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 مقدمه

 
اعي ملل دارد و يكي از شاخص حمل ونقل نقش موثري در توسعه اقتصادي و اجتم          

هاي مهم  ارزيابي ارزشها و مقايسه پيشرفت اقتصادي كشور محسوب مي گردد.لذا مدلهاي 
مختلف حمل و نقل كه به مرور زمان شكل گرفته است شيوه زندگي ملل ازجمله كشور 

افته مارا دچار تحول اساسي نموده است و يكي از اين مدلهاي متداول كه رفته رفته تكامل ي
 و امروزه در زندگي جوامع بشري نقش بسزايي ايفا مي كند حمل ونقل ريلي است.

همچنين حمل و نقل ريلي با ويژگيهاي سرعت،ايمني،حمل بارهاي حجيم و           
مصرف سوخت كمتر، آلودگي كمترو ارزانتر بودن آن در مقايسه با ساير شقوق  گسترده،

 صاحبان بار  و مسافرين شده است.حمل ونقل موجب اعتماد و اطمينان 
از طرفي نظم و مقررات اساس كليه امور حمل و نقل ريلي است و اين نظم و           

مقررات بستر ساز ايمني در شبكه ريلي خواهد بود.لذا به منظور تحقق اين اصل مهم و 
طح ايمني، اساسي ضرورت دارد تا همواره راه آهن ج.ا.ا تالش نمايد براي حفظ و ارتقاء س

مقررات، دستورالعمل هاي فني و آئين نامه هاي مربوطه خود را متناسب با شرايط زمان و 
مكان و تغييرات در وضيعت امور زيربنايي، ناوگان و سيستم هاي بهره برداري به روز نموده 

 تا بتواند از تكنولوژي پيشرفته و مدرن و سيستم هاي نوين ديگر نيز بهره برداري نمايد.
دراين راستا هيات مديره محترم راه آهن به كميسيون عالي سوانح راه آهن ماموريت           

داد با در نظر گرفتن جميع جهات و آخرين تغييرات سخت افزاري و نرم افزاري مقررات 



عمومي حركت، آئين نامه هاي عالمات و دستورالعمل هاي فني را بازنگري، اصالح و 
ابه منظورانجام اين مهم و در زمان مناسب ابتدا  با انتخاب مشاور از مجدداً تدوين نمايد.لذ

اين پروژه آغاز شد و پس ازتهيه و گردآوري ونيز مستندسازي مجموعه مورد  1390سال 
نظر ابتدا توسط گروه كارشناسي منتخب بررسي و سپس بااخذ نقطه نظرات مناطق راه آهن 

در جلسات مستمر كميسيون عالي  1391تداي سال در دومرحله اصالحات الزم انجام و از اب
سوانح راه آهن و بازديد ميداني از مناطق و سيستمهاي بهره برداري مختلف بند به بند آن 
قرائت، بررسي و تدوين نهائي گرديد و پس از تصويب  هيات مديره محترم طي نامه به 

 ابالغ گرديد. 4/6/92مورخه  2465شماره 
 

 
 والسالم

گري و اصالح و تدوين مقررات هيات بازن
 حركت راه آهنسيروعمومي 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 فصل اول

 
تعاريف و اصطالحات رايج در كليات و 

 شبكه ريلي
 
 





 حركت سيرو مقررات عمومي
حركت مجموعه اي مشتمل بر دستورالعملهاي فني و  سيرو تعريف: مقررات عمومي     

غيردولتي ايمني است كه در رابطه با وظايف مامورين (اعم از مامورين راه آهن و شركتهاي 
) و نحوه عمليات و نظارت  آنان بر امور سيروحركت قطارها و لمرتبط بابخش حمل ونق

و بخش راه آهن آنها و نيز سالمت كاركنان  سير ساير وسائط نقليه راه آهن و تامين ايمني
 تدوين گرديده است. غير دولتي وهمچنين مسافرينهاي 

 :وظايف عمومي -1ماده 
حركت  سيرومرتبط با امور  يردولتيغكليه كاركنان اعم از كاركنان راه آهن و بخش  -1-1

قطارها و وسايط نقليه ريلي، از هر صنفي كه باشند بايستي در حفظ و سالمت مسافران و 
اموال همچنين محموالت آنها و  و حفظ و نگهداري و ايمني وسائط نقليه،مامورين راه آهن 

ال عالقه مندي از راه آهن كه دراختياردارند كوشا باشند و براي تامين اين منظور با كم
مربوط به وظايف و روشهاي اجرائي عمليات آنان پيروي نموده و  و مقررات لعملهادستورا

 .ء گذارنداجرا  به
در اين مقررات بكارگيري عنوان ((مامورين يا كاركنان)) كليه نيروهاي راه  :1تبصره      

از امور سيروحركت مي  كه به نحوي از انحاء عهده دار وظايفي غيردولتيآهن يا شركتهاي 
 باشند را شامل مي گردد.

بايد طي  انجام وظيفه مي نمايند ،كليه ماموريني كه در امور سيروحركت قطارها  -2-1
دوره هاي آموزشي تئوري و عملي  با مفاد مقررات و دستورات ايمني سيروحركت آشنا 

سخه از آن را در گرديده و صالحيت اجراي صحيح آنها را كسب نمايند و همواره يك ن
 اختيار داشته باشند.

تشريك مساعي از اهم وظايف ماموران بوده و موظفند از هرگونه بي نظمي در امور   -3-1
 حركت قطارها و ساير وظايف مربوطه خودداري و جلوگيري نمايند.
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كليه ماموران موظفند با كمال هوشياري و به موقع در محل كار حاضر و در حين  -4-1
، تبلت و به كارگيري تلفن همراه از ويفه شئونات اداري و اسالمي را رعايت نمايندانجام وظ

 . در حين انجام وظيفه خود داري نمايند رايانه همراه
مأموراني كه از طرف راه آهن يا شركتهاي خصوصي به آنها لباس متحدالشكل  -5-1

دد موظفند در حين گر وسايروسايل حفاظت فردي ( كفش و كاله ايمني و...) تحويل مي
انجام وظيفه از لباس و عالئم مشخص مربوطه استفاده نمايند. ساير ماموران نيز بايد در 

 ساعات خدمت در محوطه كار با لباس مرتب و تميز انجام وظيفه نمايند.
م ه و خطوط به محوطه اي است محدود به مجموعه اي از سوزنها : ايستگاه - 2ماده 

هاي اداري و مسكوني و سكوهاي بار ومسافر و ساير تاسيسات  مانپيوسته كه در آن ساخت
قرار دارد و محل توقف ، تنظيم ، قبول ، اعزام و عمليات مانور و سبقت و تالقي قطارها و 
ساير وسايط نقليه راه آهن مي باشد و همچنين در آن امور مربوط به قبول و تحويل بار و 

جام مي گيرد كه برحسب موقعيت و ميزان فعاليت توشه و سوار و پياده شدن مسافران ان
 درجه بندي گرديده است و داراي محدوده مشخص و معيني مي باشد.

هاي آن دو خط جهت  هاي راه آهن دو خطه كه در حد فاصل ايستگاه در ايستگاه -1-2
رفت و برگشت قطارها احداث گرديده   مي بايد در طرفين حدود ايستگاههاي راه آهن دو 

، سوزنهاي رابط نصب گردد تا خط اصلي فرد و كليه خطوط منشعب از آن به امتداد خطه
خط اصلي زوج و همچنين خط اصلي زوج و كليه خطوط منشعب از آن به امتداد خط 

 اصلي فرد اتصال يابد.
ايستگاه تشكيالتي:ايستگاهي است كه به تناسب جمعيت و موقعيت صنعتي و  -2-2

ري با شهرها و سازمانهاي دولتي و بخشهاي خصوصي احداث اقتصادي منطقه و همجوا
گرديده كه براي تنظيم و تشكيل قطارها داراي دسته مانور مستقل و پرسنل از قسمتهاي 

 بوده و و پليس، ارتباطات و عالئم الكتريكي ، خط، ناوگانسيروحركت مختلف
، ارتباطات وعالئم تعمير، خط، خط ، پست بازديد، دپومجموعه اي از فعاليت هاي ترافيكي
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سيني دوار ياخط  در آن انجام مي پذيرد.وداراي تاسيسات فني، وامور انتظامي الكتريكي
 گردد. مثلث وخطوط صنعتي وتجاري بوده كه ازآن منشعب مي

ايستگاه نيم بسته: ايستگاهي است كه برحسب مقتضيات و به موجب دستور راه آهن   -3-2
سوار و پياده شدن مسافران و  به منظوره شده و فقط توقف قطارسوزنهاي آن موقتا برچيد

 قبول و تخليه توشه مورد استفاده قرار ميگيرد.
ايستگاهي است بين چند ايستگاه كه برحسب ضرورت و بطور موقت  ايستگاه رابط:  -4-2

و بدون ايجاد ساختمان و تاسيسات به منظور برقراري ارتباط بين دو يا چند بالك 
اي مختلف ايجاد مي گردد كه فاقد خطوط فرعي بوده و صرفا داراي تعدادي ازمحوره

سوزن منتهي به بالك مي باشد كه كليه بالكها مجهز به عالمت حدود ايستگاه مي باشد و 
 حسب مورد بر اساس دستورالعمل خاص كميسيون عالي سوانح مورد بهره برداري قرار

 مي گيرد.
ايستگاه كه بر حسب ضرورت و احتياج براي سوار و  توقفگاه: محلي است بين دو -5-2

 پياده شدن مسافران از قطار مسافري يا مختلط طبق برنامه از آن استفاده ميشود.
ايستگاه بسته: ايستگاهي است كه بنا به مقتضيات و دستور راه آهن موقتا سوزنها و  -6-2

 عالئم آن برچيده شده و قطارها در آن توقف نمي نمايند.
ايستگاه موقت: محلي است كه در مواقع ضروري(سوانح يا انسداد خط)بين دو  -7-2

ايستگاه موقتا داير مي گردد تا بتوان وسايط نقليه ريلي امدادي را طبق مقررات مربوط به آن 
 محل قبول و يا از آن محل اعزام و يا عمل مبادله را انجام داد.

ايستگاه ،ترافيك و افزايش ظرفيت خط ايستگاه اضطراري: به منظور روان سازي  -8-2
دو خطه در نقطه اي مشخص داير ميگردد كه درمحوراضطراري بين دو ايستگاه راه آهن  

فقط محدود به  سوزنهاي رابط خطوط زوج و فرد وعالئم مربوطه بين دو ايستگاه طرفين  
ويژه اي  باشد و رعايت موارد ايمني سير قطارها در اين گونه ايستگاهها از اهميت مي

 برخوردار است
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از نظر رفت و آمد قطارها عبارت از عالمتهاي ورودي ايستگاه  حدود ايستگاه: - 3ماده 
 گردد. بوده كه فاصله آن از سوزن ورودي به شرح زير تعيين مي

نماي  3باشند از عالمت چراغ  در ايستگاههايي كه مجهز به عالئم الكتريكي مي -1-3
 ورودي طرفين ايستگاه.

 در ايستگاههايي كه داراي سيمافور ميباشند از سيمافور ورودي طرفين ايستگاه. -2-3
 ساير ايستگاهها از تابلو حدود ايستگاه كه در طرفين ايستگاه نصب شده است. -3-3

حريم راه آهن:عبارت است از اراضي بستر و حاشيه راه آهن كه حدودآن طبق  تبصره:
 ومشخص گرديده است.  قانون ايمني راههاوراه آهن تعيين

مجموعه خطوطي است كه در داخل ايستگاه احداث و يا از   خطوط ايستگاه: - 4ماده 
 آن به تاسيسات مجاور ايستگاه منشعب شده باشد و عبارتند از:

خط اصلي ايستگاه: عبارتست از خطي كه در امتداد خط بين دو ايستگاه طرفين واقع   -1-4
 شده است.

ر ايستگاه راه آهن دو خطه عبارت از خطوطي است كه در امتداد خطوط اصلي د -2-1-4
 خط فرد يا زوج بين ايستگاههاي طرفين قرار گرفته است.

 باشند.ي  وط فرعي ناميده شده و بشرح زير مخط ،ساير خطوط ايستگاه -2-4
خطوط قبول و اعزام قطارها كه عبارت از خطوطي هستند كه در كليه   ايستگاهها   -1-2-4
 گيرند. راي قبول و اعزام قطارها مورد استفاده قرار ميب

خطوط مانور: خطوطي هستندكه در ايستگاههاي تشكيالتي براي تنظيم و تفكيك  -2-2-4
 گرديده اند. احداث (مانور) قطارها

 خطوط انشعاب: خطوطي هستند كه از خطوط ايستگاه منشعب و به شرح زير -3-4
 باشند. مي
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 و تجاري: عبارت از خطوطي هستند كه بنابر احتياج يا تقاضايخطوط صنعتي  -1-3-4
از خطوط داخل ايستگاه منشعب  غير دولتيدولتي يايا ديگر اشخاص  موسسات  شركتها،

 شوند. مي
خطوط تاسيساتي: خطوطي است كه براي انجام امور جاري اختصاصي  راه آهن و  -2-3-4

آبگيري ، سوختگيري ، مثلث ، دوار، شركتها از قبيل خطوط كارخانجات و تعميرات ، 
 كارگاههاي ريل گذاري و امثال آن احداث مي گردد ،مخازن راه آهن

خطوط انبار: عبارت از خطوطي است كه در محوطه انبارهاي كاال و توشه و  -1-2-3-4
ساير انبارها بمنظور تخليه و بارگيري محموالت واگنها احداث مي گردد.وانتهاي آن بايد 

 ه سپر باشد.مجهز ب
خط دوار: خطي است دايره شكل كه براي تغيير جهت قطار و ساير وسايط  -2-2-3-4

 نقليه ريلي احداث مي شود و از داخل خطوط ايستگاه منشعب مي گردد.
به منظور تغييرجهت  خط مثلث: خطي است مثلث شكل كه مانند خط دوار -3-2-3-4

 وسايط نقليه مورد استفاده قرار مي گيرد.
ست  كه جهت تغيير جبهه لكوموتيو و ساير وسايط نقليه ا سيني دوار: وسيله اي -4-2-3-4

 مورد استفاده قرار مي گيرد.
منظور انتقال ه ست ريلي با نيروي محركه برقي كه با پل متحرك: وسيله اي -5-2-3-4

 ر مي گيرد.لكوموتيو يا واگن و نيز ساير وسايط نقليه از خطي به خط ديگر مورد استفاده قرا
خطي است كه فقط از يك طرف با يكي از خطوط ايستگاه مرتبط  : خط كور -6-2-3-4

توان براي توقف وسايط نقليه استفاده و از انسداد  بوده (از اين خط بنا به ضرورت مي
 خطوط فعال ايستگاه جلوگيري بعمل آورد) و انتهاي آن مجهز به سپر مخصوص مي باشد.

 خطي است كه صرفاً وسايط نقليه در حال فرار به آن هدايت ميخط فرار:  -7-2-3-4
 18 نبايد ازشوند و هميشه بايد آزاد بوده و در انتهاي آن شن و ماسه انباشته شده وطول آن 

 باشد. كمتر متر
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منظور ه خط تامين: خطي است كه در دنباله انتهاي خطوط طرفين ايستگاه ب -8-2-3-4
گردد و داراي شرايط خط فرار  م عالئم الكتريكي احداث ميقبول تالقي همزمان در سيست

 نيز مي باشد.
به منظور  كه خط تعمير: خطي است منشعب از خطوط فرعي ايستگاه تشكيالتي -9-2-3-4

 تعميرات روزانه و جاري واگنها مورد استفاده قرار مي گيرد .
كت درمحورهاي دوخطه خط سمت راست جهت حر خط زوج يا فرد: -10-2-3-4

وسايط نقليه ريلي كه با افزايش كيلومتر از مبدا توام باشد خط زوج ناميده شده وخط سمت 
 خط فرد ناميده مبداء باشد از چپ جهت حركت وسائط نقليه ريلي كه باكاهش كيلومتر

 .شود مي
 عنوان مبدا اوليه در هر محوري كه از آن منشعبه ايستگاه تهران ب -1-10-2-3-4

كه از محور اصلي انشعاب يابند راه آهن بنابه مقتضيات  اير محورهاييمي گردد تعيين و س
 كاشمر.  نمايدمانند محوربافق محورجديدتصميم گيري مي

 خط رابط: خطي است كه دومحورمختلف شبكه ريلي رابه يكديگرمتصل  -11-2-3-4
 .نمايد مي
مانور به  خط دنباله مانوري: خطي است كه به منظور جلوگيري از انتقال -12-2-3-4

 خطوط قبول و اعزام دربالك و تسهيل عمليات مانور درادامه خطوط مانوري احداث
 مي گردد.

تپه مانوري: محلي است به شكل تپه و داراي خطوط شيب دار كه با رهاسازي  -13-2-3-4
واگن قابل كنترل بوده و به منظور تسهيل در انجام عمليات مانور و صرفه جويي در نيروي 

 و نيروي كشش و سرعت در تفكيك و تنظيم واگنها مورد استفاده قرار مي گيرد.انساني 
: ايجاد انشعاب (نصب سوزن) در حد فاصل خط بين دو ايستگاه بطور دايم ممنوع تبصره

شرايط و  با رعايتآهن و است در صورتي كه ضرورت ايجاب نمايد با موافقت راه
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نصب سوزن تامين براي  همچنينو مي گرددكه از طرف راه آهن تعيين  دستورالعمل خاصي
 مدت محدود و موقت داير و پس از رفع نياز برچيده خواهد شد.

 :شماره گذاري خطوط - 5ماده 
خطوط واقع در محوطه هر ايستگاه اعم ازمحورهاي يك خطه يادوخطه و... به   -1-5

. چنانچه در ترتيب از اولين خط مجاور جبهه ساختمان ايستگاه شماره گذاري  مي شوند
سمت پشت ايستگاه خطوطي باشد شماره آن از شماره بعدي آخرين خط جلوي جبهه 

 شماره گذاري خواهد شد.، ايستگاه
 :خط بين دو ايستگاه - 6ماده 

م متصل نموده ومحدود به عالئم ه قطعه خطي است كه دو ايستگاه مجاور را به -1-6
 حدود ايستگاه   مي باشد.

دو خطه قطعه خطي كه در امتداد خط اصلي فرد يا زوج دو  محوري در ايستگاهها -2-6
 گردد. ايستگاه مجاور را به هم متصل نمايد خط فرد يا زوج بين دو ايستگاه نامگذاري مي

قطعه خطي است بين دو نقطه كه براي تنظيم فاصله زماني سير  :بالك – 7ماده 
 ه اي است كه قطاري طيعبارت ديگر بالك مقدار فاصله قطارهامشخص مي شود ب

 .نمايد تا به قطار بعدي اجازه حركت داده شود مي
 ،دو خطه بنا بر آنكه سير قطار بين دو نقطه در امتداد خط فرد يا زوج باشد محوردر  -1-7

 بالك فرد يا زوج ناميده مي شود.
دستگاهي است كه براي تغيير مسير حركت وسايط نقليه دوراهي يا سوزن:  - 8ماده 

 شود. اه آهن به خطوط ديگر بكار برده مير
به حالتي از دوراهي گفته مي شود كه وسائط نقليه  :(Normal)حالت عادي سوزن -1-8

 را در مسيراصلي هدايت نمايد.
: به حالتي از دوراهي گفته مي شود كه وسائط (Reverse)حالت معكوس سوزن -2-8

 نقليه را به مسير فرعي هدايت مي نمايد.
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 انواع دوراهه يا سوزن: - 9 ماده
سوزن الكتريكي: دستگاه دوراهي است كه تغيير وضعيت آن توسط برق و  -1-9

 موتور وبافرمان اپراتور مجاز  انجام  مي گيرد.الكترو
قفل آن آزاد  ، سوزن نيمه الكتريكي: دستگاه دوراهي است كه از طريق پانل عالئم -2-9

موظف مجاز انجام مي گيرد.وتازماني كه كليد سوزن  شده و تغيير وضعيت آن توسط مامور
 در پانل و درجاي خودقرار نگرفته خطي كه سوزن از آن منشعب شده به حالت اشغال

 .مي باشد
 سوزن دستي: دستگاه دوراهي است كه تغيير وضعيت آن توسط سوزنبان انجام -3-9

 مي گيرد.
 يي كه وسايط نقليه راه آهنعبارتست از حد مجاز ابعاد فضا (گاباري): - 10ماده 

 آن عبور نمايند. زتوانند ا مي
 :برخي از تجهيزات فني و تاسيسات در محوطه ايستگاه - 11ماده 

سائط نقليه ريلي بين دو خط آخرين نقطه امن توقف قطارها يا واگنها وساير و :دگاژ -1-11
 صي مشخصنامند كه حد آن با عالمت مخصو ) را دگاژ ميمنتهي به سوزن(مجاور

  .مي شود
متري عالمت حدود ايستگاه در  150ماگنت: قطعه آهنربايي است كه درفاصله  -2-11

گردد و به محض عبور لكوموتيو از روي آن  سيستمهاي مختلف مابين دو ريل نصب مي
سيگنال لكوموتيو فعال شده و نزديك شدن به ايستگاه را به لكوموتيوران هشدار  ،دستگاه

  .دهد مي
ايستگاه كه به  محدوده دستگاههاي مستقر در داخل تاسيسات ايستگاه: تجهيزات و -3-11

سوخت گيري  برق رساني،آب رساني، منظورامورخدمات فني و رفاهي ايستگاه (سرمايش،
 گيرد. احداث گرديده و مورد استفاده قرار مي و ...)
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به سيستم عالئم اطاق عالئم: محلي است كه كليه تجهيزات سخت افزاري مربوط  -4-11
 سوزنها، الكتريكي در آن قرار داشته و ارتباط بين دستگاههاي محوطه ايستگاه (چراغها،

به قفل  گردد كه همواره مجهز تراكها و...) و پانل فرماندهي توسط تجهيزات آن برقرار مي
 وپلمپ مي باشد.

اهنگي اعزام دپومامورين : محلي است كه در آن آماده سازي و برنامه ريزي و هم -5-11
 گيرد . لكوموتيوها و مامورين مربوطه انجام مي

كفش خط: به منظور مهار واگنهاي متوقف عالوه بر بستن ترمز دستي از وسيله اي  -6-11
 گوه اي شكل به نام كفش خط استفاده مي نمايند . 

نام  قفل دستي سوزن: به منظور تثبيت و مهار تيغه سوزن هاي دستي از وسيله اي به -7-11
قفل دستي سوزن استفاده مي گردد و كليد آن در پايان هر كشيك در حضور مسئولين 

 گردد. وقت هر ايستگاه بين سوزنبانان تحويل و تحول مي
  قطار:  - 12ماده 

م  يا متصل به يك و يا چند ه قطار عبارتست از يك يا چند لكوموتيو متصل به -1-12
شود كه كاركنان مربوطه آنرا تحويل گرفته و به واگن و اين نام موقعي به آن اطالق مي

كه در روز و شب به خوبي از سمت  عالمت مخصوص انتهايي قطار مجهزگردد. به نحوي
 لكوموتيوران قابل رويت بوده ودر جايگاه خود مستحكم گردد.

زيركوب و غيره كه  ،وجرثقيل  ،از قبيل درزين  ريليحركت كليه وسايط نقليه  -1-12
 باشند. را به آساني از روي خط بلند نمود تابع مقررات حركت قطارها مينتوان آن

لكوموتيو فرماندهي:به لكوموتيو پيشرو كه به يك يا چند لكوموتيو متصل بوده و يا  -2-12
گرددو فرمان  با سيستم راديوئي مرتبط مي مي باشندوبه لكوموتيوهايي كه در بين قطار

اطالق  ،نمايد ر را از كابين آن لكوموتيو هدايت ميقطا ،دهد و لكوموتيوران حركت مي
 گردد. مي
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ي كه به لكوموتيوفرماندهي متصل ياارتباط يلكوموتيوهابه  :لكوموتيو يدك  - 1-2-12
 گردد. گيرند اطالق مي دارند وكليه فرامين راازآن مي

ن به لكوموتيو خاموش و نيز لكوموتيوگرمي كه از نيروي كشش آ لكوموتيو سرد: -3-12
 گردد. استفاده نگردد  اطالق مي

 :انواع قطار - 13ماده 
كشوري و يا هيئت  رتبهقطاري است كه براي مسافرت مقامات عالي  قطار تشريفات:  -1-13

 شود. ها و يا ميهمانان داخلي و خارجي بر حسب دستور راه آهن تشكيل و اعزام مي
واگنهاي مولد  ،ي مسافريقطار مسافري: قطاري است متشكل از مجموعه سالنها -2-13

بخار و برق، توشه و رستوران و واگن حمل خودروبركه جهت حمل و نقل مسافر و توشه 
 تشكيل و طبق برنامه اعزام مي شود.

همواره از يك مبدا به يك مقصد  كه قطار باري: قطاري است شامل واگنهاي باري  -3-13
يزي شده در مسير (انفصال يا اتصال تنظيم شده و براي سير آن از هرگونه مانور برنامه ر

در شرايط خاص به لحاظ  صرفا وشده و طبق برنامه اعزام مي گردد.واگن) خودداري 
اجازه مانور در مسير را  ،انفصال واگن تعميري يااتصال وانفصال لكوموتيو امداد از قطار

 دارد.
دي شده تنظيم واعزام قطارباري برنامه اي: قطارباري است كه طبق برنامه زمان بن  -1-3-13

 گردد. مي
قطاركامل: به قطاري اطالق ميگردد كه لكوموتيووواگنهاي آن متعلق به  -2-3-13

 شركتهاي خصوصي باشد.
قطار مختلط: قطاري است كه از تعدادي سالنهاي مسافري و واگنهاي باري تشكيل  -4-13

 گردد. شده است و با برنامه قطار باري اعزام مي
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زارآالت و مصالح و نفرات كه به منظور بليات: قطاري است حامل لوازم و امقطار ع  -5-13
انجام مانوردرايستگاههاي مسير و نيز انجام امور فني و خدماتي راه آهن تنظيم و حركت 

 شود. داده مي
          قطارنجات: قطاري است شامل واگنهاي شن كش ، لبه بلند و كوتاه، مسقف، -6-13

            ،تيش وجرثقيل كه جهت حمل باالست وادوات مخصوص خطتف واگن مخزندار،
ماشين آالت سبك وسنگين وادوات ناوگان ونفرات به منظور آزادسازي خط به محل 

 .گردد سانحه اعزام مي
قطار نظامي: قطاري است كه فقط براي حمل محموالت و مهمات يا افراد نظامي  -7-13

 شود. تشكيل و حركت داده مي
قطار هالل احمر: قطاري است متشكل از سالنهاي بيمارستاني كه بنا به ضرورت  -8-13

 جهت امداد و درمان وحمل مجروحين به طول خط اعزام مي گردد.
قطار برف روب: قطاري است متشكل از لكوموتيو،دستگاه برف روب پروانه دار و  -9-13

ر عمليات برف روبي به محل كه به منظو تعدادي سالن مسافري و واگن باري به تناسب 
 اعزام مي گردد.

قطار ماسه روب: قطاري است متشكل از لكوموتيو و دستگاه ماسه روب كه بنا   -1-9-13
 گردد. به ضرورت به محل ماسه گير اعزام مي

            تعيين شده توسطآن از طول  (متراژ) قطار متراژي: قطاري است كه طول -10-13
 اي آن محور بيشتر باشد. كميسيون عالي سوانح بر

ه اي است كه در آن اطالعات مربوط به برنام: برنامه حركت قطارها - 14ماده 
 باشد. گردد و بر دو نوع مي حركت قطارها درج مي

برنامه عمومي: براي اطالع مسافرين و مراجعين از ساعت ورود و خروج قطارهاي  -1-14
 شود. مسافري به ايستگاهها تهيه و منتشر مي
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 تالقي، عبارتست از نشريه اي كه در آن ساعات ورود و خروج، :برنامه اداري -2-14
            سرعت و ساير مشخصاتي كه براي استفاده ماموران موظف فواصل ايستگاهها، سبقت،

 گردد. مي درجراه آهن كه با حركت قطارها ارتباط  دارند 
 :طالحات راه آهنفرم ها و اص،تعريف برخي از نمودارها - 15ماده 

                 ورقه سير: هر قطاري كه براي حركت از ايستگاه مبدا به مقصد معيني آماده -1-15
 گردد بايد داراي ورقه سير باشد كه در آن كليه مشخصات قطار اعم از اسامي مامورين، مي

 زمان ورود و خروج از سبقت،تاخيرات، زمان توقف، شماره واگنها، شماره لكوموتيو،
 ايستگاههاي مسير و زمان رسيدن به مقصد و وقايع حين حركت در آن ثبت مي گردد.

سائط نقليه ريلي) در بعد زمان را ووساير  (گراف: نمودار حركت مكاني قطار  -2-15
گراف مي گويند كه در آن زمان و مكان حركت، توقف، تالقي، سبقت، مشخصات 

كتي محور حركت با درج كد مربوطه ثبت و وسايط نقليه ريلي و تمام عمليات سير و حر
 .گردد ترسيم مي

تلفنگرام : پيامي است كتبي كه داراي شماره و تاريخ بوده و  توسط واحدهاي  -3-15
مختلف راه آهن و مامورين ذيصالح در مواقع نياز جهت اطالع و اقدام مخابره مي گردد و 

 بايستي در دفتر مخصوص ثبت گردد.
دستگاه ميله راهنما : دستگاهي است الكترو مكانيكي كه در آن ميله هايي با شرايط  -4-15

نحوي ه و جهت اعزام وسائط نقليه ريلي مورد استفاده قرار مي گيرد ب خاص تعبيه شده است
 نمي توان  بيش از يك ميله را از دستگاه خارج نمود. همزمانكه در يك بالك  

فرمي است كه در هنگام اعزام وسائط نقليه ريلي از ايستگاههاي غير جواز راه آزاد :  -5-15
عالئمي و ايستگاههاي عالئمي (هنگام خرابي عالئم ) صادر گرديده و به منزله مجوز 

 حركت تا ايستگاه بعدي  مي باشد.
وسايط نقليه زوج : به وسايط نقليه اي كه حركت آنها همراه با افزايش كيلومتر   -6-15

 دا حركت بوده اطالق مي گردد.خط از مب
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جواز راه آزاد زوج : فرمي است آبي رنگ كه مجوز اعزام وسائط نقليه ريلي زوج   -7-15
 باشد. بين دو ايستگاه مي

وسايط نقليه فرد : به وسايط نقليه اي كه حركت آنها همراه باكاهش كيلومتر خط   -8-15
 از مبدا حركت بوده  اطالق مي گردد.

ه آزاد فرد : فرمي است سفيد رنگ كه مجوز اعزام وسائط نقليه ريلي فرد جواز را -9-15
 باشد. بين دو ايستگاه مي

برگ احتياط: فرمي است زرد رنگ كه در آن موارد احتياطي از قبيل تقليل  -10-15
سرعت و ... درج و به هنگام اعزام وسايط نقليه ريلي پس از اخذ امضاء به مامورين موظف 

 د تا در محلهاي ذكر شده در برگ احتياط موارد آنها را اجرا نمايند.تحويل مي گرد
برگ تغيير خط قبولي : فرمي است زرد رنگ كه به هنگام ضرورت تغيير (خط  -11-15

قبولي) به جهت هدايت وسايط نقليه ريلي به خط قبولي ديگر ايستگاه  درسيستم جواز راه 
 آزاد  صادر مي گردد.

رمز: فرمي است كه پس از اتمام بازديدهاي فني و آزمايش ترمز جوازآزمايش ت -12-15
شودكه  قطار توسط بازديد كننده آالت ناقله صادر ومشخصات فني قطار درآن ثبت مي

صدور آن به مفهوم تاييد سالمت قطار از نظر ترمز هوا ، ترمز دستي و ساير امور فني بوده 
بازديد بعدي يا پست بازديدي كه با توجه به وقطار قابليت سير در آن منطقه حداقل تا پست 

 .نمايد  را دارد راه آهن آنرا معين وابالغ مي شرايط منطقه سير،
برچسب تعميرات : جهت الصاق بر روي واگنهاي تعميري مورد استفاده قرار  -13-15

گرفته و حاوي اطالعاتي نظير تاريخ صدور ، شماره واگن تعميري ، علت خرابي و محلي 
 ايستي واگن تعميري واگذار گردد مي باشد كه حسب كاربرد آنها به انواع ذيل تقسيمكه ب

 مي گردند.
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برچسب تعميرات آبي رنگ : اين برچسب جهت الصاق بر روي واگنهاي  -1-13-15
 مورد استفاده قرار ، تعميري كه امكان تعميرات آنها در محوطه ايستگاه وجود دارد

 مي گيرد .
تعميرات زرد رنگ : اين برچسب بر روي واگن هاي تعميري كه برچسب  -2-13-15

بايستي جهت تعميرات ويژه به كارخانجات تعمير واگنها ، واگن خانه و يا محل ديگري 
 .مورد استفاده قرار مي گيرد ،واگذار گردد

برچسب تعميرات قرمز رنگ : اين برچسب جهت الصاق بر روي واگن هاي  -3-13-15
دليل نقص آالت محركه ، باربندي و يا هر علت ديگري قابل حركت نبوده و تعميري كه به 

 به هيچ وجه نبايستي تا خاتمه تعمير حركت داده شوند مورد استفاده قرار مي گيرد .
برچسب خاتمه تعميرات سفيد رنگ : اين برچسب جهت الصاق بر روي واگن  -4-13-15

 مورد استفاده قرار مي گيرد . تاس هاي تعميري كه تعميرات آنها خاتمه يافته
طول مفيد خط: فاصله بين دوعالمت  دگاژ مربوط به يك خط را طول مفيد آن  -14-15

 خط مي گويند.
 ،نوع وسيله حمل حاوي اطالعات مربوط به بارنامه : سند حملي است كه  -15-15

 صادر مي شود. كه توسط شركتهاحمل ونقل ريلي بار مشخصات كاال و گيرنده آن
شماره  فرمي است كه در آن مشخصات  مامورين لكوموتيو، كارنامه لكوموتيو : -16-15

ساعت ورودوخروج مامورين به دپودرآن درج گرديده و توسط ناظم  نوع قطار، لكوموتيو،
تحويل به لكوموتيوران و اعزام لكوموتيو به خطوط ايستگاه ضمن دپو ايستگاه مبداء صادر 
 فيك نيزبرسد.بايدبه اطالع متصدي ترا

مجوزي است براي تردد ماموريني كه حسب ضرورت  مجوز تردد با لكوموتيو : -17-15
 د اما  نام آنها در كار نامه لكوموتيو قيد نشده است  صادرنبايد  با لكوموتيو سير نماي

 مي گردد.
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 تعميرات و دفترگزارشي است كه كليه معايب، دفترچه تعميرات لكوموتيو : -18-15
 گردد. دهاي انجام شده مربوط به لكوموتيو درآن ثبت ومستند ميبازدي

مانور : هرگونه جابجائي وسائط نقليه ريلي در داخل ايستگاه يا محوطه مانور كه به  -19-15
 مانور مي گويند . را قصد خروج از حدود ايستگاه نباشد

وي كشش و ...) دالگاژ : هرگاه الزم باشد حسب ضرورت (استفاده بهينه از نير -20-15
قطاري به وسيله لكوموتيو ديگر از انتها بدون اتصال لوله هوا  قالب شده  و به سمت جلو 

 اين عمل را دالگاژ گويند. ،حركت داده شود
تست عملي ترمز وآزادسازي ترمزكه قبل از حركت قطار جهت آزمايش ترمز :  -21-15

،راآزمايش ترمز مي شود طارانجام مياطمينان از سالم و آماده به كار بودن ترمز هواي ق
 .گويند

عبوراز سوزن غلط: عبارتست از تغيير وضعيت دو راهي تحت تاثير نيروي  -22-15
مكانيكي ناشي ازعبور غير مجاز وسيله نقليه ريلي كه از سمت پاشنه سوزن (تيكه مركزي)  

 درمواقع غلط بودن مسير سوزن  به تيغه سوزن اعمال مي گردد .
ك ايستگاه را يالقي : ورود دو قطار از بالكهاي طرفين به خطوط تعيين شده ت -23-15

 گويند.  تالقي مي
سبقت : پيش افتادن يك وسيله نقليه ريلي از ديگري را كه در يك جهت حركت  -24-15
 سبقت مي نامند .  ،نمايند مي
ك وسيله وزن ترمز يك قطار: مجموعه عواملي كه درنگهداشتن يا ترمز شدن ي  -25-15

نقليه درحال حركت تاثير مي گذارد وزن ترمز آن ناميده مي شودومقدارآن ازطرف 
واحد تن محاسبه وبه صورت عددي  كارخانجات سازنده طي آزمايشات علمي وتجربي با

 مهمترين عوامل فوق عبارتنداز: و ثابت روي بدنه وسايط نقليه ثبت مي گردد
 نوع ساختمان وسيله نقليه.وسيلندرترمز نيروي وارده بركفش ترمز، زمان پرشدن
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درصد وزن ترمز: ميزان وزن ترمز سالم و آماده به كار قطار در ازاء هر يكصد تن   -26-15
 وزن كل قطار را درصدوزن ترمز مي نامند.      

 =  درصد وزن ترمزقطار   مجموع وزن ترمز قطار×    100
 وزن قطار                       

: دستگاهي است كه جهت هوشياري لكوموتيوران   (Dead man)ال ايمنيپد  -27-15
در كابين لكوموتيو نصب مي گردد و لكوموتيوران موظف است قبل از شنيدن صداي 
آالرم با فشار دادن پدال يا تكمه عمليات آن را خنثي نمايد در غير اينصورت فرمان تخليه 

 .ر متوقف مي شودهواي لوله اصلي قطار توسط سيستم صادر و قطا
دستگاهي است كه در لكوموتيو نصب شده و با دريافت فرامين  ترمز خودكار : -28-15

چنانچه  .ازتجهيزات داخل خطوط (ماگنت و ...) هشدارهاي صوتي و نوري صادر مي نمايد
 يلكوموتيوران پس از بروز آالرم نسبت به خنثي نمودن آنها اقدام ننمايد فرمان تخليه هوا

 . اصلي توسط سيستم صادر و قطار ترمز مي نمايدلوله 
(اهرم بندي) فلكه است كه با  ترمز دستي: مجموعه اي متشكل از تجهيزات -29-15

چرخش فلكه وانتقال نيرو به صورت مكانيكي به كفش ترمز،عمل ترمز در وسيله نقليه 
 مهار واگنهاي  متوقف مي گردد و كه موجب ترمز اعمال شده

 :با سيروحركتمرتبط عريف مشاغل ت - 16ماده
رئيس ايستگاه: مسئول اداره كليه امور ايسـتگاه طبـق وظـايفي كـه بـراي او تعريـف         -1-16

 شده مي باشد.
 مســئول وقــت ايســتگاه: مســئوليت امــور ايســتگاه بــراي مــدت معينــي بــه او محــول   -2-16

 مي دهد.مي گردد كه وظايف رئيس ايستگاه را طبق آئين نامه در آن مدت انجام 
مسئول و متصدي ترافيك : درايستگاههاي تشكيالتي تمام يا قسمتي از وظايف فني   -3-16

 ايستگاه به آنها محول مي گردد كه طبق مقررات در هر كشيك انجام مي دهند.رئيس 
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سرمانورچي: درايستگاههاي تشكيالتي طبـق نظـر مسـئول وقـت ايسـتگاه مسـئوليت        -4-16
 طارهــا و قــرار دادن واگنهــا در محلهــاي مربوطــه راعهــده دارتنظــيم و تشــكيل و تفكيــك ق

 مي باشد.
مانورچي: درايستگاههاي تشكيالتي در تنظـيم و تشـكيل و تفكيـك قطارهـا تحـت        -5-16

 نظر سرمانورچي انجام وظيفه  مي نمايد.
مانورچي راهنما: مسئوليت راهنمائي لكوموتيووسايروسايط نقليه درمحوطه ايستگاه   - 6-16

 عهده دارمي باشد.را 
سـوزنبان: مســئول مراقبــت از سـالمت دســتگاه ســوزن و تنظـيم مســير خطــوط طبــق     -7-16

 وظايفي كه براي او تعيين شده مي باشد.
          : مسئول بازديد فنـي كامـل قطارهـا     بازرسين فني قطار)( مامورين بازديد آالت ناقله  -8-16
 رقطار در ايستگاه مي باشد.باري و  مسافري)  و صدور جواز سالمت سي(
تعميرات واگنها را بر عهـده دارد وهمچنـين در بازديـد قطـار ورفـع       :تعميركارواگن -9-16

 عيوب جزئي در معيت وتحت نظر مامورين بازديد شركت مي نمايد.
مسئول كنترل ترافيك: مسئوليت كنترل و نظارت بر كليـه امـور ترافيكـي منطقـه از      -10-16

، اگنهـا ، برنامـه ريـزي حركـت قطارهـا     م قطارها ، سبقت ،تالقي ،توزيـع و جمله قبول و اعزا
استفاده بهينه از نيروي كشش و ظرفيت واگنها، تخليـه و بـارگيري واگنهـا و سـاير امكانـات      

 موجود در خطوط راه آهن وثبت وقايع را مطابق مقررات بر عهده دارد. 
 ير وسـائط نقليـه ريلـي مطـابق بـا     كنترلرترافيك : مسئوليت نظـارت وكنتـرل بـر سـ     -11-16

موقع امور از قبيل مانور و همچنين ترسيم نمودار سير (گـراف)  ه برنامه هاي ابالغي و انجام ب
 را بر عهده دارد و تحت نظر مسئول كنترل انجام وظيفه مي نمايد.

امـور   رب منطقه  كنترلر نيروي كشش ( ناوگان ): با همكاري كنترلر سيروحركت -1-11-16
ي مربوط به لكوموتيو و واگنها وجرثقيل ها نظارت نموده و در صـورت لـزوم بـه راهبـران     فن

 قطار ها در طول خط مشاوره ارائه مي نمايد.
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امورفني سير  رب  كنترلرراهبري قطار: باهماهنگي وهمكاري كنترلرسيروحركت - 2-11-16
صـورت لـزوم بـه     قطارهاوعملكرد و ساعت كار مامورين راهبـري نظـارت مـي نمايـد و در    

 ارائه مي نمايد.  هراهبران قطارها در طول خط مشاور
ناظم دپو : تحويل و تحـول لكوموتيوهـاي آمـاده بـه سـرويس ، همـاهنگي جهـت         -12-16

 تامين مامورين راهبري و نظارت بر حسن اجراي برنامه ابالغي را بر عهده دارد.
ــورفني  -13-16 ــار : مســئول ام ــيس قط ــالي، رئ ــ، م ــي س ــر عملكــرد   و يرايمن ــاربوده و ب قط

 .ن شده نظارت مي نمايديسايرمامورين قطارطبق وظايفي كه براي اوتعي
 دار مي باشد. لكوموتيوران: مسئوليت هدايت لكوموتيو و قطار را عهده -14-16

شرايط سير لكوموتيو : لكوموتيوهنگامي مجازبه حركت اسـت كـه سيسـتمهاي     -1-14-16
سيستم راديوئي) آن به خوبي عمـل نمايـد   وياايرفلومتر pcs ،رلهايمني (سرعت نما وسيگنال

يـد لكوموتيـوران موظـف اسـت     آوجـود  ه چنانچه هرگونه اختاللي درسيستمهاي يادشـده بـ  
تلفنگرام  به كنترل اعالم وپس ازكسب تكليـف از كنتـرل   ازطريق دراولين ايستگاه مراتب را

 .اقدام نمايد
 مي نامند. را به نام آن وسيله رانندگان ساير وسائط نقليه - 15-16
آموزگار لكوموتيوران: وظيفه آموزش و ارزيابي مامورين راهبري قطار را در تمام  -16-16

 مراحل لكوموتيوراني به صورت تئوري و عملي بر عهده دارد. 
لكوموتيوران كارورز: لكوموتيوراني است كه تحت نظر لكوموتيوران و آموزگـار   -17-16

 ه منظور كسب مهارت در امر لكوموتيوراني) همراه قطارسير مي نمايد.(ب لكوموتيوران
مامور فني : مسئوليت بازديد فني و كنترل تجهيزات قطار رابراساس شرح وظـايف    -18-16
 ن شده از مبداء تا مقصد بر عهده داشته و تحت نظر رئيس قطار انجام وظيفه مي نمايد.يتعي
 از قطعه خط تعيين شده را بر عهده دارد.     راهبان :  مسئوليت  بازديد -19-16
 راهدار : مسئوليت حفاظت از گذرگاه همسطح را بر عهده دارد. -20-16
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مامورين خط وسازه هاي فني : مسئوليت نگهداري وتعميرات خطوط و سازه هـاي   -21-16
 فني را بر عهده دارند.

و نظارت بر عمليات اجرائـي  سرپرست كارگاه : مسئوليت برنامه ريزي ، هماهنگي  -22-16
 خط وسازه هاي فني و مامورين مربوطه را در كارگاه هاي عملياتي بر عهده دارد . 

مسئوليت امورسيرو حركت كليه وسايط نقليـه ريلـي و همـاهنگي    مسئول حركت :  -23-16
 دركارگاههاي عمليات اجرائي رامطابق مقررات بر عهده دارد.

 مسير تنظيم و سوزن دستگاه سالمت از مراقبت مسئول :مانور راهبر تكنيسين -24-16
 امر در مهارت كسب منظور به نيز و باشد مي شده تعيين او براي كه وظايفي طبق خطوط
 .نمايد مي وظيفه انجام شده معين وظايف شرح براساس مانور لكوموتيو راهبري

 قطارهاتحت شكيلت و تنظيم در تشكيالتي ايستگاههاي در: 2مانور راهبر متصدي -25-16
 طبق نيز و نموده وظيفه انجام شده معين او براي كه وظايفي طبق مانور، راهبر مسئول نظر
 وظيفه انجام لكوموتيو راهبري امور در مهارت كسب جهت شده تعيين وظايف شرح
 .نمايد مي
 و قطار تنظيم جهت را مانوري لكوموتيو هدايت مسئوليت: 1مانور راهبر متصدي -26-16
 .باشد مي دار عهده تشكيالتي درايستگاههاي مانور امور يرسا
 ايستگاه وقت مسئول نظر طبق تشكيالتي ايستگاههاي در: مانور راهبر مسئول  -27-16

 اقدام مربوطه هاي محل در واگنها قراردادن و قطارها تفكيك و وتشكيل تنظيم جهت
 .نمايد مي
 .باشد مي دار عهده را باري هاي قطار و لكوموتيو هدايت مسئوليت: 2پايه راهبر -28-16
 به نيز  و بوده قطارها سير ايمني و مالي و فني امور مسئول: قطار راهبر مسئول -29-16

 .نمايد مي نظارت شده تعريف او براي كه وظايفي طبق قطار مامورين ساير عملكرد
 ،مادون مشاغل و قطار راهبر مسئول عنوان به وظيفه انجام بر عالوه: 1پايه راهبر -30-16

 .باشد مي دار عهده را مسافربري قطارهاي هدايت مسئوليت
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 تمام در را قطارها راهبر مامورين ارزيابي و آموزش وظيفه: قطار راهبر استاد -31-16
 .دارد برعهده عملي و تئوري صورت به قطار راهبري مراحل
 :مراكز فرماندهي - 17ماده 

سـيرايمن وسـايط    بـر  براي نظارت و مراقبت ي استكنترل ترافيك مركزي : واحد  -1-17
نقليه ريلي جهت فرماندهي، برنامه ريزي ، هماهنگي وكنترل ترافيك شبكه ريلـي و اجـراي   

  .صحيح برنامه هاي مدون حمل و نقل بار و مسافر در مركز راه آهن
ط سـيرايمن وسـاي    بـر  براي نظارت و مراقبـت  كنترل ترافيك منطقه : واحدي است  -2-17

نقليه ريلـي و برنامـه ريـزي حمـل ونقـل درمركزهرمنطقـه كـه باهمـاهنگي كنتـرل ترافيـك           
 مركزي عمل مي نمايد.

سيستم كنترل ترافيك مركزي (مركز كنترل) : محلي اسـت جهـت كنتـرل ترافيـك      -3-17
شـامل دسـتگاههاي     R.Cو  C.T.C وسايط نقليه ريلي در منـاطق تحـت پوشـش سيسـتم     

ثبت عمليات و پانل كوچك نمايشگر خطوط و عالئم ايستگاهها كه بـا  فرماندهي ارتباطي ، 
 گردد. ارائه فرمانهاي الكتريكي عمليات ايستگاههاي تحت پوشش از اين مركز انجام مي

پانل فرماندهي : دستگاهي كه بهره بردار توسط آن عمليات مربوط به ايستگاه خـود   -4-17
 د.و  ايستگاههاي تحت فرمان را انجام مي ده

پانل محلي : دستگاهي است كه بهـره بـردار توسـط آن عمليـات مربـوط بـه قبـول و         -5-17
اعزام وسائط نقليه و تغيير مسير سوزن و تغيير رنـگ چراغهـاي يـك  ايسـتگاه را انجـام مـي       

 دهد.
ك محـور، شـامل چنـد ايسـتگاه وخطـوط بـين       يـ منطقه تحت فرمان : به بخشـي از    -6-17

 اطالق مي گرددباشد  مي فرماندهيآنهاكه وابسته به مركز 
تجهيزاتي است الكتريكي ومكـانيكي كـه بـه     سيستمهاي عالئم الكتريكي :  - 18ماده 

منظور پيشگيري از خطاي انساني و باال بردن سرعت انتقال فرامين و تسريع و تسهيل در امور 
 و ايمني سيروحركت نصب مي گردد.
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 ، الت و ادواتي كه بوسيله جريان الكتريكـي سيستم محلي : عبارتست از مجموعه آ  -1-18
بين سوزنها و چراغهاي عالئم  و ساير تجهيـزات ايسـتگاهها از طريـق اينترالكينـگ ارتبـاط      

 برقرارنموده وفرامين الزم را از طريق پانل محلي به تجهيزات ايستگاه صادر نمايد. 
كنتـرل از راه دور  دسـتگاه   RC (Remote Control) سيستم كنترل ازراه دور يـا  -2-18

است كه در مركز فرماندهي نصب شده و تعداد محـدودي از ايسـتگاههاي تحـت فرمـان را     
 كنترل مي نمايد. 

 C.T.C  (Centeralized Traffic Control) سيستم كنترل ترافيك مركزي يـا   -3-18
ــادي از     ــدهي نصــب شــده و تعــداد زي ــرل از راه دور اســت كــه در مركزفرمان دســتگاه كنت

 تگاههاي تحت فرمان را كنترل مي نمايدايس
مامور عالئم الكتريكي: طبق وظايف معينه عهده دار نگهداري وتعميرات تجهيزات   -4-18

 منصوبه درمحوطه ايستگاه واطاق عالئم  مي باشد.
 منطقه ترافيك كنترل امور مديريت) : منطقه سرپرست( C.T.Cكارشناس مسئول  - 5-18

 با الزم هماهنگيهاي ، كشيكها كليه پشتيباني و نموده رانظارت مربوطه  C.T.Cپوشش تحت
 . دارد عهده بر را پوشش تحت منطقه چند كنترلهاي و مركزي كنترل

 وآمــد،تنظيم رفــت عمليــات بركليــه نظــارت) منطقــه فرمانــده( C.T.C كارشــناس -6-18
 يريبـارگ  درتسـريع  ونظـارت  توزيـع  اسـبقت، ي تالقـي  محلهـاي  ينيـ تع وهمچنـين  وتفكيك

 .دارد رابرعهده گراف رسم وهمچنين واگنها اتخليهي
 "منحصـرا  فرمانـدهي  پانـل  روي عمليـات  هرگونه) : پانل فرمانده( C.T.C كاردان -7-18

 مجـازديگري  هرمقام توسط پانل درعمليات دخالت ودرهرحال بوده C.T.C كاردان برعهده
 .است ممنوع كشيك گرفتن ازتحويل قبل

 
 
 

تعاريف واصطالحات رايج در راه آهن مقررات عمومى سير و حركت

۳۷



 چراغها ( سيگنالها ) و نماها  :انواع  - 19ماده 
) : چراغي است دو نمـا بـه رنگهـاي سـبز و      Blok Signalچراغ اصلي حركت ( -1-19

متري  سوزن خروجي ايسـتگاه نصـب شـده و نمـاي سـبز آن مجـوز        315قرمز كه درفاصله 
 ورود به بالك مي باشد.

ژ و در  ي دگا) : چراغي است كه در نزديك Start Signalچراغ شروع حركت ( -2-19
سمت راست هر خط نصب شده و داراي دونماي ( قرمز و سبز) يا سـه نمـاي ( سـبز ، زرد و    
 قرمز) مي باشـد كـه در ايسـتگاههاي فاقـد بـالك سـيگنال بـه منزلـه فرمـان اصـلي حركـت           

 مي باشد.
) : چراغي است سه نما (سبز ، زرد و قرمـز) كـه    Home Signalچراغ ورودي ( -3-19

نمـاي آن تغييـر    ،ستگاه نصب شده و با توجه به شرايط ورود وسيله بـه ايسـتگاه  در ورودي اي
 .مي يابد

          ) : چراغي است بـا سـه نمـا    After Home Signalچراغ بعد از چراغ ورودي ( -4-19
، قرمز و زرد) كه در نزديكي سوزن ورودي ايستگاه نصـب شـده و در مواقـع مـانور از     سبز(

فاده مي گردد همچنين در زمان ورود قطار نمـاي سـبز و زرد آن از چـراغ    نماي زرد آن است
 R.Cورودي ايستگاه تبعيت مي نمايد كه به آن چراغ مانوري نيز مـي گويندكـه درسيسـتم   

پايه كوتاه ودر برخي محور ها پايه بلند است ونيزدرايستگاههاي تشكيالتي بـه منزلـه توقـف    
 باشد. سوزنبان ميوسپس  ورودبه خط غيرعالئمي باعالمت 

) : چراغـي اسـت دو نمـا (سـبز و زرد)  كـه بـه       Distant Signalچراغ خبـري (  -5-19
منظور اطالع از نماي چراغ اصلي نصب مي گردد . نمـاي زرد آن زمـاني روشـن اسـت كـه      

 نماي چراغ اصلي قرمز بوده و در غير اينصورت سبزمي باشد .
  .زاد مي باشداين نما به مفهوم عبور آ نماي سبز: -6-19
  .اين نما به مفهوم عبور با احتياط مي باشد نماي زرد : -7-19
  .اين نما به مفهوم توقف مي باشدنماي قرمز :  -8-19
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 اين نما به مفهوم ورود به خطوط انشعابي از بالك مي باشد نماي سبز چشمك زن :   -9-19
ط اشـغال ، خـط كـور و خـط     اين نما به مفهوم ورود به خ نماي زرد چشمك زن : -10-19

 .غير عالئمي است
اين نما به مفهوم ورود وسيله نقليه از بالك به خـط غيـر   نماي قرمز چشمك زن :  -11-19  

 عالئمي ايستگاه مي باشد .
دسـتگاهي اسـت كـه در زمـان خـروج وسـيله نقليـه از ايسـتگاه           محور شمار : - 20ماده 

صـعودي شـمارش نمـوده و ضـمن ذخيـره در       تعـداد محـور هـا را بـه صـورت      ،اعزام كننده
اشغال بودن بالك را نمايش مي دهد و با رسيدن وسيله نقليه به ايستگاه  ،ايستگاههاي طرفين

قبول كننده (ورود وسيله نقليه به ايستگاه) بـا شـمارش نزولـي و صـفر شـدن تعـداد محورهـا        
 ) آزادي بالك را نمايش مي دهد. ورود كامل وسيله نقليه(

متـر كـه در انتهـاي     6عبارتست از ميله اي فلـزي بـه ارتفـاع حـدود      سيمافور : - 21 ماده
 و عبـور آزاد را نمـايش  فوقاني آن بازوي متحركي وجود داردكه حالتهاي مختلـف توقـف   

 .مي دهد

 
 )1شماره ( تصوير

 :انواع ماشين آالت خطي (وسايط نقليه راه آهن) - 22ماده 
وتــوري ريلــي اســت كــه در امــور مختلــف از آن اســتفاده  درزيــن : وســيله نقليــه م -1-22

 گردد. مي
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ماشين آالت مكانيزه: به وسايل نقليه خودكشش ريلي گفتـه مـي شـود كـه در امـور       -2-22
ثـل: زيركـوب، سـرند،    تعمير و نگهداري خطوط شـبكه ريلـي از آنهـا اسـتفاده مـي گردد.م     

 ليزر و ... .برگالتور، استا
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 :عالمات راه آهن -23 ماده
و عبارت است ازنشانه هايي كه به طور قراردادي به منظور انتقال اخبار عالمات  – 1-23

               رو در راه آهن به كارمي رود و الزم االجراء فرامين و هشدار در مورد شرايط پيش
 .  باشد مي

 : سه گانه زير در نظرگرفته شوند المات بايد مواددر انتخاب ع – 2-23
 . خط يكنواخت بودن ويكسان بودن روش به كارگيري آنها در طول:  الف
نصب عالمات در محلهايي كه الزم بوده و ديدن آنها كامالً ميسر باشد و بـه كـارگيري   :  ب

 .  كند است كه ضرورت پيدا مي آنها در مواقعي
 .  عينه و مجاز و از پيش تعيين شدهبه كارگيري عالمات م: ج

بـوده و بـه كـارگيري     نامـه ذكـر شـده مجـاز     از اين جهت فقط عالمـاتي كـه در ايـن آيـين    
 .  سايرعالماتي كه با اين آيين نامه مطابقت ننمايند، اكيدا ًممنوع است

مأموريني كه در حين خدمت تجهيزاتي از عالمات را به كار مي برنـد، موظفنـد كـه     -3-23
 هيزات به كار گرفته شده را سالم و تميز نگاه داشته و هميشه آماده به كار داشته باشند.تج
تفاوتي بين روز و شب وجود داشته  ددر قطارها نباي در به كارگيري عالمت منصوبه -4-23

باشد تا عالمت گيرنده در موقع عبور از تونل، ترانشه، مه گرفتگي، سايه يا هر چيزي كه قبل 
 .  گرددنبوده است، دچار مخاطره و مشكل  پيش بيني آن ممكناز حركت 

 : باشند گيرند عموماً بر دو نوع مي عالماتي كه در راه آهن مورد استفاده قرار مي -5-23

عبارتنـدازعالمات ثابـت ومتحـرك ماننـد سـيمافور، تابلوهـاي       : عالمات ديداري  -1-5-23
 ،، تابلو توقف، عالمت دگاژ، عالمـت پـرچم  )...  كيلومترشمار، شيب و فرازنما و( كنار خط

 خط در كارگرو تقليل سرعت
عبارتند از سيگنالهاي صـوتي ماننـد پيغامهـاي بيسـيم، سـوت،      : عالمات شنيداري -2-5-23 

 ... بوق، ترقه و
 :عالمات ديداري به سه دسته ذيل تقسيم ميگردند -6-23
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س مقتضـيات مكـان بـه صـورت     عالمـاتي هسـتندكه براسـا   ): ثابت( عالمات دايم -1-6-23
و تابلوهاي ثابت نصب شده در كنار ) سيگنالها( مانند انواع چراغها.  گردند دائمي نصب مي

 خط.
عالماتي هستند كـه بنـا بـه ضـرورت و بطـور موقـت       ): متحرك( عالمات موقت  -2-6-23

ي ماننـد تـابلوي كـارگران در خـط، تـابلو     . شـوند  نصب و پس از اتمام ضرورت برداشته مي
 .... تقليل سرعت و

عالماتي هستند كه فرامين آنها به صورت دستي توسط مـأمورين  : عالمات دستي -3-6-23 
گردند مانند پـرچم، فرمـان نمـا     موظف به رانندگان وسايط نقليه ريلي انتقال يافته و ارائه مي

 ... . و
 صـورت خـود را   عالمات بايد با نهايت دقت اعالم شوند و عالمت دهنده بايد كامالً -7-23

به سمت گيرنده عالمت قرار دهد، به طوري كه عالمت گيرنـده بـه خـوبي متوجـه عالمـت      
 .  شود

گـردد   ارائـه  صـالحيت دار و مسـئول   مـامور  توسط چنانچه عالمت فرماني است كه -8-23
 . بايد به طور قطع اجراء شود

رمـان منجـر بـه    فقط در مواردي كه عالمـت گيرنـده مطمـئن گـردد كـه اجـراي ف      -1-8-23
تواند به مسئوليت خود اجراي آنـرا بـه تـأخير بينـدازد و در صـورت       مخاطره خواهدشد، مي

 .  لزوم مراتب را به عالمت دهنده اطالع دهد
 تاين عالمات به قطار نصب يا الصاق شده و در زمره الزاما: به قطار عالمات مربوط -9-23

 تتشكيل، تنظيم واعزام قطار مي باشند
 : شوند عالماتي كه به وسائل نقليه نصب مي -1-9-23

) ويژه قطارهاي حامل كاالهاي خطرناك( عالمت انتهايي قطار، برچسب كاالهاي خطرناك
 .. و
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سوت اعالن حركت، سوتهاي اضـطراري   مانند برد عالماتي كه راننده به كار مي -2-9-23
 ... . و) در مواقع لزوم

كـه توسـط مـامورين     ه كارمي برند مانند فرمان ايستعالماتي كه مامورين قطار ب -3-9-23
 .گردد قطار به لكوموتيوران ارائه مي

ماننـد فرمـان هـايي كـه مـامورين      .  برنـد  عالماتي كه مأمورين ايستگاه به كـارمي  -4-9-23
 .  نمايند موظف ايستگاه در مواقع لزوم به وسائط نقليه ريلي ارائه مي

ده وسيله نقليه ريلي قابل تشخيص نباشـد بـه منزلـه ايسـت     چنانچه عالمتي براي رانن -10-23
 .  گردد تلقي مي

بـراي  )  مسئول و غير مسـئول (  وسيله هر فرديشده به رعايت عالمات ايست ارائه   -11-23
 .باشند رانندگان وسايط نقليه ريلي الزم االجرا مي

رئيس ايستگاه يا قائم  تنظيم و تشكيل قطار در ايستگاه بايد برحسب دستور و اجازه -12-23
قطـار و   مـامورين مقام او و يا مسئول وقت ايستگاه انجام گيرد، راننـدگان لكوموتيـو و كليـه    

سوزنبانان ايستگاه موظفندكه عالمات را مراعات نموده  و فرمانهـاي صـادره را بـه موقـع بـه      
 .  اجراء بگذارند

ور قرمز به مفهـوم ايسـت و   رنگ يا ن. باشد رنگ عالمات داراي مفهوم خاصي مي -13-23
خطر، رنگ يا نور سبز به مفهوم شروع حركت يا عبور آزاد و رنـگ يـا نـور زرد بـه مفهـوم      

 رعايت احتياط يا كاهش سرعت وسايط نقليه ريلي
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 عالمات خط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 :  شكل واندازه اعداد مندرج بر روي عالئم ثابت خطي -14-23
بر روي تابلوها درج مي گردد بايـد سـياه رنـگ و مطـابق شـكل      شكل نوشتاري اعدادي كه 

ــابلو حــداقل     ــا ابعــاد ت ــر روي آن بايــد متناســب ب ــوده و ارتفــاع اعــداد منــدرج ب  12ذيــل ب
 سانتيمتر باشد. 3ضخامت قلم آن و سانتيمتر 20وحداكثر

 

 2تصوير شماره 
يمتر مـي باشـدكه جهـت    سانت 7الي  5توضيح : پايه كليه عالمات ثابت خطي، لوله اي به قطر

جلوگيري از چرخش و يا جدا شدن آنها بايد انتهاي پايه آن بـه صـورت سـه پايـه در زمـين      
 نصب و مستحكم گردند .
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 عالمت كيلومتر شمار :ايـن عالمـت فاصـله از مبـدا را بـر حسـب كيلـومتر نمـايش         -15-23
 مي دهد.

سانتيمتر بر روي  50در 30عبارتست از صفحه سفيد رنگ مستطيل شكل به ابعاد مشخصات :
متري از سطح ريل كه درپشت و روي آن شماره كيلومتر از مبـدأ (تهـران يـا محـل      5/2پايه 

 انشعاب خط) با رنگ سياه نوشته شده است .
محل نصب : اين تابلو در محورهاي يك خطه و دوخطه در طرف راسـت خـط و درجهـت    

ل انشــعاب خــط) ودرفواصــل يــك افــزايش كيلــومتراز مبــدا شــروع كيلــومتر(تهران يــا محــ
 كيلومتري از يكديگر تا مقصد نصب  مي گردد.

ــه ريلــي از خــط غيــر متعــارف،     تبصــره: در محورهــاي دوخطــه هنگــام اعــزام وســايط نقلي
 راهبرموظف است به كليه تابلوهاي ثابت خطي در خط متعارف توجه نمايد . 

 

 
 3تصوير شماره 
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فـراز خـط مسـطح در هـزار و      و نمايش ميزان شيب شيب نما : از اين عالمت براي  -16-23
اسـتفاده   .طول مسيري كه وسيله نقليه ريلي بايد برروي خطوط شيب دار و مسطح سير نمايد

 مي شود .
  5/2سانتيمتركه بر روي پايه  70در 40صفحه سفيد مستطيل شكلي است با ابعاد   مشخصات :

نگر شيب و فراز خط و عدد مندرج بر متري نصب گرديده و عالمت مندرج بر روي آن نشا
 طول شيب خط برحسب متر مي باشد . روي آن نشانگر 

محل نصب : اين تابلودر محورهاي يك خطه در سمت راست خط ودرمحورهاي دو خطـه  
              درقسمت بيرونـي خطـوط (سـمت راسـت جهـت حركـت) و درنقطـه شـروع شـيب نصـب           

 مي گردد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4اره تصوير شم
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 5شماره  
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             قـوس خطـوط ريلـي اسـتفاده      قوس نما: ازاين عالمـت بـراي نمـايش ميـزان شـعاع      -17-23
 مي شود .

سـانتيمتركه بـر روي    20مشخصات : عبارتست از صفحه سفيد رنگ دايره اي شكل بـه قطـر  
سانتيمتري قراردارد و برروي آن شعاع قوس برحسب متر با رنـگ سـياه نوشـته شـده      50ايهپ

 .است
 محل نصب : اين عالمت درشروع قوس خط و درسمت داخلي قوس نصب مي گردد.

 

 
 7تصوير شماره 
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) : از ايـن  محـل تقـاطع خطـوط ريلـي بـا جـاده شوسـه       عالمت گذرگاه همسـطح (  -18-23
دن  رانندگان وسايط نقليه ريلي از وجود و نزديك شدن به گـذرگاه  عالمت براي مطلع نمو

استفاده مي گردد و مامورين موظف با مشاهده اين عالمـت اقـدام بـه نـواختن سـوت وسـيله       
 نقليه نموده و نزديك شدن آن را به گذرگاه اعالم مي نمايند .

سـانتيمتر و   60رد 15مشخصات : عبارتست از دو صفحه مستطيل شكل سفيدرنگ بـه ابعـاد    
 متري قراردارد وپشت آن سياه رنگ مي باشد . 5/2كه بر روي پايه (×) به شكل ضربدر 

 
 8تصوير شماره     

متري گـذرگاه هـم سـطح و درسـمت راسـت خـط        600محل نصب : اين عالمت در فاصله 
 (جهت حركت) نصب مي گردد .

عالمات راه آهن مقررات عمومى سير و حركت

۵۵



 
 9تصوير شماره 

: عالمتي است كـه در فواصـل معينـي از تقـاطع     عالمت گذرگاه براي راه شوسه -1-18-23
جاده با راه آهن جهت آگاهي از نزديك شدن راننـدگان وسـايط نقليـه جـاده اي بـه تقـاطع       
نصب مي گرددكه اين عالمـات بـر دو قسـم اسـت عالمـت گـذرگاه بـا مسـتحفظ و بـدون          

 مستحفظ.
رنـگ سـفيد و    عالمت گذرگاه با مستحفظ : عبارتست از صفحه مثلثي شكل بـا  -2-18-23

متري نصب گرديده و بروي آن تصوير تيـرك راهبنـد بـه رنـگ      5/2حاشيه قرمزكه بر پايه 
 )10شماره   تصويرسياه ترسيم گرديده است. (

 

عالمات راه آهن مقررات عمومى سير و حركت

۵۶



 
 
 
 

       
 ت

 10صوير شماره ت
 

 
عالمت گذرگاه بدون مستحفظ : عبارتست از صفحه مثلثي شكل با رنگ سفيد  -3-18-23

وي پايـه اي در حاشـيه جـاده نصـب و بـر روي آن تصـوير لكوموتيـو        و حاشيه قرمز كه بر ر
 ترسيم گرديده است.

 
 

 
 
 
 

 
 11تصوير شماره 

 

عالمات راه آهن مقررات عمومى سير و حركت

۵۷



كه به منظور مسدود نمودن  ومكانيكيراهبند: دستگاهي است مكانيكي يا الكتر -19-23
جاده شوسه و جلوگيري از تردد وسايط نقليه جاده اي بر روي خطوط ريلي به هنگام 

 .سائط نقليه ريلي مورد استفاده قرار مي گيردنزديك شدن و
مشخصات : عبارت است از دو تيرك موازي فلزي به رنـگ سـفيد و قرمزشـبرنگ و مجهـز     
به زنجيرجهت جلوگيري ازتردد افراد و وسائط نقليه جاده اي از زير تيرك به داخل خطوط 

 راه آهن
               يـل، در طـرفين خـط  نصـب    متـراز ر  5/3محل نصب :  تيركهـا بـه طورمـوازي و بـه فاصـله      

 مي گردد .
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 12تصوير شماره 
 

عالمات راه آهن مقررات عمومى سير و حركت

۵۸



عالمت نزديك شدن به ايستگاه: ازاين عالمت براي مطلع نمودن مامورين موظف  -20-23
 وسايط نقليه ريلي ازنزديك شدن به ايستگاه استفاده مي شود .

درجه كه به  45با زاويه  مشخصات : عبارتست ازدوصفحه مستطيل شكل به رنگ سفيد
 متري قراردارد وپشت آن به رنگ سياه مي باشد. 5/2طورموازي برروي پايه 

متري سوزن ورودي ايستگاه درسمت راست  1000محل نصب :  اين عالمت در فاصله 
 خط(جهت حركت) نصب مي شود. 

 

 
 

 13تصوير شماره 
نمـودن حـدود ايسـتگاه در    عالمت حدود ايستگاه : ازاين عالمـت بـراي مشـخص     -21-23

 بالكهاي طرفين استفاده  مي شود .
: درمحورهاي مجهزبه سيستم هاي عالئم الكتريكي فاصـله بـين دوچـراغ سـه نمـاي      1تبصره

 ) ، حدود ايستگاه مي باشد . Home Signal(  ورودي طرفين ايستگاه

عالمات راه آهن مقررات عمومى سير و حركت

۵۹



مت سـيمافورطرفين  : درمحورهاي مجهز به سيستم هاي ميله راهنما فاصله بين دو عال2تبصره
 ايستگاه ، حدود ايستگاه مي باشد. 

متري از سوزن ورودي ايسـتگاه ودرسـمت راسـت     530محل نصب :  اين عالمت در فاصله 
 جهت حركت)نصب مي گردد .خط (

 

 
 

عالمات راه آهن مقررات عمومى سير و حركت

۶۰



عالمت حدود ايستگاه همانند سيمافور بسته يا چراغ قرمز عالئم ورودي ايستگاه  -1-21-23
ادامي كه عالمت آزاد از سر سوزن ، حالـت آزاد سـيمافور يـا رنـگ     به منزله ايست بوده و م

زرد يا سبز چراغ ورودي مشاهده نشود ، قطار مي بايستي پشت عالمـت هـاي فـوق متوقـف     
 شده و بر طبق مقررات اقدامات الزم صورت پذيرد . 

 ازاين عالمت به منظور نمايش آخـرين  عالمت دگاژ (حريم تالقي دو خط) : -23-22ماده 
 نقطه امن توقف وسايط نقليه ريلي يا واگنها بين دو خط مجاور ايسـتگاه اسـتفاده مـي شـود.    

 )15(تصوير شماره 
در ايســتگاههاي مجهــز بــه عالئــم الكتريكــي نقطــه دگاژتوســط چراغهــاي عالئــم  :تبصــره 

 الكتريكي نصب شده بين خطوط ايستگاه مشخص مي گردد. 
ه وازجنس چوب ، پالسـتيك يـا فـايبرگالس بـه     اين عالمت به شكل استوانه بودمشخصات :

سانتيمتر است كه نيمه بااليي آن به رنگ قرمز شبرنگ و نيمه پائين آن به رنگ سفيد 15قطر
 مي باشد .

اين عالمت در فاصله معيني از محل تالقي دوخـط مجـاور ايسـتگاه كـه فاصـله      محل نصب :
سـانتيمتر باالترازسـطح    30يگرددكهمتر مي باشد  به گونه اي نصب م 5/3محور تا محورآنها 

 ريل قرار گيرد .  

عالمات راه آهن مقررات عمومى سير و حركت

۶۱



 
 15تصوير شماره 

عالمت ايست : از اين عالمت به منظورجلوگيري از تردد وسايط نقليه ريلي به  -23-23
 مي باشند استفاده )اشغال(خطوطي از ايستگاه كه موقتا تردد به داخل آنها مجاز نبوده و 

ر، خطوط تخليه و بارگيري ، خطوط درحال ، خطوط تعميگردد مانند خطوط دپو مي
ميركه كارگران درآن مشغول به كار هستند وخطوطي كه برروي آنها واگنهاي حامل تع

 كاالهاي خطرناك قرارداشته و مجاز به حركت نمي باشند .
 60مشخصــات : عبارتســت از صــفحه دايــره اي شــكل قرمــز رنــگ بــا نوارســفيد بــه قطــر    

 متري قراردارد.  5/2سانتيمتركه برروي پايه 
وسـايط نقليـه ريلـي    محل نصب : درداخل خطوطي از ايستگاه كه به داليل فوق الذكر تردد 

 گردد. درآن مجاز نمي باشد نصب مي

عالمات راه آهن مقررات عمومى سير و حركت

۶۲



 
 16تصوير شماره 

 
كيلومتر : اين عالمت به منظوركاهش سـرعت وسـيله   15عالمت تقليل سرعت  -23-24ماده 

رود و وسايط نقليه ريلـي بايـد درمجـاورت ايـن      عت بكار ميكيلومتر برسا 15نقليه ريلي تا 
 كيلومتربرساعت داشته باشند . 15عالمت سرعتي برابر  با 

سانمتيمتركه يك  40متصل به هم به قطر دايره شكلمشخصات : عبارت است از دو صفحه  
طرف آن زرد شبرنگ با حاشيه سفيد و طرف ديگرآن سبزرنگ باحاشـيه سـفيد بـوده و بـر     

 متري از سطح ريل قرار دارد . 5/2وي پايه ر

عالمات راه آهن مقررات عمومى سير و حركت

۶۳



متري محل تقليل سـرعت و درسـمت راسـت خـط      100محل نصب :  اين عالمت در فاصله 
 (جهت حركت) نصب مي گردد. 

 
 17تصوير شماره 

كيلومتر : اين عالمت براي كـاهش سـرعت وسـيله نقليـه      30عالمت تقليل سرعت  -25-23
يرود ووسايط نقليه ريلـي بايـد در مجـاورت ايـن عالمـت      كيلومتر برساعت بكارم 30ريلي تا

 كيلومتربرساعت داشته باشند. 30سرعتي برابر با

عالمات راه آهن مقررات عمومى سير و حركت

۶۴



كيلومتربرساعت نصـب گـردد بـه منزلـه     15چنانچه اين عالمت قبل از عالمت تقليل سرعت  
 كيلومتربرساعت مي باشد . 15اخطار نزديك شدن به عالمت تقليل سرعت 

سـانتيمتركه يـك طـرف آن زرد     75بـه قطـر    ايـره شـكلي  دمشخصات : عبارتست ازصـفحه  
شبرنگ با حاشيه سفيد وطرف ديگرآن سبزرنگ با حاشيه سفيد رنـگ بـوده و بـرروي پايـه     

ــزان       5/2 ــه مي ــرعت ب ــاهش س ــراي ك ــگ زردآن ب ــراردارد ورن ــل ق ــطح ري ــري ازس  30مت
 كيلومتربرساعت مي باشد.

سـرعت ودرسـمت راسـت خـط     متري محل تقليـل   600محل نصب : اين عالمت در فاصله 
 (جهت حركت) نصب مي گردد. 

 

 
 18تصوير شماره 

عالمات راه آهن مقررات عمومى سير و حركت

۶۵



عالمت رفع محدوديت سرعت : اين تـابلو بـه منظـور اطـالع رسـاني بـه راننـدگان         -26-23
وسايط نقليه ريلي از رفع محدوديت سرعت وامكان افـزايش سـرعت وسـيله نقليـه ريلـي بـه       

 ميزان مقرره استفاده ميگردد .
سانتيمتركه يك طرف آن سبزشبرنگ بـا   75تست ازصفحه مدوري به قطر مشخصات : عبار

متـري ازسـطح ريـل     5/2حاشيه سـفيد وطـرف ديگـرآن سـفيد رنـگ بـوده و بـرروي پايـه         
قرارداردكه رنگ سبزآن به مفهوم رفع محدوديت سرعت و امكـان افـزايش سـرعت وسـيله     

 نقليه ريلي به ميزان مقرره مي باشد. 
 

 
 19تصوير شماره 

 

عالمات راه آهن مقررات عمومى سير و حركت

۶۶



محل نصب : اين عالمت به انـدازه طـول كوتـاهترين خـط محـور سـير بعـداز محـل تقليـل           
 سرعت  درسمت راست خط (جهت حركت) نصب مي گردد .

تبصره : لكوموتيورانان قطارهـاي متـراژي درمحلهـاي تقليـل سـرعت بايـدپس ازاطمينـان از        
 اقدام نمايند.  عبورآخرين واگن قطارازمحل تقليل سرعت نسبت به افزايش سرعت قطار

عالمت نزديك شدن به محل تقليـل سـرعت : ازايـن عالمـت بـراي مطلـع نمـودن         -27-23
 رانندگان وسايط نقليه ريلي ازنزديك شدن به محل تقليل سرعت استفاده مي شود .

عبارتست از صفحه مستطيل شكل به رنگ سفيد و با حاشيه مشكي كه ابعاد آن مشخصات : 
سانتيمتر كه در  40ه و دايره اي به رنگ زرد و با حاشيه مشكي به قطر سانتيمتر بود 60در 40

 فيدمتري ازسطح ريل نصب مي گردد و پشـت آن سـ   5/2مركز آن قرار دارد و بر روي پايه 
 رنگ مي باشد .

متـري از    1800محل نصب  :  اين عالمت درسمت راست خط (جهت حركت) و درفاصله 
 راست( جهت حركت وسيله نقليه ) نصب مي گردد .  اولين تابلوي تقليل سرعت در سمت

 
 20تصوير شماره 

عالمات راه آهن مقررات عمومى سير و حركت

۶۷



 فواصل و چگونگي نصب تابلوهاي تقليل سرعت  :  -
 محورهاي يك خطه : 

 

 
 21تصوير شماره 

 
 محورهاي دوخطه :

 
 22تصوير شماره 

 
 60كيلومتر : اين عالمت براي كاهش سرعت وسيله نقليـه ريلـي تـا    60عالمت تقليل سرعت 

درمجاورت اين عالمت سرعتي برابر  كيلومتر برساعت بكارمي رود و وسايط نقليه ريلي بايد 
 كيلومتربرساعت داشته باشند. 60با 

تبصره : لكوموتيورانان قطارهـاي متـراژي درمحلهـاي تقليـل سـرعت بايـدپس ازاطمينـان از        
 افزايش سرعت قطاراقدام نمايند.   عبورآخرين واگن قطارازمحل تقليل سرعت نسبت به

عالمات راه آهن مقررات عمومى سير و حركت

۶۸



سـانتيمتركه يـك طـرف آن زرد     75طـر  بـه ق  دايـره شـكلي   مشخصات : عبارتست ازصـفحه 
متـري ازسـطح    5/2شبرنگ با حاشيه سفيد وطرف ديگرآن سفيد رنگ بوده و بـرروي پايـه   

 كيلومتربرساعت مي باشد. 60ريل قراردارد ورنگ زردآن براي كاهش سرعت به ميزان
متري محل تقليـل سـرعت ودرسـمت راسـت خـط       700محل نصب : اين عالمت در فاصله 

 نصب مي گردد.  (جهت حركت)

 
 23تصوير شماره 

 
 90كيلومتر : اين عالمت براي كاهش سرعت وسيله نقليـه ريلـي تـا    90عالمت تقليل سرعت 

كيلومتر برساعت بكارمي رود و وسايط نقليه ريلي بايددرمجاورت اين عالمت سرعتي برابـر   
 كيلومتربرساعت داشته باشند. 90با 

راژي درمحلهـاي تقليـل سـرعت بايـدپس ازاطمينـان از      تبصره : لكوموتيورانان قطارهـاي متـ  
 عبورآخرين واگن قطارازمحل تقليل سرعت نسبت به افزايش سرعت قطاراقدام نمايند.  

عالمات راه آهن مقررات عمومى سير و حركت

۶۹



سـانتيمتركه يـك طـرف آن زرد     75بـه قطـر    دايـره شـكلي   مشخصات : عبارتست ازصـفحه 
ي ازسـطح  متـر  5/2شبرنگ با حاشيه سفيد وطرف ديگرآن سفيد رنگ بوده و بـرروي پايـه   

 كيلومتربرساعت مي باشد. 90ريل قراردارد ورنگ زردآن براي كاهش سرعت به ميزان
متري محل تقليـل سـرعت ودرسـمت راسـت خـط       900محل نصب : اين عالمت در فاصله 

 (جهت حركت) نصب مي گردد. 

 
 24تصوير شماره 

يـه ريلـي   كيلومتر : اين عالمـت بـراي كـاهش سـرعت وسـيله نقل      120عالمت تقليل سرعت 
كيلومتر برساعت بكـارمي رود و وسـايط نقليـه ريلـي بايـد درمجـاورت ايـن عالمـت          120تا

 كيلومتربرساعت داشته باشند. 120سرعتي برابر  با 
تبصره : لكوموتيورانان قطارهـاي متـراژي درمحلهـاي تقليـل سـرعت بايـدپس ازاطمينـان از        

 ش سرعت قطاراقدام نمايند.  عبورآخرين واگن قطارازمحل تقليل سرعت نسبت به افزاي

عالمات راه آهن مقررات عمومى سير و حركت

۷۰



سـانتيمتركه يـك طـرف آن زرد     75بـه قطـر    دايـره شـكلي   مشخصات : عبارتست ازصفحه 
متـري ازسـطح    5/2شبرنگ با حاشيه سفيد وطرف ديگرآن سفيد رنگ بوده و بـرروي پايـه   

 كيلومتربرساعت مي باشد. 120ريل قراردارد ورنگ زردآن براي كاهش سرعت به ميزان
متري محل تقليل سـرعت ودرسـمت راسـت خـط      1200محل نصب : اين عالمت در فاصله 
 (جهت حركت) نصب مي گردد. 

 
 25تصوير شماره 

 
حوزه استحفاظي : ازاين عالمت براي مشخص نمودن محدوده استحفاظي ادارات  -28-23
 راه آهن استفاده مي شود  مناطق كل

عالمات راه آهن مقررات عمومى سير و حركت

۷۱



سـانتيمتركه بـرروي پايـه       80در 50ل به ابعاد مشخصات : عبارتست از صفحه مستطيل شك  
متري از سـطح ريـل قـرار دارد وهـر دو طـرف آن سـفيدرنگ بـا حاشـيه مشـكي بـوده            5/2

بـه رنـگ مشـكي     "ابتداي حوزه اسـتحفاظي اداره كـل راه آهـن ...    "ودرطرفين آن عبارت 
 نوشته شده است .

 رودي ايستگاه مرزي ازسمتمتري از سرسوزن و 1800محل نصب :  اين عالمت در فاصله 
مجاورودرسمت راست خط   ( جهت حركت ) نصب مي گردد و در هر صورت  طقهنم

 تابلو  مذكور  قبل از كليه چراغهاي عالئم الكتريكي ايستگاه نصب مي گردد.
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عالمت كارگردرخط : اين عالمت براي اطالع مامورين موظف وسايط نقليـه   -23-29ماده 
يلي ازانجام عمليات تعميرونگهداري خطـوط وحضـوركارگران درخـط وانجـام اقـدامات      ر

احتياطي براي عبور ايمن وسيله نقليه ريلي ازمحل عمليـات كـارگران وحفـظ سـالمتي آنهـا      
 بكارگرفته مي شود .

: مباشرخط موظف است قبل از انجام عمليـات بـر روي خـط (تعميـرات) از زمـان       1تبصره  
قليه ريلي از ايستگاههاي طرفين بوسيله متصديان ترافيك ،كنترل يـا مراكـز   حركت وسايط ن

در طـرفين محـل عمليـات يـك      "كـارگر در خـط  "فرماندهي مطلع و عالوه بر نصب تـابلو  
رود جهت انجام ديده بـاني و   نفرازكارگران را به سمتي كه انتظارآمدن وسيله نقليه ريلي مي

شـدن وسـيله نقليـه اعـزام و بـه محـض مشـاهده ويـا          مطلع نمودن گروه كارگران از نزديك
شنيدن سوت وسيله نقليه ، مأمورين خـود را بوسـيله سـوت يـا شـيپور آگـاه و خـط را بـراي         

 عبورايمن آن آزاد نمايد.

: درمواردي كه موقعيت جغرافيايي زمـين ويـا شـرايط جـوي مـانعي بـراي رؤيـت         2تبصره
عالمـت را در  ، ه بر بكارگيري ديده بـان  عالمت مذكور باشند مباشرخط موظف است عالو

محل مناسب طوري نصب نمايدكه راننـدگان وسـايط نقليـه ريلـي بتواننـدآن را بـه سـهولت        
 مشاهده واقدامات احتياطي الزم را انجام دهند.  

سـانتيمتروبه   80: عبارتست ازيك صفحه مثلث شكل متساوي االضالع بـه طـول   مشخصات
 متري ازسطح ريل قراردارد . 5/2س بر روي پايه رنگ سفيد وحاشيه قرمزكه ازرأ

متري طرفين محـل عمليـات كـارگران تعميراتـي خـط و       1000محل نصب :  اين عالمت در
 درسمت راست خط(جهت حركت  ) نصب مي گردد . 
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 محورهاي يك خطه :
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 محورهاي دوخطه : 

 
 30تصوير شماره 

عالمت پرچم:  از اين عالمت براي اطالع رانندگان وسايط نقليه ريلي جهت  - 30-23
 دد .توقف ويا ادامه سيروسيله نقليه درمسيرتعيين شده استفاده مي گر

         بوده و پرچم سبز به مفهوم آزادي مسيرحركت ايست كاملتبصره: پرچم قرمز به مفهوم 
مي باشدكه در شب به جاي پرچم سبز ازچراغ ياهر وسيله  اي كه در آينده جايگزين چراغ 

 ميشود  با نورسبز و به جاي پرچم قرمز از چراغ با نور قرمز استفاده مي گردد. 
 60كه به يك دسته چوبي  30در 20ست از پارچه هاي سبز و قرمز به ابعاد مشخصات : عبارت

 سانتيمتري متصل مي باشد .

 
 31تصويرشماره 
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فرمان نما : از اين عالمت براي اطالع راننـدگان وسـايط نقليـه ريلـي در خصـوص       -31-23

وقـت   اسـتفاده مـي گـردد ومسـئول     توقف ، عبورويا حركت وسـيله نقليـه ريلـي از ايسـتگاه    
طرف سبزرنگ  ،ايستگاه موظف است به هنگام عبوريا حركت وسائط نقليه ريلي از ايستگاه

فرمان نما را به طرف راننده وسايط نقليه ريلي نگاه داشته تا راننده وسيله نقليه با مشـاهده آن  
طــرف  ، از ايســتگاه حركــت ياعبورنمايــد همچنــين جهــت توقــف وســيله نقليــه در ايســتگاه

مان نما را به طرف راننده وسايط نقليه ريلي نگاه داشته تا راننده وسـيله نقليـه بـا    قرمزرنگ فر
 . مشاهده آن توقف نمايد

 50سـانتي متركـه بـه يـك دسـته       20به قطر دايره شكلي مشخصات : عبارت است از صفحه 
سانتي متري متصـل بـوده و يـك طـرف آن قرمزرنـگ بـا حاشـيه سـفيد و طـرف ديگـرآن           

شيه سفيد مي باشد و دروسط صـفحه چـراغ بـاطري داركـوچكي قرارگرفتـه      سبزرنگ با حا
 .است كه داراي نورهاي سبز و قرمز بوده و با باطري روشن مي گردد

 
 32تصويرشماره 

 
ترقه براي جلب توجه و آگاهي رانندگان وسايط نقليـه ريلـي از نزديـك شـدن بـه       -32-23

 .                                                               يله نقليه اقدام نمايندمحل مسدودي بكار ميرود تا نسبت به توقف وس
مشخصات :  بسته كوچكي است حاوي ماده محترقه كه بوسيله بند فلزي بـر روي تـاج ريـل    

 .نصب مي گردد
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 33تصويرشماره 
هر يـك از طـرفين محـل     متري ازمحل مسدودي ( در 1200محل نصب  : سه ترقه به فاصله 

متراز يكديگر برروي ريل وبـه طـرف محـل مسـدودي (دوعـدد       15) و به فواصل مسدودي
 .سمت راننده و يك عدد سمت ديگر) نصب مي گردد

فشفشه : به هنگام تاريكي هوا ، به منظورمطلع نمودن رانندگان وسايط نقليـه ريلـي    - 33-23
 تا نسبت به توقف وسيله نقليه اقدام نمايند .              از نزديك شدن به محل مسدودي بكار ميرود

مشخصات : شمعي است كه از مـواد آتـش زا تشـكيل شـده ودريـك طـرف آن كالهكـي        
 .قراردارد كه ازآن به منظور روشن كردن فشفشه استفاده مي شود

متري طرفين محل مسدودي و در وسط خط روشن و نصب مي  200محل نصب : در فاصله 
 .ددگر
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 نحوه مسدودي خط  -34-23
 200براي مسدود نمودن خط بايديك پرچم قرمز در روز ويا يك فشفشه درشب بـه فاصـله   

متري از عالمت پرچم يا فشفشه و  1000عدد ترقه به فاصله  3متري از محل مسدودي خط و
ودرهريـك از طـرفين محـل    متر ازيكديگر بر روي ريل ( به سمت مسدودي)  15به فواصل 

مسدودي نصب مي گردد به نحوي كه ترقه اول در سمت لكوموتيوران، ترقه دوم در سمت 
 كمك مقابل  و ترقه سوم درسمت لكوموتيوران قرارگيرد.

 

 
 35تصويرشماره 

اين عالمت بـه منظـور حصـول اطمينـان مـامورين موظـف        قطار: از يعالمت انتهاي -35-23
 مورين طول خط ازسالمت و كامل بودن قطار استفاده مي شود .قطار ، ايستگاه وما

تيـو منفـرد) بـدون عالمـت     و: سيرقطارهاي خودكشش (ترنست ، ريل بـاس و لكوم  1تبصره
) توسـط مـأمورين   انتهايي بالمانع بوده و مشاهده كابين انتهايي (خالف جهت حركـت قطـار  

 موظف به منزله كامل بودن قطار مي باشد .
سانتيمتركه وجوه اصـلي آن  8در  20در  20عبه اي است مكعب شكل به ابعاد مشخصات : ج

درجلووپشت عالمت به چهارمثلث تقسيم شده كه دومثلث باالوپائين قرمز رنگ ودو مثلـث  
) چـراغ  آن (درجلووپشـت عالمـت  در مركـز سمت راست وچپ آن به رنـگ سـفيد بـوده و   

جهـت روشـنايي درشـب قـرار داردكـه       الكتريكي به رنگ قرمز و آبي با باطري قابـل شـارژ  
 . رنگ آبي چراغ بايد همواره به سمت لكوموتيوران باشد
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محل نصب : اين عالمت به هنگام اعزام قطاردر سمت لكوموتيوران توسـط بـازوي مربوطـه    

 بر روي واگن انتهايي نصب مي گردد .
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ب ها عالئـم و مشخصـه بـين المللـي     برچس اين نوع برچسب كاالهاي خطرناك : - 36-23 

هستند كه بر روي آنها اشكال و نماد هاي مخصوص هركالس كاالدرج شده و برروي بسته 
  .هاي بار و واگنهاي حامل محموالت خطرناك الصاق مي گردد

محل نصب :  درطرفين واگن و به فاصله يـك متـري ازكلگـي واگـن وارتفـاع يـك متـري        
 .ازشاسي واگن الصاق مي گردد
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 37تصوير شماره 
ــب      -37-23 ــاي عق ــاني و چراغه ــورافكن پيش ــا : عبارتســت از ن ــم اصــلي لكوموتيوه عالئ

 لكوموتيو كه هنگام اعزام ، سالم و آماده بكار بودن آنها الزامي مي باشد.
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يزه خط: در روزعالمت خاصي ندارنـد  عالمت ويژه درزين ها و ماشين آالت مكان -38-23
 عقب وسيله نقليه مذكور در قرمز چراغ با نور دو و جلو ولي در شب دوچراغ با نورسفيد در

 نصب شده است . 
به هنگام قطع ارتباط  و عالمت فرمان حركت به جلو: ازاين فرمان درعمليات مانور -39-23
 طريق بيسيم استفاده مي شود. از

عمل درروز با اشاره دست از پايين به باال انجام گرفته ودرشب همـين عمـل   نحوه اجرا : اين 
 با چراغ انجام مي گيرد .

عالمت فرمان حركت به عقب: ازاين فرمان درعمليات مانوروبه هنگام قطع ارتبـاط   -40-23
 ازطريق بيسيم استفاده مي شود .

به چـپ انجـام گرفتـه ودر    نحوه اجرا : اين عمل در روز با دو مرتبه حركت دست از راست 
 .شب همين عمل با چراغ انجام مي گيرد
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 عالمت فرمـان ايسـت : از ايـن عالمـت بـراي توقـف وسـايط نقليـه ريلـي اسـتفاده           -41-23
 . مي شود

نحوه اجرا : اين عمل درروز بـا حركـت دسـت بـه صـورت دايـره اي شـكل انجـام گرفتـه           
 ودرشب همين عمل با چراغ انجام مي گيرد.

ه: در شرايطي كه تجهيزات راديويي سالم و آماده بكـار موجـود نباشـد عالمـات فـوق      تبصر
 .) جايگزين تجهيزات راديويي خواهند بودفرمان به جلو ، فرمان به عقب و فرمان ايست(

سوت خبر: سوت ممتدي است كه توسط رانندگان وسايط نقليه ريلي قبل از ورود  -42-23
، پـــس ازمشـــاهده ز ايســـتگاه، قبـــل ازرســـيدن بـــه تقـــاطعبـــه ايســـتگاه، درمواقـــع عبـــورا

ــها،    ــا، قوســ ــه تونلهــ ــام ورود بــ ــارگردرخط ، هنگــ ــور   تابلوكــ ــا، عبــ ــه هــ   از ترانشــ
 ،جنگل هاي انبوه ومحل هايي كه راننده وسيله نقليه ريلي بـا محـدوديت ديـد مواجـه اسـت     

 .استفاده مي شود

بوده و بـه منزلـه شـروع    سوت حركت : اين سوت به صورت يك سوت ممتد بلند  -43-23
 .حركت مي باشد كه بايد قبل از حركت وسيله نقليه ريلي نواخته شود

سوت حركت در مانور : اين سوت توسط لكوموتيوران در هنگـام عمليـات مـانور     -44-23
وپس ازدريافت فرامين حركت نواخته مي شودكه براي حركت به جلويك سـوت كوتـاه و   

 .تاه نواخته مي شودبراي حركت به عقب دو سوت كو
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 الكتريكي عالئم
 

 سيگنالها و نماها





 مفاهيم رنگهاي عالئم الكتريكي : -45-23
نماي سبز: اين نما بـه مفهـوم آزاد بـودن راه بـراي حركـت وادامـه سـير بـراي           - 1-45-23

 .وسايط نقليه ريلي مي باشد
و به مفهوم تقليـل سـرعت ، ادامـه سـير     نماي زرد : اين نما عالمت احتياط بوده   -2-45-23

 .وآمادگي براي اجراي فرمان عالمت بعدي مي باشد
نماي قرمز : اين نما بـه مفهـوم اعـالم خطـر وايسـت كامـل بـوده وعبـور از آن          -3-45-23 

 . ممنوع است
نماي سبز چشمك زن : اين نما به مفهوم ورود وسـايط نقليـه ريلـي بـه خطـوط        -4-45-23

 .بالك مي باشد انشعابي از

نماي زرد چشمك زن : اين نما به مفهوم ورود وسايط نقليه ريلي به خط اشغال   -5-45-23
 ، خط كور و خطوط غيرعالئمي است.

نماي قرمز چشمك زن : اين نما به مفهوم قبول وسائط نقليه ريلي بـا اسـتفاده از    -6-45-23 
 .عالئم الكتريكي به خط غيرعالئمي مي باشد

سيمافور:  ازاين عالمت براي اطالع رسـاني و صـدور فرمـان بـه راننـدگان وسـايط        -46-23
نقليه ريلي درمحور(شمال)  مجهز به سيستم ميله راهنماجهـت ورود بـه ايسـتگاه ، توقـف در     

 .پشت عالمت متناسب با نحوه قرارگرفتن بازوي متحرك آن استفاده مي شود
درجه داشته باشـد بـه    135له فلزي عمودي زاويه تبصره : چنانچه بازوي متحرك نسبت به مي

درجـه   90مفهوم اين است كه وسيله نقليه  مي تواند به ايسـتگاه وارد شـود و چنانچـه زاويـه     
 .داشته باشد به مفهوم ايست بوده و وسيله نقليه بايد در پشت اين عالمت توقف نمايد

در انتهـاي فوقـاني آن بـازوي     متركـه  6مشخصات : عبارتست از ميله اي فلـزي بـه ارتفـاع      
 . سانتيمتر قرار دارد 120متحرك شبرنگي به طول 

متـري   250محل نصب : اين عالمت درمحور(شمال)  مجهز به سيسـتم ميلـه راهنمادرفاصـله    
 سوزن ورودي طرفين ايستگاه نصب  مي گردد. 

عالمات راه آهن مقررات عمومى سير و حركت

۸۵
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) اين چـراغ بـه منظـور مطلـع نمـودن راننـدگان       Distant Signalچراغ خبري (-47-23

) براي انجام  Home Signalوسايط نقليه ريلي از وضعيت نماي چراغ ورودي ايستگاه (
   اقدامات مقتضي (عبوراز ايستگاه ، توقف پشت چراغ ويا ورود با احتياط به ايستگاه) استفاده

 گردد. مي

عالمات راه آهن مقررات عمومى سير و حركت

۸۶



. 
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ه بلنـد نصـب بـوده در بـالك و قبـل از چـراغ ورودي ايسـتگاه        مشخصات :اين چراغ بر پايـ 
)Home Signal   نصب ميگردد . وداراي دونماي سبز و زرد مي باشدكه نماي سـبزآن (

به مفهوم سبز يا زردبودن نماي چراغ بعدي است و نماي زرد آن به مفهوم قرمز بودن نمـاي  
 چراغ بعدي مي باشد.

)  Home Signalمتري چـراغ ورودي ايسـتگاه (   1350محل نصب : اين چراغ درفاصله 
 .نصب مي گردد
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عالمات راه آهن مقررات عمومى سير و حركت

۸۷



تبصره: در برخي ايستگاهها به دليل موقعيت طبيعي جهت مطلع نمودن رانندگان وسايط 
 نقليه ريلي از رنگ چراغ بعدي، نيز استفاده مي گردد.

فرمان به ) : از اين چراغ به منظورصدورHome Signalچراغ ورودي (  -48-23
 .شود رانندگان وسايط نقليه ريلي براي ورود به ايستگاه يا ادامه سير يا توقف استفاده مي
 .مشخصات : چراغي است پايه بلندكه داراي سه نماي سبز ، زرد و قرمز مي باشد

متري سوزن ورودي طرفين ايستگاه ودرسـمت راسـت    530محل نصب : اين چراغ درفاصله
 .گردد مي ) نصبجهت حركتخط (
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) : از اين چراغ به منظوراطالع رساني وصدور چراغ اصلي حركت (بالك سيگنال -49-23

فرمان به رانندگان وسايط نقليه ريلي براي خروج از ايستگاه وسيرتا ايستگاه مقابل استفاده 
 مي گردد .

عالمات راه آهن مقررات عمومى سير و حركت

۸۸



 .مي باشد مشخصات : چراغي است پايه بلند كه داراي دو نماي سبز و قرمز 
 متــري ســوزن خروجــي طــرفين ايســتگاه نصــب 315محــل نصــب :  ايــن چــراغ در فاصــله  

 .مي گردد
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چراغ مانوري : چراغي است  كه به هنگام انجام عمليـات مـانوراز آن اسـتفاده مـي      -50-23

يسـتگاه  گردد كه نماي هاي آن به هنگـام ورود وسـيله نقليـه ريلـي ازنمـاي چـراغ ورودي ا      
)Home Signal تبعيت مي كند (. 
و پايه كوتاه در محورهـاي قـديم)   ( مشخصات : چراغي است پايه بلند در محورهاي جديد 

 . كه داراي سه نماي سبز، زرد و قرمزمي باشد

عالمات راه آهن مقررات عمومى سير و حركت

۸۹



 
متري سوزن ورودي طرفين ايستگاهها ودرسمت راسـت   15محل نصب : اين چراغ درفاصله

 دد.) نصب مي گرجهت حركتخط (
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) : از اين چراغ به منظوراطالع رساني Start Signalچراغ شروع حركت ( -51-23

وصدورفرمان به رانندگان وسايط نقليه ريلي براي خروج از ايستگاه ، توقف يا مانور وسيله 
 نقليه ريلي متناسب با نماي ارائه شده استفاده مي گردد .

ــتگ   ــراغ درايس ــن چ ــز   مشخصــات : اي ــبز، زرد و قرم ــاي س ــه نم ــكيالتي داراي س اههاي تش
ودرايستگاههاي غيرتشكيالتي داراي دونماي سبز وقرمز بوده كه درخطـوط فرعـي ايسـتگاه    

 .  مي باشند اصلي ايستگاه به صورت پايه بلند به صورت پايه كوتاه ودرخطوط

عالمات راه آهن مقررات عمومى سير و حركت

۹۰



 
 

چـراغ بـه منزلـه    ) وجـود دارد ايـن   بـالك سـيگنال  درايستگاههايي كه چراغ اصلي حركت (
بـالك  چراغ اطالعي حركت مي باشدكه نمـاي سـبز و قرمـز آن از چـراغ اصـلي حركـت (      

ــيگنال ــتفاده    ســ ــانور اســ ــام مــ ــراي انجــ ــاي زرد آن بــ ــد و ازنمــ ــي كنــ ــت مــ  ) تبعيــ
 .مي شود 

) مي باشند اين چراغ بـه منزلـه   بالك سيگنالدر ايستگاههايي كه فاقد چراغ اصلي حركت (
و سـاير               مشـهد   -تهـران   CTC(درسيسـتم   ،فرمان) حركت مي باشـد  (چراغ چراغ اصلي يا

 هاي غير تشكيالتي نيزسه نما است)هايستگا درسيستم هاي جديد 
 ژ ودرسـمت راسـت هـرخط ايسـتگاه نصـب      محل نصب : چراغي است كه در نزديكي دگا 

 . مي گردد

 
 46تصويرشماره 

عالمات راه آهن مقررات عمومى سير و حركت

۹۱



اي اطالع رساني و صدورفرمان به رانندگان وسـايط  چراغ مانوري : از اين چراغ بر -52-23
 نقليه ريلي به هنگام عمليات مانوردرخطوط ايستگاههاي تشكيالتي استفاده مي شود .

