ري بي يي و ور
دارد و بر همين اساس پاسخ بهتري نسبت به برخورد با حـوادث از خـود   

با توجه به اينكه اغلب حوادث قابل پيش بيني هستند، لذا.نشان مي دهد
بر اساس بررسي . به كمك اقدامات مناسب مي توان از آنها جلوگيري كرد

ها و تحقيقات انجام شده، بيش از نيمي از حوادث جاده اي بـا رفتارهـاي
لذا به همين منظور آمـوزش  . نامناسب و خطاهاي انساني حادث مي شوند

رانندگي تدافعي جهت كليه رانندگان و به عنوان يكي از الزامـات  جهـت   
.اخذ مجوز تردد خودرو در پااليشگاه در نظر گرفته شده است

2 شركت پااليش نفت امام خميني «ره» شازند



ت ا ت ا د ك ن ك ا ش ا د خط د كن ت ته ن تداف انندگ رانندگي تدافعي يعني، پيوسته تصور كنيد خطري در راه شما كمين كرده است و بايسـتي
تمام پيشگيري هاي منطقي براي جلوگيري از سوانح و تصادفات رانندگي چه از جانب خودتـان و  

بگيريد نظر در را ديگران جانب از .چه از جانب ديگران را در نظر بگيريدچه
 يك راننده تدافعي هميشه براي لحظات غير منتظره به هنگام رانندگي در آب و هواي بد و

ا ه ا ز د ت ا اد آ ها اد د نگ ك اف ت انه ش اعات د انندگ اعد نامساعد، رانندگي در ساعات شبانه و ترافيك سنگين در جاده ها آماده اسـت و در زمـان هـاي نا
. فوق به مانند رانندگي در ترافيك سبك بدون خطا به رانندگي خود ادامه مي دهد
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ي:دليل اصلي جراحات در حوادث رانندگي5 و جر ي يل
سرعت غير مجاز به هنگام رانندگي

عدم استفاده از كمربند ايمني

روشرايط فني نامناسب خودرو و ي ر

 مصرف مواد غير مجاز و مخدر

عدم مهارت و توانايي راننده
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يبا سرعت نرانيد ر ت ر ب
 دو از را خطر احتمال ، معقول حد از باالتر سرعت با رانندگي
:كندميبيشترجهت

كرده كمتر را شما العمل عكس زمان اينكه اول  
ذخيره)شودمآزادتصادفهنگامآنچه(انرژي،دوم ذخيره)شودمي آزادتصادفهنگامآنچه(انرژي،دوم

. كند مي آزاد را بيشتري شده
بهالعملعكس برايراماتوانايي،سرعتدرافزايشيهر

  زمان مسافت است ممكن زيرا دهد مي كاهش ، موقع
.يابدافزايشالعملعكس
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باثرات مستقيم سرعت بر روي بدن انسان و بر ر يم ر

  عاديعادي  حالتحالت  دردر  مغزمغز  وزنوزن
..باشدباشد  ميمي  كيلوگرمكيلوگرم  55//11

))سنگينترسنگينتر  برابربرابر  55//2525((  ..باشدباشد  ميمي  كيلوگرمكيلوگرم  3838  ==  ساعتساعت  بربر  كيلومتركيلومتر  9090  سرعتسرعت  دردر
))سنگينترسنگينتر  برابربرابر  3737((  ..باشدباشد  ميمي  كيلوگرمكيلوگرم  66//5454  ==  ساعتساعت  بربر  كيلومتركيلومتر  130130  سرعتسرعت  دردر
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برخورد مستقيم به هنگام رانندگي با سرعت باال، مي تواند با افتادن از
.ساختمان مقايسه شود

مستقيم برخورد مستقيمبرخورد
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...وقتيكه با يك عابر پياده تصادف مي كنيد احتمال مرگ برابر است با ب ت بر بر ر ل ي ي پي بر ي ب ي و

۱۰%
کيلومتر در ساعت ۲۰

کيلومتر در ساعت ۳۰%۴۰

۸۵%
کيلومتر در ساعت ۶۰

کيلومتر در ساعت ۸۰~%   ۱۰۰
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ن:مدت زمان عكس العمل و مكانيزم آن يزم و ل س ن ز

الزم زمان الزمزمان
،براي تجزيه و تحليل يك واقعه
تصميم گيري صحيح
و انجام يك عكس العمل مناسب را

 تشخيصمشاهده حادثهو
. مي گويندمدت زمان عكس العمل  

 حادثهو تشخيصمشاهده 
 هاتحليل داده تجزيه  

 تصميم گيري
عكس العمل
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واثرات مستقيم سرعت در حوادث ر ت ر يم م ر

