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بسمه تعالي
گرامي باد سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملي و مدیریت جهادی

معايويه محترم امًر عمراوي استاوداريهای سراسر كشًر 

ابالغ ساز و كار و مشخصات دوره آموزش تخصصي راهذاري براي دهياران موضوع:

با سالو ِ احتزاو؛
َايٓ ًٔكاري يشتزك ِسارت كشّر ِ ِسارت راْ ِ ابالغ تفأىيّضّع  01/02/1393يّرخ  3126پيزِ َايٓ شًارْ   

ٔاي رِستايي كشّر، بٓ پيّست  توتّيز َايتٓ شتًارْ ساسي ِ َگٕذاري راْ شٕزساسي در سييُٓ عًهيات بٕساسي، ايًٍ
يعاٌِ يحتزو راْ رِستايي ِسارت راْ ِ شٕزساسي با عُّاٌ يتذيز كتم يحتتزو راْ ِ     16/06/1393يّرخ  500/30958
زساسي استاٌ در خوّص ابالغ ساس ِكار ِ يشخوات دِرْ آيّسش تخووي رأذاري بزاي دٔياراٌ )يّضّع بُتذ  شٕ
شّد. با عُاي  بٓ أًي  ِ ضزِرت يّضّع، نطفاً دستّر فزياييتذ در استزع ِ ت  ارسال ييَايٓ صذرانذكز(  تفأى 4-7

شذٌ آٌ ا ذاو السو يعًتّل ًَتّدْ ِ    ريشي بزاي اجزايي َايٓ ِ بزَايٓ َسب  بٓ طزح آٌ در جهسٓ كارگزِْ استاَي تفأى
يك َسخٓ اس صّرتجهسٓ استاَي را بٓ ًٔزاْ گشارش ا ذايات بٓ عًم آيذْ بٓ دفتز يحتزو ًٔأُگي عًزاَي ِ خذيات 

رِستايي ايٍ حّسْ يعاَِ  ارسال فزيايُذ.

 

 ريوًشت : 

 معاين محترم راٌ ريستايي يزارت راٌ ي شهرسازی برای استحضار جىاب آقای مهىدس ميرشفيع 

 جىاب آقای خىدان دل رياست محترم سازمان برای استحضار

استاوداريهای كل كشًر دفاتر امًر ريستايي ي شًراها)استاوداريهای كل كشًر دفاتر امًر ريستايي ي شًراها( برای اطالع ي اقدام الزم

ل محترم دفتر هماهىگي عمراوي ي خدمات ريستايي برای اطالع ي پيگيری الزمجىاب آقای عبدالهي مدير ك
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 معاونت راه روستایی دفتر

 جمهوري اسالمی ایران
 راه و شهرسازيوزارت 

بسمه تعالی

  آقاي  جناب
محترم راه و شهرسازي  مدیرکل

  سالم علیکم
نامـه همکـاري مشـترك وزارت کشـور و درخصـوص تفـاهم   31/01/1393مـورخ   500/3300پیرو نامه شماره       

ساز و  بدینوسیلههاي روستایی کشور، سازي و نگهداري راهمنوزارت راه و شهرسازي در زمینه عملیات بهسازي، ای
پیوسـت  بـه ) نامه مذکورتفاهم 7-4موضوع بند ( مشخصات دوره آموزش تخصصی راهداري  براي دهیاران   کار و

  .گرددابالغ می
-اهاي استانداري بهنامه ، همکاري شایسته را با دفتر امور روستایی و شوراست دستور فرمایید وفق مفاد تفاهممقتضی

. به این معاونت اعالم نمایند 31/06/1393حداکثر تا تاریخ  گزارش اقدامات را اولین  عمل آورند و 

 :رونوشت به 
 ار و ابالغ به واحدهاي استانیجناب آقاي خندان دل، معاون محترم وزیر کشور و رییس محترم سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور، جهت استحض -
 جناب آقاي کشاورزیان، معاون محترم وزیر و رییس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، جهت استحضار -
  ایمنی و نگهداري راه روستایی، جهت اطالع و پیگیري الزم ري،دفتر برنامه ریزي بهره بردا -

 16/6/1393: تاریخ 
 500/30958:شماره 

  : پیوست 
  فوري
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 باسمه تعالی

  مشخصات دوره آموزش تخصصی دهیاران 

 هاي روستایی کشورسازي و نگهداري راهدر زمینه عملیات بهسازي، ایمن
 )همکاري مشترك وزارت کشور و  وزارت راه و شهرسازي 31/01/1393نامه مورخ موضوع تفاهم( 

كشور و وزارت راه و شهرساز در زمينه  همكار مشترك وزارت ۳۱/۰۱/۱۳۹۳نامه مورخ تفاهم ۷-۴در اجرا بند 
، ايمن به تصويب   كه ها روستايي كشور، دوره آموزشي تخصصي برا دهيارانساز و نگهدار راهعمليات بهساز

