
 

 

دفتش تذيیه مقرشسا  میری يصاس    آصمًن يسيد بٍ حشفٍ سضتٍ تشافیک یکی اص آصمًن َای يسيد بٍ حشفٍ است کٍ َشسالٍ تًسط 

َماوطًس کٍ اص اسم ایه سضتٍ بش می آیذ، مًاد ایه امتحان بش مباحث مشبًط بٍ حمل ي وقرل ي  بشگضاس می ضًد.  ساٌ ي ضُشساصی 

ساٌ تمشکض داسد. با تًجٍ بٍ ایه کٍ ایه سضتٍ وسبت بٍ سایشگشایص َای مُىذسی عمشان جذیرذ ترش اسرت، عبی ترا َرم مىراب        

تشش سيص افرضين ساٌ َرای استبراعی ي مطرک تی     مًجًد بشای ایه آصمًن واضىاختٍ ضذٌ است ي َم متقاضی آن کمتش. امرا گسر  

امشيصٌ حمل ي وقل کطًس با آن دست ي پىجٍ وشم می کىذ بٍ وظش می سسذ دس سال َای وضدیک اص ایره سضرتٍ بیطرتش خرًاَیم     

 ضیىیذ. 

وظام مُىذسی ضشکت وماییرذ بایرذ داسای مرذسا کاسضىاسری اسضرذ دس گرشایص       ٍ تشافیک آصمًن ضتاگش ضما مایل َستیذ دس س

 بشوامٍ سیضی حمل ي وقل ي یا ساٌ ي تشابشی باضیذ.  

-فیک يجًد وذاسد اما احرذا  سراختمان  اگشچٍ َىًص چاسچًب مطخع کاسی بشای داسوذگان پشياوٍ وظام مُىذسی دس سضتٍ تشا

َرا، اسرتادیًم َرا ي .... ویاصمىرذ اوجرام مطال را  تشافیکری ویرض         َای سًخت سساوی، َتلَا، جایگاٌاظ ماوىذ بیماسستانَای خ

 َستىذي امیذ است تا دس آیىذٌ ویض ایه گشایص جایگاٌ ياق ی خًد سا دس وظام مُىذسی پیذا کىذ.

 اص عشف دفتش مقشسا  میی ساختمان مًاسد صیش بٍ عىًان مًاد امتحاوی م شفی ضذٌ است: 

  0231 يیشایص- آن اجشائی وامٍ آئیه ي ساختمان ىتشلک ي مُىذسی وظام قاوًن •



 

 ( 0231)  -( ت اسیف)  ايل مبحث •

 ( 0233) -( اداسی وظاما )  ديم مبحث •

 عامل غیش پذافىذ یکم ي بیست مبحث •

  ضُشی ساَُای عشاحی* •

  تشافیک ساماوذَی ي وقل ي حمل سیضی بشوامٍ مطال ا * •

   م ابش اجشائی ي فىی مطخػا * •

  تشابشی ي تشافیک مُىذسی* •

 م ابش ایمىی* •

 َمگاوی وقل ي حمل* •

 .گشدد ومی م شفی خاغی مىب  ي بًدٌ وظش مًسد م تبش مىاب  ضذٌ رکش مًاسد بشای* 

 .میباضذ ساختمان میّی مقشسا  مباحث مباحث، اص مىظًس: 0تزکش •

 م ا مباحث، ساَىمای کتابُای جمیٍ یا ي فىی مذاسا سایش ي ساختمان میّی مقشسا  مباحث بیه تىاقض غًس  دس: 1تزکش  •

 .بًد خًاَذ عمل م ا ساختمان میّی مقشسا  مباحث عمل

 .بًد خًاَذ عمل م ا ضذٌ اع م ساختمان میّی مقشسا  مباحث ي فىی مىاب  ي مذاسا م تبش وسخٍ آخشیه: 2تزکش •

دس اکثرش  شبًط برٍ وظرام مُىذسری کرٍ     با وگاَی گزسا بش  آصمًن َای گزضتٍ تشافیک می تًان دسیافت جذا اص مباحث عمًمی م