::هاها  واقعيتواقعيت

50 ثانيه در اتومبيل 3 طول تقريباً = ثانيه در متر 14 = ساعت در كيلومتر
70ثانيهدراتومبيل5طولتقريباً=ثانيهدرمتر19=ساعتدركيلومتر 7ثانيهدراتومبيل5طولتقريبا  ثانيهدرمتر19ساعتدركيلومتر
100 ثانيه در اتومبيل 7 طول تقريباً = ثانيه در متر 28 = ساعت در كيلومتر
12ل لاًثا33اك ل8ط ثاا 120ثانيهدراتومبيل8طولتقريبا= ثانيهدرمتر33=ساعتدركيلومتر

است متغير ثانيه 2 تا 0.75 برابر العمل عكس زمان مقدارمدت.
است شده محاسبه ثانيه 1.5 گرفتن ترمز براي العمل عكس متوسط زمان.  
اند نموده اعالم العمل عكس زمان مدت براي را ثانيه دو قانون منابع برخي .
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::فاصله ايستادن وسيله نقليهفاصله ايستادن وسيله نقليه

فكر كردن و تجزيه و تحليل راننده به هنگام حادثهفاصله-1

ترمز گرفتن به هنگام حادثهفاصله  -2

فاصله فكر كردن و تجزيه و تحليل +فاصله ترمز گرفتن =فاصله ايستادن
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نقليه وسيله ايستادن :فاصله ايستادن وسيله نقليه:فاصله

)ثانيه1(حادثههنگامبهرانندهتحليل وتجزيهوكردنفكرفاصله من

)ثانيه بر متر 6 معادل سرعت كاهش( حادثه هنگام به گرفتن ترمز فاصله
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ي:فاصله ايستادن وسيله نقليه طبق وضعيت هواي محل رانندگي ل و ي و بق ي ي و ي

سرعت ثانيه1=فاصله فكر كردن فاصله ترمز گرفتن رفاصله ايستادن ن ر ر ن ر ز ر ن

14 m
16 m 30 m

14 m
28 m 42 m

25 m
52 m

91 m

77 m

116 m91 m 116 m

109 m 145 m
36 m

185 m 221 m
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اما آمار تصادفات نشان مي دهد كه اين فاصله زماني بنا بر عوامل
:مانند.متعددي به تأخير مي افتدأ

خستگي
 رانندهجسماني و سالمت وضعيت
 بي توجهي
حواس پرتي
 هواييآب و شرايط
 مجازو مواد غير داروها
  طوالنيبه مدت رانندگي
طوالنيزياد به مدتسرعت
  هدفونكردن به موسيقي با گوش
رانندگيبا تلفن همراه به هنگامصحبت
 تجربيات و آموزش هاي رانندهسن ،
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:ايمني در ترافيك و رانندگيايمني در ترافيك و رانندگي
باشدباشد  ميمي  كيلومتركيلومتر  2525  پااليشگاهپااليشگاه  محدودهمحدوده  دردر  مجازمجاز  سرعتسرعت  حداكثرحداكثر..

باشدباشدميميساعتساعتدردركيلومتركيلومتر2020هاهاپاركينگپاركينگميادين،ميادين،دردرسرعتسرعتحداكثرحداكثر. ر را تا تر ين،ررر ين،مي گمي ي ر گپ ي ر ر22پ وم ري وم .ببميميتترري

    باشدباشد  ميمي  ساعتساعت  دردر  كيلومتركيلومتر  9595  كشوريكشوري  هايهاي  جادهجاده  دردر  روزروز  هنگامهنگام  بهبه  مجازمجاز  سرعتسرعت..

ل8585ككااااگاگااا لك ااااك باشدباشدميميساعتساعتدردركيلومتركيلومتر8585كشوريكشوريهايهايجادهجادهدردرشبشبهنگامهنگامبهبهمجازمجازسرعتسرعت..

  باشدباشد  ميمي  الزاميالزامي  شرايطشرايط  وو  اوقاتاوقات  تمامتمام  دردر  تقدمتقدم  حقحق  رعايترعايت..

