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 كند پس ضرورت دارد ه ذهن و چشمان راننده را خسته ميناخواست ،هاي طوالنيرانندگي

 نمايند. استراحت ربعساعت رانندگي يك 2هر رانندگان در ازاي 

 كمربند ايمني را بسته نگهداريد و همه سرنشينان  ،همواره از لحظه شروع تا پايان رانندگي

 تشويق نماييد. بستن كمربند ايمنيرا به 

 كار مناسبي راه دخانيات حين رانندگي،غذا يا استعمال آشاميدن مايعات، خوردن تنقالت و

كردن خستگي نبوده بلكه خطر آفرين و از نظر آلودگي و برطرف براي جلوگيري از خواب

 .قانون ممنوع است

 هاي خطر و غيره( جزو الزامات هاي جلو، چراغ)چراغ راهنما، چراغ هاي سالموجود چراغ

 .ها رانندگي خطر آفرين استت معيوب بودن هركدام از اين چراغرانندگي است و در صور

 گي بكار گيريد تا را هنگام رانند آرامش، نظم ، صبوري و تمركزهاي لفههميشه مؤ

 داشته باشيد.خطر سفري سالم و بي



 است  رفتارهاي غير اخالقيها از جمله ها و جادهكشيدن يا زيگزاگ رفتن در اتوبان اليي

 است. ساز تصادفات ناگوارزمينهخطرناك بودن براي راننده،  كه عالوه بر

  متري راهنما 100در صورتيكه تصميم به تغيير خط عبور حركت خود داريد از فاصله 

و از سبقت گرفتن و نزديك شدن سر از اقدام شما آگاه شده بزنيد تا خودروهاي پشت

 حد به شما خودداري كنند.ازبيش

  باشد. اين ممنوعيت صرفاً شامل مي ن همراه در حين رانندگي ممنوعاز تلفاستفاده

، ديدن تصاوير و ... را نيز صحبت كردن با تلفن همراه نبوده و مواردي نظير ارسال پيامك

 شود.مي

 دهنده ، نشاننين و مقررات راهنمايي و رانندگيسالم و رعايت قوا رانندگي

 شخصيت باال و ارزشمند شما خواهد بود.

 رو خطر است. از اينيك اصل در رانندگي سالم و بي وييعايت فاصله با خودروي جلر

 ،فاصله خود را با خودروي جلويي حفظ كنيد تا به محض مواجهه با خطر احتماليهميشه 

 فرصت كافي براي كنترل خودروي خود داشته باشيد. 

 جزء اصول اساسي رانندگي ايمن براي كساني است سرعت مناسب هنگام رانندگي ،

 كه ميخواهند يك عمر در كنار خانواده از رانندگي لذت ببرند.

  از حد يكي از اشتباهات بسيار حادثه ساز در رانندگي، جبران تأخير با افزايش دادن بيش

كردن جاده و وقوع ايمن باشد . اين اقدام سبب ناسرعت خودرو به سمت مقصد مي

 بود. خواهد تصادفات ناگواررانندگي



 

 چنين ر حركت كنيد. رانندگي د با سرعت مطمئنتردد هاي تنگ و پردر گذرگاه

انجام كمترين خطا سبب طلبد  و در صورت سرعت باال، مسيرهايي هوشياري خاصي مي

 شود.اي خطرناك ميبروز حادثه

 سان تمايل شديدي به خواب ، سيستم دروني انظهربعداز 16 الي 14 صبح و 4 تا 2 ساعت

 كند با توجه به اين واقعيت از رانندگي در اين مواقع خودداري كنيد.پيدا مي

 شود و راننده يار اصلي حوادث رانندگي محسوب مياز جمله عوامل بس خواب آلودگي

سراشيبي قرار گرفته و اي است كه در جاده، همچون خودروي بدون راننده آلود درخواب

 كند.تنها در صورت مواجهه با شيئي توقف مي

  وسايل نقليه  به دليل امكان ورودسبقت گرفتن در نزديكي يا در طول تونلها و پلها

ها و متر قبل و بعد از پل 100ناك است لذا از عرض بودن آنها، خطرديگر از روبرو و كم

 ها سبقت گرفتن ممنوع است.تونل



  اتومبيلي قادر به سبقت گرفتن است كه سرعتش از خودروي جلويي بيشتر باشد در اين

قصد خود آگاه كرده و اقدام  صورت راننده خودرو با دادن عالئم الزم، رانندگان ديگر را از

 به سبقت نمايد.

 ضعيت خود سرعتي است كه راننده با توجه به شرايط راه، آب و هوا، و سرعت مطمئنه

كند تا بتواند در شرايط خطر از وقوع حادثه جلوگيري كند و و خودروي خود انتخاب مي

 باشد. ميزان آن از سرعت مقرر كمتر ميگاهاً

  رانندگي بين خطوط، سبقت ايمن، رعايت فاصله  .ايمن برانيمموظف هستيم تا ما

طولي در رانندگي، صحبت نكردن با تلفن همراه، رعايت حق تقدم، پرتاب نكردن زباله از 

 هاي خطرناك را مد نظر قرار دهيم.ترل رفتار خود در موقعيتخودرو، سرعت مجاز و كن

 خود و ديگر استفاده كنندگان از  رانندگي ايمن و رعايت اصول رانندگي صحيح، سالمتي

تأثير رانندگي غير ايمن لذا شما بايد درهرحال ايمن برانيد و تحت دنبال دارد راه را به

 قرارنگيريد.ديگران 

 

 

 واحد پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر معاونت بهداشت
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