راها به دفاتر امور روستايي و شو ،مقتضي و اقدامنامه مذكور رسيده است، جهت اطالع كارگروه ملّي تفاهم
  .گرددادارات كل راه و شهرساز ابالغ مي ها كشور واستاندار

 .باشدساعت و در قالب چهار سرفصل اصلي به شرح جدول ذيل مي ۲۶مدت  : هاي دوره آموزشیسرفصل -1

 )ساعت( مدت دوره عنوان دوره رديف
 ۷  ها روستاييعمليات راهدار و نگهدار راه  ۱

ها روستايي و ساز راهنامه ها نگهدار و ايمنها و آييندستورالعمل ۲
 هاهحفاظت حريم را

۷ 

 ۷  ساز و رفع نقاط حادثه خيزها روستايي و اصول ايمنبازديد ايمني راه  ۳
 ۵ ها روستاييعمليات راهدار زمستاني راه ۴

ریزي نحوي برنامهبه )نامهتفاهم 3موضوع ماده (  نامهتفاهم کارگروه استانی اجراي :بندي اجراي دورهزمان -2
دوره آموزشی را طی نمایند و گواهینامه مربوطه به  1393د که کلیه دهیاران واجد شرایط در نیمه دوم سال نمایمی
  .ها ارائه شودآن

از  هامدرسین مسلط به هر یک از سرفصل انتخاباداره کل راه و شهرسازي نسبت به : تعیین مدرس دوره -3
ها را به دفتر امور روستایی و شوراهاي استانداري معرفی آن و نمایدمی اقدام  اداره کل  مجموعه افراد شاغل در

  .نمایدمی

 .گرددحسب توافق کارگروه استانی، محل اجراي دوره تعیین می:  تعیین محل اجراي دوره -4
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شناسایی دهیاران واجد شرایط و دفتر امور روستایی و شوراهاي استانداري نسبت به : معرفی افراد واجد شرایط -5
تعداد فراگیران دوره بر حسب توافق کارگروه استانی و با . نمایدها به اداره کل راه و شهرسازي اقدام میمعرفی آن

  .شودتوجه به ظرفیت و امکانات موجود تعیین می

نماید و فهرست دام میفراگیران اق اداره کل راه و شهرسازي نسبت به ارزیابی :صدور گواهینامه آموزشی -6
شوراهاي استانداري معرفی اند، به دفتر امور روستایی و افرادي را که موفق به کسب حداقل امتیاز اخذ گواهینامه شده

  .باشدمتولی صدور گواهینامه، دفتر امور روستایی و شوراهاي استانداري می. دنکمی

و کسب امتیاز مورد نیاز  در ارزیابی، براي   1ره در جدول بندشرکت در کلیه دوره هاي چهارگانه مورد اشا: تبصره
هایی که با توجه به شرایط اقلیمی و به صالحدید کارگروه استانی، در خصوص استان. باشداخذ گواهینامه ضروري می

ها براي هنیست، شرکت در سایر دور)  هاي روستاییعملیات راهداري زمستانی راه(  4نیازي به برگزاري دوره ردیف 
  .ستا اخذ گواهینامه اجباري

عنوان متولی تدریس دوره، اداره کل راه و شهرسازي، به :رئوس مطالب  هر یک از عناوین چهارگانه دوره -7
  .نمایدهر یک از عناوین چهارگانه به شرح زیر اقدام مینسبت به آموزش رئوس اصلی 

آالت و تجهیزات راهداري و نگهداري آشنایی با ماشین:  روستاییهاي عملیات راهداري و نگهداري راه  - 1- 7  
هاي اجراي روش طبقه بندي عملیات راهداري و نگهداري،تعریف راهداري و تبیین اهمیت آن، هاي روستایی، راه

نوها و تمیز کردن و تجدید  حفاري ق ،پاکسازي سطح راه از مواد زائد و الشه حیوانات: شامل  عملیات عادي و جاري
هاي مربوطه از طریق ایجاد کانال و ها، آبروها و پلاالرضی با کانالهاي سطحهدایت آب، هابرداري در ترانشهریزش

 ،ها و شیروانی خاکریزهاکنی سطح شانهعلف ،هاها از رسوبات براي هدایت سریع آبپاکسازي آبروها و پل دریواسیون،
ها و آمیزي نردهشستشو، نقاشی و  رنگ، حفاظت و تمیز کردن عالئم افقی و عمودي ،تعمیرات جزئی ابنیه فنی

اند، نگهداري و آبیاري درختان کاشته شده در حریم اي که تصادف نمودهکنار کشیدن وسایل نقلیه ،هاهاي پلپناهجان
؛ جلوگیري از تردد بارهاي با وزن غیرمجازراه، مشارکت در حفظ حریم راه، شناسایی و رفع نقاط مستعد حادثه در راه، 