اندازهاندازه  بهبه  كيلومتركيلومتر  1515  هرهر  ازاءازاء  بهبه((  جلوييجلويي  خودرويخودروي  ازاز  كافيكافي  وو  قانونيقانوني  فاصلهفاصله  رعايترعايت    

..باشدباشد  ميمي  الزاميالزامي  ))خوديخودي  اتومبيلاتومبيل  طولطول  يكيك
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رقوانين و مقررات رانندگي در سايت و مسير تردد ير و ي ر ي ر رر و ين و
 هاي محوطه مانند( ها گذرگاه تمامي در گرفتن سبقت  

.باشدميممنوع)غيرهوخروجيووروديدرهايميادين،پاركينگ، .باشدميممنوع)غيره و خروجيووروديدرهايميادين،پاركينگ،
يا مجاز سبقت هنگام مگر جاده راست سمت از نمودن حركت  

.چپبهگردش ش چپبر
است الزامي سرنشينان و راننده براي ايمني كمربند بستن.
باشدميممنوع وانت يا وكاميونبارقسمتدرپرسنلحمل. لل يوعووونررپر
باشد مي ممنوع رانندگي هنگام در همراه تلفن با كردن صحبت.
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رقوانين و مقررات رانندگي در سايت و مسير تردد ر ي ر ن و
 خوردن و آشاميدن هنگام رانندگي ممنوع مي باشد.
ستعمال دخانيات در داخل خودرو اكيدا ممنوع ميباشدا.
 داشتن گواهينامه رانندگي متناسب با نوع وسيله نقليه الزامي مي باشد.
 تعداد سرنشينان هر خودرو مطابق با ظرفيت اعالم شده در كارت خودرو مي باشد.
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قوانين و مقررات رانندگي در سايت و مسير تردد

 اوقاتداخل و خارج خودرو در تمام بودن تميز
آ سرنشينانادب ،نزاكت و آراستگي ظاهري مطابق شئون شركت و پااليشگاه و مراعات حال رعايت

 احسنرانندگان در تمام اوقات كاري در پست مربوط و انجام وظائف محوله بنحو حضور
  در موقع حضور در پااليشـگاه الزامـي   ) مانند ديگر كاركنان(از كفش ايمني و البسه مناسب استفاده

.مي باشد
الصاق كارت شناسائي با گيره مربوطه مانند ساير پرسنل به سينه الزامي مي باشد.
در سمت راست شيشه جلو الزامي است)گيت پاس(نصب دائمي مجوز ورود. ورو جوز ي سب پ يي ز و ج ي ر ر
 در اوقات بعد از كار و تعطيالت الزامي است) نقليه(هماهنگي با مسئولين و سرپرستان ترانسپورت.
الزا انندگان ه كل ا ب ك اف ت يژه انندگ ات ق ل ت ن اي ها كال د دن ن كت ش   شركت نمودن در كالسهاي ايمني و تعليم مقررات رانندگي ويژه ترافيكي براي كليه رانندگان الزامـي

.مي باشد
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كمربند ايمني خود را ببنديد
نيروهاي آزاد شده در تصادفات .بستن كمربند ايمني فوايد بسياري داشته و شما را از ضربه ها محافظت مي كند

.را جذب كرده و سرنشينان را از پرت شدن به بيرون در امان مي دارد 
كمربند ها هنگام متالشي شدن اتومبيل ، شما را در جاي خود ثابت نگه مي دارند ، محكم بر روي صندلي خود 

.مانده و از برخورد شديد دور مي مانيد 
ن ا ند ك ت ن ا اد اف ل دال :برخي داليل افراد براي نبستن كمربند ايمنيخ

.لباسهايم را چروك مي كند •
ا ن ا آ كنن ا نا ن ا ن ك .كمربند ايمني ناراحت كننده و آزار دهنده است•

.نمي خواهم در صورت تصادف يا محاصره در ميان آب و آتش در اتومبيل محبوس شوم •
ك ك گ ا قا ...و.         قانون نمي تواند به من بگويد چه بكنم و چه نكنم•

چون هنگام تصادف تبديل به شي معلقي مي شوند كه مي . آنها را سوار نكنيد اگر سرنشيني كمربند نبندد چه ؟ 
باشند ين آف خط ان ديگ د خ ا ب انند .توانند براي خود و ديگران خطر آفرين باشندت

اگر هنگام تصادف كمربند نبسته باشيد ، بخشي از تقصير به گردن شماست ، حتي اگر طرف  :آخرين استدالل 
باشد مقصر كامال كسر.مقابل پرداخت مورد مبلغ از ايمني نكات رعايت عدم دليل به بيمه هاي شركت و
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و شركت هاي بيمه به دليل عدم رعايت نكات ايمني از مبلغ مورد پرداخت كسر.مقابل كامال مقصر باشد
.خواهند كرد 