 مشخصات : اين چراغ پايه كوتاه بوده و داراي دو نماي زرد و قرمز مي باشد . 
خـط غيرعالئمـي (مـرز بـين خطـوط عالئمـي و       محل نصب : ايـن چـراغ درنزديكـي دگـاژ     

 .ي گرددنصب م غيرعالئمي)
 

 ه نقليه ريلي مجاز به عبور از آن نمي باشد .يلنماي چراغ مانوري قرمز باشد، وس چنانچه
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 اگــر قطاردرحــال مــانور بــه خطــوط اشــغال ،كــور ويــا غيرعالئمــي وارد شــود نمــاي چــراغ
)After Home Signal.زردچشمك زن خواهد بود ( 
 
 
 
 

عالمات راه آهن مقررات عمومى سير و حركت

۹۲



 تريكي :فواصل نصب عالئم الك -53-23
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محور شمار : دستگاهي است كـه در زمـان خـروج وسـيله نقليـه از ايسـتگاه اعـزام         -54-23
كننده تعداد محورها را به صورت صعودي شمارش نموده وضـمن ذخيـره و نمـايش تعـداد     

نمـايش   ، اشغال بودن بالك رامحورها در محورشمارهاي نصب شده درايستگاههاي طرفين
مي دهد وبا ورود وسيله نقليه به ايستگاه قبول كننـده بـا شـمارش نزولـي وصفرشـدن تعـداد       

 ) را نشان مي دهد.ورودكامل وسيله نقليهمحورها آزادي بالك (

عالمات راه آهن مقررات عمومى سير و حركت

۹۳
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عالمات راه آهن مقررات عمومى سير و حركت

۹۴



كه به منظور هوشيار نمودن رانندگان وسايط  مغناطيسيماگنت :  قطعه اي است  -55-23
 .گيرد به ايستگاه مورد استفاده قرار ميقطار نگام نزديك شدن نقليه ريلي به ه

دسـتگاه سـيگنال لكوموتيوفعـال     عبورقطاراز روي اين قطعه آهنربـا  نحوه عملكرد : به هنگام
صوتي درداخـل لكوموتيونواختـه شـده ولكوموتيـوران را از نزديـك شـدن بـه        اخطارشده و

 . ايستگاه مطلع مي نمايد
بـه سـمت بيـرون    متري چراغ خبـري (  150آهنربا دربالك ودرفاصلهمحل نصب : اين قطعه 

) در محورهــاي مجهــز بــه سيســتم عالئــم الكتريكــي و در محورهــاي غيرعالئمــي  ايســتگاه
 .گردد در وسط خط نصب مي و از عالمت حدود ايستگاه  متري 150درفاصله
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گاه تحـت پوشـش سيسـتمهاي عالئـم     نمايي شماتيك ازخطـوط وعالئـم الكتريكـي ايسـت     -

 C.T.Cالكتريكي برروي پانل مركزفرماندهي 
 
 
 

عالمات راه آهن مقررات عمومى سير و حركت
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عالمات راه آهن مقررات عمومى سير و حركت

۹۶



 
ــم الكتريكــي     - ــل ايســتگاه تحــت پوشــش سيســتمهاي عالئ نمــايي شــماتيك از پان

 )اينترالكينگ(
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عالمات راه آهن مقررات عمومى سير و حركت

۹۷
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 سوم فصل

 

 ايستگاه مأمورين وظايف



 
 



 : ايستگاه رئيس وظيفه - 24 ماده
 انجام ايستگاه رئيس نظر تحت ايستگاه به مربوط وامور عمليات ،وظايف كليه -1-24

 نامه آئين و مقررات طبق ايستگاه مامورين كليه كه نمايد نظارت و مراقبت بايد و گيرد مي
 .دهند انجام خوبي به را خود وظايف مربوطه دستورات و ها
تبلت و رايانه همراه،  ،مراقبت نمايد كه مراتب ممنوعيت استفاده از تلفن همراه -1-1-24

 قطار مانور، براي كليه مامورين ايستگاه، ردرحين حركت،آزمايش ترمز وعمليات مانو
  وسائط نقليه ريلي ابالغ شده باشد. وساير

 تمام در كه نمايد غابال و تنظيم نحوي به را تابعه مامورين كار كشيك ساعات بايد  -2-24
 اعزام قبول، مستقيم مسئول كه  ترافيك متصدي يا مسئول يا معاون ، خود شبانه روز ساعات

 صورت در و نمايند وظيفه انجام درايستگاه بود خواهد مقررات اساس بر قطارها مانور و
 به رمامو جايگزيني و بيني پيش به نسبت محوله وظايف انجام براي مامورين توانائي عدم
 .  نمايد اقدام آنان جاي

 تجهيزات و سوزن دستگاههاي بودن كار به آماده و تميز از مستمراً است موظف -24 -3
 و مشاهده صورت در و نمايد حاصل اطمينان تاسيسات،  و ايستگاه عالئم  الكتريكي، عالئم

 تا و اقدام طهمربو مسئولين طريق از آن رفع به نسبت فوراًص  فني نق هرگونه از اطالع يا
 . نمايد پيگيري را موضوع نهائي نتيجه حصول

 مستمر بطور را ايستگاه دفاتر ساير و گزارش دفتر است موظف ايستگاه رئيس -4-24
 .دارد معمول  الزم اقدام و مطلع ثبت شده وقايع از و مطالعه

 . دهد اطالع وطهمرب مسئولين و ترافيك كنترل به فوراً را اتفاقات و وقايع كليه بايد -5-24

وظايف مامورين ايستگاه مقررات عمومى سير و حركت

۱۰۳



فعاليت  موقع به انتظار سالنهاي و توشه و بليط فروش هاي باجه كه نمايد مراقبت  -6-24
 .باشند كار به آماده خود راشروع ودر مدت كشيك

 قطار تاخير مدت همچنين و مسافري قطارهاي حركت و ورود ساعت نمايد مراقبت  -7-24
 . نمايد عالما موقع به مستقبلين و مسافرين به را ها
 از پس مسافرين نمايدكه مراقبت است موظف جانشين او مامور يا ايستگاه رئيس  -8-24

 خط از كافي فاصله به آنها توشهبارو و شوند سوار قطار به وقت اسرع در قطار كامل توقف
 و ،نشود پياده و سوار كسي قطار كامل توقف از قبل و گيرند قرار ايستگاه سكوي و

 و مسافرين كليه شود مي نواخته خبر سوت كه هنگامي قطار حركت از قبل همچنين
 .شوند بسته ها سالن هاي درب و سوار مامورين

 بطور و دهند نشان را دقيق و صحيح وقت ايستگاه ساعتهاي كه نمايد دقت بايد  -9-24
 و خراب ساعتهاي وتنظيم  را ساعتها ،ترافيك  كنترل از صحيح وقت استعالم با مستمر
 . تعويض ويا تعمير نمايند را يتعمير

 و ايستگاه امور به مربوط مسئولين و كاركنان كليه كه نمايد نظارت و توجه بايد  -10-24
 و بوده آماده و حاضر كار محل در موقع به قطارها حركت و تشكيل و تنظيم مامورين
به   مورينمأ غيبت و تأخير آنكه از قبل و دهند انجام شايسته نحو به  را محوله وظايف
 . نمايد جوئي چاره ، سازد وارد خدشه كارها عادي جريان

بالفاصله بابه كارگيري تمهيدات  بايد خط طول در سانحه بروز از اطالع محض به  -11-24
 اطالع مربوطه مسئولين يا كنترل به را مراتب و احتياطي ازتشديد حادثه جلوگيري نمايد 

 تشريك خط شدن آزاد تسريع در براي ويد نما كمك تقاضاي لزوم صورت در وداده 
 . كند مساعي

وظايف مامورين ايستگاه مقررات عمومى سير و حركت
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 قبيل از االشتعال سهل محموالت كليه، بارانداز انبارها يا از كه نمايد مراقبت بايد  -12-24
 قبيل اين تحويل و حمل در و بعمل آيد محافظت نگهبان وسيلهه ب  آن امثال و هيزم، پنبه

 آورد بعمل فوري اقدامات ، اهايستگ محوطه از نمودن خارج منظوره ب محموالت
 از و بوده مرتب و نظيف انبارها و سكوها و ايستگاه محوطه كه نمايد مراقبت بايد  -13-24

 موجب است ممكن كه پالستيك انواع و كاغذ خرده ، زباله، آلوده هاي كهنه شدن جمع
 . گردد جلوگيري ،شود  سوزي آتش

 بازديد توشه و كاال انبارهاي ،ساختمانها ،ايستگاه نشاني آتش تجهيزات كليه از -14-24
 باشند، كار به آماده هميشه تجهيزات اين تمامي كه نمايد مراقبت و آورده عمل به مستمر

 و تخليه مامورين توسط بارگيري و تخليه از پس واگنها درب كه نمايد مراقبت همچنين
 ود.ش بسته  بارگيري

 قطارها حركت و مانور و ايستگاه عمليات به مربوط وسايل كه نمايد مراقبت بايد  -15-24
 و خط كفش) سفيد قرمز، سبز،( مانوري چراغ قرمز، و سبز پرچم نما، فرمان سوت، قبيل از

 به كار جريان حسن و پيشرفت منظور به غيره و ، شن، كيسه قطار، انتهاي چراغ سوزن، قفل
 . باشد آماده و موجود ايستگاه در كافي تعداد به و موقع

 موقع به بايستي و داشته برعهده نيز را ايستگاه حريم حراست و حفظ مسئوليت  -16-24
 نيز را مربوطه مقامات فوراً لزوم صورت در و شده ايستگاه قانوني محدوده به تجاوز مانع
 . نمايد آگاه

 و مسافرين مرور و عبور براي ايستگاه به مجاز ورودي دربهاي و راهمراقبت نمايد  -17-24
 همچنين و باشد كافي روشنائي داراي تاريكي هنگام و بازشده موقع به مامورين و نمراجعي

 . باشند شده روبي برف و تميز سكوها نمايد مراقبت يخبندان و سرما فصل در

وظايف مامورين ايستگاه مقررات عمومى سير و حركت
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 ك:ترافي متصدي و مسئول وظايف  -25 ماده
 انجام ايستگاه وقت مسئول يا رئيس نظر زير ايستگاه ترافيك متصدي يا و مسئول  -1-25

 وظيفه انجام باهم ترافيك متصدي و مسئول كه ييايستگاهها در و نمايند مي وظيفه
 .دهد مي انجام را شده تعيين وظايف ترافيك مسئول نظر زير ترافيك متصدي نمايند مي

 و بوده محوله امور كليه مسئول شده تعيين كشيك ساعات در ترافيك مسئول -2-25
 با آن اجراي وحسن ترافيك مسئول طرف از صادره دستورات انجام در ترافيك متصدي

 . دارد مشترك مسئوليت وي
 وسيلهه ب بايستي فقط قطارها اعزام و قبول به مربوط عمليات كليه كشيك هر در -3-25

 حال هر در. گردد انجام ايستگاه معاون يا رئيس ايو  ترافيك تصديم ياسئول م نفر يك
 از قبل ديگري مجاز مامور يا مقام هر توسط آزاد راه عمليات و دفاتر و كشيك در دخالت
 .است ممنوع كشيك گرفتن تحويل

 از كه اي برنامه طبق است موظف ايستگاه ترافيك متصدي يا و ترافيك مسئول  -4-25
 و حاضر خدمت به مقرر وقت از قبل ساعت نيم شود مي ابالغ و تعيين ايستگاه رئيس طرف
 به مربوط دستورات و ايستگاه عمليات و قطارها سير جريان از كشيك گرفتن تحويل زا قبل

 از و حاصل اطالع قبلي كشيك ترافيك متصدي يا ترافيك مسئول وسيله به قطارها حركت
 مربوط مامورين حضور همچنين و ايستگاه در متوقف واگنهاي و موجودي و خطوط وضع

 مسئول از و نموده امضاء را كشيك دفتر تاريخ، و ساعت ذكر از پس  و مطلع خدمت به
 . بگيرد تحويل قبلي

 خدمت به بايستي كشيك ساعات تمام در ترافيك متصدي و ترافيك مسئول  -5-25
 كشيك كه نمايند خدمت ترك توانند مي صورتي در كشيك خاتمه در و بوده حاضر
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 اينصورت غير در. شدبا گرديده انجام تحول و تحويل عمل و شده حاضر خدمت به بعدي
 .نمايد مي عمل مربوطه ترافيك كنترل دستور به وي غياب در و ايستگاه مسئول دستور طبق

 دريافت كه دستوراتي كليه هستند موظف ايستگاه ترافيك متصدي و مسئول  -6-25
 متصدي و ترافيك مسئول به كشيك تحويل موقع در و ثبت كشيك دفتر در نمايند مي

 و درج كشيك دفتر در علت ذكر با و صريح بطور را نشده انجام وراتدست بعدي ترافيك
 . نمايند اخذ امضاء ،موارد ياجرا  از اطمينان منظوره ب آنان از
 و قطارها سبقت تالقي، اعزام، قبول، بايد ايستگاه وقت ترافيك متصدي يا و مسئول  -7-25

 آنكه مگر دهند انجام مربوطه نترلك دستور يا و اجازه با را امور قبيل اين و واگنها توزيع
 آن در كه بداند فني لعملهاي دستورا و ها نامه آئين و مقررات با رامغاير كنترل دستور
 خود دستور انجام به اصرار ترافيك كنترل چنانچه و تذكر كنترل به را مراتب بايد صورت

 سيروحركت دارها رئيس از گرامي تلفن دستور صدور درخواست نسبت بهبايد داشته باشد،
 . نمايداقدام  مربوطه

 قطارها و حاضر خدمت به موقع به قطارها مامورين كه نمايند مراقبت و توجه بايد  -8-25
 هريك حضور عدم صورت در و نمايند حركت و تكميل جهت هر از مقرره ساعت در نيز
 . گردد تعيين دار صالحيت جانشين تا گزارش ايستگاه رئيس به را مراتب فوراً مامورين از
 مامورين به ضحاو بطور و موقع به را فرامين ساير و ايستگاه عمليات دستور بايد  -9-25
 . دالغ نمايبا

 شده متوقف ايستگاه خطوط در كه نقليه وسائل ساير و واگنها باشند داشته مراقبت  -10-25
 و دستي ترمز وسيله به و شوند دگاژ و گرفته قرار مه به متصل مناسبي خط در شوند مي يا

وظايف مامورين ايستگاه مقررات عمومى سير و حركت

۱۰۷



 هرسمت آنهااز ناگهاني حركت از ،متوقف واگنهاي درطرفين خط كفش دادن قرار
 . شود جلوگيري

 انجام ضمن فوراً آن طرفين خطوط و ايستگاه در حادثه و سانحه بروز مواقع در -11-25
 . دهند اطالع كنترل و ايستگاه رئيس به را مراتب احتياطي عمليات

 گردد مي مسدود غيره و عالئم و سوزن تعمير قبيل از عللي به طخ كه مواردي در  -12-25
 كتباً علت ذكر با را جريان ،عمليات شروع از قبل) صنف هر از( كننده مسدود واحد بايستي

 به تلفنگرامي را جريان بالفاصله نيز ايستگاه وقت مسئول و اعالم ايستگاه وقت مسئول به
 ايستگاه موافقت ازكسب پس دارد مسئوليت كننده مسدود و دهد اطالع ترافيك كنترل
 به آنرا نصب و داده قرار ريل دو بين در شده مسدود خط قسمت طرفين در را ايست عالمت
 مسدود شخص يا واحد كتبي اعالم بدون عالئم اين برداشتن و دارد اعالم ايستگاه مسئول
 . است ممنوع كننده

 بررسي كميسيون و بوده ممكنه مدت داقلح بايستي مسدوديها اين زمان مدت  -13-25
 به نسبت و بررسي دقيقاً را مسدودي زمان مدت لزوم و علت است موظف روزانه گراف
 . نمايد تصميم اتخاذ آن موارد

 در ،قطار خروج هنگام در است موظف ايستگاه وقت مسئول يا ترافيك متصدي -14-25
 يا و عيب متوجه هرگاه و نمايد يعتمشا بطوركامل را عبوري قطار ايستگاه، سكوي روي
 را قطار توقف دستور سيم بي توسط، دوش انتهائي عالمت فقدان يا محركه ادوات در نقصي
برگشتن  عقب به فرمان ،باشد شده خارج خروجي سوزن از قطار از بخشي اگر حتي و صادر
 رساني اطالع رلكنت به بالفاصله را مراتب و صادر مقررات جميع گرفتن نظر در با را قطار
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  متوقف كننده اعزام ايستگاه سمت از قطار تكميل عدم صورت رادر قطار پذيرش نموده و
 . نمايد

 وجود از بايستي مي تالقي هنگام در ايستگاه وقت مسئول يا ترافيك متصدي -15-25
 سطتو يا و) وارده قطار ( قطار رئيس يا و سوزنبان توسط وارده قطار دو هر انتهائي عالمت

 يا و سبقت مواقع در ( متوقف قطار رئيس توسط يا و مسافري قطارهاي در لكوموتيوران
 سكو به قطاريكه ابتداء قطارها اعزام هنگام در و گردد مطمئن  )ايستگاه كشيك تحويل
 اجازه ديگر قطار به آن انتهائي عالمت رويت از پس و نموده اعزامرا باشد مي نزديك
 . دهدب  خروج

 قطار كامل ورود سيم بي توسط بايستي ايستگاه وقت مسئول يا ترافيك تصديم   -16-25
 بي صداي هرگاه و نمايد استعالم سوزنبان از را  )آن شدن دگاژ و انتهائي عالمت بودن دارا(

 مطلع قطار كامل ورود از تا طلبيده حضور به را سوزنبان مقتضي طريق به بود نامفهوم سيم
 وارد سمت آن از ورودي قطار كه ايستگاهي سمت به را بعدي خروجي قطار سپس و گردد
 . نمايد قبول ويا اعزام شده

 عالمت فقدان واسطه به اينكه محض به ايستگاه وقت مسئول يا ترافيك متصدي  -17-25
 و نموده متوقف را قطار بالفاصله بايد شد قطار گسيختگي متوجه ديگري علل يا انتهائي
 اطمينان از پس و دهد اطالع ترافيك كنترل و قطار كننده اعزام تگاهايس به فوراً را مراتب
 قسمت آوردن براي ترافيك كنترل موافقت كسب با شده منفصل ومهارواگنهاي ازتوقف
 20 سرعت حداكثر با احتياط برگ با قطار رئيس معيت در منفردرا لكوموتيو شده گسيخته
 است موظف لكوموتيوران حالت اين در نمايد اعزام خط شيب جهت در ساعت در كيلومتر

 تا بوده توقف به قادر لحظه هر كه نمايد سير سرعتي با ندارد وجود كافي ديد كه نقاطي در
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  پيش است موظف كنترل همچنين و ننمايد برخورد مانده بالك در كه قطار از قسمتي با
 فرار احتمال به توجه با دارند قرار خط شيب در كه ايستگاههائي مسير در را الزم هاي بيني

 . آورد عمل به مقررات مفاد مطابق واگنها
  :مانورچي و مانورچي سر وظايف  - 26 ماده

 طبق معين هاي محل در واگنها قراردادن و تفكيك و تنظيم مسئول سرمانورچي -1-26
 كليه بايستي و نمايد مي تسليم او به ايستگاه وقت مسئول كه است مانوري صورت و دستور
 . نمايند وظيفه انجام او نظر تحت مانور ينمامور

 مانور عمليات به مربوط هاي نامه آئين و مقررات از بايد مانورچي و سرمانورچي -2-26
 حاضر هميشه را مانور الزم وسايل و عالئم ضمناً. بگذارد اجرا به لزوم مواقع در و بوده آگاه

 . گردد مطمئن آنها بودن كار به آماده از و داشته همراه و
 از كلي بطور و تاسيسات ساير و سوزنها خطوط، وضعيت از بايد سرمانورچي -3-26

 . باشد مطلع آن قوس و فراز و شيب وهمچنين ايستگاه حدود و جغرافيائي موقعيت
 بي به بودن مجهز صورت در و نفر سه جمعاً كه مانور مامورين باتفاق سرمانورچي  -4-26

 از پس و حاضر خدمت به كشيك شروع از قبل ساعت نيم بايد بود خواهند نفر دو سيم
 از آگاهي منظور به. داد اطالع ايستگاه وقت مسئول به را مامورين و خود حضور آنكه

 اطالع با و پرداخته خطوط بازديد به عالئم و سوزنها وضع و ايستگاه امور جريان و وضعيت
 . بگيرد تحويل معين ساعت راس در را كشيك ايستگاه احوال و اوضاع از كامل

 دو با جمعاً توان مي گردد مي جابجا واگن ده تا حداكثر كه سبك مانورهاي در  -5-26
 . داد انجام را مانور عمليات نفر
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 ايستگاه مسئول وسيله به مانور عمليات شروع از قبل بايد خود گروه با سرمانورچي  -6-26
 انجام خواهد مي كه را عملياتي مانور هب شروع از قبل و شود معرفي مانور لكوموتيوران به

 . برساند مانور مامورين و لكوموتيوران اطالع به دهد
 نمايد حاصل اطمينان لكوموتيوران به حركت فرمان دادن از قبل بايد سرمانورچي  -7-26
 بطور شده داده آنها به كه هم دستوري و شده خارج واگنها بين از مانور مامورين كه

 بتواند كه نمايد انتخاب خود براي محلي بايد منظور اين تامين براي و يدهگرد اجراء صحيح
 .باشد داشته نظر زير و ديده را لكوموتيوران و مانور عمليات و مامورين كليه آنجا از
 ) باشند سيم بي فاقد كه درصورتي(
 ربطو وقت كمترين صرف با مانور عمليات كه باشد داشته توجه بايد سرمانورچي  -8-26

 و انجام حادثه هرگونه وقوع از جلوگيري منظوره ب الزم احتياط رعايت با كامل و صحيح
 و قوس وجود علته ب كه مواردي در و شود داده او وسيله به منحصرًا مانور عمليات فرمان

 ارشدترين ميسرنباشد مانور مامورين و سرمانورچي بين مستقيم ارتباط ،خط در موانع ساير يا
 . نمايد تكرار را سرمانورچي عالئم و دستورات فقط كه انتخاب رابط عنوان به رمانو مامور

 بايد كه را واگنهائي زنجير مربوطه مامورين كه كند مراقبت بايد سرمانورچي -9-26
 جايه ب را هركدام و مجزا يكديگر از را هوا هاي لوله و باز انفصال محل در شوند منفصل
 . نمايد صادر را مانور فرمان سپس و داده قرار خود

 كامال كه موقعي بايد آنها شدن دگاژ به توجه با واگنها انفصال و اتصال عمليات  -10-26
 آنها زير خط كفش دادن قرار با و دستي ترمز بستن با و گيرد انجام هستند متوقف

 . مهارگردند
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 واگن يا و دباشن مي واگنها تعمير مشغول ايستگاه خطوط در تعميركاران چنانچه  -11-26
 و اطالع بدون واگنها حركت و خطوط آن در مانور دارد قرار خطي در حركتي غيرقابل
 تابلوي ازنصب پس ضمناً و است ممنوع تعمير خط متصدي يا و بازديد متصدي قبلي اجازه
 .شود رسانيده ترافيك متصدي اطالع به بايدموضوع متوقف واگنهاي درطرفين ايست

 توجه شده نصب عالئم به ايستگاه خطوط مسدودي موارد در يدبا سرمانورچي -12-26
 . نمايد كامل

 ونيزواگنهاي زنده ياحيوانات مسافري،رستوران،توشه مانورواگنهاي درموقع -13-26
 سرمانورچي به ايستگاه توسط قبالً كه ياشكستني ومحترقه منفجره مواد دارحامل سبچبر

 مانور بايستي و درحين انجام كامل بااحتياطمانور عمل، است شده اعالم ولكوموتيوران
 هواي شير محموله نوع برحسب كه واگنهائي غيراز( .شود استفاده واگنها ازترمزهواي

 .)است شده بسته ترمزآنها
 آميز كارمخاطره هنگام كه ناايمن هاي وكفش وگشاد بلند هاي ازلباس استفاده  - 14-26 

 مجاز و .نمايند خوداستفاده فرم هاي باسل از بايد وفقط بوده ممنوع مامورين براي است
 نقليه ديگر وسائط محل در ترمز يا ايوان يا واگن لكوموتيو پله غيراز به باشند نمي

توربوترن وريل باس كه داراي پله  ،وفقط مامور راهنماي قطارهاي ترن ست سوارشوند
قرار  مخصوص استقرارمامور راهنما راندارد مامور راهنما درداخل كابين كه راننده

راننده موظف است قبل از ورود به  داردمستقر شده وبراي هر تغيير سوزن به مسير مورد نظر،
سوزن مورد نظر نسبت به توقف كامل وسيله نقليه اقدام تا مامورراهنما پس از اصالح مسير 
سوزن درداخل كابين مستقر گردد ودر اطمينان از صحت مسيرتنظيم شده راننده،كمك 

 .راهنما مسئوليت مشترك دارند مامور راننده و
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 اطالع به را مراتب قطار هر تنظيم و تشكيل و مانور خاتمه از پس بايد سرمانورچي  -15-26
 . برساند ايستگاه وقت مسئول

 در سالم بيسيم با نقليه وسيله نوع هر حركت هنگام در را يكنفر بايد سرمانورچي -16-26
 .  نمايد ستقرم لكوموتيوران سمت حركت جهت وسيله اولين
 : سوزنبان وظايف -27 ماده

 كه است سوزنهائي يا سوزن هداشتننگ تميز و حفاظت ،مسير تغيير مسئول سوزنبان -1-27
 و نمايد مي وظيفه انجام ايستگاه وقت مسئول تعليمات و نظر تحت و شده سپرده او به

 را مراتب زئيج  هرچند و سوزن دستگاه در نقصي هرگونه مشاهده محض به است موظف
 . نمايد گزارش ايستگاه وقت مسئول يا و ترافيك متصدي به فوراً

 از پس و حاضر خدمت درمحل بايد شده تعيين كشيك از قبل ساعت نيم سوزنبان  -2-27
 را الزم تجهيزات و مربوطه سوزنهاي كليه نمود معرفي ايستگاه وقت مسئول به را خود آنكه
 خط كفش و دستي ترمز بوسيله واگنها كامل توقف قبيل از ايستگاه وضعيت به و بازديد

 اي محوطه در متوقف نقليه وسايط بودن دگاژ همچنين و متوقف واگنهاي درهردوسمت
 مراتب گزارش با نمود مشاهده ايرادي چنانچه و رسيدگي شده تحويل او به سوزنهايش كه
 ساعت ازاتمام قبل و بگيرد تحويل مقرر ساعت راس را كشيك ايستگاه مسئول به

 .باشد نمي خدمت محل ترك به مجاز بعدي مامور به كشيك كاروتحويل
 چراغ ياو  قرمز و سبز پرچم ،كليدسوزن قبيل از را خود كار وسايل بايد سوزنبان -3-27

 شارژي يا دار باطري چراغهاي از چنانچه نيز و باشد داشته همراه سوت و كبريت،عالمت
 حاصل اطمينان چراغ كامل شارژ از يا و داشته دسترس در فهاضا باطري مينمايد استفاده
 . نمايد
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 و ورود برنامه همچنينو  مربوطه مقررات ودستورالعملهاي فني كليهاز بايد سوزنبان  -4-27
 . باشد مطلع قطارها روزانه خروج

 در سبز چراغ و روز در سبز پرچم ارائه با قطار ورود اجازه كه ايستگاههائي در  -5-27
 را سوزنباني دفتر ايستگاه وقت مسئول دستور طبق است موظف سوزنبان.شود مي انجام شب
 هاي سوزن بودن قفل و شود وارد آن به بايد قطار كه خطي بودن آزاد از اطمينان با و امضاء
 تا كار اين بدهد ورود اجازه قطار به شب در سبز چراغ و روز در سبز پرچم ارائه با مسير
 رويت محض به و داشت خواهد ادامه ورودي سوزن روي از قطار ائيانته عالمت عبور

 را ايستگاه ترافيك مسئول وضوح به تلفن يا سيم بي توسط ،و دگاژ قطار انتهائي عالمت
 .نمايد مطلع

 وسيله به قبال سيمافور بايد باشد مي سيمافور دستگاه به مجهز كه ايستگاههائي در  -6-27
 چراغ با و روز در سبز پرچم ارائه با است موظف سوزنبان و آمده در آزاد حالته ب سوزنبان

 . نمايد هدايت خط قبولي به را قطار شب در سبز
 امضاء سوزنبان كه خطي براي نقليه وسايل خروج و ورود براي سوزنها مسير تغيير  -7-27

 يا و نقليه وسيله راننده تقاضاي طبق مسيرسوزنها يريتغ ومجازبه بوده ممنوع مطلقاً است داده
 ايستگاه وقت مسئول بايستي  مسير تغيير ضرورت صورت در. باشد نمي ديگري مقام هر

 راننده به ارائه جهت سوزنبان از امضاء اخذ از پس و تنظيم نمونه طبق را مسير تغيير برگ
 .دهد سوزنبان تحويل

  از نقليه يلهوس چرخ آخرين كه دهد تغيير را سوزن جهت تواند مي هنگامي سوزنبان -8-27
 .باشد شده دگاژ سوزن آن به نسبت قطار انتهاي و عبور آن وير
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 كامل جهت هر از قطار كه نمايد دقت كامال قطار ورود هنگام بايد سوزنبان  -9-27
 وضعيت به و باشد) نصب خود جايه ب آن انتهائي عالمت و انتهائي واگن هاي تامپون(

 دادن با فوراً ونقص عيب مشاهده  صورت در و نموده توجه واگنها ناقله وآالت بارگيري
 وقت مسئول به وقت فوت بدون را موارد اينصورت غير در و متوقف را قطار عالمت
 .دهد گزارش ايستگاه

 خروجي سوزن سر بايد قطار خروج هنگام سوزنبان كه ايستگاههائي در -10-27
 ضمن است موظف ورودي قطارهاي مانند)  خطه دو محور ايستگاههاي( باشد حضورداشته
 نداشتن قبيل از عيوبي و نواقص اگر كه باشد داشته توجه   سبزيانورسبز پرچم نشان دادن

 واگنها بارگيري نقص يا و واگنها غيرعادي ترمزبودن ياطاقان، سوختن ،قطار انتهائي عالمت
 به اقدام عالمت دادن با بالفاصله ،هنمود مشاهده شودرا سانحه بروز به منجر ممكن است كه

 بالفاصله را مشهود نواقص اينصورت غير در بنمايد آن مامورين نمودن مطلع و قطار توقف
 . دهد گزارش ايستگاه وقت مسئول به

 كه نمايد حاصل اطمينان ايستگاه به قطارها ورود هنگام است موظف سوزنبان  -11-27
 مامورين راينصورتدرغي و است نموده توقف قطار مربوطه خط در كامل شدن دگاژ از پس

 نمايد مطلع آن بودن ژدگا راازعدم قطاروايستگاه
 قبول دستور قبال كه آزادي خط به را ورودي نقليه وسيله است موظف سوزنبان -12-27

 در كار اين اجراء براي و قبول كرده امضاء را سوزنباني دفتر و دريافت خط آن به را قطار
 عدم و آن كامل آزادي از و نموده عبور خط نهما داخل از بايد سوزن سر رفتن موقع

 . كند حاصل اطمينان نظر مورد خط درداخل وشيئي وجودمانع
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 ترافيك متصدي اجازه بدون خدمت محل ترك و دستور بدون سوزن مسير تغيير  -13-27
 .است ممنوع وقت

 سيرم در آن تيغه يك ،سوزن مسير تغيير موقع در كه نمايد دقت بايد سوزنبان  -14-27
 . باشد آزاد آن ديگر تيغه و چسبيده پهلوئي ريل به كامالً نظر مورد

 ارائه با ايستاده حالته ب ورودي سوزن سر در قطار ورود موقع در بايستي سوزنبان  -15-27
 . باشد قطار  قبول  براي آماده شب در سبز  چراغ و روز در سبز  پرچم

 و دفترترافيك بين فاصله كه كتريكيال عالئم سيستم فاقد  درايستگاههاي - 16-27
 مجهزبه سوزنباني اتاقك، باشد مي متر 500 از بيش ايستگاه خروجي و ورودي هاي سوزن

 خط وكفش شن قرمز،كيسه و سبز چراغهاي و پرچم دفترسوزنباني، برق، وتلفن، سيم بي
 .شود انجام مي ذيل  شرح به قبول قطار و بوده

 ايستگاه وقت مسئول به خود ومعرفي ازحضوردردفترترافيك پس سوزنبان - 1-16-27
 بايد مذكور اتاقك در موجود ابزاروتجهيزات كنترل و سوزنباني دراتاقك حضور از وپس
 دريافت جمله از محوله وظايف انجام به نسبت و يافته استقرار آن در كشيك ساعت درتمام
 اعالم قبولي، خط ازآزادي اطمينان حصول قبولي، خط به مسيرسوزنها اصالح شماره،
 سوزنباني باوظايف وسايرمواردمرتبط سوزنباني دفتر تكميل ، ايستگاه وقت مسئول به شماره

 .نمايد اقدام ذكرشده ترتيب به
 اعالم واعزام، قبول نحوه درخصوص است موظف ايستگاه وقت مسئول  - 2-16-27

 موارد ساير آن تاييديه دريافت و شماره اعالم ريلي، نقليه وسائط وخروج ورود ساعت
 .آورد عمل رابه الزم هماهنگي سوزنباني اتاقك در مستقر  سوزنبان با مرتبط،
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 : كننده بازديد و  بازديد پست متصدي و مسئول وظايف -28 ماده
 اداره تابع سازماني حيث زا و بازديد پست مسئول نظر زير بازديد مامورين كليه -1-28

 در خللي هيچگونه خصوصي هاي شركت به آنان تگيوابس و بوده خود متبوع منطقه ناوگان
 ايستگاه در واگنها كامل بازديد فني حيث از و آورد نمي بوجود اداري محوله وظايف انجام

 وظيفه ترمز جواز صدور و آزمايش چنين هم و جزئي تعميرات وانجام معايب تشخيص و
 .دهند انجام ندهاي ذيلب بشرح را محوله وظايف بايد و بوده ناقله آالت بازديدكنندگان

 بازديد روزانه گزارش دفتر، خدمت به حضور از پس است موظف بازديد متصدي  -2-28
 ،باشد رسيده قبلي كشيك بازديد متصدي امضاء به كه را) بازديد يك شماره نمونه ( قطارها
 .گردد مطلع دفتر در مندرج قطارهاي و واگنها وضع از و گرفته تحويل

 ايستگاه وقت مسئول به مراجعه با ،كشيك گرفتن تحويل از پس دبازدي متصدي  -3-28
 . نمايد حاصل اطالع قطارها خروج و ورود تقريبي ساعت و تعداد از بايد

 خط دگاژ نزديك را كننده بازديد بايد قطار ورود هنگام در بازديد متصدي  -4-28
 چرخها، بريدگي وضع تا بايستد قطارطوري ورود حين در كه دارد اعزام قطار ورودي

 بررسي را واگنها عمومي وضع كلي بطور و قطار انتهاي واگن هاي تامپون مثلث، هاي ميله
 . دهد اطالع بازديد متصدي به را نتيجه و نموده يادداشت را معيوب هاي واگن شماره و
 جامعي و دقيق بازديد ايستگاه در قطار توقف از پس بازديدكننده يا بازديد متصدي  -5-28
 در نقص يا و شد داده تشخيص معيوب واگنهائي يا واگن چنانچه و آورده عمل به اگنهاو از

 در و تعمير آنرا ،شوند قطار تاخير موجب اينكه بدون بايستي گرديد مشاهده آنها باربندي
 به تعميري برچسب الصاق با را جريان دارد الزم وقت زيادي مدت آن تعمير كه صورتي
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موارد بايستي نگونه يدر ا(متصدي ترافيك و ايستگاه اطالع داده كه فورا منفصل گردد. 
 ).شود ثبت بازديد دفتر در جريان

 متصدي وظايف در تغييري باري و مسافري از اعم قطارها در فني مامور وجود  -6-28
 در فني مامور وجود به توجه بدون بايستي آنان و ندارد ايستگاه در بازديدكنندگان و بازديد
 وظايف انجام در تاثيري وجه بهيچ فوق امور ضمنا.دهند انجام را خود يفوظا قطار

 . داشت نخواهد قطار فني مامورين
 آنها تعمير كه باشند معايبي داراي قطار واگنهاي از تعدادي يا واگن يك چنانچه  -7-28

 ن،واگ به تعمير برچسب الصاق از پس بايد مقدورنباشد ناقله آالت بازديد مامورين بوسيله
 واگن و رسانيده ايستگاه وقت ترافيك متصدي امضاي به باقيدساعت را برچسب برگ ته

 ثبت نيز گزارش دفتر در را مراتب و داشته اعزام تعمير كارخانه يا تعمير خط به را تعميري
 مراكز به اعزام يا الزم وسايل تهيه يا وقت صرف مستلزم كه واگنهائي مورد در. نمايد

 مسئول يا ترافيك متصدي امضاي به را برچسب بايد كننده بازديد مامورين ، باشد تعميرات
 و خرابي نوع واگن، شماره صدور، تاريخ حاوي بايد برگ ته و برچسب ،برسانند ايستگاه
 در كه واگنهائي براي كننده بازديد اشد،ب گردد واگذار تعمير منظوره ب واگن بايد كه محلي
 براي كه واگنهائي به و) نمونه طبق( رنگ آبي برچسب است تعمير قابل ايستگاه محوطه
 كل اداره بندي تقسيم و اجازه با يا خانه واگن يا واگنها تعمير كارخانه به ويژه تعميرات
 خطوط انسداد از ممانعت و تعميري كارخانجات امكانات حسب بر ،باري واگنهاي
 به و) نمونه طبق( زرد برچسب ،داشت خواهند اعزام باصدوربارنامه و تعيين ايستگاهها
 از و نبوده حركت قابل ديگر علل يا باربندي يا محركه آالت نقص واسطه به كه واگنهائي
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) نمونه طبق( قرمز برچسب ،شوند داده حركت تعمير خاتمه تا وجه بهيچ نبايد خود محل
 . نمايد مي مطلع را ايستگاه وقت مسئول بالفاصله و الصاق

 واگنهاي ، آهن راه اطالع بدون نبايد پيمانكاران ساير يا وصيخص شركتهاي  -1-7-28
 موجب تعمير خطوط ظرفيت تكميل لحاظ به و دارند اعزام مربوطه مراكز به را تعميري
 اجراء عدم درصورت گردد، قطارها سيروحركت در اختالل و مانوري خطوط ساير انسداد
 مي دريافت بالتكليف تعميري هايواگن صاحبان از  پاركينگ  حق مربوطه  تعرفه مطابق
 . گردد

 تموافق و اطالع بدون رنگ قرمز برچسب داراي تعميري واگن دادن حركت -8-28
 . است ممنوع بازديد متصدي

 را روزانه تعميري هاي واگن كه باشد مخصوص دفتر داراي بايد بازديد پست هر  -9-28
 نيز و تعميرات نوع ذكر با ودخ تعميري واگنهاي از صورتي ماهيانه و كرده ثبت آن در

 شده انجام كه) جاري تعمير 106 فرم و ويژه تعميرات  105 فرم( در شده مصرف قطعات
 كه واگنهائي و گرديده واگذار تعمير كارخانجات به كه واگنهائي همچنين و است

 به است شده تحويل ايستگاه به برداري بهره منظور به مجدداً و يافته خاتمه آنها تعميرات
 . دارد ارسال مربوطه ناحيه ناوگان اداره

 در موظفند واگنها اساسي تعميرات در كننده تعمير هاي شركت يا واگن مالكين  -1-9-28
 .نمايند استفاده آهن راه تائيد مورد و استاندارد قطعات از واگنها نياز مورد قطعات تامين

 ،شوند اعزام ديگري ايستگاه به تعمير براي بايد معيوب واگنهاي كه صورتي در  -10-28
 و آورده بعمل واگن انتقال براي را الزم هاي احتياط و اقدام است موظف بازديد متصدي

 قيد آن برگ ته و برچسب در را حركت مجاز سرعت ،باشد حركت قابل كه صورتي در
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 هتج الزم هماهنگي آن از قبل و گردند اعزام بارنامه با بايستي ها واگن قبيل اين. نمايد
 .  آيد عمل به تعميراتي مراكز تعيين

 و تعميرات همچنين و شود مي مشاهده ها واگن در كه نواقصي و معايب كليه -11-28
 امضاء به و درج قطارها روزانه گزارش دفتر در صريح بطور بايد نيز يافته انجام عمليات
 .برسد كشيك مسئول

 بازديدخاتمه پست شيكك درهر معيوب هاي واگن تعميرات كه صورتي در  -12-28
 تحويل موقع در و ثبت دفتر در بعدي گروه بعدي كشيك اطالع براي  موضوع بايد ،نيابد

 . رسانده شود بعدي بازديدوكشيك پست مسئولين اطالع به كشيك
 خاتمه بر مبني ايستگاه ترافيك متصدي اعالم از پس اعزامي قطارهاي مورد در  -13-28

ا مجدد است موظف بازديد متصدي ايستگاه از اعزام براي قطار شدن آماده و مانور عمليات
 انجام براي را اختيار در تعميركار و كننده بازديد نفر چند يا يك نهائي بازديد براي

 .. نمايد مامور مواردذيل
 كه دنماي بازديد دقيق بطور مجدداً بايد راقطار هاي واگن هاي قسمت كليه  -1-13-28

 اينكه از پس و باشد آماده اعزام براي لحاظ هر از ها واگن و  نداشته نقصي و عيب
 گرديد متصل اعزام آماده قطار به راهنما مامور توسط آن هواي اصلي لوله و لكوموتيو
 دقت و متصل يكديگر به را واگنها هواي ترمز هاي لوله كه موظفند بازديد پست مامورين
 . باشند سالم كامال قالبها و تامپونها ينهمچن و باشند نداشته هوا فرار واگنها كه نمايند

 ميزان از واگن به مربوط متعلقات و فنرها خوابيدگي به توجه با است موظف  -2-13-28
 حاصل اطمينان باربندي نحوه و واگن سطح در محموالت يكنواخت و مجاز بارگيري

 . نمايد
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 مسافري قطارهاي در( قطار رئيس اتفاق به كننده بازديد يا بازديد متصدي - 14-28
 رعايت نمايدوچون مي اقدام قطار ترمز آزمايش به نسبت) دارد نيزمشاركت لكوموتيوران

 نهايت بايد  باشد مي بازديدكننده وظيفه مهمترين ترمز آزمايش مورد در مقررات كليه
 هاي لوله سالمت از اطمينان حصول از پس و آورده عمل به مورد اين در را دقت و مراقبت
 و قطار طول در ترمز نيروي مناسب تقسيم و دستي ترمزهاي هوا، ترمز دستگاههاي هوا،
 به مانومتر دستگاه توسط فشارهوا گيري اندازه و جدول طبق ترمز فشار نسبت بودن كافي
 جواز، برگه در آن مقدار درج و نباشد اتمسفر 8/4 از كمتر قطار انتهاي ،هوا فشار كه نحوي
. گردد تسليم لكوموتيوران به قطار رئيس وسيله به كه تحويل ستگاهاي وقت مسئول به را آن

 نيز و آن مفاد به دقت با ترمز آزمايش پروانه دريافت از پس است موظف لكوموتيوران
 قطار هواي بودن كافي ميزان به ترمز جواز برگه در قطار انتهاي هواي فشار شده درج ميزان

 . نمايد حاصل اطمينان

 ايستگاه وقت مسئول ازامضاء وپس صادر كننده بازديد وسيله به وقتي مزتر جواز  -15-28
 نسبت نظر از قطار كه است معني بدين گرديد تحويل لكوموتيوران به قطار رئيس توسط
 سير سالمته ب بعدي بازديد پست تا حداقلو  بوده حركت قابل نقليه وسايط سالمت و ترمز
 ،تائيد بيشتري فواصل در را قطارها از بعضي رسي سوانح عالي كميسيون چنانچه . نمايد مي

 آهن راه  دستورالعمل تابع بايستي قطارها اين ترمز گواهي صدور و بازديد نحوه نمايد
 . باشد)  سوانح عالي كميسيون(

 ،شود داده قطار تشكيالت در تغييراتي عللي به ترمز آزمايش از پس چنانچه -16-28
 را مراتب است موظف نيز ايستگاه وقت ترافيك متصدي و بوده الزامي ترمز مجدد آزمايش

 .دارد اعالم بازديد متصدي به ترمز آزمايش تجديد براي
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 نمي صادر ترمز جواز بازديد پست نبودن بعلت كه غيرتشكيالتي ايهه ايستگا در  -17-28 
 ،باري هاي درقطار تعميري واگن انفصال صرفا لكوموتيويا انفصال و اتصال هر از پس شود
 آزمايش نتيجه و آيد مي عمله ب قطار رئيس توسط كه است ضروري ترمز آزمايش عمل
 ايستگاه در كه اي نمونه طبق قطار ترمز آزمايش دفتر در آن مجاز نسبت رعايت با را ترمز

 را دفتر سپس و نمايند مي امضاء را آن لكوموتيوران و قطار رئيس و نموده ثبت است موجود
 مايشزآ انجام از آن استناد به وي تا نموده تسليم ايستگاه وقت مسئول يا ترافيك متصدي به

 نسبت آن امضاي و ترمز درصد محاسبه كنترل از پس و شده مطلع قطار بودن آماده و ترمز
 مجاز سرعت رعايت و ترمز فشار ميزان به توجه با  لكوموتيوران ،نمايد اقدام قطار اعزام به
 مجدد ترمز صدورجوازآزمايش تشكيالتي ايستگاه دراولينودهد مي سير ادامه منطقه در

  باشد مي الزامي
 مي سيروحركت مامور فاقد كه  R.C يا   C.T.C پوشش تحت درايستگاههاي  -1-17-28

 اطالع به تلفنگرامي را آن درصد و ترمز آزمايش مراتب است موظف قطار رئيس ،باشند
 .برساند R.C  يا  C.T.Cمركز

 ساعت 10 از بيش كه طولخط ايهايستگاه در متوقف هاي واگن اعزام امهنگ  - 2-17-28
 در و بوده الزامي ترمز جواز صدور براي كننده بازديد اعزام ،گذشته آنها توقف اززمان

 قطار رئيس باشد مي حركت سيرو مامور فاقد كه C.T.C پوشش تحت ايستگاههاي
 امضاء به جاي مسئول وقت ايستگاه را بازديدكننده توسط صادره ترمز جواز بايست مي

 .نمايد
 تاريخ به موظفند بازديدكننده و بازديد متصدي قطارها خروج و ورود هنگام -18-28

 نسبت مزبور تاريخ رسيد سر بودن نزديك صورت در و نموده كامل توجه ها واگن بازديد
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 تعميراتي كارخانه به واگن اعزام جهت اداري بارنامه صدور و رنگ زرد برچسب نصب به
 .نمايند اقدام مربوطه

 تعيين بازديد پست  تا را منطقه فراز و شيب حداكثر است بازديدموظف متصدي  -19-28
 در بداندتا مزبور منطقه در را هارقطا حركت برنامه مجاز سرعت همچنين و بعدي شده

 .نمايد رعايت را الذكر فوق ترمزموارد جواز صدور هنگام
 تعيين مجاز حد از كمتر ترمز وزن نسبت با تشكيالتي ايستگاههاي از قطار اعزام -20-28
(درموارد استثنا بامجوز كميسيون عالي سوانح راه آهن، با  .است ممنوع منطقه براي شده

 .)تعيين سرعت قابل اجرا مي باشد
 نسبت كه قطارهائي براي ترمز صدورجواز به بازديدمجاز متصدي و بازديدكننده  -21-28
 . باشند نمي ،است منطقه براي شده تعيين مجاز حد از كمتر آنها ترمز وزن
 : راهبان وظايف -29 ماده

 طبق است موظف راهبان است شده داده انحضورراهب به تشخيص كه درخطوطي  - 1-29
 عزيمت خط طول به شود مي سپرده او به كه اي منطقه خط از بازديد براي شده تعيين برنامه
 : باشد داشته همراه را زير تجهيزات بايد و نمايد
 پيچ با متناسب و مخصوص آچار عدد، دو فيوزي شمع ترقه، عدد شش قرمز، و سبز پرچم
 . كبريت و چراغ منطقه، تراورس و ريل اتصالي هاي

 داشته آشنائي خط نمودن مسدود طريقه و قطار و خط عالئم كليه به بايد راهبان  -2-29
 . باشد

 هاي مهره و پيچ ها، اتصالي ها، ريل كليه است موظف عزيمت موقع در راهبان  -3-29
 در نواقص هدهمشا محضه ب و نموده بازديد را آبروها و ها ترانشه ها، تراورس اتصالي،

وظايف مامورين ايستگاه مقررات عمومى سير و حركت

۱۲۳



 مباشر اولين به را مراتب و گذارده نشانه محل در نمايد عيب رفع نتواند كه صورتي
 نقص رفع از و بازديد را محل مراجعت در و دهد گزارش نقص رفع جهت خط تعميراتي
 . گردد مطمئن

 خط از قسمتي عللي به كه نمايد مشاهده خط بازديد هنگام كه صورتي در راهبان  - 4-29
 آئين طبق را محل طرفين دارد اختيار در كه وسايلي با است موظف ،باشد مي عبور قابل غير
 ،باشد داشته دسترسي ارتباطي وسايل به چنانچه سپس و نمايد مسدود عالئم نامه

 ايستگاه نزديكترين سمت به فوراً اينصورت غير در و نمايد مطلع را طرفين ايستگاههاي
 وقت دراسرع تا متوقف آنرا نقليه وسيله مشاهده ورتص در و حركت واقعه اعالم جهت
 .شود داده اطالع الزم اقدام براي طرفين ايستگاههاي به موضوع مامورين توسط

 توقف از پس دهد تشخيص نقليه وسيله براي عبور قابل را خرابي كه صورتي در  -5-29
 خرابي محل از را نقليه وسيله واحتياط كافي دقت با مامورين مساعي تشريك با آن دادن
 به رساني اطالع منظور به را الزم پيام وسيله همان با مربوطه مامورين توسط و داده عبور

 . فرستد مي ايستگاه
 ارائه با و ايستاده خط كنار در نقليه وسايط عبور موقع در است موظف خط راهبان  -6-29

 . دارد اعالم  نقليه وسيله مامورين به منطقه در را خود چراغ، وجود يا و باز  پرچم
ه ب دارد قرار ايستگاهها خروجي سوزنهاي از خارج كه آهن راه حريم از بازديد  -7-29

 بر عالوه است موظف حريم به تجاوز هرگونه مشاهده صورت در و باشد مي راهبانان عهده
 . دهد گزارش مربوطه مسئول به فوراً را مراتب  جلوگيري

 شانه روي رب خط راست سمت از همواره بازديد امهنگ به موظفند راهبانان -8-29
 .نمايند حركت پياده طور خاكريزبه
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 غير و مسدود خط دو هر همزمان انحاء از نحوي به هرگاه نيز خطه دو آهن راه در  -9-29
 . نمايد اقدام خط دو هر نمودن مسدود به فوريت به است موظف راهبان گردد عبور قابل
 ،شود مي سپرده او به كه گذرگاهي حفاظت براي راهدار : راهدار وظايف  -30 ماده

 . باشد مي زير شرح اوبه وظايفو شده گمارده
 باشد داشته موجود خانه راهدار در را زير وسايل وظيفه انجام موقع در بايد راهدار - 1-30

 براي فيوزي شمع و ترقه و كلنگ و بيل ديلم، كبريت، رنگ، دو چراغ قرمز، و سبز پرچم
 . خط كردن مسدود

 تجهيزات كه نمايد دقت قبلي راهدار از كشيك گرفتن تحويل از قبل بايد راهدار  -2-30
 آن ونظافت ودرروغنكاري.باشد كار به آماده و سالم راهبند دستگاه همچنين و ارتباطي
 . نمايد اقدام

 يا و نقليه وسيله مشاهده محض به كامل هوشياري ضمن است موظف راهدار  -3-30
 وآزاد مسدود را گذرگاه موقع به اطالع، حصول يا آن شدن نزديك و سوت صداي شنيدن
  نقليه وسيله مامورين به  شب در سبز نور با چراغ و روز در سبز پرچم بوسيله را خط بودن
 گذرگاه ،انتها عالمت رويت با و  ريلي نقليه وسيله چرخ آخرين عبور از پس و دهد اطالع

 . نمايد آزاد شوسه جاده نقليه وسايط ساير عبور براي را
 عالمت كه صورتي در نمايد توجه قطار انتهائي عالمت به است موظف راهدار  -4-30

 مسدود مقابل سمت از سپس و قطار حركت سمت از را خط ننمود رويت را قطار انتهاي
 فينطر ايستگاههاي ترافيك متصدي به را چگونگي سيم بي يا تلفن بوسيله بالفاصله و نموده

 .بماند باقي مسدود همچنان گذرگاه بايد اطمينان وتاحصول داده اطالع گذرگاه
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 به قادر و مسدود را گذرگاه خرابي علت به شوسه جاده نقليه وسيله كه مواقعي در  -5-30
 در خط نمودن مسدود به اقدام عالئم نامه آئين طبق بر فوراً بايد راهدار نباشد آن از عبور
 سمت به خط نمودن مسدود از پس باشد راه در قطاري چنانچه و دهنمو گذرگاه طرفين
 با گذرگاه بودن مجهز صورت در و نمايد متوقف را قطار عالمت ارائه با و عزيمت قطار
 تيركها خرابي درصورت.دهد اطالع نيز طرفين ايستگاههاي به بالفاصله را مراتب تلفن

 به نسبت رنگ قرمز  چراغ سطتو درروزودرشب قرمز پرچم توسط بايست راهدارمي
  نمايد اقدام شوسه جاده انسداد

 خدمت، محل به بعدي مامور شدن حاضر از قبل باشد نمي مجاز وجه بهيچ راهدار  -6-30
 .نمايد ترك را خود پست

 بين سنگي يا شيئي تا داشته نگه تميز كامال را ريل و هادي ريل فاصله بايد راهدار  -7-30
 خارج گذرگاه محوطه از را متفرقه اشيا و درشت سنگهاي است موظف ضمناً. نباشد آنها
 . نمايد

 در گذرگاه طرفين عالئم همچنين و گذرگاه شبرنگ نوارهاي كه نمايد مراقبت  -8-30
 . باشد سالم شوسه جاده

 بايستي دارد ضرورت تلفن نصب بالك طول در كه هائي محل و گذرگاهها در  -9-30
 . پذيرد انجام مستقل ارتباطي خط طريق از طرفين هايايستگاه با آنها ارتباط

 وظيفه انجام حين در بايستي ها ترانشه و ها تونل و ها پل نگهبانان و راهدارها كليه -10-30
 با باشند قادر لحظه هر كه بطوري باشند كار به آماده و سالم ارتباطي دستگاه به مجهز

 نموده برقرار تماس حركت حال در قليهن وسايط با امكان صورت در و طرفين ايستگاههاي
 .نمايند حاصل اطالع يكديگر موقعيت از و
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 كلي طور به همسطح دائم و موقت گذرگاه هرگونه ايجاد خطه دو آهن راه در  -11-30
 .گردند تبديل غيرهمسطح به بايد نيز موجود گذرگاههاي كليه و بوده ممنوع

 

وظايف مامورين ايستگاه مقررات عمومى سير و حركت

۱۲۷





 
 چهارم فصل

 
 قطار راهبري مامورين وظايف

 





 : قطار رئيس وظايف -31ماده
 صادره دستورات و ها نامه آئين و مقررات اين مواد طبق بر است موظف قطار رئيس -1-31

 . دهد انجام را محوله وظايف
 و باشـد  مـي  قطـار  حركـت  مبـداء  راهبري مامورين دپو رئيس تابع باري قطار رئيس -2-31

 موظـف  و شـود  مـي  تعيـين  راهبـري  مامورين دپو مسئول وسيله به قطار رئيس دمتيخ برنامه
 در ونيـز  ايسـتگاه  ورودبـه  از قطـارپس  رئـيس  همچنـين  و نمايـد  عمـل  آن طبـق  بر كه است

 و لكوموتيو مامورين كليه و بوده ايستگاه هر وقت مسئول دستورات تابع راه بين ايستگاههاي
  .باشند مي قطار رئيس تابع قطار

 و حاضـر  خـدمت  بـه  قطـار  حركـت  از زودتـر  ساعت يك است موظف قطار رئيس -3-31
 لبـاس  بـه  ملـبس  خـدمت  موقـع  در بايـد  و دهـد  دپـواطالع  وقـت  مسـئول  بـه  را خود حضور

 باشـد  مـي  كـار  بـه  مشغول آن در كه خطوطي وضع به همچنين و بوده آهن راه متحدالشكل
 معيـت  در درروز مسير خط طول در مرتبه يك ماعزا از قبل منظور اين براي و داشته آشنائي
 و نمـوده  كـارآموزي   لكوموتيوران آموزگار معيت در نيز يكبار و ديگري مطلع قطار رئيس
 وضـع  نظـر  از شخصا را مزبور خط خصوصيات نمايد مي خدمت كه خطي در است موظف
 و كتريكـي ال عالئـم  وضـع   انشـعاب،  خطـوط   ،تونـل  ترانشـه،  قوس،  فراز، و شيب ايستگاه،
 .  باشد آشنا برقي خط شبكه

 وتلفن  سيم بي دستگاه ، قوه چراغ ،سوت ساعت، خدمت موقع در بايد قطار رئيس  -4-31
 همـراه  را قطـار  برنامـه  همچنين و است ميسر آن از استفاده امكان كه درمحورهائي صحرائي

 .  باشد داشته
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 مـامور  عهـده  بـر  اشاره مورد وازمل ساير از استفاده و تحويل مسافري قطارهاي در -1-4-31
 .  باشد مي فني

 حضـور  دپـو  وقـت  مسئول به خود معرفي و كار درمحل حضور از پس قطار رئيس - 5-31
 را اسـت  شـده  محـول  آنهـا  بـه  كـه  وظـايفي  انجـام  و كنتـرل  را قطار به مربوط مامورين كليه

 . نمايد مي يادآوري
 حركـت  از قبـل  آنـرا  منـدرجات  سير ورقه دريافت از پس است موظف قطار رئيس -6-31

 وقـت  مسـئول   بـه  مغـايرت  و اشـتباه  مشـاهده  صـورت  در و نمـوده  تطبيق قطار وضع با قطار
 حضـور  از اطمينـان  و قطـار  كامـل  بازديـد  از پـس  و نمايد اصالح آنرا تا داده اطالع ايستگاه
 وقـت  سـئول م بـه  را خـود  بازديـد  نتيجـه  ، گرديـده  درج سـير  ورقه در آنان نام كه مامورين
 .  دهد اطالع ايستگاه

 نبايــد شــوند مــي اعــزام خــاص درمواقــع قطاركــه شــده معــين مــامورين از هيچيــك -7-31
 . دهند تغيير نموده تعيين آنان براي قطار رئيس كه را واگني محل سرانه خود

 رسيدگي قطار، انتهائي عالئم نصب به توجه: باشد زير نكات شامل بايد قطار بررسي -8-31
 آالت مرتـب  اتصـال  بـه  نسـبت  دقـت  و رسـيدگي  قطـار،  تجهيـزات  بـودن  تكميل و مادهآ به

 و واگنهـا  تـامپون  بـودن  سـالم  همچنـين  و) هـوا  هـاي  لولـه   قـالب،  و زنجيـر ( واگنها اتصالي
 فنـر  بـودن  سالم  مجاز، حد از بيش اتوماتيك ونيزمركزقالبهاي تامپون مركز نداشتن اختالف

 زنجيـر  و انجـام  كامل و صحيح نحو به باز رو واگنهاي باربندي و بارگيري  ، واگنها شاسي و
 جـانبي  سـتونهاي  و زنجيـر  و لبـه   گردد، بسته كامال واگنها دربهاي و سيمي طناب قالبهاي و

 باشد، سالم  كامال دار پلمپ واگنهاي وپلمپ باشد نصب خود بجاي وباردار خالي واگنهاي
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 شـده  تنظـيم  مقـررات  كليـه  رعايـت  با و ترمز وزن ودرصد واگنها گرفتن قرار لحاظ از قطار 
 .باشد

 ناقله آالت بازديد مامورين وسيله به كه قطار ترمز آزمايش عمل در بايد قطار رئيس -9-31
 واگنهـا  ترمـز  عمـل  ازصـحت  كـافي  اطمينان حصول از پس و داشته شركت گيرد مي انجام

 محـل  در بـاري  و مسافري و خالي و باردار هاي دسته گرفتن قرار و) دستي و هوا ترمزهاي(
 بـه  كننده بازديد توسط آن نسخه يك تسليم و ترمز آزمايش جواز صدور در نظارت و خود

 جـواز  ايسـتگاه  وقـت  مسـئول  و اعـالم  حركـت  براي را قطار آمادگي ،ايستگاه وقت مسئول
 . نمايد تسليم لكوموتيوران به قطار رئيس توسط و امضاء را صادره ترمز آزمايش

 صـورت  در و گرفته تحويل سالم و تكميل لحاظ هر از را قطار بايستي قطار رئيس -10-31
 دادن حركـت  بـه  مجـاز  مربوطـه،  مـامورين  طـرف  از آن رفع از قبل نواقص مشاهده هرگونه

 . بود نخواهد معيوب واگن با قطار
 حصـول  و ترمـز  جـواز  و راهنمـا  ميله يا آزاد راه پروانه دريافت از پس قطار رئيس -11-31

 را قطـار  حركـت  فرمان و تسليم لكوموتيوران به را آنها قطار بودن سالم و تكميل از اطمينان
 .دهد مي لكوموتيوران به

 پس بايستي نيز نمايد مي توقف قطار كه الكتريكي عالئم به مجهز ايستگاههاي در  -12-31
 بـه  را حركـت  فرمـان   قطـار  كامـل  آمادگي از اطمينان حصول و آزاد راه نماي شدن سبز از

 . بدهد  لكوموتيوران
 .شود داده لكوموتيوران قطاربه رئيس توسط فقط بايد قطار حركت فرمان  - 31 -13
 سـاعت  بـا  را خـود  سـاعت  بايـد  قطـار  رئيس ،مبداء ازايستگاه قطار حركت از قبل  -14-31

 .نمايد تنظيم و تطبيق ايستگاه
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 را ايسـتگاهها   سـاعت  همـواره  كـه  هسـتند  موظـف  منـاطق  ارتباطات واحدهاي  -1-14-31
 .  نمايند تنظيم

 در و نمايـد  جلـوگيري  باري قطار به مسافر شدن سوار از است موظف قطار رئيس  -15-31
قـبال   كـه  باشـند  مـي  بـاري  قطارهاي با مسافرت به مجاز ماموريني فقط ضروري كامال مواقع
. باشـد  شـده  مخـابره  ايسـتگاه  هبـ  امتلفنگر وسيلهه ب آنها ماموريت مجوز طقهنم كنترل توسط
 توسـط  قطـار  در آنهـا  استقرار محل و ثبت قطار سير ورقه در بايستي مامورين اينگونه اسامي
 بــه احتيــاط حكــم طــي بايــد آنهــا شــدن پيــاده محــل همچنــين گــردد تعيــين قطــار رئــيس

  شود. اعالم لكوموتيوران
 تحـت  را قطـار  سراسر منطقه وضعيت و شرايط با متناسب بايستي حركت حين در  -16-31
 به كه را عالئمي همچنين و نمايد حاصل آگاهي فوريت به ، نواقص و معايب از تابگيرد نظر
  كند. اعالم لكوموتيوران به شود مي دريافت طريق هر
 ندارد مانور مخصوص مامور و مسئول كه تشكيالتي غير و راه بين هاي ايستگاه در -17-31

 و دهـد  مي انجام عملياتي قطارهاي در ايستگاه آن وقت مسئول ستورد طبق را مانور عمليات
 از قبـل  ، شـود  مـي  متصل يا و منفصل قطار از واگن يا لكوموتيو كه ايستگاه هر در همچنين
 را نتيجـه  و كرده حاصل اطمينان آن عمل صحت از و ترمزنموده آزمايش را قطار  حركت،

 . نمايد مي  امضاء و  ثبت مخصوص دفتر رد و رسانيده ايستگاه وقت مسئول اطالع به
 ابـالغ  ايسـتگاه  وقـت  مسـئول  طـرف  از احتيـاط  حكـم  موجـب  به كه دستوري هر  -18-31
 مراقبت بايد همچنين و باشد مي آن اجراي در مراقبت به موظف باري قطار رئيس ،شود مي

 قطـار  مـانور  و يـو لكوموت عمليات هرگونه و دهد ادامه خود سير به برنامه طبق قطار كه نمايد
 . نشود مواجه تاخير با قطار كه گيرد انجام نحويه ب و موقع به ايستگاهها در
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 سـاعت  ذكـر  بـا  مقصد ايستگاه به رسيدن از پس را قطار سير ورقه بايد قطار رئيس -19-31
 وي اجـازه  و اطـالع  بـا  و تحويـل  ايسـتگاه  وقت مسئول به و نموده امضا آنرا و تكميل ورود
 . نمايد ترك را ودخ خدمت محل

 راه بـين  در چنانچه ،باشد مي مقصد تا قطار سالمت تامين مسئول چون قطار رئيس -20-31
 در اشكالي يا خطر ايجاد احتمال كه شود واقف نواقصي به مامورين ساير وسيله به يا شخصا
 سـوختگي  و شـدن  گـرم  اتصـالي،  آالت از قسـمتي  شـدن  پـاره  ماننـد  بنمايـد  قطار سير ادامه

 مقـدمات  ريـل،  روي واگنهـا  چرخهـاي  سرخوردن چرخها، طوقه حد از بيش زدگي اطاقان،ي
 روي بـه  تامپون افتادن و واگنها از باري افتادن و واگنها بارگيري خرابي سوزي، آتش شروع
 نمـودن  متوقـف  جهـت  را مراتب است موظف غيره و تونل پل، خط، خرابي مشاهده و خط
 نسبت لكوموتيوران مخصوصا مامورين كليه مساعي تشريك با و اعالم لكوموتيوران به قطار
 بـراي  چنانچـه  و نمايـد  اقدام ايستگاه اولين تا كامل احتياط با قطار سير ادامه يا نقيصه رفع به

 بـا  و متوقـف  ايسـتگاه  ورودي سـوزن  از قبل را قطار باشد آميز مخاطره قطارها ساير حركت
 امـر  جريـان  از ايستگاه مامورين وسيله بدين تا اردو ايستگاه وقت مسئول راهنمائي و هدايت
 سـيروحركت،  مـامور  فاقـد  ايسـتگاههاي  در. آورند عمل به موقع به را الزم اقدامات و مطلع
  يـا  R.C فرمانده با سوزنها تراك نمودن آزاد از قبل C.T.C  بـه  را مراتـب  و حاصـل  تمـاس 

 .برساند آنان اطالع
 در و شـده  مطلـع  راه بـين  در قطـار  توقف علت از شخصاً است موظف قطار رئيس -21-31

 . آورد بعمل مقررات برابر را الزم اقدامات نباشد پذير امكان سير ادامه كه صورتي
 عللـي  به بنا قطار شود متوجه قطار كامل توقف و ورود از پس چنانچه قطار رئيس  -22-31

 وي دسـتور  طبـق  بـر  و دهـد  اطـالع  ايسـتگاه  وقـت  مسئول به را مراتب فوراً بايد نشده دگاژ
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 و R.C پوشـش  تحـت  هـاي  ايسـتگاه  در و نمايـد  اقـدام  دگـاژ  كردن آزاد و مانور به نسبت
C.T.C مطمـئن  خـود  قطـار  بودن دگاژ از توقفي هر از پس است موظف باري قطار رئيس 

 .شود
 مسـئول  بـه  قطـار  سـير  ورقه تسليم ضمن مقصد ايستگاه به ورود از پس قطار رئيس -23-31
 ،واگـن  انفصـال   اتصـال،  توقف،  خروج، و ورود ساعت قبيل از وقايع ثبت منظور به تگاهايس
 و حـوادث  دربـاره  قطار رئيس گزارش و نمايد مي گزارش مربوطه مسئول به را  موارد ساير

 . رسد مي قطار رئيس امضاي به و ذكر ترافيك گزارش دفتر در اتفاقات
 فقـط  و است ممنوع باري قطارهاي در قطار ئيسر توسط مانور عمل هرگونه انجام -24-31
 كمـك  بـه  مسـير  طـول  در قطـار  از تعميـري  واگـن  انفصـال  بـراي  صـرفا  استثنائي شرايط در

 مـامور  فاقد ايستگاههائي كه  در  و نمايد مي قطار از تعميري واگن انفصال به اقدام سوزنبان
                 اقـدام  كامـل  حتيـاط ا بـا  تعميـري  واگـن  انفصـال  جهـت  قطـار  رئيس ،باشد مي سيروحركت

 .  نمايد مي
 در را سيم بي و قطار سير مخصوص تجهيزات كليه است موظف باري قطار رئيس -31 -25

 در كـه  نحـوي  به مستحكم و صحيح طريق به انتهائي عالمت نصب مسئوليت و داشته اختيار
 مسـئوليت  بـرق  مـامور  مسافري قطارهاي در و دارد عهده به  را باشد رويت قابل شب و روز

 .باشد مي دار عهده را انتهائي عالمت نصب
 از داليلـي  بـه  بنـا  قطـار  كـه  زماني ايستگاه به ورود هنگام است موظف قطار رئيس -26-31
 وقـت  مسـئول  نـزد  دقيقـه  5 از بعـد  گـردد  مـي  متوقـف  سوزنبان نبود يا و عالئم خرابي قبيل

 الزم باشـد  داشـته  ادامـه  بايـد  مـي  ضرورت به بنا قطار توقف هرگاه و نمايد عزيمت ايستگاه
 . نمايد مسدود عالمات نامه آئين مفاد طبق را قطار طرفين است
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 قطـار  رئـيس  ،نمايد ترك را لكوموتيو اضطرار به بنا بخواهد لكوموتيوران چنانچه  -27-31
 .  گردد مستقر لكوموتيو در است موظف

 انتهائي عالمت با اول قطار آنكه از پس يگرد قطار از قطار گرفتن سبقت مواقع در  -28-31
 قطـار  عبـور  و ورود براي ايستگاه آزاد خط مسير سوزنهاي بايد شد  دگاژ وارد و ايستگاه به

 انتهـائي  عالمـت  بـا  قطـار  از دگاژ شدن قطار متوقف و رئيس باشد شده آماده گيرنده سبقت
 .نمايد حاصل اطمينان

 سـريعا  بايـد  قطـار  رئيس،شـود  توقف به مجبور قطار ،مسير طول در عللي به هرگاه -29-31
 ارسـال  بـا  را مراتب مهارقطار، و خط كفش گذاردن و تعدادكافي به دستي ترمز بستن ضمن

 .  بنمايد امداد لكوموتيو اعزام تقاضاي و داده اطالع كنترل و طرفين هاي ايستگاه به تلفنگرام
 در ،باشـند  مـي  سـوزنبان  فاقد و بوده يالكتريك عالئم به مجهز كه ييايستگاهها در -30-31

 يـا  ترافيك متصدي درخواست از پس است موظف قطار رئيس قطار، شدن متوقف صورت
 متصدي به را قطار انتهائي عالمت وجود و كامل ورود سيم بي توسط ،ايستگاه وقت مسئول
 .  نمايد اعالم ترافيك

 نصـب  ثابت مقره يك در كه سالم خط كفش عدد دو بايد لكوموتيو هر داخل در -31-31
 از ميبايسـتي  قطـار  رئـيس  و گـردد  بينـي  پيش كننده اعزام دپو طرف از دائم صورته ب شده
 . شود مطمئن سير محور با آنها نوع بودن مناسب همچنين و خط كفش بودن سالم
 : مسافري قطار رئيس وظايف -32 ماده

 داراي فصـل  ايـن  در رجمنـد  عمـومي  وظـايف  بـر  عـالوه  مسافري قطارهاي روساي -1-32
 : باشند مي بندهاي ذيل بشرح اي ويژه وظايف
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 ضـمن  و شـده حاضر ايسـتگاه  در قطار حركت از قبل ساعت يك ابالغي برنامه طبق  -2-32
 .  نمايد مي تطبيق سير ورقه مندرجات با را آنان مشخصات ،قطار موظف مامورين كنترل

           خـود  تصـدي  مـورد  قطـار  كاركنـان  ميتما هاي فعاليت هدايت مسئول قطار رئيس -32 -3
 در تـا  نمايـد  مـي  نظـارت  موظـف  مامورين هاي فعاليت و وظايف انجام نحوه بر و باشد مي
 .گيرد نجام ا احسن نحو به جاري امور الزم هنگياهم با ماموريت طول

 تـا  نمايد مي دقت و نموده كنترل فني تجهيزات لحاظ از را خود تصدي مورد قطار  -4-32
 مفـاد  بـا  قطـار  ترمـز  ميـزان  و واگنهـا  اتصال نحوه و طول و وزن قبيل از قطار فني مشخصات
 كـه  نمايـد  مـي  مراقبـت  و باشـد  منطبـق  صادره هاي دستورالعمل و حركت عمومي مقررات
 ملـبس  همگـي  مامورين و نظيف سالنها و نموده عمل خوبي به قطار تهويه و روشنائي سيستم

 .  نمايند نصب سينه به را خود شناسائي پالك و هبود مخصوص فرم لباس به
 بـه  كه مواقعي يا و حركت مبداء هاي ايستگاه در موظفند مسافري قطارهاي روساي  -5-32

 و بازديــد مــامورين معيــت در گيــرد مــي صــورت قطــار در انفصــالي يــا اتصــال علــت هــر
 از پـس  را ادرهصـ  ترمـز  آزمايش جواز و نموده شركت قطار ترمز آزمايش در لكوموتيوران

 ترمـز  آزمـايش  جوازهاي ساير نمايند تسليم لكوموتيوران به ايستگاه وقت مسئول از دريافت
 وسـيله  بـه  ، گردد مي صادر مسافري قطارهاي براي مسير بازديد پستهاي مامورين توسط كه

 بـه  رئـيس قطـار   توسـط  قطـار  رئـيس  از امضـاء  اخـذ  از پـس  و تنظـيم  ايسـتگاه  وقت مسئول
 .  شد خواهد تسليم انلكوموتيور

 رئـيس  ،نمايـد  پيـدا  ضـرورت  ايسـتگاه  توسط احتياط حكم صدور كه مواردي در  - 6-32
 نمايـد  مـي  اقدام احتياط حكم مفاد نسخه سه امضاي به نسبت و مراجعه ترافيك دفتر به قطار
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 از پـس  لكوموتيـوران،  بـه  احتياطي موارد توضيح ضمن و برده همراه به را آن از نسخه دو و
 .دارد مي نگه خود نزد  را ديگر نسخه و تحويل وي به را نسخه يك امضاء، اخذ

 جديـد  احتيـاطي  مـوارد  بـراي  موظفنـد  خط طول ايستگاههاي در ترافيك متصديان  -7-32
 لكوموتيـوران،  و قطـار  رئـيس  از امضـاء  اخـذ  از پـس  و صادر نسخه سه در را احتياط  حكم
 بـدين  و نمايـد  تسـليم  لكوموتيـوران  بـه  را ديگـر  خهنسـ  و قطار رئيس به را آن از نسخه يك

 حكـم  ارائـه  و اخـذ  جهـت  را قطـار  رئـيس  سيمبي  وسيله به ايستگاه ترافيك متصدي منظور
ــاط ــد مــوارد احتي ــل  جدي ــه ورود از قب ــتگاه ب ــع ايس ــه را ايشــان و مطل ــابين مجــاورت ب  ك

 تفهـيم  و وتيـوران لكوم و قطـار  رئـيس  از امضـاء  اخـذ  از پـس  تا نموده دعوت لكوموتيوران
 .نمايد تسليم آنها از يك هر به نسخه يك جديد، احتياطي موارد

 و روشـنايي  و آبگيـري  لحـاظ  از را مسـافري  سـالنهاي  باشد مي موظف قطار رئيس  -8-32
 واگنهـا  بخار جريان زمستان در مراقبت مي نمايدكهو نداشته نواقصي كه نمايد كنترل نظافت
 هـر  از آنـان  آسـايش  و مسافرين  سالمتباشدتا مصون زدگي يخ از واگنها پله روي و تامين
 .گردد تامين جهت

 متوقـف  راه بـين  در عللـي  بـه  بنـا  قطـار  كـه  مواقعي در همچنين و سير مدت تمام در -9-32

 . نمايد مي مراقبت حركت عمومي مقررات كامل اجراي و قطار سالمت تامين در ،شود مي
 تـا  نمايـد  مـي  مراقبـت  و نمـوده  نظـارت  قطار موظف ينمامور كليه رفتار نحوه در -10-32

 .  نمايند پذيرائي خوبي به مسافرين از سالم هاي آشاميدني و غذاها با مهمانداران
 . باشد مي قطار در قانون و نظم برقراري مسئول قطار رئيس نظر تحت قطار پليس -11-32
 طبق را) واگنها و لكوموتيو از اعم( قطار به وارده خسارات از ناشي غرامات وصول -12-32

 . باشد مي دار عهده آهن راه تعرفه
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 اي منطقـه  كنتـرل  بـه  تلفنگـرام  توسط را چگونگي سوانح و حوادث بروز هنگام به -13-32
 امـدادي  نيروهاي رسيدن تا قطار مامورين همكاري با و داده اطالع ،نمايد مي سير آن در كه

 از يكـي  در بيمـاري  مسـافر  چنانچـه . نمايد يم مجروحين و مصدومين رابه اوليه هاي كمك
 مسـئولين  بـه  تلفنگـرام  توسـط  را مزبـور  سـالن  نمـودن  عفوني ضد نمايد فوت قطار سالنهاي
 . نمود خواهد اعالم مربوطه
 :كارورز لكوموتيوران و لكوموتيوران وظايف  -33 ماده

 و ايستگاه محوطه در آهن راه قطارهاي و لكوموتيوها هدايت مسئول لكوموتيورانان  -1-33
 نهايـت  لكوموتيـوراني  ضمن مربوطه مقررات و نامه آئين طبق موظفند و باشند مي خط طول
 در كـه  قطـاري  سـير  سـالمت  و لكوموتيو حراست و حفظ و نگهداري در را مراقبت و دقت
 انجام بندهاي ذيل شرح به را محوله وظايف و آورده عمل به است شده گذاشته آنان اختيار
 .  دهند

 لكوموتيــوراني وظــايف مقــررات اجــراي و لكوموتيــو اصــلي مســئول لكوموتيــوران -2-33

 . باشد مي
 قطارهــاي در كــارورز لكوموتيورانــان وظيفــه انجــام حســن مســئول لكوموتيورانــان  -3-33

 حدود به توجه با كارورز لكوموتيورانان و دارند مستقيم نظارت آنان كار در و بوده مسافري
 بـه  و اجـراء  را لكوموتيورانـان  دسـتورات  بايـد  دارنـد  عهـده  بـه  كـه  ظـايفي و و ها مسئوليت
 و هوشـياري  كمـال  بـا  مسـافري  قطـار  وضع و عالئم به توجه و باني ديده مورد در خصوص

 . نمايند همكاري لكوموتيورانان با دقت
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 داخـل  از عالئـم  روئيـت  و قطـار  كنتـرل  و بـاني  ديـده  وظايف باري قطارهاي در  -1-3-33
 لكوموتيـوران  با و باشد مي وي عهده بر گردد مي مستقر قطار رئيس كه سمتي در وتيولكوم

 . دارند مشترك مسئوليت
 يـا  تعلـيم  و  راهبـري  مـامورين  كار بر نظارت منظور به كه لكوموتيوراناني آموزگار -4-33

 . دباشن مي مشترك مسئوليت داراي آنان با گردند مي اعزام خط طول به قطارها با آزمايش
 در عيـب  بـدون  و كنتـرل  مربوطـه  واحـدهاي  بوسـيله  مقصـد  و مبـداء  در لكوموتيوها -5-33

 از و نقـص  و عيـب  بـدون  لكوموتيو است موظف دپو. گيرند مي قرار برداري بهره سرويس
 سـيگنال،   ايمني، پدال شامل آن ايمني دستگاههاي كه نحوي به بوده كامل و سالم لحاظ هر
 تجهيـزات  سـاير  نيـز  و بـاز ) هـوا  فـرار (ترمـز  اخطـار  سـوت  با كار به آماده و سالم PCS رله

 خط وكفش  نظافت روغن، شن، آب، سوخت، همچنين و نمايد عمل خوبي به آنها مربوطه
ــل ــو داخ ــوده كــافي لكوموتي ــان بــه و ب ــد تحويــل لكوموتيوران  و لكوموتيورانــان و نماي

 از پـس  و حاضر خدمت به مقرر ساعت در موظفند مسافري قطار در  كارورز لكوموتيورانان
 كامـل  بازديـد  و كنتـرل  به نسبت لكوموتيوها شماره تعيين و دپو وقت مسئول به خود معرفي

 و مربوطـه  تجهيـزات  و روغـن  ، شـن  آب، سـوخت، ( جهت هر از شده تعيين لكوموتيوهاي
 و آمـادگي  اعـالم  بـراي  آنهـا  بـودن  سـالم  از اطمينـان  حصول از پس و اقدام) غيره و نظافت
 .نمايند مراجعه دپو وقت مسئول به كارنامه دريافت

 و لكوموتيــو شــماره ،كارنامــه تنظــيم از پــس اســت موظــف دپــو وقــت مســئول -1-5-33
 . دهد اطالع ترافيك متصدي به را مربوطه مامورين مشخصات

) حركـت  و سـير  مامور( راهنما مامور معيت در كارنامه دريافت از پس لكوموتيوران -6-33
 راهنمـا  مـامور .  نمايـد  مـي  حركـت  ايسـتگاه  بـه  دپو از مربوطه لكوموتيوهاي يا موتيولكو با
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 مسـئول  بـه  را ايستگاه به لكوموتيو ورود ساعت دپو خروجي سوزن آخرين در است موظف
 .دهد اطالع ايستگاه وقت

 بـراي  ،ترافيك وقت مسئول به خود معرفي و ايستگاه به ورود از پس لكوموتيورانان -7-33
 خـط  طول در و ايستگاه وقت مسئول دستورات تابع ايستگاه محوطه در محوله وظايف امانج
 و بـوده  مسـتقل  كـامال  قطـار  هـدايت  و لكوموتيـوراني  عمـل  در و باشند مي قطار رئيس تابع

 .  دننماي مي اقدام ي مربوطه دستورالعملها و نامه آئين مطابق
 مجـاز  غير يا غيرمسئول افراد به را خود ولكوموتي هدايت نيستند مجاز لكوموتيورانان -8-33

 نمـودن  ترمز ضمن بايد اضطرار صورت در. نمايد ترك را خود لكوموتيو يا ،نمايند واگذار
 داشـته  نگه خود نزد و خارج آن مقر از را) مارش( جهت تغيير دسته، قطار و لكوموتيو كامل

 مراجعـت  وقـت  اسـرع  در و تـرك  را آن لكوموتيـو  كـابين  در قطار رئيس استقرار از پس و
 . باشد مي دار عهده را وظيفه كارورزاين لكوموتيوران مسافري قطار در .نمايند

ــوزش -1-8-33  آموزگــار مســئوليت و حضــور بــا كــارورز لكوموتيورانــان عملــي آم
 و آمـوزش  مركـز  و سـيروحركت  كـل  اداره طرف از كه دستورالعملي طبق بر لكوموتيوران

 . گيرد انجام بايد ،شود مي صادر آهن راه تحقيقات
 نباشـد  وظيفـه  انجام به قادر مسافري قطار لكوموتيوران عللي به خط طول در چنانچه -9-33
 قطـار  توانـد  مي باشد مجاز لكوموتيوراني درجه داراي كارورز لكوموتيوران كه صورتي در
 مربوطـه  وگـان نا كنترلـر  بـه  كنترل توسط را امر جريان آنجا در و هدايت ايستگاه اولين تا را

 لكوموتيـوراني  حـق  كـارورز  لكوموتيوران كه صورتي در و نمايد تكليف كسب و گزارش
             وسـيله  بـه  بايسـتي  مـي  قطـار  رئـيس  و نمـوده  متوقـف  را مسافري قطار فوراً بايد باشد نداشته
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 قطبـ  و گـزارش  كنتـرل  بـه  را موضـوع  ايسـتگاه  نزديكترين به مامور يك اعزام با يا سيم بي
 .  نمايند عمل دستور

 را قطار بايد نباشد وظيفه انجام به قادر عللي به بنا باري قطار لكوموتيوران چنانچه  -1-9-33
 و نمـوده  طـي  را لكوموتيـوراني  مخصـوص  هـاي  دوره قطـار  رئـيس  هرگـاه  و نمايد متوقف
 مطـابق  سـپس  و نمايـد  هدايت ايستگاه اولين تا را قطار تواند مي باشد مجاز گواهينامه داراي
 نداشـته  لكوموتيـوراني  حـق  چنانچـه  و نمايـد  عمل سيروحركت اداره راهبري كنترلر دستور
 و اعالم منطقه كنترل و طرفين ايستگاههاي به را امر جريان ارتباطي وسيله با بايست مي باشد
 . نمايد عمل دستور طبق و نموده تكليف كسب

 قطـار  در كـارورز  ولكوموتيوران  لكوموتيوران و باري قطار رئيس و لكوموتيوران -10-33
 .نمايند ترك توقف هنگام به را خود لكوموتيو متفقاً نبايد مسافري

 لكوموتيوهـا  بـه  مجـاز  غيـر  افـراد  شدن سوار از موظفند لكوموتيوران و قطار رئيس -11-33
 :ذيل مشروحه افراد استثناي به.نمايند جلوگيري

 صادرشده همتبوع منطقه توسط كه خط طول بازرسي  ابالغ برابر كه آهن راه مامورين:  الف
 .است
 .ميگردند اعزام خط طول به منطقه وتشخيص ضرورت بنابه كه آهن ارشدراه مامورين: ب
 .باشند مي) لكوموتيوها با آمد و رفت پروانه( 3400 نمونه پروانه داراي كه  ماموريني: ج
 .است گرديده درج دپو توسط) 3634 نمونه( لكوموتيو كارنامه در آنها نام كه افرادي: د
 .شود مي اعزام منفرد طور به لكوموتيو كه مواقعي مامورمانوردر: ه
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 طـور  بـه  و نمايـد  تجـاوز  نفر سه از نبايستي لكوموتيو در حداكثر افراد قبيل اين تعداد ضمنا 
 ايلكوموتيوهـ  دوم كـابين  و فرمانـدهي  لكوموتيـو  از غيـر  در مـاموري  هـر  شـدن  سوار كلي

 . است ممنوع) حركت جهت خالف كابين(كشش خود قطارهاي و دوكابينه
 پزشـك  تجـويز  طبق و بينائي قوه ضعف علت به كه قطار رؤساي و نوتيورانالكوم -12-33

 عينـك  بـا  خـدمت  حـين  در موظفنـد  ،باشـند  مي عينك از استفاده به مكلف آهن راه معتمد
 روي عكـس  و قيـد  عينك از استفاده لزوم نانآ مجاز كارت در بايستي و نمايند وظيفه انجام
 .  باشد باعينك بايستي نيز  آن
 آشنا كامالً نمايد مي وظيفه انجام منطقه آن در كه خطي وضع به بايد لكوموتيوران -13-33
 يـك  حداقل بايد شود مي كار به مشغول جديداً كه اي منطقه هر در منظور اين براي و بوده
 لكوموتيـو  بـا  لكوموتيـوران  آموزگـار  معيت در نيز يكبار و ديگر لكوموتيوران معيت در بار

 قطـار  منطقـه  در مسـتقالً  بتواند لكوموتيوران آموزگار تائيد صورت در تا بنمايد آمد و رفت
 يـك  از بـيش  و داشـته  آشـنائي  قـبالً  خط آن وضعيت به لكوموتيوران چنانچه و نمايد حمل
 يـك  حداقل بايد مجدد اشتغال براي باشد هنكرد كار آهن راه خطوط از قسمت آن در سال
 . شود اعزام منطقه به شناسي راه عنوانه ب بار 
 كـه  آهـن  راه خطـوط  از منـاطقي  در موظفنـد  بـاري  قطار رؤساي و لكوموتيورانان -14-33

 و جـواز  منـدرجات  صـحت  از شود مي  انجام راهنما ميله يا آزاد راه جواز با قطارها حركت
 مشخصـات  مطـابق  كـه  اي ميلـه  يـا  جـواز  با حركت و شوند مطمئن ماراهن ميله مسير صحت
 . است ممنوع ،نباشد مسير
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 ازكـافي  تا نمايد مطالعه دقت با را ترمز جواز مندرجات است موظف لكوموتيوران -15-33
 جـدول  مختلـف  هـاي  سـرعت  و هـا  شيب با ترمز درصد جدول طبق ترمز وزن درصد بودن
 . نمايد حاصل اطمينان نمود هدخوا سير آن در كه مسيري براي

 يـا  و قطـار  تشـكيالت  در تغييـر  يـا  مـانوري  هـر  از پـس  است موظف لكوموتيوران -16-33
 كـه  هـائي  ايسـتگاه  در و نمايـد  ترمـز  آزمـايش  به مبادرت مجدداً لكوموتيو انفصال و اتصال
 صـوص مخ دفتـر  در و داده انجـام  را عمـل  ايـن  قطـار  رئـيس  نباشد ناقله آالت بازديد مامور

 آزمايش هنگام به است موظف و نمايد مي امضاء  لكوموتيوران و نموده ثبت ترمز آزمايش
 . نمايد اجراء را قطار رئيس دستورات كليه و مستقر لكوموتيو در ترمز

 داراي خطـوط  بـه  قطـار  ورود هنگـام  و ايسـتگاه  از  حركـت  از پـس  لكوموتيوران -17-33
 و نموده ترمز عمل انجام به مبادرت بايد برسد مقرر حد به قطار سرعت كه اين از قبل شيب،

 . شود مطمئن آن بودن كافي و  عملكرد صحت از
 ايستگاهها در مانور و خطوط طول در مقرر سرعت رعايت به موظف لكوموتيوران -18-33
 تعيـين  عالمـات  يـا  عالئم يا برنامه طبق كه سرعتي از باشد نمي مجاز وجه هيچ به و باشد مي

 الزم موقتـا  مسـير  از قسـمتي  در سرعت تقليل عللي به كه مواردي در و نمايد تجاوز گرديده
 مفـاد  از را قطـار  رئـيس  و لكوموتيـوران   احتيـاط،  حكـم  وسيله به مسئول وقت ايستگاهباشد

 احكـام  موقـع  به اجراء است موظف نيز قطار رئيس همچنين و مطلع احتياط احكام و جوازها
 مسـتقر  لكوموتيو در قطار رئيس كه مسافري قطارهاي در ،نمايد رييادآو لكوموتيوران به را

بوده كه ميبايسـتي از مفـاد حكـم احتيـاط      كارورز لكوموتيوان عهده بر وظيفه اين باشد نمي
 . مطلع گردد

وظايف مامورين راهبرى قطار مقررات عمومى سير و حركت
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 احكـام  كليـه  مفـاد  موظفنـد  آهـن  راه نقليـه  وسايط كليه رانندگان و لكوموتيورانان -19-33
 . نمايند اجرا موقع به و مطالعه دقت به گردد مي ليمتس آنها به كه را احتياطي

 سـرعت  زيـر  مـوارد  در موظفنـد  ريلي نقليه وسايط ساير رانندگان و لكوموتيورانان -20-33
 لـزوم  صـورت  در كـه  دهنـد  تقليـل  حـدي  به را نقليه وسايط ساير يا منفرد لكوموتيو يا قطار
 . نمايند جلوگيري سانحه بروز از و متوقف فوراً را خود نقليه وسيله يا و قطار بتواند

 . ديگر علت هر به كافي ديد عدم و غليظ مه وجود -1-20-33
 . برف و ماسه و خاك از خط شدن پوشيده و طوفان مواقع در -2-20-33
 يـا  كـوه  ريـزش  يـا  و سـيل  جريان احتمال شديد بارندگي اثر در كه مواردي در -3-20-33

 . شود داده ترانشه
 . لرزه زمين بروز مواقع در -4-20-33
 ) لكوموتيو يا( قطار توقف يا سرعت تقليل براي خط مامورين عالمات مشاهده -5-20-33

 خـوبي  بـه  را آهـن  راه عالئم از يك هر كه صورتي در است موظف لكوموتيوران -21-33
 ورودي خـط  يا و نبيند طبقنم جواز مندرجات با را ايستگاه ورودي مسير يا و ندهد تشخيص

 و روز مخصـوص  عالئـم  با ورودي سوزن سر سوزنبان مربوطه خطوط در يا و نباشد آزاد وا
 را آنهـا  از هريـك  كنـد  مشـكوك  را او ديـد  مـانعي  هرگونـه  يـا  و باشـد  حضورنداشته شب

 . گردد متوقف مسير آزادي از كامل اطمينان تاحصول و تلقي ايست عالمت
 در(قطــار رئــيس و لكوموتيــوران ، يالكتريكــ عالئــم بــه مجهــز هــاي ايســتگاه در -22-33

 رنـگ  تشـخيص  صـحت  از اطمينـان  براي موظفند) كارورز لكوموتيوران  مسافري قطارهاي
 بـا  آنـرا  رنـگ  نمـود  مشـاهده  زودتـر  را مربوطـه  عالمـت  نور كه آنان از هريك عالمت نور

 نانچهچ تا. نمايد تكرار را آن نام رنگ همان يترو صورت در ديگر نفر و اعالم بلند صداي

وظايف مامورين راهبرى قطار مقررات عمومى سير و حركت

١٤٦



 ايسـتگاه  از حركت به مبادرت يا ادامه خود سير به نداشت وجود رنگ تشخيص در اختالفي
 را نقليه وسيله فوراً بايد لكوموتيوران عالمت، نور رنگ بودن مشكوك صورت در و بنمايد
 .  نمايد متوقف

 عهـده  هب دپوها در لكوموتيوها بين تعادل هاي لوله و هوا هاي لوله انفصال و اتصال -23-33
 اسـت  موظـف  نيز لكوموتيوران و باشد مي قطار رئيس عهده به خط طول در و دپو مامورين
 امـداد  ديـزل  اعـزام  هنگـام  در. نمايـد  نظـارت  و بازديد شخصاً را شده انجام عمليات صحت
 امدادي لكوموتيوران و بوده ديزل تعادل و هوا لوله بستن به موظف راه در مانده قطار رئيس

 .  نمايد مي نظارت كردويعمل صحت بر
 رئـيس  قبلـي  اطـالع  با لكوموتيو فني اشكاالت مورد در است موظف لكوموتيوران -24-33

 .  نمايد تكليف كسب و نموده حاصل تماس راهبري كنترل وقت كشيك مسئول با قطار
 رفـع  بـراي  راه بـين  هـاي  ايسـتگاه  در يـا  خـط  طـول  در است موظف لكوموتيوران -25-33

 . نمايد مساعي تشريك قطار رئيس با واگنها به وارده بمعاي و نواقص
 و خـط  مـامورين  و قطار وضع به قطار سير حين در بايد قطار رئيس و لكوموتيوران -26-33

 وسـايل  مراقـب  خـط  طـول  در همچنـين  و داشـته  توجـه  خـط  عالئـم  و قطار انتهائي عالمت
 مسـئول  بـه  را موضوع نقص و عيب مشاهده صورت در و بوده آهن راه تاسيسات و ارتباطي
 عللي به كه مواقعي در مسير طول در موظفند لكوموتيورانان. دهد اطالع ايستگاه اولين وقت

 عقربـه  مشـاهده  و لكوموتيـو  فنـي  امكانـات  از اسـتفاده  بـا  بينـد  نمـي  را قطـار  انتهائي عالمت
 ماگنـت  از عبور از پس و نمايند حاصل اطمينان خود قطار سالمت از اصلي لوله و فشارسنج
 انجـام  قطـار  سالمت و گسيختگي عدم از اطمينان منظور به را فوق عمل نيز ايستگاه ورودي
 .  دهند
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 ميلـه  يـا  آزاد راه پروانـه  با كه هائي ايستگاه در عبوري  ريلي نقليه وسايط مورد در -27-33
 ميلـه  يـا  آزاد راه پروانـه  دريافـت  به موظف ريلي نقليه وسائط رانندگان كنند مي كار راهنما
 از راهنمـا  ميله يا آزاد راه پروانه دريافت باشندبدون مجازنمي وجه هيچ به و باشد مي راهنما
 .نمايند عبور ايستگاه

 بـه  كـه  ورودي، فـور  سـيما  مقابـل  يا ايستگاه حدود عالمت مقابل در قطاري وقتي -28-33
 بـه  مكلـف  رانلكوموتيـو  شـود  مـي  متوقف ورودي سوزنبان نبودن يا و عالمت خرابي علت

 را خـود  حضـور  تـا  باشد مي ايستگاه وقت مسئول با ارتباط برقراري نيز و خبر سوت نواختن
 بـه  دقيقـه  5 از بـيش  قطار توقف چنانچه ايستگاه طرف از پاسخ عدم صورت در نمايد اعالم
 و دهد اطالع را قطار توقف و  نمايد عزيمت ايستگاه سمت به بايد قطار رئيس انجاميد طول
 طرف از كه نمايد توجه باشد، داشته ادامه بايستي محل در ضرورت به بنا قطار توقف گاه هر

 . گردد مسدود عالئم نامه آئين مفاد طبق قطار طرفين قطار رئيس
 مسـدود  بـه  نسـبت  دقيقـه  10 از پـس  قطـار  رئيس  فرمان تحت هاي ايستگاه در  -1-28-33

  حاصـل  تمـاس  فرمانـدهي  ايسـتگاه  يـا  و دهيفرمان مركز با سپس و اقدام قطار طرفين نمودن
 .  نمايد مي
 وسـيله  به مانور عمليات انجام براي كه را عالئمي مانور حين در بايد لكوموتيوران  -29-33

 يابـه  نمايـد  تكـرار  لكوموتيـو  سـوت  وسـيله  بـه  عيناً شود مي داده قطار رئيس يا سرمانورچي
 . دهد پاسخ سيم بي وسيله

 نقليـه  وسـايط  سـاير  و هـا  درزيـن  راننـدگان  و منفـرد  لكوموتيوهاي نلكوموتيورانا -30-33
 وسايل داشتن اختيار در با هستند حركت به قادر ريل روي طورمنفرد به كه موتوري سنگين
 و دارنـد  عهـده  بـه  نيز را قطار رئيس وظايف خط طول در حركت هنگام در مطمئن ارتباطي
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 بالمـانع  كـارورز  قطـارولكوموتيوران  رئـيس  رحضـو  بدون ريلي نقليه وسائط قبيل اين اعزام
 .ميباشد

اعزام يك،دو،سه لكوموتيوبا در اختيـار داشـتن وسـايل ارتبـاطي مطمـئن بـدون        -1-30-33
  حضور رئيس قطار ولكوموتيوران كاروزبالمانع است.

 قطـاراز  طـول  بـه  باتوجـه  اسـت  موظف لكوموتيوران ،ايستگاه به قطار ورود هنگام -31-33
 . نمايد قطاررامتوقف سپس و نموده حاصل اطمينان آن شدن دگاژ

 برگه در را لكوموتيو فني اشكاالت كليه مسير طول در است موظف لكوموتيوران  -32-33
 دپو به كتباً را خود ماموريت رويدادهاي مسائل اهم و قيد تعميرات ودفترچه وتحول تحويل
 . نمايد گزارش مقصد

 از بايسـتي  مـي  مبـادي  از حركـت  از قبـل  بـاري  قطارهاي رؤساي و لكوموتيورانان -33-33
 .  باشند مطمئن شارژ سيستم و سيم بي دستگاههاي كار صحت

 بـه  ايسـتگاه  از قطـار  كامـل  خـروج  از قبـل  موظفنـد  بـاري  قطارهاي لكوموتيورانان -34-33
 يـا  ترافيـك  متصـدي  توسـط  قطـار  انتهـائي  عالمت رويت فرمان تحت هاي ايستگاه استثناي
 .نمايند استعالم آنان از را ايستگاه وقت مسئول

 افتاده كار از ايستگاه وقت مسئول يا قطار رئيس و لكوموتيوران سيم بي چنانچه  - 1-34-33
 انتهـائي  عالمـت  وجـود  از لكوموتيوران زمانيكه تا نباشد مفهوم سيم بي صداي اينكه يا باشد
 بـه  قطار طول صورتيكه در باشدو ينم ايستگاه از خروج مجازبه ننموده حاصل اطمينان قطار
 قسـمتي  خروج مستلزم ايستگاه، وقت مسئول توسط انتهائي عالمت رويت كه باشد اي اندازه

 ايسـتگاه  از قطار كامل خروج از قبل بايستي مي لكوموتيوران باشد ايستگاه حدود از قطار از
 .  نمايد حاصل اطمينان انتهائي عالمت وجود از ممكن نحو هر به
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 و هـا  مكانيسـين  بـين  از قطـار  فنـي  مـامورين  : قطـار  فنـي  مـامور  وظايف  -34 ماده
 انتخـاب  لزوم مورد آموزشهاي طي و قطارها با اعزام جهت واگن مجرب تعميراني متصديان

 . باشد مي زير شرح به آنان وظايف كه گردند مي
 . بود خواهند قطار رئيس دستورات تابع قطار سير مدت در فني مامورين -1-34
 و شوند حاضر خدمت به قطار حركت از قبل ساعت يك موظفند قطار فني مامورين -2-34

 مـامور  نيـز  كننـده  اعـزام  واحد و نمايند معرفي قطار رئيس و ايستگاه وقت مسئول به را خود
 قسـمتهاي  بايـد قطار تشـكيل  از بعـد  ايشـان و نمايـد  مي معرفي ايستگاه وقت مسئول به را فني

 مربـوط  قسـمتهاي  خصوص به آنها بودن سالم از و نموده كنترل دقت به را ها واگن مختلف
 ترمـز،  هـاي  كفـش  مثلث،  ميله حافظ بخار، ترمز، هواي هاي لوله تامپونها؛ كشش، آالت به

 .  نمايند حاصل اطمينان ها سالن و بوژي متعلقات كليه و بانداژ و چرخ تعليق، سيستم
 پلهـا،  كليـه  دسـتي،  ترمـز  نمـودن  بسـته  و ازبـ  قالبهـا،  كشـش  زنجيـر  كـردن  محكم  -3-34

 آويخـتن  و كشـش  زنجيرهـاي  همچنـين  و خـط  كفـش  برداشـتن  و گذاشتن بخار، هاي لوله
 و بـوده  فنـي  مـامور  عهـده  بـه  مسـافري  قطارهـاي  در هـا  واگن چنگك به اضافي زنجيرهاي

 عمـل  صـحت  از و كنتـرل  را مزبـور  هاي قسمت مبداء ايستگاههاي در است موظف نامبرده
 . باشد  سيم بي به مجهزبايد و شود مطمئن آنها

 هـر  در را زيـر  لـوازم  هـا  واگـن  احتمـالي  معايـب  رفـع  بـراي  موظفنـد  فني مامورين  -4-34
 هـوا،  لولـه  واشـر ) سرما فصول در( بخار يدكي لوله سگدست،. باشند داشته همراه ماموريت

 از كـار  ضـرورت  به بنا كه را قطعاتي و الزم ابزار و آچار جعبه جك، اشپيل، و واليك انواع
 . شود مي داده او به مربوطه كارگاه طرف
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 در و بـوده  واگنهـا  مراقـب  هوشـياري  و دقـت  كمـال  بـا  بايد راه طول در فني مامور  -5-34
 . برآيد آن رفع و عيب تشخيص درصدد عادي غير صداي شنيدن يا تكان بروز صورت

 قطـار  سـير   احتمـاالً  كه شود معايبي وجهمت قطار حركت حين در چنانچه فني مامور  -6-34
 متوقـف  را قطـار  تـا  دهـد  اطـالع  قطار رئيس به را مراتب فوراً بايد نمايد مي مواجه راباخطر
 . كشيد خواهد را خطر ترمز شخصاً اطالع براي كافي وقت نبودن صورت در و سازد

 پسـت  تـابع  ،باشد يم مستقر ناقله آالت بازديد پست كه ايستگاههائي در فني مامور  -7-34
 . بود خواهد بازديد

 نهايـت  در بايـد  فنـي  مـامور  راه بـين  هـاي  ايسـتگاه  در قطـار  كامل توقف محض به  -8-34
 دهد اطالع قطار رئيس رابه مراتب عيب مشاهده صورت در و بازديد را قطار دقت و سرعت

. نمايـد  اقـدام  آن رفـع  به نسبت ايستگاه ناقله آالت بازديد مامورين همكاري با و معيت در و
 هـم  او كـه  ناقلـه  آالت بازديدكننـده  وجود و بوده ضروري فني مامور طرف از قطار بازديد
 گـردد  فني مامور توسط قطار بازديد انجام عدم موجب نبايد باشد مي قطار بازديد به موظف

 . داشت خواهند عهده به را واگنها بازديد مسئوليت تنهائي به هريك و
  شـده  مشـاهده  معايب بايد فني مامور ندارد وجود بازديد پست كه هائي اهايستگ در  -9-34
 . دهد اطالع قطار رئيس به را آنها رفع نتيجه و

 وسـيله  بـه  را موضـوع   نباشـد  مقـدور  سـير  ادامه جهت معايب رفع كه صورتي در  -10-34
 اقـدام  بمعيـو  واگـن  انفصال به نسبت تا دهد اطالع ايستگاه ترافيك متصدي به قطار رئيس
 .  نمايد

 در كـه  را عيبـي  هرگونـه  مقصـد  ايسـتگاه  به ورود از پس است موظف فني مامور  -11-34
 تعميـرات  مسئول به نمود مشاهده راه طول در و خارجي يا داخلي تجهيزات از اعم ها واگن
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 گـزارش  بـرگ  در را مراتـب  و اطـالع  ناقلـه  آالت بازديد پست موظف مامورين به يا واگن
 .  نمايد تحويل تعميراتي واحد مسئول به آنرا مقصد در و ثبت دارد اختيار در كه تعمير

 همچنـين  و باشـد  مـي  قطـار  نتهـاي  ا واگـن  در تهويه و برق و فني مامورين جايگاه  -12-34
 قـرار  محـل  ايـن  در و گرفتـه  تحويـل  حركـت  عمـومي  مقـررات  طبـق  را مربوطـه  تجهيزات
 تعميـرات  انجـام  جملـه  از علـت  هـر  بـه  راسـتقرا  محـل  تـرك  ضرورت صورت در ميدهندو
 بـه  موظـف  برق مامور وي مراجعت قطارتا رئيس دستور به ، سفر طول در ها واگن ضروري

 .بود خواهد او جاي به وظيفه  انجام
 نـور  ، سـبقت  از اطـالع  محض به است موظف متوقف مسافري قطار فني مامور  -1-12-34

 . بپوشاند گيرنده سبقت قطار يورانلكوموت ديد از را انتهائي چراغ رنگ قرمز
 قطـار  بـه  راهـدار  يا راهبان طرف از نمايد مشاهده راه بين در فني مامور چنانچه  -2-12-34

 اقـدامي  قطـار  نمـودن  متوقـف  بـراي  لكوموتيـوران  طـرف  از و شـود  مي داده ايست عالمت
 ترمـز  كشـيدن  بـا  لـزوم  صورت در و مطلع را نامبرده سيم بي از استفاده با گردد نمي معمول
 . نمايد متوقف را قطار خطر

 .  باشد شده دگاژ قطار ، توقف از بعد كه نمايد دقت بايد فني مامور  -3-12-34
 ترمـز  بـودن  آزاد و قطار ي انتها در هوا وجود از حركت از قبل بايد فني مامور  -4-12-34

 .گردد مطمئن انتهائي واگن در عملكردآن وصحت دستي
 : سالنها تهويه و برق مامورين فوظاي -35 ماده

 وسـيله  بـه  مقصـد  و مبـداء  در بايد مسافري هاي سالن تهويه و برق هاي دستگاه كليه -1-35
 . گيرند قرار برداري بهره سرويس در عيب بدون و كنترل مربوطه واحدهاي
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 هـاي  دسـتگاه  اندازي راه و كار طرز به بايد مسافري قطارهاي تهويه و برق مامورين -2-35
 . باشند داشته همراه ماموريت طول در را ضروري ابزار و وسايل و بوده آشنا مزبور

 و حاضـر  ايسـتگاه  در قطـار  حركـت  از قبـل  سـاعت  يك بايد تهويه و برق مامورين  -3-35
 و نمـوده  وظيفـه  انجـام  قطـار  رئـيس  نظر تحت مسير طول در و معرفي قطار رئيس به را خود
 نمايـد  اقدام آن نمودن روشن و انتهائي چراغ نصب و تحويل به نسبت مبدا ايستگاه در ضمنا
 .دهد تحويل راسالم انتهائي چراغ نيز مقصد  ودر

 و بـرق  سيستمهاي كار نحوه از مبداء ايستگاه در موظفند قطار تهويه و برق مامورين  -4-35
 كار به و ها چراغ كردن روشن به احتياج كه صورتي در و آورده عمل به بازديد قطار تهويه

 هـر  از مسـافران  شـدن  سوار از قبل تا نمايد اقدام موقع به باشد واگنها تهويه دستگاه انداختن
 . گردد آماده جهت

 هـا  سـالن  يكايك به مستمر بطور بايد تهويه و برق مامورين قطار سير مدت تمام در  -5-35
 .  نمايند اقدام آنها تهويه تنظيم و روشنائي تامين در و سركشي

 كليـه  از است موظف تهويه و برق مامور دارد توقف قطار كه هائي ايستگاه كليه در  -6-35
 . آورد عمل به بازديد دارد قرار ها سالن زير در كه واگنها تهويه و برق به مربوط وسايل

 فصـل  در را هـا  سـالن  گرمـايش  تـامين  كـه  مسـافري  قطارهـاي  فني و برق مامورين  -7-35
 بـراي  و نمـوده  جـديت  محولـه  وظايف انجام در بايستي باشند مي ردا عهده مشتركاً زمستان

 .باشند داشته نزديك همكاري مسافران حال رفاه
 و كـار  كيفيـت  مقصـد  و مبـدا  ايستگاههاي در موظفند سالنها تهويه و برق مامورين  -8-35

 در كـه  تعميـر  گـزارش  برگ در را سالنها كليه روشنائي سيستم و تهويه هاي دستگاه معايب
 . نمايند تحويل تعميراتي واحد مسئول به را آن مقصد در و ثبت دارند اختيار
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 مسـافري  قطارهـاي  بـرق  مولـد  واگن در كه است ماموري برق مولد واگن متصدي  -9-35
 موتـور  سـالمت  و قطـار  مصـرفي  بـرق  تـامين  معينـه  وظـايف  طبـق  و نمايـد  مـي  وظيفه انجام

 .  باشد خودنمي خدمت محل ترك زبهونيزمجا باشد مي دار عهده را ژنراتورها
 وظـايف  طبـق  بخـار  مولـد  واگنهـاي  در: مسافري قطارهاي بخار مولد واگن مامور  -10-35

 انفصـال  و اتصـال  و نمايد مي تامين را مسافري قطارهاي گرمايش براي نياز مورد بخار معينه
 دار عهـده  نيـز  را بخـار  مولـد  دسـتگاه  و لكوموتيـو  بـين  تعـادل  هـواي  هاي لوله و برق كابل
 .باشد مي

  : پذيرائي و سالن مامور وظايف -36 ماده
 و حفـظ  و گرفتـه  تحويـل  را مسـافري  سالن كه است ماموري پذيرائيو  مامورسالن  -1-36

 دار عهـده  را مسافرين از پذيرائي و راهنمائي همچنين و سالن نظافت و تجهيزات از حراست
 . باشد مي

 و تحويل دفتر به قطار حركت از قبل ساعت دو است موظف پذيرائي و سالن مامور  -2-36
 تحويـل  و لـزوم  مـورد  لـوازم  سـاير  و كارنامـه  دريافت از پس و مراجعه مربوطه واحد تحول
 را محولـه  وظـايف  كليـه  بعـد  بـه  لحظـه  ايـن  از نمايد معرفي  مربوطه مسئول به را خود سالن
 .داد خواهد انجام قطار رئيس نظارت با و مربوطه مسئول نظر تحت

 جلـوي  در و نصـب  را خـود  سـالن  هاي پالك است موظف پذيرائي و سالن مامور  -3-36
 هنمـائي را آمـاده  و ايسـتاده  شناسـائي  كـارت  و فـرم  لباس به ملبس خود تحويلي سالن درب

 داخـل  بـه  مجـاز  غيـر  اثاثيـه  و بلـيط  بـدون  افراد ورود از نيز و باشد شدن سوار براي مسافران
 . آورد بعمل جلوگيري سالن
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 قطـار  بـه  ايستگاه بلندگوي توسط قطار حركت اعالم از پس پذيرائي و سالن مامور  -4-36
 . نمايد مي قفل را مربوطه سالن دربهاي و شده سوار

 كليـه  در قطـار  توقـف  از اطـالع  محـض  بـه  اسـت  موظـف   پـذيرائي  و سـالن  مامور -5-36
 راهنمـائي  و سـالن  درب كـردن  بـاز  يبـرا  و قفـل  را بهداشتي سرويس درب فورا ها ايستگاه
 قفـل  را سالن درب ايستگاه از حركت اعالم از پس و آماده شدن سوار و پياده براي مسافران

 هـايي  واگـن  استثناء به( .نمايد  باز را بهداشتي سرويس درب ،ايستگاه از خروج محضه ب و
 .  )باشند مي فاضالب ذخيره مخزن داراي كه
 بـه  ،نماينـد  مـي  نماز اعالم كه ييها ايستگاه در است موظف رائيپذي و سالن مامور  -6-36

   .نمايد راهنمائي نماز برگزاري محلهاي به را آنها و داده اطالع مسافرين
 قبيـل  از حادثـه  هرگونـه  مشـاهده  صـورت  در اسـت  موظـف  پذيرائي و سالن مامور  -7-36

 رئـيس  بـه  را حـوادث  هبالفاصـل  و نمـوده  اقدام كننده خاموش كپسول وسيلهه ب سوزي آتش
 .  دهد اطالع قطار

 يهمكار قطار موظف مامورين با مسير طول در است موظف پذيرائي و سالن مامور  -8-36
 اطـالع  قطـار  رئـيس  بـه  را مراتب نمايد مشاهده عيبي چنانچه و بازديد خود سالن از و نموده
 . دهد
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  عملياتي فرآيندهاي

  حركت و سير
 



 

 



 ايستگاه عمليات
 قصـد  بـه  اينكـه  بـر  مشـروط  ايسـتگاه  داخـل  در نقليـه  وسيله هر حركت :مانور  -37 ماده
 .شود مي ناميده مانور نباشد ايستگاه حدود از خروج

 بايسـتي  ،دنـد گر مـي  جابجا ها ايستگاه در مانور منظور به كه هائي واگن هواي ترمز -1-37
 قـادر  لحظـه  هـر   لكوموتيوران لزوم صورت در هك طوري به باشد كافي عمليات منطقه براي
 .نمايد متوقف را قطار باشد

 نحـوي  به احتياط كمال در و وقت كمترين صرف با يد با واگنها تفكيك و عمليات -2-37
 .ننمايد تجاوز ساعت در كيلومتر 30 از سرعت اكثر حد كه پذيرد انجام

ــانورواگن – 1-2-37 ــاي مـ ــل هـ ــاي حامـ ــاك  كاالهـ ــداكثر خطرنـ ــا حـ ــرعت بـ  15 سـ
 .باشد مي كيلومتردرساعت

 خللـي  مـانور  عمليات كه شود انجام نحوي به و موقع به بايد واگنها تفكيك و مانور -3-37
 . نياورد وجود به قطارها تردد در
 نيسـت  منفـك  قطارهـا  اعـزام  و قبـول  خطـوط  از مـانور  خطوط كه هائي ايستگاه در -4-37

 قبـول  بـا  موافقـت  بـر  مبنـي  ايسـتگاه  وقـت  مسئول ابالغ محض به است موظف  سرمانورچي
 . نمايد متوقف را مانور بعدي دستور تا قطار،

 دنبالـه  خطـوط  احداث، مانوروترددقطارها درعمليات وقفه از جلوگيري منظور به -1-4-37
 آنهـا  در مـانور  عمليـات  مسـتمر  به طـور  كه ايستگاههائي و تشكيالتي هاي ايستگاه در مانور
 . باشد مي الزامي ،گيرد مي انجام

 آوري جمـع  و بارانـداز  انبـارو  خطـوط  بـه  واگنهـا  واگـذاري  بايد مانور  عمليات در -5-37
 .گيرد انجام وقت كمترين صرف با ها واگن

 و اسـت  ممنـوع  آنهـا  پلـه  يـا  سـپر  روي از ولكوموتيوهـا  هـا  واگن وانفصال و اتصال -6-37
 كامـل  توقـف  حالـت  در بايـد  انفصـال  و اتصـال  بـراي  آنها بين آمدن بيرون و رفتن همچنين
 . گيرد انجام
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 وسايط حركت يا و مانور هنگام در خط به نزديك يا خط وسط ايستادن از مامورين -7-37
 .  نمايند خودداري ريلي نقليه

 . است ممنوع قليهن وسايط شدن نزديك حال در خط روي از عبور بطوركلي  -8-37
 . نمايند خودداري آنها محموالت يا ها واگن روي ايستادن و نشستن از مامورين  -9-37

 .  ميباشد ممنوع متوقف واگنهاي زير خوابيدن يا و نشستن بطوركلي  -10-37
 .  ميباشد ممنوع است نشده ضامن كه واگنهائي درب وسط يستادن ا كلي بطور  -11-37
 مـانور  فرامين بايستي و داشته عهده به را مانور اقدامات كليه مسئوليت سرمانورچي  -12-37
 .  نمايد ابالغ لكوموتيوران به شخصاً يا سيم بي دستگاه با را

ــرمانورچي  -13-37 ــه بايســتي س ــوران ســمت در هميش ــرار لكوموتي ــه ق ــائي در و گرفت  ج
 سيم بي از استفاده درصورت و. نمايد مشاهده را او بتواند كامالً لكوموتيوران مستقرگرددكه

 .يكديگررابشنوند صداي وبطورواضح كامال
 دستورات تواند مي وجود ندارد ايشان سرمانورچي براي ديد امكان كه مواقعي در  -14-37
 بـه  اطمينـان  از پـس  و گرفتـه  آنـان  از را كـار  فرمـان  و نموده ابالغ خود هاي مانورچي به را

 سرمانورچي حركت دستور فقط لكوموتيوران حال ره در دهدحركت ب فرمان لكوموتيوران
 . نمود خواهد اجرا را

 يـا  و مـانور  مـامورين  طـرف  ازكـه   ايسـت  فرمـان  لكوموتيوران موظف به اجـراي   -15-37
 . شود صادر ديگري هركس

 مسـئول  يـا  رئـيس  بوسـيله  كشـيك  هـر  در بايد ها ايستگاه در مانور عمليات برنامه  -16-37
 . شود گذارده اجراء موقعه ب و ابالغ مانور مسئول به و تنظيم ايستگاه وقت

 توقـف  محل و خطوط وضعيت از بايد  سرمانورچي ،مانور عمليات  شروع از قبل  -17-37
 بـارگيري  و تخليـه  محـل  ،ترمـز  بـي  ترمز، با تعميري،) خالي و باردار( هاي واگن وضعيت و

 مـانور  تجهيزات و وسايل و مامورين بودن كار به آماده از همچنين و حاصل اطالع ها واگن
 . نمايد حاصل اطمينان
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 قطارهـا  اعـزام  و قبـول  مخصـوص  كه خطوطي هاي سوزن روي در مانور عمليات  -18-37
 ايسـتگاه  وقـت  مسـئول  اجـازه  بـا  و ايسـتگاه  طرفين بالك بودن آزاد صورت در صرفا است
 . گيرد مي انجام

 هـم  خط در ،ها ايستگاه در قطار قبول هنگام  مانور عمليات ،دوخطه آهن درراه -1-18-37
 خـط  در مـانور  عمليـات  باشـد  فرد قطار اگر آنكه بر مشروط باشد مي مجاز قطار قبول جوار
 در مـانور  دنبالـه  انتخـاب  بـا  فرد خطوط در عمليات انجام . پذيرد صورت بالعكس يا و زوج
 .باشد مي ممنوع بالعكس يا زوج خطوط مسير

 بكلـي  مـانور  عمليـات  انجـام  منظور به ايستگاه حدود از خروج ها ستگاهاي كليه در -19-37
 . است ممنوع

 شود مي متوقف خطوط روي مانور عمليات هنگام كه اي نقليه وسيله يا  واگن هر - 20-37
 . گردد مهار با بستن ترمزدستي و گذاردن كفش خط و دگاژ بايد
 عالمـت  تـا  خروجـي  سوزن آخرين فاصل حد در  واگن نمودن متوقف و انفصال -37 -21

 ،باشـد  هـزار  در 5/2 از بـيش  آنهـا  شـيب  كه ييايستگاهها خطوط همچنين و  ايستگاه حدود
 در ،وحركـت  سير اداره دستور بر مبتني كنترل اعالم طبق اضطراري شرايط در. است ممنوع
  اياز بـه  ترمزدسـتي،  بسـتن  بـر  عالوه واگن انفصال جهت هزار در 5 حداكثر باشيب خطوط

 زيرچرخ در خط كفش  دادن قرار و دستي ترمز محور يك  حداقل ، قطار وزن تن 150 هر
 . است  الزامي  خط طرفين واگنهاي از محور اولين

ي هـوا  ترمـز  بـا   بايد مي هزار در 5 تا 5/2 شيب با ايستگاههاي در مانور عمليات -1-21-37
 سـاعت  در كيلـومتر  20 حـداكثر  تسـرع  بـا  ايمنـي  مـوارد  رعايت و كامل احتياط با و كافي
 .گيرد انجام

 ترمزهاي و متصل يكديگر به بايد ندارند مانور به نياز ايستگاه در متوقف واگنهاي  -22-37
ــ آنهــا دســتي ــر در و بســته  محــور يــك و كســر آن  تــن 300 هــر ازاءه ب ــين چــرخ زي  اول

 اولـين  شـيب  سـمت  از  كـه  نحـوي  به شود داده قرار خط كفش ،خط طرفين محورواگنهاي
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. گـردد  جلـوگيري  آنها فرار و ناگهاني حركت از  تا سوارشده خط كفش روي واگن چرخ
  از مجـزا  بصـورت  بايسـتي  تـامپون  بـدون  اتوماتيـك  قـالب  واگنهـاي  اتصـال  و توقف ضمنا
 .گيرد انجام زنجيري دار تامپون هاي واگن

 را هـا  واگن جابجائي و مانور مسئوليت كه باري قطارهاي روساي يا و سرمانورچي -23-37
 زيـر  در خـط  كفـش  موقـع  بـه  برداشـتن  و صـحيح  قـراردادن  از موظفنـد  باشند مي دار عهده
 .  نمايند حاصل اطمينان مانور مامورين وسيله به متوقف هاي واگن

 كفـش  و دستي ترمز وسيله به بايد هستند بارگيري يا و تخليه تحت كه هائي واگن -24-37
 .گردند هاروم متوقف مطمئن بطور خط
 نيـز  كوتـاه  لبـه  هاي واگن لبه و بسته ها واگن درب كه شود دقت بايد مانور هنگام -25-37

 .  باشند شده محكم و نصب خود بجاي
 حـدود  از هـا  واگـن  محمولـه  نمايندكـه  مراقبـت  بايـد  ايستگاهها در مانور مامورين -26-37

 . باشد نكرده تجاوز گاباري
 ممنـوع  مطلقا نقليه وسائط و ها واگن توقف براي تامين خط و فرار خط از استفاده -27-37

 . است
 در و مـانور  مخصـوص  مامورين وسيله به تشكيالتي هاي ايستگاه در مانور عمليات -28-37

 مسـئول  دسـتور  طبـق  ،باشـد  مانور مامور فاقد كه هائي ايستگاه و غيرتشكيالتي هاي ايستگاه
 در و شود مي انجام اعزامي مانور مامور و قطار سرئي وسيله به عمليات قطارهاي در ايستگاه
 رئيس توسط تعميري واگن انفصال يا و لكوموتيو اتصال يا انفصال جهت صرفا قطارها ساير
 ودرقطارهـاي  .گيـرد  مـي  صـورت  مـانور  عمـل )  وجـود  درصورت( سوزنبان باكمك قطار

 .گيرد مي انجام قطاروماموررفني رئيس توسط مسافري
قطارهـاي ترنسـت وريـل بـاس ، بـه       انجام عمليات مانور(اتصال وانفصـال) نحوه  -1-28-37

هاي قطارهاي خـود كششـي فـوق الـذكر الزم      منظورانجام تعميرات ضروري بر روي واگن
است كه واگنهاي تعميري منفصل وبه محل هاي مورد نظر هدايت ومجددا اتصال بـين آنهـا   
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سـتي عــالوه بررعايـت مقــررات عمــومي   برقرارگـرددودراين راســتا مـامورين كــادر مانورباي  
 حركت موارد ذيل رانيزرعايت نمايند.