. عشح َىذسی ساٌ ي بشوامٍ سیضی حمرل ي وقرل مطرشح مری ضرًد      سی تشافیک،ذَا مطتشا است، سًاالتی اص دسيس مُىگشایص

م شفری  امرا مىراب ی کرٍ دس ایىجرا      دفتش مقشسا  میی ساختمان اسائٍ وطذٌ اسرت  طٍ بشای ایه دسيس مىاب  مطخػی تًساگشچ

خًاَذ ضً سایش مىاب  مشبًط آمادگی بشای يسيد بٍ کاسضىاسی اسضذ دس صمیىٍ ساَساصی ي تشافیک ي کییٍ مىاب  م تبش دیگش ویرض  

 مطال ٍ می تًاوذ بسیاس مفیذ باضذ.   بشای

 منابع پیشنهادی

با يجًد ایه کٍ دس صمیىٍ ساٌ ي تشابشی ي مُىذسی تشافیک مىاب  مًجً گستشدٌ ویست اما َمیه مىاب  بسیاس مفیرذ برًدٌ ي مری    

 تًاوىذ بشای مطال ٍ سًدمىذ باضذ.  

 

 

 



 

 (304ماسٌ َای ایشان) وطشیٍ ضآییه وامٍ عشاحی َىذسی ساٌ -0

ذٌ است ي تىُا ایه آییه وامٍ دس صماوی کٍ ساصمان بشوامٍ ي بًدجٍ بٍ م ايوت ساَبشدی سییس جمًُس تبذیل ضذٌ بًد تذديیه ض

باضذ . مباحثی ماوىذ وحًٌ عشاحی قًس َای افقری ي قرائم دس   َای کطًس میمشج  سسمی کطًس دس صمیىٍ عشاحی َىذسی ساٌ

 ایه وطشیٍ اسائٍ ضذٌ است.)دسیافت اص ضمیمٍ مقالٍ(

 

 

 



 

 (Highway Capacity Manualَای ایاال  متحذٌ)آییه وامٍ ظشفیت ساٌ -1

می باضذ.  1101یه ضذٌ است ي آخشیه يیشایص آن مشبًط بٍ سال ًسای میی پژيَص ایاال  متحذٌ تذيایه آییه وامٍ تًسط ض

وری صکرٍ برش اسرا      McShane َا دس سشتاسش دویا می باضذ. کتاب آقرای آییه وامٍ مبىای بسیاسی اص آییه وامٍ َا ي عشاحیایه 

ا سا ، بٍ وًعی ساَىمای ایه آییه وامٍ است کٍ با چىذیه مثرال وحرًٌ محاسربٍ ظشفیرت ساَُر     ٍ وًضتٍ ضذٌ استماَمیه آییه و

 ضمیمٍ(اص   McShaneتًضیح دادٌ است.)دسیافت آییه وامٍ ي کتاب 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 کتاب بشوامٍ سیضی حمل ي وقل ي مُىذسی تشافیک  -2

تًسط آقای مُىذس حقاوی ي خاوم مُىذسی ضاٌ حسیىی با استىاد بٍ جضيا  اسراتیذ گرشيٌ حمرل ي وقرل     ایه کتاب 

کٍ اص اعبتاس باالیی بشخًسداس اسرت ایره کتراب ضرامل دي بخرص       داوطکذٌ عمشان داوطگاٌ غى تی ضشیف وًضتٍ است

عمذٌ است. دس بخص ايل مفاَیم مشبًط بٍ بشوامٍ سیضی حمل ي وقل ماوىذ تقاضای حمرل ي وقرل ي تحییرل سیسرتم     

َای حمل ي وقل تًضیح دادٌ ضذٌ است. بخص ديم ایه کتاب ایه ویض بٍ مباحث مُىذسی تشافیک پشداختٍ است. دس 

 َای يسيدی مًسسرا  آمًصضری آيسدٌ ضرذٌ   َش بخص ت ذادی سًال چُاسگضیىٍ ای تالیفی ي مشبًط بٍ آصمًناوتُای 

 وماییذ.   تُیٍ 313ٌ فشيضگااست کٍ بسیاس مفیذ می باضذ. ایه کتاب سا می تًاویذ اص 
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