استفاده از كمربند ايمني به هنگام رانندگي
::ايمنيايمني  كمربندكمربند

وسايلكليهكشور،رانندگيوراهنماييمقرراتطبق  وسايلكليهكشور،رانندگيوراهنماييمقرراتطبق
 در سالم ايمني كمربند دو به مجهز حداقل بايد نقليه

هايصندليسرنشينانهمچنين.باشندجلوهايصندلي ويي ينبج نچ ي يير
.هستند ايمني كمربند بستن به موظف جلو
آسيبازراشما تواندميايمنيكمربندازاستفاده زروييرز

.نمايد محافظت شديد تصادفات هنگام به جدي هاي
تصادفاتهنگام به تواندميايمنيكمربندازاستفاده
.نمايد جلوگيري اتومبيل از خارج به شما شدن پرتاب از
برايايمنيكمربندازاستفادهامكانصورتدر

  .باشد مي الزامي نيز عقب صندلي سرنشينان
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نرم برانيد
 بهترين راننده ها كساني هستند كه نرم : در مفاهيم رانندگي تدافعي و حرفه اي بر اين تعريف كه

رانندگي با كمتـرين شـوكنتيجه عملي اين نوع راندن ،. ،تاكيد مي شود و يكنواخت مي رانند عيي يي
.مي باشد وارده بر اتومبيل و سرنشينان 

مسلما رسيدن به اين نحوه از رانندگي زمان بر بوده و نيازمند تمركز و تمرين مستمر مي باشـد. ب ي ر رين و ز ر ز ي و بو بر ن ز ي ر ز و ين ب ن ي ر
اگر به هر علت از اين . اجازه ندهيد هيچ اتفاقي شما را از حالت نرم و يكنواخت راندن خارج كند 

وحالت خارج شديد و رانندگي شما حالت تهاجمي به خود گرفت ، دليل آن را به خاطر سپرده و با پر ر ر ن ل ر و ي ه ي ر و رج
هيچ موضوعي مهمتر از : همواره به ياد داشته باشيد . تمركز از وقوع مجدد آن پيشگيري نماييد 

.حفظ ايمني و دوري از حوادث نيست
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شرايط فني و بازرسي خودرو
::وسيله نقليه در شرايط خوبوسيله نقليه در شرايط خوب

اط ا ل ل شويد وسيله نقليه شما هميشه در وضعيت مناسبمطمئن
.است

  روزانه و هفتگي وسيله نقليه خـود را بـه نحـو    بازديدهاي
.دهيداحسن انجام 

 دهيدنواقص را به سرپرست خود اطالع كليه.

نكنيدهرگز رانندگ معيوب نقليه وسيله با با وسيله نقليه معيوب رانندگي نكنيدهرگز.

  داشته باشيد وسيله نقليه معيوب شما مي تواند فردي بياد
ا الك !را به هالكت برساندا
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شرايط فني و بازرسي خودرو
كنترل تجهيزات روشنايي -1

معيار كنترل تجهيزات

شرايط ظاهري و عملكرد آنها بايستي 
چراغ هاي نور پايين
چراغ هاي نور باال
كوچك هاي چراغ

مناسب باشد
چراغ هاي كوچك
چراغ هاي راهنما
فالشر
چراغ هاي عقب
چراغ هاي دنده عقب
چراغ هاي ترمز
چراغ هاي مه شكن
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شرايط فني و بازرسي خودرو
معيار كنترل تجهيزات

عملكرد و ظاهري شرايط آينه هاي بغل
كنترل تجهيزات ديد -2

شرايط ظاهري و عملكرد

آنها بايستي مناسب باشد

ل ب ي ي
آينه وسط
شيشه جلو و عقب
برف پاكن هاي جلو و

عقب

كنترل الستيك ها-3
معيار كنترل تجهيزات

محسوس خوردگي وساييدگي١) ي) يويي وسور

شدن دفرمه يا شكل تغيير٢)

ادفشا٣)
الستيك ها

بادفشار٣)

  جفت بين ما خارجي جسم كردن گير۴)
ك ت هاال
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شرايط فني و بازرسي خودرو

معيار كنترل تجهيزات
ال١ ات ل ظا ض ت اال ات ا ل ل

كنترل  ترمزها-4
بررسي وضعيت ظاهري و محل اتصال١.
بررسي نشتي و ميزان فشار آن ٢.
انجام  چندين تست ترمز٣.

لوله ها و اتصاالت ترمز
مخزن روغن يا هوا
زپايي و(عملكرد ترمز ر ين چ م ج ز ر ور يي پ

)دستي

ال ا معيار كنترلط تجهيزات
كنترل سطح استاندارد١.   مايع خنك كننده

)اديات(

سطح مايعاتكنترل-5

كنترل سطح استاندارد٢.