كادرمانور متشكل ازيك نفرسرمانورچي ويك نفرمانورچي از سيروحركت راه آهـن   -الف
 ويك نفرسرپرست كادرفني ومامورين فني قطارهاي فوق مي باشد.

 صـال قالبهـا،  مامورين فني تحت نظرسرپرسـت كـادرفني نسـبت بـه انفصـال واگـن (انف       -ب
 اقدام مينمايند. بريدن كروك و..) پل واسط، ها، ابلك
هـا   سرمانورچي پس از هماهنگي باسرپرست كادر فني واطمينان ازانفصال كامل واگـن  -ج

فرمان حركت رابه راننده ترنست يا ريل بـاس جهـت جـا بـه جـائي مجموعـه منفصـل شـده         
 صادرمي نمايد.  

رمانورچي باهماهنگي سرپرست كادر فني اقدام بـه  جهت اتصال قسمتهاي منفك شده،س -د
 صدورفرمان حركت به راننده ترنست يا ريل باس جهت هـدايت مجموعـه منفصـل شـده تـا     

 نمايد. متري قسمت دوم مي 5
متري قسمت دوم هرگونه جا به جـائي مجموعـه منفصـل شـده بافرمـان       5بعدازتوقف در  -ه

ست ياريل بـاس موظـف اسـت فقـط بـا فرمـان       سرپرست كادرفني انجام گرفته وراننده ترن 
 ايشان حركت نمايد.

هابرعهـده مـامورين فنـي بـوده وسرپرسـت كـادر فنـي         كليه مراحل عمليات اتصال واگن-و
 موظف است بر چگونگي وكيفيت عمليات انجام شده نظارت نمايد.

ه سرمانورچي موظف است تااتمام عمليات اتصال درمحل حضورداشته تادرصورت نيازبـ  -ز
 جابه جائي بعد ازاتصال كامل اقدام الزم رابه عمل آورد. 

 مـامور  بجـز  هـركس  طـرف  از سـوزنبان  غياب در دستي سوزنهاي مسير دادن تغيير -29-37
 . است ممنوع شود مي گمارده خدمت به و تعيين ايستگاه وقت مسئول طرف از كه مجازي

 تغييـر  انجـام  از بايسـتي  ورانلكوموتيـ  بـه  حركـت  فرمان صدور از قبل سرمانورچي -30-37
 . نمايد حاصل اطمينان پهلوئي ريل به سوزن تيغه چسبيدن و سوزن مسيركامل
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 مـانور  عمـل  چنانچه .باشند مي صنعتي خط چند يا يك داراي كه ييها ايستگاه در -31-37
 عمـومي  مقـررات  نظـر  از مزبور صنعتي خط باشد آهن راه عهده به صنعتي محوطه داخل در

 بـه  صـنعتي  محوطـه  داخـل  در مانور اگر و شود مي تلقي ايستگاه خطوط ساير نندما حركت
 بايسـتي  مـي  آهـن  راه مـامورين  ،باشـد  آن اختصاصي وسايل با و صنعتي دستگاه خود عهده
 تحويل خط از ها واگن جابجائي .نمايند تحول و تحويل مشخصي و معين خط در را قطارها

 . است صنعتي دستگاه مسئول دهبرعه آهن راه مقررات طبق بر بعد به
 مزبـور  خطوط و هستند اختصاصي فرعي خط چند يا يك داراي كه ييها ايستگاه -32-37
 ايسـتگاه  جـزو  نقليه وسائط مرور عبورو لحاظ از گردد مي منشعب ايستگاه داخل خطوط از

 .باشند ايستگاه سمت به تامين وسوزن خط داراي بايد خطوط شوندواين مي محسوب
              و خـط  مـامورين  برعهـده  ايسـتگاه  حـدود  از خـارج  انشـعابي  هـاي  سوزن حفاظت -33-37

 تـابع  خطـوط  آن در مـانور  عمليـات  و بـوده  آنهـا  تابع خصوصي شركتهاي اي فني هاي سازه
 . باشد مي مانور مقررات

 قابـل  كـه  شـود  مشـاهده  واگنها بارگيري در نقصي يا و خرابي چنانچه مانور هنگام -34-37
 و چـرخ  به ترمز كفش چسبندگي قبيل از واگن فني لوازم و وسايل در نقصي يا و نباشد رفع
فـورا   گـردد،  نقليـه  وسـايل  و محمـوالت  به ضرروزيان باعث مانور ادامه كه شود ايجاد غيره

 كـه  شـود  داده اطـالع  ذيـربط  متصـديان  و ايستگاه مسئول به جريان و متوقف مانور عمليات
 . گردد شروع مجددا مانور عمليات و اقدام نقص رفع به نسبت فورا
 .  باشد مي مجاز تشكيالتي هاي ايستگاه در زير نكات رعايت با گسيخته مانور -35-37
 بـا  ها مانورچي و بوده كافي و سالم دستي ترمز داراي بايد شده گسيخته قسمت -1-35-37

 .نمايند يجلوگير متوقف هاي واگن ساير با برخورد از ترمز موقع به بستن
 شـدن  دگـاژ  از شده گسيخته قسمت هر توقف و كردن رها از پس سرمانورچي -2-35-37
 . گردد مطمئن مربوطه خط در آن
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 شـده  تعيـين  مسـير  صـحت  از گسيخته قسمت هر كردن رها از قبل سرمانورچي -3-35-37
 . گردد مطمئن

 بـه  را خط هر ايه واگن، مانور عمليات انجام از پس است موظف سرمانورچي -4-35-37
 .  كند متصل مه

 و سـرمانورچي  ،انجام صورت در و است ممنوع مطلقا زير موارد در گسيخته مانور -36-37
 . دارند مسئوليت مانور لكوموتيوران

 و منفجـره  و محترقـه  مـواد گـاز،   حامـل  هـاي  وواگن مسافري هاي واگن مانور -1-36-37
  سرنشين داراي هاي واگن يا و زنده حيوانات

 دار زنجيري تامپون واگنهاي با  اتوماتيك قالب تامپون بدون واگنهاي -2-36-37
  استراكچر يا عريض ورق حامل هاي واگن -3-36-37
 .سرد لكوموتيو -4-36-37
 بعـد  بالفاصـله   يا بودهدرهزار 5/2از بيش آنها خطوط شيب كه هائي ايستگاه در -5-36-37
 . باشد هزار در 5 از بيش خط شيب، واگن دنكر رها سمت به ايستگاه خروجي سوزن از
 . طوفان و تاريكي و برق قطع و مه مواقع در: 6-36-37
 .تشكيالتي غير هاي ايستگاه در: 7-36-37

 هـاي  سـوت،آينه  و بـوده  عقـب  و جلـو  چـراغ  داراي لكوموتيو بايد مانور مواقع در: 37-37
 . باشد كار به وآماده سالم نيز ترمزآن سيستمو طرفين

 كمـال  بـا  بايـد  ،باشـند  مـي  احتيـاطي  برچسب داراي كه هائي واگن مانور عمليات -38-37
 رخ منتظـره  غيـر  حوادث يا و نشده وارد محموله به خسارتي كه شود انجام احتياط و مراقبت
 .  ندهد
 : خطرناك كاالهاي حمل عمومي مقررات -38 ماده
)  7 و 1  كـالس ( يـژه و ناكخطر كاالهاي ونقل حمل شامل خطرناك كاالهاي نقل و حمل

 كاالهـاي  نقـل  و حمـل  مقـررات  جـامع  كتـاب   2و 1 ضـمائم  در منـدرج  كاالهـاي  ليست و
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 دو ايـن  مشـترك  مقررات كه باشد مي) سايركالسها( خطرناك كاالهاي ساير و   خطرناك
 :باشد مي ذيل بشرح گروه
 : خطرناك كاالي پذيرش شرايط -39 ماده

 عمليـات  ،جابجـائي  موقـع  كـه  محمـوالتي  يـا  مواد از تاس عبارت خطرناك كاالي -1-39
 تجهيـزات  خرابـي  سـوزي،  آتـش  وانفجـار  باعث است ممكن نگهداري يا و تخليه ،بارگيري

 يـا  انسـان  بيمـاري  يـا  و تشعشـع  سوختگي، آسيب، مسموميت، مرگ، نيز و كاالها ساير فني
 الزم احتيـاط  و اقبـت مر بـا  زيـر  شـرايط  طبـق  بايد محموالت قبيل اين پذيرش. گردد حيوان
 .گيرد انجام

 قبـول  حمـل  بـراي  صـورتي  در كشـور  عمـومي  مقررات رعايت با خطرناك كاالي -2-39
 طــوري ثانيــا و باشــد داشــته آهــن راه را آنهــا حمــل مخصــوص وســايل اوال كــه شــود مــي
 بـه  نسـبت  را كامـل  احتيـاط  آهـن  راه ضـمنا . بماننـد  محفوظ مخاطره از كه شوند بندي بسته
 محمـوالت  از قسـمتي  يـا  همه و داد روي خطري چنانچه نمايد مي مراعات آنها قلن و حمل

 . نيست آهن راه عهده بر خسارت جبران رفت بين از
 كرايـه  پرداخـت  يـا  كرايـه  پرداخت از فرار براي را خطرناك كاالهاي شخصي اگر -3-39

 راه بـه  بـار  يـل تحو موقـع  در ديگـر  منظـور  هـر  بـه  يا عمومي مقررات رعايت از فرار ايكمتر
 يـك  كرايـه،  تفـاوت  دريافـت  و قانوني تعقيب بر عالوه معرفي نمايد،  معمولي كاالي آهن،
 حمـل  حين در عمل اين از هرگاه و شد خواهد دريافت جريمه عنوان به هم كرايه مبلغ برابر
 روي شـود  مـي  حمـل  آهـن  راه بـا  كـه  ديگـري  كاالهاي يا آهن راه متوجه خسارتي ،نقل و

 متصـديان  و واسـطه  يـا  و فرسـتنده  عهـده  بـه  متضـامنا  شـرط  و قيـد  بدون آن وليتمسئ دهد،
 . بود خواهد اند داشته دخالت بار صاحب طرف از امر اين در  كه ديگري

 به قبل ساعت 24 حداقل بايد) 7 و 1 كالسهاي( ويژه خطرناك كاالهاي حمل براي -4-39
 يـك  ظرفيـت  از كمتـر  مزبـور  حموله م چنانچه و ارائه واگن تقاضاي  ،حمل متقاضي وسيله
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 مـديره  هيئـت  مصـوبات  رعايـت  بـا  دربسـت  واگـن  كامـل  ظرفيـت  كرايـه  بايـد  ،باشد واگن
 .شود پرداختراه آهن 

 هـاي  محـل  از غيـر  بـه  آهـن  راه هـاي  ايسـتگاه  در ويـژه  خطرنـاك  كاالهـاي  دپوي -5-39
 محـض  بـه  ،سـتي باي مـي و است ممنوع، شده تعيين براي همين موضوع قبل از كه اختصاصي
 گردد اقدام ها واگن حمل يا و بارگيري تخليه، به نسبت واگن واگذاري

 : خطرناك كاالي هاي واگن مانور و بارگيري تخليه، شرايط -40 ماده
 كـامال  هـا  واگـن  بايـد  خطرنـاك  كاالهـاي  بـارگيري  جهت واگن واگذاري از قبل -1-40

 . باشند عيب بدون و سالم نظر هر از و بازديد
 و انجـام  هـا  ايستگاه شده تعيين خطوط در دباي خطرناك كاالهاي بارگيري و تخليه -2-40

 بـه  باشـدو  شـده  بسـته  آنهـا  دسـتي  ترمز و متصل يكديگر به و دگاژ شده واگذار هاي واگن
 .گردد مسدود مذكور خط ايست عالمت گذاردن با و شوند مهار نيز خط كفش وسيله

 هـر  بايسـتي  باشد، نداشته وجود يكديگر به ها واگن اتصال امكان كه صورتي در  -1-2-40
 خـط  كفـش  دادن قـرار  و دسـتي  ترمـز  بسـتن  بـا  ، خـط  در شده متوقف هاي واگن از گروه

 . شوند مهار  آنها، زيرچرخ
 دخانيات استعمال خطرناك كاالهاي حامل واگنهاي مانور و تخليه بارگيري، هنگام -3-40
 آنجـا  در خطرنـاك  كاالهـاي  كـه  اي محوطه يا اگنو نزديك در آتش يا چراغ افروختن و

 . است ممنوع اكيدا گرفته قرار
 بـا  مـانور  عمليـات  انجـام  از قبـل  اسـت  موظـف  ايسـتگاه  ترافيـك  متصدي يا مسئول -4-40

 نيـز  ايشـان  و داده قـرار  امـر  جريـان  در را سرمانورچي خطرناك، كاالهاي حامل هاي واگن
 .نمايد مطلع را لكوموتيوران

 كاالهـاي  حامـل  هاي واگن مانور عمليات از قبل است موظف ايستگاه وقت مسئول -5-40
 قـرار  امـر  جريان در نيز را نامبرده كننده، همراهي فرد يا پاسور داشتن صورت در خطرناك،

 .دهد
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 و است ممنوع اكيدا دست وسيله به ويژه خطرناك كاالهاي حامل هاي واگن مانور -6-40
 كـامالً  يكـديگر  بـه  تامپونهـا  كـه  شـوند  بسـته  طوريبايـد  واگنها بيلق اين زنجير مانور هنگام
 .  باشند داشته تماس

 متفرقـه  هاي واگن رهنگام مانو به ديگر هاي واگن با مذكور واگنهاي دادن حركت -7-40
 . است ممنوع اكيدا

 . است ممنوع اكيدا ويژه خطرناك كاالهاي حامل هاي واگن گسيخته مانور -8-40
  بــارگيري محــل بـه  واگــذاري محــض بـه  انفجــار قابــل و ويـژه  خطرنــاك ايكاالهـ  -9-40
  مقصـد  در و گـردد  حمـل  آماده قطار وقت، كمترين در و شده بارگيري فورا بايد ،آهن راه

 نـوع  ايـن  است الزم صورت هر در .شود تحويل گيرنده به و تخليه واگن از نيزبدون معطلي
 . گردد رجخا آهن راه محوطه از زودتر هرچه محموالت

 پلـيس  بـه  مراتب بايد ويژه خطرناك كاالهاي تخليه و بارگيري و تحويل موقع در -10-40
 توسـط  بايـد  ،باشـد  مـي  ايسـتگاه  محوطـه  در محمولـه  زمانيكه تا و شود داده اطالع آهن راه

 . گيرد قرار مراقبت تحت آهن راه پليس
 روز موقـع  يـا  و روشنائي در بايد محترقه و انفجار قابل مواد تخليه و بارگيري عمل -11-40

 االمكـان  حتـي  مواقـع  ساير در و غروب مقارن يا زود صبح بايد گرم مناطق در و گيرد انجام
 . پذيرد صورت سايه در
 ايسـتگاه  كـاالي  انبـار  در يا و سكو در ويژه و خطرناك كاالهاي بارگيري و تخليه -12-40

 .  پذيرد انجام آهن راه اماكن و يهابن از دور و خط دورترين در بايد و نبوده مجاز
 شـود  حمـل  دربست فلزي تمام مسقف هاي واگن در بايد ويژه خطرناك كاالهاي -13-40
 هـاي  واگـن  در بايسـتي  مـي  نوعـا  كـه  محمـوالتي . نمـود  استفاده آنها هواي ترمز از بتوان تا

 .ازحكم اين بند مستثني مي باشند گردند مخزندارياكانتينرحمل
 ،مجـاز  وزن رعايـت  ضمن واگن يك در  ويژه خطرناك كاالهاي رگيريبا حجم -14-40
 .  نمايد تجاوز واگن چهارم حجم سه از نبايد
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 احتيـاط  با بايستي ويژه خطرناك كاالهاي حامل واگنهاي تفكيك و مانور عمليات -15-40
 .شود انجام ساعت در كيلومتر 15 سرعت با حداكثر و كامل
 كاالهـاي  حامل واگنهاي تعمير و نگهداري ف،توق شناسائي، شرايط -41 ماده

  : ويژه خطرناك
 مخصـوص  هـاي  گـودال  روي در  ويژه خطرناك كاالهاي حامل هاي واگن توقف -1-41

 . است ممنوع كارخانجات خطوط مجاورت در يا ها واگن تعمير و لكوموتيو كردن تميز
 بـا   اسـت  الزم  ژهويـ  خطرناك كاالهاي حامل هاي واگن نمودن مشخص به منظور -2-41

 . نمود متمايز ها واگن ساير از را آن مربوطه برچسب الصاق
 ممنـوع  راهـي  بـين  هـاي  ايسـتگاه  در ويـژه  خطرناك كاالهاي حامل قطارهاي مانور -3-41

 بايسـتي  آنها شدن تعميري صورت در و لكوموتيو خرابي يا واگن تعميري موارد جز به بوده
 كسـب  از پـس  كنتـرل  و رسـانده  مربوطـه  كـل  اداره كنترل اطالع به تلفنگرام طي را مراتب
 . نمايد صادر را الزم دستورات فني معاونت  از تكليف

 انجـام  اولويـت  و مراقبـت  بـا  ويـژه  خطرنـاك  كاالهـاي  حامـل  هـاي  واگن تعمير  -1-3-41
 خودداري آن محموله كامل تخليه از قبل واگن روي جوشكاري هرگونه از بايد و  شود مي

 حمـل  را واگنهـا  قبيـل  ايـن  ممكـن  قطار اولين با ، تعمير از پس است موظف كنترل و گردد
 .  نمايد

 ويژه خطرناك كاالهاي انبار و تخليه و بارگيري محل مجاورت در لكوموتيو توقف -4-41
 نزديكـي  لكوموتيـواز  عبـور  چنانچـه  و است ممنوع اكيداً آنها حامل واگنهاي توقف محل و
 روي المقـدور  حتـي  و شود خودداري مطلقا بارگيري و تخليه از ايدب ،كند پيدا ضرورت آن

 .  باشد شده بسته نيز انبار يا واگن درب و ه پوشانيد برزنت با را محموالت
 
 
 

فرآيندهاى عملياتى سير و حركت مقررات عمومى سير و حركت

١٦٩



   :خطرناك كاالهاي حامل قطار سير و تشكيل تنظيم، نحوه و شرايط -42 ماده
 فاصـله  جـدول  اساس رب خطرناك كاالهاي حامل قطارهاي تنظيم و تشكيل آرايش، -1-42
 در منـدرج  عمليـات  و شناسائي جداول 16 ستون همچنين و) يك شماره پيوست( آرايش و

 . باشد مي خطرناك كاالهاي نقل و حمل مقررات كتاب
 حامل واگن با) 3 كالس( االشتعال سريع خطرناك كاالهاي حامل هاي واگن حمل -2-42

 .است ممنوع قطار يك در پنبه
 لكوموتيـو  از محور 8 حداقل بايد  ويژه خطرناك كاالهاي حامل مسقف هاي واگن -3-42

 لبـه  يـا  مسـقف  بـاردار  واگن يك حداقل بايد ها واگن اينگونه همچنين و باشد داشته فاصله
 فاصـله  آن امثـال  محمـوالت  و لولـه   تيـرآهن،  ريـل،  حامـل  واگـن  از ،خالي واگن دو بلنديا
 .  باشد داشته

 و محترقـه  مـواد  حامـل  چـوبي  مسـقف  هاي واگن دستي ترمز و اهو ترمز از استفاده -4-42
 .است ممنوع شوند مي وارد كشور به خارج از كه االشتعال سريع و منفجره

 مسـقف  واگنهـاي  در كـه   ويژه خطرناك كاالهاي حامل قطارهاي آرايش و تنظيم - 5-42
 متـوالي  محـور  12 از بـيش  حداكثر كه پذيرد انجام نحوي به بايد است شده بارگيري چوبي
 واگـن  محور 36  توان مي حداكثر نيز و نگيرد قرار قطار از قسمت يك ترمزدر بدون واگن
 قطارها اين ترمز وزن و طول و وزن  كه اين بر مشروط  گردد اعزام قطار يك در ترمز بدون

 . باشد متناسب محموالت مقصد الي داءمب از خط شرايط با
 توسـط  بايسـتي   ويـژه  خطرنـاك  كاالهـاي  مواد هاي واگن حامل قطارهاي حركت -6-42

 قطار آن مسير در واقع هاي ايستگاه كليه به كنترل طريق از تلفنگرام با حركت مبداء ايستگاه
 . شود داده اطالع

 و مقصـد  و مبـداء  ايسـتگاههاي  در كـه   ويـژه  خطرنـاك  كاالهـاي  حامـل  قطارهاي -7-42
 ايسـتگاه  از دور فرعـي  خطوط در بايد دارند يطوالن توقف كه راه بين ايستگاههاي همچنين

 . گردد محافظت مربوطه مامورين توسط و دهش  داده قرار تاسيسات ساير و
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 ممنـوع  مخـتلط  يـا  مسـافري  قطارهـاي  با خطرناك كاالهاي حامل هاي واگن حمل -8-42
 . است

 از قبـل  بايسـتي  قطـار  رئـيس  ،خطرنـاك  كاالهـاي  حامـل  واگـن  وجـود  صورت در -9-42
 روي بـر  شـده  الصـاق  هـاي  برچسـب  و خطـر  عالئـم  كنتـرل  ضمن ،ايستگاه از قطار كتحر

 هـر  صـورتيكه  در و برساند لكوموتيوران اطالع به را محموله بودن خطرناك مراتب واگنها،
 قطـار  رئـيس  باشـد،  برچسـب  و عالئـم  فاقـد  خطرنـاك  كاالهـاي  حامـل  هاي واگن از يك

 حركـت  دهـد  سـير  ادامـه  تشكيالتي ايستگاه ولينا تا تلفنگرام،  مخابره از پس است موظف
 . است ممنوع نواقص رفع بدون تشكيالتي ايستگاه از ها واگن قبيل اين
 كاالهــاي محتــوي هــاي واگــن حامــل قطارهــاي بــراي حادثــه بــروز صــورت در -10-42

 . گردد قطع باالسري شبكه برق بايستي اقدامي هر از قبل  برقي، خطوط در خطرناك
 كاالهـا،  نـوع  ايـن  حامـل  هـاي  واگـن  يـا  خطرنـاك  كاالهاي انبار نزديكي در اگر -11-42

 كـارت  دسـتورات  بـا  مطابق را ايمني اقدامات بايستي دهد روي اي سانحه يا و سوزي آتش
 . دشو انجام خطرناك كاالهاي احتياطي

 هــاي ايســتگاه اختيــار در دبايــ خطرنــاك كاالهــاي احتيــاطي كــارت  اطالعــات -1-11-42
 . گيرد قرار ذيربط واحدهاي و نواحي كنترل تي،تشكيال

 غيـر  ايستگاههاي در خطرناك كاالهاي حامل هاي واگن انفصال و نمودن متوقف -12-42
 در. اسـت  ممنـوع  مسـير  طول در خطرناك، كاالي مقصد ايستگاههاي استثناء به تشكيالتي،

 ،گـردد  هـا  اگـن و توقـف منجـر بـه     كـه  ديگـر  عامل هر يا مسدودي يا سانحه بروز صورت
 دردبايـ  هـا  واگـن  توقـف . شـود  اعزام لكوموتيو اولين با واگن مشكل، رفع محض به بايستي
 گـذاردن  و مقـررات  اسـاس  بـر  دسـتي  ترمزهاي بستن با و ابنيه و ها ساختمان از دور خطوط
 . شود انجام ايست تابلوي نصب و خط كفش

 . است بالمانع فوق راتمقر رعايت با تشكيالتي هاي ايستگاه در توقف -1-12-42
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 يـا  و نباشـد  قطـار  حمـل  به قادر علتي به خطرناك كاالهاي حامل لكوموتيو هرگاه -13-42
 كنتـرل  بـه  اعـالم  ضمن موظف است مربوطه كل اداره كنترل ، باشد داشته امداد به نياز قطار

 قطارهاي يبرا و نموده امداد به اقدام باري قطارهاي تمامي به نسبت اول اولويت با، مركزي
 . آورد عمل به را الزم بيني پيش نيز ديگر

ــه بــودن ويــژه و خطرنــاك مراتــب اســت موظــف ايســتگاه وقــت مســئول -14-42  محمول
 از قبـل  را دارنـد  بـوژي  تعـويض  بـه  نيـاز  كـه  صـادراتي  و وارداتـي  يـا  ترانزيـت  هـاي  واگن

 . ندبرسا بوژي تعويض سايت سرپرست اطالع به كتبا بوژي تعويض جهت واگذاري
 كــارت منــدرجات بــا مطــابق بايســتي ويــژه خطرنــاك كاالهــاي حامــل قطارهــاي -15-42

 ممنـوع  آن حمـل  صـورت  ايـن  غيـر  در باشند داشته همراه به ايمني الزم تجهيزات احتياطي،
 . باشد مي
 وقـت  مسـئول  ويـژه  خطرناك كاالهاي حامل هاي واگن واگذاري و ورود از قبل -16-42

 .برساند ناحيه پليس اطالع به مقتضي اقدام جهت را مراتب تلفنگرام ارسال با بايد ايستگاه
 و نشـاني  آتـش  مـامور  و فني مامور بايد ويژه كاالهاي حمل مخصوص قطارهاي با -17-42

 قطـار  بـه  منظـور  همـين  بـه  كـه  است درواگني آنها استقرار محل و گردد اعزام پاسور مامور
 .ه استدش اضافه

 ســاير خطرنــاك كاالهــاي بــا ويــژه خطرنــاك كاالهــاي لحامــ واگنهــاي حمــل  -18-42
 .  باشد مي ممنوع ها كالس

 مقصـد  تـا  مبداء از مستقيم طور به بايد مي ويژه خطرناك كاالهاي حامل قطارهاي -19-42
 . باشند مي اولويت در باري قطارهاي ساير به نسبت اعزام در و نمايد سير
 موظـف  ويـژه  خطرناك كاالهاي حامل قطارهاي حركت مبدا كنترل وقت مسئول -20-42

 كنتـرل  و اسـتحفاظي  حـوزه  در واقـع  هـاي  ايسـتگاه  كليـه  بـه  تلفنگـرام  طـي  را مراتب است
 .  نمايد اعالم مركزي و همجوار
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 تائيـد  و نظـارت  بـا  ويـژه  خطرنـاك  كاالهاي حامل قطارهاي حركت و تشكيل  -1-20-42
 . بود خواهد مركزي كنترل قبلي

  باشد مي ممنوع بالك در ويژه خطرناك كاالهاي حامل خصوص بهقطارها تقسيم -21-42
 خـاص  رنگ و شماره با گراف در بايستي ويژه خطرناك كاالهاي حامل قطارهاي -22-42

 . گردد مشخص
 گابـاري  از خـارج  بارهـاي  و متـراژي  قطارهـاي  در ويـژه  خطرناك كاالهاي حمل  -23-42

 .باشد مي ممنوع
 :خطرناك كاالهاي نيازحمل مورد هاي فاصلهو آرايش جداول -43 ماده   
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١٣-٢٤-٣٤-١٤-٢٥-١٥-١٦-٢٦-٩٨٧٦(b,c)٣(a)٢(at)٢(a)٢(b)١

اري ×××××××××××××××× ١موادانفج
تعال  ×٢××٢٢×--×-×١×٢- ل اش اي قاب (b)٢گازه
تعال  ×٢٢٢٢-٢----×١×-- ل اش اي غيرقاب (a)٢گازه
مي××٢×٢٢×٢٢×-×١×-- (at)٢گازهاي س
تعال  ××٢×-××-٢×-×١×٢- ريع االش ات س (a)٣مايع
تعال ×٢٢٢--٢-٢٢-×١×٢- ل اش ات قاب (b,c)٣مايع
تعال  ×٢-٢×------×١×-- ريع االش دات س ١-٤جام
ده  ××٢××٢--٢×-×١×٢- ٢-٤مواد خورن
ا آب ×--٢-----٢-×١×-- اس ب اك در تم ٣-٤خطرن
يدآننده  ×--٢٢٢-٢---×١×-- واد اآس ١-٥م
ي ××-××٢-×٢--×١×٢- يدهاي آل ٢-٥پراآس
--×١×----------×(HCN) ١-٦موادسمي به جزء
يانيك  ×××××××××××××××× يد هيدروس ١-٦اس
٢-٦مواد مسري ×١١١١١١١١١١١××١١
و ×××××××××××××××× ٧مواد راديواآتي
٨مواد سوزآور و خورنده×٢--٢٢-٢--٢-×١×-

اك  ×-----------×١×- اير مواد خطرن ٩س

( a) ٣ اعمال مي گردد.  تثنا : در خصوص واگنهاي حامل بنزين، نفتا، نفت خام و نفت سفيد آرايش قطار مطابق مايعات سريع االشتعال اس

جدول آرايش و فاصله هاي مورد نياز هنگام جداسازي واگنها و آانتينرها     

دول ي ج يحات تكميل                      توض

درخصوص آالس ٢      درخصوص آالس ٣

a: غيرقابل اشتعال           a: درجه خطر زياد

b: قابل اشتعال               b: درجه خطر متوسط

at: غيرقابل اشتعال،سمي   c: درجه خطرآم

خط تيره (- ) به معناي امكان حمل بدون تدابير خاص در آرايش قطار است. 

به جزء اآسيژن مايع با ٢٠٧٣=UN با ساير آاالها

عالمت (× ) به معناي عدم امكان حمل در واگن حامل اين آاال در يك قطار است. 

اعداد ١ و ٢ نمايانگر فاصله واگن در آرايش قطار است. 
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 : قطارها تشكيل و تنظيم -44 ادهم
 تفكيـك  ، مـانور  عمليـات  بـه  مربـوط  مقـررات  رعايت  قطار هر تنظيم و تشكيل در -1-44

 همچنين و  و خطرناك ويژه خطرناك كاالي نقل و حمل و مانور به مربوط ماده و ها واگن
 . الزامي است ترمز، جدول در مندرج قطارها ترمز درصد ميزان

 مـانور  متصـدي  بـه  و تهيـه  ايسـتگاه  مسـئول  كـه  دستوري و برنامه طبق قطارها تنظيم -2-44
 قطارها  حركت، مقرر موعد از قبل ساعت يك كه شود انجام نحوي به بايد نمايد مي تسليم

 .  باشند آماده حيث هر از
 تعيـين  حركـت  برنامـه  در قطـار  آن براي كه معيني لطو و وزن از ،تنظيمي قطارهاي -3-44

 .  كند تجاوز نبايد ،شده
 شـده  تعيـين  مجـاز  طـول  از بـيش  قطـاري  كه كند ايجاب ضرورت كه صورتي در -:44 -4

 بـر  نظـارت  و ايمنـي  و ناوگـان  و سيروحركت ادارات موافقت جلب با است الزم شود اعزام
 اعـزام  هطقنم آن طول در فقط همنطق كنترل قبلي اطالع با و ، موافقت معاون فني منطقهشبكه
اداره كــل  موافقــت بــه مشــروط ديگــر اطقنــم بــه قطــار ايــن حركــت .نمايــد ســير ادامــه يــا

نسبت به اعالم مراتـب   است موظف  مركزي كنترل دراين صورت بود خواهد سيروحركت
 منـاطق  نتـرل ك درهرصـورت .نمايـد  قـدام  ا  الزم هماهنگي جهت مسيراطق  نم به تلفنگرام با

 نظـر  از الزم احتيـاطي  دسـتورات  هـا قطار نـوع  ايـن  اعزام  يا و مسير از اطالع از پس موظفند
 . صادر نمايند را غيره و سبقت تالقي،

 اينكـه  بـر  مشـروط  فرماندهي لكوموتيو از بعد گرم يا سرد لكوموتيو تعداد هر اتصال -5-44
             از منــاطقي در چنانچــه اســت مــانعبال ،بدهــد اجــازه قطــار ترمــز وزن درصــد و طــول و وزن
 مقـدور  بنـد  اين در مندرج ردامو رعايت ،خطوط كيفيت و فني ابنيه شرايط دليله ب آهن راه

 . باشد آهن راه دستورالعمل منوط به دريافت تجديدنظر و تغيير هرگونه ،نباشد
 . است ممنوع قطار به زير واگنهاي اتصال -6-44
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 برچسـب  ،ناقلـه  آالت بازديدكننـده  طـرف  از و داشته فني معايب كه هائي واگن  -1-6-44
 . باشد شده الصاق آن به تعميري

 و بازديـد  از پـس  رمگـ  انـد  ديـده  سـانحه  يـا و شده خارج خط از كه هائي واگن  -2-6-44
   ناقله آالت كننده بازديد كتبي اجازه

 ميـزان  و سـنگيني  سـطه وا بـه  يـا  و شـده  بـارگيري  ظرفيت از بيش كه هائي واگن -3-6-44
 .  باشد شده خم اندازه از بيش آنها فنر ،بار نبودن

 .  نباشد مستحكم و مطمئن آن محموالت باربندي كه هائي واگن -4-6-44
 . دارند ريزش و نشتي كه هايي واگن -5-6-44
 بـاردار  ومسقف  مخدوش بارنامهوياداراي  بارنامه فاقد  خالي اي باردار هاي واگن -6-6-44
  و واگن هاي حامل كاالي خطرناك فاقد برچسب. ناقص پلمپ يا و پلمپ قدفا
ــائي واگــن -:7-6-44 ــه ه ــدگي ك ــرخ بري ــا چ ــيش ،آنه ــد از ب ــاز ح ــين مج ــده تعي  در ش

 .باشد آهن راه هاي دستورالعمل
 نمايد. تجاوز مجاز گاباري آنها از حد (باردار يا خالي)كه هاي واگن اتصال  -8-6-44
يك واگن يـا محمولـه آن خـارج     ،رد استثنا، كه ضرورت ايجاب نمايددر موا -1-8-6-44

 و خط توسط نمايندگان گروه بررسي،  سيرنمايد كل ازحد گاباري مجاز درطول يك اداره
امكـان   ودرصـورت  انجـام  شـبكه  بر نظارت و ايمني و ناوگان سيروحركت،  فني، هاي سازه

 ازانجـام  پـس  و خـاص  تعرفـه  ه وبـا معـاون فنـي منطقـ    صـدورمجوز توسـط   بـا  قابليت عبور،
 .گردد مي حمل درآن اداره كل) گاباري آزاد فضاي از استفاده با( احتياطي دستورات

ايجاب نمايد واگن يامحمولـه آن كـه از حـد گابـاري      كه ضرورت درصورتي-2-8-6-44
 توسـط ادارات كـل، خـط    بررسـي  .سـيرنمايد  كـل  اداره يك طول بيش از در تجاوز نموده

 بـا  ،عبـور   امكان ودرصورت حركت انجام سيروو شبكه  بر ونظارت ايمني فني، ايه وسازه
 احتيـاطي  دسـتورات  ازانجـام  وپس باتعرفه خاص سيروحركت اداره كل مجوز كتبي صدور

 .گردد مي حمل )گاباري آزاد فضاي از بااستفاده(
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وارد مــي شــوند وضــروري اســت كــه در  كشــور هــائي كــه از خــارج واگــن -3-8-6-44
مـامورين موظـف اداره    ،قبل از صدور بارنامه داخلي ،رهاي مختلف راه آهن سير نمايدمحو

بايستي با كسب نظر مسئولين پست بازديـد   بازرگاني و بازريابي مستقر در ايستگاه مرزي مي
   ت به تنظيم بارنامه اقدام نمايند.از حيث ميزان گاباري تا مقصد واگن، نسب

 شرايط تشكيل قطار -7-44
ها ي داراي قالب اتوماتيك  آرايش قطارهاي باري بايد به نحوي باشد كه واگن -1-7-44

بعد از لكوموتيو و واگنهاي قالب زنجيري در قسمت بعد قطار قرار گيرند به طوري كه وزن 
براي قالبهـاي زنجيـري در آن منطقـه تجـاوز      قسمت زنجيري قطار  از وزن مجاز تعيين شده

 ننمايد.
تحت هيچ شرايطي نبايـد   محوره قالب اتوماتيك (بارداروخالي) 2هاي  واگن -1-1-7-44

 .هاي چهار وشش محوره قالب اتوماتيك قرار گيرند جلوي واگن
(بارداروخالي) تحـت هـيچ شـرايطي نبايـد      محوره قالب زنجيري 2هاي واگن -2-1-7-44

 جهاروشش محوره قالب زنجيري قرار گيرند.  جلوي واگنهاي سه،
محوره قـالب زنجيـري خـالي تحـت هـيچ شـرايطي نبايـدجلوي         3هاي  اگنو -3-1-7-44

 هاي چهاروشش محوره قالب زنجيري باردار قرار گيرند. واگن
هـاي قـالب اتوماتيـك بـدون      نانچه آرايش قطار باري به گونه اي باشد كه واگـن چ تبصره:

استثناء ازيـك   تامپون درجلوي واگنهاي قالب زنجيري تامپون دارقرار گيرند مي توان بطور
بـين   (بدون در نظرگـرفتن محـور)   واگن قالب اتوماتيك خالي داراي تامپون به عنوان حائل

 هاي قالب اتوماتيك وزنجيري استفاده نمود. واگن
 بايـد  مربوطـه  مـامورين  معيت در باري و نجات قطارهاي با ها جرثقيل انواع اعزام -2-7-44
 و گرفتـه  قـرار  انتهـا  واگـن  قبـل  ما يا و لكوموتيو پشت در جرثقيل كه پذيرد انجام نحوي به

 قـالب  بـوده و   كوتـاه  لبـه  واگن وچنانچه باشد قطار حركت جهت خالف در آن بوم جهت
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 اعـزام  .باشـد  مـي  مـانع  بـال  ، شود انتخاب زنجيري قالب جرثقيل بومي زير عنوان به اتومات
 .باشد مي مستثني حكم ازاين جهت بوم )تلسكوپي( متحرك بوم هابا جرثقيل

 تعيـين   نسـبت  بـه  ،سـالم  ترمز داراي واگنهاي بين بايد هوا ترمز بدون هاي واگن -3-7-44
 و هـوا  ترمز داراي بايد قطار انتهائي واگن ليكن در هر صورت شوند تقسيم تناسب به و شده
 .  باشد كمتر)اتمسفر( بار 8/4 نبايداز قطار انتهاي باشدوهواي بوده سالم دستي ترمز

 و شـوند  تقسـيم  تناسـب  بـه  قطـار  واگنهاي بين بايد دستي ترمز داراي هاي واگن -4-7-44
 ريلـي  شـبكه  از قسمت هر در قطار دستي ترمز همچنين و هوا ترمز نسبت و ميزان كلي بطور
 . باشد منطقه آن در ترمز نسبت معينه جدول مطابق بايد

 حـداقل  بايستي هستند ديفوال ورق يا و تيرآهن ريل، حامل كه روباز هاي واگن -5-7-44
 .باشد داشته فاصله لكوموتيو از خالي واگن محور 8 اي باردار واگن محور 4
 متـر  ميلـي  85 از بـيش  يكـديگر  بـا  آنهـا  سـپر  مركز كه مسافري هاي سالن اتصال -6-7-44

 قالب ارتفاع اختالف يا سپر مراكز كه باري واگنهاي همچنين و باشند داشته ارتفاع اختالف
 . است ممنوع قطار به باشند داشته اختالف متر ميلي 125 از بيش يكديگر با آنها تيكاتوما

 بـا  وسـايط  قبيـل  ايـن  و جرثقيل  روب، برف قبيل از مخصوص نقليه وسائط حمل -7-7-44
 طـول  در هركـدام  مخصـوص  ابالغـي  معينـه  سـرعت  رعايت بامناطق  كنترل موافقت با قطار
 . بود خواهد پذير امكان مسير

 قـالب  زنجيـر  شـود  محكـم  و بسـته  بايد باري قطارهاي هاي واگن قالب و زنجير -8-7-44
 مهـ  بـه  قطار سراسر در ها تامپون كه شوند بسته طوري بايد نيز مسافري قطارهاي هاي واگن

 زنجيـر  كـه  شـود  دقـت  دارنـد  تـامپون  اخـتالف  كه هائي واگن در و فشرده كمي و چسبيده
 .گردد متصل مقابل واگن قالب به ،است مقابل واگن از تر ينپائ آن تامپون مركز كه واگني

 هـوا  هاي لوله  بايد قطار اعزام هنگام واگن مانورومكانيسين هنگام مانور مامورين -9-7-44
 . نمايند بازكامال   را ها واگن هواي شيرهاي سپس و متصل يكديگر به  را
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 انفصال و اتصال و لكوموتيوران دهعه به يكديگر با لكوموتيوها وانفصال اتصال -10-7-44
 مـانور  مـامورين  عهده به تشكيالتي هاي ايستگاه در ها واگن به مربوط هاي لوله و لكوموتيو

  باشـد  مي مامورفني عهده بر مسافري ودرقطارهاي قطار رئيس عهده بر ها ايستگاه ساير در و
 . خواهدبود واگنها به هوا هاي لوله و لكوموتيو اتصال عمل صحت مسئول لكوموتيوران و

 وضـع  بـه  اسـت  موظـف  لكوموتيـوران  ،قطـار  بـه  سرد لكوموتيو اتصال مورد در -11-7-44
 برطبـق  و كـرده  رسـيدگي  ،هـا  واگـن  بـه  آن ترمـز  هـواي  هـاي  لوله اتصال و لكوموتيوسرد

 .آورد عمله ب الزم اقدام فني دستورات
 آويززنجيرآويختـه  حلقـه  وبـه  شـده  پيچانـده  حد آخرين تا آزاد زنجيرهاي بايد -12-7-44
 . شود

 . رعايت موارد زير الزامي است مختلط يا مسافري قطارهاي تشكيل در -8-44
 مختلـف  درجـات  از متشـكل  قطار هاي سالن چنانچه مسافري قطارهاي تنظيم در -1-8-44

 سـالن  قطارهـا  ايـن  در شـوند  متصـل  بهـم  متـوالي  بطـور  درجـه  هـر  هاي سالن بايستي ،باشند
 واگـن  محـل  شـود  مي داده قرار آنها بين در ها سالن تعداد و قطار وضع به توجه با رستوران

 مولد واگن وجود صورت در و بوده قطار انتهاي در نيز خودرو وحمل توشه كمك و پست
 شـرايط  بـه  باتوجه نيز برق مولد بودوواگن خواهد لكوموتيو پشت در آن استقرار محل بخار
 فنـي  مـامور  استقرار ومحل گيرد قرارمي مسافري هاي سالن ايياانته لكوموتيو پشت آن فني
 .   باشد مي قطار مسافري سالن آخرين انتهايي كوپه در

 قطـار  ماننـد عينـا   مسـافري  سالنهاي گرفتن قرار طرز مختلط قطار تشكيل مورد در -2-8-44
 . دگيرن قرار قطاري  ابتدا در بايستي مي مسافري هاي سالن مجموعه و بوده مسافري

 مـواد حامـل   هـاي  واگـن  كلـي  بطور و نفتي مواد حامل مسقف هاي واگن حمل -3-8-44
 . است ممنوع مختلط قطارهاي باو محموالت طويل  خطرناك

 مشـروط  ،باشند مسافري قطارهاي سرعت با حركت به مجاز كه باري هاي واگن  -5-8-44
 رعايـت  مربوطـه  مقـررات  يرسا و نشود مجاز حد از بيش مسافري قطار طول و وزن اينكه بر

فرآيندهاى عملياتى سير و حركت مقررات عمومى سير و حركت

١٨٠



 روي آنهـا  ترمـز  اهـرم  دسـته  بايد مورد اين در و اضافه مسافري قطارهاي به توان مي ،گردد
 . شود داده قرار مسافري

) بـاري ( روي مسـافري  سالنهاي ترمز اهرم كه شود دقت بايد مختلط قطارهاي در -6-8-44
 . شود گذارده

 منظـور  به كه است الزامي ،گردد اضافه لداريخچا واگن هرگاه باري قطارهاي در -7-8-44
 كليـه  مسـافري  و بـاري  دسـتگيره  يخچالـدار  واگنهـاي  قـالب  و چرخ بريدگي از جلوگيري

 . شود داده قرار مسافري روي ها واگن
 :  قطارها گذاري شماره -45 ماده

 و سـير  ورقـه  و مربـوط  دفـاتر  و آزاد راه پروانـه  در كـه  باشد مي معين شماره داراي قطار هر 
 اين به قطارها شماره شود مي ذكر مزبور شماره ،گزارشات و مخابرات در همچنين و گراف
 . است شده تعيين ترتيب

 سـمت ه بـ  مختلـف  هـاي  ايسـتگاه  از كـه  است قطارهائي مخصوص فرد هاي شماره -1-45
 سـاير  بطـرف  تهران از كه است قطارهائي براي زوج هاي شماره و نمايند مي حركت تهران

 . نمايد مي حركت ها ستگاهاي
 از شـوند  مـي  گـذاري  شـماره  زير بشرح  200 تا 1 شماره از مسافري قطارهاي كليه  -2-45

 تـا  101 شـماره  از ،خراسـان  قطارهـاي  100تـا   31 شماره از ،جنوب قطارهاي 30 تا 1 شماره
 200 تـا  151 شـماره  از و شـمال  قطارهـاي  150 تـا  131 شـماره  از ن،آذربايجا قطارهاي 130

 . بود خواهد زاهدان ،بندرعباس و سيرجان  كرمان، يزد، اصفهان،  كاشان،قم، مخصوص
 .  شد خواهند ناميده محلي بنام مناطق تمام در مختلط قطارهاي  -3-45
 . دنگرد مي گذاري شماره باال به 201 شماره از باري قطارهاي -4-45
 كـه  زيـر  ترتيب به نمايد مي سير منطقه كدام در باري قطارهاي اينكه تشخيص براي -5-45
 . شد خواهند گذاري شماره گردد مي قيد نيز برنامه كتابچه در

  400 شماره تا 201 شماره از جنوب - تهران قطارهاي
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  600 شماره تا 401 شماره از آذربايجان - تهران قطارهاي
  700 شماره تا 601 شماره از خراسان - تهران قطارهاي
  800 شماره تا 701 شماره از الشم - تهران قطارهاي
 شـماره  از آن ادامـه  و زاهـدان  ،بندرعباس سيرجان،  كرمان، اصفهان، كاشان، تهران، قطارهاي

   900 تا 800
 950 تا 900 شماره از جنوبشرق شرق، محور قطارهاي
  1000 تا 950 فارس محور قطارهاي

 گذاري زيرشماره شرح هب ،كنند مي حمل كه محموله نوع برحسب ارتش قطارهاي -6-45
 . شود مي

 1001 بشماره مهمات هاي واگن حامل قطارهاي
 1002 ارتش افراد و مسافري هاي واگن حامل قطارهاي
  1003 ارتش مسافري و باري هاي واگن حامل قطارهاي
 1004 ارتش معمولي بارهاي از باري هاي واگن حامل قطارهاي
 1005 سنگين تانك هاي واگن حامل قطارهاي

 داده حركــت ،برنامــه طبــق كــه قطارهــائي ســاير و عمليــات و مخصــوص قطارهــاي -7-45
 ناميـده  العـاده  فـوق  يـا  اختيـاري  عمليـات  مخصـوص  قطـار  بنام و نداشته شماره ،شوند نمي 

 .  شد خواهند
 : آزاد راه جواز سيستم در قطار حركت شرايط -46 ماده

 از پـس  مگـر  باشد نمي ازجم بعدي گاهايست تا ايستگاه از  ريلي نقليه وسائط حركت -1-46
 . زير شرايط شدن مهيا از اطمينان حصول
  مربوطه مسير در كننده قبول ايستگاه توسط اعزامي وسيله آخرين ورود اعالم  :الف
  مربوطه مسير در سير خط آزادي :ب
 . كننده قبول ايستگاه توسط آزاد خط اعالم: ج
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 . كنترل وقت مسئول موافقت  :د
 . كننده قبول ايستگاه افقتمو  :ه
 دفتـر  منـدرجات  طبـق  ايسـتگاه  دو بـين  ورود خبـر  و حركـت  اطالع و قبول و تقاضا -2-46
 ارتبـاط  برقـراري  منظور به آهن راه اختصاصي تلفن وسيله به) نمونه طبق( آزاد راه)  گراف(

 .شـود  انجـام  حذيصال مامور وسيله به فقط بايد ارتباط اين و گيرد مي انجام   ايستگاه دو بين
 فـرد  دخالـت  و داشـت  خواهد عهدهه ب را كار اين انجام تصدي نفر يك فقط كشيك هر در

 .است ممنوع ديگري
 بـا  ،ايستگاه دو بين اختصاصي تلفن ارتباطي مشكل لحاظ به اضطراري درشرايط - 1-2-46

 ذيل ترتيب به تلفني ارتباطات ساير از توان مي منطقه  كنترل تلفنگرام مجوزصادره از طريق
 .همراه تلفن شهري، تلفن  داخلي، تلفن سيم، بي الين، پارتي :نمود استفاده

ــداء ايســتگاه وقــت مســئول -3-46 ــراي اســت موظــف قطــار حركــت مب ــه ب  و قطارهــا كلي
 طبـق ( سـير  ورقـه  قـبالً  شـوند  مي داده حركت قطار رئيس معيت در كه منفرد لكوموتيوهاي

 .  نمايد تسليم ارقط رئيس به و تنظيم را) نمونه
 و اتصـال  ،لكوموتيـو  تعـويض  قبيل از ها ايستگاه در قطار سازمان در تغييري نوع هر -4-46

 وسيله به بايد قطار حقيقي خروج و ورود ساعت و مامورين تغيير همچنينو ها واگن انفصال
 گردد درج قطار سير ورقه در ايستگاه وقت مسئول
 : آزاد راه پروانه صدور و تلفن وسيله به آزاد راه عمليات -47 ماده

 از اجـازه  كسـب  از پـس  ايسـتگاه  وقت مسئول ،ريلي نقليه وسيله هر حركت از قبل  -1-47
 حركت بايد آن طرف به ريلي نقليه وسيله كه ايستگاهي از تلفن وسيله به بايد مربوطه كنترل
ه بـ   آزاد هرا) گـراف  دفتريـا ( راسـت  سـمت  در صفحه اول قسمت در مندرج شرح  به  كند

 . تقاضا مي كند تلفنگراممخابره  با ذيل ترتيب
 حركـت  ايسـتگاه  آن بطـرف  را.....  شماره.....  قطار توان مي.....  ايستگاه وقت مسئول آقاي
 ..... امضاء.....  شماره.....  شود مي قيد ضمنا. داد

فرآيندهاى عملياتى سير و حركت مقررات عمومى سير و حركت

١٨٣



 جملـه  ادامـه  در احتيـاطي  دستور عين بايد باشد احتياطي دستور مستلزم قطار حركت چنانچه
 . گردد درج و مخابرهنيز دقيق ساعت و رمز فرد شماره يك و نوشته) شود مي قيد ضمنا(
 اعـالم  از پيش بايد كرده دريافت را آزاد راه تقاضاي تلفنگرام كه ايستگاهي مسئول -2-47

 خط ،قطار قبول براي كه نمايد حاصل اطمينان سپس و نموده اجازه كسب كنترل از موافقت
 ايـن  در ،نمايـد  قبـول  آزاد خـط  همـان  بـه  را قطـار  مـانعي  هـيچ  بدون مي تواندو داشته ادآز

 آزاد راه) گـراف  يـا  دفتـر ( چـپ  سـمت  در كه اول قسمت شرح به را خود موافقت صورت
 . نمايد مي اعالم زير تلفنگرام طي شده درج

 
.....  خـط ه بـ .....  مارهش قطار اعزام.....  شماره تقاضاي پاسخ.....  ايستگاه وقت مسئول آقاي
 ..... امضاء.....  شماره.....  شود مي قيد ضمناً ندارد منعي ايستگاه اين

 
 قيــد ضــمناً( جملــه درادامــه باشــد الزم احتياطــات و شــرط مســتلزم موافقــت اعــالم چنانچــه

 دقيـق  سـاعت  و مخـابره  را رمـز  زوج شـماره  يك و گردد مي مخابره عينا و نوشته) شود مي
 . نمايد  مي درج نيز ار موافقت

 حركـت  و اعزام را قطار ،بعدي ايستگاه موافقت ازدريافت پس كننده تقاضا ايستگاه -3-47
 سمت دوم قسمت در كه مشخصاتي طبق ايستگاه از قطار واگن آخرين خروج از پس را آن

 عاطـال  بعـدي  ايسـتگاه  به زير شرح به تلفنگرامي شده نوشته آزاد راه) گراف يا دفتر( راست
 . دهد مي

 
 ..... شماره كرده حركت.....  ساعت.....  شماره قطار.....  ايستگاه وقت مسئول آقاي

 ..... امضاء 
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 به همراه عينا و يادداشت آزاد راه دفتر در ،شود الزم مذاكراتي قطار حركت از پس چنانچه 
 . گردد مي درج و رمزمخابره فرد شماره يك

 مسئول ،گرديد بعدي ايستگاه وارد انتهائي عالمت با كامل ربطو قطار كهپس از اين  -4-47
ــت ــتگاه وق ــمت در را آن ورود ايس ــفحه دوم قس ــمت در ص ــپ س ــر چ ــق آزاد راه دفت  طب

 درج و مخـابره  رمز زوج شماره يك و ثبت تلفنگرامي زير شرح به شده ذكر كه مشخصاتي
 .نمايد مي

 
 .....  شماره شد وارد.....  ساعت.....  شماره قطار.....  ايستگاه وقت مسئول آقاي
 .....  امضاء

 
 نوشـته  را خود مشاهدات و اقدامات نتيجه باشد شده اعالم قيدوشرطي حركت ضمن چنانچه

 .  نمايد مي مخابره عيناً و
 قطـار  ورود يـا  و حركت اعالم قبول، تقاضا، جهت آزاد راه دفتر در كه هائي شماره -5-47

 چـپ  سـمت  در زوج هـاي  شماره و راست سمت در فرد هاي شماره بايستي شود مي نوشته
 . شوند نوشته ترتيب گرفتن نظر در بدون

  آزاد راه جواز سيستم با خطه دو آهن راه در قطار قبول و اعزام چگونگي -6-47
 مسـئول  و صـادر  آزاد راه پروانـه  و انجام مي شود تلفن وسيله به آزاد راه عمليات -1-6-47

ــراي اســت فموظــ ايســتگاه ترافيــك ــه دفتــر مســير هــر ب ــا فــرد آزاد راه جداگان  را زوج ي
 در مندرج مفاد مطابق عينا را آزاد راه عمليات سپس و دهد قرار استفاده مورد و درنظرگرفته

 . دهد انجام خطه يك آهن راه در آزاد راه سيستم
 و راءاجـ  هنگـام  در مراحل واقدامات فوق از يك هر دقيق ساعت كه شود دقت بايد -7-47

 . شود درج دفتر در مربوطه محل دردقيق   مخابره ساعت
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 كـه  اسـت  مجاز وقتي ايستگاه از خروج منظور به ريلي نقليه هروسيله دادن حركت  - 8-47
ــه ــق( آزاد راه پروان ــه طب ــق ايســتگاه وقــت مســئول طــرف از) نمون ــيس ازطري ــه قطــار رئ  ب

 پروانه .باشد شده تسليم ريلي نقليه وسيله ساير راننده به ايستگاه وقت مسئول يا لكوموتيوران
 تهيـه  خوانـا  خـط  بـا  نسـخه  دو در و تفكيك يكديگر از زوج و فرد قطارهاي براي آزاد اه ر

 جهـت  دوم نسـخه  و تحويـل  ريلـي  نقليه وسايط ياراننده لكوموتيوران به  اول نسخه شود مي
 دسـتور  مستلزم  ريلي يهنقل وسيله حركت كه هنگامي شود مي نگهداري ايستگاه در بايگاني
 مـامورين  بـه  مراتـب  توضيح از پس و ذكر  مشروح به طور احتياط ورقه در ،شد با  احتياطي
 تســليم ريلــي نقليــه وســيله راننــده بــه آن اول نســخه و رســيده آنــان امضــاء بــه قطــار ذيــربط

در  محوله و يفاوظ بنابر قطار رئيس و لكوموتيوران ،احتياط دستورات اجراي در گردد مي
 . دارند مسئوليت مربوطه مقدورات حدود

 بـه  ايسـتگاه  وقـت  مسـئول  توسـط  مسـتقيما  آزاد راه پروانـه  ،عبـوري  قطارهاي براي - 9-47
 .گردد مي تسليم لكوموتيوران

 :  آزاد راه درسيستم خطه دو آهن راه مسيردر تغيير -48ماده 
 مسـير  از آهـن  راه نقليـه  سائطو حركت مسير تغيير هردليل قابل قبول به هرگاه - 48-1 ماده
 ميسـر  ذيـل  شـرايط  بـا  ديگـر  خـط  از اسـتفاده  نمايـد  پيدا ضرورت بالعكس يا و زوج به فرد
 . گردد مي

 ايسـتگاه  از بـالعكس  يـا  و زوج بـه  فـرد  مسـير  از حركـت  مسير تغيير تقاضاي تلفنگرام الف:
 .مسير تغيير علت تعيين و كنترل به متقاضي

 مـورد  مسـير  نمـودن  مشخص با آن تلفنگرامي ابالغ و مسير تغيير اب كنترل موافقت اعالم: ب
 .طرفين ايستگاههاي به برداري بهره

ــا احتيــاط حكــم تســليم:ج  ــهتاي  ذكرشــماره ب ــه  آن تفهيمرمســيرويتغي وعلــت كنتــرل يدي  ب
 .و اخذ امضاءنظر مورد مسير ذكر با ريلي نقليه وسايط ساير ياراننده لكوموتيوران
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) متعـارف  غير خط(همجوار خط از استفاده و سبقت يا ريلي نقليه وسائط ابيخر مواقع در: د
 مبادرت مقابل ايستگاه به ورود از پس حتما حركت مسير تغيير جهت بايد ريلي نقليه وسايط

 .بنمايند اصلي مسير در حركت به
 وســپس ايســتگاه ورودقطاربــه وامكــان نباشــد تكميــل ايســتگاه رابــط  ســوزنهاي چنانچــه: ه
  متعــارف غيــر( همجــوار ازخــط اســتفاده ايســتگاهها اينگونــه در ننمايــد فــراهم را رمســيرييتغ
 .ميباشد ممنوع سبقت جهت)

 : آزاد راه گراف-49
 وقـت  مسـئول  كـه  ايستگاههائي در( ديگر  ايستگاه به ايستگاهي از قطار اعزام براي -49 -1

 مجـاور  ايسـتگاه  بـا  تلفني تماس با كننده اعزام ايستگاه مسئول ابتدا) باشد مي مستقر ايستگاه
 نقليـه  وسـائط  يا قطار توان مي كننده قبول ايستگاه موافقت از پس و نموده آزاد راه تقاضاي
 تفصـيل  بـه  مقـررات  ايـن  در آزاد راه اخذ روش( نمود اعزام كننده قبول ايستگاه به را ديگر
 . گيرد مي مانجا آزاد راه گراف روي درراه آزاد عمليات) است شده داده شرح
 وسـط  قسـمت  و درطـرفين  ايسـتگاه  دو كـه  دهـد،  مي نمايش را ايستگاه سه آزاد راه گراف

  .شود مي رسم آن در گراف كه است ايستگاهي
 آزاد راه عمليـات  تمام  باشد، مي آزاد راه دفتر عمليات همانند گراف روي آزاد راه عمليات
 سـاعت : گـردد  درج گـراف  وير بايـد  حركـت  عمـومي  مقـررات  مطـابق  زيـر  موارد شامل

 خـط  و ورود شـماره   حركـت،  شـماره  وسـيله،  قبول شماره آزاد، راه تقاضاي شماره  مخابره،
 شــماره ، جملــه از  قطــار، مشخصــات آن چــپ ســمت در و راســت ســمت در....  و قبــولي
 .رقطا طول و واگن تعداد قطار، قطار،وزن رئيس نام  لكوموتيوران، نام لكوموتيو، شماره قطار،

  : خطه دو آزاد راه گراف-2-49
 دو آهن راه در فقط و باشد مي خطه يك آهن راه همانند خطه دو آهن راه در گراف رسم 

 عمليـات  كـه  اسـت  گرديـده  بينـي  پـيش  زوج و فـرد  خطـوط  براي آزاد راه گراف دو خطه
 . گيرد مي انجام خود گراف روي زوج و فرد خطوط از هريك

فرآيندهاى عملياتى سير و حركت مقررات عمومى سير و حركت

١٨٧



 : RC فرماندهي يايستگاهها در گراف- 3-49
 ترافيـك  كنترل گراف و ايستگاهي گراف از تلفيقي RC فرماندهي ايستگاههاي در گراف

 اين باشد نمي فرمان تحت ايستگاه از آزاد راه تقاضاي به نياز RC سيستم در چون باشد، مي
 مطـابق  گـراف  عمليـات  مـابقي  و شـود  مي عمل ترافيك كنترل گراف مشابه گراف قسمت
 . باشد مي اهيايستگ ،گراف
  : قطارها خروج و ورود -50 ماده
 . شود توجه بايد زير نكات به قطارها خروج و ورود هنگام

 مربوطـه  كنتـرل  از قـبال  كـه  نقليـه  وسيله هر حركت از قبل بايد ايستگاه وقت مسئول -1-50
 و كند حاصل اطمينان مسير سوزنهاي صحت از است نموده اجازه كسب آزاد راه اخذ براي

 پروانه ،باشند شده مستقر خود هاي محل در مامورين و بود حركت به آماده كامالً قطار قتيو
 سـير  ورقـه  در وي نـام  كـه  لكوموتيوراني به قطار رئيس وسيله به را راهنماي ميله يا آزاد راه
 آمـاده  قطـار  رئـيس  آنكـه  از پس و نمايد تسليم ،است شده صادر او امه نب جواز و ثبت قطار
 چـراغ  و روز در نمـا  فرمـان  عالمـت  بـا  ايسـتگاه  وقـت  مسئول نمود، اعالم را مورينما بودن

 دهـدو  مـي  لكوموتيـوران  قطـارو  رئـيس  بـه  را حركـت  فرمان ، شب در يابيسيم سبز عالمت
 را قطار حركت، سوت نواختن و قطار رئيس حركت عالمت رويت از پس نيز لكوموتيوران

 . داد خواهد حركت
 توقــف ايســتگاهي در برنامــه طبــق كــه مســافري قطارهــاي آزاد راه لــهمي يــا پروانــه -2-50

 گـردد  مـي  تسـليم  لكوموتيـوران  بـه  ترافيـك  متصـدي  توسـط  حركـت  هنگـام  به نمايند مي
 وسـيله  بـه  ايسـتگاه  وقـت  مسـئول  طرف از حركت عالمت ارائه به منوط قطارها اين حركت
 .بود خواهد شب در سبز نور و روز در نما فرمان

 ايسـتگاه  وقـت  مسـئول  ،نشـود  داده خبـر  موقـع  بـه  اعزامـي  نقليه وسيله ورود انچهچن -3-50
 . نمايد استعالم قطار ورود به راجع كننده قبول ايستگاه از بايد فرستنده
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 منطقـه  هـر  ابالغي هاي سرعت و شده تدوين هاي برنامه طبق بر بايستي قطارها كليه -4-50
 دسـتورات  طبـق  و نيـاز  موقع در كه روب برف عمليات و امدادي قطارهاي و نمايند حركت
 اقـدام  عمل سرعت و دقت آنهابا حركت و تنظيم به نسبت بايد شود مي داده حركت فوري،
 . شود داده سبقت قطارها ساير از و رسيده محل به ممكن زمان دركمترين آيدتا بعمل الزم

 خـط  بـه  ايسـتگاه  توقـ  مسـئول  دسـتور  موجـب  به ايستگاه هر در ريلي نقليه وسايط -5-50
 بـا  سـوزنبان  وسـيله  بـه  فقـط  و گردنـد  مي قبول شده تعيين و بيني پيش آنها براي كه آزادي
 . شود مي داده ايستگاه به ورود هاجاز سبز عالمت

 مسـير  نمودن حاضر براي بالفاصله قطار قبول يا موافقت از پس ايستگاه وقت مسئول -6-50
 و داده سـوزنبان  بـه  ورودي شـده  تعيين خط اعالم با را الزم دستورات سوزنها نمودن قفل و

 دريافــت امضــاء ســوزنبان از و) نمونــه طبــق( ثبــت ،ســوزنبان امضــاء مخصــوص دفتــر در عينــاً
 اسـت  فهميـده كـامال   را دسـتورات  سـوزنبان  كه كند حاصل اطمينان آنكه براي و نمايد مي

 بـه  دسـتور  اجـراي  جهت و ودهنم بازگو ايستگاه مسئول به سوزنبان را دستورات عين بايستي
 . نمايد عزيمت سوزن محل

 بايـد  مي سوزنبان ، مترباشد 500 از بيش ورودي سوزن از ايستگاه فاصله چنانچه - 1-6-50
را  الزم دســتورات ايســتگاه وقــت مســئول .مســتقرگردد ســوزن محــل ســوزنباني دراطاقــك

در هـر   منظور بهمين كه مخصوصمينمايد و در دفاتر  اعالم سوزنبان به يابيسيم تلفن ازطريق
 مـذكور را ثبـت   عمليـات  عين باشد موجود مي )سوزنباني واتاقك ترافيك دفتر( دو قسمت

 .گـردد  وتحـول  تحويـل  سـوزنبانان  بـين  بايـد  هركشـيك  درپايـان  سـوزنباني  دفتر .نمايد مي
 . نمايد را امضاء دفترترافيك در دفترموجود بايد سوزنبان وهمچنين

 قبـول  آن بـه  نقليه وسيله كه خطي ازآزادي است موظف سوزنبان صورت هر در - 2-6-50
 .نمايد حاصل اطمينان ،گرديده

 بـا  كشـيك  تحويـل  موقع در و بوده او نزد سوزنبان كشيك هنگام سوزنها قفل كليد -7-50
 . شود داده تحويل بعدي سوزنبان به بايد ايستگاه وقت مسئول حضور
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 سـير  عبـوري  صـورت  ايسـتگاهها بـه   از كـه  السـير  ريعس مسافري قطارهاي مورد در -8-50
 صادر سرعت تقليل محل قبل ما تشكيالتي ايستگاه اولين در احتياط پروانه بايستي نمايند مي
 طرفين ايستگاههاي . شود تسليم لكوموتيوران به قطار رئيس و لكوموتيوران امضاء از پس و

 را اول نسـخه  و صـادر  نسـخه  دو در احتيـاط  پروانـه  قطـار  نـوع  اين براي سرعت تقليل محل
 را دوم نسـخه  و تسـليم  لكوموتيـوران  بـه  يادآوري جهت  امضاء اخذ بدون قطار عبور هنگام
 .  نمايند مي بايگاني

 بـرگ  موضـوع  باشـديادآوري  مكالمـه  ضـبط  سيسـتم  مجهزبـه  لكوموتيو چنانچه - 1-8-50
 .كند مي كفايت ترافيك متصدي توسط احتياط

 راهنمـا  ميلـه  يا آزاد راه پروانه دريافت به موظف ايستگاهها از عبوري ايقطاره كليه -9-50
 كـه  نماينـد  عبـور  ايسـتگاه  از سرعتي با بايد منظور اين تامين براي و بوده عالمات به توجه و

 از قبـل  اسـت  بـديهي  باشـد  ميسـر  ترافيـك  متصـدي  از راهنمـا  ميله يا آزاد راه پروانه گرفتن
 عبور ايستگاه از نبايد ،شود قطار توقف به منجر چند هر راهنما ميله اي آزاد راه پروانه گرفتن
 .  نمايند

 ايسـتگاه  نـام  و صـادر  ايسـتگاه  چنـد  از عبـور  بـراي  آزاد راه پروانـه  كه صورتي در -10-50
 سرعت تقليل به لزومي گرديده قيد مابين ايستگاههاي آزاد راه هاي شماره ذكر با نيز مقصد

 وقـت  مسـئول  طـرف  از كـه  عالئمـي  بـه  بايسـتي  لكوموتيوران و نبوده ادآز راه پروانه اخذ و
 . نمايد عمل و توجه شده ارائه ايستگاه

 . شود توجه زير نكات به بايد ايستگاه يك در قطار دو تالقي منظور به  -11-50

 . باشد آزاد ايستگاه خط دو بايد حتما ايستگاه در قطار دو تالقي قبول براي -1-11-50
 بايـد  باشند نمي همزمان تالقي قبول براي تامين خطوط داراي كه ايستگاههائي  -2-11-50

 اجـازه  ديگـر  قطـار  بـه  سپس و شود متوقف شدن ژ  دگا از وپس شده ايستگاه وارد قطار يك
 و نمايـد  هـدايت  را قطـار  دگـاژ  حـد  تـا  جلـو  از اسـت  موظف لكوموتيوران شود داده ورود

 اسـت  موظـف  نيـز  ايستگاه وقت مسئول. بود خواهد قطار ايانته شدن دگاژ مسئول سوزنبان
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 مـورد  قطـار  بـه  گردد مي اعالم وي به سوزنبان توسط كه قطار شدن دگاژ از اطمينان از پس
 . بدهد را ايستگاه به ورود اجازه تالقي

ــه-3-11-50 ــد اهايســتگاه كلي ــامين خــط داراي باي ــيكن باشــند ت ــي در ل  در قطــار دو تالق
 ها ايستگاه و رسند مي ايستگاهه ب همزمانتقريبا  و باشند مي تامين خط فاقد كه ايستگاههائي

 ايسـتگاه  سـمت  بـه  و كنـد  مي حركت شيب از كه قطاري بايد اند شده واقع فراز و شيب در
 و نمـوده  توقف ايستگاه حدود عالمت يا سيمافور از قبل سوزنبان عالمت به توجه با آيد مي
 كنـد  مـي  حركـت  فـراز  در كـه  قطاري و شود ايستگاه وارد هاجاز و عالمت دريافت از پس

 و داده سير ادامه توقف بدون ايستگاه ورودي عالمت يا و سوزنبان عالمت به توجه با بايستي
ــه ــتگاه بـ ــود وارد ايسـ ــتگاههائيكه در .شـ ــر از ايسـ ــمت دو هـ ــراز در سـ ــي فـ ــند مـ  باشـ

 امكــان پــذير همزمــان تالقــي ،ايســتگاه طــرفين در تــامين خــط دو صرفاٌدرصــورت وجــود 
 .مي باشد

 از پـس  بلكـه  داد حركـت  ايسـتگاه  از را تالقي مورد قطار دو نبايد واحد آن در -4-11-50
 حركـت  فرمـان  ديگـر  قطار به بايد ايستگاه جلوي از قطار يك انتهاي عبور و حركت فرمان
 .شود داده

 قطـار  سمته ب را لكوموتيو افكن نور بايستي متوقف قطار لكوموتيوران شب در -5-11-50
 .  كند خاموش تالقي مورد

 .شود رعايت زير نكات بايد قطارها دادن سبقت مورد در -12-50
 يـك  حتمـا  اول قطـار  ورود از پس بايد ديگر قطار از قطاري دادن سبقت براي - 1-12-50

 آن مسـير  سـوزنهاي  و داشـته  وجـود  سـبقت  عمـل  انجام و دوم قطار براي ديگري آزاد خط
 .باشد شده فلق و آماده

 بايـد  شـد  دگـاژ  و وارد ايسـتگاه  بـه  انتهـائي  عالمـت  بـا  اول قطـار  آنكه از پس -2-12-50 
 .گردد آماده گيرنده سبقت قطار عبور و ورود براي ايستگاه آزاد خط مسير سوزنهاي
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 كليـه  مـورد  در فـوق  ماده مفاد باشد متعدد متوقف قطارهاي تعداد صورتيكه در -3-12-50
 . است االجرا الزم قطارها
 : قطار گسيختگي-51 ماده

 ،شـود  مـي  وارد ايستگاه به انتهائي عالمت بدون كه را قطاري ، ايستگاه وقت مسئول -1-51
 متوقـف  را آن ممكـن  طريـق  هـر  به و جلوگيري آن سير ادامه از بايد و نموده تلقي گسيخته
 رسـيدگي  تـا  را بـالك  و خـودداري  قبلـي  ايسـتگاه  بـه  قطـار  ورود اطالع مخابره از و نموده
 .  نمايد مسدود ،كافي

 عبـور  توقـف  بـدون  قطـار  معـذالك  ،شـود  مـي  قطار توقف براي كه اقداماتي با اگر -2-51
 ايسـتگاه  بـه  ناقص قطار عبور اعالم ضمن را انتهائي عالمت فقدان مسئول وقت ايستگاهنمايد
) دفتر يا گراف( در و اطالع وكنترل كننده اعزام ايستگاه به سپس و قطار توقف جهت بعدي
 . نمايد مي  درج آزاد راه

 از را انتهـائي  عالمـت  فقـدان  علـت  و چگـونگي  داشـت  توقف ايستگاه در قطار اگر -3-51
 عالمـت  نصـب  بـا  را قطـار  بايد بوده قطار گسيختگي از غير علت اگر و استعالم قطار رئيس
 الزم بررسـي  كـه  نمايد الماع كنترل به را جريان و داده حركت را آن سپس و مجهز انتهائي
 .آيد عمل به ناحيه فني كميسيون توسط

 متوجـه  ديگـر  جهات يا انتهائي عالمت فقدان واسطه به ايستگاه وقت مسئول چنانچه -4-51
 . دهد اطالع كنترل و قطار  كننده اعزام ايستگاه به فورا را مراتب بايد شد، قطار گسيختگي

 حركـت  ،مجـوز  قطـار  فـرار  بـه  مربوط موارد يترعا و بيني پيش ضمن است موظف كنترل
 و ابـالغ  مربوطـه  ايسـتگاه  مسـئول  بـه  شيب جهت در قطار رئيس معيت در امدادرا لكوموتيو
 كيلومتر 20 حداكثر( مطمئن سرعت با اينكه قيد و احتياط حكم صدور با هم ايستگاه مسئول

 موقـع  بـه  توقـف  بـه  قـادر  لكوموتيـوران  واگنها، رويت صورت در و لحظه هر كه ساعت در
 بـه  توجـه  بـا  و كامـل  احتيـاط  بـا  بايـد  قطار رئيس و لكوموتيوران دارد اعزام بالك به) باشد

 .  نمايد سير بالك در خط جغرافيائي موقعيت
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 هـر  از قبـل  و نزديك آنها به كامل احتياط با ها، واگن مشاهده با لكوموتيوران و قطار رئيس
 از و مهار را واگنها دستي، ترمزهاي بستن و خط كفش گذاشتن با قطار رئيس ،اقدامي گونه

 از اطمينـان  بـا  و انجـام  اتصـال  عمـل  ،مقررات برابر سپس و جلوگيري آنها احتمالي حركت
 حمـل  بـه  نسـبت  كنترل، اطالع با انتهائي واگن هواي آزمايش و قطار سرتاسر در هوا وجود
 .  نمايد مي اقدام گسيخته قسمت
 آزمـايش  و سـالم  سير امكان صورت در ،قطار نمودن تكميل و ستگاهاي به قطار ورود از پس
 ادامه حركت عمومي مقررات طبق قطار و اطالع كنترل به را موضوع مقررات اين طبق ترمز
 رئيس ،نبود ميسر واگنها اتصال امكان راه بين در واگنها رويت از پس چنانچه. دهد مي سير
 رئـيس  و لكوموتيـوران  و اعـالم  طرفين ايستگاههاي و كنترل به تلفنگرام طي را مراتب قطار
 . نمايند مي عمل دستور برابر و توقف محل در قطار
 .  نمايد اقدام مقررات برابر بالك در مانده واگنهاي حمل جهت است موظف كنترل

 زدن بـا  اسـت  موظـف  لكوموتيـوران  شـود  گسـيخته  حركـت  حـين  در قطار چنانچه  -5-51
 . آورند عمل به را ذيل اقدامات و نمايد جلب را ايستگاه و خط ينمامور توجه ممتد سوتهاي

 و سـيرداده  ادامـه  قطـار  از قسـمتي  گسـيختن  محض به است موظف لكوموتيوران -1-5-51
 بـه  ميبايسـتي  قطـار  رئـيس  و نمايـد  توقـف  گسـيخته  قسـمت  شدن متوقف از اطمينان از پس

 ترمـز  بسـتن  بـا  و كـرده  حركـت  گسـيخته  قسـمت  سمت به و شده پياده لكوموتيو از فوريت
 . بدهد را راندن عقب فرمان لكوموتيوران به عالمت ارائه با گسيخته قسمت دستي

 قسـمت  دو كامل احتياط با امكان صورت در موظفند لكوموتيوران و قطار رئيس -2-5-51
 خـود  سـير ه بـ  ترمز آزمايش عمل انجام از پس و متصل مه به مقررات برابر را قطار گسيخته

 .دهند دامها
 در نگرديـد  ميسر بزودي عللي به آنها اتصال گسيخته قسمتهاي توقف از پس اگر -3-5-51

 نامـه  آئـين  طبق ، گرديده متوقف راكه شده گسيخته قسمت  وانتهاي ابتداء بايد صورت اين
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 قسـمت  در متـري  200 فاصله در قرمز پرچم نصب( گردد محفوظ الزمه عالمتهاي  با عالئم
 .دهد اطالع  بيسيم با طرفين وايستگاههاي كنترل به را مراتب سپس و) ارقط جلووعقب

 : قطار فرار -52ماده
 آن حركـت  ،درآيـد  حركـت  بـه   و خـارج  مامورين كنترل از كه اي نقليه وسيله هر -1-52

 بـه  بايد زير شرح به اقداماتي باآن ومقابله كنترل براي صورت اين در كه نامند فرار را وسيله
 . آيد عمل

 كـه  صـنفي  ازهـر   مـامورين  كليه و ايستگاه وقت مسئول فرار، خبر وصول محض به -2-52
 بالفاصـله  و بـوده  الزم اقـدام  بـراي  آماده فورا بايد نمايند مي وظيفه انجام ايستگاه ودر باشند
 اطالع راهداران به امكان صورت در و كنترل و ها واگن فرار سمت ايستگاه به را امر جريان
 قـرار  هـا  واگـن  فرار  مسير در و شيب در كه ايستگاههائي كليه به است موظف ترلكن ،دهد
 قسـمت  روي مـامور  وجـود  ياعـدم  ازوجـود  بايـد  ضـمنا  و داده اطـالع  را جريـان  فورا دارند

 .دنماي حاصل اطمينان شده گسيخته
 فـراري  نقليه وسيله مسير ايستگاههاي در قطارها توقف به نسبت است موظف كنترل -3-52

 هـم  بـا  آنهـا  احتمـالي  برخـورد  از تا كند صادر را الزم دستورات ،آنها ايمني تامين به منظور
 . گردد جلوگيري

 وصـول  محض به است حركت در فراري نقليه وسيله كه ايستگاهي دو بين راهداران -4-52
 يـه نقل وسائط با فراري وسيله تصادف از جلوگيري براي را ممكن اقدامات كليه بايد خبر اين
 . آورند عمل به اي جاده

 اطـالع  محض به بايد است حركت در آن سمت به فراري نقليه وسيله كه ايستگاهي -5-52
 ذيـال  كـه  طريقـي  بـه  ايسـتگاه  مـامورين  و سـوزنبان  وسـيله  به را الزم احتياطي اقدامات فورا

 . آورد  عمل به شود مي داده توضيح
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 در كـه  صـورتي  در ايستگاه مامورين و اريفر نقليه وسيله سمت ورودي سوزنبان -1-5-52
 قفـل  و داده قـرار  فـرار  خط به را مربوطه سوزنهاي بايد باشد داشته وجود فرار خط ،ايستگاه
 .  نمايند

 كـور  خط به بايد را فراري نقليه وسيله نباشد فرار خط ايستگاه در كه صورتي در -2-5-52
 سـريع  مـواد  يا منفجره مواد حامل ورك خط در متوقف واگنهاي اينكه بر مشروط كنند وارد
 .  نباشند شتعالاال
 آزادي خـط  و نداشـته  وجـود  فـرار  خـط  و كـور  خط ايستگاه در كه صورتي در -3-5-52

 تـا  نماينـد  وارد خـط  آن با را فراري نقليه وسيله بايد باشد آزاد نيز مقابل بالك و باشد داشته
 بـه  بالفاصـله  ايسـتگاه  از را فـراري  يـه نقل وسـيله  خروج دقيق ساعت و شود خارج ايستگاه از

 . نمايند مخابره بعدي ايستگاه و كنترل
 باشـد  نداشـته  وجود آزاد خط و كور خط و فرار خط ايستگاه در كه صورتي در -4-5-52
 ،گـردد  ايستگاه به ورود ز ا قبل فراري ليهنق هليوس توقف موجب است ممكن كه اقدامي هر

 از و خـارج  خط از فراري نقليه وسيله كه گذارد باز نيم يزن را ورودي سوزن و داشته معمول
 . شود جلوگيري ايستگاه در موجود واگنهاي يا و قطار با آنها تصادم

 خـروج  و بـوده  اشـغال  نقليـه  وسـيله  حركـت  علت به ايستگاه دو بين خط چنانچه -5-5-52
. گردد جبراني غيرقابل خطرناك حوادث و شديد تصادم موجب ايستگاه از فراري واگنهاي

 از قبـل  را فـراري  وسـيله  باشـد  ميسـر  كـه  طريقي هره ب بايد ايستگاه مامورين و وقت ل مسئو
 . گردند قطار با برخورد و ازايستگاه آن خروج از مانع و متوقف ايستگاه به ورود

 بازگذاردن نيم وامكان بوده  R.Cو  C.T.C پوشش تحت كه درمحورهائي -1-5-5-52
 كليـه   خطـه  ويـك  دوخطـه  آهـن  راه  در فوريت  به ميبايستي، نباشد يسرم وجه بهيچ سوزن

 .  بازنمايند قطارفراري رابراي ومسير نموده متوقف  را مخالف جهت و جهت هم قطارهاي
 عبارتنـد  نمـود  استفاده وانت مي فراري نقليه وسيله كردن متوقف براي كه موانعي -6-5-52
 فواصـل  به ريلها روي در بايد كه قبيل اين واز وارال و هيزم سنگ، خط، كفش شن، كيسه از
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 بايـد  ضـمنا  نماينـد  جلـوگيري  فـراري  نقليـه  وسـيله  حركـت  ادامـه  از تا شوند گذارده متعدد
 . باشد ايستگاه خروجي و ورودي سوزنبان دسترس در كافي ميزان به خط كفش  همواره
 : قطار انتهاي تامپون افتادن -53 ماده

 خط طول در ديگري شيئي هر يا تامپون افتادن از اطالع از پس تگاهايس وقت مسئول -1-53
 آن در قطـار  قبـول  يـا  اعـزام  از قبل بايد باشد داشته را خط خرابي يا حادثه ايجاد احتمال كه

 صـدور  و آزاد راه اخذ با را زين در منطقه، كنترل اطالع و مقابل ايستگاه با مذاكره با بالك
 از پـس  و اعـزام  سـمت  آن بـه  محـل  نزديكتـرين  از و بـالك  لطـو  تمـام  براي احتياط ورقه

 قطـار  اعـزام  يا قبول به نسبت خط آزادي از اطمينان و راه بين از شيئي آن يا تامپون برداشتن
 موافقت و اطالع با تواند مي ايستگاه وقت مسئول نباشدموجود زين در چنانچه و نمايد اقدام
 ايـن  ذيـل  كـه  احتيـاط  ورقـه  صـدور  با و آزاد راه زجوا اخذ از پس را قطار ، ترافيك كنترل
 30 حـداكثر  سـرعت  بـا  ،باشـد  رسـيده  لكوموتيـوران  و قطـار  رئـيس  امضـاء  بـه  بايستي ورقه

 . دارد اعزام بالك طول در آن رفع و مانع افتادن محل تا ساعت در كيلومتر
 باشـد  نشده پيدا نتامپو يا شيئي كه مادام عادي سرعت با وسيله اولين اعزام و قبول حالدرهر
 . است ممنوع ،مشكوك مسير تمام در
 نسبت به توجه با كه نمايد سير سرعتي با لكوموتيوران بايستي بند فوق مي ياجرا در -2-53

 مـانع  با برخورد از قبل بتواند و بوده توقف به قادر لحظه هر خود قطار ترمز خط و ترمز وزن
 .  ندك حركت برنامه مجاز سرعت با مقصد ايستگاه تا آن برداشتن از پس و شده متوقف
 : خطه دو آهن راه در ريلي نقليه وسائط خط از خروج -54 ماده

 مقابـل  مسـير  كـه  نحوي به شده خارج خط از ريلي نقليه وسيله خطه دو آهن راه در گاه هر 
 ذيـل  مـوارد  رعايـت  بـه  موظـف  قطار رئيس و ريلي نقليه وسائط رانندگان نمايد اشغال رانيز
 : بود اهندخو

 كـه  مناسـب  راديـويي  سيسـتم  وسـيله  بـه  بالفاصـله  ديـده  سـانحه  ريلي نقليه وسائط رانندگان
 دو فاصـل  حـد  در كـه  قطـاري  و طرفين ايستگاههاي با باشد آنان اختيار در همواره بايد مي 
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 و نماينـد  مـي  مطلع جريان از را آنان و نموده حاصل تماس نمايد مي تردد منطقه در ايستگاه
 به نسبت امر چگونگي از اطالع محض به موظفند نيز حركت در ريلي نقليه وسائط ندگانران

 .  نمايند اقدام كنترل با تماس و خود نقليه وسائط توقف
 مـورد  در مقـدماتي  امور انجام از پس بالفاصله است موظف ديده سانحه قطار رئيس -1-54

 بـه  سـپس  و جلـو  سـمت  به قابلم خط مسير در ابتدا دستي ترمز بستن و خط كفش گذاشتن
 .  نمايد اقدام خطوط نمودن مسدود به نسبت و نموده حركت خود قطار انتهاي سمت
 : ارتباط قطع -55 ماده

 و تلقـي  ارتبـاط  قطـع  ،علـت  هـر  به ايستگاهها با ارتباط برقراري امكان عدم هرگونه -1-55
 نقليه وسائط ساير يا و زوج يقطارها كليه شود قطع ايستگاه دو بين مخابراتي ارتباط چنانچه

 فقط و گردند متوقف بايد باشند زوج قطارهاي مسير در كه
 مـي  فـرد  قطارهـاي  مسـير  در كـه  اي نقليـه  وسـائط  كليـه  همچنـين  و فرد قطارهاي توان مي 

 . داد حركت زير شرايط طبق كنندرا حركت خواهند
 وسـيله  بـا  قطـار  آخـرين  كـه  نمود حاصل اطمينان ايستگاه وقت مسئول آنكه از پس -2-55

 مـي  اسـت  آزاد راه و شـده  وارد ايسـتگاه  بـه  نموده حركت ارتباط قطع از قبل كه زوج نقليه
 احتيـاط  پروانه صدور با باشدرا مسير همان در كه اي نقليه وسائط ساير و فرد قطارهاي تواند

 محل در و ننموده تجاوز ساعت در كيلومتر 30 از آنها سرعت اينكه بر مشروط دهد حركت
 فاصـله  و كنـد  حركـت  سـاعت  در كيلـومتر  20 سرعت با حداكثر ندارد كافي ديد كه هائي
 .  نباشد دقيقه 40 از كمتر ديگر نقليه وسيله با قطار هر حركت بين زماني

 رئـيس  و لكوموتيـوران  كـه  ،نمايـد  حاصـل  اطمينان ايستگاه وقت مسئول آنكه براي -3-55
 تقليـل  بـا  راهنمـا  ميلـه  يـا  و آزاد راه پروانـه  بدون نقليه وسائط حركت و ارتباط قطع از قطار

 دسـتورات  بـه  توجـه  و احتيـاط  پروانـه  صدور بر عالوه بايد هستند مطلع ترديد بدون سرعت
ــه مربــوط ــاطي دســتور آن ب ــه راجــع احتي ــاط قطــع ب ــراي شــفاهاً را ســرعت تقليــل و ارتب  ب

 . دهد توضيح قطار رئيس و لكوموتيوران
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 مانده بالك در قبلي قطار اگر كه دننماي سير طوري بايستي قطارها اين انلكوموتيور -4-55
 .دنباش توقف آماده كامالً هميشه و نكرده برخورد آن به باشد

 برنامـه  طبـق  كه زوج مخصوص يا مسافري قطارهاي حركت در تاخيري اينكه براي -5-55
 حاصـل  دارنـد  كـافي  اطـالع  آن برنامه از ايستگاهها كليه و كنند مي حركت تنظيمي و معين
 وسيله آخرين لكوموتيوران بوسيله فرد قطارهاي دهنده حركت ايستگاه وقت مسئول ، نشود
 كتبـي  پيغام سازد نمي وارد لطمه مخصوص يا مسافري قطار حركت برنامه به كه فردي نقليه
 بـه  طـار ق آن كـه  يزمان تا و فرستد مي مخصوص يا مسافري قطار ورود انتظار بر مبني را زير

 ،اسـت  نداشـته  دريافـت  را فـرد  قطـار  حركت انتظار بر مبني كتبي پيغام و نشود وارد ايستگاه
 . نمايد خودداري فرد قطارهاي حركت از بايد

 . باشد زير بشرح بايد كتبي پيغام -6-55
 كامـل  بطـور  قطار مشخصات( شماره قطار رسيدن از پس..........  ايستگاه وقت مسئول آقاي
 ايسـتگاه  آن در كـه  را) قطار يك يا( زوج قطارهاي كليه توانيد مي ايستگاه بĤن) دشو نوشته
 توسـط  زوج قطارهـاي  كننده اعزام ايستگاه مسئول نماييد. اعزام ايستگاه اين به است متوقف

 بعـدي  ايسـتگاه  بـه  فـرد  قطارهـاي  قبـول  براي را باال پيام نيز زوج قطار آخرين لكوموتيوران
 . نمايد مي تكرار

 رسـيده  لكوموتيوران و قطار رئيس امضاي به و شده نوشته نسخه دو در بايد پيام اين -7-55
 در دوم نسـخه  و دهـد  تحويـل  بعـدي  ايسـتگاه  بـه  كـه  تسـليم  لكوموتيـوران  به اول نسخه كه

 . شود بايگاني ايستگاه
 نشـود  حاصـل  زيـادي  تـاخير  كلـي  بطـور  نيـز  زوج قطارهـاي  حركت در آنكه براي -8-55

 قطـار  آخـرين  لكوموتيوران بوسيله فرد قطارهاي دهنده حركت ايستگاه وقت مسئول يبايست
 ايسـتگاه  بـراي  را زوج قطارهـاي  رسـيدن  انتظـار  بـر  مبني كتبي پيام دارد مي اعزام كه فردي
 لكوموتيـوران  وسـيله  بـه  زوج قطارهاي اعزام ايستگاه وقت مسئول همچنين و بفرستند بعدي

فرآيندهاى عملياتى سير و حركت مقررات عمومى سير و حركت

١٩٨



 خواهـد  بعـدي  ايسـتگاه  بـه  فرد قطارهاي قبول براي را باال كتبي مپيا نظير زوج قطار آخرين
 . فرستاد

 مسـير  آن در بايـد  كـه  اي نقليـه  وسـيله  يـا  فـرد  قطار ارتباط قطع هنگام صورتيكه در -9-55
 براي را زوج قطارهاي انتظار بر مبني يامغپي ايستگاه وقت مسئول نباشد موجود كند حركت

 هـر  يـا  ايسـتگاه  مامورين از يكي بوسيله قطارها حركت در دزيا تاخير و توقف از جلوگيري
 از پس فقط بعدي ايستگاه و فرستد مي بعدي ايستگاه به پياده باشدحتي مقدور كه اي وسيله
 . دهد حركت باال در مندرج شرايط با را زوج قطارهاي تواند مي مزبور كتبي اجازه وصول

 حركت به نتواند عللي به شود مي داده كتحر ارتباط قطع موقع در كه قطاري اگر -10-55
 بايـد  فـوراً  و كنـد  حركـت  عقـب  سمته ب نبايستي هيچوجه به دهد ادامه خط طول در خود
 وقـت  اسـرع  در قطـار  رئـيس  و كـرده  محفوظ عالمات نامه آئين طبق را قطار وانتهاي ابتداء
 .دهد اطالع قطار كننده اعزام ايستگاه به را مراتب ممكنه

 : خطه دو آهن راه در ارتباط قطع -11-55
 مسـير  از قطـار  هـر  متعارف شرايط در خطه دو آهن راه در ارتباط قطع مواقع در -1-11-53

 فاصـله  بـه  بايسـتي  مـي ) زوج مسـير  از زوج قطـار   - فـرد  مسير از فرد قطار( خود اختصاصي
 . گردد اعزام) دقيقه 40( زماني

 قطـار  اسـتفاده ( بيافتد اتفاق خط متعارف غير مسير در ،ارتباط قطع از قبل هرگاه -2-11-55
 دقيقـا  باشـد  مسـدود  زوج يـا  فـرد  بالكهـاي  از يكي عبارتي  به) بالعكس و زوج مسير از فرد
 . نمود عمل خطه يك سيستم در حركت عمومي مقررات مفاد با مطابق بايستي مي

  : راه بين از قطار مراجعت  يا امداد -56 ماده
 نداشـته  مراجعـت  يـا  سـير  ادامـه  امكان و مانده راه بين در علت هر هب قطاري چنانچه -1-56

 مهـار  از اطمينـان  و لكوموتيـوران  بـا  مسـاعي  تشـريك  ضـمن  است موظف قطار رئيس باشد
 و كنتـرل  بـه  تلفنگرام وسيله به را) قطار انتهاي و ابتدا كيلومتر( قطار توقف دقيق محل قطار،

 . نمايد امداد يتقاضا و داده اطالع طرفين ايستگاههاي
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 امـداد  لكوموتيـو  كننده اعزام RC يا CTC فرماندهي مركز يا ايستگاه وقت مسئول -2-56
 در متوقـف  قطـار  رئـيس  اقـدام  گونـه  هـر  از قبل و كنترل موافقت اخذ از پس است موظف
 محـل  بـه  احتيـاط  حكم با را امداد لكوموتيو و نموده مطلع امداد لكوموتيو اعزام از را بالك
 لكوموتيـو  سـير  مجـاز  سـرعت  و قطـار  توقـف  محل دقيق كيلومتر ،احتياط حكم در و ماعزا
 .نمايد قيد را امداد
 .  گردد مي مخابره تلفنگرامي ،احتياط حكم متن RC يا CTC حالت در: تبصره

 بـه  موتور حالت در و شده تعيين سرعت با برابر امداد لكوموتيو سير سرعت حداكثر -3-56
 . باشد مي ساعت رب كيلومتر 70 جلو

 گـردد،  مـي  اسـتفاده  امـداد  بـراي  مسـافري  قطـار  لكوموتيو از كه ضروري مواقع در -4-56
                و مناســب بــرد  بــا ســيم بــي داشــتن ربــ عــالوه اســت موظــف مســافري قطــار لكوموتيــوران

 .  نمايد عزيمت محل به احتياط حكم
 داشـتن  صـورت  در موظفند مانده راه در قطار رئيس و امداد لكوموتيو لكوموتيوران -5-56

 . نمايند مطلع خود محل و وضعيت از را همديگر سيمي بي ارتباط
 از اطـالع  و مانـده  راه در قطـار  توقـف  محـل  اعالم از پس است موظف قطار رئيس -6-56

 در و امـداد  لكوموتيـو  اعـزام  سمت در قطار از متري 200 فاصله در امداد لكوموتيو حركت
 و رفتـه  امـداد  لكوموتيـو  اسـتقبال  به باشد رويت قابل لكوموتيوران براي خوبي هب  كه محلي
 .  بماند منتظر

 توقـف  مانده راه در قطار از قبل متر 200 است موظف امداد لكوموتيو لكوموتيوران -7-56
 .  نمايد كامل

 از قبل و هدايت قطار سمت به احتياط با را امداد لكوموتيو است موظف قطار رئيس -8-56
 ترمزگيـري،  و كامل هواگيري از پس و متصل را هوا هاي لوله ابتدا قطار به لكوموتيو اتصال

 خـط  كفش عالمات، آوري جمع با ترمز آزمايش انجام از پس و متصل قطار به را لكوموتيو
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 اقـدام  حركـت  جهـت  قطار بودن آماده بر مبني تلفنگرام ارائه به نسبت الزم اقدامات انجام و
 .نمايد

 .پذيرد مي انجام امداد ولكوموتيوران قطار رئيس ترمزتوسط آزمايش عمليات - 1-8-56
 هـيچ  بـه  گـردد  عيـب  رفـع  امداد لكوموتيو تقاضاي از پس مانده راه در قطار چنانچه: 9-56

 و كنتـرل  بـه  را عيـب  رفـع  تلفنگـرام  قطـار  رئـيس  آنكه مگر باشد نمي حركت به مجاز وجه
 . دهد سير ادامه مجوز كسب از پس و ودهنم مخابره طرفين ايستگاههاي

 اعـزام  قطـار  توقـف  محـل  بـه  خـط  فـراز  جهـت  در امـداد  لكوموتيـو  االمكان حتي -10-56
 .باشد امداد لكوموتيو فرستنده ايستگاه سمت به بايد قطار حمل و گرديده

 قطـار  مراجعت خط، موقعيت به توجه با قطار رئيس و لكوموتيوران كه صورتي در -11-56
 تلفنگرامي طي و مطمئن ارتباطي وسيله با قطار رئيس بايستي بدانند صالح را قبلي ايستگاه به

 در. دهـد  اطـالع  كنتـرل  بـه  طـرفين  ايسـتگاههاي  طريـق  از را قطار مراجعت قصد و موقعيت
 سـوار  قطـار  انتهـايي  واگـن  در كـه  حـالي  در قطـار  رئـيس  قطار، مراجعت با موافقت صورت

 اطالعـات  عالمـت،  ارائـه  بـا  يـا  سيم بي طريق از لكوموتيوران با مداوم تماس ضمن شود مي
 .دهد مي لكوموتيوران به قبلي ايستگاه به مراجعت و قطار هدايت جهت را الزم

 قبـل  يـا  سوزن سر در بايستي و باشد مي ساعت در كيلومتر 30 حداكثر قطار اين سير سرعت
 .گردد متوقف ايستگاه ورودي عالئم از

) R.C و C.T.C فرمانده يا( ايستگاه وقت مسئول از ورود اجازه كسب زا پس قطار رئيس
 . دهد مي را ايستگاه به حركت فرمان لكوموتيوران به عالمت ارائه با سيم بي طريق از

 آزاد بـراي  ايسـتگاه  وقـت  مسـئول  الكتريكي، عالئم پوشش تحت ايستگاههاي در -12-56
 بـرگ  طـي  را مراتـب  باشـد  مـي  روشـن  قرمز نور با كه بالك به مربوط اشغال چراغ نمودن
 بـه  نسبت الكتريكي عالئم سيستم در حركت مقررات برابر كه اعالم عالئم مامور به اطالعيه
 طـي اين موضوع  R.C و C.T.C پوشش تحت ودرايستگاههاي.نمايد اقدام عمومي ابطال

 .گردد مي ابالغ ذيربط مامور به تلفنگرام
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 بـه  تلفنگـرام  طـي  قطـار  حركت مبدا ايستگاه عمومي، الابط امكان عدم صورت در -13-56
                پروانـه  از اسـتفاده  مجـوز  مجـاور،  ايسـتگاه  و  C.T.Cفرمانـدهي  يـامركز  ترافيـك  كنتـرل 

 .نمايد مي اخذ مذكور ايستگاه از وسيله اولين اعزام تا را آزاد راه
 .  باشد مي امداد لكوموتيو با تقدم حق ريلي، نقليه وسائط اعزام در -14-56
 شود اعزام تشكيالتي ايستگاه از...  موارد وساير امداد براي لكوموتيو صورتيكه در -15-56
 صـورت  بـه  لكوموتيـو  اعزام باشد، دوار دوارياخط سيني يا مثلث خط فاقد مذكور ايستگاه و

 . است بالمانع الذكر فوق موارد رعايت باجلو به موتور
 .باشد مي ممنوع خط طول در باري رهايقطا تقسيم كلي بطور -16-56
لكوموتيـو   ،چنانچه مراجعت قطار مسـافري در راه مانـده بـه ايسـتگاه اعـزام كننـده       -17-56

بال  (دالگاژ) ايستگاه مقابل با رعايت مقررات مربوطه ادامه سير اين قطارتاممكن نباشد امداد 
 مانع ميباشد.