 پاکسازي راه از مواد زائد در مواقع زلزله، سیل، رانش، لغزش کوه، سقوط بهمن : شامل فوري عملیاتو 

:  هاههاي روستایی و حفاظت حریم راسازي راهنامه هاي نگهداري و ایمنها و آییندستورالعمل -7-2 

هاي هاي اجرایی و دستورالعملو آیین نامه 1349ها و راه آهن  مصوب ایمنی راه، قانون 415، 196آموزش نشریات 
و پاکسازي نظافت راهها، حاشیه مدارس و ،تقاطعها مسکونی مناطق سازي ایمن و ساماندهی العملردستوبعدي صادره، 

و نما جهت الزم،نصب عالیم فواصل در نماها مسیر نصب، آموزش راهها حاشیه سبز فضاي ایجاد و احاریم،زیباسازي
ویژه به اخطاري عالیم محل مناسب،نصب در پل نماي خطر عالیم صب قوسها،ن و پیچها سر در سریع مسیر تغییر
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، رعایت ممنوع سرعت،سبقت محدودیت تابلوهاي ویژهبه عالیم انتظامی تقاطع،نصب عالیم و گردشها در خطر عالیم
نماي محلی جهت صورت به اطالعاتی عالیم ، نامه آیین اساس بر روستایی راههاي محورکشی  خط ،اجراي تقدم حق
جمله از الزم نیازدر محلهاي مورد استاندارد حفاظ هرنوع یا ،نیوجرسی گاردریل نصب ، ها تقاطع و راهی سه محل در

  .حفاظها سایر یا گاردریلها انتهاي و ابتدا سازي پرتگاهها،ایمن

دستورالعمل بازدید  آموزش:  سازي و رفع نقاط حادثه خیزهاي روستایی و اصول ایمنراهبازدید ایمنی  -7-3
هاي اي ایمنی راه، تهیه گزارشبندي بازدید دورهشامل تعریف بازدید ایمنی، اهداف بازدید ایمنی، زمان ایمنی راه

دستورالعمل : منبع( زدید ایمنی راه هاي فنی باهاي خاص، چک لیستبازدید ایمنی راه، بازدید ویژه ایمنی در محل
وزارت راه و ترابري سابق به سازمان راهداري و حمل و   2/3/1389مورخ  27125/11ابالغی شماره بازدید ایمنی راه، 

نظر از تقاطعها وضعیت بررسی: شامل آموزش رفع نقاط حادثه خیز، )نقل جاده اي و ادارات کل راه و ترابري سابق
افزایش سرعت،وجود و کاهش باندهاي یا اتصالی هاي لچکی راهکار استفاده از  فرعی و اصلی محورهاي نحوه اتصال

،چشم لرزاننده شیارهاي از جمله ها تقاطع و حادثه مستعد محلهاي در سرعت کاهش و ترافیک سازيآرام تسهیالت
وجود  عدم و روسازي وضعیت بررسی، اينامهاساس موارد آیین بر مجاز هايکاهسرعتگیرها و سرعت و ايگربه

در حرکت اختالل باعث که موانعی یا چاله نظیر (گردند خود اصلی مسیر از راننده انحراف باعث که ایرادهایی
طراحی،بررسی اساس استانداردهاي بر کافی شانه وجود ، مجاز حد از بیش شانه و آسفالت بین ارتفاع شوند،اختالف

و حایل و ضامن دیوارهاي وضعیت نرده پلها،بررسی انتهاي و ابتدا سازي پل ، ایمن نرده صلب هندریلها حفاظ وضعیت
و بارانی روزهاي در مرور و عبور ایمنی افزایش در آنها راستاي تاثیر در برمها و قنو ها جمله از آب هدایت کانالهاي

  .پل روي پیاده یا قرنیز توسط راه نشدن تنگ موضوع به راه، نسبت پل عرض وضعیت بررسی برفی،

آشنایی با ماشین آالت و تجهیزات مربوط و نحوه به : هاي روستاییعملیات راهداري زمستانی راه -7-4  
هاي زمستانی با اعزام اکیپکارگیري ماشین آالت و اداوات کشاورزي در عملیات راهداري زمستانی، آموزش 

ها از راه در نصب تابلوها و عالئم الزم براي اطالع ترددکننده، اصول ارتفاعی ها و نقاطآالت و تجهیزات در گردنهماشین
 .نمک پاشی، زدایی مکانیکیتراشی و یا یخیخ،   برفروبی  ،ذخیره سازي و نگهداري نمک ،زمستان

د و آن ننمایاقدام می ها اعضاي کارگروه استانی نسبت به تهیه گزارشی از اجراي دوره: تهیه گزارش اجراي دوره -8
   .کننداعضاي کارگروه ملّی ارسال می را به