كنترل سطح استاندارد٣.
آن۴ كيفيت و استاندارد سطح ل كنت

)رادياتور(
روغن ترمز
كنترل سطح استاندارد و كيفيت آن۴.روغن كالچ

كنترل سطح استاندارد۵. روغن موتور
مايع شيشه شور
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وشرايط فني و بازرسي خودرو ي ي ر
كنترل لوازم تكميلي -6

معيار كنترل تجهيزات
تست قفل اضطراري١. كمربند ايمني

كنترل درجه فشار و تاريخ اعتبار٢.

موجود بودن آن٣.

كپسول اطفاء حريق

نلوازم كمك هاي اوليه ن بو وجو

موجود بودن آن۴.

ا۵ آن ال ل ك

ي او ي وازم

مثلث خطر

ا ا ك اال كنترل سالم بودن آنها۵.ل  لوازم+الستيك زاپاس
تعويض
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يتوانايي و مهارت هاي راننده و
راننده رفتار
بگذاريداحترام رانندگيراهنماييعالماتتمامبه.
 رعايت عدم يا مجاز غير سرعت ديگر، ماشين از مجاز غير سبقت مانند احتياطي بي از  

.كنيد پرهيز جلويي ماشين از ايمن فاصله
 باشيد صبور ديگر رانندگان با.
نكنيد عجله هرگز و بگيريد نظر در رسيدن مقصد به براي را بيشتري زمان.
حواس تمركز
برنداريد اتومبيل فرمان روي از دست و جاده از چشم هرگز.
است ممنوع رانندگي هنگام دخانيات استعمال.
ياتلفن از استفادهچيزي،خواندندندان،كردنتميز مو،كردنشانهبهنيازچنانچه

.نماييد متوقف را خود ماشين داريد عقب صندلي از چيزي برداشتن
 شلوغي عصبانيت، اضطراب، خستگي، :مانند( باشيد آگاه حواس تمركز عدم ديگر علل از  
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يتوانايي و مهارت هاي راننده و
:جاده در عصبانيت 

!بيشتر مردان از آن رنج مي برند
:توسط موارد زير ايجاد مي شود

آزرده خاطر شدن از رانندگي بد ديگران
 خشم از آنكه بايد اجباراً سرعت خود را كم كنيد.
تنفر از افرادي كه مقررات راهنمايي را نقض مي كنند.
 ناراحتي از برخي افرادي كه عصبانيت در جاده خود را بر سر شما خالي مي كنند.

:جاده عصبانيتهاي درمان 
  اين شرايط نفس عميقي بكشيد و موضوع را فراموش كنيددر.
  ندهيد  اشتباهات خودروهاي ديگر شما را ناراحت كننداجازه.
  نكنيدبه تالفي اقدام.
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وصحيح نشستن روي صندلي را بياموزيد ي ن ح
بايد ، نقليه وسيله روي بر كنترل حداكثر داشتن براي  

نزديكحالتتا را خودصندليپشتي.بنشينيددرست
  شما ذهن مينشينيد صاف وقتي . كنيد تنظيم عمود به

ااككل شماواكنشسرعتنتيجهدروكندميعملسريعتر
. شود مي سريعتر خيلي

هايقسمتبيشتر كهاستحالتينشستنحالتبهترين
. باشد صندلي با تماس در ممكن حد تا بدن

وبودخواهيدزنگ بهگوشبيشترشمانشستنصافبا
. داشت خواهيد اتومبيل بر بهتري كنترل و بيشتر درك
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يريفرمان را در دست بگيريد ب ت ر ر ن رم

دفك مانكن يديادبهاستساعتصفحهف او 3ساعتب 3ساعت،بياوريدياد به.استساعتصفحهفرمانكنيدفكر
  ساعت محل.دهيد قرار آنجا را خود راست دست پس كجاست

ايندهيدقرارآنجاراخودچپدستوكنيدمشخصرا9 اين.دهيدقرارآنجا راخودچپدستوكنيدمشخصرا9
  . است فرمان گرفتن صحيح حالت

انويبايددستدوه دهف نجوب هنگامدهاآ هنگامدرهاآرنج و بودهفرمانرويبايددستدوهر
. بخورد هم بر نبايد فرمان چرخاندن
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توجه كنيد
آيا.، اين جمله متداول ترين جمله اي است كه پس از هر تصادفي شنيده مي شوداصال نديدمش