 : دالگاژ صورت به قطارها حمل -57 ماده
 از منطقـه  يـك  در ،آهن راه سيروحركت برداري بهره معاون صالحديد درصورت - 1-57

 انتهـاي  لكوموتيـودر  نيروي از بااستفاده كشش از نيروي بهينه استفاده لحاظ به و ريلي شبكه
 اسـتفاده  ذيل شرايط برابر نياز حسب لكوموتيو چند يا يك از ،منطقه فراز از عبور براي قطار
 .  شود مي

 . گردد استفاده باتجربه لكوموتيورانان از بايستي قطارها نوع اين در -2-57
 .  ميباشد بالمانع قطار رئيس بدون لكوموتيوكمكي اعزام -3-57
 بايسـتي  قطار رئيس همچنين و)  انتهائي و فرماندهي(  لكوموتيو دو هر لكوموتيوران -4-57

 .باشند سيم بي به مجهز
 ممنــوع،  باشــد وجودداشــته دومحـوره  آنهــاواگن ايانتهــ در كـه  ژــ قطارهــاي دالگـا  -5-57

 . باشد مي
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 انجـام  فرمانـدهي  لكوموتيـوران  باهماهنگي را دالگاژ عمليات ، انتهائي لكوموتيوران -6-57
 . دهد مي

 وزن بـه  نيـز  انتهـائي  لكوموتيـو  وزن بايـد  دالگاژي قطارهاي ترمز درصد محاسبه در -7-57
 . گردد اضافه قطار

 انتهـائي  لكوموتيو روي بر حركت عمومي مقررات طبق بايستي قطار هائيانت عالمت -8-57
 . گردد نصب

 صـورت  قطـار  بـه  انتهـائي  لكوموتيـو  هـواي  لولـه  اتصـال  بدون قطارها اينگونه اعزام -9-57
 . گيرد مي
 در گـردد  متوقـف  راه بـين  در قطـار  فرمانـدهي،  لكوموتيـو  خرابـي  علـت  به چنانچه -10-57

 عمومي مقررات برابر انتهائي لكوموتيو از ضرورت بر بنا امداد وتيولكوم وجود عدم صورت
 . نمود استفاده امداد لكوموتيو عنوان به توان مي حركت

 مقـررات  ورعايـت  منطقـه  شـرايط  بـه  باتوجـه  مبـداء   ايسـتگاه  بـه  قطار مراجعت -1-10-57
 .ميباشد بالمانع) وكنترل طرفين ايستگاههاي وموافقت اطالع( حركت عمومي
  : منفرد لكوموتيو اعزام دستورالعمل -58 ماده

 باشـد  مثلـث  خـط  يـا  و دوار خط يا سيني داراي كه ييها ايستگاه از منفرد لكوموتيو -1-58
 مراجعـت  منظـور  بـه  خـط  طـول  ايستگاههاي به اعزام يا و بالك از قطار حمل  امداد، جهت
 ايسـتگاه  سـمت  كـابين ( جلـو  بـه  موتـور  صورت به بايستي مي همواره ، مبدا ايستگاه به قطار
 . گردد اعزام) كننده اعزام

 جهـت  مثلـث،  خط يا دوار خط يا سيني داراي ايستگاههاي از منفرد لكوموتيو اعزام -2-58
 سـمت  بـه  قطـار  سـير  ادامـه  منظـور  بـه  خط طول ايستگاههاي يا بالك از قطار حمل وياامداد

 . گردد مي ماعزا جلو به كابين صورت به ، كننده اعزام ايستگاه
 70)درهـزار  18 فراز و شيب تا جلو به موتور( منفرد لكوموتيو نواع ا سرعت حداكثر -3-58

 و باشـد  مـي  سـاعت  در كيلـومتر  DF8B-1 (40( چيني ولكوموتيوهاي ساعت در كيلومتر
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 و. گـردد  مـي  معـين  سـاعت  در كيلـومتر  40 تـا  حـداكثر  آن از بـاالتر  فرازهاي و شيب براي
ــرعت ــاير سـ ــالكوم سـ ــته وتيوهـ ــه بسـ ــوع بـ ــتم نـ ــز سيسـ ــارا ترمـ ــاون آنهـ ــان معـ   ناوگـ

  نمايد مي مشخص آهن راه
ــورتي - 1-3-58 ــه درص ــو ك ــداد لكوموتي ــال ام ــده اتص ــه ش ــافري ب ــور قطارمس ــه موت  ب

 دارد وجـود  مناسـب  لكوموتيـو  يـا  دوار ياسـيني  مثلـث  خـط  كـه  ايسـتگاهي  جلوباشدتااولين
 .نمايد مي تبعيت منفرد ولكوموتي  سرعت مطابق سيردهد ادامه بخواهد
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 ششم فصل

  عمليات و نجات قطار حركت

 روب برف و خط





 : نجات قطار -59 ادهم

 بـه  هميشـه  ،شـود  مـي  داده حركـت  حـوادث  و سوانح هنگام به فقط كه نجات قطار -1-59
 . گردد مي نگهداري آزاد و مخصوص خطي در كامل سازمان با و آماده حالت

 يا ن منطقهناوگا اداره رئيس سوانح يآور جمع عمليات در را نجات قطار سرپرستي -2-59
 . بود خواهد دار عهده او نماينده

ــامورين -3-59 ــاي م ــه نجــات قطاره ــر در ك ــه ه ــين از منطق ــامورين ب  انتخــاب مجــرب م
 وفهرست قطار سازمان مشخصات و باشند ساكن ايستگاه سازماني منازل در بايد ،گردند مي

 لـزوم  صـورت  در تا باشد منطقه كنترل ختيارا در بايستي آن موظف مامورين نشاني و اسامي
 . شوند خوانده فرا خدمت به وقت اسرع در و
 كميسـيون  اعضـاء  وسيله به يكبار هرماه بايستي الاقل نجات قطار وسائل و تجهيرات -4-59

 دفتـر  در  مراتـب  نقصـي  هرگونـه  مشـاهده  صـورت  در و بازديـد  طقهنم سوانح از جلوگيري
 منطقـه  شـبكه  بـر  نظـارت  و ايمنـي  گروه رئيس. گردد درج ربوطهم ايستگاه بازديدكميسيون

 . نمايد پيگيري معايب رفع تا را موضوع است موظف
 معيت در موظفند منطقه شبكه بر نظارت و ايمني و ناوگان ادارات يانمايندگان روسا -5-59

 گواهي آن براي و بازديد را نجات قطار يكبار روز پانزده هر ناقله آالت بازديد پست مسئول
 .نمايند صادر قطار سالمت تائيد و ترمز آزمايش

 سـانحه  محـل  بـه  وقت اسرع در خط انسداد و ضرورت هنگام به بايستي نجات قطار  -6-59
 . بود خواهد مقدم نقليه وسائط كليه به آن حركت و گردد اعزام
 تعميراتـي  و سـاختماني  مصالح حمل و ريزي باالست عمليات قطار  -60 ماده
  : خط

 فوريـت  خـط  عمليـات  و تعميرات لحاظ از كه مواردي از غير عمليات قطار حركت -1-60
 و مـانع  پـذيردتا  انجـام  اسـت  كمتر قطارها ساير تردد كه ساعاتي در بايد االمكان حتي ،دارد
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 را مربوطـه  كنتـرل ، قبل روز بايستي منظور اين براي و نشود فراهم قطارها ساير براي تاخيري
 .  نمايد بيني پيش را كار انجام و قطار اعزام برنامه ،كنترل و مطلع عمليات ارقط اعزام از
 راه بـين  در عمليـاتي  نـوع  هـر  انجـام  براي تواند مي عمليات قطار كه را زماني مدت -2-60

 . شود ابالغ قطار رئيس و لكوموتيوران به و قيد احتياط ورقه در بايد باشد داشته
 بـين  در تواند مي قطار عمليات كه زماني ،مدت قطار حركت لقبو و تقاضا موقع در  -3-60
 ثبـت مـي   ،كنـد  مراجعت ايستگاه همان به يا و عزيمت مقابل ايستگاه به و نمايد عمليات راه

 تجهيـزات  وسيله به بايد ايجاد شود عمليات برنامه در تغييري عللي به كه صورتي در و گردد
 و شده داده اطالع خواهدكرد حركت آن سمت به كه ايستگاهي و كنترل به مراتب ارتباطي
 .  كند جلب را ايستگاه موافقت طريق بدين

 و نمايد تجاوز خط آن باري قطارهاي سير سرعت از نبايد عمليات قطار سير سرعت  -4-60
 بـا  و آهسـته  قـدري  بـه  بايـد  خـط  عمليات سرپرست دستور طبق بر عمليات محل در سرعت
 . ه نكندايجادمخاطر كه باشد احتياط

 بـه  قطـار  موظـف  مـامورين  را نقليه وسيله هرگونه تردد و مانور مسئوليت حال هر در -5-60
 بـا  مشـترك  مسـئوليت  حـدود  در خـط  عمليات سرپرست دستورات مسئوليت و داشته عهده

 مـي  اجـرا  غيرقابـل  فني دستورات و مقررات با تطابق عدم صورت در و بوده مزبور مامورين
 .  باشد

 ،نبايد جلو در واگنها و عقب در لكوموتيو صورت به عمليات قطار حركت موقع در  -6-60
 واگـن  در راهنمائي براي بايد قطار رئيس و نمايد تجاوز ساعت در كيلومتر 30از آن سرعت
 . بدهد قطار مامورين و لكوموتيوارن به را الزمه فرامين و عالئم موقع به و باشد قطار جلوي

 لكوموتيـوران  كنـد  مـي  حركـت  كـه  ايسـتگاهي  هـر  به قطار ، ياتعمل انجام از پس -7-60
 اجـازه  و عالمـت  بـا  فقـط  و متوقـف  ايسـتگاه  ورودي سـوزن  مقابل در را قطار است موظف
 . شود ايستگاه وارد زرد چراغ رويت يا سوزنبان
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 بـه  شود گذارده اجراء موقع به عمليات قطار مورد در بايد كه احتياطي دستورات اهم -8-60
 . باشد مي زير شرح

 عمليـات  قطـار  رئـيس  طـرف  از كـه  واگنهـائي  در بايد مامورين ساير و كارگران -1-8-60
 . شوند سوار شود مي تعيين آنها براي مربوطه

 عمليـات  قطـار  كـه  شـوند  پياده و سوار توانند مي وقتي مامورين كليه و كارگران -2-8-60
 .بدهد را شدن پياده و سوار اجازه قطار رئيس و باشد متوقف

 ايمـن  كـه  سمتي از خط طول در و ايستگاه سكوي سمت از هميشه بايد كارگران -3-8-60
 . شوند پياده و سوار باشد تر
 بايـد  واگنهـا  بـارگيري  يا تخليه مامورين و كارگران عمليات قطار حركت از قبل -4-8-60

 بـه  شـدن  خـم  و واگـن  روي رفـتن  راه از قطار حركت حين در و گردند واگنها مستقر روي
 لبـه  روي ايسـتادن  همچنـين  .نماينـد  خـودداري  اكيـداً  خارج به اشياء نمودن پرتاب و اطراف
 . است ممنوع سپرها روي و واگن

 و گـذارده  واگنهـا  در كـار  لـوازم  كليـه  كـه  شـود  مراقبـت  عمليات خاتمه از پس -5-8-60
 صـفحه  كـش  شـن  واگنهـاي  در ضـمناً  و شـود  بسـته  واگنهـا  حفاظ جانبي ستونهاي همچنين
 سـاير  و ماگنـت  بـا  آن برخـورد  از تـا  آوري جمـع  مربوطـه  دسته وسيله به شن كننده تسطيح

 . شود جلوگيري خط منصوبه تجهيزات
 تسـطيح  شده ريخته باالست نمايد دقت كه دارد مسئوليت خط عمليات سرپرست -6-8-60

 آمـاده  حيـث  هر از يهنقل وسائط عبور نظر از خط و نمانده باقي خط روي در اشيائي و گردد
 .  باشد بالمانع و
 خــالي قطــارروي رئــيس توســط باالســت تخليــه بعــداز بارداروخــالي دســتگيره - 7-8-60

 .قرارگيرد
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 مسـتلزم  كـه  بـرداري  بهـره  تحـت  خطـوط  در ريلگذاري عمليات -61 ماده
 : باشد مي خط انسداد

 صالحيت افراد مسدود كننده خط: -1-61
 وسازه هاي فنيرئيس گروه نظارت خط  الف:

 ب:كارشناس مسئول نظارت خط وسازه هاي فني
 ج:كارشناس نظارت خط وسازه هاي فني

 د:مديرپروژه شركتهاي پيمانكاري نگهداري خطوط(پس از انعقادقرارداد)
(پـس   رئيس ومعاون حوزه،رئيس ومعاون كارگاه شركتهاي پيمانكاري نگهداري خطوط ه:

 از انعقادقرارداد)
 دكننده موظف است پس ازپايان عمليات نسبت به آزادي خط اقدام نمايد.فردمسدو تبصره:

 سـازه  و خط كل هادار طرف از كارگاه برنامه بايد عمليات گونه هر شروع از قبل -1-1-61
 بـه  و بررسي قطارها آمد و رفت برنامه به توجه با تا اعالم سيروحركتاداره كل  به فني هاي
 مـورد  را عمليـات  برنامـه  كه است مكلف منطقه ترافيك ترلكن و گردد ابالغ مربوطه منطقه
 يـك  داراي بايـد  كارگـاه  هـر  . نمايـد  موافقـت  خـط  انسـداد  بـا  موقـع  بـه  و داده قـرار  توجه

 . باشد قطارها حركت مسئول نفر يك و عمليات مسئول سرپرست
 اسـت  موظـف  كارگـاه  سرپرسـت  ، روزانه عمليات شروع از قبل ساعت نيم روز هر -2-61
 طـرفين  ايسـتگاههاي  و منطقـه  كنتـرل  بـه  قطارهـا  حركـت  مسئول وسيله به را عمليات رنامهب

 . دهد اطالع نقليه وسائط و قطارها تردد جهت كارگاه
 بـه  توجـه  بـا  خـط  انسـداد  بـا  ايستگاه و كنترل موافقت كسب از پس حركت مسئول -3-61

 . نمود خواهد اعزام را عملياتي قطارهاي  برنامه،
 اعـزام  امكـان  بـراي  ، عمليـات  محـل  از اطـالع  از پـس  بايـد  كارگاه حركت ولمسئ -4-61

 دسـتگاه  بـه  مجهـز  موقـت  ايسـتگاه  دو عمليـات  محل طرفين در ،آالت ماشين و نقليه وسائل
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 محـل  و ايسـتگاه  بـين  نقليـه  وسـائط  آمـد  و رفت تا نمايد مي برقرار تلفن يا سيم بي ارتباطي
 . گيرد انجام آزاد راه اخذ به مربوط نامه نآئي و مقررات طبق موقت ايستگاههاي

 در مـانور  عمليـات  همچنـين  و موقـت  ايستگاه دو بين عمليات انجام در نظارت فقط  -5-61
 طـرفين  در عمليـات  و مـي باشـد   حركـت  مسـئول  عهـده  به كارگاه و عمليات محوطه داخل

 دو روساي عهده به كماكان مربوطه مقررات طبق طرف دو ايستگاههاي تا موقت ايستگاهها
 . بود خواهد مذكور ايستگاه

 پسـت  فقـدان  صورت در شوند مي اعزام عمليات و مسدودي منطقه به كه قطارهائي -6-61
 ترمـز  آزمايش ايستگاه وقت مسئول اطالع با قطار رئيس و لكوموتيوران وسيله به بايد بازديد
 . دنگرد اعزام خط طول به مربوطه دفتر در ثبت از پس و شود

 بـراي  فقـط  و اسـت  ممنـوع  جرثقيـل  بـا  ايسـتگاهها  در مـانور  عمليات هرگونه انجام -7-61
 خـط  نصـب  لـوازم  و وسائل ساير و تراورس و ريل بارگيري و تخليه و گذاري ريل عمليات
 حركت ميدان و ننمايد تجاوز واگن دو از جرثقيل به متصل يواگنها تعداد اينكه بر مشروط
 نيـز  فاصـله  اين در و بود خواهد مجاز ،نباشد متر چهل از بيش ربا هر عقب و جلو از جرثقيل

 از كـه  خـط  مسـئول  مـامور  توسـط  محدوده اين انتهاي و ابتداء در عمليات انجام از قبل بايد
 و گـذاري  ريـل  سرپرست .شود گذارده ، كفش خطشود مي تعيين كارگاه سرپرست طرف
 .باشند مي مقررات اين انجام كنترل و اجرا مسئول مربوطه حركت مسئول
  : االحداث جديد درمحورهاي عمليات قطار اعزام - 62 ماده
 و روسـازي  ماشينهاي و ريلي جرثقيلهاي و نقليه وسائط عمليات، قطار حركت  -62-1 ماده

 زيـر  شـرح  بـه  بايد نباشد برداري بهره تحت كه جديد خطوط در جوشكاري و ريل گذاري
 . شود انجام

 امـر  در ايمنـي  تـامين  منظـور  بـه  موظفند احداث دست در هاي روژهپ كارفرمايان -1-1-62
 اخـذ  و بررسـي  جهـت  و تهيـه  را عمليـات  برنامه  آالت، ماشين و نقليه وسايط و قطارها تردد

 . نمايند ارائه آهن راه به موافقت
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 كـل  ادارات توسـط  الزم هـاي  هماهنگي عمليات، برنامه با آهن راه موافقت از پس -62 -2
 و ايمنـي  كشـش، نيـروي   الكتريكي، عالئم و ارتباطات  سيروحركت، فني، هاي زهسا و خط

 . آيد مي عمل به آهن راه ذيربط منطقه و شبكه بر نظارت
 و گسـتردگي  اساس بر كارگاه هر عمليات اداره براي است موظف پروژه كارفرماي -3-62

 . نمايد معرفي هنآ راه به را ذيل شرح به صالحيت واجد اشخاص اجرائي، عمليات نوع
 جـوش  اكيـپ  مسئول نفر يك ،گذاري ريل عمليات مسئول يكنفر ،كارگاه سرپرست يكنفر

 منطقه ارتباطات مسئول نفر يك ،حركت مسئول نفر يك ،درز ريل
 نظـارت  به مكلف و باشد مي كارگاه عملياتي امور تمام مسئول كارگاه سرپرست -1-3-62

 . است مربوطه هاي دستورالعمل و مقررات اجراي بر دقيق
 ايـن  مفـاد  مطـابق  الزم هـاي  تائيديـه  اخـذ  از پـس  توانـد  مـي  كارگـاه  سرپرست  -2-3-62

 داشـته  عهـده  بـه  را حركت يت مسئول جز به فوق موارد از بعضي مسئوليت همزمان مقررات
 .  باشد

 اجـراي  هنگـام  در مامورين انگاري سهل و مقررات صحيح اجراي عدم مسئوليت -3-3-62
 مربوطـه  پيمانكـاران  و كارفرمـا  عهـده  بـه  نيستند برداري بهره تحت كه خطوطي در عمليات

 . داشت نخواهد مسئوليتي و تعهد هيچگونه مورد اين در آهن راه و بوده
 بـه  كـار  شـروع  از قبـل  را خـود  روزانه كار برنامه بايد ريلگذاري عمليات سرپرست -4-62

 برنامـه  ايـن  است موظف نيز حركت مسئول و رسانده ارتباط مسئول و حركت مسئول اطالع
 . برساند روز همان شده تشكيل ايستگاههاي مسئولين اطالعه ب را روزانه

 داشـت  خواهـد  اختيار در عمليات توسعه به توجه با را الزم مامورين حركت مسئول -5-62
 منطقـه  در را هـا  ماشـين  و هـا  جرثقيـل  ، نقليـه  وسـائط  ، عمليـات  قطارهاي حركت امور كه

 . دهد انجام آزاد راه پروانه سيستم با حركت عمومي مقررات طبق عمليات
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 مسـتقل  تلفن خط بايدداراي گردد مي نصب سوزن آن در كه ايستگاه ساختمان هر  -6-62
 ايـن  .شـود  تعيـين  آنجـا  در ايسـتگاه  مسـئول  نـام ه ب حركت مامور نفر يك يدبا الاقل و  بوده
 . باشد مي تگاهايس رئيس مانند وظايفي داراي مامور

 در و تعيـين  حركـت  شـرايط  واجـد  مـامورين  بايـد  عمليـات  منطقه انتهاي و ابتدا در -7-62
 و قطارهـا  تـردد  و تقسـيم  بـالك  چنـد  بـه  منطقـه  باشد زياد عمليات منطقه طول كه مواردي
 بالكهاي در مامورين گيرد صورت حركت عمومي مقررات طبق بايد ماشينها و نقليه وسائل
 مسـئول  موارد قبيل اين در و باشند مي ترافيك متصدي وظايف داراي عمليات همنطق داخل

 معرفـي  يكديگر به را بالك هر طرفين مسئول و ها بالك تعداد است موظف منطقه حركت
 .  كند

 آمـد  و رفـت  رسـد  مـي  اتمـام ه بـ  گـذاري  ريل و روسازي عمليات كه منطقه هر در -8-62
 . گردد انجام حركت عمومي مقررات طبق بر بايستي قطارها

 كـه  مـوقتي  توقفگاههـاي  يـا  ايسـتگاهها  بـه  ورود از قبـل  ماشينها و نقليه وسائط تمام -9-62
 رئيس و لكوموتيوران و متوقف ورودي سوزن جلو در بايستي باشند مي بالك سوزن داراي
 برنامـه  تغييـر  گونـه   هـر  شـوند  ايسـتگاه  وارد مسـير  صحت و سالمت از اطمينان از پس قطار

 بيسيم اي تلفن وسيله به فوراً ايستگاه مسئول توسط بايد ماشينها و قطار و نقليه وسائط حركت
 . شود انجام برنامه تغيير وي موافقت با و برسد منطقه حركت سرپرست اطالع به

 و تحويـل  از قبـل  موظفنـد  احـداث  دسـت  در خطـوط  هاي پروژه كارفرمايان كليه -10-62
ــد خطــوط تحــول ــه احــداثي جدي ــي حفــظ منظــور ب ــردد ايمن ــي، ناوگــان ت  و شــرايط ريل

 نماينـد  رعايـت  دقيقا را ريلي نقليه وسايل سيروحركت با مرتبط ايمني و فني دستورالعملهاي
 كارشناسان كه است ضروري مقررات و ضوابط اجراي بر آهن راه كامل نظارت لحاظ به و

 عمـل  بـه  بازديـد  پـروژه  تعمليـا  اجـراي  نحوه از مرحله سه طي در حداقل آهن راه منتخب
 . ننمايد روزب  اي بازدارنده مشكالت نهائي تحول و تحويل از قبل  تا آورند
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 :دار پروانه روب برف قطار -63 ماده
 مخزنـدار  واگـن  يـك  و دار پروانـه  روب بـرف   لكوموتيـو،  شامل: روب برف قطار -1-63

 . كامل تجهيزات با كابوس واگن ،باشد الستيكي لوله و دستي تلمبه داراي بايد كه سوخت
 عمليات براي هروقت و تعيين آهن راه طرف از دار پروانه روب برف استقرار مراكز -2-63

 .  نمايد مراجعت توقف محل به بايد كار خاتمه از پس گرديد اعزام محلي به روبي برف
 اصـلي  محـل  كـه  مربوطـه  منطقـه  نظـر  زيـر  دار پروانه روب برف متخصص ماموران -3-63
 . بود خواهند ناوگان اداره  تابعه مامورين از و وظيفه انجام است روب برف تقراراس
 كميسـيون  و باشـد  كـار  بـه  حاضـر  و تعميـر  سـال  مسـاعد  فصـول  در بايد روب برف -4-63

 در كـار  بـراي  را روب بـرف  آمـادگي  كـه  اسـت  موظف مربوطه ناحيه سوانح از جلوگيري
 كشــش، نيــروي كــل، ادارات اطــالع بــه ســال هــر مــاه مهــر اول روز در ســالم كــامال وضــع

 قطـار  تـاريخ  آن از برسـاندو  فنـي  هـاي  وسازه خط و شبكه بر نظارت و ايمني سيروحركت،
 . باشد حركت براي آماده مربوطه مامورين با روز شبانه ساعت تمام در روب برف

 مـامورين  آذوقـه  اسـت  موظـف  شـود  مـي  واقع آن در عمليات كه مربوطه كل اداره -5-63
 رئـيس  روب برف قطار سرپرست(  بگذارد روب برف قطار سرپرست دسترس در و راتامين
 ). بود خواهند دار عهده كل مدير يا فني معاون را عمليات سرپرستي و او نماينده يا ناوگان

 خواهنـد  عبارت شوند مي اعزام عمليات براي كه هنگامي روب برف قطار مامورين -6-63
 لكوموتيــوران  روب، بــرف اپراتــور كمــك اپراتــورو ، روب فبــر قطــار سرپرســت از بــود

 نيـاز  مـورد   تجهيـزات  بـا   قطـار  رئـيس  نفر يك و تداركات ،مامور كارگر تعدادي ،مجرب
 را عمليـات  محـل  بـا  طـرفين  ايسـتگاههاي  و كنتـرل  بين  ارتباط كه مناسب ارتباطي وسيستم
 بـرف  قطـار  معيت در بايستي كه ديگري  واحدها و خط مامورين تعيين .نمود خواهد برقرار
 . باشد مي عمليات رئيس تشخيص با نمايند خدمت روب

 اطالعـات  بـه  بايـد  فقـط  عمليات منطقه طرفين ايستگاههاي روساي و مربوطه كنترل -7-63
 طرز ضمنا نمايد اتخاذ را الزمه تصميمات آن طبق و نموده توجه روب برف قطار سرپرست
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 عمليـات  منطقـه ه بـ  بايـد  آن از پـس  كـه  ايسـتگاهي  آخـرين  رد دار پروانه روب برف تنظيم
 . شود مي انجام روب برف قطار سرپرست دستور طبق كنند حركت

 كـامال  روب بـرف  كـه  گردد مطمئن عزيمت از قبل بايد روب برف قطار سرپرست -8-63
 يسوختگير و آبگيري كامال بايد مبداء از قطار حركت از قبل همچنين و است كار به آماده
 محـل  بـه  رسـيدن  از قبـل  ايستگاه آخرين در و باشد آن همراه الزم وسائل كليه و باشد شده

 يكبـار  و تكميـل  حيـث  هـر  از و بازديد مجدداً قطار و روب برف سوخت و آب نيز عمليات
 . گردد حاصل اطمينان آن بودن كامل از و شده كنترل لوازم و وسائل ديگر

 از نبايـد  روب بـرف  قطـار  رسـيدن  انتظـار  بـه  هيچگاه گير برف مناطق خط مامورين -9-63
 تميز به نسبت هميشه بايد و نمايند غفلت خط نگهداشتن آزاد براي خود مسئوليت و وظايف
 را روب ف بـر  اعـزام  تقاضـاي  مربوطـه  مركـز  از هنگـامي  فقـط  و نماينـد  اقـدام  خط نمودن
 .  نباشد ميسر خط كردن باز موجود وسائل و نفرات با كه بنمايند

 خواهـد  متقـد  حـق  قطارها كليه بر عمليات محل به عزيمت هنگام روب برف قطار -10-63
 هـاي  ماموريـت  بـراي  تا اعزام استقرار محل به سريعا عمليات خاتمه از پس بايستي و داشت

 . گردد آماده بعدي احتمالي
 مـي  را خـط  بـودن  مسـدود  و برف وضع و باشد مي جلو در كه روب برف اپراتور -11-63
 و داشـته  ارتباط سيم بي دستگاه يا سوت وسيله به  روب برف قطار  لكوموتيوران با بايد بيند

 .  نمايند حاصل توافق يكديگر با كار به شروع از قبل شود مبادله بايد كه عالئمي به نسبت
 آهسـتگي  و احتيـاط  كمـال  بـا  بايـد  روبـي  برف عمليات هنگام روب برف حركت -12-63

 . نشود وارد آن متعلقات ساير و سپر و پروانه به اي صدمه فشار اثر در كه گيرد انجام
 براي باشند مي محل در كه او جانشين يا حوزه رئيس با روب برف قطار سرپرست -13-63

 . نمود خواهند توافق شود ريخته بايد طرف كدام به برف اينكه
 حـوزه  رئـيس  اهايسـتگ  بـه   روب بـرف  رسـيدن  و خـط  شـدن  بـاز  از پس بالفاصله -14-63

 بـه  را خـط  آزادي تلفنگرامـي  داشته شركت روبي برف عمليات در كه او جانشين يا مربوطه
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 و آهـن  راه بـه  را مراتـب  نيـز  ناحيـه  و اعـالم  مربوطـه  ترافيـك  كنترل و مجاور هاي ايستگاه
 . نمايد مخابره شبكه بر نظارت و ايمني و فني هاي سازه و خط سيروحركت، كل ادارات

 پروانـه  صـدور  و حركـت  مجـوز  بـا  بايـد  خـط  شـدن  بـاز  از پس قطاراعزامي ولينا -15-63
 . بود خواهد لكوموتيوران تشخيص با قطار اين سير سرعت. گردد اعزام احتياط

 طبــق بــالعكس و عمليــات محــل تــا حركــت مبــداء از روب بــرف قطــار مســئوليت -16-63
 سرپرسـت  دسـتور  با مربوطه عمليات كليه محل در و قطار رئيس با حركت عمومي مقررات

 .بود خواهد روب برف قطار
 : خطه دو محورهاي در خط تعميرات هنگام ايمني دستورالعمل -64 ماده

 و خطـوط  تعميـرات  و نگهـداري  مـامورين  ايمنـي  تـامين  و سـالمت  حفـظ  منظور به -1-64
 در منـدرج  هـاي  دسـتورالعمل  رعايـت  بـر  عـالوه  خطـه،  دو مسـيرهاي  در ريلي نقليه وسايط
 كامل صورت به بايست مي خطه دو محورهاي در ذيل موارد سيروحركت، عمومي مقررات
 گردد رعايت

 تعميـرات  بـه  اقـدام  خـط  نمـودن  مسـدود  بـدون  تعميراتـي  هاي اكيپ صورتيكه در -2-64 
  :بنمايند

ــه دادن قــرار از -1-2-64 ــزار و خــط ادوات اشــياء، هرگون ــر آالت اب  در و خطــوط روي ب
 .  نمايند خودداري اكيدا آنها مجاورت

 و نشسـتن  از و نشـده  وارد مجـاور  خـط  حريم به بايست مي كارگري هاي اكيپ -2-2-64
 دوقطـارزوج  عبورهمزمـان  ودرهنگـام  نمـوده  خـودداري  اكيـدا  مجـاور  خـط  روي بر تجمع

 .نمايند دومحورخوداري درحدفاصل ازايستادن عمليات، وفردازمحل
 شـود  گمارده تعميراتي هاي اكيپ در بان ديده عنوان هب نفر 2 همواره بايست مي -3-2-64
 نـواختن  بـا  را كـارگري  هـاي  دسـته  تعميـرات،  محل به نقليه وسايط شدن نزديك هنگام كه

 نقليـه  وسـيله  شـدن  نزديك از اكيپ، سرپرست به بيسيم طريق از يا و اخباري عالئم و سوت
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 از ايمنـي  مـوارد  رعايـت  ضمن موظفند مامورين و كارگران اينصورت در. سازد آگاه ريلي
 . بگيرند فاصله خطوط

 1000 در را خـط  در كـارگر  دسته عالمت موظفند تعميراتي هاي اكيپ مسئولين -4-2-64
  زيـر،  تصوير مطابق فرد و زوج خط 2 هر چپ و راست سمت در عمليات محل از قبل متري
 .نمايند نصب

 53تصوير شماره 
 راننـدگان  بـراي  محـور  دو درهـر ) خـط  در كارگر( بهمنصو تابلوهاي به توجه - 1-4-2-64

 .باشد مي االجراء الزم شوند مي اعزام متعارف غير ازخط كه ريلي نقليه وسايط
 داراي هـاي  لبـاس  از بايسـت  مـي  تعميراتي هاي اكيپ مامورين و كارگران كليه -5-2-64

 . نمايند استفاده شب و روز در شبرنگ
 نظيـر  الزم ايمنـي  تجهيـزات  بـه  مجهز اكيپ بايست مي شب، در كار صورت در -6-2-64

 . باشد دهنده هشدار هاي چراغ وكتور پروژ
 بـا  خطـوط  مـابين  كـه  اسـت  بهتـر  كـارگري،  هـاي  اكيپ ايمني باالبردن منظور به -7-2-64

 . شود استفاده نوري دهنده هشدار هاي سيستم از يا و گردد جدا يكديگر از طناب از استفاده
 يكـي  نمـودن  مسدود با خطي آالت ماشين يا و كارگري هاي اكيپ كه صورتي در -3-64
 :  بنمايند تعميراتي عمليات انجام به اقدام خطوط از
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 در و خطــوط روي بــر آالت ابــزار و خــط ادوات اشــياء، گونــه هــر قــراردادن از -1-3-64
 .نمايند خودداري اكيدا آنها مجاورت

 و نشسـتن  از و نشـده  وارد مجـاور  خـط  حريم به بايست مي كارگري هاي اكيپ -2-3-64
 و اپراتورهـا  ورود ضـرورت  صـورت  در. گـردد  خودداري اكيدا مجاور خط روي بر تجمع

 عمليــات چگــونگي از بازديــد جهــت عمليــات نــاظرين و مكــانيزه آالت ماشــين متصــديان
 اكيـپ  سرپرسـت  بـا  اقـدام  هرگونـه  از قبـل  بايسـت  مـي  مجـاور،  خـط  حـريم  در دستگاهها،
 .  نمايند اقدام نگهبان گماردن و نقليه وسيله وجود عدم از اطمينان از پس و مودهن هماهنگ

 اگردرمحورهــاي دو خطــه ،يــك خــط مســدود باشــد، هنگــام تعميــرخط آزاد،   -3-3-64
 متـري  1000 در را خـط  در كـارگر  دسـته  عالمـات  موظفنـد  تعميراتـي  هـاي  اكيپ مسئولين
 آزاد خـط  ررويد  )زيـر  شـكل  مطـابق ( خطـه  يـك  مقررات طبق بر و عمليات محل طرفين
 .  نمايند نصب

 .يابد تغيير خط در كارگر دسته عالمات محل بايستي عمليات محل جابجائي با -4-3-64
  بان ديده يك مجزا صورت به مكانيزه آالت ماشين از يك هر براي بايست مي: 5-3-64

 
 54تصوير شماره 

 بـاني  ديـده  هنگـام  در و بپـردازد   بـاني  يـده د عمل فقط به بايست مي بان ديده. شود گمارده
سرپرست و .باشد سيم بي يا و اخباري عالئم  سوت، نظير صوتي دهنده هشدار لوازم به مجهز

 كنترل مسئوليتدرهرحال  و نموده نصب ايست عالمت مكانيزه االت شين ما بيناكيپ بايد 
 .بود خواهد او عهده بر عمليات ونظارت
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 را عمليـات  محل انتهاي و ابتدا كيلومترهاي دقيقا است موظف عمليات سرپرست -6-3-64
 . نمايد اعالم كنترل به و نموده مشخص

 از بايسـت  مـي  نـاظرين  و آالت ماشـين  اپراتورهـاي  و مـامورين  و كارگران كليه -7-3-64
 .  نمايند استفاده شب و روز شبرنگ داراي هاي لباس

  ها درزين و خط مكانيزه آالت ماشين
 سـنگين  نقليـه  وسـائط  جـزو  خطـي  آالت ماشين كليه و ها درزين -65 ماده

 .  باشد مي حركت عمومي مقررات تابع آنها حركت و محسوب
 در حركـت  بـه  مجـاز  خود محركه نيروي با كه ها درزين و خطي آالت ماشين كليه -1-65

 وسيسـتم  سـرعت  ثبـت  ، نمـا  سـرعت  دسـتگاه  داراي بايـد  باشـند  مـي  آهن راه خطوط طول
 طـرف  از بايـد  آهن راه مختلف محورهاي در وسائط اينگونه سرعت. باشند مناسب اطيارتب
 . گردد اعالم و تعيين فني هاي وسازه خط كل اداره

 از قـبال  اينكـه  بـر  مشـروط  نمـود  اتصـال  درزيـن  بـه  واگنـت  توان مي لزوم مواقع در -2-65
 .گردد حاصل اطمينان آن اتصال ادوات و واگنت سالمت
 كلـي  طـور  بـه  آن در افـراد  شـدن  سوار و است وسائل و مصالح حمل صوصمخ ها واگنت
 . باشد مي ممنوع

 بايسـتي  و بـوده  مجاز يكديگر به درزين دستگاه سه اتصال حداكثر لزوم صورت در -3-65
 از بتوان لزوم مواقع در كه باشند راننده داراي هرحال در  و روشن يدك هاي درزين موتور
 . نمود استفاده يكديگر هماهنگي با انآن  محركه ونيروي ترمز

 تعـداد  و راننـدگان  كليـه  نـام  راه آزاد جـواز  صـدور  موقـع  در ايسـتگاه مسئول وقت  -4-65
 گرفتن نظر در با را شوند مي متصل درزين دستگاه چند يا يك به حمل جهت كه واگنتهائي

 هـر  در و نـد ك مـي  وثبـت  تعيـين  آن ترمـز  وزن و درزين كشش نيروي و منطقه فراز و شيب
 . بود خواهد آهن راه سوي از صادره دستورالعملهاي تابع منطقه
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 تقليـل  احتيـاط  برگ حركت جواز صدور هنگام است  موظف ايستگاهمسئول وقت  -5-65
 تحويـل  راهنمـا  درزيـن  راننـده  به رانندگان كليه از امضاء اخذ از پس و صادر نيز را سرعت
 .  نمايد

 ارشـدترين  توسـط  حركـت  از قبل بايستي ها درزين به صلمت هاي واگنت بارگيري -6-65
 افتـادن  خطـر  وجـه  هـيچ  بـه  كـه  شـود  بازديد بنحوي متفقاً راننده و درزين همراه خط مامور

 .باشد نداشته درزين و واگنت حركت براي خطر ايجاد و آن محموله
 .باشد مي ممنوع واگنت يا درزين با خطرناك كاالي حمل -7-65
 واگنـت  تعـدادي  و درزيـن  دسـتگاه  دو شـامل  كـه  ريل درز جوشكاري هاي اكيپ -8-65

 شـوند  داده حركـت  يكـديگر  بـه  متصل نحوي به بايستي باشند مي وسائل و تجهيزات حامل
 منطقـه  در فقـط  فـوق  روش كـه  است تذكر به الزم گيرند قرار درزين دو بين ها واگنت كه

 حمـل  بـراي  بايسـتي  مـوارد  سـاير  رد و بـوده  اجرا قابل اكيپ استقرار و جوشكاري عمليات
 كـه  كارگـاه  مسـئول  و آيـد  بعمـل  الزم بينـي  پـيش  ماموريـت  محـل  بـه  ها واگنت و وسائل

 مواقـع  اينگونـه  در و بـود  خواهد او نظارت تحت عمليات كليه باشد مي نيز اكيپ سرپرست
 .باشد مي دار عهده را اكيبپ حركت مسئوليت مشتركاً درزين دو هر رانندگان
 جـواز  در را راننـده  دو هـر  مشخصـات  اسـت  موظـف نيـز   كننـده  اعزام قت ايستگاهمسئول و
 به سپس و اخذ امضاء راننده دو هر از صادره احتياط برگ نوع هر براي و نمايد قيد حركت

 .  نمايد ابالغ آنان
 هـاي  درزيـن  و هـا  واگنـت  تعـداد  اسـت  موظـف  كننـده  اعزام ايستگاه وقت مسئول -9-65

 نيـز  كننده قبول ايستگاه و اعالم كننده قبول ايستگاه به آزاد راه دفتر در درج با را بهم متصل
 مقابـل    ايسـتگاه   ترافيـك  متصـدي  بـه  را مراتب آنها كامل ورود از اطمينان حصول از پس
 . نمايد اعالم
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 از خـارج  در واگنهـا  مـانور  و جابجائي براي فرمها پالت و موبيلها تراك از استفاده -10-65
 ريـل  عمليـاتي  منـاطق  و كارگاههـا  و عمـومي  انبارهاي و گمركات و سيلوها و دربنا محوطه
 .  باشد مي ممنوع گذاري

 و بنـادر  محوطـه  در فرمهـا  پـالت  و موبيلها تراك حركت و مانور عمليات هرگونه -11-65
 مـاموريني  يـا  و مـانور  مجاز مامورين توسط بايد عمومي انبارهاي و سيلوها و صنعتي خطوط

 انجام مربوطه مسئولين نظر تحت باشد گرفته قرار آهن راه تائيد مورد آنها كار تصالحي كه
 حركـت  رئـيس  نظـر  تحـت  مستقيماً عمليات اينگونه بايد گذاري ريل كارگاههاي در گيرد
 انجـام  ضـمناً  پـذيرد  انجـام  آهن راه سوي از صادره دستورالعملهاي رعايت با و گذاري ريل

 موافقت بدون مجاور ايستگاه و گذاري ريل كارگاه مابين نقليه وسائط تردد و مانور هرگونه
 . است ممنوع ايستگاه وقت مسئول و گذاري ريل حركت مسئول

 كمپاكتور، رگالتور، سرند ماشين زيركوب قبيل از خط مكانيزه آالت ماشين كليه -12-65
 عمـومي  مقـررات  تـابع  آنهـا  حركت و شده محسوب سنگين نقليه وسيله غيرهو كوب سوزن
 . باشد مي حركت

 موفقيـت  از پس كه مخصوص گواهينامه داراي بايستي خط آالت ماشين رانندگان -13-65
 . باشند گردد مي صادر فني هاي سازه و خط و سيروحركت كل ادارات هاي آزمون در
 اداره طـرف  از بايـد  آالت ماشين اينگونه حركت مجاز سرعت و ترمز وزن و وزن -14-65
 . گردد اعالم ذيربط واحدهاي به و تهيه فني هاي هساز و خط كل
 فرازهـاي  و شـيب  در آنها سرعت تعيين و خط طول به ها درزين وسير اعزام نحوه -65 -15

   مختلف
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 در سرعت
 درزين شيب

در15-0
 هزار

در19-15
 هزار

در28-19
 مالحضات هزار

كيلومتر60 منفرد درزين
 ساعت بر

كيلومتر55
 ساعت بر

45
 بر كيلومتر
 ساعت

 

 دستگاه دو
 متصل درزين
 هم به

كيلومتر45
 ساعت بر

كيلومتر30
 ساعت بر

30
 بر كيلومتر
 ساعت

 

 دستگاه سه
 متصل درزين
 هم به

كيلومتر40
 ساعت بر

كيلومتر30
 ساعت بر

-------
---- 

 

 درزين يك
 سه حداكثر با

       پشتكار
 ) واگنت(

كيلومتر40
 ساعت بر

لومتركي30
 ساعت بر

-------
---- 

 فقط هزار، در 28 تا 19 شيب در
 و يدك درزين دستگاه يك با

 سرعت حداكثر با واگنت يك
 ساعت بر كيلومتر 30

 
 .  باشد سرنشين بدون بايد ، خاموش درزين به امداد جهت درزين اعزام -65 -1-15
 آن اعالمـي  ظرفيـت  بـر برا درزيـن  هر با حمل قابل هاي سرنشين تعداد حداكثر -65 -2-15

 . باشد مي درزين
 2 رديـف  رعايـت  و بـودن  سـالم  صـورت  در خـط  طـول  در يدك هاي درزين -3-15-65

 .  نمايند اقدام سرنشين حمل به نسبت توانند مي جدول
 و گرفتـه  قرار تاييد مورد آن سالمتي كه موتور بدون درزين دستگاه يك حمل -4-15-65

 . باشد مي بالمانع جدول 4 بند سرعت رعايت با بر نفر عنوان به باشد دستي ترمز داراي
 اسـاس  شـوندبر  مـي  وارد ريلـي  شـبكه  بـه  كـه  جديدي هاي درزين سير سرعت -5-15-65

 .گردد مي وابالغ تعيين آهن راه ناوگان معاون توسط آنان فني مشخصات

حركت قطار نجات و عمليات خط و برف روب مقررات عمومى سير و حركت

٢٢٢



 ممنوع است . حمل سرنشين روي پشتكار(واگنت) -6-15-65
 : فني هاي وسازه خط روسازي مكانيزه آالت سيرماشين و اعزام نحوه -66 ماده

 زيركـوب،  رگالتـور،  سـرند، ( فنـي  هاي وسازه خط روسازي مكانيزه آالت ماشين - 1-66
 درزيـن  گيـرخط،  انـدازه  الكتريـك،كمپكتور،  پايدار ساز چند منظوره، سوزنكوب، جـوش 

 سنگين نقليه  سايطو جزء) تراورس وتعويض بازديدپلو ريل تراش ساب، ريل دار، جرثقيل
 قـرار  مورداسـتفاده  عمليـات  جهـت   صـرفا  كـاربري  نـوع  بـه  توجـه  بـا  شـده  محسـوب  ريلي
 .گيرند مي
 قـوانين  كليـه  بررعايـت  عـالوه  و بـوده  حركـت  عمومي مقررات تابع فوق آالت ماشين سير

 باشد مي الزامي نيز رعايت موارد ذيل صادره هاي ودستورالعمل
 ايستگاه درداخل مكانيزه آالت ماشين توسط ريلي نقليه ايلوس هرگونه جابجاكردن -2-66
 باشد مي مطلقاٌممنوع) الت آ ماشين با مانور(
 وتائيـد   الزم آموزشـي  دورهـاي  ازطـي  بعـد  هستند مجاز فوق آالت ماشين راهبران -3-66

 هـاي  سـازه  و خـط ( كـل  ادارات طرف از تخصصي ازصدورگواهينامه پس و مركزآموزش
 :نمايند اقدام ريلي درشبكه مكانيزه آالت ماشين راهبري به نسبت)سيروحركت فني،
 :خودكشش درحال مكانيزه آالت سيرماشين نحوه -67

 هـاي  يسـتم )،سهواودستي(عملكردترمزها بودن ازسالم ازحركت قبل بايستي راهبران -1-67
 .دنماين حاصل اطمينان سيروعمليات هاي چراغ و وبرقي،روشنائي بادي هاي ،بوق كنترل

 اطمينـان  آالت ماشـين  ومعلـق  متحـرك  قطعـات  تثبيـت  و مهـار  از بايسـتي  راهبران  - 2-67
 .نمايند حاصل

 15 حـداكثر  وفـراز  شـيب  تـا  هم به متصل صورت به توانند مي مكانيزه آالت ماشين -3-67
 داراي يدك وسيله حالت ودراين.نمايند سير ساعت كيلومتربر40 حداكثر سرعت با هزار در

 .باشد مي الزامي يدك در وسيله و حضور اپراتور) بار 6 حداقل( فشار پر ايهو مخازن
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 هـدايت ، حركـت  جهـت  ازكـابين  بايسـتي  حركت، دوكابين داراي آالت ماشين در -4-67
 . پذيرد صورت

 دوكـابين ( آالت ماشـين  حركـت  جهـت  كابين در راهبري ادوات خرابي درصورت -5-67
 ســرعت حــداكثر بــا فــوق ماشــين هــدايت بــه نســبت مخــالف ازكــابين تــوان مــي) حركــت

 .است الزامي حركت سمت دركابين وحضوراپراتور.نمود اقدام ساعت در كيلومتر50
 يـا  بـوژي  بـدون  و دار بـوژي ( مختلـف  مكـانيزه  آالت ماشـين  سـير  سرعت حداكثر -6-67

 .گردد مي تعيين سير محور باري قطار مجاز سرعت با مطابق) مختلط
 منطقــه  شــده تعيــين  ســرعت بــه  توجــه بــا توانــد  مــي گيــر  هانــداز ماشــين -1-6-67

 قطارهـاي  باسـرعت  مطـابق  هـا  سـوزن  وازروي كيلومتردرسـاعت 100 سير،حداكثرتاسرعت
 .نمايد سير مسافري

 يـا  انبـار  درخطوط آالت ماشين بايستي توقف هنگام به: ها  درايستگاه مهار و توقف -7-67
 دسـتي  ترمـز  واپراتوربابسـتن  گـردد  متوقـف  ،پـذيرد  نمي مانورانجام نهاآ در كه خطوطي در

 .نمايد اقدام آن مهار به نسبت ، ماشين دردوسمت خط كفش وقراردادن
 .گيرد باحضوراپراتورانجام بايستي آالت ماشين جابجايي هرگونه -8-67

 :قطار به اتصال حالت در مكانيزه آالت ماشين سير نحوه  -68
 منظـوره  دو قـالب  يـا  زنجيـري  قـالب  بـه  جهزم كه خط روسازي آالت ماشين كليه -1-68

 عالمـت  و(زنجيري و اتوماتيك) مي باشند بايستي در انتهاي قطار يا ديزل منفرد قرار گيرنـد 
 .گردد نصب هاآن روي انتهايي

 قطـار  بايسـتي  قطـار،  بـه  اتصـال  بـراي  خـط  روسازي آالت ماشين هدايت هنگام در -2-68
 قطـار  بـه  سـرمانورچي  يـا  قطـار  رئـيس  نظـارت  حتت و اپراتور توسط ماشين و بوده متوقف
 بـا  و منفـرد  لكوموتيـو  توسـط  ماشـين  بايستي ، حركت سيستم خرابي موقع در. گردد متصل
 .گردد متصل قطار انتهاي به كامل احتياط
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 بـه  قطـار  به اتصال جهت سازي آماده و دستي ترمز  گيربكس، مارش كردن آزاد -1-2-68
 .دباش مي دستگاه اپراتور عهده

 سـير  محور در باري قطار سرعت با مطابق قطار سازمان در آالت ماشين سير سرعت -3-68
 .است الزامي سير زمان در ماشين از فيزيكي حفاظت جهت اپراتور حضور و بوده مربوطه

 معلـق  و متحـرك  قطعات بودن قفل از قطار به ماشين اتصال از قبل بايستي اپراتورها -4-68
 .نمايند حاصل ناطمينا  آالت ماشين

 بـر  افقـي  صـورت  بـه  نقالـه  تسمه بوم ، قطار به باالست كنوير واگن اتصال هنگام در -5-68
 .گردد مي قفل اپراتور توسط و گرفته قرار مسطح يا كوتاه لبه حائل واگن روي

 :مكانيزه آالت ماشين اتوماتيك ،زنجيري قالب از فني برداري بهره نحوه -69
 كليـه  گـرفتن  نظـر  در بـا  كـه  بـوده  مربوطـه  اپراتور با مكانيزه ماشين اتصال مسئوليت -1-69

 شاسـي  وسـط  در اتوماتيـك  قـالب  ، اتصال از قبل و پذيرد انجام ميبايستي شده اشاره موارد
 .گردد گريسكاري نيز تامپونها شودوسطح داده قرار عرضي

 بايسـتي  و رفـت گ خواهـد  انجـام  آهـن  راه مقـررات  برابـر  ترمز نظر از قطار آزمايش -2-69
 .گيـرد  انجـام  مطلـوب  بطـور  آن آزادي و ترمـز  عمـل  واگنهـا  ترمزگيـري  سيستم با همزمان

 .)ميباشد اپراتور عهده به مكانيزه ماشين مستقيم ترمز سيستم سالمت(
 از تــوان مــي دومنظــوره قــالب اتوماتيــك سيســتم مــدار در هــوا نبــودن صــورت در -3-69

 .نمود استفاده قالب هزبان سازي آزاد براي واگن دستگيره
 سيسـتم  محركـه،آزادي  سيستم درگيري از بعد و روشن بايستي مكانيزه ماشين ابتداء -4-69

 .گرفت خواهد انجام اپراتور توسط  هوا ترمز
 داخل هواي كامل خروج از اطمينان از بعد شود بسته بايستي طرفين هواي شير ابتداء -5-69

 .ددگر آزاد بايستي قالب سرپنجه ، لوله
 از را ماشـين  تـوان  مـي  اپراتـور  توسـط  واگن اتوماتيك قالب دستگيره آزادكردن با -6-69

 .نمود جدا قطار
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 طـرفين  در آن دادن قرار و است الزامي مكانيزه ماشين در خط كفش عدد دو وجود -7-69
 .تگرف خواهد انجام اپراتور توسط نيز آنها برداشتن و بوده اپراتور عهده به مكانيزه ماشين

 از قبـل  ضـمناٌ .گرفـت  خواهـد  انجـام  اپراتـور  وسيله به آن آزادي و دستي ترمز بستن -8-69
 .كنترل گردد اپراتور توسط دستي و ترمز سيستم سالمت بايدقطار به ماشين اتصال

 ترمـز  آزمـايش  مقررات برابر بايستي قطار به مكانيزه ماشين انفصال و اتصال هرگونه -9-69
 .شود انجام حركت عمومي مقررات برابر بوطهمر مسئولين نظارت با

 آن از ضـروري  موقـع  در تـا  باشـد  مكـانيزه  ماشـين  داخل در ميبايستي قالب زنجير -10-69
 .گردد استفاده

 دسـتورالعمل  برابـر  حركـت  حين و قبل مكانيزه آالت ماشين فني بازرسي و كنترل -11-69
 .باشد اپراتورمي عهده بر مربوطه هاي
 :ريلي خطوط روي از ترافيكي بارهاي عبور نحوه -70

 پـس  ترافيكـي،  بارهـاي   عبـور   جهـت  سـطح  هم گذرگاه برقراري يا و مجوزايجاد -1-70
 ادارات خواسـت  در مورد ازمحل فني هاي وسازه خط كل اداره كارشناسي وتاييد ازبررسي

 .گردد مي صادر آهن راه وزيربنائي فني معاونت توسط نواحي، كل
 كـه  گردند تسطيح اي گونه به نظربايد مورد درمحل ريلي خطوط طرفين هاي رمپ -2-70

 . نگردد وارد خط خاكريز به آسيبي
 .گردند نصب ريلي خطوط درطرفين بايد هادي هاي ريل -3-70
 هـاي  بلـوك  ويـا  چـوبي  آسفالت،تراورس وسيله به بايد شده نصب هادي هاي ريل -4-70

 .گردند سازي سطح هم بتوني
 طـرفين  در كليـد  و قفل به مجهز اي نرده درب بايد موقت سطح هم هاي اهدرگذرگ -5-70

 .گردد نصب خط
 گـروه  كارشـناس  ويا مسئول گروه،كارشناس رئيس ترافيكي بارهاي عبور هنگام به  -6-70

 وصـدور  فرمانـدهي  مركـز  يـا  كنتـرل  بـا  همـاهنگي  از پـس  بايـد  كـل  اداره آن خـط  نظارت
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 بـالك  مسـدودي  از وپـس  يافتـه  حضـور  محـل  در ،ديـه تايي واخذ بالك مسدودي تلفنگرام
 نسـبت  عمليات ازخاتمه وپس نموده نظارت مقررات مطابق ترافيكي بارهاي تردد برعمليات

 اقـدام  مركـز فرمانـدهي   يـا  كنتـرل  بـه  بـالك  زاديآ وصـدورتلفنگرام  تقاطع محل انسداد به
 .نمايد

 : ها ترانشه سازي سبك عمليات الزامات -71
 .موقت ايستگاه تشكيل -1-71
 .قوس وانتهاي ابتداء خصوص به خطر وعالئم ها چراغ نصب -2-71
 عدم از اطمينان براي خط مستمر وبازرسي شب درطول خصوص به نگهبان گماردن -3-71

 . خط روي بر خاك و سنگ وجود
 .بلوكي هاي ريزش از يريگوپيش لزوم صورت در شده كنترل انفجارهاي انجام -4-71
 . خط حاشيه شده ريخته هاي سنگ وريآ جمع -5-71
 .  سازي سبك از پس ترانشه در معلق سنگي هاي بلوك مهار و گيري لق -6-71
 مصـالح  حمـل  كاميونهاي بلدوزر،و لودر، مانند راهسازي آالت ماشين كامل توقف -7-71
 .قطار عبور هنگام در خط حاشيه در
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  دستگاه با قطارها حركت
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  : راهنما ميله دستگاه با قطارها حركت  - 72ماده
 از آزاد راه پروانـه  جاي  به شمال محور ايستگاههاي در قطارها حركت اجازه براي  - 1-72

 يـك  زا بـيش  واحـد  آن در دهـد  نمي اجازه راهنما ميله سيستم شود، مي استفاده راهنما ميله
 كـه  گـردد  مـي  تـامين  بدينوسـيله  امـر  ايـن  و شود داده حركت ايستگاه دو بين خط در قطار

 ترافيـك  متصـدي  اينكـه  مگـر  نمايـد  خطـي  قطعـه  وارد را قطـار  نـدارد  اجـازه  لكوموتيوران
 فقـط  دسـتگاه  از ديگـر  طرف از و نمايد ارائه را قطعه همان به مربوط راهنماي ميله ،ايستگاه

 كـه  مقابل طرف ايستگاه ترافيك متصدي موافقت با هم آن.  نمود خارج ميله يك توان مي
 موافقت قطار فرستنده ايستگاه دستگاه به برق جريان فرستادن بوسيله تلفني مذاكرات از پس
 بيـرون  شـود  فرسـتاده  ديگر ايستگاه از بايد كه برق جريان بدون زيرا دارد مي اعالم را خود

 . است كنمم غير دستگاه از ميله آوردن
 :  راهنما ميله دستگاه مختصر شرح -2-72

 متعلقـات  و راهنمـا  ميلـه  جعبـه  نيكي است وشاملمكايك دستگاه الكترو راهنما ميله دستگاه
 تعـدادي  جعبـه  داخـل  در و گرديـده  مشـخص  التين حرف با سري چند در كه باشد مي آن
 قـرارداده تعبيـه شـده    بـه جع ديـوار  در كـه  مخصوص شكافهاي در ها ميله كه دارد قرار ميله
 .اسـت  شـده  داده قـرار  متر آمپر عدد يك دستگاه در برق جريان دادن نشان براي و شود مي

 طـوري ه بـ  باشـند  مـي  متفاوت ديگر سريهاي با ولي متشابه باهم سري هر هاي ميله ساختمان
 حك طرفين هاي ايستگاه هااسم ميله روي شود گرفته كار به يكديگر جايه ب توان نمي كه

نسـبت   هميشـه  كه است موظف ارتباط اداره. باشد مي نيز ترتيب شماره داراي آن بر وعالوه
 .  نمايد اقدام ها شماره و اسامي اين بودن خوانا به
 بـه  قطـار  اعـزام  بـراي  شـود  مي تحويل راننده وبه شده خارج جعبه از كه راهنما ميله -3-72

 . اشدب مي آزاد راه پروانه منزلهه ب مجاور ايستگاه
 موضـوعات  در مجـاور  ايسـتگاههاي  ترافيـك  متصدي مذاكرات جهت بالك تلفن -72 -4

 . رود مي بكار راهنما هاي ميله خروج براي دستگاه وسيله به موافقت و آزاد راه به مربوطه
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 :ريلي نقليه وسائط وقبول اعزام نحوه راهنماو ميله دستگاه كارطرز -73 ماده
 ميلـه  يك از بيش واحد آن در بطوريكه است الكترومكانيكي اهيكدستگ راهنما ميله دستگاه

 .نمود خارج آن از توان نمي
 نقليـه  وسـيله  اعـزام  بـا  كنتـرل  موافقت از پس كننده اعزام ايستگاه ترافيك متصدي  -1-73

 بـراي  آزاد راه تقاضاي و مخابره كننده قبول ايستگاه به را آن مشخصات تلفن لهيوسه ب ريلي
 .  يدنما مي اعزام

 جريـان  نقليه وسيله قبول با موافقت صورت در كننده قبول ايستگاه ترافيك متصدي  -2-73
 ترافيـك  متصـدي  دراين صـورت نمايـد  مـي  هـدايت  كننـده  اعـزام   ايستگاه سمت به را برق

 .دكن خارج دستگاه از ميله يك فقط تواند مي كننده اعزام ايستگاه
 عقربـه  كـه  بـرق  جريـان  مشـاهده  محـض  بـه  هكننـد  اعزام ستگاهاي ترافيك متصدي -73 -3

 خـارج  دسـتگاه  از جريـان  برقـراري  زمان تا را ميله بايدبالفاصله دهد مي نشان را آن آمپرمتر
 دسـتگاه  از اي وميلـه  گـردد  مـي  قفـل  دسـتگاه  و قطـع  برق جريان  صورتن درغيراي .نمايد
 .تكرارگردد عمليات مجدداٌ است والزم نخواهدشد خارج

 به را ميله شده وارد كننده قبول ايستگاهه ب كه قطار رئيس يا ريلي نقليه وسيله راننده  -4-73
 ايسـتگاه  ترافيـك  متصـدي  و قـرارداده  دسـتگاه  در را ميله مشاراليه و تسليم ترافيك متصدي
 . بود خواهد آزاد طرفين دستگاههاي موقع اين در نمايد مي مطلع را كننده اعزام
  :نمايد مي تامين را زير شرايط اهنمار ميله  دستگاههاي -74 ماده

 نخواهـد  كار شود داده بايد ديگر ايستگاه از كه برق جريان بدون مستقال دستگاهها  -1-74
 . كرد

 ميلـه  يـك  فقـط  دارنـد  قـرار  قطعـه  يـك  طـرفين  در و يكسـري  از كه دستگاه دو از -2-74
 . باشد نمي ممكن ديگري ميله آوردن بيرون و نمود خارج توان مي

 جريان فرستادن از پس مقابل طرف ايستگاه موافقت با فقط راهنما ميله نمودن خارج -3-74
 .  باشد مي ممكن دستگاه در برق
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 راهنما : ميله دستگاه نمودن پلمپ -75 ماده
 نباشـد  معيـوب  كه مينمايد ميسر را ريلي نقليه وسائط حركت صورتي در راهنما ميله دستگاه

ــراي و  آن حســاس متعلقــات ديــدن آســيب از جلــوگيري و اهدســتگ صــحيح كــرد عمــل ب
 در و پوشـيده  دسـتگاه  هـاي  كشي سيم و متعلقات ساير و پلمپ راهنما ميله جعبه بايددريچه
 .  نباشد دسترس
 : راهنما ميله دستگاه خرابي -76 ماده
 : شود حاصل زير معايب كه است مواردي در راهنما ميله دستگاه خرابي

 ازدستگاه راهنما ميله اواردنمودني خارج امكان عدم -1-76
 علـت  بـه  يـا  شـدن  مفقـود  علـت ه بـ  خـط  قطعـه  يـك  دستگاه دو از ميله يك كمبود -2-76

 . خود جاي در آن نشدن گذارده
 . فاير ركتي يا دستگاه پلمپ فقدان -3-76
 جريان اينكه  بدون موقع غير در تلفن زنگ كردن صدا يا آمپر عقربه كردن حركت -4-76

 بعضـي  عيب اثر در زنگ صداي نبودن واضح يا و باشد شده فرستاده مجاور يستگاها از برق
 . آن متعلقات از
 . دستگاه الكترومكانيكي سيستم در داخلي خرابي -5-76
 اكيداً راهنما ميله سيستم از استفاده و باال موارد در بعدي ايستگاه به راهنما ميله بردن  -6-76

 . است ممنوع
 : راهنما ميله با ارهاقط حركت -77 ماده

 و دسـتگاه  از ميله برداشتن و ريلي نقليه وسائط حركت درخصوص تلفني مذاكرات  -1-77
 دسـتگاه  در آن نصـب  و ميله گرفتن تحويل و قطار رئيس يا نقليه وسيله راننده به آن تحويل
 . شود انجام ايستگاه وقت مسئول وسيلهه ب بايد منحصراً

 كـه  ايسـت  ميلـه  از عبـارت  ايسـتگاه  دو بين بالك به ريلي يهنقل وسائط ورود اجازه  -2-77
 . باشد بالك همان دستگاه به مربوط
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 در دارد مـي  بـر  دسـتگاه  از كـه  را ميلـه  شـماره  اسـت  موظـف  ايستگاه وقت مسئول  -3-77
 بـه  آن را نقليـه،  وسـيله  كننـده  قبـول  ايسـتگاه  بـه  اطالع از پس و ثبت) آزاد راه دفتر( گراف
 .  نمايد تحويل نقليه هوسيل راننده

 تحويـل  لكوموتيـوران  بـه  قطار رئيس به وسيله راهنما ميله تشكيالتي درايستگاههاي -4-77
 و بررسـي  موظفنـد  دارنـد  مـي  دريافـت  را ميلـه  كـه  لكوموتيوران و قطار رئيس شد، خواهد
 حركـت  بايسـتي  قطـار  كـه  اسـت  سمتي همان بالك به مربوط ميله كه كنند حاصل اطمينان

 .دنماي
 بـه  را راهنما ميله است موظف ايستگاه به كامل ورود از پس ريلي نقليه وسيله راننده -5-77

 .  نمايد تحويل است شده وارد آنجا به كه ايستگاهي وقت مسئول
 قطـار  وضعيت به است موظف است رسيده آنجا به قطار كه ايستگاهي وقت مسئول  -6-77

 و مشـاهده  را آن انتهـائي  عالمـت  و بـوده  لكامـ  قطـار  كه نمايد حاصل اطمينان و رسيدگي
 خـود  بجـاي  را ميلـه  سـپس  باشـد.  شده طي خط قطعه به متعلق راهنما ميله و باشد شده دگاژ
 . دهد قرار

 حلقــه بــه راهنمــا ميلــه نمايــد عبــور بايــد ايســتگاهي از توقــف بــدون قطــار چنانچــه  -7-77
 توسـط  اسـت  آسـان  تحركـ  حال در آن گرفتن كه حلقه آن با و شود مي نصب مخصوص

 . شود مي داده لكوموتيوران به مزبور ايستگاه وقت مسئول
  : است ممنوع اكيدا زير عمليات -78 ماده

 مواردي باستثناء قطار شدن آماده از قبل دستگاه از راهنما ميله نمودن خارج تقاضاي -1-78
 . نمايد عبور توقف بدون بايد قطار كه

 . دستگاه در استفاده ردمو هاي ميله ندادن قرار -2-78
 . ديگر ايستگاه به ميله مقصد ايستگاه از ميله بردن همراه -3-78
 مانهمز طور به نقليه وسيله دو اعزام منظور به دستگاه دو هر از ميله دو نمودن خارج -4-78
 . ها ميله شدن عوض و اشتباه از احتراز براي مخالف دوجهت به
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 وسـيله  بـه  آن دادن و شـده  وارد كـه  اي نقليـه  وسيله از يلهم گرفتن ،تالقي مواقع در  -5-78
 دسـتگاه  از و نصب دستگاه به آنرا اينكه بدون نمايد مي حركت قطعه همان به ديگركه نقليه
 . نمايند خارج ديگري ميله

 .  نباشد بالك آن به متعلق اي كه ميله با ريلي نقليه وسيله اعزام -6-78
 و تعميـر  موقـع  در ريلـي  ئـط نقليـه   وسـا  حركت براي راهنما ميله دستگاه از استفاده -7-78

 دستگاه كردن عوض و كردن جابجا
 : ريلي نقليه وسائط وقبول اعزام عمليات -79 ماده

 وقـت  مسـئول  است مجهز ميله دستگاه به كه ايستگاه دو بين نقليه وسيله اعزام جهت -1-79
 راه جـواز  بـا  را قطار حركت سيستم به مربوطه مقررات و عمليات كليه است موظف ايستگاه
 خـارج  و مقابـل  ايسـتگاه  موافقت از پس آزاد راه پروانه صدور بجاي فقط و داده انجام آزاد
 تحويـل  قطـار  رئـيس  يـا  و ريلي نقليه وسائط راننده به آن را دستگاه از ميله عدد يك كردن
 اعـزام  ايستگاه) آزاد راه دفتر( گراف مخصوص ستون در بايستي ميله اين شماره داد خواهد
 . گردد ثبت كننده قبول و كننده

 راه جـواز  سيسـتم  بـا  قطار قبول مقررات طبق است موظف قطار كننده قبول ايستگاه  -2-79
 خـط  ذكر با سوزنبان امضاء دفتر در مربوط سوزنبان از موافقت از پس و قبول را قطار آزاد،
 .  نمايد اخذ امضاء ،قبولي

 مسـير  تنظـيم  از پـس  و رفتـه  مربوطـه  سوزن محل به بالفاصله است موظف سوزنبان  -3-79
 منتظــر ســبز عالمــت ارائــه بــا و آورده در آزاد بحالــت را ســيمافور قبــولي خــط بــه ســوزن

 . باشد  نقليه ورودوسيله
 صورتي كـه  در سيمافور بودن آزاد وجود با باشند نمي مجاز  نقليه وسائط رانندگان -4-79

 . نمايد عبور سيمافور از ننمايد مشاهده را سوزنبان سبز عالمت
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  : قطار حركت از انصراف  -80 ماده
 ايسـتگاه  وقـت  مسـئول  گـردد  منتفـي  دليلـي  هـر  بـه   ريلي نقليه وسائط اعزام كه مواردي در

 كننده قبول ايستگاه تلفن با و نصب دستگاه در دوباره و گرفته پس را ميله فوراً بايد فرستنده
 . نمايد مطلع نيز را مربوطه كنترل و ثبت) آزاد راه دفتر( گراف در را مراتب و آگاه را

 : راهنما ميله خرابي هنگام به قطارها حركت -81 ماده
 از اطـالع  محـض   بـه  ايسـتگاه  وقت مسئول شود معيوب  راهنما ميله دستگاه كه مواردي در

 وسيلهه ب و ثبت دستگاهها تعمير و خرابي دفتر در را مراتب راهنما ميله دستگاه شدن معيوب
 بـالك  چنانچـه  و درج گـزارش  دفتر در را مراتب كنترل دهد، مي اطالع كنترل به تلفنگرام

 اجـازه  تلفنگـرام  وسـيله ه بـ  شـده  خـراب  دستگاهشـان  كـه  مربوطه ايستگاههاي به باشد آزاد
 تنمـ  كـه  نماينـد  اعزام يا راقبول نقليه وسائط آزاد راه پروانه سيستم از استفاده با كه دهد مي
 . باشد مي زير شرح به آن

 شـما،  سـوي  بـه  اعزامـي  وسيله آخرين و.....  شماره شما، طرف از وارده نقليه وسيله آخرين
 وقـت  مسـئول  شود برقرار تلفني ارتباط لذا عدد.....  دستگاهها در ميله تعداد بوده.....  شماره
 طبـق  ديگـر  ايستگاه هاي ميله تعداد اينكه از اطمينان و رسيدگي از پس مقابل طرف ايستگاه
 مخابره كنترل طريق از را زير تلفنگرام است عدد سي و زوج محموعاً ايستگاه خود تلفنگرام

 تعـداد .....  شـماره .....  اعزامـي  قطار آخرين......  شماره وارده نقليه وسيله آخرين. نمايد مي
 . آزاد راه عدد.....  دستگاه در ميله

 امضاء                                                                     
 و راهنمـا  ميلـه  دسـتگاه  بسـتن  بـه  راجـع  را زيـر  دسـتور  كنتـرل  فـوق  مخابرات مبادله از پس

 . نمايد مي مخابره ايستگاه دو هر به كنترل سيم از تلفني روابط برقراري
 ...  شماره دستور
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.....  سـاعت  از.....  و.....  ايسـتگاههاي  نبـي  بـالك  در راهنمـا  ميلـه  دسـتگاه  خرابـي  بـه  نظر(
 مربوطـه  مقـررات  رعايت و كنترل سيم و آزاد راه پروانه سيستم از استفاده با قطارها حركت

 ) .... امضاء شود مي اجرا قطارها حركت به
 بـا  را قطارهـا  حركـت  شـده  خراب آنها راهنماي ميله دستگاه كه ايستگاههائي ساعت آن از

 انجـام  راهنما ميله دستگاه خرابي بر مبني احتياط حكم صدور و مقررات طبق آزاد راه پروانه
 گرفت قرار برداري بهره سرويس در و مرمت راهنما ميله دستگاه كه اين محض به.دهند مي

 . نمايد مي مخابره مجاور ايستگاه به كنترل توسط را زير تلفنگرام ايستگاه
 ايسـتگاه  از وارده نقليـه  وسـيله  آخـرين  يافته خاتمه.....  ساعت در راهنما ميله دستگاه مرمت
 ميلـه  دسـتگاه ......  شماره ايستگاه آن طرف به اعزامي نقليه وسيله آخرين و.....  شماره ، شما

    . شود واقع استفاده مورد تواند مي ساعت اين از راهنما
  امضاء                 
 

 خـط  قطعـه  طـرفين  ايستگاههاي به است آزاد راه اينكه از اطمينان و رسيدگي از پس كنترل
 . نمايد مي مخابره را زير دستور
  شماره دستور
 گرفتـه  قـرار  برداري بهره سرويس در مجددا......  و......  ايستگاههاي بين راهنما ميله دستگاه

 ريلـي  نقليه وسائط حركت لغوو...... ساعت از....... .......  موضوع.....   ......  شماره حكم لذا
 . شود مي برقرار راهنما ميله دستگاه وسيله به
 مضاءا                 
 

 زيـر  شرح به تلفنگرامي  مسير شدن آزاد از اطمينان حصول از پس ايستگاهها وقت مسئولين
 .  نمايند مي مخابره يكديگر به را
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 ازرسـي ب عالئـم  دسـتگاههاي  معاينـه  دفتـر  در راهنمـا  ميلـه  دسـتگاه  گـرفتن  قرار درسرويس
 .شد خواهد انجام راهنما ميله وسيله به  ريلي نقليه وسائط حركت و ثبت ايستگاه
  : راهنما ميله شدن مفقود -82 ماده
 شـدن  معيـوب  مشـابه  عينـاً  راهنماگرديـد  ميله شدن مفقود متوجه كه ايستگاهي وقت مسئول
 ميلـه  دسـتگاه  شـدن  مفقـود  بـه  مربـوط  تلفنگرام در كه تفاوت اين با نمايد مي اقدام دستگاه
 برقـراري  عـدم  ودرصورت) .... شماره راهنما ميله شدن مفقود علته ب( نمايد ي ذكر راهنما
 فـوراً  بايد ايستگاه وقت مسئول راهنما ميله دستگاه مجدد اندازي راه براي و كنترل با  ارتباط

 و خـارج  دستگاه از ديگر ميله يك كه دهد اطالع يا مراجعه دستگاه مخصوص مكانيسين به
 بـه  را مراتـب  و شـده  حفـظ  ايسـتگاه  مسئول نزد شده مفقود ميله شدن پيدا تا بايد مزبور ميله

 دفتـر  در نيـز  را مراتـب  و نمايـد  نصـب  دسـتگاه  به را ميله دو هر تا دهد مي اطالع مكانيسين
 و ثبــت شــده برداشــته ميلــه و شــده مفقــود ميلــه شــماره ذكــر بــا ميلــه دســتگاههاي كنتــرل

 غير ودر.گردد مي تنظيم تعميرات مكانيسين و ايستگاه وقت مسئول ءبامضا يزن صورتمجلس
 راه پروانـه  سيسـتم  از مربوطـه  مقـررات  برابـر  دسـتگاه  مجدد شدن كار به آماده تا اينصورت

 .  گردد مي استفاده نقليه ترددوسائط جهت آزاد
  : راهنما لهمي دستگاه نمودن تعطيل بدون راهنما هاي ميله تعداد تعديل -83 ماده

 بـه  دسـتگاه  هـر  در ميلـه  تعـداد  كه نمايند مراقبت بايد ايستگاهها وقت مسئولين كليه -1-83
 ميلـه  تعـداد  ريلي نقليه وسائط حركت وضعيت اثر در اگر و نباشد عدد 5 از كمتر وجه يچه

 سـازد  مطلـع  را ارتبـاط  يـداداره  بـا  ايستگاه وقت مسئول يابد تقليل عدد 5تعداد به دستگاهي
 است شده جمع آنها در ها ميله كه دستگاههائي در موقع به دارد وظيفه مربوطه اداره موروما

 رااز هـا  ميلـه  الزم تعـداد  وبـه  بـاز  ايسـتگاه  وقت مسئول حضور در را دستگاه پلمپ و حاضر
 بـاقي  ميلـه  تعـداد  بـالك  طـرفين  دستگاه دو در كه باشد مواظب ضمناً نمايدو خارج دستگاه
 شـماره  ذكر با ميله دستگاههاي بازديد دفتر  ايستگاه وقت مسئول اتفاق به و باشد زوج مانده
 ممهورشده ايستگاه مهر به بسته در جعبه در بايد شده خارج هاي ميله و گردد درج ميله هاي
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 داده جا دستگاه در و مفتوح ايستگاه وقت مسئول حضور در و حمل ديگر ايستگاهه ب و باشد
 ميلـه  دسـتگاههاي  بازديـد  دفتـر  در آنها شماره ذكر با بايد دستگاه رد ها ميله قراردادن. شود
 . برسد ارتباط اداره ومامور ايستگاه وقت مسئول بامضاي و درج

 دو هـر  كنتـرل  ارتبـاط  و راهنمـا  ميلـه  دسـتگاه  كـه  مواردي در نقليه وسائط حركت  -2-83
 راه پروانـه  سيسـتم  رراتمق طبق كنترل مداخله بدون تلفني ارتباط وسيله به باشد شده خراب
 طبق بايد ريلي نقليه وسائط حركت باشد شده قطع ارتباطي وسائل كليه چنانچه و انجام آزاد

 . شود انجام ارتباط قطع به مربوط مقررات
 راهنمـا  ميله وسيله به قطارها حركت شود، قطع كنترل با ارتباط فقط كه مواردي در  -3-83

  :گردد مي انجام كنترل اطالع بدون
 در مربوطـه  كنتـرل  و ايسـتگاه  وقـت  مسـئول  بايد توسط باكنترل ارتباط مراتب قطع  -4-83

 بـه  كنتـرل  وسيله به مراتب گرديد برقرار مجددا كنترل ارتباط كه همين و ثبت كشيك دفتر
 . شود ابالغ مربوطه ايستگاههاي كليه

 سـه   الاقـل  بايـد  اشـند ب مي سري ازيك  آنها ي راهنما هاي ميله كه ايستگاه دو بين  -5-83
 .  باشند داشته فاصله ايستگاه
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 هشتم فصل

 
 ترافيك كنترل وظائف



 



 امـور  در الزم نظـارت  و نقليـه  وسـائط  ديگر و قطارها سير در مراقبت مسئوليت  -84 ماده
 و واگنهـا  توزيـع  همچنـين  و قطارهـا  بـه  مربـوط  مسائل ساير و سبقت و تالقي اعزام، و قبول

 بـرداري  بهـره  نيـز  و اواگنه از استفاده حداكثر منظور به تخليه، و بارگيري تسريع در نظارت
 آهـن  راه خطـوط  از منطقه هر در امكانات ساير و واگنها ظرفيت و كشش نيروي از مطلوب
 بـا  ارتباطي سيستمهاي ساير يا تلفن دستگاه وسيله به كه مي باشد كنترل بنام واحدي برعهده
 . داشت خواهد دائم تماس و ارتباط مربوطه ايستگاههاي كليه

 نظـر  زيـر  وكارشـناس  آمـارگر  ،كنترلـر  ،متصدي الزم تعداد به ، رلكنت واحد هر در -1-84
ايسـتگاه   كليه ،كروكي كنترلر هر ديد مقابل در بايستي نمايند مي وظيفه انجام كنترل مسئول

 . باشد موجود مزبور ايستگاههاي طرفين فراز و شيب و آنها طول و خطوط و ها
 مسـئول  طـرف  از آنهـا  كـار  كشـيك  بـراي  كـه  اي برنامـه  طبق منطقه هر كنترلرهاي -2-84

 هـر  در نماينـدو  مـي  وظيفه انجام شود، مي ابالغ منطقه  سيروحركت تائيد  با و تنظيم كنترل
 .نمايد مي وظيفه انجام كنترلر يك حداقل كشيك

 ترافيـك  متصـديان  و مسـئولين  و صادر ايستگاهها به كنترلر وسيله به الزم دستورات -3-84
 مقـررات  مفـاد  بـا  كنترلـر  دستور درصورتي كه باشند مي كنترل راتدستو به اجراي موظف
 بـا  را دسـتور  بـودن  مغـاير  مجريـان  باشـد،  مغـاير  مربوطـه  هـاي  آئين نامـه  و حركت عمومي
 . بود دنخواه بعدي دستور منتظر و تذكر كنترلر به مقررات،

 : كنترل مامورين وظايف -85 ماده
 كشيك گرفتن تحويل براي كشيك شروع از لقب ساعت نيم بايد كشيك هر كنترلر -1-85
 . شود حاضر خدمت به قبلي كنترلر از
 راجع كه جديد دستورات و قطارها سير جريان از بايد كشيك گرفتن تحويل از قبل -2-85
 كشـيك  كنترلـر  وسيلهه ب شده صادر غيره و العاده فوق مخصوص، قطارهاي حركت امور به

 و سـاعت  ذكـر  بـا  را كشـيك  و نمـوده  حاصـل  اطالع كنترل كشيك دفتر مندرجات و قبلي
 . بگيرد تحويل تاريخ
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 همچنـين  و ايسـتگاهها  واگنهـاي  موجودي و خطوط وضع از كار به شروع محض به -3-85
 حاصـل  اطـالع  ايسـتگاهها  روشـنائي  و الكتريكـي  عالئم و ارتباطي سيستمهاي بودن سالم از

 مطلع نمايد نواقص رفعبه منظور را مربوطه حدوا فوراً باشد داشته وجود نواقصي اگر و نمايد
 اداره و كنترل مسئول به مراتب ضمناً نشود ايجاد قطارها حركت و سير در تاخيري و وقفه تا

 . مي گردد گزارش مربوطه منطقه سيروحركت
 وقـت  كنتـرل  سـاعت  كـه  نمايـد  حاصل اطمينان بايد كار به شروع از قبل كنترلر هر -4-85

 ايسـتگاههاي  كليـه  بـه  را دقيـق  سـاعت  روز هـر  صـبح  8 سـاعت  در و دهد مي نشان را دقيق
 هـر  الاقـل  يا بداند ضروري كه موقع هر در و نمايند ميزان را خود ساعتهاي تا اطالع مربوطه

 . تنظيم گردد بايد كنترل ،ساعت آهن راه مركزي كنترل با تماس به وسيله يكبار ساعت 24
 تالقـي،  ، حركـت  بـراي  و گيـرد  انجـام  برنامـه  طبـق  بر قطارها سير كه نمايد نظارت -5-85

 و بدهـد  ايستگاهها به را الزم دستورات موقع به مانور عمليات براي همچنين و قطارها سبقت
 اينكه منظور به شوند وارد ايستگاهي به ابالغي برنامه از ديرتر يا زودتر قطارها كه مواقعي در

 ميسـر  كـه  آنجا تا ايستگاهها در توقف از برسد مقصد به آن حدود يا و مقرر ساعت درراس
 حركـت  بـه  مجاز قطاري هيچ درهرصورت داده كاهش مربوطه ايستگاه اطالع و نظر با باشد
 . باشد نمي شده تنظيم برنامه از قبل

 اسـت  روشـنائي  فاقـد  ايسـتگاههايي كـه   در مـانور  عمليات كه باشد داشته توجه بايد -6-85
 بـه  را الزم بيني پيش منظور اين براي و نشود انجام ضروري واقعم در جز هوا تاريكي هنگام
 . دارد معمول موقع

 مربوطـه  ايستگاه هـاي  به قاطع و صريح طور به و كنترلر طرف از فقط تالقي ها تغيير -7-85
 . گردد مي ابالغ

 موقـع  بـه  را قطارها امور به مربوط جديد دستورات يا و مخصوص قطارهاي حركت -8-85
 .  نمايد ابالغ مربوطه تگاههايايس به
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 را تالقـي  سبقت و و قطارها كامل مشخصات همچنين و نقليه وسائط كليه سير نحوه -9-85
 . نمايد منعكس و ثبت قطارها  ترافيك گراف در موقع به

 درمحـل  موقـع  بـه  ايسـتگاهها  كشيك سوزنبانان و مسئولين كه نمايد كنترل بايستي -10-85
 . نمايد مطلع امر جريان از را منطقه سيروحركت اينصورت يرغ در باشند حاضر خدمت

 محمـوالت  حمـل  بـراي  واگـن  واگـذاري  و خـالي  واگنهـاي  اعـزام  و توزيـع  براي -11-85
 خطـوط  گنجايش واگنها اتصال مورد در كه باشد داشته توجه و اقدام دستور طبق ايستگاهها

 . شود رعايت كامالً مربوطه عوامل ساير و
 ابــالغ و ســوانح يــا و قطارهــا تــاخير قبيــل از غيرعــادي وقــايع وكليــه ايســتگاه نيــاز -12-85

 تحويـل  بـه هنگـام   و ثبـت  كنترل كشيك دفتر در وقوع ساعت ترتيب به را جديد دستورات
 . نمايد امضاء آنرا ذيل كشيك

 گـزارش  يـا  و تلفنگرام همچنين و ابالغ ايستگاهها به را وموردي خاص  دستورات -13-85
 بـه  فـوراً  را اتفاقـات  و سـوانح  يـا  و واگـن  تخليـه  و واگـذاري  يـا  و قطارها حركت در تاخير

 از بـيش  تـاخير  و اطـالع ) مركـزي  كنترل( گرافيك مهندسي گروه به و منطقه  سيروحركت
 و همجـوار  ناحيـه  كنترلـر  و تابعـه  ايستگاههاي به را مخصوص و مسافري قطارهاي دقيقه 30

 . دهد اطالع موقع به مربوطه مقامات ساير
 بـا  مگـر  نمايـد  تـرك  را خـود  خـدمت  محـل  يچ وجهه به نبايد خدمت ساعات در -14-85

 را او مسـئوليت  و وظـايف  ديگري كنترلر براينكه مشروطه آنهم مربوطه كنترل مسئول اجازه
 عمـل  و معرفـي  مربوطـه  ايسـتگاههاي  به بالفاصله بگيرددراين صورت كنترلرجديد عهده به

 . گردد ثبت مي كشيك فترد در تحول و تحويل
 سـاعت  پايـان  تـا  ديگـر  علـل  يـا  و بيمـاري  عارضـه  بواسـطه  كنترل مواردي كه در -15-85

 يـا  و گرفتـه  عهـده  بـه  را او وظيفـه  بايـدفوراً  كنتـرل  متصدي نباشد كار ادامه به قادر كشيك
 از پس تا تعيين كنترلر وظايف انجام براي مربوطه مسئول طرف از ديگري صالحيتدار مامور
 . شود كار به مشغول ، كشيك دفتر در كار به شروع ساعت ثبت و ايستگاهها به معرفي
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 بايدفهرسـت  كنتـرل  مسـئول  نمايـد  مي تعيين سيروحركت كه ساعتي در روزه همه -16-85
 بـراي  لكوموتيوهـائي كـه   و تهيـه  را ايسـتگاهها  حمل به آماده محموالت و واگنها موجودي

 صـورت  در و تقاضـا  مربوطـه  ناوگـان  اداره رااز اسـت  احتياج مورد بعد روز قطارهاي حمل
 . نمايد لكوموتيو تقاضاي العاده فوق و اختياري و مخصوص قطارهاي براي لزوم

 و تخليـه  كـه  نمايـد  نظـارت  و مراقبـت  بايـد  واگنهـا  از اسـتفاده  حـداكثر  منظـور  به -17-85
 توقـف  اسـت  موظـف  و شـود  انجام وقت اسرع در و موقع به آنها حمل و توزيع و بارگيري
 كنتـرل ( ترافيـك  مهندسـي  گـروه  و مربوطـه  سـيروحركت  اداره رئـيس  بـه  را واگنها بيهوده
 .  دهد اطالع) مركزي

 صـادره  دستورات اجراي و محوله وظايف انجام در قطار و ايستگاهها مامورين اگر -18-85
 كنتـرل  مسـئول  اطـالع  بـا  و مطلع امر جريان از را مربوطه واحد نمايند غفلت و انگاري سهل
 . دهد گزارش سيروحركت منطقه اداره به را مراتب

 بـراي  اختصاصـا  كنترل ارتباطي دستگاههاي ساير و تلفن دستگاه باتوجه به اين كه -19-85
 بـراي  آن اسـتفاده  از بايد كنترل مامورين لذا باشد مي به آن مربوط امور و قطارها سير تامين
 كنتـرل  در اي وظيفـه  كـه  غيرمسـئول  اشـخاص  مكالمـه  از مچنـين ه و متفرقه مكالمات ساير

 .  نمايند جلوگيري جدا ندارند
 و سـير  تنظـيم برنامـه   بـراي  مجـاور  نـواحي  كنتـرل  مامورين با بايد ناحيه هر كنترلر -20-85

 بـراي  موقـع  بـه  و دريافـت  را الزم اطالعات همواره و بوده تماس در واگنها و قطارها مبادله
 .  بنمايند را الزم اقدام و بيني پيش منطقه مرزي ايستگاههاي از قطار حمل

 در كـه  وقـايعي  و كليـه  بايـد  دهنـده  تحويل ،كنترلر كشيك دادن تحويل موقع در -21-85
 را امـور  سـاير  و قطارهـا  حركـت  بـه  مربوط جديد دستورات همچنين و داده رخ او كشيك
 نمايد تحويل بعدي كنترلر به امضاءو ، تاريخ و ساعت ذكر با دفتر در درج بر عالوه

 لحـاظ  از آن حمـل  كـه  قطاري و مخصوص قطار يا مسافري قطار لكوموتيو هرگاه -22-85
نـوع   ايـن  از و االشتعال سريع مواد يا و انفجار قابل مواد حامل قطار مانند احتياط يا و اهميت
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 لكوموتيـو  ديكتـرين نز بـا  را قطـار  بايـد  ركنترلـ  ،نباشـد  قطار حمل به قادر علتي به قطارهاكه
 بـراي  و دارد اعـزام  مقصـد  بـه  رسـد  مـي  محل به كه قطاري نزديكترين لكوموتيو يا و منفرد
 .  بنمايد لكوموتيو بيني پيش فوق قطار

 تالقـي  تغيير يا و سبقت منظور به ايستگاه در قطاري نمودن متوقف موقع در كنترلر -23-85
 اتخـاذ  الزم تصـميم  بايـد  آن مامورين كار تساعا همچنين و قطار به اهميت توجه با غيره و

 .  نمايد
 و وضـع  تغييـر  هرگونـه  و توجه ايستگاهها مامورين كشيك مدت به بايستي كنترلر -24-85
 . نمايد گزارش روزانه را ايستگاه بعدي كشيك حضور عدم

 ار مربوطه روساي بتواند وقت كنترلر سوانح بروز و غيرعادي مواقع در اينكه براي  -25-85
 و قطارهـا  حركـت  امـور  بـه  مربـوط  متصـديان  و روسـا  نشاني و تلفن شماره بايد سازد مطلع

 و باشد داشته دسترس در را نشاني آتش و انتظامي مسئولين ارتباط، خط، امور و لكوموتيوها
 . نمايد ثبت خود گزارش دفتر در و اطالع كافي توضيحات و ساعت ذكر با را جريان

 بـر  بايستي وقت كنترلر منطقه در خط انسداد و سوانح و حوادث وزبر هنگام در -1-25-85
 بـه  نيـاز  مـورد  وسايل ساير و خط آالت ماشين روب، برف جرثقيل، نجات، قطارهاي اعزام
 . آورد بعمل جلوگيري آنها سير ادامه در وقفه هرگونه از و داشته كامل نظارت حادثه، محل

 مفـاد  بـا  بايـد  ايسـتگاهها  به مامورين كنترلر وراتدست قطارهاو ،مانور عمليات كليه -26-85
 .باشد منطبق ها نامه آئين و مقررات ساير و حركت عمومي مقررات

 بــا بايــد كنتــرل وقــت كشــيك  لكوموتيوهــا سيســتم در فنــي نقــص بــروز درزمــان -27-85
 داردضـمن  وظيفـه  كنترلرراهبـري  و گرفتـه  تمـاس   و مذاكره راهبري وكنترل كنترلرناوگان

 . نمايد ارائه را الزم مشاوره لكوموتيوران با ستما
 بـه  كه ساعاتي براي را زير مشروحه آمار گزارشات روزه همه است موظف كنترلر -28-85
 تسليم مربوطه كنترل مسئول به كنترل متصدي وسيله به وبه موقع تهيه شود مي داده دستور او

 .نمايد
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 .  سايرمناطق با منطقه گنهايوا مبادله و قطار حمل روزانه گزارش -1-28-85
 يـا  و خـالي  بـاردار،  واگنهاي تعداد ذكر با قطارها كليه برگشت و رفت گزارش -2-28-85

 كـه  آمارهـائي  و گزارشات ساير همچنين و ايستگاه هر حمل به آماده واگنهاي يا و تعميري
  شود. مي خواسته مربوطه مسئولين طرف از روزانه عمل ضمن
 : )مركزي كنترل( ترافيك كنترل مهندسي گروه به مربوط مقررات و وظايف -86 ماده

 هـاي  برنامـه  تهيـه  و تنظـيم  و مناطق بين قطارها سير و نقل و حمل كردن هماهنگ منظور به 
 آهـن  راه روزانـه  آمد در و آن نقل و حمل و بار موجودي به مربوط آمارهاي تهيه و قطارها
 هـاي  كنتـرل  كليـه  با ضمن برقراري ارتباطو ادايج) مركزي كنترل(  ترافيك مهندسي گروه

  : ارتباطي وظايف زير رابر عهده دارد مناطق باوسايل
 توزيع و چاپ و باري محلي و مخصوص، العاده، فوق مسافري، قطارهاي برنامه تهيه -1-86

 . آنها صحيح اجراي بر نظارت و دربين مناطق آنها
 موجـودي  بـار،  نقـل  و حمـل  روزانـه  رشـات گزا تنظـيم  و تهيـه  در نظارت و مراقبت -2-86

 اداره بـه  آن ارسـال  و سوانح گزارش و قطار حركت تاخيرات و ونقل حمل آمار ايستگاهها،
 سيروحركت  كل

 تخليـه  عـدم  و توقـف  علـت  بازخواسـت  و واگنهـا  كليـه  توقف وثبت سير بر نظارت -3-86
 .واگنها

 نـواحي  كنترلهـاي  بـه  بـار  اديمبـ  بـه  خـالي  واگنهـاي  اعـزام  و توزيـع  دستور صدور -4-86
 .آنها واولويت حمل امكان و بار موجودي برحسب

 منظـور  بـه  آنها كامل مشخصات اخذ و مناطق كليه در قطارها حركت نمودار ترسيم -5-86
 اشـكاالت  و نـواقص  تذكر و الزم فني دستورات صدور و قطارها سير صحت بررسي امكان

 .مناطق كنترلهاي به
 و حمل قابل بار ميزان و واگنها تعداد و نوع تعيين و بار موجودي به وطآمارمرب اخذ -6-86

 . ابالغي برنامه و اولويت برحسب شده بارگيري واگنهاي اعزام و بارگيري تسريع در دقت
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 . قطارها حمل براي نيازمناطق مورد كشش نيروي بيني پيش -7-86
 آن فـوري  اطالع و خط انسداد و اتفاقات و سوانح و حوادث به مربوط خبر دريافت -8-86
 . آن كنترل و مربوطه به منطقه صادره دستورات ابالغ و آهن راه مقامات به
 آالت ماشـين  ،روب برف جرثقيل، نجات، قطارهاي اعزام دستور ابالغ و برنامه تهيه -9-86

 درمنطقـه  خـط  انسـداد  و سـوانح  و حوادث بروز هنگام نياز مورد وسايل ساير و خط سنگين
  نجات قطارهاي سريع سير بر نظارت و حادثه محل به ديگر ازمناطق يا و بوطهمر
 اعـزام  در مراقبـت  و مربـوط  مقامـات  تقاضاي به بنا ارتش قطارهاي تشكيل دستور -10-86

 آنها تقدم حق رعايت و قطارها اين سريع
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 نهم فصل

 
  و ترمز وزن صد و در سرعت

 قطارها برنامه تنظيم



 
 



  :ترمز وزن صد ودر سرعت -87 ماده
 ودرصـد  طـول  و وزن لحاظ از آن سازمان بايد شود مي داده حركت ايستگاه از كه قطار هر

 حركـت  برنامـه  در كه شده تعيين ميزان با مجاز سرعت حداكثر براي دستي و هوا ترمز وزن
 . باشد داشته مطابقت ،شده تنظيم محور نآ قطارهاي

 بـين  سـير  مـدت  تعيين و قطارها انواع حركت برنامه: قطارها انواع حركت برنامه -87-1ماده
 لكوموتيوهـا،  كشـش  قـدرت  گـرفتن  نظـر  در بـا   سيروحركت كل اداره طرف از ايستگاهها

 فـراز،  يب،وضـعيت خـط (شـ    ، واگنهـا  مجـاز  سرعت حداكثر ، قطار وزن ترمز، وزن درصد
 هاي سازه و خط نيروي كشش ، كل ادارات موافقت با نوع مصالح روسازي...) شعاع قوس،

 . گردد مي تهيه  برشبكه ونظارت وايمني فني
 راه ازمنـاطق  العـاده  فـوق  و مخصوص طور به برنامه از خارج كه قطارهائي مورد در -2-87

 ،سـرعت  حـداكثر  ، خـط  وضـعيت  گرفتن درنظر با منطقه كنترل بايد كنند مي حركت آهن
 را آن حركـت  برنامـه  ،قطارهـا  سـاير  برنامـه  بـه  توجه و قطار تنظيم شرايط ،ترمز وزن درصد
 اطـالع  مربوطـه  خـط  طول ايستگاههاي و)مركزي كنترل( ترافيك مهندسي گروه به و تنظيم
 در و دشو رسانده قطار رئيس و لكوموتيوران اطالع به نيز مبداء ايستگاه رئيس توسط و دهد

 بـا  قطـار  حركت برنامه تهيه باشد كل چنداداره طول در العاده فوق قطار حركت كه صورتي
 . بود خواهد) مركزي كنترل( ترافيك مهندسي گروه عهده به باال شرايط رعايت
 :قطارها طول حداكثر -88 ماده

 كميسـيون  توسـط  آهـن  راه مختلـف  محورهـاي  در مسافري و باري ي قطارها طول حداكثر
 گردد مي وابالغ تعيين آهن راه سوانح عالي

 و منطقـه بيشـتر   داخـل  در مسيري در شده تعيين مجاز حد از آنها طول قطارهائي كه -1-88
 رئـيس  و  سيروحركت اداره رئيس اطالع با بايد شود شده داده تشخيص ضروري آنها حمل

 تالقـي  نظـر  از خصوصا مالز بينيهاي پيش و بوده مربوطه منطقه  فني معاون وموافقت ناوگان
 . آيد عمله ب سبقت و
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 بايـد  و باشـد  مجاز طول از بيش آن طول كه قطارهايي اعزام براي استثنائي موارد در -2-88
ــيش مســيري طــول در ــه يــك از ب ــور منطق ــد عب ــبالً الزم اســت كنن  كــل اداره موافقــت ق

 صـدور  بـا ) مركـزي  كنتـرل ( ترافيـك  مهندسـي  گروه  طرف از ومراتب جلب سيروحركت
 . گردد ابالغ كنترل مناطق به تلفنگرام به وسيله الزم احتياطي دستورات

  : قطارها حركت سرعت -89 ماده
 بـا  فني هاي وسازه  خط كل اداره طرف از سوزنها روي و قوسها در قطارها حركت سرعت
 . گردد تعيين ميزير موارد به توجه

 بـا  متناسـب  آهـن  راه خطـوط  طـول  در قوسـها  در قطارهـا  حركـت  سرعت حداكثر -1-89
پـس   و فنـي تعيـين   هـاي  سـازه  و خـط  كل اداره توسط سير درمحور خط وضعيت و هندسه

ــدآن ازطــرف   ــل هادار ازتائي ــش،  ك ــروي كش ــي ني ــارت ايمن ــبكه ونظ ــه اداره  برش ــل ب  ك
 حـداكثر  از تجـاوز  شود لحاظ قطارها حركت برنامه در تا مي گردد  ابالغ كتباً سيروحركت

 ده ممنوع مي باشد.تعيين ش سرعت
 نـوع  بـه  بسـته  سـوزنها  روي از و ريلـي  شـبكه  مختلف درخطوط قطارها سير سرعت -2-89

 نيتعيـ  كميسـيون  وتوسط پيشنهاد فني هاي وسازه خط كل اداره طرف از آن شعاع و سوزن
 هـاي  وسازه ،خط ،ناوگان برشبكه  ونظارت ايمني  كل ادارات نمايندگان از مركب سرعت

 حركـت  برنامـه  در كـه  گردد مي ابالغ سيروحركت كل اداره به و تعيين توسيروحرك فني
 . شود منظور قطارها
 :قطارها سرعت دقيق كنترل -90 ماده
  وثبـت  نمـايش  دسـتگاه  بـه  مجهـز  لكوموتيوهـا  كليـه  بايـد  قطارهـا  سرعت دقيق كنترل براي

 بـه  منـوط  ،نمـا  تسـرع  نـوار  بدون لكوموتيوهاي از استفاده استثنائي موارد در باشند سرعت
 .باشـد  مـي  وسـيروحركت  بـرداري  بهـره   معاونـت  موافقـت  و كشش كل اداره قبلي پيشنهاد

 شـماره  همچنين و لكوموتيوها نماي سرعت نوار بررسي و قطارها سرعت كنترل و رسيدگي
 و منطقه فني معاون يا كل مدير از مركب كميسيوني نظر تحت مناطقدر آنها مغناطيسي ترمز
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 وعالئـم  وارتباطـات  شـبكه  بـر  ونظـارت  ايمنـي  سـيروحركت،ناوگان،خط،   اتادار رؤساي
 ).  گراف كميسيون( .گردد مي انجاممنطقه  الكتريكي

ازدپو تعميـرات مبـداء    معيوب نماي سرعت باوضعيت لكوموتيوفرماندهي اعزام -90-1ماده
زام است وبايـد بـه طوريـدك  بـه دپـو تعميـرات اعـ        ممنوع رعنوانه به خط طول به حركت
 . گردد

ادامه سيرلكوموتيوباوضعيت سرعت نماي معيوب درطول خط كه امكـان تعميـر آن    -2-90
 وجود ندارد با رعايت مراتب ذيل امكان پذيراست.

 درطـول  منصـوبه  شـمار كيلومتر وتابلوهـاي  محاسبه،زمان به توجه با لكوموتيوران -1-2-90
 برخرابـي  مبنـي  تلفنگـرام  مخـابره  هب نسبتادامه سيرداده وپس ازتوقف  ايستگاه اولينتا خط

 فنـي  ازمعـاون كنتـرل ترافيـك منطقـه     و لكوموتيوامداداقـدام  اعـزام  نماودرخواسـت  سرعت
 .نمايد مي تكليف كسب

 دقيــق ونظــارت منطقــه فنــي لكوموتيوامــدادبانظرمعاون موجودنبــودن درصــورت -3-1-90
بـا رعايـت    كزتعميراتـي مر اولـين  امـداديا  لكوموتيو تارسيدن سيرآن زمان ازنظرمدت كنترل

 ادامه سير مي دهد. 90-2-1بند
  :قطار ترمز  وزن محاسبه -91 ماده
 وزن و خـط  شـيب  و قطار سرعت با متناسب بايد قطار يك كردن ترمز براي الزم ترمز وزن
 و سرعت ها در قطار وزن از تن صد هر براي قطار ترمز وزن پيوست، جدول در . باشد قطار
 . است دهش مشخص مختلف هاي شيب
  : ترمزقطار وزن درصد و قطار وزن -92 ماده

 كـه  اي نقليه وسائط كليه و لكوموتيو وزن مجموع از عبارتست قطار هر حقيقي وزن -1-92
 . گردد مي متصل آن به حمل جهت

 چرخهـاي  بر نقليه وسيله يك ترمز دستگاه از كه است نيروئي از عبارت ترمز نيروي -2-92
 . شود مي منتقل آن ترمزدار
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 حركت حال در نقليه وسيله يك شدن ترمز يا نگه داشتن در كه عواملي مجموعه -1-2-92
 طـي  سازنده كارخانجات طرف از آن مقدار و شود مي ناميده آن ترمز وزن گذارد مي تاثير

 وسـائط  بدنـه  روي ثابـت  عددي صورت به و محاسبه تن واحد با تجربي و علمي آزمايشات
 زمـان  ترمـز  كفـش  بـر  وارده نيـروي : از عبارتنـد  فوق عوامل مهمترين و گردد مي ثبت نقليه

 ... نقليه وسيله ساختمان نوع وترمز سيلندر پرشدن
 نقليـه  وسـائط  كليـه  ترمـز  وزن مجمـوع  از اسـت  عبارت قطار يك ترمز حقيقي وزن -3-92

 . باشد بكار آماده و سالم آنها ترمز كه به هم متصل
 قطـار  وزن و ترمـز  وزن درصد محاسبه هنگام به ايران سالميا جمهوري آهن راه در -4-92
 قطـار  حمـل  در آنهـا  كشـش  نيـروي  از لكوموتيوهـائي كـه   يـا  لكوموتيو وزن و ترمز وزن از

 . گردد مي صرفنظر شود، مي استفاده
 سرد لكوموتيو وزن بايستي سرد لكوموتيو حامل قطار ترمز وزن درصد محاسبه براي -5-92
 قطـار  وزن جـزو ) گردد نمي استفاده قطار حمل در آنها كشش نيروي از هك لكوموتيوهائي(

 در گردد مي صرفنظر قطار ترمز وزن محاسبه در آنها ترمز وزن محاسبه از ليكن شود منظور
ــراي ضــرورت صــورت ــبه ب ــز وزن محاس ــاي ترم ــرد لكوموتيوه ــار در س ــتورالعمل قط  دس
 . دگردمي  ابالغ و صادر آهن راه طرف از اي جداگانه

 را قطـار  كـل  وزن از صـدتن  هريـك  ازاء در كـار  بـه  آمـاده  و سالم ترمز وزن ميزان -6-92
  .شود مي محاسبه زير بطريق كه نامند مي آن ترمز وزن درصد

 

درصد وزن ترمز قطار = * مجموع وزن ترمز قطار 100  

 وزن قطار

     
 را قطـار  ترمـز  وزن رصـد د باشد مي تن1250 ترمزآن ووزن تن 2500قطاري كل  وزن: مثال

 نمائيد محاسبه
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 2500 درصد وزن ترمز قطار = 1250*   100 = % 50
 جـدول درصـدوزن   طبق مختلف مناطق در آن كردن ترمز براي لكوموتيو ترمز وزن -7-92

 نبـودن  كـافي  و لكوموتيـو  ترمز وزن قبالً كشش نيروي كل اداره آنكه مگر بوده كافي ترمز
 درصد اضافه صورت هر در .برساند  سيروحركت كل اداره اطالعه ب خاصي منطقه در را آن
 قطار در ديگر نقليه وسائط ساير يا و واگنها ترمز وزن براي توان نمي الكوموتيو ر ترمز وزن

 . نمود استفاده
 مختلـف  هاي شيب و سرعت در قطار حامل لكوموتيوهاي ترمز وزن صورتي كه در -8-92

 تـامين  بيشـتري  ترمـز  وزن قطـار  واگنهـاي  در بايـد  نباشد صدوزن ترمز كافيدر  جدول طبق
 .شود جبران لكوموتيو ترمز وزن كمبود تا گردد

 شـيب  و هـا  سـرعت  در را قطارهـا  در لكوموتيـو  ترمـز  وزن آهن راه ناوگان معاونت -9-92
 .  نمايد اعالم مي و مشخص مختلف هاي
 از زيـر  اقدامات بايد قطار وزن همچنين و زترم وزن درصد صحيح محاسبه براي -93 ماده
 .آيد عمل   به واگنها  كل اداره طرف

ح درج واگنهـا بـه وضـو    جـانبي  سـمت  دو در واگنهـا  بـارگيري  ميـزان  و خالي وزن -1-93
  گردد.