اتومبيل ديگر قابل رويت نبوده است؟ اغلب اوقات ، تصادفات نتيجه بي توجهي يك يا هر دو راننده  
.مي باشد

 اينها بي  ... رويا پردازي، حواس پرتي، خواب آلودگي ،خستگي ، صحبت كردن در حين رانندگي و
توجه كامل در رانندگي به شما امكان مي دهد تا  . دقتي هايي است كه مي تواند منجر به تصادف گردد 

.خوب ببينيد ، تشخيص دهيد و از خطرات جاده اجتناب كنيد 
 است توجه داشتن است و مهمترين وظيفه راننده  هوشيارياولين صفت الزم براي يك راننده ايمن.
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هميشه قصد خود را با چراغ راهنما نشان دهيد 
راهنما اينكه بدون ها بعضي كه است اين رانندگي در آزاردهنده موارد از يكي  

دزنند دهندتغاخ  .دهندميتغييرراخودمسيربزنند
پيچند مي چپ به ولي زنند مي راست سمت راهنماي يا .  
كهدرحالي،استرانندگيحالدر روشنراهنمايباكارفراموشايرانندهيا

  . است بوده تر قبل كيلومتر چندين شايد او پيچيدن محل
عادت زدن راهنما بدون رانندگي به برخي و زنند نمي راهنما عمدا بعضي  

. اند كرده
روشن را مسير تغيير و گردش راهنماي همواره اي حرفه راننده عنوان به شما  

  اتوماتيك رانندگي نوعي به شما رانندگي و شده تبديل عادت به تا كنيد
  بيني پيش قابل به آنگاه ، بزنيد راهنما لزوم وقت به و هميشه اگر . شود مبدل
  راننده و شما براي وضعيت اين به رسيدن . ايد شده تر نزديك قدم يك بودن
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نقاط كور را بشناسيد 
طوريراخودوضعيتبايدرانندگان.دارندكورنقطههاموتورسيكلتحتينقليههايوسيلههمه طوريرا خود وضعيتبايدرانندگان.دارندكورنقطهها موتورسيكلتحتينقليههايوسيلههمه

  . نگيرند قرار ديگران كور نقطه در امكان حد تا كه كنند تنظيم
نگاه با حتي شما و است آن طرف دو انتهاي در اتومبيل هر كور نقطه عمدتا ؟ هستند كجا كور نقاط  

.بينيدنميچيزينقطهدوايندراند شدهتنظيمدقيقكههاييآينهدركردن
رانندگي بزرگ هاي اتومبيل به نزديك كه زماني . دارند بيشتري كور نقاط كش يدك هاي كاميون  

آينهدررااوصورتتوانيدماگرهستيدديدقابلآنرانندهبرايشويدمطمئن،كنيدم آينهدررا او صورتتوانيدمياگر.هستيدديدقابلآن رانندهبرايشويدمطمئن،كنيدمي
. بيند مي را شما هم او پس ، ببينيد كناري

كنند مي بازي هااتومبيلبرودورمعموالكودكان(،دارند كورنقاطهمشدهپاركهاياتومبيل(،
نگاهرااتومبيل اطرافبياييدعقببههاپاركينگدرو كنيدحركتبهشروعاينكهازقبلپس
  . نگيرد قرار ها چرخ پشت يا زير اي زنده غير يا زنده موجود هيچ شويد مطمئن تا كنيد
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به نحو صحيح بپيچيد
مسير از بيشتر ، پيچيدن زمان در حادثه وقوع امكان كه چرا باشد مي مهم ها پيچ از عبور نحوه 

  در اتومبيل كمتر پايداري همچنين و ناكافي ديد توان مي را آن اصلي دليل . باشد مي مستقيم
. كرد بيان پيچ

نمودهمتناسب پيچبارااتومبيلسرعت،ورودازقبل بايد پيچدرحادثهوقوعازجلوگيريبراي
 چرخيدن حتي و شدن منحرف امكان كنيد شديد گيري ترمز پيچ در اگر . شد وارد بعد و

. دهيد انجامرااصليگيريترمزپيچبهوروداز قبلپس،داردوجودخوددوربهاتومبيل
و رفته هدر كمتري انرژي كار اين با ، داريد نگه ثابت را خود سرعت كنيد سعي ها پيچ در 

.شود ميايجادعبوربرايبيشترياصطكاك
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به حقوق عابرين احترام بگذاريد 
كمترين با و كنند نمي رعايت را ايمني فاصله حداقل پياده عابران با مواجهه در رانندگان از برخي  