 )باشد نداشته بار يا و خالي ترمز وزن پالك صورتي كه در( واگنها هواي ترمز وزن -2-93
 . ح درج گرددوضو ا بهدردوسمت جانبي واگن ه

 وزن و بار ويا خالي حالت در ترمز وزن و بارگيري ميزان و خالي وزن حاوي جدول -3-93
 . گردد تهيه مامورين اطالع جهت واگنها انواع كليه ترمز

 ســاير و بخــار مولــد روب، بــرف جرثقيــل، ماننــد ديگــر نقليــه وســائط كليــه بــراي -4-93
 پهلـوي  طرف دو در آنها ترمز وزن و وزن بايد كنند مي تحرك ريل روي كه آالتي ماشين
 . شود نوشته آنها
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 :  ترمز لحاظ از قطار تنظيم و آرايش -94 ماده
 . گردد زيررعايت موارد بايد قطار تشكيل و تنظيم در
 جـدول  طبـق  ترمـز  نسـبت  شـده ،  تعيـين  سـرعت  بـراي  و معين هاي فراز شيب و در -1-94

 .  باشد كافي مربوطه
 واگنهائي كـه  ترمز فقط كه گردد دقت كامال بايد قطار ترمز وزن احتساب اقعمو در -3-94

 از يا و معيوب ترمز داراي واگنهائي كه شوند آورده حساب به باشد مي استفاده قابل و سالم
 و شـود  اسـتفاده  نبايـد  آنهـا  ازترمز محموله نوع واسطه به واگنهائي كه يا و هستند افتاده كار

 ترمـز  بـي  واگنهـائي  رديـف  در بايـد  هسـتند  دسـتي  ترمـز  داراي فقط كهواگنهائي  همچنين
 .  شوند محسوب

 نسـبت  جدول در مندرج ميزان از كمتر يا و نبوده هوا ترمز به مجهز كه قطاري اعزام -3-94
 .است  ممنوع دستي ترمز ميزان هر با باشد داشته ترمز

 برنامـه  در منـدرج  سرعت از كمتر ترمز وزن با تشكيالتي ايستگاههاي از قطار اعزام -4-94
ثنا و برابر دستورالعمل كميسيون عالي تمگر در موارد اس ،است ممنوع قطارها حركت ابالغي

 در فقـط  سـرعت  تقليـل  بـا  قطـار  اعـزام سوانح راه آهن با تعيين سرعت قابل اجرا مي باشـد.  
 بوده مجاز نباشد كافي سير ادامه براي قطار ترمز وزن عللي به كه غيرتشكيالتي هاي ايستگاه

 بـا  و ناحيـه  كنترل دستور و موافقت با تواند مي ايستگاه ترافيك متصدي صورت اين در كه
 مقـرره  سـرعت  از رسـد  مـي  قطـار  رئيس و لكوموتيوران امضايبه   كه احتياط برگ دورص

 نسـبت  براينكـه  مشروط بدهد قطار به را بعدي تشكيالتي ايستگاه تا سير ادامه اجازه و كاسته
 ايـن  كه صورتي در .باشد كافي منطقه در ساعت در كيلومتر 40 سرعت براي قطار اين ترمز
 بـا  منطقـه  كنتـرل بـا همـاهنگي    شـود  ديگـر  قطارهاي برنامه در لاختال موجب سرعت تقليل

 اعـزام  منطقـه  در مقـرره  سـرعت  بـا  قطار ،ترمزدار واگن اتصال با يا و ترمز بي واگن انفصال
 . مي گردد
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 ،واگـن  بـار  وزن مطـابق  ترمـز  وزن اهـرم  كـه  شود مراقبت بايد واگن ترمز تنظيم در -5-94
 واگنهـاي   و بـاري  روي مسـافري  واگنهاي اهرم مختلط، يقطارها در و خالي يا باردار روي

 حالـت  روي آنهـا  اهـرم  شـوند  مـي  اعـزام  مسـافري  قطارهـاي  بـا  كـه  يخچال و توشه كمك
 . گيرد قرار مسافري

 بـارگيري  و خالي وزن مجموع يا است خالي واگن هنگامي كه ترمز وزن اهرم دسته -6-94
 و گـذارده  خالي حالت روي در ،باشد كمتر شده داده پالك روي در كه مقايسه عدد از آن

 بـا  حالـت  روي باشـد  زيادتر يا و برسد مقايسه عدد به آن بارگيري و خالي وزن كه هنگامي
 . شود مي گذاشته بار
 در و شـده  محسـوب  دسـتي  ترمز به عنوان واگنها انواع در موجود جانبي دستي ترمز -7-94

 . گيرد مي قرار استفاده مورد توقف هنگام به فقط بودن كار به آماده صورت
 . شوند تقسيم ترمزدار واگنهاي تعداد تناسب به قطار طول در بايد ترمز بي واگنهاي -8-94
 ترمزدسـتي  بـه  مجهـز  هـوا  ترمـز  بـر  عالوه بايد قطار هر انتهائي و ابتدائي هاي واگن -9-94

 سـازمان  سـالن  آخـرين  يانتهائ دركوپه بايد مسافري قطارهاي فني مامور . باشدآماده به كار 
واگـن   كشـش  قـالب  و زنجيـر  وضـعيت  دقـت  بايـدبا  مربوطه مامورينو  .دنياب استقرار قطار

 نمايند. كنترل انتهايي را
 آسيب يا و تعميري واگن هاي) خط انسداد و سوانح( نمايد ايجاب كه مواردي در -10-94

 قطـار  سـازمان  بـه  بتـوان  و باشـد  نديده صدمه آن محركه قسمتهاي كه حركت به مجاز ديده
 دار دسـتي  ترمـز  واگـن  از بعـد  باري قطارهاي انتهاي در واگن دو تا توان مي را نمود اضافه
 توسـط  قطارهـا  ايـن  سرعت نمود. حمل حادثه محل مجاور ايستگاه تا و اضافه آن به انتهائي
 . گردد تعيين مي  ناوگان اداره

 بـه  آمـاده  دسـتي  ترمز با بايد واگنها از داديتع هوا ترمز به مجهز قطارهاي تمام در -11-94
 تـن  صـد  هـر  بـراي  دسـتي  ترمـز  با واگنهاي محورهاي تعداد حداقل كه طوري به باشند كار
 .باشد زير بشرح مختلف فرازهاي و شيب در قطار وزن
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 – اهـواز  ماننـدمحور  محور يك قطار وزن تن 150 هر   درهزار 5 تا خطوط در -1-11-94
 .وخرمشهر يخمين امام بندر

 تبريـز  بـين   محـور  ماننـد  محور يك تن 50 هر باال به هزار در 19 از خطوط در - 2-11-94
 .مشابه خطوط و بالعكس و سفيد پل فيروزكوه، جلفا،

 . محور يك صدتن يك هر هزار در 18 تا 6 درخطوط -3-11-94
 تعـداد  فـوق  اسـبه مح بـه  توجه با بايد قطار باري واگنهاي براي مختلط قطارهاي در -12-94

 دوم نيمـه  در يـا  و اول نيمـه  در بـاري  واگنهـاي  خواه گردد منظور دستي ترمز با واگن كافي
 . باشند گرفته قرار قطار
  :ترمز آزمايش -95 ماده
 واگنهـاي  هـواي  ترمـز  بـودن  كار به حاضر و سالم از بايد ايستگاه از قطار هر حركت از قبل
 . نمود عمل زير دستورات طبق منظور اين رعايت يبرا بايد و گردد حاصل اطمينان قطار

  معيـت  در ناقلـه  آالت بازديدكننـده  مبداء، تشكيالتي ايستگاه از قطار حركت از قبل -1-95
 در ترمـز  فـرامين  هـاي  دسته نمايند دقت و كرده بازديد را هوا شيرهاي و ها لوله قطار رئيس
 بـا   قطـار  انتهاي يهوا وتست كامل يريهواگ از اطمينان از پس .باشد گرفته قرار خود جاي

 فرمـان  لكوموتيـوران  بـه   ،باشـد  اتمسـفر   8/4 حـداقل  آن ميزان كه نحوي به مانومتر دستگاه
 بـه  ترمزهـا  كفش و بسته ترمزها نموده تا بررسي را قطار سراسر سپس و بدهد  را كردنترمز

 بـاز  عمـل  و بدهـد  تيـوران لكومو بـه  را ترمزها نمودن آزاد فرمان بعد و باشد چسبيده چرخها
 ترمز وزن درصد ،اطمينان حصول از پس و مشاهده قطار ديگر سمت از را واگنها ترمز شدن
 .نمايـد  مـي  تحويل ايستگاه وقت مسئول به و صادر را ترمز آزمايش برگ و محاسبه را قطار
 .گرددمي  تسليم لكوموتيوران به قطار رئيس توسط سپس

 قطارهاي در واگنها دستي ترمز از بايد تشكيالتي ايستگاه از قطار هر حركت از قبل - 2-95
             الزم آزمـايش  فنـي  مـامور  وسـيله  بـه  مسـافري  قطارهـاي  در  و قطـار  رئـيس  وسـيله  به باري
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 رئـيس  و شـده  مطمئن )اتمسفر  8/4( كافي هواي وجود نيز و آنها بودن سالم از و آيد ملعب
 .  نمايد حاصل اطمينان يشآزما عمل انجام از نيز قطار

 از قطـار  كـه  اسـت  آن معنـي  به شد تحويل لكوموتيوران به و صادر وقتي ترمز جواز -3-95
 . باشد مي منطقه آن در حركت قابل فني امور ساير و دستي و هوا ترمز نظر

 كـه  دارنددرصـورتي  مـي  دريافـت  جـواز  تامقصـد  مبداء از كه مسافري قطارهاي -1-3-95
 و قطــار رئــيس توســط ترمــز ازآزمــايش پــس ،باشــند داشــته اتصــالي يــا صــالانف راه دربــين

 عمومي مقررات برابرمجددا  ادامه داده و بازديد پست اولين به حركت خودتا ،لكوموتيوران
 اتصـال  يـا  انفصال چنانچه و گرددمي مقصدصادر تا جوازترمز و ترمزانجام آزمايش حركت

 .گرددمي  صادر جوازترمزتامقصد، ذيردپ بازديدصورت پست داراي ايه درايستگاه
 يـا  و متصـل  قطـار  بـه  واگن يا لكوموتيو كه محلي در يا و راه بين ايستگاههاي در -2-3-95

 بـا  قطـار  رئـيس  و لكوموتيـوران  وسيله به ترمز آزمايش حركت از قبل بايد شود مي منفصل
 دفتـر  در و انجام او حضور در قطار فني مامور بودن صورت درو ايستگاه وقت مسئول اطالع

 ترمـز  وزن ميـزان ، قطار وزن قيد با ،است موجود ها ايستگاه در كه ترمز آزمايش مخصوص
 و ايســتگاه وقــت مســئول و قطــار رئــيس امضــاي بــه ودرج شــود ترمــز وزن نســبت ميــزانو

 ناقلـه  آالت بازديـد  مـامور  داراي مـذكور  ايسـتگاه  چنانچه . برسد فني مامور و لكوموتيوران
 آزمـايش  بـرگ  و انجـام  قطـار  رئيس ونظارت بازديد مامورين وسيله به ترمز يشآزما ،باشد
 . گردد مي صادر تشكيالتي ايستگاههاي مطابق ترمز

 ويـا  منفصـل  قطـار  از يـاواگن  لكوموتيـو  كـه  راه بين ايستگاه درهر باري قطار رئيس -4-95
 اطمينـان  آن لعمـ  وازصـحت  نمـوده  ترمـز  آزمايش را ،قطار حركت از قبل شود مي متصل
 ثبـت  مخصـوص  و در دفتـر  رسـانيده  ايسـتگاه  وقـت  مسـئول  اطالع رابه ونتيجه كرده حاصل
 . نمايد مي وامضاء

 تعيين جدول مطابق ترمز وزن نسبت برحسب مختلف فراز و شيب در قطارها سرعت -5-95
 .گردد مي
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 در شـده  نتعيـي  سـرعت  بـراي  نمونـه  جدول طبق بايد قطارها ترمز وزن درصد ميزان -6-95
 . باشد كافي منطقه فراز و شيب

 بـه  موظـف  نـواحي  سـوانح  از جلوگيري ماهيانه كميسيون و روزانه گراف كميسيون -7-95
 . باشد مي فوق مفاد اجراي صحت رب نظارت
 :هوا ترمز خرابي -96 ماده

 قطـار  لكوموتيـوران  بايد شود نقص يا خرابي حين حركت دچار در قطار هواي ترمز چنانجه
 مـواد  شـرح  بـه  و بررسي قطار رئيس با را خرابي علت قطار كامل توقف از پس و متوقف ار

 . نمايد عمل زير
 و باشـد  واگـن  چنـد  يـا  يك ترمز دستگاه خرابي علت به مربوط ترمز خرابي چنانچه -1-96

 در و بسـته  را معيـوب  ي واگنهـا  يـا  واگـن  معيـوب  ترمز شير بايد باشد نداشته امكان آن رفع
 ترمـز  آزمـايش  نباشـد  كمتر مقررات در شده قيد ترمز نسبت از قطار ترمز نسبت كه صورتي
 را جريـان  ايسـتگاه  اولين در است موظف قطار رئيس . دهد ادامه خود سير به و آورده بعمل

 .نمايد عمل مربوطه مقررات برابر و كنترل دستور طبق و گزارش
 در لكوموتيـو  ترمـز  سيستم در يا قطار به لكوموتيو از ترمز سيستم در كه مواقعي در  -2-96

 قطـار  بايد لكوموتيوران ،باشد خطر موجب سير ادامه كه آيد بوجود اشكالي ايستگاه دو بين
 كمـك  تقاضـاي  و شـده  داده اطـالع  كنترل به قطار رئيس توسط مراتب و ساخته متوقف را

 خـط  كفـش  ردنگـذا  بـا  و شـده  بسـته  محكم دستي ترمزهاي تمام بايد صورت اين در شود
 . باشد دستور منتظر و نموده عمل عالئم نامه آئين مفاد طبق و هنگهداشت متوقف را قطار
 : ها واگن دستي ترمز از استفاده موارد -97 ماده

 ،دستي ترمز محور يك تن 300هر براي است متوقف ايستگاه در ها واگن هنگاميكه -1-97
   درهزار. 5/2تا شيب حداكثر 

 .شود توقفم خط طول در قطار محلهائيكه كليه در -2-97
 .دربالك) واريانت( موقت فرعي خط تكه دريك تردد نحوه و احداث شرايط - 98 ماده
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 بـرداري  بهـره  معـاون  وتائيـد  افقـت مو مسـتلزم  بالك هر در واريانت گونه هر ايجاد -1-98
 .يابد مي اجرائي قابليت آن از وپس بوده آهن راه حركت سيرو

 خـط  احداث شرايط باشد نشده مجهز  A.T.Cسيستم بخشي ازشبكه ريلي به گاه هر -2-98
 :باشد مي ذيل شرح به واريانت

 60 مذكور كيلومترودربالك 15 واريانت خط در ريلي نقليه وسائط حداكثرسرعت - 3-98
 .گردد مي معين كيلومتر

 دهنـده  هشـدار  چراغ ميبايستي ، سرعت تقليل هاي تابلو ازنصب قبل متر 5 فاصله به  -4-98
 .گردد نصب زن  چشمك

 راننـدگان  بـه  عالمـت  ارائـه  جهـت  خـط  مامور نفر يك واريانت سمت هر مبداء در -5-98
 متـر  400ي كـه طـول آنهـا كمتـراز     . درواريانت هاييابد حضور سيم بي با ريلي نقليه وسائط

 مي باشد يك نفر مامور مستقر گردد.
 از واريانـت  خط به ازرسيدن وقبل ايستگاه از قطار ازحركت پس احتياط برگ مفاد -6-98

 مـي  آوري يـاد  جـددا م لكوموتيـوران  به) ترافيك متصدي يا رچديسپا( توسط سيم بي طريق
 .گردد
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 مباني عمومي عالئم الكتريكي
سيستم عالئم الكتريكي عبارت است از مجموعـه آالت و ادوات كـه بـه وسـيله      -99ماده 

هاي عالئم ايستگاه، از طريـق اينترالكينـگ، ارتبـاط     ها و چراغ جريان الكتريكي بين سوزن
به آنها مي دهد. اين تجهيزات بـه منظـور پيشـگيري از خطـاي      برقرار نموده و فرامين الزم را

انساني و باالبردن سرعت انتقال فرامين و تسريع و تسـهيل در امـور ايمنـي و سـير و حركـت      
 نصب مي گردند.

تعريف سيستم عالئم الكتريكي:سيستم عالئم الكتريكي به گونه اي طراحي شده كه  -1-99
پذير نيست و قطار يا يك وسيله نقليه در يك بالك امكان با فرمان عالئم اعزام بيش از يك

نمايد و عبور آن را از همچنين از قبول  وسيله نقليه به خط اشغال شده ايستگاه جلوگيري مي
دهـد و نيـز در آن واحـد امكـان ورود دو     روي سوزن غلط و يا غيرقابل اطمينان اجـازه نمـي  

 دهد.امين در طرفين باشد نميوسيله نقليه را به ايستگاهي كه فاقد خط ت
 تجهيزات عالئم الكتريكي: -100ماده 

 هاي عالئم الكتريكي و معاني رنگ نماها: چراغ -1-100
سـبز مـي باشـند كـه      -زرد -هاي عالئم الكتريكي متشكل از نماهـائي بـه رنـگ قرمـز     چراغ
 نمايـد. نـور   آن هـا را ديـده و فرمـان مربوطـه را اجـرا      نده وسائط نقليـه بتوانـد بـه آسـاني    ران

 باشند.اي اين عالئم داراي معاني به شرح زير ميه چراغ
ممنـوع   ست كامل بـوده و عبـور از آن مطلقـا   نور قرمز: به معناي اعالم خطر و اي -1-1-100

 است.
هنگـام عمليـات مـانور نمـاي عالمـت       در ايستگاههاي غير تشكيالتي ، منحصـراً  -2-1-100

ستور مسئول كشـيك ايسـتگاه و بـا هـدايت رئـيس قطـار       باشد كه به دحركت، نور قرمز مي
 ايستگاه براي انجام مانور مجاز است. هحدودمعبور از آن به منظور حركت در 

نور زرد: عالمت احتياط بوده و به منظور جلب توجه راننـده وسـيله نقليـه بـراي      -3-1-100
 باشد.ي ميتقليل سرعت و ادامه سير و آمادگي براي اجراء فرمان عالمت بعد
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ــاً خــاموش و روشــن    -4-1-100 ــور زرد كــه متناوب ــور زرد چشــمك زن: هنگــام مــانور ن ن
 شود براي جلب توجه راننـده و مراقبـت بيشـتر اسـت و بـدين ترتيـب اعـالم       (فالشينگ) مي

گردد كه به خط اشغال و يا خط كور و يا به خطي كه مجهز به عالئم الكتريكـي نيسـت    مي
 شود.وارد مي

 نور سبز: نشـانه آزاد بـودن مسـير بـراي حركـت و ادامـه سـير بـا سـرعت مجـاز           -5-1-100
 مي باشد.

وسـائط نقليـه ريلـي بااسـتفاده      ورودايـن نمـا بـه مفهـوم      نور قرمز چشمك زن : -6-1-100
 ازعالئم الكتريكي به خط غير عالئمي مي باشد.

 انواع چراغهاي عالئم الكتريكي: -2-100
ايــن چــراغ بــه منظــور مطلــع نمــودن   از : (Distant Signal)چــراغ خبــري  -1-2-100

 (Home Signal)رانندگان وسايط نقليه ريلي از وضـعيت نمـاي چـراغ ورودي ايسـتگاه     
استفاده مي شود. اين چراغ دو نماي پايه بلند اسـت و در ورودي ايسـتگاه از سـمت بـالك،     

ي گردد. نماي سبز آن به متري از آن نصب م 1350قبل از چراغ ورودي ايستگاه و به فاصله 
مفهوم سبز يا زرد بودن نماي چراغ بعدي و نماي زرد آن، به مفهوم قرمز بودن نمـاي چـراغ   

 بعدي است.
: در محورهاي مجهز به سيستم اينترالكينگ رله اي نيپون سيگنال، اين سيگنال فقط 1تبصره 

ه ديـد كـافي بـراي    در ايستگاههائي كه موقعيت طبيعي آن هـا بـه گونـه اي اسـت كـه راننـد      
مشاهده چراغ ورودي ايستگاه ندارد، در جاي مناسب و با توجه به شرايط جغرافيـائي منطقـه   

 و با درنظر گرفتن ميدان ترمز كافي قبل از چراغ ورودي، نصب مي گردد.
: در ايستگاههائي كه به دليل موقعيت طبيعي، راننده ديد كافي بـراي مشـاهده سـاير    2تبصره 

دارد، مي توان از سيگنال خبري جهت مطلع نمودن راننده وسايط نقليه ريلـي از  چراغها نيز ن
 ود.مرنگ چراغ بعدي، استفاده ن
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اين چـراغ بـه منظـور صـدور فرمـان بـه        از :(Home Signal) چراغ ورودي  -2-2-100
ن رانندگان وسايل نقليه ريلي براي ورود به ايستگاه يا ادامه سير يا توقف استفاده مي شود. اي

چراغ سه نماي پايه بلند است و در ورودي ايستگاه سمت راست خط (جهت حركـت) و در  
متري از سوزن ورودي طرفين ايستگاه، نصب مـي گـردد و در كليـه مواقـع نـور       530فاصله 

نـور   ،قرمز آن روشن مي باشد و بر حسب ضرورت بنا به فرماني كه از ايستگاه داده مي شود
 ردد. زرد يا سبز آن روشن مي گ

كه قطار بايد از خط اصلي عبوري ادامه سير بدهـد   نمايان مي گرددنور سبز فقط در مواقعي 
و رنگ زرد براي قطارهائي است كه بايد بـا احتيـاط بـه ايسـتگاه وارد و بـه عالمـات بعـدي        

 توجه نمايند.
 تبصره: در محورهاي مجهز بـه سيسـتم اينترالكينـگ رلـه اي نيپـون سـيگنال، ايـن چـراغ در        

 . گرديده استمتري از سوزن ورودي نصب  400فاصله 
: از اين چـراغ بـه منظـور اطـالع رسـاني و      )چراغ اصلي حركت (بالك سيگنال -3-2-100

صدور فرمان به رانندگان وسايط نقليه ريلي براي خروج از ايستگاه و سير تا ايسـتگاه مقابـل   
اي سـبز و قرمـز مـي باشـد و در     استفاده مي شود. اين چراغ دو نماي پايه بلنـد و داراي نماهـ  

 متري سـوزن خروجـي طـرفين ايسـتگاه نصـب مـي گـردد. بـه هنگـام مـانور در           315فاصله 
تشكيالتي لكوموتيورانان فقط با عالمت رئيس قطار يـا سـرمانورچي مجـاز بـه      هاي ايستگاه

 عبور از نور قرمز اين چراغ و حركت تا چراغ ورودي ايستگاه مي باشند. 
مجهز به سيستم اينترالكينگ رله اي نيپون سيگنال، ايـن چـراغ فقـط     : در محورهاي1 تبصره

متري سوزن خروجي طرفين ايستگاه نصب شده  200در ايستگاههاي تشكيالتي و در فاصله 
 است. 
اي فرمان حركت براي رفتن به خـط كـوري داده شـود    در صورتي كه بوسيله نقليه: 2 تبصره

نـور سـبز عالمـت     ،حـدود ايسـتگاه قـرار دارد   كه از خط اصلي منشعب گرديده و خارج از 
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نور سبز عالمت اصلي حركت تا عبـور وسـيله نقليـه     همچنيناطالعي حركت خط مربوطه و
 د شد.نمرتباً خاموش و روشن (فالشينگ) خواه

: از اين چراغ به هنگام (Shunt-Entrance Signal) چراغ مانوري ورودي -4-2-100
شود و نماهاي آن به هنگام ورود وسيله نقليه، از نماي چراغ مي ه انجام عمليات مانور استفاد

ورودي، تبعيت مي كنـد. ايـن چـراغ سـه نمـاي پايـه بلنـد و داراي نماهـاي سـبز، زرد، زرد          
چشمك زن و قرمز مـي باشـد. ايـن چـراغ در ورودي ايسـتگاه از سـمت بـالك، در سـمت         

دي طـرفين ايسـتگاه   متـري قبـل از سـوزن ورو    15راست خط (جهت حركـت) و در فاصـله   
 نصب مي گردد.

تبصره: در محورهاي مجهز به سيستم اينترالكينگ رله اي نيپون سيگنال، اين چراغ فقـط در  
  ايستگاههاي تشكيالتي و روي پايه كوتاه نصب مي باشد.

: اين چـراغ بـه منظـور اطـالع رسـاني و      (Start Signal)چراغ شروع حركت  -5-2-100
وسايط نقليه ريلي جهت خروج از ايستگاه، توقف يا مـانور وسـيله    صدور فرمان به رانندگان

نقليه (متناسب با نماي ارائه شده) استفاده مـي گـردد. ايـن چـراغ سـه نماسـت و در خطـوط        
، اصلي ايستگاه روي پايه بلند و در خطوط فرعي روي پايه كوتاه نصب و داراي نماهاي سبز

 و قرمز مي باشد.  زرد
كينگ رلـه اي نيپـون سـيگنال، در ايسـتگاههاي     تبصره: در محورهاي مجهز به سيستم اينترال

تشكيالتي كه بالك سيگنال (چراغ اصلي حركت)، وجود دارد، چـراغ شـروع حركـت بـه     
منزله چراغ اطالعي حركت مي باشد كه نماي سبز و قرمز آن از بالك سـيگنال تبعيـت مـي    

ي غيرتشكيالتي كه در ايستگاهها .كند و از نماي زرد آن براي انجام مانور استفاده مي شود 
فاقد بالك سيگنال مي باشند، اين چراغ به منزله چراغ اصـلي حركـت (چـراغ فرمـان)، مـي      

 باشد.

: از ايـن چـراغ جهـت    (Shunting Signal)چراغ مانوري خط غير عالئمـي   -6-2-100
اطالع رساني و صدور فرمان به راننـدگان وسـايط نقليـه ريلـي بـه هنگـام مـانور در خطـوط         
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پايه كوتاه و داراي نماهـاي زرد   ي تشكيالتي استفاده مي شود. اين چراغ دو نمايايستگاهها
و قرمز مي باشد و در نزديكي دگاژ خط غير عالئمي (مرز بين خطوط عالئمي و منطقه غيـر  

 عالئمي)، نصب مي گردد.
ن خطـوط بـه   تبصره: چراغ مانوري مربوط به خطوط غير عالئمي كه امكان اعزام قطـار از آ 

بالك وجود داشته باشد به صـورت سـه نمـا و روي پايـه كوتـاه نصـب مـي گـردد و داراي         
 و سبز مي باشد.نماهاي قرمز ، زرد 

قطـار در هـر قطعـه از خطـوط محوطـه       وجـود : جهـت آشـكار سـازي    مدار تراك -3-100
 ايستگاه به كار مي رود.

هاي تحت پوشش سيستم عالئـم الكتريكـي از    : تغيير وضعيت سوزنماشين سوزن -4-100
 طريق ماشين سـوزن بـا نيـروي محركـه جريـان الكتريكـي و بـا فرمـان اپراتـور مجـاز انجـام           

 مي شود. 
 اعزام ياقبول وسـيله نقليـه ريلـي ازايسـتگاه مجـاور را انجـام       عمليات :سيستم بالك -5-100

 مي دهد
اطمينـان از سـير كامـل وسـائط     دستگاه الكترونيكي است كه جهـت  : محور شمار  -6-100

عالئم سيستم مجهز به ي در ايستگاهها ،نقليه ريلي در يك بالك و اطالع از ورود كامل آن
اين دستگاه، در زمان خروج وسيله نقليه از ايستگاه اعزام كننده  نصب مي گردد. ،الكتريكي

د محورهـا  تعداد محورها را به صورت صعودي شمارش نموده و ضمن ذخيره و نمايش تعدا
ال بودن بالك را نمايش مي دهد در محورشمارهاي نصب شده در ايستگاههاي طرفين، اشغ

 ،ا ورود وسيله نقليه به ايستگاه قبول كننده با شمارش نزولي و صفر شـدن تعـداد محورهـا   و ب
همچنــين از ايــن سيســتم در  آزادي بــالك (ورود كامــل وســيله نقليــه) را نشــان مــي دهــد. 

 توان جهت ايجاد ايمني بيشتر استفاده نمود. مي نيزلكتريكي محورهاي غير ا
 مزاياي دستگاه محور شمار  -1-6-100

 الف: ايجاد شرايط ايمن جهت سير.
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ب:اطمينان بخشيدن به متصديان ترافيك جهت ورود كامل قطار به ايستگاه و دگاژ شدن 
 آنها در ايستگاههاي مربوطه.

 ايستگاههاي طرفين . ج: ايجاد شرايط مطمئن جهت مانور در
لوازم  ود: جهت بهره برداري از سيستم محور شمار هيچگونه نيازي به افزودن امكانات 

 ل نقليه ريلي نمي باشد.                                                                         يبه وساجانبي 
 مينان از آزادي بالك حاصل مي گردد.ه: قبل از اعزام هر گونه وسيله نقليه  اط

 و: امكان تهيه و تامين وسايل آن از امكانات و منابع داخلي.
 ز: سهولت نگهداري

 :چگونگي عملكرد سيستم محور شمار -2-6-100
شمارش نموده و  راكه در حد فاصل دو ايستگاه سير مي نمايد اين سيستم تعداد محورهائي

كه تعداد محورهاي زماني و تا و ايستگاه ثبت مي گردد حافظه دستگاههاي هر دهمزمان در 
شمرده شده صفر نگردد و وسيله نقليه دگاژ نشود پانل ايستگاههاي طرفين ورود نداده و 

 تردد در آن سمت توسط دستگاه عالئم متوقف مي گردد و به حالت اشغال در مي آيد.
 مشخصات دستگاه محور شمار -3-6-100

 شرح ذيل مي باشد:ه اه محور شمار بابزار و تجهيزات دستگ
 ريل : مجاورواحدهاي  -الف

ريل تشكيل شده از يك سيستم الكترونيكي كه شامل بوبين هاي فرستنده و  مجاورواحد 
هاي آن بعد از تراك سوزن بر روي يك ريل ن گيرنده و يك دستگاه الكترونيكي كه بوبي

 درطرفين ايستگاه نصب مي گردد.

 ها شمارش صعودي و يا نزولي محورهايي است كه از مقابل آنها عبوروظيفه اين بوبين 
    .مي نمايد
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 پانل نمايش يا واحد نمايش : -ب

پانل نمايش عبارت از يك صفحه الكترونيكي مي باشد كه در روي پانل محلي هر ايستگاه 
در دو واحد مجزا و يا يك مجموعه دو واحدي نصب مي گردد كه هر واحد در سمت 

 بالك مورد بهره برداري قرار مي گيرد.يك 
ديگر با  طرفريل مربوط به خود و از  مجاوربا واحدهاي  طرفيهر كدام از اين واحدها از 

 مكانيزم قبول و اعزام در روي پانل در گير بوده و عمل شمارش محورها را نشان مي دهد.
 توان استفاده نمود. از  محور شمار در سيستم هاي غير عالئم الكتريكي نيز مي همچنين

چگونگي عملكرد دستگاه پانل نمايش دستگاه پانل نمايش داراي پنج عدد  -4-6-100
شرح ه زرد و قرمز بوده كه هر يك از اين چراغها مفهوم و معاني ب ،چراغ با نورهاي سبز

 ذيل دارا مي باشد:
 : ) (Faultچراغ خرابي سيستم يا چراغ فالت  -١

فحه واحد نمايش (پانل نمايش ) وجود داشته و هنگامي كه اين چراغ به رنگ زرد روي ص
چراغ فالت با نور زرد روشن مي شود نمايانگر خرابي سيستم بوده و در اين شرايط عمل 

 شمارش صورت نمي پذيرد.
 : )Occupied( چراغ اشغال بالك -٢

 اين چراغ به رنگ قرمز روي صفحه واحد نمايش وجود داشته و هنگامي كه بالك اشغال
اين چراغ به ار نقص فني شده است چيا سيستم د ميگردد و يا عمل ريست انجام مي شود 

رنگ قرمز روشن شده و نمايانگر وجود وسيله نقليه در بالك و يا انجام عمل ريست و يا 
 حتي اشغال بالك به داليل ديگر مي باشد.

روي دستگاه  رعزام بتا زماني كه اين چراغ به رنگ قرمز روشن مي باشد عمليات قبول و ا
 عالئم در پانل مربوطه متوقف مي گردد.
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 : )Clear( چراغ آزادي بالك -٣
اين چراغ به رنگ سبز روي صفحه نمايش وجود داشته و هنگامي روشن مي گردد كه 
آخرين چرخ وسيله در بالك محل سير وارد ايستگاه شده و نيز كنتورهاي محور شمار در 

 وطه صفر شده باشد.ايستگاه طرفين بالك مرب
ضمناً هر گاه سيستم دچار اختالل گردد اين چراغ خاموش و چراغ قرمز رنگ اشغالي 

 بالك روشن مي گردد
 : )Direction( چراغ تعيين جهت وسيله  -4

چراغ تعيين جهت وسيله نقليه به رنگ قرمز در قسمت تحتاني واحد نمايشگر در دو نقطه 
رين وسيله نقليه را در دو جهت سمت فلش كه در زير تعبيه شده است تا مسير حركت آخ

 آن مشخص شده معين نمايد.
ها همسو با مسير آخرين وسيله نقليه به رنگ قرمز روشن ثابت مي  همواره يكي از اين چراغ

ماند هر گاه وسيله نقليه ديگري در خالف جهت آن سير نمايد اين چراغ خاموش و چراغ 
 ير وسيله نقليه ريلي باشد به رنگ قرمز روشن مي گردد.ديگري كه همسو با جهت سمت س

 محل نصب واحد كنار ريل   -5-6-100
رودي و و متري چراغ ورودي درحد فاصل چراغ سه نماي 15محل نصب اين دستگاه در 

 چراغ دونماي پايه بلند (عالمت اصلي حركت) مي باشد.
نمـايش وضـعيت المانهـاي    بـه منظـور    ازآن : دسـتگاهي اسـت كـه   پانل فرمانـدهي  -7-100

ايستگاه و رابط بين اپراتور و اينترالكينگ جهت فرمـان بـه تجهيـزات محوطـه اسـتفاده مـي       
  CTC، پانل RC هاي فرماندهي عبارتند از: پانل محلي، پانل  شود. انواع پانل

 :اينترالكينگ  -101
  Electronical Inter Locking Logic (MEILL)منطـق اينترالكينـگ الكترونيكـي   

 تعاريف و قواعد منطق اينترالكينگ - 1-101
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، منطق اينترالكينگ : برنامه اي است كه در صورت قطع ارتباط هـر المـان ( تـراك، سـوزن    
، آن  المان در خطرناك ترين وضعيت فـرض  ) و عدم آگاهي از وضعيت آنچراغ و بالك

ضـعيت  اگرچـه ممكـن اسـت و    برنامـه تضـمين گـردد.    Fail safe   مي گردد تـا عملكـرد  
 ،نمايشي المان در نظر گرفته شـده توسـط منطـق برنامـه تفـاوت داشـته باشـد تـا بهـره بـردار          

 تر به مشكل پي برده و آن را مرتفع سازد. راحت
 تعاريف منطق اينترالكينگ الكترونيكي :2-101
 سوزن :  -1-2-101

 سوزن وسيله اي است كه موجب هدايت قطار به يكي از دو مسير ممكن مي گردد.
 سوزن تكي : -2-2-101

 اين سوزن ها به صورت تكي از طريق ماشين سوزن فرمان گرفته و جابجا مي شوند.
 سوزن پارالل: -3-2-101

اين سوزن ها از نظر الكتريكي به گونه اي با يكديگر مرتبط مي باشند كه فرمان تعـويض بـه   
مي يابنـد و بـه صـورت    يكي از آنها ارسال مي گردد و هر دو به صورت موازي تغيير جهت 

 تكي قابل تعويض نيستند.
 سوزن هاي وابسته :  -4-2-101

اين سوزن ها از نظر الكتريكي به گونه اي با يكديگر مرتبط مي باشند كه معموال هميشـه بـا   
  failمـي  گردنـد و چنانچـه يكـي از آنهـا مشـكلي داشـته باشـد (         يك وضعيت درخواسـت 

 ل تعويض مي باشد.سوزن ديگر به صورت تكي قاب )گردد
 وضعيت سوزن : -5-2-101

هرگاه جهت سوزن به گونه اي باشد كه قطار را بـه سـمت راسـت هـدايت نماينـد وضـعيت       
ي باشد كه قطار را به سـمت چـپ   سوزن را وضعيت راست و چنانچه جهت سوزن به گونه ا

 ت نمايند وضعيت سوزن را وضعيت چپ مي گويند.يهدا
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 چراغ عالئم : -6-2-101
اغ عالئم وسيله اي است كه براي راننده قطار اجـازه ورود يـا عـدم ورود بـه ناحيـه اي از      چر

 ايستگاه را تعيين  مي نمايد.
 مسير : -7-2-101

به منطقه اي از خطوط ريلي كه آن را با نقاط ابتدا و انتهاي مشخصي براي سير وسـيله نقليـه   
 تعيين مي نمايند، مسيرگفته مي شود.

 : تراك  -8-2-101
 بخشي از مسير ريلي است كه حضور يـا عـدم حضـور وسـيله نقليـه روي آن تشـخيص داده      

 مي شود.
 تراك دگاژ : -9-2-101

تراك هاي بدون سوزن عالئمي هستند كه معموال در وسط ايستگاه قرارگرفتـه و قطارهـاي   
 وارده به طور كامل روي آن استقرار مي يابد.

 بالك : -10-2-101
الكتريكي حدفاصل محور شمارهاي نصب شـده بـين دو ايسـتگاه مجاوريـا      در سيستم عالئم

 دونقطه را بالك مي گويند.
 محور شمار :  -11-2-101

دستگاهي است كه محورهاي قطار وارده به ايستگاه را به صورت نزولي و محورهـاي قطـار   
ين خارج شده از ايستگاه را به صـورت صـعودي شـمارش مـي نمايـد و بـراي كنتـرل و تعيـ        

 حضور قطار در محدوده اي مشخص به كارمي رود.
 المان هاي فيزيكي -3-101

به مجموعه المان هايي كه براي كنترل آنها و يا دريافت وضعيتشان نياز به ارتباط بـا محوطـه   
 .وجود دارد المان هاي فيزيكي مي گوييم

 

مبانى عمومى عالئم الكتريكى مقررات عمومى سير و حركت

٢٧٦



 سوزن  - 1-3-101
سـوزن بخـش    ت مـي كنـد.  بـه يكـي از دو مسـير ممكـن هـداي     را وسيله اي است كـه قطـار   

متحركي از ريل است كه به منظور ايجاد امكان تغيير مسير قطار ، تغيير مكان مـي دهـد.الزم   
يـا مسـتقيم و ريـورس    ) NORMAL(به ذكر  است با وضعيت سوزن ها به صـورت نرمـال   

)Reverse ( براي مثال در نرم افزارهاي پانل كليه وضعيت ها  يا مورب برخورد مي شود)
ادها براساس نرمال و ريورس ثبت مي شوند.يا به عبارت ديگر هرگاه سوزن ، قطار را و رخد

به سمت راست ( مستقيم يا مورب) هدايت نمايد آن را وضعيت مثبت و چنانچه قطـار را بـه   
سمت چپ هدايت نمايد آن را وضعيت منفـي گوينـد ( مبـداء هـدايت از نـوك سـوزن بـه        

 زير  تصويرسمت سوزن مي باشد) مثال : 
 +                                                              -الف

 

p 
                                                                            - 

 مسير مستقيم وضعيت مثبت -1
 مسير مورب وضعيت منفي  -2

                                                                                       + 

 
P         - 

 مسير مستقيم وضعيت منفي   -1
 مسير مورب وضعيت مثبت  -2

 55تصوير شماره 
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 )Middle(چنانچه سوزن در وضعيتي بين ايـن دو حالـت باشـد ، وضـعيت سـوزن را ميانـه       

ــاميم. ــي ن ــوزن الكتريكــي و     م ــين س ــر وضــعيت ســوزن توســط ماش ــتي انجــام تغيي ــا دس  ي
 مــي گيرد.ماشــين ســوزن الكتريكــي عــالوه بــر تغييــر ســوزن ، وضــعيت آن را نيــز از طريــق

سـوزن هـاي    ضـمناٌ فقـط  مدول هاي واسط كنترل كننده براي اينترالكينگ ارسـال مـي كند.  
ايـن سـوزن هـا    .مجهز به ماشين سوزن الكتريكي تحت كنترل سيستم اينترالكينگ مي باشـد 

 الئمي ناميده مي شوند.معموال سوزن هاي ع
كه فرمـان  درصورتي به يكديگر متصل باشند شكل زير  سوزن هاي پارالل: اگر دو سوزن به

دريافـت   همـان سـوزن   هـا نيـز از    سـوزن  و وضعيتودبه يكي از آنها اعمال ش تعويض فقط
به صورت تكي  اين نوع سوزن ها .ناميده مي شوند) Parallel(اين سوزن ها موازي ،گردد

 وضعيت هر دو سوزن توسط منطق برنامه همواره يكسان خواهد بود.نبوده و ابل تعويض ق
درصورتي كـه فرمـان    اگردوسوزن به شكل زيربه يكديگرمتصل باشند،سوزن هاي وابسته : 

تعويض به هريـك ازآنهـا بـه صـورت جداگانـه اعمـال شودووضـعيت نيـز از همـان سـوزن           
ــاميم. )Associate( ســوزن هــا را وابســته دريافــت گــردد در ســوزن هــاي وابســته  مــي ن

گردد و تـراك آن آزاد باشـد، سـوزن ديگـر بـه صـورت       )Fail(درصورتي كه يكي از آنها
 تكي قابل تعويض مي باشد.

 
 56تصوير شماره 
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 عمليات سوزن  -2-3-101
يكي از المان هاي قابل كنترل ايستگاه راه آهن سوزن است كه چگونگي كنترل آن توسـط  

 كينگ به شرح ذيل مي باشد:  اينترال
 تغيير سوزن - 1-2-3-101

منظور از تغيير سوزن هدايت تيغه هاي سوزن از يك وضعيت (مستقيم يا مورب) به وضعيت 
 براي اين منظور اپراتـور فرمـان تغييـر سـوزن را صـادر      مخالف (مورب يا مستقيم) مي باشد.

 ييـر بـه ماشـين سـوزن اعمـال     درصـورتي كـه شـرايط زيـر برقـرار باشـد، فرمـان تغ        مي كند.
 مي گردد:

 سوزن بلوكه نشده باشد. -
(در سوزن هاي پارالل چنانچه تراك يكي از آنها اشغال  تراك سوزن اشغال نباشد. -

 باشد سوزن ديگر نيز قابل تعويض نيست)

 سوزن در حال تغيير نباشد. -

(سوزن ممكـن اسـت بـه عنـوان سـوزن مسـير،        سوزن براي مسيري قفل نشده باشد. -
 احيه همپوشاني مسير و يا حفاظت جانبي يك مسير قفل شده باشد)ن

 سوزن ديگري در وضعيت پيك مصرف نباشد. -

بـه   Displayبا دريافت فرمان تغيير سوزن توسط منطق اينترالكينگ ، سـوزن روي صـفحه   
صورت فالشينگ دو ساق نمايش داده مي شود و پس از رسيدن سوزن به وضعيت نهـايي و  

عيت سوزن روي صفحه به صـورت ثابـت نمـايش داده خواهـد شـد.چنانچه      قفل شدن ، وض
عمليات تعويض سوزن در زمان تعيين شده تكميل نگردد و يا وضعيت نهـايي سـوزن همـان    

 شده نمايش داده مي شود. Failسوزن به صورت  .وضعيت مورد نظر فرمان نباشد
نيـز بـا بـرآورده شـدن      Trailedو  Failتذكر : فرمان تغيير سوزن براي تغييـر سـوزن هـاي    

 شرايط فوق اعمال  مي گردد.
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2-2-3-101-Fail   شدن سوزن 
محسـوب   Failسوزن مشخص نباشد، سـوزن در وضـعيت    )Indication(هرگاه وضعيت 

روي صفحه نمايش به صورت  Failروشن مي گردد.سوزن  Point Failمي شود و چراغ 
شـده در وضـعيتي مطـابق بـا      Fail چشمك زن دو سـاق نمـايش داده مـي شـود.اگر سـوزن     

 شـدن سـوزن   Fail .خـارج مـي شـود    Failآخرين فرمان اينترالكينگ قرار گيرد از حالت 
، مي تواند به علل مختلف مانند نرسيدن سوزن به مقصد در فرمان تغيير سوزن و گرفتن مسير

 و يا قطع كابل هاي ارتباطي باشد.تغيير سوزن با هندل 
3-2-3-101-Trail  عمل خالفسوزن ( شدن( 

اگر سوزني پس از وضعيت تعيين شده در آخرين فرمان اينترالكينگ ، تـراك آن اشـغال و   
محسـوب مـي گـردد و     Trailedاز قفل خارج شود ( توالي اين دو اهميت دارد ) ، سـوزن  

روشن مي شود و تا زماني كه اين وضعيت ادامه دارد روشـن  ) TrailPoint(چراغ مربوطه 
 مانــد. هــر بــار كــه ايــن وضــعيت پــيش مــي آيــد. شــمارنده مربوطــه يــك واحــد   بــاقي مــي

حالت چشمك زن بـا هـر دو سـاق     Displayروي صفحه  Trailedدر حالت  مي شمارد.
 سوزن را خواهيم داشت.

اتفاق بيافتد در مانيتور پانل آالرمي مبني بـر بازديـد از سـوزن     TrailPointهرگاه وضعيت 
 د.در محوطه اعالم مي گرد

 بلوكه كردن سوزن   -4-2-3-101
 اپراتور مي تواند سوزن را با وجود شرايط ذيل بلوكه كند: 

 سوزن در حال تغيير نباشد.
 نشده باشد. Trailedسوزن 

وقتي سوزن بلوكه شده است ، امكـان تغييـر آن توسـط اپراتـور يـا توسـط برنامـه در هنگـام         
.البته روي ميسرنخواهد بودشودنلوكه خارج كه توسط اپراتور از حالت ب زمانيمسيرگيري تا 

 سوزن بلوكه شده و در جهت تثبيت شده مي توان مسير مانوري يا عبوري گرفت.
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 چراغ عالئم   - 101 -4
چراغ عالئم چراغ راهنمايي است كه نشان مي دهد كه آيا قطار اجازه ورود به ناحيه خاصي 

چـراغ   مـي باشـد.   سـبز  و ، زردرنگ هاي مجاز چـراغ عالئـم قرمـز    .از ايستگاه را دارد يا نه
قرمز به معناي توقف كامل و عدم ورود قطار بوده و باقي رنگ ها متناظر بـا سـرعت    ،عالئم

 تعيين شده توسط راه آهن مي باشد.
 انواع چراغ عالئم ها: 

 ) Distant Signal( چراغ خبري -1-4-101

و داراي دو نماي سـبز و  اين چراغ عالئم در ورودي ايستگاه از سمت بالك نصب مي شود 
 خبـري از آن قرمز باشـد چـراغ عالئـم     بعد )home signal( چراغ ورودي زرد است.اگر

غير اين صورت سبز خواهد بود.اين چراغ عالئم مبدا و مقصد هيچ مسيري نيسـت   زرد و در
 و به صورت پايه بلند نصب مي گردد.

  )home signal( ورودي چراغ   -2-4-101
 خبرياين چراغ عالئم دومين چراغ در ورودي ايستگاه از سمت بالك است و بعد از چراغ 

رودي است و داراي سه نماي قرمز ، زرد و سـبز  قراردارد.اين چراغ مبدا مسيرهاي عبوري و
 مي باشدو به صورت پايه بلند نصب مي گردد.

  )BS يا Block Signal(اصلي حركت يا بالك سيگنال چراغ   -3-4-101
اين چراغ عالئم درخروجي ايستگاه به سمت بـالك واقـع اسـت و مبـدا مسـيرهاي عبـوري       

ت) اين چراغ داراي دو نماي سبز و قرمز مي خروجي مي باشد (مقصد اين مسيرها بالك اس
 باشد و به صورت پايه بلند نصب مي گردد.

 )SHUNT-Entrance Signal(چراغ مانوري ورودي  -4-4-101
و قبـل از اولـين سـوزن     چراغ ورودياين چراغ در ورودي ايستگاه از سمت بالك ، پس از 
، زرد چراغ عالئم داراي نماهاي قرمـز  واقع است و مي تواند مبدا مسيرهاي مانوري باشد.اين

 و زرد چشمك زن و سبز مي باشد و به صورت پايه بلند نصب مي گردد.
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 )Start Signal(حركتچراغ شروع  -5-4-101
در دو طرف تراك دگاژ نصب مي شوند ( تراك هاي دگاژ ، تراك هاي  ،اين چراغ عالئم

ع مي باشـند و قطـار وارد شـده در آنهـا     بدون سوزن عالئمي هستند كه در وسط ايستگاه واق
 ايـن چـراغ عالئـم داراي نماهـاي قرمـز ، زرد و زرد چشـمك زن و سـبز        .)استقرار مي يابـد 

مي باشد و در خطوطي كه در امتداد بالك قرار دارند (خطوط اصلي) به صورت پايه بلند و 
 در بقيه خطوط روي پايه كوتاه نصب مي گردند.

 )Shunting Signal(چراغ مانوري  -6-4-101

از مبدا اين نوع چراغ عالئم فقط مـي توانـد مسـير مـانوري گرفـت.اين چـراغ عالئـم داراي        
 چشمك زن مي باشد و روي پايه كوتاه نصب مي گردد. زرد  و نماهاي قرمز ، زرد

تبصره :  چراغ عالئم مانوري مربوط به خطوط غيـر عالئمـي كـه امكـان اعـزام قطـار از آن       
ك وجود داشته باشد به صورت سه نما و روي پايه كوتاه نصـب مـي گـردد و    خطوط به بال

 زرد چشمك زن و سبز مي باشد.  ،زرد ،داراي نماهاي قرمز
 )Emergency Signal(چراغ عالئم اضطراري  -7-4-101

اين چراغ عالئم روي پايه چراغ عالئم هاي مسير خطـوط بـالك در سـمت ايسـتگاه نصـب      
م گرفتن مسـير اضـطراري اسـتفاده مـي شـود.اين چـراغ عالئـم تحـت         شده و از آن در هنگا

 شرايط خاص روشن شده و نماي آن سفيد  مي باشد.
 عمليات چراغ عالئم   -8-4-101

يكي از المان هاي كنترل شونده ايستگاه راه آهن چراغ عالئم مي باشد كـه در واقـع واسـط    
ــار اســت.چگونگي كن    ــده قط ــگ و رانن ــتم اينترالكين ــين سيس ــم توســط   ب ــراغ عالئ ــرل چ ت

 اينترالكينگ به شرح ذيل مي باشد:
 بلوكه كردن چراغ عالئم   -1-8-4-101

اپراتور مي تواند چراغ عالئم را در هر حالتي بلوكه كرده و نماي آن را قرمـز نمايـد.در ايـن    
صورت اگر چراغ عالئم بلوكه شده به عنوان چراغ عالئم مبدا يا مياني براي مسـيري گرفتـه   
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باشد يا بعدا گرفته شود ، نماي آن قرمز شده و بلوكه بـاقي مـي مانـد امـا سـاير شـرايط       شده 
در اينترالكينگ الكترونيكي آلكاتل، اگـر مسـير گرفتـه شـود و سـپس       .مسير تغيير نمي كند

  چراغ بلوكه شود، پس از آزادي مسير، چراغ قرمز مي شود.
  خارج كردن چراغ عالئم از حالت بلوكه -2-8-4-101

اپراتور مي تواند چراغ عالئم بلوكه شده را از اين حالـت خـارج كنـد كـه در ايـن صـورت       
براي مسيرها گرفته  دهدومي تواند مي ضعيتو تغييرچراغ عالئم به رنگ قبل از بلوكه شدن 

 شود.
 ثبت عبور قطار از چراغ قرمز  -3-8-4-101

ن وارد تراك بعد ازآن شود، اين اگر چراغ عالئم به رنگ قرمز باشد و قطار از تراك قبل آ
 مي گردد. اتفاق توسط برنامه ثبت

 نمايش وضعيت نامناسب چراغ عالئم   -4-8-4-101
در هر يك از حالت هاي زيـر چـراغ عالئـم در وضـعيت نامناسـب فـرض مـي شـود و ايـن          

 وضعيت نامناسب در نمايش چراغ عالئم انعكاس مي يابد:
صورت اگر سرعتي كه رنگ  لوب در بيايد كه در اينچراغ عالئم به رنگي غير از رنگ مط

جديد ايجاب مي كند بيش از سرعت مربوط به رنگ مطلوب باشد چراغ عالئم در وضعيت 
نمـايش داده   Failصورت چراغ عالئم با وضـعيت   خطر نمايش داده مي شود و در غير اين

 مي شود.

ته باشد، وضعيت آنهـا در  اگر يكي از فيالمان ها يا هر دو فيالمان چراغ عالئم سوخ -
 نمايش چراغ عالئم در صفحه نمايش منعكس خواهد شد.

 وضعيت چراغ عالئم نامعلوم باشد. -
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 تراك  -5-101
بخشي از مسير ريلي است كه حضور يا عدم حضور وسيله نقليه ريلـي در آن بايـد تشـخيص    

وسـط محـور   و يـا ت  )Track circuit(داده شود.اين تشخيص يا توسط مدارات تـراك راه  
 شمارهاي نصب شده در نقاط مرزي تراك انجام مي شود.

 تراك هاي بالك -1-5-101
واقع هستند تراك هـاي آن   Block Signalدو تراكي را كه در خروجي ايستگاه و بعد از 

 بالك مي گوييم.
 عمليات تراك  -2-5-101
 بلوكه كردن تراك -1-2-5-101

گرفته شدن مسـير روي ايـن تـراك جلـوگيري نمايـد.براي      اپراتور مي تواند با اين فرمان از 
 اعمال اين فرمان به تراك ، بايد اين تراك براي مسير گرفته نشده باشد.

 خروج از حالت بلوكه   -2-2-5-101
 با اعمال اين فرمان ممنوعيت گرفتن مسير بر روي تراك برداشته مي شود.

 ي آزاد سازي مشروط تراك هاي محور شمار -3-2-5-101
 Conditional( با اعمال اين فرمان تراك محور شماري به صورت مشروط آزاد مي شود

Free( 
نمـاي مبـدا زرد    ،باشـد  Conditional Free تذكر : اگر مسيري داراي تراكي با وضعيت

 نماي مبدا قرمز خواهد بود. ،كه مسير عبوري باشد چشمك زن و در صورتي
 محور شمار  -6-101

راي كنترل و تعيين حضور قطار ، در محدوده اي مشخص بـه كـار مـي    دستگاهي است كه ب
رود.اساس كار اين دسـتگاه ، شـمارش تعـداد محورهـاي وارد شـده بـه بـالك بـه صـورت          

 صعودي و خارج شده از بالك به صورت نزولي مي باشد.
 )روي ميز كنترل يا صفحه نمايش اپراتورفلش بالك ( -7-101
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 نمـايش  displayدي و خروجـي بـالك را بـا دو فلـش در     براي هر بـالك، وضـعيت ورو  
 .ندكه اين فلش را شاخص بالك مي نام دمي ده

8-101- Section 
 نــام دارد. Sectionهــر تــراك بــه بخــش هــايي تقســيم مــي شــود كــه هــر كــدام يــك  

Sectionمفهومي انتزاعي داشته و به صورت فيزيكي موجوديت ندارند.ها  ، 
بـه عبـارت ديگـر بـا اشـغال و آزاد       از تراك متناظرش خواهدبود. متاثر Sectionاساسا هر 

 هاي آن تراك نيز اشغال و آزاد مي شوند. Sectionشدن يك تراك 
هـا در   Indicationدر سيستم ، پيشـتيباني از كيفيـت ارائـه ي     Sectionهدف از تعريف 

) از ييهـا  Sectionمسيرگيري بوده است بدين معني كه در مسـيرگيري آن بخـش هـايي (   
 تراك كه در مسير هستند به صورت قفل شده و يا اشغال نمايش داده مي شوند.

 :سير و حركت  -102
 منطق موجود در مسيرگيري ها و چگونگي اعزام قطار از يك ايستگاه به ايستگاه ديگر :

 )Route(مسير  -1-102
ا نقـاط شـروع و   خطوط سير مشخصي ب ، جهت هدايت قطارها در محدوده ايستگاه راه آهن

پايان مشخص تعريف مي گردد كه مسير ناميده مي شود.مبدا هـر مسـير يـك  چـراغ عالئـم      
ماننـد  ( است اما در مقصد ممكن است چراغ عالئمي بـا نمـاي مشـهود وجـود نداشـته باشـد      

 مسيرهاي منتهي به خط كور و يا ا ز چراغ بالك)
ناسايي المـان هـاي مختلـف مسـير و     ود به منظور شر(نقشه شماتيك خطوط پانل ايستگاه باد

 توضيحات بخش سير و حركت ضميمه مي باشد)
ممكن است بين چراغ عالئم مبدا و چراغ عالئم مقصد چند مسير وجود داشته باشـد كـه در   

 مسير مورد نظر را مشخص مي نمايد. ،اين صورت اپراتور
 المان ها مسير  -2-102

 الئم تشكيل شده است.هر مسير از تعدادي تراك ، سوزن و چراغ ع
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بـه عنـوان مسـير نمونـه      s2/3بـه چـراغ عالئـم     s1/1با توجه به نقشه مسير از چـراغ عالئـم   
 توضيح داده شده است.

 s1/1 ادامه مي يابد. s2/3شروع مي شود و تا چراغ عالئم  s1/1اين مسير از چراغ عالئم 
 چراغ عالئم انتهاي مسير مي باشد. s2/3چراغ عالئم ابتدا و 

  P14,P8,P6و ســوزن هــاي  T2/3- TP14-TP8- TP6مســير داراي تــراك هــاي 
 مــي باشــد.كه وضــعيت   ســوزن هــاي فــوق در مســير فــوق بايــد بــه صــورت منفــي بــوده و 

 نيز آزاد باشند.TP14-TP8- TP6 تراك هاي 
 مسير همپوشاني   -1-2-102

يـا چنـد تـراك     براي مسيرها مي توان ناحيه همپوشاني در نظر گرفت.همپوشاني شامل يـك 
بعد از چراغ عالئم انتهاست كه براي ايمني بيشتر براي مسير در نظر گرفته مي شود.در ناحيه 

 ، سوزن ها بايد در وضعيت مطلوب باشند.همپوشاني نيز
ناحيـه سـوزن هـاي     )s2/3(بعد از چراغ عالئم انتهاي مسـير   s2/3به  s1/1مثال : در مسير 

P17  وP3  وتراكTP3 وTP17 .مي تواند ناحيه همپوشاني مسير فوق باشد 
بـه   P3و  P17بايد سوزن هاي  s2/3به چراغ عالئم  s1/1براي گرفتن مسير چراغ عالئم 

نيز متعلق به مسير فوق بوده و بايـد آزاد   TP17و TP3وضعيت منفي در آيند وتراك هاي 
 باشند

 انواع همپوشاني :
 فته شده است.در اين سيستم دو نوع همپوشاني در نظر گر

 همپوشاني مستقيم : 

 اين نوع سيستم همپوشاني داراي كمترين تعداد ممكن سوزن مورب مي باشد.
 همپوشاني مورب (غير مستقيم):

اين نوع مسير همپوشاني بعد از همپوشاني مستقيم داراي كمتـرين تعـداد سـوزن مـورب مـي      
 باشد.
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و  P7-P15-P17هــاي همپوشــاني مــورب مســير فــوق از طريــق وضــعيت مثبــت ســوزن  
در ادامـه   TP1-TP5-TP15-TP17و تراك هاي P1 و P5 وضعيت منفي سوزن هاي

 مسير گرفته مي شود.
: در تعيين همپوشاني اگر خط تامين وجود داشت همپوشاني به خـط تـامين در نظـر    1تبصره 

، امكـان قـراردادن   گرفته مي شود در شرايط خاص و با درخواست رسمي و كتبـي كارفرمـا  
 همپوشاني به خطوط دنباله مانوري نيز مقدور مي باشد.

: در صورتي كه در خط دنباله مانور قبل  از چراغ عالئم دو نما تراك وجـود داشـته   2تبصره
 باشد همپوشاني تا انتهاي تراك فوق در نظر گرفته مي شود.

ني تـاثير  :  طول تراك هاي مسير همپوشاني بر تعيين تـراك انتهـايي مسـير همپوشـا     3تبصره 
 دارد.

 متر مي باشد. 215طول همپوشاني  حداكثر 
 گفتـه ،: مسير اصلي به قسمتي از مسـير كـه بـين چـراغ عالئـم ابتـدا و انتهـا قراردارد       4تبصره 

 مي شود.
 اصلي وهمپوشاني است.مسير ير كل جمع سم

 به عنوان مثال در مسير ذكر شده باال : 
 S2/3چراغ عالئم تا S1/1مسير اصلي از مبداء چراغ عالئم 

 S1/4تا چراغ عالئم  S2/3مسير همپوشاني از مبدا چراغ عالئم 

 مي باشد. S1/4تا چراغ عالئم  S1/1مسير كل از مبدا چراغ عالئم 

: در مسيرهايي كه داراي دو همپوشاني هستند و اجـازه تعيـين همپوشـاني بـه كـاربر       5تبصره
 تعيين مي نمايد. داده شده است ، اپراتور همپوشاني مورد نظر را

: چنانچه همپوشاني انتخاب شده قابل گرفته شدن نباشد سيستم مسـير را باهمپوشـاني   6تبصره
 دوم تنظيم مي نمايد.
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: در صورتي كه در يك ايسـتگاه در يـك سـمت يـا دو سـمت ايسـتگاه دو بـالك         7تبصره
 وجود داشته باشد همپوشاني ها بايد به سمت اين دو بالك باشند.

گرفتن همپوشاني براي مسيرهاي مانوري و عبوري فقط به خطـوط تـامين و بـالك    : 8تبصره
 امكان پذير است..

در  همپوشـاني متفـاوت مـي تـوانيم داشـته باشـيم.       2: براي هر چراغ  عالئم حـداكثر  9تبصره
صورتي كه از مبداء چراغ عالئم انتها مي بايست مسير ديگري كه منطبق بر همپوشـاني هـاي   

شد گرفته شود ، توالي انتخاب مسيرها اهميت مـي يابـد در ايـن شـرايط بايـد      تعريف شده نبا
ابتدا مسير دوم تنظيم شود و سپس مسير اول گرفته شود زيرا با گرفتن مسـير اول همپوشـاني   

 ها مانع از گرفتن مسير دوم مي گردد.
اول باقي توضيح : در صورتي كه مسير دوم ابطال گردد مسير فوق به عنوان همپوشاني مسير 

 خواهد ماند.
بـه مقصـد چـراغ     S1/1مثال : همان گونه كه اشاره شد در مسير اصلي از مبدا چراغ عالئـم  

دو مسير همپوشاني وجود داشت (مسـقيم و مـورب) حـال چنانچـه الزم باشـد       S2/3عالئم 
گرفته شود در چنين حالتي بايستي ابتـدا مسـير دوم    S2/3مسير ديگري از مبدا چراغ عالئم 

) S2/3بـه مقصـد    S1/1) را گرفته و بعد مسـير اول (مبـداء   S3/5به مقصد  S2/3مبداء (
 تنظيم گردد.

 حفاظت جانبي   -2-2-102
حفاظت جانبي جهت جلوگيري از ورود قطار از طريق ساق هاي مخالف سوزن هـاي مسـير   

ه بكار گرفته  مي شود.هر سوزن مسير داراي حفاظت جانبي مخصوص به خود مـي باشـد كـ   
 تركيبي از ساير چراغ عالئم ها و سوزن ها است.

 با مسير همپوشاني مستقيم. S2/3با توجه به مسير از مبداء چراغ عالئم 
بايـد   S1/2تامين شود.در چراغ عالئـم   P6در مسير فوق براي اينكه حفاظت جانبي سوزن 

 در وضــعيت منفــي بــراي مســير قــرارداده     P10فيلمــان نمــاي قرمــز روشــن و ســوزن     
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تـامين شـوند ، سـوزن     P3و  P17ي شود.همچنين براي اينكه حفاظت جانبي سوزن هاي م
 براي مسير گرفته مي شود. نفي نيز به وضعيت م P1و  P7-P15هاي 

 تبصره:
 اگر مسير داراي همپوشاني باشد،حفاظت جانبي سوزن هاي همپوشاني نيز بايد تامين شود.

متعلـق بـه مسـير بـوده و تمـام       ،مان هاي روي مسيرالمان هاي حفاظت جانبي نيز بايد مانند ال
حفاظت هاي الزم روي آنها انجام شود.در پاره اي از موارد فراهم كردن حفاظت جـانبي از  
طريق يك سوزن ميسر نيست( در اين حالت اگر سوزن در هر وضعيت قـرار گيـرد قطـار را    

سوزن ها و چراغ هاي به سمت مسير هدايت مي كند ) در اين شرايط حفاظت جانبي توسط 
 قبل از اين سوزن انجام مي گيرد.

نيـز   P15در مسير ذكر شده باال جهت حفاظت جانبي مسير فوق وضعيت منفي سـوزن   مثال
 الزامي مي باشد. P7قبل از سوزن فوق وضعيت منفي سوزن   براي مسير خطرناك بوده لذا

 )DOUBLE Flank(حفاظت جانبي دوبل
مسـير ديگـر و در    Flankير چنانچه سوزن هاي يكـي از مسـيرها در   دو مس تنظيمدر هنگام 

قفـل سـوزن هـاي مربـوط بـه       ،خالف جهت قرارگرفته و قفل شود پس از گرفتن مسير دوم
Flank  مي گردد.حال اگر يكي  از مسيرها به هر دليـل ابطـال   آزاد شده  و مسير دوم تنظيم

 مسـير بـاقي مانـده ، قفـل     Flankدر گردد سوزن ها مجددا در صورت نيـاز تغييـر كـرده و    
 مي شوند.

در صورتي كه در نصب سوزن هـا فواصـل الزم بـراي دگـاژ رعايـت نشـود باالجبـار بـراي         
حفاظت قطار در مسير بايد شرط آزادي تراك جانبي نيز در نظر گرفته شود.در اين صورت 

عبـور   جهـت دركه  مسيرياگر مسير عبور قطار از روي سوزن باشد آزادي تراك مجاور به 
قطار قرار ندارد شرط حفاظت از مسير تلقي مي گـردد.اين شـرط تـابعي از وضـعيت سـوزن      
است.در صورتي كه وضعيت سوزن (حالت مستقيم و مورب سوزن) به گونه ايـي باشـد كـه    
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لـت نبايـد   اشغال شدن آن با شرايط دگاژ منافاتي نداشته باشد شرط آزادي تـراك در آن حا 
 كنترل شود.

 انواع مسيرها  -3-2-102
هـم جهـت بعـدي گرفتـه     تا چراغ مسيري است كه از يك چراغ : مسير مانوري  -4-2-102

 ,Block Signalمي شود.مسير مانوري مي تواند از هر چراغ عالئمي به جز چراغ عالئـم  

Home, Distant .اين مسير براي تغيير مكان قطار در داخـل ايسـتگاه گرفتـه     شروع شود
سرعت حركت قطار در آن كمتر از مسير عبوري است.در هنگام گـرفتن  مي شود و معموال 

مسير مانوري اگر مسير داراي همپوشاني باشد مسير را با همپوشاني مـي گيـريم.در غيـر ايـن     
 صورت مسير بدون همپوشاني و با نماي زرد چشمك زن گرفته مي شود.

 ير مانوري مي باشد.)يك مس S2/2تا مقصد چراغ عالئم   S1/4( از مبدا چراغ عالئم 
 مسير عبوري  -5-2-102

 اين مسير بين چراغ هاي زير گرفته مي شود.
 Start Signalبه   home signalاز  -الف
 Block Signalبه  Start Signalاز  -ب 
 از هوم چراغ عالئم به چراغ عالئم مانوري خطوط غير عالئمي  -ج
 به بالك  Block Signalاز  -د
  سيگنالم خطوط غير عالئمي به مقصد بالك از چراغ عالئ -ه

اين نوع مسيرها براي ورود قطار به ايستگاه يا خروج قطار از ايستگاه ( قبول يا اعـزام قطـار )   
گرفته مي شود و هميشه با همپوشاني مي باشد.(بجز بند ج كه نيـاز بـه همپوشـاني نـدارد) در     

تواند چراغ عالئم هاي مياني وجـود داشـته    اين نوع  مسيرها بين چراغ عالئم ابتدا و انتها مي
 باشد.
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 : مسير جايگزين  -6-2-102
دو نوع مسير مي توان گرفـت كـه    S2/2به مقصد چراغ عالئم  S1/4از مبداء چراغ عالئم 

 باتوجه به انتخاب مسير توسط اپراتور مسير مورد درخواست آماده مي گردد.
و وضـعيت   P3و  P1ثبـت سـوزن هـاي    مسير اول به عنوان پيش فرض از طريق وضـعيت م 

 T2/3,TP17, TP3, TP1تنظيم مي گردد كه در ايـن مسـير تـراك هـاي      P17سوزن 
 وجود دارد.

و وضـعيت مثبـت    P5,P1مسير دوم به عنوان مسير جايگزين از طريق وضعيت منفي سوزن 
ــاي   ــوزن هـ ــاي       P17,P15,P7سـ ــراك هـ ــير تـ ــن مسـ ــردد و در ايـ ــي گـ ــاده مـ آمـ

T2/3,TP17,TP15,TP5,TP1 .وجود دارد 
الزم به ذكر است جهت آماده شدن هر دو مسير الزم است كليه تراك هاي سـوزن موجـود   

 در مسيرها آزاد باشند.
 رنگ چراغ عالئمها براي مسيرهاي مختلف   -7-2-102
 رنگ چراغ عالئمها براي مسيرهاي مانوري  -1-7-2-102

 رنگ چراغ عالئم مبداء بصورت زير تعيين شده است:
 اي كليه مسيرهاي مانوري رنگ چراغ عالئم مبداء با جدول زير تعيين مي گردد:بر

 شرايط تراك  چراغ عالئم مبداء

 با همپوشاني   آزاد  زرد 

 با همپوشاني يا بدون همپوشاني اشغال زرد چشمك زن 

 بدون همپوشاني   غير عالئمي زرد چشمك زن  

 بدون همپوشاني   آزاد زرد چشمك زن  

 
 نطق اينترالكينگ الكترونيكي ساخت آلكاتل، سطر آخر جدول وجود ندارد.در م
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يا اينكه جهـت   و با شرط آزاد بودن بالك ، سيگنالبراي مسير هاي مانوري منتهي به بالك 
 چراغ عالئم مبداء هميشه زرد ثابت مي باشد.  بالك به سمت ايستگاه مجاور باشد،

چراغ عالئـم مبـدا هميشـه زرد چشـمك زن مـي       براي مسيرهاي مانوري منتهي به خط كور:
 باشد.

براي مسير هاي مانوري كه داراي تراك محور شماري باشند چنانچه هريك از تراك هـاي  
باشـد چـراغ عالئـم    ) Conditional Free( محور شماري داراي وضـعيت آزاد مشـروط  

 مبدا زرد چشمك زن خواهد بود.
 ي عبوري رنگ چراغ عالئم براي مسيرها -2-7-2-102

 رنگ چراغ عالئم هاي مبدا و مياني به صورت زير تعيين مي شود.
بدون توجه به رنگ چراغ  Start Signalبه   home signal براي مسير هاي عبوري از

در صـورت وجـود   (رنگ چراغ عالئم هـاي مبـدا و ميـاني زرد خواهـد بـود:       ،عالئم مقصد
 سوزن مورب)

 
چراغ عالئم  شرايط

 مقصد

ئم چراغ عال
 مياني

چراغ عالئم 
 مبدا

اگر وضعيت سوزن هاي مسيرمستقيم 
 باشند.

 قرمز
 سبز

 زرد
 سبز

 زرد
 سبز

اگر وضعيت سوزن هاي مسير مستقيم 
 نباشند.

 زرد زرد قرمز

 
تذكر : در حالتي كه وضعيت سوزن هاي مسير ورودي مسـتقيم نباشـند بعـد از دگـاژ شـدن       

در منطـق اينترالكينـگ    م مقصـد سـبز مـي شـود.    چـراغ عالئـ   ،كامل قطار در خـط مربوطـه  
 الكترونيكي ساخت آلكاتل، انجام نمي شود.
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عالئـم  هـاي  رنـگ چـراغ    Block Signalتا  Start Signal براي مسيرهاي عبوري از 
 بستگي به شرايطي دارد كه در جدول ذيل مشخص شده است :مبداء و مياني 

چراغ عالئم  شرايط
 مقصد

چراغ عالئم 
 مياني

چراغ عالئم 
 مبدا

اگر وضعيت سـوزن هـاي مسيرمسـتقيم    
 باشند.

 قرمز
 سبز

 زرد
 سبز

 زرد
 سبز

اگر وضعيت سوزن هاي مسـير مسـتقيم   
 نباشند.

 قرمز
 سبز

 زرد
 سبز

 زرد
 زرد

 
كه از خط فرعي گرفته شده باشند پس از دگاژ شدن قطـار در خـط    اين  مسيرها در صورتي

 رنگ چراغ عالئم مبداء از زرد به سبز تغيير مي كند. ،مربوطه
به سمت بالك در صورتي كه عمليات بـالك   Block Signalبراي مسير هاي عبوري از 

 انجام شود ، چراغ عالئم مبداء هميشه سبز مي باشد.
 عمليات مسير  -3-102
 گرفتن مسير  -1-3-102

جهت هدايت قطار از يك نقطه ايستگاه به نقطه ديگر از مسير استفاده مي شود.براي گـرفتن  
هرجا عنـوان مسـير بـدون ذكـر نـوع آن آمـده        -مسير كارهاي زير به ترتيب انجام مي گيرد

 است به مسيرهاي مانوري و عبوري تعميم داده مي شود:
يص آنها به مسير در صورت آزاد بودن .در اينجا بايد بررسي تراك هاي مسير و تخص -الف

 موارد زير در نظر گرفته شود : 
اگر تراك هاي مسير ، تراك هاي مسير ديگر يا تراك هاي همپوشاني مسـير ديگـر باشـد ،    
 مسير قابل گرفته شدن نيست و فرمان گرفتن مسير باطل شـده و پيغـام مناسـب بـه كـاربرداده     
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همپوشاني اگـر مسـير جديـد بـه دنبـال مسـير قبلـي باشـد و تـراك          مي شود در مورد تراك 
 همپوشاني مسير قبل در راستاي مسير جديد باشد مي توان مسير جديد را گرفت.

اگر تراك سوزن مسير (مانوري يا عبوري ) اشغال باشـد فرمـان گـرفتن مسـير باطـل شـده و       
 پيغام مناسب به كاربر داده مي شود.

راك هاي غيرسوزن مسير و همپوشـاني آن اشـغال باشـد تـراك هـا      براي مسير عبوري اگر ت
قفل مي شوند اما در صورت برآورده شدن باقي شرايط گرفتن مسـير ، چـراغ مسـير پـس از     

 آزاد شدن تراك هاي مسير داده مي شود.
براي مسير مانوري اگر تراك هاي غير سوزن مسير (بجز تراك آخر مسير و همپوشاني ) آن 

تراك هاي قفل مي شوند اما در صورت برآورده شدن باقي شرايط گرفتن مسير اشغال باشد 
، چراغ مسير پس از  آزاد شدن تراك هاي مسـير داده مـي شـود.براي تـراك آخـر مسـير و       

 همپوشاني مسير مانوري شرايط در بندهاي قبلي گفته شده است.
 ر گرفته شده ديگر باشد.همپوشاني يك مسير گرفته شده نمي تواند در ناحيه همپوشاني مسي

براي مسيرهاي مانوري با نماي زرد چشـمك زن ، نمـاي چـراغ عالئـم مبـداء بعـد از        -الف
 ل قطار ازچراغ عالئم و آزاد شدن تراك پشت چراغ عالئم مبداً قرمز مي گردد.امعبور ك

بررسي وضعيت سوزن هاي مسير و نيز سوزن هاي و چراغ عالئم هاي حفاظت جانبي مسـير  
 فل كردن آنها تحت شرايطي كه در ادامه  مي آيد:و ق
در ابتدا تمام سوزن هاي مسير و سوزن هاي همپوشـاني مسـير بررسـي مـي شـوند و در        -ب

صورتي كه يكي از آنها در جهت ديگر قفل شده باشد ، متعلق به مسـير ديگـري باشـد و يـا     
Fail يــا Trailed ناســب بــه كــاربر دادهفرمــان گــرفتن مســير باطــل شــده و پيغــام م ،باشــد 

 مي شود.
 تمام چراغ هاي حفاظت جانبي مسير با نماي توقـف توسـط مسـير قفـل مـي شـود اگـر ايـن        
 چراغ ها توسط مسـير ديگـر بـا نمـاي توقـف قفـل شـده باشـد، توسـط ايـن مسـير نيـز قفـل             
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مي گردد و با آزاد شدن آن به علت آزاد يا ابطال مسير ديگر همچنـان توسـط مسـير جـاري     
 مي ماند. قفل باقي

سوزن هاي مسير و حفاظت جانبي آن به وضعيت مورد نيـاز تغييـر داده شـده و سـپس بـراي      
شود ، فرمان گرفتن مسير باطـل شـده و    Failقفل مي گردد.اگر يكي از اين سوزن ها مسير 

 پيغام مناسب به  كاربر داده مي شود.
چراغ هاي ابتدا و مياني مسير قفل شده و اگر شرايط دادن چراغ براسـاس بنـدهاي قبلـي     -ج

 مسـير را قفـل  فراهم بود چراغ داده مي شود.در هنگام گـرفتن مسـير ، چـراغ عالئـم انتهـاي      
نمي كنيم. مگر اينكه در تمام شرايط ممكن مسير ، رنگ چراغ عالئم انتها قرمز باشد كه در 
اين صورت چراغ عالئم انتها را نيز قفل مي كنيم.در اين حالت نمي تواند مسـير ديگـري بـه    

 دنبال مسير جاري گرفته شود.
 ردد:در ارتباط با گرفتن مسير الزم است به تذكرات زير توجه گ

نباشد،در صـورت وجـود مـي تـوان از آن مسـير       Block Signalاگر مقصد مسير مانوري 
 ديگري گرفت.

نشده   Resetبه سمت خارج ايستگاه اگر بالك هنوز  BSبراي مسيرهاي عبوري از مبداء 
داده باشد فرمان گرفتن مسير باطل شده و پيغام مناسب به كـاربر داده مـي    Acceptباشد يا 

گرفتن اين مسيرها بايد بالك آزاد باشد.در اين حالت مسير گرفتـه مـي شـود امـا      شود.براي
 چراغ داده نمي شود تا بالك به سمت خارج گرفته شود و پس از آن چراغ داده مي شود.

داده شـده   Acceptبـالك نبايـد بـه ايسـتگاه مجـارو       BSبراي مسيرهاي مانوري به مقصد 
 باشد و بالعكس.

ير از جمله مانوري يا عبـوري ، پـيش فـرض يـا همپوشـاني مسـتقيم يـا        اپراتور مشخصات مس
 مورب را تعيين مي كند.

شدن يا ابطال باشد ، دسـتور   تنظيمدر حال ،آن صادر شده است تنظيماگر مسيري كه فرمان 
 جديد انجام نمي شودو پيغام داده مي شود.
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لفي داشته باشد كـه تخصـيص   چراغ عالئم هاي مبداء و مياني هر مسير مي تواند نماهاي مخت
نماي اين چراغ عالئم براساس شرايط مسير از جمله وجود يا عدم وجود همپوشاني و رنـگ  
جاري چراغ عالئم مقصد مسير انجام مي شود.قابل ذكر است كه پس از گرفته شـدن مسـير   

اگـر   نيز اگر اين شرايط تغيير كند، رنگ چراغ عالئم هاي مسير نيز تغييـر خواهـد كـرد.مثالً   
گرفته باشيم و چراغ عالئم هاي به رنگ زرد باشند ، اگر يك مسير  BSيك مسير منتهي به 

سـبز   BSخروجي به مبداء انتهاي آن مسير بگيريم چون چراغ عالئم انتهاي مسير منتهـي بـه   
 مي شود، بقيه چراغ عالئم ها نيز به رنگ سبز درخواهند آمد.

دند،اپراتور نمـي توانـد آنهـا را تغييـر دهـد و مسـير       وقتي المان هاي مسير براي مسير قفل شـ 
 ديگري نمي تواند آنها را در جهتي ديگر بگيرد.

مـي توانـد در    وسيله نقليه ريلـي پس از تغيير رنگ چراغ هاي مسير به رنگ مجاز براي عبور
نشده است المان هاي مسير قفـل مـي     Resetكه مسير ابطال يا  مسير حركت كند.تا زماني

 امكان تغيير آنها وجود نخواهد داشت. مانند و
 مسير از مقصد هوم چراغ عالئم به خطوط غير عالئمي :  -2-3-102

به منظور تنظيم مسير قطار از مبداء هوم چراغ عالئم به مقصد چراغ عالئم خط غير عالئمـي  
ئـم  با انتخاب چراغ عالئم مبداء و مقصد شرايط مسير همانند مسيرها از مبداء هوم چـراغ عال 

(آزاد بـودن تـراك هـاي موجـود در      به خطوط عالئمي با رعايت كليه موارد ايمني از جمله
مسير و چك نمودن المان هاي حفاظت جانبي )در صورت عـدم وجـود مشـكل تنظـيم مـي      
گردد.با اين فرض كه پس از ست شدن كليه سـوزن هـاي عالئمـي موجـود در مسـير نمـاي       

نماي چراغ عالئم مانوري سر سوزن ورودي به رنـگ  چراغ عالئم هوم به رنگ زرد ثابت و 
 قرمز چشمك زن در مي آيد.

 ،الزم به ذكر است : عبور قطار از نماي قرمز چشمك زن به بعـد بايسـتي طبـق دسـتورالعمل    
 صورت پذيرد. باحضور سوزنبان
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 مسير از مبداء غيرعالئمي به مقصد بالك :  -3-3-102
مسير از مبداء خطوط غيرعالئمي به مقصد بالك چراغ عالئم به گونـه اي اسـت    براي تنظيم

) سـيگنال بـالك  كه با انتخاب چراغ عالئم مبداء (خط غيرعالئمي )و چراغ عالئـم مقصـد (  
مسير با رعايت كليه موارد ايمني تنظيم گرديده و چراغ خط غيرعالئمي به رنگ زرد ثابـت  

نيـز   سـيگنال رتي كه عمليات بالك انجام شـود بـالك   روشن مي شود در اين حالت در صو
 سبز شده و قطار اجازه ورود به بالك را كسب مي كند.

 نظارت بر مسير گرفته شده   -4-3-102
 در اين قسمت نظارت منطق اينترالكينگ بر مسير گرفته شده تشريح مي گردد: 

 لوبقرمز شدن چراغ عالئم مسير در صورت وقوع تغييرات نامط -5-3-102
شد، شرايط زيـر بـراي آن تغييـرات نـامطلوب محسـوب شـده و بـا         تنظيمپس از اينكه مسير 

  .وقوع آنها چراغ هاي مسير قرمزمي شوند
اگر يكي از سوزن هاي مسير ، ناحيه همپوشاني يا حفاظت جانبي از وضعيت مطلـوب   -الف

 گردد) Failيا  Trailedخارج شود(
 اصلي اشغال شوند اگر هر يك از تراك هاي مسير  -ب
 اگر هريك از تراك هاي همپوشاني مسير اشغال شوند. -ج
 اگر چراغ هاي حفاظت جانبي و يا چراغ هاي مسير در وضعيت خطرناك قرار گيرد. -د

( اين حالت قابل تنظيم  داده نمي شودمسير مانوري دوباره چراغ  درصورت رفع عيوب فوق:
داده مـي شـود.دراين   در مسـير عبـوري نيـز چـراغ     و بوده ونمابه حالت قبـل بـر مـي گـردد)     

 مسير بايد توسط اپراتور ابطال شود. صورت 
 درمسيرمانوري: نيازبه تنظيم مجددمسير وجوددارد.-ه
 درمسيرعبوري: نيازي به تنظيم مجدد مسير وجود ندارد. -و
 نظارت بر رنگ چراغ هاي ابتدا و مياني مسير  -6-3-102
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ا و مياني مسير براسـاس رنـگ چـراغ مقصـد.اين مـورد در بخـش       تغيير رنگ چراغ هاي ابتد
 مربوط به گرفتن مسير توضيح داده شده است.

 كنترل فيلمان نماي چراغ عالئم -7-3-102
هرگاه يكي از فيلمان هاي المپ نما بسوزد شاخص آن روي پايه چراغ عالئم در صفحه  -1

 پانل نمايان مي شود.
ا بسوزد شاخص آن روي بدنه چراغ عالئم در صـفحه پانـل   هرگاه هردو فيلمان المپ نم -2

 نمايان مي شود.
اگر چراغ عالئم به رنگ زرد باشد و المپ آن به طور كامـل بسـوزد و يـا بـه هـر دليلـي        -3

خاموش شود نماي آن چراغ عالئم قرمز شده و روي مانيتور ثبت اطالعات آالرمي مبني بـر  
 اده مي شود.سوختن المپ زرد به طور كامل نمايش د

اگر المپ نماي سبز به هر دليلي به طور كامل قطع و خاموش شود چراغ عالئم به رنـگ   -4
زرد تغيير يافته و آالرمي روي صفحه مانيتور ثبت اطالعات مبني بر خاموش شدن نماي سبز 

 ظاهر مي گردد.
 نظارت بر وضعيت تراك هاي مسير  -8-3-102

مسير اصلي و همپوشاني به جز تراك دگاژ باعث قرمـز   اشغال تراك هاي ، در مسير مانوري
اشغال هـر يـك از تـراك هـاي مسـير اصـلي يـا         ،در مسير عبوري مي شود. اول شدن چراغ 

همپوشاني باعث قرمز شدن چراغ ها مي شود.البته واضح است كه در صورت حركت قطـار  
شغال قرمز مي شوند اشغال و آزاد شدن مرتب تراك ها) تنها چراغ هاي پشت تراك هاي ا(

 و پس از آزاد شدن تراك به صورت قرمز باقي مي ماند.
تبصره :  در مسير مانوري اشغال تراك آخر باعث تغيير رنگ چراغ عالئـم ابتـداي مسـير بـه     

 زرد چشمك زن خواهد بود.
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 رها سازي مسير با حركت قطار  -9-3-102
د و تراك هاي مسير را به طـور متـوالي   وقتي قطار از تراك ماقبل مسير به مسير وارد مي شو

ــد،  ــور كــرده اســت پشــت ســرهم آزاد    اشــغال و آزاد مــي كن ــايي كــه از آن عب ــراك ه  ت
مي شوند.آزاد سازي هر تراك به معني برداشتن قفل از خود تراك ، سـوزن هـاي تـراك و    

 چراغ عالئم و سوزن هاي حفاظت جانبي و چراغ عالئم مشرف به تراك مي باشد.
ر به تراك آخر رسيد و يا وارد ناحيه همپوشاني شد كل مسـير پـس از يـك مـدت     وقتي قطا

زمان تعيين شده و قابل تنظيم آزاد مي شود.به عبارت ديگر پـس از آزاد سـازي المـان هـاي     
مي شود.قابل ذكر است كه در اين حالـت بـا حركـت       Resetمسير با حركت قطار مسير 

 مز مي شوند.قطار ، چراغ عالئم هاي پشت سر آن قر
تبصره : در آزاد شدن مسير اگر ترتيب اشغال تراك ها رعايـت نشـود تمـام چـراغ هـا قرمـز       
شده و هيچ الماني از مسير آزاد نمي گردد.در اين حالت اگر مسير عبوري باشد با آزاد شدن 

 تراك هانيز ، چراغ داده نخواهد شد.
 ابطال دستي مسير  -10-3-102

ير توسط اپراتور، ابتدا كنترل مي شود كه هـيچ كـدام از تـراك هـا     با صدور فرمان ابطال مس
) اگر اين شرط برقرار بود، چراغ عالئم مسير قرمز مي شـوند و  (بجز تراك آخر اشغال نباشد

قفل از روي المان هاي مسير برداشته مي شود و به اين ترتيب اين المان ها مـي تواننـد بـراي    
 راتور فرمان تغيير آنها صادر شود.مسير ديگر گرفته شوند يا توسط اپ

قابل ذكر است كه پس از قرمز شدن چراغها ، پس از مـدت زمـان معينـي مسـير و المـان هـا       
مربوطه آزاد مي شوند اگر تراك ما قبل مسير اشغال باشد يا مسير از نقطه كور شـروع شـود   

 Approachاغ زمان انتظار ديگري به زمان معمول انتظار اضافه مي شود.در اين مـدت چـر  
روشن مي شود و اپراتور متوجه مي شود كه برنامه در حال انتظـار بـراي بـه سـرآمدن زمـان      

Approach .است 
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توضيح : در صورتي كه بالك اشغال باشد پس از ابطال مسـير ورودي و قرمـز شـدن چـراغ     
دد ثانيه فعال گرديده  و پس از سپري شدن زمان فوق مسير ابطـال مـي گـر    60ورودي مدار 

ثانيـه خـاموش ولـي     60اما چنانچه دراين حالت تراك بعدي مسير فوق اشغال گـردد چـراغ   
 مسير قفل شده باقي مي ماند.

 : در صورتي كه شرايط كلي ابطال براي مسير برقرار باشد: 1تبصره
 ابطال اضطراري كرد. ابطال به صورت دستي را مي توان تنظيممسير در حال 

 اضـطراري شده باشـد را مـي تـوان ابطـال      آزاداثر حركت قطار مسيري كه بخشي از آن در 
 مي شود. آزادرد كه در اين صورت بخش ديگر آن نيز ك

با اشغال بودن هر تراكي كه آن  : بطور كلي اگر يك مسير شامل چند تراك باشد.2تبصره
اك ثانيه تر 60ثانيه فعال شده و در صورتي كه تا پايان زمان  60مسير ابطال گردد مدار 

بعدي آن مسير اشغال نشده باشد (بجز آخرين تراك مسير) مسير ابطال مي گردد در غير 
 اينصورت مسير قفل باقي مي ماند.

 : بالك – 103
 و مجـاور  ايسـتگاه  سـمت  به قطار هدايت آهن، راه ايستگاه هر در نياز مورد عمليات از يكي
 تـا  حركت مبداء از قطارها ركتح ايمني جهت. باشد مي مجاور ايستگاه از قطار پذيرفتن يا

 يـك  تنهـا  كـه  اسـت  آن هميشگي فرض باشد، بعدي قطار براي حركت امكان كه مقصدي
 بـالك  سيسـتم  بـه  مجهـز  هـاي  بـالك . (باشـد  ايسـتگاه  دو بين  فاصله اين در خط قطارروي

 دو( نفطـه  دو بين حدفاصل در قطاري كه درصورتي .)دارند را خود به مختص قوانين مياني،
  از حركـت  نقطـه  دو بين حدفاصل در قطاري صورتيكه در و آزاد را بالك نباشد،)  گاهايست

 باشـد،  موجـود   بدهد مجاور ايستگاه در را بعدي قطار به حركت امكان كه محلي و ايستگاه
 .خوانندمي اشغال را بالك

 . باشد مي استفاده و تعريف قابل بالك نوع سه الكترونيكي  اينترالكينگ در
 (Call Accept Block) موافقت و احضار بالك -1-103
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 اتوماتيك بالك -2-103
 (Software Block) افزاري نرم بالك -3-103

 (Call Accept Block) موافقت احضار بالك  -1-1-103
 ،ايسـتگاه  دو بـين  قطارهـا  مـرور  و عبـور  كنتـرل  جهـت  موافقـت،  احضـار  بـالك  سيستم در

 :اشدب مي ذيل موارد شامل بالك عمليات
 )Request فرمان( خارج سمت به بالك گرفتن - الف
 )Accept فرمان( قطار پذيرش با موافقت - ب
 بالك ابطال - ج

 بالك رهاسازي - د
 )Request فرمان( خارج سمت به بالك گرفتن - الف

 :است زير مراحل شامل خارج سمت به بالك گرفتن
 ايسـتگاه  از بـالك  درخواسـت  بايسـت  مـي  اپراتـور  مجـاور،  ايسـتگاه  به قطار اعزام جهت -

 آن بـه  كـه  نمايـد  ارسـال  ،Request فرمـان  اجـراي  طريـق  از را مجـاور  ايستگاه به خودي
 ،(Request) درخواسـت  فرمـان  ذيـل،  شرايط بودن برقرار صورت در.. گويند نيز احضار
 سـفيد  رنـگ  بـه  اپراتور پانل روي بالك خروجي فلش فرمان، صدور از پس و گشته صادر

 .بماند مقصد ايستگاه از موافقت منتظر بايست مي اپراتور و درآمده زنچشمك
 بالك بودن آزاد 

 بالك تراك بودن آزاد 

 مجاور ايستگاه از درخواست وجود عدم 

 موافقت وجود عدم (Accept) مجاور ايستگاه از 

 ثابت دسفي رنگ به ها فلش نمايد، مي موافقت درخواست با مقصد، ايستگاه اپراتور وقتي -
 .است شده گرفته ،)مبدا ايستگاه از( قطار خروج جهت بالك و درآمده
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 شـد،  اشـغال  بـالك  تراك اينكه محض به كند، مي ايستگاه از خروج به شروع قطار وقتي -
 .شود مي قطع (Request) درخواست و درآمده قرمز رنگ به بالك خروجي فلش

 به ها بالك فلش شد، دگاژ اصلي خطوط در و رسيد مقصد ايستگاه به قطار اينكه از پس: د
 مقصـد،  ايسـتگاه  اپراتور توسط ورود فرمان صدور از پس و درآمده زنچشمك قرمز رنگ
 . گردد مي آزاد بالك و شده خاموش هافلش
 )Accept فرمان( قطار پذيرش با موافقت -ب

 :است زير مراحل شامل داخل سمت به بالك گرفتن مراحل
 رنـگ  بـه  بـالك  ورودي فلـش  مبدا، ايستگاه از (Request) درخواست رسيدن از پس -

 .آيددرمي زن چشمك سفيد
. نمايـد  صـادر  را موافقـت  فرمـان  تواند مي اپراتور باشد، برقرار ذيل شرايط كه درصورتي -

 طـرف  بـه  بالك و درآمده سفيد رنگ به بالك ورودي فلش موافقت، فرمان صدور از پس
 .شود مي گرفته داخل

 باشند آزاد بالك هاي اكتر. 
 به منتهي مسير يا خروجي مسير Block Signal مربوطه بالك با متناظر 

 . نباشد شدن گرفته حال در يا گرفته

 قطار كه است معني بدين شود، مي قطع مجاور ايستگاه از (Request) درخواست وقتي -
 .آيد درمي قرمز رنگ به بالك ورودي چراغ بنابراين. است شده بالك هاي تراك وارد

 در مسـير،  هـاي  تـراك  از عبـور  بـا  و شـده  ايستگاه وارد قطار ورودي، مسير تنظيم از پس -
 رنـگ  به بالك ورودي فلش و شده Reset مسير ترتيب بدين. شودمي مستقر دگاژ تراك
 نمايـد  مي صادر را (Entry) ورود فرمان اپراتور لحظه اين در. آيد درمي زن چشمك قرمز
 در عبـوري  مسـير  از عبـور  از پـس  و شـده  ايسـتگاه  وارد قطـار  كه است اين دهنده نشان كه

 بـه  بـالك  و شـده  خـاموش  بالك ورودي فلش زمان اين در. است شده مستقر دگاژ تراك
 .گردد برمي اوليه حالت
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  بالك ابطال -ج
 اينكـه  بـه  بسـته . دارد وجـود  اپراتور براي ، احضار عمليات از پس بالك، ابطال و لغو امكان
 بـه  اقـدام  وي، موافقـت  از بعد يا مقصد، ايستگاه اپراتور موافقت از قبل مبدا، ايستگاه اپراتور
 :ميگردد ايجاد زير شرايط كند، بالك ابطال

 ابطـال  فرمـان  ، مقصـد  ايسـتگاه  اپراتـور  موافقت از پس مبدا، ايستگاه اپراتور اگر -
 ايـن  در كـه  كنـد،  صـادر  طـال اب فرمان بايد نيز مقصد ايستگاه اپراتور كند، صادر

 بـاز  اوليـه  حالـت  بـه  بـالك  و يافتـه  افـزايش  واحـد  يـك  ابطال شمارنده صورت
 نيـز  مقصـد  ايسـتگاه  اپراتور كه گردد مي آزاد بالك زماني عبارتي به. گردد مي

 .باشد نموده ابطال عمل به اقدام
 ابطـال  نفرمـا  مقصـد،  ايسـتگاه  اپراتـور  موافقـت  از قبل مبدا، ايستگاه اپراتور اگر -

 بـه . شـود  مـي  اضـافه  واحـد  يـك  مبـدا  ايسـتگاه  در ابطال شمارنده به كند، صادر
 . شود مي ابطال يكطرفه صورت به بالك حالت اين در ديگر عبارت

 (Release) بالك رهاسازي -د
 ورودي فلش( شود قرمز بالك فلش و باشد آزاد محورشمار ديد از بالك كه حالتي هر در
 يـك  حالـت  ايـن  در كه نمود پاك را آن رهاسازي عمل با توان مي) دو هر يا و خروجي يا

 امكـان  بـالك،  بـودن  اشـغال  صـورت  در. شـود  مـي  اضـافه  مربوطه شمارنده شماره به واحد
 .  ندارد وجود بالك هاي فلش رهاسازي

 اتوماتيك بالك  -2-103
 انجام اتيكاتوم صورت به موافقت، و احضار به مربوط عمليات اتوماتيك، بالك سيستم در
 موافقـت  و احضـار  جهـت  مقصـد  و مبدا ايستگاههاي در اپراتورها ديگر عبارت به. شود مي

 ورودي و) مبـدا  ايستگاه در( خروجي مسيرگيري با و نميدهند انجام را اي جداگانه عمليات
 كنتـرل  كـه  درصـورتي . شودمي انجام خودكار صورت به عمليات اين ،)مقصد ايستگاه در(
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 گـرفتن  بـا  تنهـا  شـود،  انجام واحد اپراتور توسط ، CTC مركز در مقصد و مبدا ايستگاه دو
 . شود مي انجام خودكار صورت به بالك عمليات مبدا، ايستگاه در خروجي مسير

 بالك  آزادي  -1-2-103
 بـالك  سيسـتم، ) خرابـي ( عيـب  نمـودن  برطرف از پس يا بالك يك شدن فعال از بعد  -

 :شوند ريست مرحله دو در بايست مي خرابي محل
 معيوب بالك در همزمان ريست: اول مرحله 
 جهـت  شده ريست بالك از كتبي جواز با قطار يك كامل عبور: دوم مرحله 

 بالك سمت دو محورشمار عملكرد صحت از اطمينان حصول
 يـا  صـعودي  شـمارش  درستي از اطمينان حصول از پس و قطار اين كامل عبور با تنها

 .شود مي اعالم آزاد كبال محورشمار، نزولي
 متصـور  آن بـراي  جهتـي  هيچ دارد، قرار (Release) آزاد حالت در بالك زماني كه  -

.  قـرارداد  اسـتفاده  مـورد  مـانوري  يـا  اصـلي  مسـيرهاي  بـراي  تـوان  مـي  را بالك. نيست
 ايسـتگاه  دو در مـانوري  مسـيرهاي  بـراي  همزمان صورت به توان مي را بالك همچنين
 . قرارداد استفاده مورد مجاور

 اصلي مسير  -2-2-103
 و جهـت  خـالف  در حركتـي  و بوده آزاد بالك بايست مي خروجي مسير جهت تنظيم -

 .نباشد انجام حال در مجاور ايستگاه در مانور عمليات همچنين
مسـير خروجـي قابـل تنظـيم      ذيـل  شرايط بودن برقرار صورت در : خروجي مسير تنظيم -

 .خواهد بود
 بالك بودن آزاد 

 مقصد ايستگاه ورودي هاي تراك آزادي 

 مقصد ايستگاه در محافظ سوزن وضعيت بودن نرمال 

 زرد يا سبز نماي( مقصد ايستگاه در ورودي چراغ بودن عبوري( 
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 چـراغ  از و نمـود  اشغال را ورودي تراك وقتي مقصد، ايستگاه به وسيله نقليه  رسيدن با -
 صــورت بــه بــالك ،)باشــد مــي روشــن قرمــز نمــاي حالــت ايــن در( گذشــت ورودي

 .نمايد بالك درخواست مجددا تواند مي اپراتور و بازگشته اوليه حالت به اتوماتيك
 و نباشـد  برقـرار  اصـلي  مسـير  بـراي  بـالك  جواز دادن براي الزم شرايط كه صورتي در -

 باطـل  ، اتوماتيـك  صـورت  بـه  شـده  گرفتـه  بـالك  نمايـد،  مسـير  اخـذ  بـه  اقدام اپراتور
 . شود مي

 مانوري سيرم  -3-2-103
 نباشـد،  موجـود  اصـلي  مسـير  جهـت  درخواسـتي  بايسـت  مـي  مـانوري  مسير اخذ جهت -

 بـالك  دو هـر  صـورت  ايـن  در. نباشـد  انجام حال در جهتخالف در حركتي همچنين
 . دهند انجام را مانور عمليات همزمان توانند مي مجاور

 بـراي  بـالك  سـت درخوا كه صورتي در كند، مي تنظيم مانوري مسير اپراتور كه زماني -
 به سيستم نباشد، انجام حال در نيز مخالف جهت در حركتي و نباشد موجود اصلي مسير
 .نمايد مي صادر را مانوري مسير براي بالك مجوز اتوماتيك، طور

 قـرار  اسـتفاده  مـورد  مـانوري  مسير براي فقط بالك بايست مي مانوري، مسير حالت در -
 بـالك  داخل قطار حركت شرايط و بوده قرمز بالك سيگنال نماي حالت اين در. گيرد

 .نيست پذير امكان مجاور ايستگاه مقصد به
 بالك دستي ابطال -4-2-103

 برقـرار  صـورت  در. كنـد  ابطـال  را شـده  گرفته بالك تواند مي مبدا ايستگاه در اپراتور -
 . شود مي آزاد بالك و شده اعمال سيستم سوي از بالك ابطال ذيل، شرايط بودن
 اخذ مسير( مبدا ايستگاه در اصلي مسير براي بالك درخواست جودو عدم 

 )شود باطل بايست مي مبدا، ايستگاه در شده
 مبدا ايستگاه در بالك ابطال فرمان اعمال 
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 در ورودي مسير( مقصد ايستگاه در ورودي چراغ قرمز نماي بودن روشن 
 )شود باطل بايست مي مقصد، ايستگاه

 مجاور ايستگاه دو در مانوري مسير رايب بالك درخواست وجود عدم 
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 فصل يازدهم
 

 مقررات عمومي حركت در 
 سيستم عالئم الكتريكي 





  : بهره برداري ازسيستم عالئم الكتريكي -104ماده 
هاي مجهز به دستگاه عالئم الكتريكي به جـاي صـدور پروانـه راه آزاد از عالئـم     در ايستگاه

 ود.شالكتريكي براي صدور فرمان حركت و قبول وسائط نقليه ريلي استفاده مي
  : حدود ايستگاه -105ماده 

عبارت است از فاصله بين دو عالمت ورودي (سه نما) كه در طرفين ايستگاه به فاصله معيني 
 از سوزن ورودي در سمت راست خط نصب شده است.

  : دستگاه پانل -106ماده 
هـا  در اطاق ترافيك ايستكاه نصب و روي آن نقشه خطوط ايستگاه ترسيم و موقعيت سـوزن 

هـا و كليـدهاي   و عالئمي كه در داخل حدود ايستگاه قرار گرفته مشخص شـده و بـا دكمـه   
 شود.نصب شده در روي آن كليه فرامين مربوطه داده مي

هـا و خطـوط وبـالك    روي صفحه دستگاه پانل عالئمي تعبيه شده كه وضع سوزن -1-106
ر محوطه ايستگاه واقعيـت دارد  طرفين و عالئم ايستگاه را در هر لحظه عيناً مطابق آنچه كه د

دهد. و بدين وسيله مسئول وقت پانل هر لحظه از وضعيت ايسـتگاه اطـالع و تسـلط    نشان مي
 كافي جهت اتخاذ تصميم براي انجام عمليات مربوطه خواهد داشت.

وسـائط نقليـه بـا     هـاي مسـير  در سيستم عالئم الكتريكي، عمليات تعـويض سـوزن    -2-106 
 شود.به فرمان مسئول پانل و به وسيله دستگاه پانل انجام مي تقيماو مس نيروي محركه برق

كليه عمليات مربوط به حركـت   عمليات مربوط به حركت وسائط نقليه: -107ماده 
هـايي كـه   قطارها با دستگاه عالئم منحصراً بايد به وسيله مسئول وقت ايسـتگاه و در ايسـتگاه  

نبايد پانل را ترك نمايد.  اومسئول پانل انجام پذيرد و  داراي مسئول پانل باشد فقط به وسيله
در محورهاي مجهز به اينترالكينگ رله اي  چنانچه مسـئول وقـت، بنـا بـه ضـرورت پانـل را       

قرار داده و آن را از پانـل خـارج    )off( مي بايست كليد اصلي را به حالت بسته ،ترك نمود
نجيـري در مواقـع تـرك پانـل بـه گـردن       سازد و همراه خود محفوظ نگهـدارد (بـه وسـيله ز   

 نمايد).مي  آويزان
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  : اخذ راه آزاد با دستگاه پانل -108ماده 
-مسئول وقت ايستگاه يا فرمانده پانل براي اخذ راه آزاد با دستگاه پانل پس از تنظيم سـوزن 

هاي مسير و آماده بودن وسيله نقليه و مامورين آن طبق مقـررات عمـومي حركـت اقـدام بـه      
زاد نموده و به جاي صدور پروانه راه آزاد ازسيستم عالئم الكتريكـي بـراي اعـزام    اخذ راه آ

 استفاده خواهد نمود.
  : ابطال راه آزاد -109ماده 

اي كـه  در صورتي كه در ايستگاه غيرتشكيالتي پس از اعالم فرمان حركت بـه وسـيله نقليـه   
د مسـئول ايسـتگاه ويـا    باشد اشكالي در حركت آن ايجاد شود كه مسـتلزم بازديـ  متوقف مي

مسـئول ايسـتگاه ضـمن ايـن كـه       ،كسب اطالع مجدداز چگونگي وضـع وسـيله نقليـه باشـد    
ثانيـه زمـاني بـه طـور اتوماتيـك       60نمايـد ( چـراغ   عالمت حركت را به نور قرمز تبديل مي

آخرين سوزن مربوط به مسير وسيله ،ثانيه  60پس از خاموش شدن چراغ  ،)روشن مي گردد
در خالف جهت مسير اين وسيله نقليه قرار داده و كليد اصلي را از دستگاه خـارج و   نقليه را

دارد و چنانچه احتمال توقـف وسـيله نقليـه بـيش از پـنج دقيقـه باشـد بايـد         نزد خود نگاه مي
بالفاصله با اطالع كنترل نسبت به ابطال راه آزاد اقدام نموده ودرچنين مواقعي يك شماره به 

 ربوطه اضافه مي گردد.شماره كنتور م
علت ابطال راه آزاد بايستي با قيد شـماره كنتـور در دفـاتر گـزارش روزانـه و دفتـر        -1-109

 مخصوص خرابي و بازديد دستگاه هر دو ايستگاه ثبت گردد.
هنگامي كه ايستگاهي از ايستگاه بعدي بـه وسـيله دسـتگاه پانـل تقاضـاي راه آزاد       -2-109

ايسـتگاه   ،با تقاضاي راه آزاد به وسيله پانل موافقـت نكـرده باشـد    نموده ولي ايستگاه بعدي 
تقاضا كننده اگر بخواهد تقاضاي راه آزاد را باطل نمايد راساً اقدام به ابطال  راه آزاد نمـوده  

 نمايد.و مراتب را در دفتر گزارش روزانه خود با ذكر شماره كنتور قيد مي
هـاي ماهيانـه جلـوگيري از سـوانح بايـد علـل       كميسيون روزانه گراف و كميسـيون  -3-109

 ابطال راه آزاد را دقيقاً بررسي كرده تا تكرار آن به حداقل برسد.
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باشد بايد با قرمـز نمـودن   اي كه در حال حركت ميدر مورد متوقف ساختن وسيله -4-109
از طـرف مـامورين ايسـتگاه از ادامـه سـير آن      و يا فرمان بيسيم دست  متعالمت و ارائه عال
 ل آورند.جلوگيري به عم

  : طرز استفاده از سوزن مكانيكي خط كور -110ماده
سـوزن مكـانيكي خـط     در ايستگاههاي مجهز به سيستم اينترالكينگ رله اي نيپـون سـيگنال،  

باشـد  گردد داراي قفل مخصوصي ميغيرتشكيالتي نصب مي ه هايكور كه فقط در ايستگا
آن بايد مسئول وقت ايسـتگاه كليـد   كه كليد آن در دستگاه پانل قرار گرفته و براي تعويض 

را از دســتگاه خــارج و شخصــاًً قفــل ســوزن را بــاز نمــوده و پــس از خاتمــه عمليــات الزم و 
سوزن را به مسير اصلي قرار داده تا بتواند كليد را از قفل خـارج   ،اطمينان از آزاد شدن دگاژ

 ن مكـانيكي اسـتفاده  نموده و مجدداً در دستگاه پانل قـرار دهـد. زيـرا هنگـامي كـه از سـوز      
شود عالمت ورود به خطي كه داراي چنين سوزني است به حال آزاد درنيامده و مادامي مي 

 شود.كه مسير سوزن نيز به خط اصلي قرار نگيرد كليد آن از قفل خارج نمي
  : هاي زنگيطرز استفاده از سوزن -111ماده 

زنگـي فقـط    هـاي سوزن ن سيگنال،در ايستگاههاي مجهز به سيستم اينترالكينگ رله اي نيپو
گردد اين سوزن پس از موافقت مسئول پانل بـا فشـردن   هاي تشكيالتي نصب ميدر ايستگاه

تكمه مربوطه در دستگاه پانل زنگ در جعبه كليد سـوزن بـه صـدا درآمـده و در ايـن موقـع       
خـارج   سوزنبان با باز نمودن درب جعبه كليد و فشردن تكمه مربوطـه كليـد سـوزن را از آن   

نمايـد.  ساخته و در دستگاه قفل سـوزن قـرار داده و سـپس سـوزن را بـا دسـت تعـويض مـي        
عمل مـي  مانند سوزن دستي  دستگاه قفل سوزن باشد سوزن عينا هنگامي كه هر دو كليد در

. پـس از  كنـد تواند عالئم مربـوط بـه ايـن خـط را آزاد    مسئول وقت پانل نيز نمي ضمنا نمايد
نبان بايد سوزن را در جهتي كه الزم باشد قرار دهد و كليـد مربوطـه را از   انجام عمليات سوز

دستگاه قفل خارج ساخته در جاي مخصـوص خـود در جعبـه كليـد بگـذارد و آن را ببنـدد       
ها بايستي در موقع كشيك دائماً مراقب باشـد تـا بـه    سوزنبان مسئول تعويض مسير اين سوزن
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تعـويض مسـير سـوزن اقـدام و دسـتورات       محض شنيدن صداي زنگ بدون فـوت وقـت بـه   
 سرمانورچي را اجرا نمايد.

 : وظايف مامورين در سيستم عالئم الكتريكي -112ماده 
هـاي پيمانكـاري در راه آهـن انجـام وظيفـه مـي نماينـد         كليه ماموريني كه از طريق شركت

نيـز   منـاطق  بايستي پس ازتائيد هاي الزم داراي كارت جهت انجام وظـايف محولـه باشـند و   
 ها فهرسـت اسـامي افـراد صـالحيتدار (خـط، عالئـم،       موظفند بعد از انعقاد قراردادبا شركت

را بـه كليـه ايسـتگاهها اعـالم نمايـدوهمچنين وظـايف        بهره بردار ايستگاه)وبهره بردار قطار 
مامورين در مورد حركت وسائط نقليه با دستگاه عالئم الكتريكي عالوه بر وظـايف منـدرج   

 باشد.مي حركت به شرح زير ميدر مقررات عمو
 وظايف مسئول وقت ايستگاه: -1-112
مسئول وقت ايستگاه بايد در تمام مدت كشيك از حسن جريان كـار و سـالمت    -1-1-112

هاي عالئم الكتريكي كه در محوطه حـدود ايسـتگاه واقـع شـده اسـت و مسـتقيماً از       دستگاه
نـان حاصـل نمـوده و بـه محـض مشـاهده       طريق دستگاه پانل تحت نظارت او قرار دارد اطمي

هـا بالفاصـله مـامورين عالئـم و واحـد      ترين نقص يـا اخـتالل در عملكـرد دسـتگاه    كوچك
مربوطه را از جريان امر مطلع سازد و مراقبت نمايد كه در كمترين مدت ممكنـه نـواقص آن   

 توسط مامورين مربوطه مرتفع گردد.
ادث و وقايع مربوط به عالئم الكتريكي را در مسئول وقت ايستگاه بايد كليه حو -2-1-112

دفتر گزارش ايستگاه و دفتر مخصوص آن ثبت و مراتب را به موقع و بدون تاخير به مقامات 
 مربوطه اطالع دهد.

مسئول وقت ايستگاه بايد مراقبت نمايد كه به هيچ وجه اشخاص غيرمجـاز و يـا    -3-1-112
 ره برداري از عالئم الكتريكي را ندارند.مامورين ومسئولين مرتبط حق دخالت در به
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اي را قبـل از عالمـت   مسئول وقت ايستگاه مجاز نيست به هيچ وجه وسيله نقليـه  -4-1-112
ورودي ايستگاه (سه نما) متوقف نمايد مگر در موارد استثنايي كه بايد علت آن مشـروحاً در  

 دفتر گزارش ايستگاه بالفاصله ثبت شود.
نمايند بايد مسئول وقت ايستگاه با قطارهايي كه در ايستگاه تالقي مي براي قبول -5-1-112

هـا از  توجه به مدت سير و ساعت حركت دو وسيله نقليه و يا با مشاهده يا مالحظـه آثـار آن  
دهـد زودتـر بـه ايسـتگاه     اي كـه تشـخيص مـي   عالمت ورودي ايستگاه را بـراي وسـيله   ،دور

 خواهد رسيد آزاد نمايد.
هـا دو خـط تـامين    هايي كه براي آندو قطار در آن واحد فقط در ايستگاه ورود -6-1-112

دهد ها را نيز دستگاه عالئم الكتريكي اجازه ميآن ورودمخصوص قبول قطار وجود دارد و 
ها با سوزن خط اصلي درگير باشد بالمانع است در غير اين صورت بر طبـق  هاي آنو سوزن

 عمل شود. تامين)مقررات عمومي حركت (بدون خط 
در مورد قطارهاي عبوري مسئول وقـت ايسـتگاه (مسـئول پانـل) پـس از تنظـيم        -7-1-112

هاي مسير خط اصلي بايستي پنج دقيقه قبل از رسيدن قطار به ايستگاه از ايستگاه مقابل سوزن
درآورده و روي سكوي ايستگاه راه آزاد گرفته و عالمت ورودي وخروجي را به رنگ سبز 

مالحظه وضع قطار تا عبور آخـرين واگـن بايسـتد. در ايسـتگاههاي مجهـز بـه سيسـتم        براي 
اينترالكينگ رله اي، مسئول وقت ايستگاه مي بايست قبل از آمدن روي سكو، كليـد اصـلي   

 قرار داده و آن را از پانل خارج نمايد.   )off(دستگاه پانل را به حالت بسته 
هـاي طـرفين پـس از رويـت     ليـه متوقـف بـه ايسـتگاه    اعزام همزمان دو وسـيله نق  -8-1-112

 ها به وسيله فرمانده پانل به استثناء قطارهاي مسافري بالمانع است.عالمت انتهايي آن
پس از حركت قطار از ايستگاه و به محـض روشـن شـدن چـراغ اشـغال بـالك        -9-1-112
 شود.ساعت حركت حقيقي قطار در دفاتر راه آزاد هر دو ايستگاه بايد ثبت ،

شـود طبـق دسـتور    هنگام مسدودي خط كه از طرف مامورين خـط اعـالم مـي    -10-1-112
توان وسيله نقليه را با برگه احتياط به محلي كه ضرورت دارد اعزام داشـت و بايـد   كنترل مي

در سيستم عالئم الكتريكى مقررات عمومى سير و حركت

٣١٣



در برگ احتياط متذكر شد كه به علـت مسـدودي خـط بـدون توجـه بـه عالئـم الكتريكـي         
 نماييد.حركت مي

ــه مســئول وقــت ايســتگاه مراقبــت مــي   -11-1-112 ــد كــه نظافــت تيغ  هــاي ســوزن ونماي
ها به وسيله نظافت كاران سوزن كه توسـط اداره خـط   ي صفحا ت آن در ايستگاهن كارروغ

 گردند انجام گيرد. و سازه هاي فني تعيين مي
مسـئول وقـت    ،اي مسـتلزم دسـتور احتيـاطي باشـد    هرگاه حركت وسـيله نقليـه   -12-1-112

اه فرستنده قبل از اقدام به اخذ راه آزاد نسبت به صدور برگ احتيـاط اقـدام و پـس از    ايستگ
اخذ امضاء از لكوموتيوران و رئيس قطار و يا راننده وسيله نقليه ريلي يك نسخه از آن را بـه  

 هر يك تسليم و سپس مبادرت به گرفتن راه آزاد و اعزام وسيله نقليه خواهد نمود
 قطار:وظايف رئيس  -2-112
در مورد سبقت وسائط نقليه در يك ايسـتگاه رئـيس قطـار متوقـف در ايسـتگاه       -1-2-112

موظف است به انتهاي قطارخودمراجعه وازصحت مسير قطار مورد سـبقت اطمينـان حاصـل    
 نمايد .

هاي مجهز به عالئم الكتريكي موظف است پس از رئيس قطار باري در ايستگاه -2-112 -2
المت مسير خود و حصول اطمينان از آمادگي قطار از هر لحـاظ فرمـان   مشاهده رنگ سبز ع

 حركت را به لكوموتيوران بدهد.
ها پس از هر توقف منوط به مشاهده رنگ حركت قطارهاي مسافري از ايستگاه -3-2-112

 باشد.سبز عالمت راه آزاد مسير خود مي
ن عالماتي را كه در جهـت  فرامي وظايف رانندگان: رانندگان كليه وسائط نقليه بايد -3-112

در ايسـتگاه سـپيد    استثنا( اجرا نمايند را نقليه در سمت راست خط نصب شده لهحركت وسي
 .)در سمت چپ قرار دارد عالمت سه نماي ورودي  دشت به علت موقعيت جغرافيايي

ينـد  نمااي كه با اخذ راه آزاد در بالك حركـت مـي  كليه رانندگان وسائط نقليه -1-3-112
 موظفند تا ايستگاه بعدي ادامه سيردهند.
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راننده وسائط نقليه قبل از اجراي فرمان هر عالمت بايد با صداي بلند نام عالمت  -2-3-112
ــاري يــا كمــك لكوموتيــوران   و رنــگ نــور مشــاهده شــده را اعــالم نمايــد و  رئــيس قطارب

را كـه تشـخيص داده   قطارمسافري پس از آن كه نور عالمت را به خوبي رويت نمود آنچـه  
است با صداي بلند اعالم تـا در صـورتي كـه تشـخيص دو نفـر مختلـف باشـد و يـا عالمـت          

تقليل دهد كـه قبـل از رسـيدن بـه      نحويمشكوك به نظر آيد فوراً سرعت وسيله نقليه را به 
عالمت بتواند توقـف نمايـد و اگـر متوقـف اسـت حركـت نخواهـد نمـود تـا هـر دو نفـر از            

ه طور قاطع مطمئن شوند و فرمان آن را عيناً مانند هم با صـداي بلنـد اعـالم    وضعيت واقعي ب
حركت قطارهاي باري از ايستگاهي به مقصد ايستگاه ديگر پس از اطمينـان از وضـع    .نمايند

هاي تشكيالتي به وسـيله سـرمانورچي خواهـد    عالئم با فرمان رئيس قطار و در مانور ايستگاه
 بود.

هـاي عالئـم همـواره    هز به عالئم الكتريكي خاموش بـودن چـراغ  در خطوط مج -3-3-112
 باشد.گردد و عبور از آن مشروط به رعايت مقررات عبور از چراغ قرمز ميايست تلقي مي

 وظايف مامورين عالئم و ارتباطات: -4-112
مامور فني عالئم مسئول صحت كار سيستم عالئم و كليه تجهيـزات مربوطـه در    -1-4-112

از  بــراي آمــاده نگهداشــتن سيســتم مرتبــاباشــد و موظــف اســت موريــت خــود مــيحــوزه ما
در اسـرع   ،دستگاهها و تجهيزات مربوطه بازديد و به محض مشاهده هر گونه نقص و اختالل

 وقت آن را مرتفع نمايد.
مامور مسئول عالئم بايـد در حـوزه ماموريـت خـود داراي يـك انبـار كوچـك         -2-4-112

ر باشد و در نگاهداري و محافظت و تامين تجهيزات آن مراقبت نمايـد تـا   لوازم يدكي و ابزا
ها را آماده بـه كـار نگهداشـته و بـه محـض اطـالع از هـر گونـه         بتواند به طور مداوم دستگاه

 ها در رفع آن سريعاً اقدام نمايد.نقصي در كار دستگاه
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هـاي  مت كار دسـتگاه از سال الكتريكي ناحيه موظف است مستمرا مسئول عالئم -3-4-112
ها و وضعيت انبارهـاي لـوازم يـدكي مطلـع بـوده و برحسـن انجـام        عالئم الكتريكي ايستگاه

 وظيفه مامورين عالئم نظارت نمايد.
مامور عالئم موظف است هر نوع عيبي را كه از طرف مسئول وقت ايستگاه طي  -4-4-112

پـس از رفـع عيـب بـا قيـد تـاريخ و        گـردد وسيله تلفنگرام به او تسليم مـي ه اطالعيه رسمي ب
 ساعت دقيق امضاء و اعاده نمايد.

هــاي ســوزن و ســاير ادوات مربــوط بــه عالئــم روغــن كــاري و نظافــت ماشــين -5-4-112
هـا ايجـاد   الكتريكي بايد به وسيله مامورين عالئم انجام و مراقبت شـود كـه  اختاللـي در آن   

 نگردد.
 هـا و يـا تعـويض اتصـالي    م به تعميـر ماشـين سـوزن   مامورين موظفند قبل از اقدا -6-4-112

مسئول وقت ايستگاه را مطلـع و بـا    ،ا و هرگونه عمليات روي خطوط عالئمي ايستگاهريل ه
باشـد از هـر گونـه    مسدود نمودن خط كه شخصاً ملزم به رعايت و اجـراي مقـررات آن مـي   

ط مسدود را در جهـت  آمدي جلوگيري نمايند و مسئول وقت ايستگاه نيز بايد سوزن خپيش
از  ،مخالف تعويض و با قرار دادن ضامن مخصوص در زير تكمه تغيير جهت سوزن مربوطـه 

 تعويض آن تا اعالم آزادي مجدد خط جلوگيري نمايد.
مامور عالئم موظف است قبل از اقـدام بـه تعميـر دسـتگاه و يـا هـر اقـدامي كـه          -7-4-112

هـاي  سـائط نقليـه داخـل ايسـتگاه يـا ايسـتگاه      ممكن است در عالئم تغييري بدهد از وضـع و 
مطمـئن   حاصل نمـوده و در صـورتي كـه كـامال     طرفين به وسيله مسئول وقت ايستگاه اطالع

نمايد با اجازه مسئول وقت گردد تعمير عالئم هيچگونه اشكالي در كار تردد قطار ايجاد نمي
نمايـد و در غيـر ايـن     ايستگاه و امضاي دفتر مخصـوص تعميـرات عالئـم اقـدام بـه عمليـات      

هاي عالئم را تا خاتمه عمليات از سـرويس  صورت هنگام ضرورت با دادن تلفنگرام دستگاه
 خارج سازد.
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باشد به استثناي كليه تعميرات ادوات و ماشين سوزن به عهده مامورين عالئم مي -8-4-112
ه بايستي توسـط مـامورين خـط و بـا حضـور مـامور       زيركوبي و ترازنمودن و تعمير سوزن ك

 عالئم انجام گردد.
هـا را دايـر   مامورين ارتباط موظفند همواره خطوط ارتبـاطي سـالم بـين ايسـتگاه     -9-4-112

 نمايند.
 وظايف مامورين خط: -5-112
مامورين خط موظفند عالوه بر اقدام به موقـع  بـراي زيـر كـوبي كامـل خطـوط        -1-5-112

مراقبت نمايند  ،هاي سوزن تفكيك باالست و  جلوگيري از فرار ريل و تنظيم تيغهايستگاه ، 
 هاي عالئم الكتريكي و تردد قطارها به وجود نيايد.كه اختاللي در دستگاه

مامورين خط به هيچ وجه مجاز به استفاده از شابلون فلزي در محدوده ايسـتگاه   -2-5-112
ل از به روي خـط گـذاردن واگنـت و يـا حركـت دادن      گيري نبوده و بايستي قبجهت اندازه

 از مسئول وقت ايستگاه كسب اجازه نمايند. ،درزين
هاي مجهز به عالئم الكتريكـي عمليـات مربـوط بـه تعـويض ريـل و       در ايستگاه -3-5-112

 ها بايد با اطالع مسئول وقت ايستگاه و مامور عالئم صورت گيرد.قطعات سوزن
رگالتـور و كمپـاكتور،    ،كانيزه و تعميرات خـط ماننـد زيركـوب   آالت مماشين -4-5-112

سرند باالست و سوزن كوب نبايد بدون اطالع مسئول وقت ايسـتگاه وبـدون حضـور مـامور     
 هاي مجهز به عالئم الكتريكي مشغول به كار شوند.عالئم در محدوده ايستگاه

در مـواقعي كـه    مراجعت قطار از بين راه در سيستم عالئم الكتريكي: -113ماده 
لكوموتيو قادر نباشد قطار را يكجا تا ايستگاه بعـدي حمـل نمايـد و الزم باشـد كـه قطـار بـه        

 گردد.ايستگاه قبلي مراجعت نمايد بايستي به شرح زير عمل 
 يـا بيسـيم   به هنگام مراجعت قطار از بين راه رئيس قطار موظف است به وسيله تلفن -1-113

هـاي طـرفين اطـالع دهـد و پـس از      بـه كنتـرل و ايسـتگاه    موقعيت و قصد برگشـت خـود را  
كـه لكوموتيـوران بتوانـد     موافقت ايستگاه مبداء در واگن انتهايي قطار سوار شده بـه نحـوي  
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عالمت او را ببينديا صـداي بيسـيم اورابشـنود و قطـار را بـا احتيـاط كامـل بـه ايسـتگاه مبـدا           
حركت هدايت و قبل از نزديك شدن به عالمت ورودي ايستگاه (سه نمـا) چنانچـه عالمـت    

رنگ قرمز باشد قطار را متوقف و به هرطريق ممكن  مراجعت خـود را مجـددا بـه     سه نما به
مسئول وقت ايستگاه اطالع دهد تا مسـئول وقـت ايسـتگاه عالمـت ورودي را بـه رنـگ زرد       

 تبديل و به اين ترتيب به قطار اجازه ورود بدهد.
جعـت قطـار   مسئول وقت ايستگاه موظف است پس از اطالع از موقعيت و قصد مرا -2-113

خط آزادي جهـت ورود قطـار در نظـر گرفتـه و مسـير آن را تنظـيم و بالفاصـله        ،به ايستگاه 
 ر دهد.يرنگ عالمت ورودي سمت قطار را به رنگ زرد تغي

مسئول وقت ايستگاه در اين موقع براي آزاد نمودن بالك اشغال شده بايد به وسيله  -3-113
خاتمه ايـن كـار جريـان امـر را بـه تفصـيل در دفتـر        برگ اطالعيه مامور عالئم را آگاه و در 

هاي طـرفين بـالك   اگر مامور عالئم در ايستگاه .گزارش و دفتر مخصوص عالئم ثبت نمايد
مزبور نباشد مسئوالن وقت هر دو ايسـتگاه موظفنـد بـا اطـالع قبلـي كنتـرل و طبـق مقـررات         

بالك با پروانه راه آزاد اعزام  قطارها را تا آزادي ،مربوط به خرابي دستگاه عالئم الكتريكي
 دارند.

اعزام قطار عمليات طبق برنامه يا هر وسيله ديگـري كـه ادامـه سـير آن تـا ايسـتگاه        -4-113
بعدي غيرممكن است و ناگزير بايد بـه ايسـتگاه مبـداء مراجعـت نمايـد بايسـتي بـا اطـالع و         

دام الزم در مـورد اعـزام   كنترل موظف است اق .موافقت قبلي كنترل وقت ناحيه انجام گيرد 
 مامور عالئم به ايستگاه مربوطه بنمايد.

اعـزام مـي گردنـد، بـه      كه طبـق برنامـه   ييقطارها زمان تقريبي مراجعت به ايستگاه -5-113
بايستي قبال طي برگ اطالعيه به اطالع مامور عالئم ايستگاه  منظورآمادگي جهت اقدام الزم

 يس خارج نشود.رسيده تا به اين علت دستگاه از سرو
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مسئول وقت ايستگاه پس از كسب موافقت و مخابره مشخصـات قطـار بـه ايسـتگاه      -6-113
مقابل با توضيح كامل علت مراجعت قطار و اين كه تقريبـا چـه مـدت در راه خواهـد بـود و      

 نمايد.م به اخذ راه آزاد ميپس از انجام عمليات به ايستگاه مراجعت خواهد كرد اقدا
در موقع مراجعت قطار عمليات به ايستگاه ، مسئول وقـت ايسـتگاه پـس از آن كـه      -7-113

گـاژ شـد مراتـب را بـا ذكـر سـاعت ورود بـه اطـالع         ودر به طور كامل به ايسـتگاه وارد  قطا
بـا نـور   رساند و چون در اين هنگام چراغ اشغال مربوط به بـالك  ايستگاه بعدي و كنترل مي

مامور عالئم كه قبالً جريان اعـزام قطـار عمليـات بـه اطالعـش رسـيده        ،باشدقرمز روشن مي
است با تقاضاي ايستگاه موظف به ابطال عمومي دستگاه براي آزادي كامـل بـالك خواهـد    

 بود به شرطي كه در بالك سمت مقابل قطاري در حركت نباشد.
فين ايستگاه اشـغال باشـد ورود بـه اطـاق     بطور كلي هنگامي كه بالك هرسمت طر -8-113

رله و هر اقدام آزمايشي و تعميراتي روي پانل و دسـتگاه عالئـم محوطـه روي پانـل ممنـوع      
 است.

كليه عمليات انجام شده در اين فراينـد بايسـتي در دفتـر مخصـوص عالئـم هـر دو        -9-113
ابطـال عمـومي    ثبـت شـده و در ايسـتگاهي كـه مـامور عالئـم عمـل        مشروحايستگاه به طور

 .نمايددستگاه و آزادي بالك را انجام داده ذيل دفتر را نيز امضاء مي
 هاي غيرتشكيالتي:عمليات مانور در ايستگاه -114ماده 

برنامه مانور به وسيله مسئول وقت ايستگاه به رئـيس قطـار و لكوموتيـوران ابـالغ و      -1-114
 .شـود ايسـتگاه انجـام مـي    ه حـدود مداخل  عمليات مانور با مسئوليت و فرمان رئيس قطار در

 ها فقط توسط مسئول وقـت ايسـتگاه وبنـا بـه تقاضـاي رئـيس قطـار بـه عمـل         تعويض سوزن
 آيد. مي

به طور استثناء لكوموتيوران مجاز است بنا به فرمان رئيس قطار در هنگام مـانور در   -2-114
 ك سيگنال عبور نمايد.هاي غيرتشكيالتي تا حدود ايستگاه از نور قرمز بالايستگاه
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انتهـاي   ،و لكوموتيوران موظفند مراقبت نمايند كه در حركـت و مـانور  رئيس قطار  -3-114
بندي جريـان بـرق آخـرين سـوزن ايسـتگاه خـارج شـود تـا امكـان          وسيله نقليه از روي عايق

 تعويض سوزن به وسيله مسئول وقت ايستگاه ميسر گردد.
  : هاي تشكيالتيعمليات مانور در ايستگاه -115ماده 

ي تشكيالتي مجهز به عالئـم الكتريكـي كـه داراي    ايستگاه ها طرز عمليات مانور در خطوط
 مسئول وقت ايستگاه به نام سرپرست محوطه و فرمانده پانل بوده به شرح زير است.

در دو نسـخه تهيـه و   برنامه مانور را بايستي مسئول وقت ايستگاه يا مسئول ترافيـك   -1-115
 يك نسخه از آن را به سرمانورچي و نسخه ديگر را به فرمانده پانل تسليم نمايد.

فرمانده پانل و سرمانورچي طرز اجراي مانور را با يكديگر مورد مذاكره قـرار داده   -2-115
مشتركاً براي انجام آن تصميم الزم اتخاذ خواهنـد نمـود و سـرمانورچي بـه لكوموتيـوران و      

 اير مامورين مانور برنامه را قبل از شروع توضيح خواهد داد.س
فرمان براي هر حركت مانور به وسيله روشـن شـدن نـور زرد ثابـت يـا خـاموش و        -3-115

گيرد كه از طرف فرمانده پانل صادر شـده و سـرمانورچي آن   روشن شدن نور زرد انجام مي
 نمايد.را به لكوموتيوران ابالغ مي

يوران پس از مشاهده عالمت فرمان حركت بايستي منتظر فرمان حركـت از  لكوموت -4-115
 طرف سرمانورچي بوده و بدون فرمان سرمانورچي حق حركت دادن وسيله نقليه را ندارد.

هـاي وسـيله   مامورين مانور بايد دقت نمايند كه پس از هر حركت، آخـرين چـرخ   -5-115
) مربوطـه عبـور نمايـد تـا     تـراك سـوزن  زن (بندي جريان برق سونقليه از روي محوطه عايق

و لكوموتيـوران نيـز بتوانـد فرمـان را مشـاهده       شـود دستگاه براي صدور فرمان بعدي آمـاده  
 نمايد.

بـا   ،براي ورود وسائط نقليه به خـط اشـغال و خـط كـور و خطـوط غيرالكتريكـي        -6-115
توجه لكوموتيوران و  شود تاروشن و خاموش شدن نور زرد (زرد فالشينگ) فرمان داده مي

 مامورين مانور به احتياط بيشتري جلب گردد.
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ارتباط بين فرمانده پانل و مامورين مانور به وسيله بي سيم ويا تلفن ويا بلندگوهايي  -7-115
 كه در طرفين ايستگاه قرار دارد برقرار مي گردد.

وسيله نقليه  نما كه جلويها بايد با هدايت يك نفر راهكليه وسائط نقليه در ايستگاه -8-115
 شود تردد نمايند.مي و در جهت حركت سوار

عمليـات مـانور    ،هاي تشـكيالتي هنگام خرابي دستگاه عالئم الكتريكي در ايستگاه -9-115
 آهن انجام شود.بايد طبق مفاد فصل مانور مقررات عمومي حركت راه

 :نحوه بهره برداري از دستگاه محور شمار   -116ماده 
 بهره برداري از دستگاه محور شمار به دو شيوه ذيل صورت مي پذيرد: -1-116

 روش ورود و خروج قطارها : -الف
كه اولين  بعد از انجام عمليات راه آزاد از ايستگاه مقابل براي اعزام وسيله نقليه هنگامي

 ايستگاه مقابل همحور از روي بوبين عبور كرد محور شمار شروع به شمارش كرده و ب
مخابره مي نمايد و بعد از رسيدن وسيله نقليه به ايستگاه مقابل با عبور اولين محور وسيله از 
روي بوبين به داخل ايستگاه عمل شمارش نزولي در هر دو ايستگاه طرفين بالك شروع 

چراغ سبز آزادي بالك  ،شده و پس از ورود كامل وسيله و صفر شدن كنتور محور شمار
پس از دگاژ شدن وسيله نقليه امكان عمليات اخذ راه آزاد يا موافقت با ) روشن و كليير(

 قبولي قطار مجدداً فراهم مي گردد.
 روش انجام مانور: -ب
مانور يك سويه: در هنگام مانور به محض عبور اولين محور از روي بوبين عمل شمارش  -

زمان در دو واحد صعودي در واحد نمايش هر دو ايستگاه طرفين مانور آغاز شده و هم
نمايشگر ايستگاههاي طرفين نمايش داده مي شود. در اين هنگام چراغ اشغال بالك به 
رنگ قرمز روشن مي شود و دراين صورت راه گرفتن و يا موافقت از ايستگاههاي طرفين 
بالك اشغال شده امكان پذير نبوده و پس از انجام مانور و مراجعت وسيله به ايستگاه 
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ي شروع شده و با عبور آخرين محور از روي بوبين و پس از دگاژ شدن وسيله شمارش نزول
 ) به رنگ سبز روشن مي گردد.چراغ آزادي بالك (كليير

مانور دو سويه: هر گاه انجام عمليات مانور در دو ايستگاه طرفين يك بالك همزمان  -
ن هنگام همزمان با مانور مجزا براي هر ايستگاه صورت مي پذيرد) در ايصورت پذيرد (

عبور محورهاي هر وسيله از هر يك از ايستگاهها كنتور ايستگاههاي طرفين شروع به 
شمارش محورها نموده و مجموعه را دركنتورهاي طرفين نمايش مي دهد و هنگام مراجعت 

كه  واگنهاي مانوري به ايستگاه شمارش نزولي در هر دو كنتور شروع شده و تا مادامي
 ر نگردد امكان پذيرش و يا اعزام قطار ميسر نمي گردد.كنتورها صف

ي در لكه هر گونه خرابي و يا اختال در صورتي :خرابي دستگاه محور شمار -2-116
دستگاه محور شمار بروز نمايد بر مكانيزم عمليات راه آزاد در پانل محلي اثر گذاشته و به 

بعد  .سيستم عالئم وجود نخواهد داشت از با استفادههيچ وجه امكان انجام عمليات راه آزاد
اولين وسيله ريلي  ،از رفع خرابي به لحاظ ايجاد شرايط ايمني مجدد در دستگاه محور شمار

 در بالك مربوط مي بايستي با جواز راه آزاد اعزام شود.
هر نوع خرابي يا اختاللي كه در سيستم محور شمار :  ريست دستگاه محور شمار -3-116

ترافيك متصديان ياو  )C.T.Cو يا   R.Cدرسيستم( فرمانده پانل فرماندهيمشاهده شود 
موضوع خرابي را تلفنگرامي به كنترل اطالع داده  ندموظف ا ينك گدر سيستم عالئم اينترال

و رونوشت آن را با ذكر تاريخ و ساعت به مامور مسئول عالئم الكتريكي در دپوهاي 
 فع سريع خرابي ابالغ نمايد.مربوط جهت اطالع و ر

مامور عالئم ا لكتريكي پس از دريافت هر گونه  :وظيفه مامور عالئم الكتريكي  -1-3-116
تلفنگرامي مبني بر خرابي دستگاه محور شمار مي بايستي در اطاق پانل فرماندهي مربوط 

ه اطاق رله حضور يافته و دردفتر تلفنگرام نسبت به درج تلفنگرامي معين مبني بر ورود ب
محور شمار را ريست كرده و  ،اقدام و سپس با توجه به آزادي بالك مورد خرابي ايستگاه
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كنتورهاي طرفين بالك مربوطه را صفر نموده و سپس طبق مقررات مبادرت به پلمپ اطاق 
 رله و دادن تلفنگرامي مبني به رفع خرابي به مسئول پانل نمايد.

در سيستم عالئم الكتريكي يا متصديان ترافيك  و C.T.Cو يا  R.Cفرمانده پانل 
 د.نينك بر اساس مقررات اولين وسيله نقليه ريلي را با سيستم راه آزاد اعزام مي نمايگاينترال

در اين حالت عمل شمارش دردستگاه انجام و بعد از رسيدن قطار و يا وسيله نقليه به ايستگاه 
ايمني دستگاه و آزادي  مي گردد.ر صف و مقابل كنتورهاي همجوار بالك ريست شده

 بالك براي قبول و اعزام مجدد تاييد مي گردد.
الزم به ذكر است كه يكي از خصوصيات بارز ضريب اطمينان دستگاه محور شمار تردد 
اولين وسيله نقليه بعد از هر ريست با سيستم جواز راه آزاد مي باشد و تاييد سالمت دستگاه 

و سائط نقليه در بالك زير پوشش سيستم محور شمار محسوب  محور شمار و  ايمني سير
 مي شود و آمادگي دستگاه  را براي استفاده مطمئن در امور ترافيك ممكن مي سازد.

دكمه ريست دستگاههاي محور شمار ايستگاههاي  ،براي سهولت و تمركز عمليات ريست
يك نفر مامور عالئم از  تحت فرمان در اطاق رله فرماندهي تعبيه شده است و به وسيله

فرماندهي مربوطه انجام مي شود ولي در مواقع خرابي دستگاه محور شمار در بالك 
عمل ريست به وسيله دو نفر مامور  ، C.T.Cيا R.C مشترك دو فرماندهي در سيستمهاي 

 عالئم از دو مركز فرماندهي مطابق روش فوق انجام مي پذيرد.
براي انجام اين عمل با توجه به اينكه كليد  : شمارمحور  طريقه عمل ريست -2-3-116

ريست در روي واحد نمايش و دكمه ريست در داخل اطاق رله نصب شده است مامورين 
عالئم مي بايستي به منظور ريست يك بالك با چرخانيدن كليد در روي واحد نمايش و 

 فشار دادن دكمه ريست در داخل اطاق رله عمل ريست را انجام دهند.

جهت مشخص شدن وضعيت بالكهاي طرفين و بالكهاي مشترك دو فرماندهي از  ضمنا
آكوپايد) براي هر  ،فالت، كلييرقرمز (، زرد، نظر دستگاههاي محور شمار سه چراغ سبز
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از  لحظهطرف بالك در روي پانل هاي فرماندهي نصب شده است كه فرمانده پانل را هر 
 ان خود و بالك مشترك مطلع مي نمايد.وضعيت دستگاههاي محور شمار تحت فرم

  : وظايف مامورين عالئم الكتريكي در سيستم محور شمار -6-116
مامورين عالئم الكتريكي مسئول حفظ و نگهداري و صحت كار سيستم محور شمار  -الف

و كليه تجهيزات مربوط به آن در حوزه مسئوليت خود مي باشند و موظف هستند براي 
) بين هاي كنار ريل و متعلقات آنهابواز تجهيزات مربوط ( سيستم مرتبا آماده نگاهداشتن

بازديد نموده و به محض مشاهده هر گونه نقض و عيبي كه احتمال ايجاد اختالل در امور 
 د.نسير وسائط نقليه متصور باشد در اسرع وقت نسبت به رفع نقص و ترميم خرابي اقدام نماي

 سريعا افت رونوشت تلفنگرام خرابيموظفند به محض دري مامورين عالئم الكتريكي -ب
اقدام و نسبت به ريست كردن دستگاه برابر مقررات و به سرويس گذاردن مجدد آن اقدام 

 نمايد.

مامورين عالئم الكتريكي موظفند پس از انجام عمل ريست و آماده شدن دستگاه محور  -ج
يد تاريخ و ساعت دقيق در دفتر تلفنگرام پانل را با ق ،مراتبسرويس قبول و اعزام برايشمار 

 اعالم نمايند. منطقهفرماندهي قيد و به كنترل و اداره ارتباطات و عالئم الكتريكي 

در كليه اطاقهاي رله فرماندهي با توجه به تعداد ايستگاههاي تحت فرمان براي هر  -د
 ،ت كه به هنگام خرابيايستگاه دو عدد دگمه به منظور انجام عمل ريست نصب گرديده اس

و رعايت مقررات   C.T.CوR.C مامورين عالئم با اجازه قبلي كنترل و مراكز فرماندهي  
مربوطه نسبت به باز كردن اطاق رله و انجام عمل ريست اقدام نموده وپس از اتمام كار و 

آماده به سرويس بودن محور شمار را طبق دستورالعمل مربوطه  ،پلمپ نمودن اطاق رله
 د.ناعالم مي دار

مامورين تعميراتي خط موظفند قبل  وظايف مامورين خط در سيستم محور شمار: -7-116
 محل نصباز هر گونه عمليات درمجاور دستگاههاي منصوبه محور شمار در خط (
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) با مامورين عالئم الكتريكي هماهنگي و تبادل نظر نموده و با نظارت مامورين بوبين ها
 انجام عمليات نمايند. عالئم اقدام به

به منظور بهره برداري بهينه و مطمئن از دستگاه محور شمار ملحوظ داشتن نكات زير توسط 
 اكيپ هاي مكانيزه خط و دستجات تعميراتي خطوط الزامي است.

) تني محور ريلي اعم از پشتكار (واگنقليه دارا هاضافه يا كسر نمودن هر گونه وسيل -الف
امثال اينها در داخل بالك به وسائط نقليه اعزام شده از ايستگاه كه  ولري (ريل كش) و

 .ممنوع است ه محور شمار شمارش شده است اكيدامحورهاي آن در دستگا

 استابليزر و ،سرند ،مامورين مكانيزه خط كه با ماشينهاي خطي از قبيل زير كوب -ب
تعداد محوري كه از  هاي جوشكاري با پشتكار كار مي كنند موظفند با همان ندرزي

ايستگاه اعزام كننده خارج شده و در كنتور محور شمار منعكس است با همان تعداد محور 
وارد يكي از ايستگاههاي طرفين بالك شوند تا از ايجاد اختالل در سيستم محور شمار و 

 وقفه در امور سير ترافيك جلوگيري گردد.
  وظايف رئيس قطار: -8-116
ارها موظفند به محض اينكه از طريق متصدي ترافيك و يا مسئولين رؤساي قط -1-8-116

 ،به آنها ابالغ گرديد كه پس از ورود به ايستگاه  R.Cو يا  C.T.Cپانل در سيستمهاي 
چراغ قرمز اشغال بالك همچنان به رنگ قرمز روشن مانده مي بايستي بالفاصله واگن 

ار سالم باشد موضوع را به مسئولين مربوطه انتهايي قطار را رويت نموده و در صورتي كه قط
 اطالع داده و تا دستور بعدي در ايستگاه متوقف گردد.

درمواقع آزمايش ترمز رئـيس قطـار مراتـب آزمـايش ترمـز و درصـد آن را در        -2-8-116
 مي رساند. R.C يا  C.T.C ايستگاههاي فاقد مأمور سيروحركت به اطالع سرپرست 

 : ه عالئم الكتريكيخرابي دستگا -117ماده 
هر نوع اختاللي كه در دستگاه عالئم الكتريكي مشاهده شود مسئول وقت ايستگاه  -1-117

موظف است بالفاصله با مخابره تلفنگرام و با صـدور بـرگ اطالعيـه مخصـوص مربـوط بـه       
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جريان امر را با ذكر ساعت وقوع خرابـي بـه اطـالع مـامور      ،خرابي دستگاه عالئم الكتريكي
و كنترل برساند و پس از رفع آن نيز مجدداً جريان امر بـه وسـيله تلفنگـرام بـه كنتـرل       عالئم

 اطالع داده شود.
شـود بايـد از   يك نسخه برگ اطالعيه مذكور كه پس از رفـع خرابـي تكميـل مـي     -2-117

سـيروحركت و ارتباطـات و عالئـم الكتريكـي      اتايستگاه مسـتقيماً بـراي ادار   مسئول طرف
 ارسال گردد.

هر نوع اختالل در دستگاه عالئم الكتريكي و همچنين رفـع آن بايـد بـه موقـع وبـه       -3-117
 صورت مشروح در دفتر گزارش روزانه مخصوص عالئم ايستگاه ثبت گردد.

 بايـد  هاي مربوط به عالئـم الكتريكـي ودرب اطـاق رلـه اينترالكينـگ     كليه دستگاه-4-117
و در مواقـع ضـروري جهـت تعميـر يـا بازديـد        پلمپ شماره دار و قفل تجهيز شـده باشـد   هب

 ط مامور مسئول عالئـم بـاز و مجـددا   دستگاه بايستي با اطالع قبلي مسئول وقت ايستگاه توس
باشد. در هـر  قفل و  پلمپ شود و هيچ مامور ديگري مجاز به باز كردن درب  اين اطاق نمي

 بـوده  بلـي مسـئول وقـت ايسـتگاه    ها بايـد بـا اطـالع ق   حال بازديد و تعمير دستگاه در ايستگاه
 .در دفاتر مربوطه ثبت و طرفين امضاء نمايند مراتبو
تواند با اين تقاضا موافقت كند كه در بالك طـرفين  مسئول ايستگاه در صورتي مي -5-117

 اي وجود نداشته باشد.وسيله نقليه
جاد شـود كـه   هنگامي كه خرابي يا نقص در دستگاه عالئم الكتريكي ايستگاهي اي -6-117

كنترل مربوطه كـه بـا تلفنگـرام از     ،نتوان به وسيله عالئم الكتريكي به وسائط نقليه فرمان داد
هاي طرفين و همان ايسـتگاه اجـازه بهـره    گردد بايد با ذكر ساعت به ايستگاهجريان مطلع مي

پـس از   .نمايـد برداري ازايستگاه با استفاده از سيستم جواز راه آزادتا اطالع ثانوي را مخابره 
هاي عالئم الكتريكي مسئول وقت ايستگاه پس از ثبـت در  رفع خرابي و آماده شدن دستگاه

دفتر مربوطه جريان را با ذكر ساعت به وسيله تلفنگرام كه به امضاء مامور تعميركننده عالئم 
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ئـم  و كنترل اجازه بهره برداري مجدد ازسيستم عال نمودهبه كنترل گزارش  است،نيز رسيده 
 دهد. مي هاي مربوطه اطالعالكتريكي را با ذكر ساعت به وسيله تلفنگرام به ايستگاه

هـاي  كنترل موظف است پـس ازتعميرسيسـتم عالئـم الكتريكـي مـادام كـه بـالك        -7-117
ها كه جهت وسائط نقليه با سيستم پروانـه راه آزاد راه گرفتـه شـده آزاد نگرديـده و     ايستگاه

انـداز مخـابره تلفنگـرام بـراي بهـره      اه مقصد به طـور كامـل وارد نشـده   وسائط نقليه به ايستگ
 برداري مجدد از سيستم عالئم الكتريكي خودداري نمايد.

هايي كه تلفنگرام كنترل را داير بر انجام حركت قطارها با سيسـتم راه آزاد  يستگاها -8-117
 زير عمل نمايند:نمايند بايد براي قبول و اعزام به شرح مي در يك بالك دريافت

در مواقعي كه عالئم الكتريكي ايستگاه اعزام كننده خراب و عالئـم الكتريكـي    -1-8-117
ايستگاه قبول كننده سالم باشد براي حركت وسيله نقليه طبق مقررات عمومي حركـت پـس   

جواز حركت و پروانه احتياط مبنـي بـر خرابـي عالئـم صـادر و در آن قيـد        ،از اخذ راه آزاد
بدون توجه به عالئم الكتريكي حركت و با توجه به عالئم الكتريكي بـه ايسـتگاه   " ددگرمي

كه در اين حالت ايستگاه قبول كننده نيازي به اعزام سـوزنبان بـه سـر      "شويدمقابل وارد مي
سوزن ورودي نخواهد داشت و مسـئول وقـت ايسـتگاه قبـول كننـده موظـف اسـت پـس از         

يله مراتب را با قيد ساعت دقيق به كنترل و ايسـتگاه اعـزام   حصول اطمينان از ورود كامل وس
 نمايد. ثبتكننده اعالم و در دفتر راه آزاد

در مواردي كه عالئم الكتريكي ايسـتگاه اعـزام كننـده سـالم و عالئـم ايسـتگاه        -2-8-117
قبول كننده خراب باشد براي حركت وسيله نقليه طبق مقررات عمومي حركت پس از اخـذ  

گـردد  جواز حركت و پروانه احتياط مبني بر خرابي عالئم صادر و در آن قيـد مـي   ،دراه آزا
بدون توجه به عالئم الكتريكي حركت و بدون توجه به عالمت سه نمـاي ورودي ايسـتگاه   "

در اين هنگام مسئول وقت  "شويدمقابل و با توجه به عالمت سوزنبان به خط قبولي وارد مي
ا تعيين خط قبولي سوزنبان را با اخذ امضاء به سر سوزن اعـزام خواهـد   ايستگاه قبول كننده ب

ها را بـه خـط قبـولي قفـل و برابـر مقـررات عمـومي        نمود و سوزنبان نيز موظف است سوزن
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حركت از قطار استقبال نمايد و همچنين پس از اطمينان از ورود كامل وسيله نقليه مراتب را 
(سيسـتم گـراف    گاه اعزام كننده اعالم و در دفتر راه آزادبا قيد ساعت دقيق به كنترل و ايست

 نمايد.ثبت  زاد)آراه 
 اگر به طور كلي ارتبـاط بـين دو ايسـتگاه قطـع شـود طبـق مـواد مقـررات عمـومي          -9-117

 درمورد قطع ارتباط بايد رفتار شود. حركت
عالمـت   اي به علت خرابي دستگاه عالئم الكتريكـي در پشـت  چنانچه وسيله نقليه -10-117

وسيله نقليـه را   مسئول وقت ايستگاه موظف است شخصاقرمز سه نماي ورودي متوقف باشد 
استقبال و با تسليم حكم احتياط به راننده كه در آن شماره تلفنگـرام علـت خرابـي عالئـم و     

شويد قيد گرديده وسيله نقليه را جمله بدون توجه به عالئم الكتريكي به خط قبولي وارد مي
 ستگاه هدايت نمايد.به اي
كليه عالمات اصلي در صورتي كه نور و يا فرمان مشخصي را نشـان ندهنـد و يـا     -11-117

ها به قسمي باشد كه راننده نتوانـد مفهـوم واقعـي آن را    به طور كلي خاموش و ياوضعيت آن
استنباط نمايد در حكم عالمت ايست بوده و بدون مجوز كتبـي (حكـم احتيـاط كـه شـماره      

گرام علت خرابي دستگاه عالئم در آن قيد گرديده) كه از طرف شـخص مسـئول وقـت    تلفن
ايستگاه بايد به لكوموتيوران(راننده وسـيله نقليـه) تسـليم شـود گذشـتن از آن مطلقـاً ممنـوع        
است ولي در مورد عالمت خبر كه جنبـه اطالعـاتي دارنـد در صـورتي كـه داراي وضـعيت       

دهـد كـه   دامـه سـير مـي   را ايست تلقي نموده و با سرعتي امبهمي باشند راننده عالمت بعدي 
 فرمان اولين عالمت اصلي بعدي را اجرا نمايد. بتواند دقيقا

هـا قطعـي   هايي هستند كه جنبه امري داشته و اجراي فرمـان آن عالمات اصلي آن -12-117
فقـط   دهنـد و باشند كه وضعيت عالمات اصـلي را خبـر مـي   هايي ميباشد عالمات فرعي آن

راننده موظف است در فاصله متعارف ضمن ادامـه سـير مراقبـت بيشـتري بـه عمـل آورد تـا        
 بتواند به موقع فرمان عالمات بعدي را اجرا نمايد.
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كميسيون رسيدگي به سوانح ناحيه موظف است بالفاصله با رسيدگي دقيق علـل    -13-117
كه دستگاه به مـدت طـوالني ازسـرويس خـارج      خرابي دستگاه عالئم الكتريكي درصورتي

 ي گرددعلت را به اداره كل ايمني ونظارت برشبكه گزارش نمايد. م
در مواقع قطع برق ايستگاه براي مدت بيش از دو ساعت بايسـتي   -118ماده 

 : به ترتيب ذيل عمل گردد
كشيك وقت برق ايستگاه موظف است در صورت امكان يك ساعت قبل از قطـع   -1-118

مسـئول   ،غير آن بالفاصله پس از قطع جريـان بـرق  جريان برق و از كار انداختن موتور و در 
و  منطقـه  وقت ايستگاه را كتباً مطلع نمايد و مسئول وقت ايستگاه ضمن اطالع دادن به كنترل

كنتـرل نيـز   .مامور عالئم مراتب را با ذكر دقيق سـاعت در دفتـر وقـايع ايسـتگاه ثبـت نمايـد       
و واحدهاي مربوطه  منطقهاطالع  موظف است موضوع را جهت تسريع و رفع معايب فوراً به

 برساند.
در مواردي كه قطع جريان برق ايستگاه بيش از دو ساعت به طـول انجامـد سيسـتم     -2-118

 توانـد حـداكثر بـه مـدت چهـار سـاعت بـا اسـتفاده از نيـروي         عالئم الكتريكي ايسـتگاه مـي  
چهـار سـاعت بـه    كماكان به كار خود ادامه دهد چنانچه قطع جريان بـرق بـيش از    ي هاباطر

طول انجاميد مامور عالئـم موظـف اسـت ضـمن اطـالع بـه مسـئول وقـت ايسـتگاه،  عالئـم           
الكتريكي را از سرويس خارج نمايد در اين حالت تردد وسائط نقليه طبق مقـررات عمـومي   

 مربوط به جواز راه آزاد انجام خواهد گرفت.
به علت قطع جريان بـرق از   مسئول وقت ايستگاهي كه سيستم عالئم الكتريكي آن -3-118

گردد موظف است قبل از اعـزام سـوزنبان بـه سـر سـوزن طبـق مقـررات        سرويس خارج مي
 عمومي حركت مراتب را در دفتر سوزنباني قيد و از آنان امضاء اخذ نمايد.

سوزنبان بايستي قبل از عزيمت به سر سوزن كليد قطع و وصل جريان برق و هنـدل   -4-118
ول وقت دريافت و ابتداء با كليـد مخصـوص جريـان بـرق سـوزن را قطـع و       سوزن را از مسئ

 سپس با هندل دستي سوزن را به خط مورد نظر تغيير و با قفل دستي مقفل نمايد.
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دو عدد هندل تعويض سوزن و دو عدد كليد قطع و وصل جريان برق سـوزن بايـد    -5-118
ايسـتگاه نگهـداري شـده و درب آن بـه وسـيله       دفتـر ترافيـك   اي دردر هر ايستگاه در جعبه

مسئول وقت ايستگاه و مامور عالئم پلمپ گردد و در مواقـع احتيـاج مسـئول وقـت ايسـتگاه      
 پس ازمخابره تلفنگرام خرابي كه در دفتر عالئم با ذكر مشروح علـت و سـاعت دقيـق ثبـت     

 ايد.نمها استفاده ميشود پلمپ جعبه را باز و از آنمي
 سالمت اين جعبه و پلمپ در هر كشيك ايستگاه بايد تحويل و تحول گردد. -6-118
متصدي برق ايستگاه حداقل نيم ساعت قبل از اين كه جريان برق داير شود بايستي  -7-118

مسئول وقت ايستگاه را كتباً مطلع نموده و نامبرده بايد بالفاصـله مراتـب را بـه مـامور عالئـم      
برقراري جريان برق كليد قطع و وصل جريان برق و هندل تعويض سوزن را  اطالع و پس از

ها در جعبه مخصوص و قفـل نمـودن درب آن مراتـب    از سوزنبان دريافت و با قرار دادن آن
ي تلفنگرام تقاضـاي  اطالع و در دفتر وقايع ايستگاه ثبت نموده و به وسيله منطقهرا به كنترل 

 نمايد.هندل را از مامور عالئم هاي كليد و پلمپ مجدد جعبه
هـاي عالئـم   مامورين بـرق ايسـتگاه كـه مسـئوليت تـامين بـرق مـورد نيـاز دسـتگاه          -8-118

بـه   دهباشند بايستي سعي نمايند موتورهاي برق هميشه سـالم و آمـا  دار ميالكتريكي را عهده
 تا حتي المقدور ايستگاه با قطع جريان برق مواجه نگردد. بوده،كار 
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 : )Remote Control(فرمـان از راه دور   R.Cسيستم عالئم الكتريكـي  -119ماده 
زير نصب گرديـده   هدف رازي و تبريز جلفا براي تامين سه -در خطوط تهران R.Cسيستم 

 است.
 ايمني و سالمت بيشتر در تردد قطارها -الف
 كاهش دخالت نيروي انساني -ب
 وهزينه ها جويي در وقتصرفه -ج

                  فـرامين الزم بـه وسـيله دو نـوع پانـل صـادر        R.Cدر سيستم عالئم الكتريكـي   -120ماده 
 گردند:مي
دستگاه پانل فرماندهي كه در اطاق فرماندهي ايستگاه نصب است و شـامل خطـوط و    -الف

باشـد كـه ايـن    هـاي تحـت فرمـان مـي    دهي و خطـوط و عالئـم ايسـتگاه   عالئم ايستگاه فرمان
تري در يك پانـل طراحـي و مشـخص گرديـده اسـت هـر پانـل        مجموعه با مقياس كوچك

فرماندهي حداقل يك ايستگاه و حداكثر سه ايسـتگاه تحـت فرمـان را زيـر پوشـش خواهـد       
 داشت.

اسـت   شـده  ق فرماندهي نصـب هاي تحت فرمان در اطاپانل تحت فرمان كه در ايستگاه -ب
تـري طراحـي و   باشد كه در مقيـاس كوچـك  شامل خطوط و عالئم ايستگاه تحت فرمان مي

 مشخص گرديده است.
   شرح ادوات پانل فرماندهي: -121ماده 

در روي صفحه پانل فرماندهي نقشه خطوط ايستگاه فرماندهي و ايستگاههاي تحت فرمان با 
هايي به شـرح زيـر   هاي عالئم و كليدها و تكمهن چراغتري ترسيم و روي آمقياس كوچك
 نصب گرديده.

 هاي پانل:چراغ -1-121
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هـايي  ها: در محل انشعاب هر خط روي پانل چـراغ هاي تعيين مسير سوزنچراغ -1-1-121
براي تعيين مسير هر سوزن تعبيه شده كه تيغه سوزن به هر مسير قرار گيرد چـراغ مربـوط بـه    

 نگ سفيد روشن شده و چراغ مسير خط ديگر خاموش خواهد شد.همان مسير به ر
ها قـرار  چراغ اشغال سوزن (تراك سوزن): اين چراغ در نزديكي انشعاب سوزن -2-1-121

 شود.دارد كه در حالت عادي خاموش و در حالت اشغال به رنگ قرمز روشن مي
در پانـل چراغـي    چراغ اشغال خطوط ايستگاه (تراك خط): روي خط ايسـتگاه  -3-1-121

تعبيه گرديده كه در صورت اشغال بودن خط اين چراغ به رنگ قرمز روشـن و در صـورت   
 خاموش خواهد شد. ،آزاد بودن خط مزبور

چراغ اشغال حدود ايستگاه: در طرفين پانـل ايسـتگاه قبـل از سـوزن ورودي دو      -4-1-121
چـراغ مزبـور    ،ايسـتگاه چراغ در روي خط تعبيه گرديده كه در صـورت آزاد بـودن حـدود    

 اين چراغ به رنگ قرمز روشن خواهد شد. ،خاموش و در صورت اشغال بودن
چراغ اشغال بالك: عبارتست از دو چراغ به شكل فلـش در هـر طـرف صـفحه      -5-1-121

 :نمايدپانل كه وضع بالك و وضعيت حركت قطار را به شرح زير تعيين مي
 بالك آزاد است. ها خاموش باشندالف: در صورتي كه چراغ

ها به رنگ سفيد چشمك زن روشـن باشـد بـا توجـه بـه      ب :در صورتي كه هر يك از چراغ
 از آن سمت تقاضاي راه آزاد شده است. ،جهت فلش

ايسـتگاه مقابـل اعـالم گرديـده      ج :زماني كه همين چراغ با نور سفيد ثابـت گـردد موافقـت   
 .است

ديل گردد قطار از ايستگاه اعزام كننده به طـرف  د : زماني كه نور اين چراغ به رنگ قرمز تب
 ايستگاه ديگر در جهت فلش حركت و بالك اشغال شده است.

ه : زماني كه اين چراغ با رنگ قرمز چشمك زن روشن باشد نشانه ورود قطار به ايسـتگاه و  
 باشد.دگاژ شدن آن مي
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قرار دارد در حالت  چراغ زماني شصت ثانيه: اين چراغ كه در روي صفحه پانل -6-1-121
باشد و به هنگام تغييرتصميم فرمانده پانـل و ابطـال مسـير بـه رنـگ سـفيد       عادي خاموش مي

هاي مسير تعيين شده شود و در زمان شصت ثانيه كه اين چراغ روشن است سوزنروشن مي
 باشد.ايستگاه قفل و غيرقابل تعويض مي

كه در محوطه ايسـتگاه نصـب و فـرامين     هاي عالئمهاي عالئم: كليه چراغچراغ -7-1-121
شود با عالئم متنـاظر خـود در روي پانـل ارتبـاط     ها به وسائط نقليه داده ميالزم به وسيله آن

 .روي پانل منعكس خواهد شـد  مشابه آن در رنگي كه آن عالئم نشان دهند عيناداشته و هر 
ه هر علت خاموش گردد هاي عالئم داخل محوطه ايستگاه بدر صورتي كه هر يك از چراغ

چراغ متناظر آن روي پانل نيز خاموش و فرمانده پانل بالفاصله از خـاموش بـودن چـراغ آن    
گردد. ضمناً در اين مواقع چراغ كنترل فيالمان به رنگ قرمـز چشـمك زن   عالمت مطلع مي
 روشن مي گردد.

باشـد و  يچراغ ولتاژ كم: اين چراغ در حالت عـادي بـه رنـگ سـفيد روشـن مـ       -8-1-121
 دهد.چنانچه باطري به عللي تخليه شود به رنگ قرمز تغيير رنگ مي

چراغ خرابي كد: اين چراغ كه در پانـل فرمانـدهي قـرار دارد در حالـت عـادي       -9-1-121
بـه رنـگ قرمـز     R.Cباشد و در صورت بروز هر گونه اخـتالل در كـار سيسـتم    خاموش مي

پانل فرماندهي موظف است بالفاصله مامور عالئم  شود. در اين موقع فرماندهثابت روشن مي
 را جهت رفع عيب مطلع نمايد.

چراغ اشغال مسير كنترل از راه دور: ايـن چـراغ كـه در پانـل فرمانـدهي تعبيـه        -10-1-121
نامند در مواقع عـادي خـاموش و بـه هنگـام     گرديده و اصطالحاً آن را چراغ اشغال مسير مي

هاي تحت فرمان تا اتمام فرمان به رنـگ قرمـز كـم    دهي به ايستگاهارسال فرمان از پانل فرمان
هاي تحت شود و هنگامي كه ايستگاه فرماندهي اطالعات الزم را از ايستگاهرنگ روشن مي

 شود.نمايد تا اتمام دريافت اطالعات به رنگ سفيد روشن ميفرمان دريافت مي
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): چـراغ سـفيد رنگـي اسـت در     چراغ تجديد ارسال كد (چراغ كنتـرل مجـدد   -11-1-121
باشـد و بـه هنگـام اسـتفاده از     باالي دكمه تجديد ارسال كد كه در حالت عادي خاموش مي

 گردد.دكمه تجديد ارسال كد به رنگ سفيد روشن مي
هاي عالئم محوطـه (چـراغ كنتـرل فيالمـان):     چراغ نشان دهنده وضعيت المپ -12-1-121

و تحت فرمان تعبيـه گرديـده در صـورت سـالم بـودن       اين المپ كه بر روي پانل فرماندهي
هـاي عالئـم   باشـد و در صـورتي كـه هـر يـك از المـپ      هاي عالئم خاموش ميالمپ چراغ

ايـن چـراغ در    ،هاي تحت فرمان به هر دليـل خـاموش گـردد   ايستگاه فرماندهي و يا ايستگاه
 پانل فرماندهي به رنگ قرمز چشمك زن روشن خواهد شد.

 اي پانل:كليده -2-121
بـاز و   )ON(باشـد كـه بـا كلمـه     كليد اصلي در پانـل فرمانـدهي دو حالـت مـي     -1-2-121
)OFF( .بسته مشخص گرديده است 
كليد اصلي پانل تحت فرمان: كليد اصلي دستگاه پانـل تحـت فرمـان داراي سـه      -2-2-121

نگـامي  باشـد، ه (فرمان گـرفتن از راه دور) مـي   R.C(بسته) و  OFF(محلي) و  LOحالت 
شود. ايستگاه تحت فرمان بـا  كه كليد روي حالت (محلي) باشد چراغ باالي كليد روشن مي

كسب اجازه از فرمانده پانل فرماندهي با چرخانيدن كليد اصلي پانل به وسـيله مسـئول وقـت    
 گردد.ايستگاه، محلي مي

هـاي  چـراغ  هـاي پانـل و  كليد نور شب و روز: اين كليد بـراي تغييـر نـور چـراغ     -3-2-121
 محوطه براي شب و روز در نظر گرفته شده است.

هـاي شـاخص پانـل در سـمت راسـت و در      كليد خاموش و روشن كردن چراغ -4-2-121
 پايين مشخص گرديده است.

 كنتورها: -3-121
كنتور و چراغ نشان دهنده عبور وسيله نقليه از روي سوزن غلـط (عمـل خـالف     -1-3-121

راغ بـاالي  چـ  ،باشد و هنگام عبور وسيله نقليه از مسير غلطص ميسوزن) در روي پانل مشخ
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هاي مسـير سـوزن   كند و چراغاي را ثبت ميكنتور به رنگ قرمز روشن شده و كنتور شماره
فرمانده پانل موظف است مراتب را به وسيله  ودراين حالتآيندبه حالت چشمك زن در مي

ن تراك، سوزن مورد بحث را از نزديـك بازديـد   تلفنگرام به كنترل اطالع و بعد از آزاد شد
ها، سوزن را به وسيله برق آزمايش كند وپـس  ها و اهرمو درصورت اطمينان از سالمت تيغه

در غيـر ايـن صـورت بـه مـامور مسـئول        ،آن را در سرويس قرار دهـد ،از صحت كار سوزن
افـزايش يافتـه    عالئم و مامور خط براي رفع عيب اطالع دهد و همچنـين علـت ومقدارعـدد   

 عمل خالف سوزن به صورت تلفنگرامي به كنترل ومامور عالئم الكتريكي اعالم گردد.
جعبه و چراغ ابطال راه آزاد در سمت راست و چپ پانل تعبيه شده و در داخـل   -2-3-121

اي به رنگ سفيد و داراي كنتوري است براي ثبت شماره ابطال راه آزاد و چراغي آن دكمه
 آن به رنگ سفيد قرار دارد.در باالي 

 ها:دكمه -4-121
-دكمه هاي عمومي سوزن كه به رنگ سياه مي باشد براي تغييـر جهـت سـوزن    -1-4-121

مربـوط بـه سـمت چـپ      )EP(مربـوط بـه سـمت راسـت و      )WP( هاي ايستگاه با عالمت
 ايستگاه  در روي پانل مشخص گرديده است.

نمايد بـه  ه طريق انفرادي سوزن را تعويض ميهاي تغيير جهت سوزن كه بدكمه -2-4-121
 رنگ سياه بوده و هر سوزن دكمه مخصوص به خود در روي پانل دارد.

 دكمه احضار به رنگ سفيد در سمت راست و چپ پانل مشخص است. -3-4-121
 دكمه موافقت به رنگ سفيد در سمت راست و چپ پانل مشخص است. -4-4-121
 سفيد در سمت راست و چپ پانل مشخص است.دكمه ورود به رنگ  -5-4-121
هاي روي پانل به رنگ قرمـز بـوده و هنگـام خرابـي     دكمه و چراغ خرابي دكمه -6-4-121

آيد و فرمانده پانل وقـت بـا فشـار ايـن دكمـه      هاي فرمان، زنگ به صدا در مييكي از دكمه
نـده پانـل بـه    شـود در ايـن حالـت فرما   زنگ را متوقف كرده و چراغ قرمز دكمه روشن مـي 

 دهد تا اقدام الزم به عمل آورد.مامور عالئم الكتريكي براي رفع عيب اطالع مي
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هاي سوزن هنگام برف ويخبندان با فشار اين دكمه چـراغ  دكمه گرم كننده تيغه -7-4-121
جريـان بـرق گـرم    ،باالي دكمه به رنگ سفيد روشن شده و پس از ذوب شدن بـرف و يـخ   

به صورت اتوماتيك قطع ولي دكمه مربوطه فشرده باقي مانده و چراغ  هاي سوزنكننده تيغه
 آن نيز روشن و دستگاه آماده به كار خواهد بود.

دكمه ابطال مسير (دكمه سيگنال) به رنگ قرمز در روي دستگاه پانـل مشـخص    -8-4-121
 گرديده است.

هـاي  از ايسـتگاه  دكمه تجديد كد ( كنترل مجدد ): چنانچـه در فـرامين ارسـالي    -9-4-121
اي ايجاد شود و پاسخ صحيح آن دريافت نگـردد  هاي تحت فرمان وقفهفرماندهي به ايستگاه

فرمانده پانل فرماندهي موظف است با فشار دادن دكمه زرد رنگ تجديد كـد در دو يـا سـه    
نوبت صحت اطالعات دريافتي از ايستگاه تحت فرمان را روي پانل فرماندهي رويت نمايـد  

ين حالت بايستي چراغ باالي دكمه خاموش گردد وچنانچه اين چراغ روشن باقي بمانـد  در ا
نشانه اين است كه در سيستم خرابي وجـود دارد و بايسـتي جهـت رفـع آن مـامور عالئـم را       

 مطلع نمايند.
ابطـال)   -ورود -موافقت -دكمه عمومي بالك: براي عمليات بالك (راه آزاد -10-4-121

سبز در باالي ميز پانل در نظر گرفته شده كه بـراي عمليـات يـاد شـده و     يك دكمه به رنگ 
 هاي مورد نظر فشرده خواهد شد.همزمان دكمه بالك با يكي از دكمه

مشابه ادوات پانل فرماندهي است با اين تفاوت كـه   ، اداوات پانل تحت فرمان -122ماده 
 باشد.پانل تحت فرمان فاقد چراغ ارسال و خرابي كد مي

 دستورالعمل كار كردن با پانل فرماندهي: -123ماده 
فرمانـده پانـل فرمانـدهي     ،براي اعزام قطار از هر يك از خطوط ايستگاه فرمانـدهي  -1-123

بايستي ابتداء مسير قطار را در پانل ايستگاه تحت فرمان با فشار دكمه هوم سيگنال (سه نماي 
(زمان ارسال كد از پانل  ،دن فشار دكمهروشن و بدون كم كر راورودي) چراغ دكمه مزبور

باشد) دكمه چراغ خط مورد نظر را كـه قطـار بايسـتي بـدان     ثانيه مي 10فرماندهي در حدود 
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هاي مسير شروع بـه فالشـينگ (خـاموش و    چراغ سوزن حالتوارد شود فشار داده و در اين 
و پس از آزاد نمـودن  آيد ثانيه به رنگ سفيد ثابت در مي 6تا  3و پس از  شدهروشن شدن) 

پـس از اطمينـان از    ،نمايـد چراغ هوم سيگنال به رنگ زرد تغييـر مـي   ،هاي مورد بحثدكمه
فرمانـده پانـل دكمـه اسـتارت سـيگنال (چـراغ        ،صحت مسير قطار در ايستگاه تحـت فرمـان  
فشارد تا چـراغ دكمـه   در پانل فرماندهي مي راشودحركت) خطي كه وسيله از آن اعزام مي

دكمه هوم سيگنال (چـراغ   ،و بدون كم كردن فشار از روي دكمه مزبور و به موازات روشن
شـروع بـه   هـاي مسـير حركـت    دهد. در اين موقع چراغ سوزنسه نماي ورودي) را فشار مي

ثانيه به رنگ سفيد ثابت درآمده و فلش بالك اعـزام قطـار    6تا  3و پس از  فالشينگ نموده
ها چراغ استارت سيگنال به با آزاد كردن دكمه همچنين .ودشبه رنگ سفيد ثابت روشن  مي

 شود.و اجازه حركت به قطار داده مي نمودهرنگ سبز تغيير 
اولين محور وسيله نقليه كه تـراك سـوزن را اشـغال كنـد چـراغ عالمـت حركـت         -2-123

 آيد.(استارت سيگنال) به رنگ قرمز و فلش نيز به رنگ قرمز ثابت در مي
شود اعم از ايستگاه فرماندهي يا تحت فرمـان  ايستگاهي كه قطار به آن وارد ميدر  -3-123

چراغ هوم سيگنال  ،پس از عبور از چراغ ورودي هوم سيگنال ايستگاه و اشغال تراك ،قطار
 شود.چراغ مانوري نيز قرمز  مي ،قرمز و پس از اشغال تراك سوزن

وســـيله نقليـــه توســـط سيســـتم  اعـــالم ورود  R.Cدر دســـتگاه عالئـــم سيســـتم  -4-123
               شـود. ايـن سيسـتم تعـدادمحورهاي كـه درحدفاصـل دوايسـتگاه سـير         محورشماراعالم مـي 

                            نمايدشـــمارش نمـــوده وهمزمـــان درحافظـــه دســـتگاههاي هردوايســـتگاه ثبـــت        مـــي
پانل  ،نقليه دگاژنشودكه تعدادمحورهاي شمرده شده صفرنگرددووسيله زماني وتا گردد مي

 و ايستگاههاي طرفين ورودنداده وتردددرآن سمت توسط دستگاه عالئم متوقف مي گـردد 
 به حالت اشغال درمي آيد.

اعزام قطار از ايستگاه مرزي تحت فرمان به ايستگاه فرمانـدهي مجـاور يـا ايسـتگاه      -5-123
از موافقـت كنتـرل وقـت     مرزي تحت فرمان فرماندهي مجاور، فرمانده پانل فرمانـدهي پـس  

RCدر سيستم عالئم الكتريكى مقررات عمومى سير و حركت

٣٣٩



فلـش   دراين حالـت دهنـد دكمه بالك و دكمه احضار پانل تحت فرمان مرزي را فشار    مي
بالك اعزام قطار در ايستگاه تحت فرمان به رنگ سفيد فالشينگ درآمده و همزمـان فلـش   
بالك ورود قطـار در ايسـتگاه تحـت فرمـان و پانـل فرمانـدهي مجـاور نيـز بـه رنـگ سـفيد            

آيد فرمانده ايستگاه فرماندهي مجاور پـس  در آمده و زنگ احضار به صدا در ميفالشينگ 
براي قبول قطار ابتداء مسير قطار را در ايستگاه تحت فرمـان آمـاده    ،از كسب موافقت كنترل

صـداي زنـگ   دراين حالـت  دهد. و سپس دكمه بالك و دكمه موافقت را همزمان فشار مي
شـود پـس از   ايسـتگاه بـه رنـگ سـفيد ثابـت روشـن مـي       قطع و چراغ فلش بالك در هر دو 

 ،حركت قطار از ايستگاه اعزام كننده و اشغال اولين تـراك پـس از چـراغ اسـتارت سـيگنال     
هاي فلش بالك هر دو ايستگاه به رنگ قرمز ثابت روشـن خواهـد شـد. پـس از ورود     چراغ

بالك به رنـگ قرمـز   ها در ايستگاه مرزي چراغ فلش كامل قطار و آزاد كردن تراك سوزن
هاي ورود آيد. در اين هنگام فرمانده پانل فرماندهي با فشارهمزمان دكمهچشمك زن درمي
دارد و فلـش بـالك دو   ورود قطار را به مركز فرماندهي مجاور اعـالم مـي   ،و بالك مربوطه

 شود.ايستگاه خاموش مي
خـط اصـلي ايسـتگاه بـا     اعزام عبوري قطارهـا از   R.Cدر سيستم عالئم الكتريكي  -6-123

هاي ورودي و خروجي هـر  باشد. در اين حالت عالمترعايت كليه مقررات امكان پذير مي
 دو به رنگ سبز خواهند بود. قطارهايي كه بـا عالمـت زرد بـه خطـوط فرعـي ايسـتگاه وارد      

توانند با مشاهده عالمت سبز خروجي بدون توقف بـه سـير خـود ادامـه     وند نيز ميمي شوند 
 .دهند

هـاي  تعويض سوزن خط انبار: اين سوزن در روي پانل با عالمت مخصوص سوزن -7-123
هـاي الكتريكـي بـا    نيمه الكتريكي مشخص گرديده و تعويض اين سوزن همانند ساير سوزن

شود. دكمه عبوري به سمت راست يا چپ (بنابراين اگر سوزن در سـمت  دو دكمه انجام مي
) دكمه عمومي و دكمه مربوط به اين سوزن را با هم فشار راست يا چپ محور ايستگاه باشد

نمايد مسئول تعويض سـوزن  داده و چراغ مسير سوزن خط انبار را به خط يك فالشينگ مي
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(رئيس قطار يا مامورمانور يا سوزنبان) مربوطه با فشار پا روي دكمه برنجي (پوش باتون) كه 
را آزاد و سپس ضامن اهرم سـوزن را   در پهلوي سوزن نصب گرديده قفل الكتريكي سوزن

 ،دهد. تا قفل مكانيكي نيـز آزاد شـود. پـس از تعـويض سـوزن بـه مسـير خـط انبـار         فشار مي
شـود.  هاي تعيين كننده مسير سوزن در روي صفحه پانل به رنگ سفيد ثابت روشن ميچراغ

ير داده و پس از خاتمه عمليات مانور مسئول تعويض سوزن، سوزن را به خط يك تغييـر مسـ  
نمايد. در ايـن حالـت چـراغ مسـير سـوزن بـه خـط يـك         فرمانده پانل فرماندهي را مطلع مي

زند فرمانده پانل فرماندهي مجدداً دكمه عمومي سوزن و دكمه مربـوط بـه ايـن    چشمك مي
 شود و چراغ مسير سوزن به خط يـك ثابـت  الكتريكي مي ،سوزن را فشار داده و سوزن قفل

انـد عمـل فرمـان سـوزن مـورد بحـث از پانـل ايسـتگاهي فرمانـدهي و يـا           مروشن باقي مي و
شود (چنانچه ايستگاه تحت فرمـان محلـي باشـد فرمانـده پانـل      ايستگاه تحت فرمان انجام مي

 .)دهدايستگاه تحت فرمان شخصاً عمليات را در پانل خود انجام مي
هـاي مجهـز بـه    ايسـتگاه  چراغ سه نماي مانوري : براي انجـام عمليـات مـانوري در    -8-123

توان با عالمت زرد سه نماي مـانوري از تـراك   بيني شده كه ميبه طوري پيش R.Cسيستم 
 هوم سيگنال براي مانور استفاده شود.

براي انجام مانور، فرمانده پانل دكمه چراغ خطي را كه قطار در آن متوقـف اسـت    -9-123
اغ مانوري را كه با رنگ سـبز در روي  فشار داده تا چراغ دكمه روشن شود سپس دكمه چر

هـا آمـاده شـده و چـراغ سـه      دهد. در اين حالت مسير سـوزن باشد فشار ميپانل مشخص مي
يابد. پـس از حركـت قطـار و آزاد نمـودن تـراك      نماي حركت به رنگ زرد ثابت تغيير مي

ه يكـي  شود. براي برگشت قطار بـ ها قطار در پشت چراغ سه نماي مانوري متوقف ميسوزن
فرمانده پانل با فشار دادن دكمه سبز رنـگ مربوطـه و فشـار دادن دكمـه      ،از خطوط ايستگاه

مسـير را آمـاده و قطـار بـا توجـه بـه عالمـت چـراغ مـانوري و فرمـان            ،چراغ خط مورد نظر
 شود.مامورين مانور به آن خط وارد مي
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اخذ راه آزاد بـراي اعـزام يـا    ابطال راه آزاد: هرگاه فرمانده پانل فرماندهي پس از  -10-123
به عللي تصميم خود را تغييـر دهـد    ،قبول قطار از ايستگاه تحت فرمان پانل فرماندهي مجاور

و بخواهد راه آزاد گرفته شده را ابطال نمايد با كسب موافقت كنترل بـا ايسـتگاه فرمانـدهي    
بطـال راه آزاد را  نمايـد و سـپس درب جعبـه ا   مجاور تلفني تماس گرفته و تقاضاي ابطال مي

دراين دهد كه در روي پانل قرار گرفته باز و دكمه ابطال و دكمه بالك را همزمان فشار مي
در پانل ايستگاه فرمانـدهي مجـاور چـراغ بـاالي جعبـه دكمـه ابطـال بـه رنـگ سـفيد            حالت

 زند و زنگ بـه صـدا درآمـده و چـراغ فلـش بـالك بـه صـورت فالشـينگ در         چشمك مي
پانل فرماندهي مجاور دكمه ابطال و بـالك را بـا هـم فشـار داده و زنـگ       در سپس آيد.ي م

گـردد و در ايـن حالـت در هـر دو     قطع و همچنين فلش بالك هر دو ايسـتگاه خـاموش مـي   
 ايستگاه كنتور ابطال راه آزاد يك شماره افزايش مي يابد.

قطـار بـه ايسـتگاه     هرگاه فرمانده پانل فرماندهي پس از اخذ راه آزاد بـراي اعـزام   -11-123
بـا فشـار دادن همزمـان     وبا كسـب موافقـت كنتـرل     ،تصميم خود را تغيير دهد ،تحت فرمان

چـراغ اسـتارت بـه رنـگ قرمـز       ،دكمه ابطال مسير (دكمه سيگنال) و دكمه استارت سيگنال
 دهد.تغيير و فلش بالك خاموش و كنتور تغيير شماره مي

پس از اخذ راه آزاد براي قبول قطـار از ايسـتگاه    ، يچنانچه فرمانده پانل فرمانده -12-123
 فشـار دادن  اقـدام بـه  پس از جلـب موافقـت كنتـرل     ،تصميم خود را تغيير دهد ،تحت فرمان

دكمه ابطال مسير (دكمه سيگنال) و دكمه استارت سيگنال پانل تحت فرمـان چـراغ    همزمان
فلـش بـالك خـاموش و     استارت سـيگنال ايسـتگاه، تحـت فرمـان بـه رنـگ قرمـز تبـديل و        

 كنتورافزايش شماره داده و در اين حالت نيازي به فشار دادن دكمه ابطال راه آزاد نيست.
اي را كـه  ورود و خروج و مشخصات كليه وسـائط نقليـه   ،فرمانده پانل فرماندهي -13-123

نماينــد روي گــراف هــاي تحــت فرمــان خــود تــردد مــي در ايســتگاه فرمانــدهي و ايســتگاه
 نمايد.به كنترل مخابره مي اختيار دارد ثبت و عينا كه در مخصوصي
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فرمانـده پانـل فرمانـدهي پـس ازكسـب       ،هنگام خرابي سيسـتم عالئـم الكتريكـي    -14-123
هاي تحت فرمان كه فاقد فرمانـده  و در ايستگاه در ايستگاه فرماندهي شخصا ،موافقت كنترل

لمپ درب جعبه و اسـتفاده از هنـدل و كليـد    اجازه بازنمودن پ ،پانل است با مخابره تلفنگرام
ها را به مسئول تعويض سوزن (درصورت عدم وجود سوزنبان درقطارها به عهـده  قفل سوزن

پـس   .دهـد رئيس قطار ودرسايروسائط نقليه ريلي به عهده راهبر وسيله نقليه خواهد بود)  مي
جعبه قـرار داده شـده و بـه     ها بايد درهندل و كليد قفل سوزن مجددا ،از رفع خرابي دستگاه

 وسيله مامور عالئم پلمپ گردد.
 :R.C مقررات عمومي سير و حركت در سيستم عالئم الكتريكي  -124ماده 

كليه عمليات مربوط به قبول و اعزام و مانور وسائط نقليه طبق مفاد مقررات عمومي حركـت  
 گيرد.و مواد بخش عالئم الكتريكي و مفاد اين بخش انجام مي

عمليات مربوط به اعزام و قبول وسائط نقليه بايد منحصـراً بـه وسـيله فرمانـده پانـل       -1-124
 فرماندهي به عمل آيد.

فرمانده پانل فرماندهي موظف اسـت ، عمليـات مـانور را در ايسـتگاه فرمانـدهي و       -2-124
 انجام دهد. طبق برنامه هاي ابالغي كنترلتحت فرمان خود

هـا بـا فـرامين    عمليـات مـانور در كليـه ايسـتگاه      R.Cلكتريكـي  در سيستم عالئم ا -3-124
 گردد بايد انجام پذيرد.هاي مانوري كه از پانل فرماندهي يا پانل محلي صادر ميچراغ

هـا و  قطـار ابتـداء مسـير سـوزن     ،فرمانده پانل فرماندهي موظف است هنگـام اعـزام   -4-124
آمـاده نمـوده و پـس از     راه آن وارد شـود عالئم ايستگاه تحت فرمان را كـه قطـار بايسـتي بـ    

هـا و عالئـم ايسـتگاه    اطمينان از آمادگي مسير مورد نظر در ايستگاه تحت فرمان مسير سوزن
 خود را براي حركت قطار آماده نمايد.

حركـت وسـيله نقليـه مسـتلزم رعايـت       ،هرگاه در حد فاصل دو ايستگاه فرمانـدهي  -5-124
نده پانل فرماندهي برگ احتياط را درسه نسـخه صـادر و پـس    دستور احتياطي باشد بايد فرما

از اخذ امضاء از رئيس قطار و تحويل دو نسخه از آن به وي، نسخه سـوم را جهـت بايگـاني    
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ورئـيس قطـار نيزدونسـخه رابـه      .رساندبايستگاه نگهداري نموده و مراتب را به اطالع كنترل 
 ويل وي داده ونسخه دوم راحداقل يكامضاء لكوموتيوران رسانيده وسپس يك نسخه راتح

 دارد . ماه نزد خود نگه مي
هرگاه رعايت اجراي حكم احتياط پس از حركت قطار از ايستگاه فرماندهي پيش  -6-124

قطـار را متوقـف و مراتـب را     فآيد فرمانده پانل فرماندهي در اولـين ايسـتگاه تحـت فرمـان    
رساند. رئيس قطـار نيـز مكلـف    اطالع كنترل مي تلفنگرامي به رئيس قطار ابالغ و نتيجه را به

را بـه امضـاء    پس ازامضـاء آن ،است تلفنگرام را كه درسه نسخه دربرگ احتياط تهيه نموده 
لكوموتيوران نيز رسانيده نسخه اول را به وي تحويل و نسخه دوم راجهت يادآوري نزد خود 

 .نمايدنگهداشته ونسخه سوم را بايگاني 
موظف است در هر ايستگاه به محـض توقـف قطـار و يـا مشـاهده نـور        رئيس قطار -7-124

قرمز عالمت حركت (درقطارهاي مسـافري بـا اسـتعالم از لكوموتيـوران) بالفاصـله بـا پانـل        
 فرماندهي تماس برقرار تا از علت توقف مطلع گردد.

مـت  فرمانده پانل فرماندهي به هـيچ وجـه مجـاز نيسـت وسـيله نقليـه را قبـل از عال        -8-124
ورودي ايستگاه متوقف نمايد مگر در مـوارد ضـروري و اسـتثنايي كـه بايـد علـت آن را بـه        

 كنترل وقت اطالع و در دفتر گزارش چگونگي را درج نمايد.
دو وسيله نقليـه همزمـان از دو جهـت ايسـتگاه بـه منظـور تالقـي بـه دو خـط           ورود -9-124

دهـد  ه و دسـتگاه امكـان آن را مـي   آزادي كه خط ايمني (خط تامين) از آن منشعب گرديد
 بالمانع است.

در صورتي كه دو قطار همزمان وارد ايستگاه شـوند بايـد هـر دو قطـار متوقـف و       -10-124
 سپس به سير خود ادامه دهند.

ي دو قطار كه طول يكي از قطارها زيادتر از طـول مفيـد خـط باشـد بـه      ققبول تال -11-124
كه منتهي به خط تامين باشد بالمانع است و فرمانده پانل شرط دارا بودن دوخط آزادايستگاه 
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پس از توقف هر دو قطار در ايستگاه ابتدا قطار با ازدياد طول را اعزام و سپس قطار ديگر را 
 اعزام خواهد نمود.

خروج همزمان دو قطار دگاژ شـده متوقـف در آن واحـد در دو جهـت مخـالف       -12-124
مقابـل  ي  قطاررويـت عالمـت انتهـايي هريـك ازقطارهـا      ايستگاه كه لكوموتيوران يـارئيس 

 به استثناء قطارهاي مسافري بالمانع است. ،رااعالم نموده باشند
هـاي تحـت فرمـان بـه صـورت محلـي اداره       چنانچه الزم باشد هر يك از ايستگاه -13-124

م بايستي از طرف اداره سير وحركت مسئول كشيك بـراي آن ايسـتگاه تعيـين و اعـزا     ،شوند
شود و مسئول كشيك ايستگاه تحت فرمان موظف است به محض حضور در ايستگاه آمـاده  

تلفنگرامي با قيد تاريخ و سـاعت بـه كنتـرل اعـالم      ،بودن خود را براي محلي نمودن ايستگاه
 نمايد.

پس از كسب موافقت كنترل كه تلفنگرامي به فرمانده پانل ايستگاه تحت فرمان و  -14-124
فرمانده پانل با قرار دادن كليد دستگاه پانـل   ،گرددفرماندهي مربوطه مخابره مي فرمانده پانل
كليه عمليات مربوط به قبول و اعـزام و مـانور قطارهـا را در پانـل      شخصا )LO(روي محلي 
 دار خواهد شد.محلي عهده

 نيـز  :  مانورقطارهـاي عمليـات و  R.Cعمليات مانور در سيستم عالئـم الكتريكـي    -15-124
هـاي  صرفاجهت انفصال واگن تعميري يااتصال ياانفصـال لكوموتيـو در ايسـتگاه    سايرقطارها

 هـايي كـه برحسـب ضـرورت بـه صـورت محلـي اداره       فرماندهي و تحت فرمـان و ايسـتگاه  
 شوند با رعايت مقررات مربوطه انجام خواهد گرفت. مي

پانـل فرمانـدهي بايسـتي    اگر مانور قطار در ايسـتگاه فرمانـدهي باشـد فرمانـده      -1-15-124
رئيس قطار را از برنامه عمليات مانور مطلع و رئيس قطار موظف خواهد بود چگونگي مانور 
را به لكوموتيوران اطالع و با رعايت مقررات مربوطه عمليات مانور را انجام و خاتمـه آن را  

ز اتمام عمليات مـانور  به فرمانده پانل فرماندهي اعالم و فرمانده پانل فرماندهي نيز كنترل را ا
 مطلع و پس از آزمايش ترمز و كسب اجازه از كنترل قطار را اعزام نمايد.
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از پانـل فرمانـدهي و بـه دو     هاي تحت فرمان مستقيمار ايستگاهعمليات مانور د -2-15-124
 گيرد.طريق زير انجام مي

ر پيشنهاد شـود  در صورتي كه لزوم انجام عمليات مانور از طرف رئيس قطا -1-2-15-124
دهـد و  رئيس قطار برنامه مانور را تلفنـي از ايسـتگاه بـه فرمانـده پانـل فرمانـدهي اطـالع مـي        

فرمانده پانل فرماندهي نيز پس از كسب اجـازه از كنتـرل مراتـب را جهـت انجـام مـانور بـه        
 نمايد.هاي ايستگاه تحت فرمان ميرئيس قطار ابالغ و اقدام به تعويض سوزن

در صورتي كه لزوم عمليات مانور از طرف كنترل در نظر گرفته شده باشـد   -2-2-15-124
كنترل دستور متوقف نمودن قطار را به فرمانده پانل فرماندهي ابالغ و نامبرده با قرمز نمـودن  
رنگ چراغ عالمت حركت، قطار را متوقف و برنامه مانور را بـه رئـيس قطـار جهـت اجـراء      

هـا را تعـويض و بـر عمليـات مـانور      گاه پانـل فرمانـدهي سـوزن   ابالغ  و شخصاً از طريق دست
 نمايد.نظارت مي

هـايي كـه بـه صـورت محلـي      عمليات مانور و قبول و اعزام قطارها در ايستگاه -3-15-124
توسـط فرمانـده    استفاده از پانل محلـي و مسـتقيما   اداره شوند پس از جلب موافقت كنترل با

 گيرد.وطه انجام ميپانل محلي با رعايت مقررات مرب
 :R.C مراجعت قطار از بين راه در سيستم عالئم الكتريكي   -125ماده 

جا تا ايستگاه بعدي حمل نمايد در سيسـتم   در مواقعي كه لكوموتيو قادر نباشد قطار را يك 
 :بايستي به شرح زير عمل گردد R.Cعالئم الكتريكي 

رئـيس قطـار ،فرمانـده پانـل فرمانـدهي را بـه        ،براي مراجعت قطار به ايستگاه مبداء -1-125
نمايند و فرمانده پانل فرماندهي نيز وسيله تلفنگرام از موقعيت و قصد برگشت خود مطلع مي

باشد به وسيله تلفنگـرام بـه رئـيس قطـار     موافقت خود را كه مبتني بر موافقت قبلي كنترل مي
سـيم بـا لكوموتيـوران     وسـيله بـي  بـه  ابالغ نموده و رئيس قطار در واگن انتهايي سـوار شـده   

ارتباط برقرارنموده تاقطار را با احتياط كامل به ايستگاه مبداء حركت هدايت نمايد. سـرعت  
باشد و چنانچه به هنگام نزديك شدن ) كيلومتر در ساعت مي30سير اين قطار حداكثر سي (
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قطـار قبـل از عالمـت    عالمت سه نماي ورودي به رنگ قرمز باشـد بايسـتي    ،قطار به ايستگاه
متوقف و رئيس قطار به هر طريق ممكن مراجعت خود را مجدداً به فرمانده پانـل فرمانـدهي   
اطالع دهد تا فرمانده پانل فرماندهي عالمت ورودي را به رنگ زرد تبديل و به قطار اجـازه  

 ورود بدهد.
  انسداد خط: -126ماده 

ا ايسـتگاه بعـدي امكـان نداشـته باشـد و از      هنگام مسدودي خط كه ادامه سير وسايط نقليه تـ 
طرف مامورين ذيصالح خط مراتب به وسيله تلفنگرام به كنتـرل و فرمانـده پانـل فرمانـدهي     

براي اعزام وسيله نقليه تا محل مسدودي و مراجعـت آن بايـد    ،مربوطه اطالع داده شده باشد
 :به شرح زير عمل گردد

گاه فرمانــدهي اجــازه حركــت را بــر روي بــرگ فرمانــده پانــل فرمانــدهي در ايســت -1-126
 احتياط ثبت و پس از اخذ امضاء به رئيس قطـار و يـا راننـدگان سـاير وسـايط نقليـه تحويـل       

هاي تحت فرمان اجازه حركت و هر گونـه مـورد احتيـاطي بـا مخـابره      نمايد. در ايستگاهي م
بـه رئـيس قطـار و يـا      تلفنگرام جهت ثبت دربرگ احتياط به وسيله فرمانده پانـل فرمانـدهي  

 رانندگان ساير وسايط نقليه ابالغ خواهد شد.
لكوموتيوران و رئيس قطار يا رانندگان ساير وسـايط نقليـه پـس از دريافـت بـرگ       -2-126

احتياط و اجازه حركت از فرمانده پانل فرماندهي با عالمت زرد چراغ استارت سيگنال (سـه  
زمـان   ،س قطار پس از رسيدن به محل مسدوديشوند و رئينماي حركت) به بالك وارد مي

ورود و مراجعت خود را به وسيله سيستم ارتباطي به پانل فرماندهي براي آماده نمودن مسـير  
 اعالم  و بارعايت مقررات مربوطه به ايستگاه مبداء مراجعت مي نمايد.

رين در صورت مرمت خط واعالم رفع خرابي يا اعمال تقليل سـرعت توسـط مـامو    -3-126
خط به وسيله تلفنگرام و ضرورت ادامه سير، فرمانده پانل فرمانـدهي ايسـتگاه اعـزام كننـده،     
موظف است مجوز ادامه سير را پـس از كسـب موافقـت كنتـرل و فرمانـده پانـل فرمانـدهي        
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ايستگاه قبول كننده، به وسيله تلفنگرام به رئيس قطـار و لكوموتيـوران و يـا راننـدگان سـاير      
 ابالغ نمايد. وسايط نقليه

 ابطال راه آزاد: -127ماده 
اعزام و قبول وسايط نقليه بايستي به طوري انجام گيرد كه نيازي بـه ابطـال راه آزاد    -1-127

 نباشد.
در صورتي كه ابطال راه آزاد ضرورت پيدا نمايد عمليات ابطال با موافقـت كنتـرل    -2-127

 و بارعايت مقررات مربوطه خواهد بود.
يسيون جلوگيري از سوانح ناحيه موظف است همه ماهه علـل ابطـال راه آزاد را   كم -3-127

 بررسي و تائيد نمايد.
 :R.Cهاي عالئم الكتريكي خرابي دستگاه -128ماده 

اداره كــل ارتباطــات و عالئــم الكتريكــي وگروههــاي نظــارت ارتباطــات و عالئــم  -1-128
هـا بـه حـداقل    ن خرابـي دسـتگاه  تحت پوشش موظفند بـراي كـاهش ميـزا    مناطقالكتريكي 

 ها مراقبت كامل به عمل آورند.ممكن در نگهداري و كنترل آن
بـه   ها در اسرع وقت مقدور باشـد بايسـتي مـامورين عالئـم    براي اين كه رفع خرابي -2-128

هاي تعيين شده با وسايل و تجهيـزات كـافي حضـور داشـته باشـند تـا در       در محل  دائم طور
 به محل خرابي اعزام شوند. صورت نياز سريعاً

مشاهده شود فرمانده پانل فرمانـدهي موظـف    R.Cهر نوع اختاللي كه در دستگاه  -3-128
بالفاصله جريان رابه وسيله تلفنگرام به كنترل اطـالع داده و رونوشـت تلفنگـرام     ،خواهد بود

و اقـدام در  را با ذكر تاريخ و ساعت و نوع خرابي به مامورين عالئـم مربوطـه جهـت اطـالع     
جريـان   پس از دريافت تلفنگرام رفع خرابي از مامور عالئم، همچنين رفع خرابي ابالغ نمايد

را تلفنگرامي به كنترل اطالع داده و مراتب را در دفتر عالئم ثبت و به امضاي مـامور عالئـم   
رساند. كنترل نيز موظـف اسـت بـه محـض دريافـت تلفنگـرام خرابـي و يـا رفـع خرابـي           مي

هاي عالئم از فرمانده پانل فرماندهي مراتب را تلفنگرامي به فرمانده پانـل فرمانـدهي   اهدستگ
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هم جوار مخابره نموده و رونوشت تلفنگرام را به اطالع معاون فني و ادارات سيروحركت و 
 برساند.منطقه ارتباطات و عالئم و ايمني ونظارت برشبكه 

 محــض مشــاهده خرابــي و اخــتالل در فرمانــده پانــل فرمانــدهي مكلــف اســت بــه -4-128
 همزمـان به كنترل مخابره نمـوده   ونوشت تلفنگرام خرابي را كه قبالر ،اي الكتريكين هسوز

از  ،به مامور عالئم و رئيس قطعه ابالغ و پس از رفـع خرابـي و ثبـت مراتـب در دفتـر عالئـم      
 آنان امضاء اخذ نمايد.

هـا و مـدت   د علل خرابي عالئم ايسـتگاه موظفن مناطقهاي گراف روزانه كميسيون -5-128
 تعميرات انجام يافته را بررسي و موارد آن را تا حصول نتيجه قطعي پيگيري نمايند.

كميسيون گراف ادارات كل مناطق موظف خواهند بود چگونگي خرابي را با ذكر  -6-128
ش نمايند علت به ادارات كل سيروحركت و عالئم ارتباطات و ايمني ونظارت برشبكه گزار

اداره كل ايمني ونظارت برشبكه نيز بايستي مستمراً علل خرابي و اثـرات آن را روي تـردد    .
 قطارها بررسي و موارد آن را تا حصول نتيجه قطعي پيگيري نمايد.

 ،مامورين ارتباطات و عالئم الكتريكي موظفند به محض دريافت تلفنگـرام خرابـي   -7-128
بيني و بـه فرمانـده پانـل    قريبي تعمير آن را پس از بازديد پيشبه محل مراجعه و مدت زمان ت

  نده نيز مراتب را به اطالع كنترلفرماندهي اعالم و فرما
(دو) سـاعت بـه    2بـيش از   R.Cهاي بيني رفع خرابي دستگاهرساندودر صورتي كه پيشمي
يان مطلـع  اداره سيروحركت را از جر ،كنترل موظف است به محض اطالع ،انجامد مي طول

هـاي عالئـم آن اخـتالل    هايي كـه در دسـتگاه  نمايد تا سريعا نسبت به اعزام مامور به ايستگاه
 پيش آمده اقدام گردد.

هايي كـه عالئـم   پس از استقرار و اعالم آمادگي مامورين سيروحركت در ايستگاه -8-128
ل و اعزام قطارها خارج گرديده كليه عمليات مربوط به قبو R.Cآن از كنترل سيستم عالئم 

 ها با استفاده از پانل محلي يا سيستم جواز راه آزاد انجام خواهد گرفت.در اين ايستگاه
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به وسيله مامور عالئم كمتـر از دو   R.Cدر صورتي كه زمان خرابي دستگاه عالئم  -9-128
ليـات  ساعت اعالم و ارتباط برقرار باشد فرمانده پانل فرماندهي تـا رفـع خرابـي دسـتگاه، عم    

مربوط به قبول و اعزام و مانور قطارها را با سيستم جواز راه آزاد و با كمك مامورين قطارها 
 انجام خواهد داد.

خـراب و ارتبـاط مخـابراتي بطـور كلـي قطـع شـده         R.Cدر صورتي كه دستگاه  -10-128
ع خرابـي  قطارها در مقابل اولين عالمت قرمز متوقف و تا برقراري ارتباط تلفني يـا رفـ   ،باشد

 مجاز به حركت نخواهد بود. مطلقا ،و تغيير رنگ عالئم به حالت آزاد R.Cدستگاه 
فرمانـده پانـل    اي كه ارتباط آن قطـع گرديـده قـبال   هاي منطقهچنانچه در ايستگاه -11-128

مستقر شده باشد در اين حالت تردد قطارها بارعايت مقررات عمومي حركت مربوط به قطع 
 اهد گرفت.ارتباط انجام خو

چنانچه وسيله نقليه در بين بالك در حال سير باشد و دستگاه عالئم ايستگاه قبول  -12-128
كننده به عللي خراب گردد رانندگان موظفند در مقابل عالمت سه نماي ورودي ايستگاه كه 
 به طور قطع قرمز است توقف نمايند در اين هنگام رئيس قطار يا رانندگان ساير وسايط نقليه

ريلي با برقراري ارتباط با فرمانده پانل فرماندهي و كسب اجازه بـه وسـيله تلفنگـرام، وسـيله     
هـاي ورودي و  نقليه را تـا پشـت سـوزن ورودي ايسـتگاه هـدايت  و پـس از بازديـد سـوزن        

حصول اطمينان از آزادي مسير به خط تعيين شـده وارد و بـه محـض توقـف و دگـاژ شـدن       
 نمايد.يله تلفنگرام به پانل فرماندهي اعالم ميوسيله، ورود آن را به وس

كليـه دسـتورات و فـرامين الزم     R.Cدر شرايط خرابي سيستم عالئـم الكتريكـي    -13-128
هـاي فرمانـدهي دربـرگ احتيـاط و در     براي حركت و رعايـت مـوارد احتيـاطي در ايسـتگاه    

ــتگاه ــالغ     ايســ ــار ابــ ــيس قطــ ــه رئــ ــرام بــ ــيله تلفنگــ ــه وســ ــان بــ ــاي تحــــت فرمــ  هــ
(مانور) را  گردد و رئيس قطار نيز موظف است تا اطالعات و گزارش عمليات انجام شدهيم

هاي تحت فرمان تلفنگرامي به فرمانـده پانـل   و در ايستگاه هاي فرماندهي مستقيمادر ايستگاه
 فرماندهي اعالم نمايد.

RCدر سيستم عالئم الكتريكى مقررات عمومى سير و حركت

٣٥٠



ر مـورد  هـاي تحـت فرمـان بايسـتي وسـايل ارتبـاطي سـالم و دفـات        كليه ايستگاه رد :14-128
دفتـر تلفنگـرام    ،دفتـر آزمـايش ترمـز    ،جـواز راه آزاد  ،"گـراف راه آزاد "دفتر راه آزاد ز(نيا

وبـرگ احتيـاط موجـود     )دفترتلفنگرامودفترتحويل وتحول  بازديد سوزن ها، خرابي عالئم،
 باشد.

 R.Cتردد وسايط نقليه به هنگام خرابي سيستم عالئم الكتريكي  -15-128
هـاي  فرمانـدهان پانـل   R.Cم بروز خرابي در سيستم عالئـم الكتريكـي   به هنگا -1-15-128

گـردد  ها ابالغ ميوسيله تلفنگرام به آنه فرماندهي مجاور پس از كسب موافقت كنترل كه ب
مشتركاً بر طبق مفاد مقررات عمومي حركت عمليات قبول و اعزام وسـايط نقليـه را در حـد    

 شوند.ر ميدافاصل منطقه خرابي به شرح ذيل عهده
 R.Cكليه وسايط نقليه به محـض اطـالع از خرابـي سيسـتم عالئـم الكتريكـي        -2-15-128

تلفنگـرام مجـوز حركـت دريافـت      ،بايستي تا مادامي كه از فرمانده پانل فرمانـدهي مربوطـه  
متوقـف و منتظـر دسـتور     ،باشـد در پشت اولين عالمت كه به طور قطع قرمـز مـي   ،اندننموده
 باشند.

فرمانـده   ،براي اعزام وسائط نقليه از ايستگاه فرماندهي به ايستگاه تحت فرمـان  -3-15-128
بـرگ احتيـاط    ،پانل پس از حصول اطمينان از آزاد بـودن بـالك و انجـام عمليـات راه آزاد    

 طريـق  از و نمودهو پروانـه راه آزاد را صـادر   R.Cمبني بر خرابي سيستم عالئـم الكتريكـي   
 .گرددوران تسليم رئيس قطار به لكوموتي

رئيس قطار و لكوموتيوران موظفند با رعايت كليـه مفـاد مقـررات عمـومي      -1-3-15-128
حركت و بدون توجه به عالئم الكتريكي ادامه سير داده و قطار را در پشـت سـوزن ورودي   

هـاي ورودي و حصـول   ايستگاه مقابل متوقف نمايند تا رئيس قطـار پـس از بازديـد   سـوزن    
قطار را به داخل ايستگاه هدايت و به محـض توقـف و دگـاژ شـدن      ،ز آزادي مسيراطمينان ا

ورود كامل آن را با قيد شماره خطي كه در آن متوقف است به فرمانده پانل فرماندهي قبول 
 كننده به وسيله تلفنگرام اعالم نمايد.
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نـدهي، پانـل   براي قبول وسائط نقليه از ايسـتگاه تحـت فرمـان بـه ايسـتگاه فرما      -4-15-128
فرماندهي اعزام كننده پس از تماس با فرمانده پانل قبـول كننـده و حصـول اطمينـان از آزاد     

پروانه راه آزاد و برگ احتياط مبني بر خرابي سيسـتم   ،بودن بالك و انجام عمليات راه آزاد
 . نمايدعالئم الكتريكي صادر و متن هر يك را تلفنگرامي به رئيس قطار متوقف مخابره مي

هاي دريافتي را روي برگ احتياط در سه رئيس قطار موظف است تلفنگرام -1-4-15-128
 وها نسخه اول را بااخذ امضـاء  بـه لكوموتيـوران تسـليم     نسخه تهيه و پس از امضاي ذيل آن

و سـاعت   مـي نمايـد   نسخه دوم راجهت يادآوري نزدخود نگهداشته ونسخه سوم را بايگاني
به وسيله فرماندهان هر دو پانل فرماندهي با قيد شـماره راه آزاد در دفتـر   مخابره تلفنگرام كه 
 به عنوان ساعت حركت قطار تلقي خواهد شد. ،گرددراه آزاد درج مي

رئيس قطار و لكوموتيوران موظفند با رعايت كليـه مفـاد مقـررات عمـومي      -2-4-15-128
ا توجه به عالمت سوزنبان بـه خـط   حركت بدون توجه به عالئم الكتريكي ادامه سير داده و ب

ساعت ورود اين قطار بايستي توسـط فرمانـده پانـل فرمانـدهي قبـول       .تعيين شده وارد شوند
 كننده به فرمانده پانل فرماندهي اعزام كننده و كنترل اعالم گردد.

براي قبول و اعزام وسائط نقليه از ايستگاه تحت فرمان به ايستگاه تحت فرمـان   -5-15-128
فرمانده پانل فرماندهي اعزام كننده پس از حصـول اطمينـان از آزاد بـودن بـالك و      ،اورمج

پروانــه راه آزاد و بــرگ احتيــاط مبنــي بــر خرابــي سيســتم عالئــم   ،انجــام عمليــات راه آزاد
 نمايد. مي الكتريكي را صادر و متن هر يك را تلفنگرامي به رئيس قطار متوقف مخابره

هاي مربوطـه در  هاي دريافتي را روي فرمموظف است تلفنگرامرئيس قطار  -1-5-15-128
نسـخه دوم   وها نسخه اول را به لكوموتيـوران تسـليم   سه نسخه تهيه و پس از امضاي ذيل آن

ها كه بـه  و ساعت مخابره اين تلفنگرام نمايدجزو مدارك ايستگاه بايگاني  راهااين تلفنگرام
بـه عنـوان سـاعت     ،گـردد ي در دفتـر راه آزاد درج مـي  وسيله فرماندهان هر دو پانل فرمانده

 حركت قطار تلقي خواهد شد.
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رئيس قطار و لكوموتيوران موظفند با رعايت كليـه مفـاد مقـررات عمـومي      -2-5-15-128
حركت و بدون توجه به عالئم الكتريكي ادامه سير داده و قطار را در پشـت سـوزن ورودي   

هـاي ورودي و حصـول   يس قطـار پـس از بازديـد   سـوزن    ايستگاه مقابل متوقف نمايند تا رئ
دگـاژ شـدن    ،قطار را به داخل ايستگاه هدايت و بـه محـض توقـف    ،اطمينان از آزادي مسير

ورود كامل آن را با قيد شماره خطي كه در آن متوقف است به فرمانده پانل فرماندهي قبول 
 كننده اعالم نمايد.