 هربهاست ممكن پيادهعابر.دهندميعبورپيادهعابرين كنارازراخوداتومبيل،ممكنفاصله
  توقف ، ديگر مترقبه غير عامل هر يا و اطراف صداهاي به توجه ، ترس ، عضالت گرفتگي مثل دليلي

  . دهد تغيير را خود حركت مسير ناگهان يا و داشته ناگهاني
براي يا طوالني معلوليت چون جدي اي حادثه وقوع و استخوان و گوشت با فلز برخورد از صحبت 

 نيم و يك تا يك حداقل پياده عابرين براي خطر محدوده . است انسان يك مرگ حتي و عمر همه
  سرنوشت و آنها جانوشدهنزديكپيادهعابرينبهحداز بيشنبايد.باشدميآنهااطرافدرمتر
  . بيندازيد خطر به را خود
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سوار نشويد)پيكاپ(عقب وانت  پب وپ و
انسان نه است بار حمل براي وانت پشت .
ديگر، نيروهاي يا ناگهاني سرعت كاهش ، تصادفات در  

.كرد خواهد پرتاب بيرون به وانت پشت از را شخص
تواند نمي نيز اي نگهدارنده نيروي هيچ اوقات بيشتر  

  . شود وانت پشت از شدن پرتاب مانع
شده پرتاب مسافران حتي تصادفات از بعضي در ،  

.اندشده گرفتهزيرهمديگرهاياتومبيلتوسط

36شازند» ره«شركت پااليش نفت امام خميني 



اصول رانندگي تدافعي

  دقيق باشيد

نكن كت سريع حركت نكنيد

وناز قانون دو ثانيه استفاده كنيد

 هشيارانه حركت كنيد

 از تجهيزات ايمني استفاده كنيد

.
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اش دقيق باشيدق
است ت پ حواس و توجه ب ك اف ت تصادفات يك ه شما علت  علت شماره يك تصادفات ترافيكي بي توجهي و حواس پرتي است .
 وقتي كه پشت فرمان هستيم ، رانندگي وظيفه اول ما است  .
نگهداري از يك تن فلز ، پالستيك و شيشه و حركت دادن آن در جاده با ايمني كافي و بدون

.  برخورد ، مسئوليتي است كه بر عهده ما قرار دارد 
هنگامي كه رويا بافي مي كنيم ، چيزي مي خوريم يا با تلفن صحبت مي كنيم به مسئوليت خود

.  احترام نگذاشته ايم 
 ما حق به خطر انداختن ديگران را نداريم  .
دقيق بودن و توجه كردن مهم ترين عملي است كه مي توانيم انجام دهيم.
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يسريع حركت نكنيد ر ريع
 كساني كه با سرعت مي رانند تصور مي كنند سرعت باعث تصادف نمي شود اما اشتباه مي كنند.
است الزم تصادف از ي گ جل اي ب كه افت و ل الع عك ان ز كاهش باعث زياد عت س سرعت زياد باعث كاهش زمان عكس العمل و مسافتي كه براي جلوگيري از تصادف الزم است مي

.شود 
ا ا ا قط ف ا ت ن ل ل ك ن ا ا ش ا ا شخ شخص صادق و باهوش بايد به اين نتيجه برسد كه دليل چنين تصادفي قطعا سرعت زياد است.
  سرعت ، خطر جراحت هاي جدي در تصادفات را باال مي برد  .
 سرعت غيرمنطقي و نامحتاطانه رايجترين عامل اندازه گيري تصادفات ترافيكي است  .

كنيد استفاده ثانيه دو قانون از قانون دو ثانيه استفاده كنيداز
 با حفظ فاصله كافي از آن دوري كنيد . در صد از تصادفات ، تصادف از عقب است  40حدود.
هر چقدر مي. به ياد داشته باشيد كه دو ثانيه حداقل است اما سه يا چهار ثانيه موثرتر است

.توانيد فاصله را بيشتر كنيد زيرا گاهي دو ثانيه اصال كافي نيست 
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هشيارانه حركت كنيد 
از تجهيزات ايمني استفاده كنيد

   شما به تمام مهارت و . رانندگي صحيح به معناي رعايت صد در صد اصول و قواعد آن است
ترين و قوي ترين  الكل مي تواند مهمدانش خود نياز داريد اما الزم است بدانيد كه مقدار كمي 

.مهارت شما را براي رانندگي مختل نمايد 
اتومبيل هاي داراي ترمزABSسيستم كنترل پايداري و كيسه هوا را در اولويت خود قرار ،