در صـورتي كـه ضــرورت    R.Cئــم الكتريكـي  بـه هنگـام خرابـي سيسـتم عال     -6-15-128
هاي تحت فرمان با استفاده از پانل محلي يـا كليـد و هنـدل    ايجاب نمايد عملياتي در ايستگاه

فرمانده پانل فرماندهي تصميمات متخذه را تلفنگرامي به رئـيس قطـار    ،ها انجام پذيردسوزن
گـرام موظـف اسـت نتيجـه را     رئيس قطـار نيـز پـس از اجـراي مفـاد تلفن      .ابالغ خواهد نمود 

 تلفنگرامي به فرمانده پانل فرماندهي اعالم نمايد.
 وظايف مامورين كنترل: -129ماده 

مـامورين كنتـرل عـالوه بـر وظـايف منـدرج در مقـررات         R.Cدر سيستم عالئم الكتريكي 
 :باشندعمومي حركت و بخش عالئم الكتريكي موظف به اجراي موارد ذيل نيز مي

ل وقت موظف است ضمن نظارت بر امور مربوط به تردد ، تنظـيم، تفكيـك،   كنتر -1-129
هـا بـه   دار باشـد و بـراي انجـام آن   ها را عهـده تالقي و سبقت قطارها مسئوليت كليه تلفنگرام

 هاي فرماندهي دستورات الزم صادر نمايد.فرماندهان پانل
ارت نمايد و از حضور كنترل موظف است بر كشيك فرماندهان پانل فرماندهي نظ -2-129

 هاي فرماندهي مطلع باشد.مامورين فني عالئم در محدوده عملياتي هر يك از پانل
هاي فرماندهي تا زماني كه كشيك بعدي به خدمت حاضر نشـده و  فرماندهان پانل -3-129

 اند حق ندارند كشيك خود را ترك نمايند.كشيك را تحويل نداده
هاي ض شروع به كار از وضع خطوط و موجودي واگنكنترل موظف است به مح -4-129

هــا و همچنــين از مرتــب بــودن تجهيــزات ارتبــاط و عالئــم الكتريكــي و روشــنايي  ايســتگاه
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ها اطالع حاصل نمايد و اگر نواقصي وجود داشته باشد فوراً واحـد مربوطـه را مطلـع    ايستگاه
ر و حركت قطارها فراهم نشـود  نمايد كه در رفع نواقص اقدام شود تا لطمه و تاخيري در سي

 ضمناً موضوع را به مسئول كنترل واداره سيروحركت مربوطه گزارش نمايد.
هــا را كــه بــه وســيله ورود و خــروج و ســاير مشخصــات وســايط نقليــه در ايســتگاه -5-129

هاي محلي ثبت گرديده دريافت و روي گراف اصلي فرماندهان پانل فرماندهي روي گراف
 .نمايندمنتقل 

چنانچه بعللي ضرورت داشته باشـد   R.Cدر مواقع خرابي سيستم عالئم الكتريكي  -6-129
 ،هاي تحت فرمان به صورت محلي اداره شوندكه ايستگاه فرماندهي و يا هر يك از ايستگاه

اقدام  و اعزام مامور سريعادهد تا براي تعيين كنترل مراتب را به اداره سيروحركت اطالع مي
 شود.

هاي عالئم الكتريكي بر چگونگي امور مربوط بـه قبـول و   در مواقع خرابي دستگاه -7-129
 نمايد. مي  اعزام و مانور قطارها نظارت نموده و دستورات الزم را به مامورين ابالغ

بيني شـده در  هاي پيشكنترل موظف است در معيت قطارهاي عملياتي كه با برنامه -8-129
شـود يـك نفـر مـامور     حركـت داده مـي   R.Cئم الكتريكي منطقه تحت پوشش سيستم عال

هـاي تحـت فرمـان    بيني و اعزام نمايد تا بتواند در مواقع ضروري مانور ايستگاهذيصالح پيش
را پس از كسب موافقت فرمانده پانل فرماندهي به صورت محلي بـا كمـك مـامورين قطـار     

 انجام دهد.
 وظايف فرمانده پانل فرماندهي: -130ماده 

 بينــي شــده در مقــررات عمــومي حركــت بــراي مســئولين كشــيكالوه بــر وظــايف پــيشعــ
موظف به اجراي مـوارد   R.Cفرمانده پانل فرماندهي در سيستم عالئم الكتريكي  ه هاايستگا

 :باشدذيل نيز مي
فرمانده پانل فرماندهي كليه امور مربوط بـه قبـول، اعـزام، تالقـي ، سـبقت ، مـانور        -1-130

 دهد.ها را با اجازه و طبق دستور كنترل انجام ميوزيع واگنقطارها و ت
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فرمانده پانل فرماندهي موظف است زمان دقيـق تـردد وسـايط نقليـه و مشخصـات       -2-130
هاي تحت پوشش خـود را روي گـراف مخصـوص    كامل قطارها و وضعيت خطوط ايستگاه

 منعكس و عيناً به كنترل مخابره نمايد.
فرماندهي موظف است به محض مشاهده هرگونـه خرابـي در سيسـتم    فرمانده پانل  -3-130

بالفاصله مراتب را توسط كنترل تلفنگرامي با قيد تاريخ و سـاعت بـه    R.Cعالئم الكتريكي 
مامور عالئم و ادارات سيروحركت و ارتباطات و عالئم الكتريكي و ايمني ونظارت برشبكه 

تـرل و ادارات فـوق رابـه وسـيله تلفنگـرام از      اطالع دهد و همچنين پس از رفع خرابي نيز كن
 نمايد.موضوع مطلع 

عللـي ضـرورت داشـته    ه چنانچـه بـ   R.Cدر مواقع خرابي سيستم عالئم الكتريكي  -4-130
هاي تحت فرمان به صـورت محلـي اداره   باشد كه ايستگاه فرماندهي و يا هر يك از ايستگاه

را بـه وسـيله تلفنگـرام بـه كنتـرل و اداره      فرمانده پانل فرماندهي موظف است مراتـب   ،شوند
 سيروحركت اطالع دهد تا براي تعيين و اعزام مامور سريعاً اقدام نمايند.

 :R.Cوظايف رئيس قطار در سيستم عالئم الكتريكي  -131ماده 
نماينـد  انجـام وظيفـه مـي    R.Cروساي قطارها كه در مناطق تحت پوشش عالئم الكتريكـي  

در مقررات عمومي حركت و بخش عالئـم الكتريكـي موظـف بـه      عالوه بر وظايف مندرج
 :باشنداجراي موارد ذيل نيز مي

يك دفتر تلفنگرام با قطع كوچك و همچنين يـك دسـته ورقـه احتيـاط در اختيـار       -1-131
  .رئيس قطار قرار داده خواهد شد

 R.Cروساي قطارها ئـي كـه در منـاطق تحـت پوشـش سيسـتم عالئـم الكتريكـي          -2-131
هاي تحت فرمان نصب شده هايي كه در ايستگاهنمايند بايستي با طرز كار دستگاهخدمت مي

 آشنايي داشته باشند.
احتياط، كه در شـرايط   وكليه دستورات و فرامين الزم براي حركت، توقف، مانور -3-131

ستي بـه  شود باياضطراري و استثنايي از طرف فرمانده پانل فرماندهي به رئيس قطار ابالغ مي
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صورت تلفنگرام با قيد تاريخ و ساعت مخـابره باشـد و همچنـين آن دسـته از اطالعـاتي كـه       
 دارد نيز بايد به وسيله تلفنگرام مخابره گردد.رئيس قطار به فرمانده پانل فرماندهي ارسال مي

رئيس قطار موظف است در هر ايستگاه به محض توقف قطار و مشاهده نـور قرمـز    -4-131
بالفاصله با فرمانده پانـل فرمانـدهي تمـاس تلفنـي برقـرار و از علـت        ،رمان حركتعالمت ف

 توقف اطالع حاصل نمايد.
رئيس قطار موظف است در ايستگاه تحت فرمان كه طبق تلفنگرام پانل فرمانـدهي   -5-131

ها و عالئم را طبق مفاد بخـش  شود شخصاً عمليات تعويض سوزنبه صورت محلي اداره مي
 لكتريكي انجام دهد.عالئم ا

رئيس قطار موظف است قبل از شروع عمليات مانوركه صرفاّ جهت انفصال واگـن   -6-131
 تعميري يااتصال يا انفصال لكوموتيو مي باشد  برنامه مانور را به لكوموتيوران اطالع دهد.

رئيس قطار موظف اسـت در مـوارد مراجعـت قطـار از بـين راه و همچنـين انسـداد         -7-131
 را رعايت نمايد. R.Cمواد مربوط به بخش عالئم الكتريكي  ،خط

عمليات انجـام شـده را    ،رئيس قطار بايد پس از انجام عمليات مانور در هر ايستگاه -8-131
در ورقه سير قطار منعكس و وزن و طول و نسبت ترمز را تعيين نموده و مشخصات جديد را 

دفتـر آزمـايش ترمـز درج و امضـاء نمـوده و       پس از آزمايش ترمز به اتفاق لكوموتيوران در
 مراتب را به فرمانده پانل فرماندهي اطالع دهد.

هاي تحت فرمان كه طبق تلفنگـرام پانـل فرمانـدهي بـه صـورت محلـي       در ايستگاه -9-131
نمايدوسـپس  هـا و عالئـم را تعـويض مـي    رئيس قطار در اطـاق پانـل، سـوزن    ،شود اداره مي

 ام مي دهد. (فقط جهت انفصال واگن تعميري) خودعمليات مانور راانج
 وظايف لكوموتيوران و كمك لكوموتيوران: -132ماده 

 R.Cلكوموتيوران و كمك لكوموتيوراناني كه در مناطق تحت پوشـش عالئـم الكتريكـي    
نمايند عالوه بر وظايف مندرج در مقررات عمومي حركت و بخـش عالئـم   انجام وظيفه مي

 :باشندجراي موارد ذيل نيز ميموظف به ا ،الكتريكي
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هـا و  كليه فرامين مربوط به تعـويض سـوزن   R.Cچون در سيستم عالئم الكتريكي  -1-132
گـردد  مـي  صـادر تغيير رنگ عالئم الكتريكي براي اعزام و قبول قطارهـا از پانـل فرمانـدهي    

ئم كامالً بنابراين لكوموتيوران ورئيس قطارودرقطارهاي مسافري كمك او بايد به رنگ عال
و قبل از اجراي فرامين داده شده توسط عالئم بايد با صداي بلند رنگ مشـاهده   نمودهتوجه 

شده را اعالم نمايند تا چنانچه از طرف ديگري نيز آن رنگ تائيـد و بـا صـداي بلنـد تكـرار      
 گرديد فرمان به موقع اجراء گذارده شود.

عالئم آزاد حركت تازماني كه رئيس لكوموتيوران بايد پس از هر توقف و رويت  -2-132
 قطار فرمان حركت به او نداده است از حركت خودداري نمايد.

كمك لكوموتيوران درقطارمسافري ورئيس قطاردرقطاربـاري دراجـراي مقـررات     -3-132
 با لكوموتيوران مسئوليت مشترك خواهد داشت. R.Cعمومي حركت و مقررات بخش 

 م الكتريكي:وظايف مامورين عالئ -133ماده 
مامورين عالئـم الكتريكـي عـالوه بـر وظـايف منـدرج در        R.Cدر سيستم عالئم الكتريكي 

 :باشندموظف به اجراي موارد ذيل نيز مي ،بخش عالئم الكتريكي
مامورين عالئم الكتريكـي مسـئول صـحت كـار سيسـتم عالئـم و كليـه تجهيـزات          -1-133

انـد بـراي آمـاده نگهداشـتن سيسـتم      و موظـف  باشندمربوطه در حوزه ماموريت خود      مي
ها و تجهيزات مربوطه بازديد و به محض مشاهده هـر گونـه نقـص و اخـتالل     مرتباً از دستگاه

 ها در اسرع وقت آن را مرتفع نمايند.در كار آن
مامور عالئم الكتريكي بايد در حـوزه ماموريـت خـود داراي يـك انبـار كوچـك        -2-133

باشد و در نگهداري و محافظت و تامين تجهيزات آن مراقبـت نمايـد تـا    لوازم يدكي و ابزار 
برداري نگهداشته و به محض اطالع از هر گونـه  ها را آماده بهرهبتواند به طور مداوم دستگاه

 اقدام نمايد. ها سريعاها در رفع آنار دستگاهنقصي در ك
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هـاي  المت كـار دسـتگاه  مسئول عالئم الكتريكي ناحيه موظف است همـواره از سـ   -3-133
ها و وضعيت انبارهاي لوازم يـدكي مطلـع بـوده و بـر حسـن انجـام       عالئم الكتريكي ايستگاه

 وظيفه مامورين عالئم نظارت نمايد.
به محض دريافت رونوشت تلفنگـرام خرابـي    است مامور عالئم الكتريكي موظف -4-133

بينـي و بـه فرمانـده پانـل     پـيش  به محل مراجعه و مدت تقريبـي تعميـر آن را پـس از بازديـد    
 فرماندهي اعالم نمايد.

كـه بـه وسـيله تلفنگـرام از      نقصـي  مامور عالئم موظف است پس از رفـع هـر نـوع    -5-133
فرمانده پانل فرماندهي دريافت داشته در سرويس قرار گرفتن مجدد دستگاه را با قيد تـاريخ  

ي و اداره ارتبـاط و عالئـم الكتريكـي    و ساعت دقيق توسط تلفنگرام به فرمانده پانل فرمانده
 اعالم نمايد.

هاي سوزن و ساير ادوات مربوطه بايد به وسيله مـامور  روغن كاري و نظافت ماشين -6-133
 ها ايجاد نگردد.ترين اختاللي در كار آنعالئم انجام و مراقبت شود كه كوچك

هاي وي خطوط و سوزنقبل از انجام هر گونه عمليات ر است مامور عالئم موظف -7-133
فرمانده پانل فرماندهي را    به وسيله تلفنگرام مطلـع و فرمانـده پانـل فرمانـدهي نيـز       ،ايستگاه

سوزن خط موردنظر را در جهـت مخـالف تعـويض و بـا قـرار       ،پس از جلب موافقت كنترل
از تعـويض آن تـا اعـالم    ، دادن ضامن مخصوص در زير دكمه تغيير جهـت سـوزن مربوطـه    

 ي خط جلوگيري نمايد.آزاد
 :R.Cوظايف مامورين خط در سيستم عالئم الكتريكي  -134ماده 

در سيستم عالئم الكتريكي مـامورين خـط عـالوه بـر وظـايف منـدرج در مقـررات عمـومي         
 :باشندموظف به اجراي موارد ذيل نيز مي ،حركت و بخش عالئم الكتريكي

هـاي تحـت   بـه خصـوص ايسـتگاه    R.Cدر مناطق تحت پوشش عالئم الكتريكـي   -1-134
تـراز وگونيـاي    ،كاري زيـر كـوبي   ها (ديلمفرمان مامورين خط مكلفند در نگهداري سوزن
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سوزن) دقت كامل به عمل آوردند به نحوي كـه تعـويض مسـير بـا نيـروي الكتروموتـور بـه        
 آساني انجام گيرد.

مجهز به سيستم عالئم كليه وسايط نقليه و ماشين آالت تعميراتي خط كه در منطقه  -2-134
نمايند بايستي داراي سيستم اعالم ورود (محورشمار يـا تيـل   رفت و آمد مي R.Cالكتريكي 

 چك) باشند.
هـاي  مامورين خط موظفند قبل از انجام هر گونـه عمليـات روي خطـوط و سـوزن     -3-134

مطلـع نماينـد و   ايستگاه، فرمانده پانل فرماندهي و مامور عالئم منطقه را بـه وسـيله تلفنگـرام    
سوزن خط مـورد نظـر را در جهـت     ،فرمانده پانل فرماندهي نيز پس از جلب موافقت كنترل

 ،مخالف تعويض و با قرار دادن ضامن مخصوص در روي دكمه تغيير جهت سـوزن مربوطـه  
 ا اعالم آزادي خط جلوگيري نمايد.از تعويض آن ت

 كم شدن ولتاژ برق: -135ماده 
ولتاژ برق كه در نتيجه آن چراغ نشان دهنده ولتاژ دستگاه مربـوط  در صورت افت  -1-135

بـا مخـابره تلفنگـرام و     بايد فرمانده پانل فرماندهي،به رنگ قرمز روشن شود  ،به آن ايستگاه
 قيد تاريخ و ساعت مراتب را به كنترل و مسئول برق اطالع دهد.

و مدتي را كه تعمير آن بـه  نسبت به رفع نقص اقدام  مسئول برق موظف است فورا -2-135
در صورتي كه مدت تعمير بـيش از چهـار سـاعت     .اطالع كنترل برساند هب راانجامدطول مي

 ايسـتگاه بايـد از تحـت فرمـان خـارج و تـردد وسـائط نقليـه در ايـن گونـه           ،بينـي شـود  پيش
به هاي الكتريكي مربوط ا طبق مقررات عمومي حركت و آئين نامه عالئم و سوزنه هايستگا

 خرابي عمل شود.
مسئول برق حداقل نيم سـاعت قبـل از ايـن كـه جريـان بـرق برقـرار شـود بايسـتي           -3-135

بالفاصـله بـه مـامور عالئـم      تامراتـب فرمانده پانل فرماندهي را به وسيله تلفنگرام مطلع نمايد 
. برقـراري مجـدد جريـان بـرق و در سـرويس قـرار گـرفتن سيسـتم عالئـم          داده شـود اطالع 
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 كه توسط تلفنگـرام بـه وسـيله فرمانـده پانـل فرمانـدهي بـه كنتـرل مخـابره          R.Cيكي الكتر
 بايد در دفتر وقايع ايستگاه نيز درج گردد. ،رددي گم
بـه   را تكميل و رونوشـت آن را مسـتقيما  كنترل موظف است تلفنگرام مخابره شده  -4-135

تباطات وعالئــم هــر يــك از ادارات   ســيروحركت،گروه نظــارت ســاختمان وتاسيســات،ار 
 الكتريكي وگروه ايمني ونظارت برشبكه ارسال نمايند

ها مراقبت كامل نماينـد تـا از   مامورين برق موظفند در نگهداري مولد برق ايستگاه -5-135
 كم شدن ولتاژ برق و قطع آن جلوگيري به عمل آيد.
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 مقررات عمومي حركت 
   CTC   عالئم الكتريكيدر سيستم 



 



  : (CTC) سيستم كنترل و فرماندهي از يك مركز :136ماده
Centralized Traffic Control 

رفت و آمد قطارها با تغيير دادن به موقع رنگ عالئـم و   C.T.Cدر سيستم عالئم الكتريكي 
هـاي تحـت پوشـش انجـام     يستگاه (مركز فرماندهي) در ايستگاهها از يك اتغيير مسير سوزن

 گيرد ومزيت اين سيستم به شرح ذيل مي باشد :مي
 الف: ايمني و سالمت بيشتر در تردد قطارها

 ب: كاهش نيروي انساني 
 ج: صرفه جويي در وقت

 د:مديريت واحد ويكپارچه بخشي از شبكه ريلي
مركز فرماندهي است  شامل تعدادي ميـز كـار    داراي يك C.T.Cسيستم عالئم الكتريكي 

است و پانل (مانيتور) كه قادر است براي حركت قطارها توسط اپراتور تصميم گيري نموده 
ها بر امور سـيرو حركـت نظـارت نمايـد     وبه وسيله يك مانيتور نشان دهنده وضعيت ايستگاه

بيني انه پانل محلي پيشهاي تحت پوشش نيز به طور جداگهمچنين براي هر يك از ايستگاه
 و نصب گرديده است.

 :      Control Panelپانل فرماندهي  -137ماده 
دهـد كـه از   هاي تحت پوشش مرتبط شده و امكـان مـي  پانلي است كه با هر يك از ايستگاه

اين پانل عمليات مربوط به قبول و اعزام قطارها، تعويض سوزن و تغيير رنـگ عالئـم درهـر    
منعكس و مـامور   C.T.Cها انجام گيرد و عين همان عمليات نيز روي پانل  يك از ايستگاه

هـاي  عالئم و سوزن C.T.Cمسئول ، صحت عمل كليه فرامين را مشاهده نمايد. در سيستم 
مسير رفت و آمد وسائط نقليه ريلي بطور اتوماتيك بـا هـم درگيـر بـوده و بـه وسـيله مركـز        

ندهي فرمان داده شده و در صورت وجـود شـرايط الزم   فرماندهي مستقيماً از روي پانل فرما
 فرامين اجراء خواهدشد
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 :  Indication Panelپانل(صفحه)نشان دهنده وضعيت ايستگاه  -138ماده 
ها هاي تحت فرمان ترسيم و موقعيت سوزنپانلي است كه در روي آن نقشه خطوط ايستگاه

ها و آزادي و يا اشـغال خطـوط   سوزنها نصب شده مشخص و مسير و عالئم كه در ايستگاه
هـا را در هـر لحظـه    ايستگاه و بالك را با تغيير رنگ نور مربوطه نشان داده و عالئم ايسـتگاه 

كامالً مطابق آنچه در محل واقعيت دارد روي پانل منعكس و بدين وسـيله مركـز فرمانـدهي    
اي انجام عمليات مربوط ها و موقعيت قطارها مطلع و امكان تصميم گيري براز وضع ايستگاه

 به رفت و آمد قطارها را خواهد داشت.
  : پانل محلي -139ماده 

هاي تشـكيالتي و غيرتشـكيالتي در   پانل محلي ايستگاه C.T.Cدر سيستم عالئم الكتريكي 
دو نوع متفاوت به تناسب وضعيت خطوط و موقعيت هر ايستگاه طراحي گرديده اسـت كـه   

ها و نصب و روي آن نقشه خطوط ايستگاه ترسيم و موقعيت سوزندر اطاق پانل هر ايستگاه 
توان بااستفاده ازاين دستگاه  عالئم همان ايستگاه مشخص گرديده است در صورت لزوم مي

هـا و تغييـر عالئـم ايسـتگاه و همچنـين عمليـات مربـوط بـه         فرامين مربوط به تعويض سـوزن 
هاي مجاور را با پانـل فرمانـدهي و   ه ايستگاهراه آزاد و موافقت و اعالم ورود قطار ب تقاضاي

هـاي صـفحه پانـل    يا پانل محلي ايستگاه مجاور با تسلط كامل انجام داد و رنـگ نـور چـراغ   
ها، آزادي و يا اشـغال خطـوط ايسـتگاه، آزادي و يـا اشـغال      مسير سوزن ،محلي در هر لحظه

شـود نشـان   سـتگاه انجـام مـي   بالك طرفين و همچنين عالئم ايستگاه را مطابق آنچه كه در اي
 دهد.مي

 : C.T.Cوظايف مامورين پانل فرماندهي در مركز  -140ماده 
ــرداري مــي نماينــد بايســتي تمــام    C.T.Cكليــه مــاموريني كــه ازسيســتم -1-140 بهــره ب

 آموزشهاي الزم رافراگرفته باشند.
 :) C.T.C يف سرپرست منطقه (كارشناس مسئول اوظ -2-140
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بايـد يـك نفـر سرپرسـت منطقـه       مـي  C.T.Cاره كردن امور هـر منطقـه   براي اد :1-2-140
 ،هـا  ) گمـارده شـود كـه ضـمن نظـارت بـر امـور كليـه كشـيك          C.T.C(كارشناس مسئول 

 ،نماينـد  هـايي كـه مسـتقل عمـل مـي      هاي الزم را بـا اداره سـيروحركت و ايسـتگاه    هماهنگي
 دارد. مي معمول

و همچنين كنترل حضور و غياب  C.T.Cمنطقه  ريزي كليه امور كنترل و برنامه -2-2-140
و تعيين كشيك و جانشين افرادي كـه بـه عللـي نتواننـد بـه خـدمت حاضـر شـوند بـه عهـده           

 )و يا جانشين او خواهد بود. C.T.Cسرپرست منطقه (كارشناس مسئول 
 : )C.T.Cوظايف فرمانده منطقه (كارشناس -3-140
نفر به عنوان فرمانـده سـير و حركـت منطقـه      يك C.T.Cبراي اداره هر منطقه  -1-3-140

C.T.C  كه به اختصار فرمانده منطقهC.T.C  كارشناس)C.T.C انجـام   ،شود ) ناميده مي
) تحـت نظـارت   C.T.C وظيفه مي نمايد و به تعداد نيازفرمانـده پانـل فرمانـدهي (كـاردان     

 .ايشان به انجام وظيفه مي پردازند
تنظـيم و تفكيـك و    ،بر كليه عمليـات رفـت و آمـد    نظارت  C.T.Cكارشناس  -2-3-140

هـا و نظـارت در تسـريع     و توزيـع واگـن   قطارهـا  هـاي تالقـي يـا سـبقت     همچنين تعيين محل
هــاي مســتقل و  هــا اعــم از ايســتگاه بــارگيري و تخليــه بــه منظــور حــداكثر اســتفاده از واگــن

براي انجام آن به فرمانده  شوندرا به عهده داشته و هايي كه به صورت محلي اداره مي ايستگاه
نماينـد دسـتورات الزم را    هـاي منطقـه كـه مسـتقل عمـل مـي       پانل و مسـئولين سـاير ايسـتگاه   

 دهد. مي
ــه كــار از وضــع خطــوط و موجــودي    C.T.Cكارشــناس  -3-3-140 ــه محــض شــروع ب ب

 ها و همچنين از آماده به كاربودن سيستم ارتباطات و عالئـم الكتريكـي و   هاي ايستگاه واگن
ها اطالع حاصل نموده و اگر نواقصي وجود داشته باشد فوراً واحد مربوطـه   روشنايي ايستگاه

 نمايد. را مطلع مي
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مسئول مذاكره تلفني با كليه مامورين طول خط كه با مركز  C.T.Cكار شناس  -4-3-140
ن طـرفي  C.T.Cگيرند بوده و همچنين مسئول برقراري ارتباط با مراكـز   فرماندهي تماس مي

 و كنترل مركزي خواهد بود.
ها و ساير امور مربوط به رفت و آمد قطارها (بـه   دريافت و مخابره كليه تلفنگرام -5-3-140

 باشد. مي C.T.Cاستثناء كار با پانل فرماندهي) به عهده كارشناس 
مسئول رسم نمودار حركت قطارها و تكميـل آن بـوده و از    C.T.Cكارشناس  -6-3-140

تالقي، سبقت، تفكيك و تنظيم قطارها را مشـخص نمـوده و بـراي اجـراء بـه      روي آن محل 
نمايند ابالغ خواهـد نمـود    هايي كه مستقل عمل مي و مسئولين ساير ايستگاه C.T.Cكاردان 

 منطقـه و همچنين مسئول انعكاس نمودار حركت قطارها و ساير اطالعـات و آمـار بـه مركـز     
صورتي كه دستگاه خودكار صحيح عمل نمايد  باشد (در جهت بررسي كميسيون گراف مي
 مسئول نظارت بر آن خواهد بود).

و  C.T.Cموظف است نظارت الزم را بر كشـيك كـاردان    C.T.Cكارشناس  -7-3-140
 نمايند داشته باشد. هايي كه مستقل عمل مي مامور فني عالئم و ساير ايستگاه

كـه نفـرات كشـيك بعـدي بـه      تازمـاني    C.T.Cو كاردان  C.T.Cكارشناس  -8-3-140
 اند نبايد كشيك خود را ترك نمايند. خدمت حاضر نشده و كشيك را تحويل نگرفته

نيم ساعت قبل از شروع سـاعت   هستند ) موظف C.T.Cكار شناس وكاردان (  -9-3-140
شيك به خدمت حاضر شده تا بـا حضـور كشـيك قبلـي از وضـع گـراف و رفـت و آمـد         ك

و پانـل فرمانـدهي و سـاير     C.T.C  ها بـر روي پانـل    اجراي ايستگاهقطارها و مانور در حال 
نمايند اطالع حاصـل نمـوده و سـپس كشـيك را تحويـل و       هايي كه مستقل عمل مي ايستگاه

 تحول نمايند.
بوده و در هر حـال   C.T.Cعمليات روي پانل فرماندهي منحصراً به عهده كاردان  -4-140

قبـل از تحويـل گـرفتن كشـيك ممنـوع       C.T.Cسئول دخالت در عمليات پانل توسط هر م
 است.
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بايـد دسـتگاه    C.T.Cبراي حفظ سالمت دستگاه و تشـخيص كامـل عالئـم پانـل      -5-140
هميشه كامالً تميز نگهداري شده و بـه همـين منظـور ورود كليـه افـراد بـه مركـز فرمانـدهي         

بـراي افـراد متفرقـه     C.T.Cهاي مخصوص انجام گردد. ورود به اطاق پانل  بايستي با كفش
 ممنوع است.

 :  C.T.Cمقررات عمومي سير و حركت در سيستم  -141ماده 
ها و عالئم ايستگاهي كـه قطـار    موظف است به موقع مسير سوزن C.T.Cكاردان  -1-141

بايستي از آن حركت نمايد و همچنين ايستگاهي كه قطـار بايـد بـه آن وارد شـود را طـوري      
هـا كـه باعـث كـم      مورد قطارها و همچنين كار اضـافي ايسـتگاه   بي تنظيم نمايد كه از توقف

شود جلوگيري نمايد و براي اجراي ايـن منظـور بايـد آمـاده بـودن       ها مي شدن عمر مفيد آن
ها را در نظر بگيرد ، در صورتي كه وسـيله نقليـه اي بـين راه و     قطار و مدت سير بين ايستگاه

توقـف شـود رئـيس قطـارو درسايروسـائط نقليـه راننـده         دقيقه م 5ها به عللي بيش از  ايستگاه
 موظف است فوراً مراتب را تلفني به مركز فرماندهي اطالع دهد.

هرگاه حركت وسيله نقليه مستلزم رعايت احتيـاط يـا شـرطي در طـول مسـير باشـد        -2-141
مسئول وقت ايستگاه مبداء برگ احتياط را طبق مقررات عمومي حركت در سه نسخه صادر 

دو نسخه را بـه وي تسـليم ورئـيس قطـار نيـزپس ازاخـذ       ،پس از اخذ امضاء از رئيس قطار و
امضاء ازلكوموتيوران يك نسخه رابه وي تحويـل ونسـخه ديگـررا بـه منظوراعمـال نظـارت       
برمندرجات حكم احتياط وياد آوري آن نزد خود نگه مـي دارد.مسـئول وقـت ايسـتگاه نيـز      

نيـز بـه موقـع بـه      C.T.C اعـالم  وكارشـناس    C.T.Cدان مراتب را به وسيله تلفـن بـه كـار   
نمايد ولكوموتيوران ورئيس قطار (سـاير وسـائط نقليـه     سيم يادآوري مي لكوموتيوران با بي
سيم آگاهي خود راازمفاد برگ احتياط به مسئول وقت ايسـتگاه اعـالم مـي     راننده) نيز با بي

 د .ننماي
در بـين راه پـس از حركـت قطـار از ايسـتگاه       هرگاه رعايت اجراي حكم احتياطي -3-141

ــداء پــيش آيــد كــاردان  ــين ايســتگاه  C.T.C مب قطــار را متوقــف و  ،موظــف اســت در اول
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مراتب را به وسيله تلفنگرام به رئيس قطار يا رانندگان ساير وسائط نقليـه   C.T.Cكارشناس 
ه صادر و نسـخه اول آن  ريلي ابالغ نمايد و آنان نيز موظفند تلفنگرام دريافتي را در سه نسخ

را با اخذ امضاء به لكوموتيوران تسليم نمايندو نسخه دوم راجهـت يـادآوري نـزد خـود نگـه      
دارند.نسخه سوم اين تلفنگرام جزء مدارك ايستگاه بايگاني خواهد شد همچنين كار شـناس  

C.T.C  يس به موقع بابي سيم به لكوموتيـوران يـاد آوري ولكوموتيـوران ورئـ     مراتب رانيز
نيز آگاهي خود راازمفادحكم احتيـاط بـه مسـئول وقـت      قطار (درساير وسائط نقليه ، راننده)

 د .نايستگاه اعالم مي نماي
رئيس قطار موظف است در هر ايستگاه به محـض توقـف قطـار و مشـاهده نـور       -1-3-141

لت توقـف  بالفاصله با پانل فرماندهي تماس تلفني برقرار تا از ع ،قرمز عالمت فرمان حركت
 مطلع گردد.

لكوموتيوران موظف است در هر حال پس از توقف فقط به فرمان رئـيس قطـار    -2-3-141
 ،هاصرفارويت عالئم سبز يـا زرد فرمـان حركـت بـراي حركـت      حركت نمايد و در ايستگاه

 مجدد كافي نيست.
ي به هيچ وجه مجاز نيسـت وسـيله نقليـه را قبـل از عالمـت ورود      C.T.Cكاردان  -4-141

ايستگاه متوقف نمايد مگر در موارد استثنايي كه بايـد علـت آن را در دفتـر گـزارش درج و     
 برساند. C.T.Cمراتب را به اطالع كارشناس 

دو وسيله نقليه از دو جهت ايستگاه بـه منظـور تالقـي بـه دو خـط قبـولي كـه         ورود -5-141
 بال مانع است.،دهد ا ميامكان آن ر C.T.Cانتهاي آن خطوط تامين ساخته شده و دستگاه 

در صورتي كه دو قطار همزمان وارد ايستگاهي شوند بايد هر دو قطار متوقف و  -1-5-141
 سپس با توجه به عالئم ايستگاه به سير خود ادامه دهند.

خــروج همزمــان قطارهــاپس ازاعــالم رويــت چــراغ انتهــائي قطارمقابــل توســط  -2-5-141
در دو جهت مختلف از يـك   ،استثناء قطارهاي مسافريه لكوموتيورانان دوقطاربه يكديگر ب

 ايستگاه بالمانع است.
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 :  عمليات مانور -142ماده 
بـه دو صـورت    C.T.Cعمليات مانور وسـايط نقليـه در سيسـتم عالئـم الكتريكـي       -1-142

 گيرد. كنترل از طريق پانل فرماندهي و يا با استفاده از پانل محلي انجام مي
 :  مانور با پانل فرماندهيعمليات  -2-142

ها در هر يـك   تا عمليات مانور و تعويض سوزن فراهم مي سازدپانل فرماندهي اين امكان را 
 به راحتي انجام شود. C.T.Cهاي تحت پوشش سيستم عالئم الكتريكي  از ايستگاه

اء ابتـد  ،در صورتي كه لزوم انجام عمليات مانور از طرف رئيس قطار پيشنهاد شـود  -3-142
سـپس  نمايـد   برنامه مانور را تلفني از ايستگاه تحـت پوشـش بـه مركـز فرمانـدهي اعـالم مـي       

از تشخيص ضرورت ، موافقت خود را به رئيس قطار اعالم و وي اقـدام   C.T.Cكارشناس 
رئـيس   ،نمايد. در خاتمه عمليات مانور و پس از انجـام آزمـايش ترمـز    به تعويض سوزنها مي
را با ذكر مشخصات جهت ادامه سير به مركز فرماندهي اطالع خواهـد  قطار آماده بودن قطار

 داد.
تشـخيص  در صورتي كه لزوم انجام عمليات مانور از طرف مركز فرماندهي منطقه  -4-142

در ايسـتگاه   ،قطار را با قرمز نمودن رنگ چراغ عالمـت حركـت   C.T.Cكاردان  داده شود
نور را جهت اجـراء بـه رئـيس قطـار ابـالغ و      برنامه ما C.T.Cموردنظر متوقف و كارشناس 

رئيس قطـار نيـز موظـف اسـت پـس از       .نمايد ها مي اقدام به تعويض سوزن C.T.Cكاردان 
آمـاده بـودن قطـار را بـراي ادامـه سـير بـا ذكـر          ،اتمام عمليات مانور و انجام آزمـايش ترمـز  

 مشخصات به مركز فرماندهي منطقه اطالع دهد.
ــه    مانورج انجــام -1-4-142 ــري يااتصــال وانفصــال لكوموتيوبناب هــت انفصــال واگــن تعمي

 مي گردد. انجامقطارعمليات باهمراهي مامور مانور .امادرضرورت انجام ميشود
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 :عمليات مانور با پانل محلي -5-142
 بـه صـرفا   ،كليه ايستگاههاي تشكيالتي و ايستگاههائي كه پانل فرماندهي در آنهـا قـرار دارد  

هـا همـواره بـا اسـتفاده از پانـل       شوند و عمليات مانور در اين ايستگاه ميصورت محلي اداره 
گيـرد. در صـورتي كـه اداره     به وسيله كشيك پانل محلي مربوط انجـام مـي   محلي و مستقال

 ،امور ايستگاههاي طرفين اين گونه ايستگاهها به صورت محلي نباشـد كشـيك پانـل محلـي    
 دهد. را با مركز فرماندهي انجام ميعمليات مربوط به قبول و اعزام قطارها 

اداره هر يك از ايستگاههاي غير تشكيالتي تحـت   كهچنانچه ضرورت داشته باشد -6-142
بايسـتي از طـرف    ،صـورت محلـي انجـام گيـرد    ه ب C.T.Cپوشش سيستم عالئم الكتريكي 

مسـئول كشـيك بـراي آن ايسـتگاه تعيـين و اعـزام گـردد و مسـئول          ،مركز فرماندهي منطقه
كشيك نيز موظف است به محض حضور ، آماده بودن خود را براي محلي نمـودن ايسـتگاه   

 به وسيله تلفنگرام با ذكر تاريخ و ساعت به مركز فرماندهي منطقه اعالم نمايد.
در مواقعي كه استفاده موقت از پانل محلـي بـراي انجـام عمليـات مـانور ضـرورت        -7-142

دهي فرمان داد و تعداد مامورين مانور قطار حداقل دو نفـر  داشته باشد و نتوان از مركز فرمان
شـود كـه بـا قـرار دادن دسـتگاه بـه        باشند از مركز فرماندهي به رئيس قطارها اجازه داده مـي 

حالت محلي عمليات مانور را مستقيماً با پانل محلي انجام دهنـد و رئـيس قطـار نيـز موظـف      
نور و لكوموتيـوران شخصـاً وارد اطـاق پانـل     است پس از ابالغ صورت مانور به مامورين مـا 

در خاتمـه   شـده و دار  ايستگاه شده و تعويض سوزنها را طبق مقررات عالئم الكتريكي عهده
برگردانده وبا انجام آزمايش ترمز آمادگي خود  C.T.Cبه حالت  را دستگاه ،عمليات مانور

 را جهت ادامه سير به مركز فرماندهي اعالم نمايد.
 : عت قطار از بين راهمراج -143

رعلتي در بين راه متوقف و قادر به ادامه سـير نباشـد بـه وسـيله     ه چنانچه قطاري به  -1-143
نمايد. در صـورت رفـع عيـب بـه هـيچ وجـه        تلفنگرام تقاضاي كمك از مركز فرماندهي مي

ميم باشد مگر آنكه مجدداً مركز فرماندهي را به وسيله تلفنگـرام از تصـ   مجاز به حركت نمي
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 نشده و خط كامالخود مطلع نمايد و اطمينان حاصل كند كه وسيله كمكي براي او فرستاده 
حركت مجدد اين قطار بايد بـا اطـالع و موافقـت مركـز فرمانـدهي انجـام        آزاد است. ضمنا

 گيرد.
مركز فرماندهي  ،رئيس قطار و لكوموتيوران ،براي مراجعت قطار به ايستگاه مبداء  -2-143

نماينـد مركـز فرمانـدهي     را از موقعيت وتصميم به برگشت خودبه وسيله  تلفنگرام مطلع مـي 
موظف است پس از جلب موافقت سرپرست منطقه كه مبتني بر موافقت قبلي معـاون فنـي و   

موافقت خود رابه وسيله تلفنگرام به رئيس قطار كـه در واگـن انتهـائي     ،باشد يا مدير كل مي
و قطـار را بـا    اعـالم  توسط بي سيم بالكوموتيوران ارتباط برقرارمي نمايد ر شده ومستمراسوا

كيلومتر در ساعت به ايسـتگاه مبـداء حركـت هـدايت      30سرعت احتياط كامل و با حداكثر 
مركز فرماندهي نيز موظف است عالمت ورودي ايستگاه را به رنگ زرد تبديل و بـه   .نمايد 

 دقطار اجازه ورود بده
 : مسدودي خط -144ماده 

هنگام مسدودي خط كه عبور وسايط نقليـه تـا ايسـتگاه بعـدي امكـان نداشـته و از        -1-144
بـراي   ،اطالع داده شده باشـد  C.T.Cطرف مامورين خط مراتب به وسيله تلفنگرام به مركز

 :اعزام وسايط نقليه تا محل خرابي و مراجعت آن بايد اقدامات زير معمول گردد
كــه نمــوده وســپس بــا اســتفاده ودرايســتگاه مجاوررابل هــا هــا وســوزن الابتــداء ســيگن الــف:

 امكان مراجعت قطاررافراهم مي نمايد.  ،ازامكانات موجودسيستم
منطقه به وسيله تلفنگرام مبني بر اجازه حركت به عنـوان لكوموتيـوران    C.T.Cاز مركز  ب:

 گردد. مخابره ميو رئيس قطار و يا راننده ساير وسائط نقليه ريلي 
لكوموتيوران و يا رانندگان ساير وسايط نقليه ريلي پس از دريافـت تلفنگـرام مجازنـد از     ج:

به مركز  ،عالمت قرمز عبور و به محل انسداد خط عزيمت و ورود خود را به محل مسدودي
C.T.C   از  اطالع دهند و تا زماني كه مجوزبه وسيله تلفنگرام براي مراجعت و يا ادامـه سـير

 باشد. ها از محل مسدودي مجاز نمي اند حركت آن دريافت نداشته C.T.Cمركز 
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حركت هر نوع وسيله نقليه ديگر به محل انسداد خـط بـدون دريافـت تلفنگـرام از مركـز       د:
 T.C . C ممنوع است. ،كه به منزله اجازه حركت خواهد بود 

 : C.T.Cهاي عالئم الكتريكي  خرابي دستگاه -145ماده 
 منـاطق  اداره كل ارتباطات و عالئم الكتريكي و ادارات ارتباطات عالئم الكتريكي -1-145

در نگهـداري و   ،ها به حداقل ممكن تحت پوشش موظفند براي كاهش ميزان خرابي دستگاه
 ها مراقبت كامل به عمل آورند. كنترل آن

مـامورين عالئـم   هـا در اسـرع وقـت مقـدور باشـد بايسـتي        براي اين كه رفع خرابي -2-145
هاي تعيين شده با وسايل و تجهيزات كافي حضور داشته باشـند تـا در صـورت     در محل دائماً

 نياز سريعاً به محل خرابي اعزام شوند.
موظـف   C.T.Cكـاردان  ،مشـاهده شـود    C.T.Cهر نوع اختاللي كه در دستگاه  -3-145

 .اطالع دهد C.T.Cخواهد بود بالفاصله جريان را به كارشناس 
بايد بالفاصله جريان خرابـي را بـا ذكـر تـاريخ و سـاعت و نـوع        C.T.Cكارشناس -4-145

خرابي به وسيله تلفنگرام به مامور عالئم مربوطه جهت اطالع و اقـدام در رفـع خرابـي ابـالغ     
و معـاون فنـي و ادارات سـيروحركت و     C.T.Cنمايد و همچنـين بايـد كارشـناس مسـئول     

بكه را از جريان امر مطلع نمايد و پس از دريافت تلفنگـرام رفـع   عالئم و ايمني ونظارت برش
 مسـئول  خرابي از مـامور عالئـم و ثبـت آن در دفتـر عالئـم مراتـب را بـه اطـالع كارشـناس         

C.T.C     ــي ــم الكتريكــي و ايمن ــيروحركت و ارتباطــات و عالئ ــي و ادارات س ــاون فن و مع
 رساند. ونظارت برشبكه ناحيه مي

موظف اسـت بـه محـض مشـاهده هـر نـوع خرابـي و اخـتالل در          C.T.Cكاردان  -5-145
برساند و وي نيـز موظـف اسـت     C.T.Cهاي الكتريكي جريان را به اطالع كارشناس سوزن

ه تلفنگـرام جريـان   رسـانده و بـه وسـيل    C.T.C مسـئول  جريان خرابي را به اطالع كارشناس
پس از رفع خرابي مراتـب را در   به مامور عالئم مربوطه و رئيس قطعه ابالغ و خرابي را تواما

 دفتر عالئم ثبت نمايد.
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هـا و مـدت    موظفنـد علـل خرابـي عالئـم ايسـتگاه      منـاطق كميسيون گراف روزانـه   -6-145
 تعميرات انجام يافته را بررسي و موارد آن را تا حصول نتيجه قطعي پيگيري نمايند.

 منطقهني ونظارت برشبكه ارتباطات وعالئم الكتريكي و ايم ،ادارات سيروحركت  -7-145
موظف خواهند بود چگونگي خرابي را با ذكر علت به ادارات كل سيروحركت و ارتباطات 
و عالئم و ايمني ونظارت برشبكه گزارش نمايند و اداره ايمني ونظارت بر شبكه نيز بايسـتي  

ل نتيجـه  مستمراً علل خرابي و اثرات آن را روي تردد قطارها بررسي و موارد آن را تا حصـو 
 قطعي پيگيري نمايد.

مامورين عالئم الكتريكي موظفند به محض دريافت تلفنگرام يا اطالعيه خرابـي بـه    -8-145
 C.T.Cبينـي و بـه كارشـناس     محل مراجعه و مدت تقريبي تعمير آن را پس از بازديد پـيش 

 ساند.بر C.T.Cاعالم و وي نيز مراتب را با اطالع كارشناس مسئول 
بـيش از دو سـاعت بـه طـول      C.T.Cبيني رفع خرابي دستگاه  ورتي كه پيشدر ص -9-145

ــد ــئول   ،انجام ــناس مس ــله اداره       C.T.Cكارش ــالع بالفاص ــض اط ــه مح ــت ب ــف اس موظ
سيروحركت را از جريان امر مطلع نمايد تا سريعاٌ نسبت به اعزام مامور جهت محلـي نمـودن   

 ايستگاه اقدام نمايد.
هايي كه عالئـم   م آمادگي مامورين سيروحركت در ايستگاهپس از استقرار و اعال -10-145

خارج گرديده كليه عمليات مربوط به قبول و اعزام قطارهـا در   C.T.Cآن از كنترل سيستم 
با سيسـتم جـواز راه آزاد بـا     ،ها با استفاده از پانل محلي و در صورت عدم امكان اين ايستگاه

 انجام خواهد گرفت. C.T.Cمركز 
ر صورتي كـه مـدت تعميـر كمتـر از دو سـاعت باشـد ولـيكن بنـا بـه تشـخيص           د -11-145
 بايدمدت الزم براي محلي نمودن ايستگاه كمتر از زمان تعميـرات باشـد   C.T.C شناسكار

 دن ايستگاه بنمايد.كراقدام به محلي 
چنانچه وسيله نقليه در بين بالك در حال سير باشد و دستگاه عالئم ايستگاه قبول  -12-145

راننـدگان وسـايط نقليـه موظفنـد در مقابـل عالمـت سـه نمـاي          ،عللي خراب گردده كننده ب
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ورودي ايستگاه كه به طور قطـع قرمـز اسـت توقـف نماينـد در ايـن هنگـام رئـيس قطـار يـا           
و كسب اجازه به وسـيله   C.T.Cرانندگان ساير وسايط نقليه ريلي با برقراري ارتباط با مركز

هـاي   سوزن ورودي ايستگاه هدايت و پس از بازديد سـوزن  قبل ازرا تاوسيله نقليه  ،تلفنگرام
ورودي و حصول اطمينان از آزادي مسير به خط تعيين شده وارد و به محض توقف و دگـاژ  

 نمايد. اعالم مي C.T.Cشدن وسيله ، ورود آن را به وسيله تلفنگرام به مركز 
انجـام   C.T.Cراه آزاد را از مركـز  در صورتي كه از پانل محلي نتوان عمل اخذ  -13-145

قطـار   ،بـا مخـابره تلفنگـرام بـه عنـوان رئـيس قطـار و لكوموتيـوران         C.T.Cكارشناس ،داد 
نمايـد.   بسـته اعـالم مـي    ،متوقف را از ايستگاه حركت داده و ايستگاه را تا رسـيدن مـامورين  

ه را به خـط اصـلي   هاي ايستگا رئيس قطار ورانندگان ساير وسائط نقليه ريلي موظفند  سوزن
اطالع دهند. حركـت ايـن قطـار     C.T.Cتعويض و قفل نمايند و به وسيله تلفنگرام به مركز 

ها بـا   عبور ساير وسايط نقليه از اين گونه ايستگاه .گيرد با فرمان شخص رئيس قطار انجام مي
يـوران  رعايت شرايط مندرج در حكم احتياط كه متن آن به وسيله تلفنگرام به عنوان لكوموت

 شود. گردد از خط اصلي انجام مي و رئيس قطار مخابره مي
خراب و ارتبـاط مخـابراتي نيـز قطـع شـده باشـد        C.T.Cدر صورتي كه دستگاه  -14-145

بايستي در مقابل اولين عالمت قرمز متوقف و تا برقراري ارتباط و يـا تغييـر رنـگ     قطارها مي
 واهند بود.عالئم به حالت آزاد مطلقاً مجاز به حركت نخ

هاي تحت فرمان بايستي وسايل ارتباطي سالم و دفـاتر مـورد نيـاز     دركليه ايستگاه -15-145
برگ ترسـيم گـراف ( دفتـر راه آزاد)،  جـواز راه آزاد، دفتـر آزمـايش ترمـز، دفتـر          ازجمله

 دفتر خرابي عالئم موجود باشد. و تلفنگرام، دفتر بازديد سوزن
 : C.T.Cر سيستم وظايف رئيس قطار د -146ماده 

نماينـد   انجام وظيفه مي C.T.Cروساي قطارها كه در مناطق تحت پوشش عالئم الكتريكي 
عالوه بر وظايف مندرج در مقررات عمومي حركت و بخش عالئـم الكتريكـي موظـف بـه     

 :باشد اجراي موارد ذيل نيز مي
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هـا نصـب شـده     هـاي محلـي كـه در ايسـتگاه     روساي قطار بايستي با طرز كـار پانـل   -1-146
 آشنايي وآموزشهاي الزم را طي نموده باشند.

كليه دستورات و فرامين الزم براي حركت، توقف، مانور، احتيـاط كـه در شـرايط     -2-146
بـه وسـيله    بايدشود به رئيس قطار ابالغ مي C.T.Cاضطراري و استثنايي از طرف كارشناس 

 .نمايدتلفنگرام با قيد تاريخ و ساعت مخابره 
رئيس قطار موظف است در هـر ايسـتگاه بـه محـض توقـف و مشـاهده نـور قرمـز          -3-146

ارتبـاط برقـرار و از علـت توقـف      C.T.Cعالمت فرمان حركت بدون اتالف وقت با مركز 
 اطالع حاصل نمايد.

كـه طبـق    ،رئيس قطار موظف اسـت در ايسـتگاه تحـت فرمـان بـراي انجـام مـانور        -4-146
شـود، شخصـاً عمليـات تعـويض      صـورت محلـي انجـام مـي    بـه   C.T.Cتلفنگرام كارشناس 

 ها و عالئم را طبق مفاد بخش عالئم الكتريكي انجام دهد. سوزن
ــانور     -5-146 ــات م ــروع عملي ــل از ش ــد قب ــات باي ــيس قطارعملي ــه    ،رئ ــانور را ب ــه م برنام

 لكوموتيوران ومامورهمراه اطالع دهد.
در هر ايستگاه عمليـات انجـام شـده را    رئيس قطار بايد پس از انجام عمليات مانور  -6-146

در ورقه سير قطار منعكس و وزن و طول و نسبت ترمز را تعيين و مشخصات جديـد را پـس   
از آزمايش ترمز به اتفاق لكوموتيوران در دفتر آزمايش ترمز درج و امضاء نمـوده و مراتـب   

 اطالع دهد. C.T.C را به مركز
و همچنين يـك دسـته ورقـه احتيـاط در اختيـار      يك دفتر تلفنگرام با قطع كوچك  -7-146

 رئيس قطار قرار داده خواهد شد كه جزو ابواب جمعي نامبرده خواهد بود.
 : C.T.Cوظايف لكوموتيوران وكمك لكوموتيوران در سيستم  -147ماده 

لكوموتيورانان وكمك لكوموتيورانان كه در مناطق تحت پوشش عالئم الكتريكي  -1-147
C.T.C نمايند عـالوه بـر وظـايف منـدرج در مقـررات عمـومي حركـت و         ظيفه ميانجام و

 باشند. بخش عالئم الكتريكي موظف به اجراي موارد ذيل نيز مي
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هاي فرمانـدهي و   لكوموتيوران موظف است پس از اتمام عمليات مانور در ايستگاه -2-147
بين لكوموتيـو) و  به فرمان رئيس قطار در آزمايش ترمز شـركت نمـوده( دركـا    ،تحت فرمان

 مراتب را در دفتر آزمايش ترمز درج و امضاء نمايد.
هـا   كليه فرامين مربوط به تعويض سـوزن  C.T.Cچون در سيستم عالئم الكتريكي  -3-147

 صـادر مـي شـود    C.T.Cو تغيير رنگ عالئم الكتريكي براي اعزام و قبول قطارها از مركـز  
درقطارهاي مسـافري بايـد   ن كمك لكوموتيوران همچني بنابراين لكوموتيوران ورئيس قطارو

بايـد بـا    ،و قبل از اجـراي فـرامين داده شـده توسـط عالئـم      نمودهتوجه  به رنگ عالئم كامالً
صداي بلند رنگ مشهوده را اعالم نمايند تا چنانچه از طرف ديگري نيز آن رنگ تائيد و بـا  

 د.فرمان به موقع اجراء گذارده شو ،صداي بلند تكرار گرديد
لكوموتيوران بايد پس از هر توقف و رويت نور عالئم آزاد حركت تـا زمـاني كـه     -4-147

 رئيس قطار فرمان حركت به او نداده است از حركت خودداري نمايد.
لكوموتيوران موظف است پس از حركت از هر ايستگاه تا ايستگاه بعـدي بـه سـير     -5-147

د قطار را بايستگاه قبلـي مراجعـت دهـد بايـد     خود ادامه دهد. در صورتي كه بعللي مجبور ش
 طبق مقررات عمل نمايد.

رئيس قطارودرقطارهاي مسافري كمك لكوموتيوران در اجراي مقـررات عمـومي    -6-147
 با لكوموتيوران مسئوليت مشترك خواهد داشت. C.T.Cحركت و مقررات فصل 

 : C.T.Cوظايف مامورين عالئم الكتريكي در سيستم  -148ماده 
مامورين عالئم الكتريكي عالوه بر وظـايف منـدرج در    C.T.Cر سيستم عالئم الكتريكي د

 :باشند فصل عالئم الكتريكي موظف به اجراي موارد ذيل نيز مي
مامورين عالئم الكتريكـي مسـئول صـحت كـار سيسـتم عالئـم و كليـه تجهيـزات          -1-148

اده نگهداشـتن سيسـتم مرتبـاً از    باشند و موظفند براي آمـ  مربوطه در حوزه ماموريت خود مي
ها و تجهيزات مربوطه بازديد و به محض مشاهده هر گونـه نقـص و اخـتالل در كـار      دستگاه

 ها در اسرع وقت آن را مرتفع نمايند. آن
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اداره ارتباطــات و عالئــم الكتريكــي موظــف اســت همــواره از ســالمت كــار         -2-148
ت انبارهـاي لـوازم يـدكي مطلـع بـوده و بـر       ها و وضعي هاي عالئم الكتريكي ايستگاه دستگاه

 حسن انجام وظيفه مامورين عالئم نظارت نمايد.
مامورين عالئم موظفند به محض دريافت اطالعيه يا رونوشت تلفنگـرام خرابـي بـه     -3-148

 C.T.Cبينـي و بـه مركـز     محل مراجعه و مدت تقريبي تعميرات آن را پس از بازديـد پـيش  
 اعالم نمايند.

امورين عالئــم موظفنــد پــس از رفــع هــر نــوع عيبــي كــه بــه وســيله تلفنگــرام از  مــ -4-148
را  در سرويس قرار گرفتن مجـدد دسـتگاه   ،اند پس از رفع عيب دريافت داشته C.T.Cمركز

و اداره ارتباطـات و عالئـم    C.T.Cبا قيد تاريخ و ساعت دقيق به وسيله تلفنگرام بـه مركـز   
 الكتريكي اعالم نمايند.

هـاي سـوزن و سـاير ادوات مربوطـه بايـد بـه وسـيله         وغن كاري و نظافت ماشـين ر -5-148
 ها ايجاد نگردد. ترين اختاللي در كار آن مامورين عالئم انجام و مراقبت شود كه كوچك

هـاي   مامورين عالئم موظفند قبل از انجام هرگونه عمليـات روي خطـوط و سـوزن    -6-148
بايـد   نيز مي C.T.Cه وسيله تلفنگرام مطلع و مركزراب C.T.Cمركز  ياايستگاه تحت فرمان 

با بلوكه نمودن سوزن خـط مـوردنظر از هـر گونـه عملـي تـا اعـالم آزادي خـط خـودداري          
وضـعيت نرمـال يـا معكـوس بـودن سـوزن رابـا         بايـد مـامور عالئـم    ،درخاتمه عمليات.نمايد
 به وسيله تلفنگرام منطبق نمايد. C.T.Cكارشناسنظر

 : C.T.Cمامورين خط در سيستم  وظايف -149ماده 
مامورين خـط عـالوه بـر وظـايف منـدرج در مقـررات        C.T.Cدر سيستم عالئم الكتريكي 

 باشند. عمومي حركت و بخش عالئم الكتريكي موظف به اجراي موارد ذيل نيز مي
هـاي تحـت    به خصوص ايستگاه C.T.Cدر مناطق تحت پوشش عالئم الكتريكي  -1-149

ترازوگونيـاي   ،زيـر كـوبي   ،ها (ديلمكاري خط موظفند در نگهداري سوزنمامورين  ،فرمان
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سوزن) وتميز نمودن سوزن دقت كامل به عمل آورند به نحوي كه تعويض مسـير بـا نيـروي    
 الكتروموتور به آساني انجام گيرد.

هـاي   مامورين خط موظفند قبل از انجام هر گونـه عمليـات روي خطـوط و سـوزن     -2-149
و مامور عالئم منطقه را به وسيله تلفنگرام مطلع نمايند و  C.T.Cفرمان، مركزايستگاه تحت 

سـوزن خـط مـورد نظـر را      ،C.T.Cنيز پـس از جلـب موافقـت كارشـناس     C.T.Cكاردان 
 .شودبلوكه نموده تااز تعويض آن تا اعالم آزادي خط جلوگيري 

 : C.T.Cكم شدن ولتاژ برق در سيستم  -150ماده 
بـا مخـابره و    C.T.Cكه شاخص برق عمومي خاموش شود كارشناس  در صورتي -1-150

 دهد. با قيد تاريخ و ساعت مراتب را به مسئول برق اطالع مي
نسبت به رفع نقص اقدام و مدتي را كه تعميـر   مسئول برق منطقه موظف است فورا -2-150

عميـر بـيش   برساند در صورتي كه مدت ت C.T.Cانجامد به اطالع كارشناس  آن به طول مي
بيني شود ايستگاه بايد از تحت فرمان ، خارج و تـردد وسـايط نقليـه در     از چهار ساعت پيش

 .عالئم صورت پذيردها طبق مواد خرابي دستگاه  اينگونه ايستگاه
مسئول برق منطقه حداقل نيم ساعت قبل از اين كه جريان برق برقرار شود بايسـتي   -3-150

بالفاصله مراتب  C.T.Cدر اين حالت مركز رام مطلع نمايد را به وسيله تلفنگ C.T.Cمركز
 C.T.Cبايستي كارشـناس مسـئول   نيز C.T.Cكارشناس .دهد  مي را به مامور عالئم اطالع

 را از جريان مطلع نمايد.
ها مراقبت كامل نماينـد تـا از    مامورين برق موظفند در نگهداري مولد برق ايستگاه -4-150

 ع آن جلوگيري به عمل آيد.كم شدن ولتاژ برق و قط
موظف است اطالعيه مخابره شده را تكميـل و رونوشـت آن را    C.T.Cكارشناس -5-150

 به معاون فني و ادارات سيروحركت و برق و تاسيسات و ايمني ونظارت برشبكه ارسال دارد
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 چهاردهم فصل
 

  اتوماتيك كنترل هاي سيستم
 ATC قطار





 سفر تقاضاي بيش از بيش افزايش به منجر بشري، نيازهاي و جمعيت روزافزون رشد امروزه
 نقل و حمل سيستم يك عنوان به آهن راه ميان اين در كه است شده درجهان بار حمل و

 ايفاء تقاضا ميزان اين از بخشي نكرد مرتفع در را مهمي نقش است قادر ايمن، و كارآمد
 .نمايد

 را خود ارزش زمان امروزي، دنياي در اينكه به باتوجه و هدف اين به حصول منظور به
 كامال امري قطارها سرعت افزايش و تاخيرها كاهش لزوم كند،مي نمايان قبل از بيشتر

 كشورهاي در البا سرعت قطارهاي از استفاده كه است دليل همين به و باشدمي محسوس
 .است يافته گسترش مختلف
 و هدايت باال، سرعت قطارهاي از برداريبهره نيازهاي تامين در مسائل مهمترين از يكي
 بين ارتباطي وسيله تنها ايران آهن راه در اكنون هم اينكه به باتوجه. آنهاست كنترل

 كنترل كيفيت لذا است، عالئم چراغهاي ويژه به و خط كنار عالئم ايستگاه، و لكوموتيوران
 .نمايدمي پيدا بستگي لكوموتيوران  العمل عكس قدرت به قطار حركت

 تا حداكثر خط كنار سنتي و الكتريكي عالئم با هستند مجاز قطارها ،UIC هاي توصيه طبق
 و Km/h 160 بين سرعتهاي براي و باشند داشته ايمن حركت Km/h 160 سرعت

 Km/h 200 مورد فوق سرعتهاي با سازگار بطور تغييراتي ايجاد با بايستمي عالئم اين نيز 
 تواندنمي هرگز عالئم چراغهاي Km/h 200 باالي سرعتهاي در ليكن گيرند، قرار استفاده
 گرفته بكار خاصي سيستم بايستمي لذا و كرده تضمين را قطارها حركت براي كافي ايمني
 .دهد نمايش راننده كابين داخل در و كرده فتدريا كنارخط از را نياز مورد عالئم تا شود
 در قطار اتوماتيك كنترل جهت مختلفي تجهيزات از دنيا پيشرفته هايآهنراه ترتيب اين به

 .اندكرده استفاده خود ريلي نقل و حمل هاي شبكه
 قطار اتوماتيك كنترل سيستمهاي مختلف سطوح

 رفتن باال ريلي، نقل و حمل هايشبكه ظرفيت افزايش قطارها، حركت سرعت شدن زياد
 پرظرفيت هايشبكه در امنيتي تدابير پيش از بيش اهميت ايستگاهها، توسعه ترافيك، حجم
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 هايآهنراه تا شدند باعث قطارها، حركت مطمئن كنترل در انسان توانايي عدم و سريع و
 سيستمهاي" نوانع تحت مكانيزه تجهيزات از حركت، ايمني افزايش منظور به دنيا پيشرفته
 راننده به دهنده هشدار سيستمهاي از كلي، عنوان اين .نمايند استفاده "قطار اتوماتيك كنترل

 .شودمي شامل را راننده بدون قطار يك در لكوموتيو كامل كنترل تا خطر مواقع در
 به .انديافته تكامل دنيا هايآهنراه در تدريجي صورت به قطار اتوماتيك كنترل سيستمهاي

 :از عبارتند كه هستند مختلفي سطوح و مراحل داراي سيستمها اين دليل، همين
1-  (APPROACH WARNING DEVICE)       AWD 
2-  (AUTOMATIC TRAIN STOP)                  ATS 
3-  (AUTOMATIC TRAIN PROTECTION)     ATP 
4-  (AUTOMATIC TRAIN CONTROL)          ATC 
5-  (AUTOMATIC TRAIN OPERATION)      ATO 
6-  (AUTOMATIC TRAIN SUPERVISION)     ATS 

 :است شده پرداخته فوق مراحل بررسي به خالصه بطور ادامه در
1- AWD 

 عالئمي غير مسير يك در كه است كنترلي سيستم ترين ساده دهنده، هشدار سيستم اين
 شده شناخته، AWD (APPROACH WARNING DEVICE)   نام به و شودمي استفاده
 مخصوصي، آالرم توسط و شده نصب خطر محل از قبل مناسبي فاصله در سيستم اين .است

 كه كنيد فرض مثال عنوان به. رساندمي راننده اطالع به را خطر محل به قطار شدن نزديك
 ريل ياشكستگي و سوزن ايستگاه، مانند خطر محل به عالئمي غير محدوده يك در قطار

 در .نباشد مشخص لكوموتيوران عملكرد نحوه عالئم، وجود عدم علت به و گردد نزديك
 نصب خطر محدوده از قبل قطار،  اتوماتيك كنترل سيستم زميني تجهيزات صورت،اين
 الزم هشدار مذكور، سيستم قطار داخل بخش آنها، روي از قطار عبور از پس كه شده
 قطار داخل سيستم آن از پس .كندمي اعالم را خطر وجود از لكوموتيوران آگاهي جهت
 اين. ماندمي وي هوشياري از يافتن اطمينان منظور به لكوموتيوران طرف از پاسخ يك منتظر
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 توسط هشدار اعالم از پس لكوموتيوران توسط ايدكمه فشار صورت به تواند مي پاسخ
 دريافت را پاسخي سيستم معيني، مدت از پس چنانچه .گردد تعريف قطار داخل سيستم

 متوقف قطار اضطراري، ترمز اعمال با و شده داده تشخيص هوشيار غير لكوموتيوران كند،ن
 بدين. باشدمي استفاده قابل نيز مترقبه غير حوادث بروز صورت در روش اين .گرددمي

 نصب با كننده بازرسي فرد قطار، حركت مسير در عيب تشخيص صورت در كه ترتيب
 .گرددمي حادثه وقوع مانع خرابي، محل طرف دو در رقطا كنترل سيستم زميني تجهيزات

2- ATS 

 ،)ATS )AUTOMATIC TRAIN STOP  كابين، داخل كردن سيگنالينگ در قدم اولين
 در و داشته نظارت قرمز چراغ از عبور هنگام در راننده عملكرد بر سيستم اين. باشدمي

 .نمايدمي متوقف را قطار اضطراري ترمز بكارگيري با وي، اشتباه عملكرد صورت
3- ATP 

  بنام بعدي ترپيشرفته سيستم ATP)AUTOMATIC  TRAIN  PROTECTION(، 
 ماننده( خطر منطقه محدوده از عبور هنگام در سرعت حد بر نظارت ATP كار .باشدي م

 و سرويس ترمز از استفاده با) خط افت علت به سرعت تقليل محدوده يا قوسها، ايستگاه،
 خاصي كار ATP كند،مي پيروي عالئمي سيستمهاي از قطار تازمانيكه .است اضطراري

 خطر منطقه محدوده در سرعت مجاز حد از راننده اينكه محض به ولي دهدنمي انجام
 به را قطار سرعت اضطراري، و سرويس ترمز اعمال با و شده عمل وارد ATP كند، تجاوز
 .دهدمي كاهش مجاز حد
 سيستم اين لذا شود،نمي انجام پيوسته طور به سرعت كنترل ،ATP سيستم در كه آنجائي از
 وارد توقف از قبل قطار است ممكن چون كندنمي تضمين را سانحه از جلوگيري تنهايي به

 .شود خطر ناحيه
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4- ATC 

 به ورود از قبل قطار توقف تضمين عدم ATP سيستم مهم اشكال شد، اشاره كه همانطور
 محل به رسيدن از قبل قطار سرعت كه است مناسب اشكال، اين رفع براي .است خطر ناحيه
 مجاز ماكزيمم حد زير سرعت، اين همواره و گرفته قرار نظارت مورد پيوسته بصورت خطر
 گفته، )ATC )AUTOMATIC TRAIN CONTROL سيستمي چنين به .شود داشته نگه
 سرعت منحني براساس قطار سرعت خطر، محدوده به رسيدن از پيش ترتيباين به .شودمي

 رسيدن هنگام در سرعت كه گرددمي نظارت ايگونه به خطر، محدوده از فاصله برحسب
 محدوده، تا فاصله مانند خطر محدوده اطالعات .باشد رسيده مجاز حد به خطر، محدوده به

 به ارتباطي سيستم طريق از ،)ايمنطقه يا اينقطه( محدوده نوع و محدوده در مجاز سرعت
 براساس ترتيب، اين به .گرددمي اعالم لكوموتوران به و شده منتقل قطار داخل تجهيزات
 بر سرعت كاهش منحني دريافتي، اطالعات و) وطول وزن ترمز، شتاب( قطار مشخصات

 لكوموتيوران كهصورتي در. گرددمي محاسبه قطار داخل سيستم توسط فاصله حسب
 فاصله برحسب سرعت منحني زير و داده انجام حيحص طور به را سرعت كاهش عمليات
 صحيح عملكرد عدم صورت در ولي .ندارد عمليات در نقشي سيستم نمايد، حركت

 .دهدمي تقليل ترمز اعمال با را سرعت و شده عمل وارد سيستم لكوموتيوران،
5- ATO 

 ATC و AWD ، ATS ،ATP سيستمهاي در كه شود مي مالحظه فوق مطالب به توجه با
 تبديل سرعت هايمحدوديت به  قطارها حركت و سير هايمحدوديت و فرامين كليه
 ضروريات جزء سرويس و اضطراري ترمز كنترل بخش سيستمها، اين در بنابراين .ندا شده

 خود در سرعت و موقعيت گيري اندازه تجهيزات به نياز قطار، سرعت كنترل و بوده سيستم
 .است قطار

 نيز سرعت افزايش و باشدنمي سرعت محدوديت تنها كنترلي، امينفر كه است بديهي
 سيستم، تربهينه عملكرد و بهتر برداريبهره لذا .گردد منظور كنترلي فرامين جزء تواندي م
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 در قابليت اين كه گيرد، قرار قطار اتوماتيك كنترل سيستم اختيار در هم گاز بايد
) ATO)AUTOMATIC TRAIN OPERATION   قطار اتوماتيك عمليات سيستمهاي

 .گرددمي ميسر نيز راننده بدون قطار حركت كنترل ترتيب، بدين و شده اضافه
6- ATS 
 ناميده ،)ATS )AUTOMATIC TRAIN SUPERVISION كه تريپيچيده سيتمهاي در
 جمع كنترل مركز يك در قطارها وضيعتي اطالعات تمامي و مسير اطالعات تمامي شود،مي

 در نيز مسيرگري چون اعمالي قطارها، گاز و ترمز اتوماتيك كنترل بر عالوه و شده آوري
 .سازدمي ميسر را ناوگان اتوماتيك هدايت سيستم، اين. پذيردمي صورت آنها

 A . T . C ستميس -151

 از استفاده ،يكيالكتر عالئم گناليسي چراغها باي لير ناقله آالت و وسائط حركت در
 اي يعمدي خطا صورت در ستم،يس نيا. باشديمي الزامي امر قطار كياتومات كنترل ستميس

 در وي بصر وي سمعي هشدارها با ابتدا ر،يمس در شده فيتعري سرعتها از راننده،ي سهو
از خطرات احتمالي ناشي از تخلف سرعت،  قطار توقف يا و ليتقل با ادامه، صورت

 نمايد. جلوگيري مي
 فيتعار -1-151
 سرعت ميتنظ و ريمس اطالعات افتيدر با كه استاي سامانه: ATC  مستيس -1-1-151

ي ريجلوگ ريمس در سرعت از تخلف ازي ناش سوانح بروز از رو شيپ ريمس با متناسب قطار
 .دينمايم
 نصب قطاري رو بر كه است ATC ستميس ازي بخش :ATC Onboard  واحد -2-1-151
 كنار واحد از شده افتيدر اطالعات به توجه با ،را قطار حركت بر نظارت فهيوظ و شوديم

 .دارد عهده بر ،ATC خط
 on board بين ارتباط كه است پانلي از عبارت :A.T.C  نمايشگر واحد -3-1-151   

 .نمايد مي برقرار را وراهبر
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 داده نشان راهبر به نمايشگر طريق از اطالعات ساير و مجاز سرعت سقف فعلي، سرعت
 طريق از اندازي راه درزمان اوليه اطالعات با on board سيستم ريزينامهبر نيز و شودي م

 گردد.يم انجام واحد اين كليد صفحه

 ارسال و نيتدو فهيوظ كه است ATC ستميس ازي بخش: ATC  خط كنار واحد -4-151
 ارسال لوپ راه، مدار. دارد عهده بر را ATC Onboard واحد به خط كنار از اطالعات

 بر را قطار به اطالعات ارسال فهيوظ و هستند ATC خط كنار واحد اجزاء از زيبال و تايد
 افتيدر فهيوظ ،كد كننده ديتولي واحدها و نگينترالكيا با واسطهي واحدها. دارند عهده

 .دارند عهده بر را شوند ارسال قطار به ديبا كهي اطالعات نيتدو و اطالعات
 صيتشخي برا ايلهيوس نگيگناليسي ستمهايس در راه مدار : فركانسي راه مدار -5-1-151

 ارسال امكانفركانسي،  راه مدار دري اصالحات انجام با توانيم. است قطار وجود محل
 اطالعات ارسال تيقابل كهي مدارراه. نمود فراهم را ATC Onboardواحد به اطالعات

 . شوديمي تلق ATC خط كنار واحدي اجزا ازي يك عنوان به، باشد داشته قطاررا به
مدار راه فركانسي وجود  كه ر،يمس ازي نيمعي نواحدر :  اطالعات ارسال لوپ -6-1-151

ي نواح نيا در. نمود ارسال اطالعات ATC Onboard واحد به لير قيطر از توانيمندارد، 
 راه مدار بدوناي محدوده آنكه يا و باشد شده استفاده راه مدار انواع ريسا از است ممكن
 . باشند

 محدوده ،اند شده نصب ATC ستميس آنها در كهيي رهايمس :ATC  محدوده -7-1-151
ATC شوديم دهينام. 

 محدوده در را ATC ستميس به شده مجهز قطار تيهدا كهي فرد : راهبر -8-1-151
ATCدارد عهده بر. 

 و انتخابي كيالكتر عالئم و ارتباطات كل اداره توسط كهي فرد ي:فن نيتكنس -9-1-151
 .است نمودهي ط آهن راهي آموزشها مركز دييتا به بنا را ATC ستميسي تخصصي آموزشها
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 مسافتي برابه طور موقت  كه سرعت ازي حد:  سرعت موقت تيمحدود -10-1-151
  .باشد شده مشخص ريمس ازي نيمع

 سرعت سقف عنوان به كه استي نييپا و ثابت سرعت:  شده محدود سرعت -11-1-151
 به قطار سرعت شيافزا اجازه و شوديم ظارتن ATC ستميس طرف ازاز مسير،  يمسافت رد

 ستميس كار به شروع زمان در توانديم سرعت حد نيا. شودينم داده آن از شيبي مقدار
ATC رديگ قرار استفاده مورد ،محدود نظارت حالت در يا و. 

و  نظارتها هيكل آن در كه است ATC ستميس ازي حالت:  كامل نظارت تيوضع -12-1-151
 شيپ در ريمس شده افتيدر اطالعات با متناسب ،قطار حركت سرعت بر الزمهاي كنترل

 گردد.، اعمال ميرو
 حد بر فقط آن در كه است ATC ستميس ازي حالت:  محدود نظارت تيوضع -13-1-151

 سرعت در قطار حركت كهي موارد در حالت نيا. گردديم نظارت شده محدود سرعت
 .گردد انتخاب بايست، ميباشدي ضرور شده افتيدر اطالعات به توجه بدون و نييپا

 طرف ازي نظارت و كنترل چگونهيه حالت نيا در:  نظارت بدون تيوضع -14-1-151
 . است شده داده قرار خاموش تيوضع در ATC ستميس و نشده اعمال ATC ستميس

. شوديمي تلق مجاز ATC ستميس نظر از كه استي سرعت:  مجاز سرعت -15-1-151
 .باشديم سرعت سقف از كمتر همواره مجاز سرعت

 از نقطه هر در ATC ستميس صيتشخ به بنا كهي سرعت حداكثر : سرعت سقف -16-1-151
 .باشديم حركت به مجاز قطار ،ريمس
 شده انتخاب محدودهي ط از پس قطار مجاز سرعت مقدار:  هدف سرعت -17-1-151
 سرعتي برا شده اعالم مقدار. شوديم دهينام مقصد  يا هدف سرعت ،قطار حركت ايبر

 .است مجاز سرعت از كمتر يا و برابر همواره هدف
 آن از شيب به سرعت شيافزا با كه استي سرعت حد : ترمز مداخله سرعت -18-1-151

 گريد بارتع به يا. دهديم كاهش را قطار سرعت ،ترمز اعمال با ATC ستميس مقدار،
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 قطار سرعت ،ترمز اعمال با ،دينما ريس آن از شيب قطار هرگاه كه استي سرعت تيمحدود
 .ابدييم كاهش

 توسط ،حركت از قبلي دهايبازد از پس كه استاي برگه: ATC  جواز -19-1-151
 به شده مجهز قطار آن اساس بر  و دينمايم ميتنظ راهبر يا و گردديم صادري فن نيتكنس
ATC، محدوده به كه است مجاز ATC شود وارد. 

 ازي نيمع نقاط در اطالعات ارسالي برا كه ستا ATC ستميس ازي بخش : زيبال -20-1-151
 تا. گردديم نصب لير دو نيب در كه استي زآنتنيبال. شوديم استفاده آن از قطار به ريمس

 قطار بهي بعد زيبال يا نقطه تا را ريمس لزوم مورد موارد ريسا ايي يايجغراف اطالعات بتواند
 .بدهد

 هم به كينزدي فواصل در كه زيبال چند يا دو از زيبال گروه هر : زيبال گروه -21-1-151
 ارسال قطار به گروه يك در زيبال هر از كهي اطالعات. است شده ليتشك ،شونديم نصب

 دربارهي اطالعات ،زيبال گروه هر ازي ارسالي هاداده قيطر از. هستند گرييكد مكمل شوديم
 .گردديم منتقل قطار به رو شيپ سرعت و مسافت

 كاربرد و دامنه -2-151
 محدوده در كه ATC ستميس به مجهزي لير هينقل ليوساي برا مقررات و دستورالعمل نيا

ATC است نافذ ،كننديم حركت. 
ي ط آموزش مركز دييتا با را مرتبطي فني ها آموزش ديباي فن نيتكنس و راهبر :تبصره
 .باشند كرده
 يا وجودبوده،  قطار حركتي منيا نيتامي براي كمك يستميس ATC ستميس : 151-3-ماده
 مقررات و ها دستورالعمل اجراي مفاد در قطار راهبري هاتيمسئولي ناف آن وجود عدم

 .باشدينم حركتي منيا
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 كسب به منوط، ATC محدوده در ATC به نشده زيتجهي قطارها ورود : 151-4-ماده
 قطار سيرئ توسط خط طول در وي التيتشكي هاستگاهيا در كيترافي متصد توسط مجوز

 .باشديم منطقه كنترل مركز از ،يلير هينقل وسائط ريسا راهبر يا
، ATC ستميس پپلم صحت از حركتي ابتدا در كه است موظف راهبر : 151 -5-ماده
 .يابد نانياطم
 ستميس بودن روشن به منوط، ATC محدوده به ATC به مجهز قطار ورود:  151-6-ماده
ATC جواز صدور و ATC باشديم قطار راهبر اي  يفن نيتكنس توسط . 
 با فقط ابتدا در قطار حركت ،ATC محدوده در ATC ستميس شدن روشن با:  151-7- ماده

 اطالعات تافيدر و ديجد راه مدار به ورود از پس. است ريپذ امكان شده محدود سرعت
 اطالعات با متناسب مجاز سرعت و شده وارد كامل نظارت حالت به ATC ستميس آن، از
 .گردديم ميتنظ شده افتيدر
 :آنكه مگر شود خاموش دينبا ATC محدوده در ATC ستميس:  151-8-ماده

 .باشد شده اخذ كنترل مركز از آن كردن خاموش جوزم )1
ي حت( قطار حركت مانع ATC ستميس و دنباش سريم كنترل مركز با تماس نانچهچ )2
 زمان نياول در ATC كردن خاموش نصورتيا در. گردد) شده محدود نظارت حالت در

 .گردد اخذ مجوز و دهيرس كنترل مركز اطالع به ديبا ممكن
 ستميس كردن خاموشي برا ريز حالت سه ازي يك در توانديم كنترل مركز:  151- 9-ماده
ATC دينما صادر مجوز: 

 ATC ستميسي رابخ )1

 مجاز سرعت حد از شيبي سرعت با قطار باشد الزم ،اضطرار بر بنا كهيصورت رد )2
 .كند ريس
 صورت به بالك در ريس جهت ويلكوموت ،ضرورت به بنا كهي موارد هيكلي راب )3

 .دينمايم حركت جلو به موتور
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 ديكل پپلم ديبا راهبر ،قطاري رو بر ATC ستميس كردن خاموشي برا:  151- 10-ماده
 ،مقصد به قطار دنيرس باهد و د قرار خاموش حالت در را ديكل ونموده  باز را مربوطه
 هد.د اطالعي فن نيتكنس بهرا  موضوع

 خاموشكتبي، ي زارشطي گ ،يبررس از پس است موظفي فن نيتكنس:  151- 11-ماده
 .دينما ماعالمنطقه ي كيالكتر عالئم و ارتباطات اداره بهرا  ATC ستميس كردن
مي بايست مراحل تحويل دهي  ،ATC ستميس مجدد كردن روشنجهت :  151-12- ماده

 انجام شود يفن نيتكنس توسط مجدد پپلم وي خراب رفع از پس به راهبر، 
 از پس ديبا راهبر ،باشد الزم ATC ستميس كردن خاموش كهيصورت در:  151-13- ماده

 مجدد كردن روشن به اقدام ،كنترل مركز از مجوز كسب و شده فيتعر منطقه از خروج
ATC رديپذ صورتي فن نيتكنس توسط ديبا ستميس مجدد پپلم صورتنيا در. دينما. 
 درج اطالعات صحت به مشروط ATC ستميس حيصح عملكرد كه آنجا از:  151-14- ماده
 صادر واحد توسط جواز نيا در شده ثبت قيدق ريمقاد درج باشد،يم ترمز جواز در شده
، ATC ستميسي منيا دري اتيحي پارامتر ،ترمزي وزن درصد محاسبه .استي الزام كننده

 دستورعمل با مطابق و دقت با آني اجزا صحت از نانياطم و ترمز ديبازد. شوديم محسوب
 ..شود اجراء بايد ها

 .باشد شناسنامهي داراي ستيبا قطاري رو بر شده نصب ATC ستميس هر:  151- 15- ماده
 عالئم و ارتباطات كل اداره عهده بر شناسنامه نيا اطالعات كردن روز به و هيته تيمسئول
 .باشدي مي كيالكتر
 ،شده نصب آني رو بر ATC ستميس سنج سرعت كهي چرخ قطر:  151- 16- ماده
 مورد وهمچنين پس ازهربارتراش چرخ يكساله حداكثري زمان فواصل دربايست ي م

 توسط كار، به شروعي منو در ستم،يسي ورود اطالعات در وگيرد  ارقر مجددي ريگ اندازه
 و شناسنامه اطالعات ديبا چرخ قطري ريگاندازه هر باگردد. همچنين  روز بهي فن نيتكنس
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 ارتباطات كل اداره عهده بر نكاريا انجام تيمسئول. شوند روز به نامه نييآ نيا شناسه كارت
 .باشديمي كيالكتر عالئم و

 كه ايشناسه كارتي ستيبا قطاري رو بر شده نصب ستميس هري رو بر:  151- 17- ماده
 از قبل شناسه كارت ديبازد تيمسئول. گردد نصب ،است لزوم مورد اطالعاتي حاو

 . باشديمي فن نيتكنس عهده بر حركت
 ديبا شود كم يا اضافهي واگن ،ATC به شده زيتجه قطار به كهيصورت در:  151- 18- ماده

 .شود اعمال ATC ستميس در راهبر توسط مجددا د،يجد ترمز جواز مطابق الزم، اطالعات
 و ماه 3 مدت به ATCي نگهدار و راتيتعم مركز در، ATC جواز:  151- 19- ماده

 .شوندي نگهدار وي گانيبا يكسال مدت به ديبا مركز آن دري نگهدار و ريتعم گزارشات
 سرعت تا صفر سرعت از مجاز سرعت محدوده كامل، نظارت حالت در:  151- 20- ماده

 بر رنگ كمي خاكستر با مجاز سرعت تا مقصد سرعت از و رنگ پري خاكستر با مقصد
 .شوديم داده نشان ATC ستميسي نما سرعتي رو
 به قطار شدن كينزد علت هب( باشد كاهش حال در قطار مجاز سرعت كهيصورت در

ي خاكستر رنگ برسد، مجاز سرعت حد به قطار سرعت نكهآ از زودتر هيثان چهار ،)مقصد
 سرعت حد از قطار سرعت اگر. شوديم ليتبد زرد به شينما صفحهي رو بر رنگ كم

) ترمز مداخله سرعت حد تا مجاز سرعت ازي (نارنج رنگ بهي اهيناح شود، شتريب مجاز
 لومتريك سه قطار تسرع اگر. ديآيم در صدا بهي بوق تك همزمان و شوديم داده شينما
 ATC ستميس همزمان و دآييم در صدا به ممتد بوق ،شود مجاز سرعت از شتريب ساعت بر

 زين گريد ساعت بر لومتريك دو قطار سرعت كهيصورت در. كنديم قطع را قطار تراكشن
 . گردديم قطار توقف يا و سرعت كاهش باعث ترمز اعمال با ATC ستميس يابد شيافزا

 فرمان سپس و تراكشن قطع فرمان ابتدا سرعت كاهشي برا توانديم  ATC ستميس : تبصره
ي برا الزمي ها واسطه قطارها انواع ازي برخ در اما. دينما صادر را كامل سيسرو ترمز
 نصورتيا در. ستين فراهم ATC ستميس طرف از نيفرام نياي دو هر يا وي يك اعمال
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 انجام ATC ستميس طرف ازي اضطرار ترمز مالاع با تنها آن توقف و قطار سرعت كاهش
 .شوديم

 قطار توقف اي و سرعت كاهش و اخطار مراحل محدود نظارت حالت در:  151- 21- ماده
 سرعت حد حالت نيا در. باشديم ،شد داده حيتوض 151-20- ماده بند كه آنچه مشابه
 حد از كمتري سرعت ريمقاد حالت نيا در زين مجاز سرعت محدوده. است ثابتي مقدار
 .باشديم سرعت
 ، حتي اگر ATC به شده مجهز قطاري برا خاموش يا قرمز چراغ از عبور:  151- 22- ماده
 قطاري برا قرمز چراغ از عبور طيشرا. ستين مجاز، باشد شده داده ATC توسط عبور مجوز
 هبررا توسط مجوز كسب به منوط ،نشده زيتجهي قطارها همچون ،ATC به شده مجهز
 باشد. مي حركت و ريسي جار مقررات با مطابق
 هيناح سمت هر در ديبا ،حركت در سرعت موقت تيمحدود جادياي برا:  151- 23- ماده

 فاصله در زيبال گروه هر. شود نصب) زيبال دو شامل( زيبال گروه يك ،سرعت تيمحدود
 نصب ديبا سرعت تيمحدود شروع نقطه از) متر 10 حداكثر تلرانس باي (لومتريك يك
 .باشديم فني هاي وسازه خط اداره عهده بر زهايبال گروه نيا نصب تيمسئول. شوند

ي ابتدا به دنيرس با قطار، حركت جهت در اول، زيبال گروه ازي افتيدر اطالعات اساس بر
 ادامه در. ابدييم كيلومتركاهش 30 مقدار به قطار مجاز سرعت سرعت، تيمحدود هيناح

 .گردديم بازي قبل مقدار به قطار مجاز سرعت ،دوم زيبال گروه به دنيرس با و قطار، حركت
 داده شينما سرعت نيب ساعت بر لومتريك 10 از شيب تفاوت صورت در:  151- 24- ماده
 نيتكنس به راهبر توسط ديبا موضوع ،قطار سنج سرعت و قطار ATC شگرينما توسط شده
 .شود داده گزارشي فن
 كماكان ديبا ستميس و شودينمي تلق ATC ستميسي خراب عنوان بهي حتمالا اختالف نيا

 .بماندي باق فعال
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 قطار حركت امكان ،ATC واحدكنارخط دري خراب علت به كهيصورت در:  151- 25- ماده
 مامور از مجوز اخذ وي هماهنگ از پس ديبا راهبر ،نشود فراهم ATC ستميس به شده زيتجه
. دهد ادامه حركت به محدود نظارت حالت در ،)CTC مركز يا( ستگاهياي برداربهره

 افتيدر ATC خط كنار واحد از حيصح كد كهييجا تا ديبا حالت، نيا در قطار حركت
 ATC ستميس ،نمود افتيدر اطالعات بتوان كهي راه مدار نياول در. يابد ادامه ،شودمي

 يابتدا مانند حالت، نيا در قطار سرعت. شوديم فعال كياتومات صورت به مجددا
 محدود سرعت به ،شده روشن آن در كهيي تايد لوپ يا و راه مداري انتها تا ،يندازه ارا

 افتيدر اطالعات كماكان تايد لوپ اي راه مدار نياول از خروج از پس. ابدييم ادامه شده
 .شد خواهدي تلق ATC ستميس طرف از قطار حركت اريمع خط كنار از شده
 نصب) زيبال دو( زيبال گروه يك ستگاهيا در ستانتيد چراغ هري پا در:  151- 26- ماده
 نيا قيطر از اطالعات افتيدري بعد نقطه تا فاصله و ريمس فراز و بيش اطالعات. شوديم

 .گردديم ارسال ATC ستميس به شده زيتجه قطار به زيبال گروه
 به منجر كه ستگاه،ياي عالئم زاتيتجه نصب دري رييتغ هر از پس:  151- 27- ماده
 زيتجه قطار حركت مجازي مسافتها يا و شود عالئم ستميسي ريگريمس جدول دري راتييتغ

 خط كنار واحد ازي ارسال اطالعات دري راتييتغ ديبا ،دهد رييتغ را ATC ستميس به شده
 . ديآعمل به ATC ستميس

 عهده بر ATC ستميس خط كنار احدو در آنها اعمال و راتييتغ نوع نيايي شناسا تيمسئول
 .استي كيالكتر عالئم و ارتباطات كل اداره
 به منجر كه ستگاهيا دو نيب محدوده دري خط راتييتغ گونه هر از پس:  151- 28- ماده
 تيمحدود دري دائمي رييتغ جاديا يا وي بعد ستگاهيا تا فاصله ر،يمس فراز يا بيش در رييتغ

ي ارسال اطالعات دري راتييتغبه طور موازي  ديبا ،گردد ريسم ازي مشخص مسافت در سرعت
 . ديآعمل به ATC ستميس خط كنار واحد از
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 عهده بر ATC ستميس خط كنار واحد در آنها اعمال و راتييتغ نوع نيايي شناسا تيمسئول
 .  استي كيالكتر عالئم و ارتباطات كل اداره
 :باشديم ريز رتصو به ATC جواز هري كل شكل:  151- 29- ماده
 ATC جواز

 :صدور خيتار
 :صدور ساعت

 ي: فن نيتكنس نام
 :ATC شناسه كارت اعتبار خيتار

 :دستگاه پلمب شماره
 :ويلكوموت/ قطار شماره
 : ATC سامانه به شده زيتجه قطار حركت بودن بالمانع بري مبني فن نيتكنسي امضا
 عالئم و ارتباطات كل اداره در ديبا كه ،ATC شناسنامه هري كل شكل:  151- 30- ماده
 .است ريز صورت به شودي نگهداري كيالكتر
 :ATC Onboard واحد شماره
 : ويلكوموت /قطار شماره

 :نصب خيتار
 :سنج سرعت چرخ قطر
 :چرخ قطري ريگ اندازه خيتار
 :چرخ قطري ريگ اندازهي بعد خيتار
 ي: ادوره ديبازد خيتار

 ي:ادوره ديبازد در شده مشاهدهي هايخراب يا مسائل
 :ركاريتعم نام و ريتعم خيتار ذكر با شده ضيتعو قطعات و راتيتعم شرح
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 هري كل شكل. شود نصب قطاري رو ATC ستميس هري برا شناسه كارت:  151 - 31 - ماده
 :باشديم ريز صورت به شناسه كارت
 : ATC Onboard  شماره
 :ويلكوموت /قطار شماره
 : سنج سرعت چرخ قطر
 :چرخ قطري ريگاندازه خيتار
 :چرخ قطري ريگاندازهي بعد خيتار
 :اطالعات كننده ليتكم مسئولي امضا و نام

 تامقرر مياني بالك ازسيستمي بردار بهره ومقررات دستورالعمل -152 ماده
 بالك ستميس به مجهز خطه تك و خطه دو آهن راهي رهايمس به مربوط

 ي انيم
 به دوايستگاه بين فاصل حد آهن، راهي رهايمس در خط يتظرف شيافزا منظور به  -1-152
 مياني بندي بالك ازسيستم و شده مجزاء )شمار محور با يا و وستهيپي (بندتراك لهيوس

 هايسرفاصله با ريلي نقليه وسيله ازيك بيش اعزام امكان دراينصورت .گردديم استفاده
 .داشت خواهد وجود ايستگاه دو بين فاصل حد در شده تعريف زماني

 در و شده جاديا ستگاهيا دو نيب كهيي ها بالك از يك هر به : يانيم بالك -2-152
 بالك هري ابتدا. شودمي گفته مياني بالك ،گردد نصب نيزي ورود گناليس آني ورود

ي انيم بالك بهي ورود گناليس با آني انتها و ،يانيم بالك آني ورود گناليس باي انيم
 .ددگريم مشخصي بعد

ي نماها با نما دو ،يانيم بالك هري ورود گناليس : يانيم بالكي ورود گناليس -3-152
 .باشديم ،نييپا به باال از قرمز و سبز
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 نافذ ،اند شده مجهزي انيم بالك ستميس به كهيي رهايمس همه در مقررات نيا -4-152
 شده زيتجه ATC تمسيس به خواه ريلي، نقليه وسائط همهي برا مقررات نيا تيرعا. است
 .استي الزام ،باشند نشده زيتجه ستميس نيا به يا و باشند

 زيتجه به مشروط ستگاه،يا دو نيب فاصله در ريلي نقليه وسيله يك از شيب اعزام -5-152
 . باشديم ATC ستميس به آنان

 ATC ستميس زاتيتجه نصب به مشروط ،ريمس درهري انيم بالك ازي برداربهره -6-152
 در بتوانند ديبا ،ATC ستميس به شده زيتجه ريلي نقليه وسائط وكليه باشدمي ريمس آن در
 .ندينما افتيدر را منيا سيري برا الزم اطالعاتي انيم بالك دو نيب مرز

 ي انيم بالك در اتيعمل -7-152
 ديبا بعد، ستگاهيا بهي ستگاهيا از ريلي، نقليه وسيله هر قبول و اعزامي برا -1-7-152

 قواعد مطابق ستگاهيا هر در درخواست روش. شود صادر مبدا ستگاهيا از اعزام درخواست
 .باشديم ستگاهيا آن نگينترالكيا ستميس
 ستميس طرف ازي صورت در مبدا، ستگاهيا از ريلي، نقليه وسيله اعزام درخواست -2-7-152

 بالك گناليس از پسي نايم بالك دو حداقل كه شوديم رفتهيپذ ،يانيم بالك كننده كنترل
 .باشد زاد، آستگاهياي خروج

ي انيم بالك يك حفظ باي انيم بالك در ريلي نقليه وسائطي متوال حركت -3-7-152
ي نما نيبنابرا. است ريپذامكان نقليه وسيله دو نيب در) ايمني حاشيه ايجاد جهت( آزاد
ي انيم بالك آن كه شوديم سبز A.T.C سيستم درنمايشگري زماني انيم بالك هر بهي ورود

 .باشند آزاد دو هر آن از پسي انيم بالك و
 نقليه وسيله ورود اجازهي معن بهي انيم بالك هر بهي ورود گناليس در سبزي نما -4-7-152

 .است بالك آن به ريلي
 به مبدا ستگاهيا از ريلي نقليه وسيله اعزامي براي ريگريمس به اقدام از قبل تا -5-7-152
 ها گناليس همه نباشد،ي انيمي ها بالك دري الهيوس چيه كهيصورت در مقصد، گاهستيا
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 هيبق و سبزي انيم بالك نياول بهي ورود گناليس ،يريگريمس به اقدام نياول با. هستند قرمز
 ك،ياتومات صورت به سبز،ي نما از نقليه وسيله عبور با. ماند خواهندي باق قرمز گنالهايس
 روال نيهم به. ماند خواهندي باق قرمزي مابق و شده سبز حركت ريمس دري دبع قرمز گناليس
 .ابدييم ادامه ها گناليسي نما رييتغ بعد ستگاهيا تا
 شده گرفتهي انيمي ها بالك به كننده اعزام ستگاهيا ازي ريمس كهيصورت در -6-7-152

 .بود نخواهد ريپذ انامك كننده اعزام ستگاهيا سمت به مقصد، ستگاهيا در مانور باشد،
 ستگاهيا بالك گناليس از ديگري قطار مقصد، ستگاهيا در كهيصورت در -7-7-152

 ورود سمت در ،يانيم بالكي ها گناليس همه د،ينما عبور شده اخذ مسير خالف درجهت
 زين ATC ستميس به شده زيتجهي قطارها به توقف كد حالت نيا در. شونديم قرمز قطار

 جهت در شده وارد قطار خروج با حالت نيا در قطارها مجدد حركت. ودشيم فرستاده
 سريم آن مجدد درخواست و بالك مقصد بهي قبل ريمس لغو و مقصد ستگاهيا به مخالف
 .است

 كننده اعزام ستگاهيا به برگشت به مجازي انيم بالك به شده اعزام نقليه وسيله -8-7-152
 و كنترل مركز دييتا به منوط كننده اعزام ستگاهيا به برگشت ،اضطرار طيشرا در. ستين

 با نقليه وسيله برگشت و بوده مبداء ايستگاه تا مياني بالكهاي ساير بودن خالي به مشروط
 .باشديم پذيرامكان كيلومتر 30 سرعت

 و شده واردي انيم بالك به ،يريگريمس از پس اي،نقليه وسيله كهيصورت در -9-7-152
 ريمس جهت در ،يانيمي بالكها در گنالهايس تمام برگردد كننده اعزام ستگاهيا سمت به سپس
 مجددا و باطل شده گرفته ريمس ديبا صورتنيا در. شونديم قرمز ه،ياول شده گرفته
 .شود انجامي ريگريمس
 گناليس حيصح شينما به قادر و شده خرابي انيم بالك يك كهيصورت در -10-7-152
 دري انيم بالكي واحدها به آن فهيوظ نباشد، قطارها به ATC حيصحي كدها ارسال و

 به را قطار ،يقبلي انيم بالك از شده ارسال اطالعات صورتنيا در. شوديم منتقل نيطرف
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 ،)دارد قرار حركت ريمس در وبيمعي انيم بالك از بعد كهي انيم بالكي (بعدي انيم بالك
 .كنديم تيهدا
 صورتدر اين .است خاموش يا و قرمز گناليسي نما ،وبيمعي انيم بالك در -11-7-152

 بالك از شده افتيدر حركت مجوز اعتبار مشاهده با توانديم ATC ستميس به مجهز قطار
 عبوري انيم بالك قرمز يا و خاموشي نما از توقف بدون لكوموتيو، پانلروي  يقبلي انيم

 ايستگاه دو بين قطار يك فقطحالت (كه در اين ATC ستميس به نشده زيتجه طارق. دينما
 به توجه عدم بر مبني احتياط حكم صدور و سيگنال نماي با دتوانمي  )،شودمياعزام  
 .گردد اعزام مياني سيگنال نماهاي

 موقت كاهش محدوده دري انيم بالك كانكس نصب محل كهيصورت در -12-7-152
 گردد،مينصب  باليزيه محدوديت سرعت ، با توجه به اينكه در طرفين ناحرديگ قرار سرعت

 بالك آن در واقع ATC زاتيتجه ازارسالي  اطالعاتمي بايست به منظور يكسان سازي  
  شود.  اعالم ذيربط مسئول توسط نظر مورد هيناح در سرعت تيمحدود پيش ز، ايانيم

 و يفن هاي وسازه خط  گروه ذيربط مسئول عهده بر سرعت تيمحدود محل اعالم فهيوظ
 مامور عهده بر شوديم ارسال نظر موردي انيم بالك از كهي سرعتي كدها ميتنظ تيمسئول

 . باشدي م هيناح الكتريكي وعالئم ارتباطات اداره ذيصالح
و  شده بالك وارد ،)سبزي نما( سبز چراغ دنيد با ،يلير هينقل وسائط راهبر -8-152

 .دهديم دامها شده فيتعر سرعت باي بعد بالك تا را خود حركت
 از عبور .باشدي م قرمز گناليسي پا در توقف به ملزمي لير هينقل وسائط راهبر -9-152
 حركت مجوز اعتبار ،راهبر كه باشدمي مجاز در صورتيي انيم بالك در گناليس قرمزي نما
 . نمايد مشاهده لكوموتيو A.T.C پانل در را

 در قرمز چراغ به مربوط مقررات هيكل و بوده قرمز چراغي معن به گنالهايس بودن خاموش
 .باشديم نافذ آن مورد
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 فاز نيچند در محور يك دري انيم بالك ستميس است ممكن آنكه به توجه با -1-9-152
 ستند،يني برداربهره فاز در كهي خاموشي گنالهايس صيتشخ منظور به ،برسدي برداربهره به

 ستگاهيا نيآخرهمچنين  وي انيم بالك از شده يبردار بهره منطقه ستگاهيا نياول است الزم
 .شود انجام الزمي رسان اطالع يلير هينقل لهيوس راهبر به، منطقه

 قطار يا امداد لكوموتيو كه باشد ضروري كه شرايطي در توانديم كنترل مركز -10-152
 الكدرب متوقف قطار توقف محل دقيقا اينكه به مشروط، گردد اعزام مياني بالك به نجات
 و متوقف قطار فاصل حد در نقليه وسائط ساير وايد نم مشخص احتياط برگ در را مياني

 مجوز ،باشند نموده مراجعت قبلي ايستگاه به دالگاژي صورت بهنيز  كننده اعزام ايستگاه
 .دينما صادر را قرمزي نما از عبور

 از پساند، ديدهگر توقفم مربوطه كد توسط هك قطارهائي راهبر كهيصورت در -11-152
 طيشرا وي افق ديد به توجه با تواننديم ،دننباش كنترل مركز با تماس به قادر توقف دقيقه 15
 ديبا راهبر فاصله نيا در .نمايند حركت ساعت بر لومتريك 15 تا 8 سرعت حداكثر با ريمس

 .دينما اقدام فيتكل كسب و كنترل مركز با ارتباط جهت در مستمرا
ي طيشرا هر تحت كنترل، مركز مجوز بدون ،يانيم بالك در عقب روبه حركت -12-152

 .باشديم ممنوع
 پياك با ديبا زين عالئم مامور ،ريمس به خط راتيتعمي پهاياك اعزام صورت در -13-152

 دري انيم بالك زاتيتجه به بيآس ازي ريجلوگ الكتريكي مئعال مامور فهيوظ. شود همراه
 . باشديمي خط اتيعمل نيح
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 فصل پانزدهم
 

 سيم مقررات استفاده از بي
 هاي سير و حركت و دستورالعمل





 ف عمومييوظا -153
سـيم يكـي از وسـايل ارتبـاطي راه آهـن اسـت و از طريـق آن اطالعـات          بـي   - 153-1ماده 

 گردد.  ضروري و الزم مخابره مي
ضرايب ايمنـي، تسـهيل در   در عمليات، باال بردن استفاده جهت  سيم صرفا بي:   153-2ماده 

گردد، لـذا هرگونـه تمـاس     امور سير و حركت و سرعت بخشيدن به امور جاري  واگذار مي
 باشد. است ممنوع مي خارج از حيطه اي كه طبق اين مقررات وضع شده

باشـند موظفنـد دسـتورالعمل فنـي و      سيم مي افرادي كه مجاز به استفاده از بي - 153-3ماده 
سـيم   كليه جهات فرا گيرند، عدم اطالع از نحوه كار بي سيم را از يح از بينحوه استفاده صح

 .باشد رافع مسئوليت استفاده كننده نمي
 سيم در محيط برفي يا باراني و مرطوب، كاربران موظفند هنگام استفاده از بي - 153-4 ماده

   د.جلوگيري نماين سيم با دستگاه بي رطوبتاز تماس مستقيم 
حـرارت شـديد   سـرما يـا   سيم هاي تحويلي را در معـرض   كاربران موظفند بي - 153-5ماده 

 قرار ندهند.
ايـن   سـيم باشـند.   سيم بايد داراي مدرك آمـوزش اسـتفاده از بـي    كاربران بي - 153-6ماده 

گواهينامه توسط مركز تحقيقات و آموزش راه آهن ج.ا.ا پس از طي دوره هـاي حضـوري،   
 گردد. صادر مي غير حضوري و يا آموزش سيار

سـيم كـه موجـب     بروز هرگونه رخدادي بـراي بـي  مفقود شدن يا  در صورت - 153-7ماده 
مراتـب را بـه مسـئولين     طي تنظـيم صـورت مجلـس    كاربر بايد بالفاصله ،صدمه به آن گردد
   ذيربط اطالع دهد.

بايـد طبـق دسـتورالعمل تعيـين      سـيم  بـي  وارد شـدن خسـارت بـه    در صـورت  - 153-8 ماده
، گـردد  ارت كه بطور ساليانه از سوي اداره كل ارتباطات و عالئم الكتريكـي اعـالم مـي   خس

   .اقدام و پيگيري شود
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به استثناء مـوظفيني كـه   سيم براي كليه افراد ممنوع است  بازكردن و تعمير بي - 153-9ماده 
 شوند. براي اين امر، از طريق اداره كل ارتباطات و عالئم الكتريكي، انتخاب مي

  باشند. سيم مجاز به واگذاري آن به افراد غير نمي تحويل گيرندگان بي - 153-10ماده 
مشـخص  طبـق ايـن دسـتورالعمل     مجاز كه سيم به غير كاربران واگذاري بي - 153-11ماده 
 گيرد. غير اينصورت واگذار كننده تحت پيگرد قانوني قرار ميدر  ممنوع استگردد،  مي

توسط اداره كـل حراسـت راه آهـن     سيم دستي بي موقت يا دائم مجوز حمل -153-12ماده 
به اسـتثناء   را همراه داشته باشندآندستي موظفند  هاي سيم بيصادر مي گردد و كليه كاربران 

 نمايند. مامورين سير و حركت كه مستقيما از دپوهاي مربوطه تحويل و تحول مي
در محدوده مشخص شده در مجوز حمل سيم  سيم موظفند از بي كاربران بي - 153-13ماده 
 .  استفاده كنند ،سيم بي
ايستگاهها، وسايط  بي سيم هاي دستي و منصوبه درحفظ سالمت تجهيزات   -153-14 ماده

باشد و در زمان تحويل و تحول بايد به سـالم   مينقليه جاده اي و ريلي بعهده تحويل گيرنده 
  بودن آنها دقت شود.

تحويل و تحول از طريـق يكـي   طبق فرم  بايد دستي سيم تحول بي وتحويل   - 153-15ماده 
عنـوان مجـوز    در دو نسخه تنظيم و يـك نسـخه بـه   انجام منطقه از دپوهاي بي سيم مستقر در 

 گردد.  حمل در اختيار كاربر و نسخه ديگر در دپو بايگاني مي
يم بـه دپـو و اخـذ    س كاربر پس از اتمام كار در اسرع وقت نسبت به تحويل بي - 1-15-153

 نمايد. نسخه بايگاني اقدام مي
بايـد توسـط مـامورين    قبـل از اولـين اسـتفاده،    سـيم دسـتي    باطري هـاي بـي   - 153-16 ماده

ذيصالح اداره كل ارتباطات و عالئم الكتريكي شارژ اوليه شده و سپس تحويل دپو مربوطـه  
 گردد.
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سيم دستي بايـد از سـالمت    اده از بيكاربران در زمان تحويل و تحول يا استف - 153-17ماده
صـورت اسـتفاده از آن    سـيم اطمينـان حاصـل كننـد، در غيـر ايـن       آنتن، باطري و دستگاه بي

 باشد. ممنوع مي
از شارژ كامل  سيم دستي از دپو، كاربران موظفند در زمان تحويل گيري بي - 153-18 ماده

 باطري آن اطمينان حاصل كنند.
جـز در مواقـع تعـويض ممنـوع     بسيم دستي از دستگاه  ن باطري بيجدا نمود - 153-19 ماده

 است.
متصـل بـه    سـيم دسـتي   جلـد بـي   و ، بلندگوي رولباسياستفاده از ميكروفون - 153-20 ماده

براي گروههـاي   كمربند، به منظور كاربري آسانتر و كاهش خستگي ناشي از حمل بي سيم 
   مانوري و مشاغل مشابه اجباري است.