.دهيد
فقط ، بستن كمربند هاي ايمني آمار جراحات و مرگ و مير. كمربند هاي ايمني خود را ببنديد

.  درصد كاهش مي دهد  50در تصادفات ترافيكي را تا 
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پااليشگاه محوطه در رانندگي الزامات رانندگي در محوطه پااليشگاهالزامات
. است الزامي اسالمي جمهوري رانندگي و راهنمايي مقررات و قوانين رعايت .1
.استممنوعورودپروانهبدون پااليشهايدستگاهوهامحوطهداخلبهورود.2
. است ممنوع پااليش هاي دستگاه و واحدها ورودي محل در نقليه وسيله پارك .3
استممنوعپااليشگاهدررانندگهنگاموپااليشگاهدردخانياتاستعمال4 .استممنوعپااليشگاهدررانندگيهنگاموپااليشگاهدردخانياتاستعمال.4
  . است ممنوع سنگين آالت ماشين و بار وانت كاميون، بار قسمت در مسافر حمل .5
. است ممنوع پااليشگاه در ديگر خودروي يا و نفر توسط خودرو دادن هل و اتومبيل شستوشوي و تعمير .6
.استممنوعپااليشگاهدرساعتبركيلومتر25ازبيشسرعت.7
. است ممنوع نقليه وسيله با )مايع يا و گاز( مظروف نفتي مواد حمل .8
ايمنادارهباهماهنگبدونرانندهتحولوتغييرهمچنينومجوزبدوناشخاصبهنقليهوسيلهتحويل9 ايمنياداره با هماهنگيبدونرانندهتحولوتغييرهمچنين و مجوزبدوناشخاصبهنقليهوسيلهتحويل.9

. باشد مي ممنوع مطلقا
 به نوبتكاري ايام در و دهيد اطالع بازديد جهت ايمني اداره به خودرو كردن جابجا از قبل تصادف صورت در .10

فتئ شوددادهاطالعش .شوددادهاطالعشيفترئيس
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 شرايط صدور گواهينامه رانندگي در پااليشگاه
. برسد كارفرما ناظر تائيد به بايست مي متقاضي شركت نامه معرفي ، گواهينامه صدور جهت .1

. است الزامي آژانس رانندگان و دولتي پالك خودروهاي براي دوم پايه گواهينامه ارائه .2

 گريدر، :قبيل از سنگين آالت ماشين براي ويژه هاي گواهينامه ارائه و نقليه وسيله راننده براي دو يا يك پايه گواهينامه ارائه .3
 بار حمل اجازه فقط شخصي پالك خودروهاي سوم پايه هاي گواهينامه دارندگان(  ...و مكانيكي بيل ليفتراك، جرثقيل، لودر،

).ندارند را مسافرحملاجازهشرايطيهيچتحتودارندرا

  .باشند داشته همراه را خودرو نامه بيمه و پااليشگاه در رانندگي مجوز اتومبيل، كارت گواهينامه، همواره بايد رانندگان .4
دآژانانندگا( ها دآژانهثالثشخهعال زاخ ائهن )كنندا ).كنندارائهنيزراخودآژانسبيمه ، ثالثشخصبيمهبرعالوهبايدآژانسرانندگان(

  . است الزامي اعتياد عدم و پيشينه سوء سالمت، كارت داشتن .5

ائ6 اا6خخالفگا اك اال .است الزامييكبارماه6هرخودروخالفيعدمبرگارائه.6

. است الزامي خودرو شيشه روي بر آن برچسب نصب و فني معاينه كارت داشتن .7

.باشدميسال65رانندگانبرايسنحداكثر.8

. باشد گذشته سال سه حداقل بايد رانندگي گواهينامه صدور تاريخ از .9
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.استالزاميتاهلشرط رعايت،ذهابايابهايسرويسرانندگانجهت.10



فعاليت ادامه و باطلداخليرانندگيگواهينامهفوق مواردازيكهرنقضوتخلفصورتدر
  هاي دوره گذراندن به منوط داخلي گواهينامه مجدد صدور و گردد مي متوقف پااليشگاه در راننده

.باشدميايمنيرئيس صالحديد با و نيازموردمداركنمودنكاملوتكميلي

بمانبمانايمنايمن––كار كنكار كنايمنايمن––فكر كنفكر كنايمنايمن

توجه شمابا تشكر از
عليرضا ذبيحيعليرضا ذبيحي
ن ا شنا نكا ا شنا كارشناس ايمنيكارشناس ايمنيكا

0913 754 95 930913 754 95 93

AlirezazabihiAlirezazabihi10001000@gmail.com@gmail.com
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