سـيم را   كاربران موظفند هنگام هشـدار خـالي شـدن بـاطري، اسـتفاده از بـي       - 153-21ماده 
   متوقف و نسبت به شارژ باطري و يا تعويض آن اقدام نمايند.

موظـف  سيم و شـرح وظـايف،    مطابق مقررات استفاده از بيسيم  كاربران بي - 153-22ماده 
   باشند. سيم در ساعات كار مي به پاسخگوئي بي

از طـرف مقابـل مجـاز بـه       "تمـام " كاربر مورد خطاب پس از اعـالم كلمـه   - 153-23ماده 
قسـمت از مكالمـه اجبـاري     پس از پايـان هـر    "تمام"  باشد، لذا گفتن كلمه پاسخگوئي مي

 باشد. مي
نيـاز   مربوط به راه آهن كه جهت انجام امور محوله ها  كليه شركتكاركنان  - 153-24ماده 
مطابق با دستورالعمل واگذاري سرويس سـاليانه اداره كـل ارتباطـات و    يد سيم دارند با به بي

 اقدام نمايند.عالئم الكتريكي 
روند واگـذاري تجهيـزات بـه كـاربران جديـد و يـا افزايش/كـاهش تعـداد          - 153-25ماده 

 باشد: سيم مطابق ذيل مي تجهيزات بي
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از بـه افـزايش تعـداد    هـا در صـورت نيـ    ادارات كل ستادي/ مناطق و شـركت  - 1-25-153
سيم بايد نياز خود را بهمراه داليل توجيهي به اداره كل سيروحركت اعـالم نماينـد. اداره    بي

كل سير و حركت موارد دريافتي را پس از تاييد جهت بررسي و تصميم گيري به اداره كل 
 نمايد. ارتباطات و عالئم الكتريكي اعالم مي

سيم، متقاضيان بايد درخواسـت   ضطراري به تامين بيدر صورت نياز فوري و ا - 2-25-153
وحركت ارسال و پـس از اخـذ تاييديـه     كتبي خود بهمراه داليل توجيهي را به اداره كل سير

 جهت بررسي فني و تصميم گيري به اداره كل ارتباطات و عالئم الكتريكي ارجاع نمايند.  
مقررات پس از تهيـه گـزارش   سيم جهت كاربران خارج از اين  درخواست بي - 3-25-153

توجيهي بر حسب موضوع به يكي از ادارات كل سيروحركت (موارد صرفا مرتبط با سـير و  
حركت) و يا اداره كل ايمني و نظارت بر شبكه (موارد تغيير قانوني) ارجـاع و پـس از تاييـد    

 گردد.كميسيون عالي سوانح جهت اقدام به اداره كل ارتباطات و عالئم الكتريكي ارجاع 
هـا در زمـان    اداره كل ارتباطات و عالئم الكتريكـي پـس از تاييـد درخواسـت     -4-25-153

مقتضي و بر حسب اولويت درخواستهاي ارجاع شده، با توجه به موجودي تجهيزات نسـبت  
 به واگذاري موارد و در صورت عدم موجودي نسبت به تامين اقدام خواهد نمود.

در مناطق (از قبيل بسته شدن ايستگاه، حذف كاربر و ...)  سيم كاهش نياز به بي -5-25-153
 بايد توسط اداره كل سيروحركت به اداره كل ارتباطات و عالئم الكتريكي اعالم شود.

 ط نقليهئو ساير وسا وظايف مأمورين قطار
و رانندگان  ، مأمورين فنيساي قطارهاي باري و مسافري، لكوموتيورانانؤر - 153-26ماده 
سـيم توجـه    ارسـالي از طريـق بـي    يپيامهابه نقليه ريلي هنگام سير در بالك موظفند ط يوسا

مواردي را كه مغاير با مقررات عمومي سير و حركـت و دسـتورالعملهاي فنـي     نمايند و فقط
 صادره نباشد اجرا نمايند.  

ن، به منظور ثبت و ضبط مكالمات، هرگونه تبادل اطالعات بين لكوموتيـورا  - 153-27ماده 
 گردد. سيم انجام مي رئيس قطار و يا ديگر مأمورين موظف در قطار بوسيله بي
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باشند از  سيم مي ارتباط بين مأمورين موظف قطارها كه مجاز به استفاده از بي - 153-28ماده
 پذيرد.   هاي مشابه انجام مي طريق كانال متداول يا ساير سيستم

ار با متصديان ترافيك يا مراكز فرماندهي در بستر انتقال پيامها بين رئيس قط - 153-29ماده 
 پذيرد.   انجام مي ثابتسيم  شبكه راديويي ترانك از طريق لكوموتيوران و بوسيله بي

در صورت اختالل در شبكه ترانك كليه لكوموتيوها و وسـائط نقليـه ريلـي     - 153-30ماده 
 بوطه مطـابق مـوارد تقسـيم كانـال    مر سيم را از شبكه ترانك خارج و از كانال متداول بايد بي

 استفاده كنند
 ايستگاه  وظايف مأمورين

ط نقليـه  ياطالعات بـين وسـا   هرگونه تبادلبه منظور ثبت و ضبط مكالمات،  - 153-31 ماده
همچنــين بــين مــأمورين مــانور بــا يكــديگر و  ها وريلــي در حــال ســير در بــالك و ايســتگاه

  رد.يگ سيم انجام مي يله بيوس ههاي كاري ب گروه مأمورين ايستگاه و
مكالمات طوالني و مخابره مشخصات قطار و موارد مشـابه بـين دو ايسـتگاه     - 153-32ماده 

انجـام شـود و در چنـين مـواقعي     /پارتي اليـن  وسيله تلفن هيا ايستگاهها و مراكز كنترل بايد ب
   باشند. سيم نمي مأمورين مجاز به استفاده از بي

بــي تجهيــزات ارتبــاطي ديگــر (تلفــن و امثــالهم) بــراي ارســال درصــورت خرا -1-32-153
  د.درگ ميسيم استفاده  از بيمطابق مقررات قطع ارتباط،  ،اطالعات

چنانچه ا توقف قطار در بين راه (به هر علت) يهنگام تشكيل ايستگاه موقت  - 153-33ماده 
  م استفاده نمود.سي توان از بي استفاده از وسايل ارتباطي متداول مقدور نباشد مي

مانورچي تنها حق صحبت با سرمانورچي را دارد و نبايد با لكوموتيـوران يـا    - 153-34ماده 
 متصدي ترافيك صحبت نمايد.  

ــاده  ــانوري در شــبكه   - 153-35م ــه مكالمــات گروههــاي م ــد در يكــي از   كلي ترانــك باي
رد كـه مطـابق   انجـام گيـ    Gالي (شماره تعريف شـده بـراي گـروه مـانوري)     G1گروههاي 

  .گردد ميانتخاب  دستور مسئول وقت ايستگاه

مقررات بيسيم و دستورالعمل هاى سير و حركت مقررات عمومى سير و حركت

٤٠٧



سيم دستي  كليه مكالمات مسئول و متصدي ترافيك با گروه مانور از طريق بي - 1-35-153
 انجام خواهد گرفت.

سـيم را از   بايد بي مأمورين ايستگاهدر صورت اختالل در شبكه ترانك كليه  - 153-36 ماده
   استفاده كنند. مربوطه مطابق مواد تقسيم كانال ال متداولشبكه ترانك خارج و از كان

 تقسيم بندي كانالهاي متداول  
كليه مكالمات مـأمورين موظـف    در زمان عدم وجود پوشش شبكه ترانك، - 153-37ماده 

قطارهاي باري و مسافري با رئيس قطار و رؤسـاي قطـار بـا متصـديان ترافيـك ايسـتگاهها و       
 گردد:  پوشش كانال متداول بايد به شرح ذيل انجام  مراكز كنترل در محدوده

 )  1آذربايجان كانال ( -محور تهران  - 1-37-153

 )  1گيالن كانال ( -محور سياه چشمه - 2-37-153

 )  1ميبد كانال ( -محور سيستان - 3-37-153
 ) 1بندرعباس كانال ( -محور كاشمر  - 4-37-153
 )  2( جنوب كانال -محور تهران  - 5-37-153
 )  2كرمانشاه كانال ( -محور سمنگان  - 6-37-153
 ) 2بوشهر كانال ( -فارس -محور اصفهان  - 7-37-153
 ) 3خراسان كانال ( -محور تهران  - 8-37-153
 )3اصفهان كانال ( -محور قم  - 9-37-153

 )3شرق كانال ( جنوب -كرمان -يزد -محور قم  - 10-37-153
 )3شمال كانال ( -محور تهران  - 11-37-153

سـيم و دسترسـي سـريع     منظـور يكنـواختي در اسـتفاده از گروههـاي بـي     ه ب - 153-38ماده 
 :گردد مي به شرح ذيل به گروه مورد نياز تقسيم بندي ايستگاهها مأمورين

متـداول معـادل نوشـته     يي كه بيش از دو دسته مانور دارند، كانـال در ايستگاهها :1-38-153
MT-TRFIC هــا، ســاير  ارتبــاط ســرمانورچيخــتص بــه ســيم م رافيــك) در بــي(متصــدي ت

مقررات بيسيم و دستورالعمل هاى سير و حركت مقررات عمومى سير و حركت

٤٠٨



و چنانچـه متصـدي    باشـد  مـي  مأمورين ايستگاه و گروههاي كاري مجاز با متصدي ترافيـك 
 Mها و گروههـاي كـاري صـحبت نمايـد بايسـتي بـه كانـال         ترافيك بخواهد با سرمانورچي

 برگردد.  MT-TRFICمربوط به آن گروه برود و پس از پايان مكالمه به كانال 
خـتص بـه گروههـاي    سـيم م  بي M)شماره تعريف شده( الي M1 كانالهاي -2-38-153

  باشد. مانوري وگروههاي كاري در ايستگاهها مي
نبايد دائماً و بدون دليـل اشـغال باشـد. بـدين منظـور       MT-TRFIC كانال -3-38-153

ضـروري و الزم مخـابره    استفاده از اين گروه بايد با حداقل زمان صورت گرفته و موارد
  شود.

 اسـت  سيم ايستگاه را دارد موظف نياز به مكالمه با بي سر مانورچيچنانچه  -4-38-153
طابق مقررات نحوه تماس گيـري اقـدام   قرار داده و م MT-TRFIC سيم را در گروه بي
   د.نماي

اشـد. بـدين   هاي تخصيص داده شده نبايد دايما و بدون دليـل اشـغال ب   كانال - 153-39ماده 
منظور مكالمه با كانال تخصيصي بايد در حداقل زمـان صـورت گرفتـه و مـوارد ضـروري و      

 الزم مخابره شود.
ول وقـت  ئعهـده مسـ   اختصاص كانال متـداول بـراي گروههـاي مـانوري بـه      - 153-40ماده 

 باشد. ايستگاه مي
 ،لم باشـد گروههاي كاري در زماني كـه شـبكه ترانـك در حـال كـار و سـا       - 153-41ماده 

 و با متخلفين برخورد قانوني خواهد شد. اجازه استفاده از كانالهاي متداول را ندارند
 سوانح و حوادث و تماس اضطراري

موظفند هنگـام بـروز    لكوموتيورانان، متصديان ترافيك و مراكز كنترل كليه - 153-42ماده 
ضطراري مسئولين، مـأمورين  گردد با برقراري تماس ا هرگونه نارسائي كه منجر به حادثه مي

  را در جريان امر قرار دهند. ، آنهاو وسائط نقليه در حال سير مرتبط با حادثه احتمالي
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 در شـبكه ترانـك   مخصوص حالتهاي فوق العـاده و فـوري   ،تماس اضطراري -153-43ماده
   باشد و مأمورين مجاز نيستند در حالت عادي از تماس اضطراري استفاده نمايند. مي
و در  هاي اضطراري را بررسـي  موظف است تماسروزانه كميسيون گراف  - 153-44ده ما

  صورت مشاهده خالف، اقدام الزم بعمل آورد.
هـاي   اداره كل ارتباطات و عالئم الكتريكي موظف اسـت گـزارش تمـاس    - 153-45ماده 

 اضطراري را به كميسيونهاي گراف مناطق راه آهن اعالم نمايد. 
 سيم بي تعميرو  نگهدارين وظايف مأموري

 .  سيم موظفند در تمام ساعات شبانه روز انجام وظيفه نمايند مأمورين دپو بي - 153-46 ماده
سـيم از فـرم دو    سيم موظفند جهـت تحويـل و تحـول بـي     مأمورين دپوي بي - 153-47 ماده

 برگي مربوطه استفاده نمايند.  
سـيم موظـف اسـت     مـأمور دپـوي بـي    سـيم،  پس از دريافت درخواست بـي  - 153-48 ماده

 سيم و متعلقات را در فرم تحويل و تحول وارد نمايد.  مشخصات كاربر و مشخصات بي
سـيم، همـراه    فرم تحويل و تحول بايد توسط كاربر امضاء و كارت تردد بـي  - 153-49 ماده
 سيم و متعلقات آن، به كاربر تحويل گردد.  بي
سـيم   سيم در دفتر دپوي بي و تحول تا زمان عودت بي برگ اول فرم تحويل - 153-50 ماده

 شود. نگهداري مي
سـيم را بـا تجهيـزات جـانبي (ميكروفـون، بلنـدگوي        مـأمورين موظفنـد بـي    - 153-51 ماده

 سيم) در اختيار كاربران قرار دهند.   رولباسي و جلد بي
سـالمت  سـيم موظـف اسـت در زمـان تحويـل و تحـول از        مأمور دپوي بـي  - 153-52 ماده

سـيم ميكروفـون و بلنـدگوي رولباسـي      سيم و متعلقات آن (آنتن، باتري، جلد بـي  دستگاه بي
 و... ) اطمينان حاصل نمايد. 

سـيم و   سيم موظف است پس از تحويل گرفتن دسـتگاه بـي   مأمور دپوي بي - 153-53 ماده
 يد. سيم را به كاربر استرداد نما متعلقات آن، برگه اول فرم تحويل و تحول بي
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 سيمهاي دستي موقت بايد به محض اتمام كار به دپو تحويل شوند. بي -1-53-153
سـيم،   سيم موظف است پس از تحويـل گـرفتن دسـتگاه بـي     مأمور دپوي بي - 153-54 ماده

 باتري آنرا طبق دستورالعمل شارژ باتري، شارژ نمايد.  
قبـل از تحويـل بـه كـاربر      سـيم  سيم موظف به تميزكاري بي مأمور دپوي بي - 153-55 ماده
 باشد.   مي
سـيم در صـورت بـروز هرگونـه خرابـي يـا خسـارت بـه          در زمان تحويل بي - 153-56 ماده
 سيم تهيه و به امضاي كاربر رسانيده شود.  سيم از سوي كاربر، بايد صورتجلسه خرابي بي بي

(معرفـي شـده    سيم به همكاري با بازرسين بي موظف سيم بي مأمورين دپوي -153-57 ماده 
 باشند.  توسط اداره كل حراست راه آهن) مي

مامور دپو بايد طبق دستورالعمل و توسط باتري تستر نسبت به تست باتري  -153-58ماده 
 هاي تحويل گرفته شده اقدام نمايد.

 راه آهن سيم در كاربران بي -153-59 ماده
  د:نگرد ميبخش به شرح ذيل تقسيم سه سيم در راه آهن به  كاربران بي

 سيروحركت امور  -1-59-153
 نظارت امور -2-59-153
 امور متفرقه -3-59-153
 حركت : و سيرامور  سيم در كاربران بي -1-59-153

 اولويت تقسيم كرد:سه توان به  مي سيروحركت را امورها براي  سيم كاربرد بي
 درعمليات  استفاده ضرورت  -اولويت اول  -1
 بردن ضرايب ايمني باال -اولويت دوم  -2
 جاري  سرعت بخشيدن به امور و عمليات تسيهيل در -اولويت سوم  -3
 اولويت اول : -1-1-59-153

 :عبارتند از سيم گردند  مجهز به بي بايدكه دراولويت اول  افراد ذيل ادارات و
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 سيم دستي)   سرمانورچي (بي -1
 سيم دستي)    (بي و مسافري روساي قطارهاي باري -2
 )دستيسيم  بي( افيكمسئول تر -3
 سيم دستي)   سيم ثابت و بي بيمتصديان ترافيك كليه ايستگاهها ( -4
 سيم دستي) بيوساي كليه ايستگاههاي تشكيالتي (ر -5
 سيم دستي) بي و ثابتسيم  بالك (بي كليه لكوموتيوهاي در -6

 )ثابتسيم  كليه لكوموتيوهاي مانور (بي -7
 ) ثابتسيم  كليه درزين ها (بي -8
 )  و بي سيم دستي ثابتسيم  خط (بي مكانيزه كليه ماشين هاي -9

 دستي)  ثابت و بي سيم سيم اعزام قطارهاي مسافري (بيستاد  -10

 )ثابتسيم  سيم دستي و بي (بي ها كليه برف روب -11
ا متصـدي مربوطـه از اداره كـل ارتباطـات و     يـ  С.T.Cكنترل يا فرمانـدهي پانـل    -12

 ديسپچر)دستگاه (الكتريكي عالئم
   ) ستيد سيم سيم ثابت و بي ( بي ستاد بحران ستاد نوروزي و دفتر -13

 سيم دستي ) گذاري (بي مسئول كارگاه بهسازي و بازسازي و ريل -14

 سيم دستي ) (بي گذاري سرپرست اكيپ كارگاه بهسازي، بازسازي و ريل -15

 سيم دستي ) اكيپ قطارهاي حامل بارهاي خارج از گاباري (بي -16

 )سيم دستي  راهنما ( بي -17

 )بي سيم دستي  سربازديد كننده ( -18

 مامور فني و انتهايي قطارهاي مسافري (بي سيم دستي) -19
سيم جهت دفتر ستاد نوروزي و سـتاد بحـران بـا نظـر      مدت واگذاري بي  -1-1-1-59-153

 معاونت بهره برداري و سيروحركت خواهد بود.
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سـيم ازدپوهـاي بـي     گذاري، بي براي كارگاه بهسازي و بازسازي و ريل  -2-1-1-59-153
 گردد.  سيم تحويل مي

براي اكيپ قطارهاي حامل بارهاي خارج از گاباري تنهـا يـك دسـتگاه     -3-1-1-59-153
 گردد. بي سيم تحويل مي

مسئول و متصدي ترافيك ايستگاه تشكيالتي فقط در زمان مـانور اجـازه    -4-1-1-59-153
 سيم دستي را دارد. استفاده از بي

 اولويت دوم : -2-1-59-153
 :عبارتند از سيم گردند  مجهز به بي بايد دوماولويت  كه در افراد ذيل وادارات 

 )سيم دستي بازديدكننده (بي -1
 )سيم دستي سوزنبان (بي -2
 )سيم دستي مانورچي (بي -3
 راهدار (بي سيم دستي) -4
 اولويت سوم : -3-1-59-153

 :عبارتند ازسيم گردند  مجهز به بي بايد سومكه دراولويت  افراد ذيل ادارات و
 )سيم دستي (بي رؤساي حوزه هاي خط و ابنيه فني -1-3-1-59-153
هاي مسافري در ايستگاه تهران كـه ارتبـاط آنهـا فقـط بـا       تعميرات سالن -2-3-1-59-153

 باشد (بي سيم دستي) ستاد اعزام قطارهاي مسافري در ايستگاه تهران مي
  :نظارت  امور يم درس كاربران بي -2-59-153

 توان به دو اولويت تقسيم كرد: مي نظارت را امور كاربرد در
 درعمليات  استفاده اولويت اول : ضرورت  -1-2-59-153
 امور  سرعت بخشيدن در اولويت دوم : تسهيل و -2-2-59-153
 اولويت اول : -1-2-59-153

 :عبارتند از يم گردند س مجهز به بي بايد اولكه دراولويت  افراد ذيل ادارات و
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 ) ثابتسيم  كليه خودروهاي سوانح (بي -1
، روساي ادارات و گروههـاي سـير و حركـت، ايمنـي و     معاونين فني وكل كليه مديران  -2

 سيم دستي)   (بي نظارت بر شبكه، خط وسازه هاي فني و ناوگان مناطق راه آهن
 سيم دستي) معاونين راه آهن (بي ديرعامل وم -3
دارات كل ايمني و نظـارت بـر شـبكه، سـيروحركت، نيـروي كشـش،       (ا مديران ستادي -4

 م دستي)  يس (بي هاي فني و ارتباطات و عالئم الكتريكي) واگنهاي باري، خط و سازه

 اولويت دوم : -2-2-59-153
 :عبارتند ازسيم گردند  مجهز به بي بايد دوماولويت  كه در افراد ذيل ادارات و

 دستي) متحرك و، ثابتسيم  حراست (بي -1-2-2-59-153
ساختمان و تاسيسات و گروهها در ادارات كل راه آهن،  روساي ادارات -2-2-2-59-153

 )  سيم دستي بيو ارتباطات و عالئم الكتريكي (
 و نوع تماس واگذاري امكانات شبكه ترانك -153-60ه ماد

ن توسـط  اطالعـات بـين قطـار در بـالك و ايسـتگاههاي طـرفي      تبـادل  ر نـوع  ه -60-153 -1
  رد.يگ انجام مي ترانكسيم  بي
مـأمورين از جملـه رئـيس    ديگـر   و راناطالعـات بـين لكوموتيـو    تبادل هر نوع -2-60-153

  د.يرگ انجام مي سيم دستي شبكه متداول توسط بيقطار، سرمانورچي و مامور راهنما 
اره كـل  توسـط اد  شـده  گرفته نظر سيم طبق امكانات در بي رشبكه ترانك هرد -3-60-153

از آن اسـتفاده  باشد كـه گروههـاي كـاري     ريزي مي قابل برنامهارتباطات و عالئم الكتريكي 
 .نمايند مي

 امكانات مأمورين ايستگاهها و قطارها  -4-60-153
 سيم  سيم با بي تماس بي -1-4-60-153
 تماس كنفرانسي -2-4-60-153
 تماس اضطراري  -3-4-60-153
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 (فقط قطار)بكه راه آهن كل ش تماس در -4-4-60-153
 تماس در منطقه (فقط ايستگاه) -5-4-60-153

 و خودروها ط نقليه ريليئوسا امكانات -5-60-153
 سيم  سيم با بي تماس بي -1-5-60-153
 (تلفن داخلي) فقط خودروها PABXسيم با  تماس بي -2-5-60-153
 (تلفن شهري) فقط خودروها PSTNتماس بي سيم با  -3-5-60-153

 كل شبكه راه آهن تماس در -4-5-60-153            
   حراست، آتش نشاني، پليس) بازرسي (بسيج، نظامي و واحدهايامكانات  -6-60-153

 سيم   سيم با بي تماس بي -1
 (تلفن داخلي) PABXسيم با  تماس بي -2
 (تلفن شهري) PSTNتماس بي سيم با  -3
 تماس كنفرانسي   -4
 فقط گروه بازرسي)كل شبكه ( تماس در -5
 گروهها) كل(منطقه  تماس در -6

امكانـات گروههــاي مـانور، گــروه بازديدكننـده ، دفــاتر، سـتادهاي عمليــاتي،      -7-60-153
 سوزنبان و سايرگروههاي كاري

 سيم  سيم با بي تماس بي -1-6-60-153
 تماس كنفرانسي   -2-6-60-153

 منطقهتماس در  -3-6-60-153            
 )RCو  C.T.C(و مراكز فرماندهي عالئم الكتريكي كنترل امكانات  -8-60-153

  سيم بي باسيم  بيتماس  -1-7-60-153
 تماس اضطراري  -2-7-60-153
 تماس كنفرانسي   -3-7-60-153
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 منطقه تماس در -4-7-60-153           
 سيم با بينحوه مكالمه  -153-61ماده 

 اولنحوه مكالمه در شبكه  متد -1-61-153
 باشد. سيم مخاطب مي سيم روشن و در كانال مورد نظر با بي اطمينان حاصل كنيد بي-1
 باشد. اطمينان حاصل كنيد هيچ مكالمه اي بر روي كانال مربوطه نمي-2
 كنيد. آغاز "سالم"كلمه  با مكالمات را-3
 طرف مخاطب متوجـه شـود صـحبت شـما     گفته شود تا "تمام"انتهاي مكالمات كلمه  در-4

 تمام شده است.
 .  مخاطب قرار دهيد سيم مخاطب را بي-5
 سيم مخاطب جواب دهد. شويد كه بي منتظر-6
 6و5سيم مخاطب جواب نداد مراحـل   بي صورتي كه مدت زمان زيادي طول كشيد و در-7

 .كنيد را تكرار
  .گردد سيم مخاطب جواب داد اطالعات الزمه بين طرفين رد وبدل مي صورتي كه بي در-8 

ايستگاه ري حركت كـرده   از هستم و »ف يك مشهد« سالم ايستگاه بهرام قطار"بطورمثال : 
   "هستم تمام. 18 كيلومتر در و
 درشبكه ترانك   مكالمه نحوه  -2-61-153
    عالمـت  TAITسـيم دسـتي    بـي  باشـد (در  شبكه مي سيم در اطمينان حاصل كنيد بي -1
سـيم   بـي  در ين صفحه نمـايش بـه حالـت ثابـت درآمـده باشـد و      يمت راست پاس قسمت در

T2040  درقسمت سمت راست پائين صفحه نمايش نوشتهSVC به حالت ثابت باشد(. 
 :چك كنيدآنها را  نباشد به موارد ذيل دقت و برقرار 1صورتي كه بند در-2
د كه آنتن بـه كـانكتور   اطمينان حاصل كني TAITمتحرك  سيم بي سيم دستي و در بي-1-2

 آنتن متصل باشد  
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سـيم دروضـعيت    اطمينان حاصل كنيـد بـي   TAITمتحرك  سيم بي سيم دستي و در بي-2-2
 در وضعيت شبكه متداول اسـت بـه وضـعيت شـبكه ترانـك در      (اگر .باشد شبكه ترانك مي

 آوريد)
ايـد موضـع    دهمحدوده شبكه ترانك خارج ش از باشد احتماال مورد فوق برقرار دو اگر-3-2

 گيرد. شبكه قرار تان در سيم دهيد تا بي خود را تغيير
سيسـتم   نگيـرد احتمـاالً   سيم در شـبكه قـرار   انجام داده و بيرا  2-3صورتي كه بند  در-4-2

 به مسئول شبكه اطالع داده شود. داشكال دارد كه باي
كانـال شـبكه    داراي سـيم شـما   بـي  باشـد و  برقـرار  2-4صورتي كه حالت فوق بند  در-5-2

 شـرايط مكالمـه در   توانيـد بـا   باشد به كانال يك  وضعيت شبكه متداول رفتـه مـي   متداول مي
 تان ادامه دهيد. شبكه متداول به مكالمه

داريـد   محدوده ايسـتگاهها قـرار   در وضعيت شبكه متداول هستيد و صورتي كه در در-6-2
 تا اقدامات الزم صورت پذيرد. به مسئولين ايستگاه خرابي سيستم را اطالع دهيد حتماً

اطمينان حاصل كنيد  آورديد و به وضعيت شبكه ترانك در سيم را مدتي باز بي پس از-7-2
  .آمده است بوجود 1شرايط بند 

 باشـد  گيري مـي  نياز به شماره خطوط تلفني ها يا سيم بيديگر  تماس باانواع براي برقراري -3
كـل ارتباطـات و عالئـم الكتريكـي، شـماره گيـري و        دسـتورالعمل اداره طبـق   بنابراين بايـد 
 .مكالمه نماييد

 راديويي مكالمات ضبط ستميس از برداري بهره مقررات -154 ماده
 بهبود جهت در آن از مناسبي بردار بهره ،مكالمات ضبط ستميس از هدف -154-1ماده 
 سوانح از ياصول و حيصحي ريشگيپ آن تبع بهو ي منياي ارتقا و حركت و سير عتيوض
 .باشد مي

 ريس حال دري وهايلكوموت اكثر در حاضر حال در كه مكالمه ضبط ستميس  -154-2ماده 
 نيمسئول با ورانانيلكوموت ماتلمكا شنود منظور به دهيگرد نصبي مسافر وي باري قطارها
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 واردم در تا باشد يم آنها رينظ اتممكال و قطارها ريسا ورانانيلكوموت اي ستگاههايا كيتراف
 ريس مراحل از ديمف اطالعات كسب و وستهيپ وقوع به اتفاقات ليتحل و هيتجز جهتي مقتض

 مدخليذ كارشناسان توسط ورانانيلكوموتي فراروي ها ينارسائ و مشكالت بهيي آشنا و
ي بررس جهت نيمأمور ريسا و ورانانيلكوموت عملكرد وهيشرفته و گ قراري بردار بهره مورد
در  مكالمات كه باشد مي ضروري منظور نيبد .گردديي شناساي درست به هشد انجام اتيعمل

 كاسته نيمأمور حدود از خارج و اضافه گفتمان از هم تا انجام گيرد مشخص چارچوب
 نيمأمور اتكاء نقطه به كه دشو انتخابي نحو به گفتمان نحوه اتيعمل مواقع در هم وشده 
 .گردد بدل حركت و سيري فيك بهبود جهت در
 كهي فني دستورالعملها مجموعه از عبارتست ميسي ب مكالمات ضبط مقررات -154-3ماده
 و ستگاههايا كيتراف نيمسئول با ورانانيلكوموت گفتمان نحوه ازي بردار بهره با رابطه در

 قيطر از كه قطارها ريس محور مشكالت به شدن واقف زين و عمل وهيش از اطالع
 .است دهيگرد نيتدو ،شود يم انيب ورانانيلكوموت
 ثابت ميسي بي نگهدار و حفظ در كه باشند يم موظف ورانانيلكوموت -154-4ماده

 مقررات و دستورات ازي مند عالقه كمال با منظور نيا نيتامي برا و باشند كوشا ويلكوموت
 كيتشر با و نمودهي رويپ آمده مقررات نيا در كه آنان اتيعمل و فيوظا به مربوط
 .دهند قرار اجرا مورد قطار سيرئ باي مساع
 سپس و آغاز سالم كلمه با را مكالمات كه باشند يم موظف ورانانيلكوموت -154-5ماده
 مورد ستگاهيا وضوح به و نموده مشخص را قطار نوع و شماره و ويلكوموت شماره و خود

 كلمه همكالمي انتها در و عنوان را موضوع مخاطبيي شناسا از پس و برده نام را خطاب
 هيكل در كه است الزم گردد صحبت اتمام متوجه مخاطب طرف تانمايد  اظهاررا  تمام

 ارتباط بتوانند كاربران ريسا تا ديآ بعملي خودداري اضاف كلمات گفتن از مذاكره مراحل
 .ندينما برقرار
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ي برا فهم قابل تا گردد انيب واضح وي فارس زبان به مكالمات كه باشد ميي ضرور نيهمچن
 . باشد مكالمه ضبط ستميسي بررس كارشناسان و كاربران همه
 و خاموش را ميس يب كباري ،حركت از قبل باشند يم موظف ورانانيلكوموت -154-6ماده

 نانياطم ويلكوموت در منصوبه ستميس و ميسيب كاركرد سالمت از تا نمايند روشن مجددا
 ستميسي خراب صورت در( نباشد كار به آماده ستميس دو از كيهر چنانچه و ندينما حاصل
 را ربطيذ نيمسئول )دينماي مي خراب توجهم را ورانيلكوموت ،يصوت آالرم مكالمه، ضبط
 .ندينما اقدام دستور مطابق و مطلع

 در قيتعل حالت به مربوطه  مقررات هيكل مكالمه ضبط ستميسي خراب صورت در -1-6-154
 .ديآ يم

 تا باشند يم موظف ورانانيلكوموت ،نظر مورد قطار به ويتلكومو اتصال از پس -154-7ماده
 ندينما بازگو نيمأمور عملكرد وهيش از كامل اطالع جهت به را ترمز شيآزما مراحل هيكل
 :گردد ضبط ليذ بشرح انان عملكرد تا

 ورزندي م مبادرت آن به كننده ديبازد و قطار سيرئ كه ترمز شيآزما شروع زمان -الف
 .گردد ذكر
 پاسخ به موظف گردد يم صادر ران ويلكوموت به قطار نمودن ترمز فرمان كه يزمان -ب

 .گردد ضبط ستميس توسط تا بوده فرمان
 به كننده ديبازد و قطار سيرئ كه واگنهاي ريگ ترمز رب نظارت مرحله انيپا از پس -ج

 .دينما اعالم ورانيلكوموت به را مرحله انيپا زمانبايد  قطار سيرئ ،رسنديم قطاري انتها
ي انتها فشار آنكه از پس و داده را ترمزي آزاد فرمان سپس كننده ديبازد و قطار سيرئ)د

 را قطاري انتها فشار، مانومتر دستگاه توسط كننده ديبازد ،ديرس خود حداكثر به قطار
 زين ورانيلكوموت و گردد اعالم ورانيلكوموت به قطار سيرئ توسطي ستيبا آن زانيوم محاسبه

 آزادي واگنها كفشك ،قطار سيرئ اتفاق هب كننده ديبازد سپس و دهدي م پاسخ آن تكرار با
 خاتمه ساعت ،واگنها ترمز بودن آزاد بر نظارت اتيعمل انيپا از پس و كنترل زين را شده
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 نانياطم قطار سيرئ تا داده پاسخ آن به زين ورانيلكوموت و عنوان را ترمز شيآزما اتيعمل
 .است رفتهيپذ انجام حيصح اتيعمل كه دينما حاصل
 كننده ديبازد و رديگي م صورت ترمز شيآزما كه راه نيبي ستگاههايا در: كي تبصره
 .ديآ مي عمل به مقررات مطابق قطار سيرئ توسط ترمز شيآزما مراحل ندارد وجود
 هعهد بر ترمز شيآزما جهت در ويلكوموت داخل اتيعملي مسافري قطارها در: دو تبصره
 .باشد يم كارورز  ورانيلكوموت
ي ستگاههايا در را قطار ازي بخش اي تمام هرگاه باشدي م موظف قطار سيرئ -154-8 ماده

ي دست ترمز چند كه دينما اعالم مكالمات ضبط جهت ورانيلكوموت به نموده منفصل راه نيب
 گذاشته اگنو شماره ذكر با محور كدام ريز در خط كفش و شده بسته واگنها نيكدام در

ي هماهنگ قطار وزن با شده بستهي دست ترمز تعداد كه دينما اعالم وضوح به و است شده
 .دارد
 در اترمقري براجرا عالوه باشندي م موظف ريس نيح در رانان ويلكوموت -154-9ماده
 اطالع به لومتريك و محل قيدق ذكر با ميسي ب دستگاه توسط را مشكالت ليذ موارد
ي بعد اتفاقات از مانع آنان ستهيبا اقدامات با تا دهيرسان نيطرفي گاههاستيا نيمسئول
 اعالمي فرمانده مركز به باشند يم C.T.C وRC  پوشش تحت كهيي رهايمس در(گردند

 ):ندينما يم
 گريد علت هر بهي كاف ديد عدم و ظيغل مه وجود: الف
  برفو يا  ماسه خاك، از خط شدن دهيپوش و طوفان قعامو در: ب
 داده ترانشه اي كوه زشير اي ليس انيجر احتمال ،ديشدي بارندگ اثر در كه يموارد در: ج

 شود
 لرزه نيزم بروز مواقع در: د
 دري عاد ريغي تكانها موجب كهي نحو به خط ديشدي خراب وي افتادگ هرگونه: ه

 گردد  ويلكوموت
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 ناهنجاردري هاتكان باعث كهي خروج وي ورودي سوزنها دري خراب وي  افتادگ: و
 گردد ويلكوموت

 خط اطراف در ليقب نيا ازي موارد و  مشكوك افراد اي و شتر سرگرداني ها گله وجود: ز
 در مجاز ريغي ها محل از هينقل وسائط عبور مشاهده اي آهن راه ميحر به تجاوز هرگونه: ح
 حركت ريمس
 كهرا  ليذ موارد ليقب زاي ناهنجار هرگونه باشند يم موظف ورانانيلكوموت -154-10ماده
 مطلع آن از زين ارشد نيمسئول الزمستآنها  صيتشخبه  كهنمايند،  مي مشاهده سفر نيح در

 :ندينما بازگو ستگاهيا اي محل قيدق ذكر با ميسي ب توسط ،باشند
 سوزنبان حضور كهيي ستگاههاياي ورود سوزن سر در سوزنبانان موقع هب حضور عدم: الف
 .باشد يمي الزام
يي ستگاههاياي ورود در قطارها ورود نيح در ديبازد نيمأمور استقبال و حضور عدم: ب
 .است دهيگردي نيب شيپ آن در ديبازد پست كه
 قطارها ترددي منيا كه گذرگاهها از عبور نيح در راهدارهاي اصول ريغ عملكرد هرگونه: ج
 .اندازد  خطر به را
 .كيترافي دمتص توسط قطار عتيمشا و استقبال عدم: د
 .گردد  مشاهده عالئمي چراغها در كهي نواقص هرگونه: ه

 لومتريك و زمان ،قطاري ختگيگس محض به باشند يم موظف ورانانيلكوموت -154-11ماده 
يي شناسا قطار سيرئ توسط كه را قطار از شده ختهيگسي واگنها شماره سپس و محل قيدق
 .رديگ قراري بررسمورد  آن علت ربطيذ كارشناسان توسط تا دينما انيب ،گردد يم

 قطار ريس نيح در كهرا ي اشكال هرگونه باشند يم موظف ورانانيلكوموت -154-12ماده 
 موارد ريسا اي و واگن شماره ذكر با ،واگنها مربوط به اشكاالت ليقب از شود مي مشاهده
 .گردد ضبط ستميس در تا ندينما انيبسيم  در بي كارشناساني بررس جهت
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 موجب قطار ازي بخش اي واگن خروج دوخطه آهن راه ريمس در هرگاه -154-13اده م
 ميس يب توسط بالفاصله باشند يم موظف ورانانيلكوموتشده باشد،  مقابل ريمس انسداد
 گونه هر از تانمايند  مطلع را مقابل قطار رانان ويلكوموت زين و نيطرفي ستگاههايا نيمسئول
 .ديآ بعملي ريشگيپ گردد مي ادثهح ديتشد موجب كهي اتفاق

 دگاژ از خارج ليطوي قطارها ورود هنگام باشند يم موظف ورانانيلكوموت -154-14ماده 
 .دهند طالعا ستگاهيا كيتراف نيمسئول به را قطار تيوضع ميس يب توسط ،ستگاههايا به

 مكالمه ضبط و ميس يب ستميس از  استفاده با اطياحت هبرگ مفاد ارائه چگونگي -154-15ماده 
 باشد: به شرح ذيل مي قطار حركت ريمس دري ادآوري جهت صرفاً مبداء ستگاهيا از ريغ
 سرعت ليتقل ،يتالق توقف،ي برا اطياحت برگه ارائه است الزم كه يموارد در -1-15-154

 ستميس از استفاده باي و توسطبايد  گردد صادر ستگاهيا وقت نيمسئول توسط اطياحتو 
 :گردد ابالغ ورانيلكوموت به ليذ شرح بهي متن مهمكال ضبط
 از كه.... شماره) رديگ يم قرار خطاب مورد ورانيلكوموت اسم( ورانيلكوموتي آقا
 .ديينما تيرعا ريمس در راذيل ي اطياحت موارد دينما يم حركت........ستگاهيا

طور واضح ب گردد تيرعا است الزم كه راي اطياحت موارد هيكلبايد   ستگاهيا وقت مسئول
 تكرار ورانيلكوموت توسط ناًيع كه ،را آن متن باشد قادر قطار سيرئكه  بطوري دينما  عنوان

 .دده مطابقت گرفته قرار ارشياخت دري و مخصوص كه اطياحت برگه با ،گردد يم
 ورانيلكوموت ،احتياط هصدوربرگو در صورت  مبداء ايستگاههاي در -154-16 ماده

 را مراتب ليذ شرح به مجددا قطار سيرئ از اطياحت برگه افتيدر از سپ باشد يم موظف
 :دينما اعالم ستگاهيا وقت مسئول جهت
 برده ستگاهيا آن نام و ستگاهيا وقت مسئول اسم حالت نيا در(  ستگاهيا وقت مسئولي آقا
 سيرئ از) گردد يم تكرار ناًيع اطياحت موارد موضوع( تيرعا بهي مبن اطياحت برگه) شود يم

 .رديگ يم قرار اجرا مورد آن موارد.......... ستگاهيا سمت به ريس نيح در و افتيدر قطار
 .)دينما يمي معرف را خود و قطار نوع و،يلكوموت شماره وران،يلكوموت حالت نيا در(
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 روزانهي بررس جهت را كارشناسي گروه كه است الزم منطقه هر گراف ونيسيكم: تبصره
 در ورانيلكوموت كهي اشكاالت هيكل تا دينما تعيين مكالمه ضبط ستميس رد شده ضبط موارد

 و حفاظت نيمسئول به وي بند طبقه آن موارد و هشدي دگيرس ندينما يم اعالم ريس نيح
 .دگرد ارائهمنطقه ي منيا

 معضالت و موارد باشند يم موظفمناطق  برشبكه نظارت وي منيا نيمسئول -154-17 ماده
 نيمسئول به موارد آن موقع هب ارسال با و قرارداده ليتحل و هيتجز وي بررس ردمو راي ابالغ

 .آورند مشكل بعمل رفع تا را الزمي ريگيپ مدخل يذ
 تا دينما فراهم راي داتيتمهبايد ي كيالكتر عالئم و ارتباطات كل اداره -154-18 ماده

 .باشد كار به آماده وهايدرلكوموت مكالمه ضبط ستميس همواره
 دستور محض به ،شده ضبط مكالمات شنود به نياز و سانحه وقوع از پس -154-19ماده 
 محل به انتقال و دستگاه حافظه كردن خارج جهت ستهيبا اقدامات ،يفن معاون اي كل ريمد

 نظارت و ايمنيو  الكتريكي وعالئم ارتباطات مديران كل( مسئول مأمورين توسط شنود
 .دآي مي عمل هب) حراست مسئول و برشبكه
ي خراب هرگونه ازي ريشگيپ جهت به باشد يم موظف كششي روين كل اداره -154-20ماده
 بهي اساس راتيتعم جهت وهايلكوموتكه  زماني مكالمات ضبط ستميس در اختالل و

 از ستميس تا نموده مطلع را ربطيذ نيمأمور بالفاصله گردند يم اعزام مربوطه كارخانجات
 ارتباط نيمأمور بالفاصله ديگرد سيسرو به آماده ويلكوموت همي وقت و شود جدا ويلكوموت

 .گردد نصب وهايلكوموتدر  مكالمات ضبط  ستميس مجددا تا نمايد مطلع را
 
 

مقررات بيسيم و دستورالعمل هاى سير و حركت مقررات عمومى سير و حركت

٤٢٣





 
 
 
 

 فصل شانزدهم
 

 ها دستور العمل





3926 _ 31/4/1385 
 بسمه تعالي

 
 اداره كل راه آهن ...

  سالم عليكم
به پيوست  يك نسخه دستورالعمل تعيين سرعت بهره بردراي از وسايط نقليه ريلي           

به تصويب كميسيون عالي سوانح راه آهن رسيده است جهت  27/03/1385كه در مورخه 
 و اقدام الزم ارسال مي گردد. اطالع

 
 نورالدين علي آبادي              

 معاون بهره برداري و سير و حركت و
 رئيس كميسون عالي سوانح        

 
 رونوشت : 

 به انضمام يك نسخه به معاونت محترم فني و زيربنايي جهت استحضار -
 به انضمام يك نسخه به معاونت محترم ناوگان جهت استحضار -

 نضمام يك نسخه به ادارات كل خط و ابنيه فني ، سير و حركت ، نيروي كشش به ا -

 به انضمام سابقه به اداره كل حفاظت و ايمني سير و حركت (دبيرخانه كميسيون عالي سوانح) -
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 دستورالعمل تعيين سرعت بهره برداري از وسايط نقليه ريلي
 مقدمه :

و در اجراي ماده  68ريلي به استناد ماده  نظر به اهميت نقش تعيين سرعت در حمل و نقل
نگي سير قطارها كميسيون ومقررات عمومي حركت به منظوره تهيه برنامه حركت و چگ 66

تعيين سرعت تشكيل و اعزام مي گردد كه ضمن بررسي همه جانبه خطوط و با در نظر 
ترانشه ،  گرفتن كوارد ايمني و فاكتورهاي متعدد از جمله وضعيت خط ، چگونگي حريم،

تونل ، گذرگاهها ، وضعيت واگنهاي موجود ، نيروي كشش ، ايستگاههاي محور، ورودي 
 ايستگاهها و ... نسبت به تعيين سرعت سير اقدام نمايند .

 وظايف كميسيون :
تعيين حداكثر سرعت مجاز وسايط نقليه ريلي در خطوط جديداالحداث و در بالك يا 

 شده اند . محورهايي كه بهسازي و بازسازي
 اعضاي كميسيون :

 كميسيون متشكل از اعضا ذيل مي باشد 
 نماينده اداره كل خط و ابنيه فني -1
 نماينده اداره كل نيروي كشش -2

 نماينده اداره كل سير و حركت -3

 نماينده اداره كل حفاظت و ايمني وسيروحركت -4

 معاون فني اداره كل راه آهن مربوطه -5

 اداره كل حفاظت و ايمني وسيروحركت بعهده دارد. تبصره : سرپرستي كميسيون را معاون
كميسيون بر اساس پيشنهاد سرعت تعيين شده از طرف معاونت فني و زيربنايي با اعالم 
مشخصات كامل بالك يا محور بالك يا محور شامل پروفيل طولي ، نوع مصالح روسازي 

رداري و مصرف شده ، مشخصات ورودي ايستگاهها و با موافقت معاونت بهره ب
 سيروحركت با حضور اعضا تشكيل و به محل اعزام مي گردد .
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كميسيون موظف است بر اساس ابالغ معاونت بهره برداري و سير وحركت برابر مستندات 
 ارائه شده نسبت به آزمايش و تست سرعت با قطار آزمايشي اقدام نمايد .

 : موارد بررسي كميسيون شامل
 خط و ايستگاههابررسي و كنترل وضعيت عمومي  -1
 بررسي وضعيت موجود و تطابق آن با مستندات ارائه شده -2

بررسي گذرگاهها ، حاشيه نشيني ، ترانشه ، تونل ، عالمات ثابت خطي در محور  -3
 مورد آزمايش

 بررسي وضعيت حركت ، توقف ، كنترل قطار -4

ء و ارسال كميسيون در خاتمه نتيجه انجام آزمايش را در فرم مربوطه ثبت و نسبت به امضا
 آن جهت اجرا اقدام مي نمايد.

 
     اسماعيلي محمدحسن             نوغاني محمدتالفي                آبادي علي نورالدين

 محمدزاده سعيد               فوالدي  غضنفر
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9648 _ 09/11/85  

 بسمه تعالي

 ادارات كل راه آهن تهران، شمالشرق، خراسان و هرمزگان 

  سالم عليكم
هئيت مديره محترم راه آهن به پيوست  30/10/85 -9354در راستاي مصوبه شماره 

در راه آهن هاي  C.T.Cبرگ دستورالعمل بهره برداري از سامانه عالئم الكتريكي  6
دوخطه مشتمل بر هشت ماده / نه تبصره / و سي و دو بند جهت اطالع و اقدام الزم ارسال 

 مي گردد. 
ره كل سير و حركت اعالم د وصول دستورالعمل ياد شده را به اداضمناً دستور فرمائي

 .فرمايند
 نورالدين علي آبادي                                  

 معاون بهره برداري و سير و حركت                                                            
 

 رونوشت: 
ه به ادارات كل حفاظت و ايمني و سير و حركت، نيروي كشش، ـ به انضمام تصوير دستورالعمل ياد شد

 خط و سازه هاي فني و ارتباطات و عالئم الكتريكي جهت اطالع و اقدام الزم ارسال مي گردد. 
 ـ به انضمام سوابق و تصوير دستورالعمل ياد شده به اداره كل سير و حركت جهت اطالع و اقدام 
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 ستم هاي عالئم الكتريكي راه آهن دو خطه دستور العمل بهره برداري از سي
 

 : مقدمه
بهره برداري از محورهاي دو خطه مجهز به سامانه عالئم الكتريكي كه موجب استفاده  در

بهينه و ايمن از شبكه مي شود، مامورين مرتبط با سير و حركت وسايط نقليه موظفندعالوه 
سيستم هاي عالئم الكتريكي  بر رعايت مفاد مقررات عمومي حركت ، مقررات حركت در

و مقررات عمومي حركت راه آهن دو خطه كه مغايرتي با اين دستورالعمل ندارند، موارد 
 ذيل را نيز رعايت نمايند .

مي شوند شماره گذاري گردند و  C.T.Cالزم است كليه وسايط نقليه اي كه وارد سيستم 
ت كتب راهنماي ( به زبان همچنين اداره كل ارتباطات و عالئم الكتريكي موظف اس

فارسي) نحوه استفاده از عالئم الكتريكي متناسب با تجهيزات نصب شده را تهيه و در اختيار 
  اداره كل سير و حركت قرار دهد.

 
 قبول و اعزام قطارها : -1ماده

عمليات قبول و اعزام وسايط نقليه ريلي در سيستم هاي عالئم الكتريكي محورهاي  -1-1
اي هر بالك ( زوج و فرد) همانند عمليات قبول و اعزام در محورهاي تك خطه دو خطه بر

 مي باشد.
در صورت مراجعت وسيله نقليه ريلي به ايستگاه اعزام كننده دستگاه عالئم الكتريكي  -2-1

آزادي بالك را اعالم نمي نمايد، لذا جهت آزاد سازي بالك اولين وسيله اعزامي مي 
 عالئم الكتريكي و با رعايت مقررات عمومي حركت اعزام گردد.بايستي بدون توجه به 

در هنگام بروز سانحه رئيس قطار سانحه ديده يا رانندگان ساير وسائط نقليه ريلي بايد  -3-1
طي تلفنگرامي گزارشي از وضعيت سانحه و چگونگي مسدودي گاباري خط مجاور را به 

با توجه به  C.T.C. مركز فرماندهي يا كنترل ارسال نمايند  C.T.Cمركز فرماندهي 
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گزارشات دريافتي و شرايط موجود، نسبت به اعزام قطار از بالك مجاور و ساير تمهيدات 
 مربوطه اقدام مي نمايد. 

 : براي اعزام قطار از بالك مجاور برگ احتياط صادر خواهد شد. 1تبصره 
رعت آن در زمان مقرر به ايستگاه : چنانچه وسيله نقليه اعزام شده با در نظر گرفتن س2تبصره

 2(در حالت محلي ايستگاههاي طرفين) پس از گذشت  C.T.Cمقصد نرسد فرماندهي 
برابر زمان سير وسيله به منظور تعيين تكليف آن و چگونگي آزادي گاباري ضمن صدور 

كيلومتر بر ساعت در  20حكم احتياط اقدام به اعزام يك وسيله نقليه با سرعت حداكثر 
الك مجاوز مي نمايد . رئيس قطار يا راننده اين وسيله بايد در ايستگاه بعدي گزارشي از ب

وضعيت و موقعيت وسيله در راه مانده و چگونگي امكان اعزام ساير وسايل را به مامورين 
ارائه نمايد، در صورت مسدودي گاباري و عدم امكان  C.T.Cايستگاه يا مركز فرماندهي

ايستگاه مبداء يا مركز فرماندهي براساس دستورات دريافت شده اقدام  عبور، ضمن تماس با
 بعدي معمول خواهد نمود. 

قبول همزمان بيش از دو وسيله نقليه ريلي از بالكهاي طرفين به يك ايستگاه ممنوع  -4-1
 مي باشد. 

ي بوده تبصره: در ايستگاههاي كاشمر، فريمان، سالم و يا ساير ايستگاههاي مشابه كه سه راه
و عالوه بر خطوط دو خطه، بالك ديگري نيز به ايستگاه متصل مي گردد در صورتيكه 
انتهاي مسير ورودي بالك سوم ( غير دو خطه) داراي خط تامين براي ورود از آن بالك 

 باشد قبول سه وسيله نقليه نيز به ايستگاههاي مذكور مجاز مي باشد. 
ر هم جهت در دو بالك زوج و فرد با تشخيص اعزام دو وسيله نقليه ريلي بطو -5-1

 بالمانع مي باشد.  مربوطهضرورت و صدور مجوز كنترل وقت و با رعايت ماده 
: در هنگام قبول دو وسيله نقليه از ايستگاههاي مجاور بطور هم جهت، وسيله نقليه 1تبصره 

يه اي كه در اي كه در بالك زوج سير مي نمايد به خط اصلي يا فرعي زوج و وسيله نقل
بالك فرد سير مي نمايد به هط اصلي يا فرعي فرد وارد مي گردد در اين شرايط ابطال و 
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تغيير مسيرهاي ورود ممنوع مي باشد و چنانجه مجوزسير در بالكهاي مقابل را نيز داشته 
 باشند مي توانند همزمان وارد و ادامه سير نمايند. 

بطور هم جهت، چنانچه يالهاي ذورنقه ايستگاه قبول  : در هنگام قبول دو وسيله نقليه2تبصره
كننده در طرف مقابل سمت قبول وسيله كامل نبوده و امكان اعزام قطار از آن سمت به 
بالك متعارف وجود نداشته باشد ابتدا وسيله نقليه ايكه در بالك متعارف سير مي نمايد 

رف و در پشت عالمت ورودي وارد ايستگاه شده سپس وسيله ديگر كه در بالك غير متعا
 متوقف است از سمت قبول قطار به مسير متعارف خود هدايت مي گردد. 

ـ روساي قطار عالوه بر دفتر تلفنگرام با قطع كوچك و يك دسته حكم احتياط مطابق 6-1
مقررات حركت در سيستمهاي عالئم الكتريكي بايد دو دسته جواز راه آزاد  مربوطه  ماده 

 ز به همراه داشته باشند. زوج و فرد ني
 

 :  تغيير مسير -2ماده
در صورتي كه تغييرمسير وسائط نقليه ريلي به علت (مسدودي، بروز سانحه و يا  -1-2

ماندن وسيله نقليه در يكي از بالكها و ...) ضرورت يابد، متصديان ترافيك (درحالت 
بادله تلفنگرام ) بايستي ضمن مC.T.C(در حالت پوشش  C.T.Cمحلي) يا فرمانده 

 آن اعزام به نسبت احتياط حكم صدور از پس و اخذ كنترله را ازنقلي وسيله اعزامموافقت 
 . نمايد اقدام
: در ايستگاههاي محلي حكم احتياط توسط متصدي ترافيك تنظيم و از رئيس قطار 1تبصره

گاههاي غير و لكوموتيوران يا رانندگان ساير وسايط نقليه امضاء اخذ مي شود . در ايست
متن حكم احتياط را طي تلفنگرام به رئيس قطار يا رانندگان ساير  CTCمحلي، فرماندهي 

 وسايط نقليه مخابره مي نمايد. 
: توقف وسيله نقليه ريلي در ايستگاه مربوطه جهت تغيير مسير و انجام شرايط و 2تبصره

 ضروري مي باشد. 2-1مقدمات آن مطابق بند 
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 مسدودي خط: -3ماده
به علتي  CTCدر صورتي كه يكي از بالكهاي زوج يا فرد تحت پوشش فرماندهي  -1-3

موظف است مراتب را به اطالع كنترل ناحيه و نواحي مجاور  CTCشود فرمانده  مسدود
 ماده مطابق وبرساند. ادارات بهره برداري و حفاظت و ايمني سيروحركت ناحيه رسانده 

 . نمايد عمل 1-2
 لهر يك از بالكها يا هر دو بالك زوج و فرد مسدود ميگردد فرمانده پانهنگاميكه  -2-3

CTC  موظف است كد مسدودي كه مسدودي همان بالك را وارد دستگاه نموده و در
 دفتر تحويل و تحول كشيك بطور مشروح ثبت نمايد. 

 ديمتص است، شده اعالم مسدود كه بالكي به نقليه وسيله اعزام به نياز صورت در ـ3-3
 و اعزام را ضمن صدور حكم احتياط وسيله CTCده فرمان يا) محلي حالت در( ترافيك

 . نمايد مي بلوكه و قرمز را ايستگاه آن در بالك به ورود چراغهاي
 كليه در خطوط و بالكها مسدودي مواقع استفاده جهت بايد ذيل شرح به لوازم ـ4-3

 . باشد داشته وجود ايركون سيستم پوشش تحت ايستگاههاي
عدد پالكارد سفيد رنگ كه در روي آنها به خط قرمز مسدودي بالك مربوطه نوشته  4

عدد به رنگ قرمز جهت قراردادن روي دكمه  6شده باشد. ـ كالهكهاي آهنربايي به تعداد 
 هاي پانل 

سب موقت براي استفاده براي مونيتور جهت استفاده در هنگام مسدودي چـ وجود بر5-3
 طوط در ايستگاههاي تحت پوشش مهاران يا آلكاتل ضروري است. بالكها و خ

ـ لكوموتيوران يا رانندگان ساير وسائط نقليه ريلي در صورت مشاهده موانعي در مسير 6-3
تردد خط مجاور كه ايمني وسائط نقليه را به خطر مي اندازد بايد توقف نموده و از ادامه 

ك جلوگيري بعمل آورد و بالفاصله مراتب را به سير وسيله نقليه در حال عبور از آن بال
 اعالم نمايد C.T.Cايستگاههاي طرفين يا مركز فرماندهي 
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 قطع ارتباط :  -4ماده
بين مركز فرماندهي و بعضي از  CTC فرامين و تلفني ارتباط همزمان هرگاه -1-4

ز امكان ايستگاههاي تحت فرمان قطع گردد و كنترل آن ايستگاههاي به صورت محلي ني
پذير نباشد اين شرايط قطع ارتباط تلفني شده و بايد تردد وسائط نقليه با شرايط زير انجام 

 پذيرد.
ـ كليه وسائط نقليه زوج از بالك زوج و وسائط نقليه فرد از بالك فرد با سرعت 2-4

كيلومتر در ساعت بدون در نظر گرفتن اولويت وسايط نقليه زوج يا فرد سير  30حداكثر 
 ايند.نم

 30تبصره: فاصله زماني بين حركت هر وسيله با وسيله نقليه ما قبل با توجه به سرعت 
كيلومتر بر ساعت در شرايط قطع ارتباط به شرح ذيل محاسبه و مبناء عمل قرار خواهد 

 گرفت: 
 دقيقه  15كيلومتر بر ساعت) به عالوه  30با سرعت زمان سير قطار در بالك مربوطه ( ـ

طارها و رانندگان ساير وسائط نقليه در زمان قطع ارتباط موظفند زمان حركت از ـ روساي ق
 .نمايد ثبت ايستگاه تلفنگرام دفتر در نقليه وسيله شخصاتايستگاه مربوطه را با م

 CTCـ براي اعزام وسائط نقليه در زمان قطع ارتباط مسئول اعزام كننده (در حالت 3-4
سايط نقليه و در حالت محلي مسئول وقت ترافيك ايستگاه) روساي قطار يا رانندگان ساير و

 30موظف است ضمن رعايت مقررات مربوط به قطع ارتباط ميتوانيد با سرعت حداكثر 
 كيلومتر در ساعت تا سوزن ورودي ايستگاه ... سير نمائيد)

 از اطمينان حضور و رييمس اصالح از پس است موظف قطار رئيس مقصد ايستگاه در
 خود، قطار را به داخل ايستگاه هدايت نمايد.  بالك راستاي فرعي يا اصلي خط يآزاد

ـ در صورتيكه وسيله نقليه اعزام شده با شرايط قطع ارتباط به عللي در بالك متوقف 4-4
 بالك از عبوري نقليه وسائط است موظف نقليه ئطوسا راننده يا قطار رئيس شده باشد،
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به ايستگاههاي بعدي و  طريق اين از را بالك مسدودي پيغام و نموده متوقف را مجاور
 مامورين ساير وسائط نقليه اعالم نمايند. 

 : باشد مي ممنوع ذيل موارد ارتباط قطع زمان در -5-4
  بالعكس و فرد به زوج از نقليه وسايط مسير تغيير ـ1-5-4
 وسيله نقليه امدادي)  اءبه استثنـ ورود به بالك مسدود (2-5-4
 ـ مراجعت به ايستگاه مبداء 5-4- 3
 ـ انجام عمليات مانور 4-5-4
 

  C.T.C خرابي هنگام در ريلي نقليه وسايط اعزام نحوه -5ماده
 در زمان خرابي عالئم الكتريكي اعزام وسايط نقليه بطور هم جهت ممنوع مي باشد . -1-5
ه وسايط نقليه ريلي قبل از استقرار متصدي ترافيك در ايستگاه تحت فرمان تردد كلي -2-5

بايستي با تلفنگرام مركز فرماندهي به عنوان رئيس قطار يا رانندگان ساير وسابط نقليه انجام 
 گيرد .

دقيقه به طول انجامد رئيس قطار  5در صورتي كه توقف پشت چراغ قرمز بيش از  -3-5
صورت كه ب C.T.Cبايد با مركز فرماندهي تماس حاصل و براساس دستورات فرماندهي 

تلفنگرام به رئيس قطار و توسط ايشان به لكوموتيوران ارائه مي شود ساير اقدامات الزم را 
 به عمل آورد. 

خراب  C.T.Cدر صورتيكه عالئم الكتريكي يك يا چند ايستگاه تحت فرمان  -4-5
باشد، مركز فرماندهي هدايت قطارها را با استفاده از سيستم جواز راه آزاد به عمل خواهد 

 آورد. 
در صورتي كه عالئم الكتريكي ايستگاه اعزام كننده سالم و عالئم الكتريكي ايستگاه  -5-5

 قبول كننده خراب باشد حكم احتياط به شرح ذيل مخابره مي گردد: 
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 تا الكتريكي عالئم به توجه بدون و حركت …بدون توجه به عالئم الكتريكي از ايستگاه 
 . ييدنما سير … ايستگاه ورودي سوزن

در صورتيكه كه عالئم الكتريكي از ايستگاه اعزام كننده خراب و عالئم الكتريكي  -6-5
 ايستگاه قبول كننده سالم باشد حكم احتياط به شرح ذيل مخابره مي گردد: 

 وارد الكتريكي عالئم به توجه وبا حركت … ايستگاه از الكتريكي عالئم به توجه بدون
 . شويد … ايستگاه

محور بسطام ـ مشهد در صورت خرابي يك يا هر دو ايستگاه اعزام كننده يا قبول در  -7-5
 كننده متن حكم احتياط به شرح ذيل مي باشد: 

 تا الكتريكي عالئم به توجه بدون و حركت …بدون توجه به عالئم الكتريكي از ايستگاه 
 . نماييد سير … ايستگاه ورودي سوزن

مركز فرماندهي خارج شده باشد، قبل از استقرار متصدي چنانچه ايستگاه از كنترل  -8-5
اقدام به اخذ راه آزاد از ايستگاه محلي نموده و فرامين  C.T.Cترافيك مركز فرماندهي 

 حركتي را به رئيس قطار يا رانندگان ساير وسايط نقليه مخابره مي نمايد.
از كنترل مركز فرماندهي  براي اعزام وسايط نقليه از ايستگاه محلي به ايستگاهي كه -9-5

خارج شده باشد، متصدي ترافيك ايستگاه محلي موظف است قبل از استقرار متصدي 
اقدام به صدور  C.T.Cترافيك در ايستگاه مذكور ضمن اخذ راه آزاد از مركز فرماندهي 

 جواز راه آزاد و حكم احتياط با مندرجات ذيل نمايد. 
 سير …ن ورودي ايستگاه سوز تا و حركت … ستگاهاي از الكتريكي عالئم به توجه بدون
 . نماييد

 
 مانور : -6ماده

در صورت قبول وسيله نقليه به هر يك از بالكهاي فرد يا زوج انجام عمليات مانور  -1-6
 در ايستگاه قبول كننده در خطوط راستاي آن بالك ممنوع مي باشد.
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له مانوري طرفين ايستگاه بوده و تبصره: مانور در ايستگاههايي كه مجهز به خطوط دنبا
 خطوط فرعي توسط خط دنباله مانوري از خطوط قبولي منفك شده باشد مجاز مي باشد. 

 هرگونه عبور خالف ( رفت، بازگشت مجدد) از روي سوزن اكيداً ممنوع مي باشد. -7ماده
ر بوده و كليه پانلها و صفحه كليدها بايستي مجهز به قفل سوئيچي و يا رمز عبو -8ماده 

مامورين موظفي كه با آنها كار مي كنند بايد در زمان ترك محل خدمت خود نسبت به 
 قفل نمودن و يا خارج كردن رمز عبور اقدام نمايند. 

 
 اسماعيلي محمدحسن               نوغاني محمدتالفي             نورالدين علي آبادي    

 دزادهمحم سعيد               فوالدي غضنفر    

  

دستورالعمل ها مقررات عمومى سير و حركت

٤٣٨



1809-9/3/86  

 تعالي سمهب
 اداره كل راه آهن .... 

به پيوست يك نسخه دستورالعمل استفاده از دستگاه كشنده دو منظوره ريلي ـ جاده           
به تصويب كميسيون عالي سوانح راه آهن  19/1/86اي در خطوط ريلي كه در مورخه 

حو مقتضي در اختيار واحدهاي ذيربط رسيده ارسال ميگردد . دستور فرمائيد مراتب به ن
 جهت اطالع و رعايت كامل مفاد آن قرار گيرد. 

 
 نورالدين علي آبادي                                  

 و حركت ريمعاون بهره برداري و س                                
 و رئيس كميسيون عالي سوانح                                 

 شت: رونو
 ـ به انضمام يك نسخه به معاونت محترم فني و زيربنايي جهت استحضار 

 ـ به انضمام يك نسخه به معاونت محترم ناوگان جهت استحضار 
 اجرايي شركت قطارهاي مسافري رجاءـ به انضمام يك نسخه به معاونت محترم 

ه هاي فني، ارتباطات و ـ به انضمام يك نسخه به ادارت كل سير و حركت، نيروي كشش، خط و ساز
 عالئم الكتريكي 

 ـ به انضمام يك نسخه به مركز آموزش 
 ـ به انضمام سابقه به اداره كل حفاظت و ايمني سير و حركت (دبيرخانه كميسيون عالي سوانح) 
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دستورالعمل استفاده از دستگاه كشنده دو منظوره ريلي ـ جاده اي در 
 خطوط ريلي

ظوره ريلي ـ جاده اي وسيله نقليه جاده اي است كه داراي قابليت سير ـ دستگاه كشنده دو من
 و مانور در خطوط ريلي نيز مي باشد . 

 رانندگي و راهنمايي مقررات تابع ريلي خطوط غير هاييرمس و جاده در دستگاه ـ تردد اين
 .  باشد مي

حمل ساير وسائط  ـ براي تردد اين دستگاه به صورت منفرد يا در هنگام عمليات مانوري و
 ريلي عالوه بر رعايت مقررات عمومي حركت رعايت موارد زير الزامي است: 

ـ تردد اين دستگاه در محوطه كارگاهها، خطوط تخليه و بارگيري خارج از ايستگاه، 1
كارخانجات و تاسيسات ريلي به منظور مانور يا منفرد مجاز و در بالك و خطوط ايستگاه 

 ممنوع مي باشد. 
گواهينامه جاده اي پايه يك و گواهينامه اين وسايط نقليه بايد داراي  انرانندگ -2

 د. نباش )3لكوموتيوراني(حداقل لكوموتيوران پايه 
در هنگام مانور با اين دستگاه عالوه بر رعايت مقررات عمومي حركت، هيچگاه نبايد  -3

 واگن) باشد.  5تن بار ناخالص (حداكثر  200بيش از 
م انفصال دستگاه از واگنها، بايستي مطابق مقررات و دستورالعملهاي صادره پس از هنگا -4

 مهار كامل واگنها نسبت به انفصال اقدام نمود. 
كيلومتر در ساعت بوده و در جاده  6حداكثر سرعت اين دستگاه، هنگام عمليات مانور  -5

 مطابق آيين نامه راهنمايي و رانندگي مي باشد. 
 م مانور بايستي لوله هواي واگنها بسته و هوا به انتهاي واگنها رسيده باشد . براي انجا -6
در هزار باشد  5/2از  عمليات مانور با اين دستگاه در خطوطي كه شيب و فراز آن بيش -7

  .ممنوع است
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3452 - 23/4/88  

 تعالي بسمه
 اداره كل راه آهن ...

 سالم عليكم
پدال ايمني هوشمند منصوبه در لكوموتيوها و بررسي بعمل  پيرو مكاتبات انجام شده در خصوص

، در صورت احتمال قطع پدال ايمني، UIC 641آمده در خصوص سيستم فوق الذكر مطابق فيش 
كميسيون عالي سوانح مطرح و به شرح ذيل تصميم گيري  01/04/1388موضوع در جلسه مورخ 

 گرديد:
يد قطع و وصل مي باشند اداره كل نيروي كشش از آنجا كه پدال هاي ايمني مجهز به كل -1

موظف است بنحوي مقرر نمايد كه واحدهاي ذيربط نسبت به پلمپ كليد فوق الذكر اقدام كه 
 قابل دست كاري وخارج نمودن از مدار نباشد.

كليه لكوموتيورانان موظفند قبل از اعزام و هنگام خروج از دپو، از صحت عملكرد سيستم پدال  -2
اطمينان حاصل نموده و چنانچه داراي نقص فني باشد از تحويل گرفتن لكوموتيو داراي ايمني 

 سيستم پدال ايمني معيوب خودداري نمايند.
كليه واحدهاي ذيربط لكوموتيو موظفند پس از ورود لكوموتيو ضمن اطمينان از صحت  -3

عات مربوطه ( زمان، عملكرد دستگاه در صورت قطع كليد پدال ايمني يا فك پلمپ به اخذ اطال
 تاريخ و محل وقوع آن ) اقدام نمايند.

اداره كل نيروي كشش موظف است به كليه دپوهاي نواحي يك دستگاه بازخوان اطالعات  -4
 جهت اخذ اطالعات پدال ايمني تحويل تا امكان بررسي لكوموتيوهاي مورد نظر فراهم گردد.

 نمحمد مهدي دهقا                           
 معاون بهره برداري و سير و حركت و                         

 رئيس كميسيون عالي سوانح                       
 رونوشت:

 .استحضار جهت ناوگان محترم معاونت -
 .استحضار جهت زيربنايي و فني محترم معاونت-
 .ذيربط هايواحد بر نظارت و الزم اقدام جهت كشش نيروي حركت، و سير كل ادارات -
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4272 _ 13/05/88 
 بسمه تعالي

 اداره كل راه آهن ....
 سالم عليكم

نظر به اينكه اخيراً به دليل عدم رعايت كامل مقررات و دستورالعملهاي صادره در 
خصوص امداد قطارهاي متوقف در بالك حوادث ناگواري به وقوع پيوسته است دستور 

رين مرتبط با سيروحركت در اجراي دستورالعمل مامو  فرماييد ضمن ارائه آموزشهاي الزم،
 (پيوست) نهايت دقت و هوشياري را معمول دارند . 23/02/87 _ 655/29

 
 محمد مهدي دهقان                                    

 معاون بهره برداري و سير وحركت                                 
 

 رونوشت : 
 نايي جهت استحضار معاونت محترم فني و زير ب -
 معاونت محترم ناوگان جهت استحضار -

ادارات كل سير و حركت ، خط وسازه هاي فني ، نيروي كشش ، واگنهاي باري جهت  -
 اطالع  واقدام الزم

 شركت قطارهاي مسافري رجاء جهت اطالع روساي قطارهاي مسافري -

 مركز آموزش جهت اطالع  -

 انه كميسيون عالي سوانح) اداره كل حفاظت و ايمني سيروحركت (دبيرخ -
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655/29 _ 23/2/87 
 بسمه تعالي

 اداره كل راه آهن..... 
 سالم عليكم 

با عنايت به اينكه سير وسائط نقليه ريلي مشروط به رعايت دقيق مقررات مقررات عمومي 
حركت و دستورالعمل هاي صادره بوده و نظر به سوانح به وقوع پيوسته اخير در حين امداد 

ي و به منظور جلوگيري از بروز چنين حوادثي الزم است مامورين موظف عالوه بر رسان
 رعايت مقررات عمومي حركت موارد ذيل را نيز رعايت نمايند. 

چنانچه قطاري به هر علت در بين راه مانده و امكان ادامه سير يا مراجعت نداشته باشد  -1
وران و اطمينان از مهار قطار، رئيس قطار موظف است ضمن تشريك مساعي با لكوموتي

محل دقيق توقف قطار (كيلومتر ابتدا و انتهاي قطار) را بوسيله تلفنگرام به كنترل و 
 ايستگاههاي طرفين اطالع داده و تقاضاي امداد نمايد. 

اعزام كننده لكوموتيو امداد  RCيا  CTC فرماندهي مركز يا ايستگاه وقت مسئول-2
قت كنترل و قبل از هر گونه اقدام رئيس قطار متوقف در موظف است پس از اخذ مواف

بالك را از اعزام لكوموتيو امداد مطلع نموده و لكوموتيو امداد را با حكم احتياط به محل 
اعزام و در حكم احتياط كيلومتر دقيق محل توقف قطار و سرعت مجاز سر لكوموتيو امداد 

 را قيد نمايد. 
 ن حكم احتياط تلفنگرامي مخابره مي گردد.مت RCيا  CTCتبصره: در حالت 

 جلو به موتور حالت در و شده تعيين سرعت با برابر امداد، لكوموتيو سير سرعت حداكثر-3
 . باشد مي ساعت بر كيلومتر 50

 گردد، مي استفاده امداد براي مسافري قطار لكوموتيو از كه ضروري مواقع در-4
 ط به محلاحتيا حكم و صحرايي تلفن افتدري با موظف مسافري قطار لكوموتيوران

 عزيمت نمايد. 
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 ارتباط داشتن صورت در موظفند مانده راه در قطار رئيس و امداد لكوموتيو لكوموتيوران-5
 . نمايند مطلع خود محل و وضعيت از را همديگر سيمي بي
 كتحر از اطالع و مانده راه در قطار توقف محل اعالم از پس است موظف قطار رئيس-6

متري از قطار در سمت اعزام لكوموتيو امداد و در محلي كه  200له فاص در امداد لكوموتيو
به خوبي براي لكوموتيوران قابل رؤيت باشد به استقبال لكوموتيو امداد رفته و منتظر امداد 

 بماند.
ل متر قبل از قطار در راه مانده توقف كام 200لكوموتيوران لكوموتيو امداد موظف است -7

 نمايد. 
موظف است لكوموتيو امداد را با احتياط به سمت قطار هدايت و قبل از  قطار رئيس-8

اتصال لكوموتيو به قطار ابتدا لوله هاي هوا را متصل و پس از هواگيري كامل و ترمز گيري، 
ترمز با جمع آوري عالمات، كفش خط  لكوموتيو را به قطار متصل و پس از انجام آزمايش

 اقدامات الزم، نسبت به ارائه تلفنگرام مبني بر آماده بودن قطار حركت اقدام نمايد . و انجام 
چنانچه قطار در راه مانده پس از تقاضاي لكوموتيو امداد رفع عيب گردد به هيچ وجه  -9

مجاز به حركت نمي باشد مگر آنكه رئيس قطار تلفنگرام رفع عيب را به كنترل و 
 نموده و پس از كسب مجوز ادامه سير دهد  ايستگاههاي طرفين مخابره

حتي االمكان لكوموتيو امداد در جهت فراز خط به محل توقف قطار اعزام گرديده و  -10
 حمل قطار بايد به سمت ايستگاه فرستنده لكوموتيو امداد باشد 

سير  چنانچه سير قطار در راه مانده به ايستگاه اعزام كننده لكوموتيو ميسر نباشد ادامه -11
مقررات عمومي  مربوطهاين قطار تا ايستگاه مقابل به صورت دالگاژ مشروط به رعايت ماده 

 حركت بالمانع مي باشد. 
 در اعزام وسايط نقليه ريلي، حق تقدم با لكوموتيو امداد مي باشد.  -12
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گاه در صورتيكه لكوموتيو براي امداد و ... از ايستگاه تشكيالتي اعزام مي شود و ايست -13
مذكور فاقد خط مثلث يا سيني دوار مي باشد، اعزام لكوموتيو امداد به صورت موتور به 

 جلو با رعايت موارد فوق الذكر بالمانع است . 
                            

 منصور عرب يار محمدي                             
 مديركل                              

 رونوشت: 
 عالئم و ارتباطات باري، واگنهاي كشش، نيروي حركت، و سير ات كل خط و سازه هاي فني،ـ ادار

  اطالع جهت الكتريكي
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29/1910 _ 15/08/90 
 بسمه تعالي

 مديريت محترم اداره كل راه آهن هرمزگان 
 موضوع : نحوه امداد قطارهاي مسافري در راه مانده

 سالم  عليكم 
مبني بر استعالم از نحوه امداد   29/10/89 -20846/45شت به نامه  احتراماً بازگ

              13/5/88-4272قطارهاي مسافري در راه مانده به اطالع مي رساند دستورالعمل شماره 
( بپيوست ) در خصوص امداد قطارمانده در بالك ، شامل كليه قطارها (باري، مسافري، 

كليه مفاد آن دستورالعمل در پاسخ به سواالت اول و دوم عمليات و ... ) بوده و رعايت 
كميسيون  09/08/1390الزامي است و جهت دالگاژ قطار مسافري موضوع در جلسه مورخه 

عالي سوانح مطرح و تبادل نظر شد چنانچه مراجعت قطار مسافري در راه مانده به ايستگاه 
ير اين قطار تا ايستگاه مقابل به صورت اعزام كننده لكوموتيو امداد ميسر نباشد با ادامه س

دستورالعمل  12مقررات عمومي حركت (مطابق بند  مربوطهدالگاژ مشروط به رعايت ماده 
 مذكور) موافقت گرديد .

 
 عليرضا خراساني                   

 مدير كل  ايمني و نظارت بر شبكه و                  
 وانحدبير كميسيون عالي س               

 
 رونوشت : 

 معاونت محترم بهره برداري و سير و حركت و رئيس كميسيون عالي سوانح جهت استحضار  -
 اداره كل سيروحركت جهت اطالع   -
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11839- 26/11/89                                         
 باسمه تعالي

 اداره كل راه آهن .... 
 موضوع : دستورالعمل تحويل و تحول مامورين و قطار (مبادله)

 سالم عليكم
با عنايت به گزارشات واصله و استعالمهاي دريافتي از مناطق مختلف راه آهن در 
خصوص رعايت الزامات و موارد ايمني در زمان مبادله مامورين و تحويل و تحول قطار و 

رم به دستورالعمل جامع در اين خصوص جهت ايجاد وحدت رويه در هم چنين نياز مب
مرحله اجرا، دستورالعمل تحويل و تحول مامورين و قطار (مبادله)  در جلسه مورخه 

كميسيون عالي سوانح مطرح و پس از بحث وتبادل نظر بشرح پيوست تصويب  18/11/89
احدهاي ذيربط جهت اطالع و گرديد، دستور فرماييد مراتب به نحو مقتضي در اختيار و

رعايت مفاد آن قرار گيرد و مامورين موظف بايد عالوه بر رعايت مقررات عمومي حركت 
مفاد دستورالعمل مذكور را نيز رعايت نمايند.الزم به ذكر است كليه دستورالعملهاي قبلي 

 مغاير با مفاد دستورالعمل مذكور لغو مي گردد .
 غضنفر فوالدي                                

 رئيس كميسيون عالي سوانح                              
 رونوشت: 

معاونت محترم هماهنگي در امور مناطق و ارتقاء ايمني راه آهن ج.ا.ا بانضمام يك نسخه از دستوالعمل  - 
 مذكور جهت استحضار 

تباطات و عالئم الكتريكي ، خط و اعضاي محترم كميسيون عالي سوانح ( ادارات كل سير و حركت ، ار -
سازه هاي فني ، دفتر مهندسي و نظارت ناوگان ) بانضمام يك نسخه از دستوالعمل مذكور جهت اطالع و 

 اقدام الزم
 مركز آموزش بانضمام يك نسخه از دستوالعمل مذكور جهت اطالع و اقدام الزم - 
العمل مذكور جهت اطالع و آموزش شركت قطارهاي مسافري رجاء بانضمام يك نسخه از دستو - 

 روساي قطار
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 دستورالعمل تحويل و تحول مامورين و قطار
 در اين دستورالعمل منظور از مامورين قطار( لكوموتيوران ،كمك لكوموتيوران، -1 

ترنست ران، رئيس قطار) در قطارهاي مسافري و (لكوموتيوران و رئيس قطار) در قطارهاي 
 باري مي باشد .

و محل تعويض (جابجايي) مامورين قطار بايد در برنامه روزانه حركت قطارها  زمان -2
پيش بيني و قيد گرديده و همچنين حداقل زمان كافي نيز جهت تحويل و تحول قطاردر نظر 

 گرفته شود .
كنترل يا مركز فرماندهي بايد تغييرات ايجاد شده در برنامه ابالغي تحويل و تحول   -3 

مسئول وقت دپو( ناظم دپو ) موظف است جهت  -4را به دپو اعالم نمايد لكوموتيورانان 
تعويض لكوموتيورانان پيش بيني هاي الزم را درخصوص آماده به كار بودن مامورين 

 مذكور بعمل آورد .
رانان و...) موظفند در  ست مامورين تحويل گيرنده قطار (لكوموتيورانان،ترن -5

تحويل دهنده لكوموتيو وترنست، كليه وسايل و  حضورحداقل يك نفر از مامورين
تجهيزات مانند سيستمهاي هشدار دهنده و ايمني ،كپسول هاي آتش نشاني ، وسايل داخل 

) و همچنين كليه اقالم و تجهيزات مندرج در برگه تحويل و تحول بي سيم ثابت و ...كابين (
ق داده و سپس تحويل بگيرند و را با وضعيت موجود از جهت كد و شماره سريال و .... تطبي

در صورت مشاهده معايب ونواقص مراتب را به رئيس قطار اعالم تا نسبت به رفع آنها اقدام 
 گردد. 

مامورين تحويل گيرنده قطار (روساي قطار) به هنگام تحويل و تحول قطاربايد بازديد  -6
عايب ونواقص، مراتب كاملي از آالت و ادوات ناقله به عمل آورده و در صورت مشاهده م

را به رئيس قطار (تحويل دهنده) مربوطه اعالم تا نسبت به رفع آنها اقدام گردد .در 
صورتيكه رفع معايب و نواقص امكان پذير نباشد مراتب را تلفنگراما به كنترل يا مركز 

 فرماندهي اعالم و كسب تكليف نمايند .
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ي مشاهده شده در لكوموتيو ، كشنده يا مامورين قطار موظفند هرگونه اشكال و عيب فن -7
كل قطار (اتصال به زمين در دنده هاي باال ، تايمر پدال ايمني ، خرابي سيستم تهويه ، 
گرمايش و سرمايش سالنها و ...) كه مختل كننده ادامه سير نمي باشد را جهت اطالع به 

 مامورين تحويل گيرنده اعالم نمايند .
تحويل و تحول موظفند كليه اسناد و مدارك قطار اعم از جواز  مامورين قطار به هنگام -8

آزمايش ترمز، برگ مشخصات قطار، دفترچه تعميرات لكوموتيو، كارنامه لكوموتيو، 
 احكام احتياط و ... را به مامورين جايگزين تفهيم و تحويل نمايند . بارنامه،

را به كنترل يا مركز  مسئول وقت ايستگاه موظف است مشخصات مامورين جايگزين  -9
 فرماندهي مخابره نمايد.

رئيس قطار  C.T.C /RCتبصره : در ايستگاههاي تحت پوشش سيستم عالئم الكتريكي
موظف است مشخصات مامورين تحويل گيرنده را در ورقه سير ثبت و به كنترل يا مركز 

 فرماندهي بصورت تلفنگرام مخابره نمايد.
م احتياط تحويل گرفته از ايستگاه مبداء و همچنين آخرين لكوموتيوران قطار بايد حك -10

نسخه از حكم احتياطي كه اجراي آن برعهده لكوموتيوران جايگزين مي باشد را در اختيار 
 وي قرار داده و توضيحات الزم را نيز در اين خصوص به همديگر ارائه نمايد .

ه با بيش از يك مامور اعزام مي براي تحويل گيري لكوموتيو از دپو مبدا، قطارهايي ك -11
شوند بايد دسته هاي لكوموتيوراني كه از ايستگاه مبدا با قطارمسافري اعزام ميشوند 
دربازديدهاي فني لكوموتيو و همچنين در عمليات آزمايش ترمز حضور داشته باشند ودر 

 اين خصوص مسئوليت مشترك دارند .
از نظر اطالع رساني ، ابالغ برنامه تحويل رئيس قطار موظف است هماهنگي هاي الزم  -12

 وتحول و تعويض براي جابجايي دسته هاي لكوموتيوراني وترن ست راني به عمل آورد .
به هنگام مبادله قطار مامورين بايد قطار تحويل گرفته را از هرجهت (سالمت ادوات و  -13

واگنها و ....) بازديد و پس آالت ناقله ، عالمت انتهايي ، وضعيت قالبها ، وضعيت بارگيري 
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از حصول اطمينان از سالمت فني و تكميل و سالمت تجهيزات آن و دريافت كليه اسناد و 
، مدارك اعم از احكام احتياط، جواز آزمايش ترمز، برگ مشخصات قطار ، ورقه سير

 رند.، كارنامه لكوموتيو ،بارنامه ها و ...  قطار را تحويل بگيدفترچه تعميرات لكوموتيو
 

                         عليرضا خراساني                  جهانبخش حمزه مرند             غضنفر فوالدي
 سيد حسين مرتضوي                 ابراهيمي المع نوذر              اميرحسين تاوپور
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         4531 – 13/5/89  
 بسمه تعالي

 كت اداره كل حفاظت و ايمني سير و حر 
 سالم عليكم ؛

با عنايت به گسترش روز افزون ايستگاههاي مجهز به سيستم عالئم الكتريكي در 
شبكه ريلي و نياز مبرم به دستورالعمل يكپارچه و جامع در خصوص بررسي الزامات و 
تمهيدات ايمني در زمان تحويل گيري  ايستگاههاي مجهز به سيستم عالئم الكتريكي ، 

تهيه كه در جلسه مورخه  تحويل گيري سيستمهاي عالئم الكتريكيدستورالعمل تست و 
كميسيون عالي سوانح مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، بشرح پيوست تصويب   28/4/89

به تحويل گيري عالئم اقدام تاريخ برابر دستورالعمل فوق نسبت گرديد ، الزم است از اين 
 گردد.  

 غضنفر فوالدي                                                                           
 رئيس كميسيون عالي سوانح                                     

 
 رونوشت: 

 معاونت محترم فني و زير بنائي راه آهن ج.ا.ا بانضمام يك نسخه از دستوالعمل مذكور جهت استحضار -
 ضمام يك نسخه از دستوالعمل مذكور جهت استحضارمعاونت محترم ناوگان راه آهن ج.ا.ا بان -
معاونت محترم هماهنگي درامور مناطق و ارتقاء ايمني راه آهن ج.ا.ا بانضمام يك نسخه از دستوالعمل  -

 مذكور جهت استحضار
 اعضاي محترم كميسيون عالي سوانح جهت اطالع -
مهندسي و نظارت تاسيسات زيربنايي و  ادارات كل سير و حركت ، ارتباطات و عالئم الكتريكي ، دفتر -

 مركز آموزش بانضمام يك نسخه از دستوالعمل مذكور جهت اطالع و اقدام الزم
 اداره كل راه آهن ... جهت اطالع و اقدام الزم -
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 دستورالعمل تست و تحويل گيري سيستم هاي عالئم الكتريكي
ر تحويل گيري عالئم و در نظر به اهميت نقش ايمني در  حمل و نقل ريلي  به منظو

گردد كه ضمن بررسي همه جانبه و با    سرويس  قرار دادن آن كميسيون تشكيل و اعزام مي
در نظر گرفتن موارد ايمني و تست ادوات مختلف عالئم  از جمله وضعيت ماشين سوزن ها 

رويس و تراك ها و مسير ها( اصلي و مانوري) و سيگنال هاي عالئم  و ... نسبت به در س
قراردادن سيستمهاي  عالئم الكتريكي  منطبق بر مقررات عمومي حركت و دستورالعمل 

 فني راه آهن  اقدام نمايند.
 الف : وظايف كميسيون :

شامل تست و آزمايش سيستم كنترلي عالئم الكتريكي و اينترالكينگ و ادوات وابسته به 
 سيستم كنترلي مي باشد. 

 : اعضاي كميسيون : ب
 باشد:   ن متشكل از اعضاء ذيل ميكميسيو

 نماينده اداره كل حفاظت و ايمني سير و حركت (معاون مدير كل) -1
 نماينده اداره كل سير و حركت (رئيس گروه / رئيس اداره به باال) -2

نماينده اداره كل ارتباطات و عاليم الكتريكي  (رئيس گروه / رئيس اداره به  -3
 باال)

وتاسيسات زير بنائي  (رئيس گروه / رئيس نماينده دفتر مهندسي و نظارت  -4
 اداره به باال)

 كمسيون فني اداره كل راه آهن مربوطه....  -5

 معاون فني   - 1-5

 رئيس اداره سيرو حركت – 2-5
 رئيس گروه حفاظت و ايمني – 3-5
 رئيس اداره ارتباط و عاليم – 4-5
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ني سير و حركت بعهده سرپرستي كميسيون را نماينده اداره كل حفاظت و ايم:  1تبصره
 دارد.

احي،  معاون در صورت عدم امكان حضور هر يك از اعضاي كميسيون فني نو:  2تبصره
 ن وي گردد.  يشمربوطه مي تواند جان

: دفتر مهندسي نظارت و تاسيسات زيربنائي و اداره كل ارتباطات و عالئم  3تبصره 
انطباق خطوط ايستگاه با نقشه مصوبه  الكتريكي بايد قبل از اعزام كميسيون تحويل گيري از

نصب  -كميته فني ايستگاهها و همچنين توسط چك ليست هاي كنترلي (ساختمان 
كيفيت  دستگاهها و اداوات منصوبه و ... ) از صحت عملكرد سيستم ها جهت  -دستگاهها 

 . راه اندازي آزمايشي اطمينان حاصل نمايند
 موارد بررسي كميسيون شامل : : ج

 چك ليست هاي  ذيل طبق -1

سيستم اينترالكينگ و تجهيزات مربوطه (محوطه ايستگاه و داخل اتاق  -
 اينترالكينگ و تغذيه )

 سيستم بالك  -

-   CTC   
 سيستم هاي تغيير مونتاژ داده شده  -

كميسيون ضمن بررسي  چك ليست  و دستورالعمل در صورت صحت نسبت به در 
 صورت جلسه اقدام نمايد . سرويس قرار دادن آزمايشي سيستم و تنظيم

  نحوه در سرويس گذاري سيستم ها : د
             در سرويس روز)15يا  10در ابتدا به صورت آزمايشي با مدت معين (با نظر كميسيون 

بهره برداري آزمايشي قرار گرفته و در صورتيكه در مهلت تعيين شده نقصي مشاهده 
وطه در سرويس بهره برداري  قطعي قرار خواهد سيون فني اداره كل مربينگرديد توسط كم

 گرفت. 
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              در مدت زمان آزمايشي رعايت مقررات عمومي حركت و مقررات حركت در  -
سيستم هاي عالئم الكتريكي و ساير دستورالعمل فني راه آهن الزامي است و هم چنين 

ده الزم است با ادارات چنانچه در مدت آزمايشي موارد خطرناك و سانحه زا مشاهده ش
كل ستادي ذيربط مكاتبه گردد تا در صورت لزوم كميسيون تحويل گيري مجدداً از مركز 

 اعزام گردد 
 چك ليست تست و تحويل اينترالكينگ 

وظيفه سيستم اينترالكينگ دريافت اطالعات و عالئم از موقعيت خطوط و سوزن بندي  
افت فرامين متصدي ترافيك از طريق پانل جهت ايستگاه و نمايش آنها برروي پانل و دري

گرفتن مسير و انجام عمليات بالك تعويض سوزنها و كنترل اجزائ منصوبه درمحوطه از 
و ادوات و نحوه تردد كامل  (سيستم بالك )منطبق بر   -سوزن ها–چراغ ها –قبيل تراك ها 

 مقررات عمومي حركت راه آهن و نكات ايمني مي باشد. 
 

 كينگ ايستگاه .......اينترال 

 توضيحات
 پيش شرط هاي تست     -1 وضعيت

 تائيد رد
فراهم بودن درزين در ايستگاه جهت  -1 -1

  انجام تست ها به صورت واقعي
تلفن بالك و 

خطوط ارتباطي 
 سالم باشد

 وضعيت ارتباطي  - 2 -1تائيد رد

 وضعيت بي سيم  - 3-1تائيد رد 
 وضعيت برق  شبكه - 4-1تائيد رد 
 و برق اضطراري     UPSروشن بودن   - 5-1تائيد رد 
 شارژ بودن باتريها  - 6-1تائيد رد 
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 كينگ ايستگاه .......اينترال 

 روشنائي (پانل و اطاق رله) - 7-1تائيد رد 

 تائيد رد 
عدم دسترسي به اتاق اينترالكينگ در   -8-1

 هنگام تست 
 موجود بودن جعبه هندل  - 9-1تائيد رد 

 موجود بودن پلمپ   - 10-1تائيد رد ره پلمپ:شما

 تائيد رد 
سيستم هاي سرمايشي و تهويه  اطاق   -11-1

 دستگاه و تغذيه 
 خالي بودن خطوط ايستگاه از واگن   - 12-1تائيد رد 

 
 تائيد رد

اي و انجام تستها با استفاده    قطع برق منطقه   -2
توسط (در طول مدت تست سيستم از باتري

 كمسيون )
 و باتريها   upsتست سيستم  - 1-2تائيد رد 

تعويض ماشين 
سوزن به نرمال و 

 ريورس
 تست سوزنها - 3تائيد رد

 تست صحت شاخص سوزنها با محوطه  - 1-3تائيد رد 
 سوزنها  4mm   تست   - 2-3تائيد رد 
 پالك كوبي و شماره گذاري سوزنها  -  3-3تائيد رد 

اشغالي تراك 
سوزن و اجراي 
 تائيد رد فرمان تعويض

 تست عمل خالف  - 3-3
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 كينگ ايستگاه .......اينترال 

 تست مسيرگيري  - 4تائيد رد 
 تست ابطال مسير - 1-4تائيد رد 

 تائيد رد 
در دو حالت دستي و آزادسازي مسير -2-4

 عبور قطار
 تست حفاظت جانبي  -  3-4تائيد رد 
 اي خروجي گرفتن مسيره -  4-4تائيد رد 
 گرفتن مسيرهاي ورودي - 5-4تائيد رد 
 تست مسيرگيري مانوري  - 6-4تائيد رد 
 تست اورلپ  - 7-4تائيد رد 
 تست مسيرگيري عبوري -   8-4تائيد رد 
 ثانيه 60تست زمان    - 9-4تائيد رد 
 عمليات گرفتن مسيرهاي اصلي -5   

در هر بالك 
ايستگاه جداگانه 

 تائيد رد ت شود.تس

عمليات قبول و اعزام از ايستگاه مبدا و   -1-5
 تست منطق چراغها

در هر بالك 
ايستگاه جداگانه 

 تائيد رد تست شود.

عمليات قبول و اعزام از ايستگاه مقصد و   -2-5
 تست منطق چراغها

 تائيد رد 
تست قبولي همزمان از ايستگاههاي  -3-5

 طرفين
 تست ورود همزمان به ايستگاه - 4-5تائيد رد 
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 كينگ ايستگاه .......اينترال 

 تست خروج همزمان از ايستگاه  -  5-5تائيد رد 
در هر بالك 

ايستگاه جداگانه 
 تائيد رد تست شود

عمليات مانور از ايستگاه مبدا و تست   -6-5
 عدم امكان ارسال وسيله از ايستگاه مقابل

در هر بالك 
ايستگاه جداگانه 

 تائيد رد تست شود

عمليات مانور از ايستگاه مقصد و تست  -7-5
 عدم امكان ارسال وسيله از ايستگاه مقابل

 تست بلوكه كردن مسير - 8-5تائيد رد 

 تائيد رد 
تست تراكها (اشغال و آزاد سازي مسير  -6

 توسط درزين وتست هم پوشاني )
 تست محور شمار - 7تائيد رد 
 تست ورود قطار - 1-7تائيد رد 
 تست چراغها (فيال مان اصلي و فرعي ) - 8تائيد در 
 تست فاصله رويت چراغها - 1-8تائيد رد 

 تائيد رد 

تست استحكام  فيزيكي چراغها و عدم  -2-8
پيچيدگي و موقعيت نصب آنها و شماره 

 گذاري 
 تطابق اينديكشن ها با محوطه ايستگاه - 9تائيد رد 
 لكرد  روز و شبتست عم -  1-9تائيد رد 
 Localو  CTCتست اينديكشن  - 2-9تائيد رد 

 تست اينديكشن ارت - 3-9تائيد رد 
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 كينگ ايستگاه .......اينترال 

 تائيد رد 
آموزش مامورين ترافيك جهت كار با  -10

 سيستم 

 تائيد رد 
وجود كليد پانل يا رمز عبور و يا قانونمند  -11

 بودن آن
 ساير موارد

 
شود يا    ه سيستم عالئم الكتريكي آنها تغيير مونتاژ داده مي: براي ايستگاههايي ك 4تبصره

هاي اينترالكينگ الزم است توسط كميسيون انجام    كند كليه تست   نرم افزار سيستم تغيير مي
 گردد.

 
 تست و تحويل گيري سيستم بالك

 
بالك در اصطالح مهندسي راه آهن به قطعه اي از خط راه آهن بين دو نقطه مشخص كه 

 قط يك وسيله نقليه ريلي مي تواند در آن وجود داشته باشد اطالق مي شود.ف
 وظايف سيستم بالك به شرح زير مي باشد :

 تشخيص آزادي يا اشغال بالك( با استفاده از محور شمار يا هر سيستم ديگر )-1
اعمال منطق بالك براي انجام عمليات اخذ راه آزاد براساس وروديهاي دريافتي از -2
 نترالكينگ و متعاقبا اعمال خروجي هاي مربوطه به بالك به اينترالكينگ اي
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توضيحاتردتائيدتست ارتباطي سيستم بالك١
ردتائيد تست كد قطع ارتباط (محور شمار)٢
ردتائيد تست ريست همزمان محور شمار٣
ردتائيد كنترل اشغال و آزاد بودن تراك٤
ردتائيد  تست شمارش محور شمار درايستگاه مبدا٥
ردتائيد  تست شمارش محور شمار درايستگاه مقصد٦
ردتائيد اعزام وسيله و تست عدم امكان ارسال وسيله از ايستگاه مقابل٧

٨
ست جلو گيري از اعزام وسيله نقليه ريلي  در ايستگاه مبدا در 

صورت اشغال شدن بالك در ايستگاه مقصدو بالعكس 
تائيدرد

 به 
دا 
ه مب

تگا
ايس

ك 
زبال

 سب
اي
نم

هد
 بد
مت

عال
ير 
ز تغ

قرم
گ 

رن

ردتائيد  كنترل عمليات مانور مقابل وسيله نقليه ريلي قبولي ٩
ردتائيدكنترل عمليات مانور پشت وسيله نقليه ريلي اعزامي١٠
ردتائيدكنترل عملكرد احضار١١
ردتائيد كنترل عملكرد موافقت(با آزاد بودن خط قبولي  )١٢0
ردتائيدكنترل عملكرد ابطال١٣
 تست ساير سيستم هاي بالك١٥

................  تحويل  گيري بالك ايستگاههاي
چك ليست سيستم  بالك

 ساير موارد
  CTCتست و تحويل 

Centralized Traffic Control    : CTC     به معني كنترل از راه دور ايستگاههاي
عالئمي و نظارت و سوپروايزري سيستم بوده و  داراي تعدادي ايستگاه تابعه يا تحت فرمان 

ز كنترل مي تواند  سوزنها و سيگنالها و تراكها ي ايستگاههاي تابعه خود را مي باشد. مرك
كنترل كرده  عمل كنترل و اعمالي كه بوسيله وسايط نقليه ريلي انجام مي گيرد به وسيله 

 مشخص كننده معين برروي پانل مركزي منعكس مي گردد . 
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توضيحات

تائيدرد

تائيدرد

تائيدرد

تائيدرد

تائيدرد
تائيدرد
تائيدرد
تائيدرد
تائيدرد
تائيدرد
تائيدرد
تائيدرد
تائيدرد

تائيدرد
و يا  وجود كليد 

و يا قانونمند  رمز 
بودن

تائيدرد
تائيدرد
تائيدرد
تائيدشماره پلمپ .......رد

تائيدرد
تائيدرد
تائيدرد
تائيدرد
تائيدرد

بصورت اضطراري CTC 27-تست كنترل ايستگاه محلي از سوي مركز
28-تست عمليات بالك اتوماتيك(آزادي خط قبولي در ايستگاه مقصد)

.......... : CTC تعداد ايستگاههاي روي مركز

: ساير موارد

وضعيت

21- نحوه واگذاري ايستگاهها از سوپروايزر به اپراتورها
CTCتست ترسيم گراف -22

(CTC و اينديكيشن) قفل و پلمپ  دستگاه -23
زمان و تاريخ روي دستگاه -24

25-آموزش مامورين
26-بيسيم درگذرگاه در بالكهاي ايستگاه تست

15-تست عمل خالف سوزن در ايستگاههاي مورد تست
تست شماره قطار -16

17-تست نحوه تحت پوشش قرار گرفتن ايستگاه
تست از تحت فرمان خارج شدن -18

CTC 19-نحوه كاركرد ايستگاه در مواقع قطع ارتباط

(دياگ نوز) CTC 20- تست ثبت عملكرد فعاليت اپراتورها

 )CTC 9-  سيستم اطالع رساني به گذرگاههاي همطسح در محدوده
(.... -تلفن و بي سيم - هشدار دهنده

(با پانل محلي ) 10-  مطابقت شماره و سمت سوزنها با ايستگاه مورد تست
(با پانل محلي ) 11- مطابقت چراغها و نماي آنها با ايستگاه مورد تست

( (با پانل محلي 12-كنترل شماره خطوط ايستگاه
13-پانل اينديكيشن

14-كنترل اشغال و آزادي تراكها در ايستگاهها

(پارتي الين –ديسپچر-تلفن) 3- ارتباط با ايستگاهها
4- ايستگاههاي تحت فرمان مورد تست، متصدي ترافيك آشنا به سيستم 

ندارد     دارد
(CTC (مركز 5- سيستم تغذيه براي مواقع قطع برق شهر

.... تعداد ميز كار اپراتور  -6
..... تعداد سوپروايزر -7

8-خرابي عالئم در ايستگاهها

مراحل تست    -1
......... : 2- تعداد ايستگاههاي تحت فرمان مورد تحويل گيري

............. CTC مركز تحويل گيري 
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تست است و كميسيون  : چك ليست هاي فوق جهت ياد آوري موارد در هنگام5تبصره 
 تحويل گيري

مي تواند تمام موارد مرتبط با دستگاه مورد تست را در صورتجلسه تنظيمي و شرايط راه  
 اندازي آزمايشي  درج نمايد.
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  1/3/90-29ص/446 

 باسمه تعالي
 مديريت محترم اداره كل راه آهن خراسان

هاي خروجي در ايستگاه اعزام موضوع : اعزام وسايط نقليه ريلي در زمان خرابي سيگنال
 كننده

 سالم عليكم
) پيوست( كل اداره آن29/09/1389 – 19744/37احتراماً بازگشت به نامه شماره 

 سيگنالهاي خرابي زمان در مقصد ايستگاه به ريلي نقليه وسايط اعزام نحوه خصوص در
 سوانح ليعا كميسيون 12/02/1390 مورخه جلسه در موضوع رساند مي اطالع به خروجي
يگنالهاي ازس يك هر دليل هر به چنانچه گرديد مقرر نظر تبادل و بحث از پس و مطرح

 عالئم سيستم خرابي منزله به نگردند سبز) Block Signalيا  Start Signalخروجي(
 حكم و آزاد راه جواز اخذ از پس موظفند ريلي نقليه وسايط وراهبران شده تلقي الكتريكي
 به است خواهشمند نمايند، حركت ايستگاه از الكتريكي عالئم به توجه مبرعد مبني احتياط
جراي صحيح و يكنواخت اعزام وسايط نقليه ريلي در زمان خرابي عالئم الكتريكي ا منظور

، دستور فرماييد مراتب به نحو مقتضي در اختيار واحدهاي ذيربط و مامورين موظف قرار 
 گيرد . 

 عليرضا خراساني                         
 مدير كل ايمني و نظارت بر شبكه                       

 و دبير كميسيون عالي سوانح                        
 رونوشت : 

 ت محترم بهره برداري و سير و حركت و رئيس كميسيون عالي سوانح جهت اسنحضارمعاون -
 مشابه اقدام و اطالع جهت....  آهن راه كل اداره -
 الزم اقدام و اطالع جهت الكتريكي عالئم و ارتباطات و سيروحركت كل ادارات -
 الزم اقدام و اطالع جهت آموزش مركز -
 الزم اقدام و اطالع جهت رجا مسافري قطارهاي شركت -
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721/200 - 16/7/91  

 اسمه تعاليب
 اداره كل راه آهن .... 

 نسزيم لكوموتيوهاي  HEPموضوع : تحويل و تحول كابل 
 عليكم سالم

با توجه به استفساريه ورود مامورين برق به كابين لكوموتيوهاي زيمنس جهت 
برداشتن كابل اتصال بين لكوموتيو و سالنهاي مسافري، موضوع در جلسه مورخه 

كميسيون عالي سوانح مطرح و پس از بحث و تبادل نظر بشرح پيوست  08/07/1391
به نحو مقتضي در اختيار واحدهاي ذيربط جهت تصويب گرديد، دستور فرمائيد مراتب 

 رعايت كامل مفاد آن قرار گيرد.
 غضنفر فوالدي                                      

 رئيس كميسيون عالي سوانح                          
 : رونوشت

 استحضار جهت مسافري امور محترم معاونت به پيوست بانضمام ـ
ادارات كل سير و حركت، ارتباطات و عالئم الكتريكي، خط و سازه هاي فني، دفتر  بانضمام پيوست به -

 مهندسي و نظارت ناوگان و مركز تحقيقات و آموزش جهت اطالع و اقدام الزم 
 04/07/91 _ 4177/63/91 شماره نامه به بازگشت رجاء مسافري قطارهاي شركت به پيوست بانضمامـ 

  الزم اقدام و اطالع جهت
 اداره كل ايمني و نظارت بر شبكه (دبيرخانه كميسيون عالي سو انح)  به پيوست بانضمامـ 
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 زيمنس لكوموتيوهاي HEPتحويل و تحول كابل 

 
 

 مسافري سالنهاي و لكوموتيو بين كابل اتصال به نسبت است موظف قطار برق مامور -1
 . نمايد اقدام

لكوموتيوران ، نسبت به اتصال كابل بين يوران موظف است تحت نظارت لكوموت كمك -2
 لكوموتيوها اقدام نمايد .

 مامور به اتصال جهت را برق كابل حركت مبدا در است موظف لكوموتيوران كمك-3
 در مخصوص جايگاه در و گرفته تحويل وي از را مربوطه كابل مقصد در و داده برق

 . دهد قرار لكوموتيو
 . گردد انجام لكوموتيو كابين مجاورت در بايست مي كابل تحول و تحويل -4
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                                         23/7/1390 - 200/ص 222شماره: 
 باسمه تعالي

 اداره كل راه آهن ...  
 موضوع: اعزام لكوموتيو سرد با قطار مسافري

 سالم عليكم
با عنايت به بروز مشكالتي در حمل لكوموتيو سرد با قطار مسافري و دوگانگي در   

اجراي آن مطابق دستورالعمل و نامه هاي صادره و نهايتاً كاهش بهره وري از لكوموتيوهاي 
كميسيون عالي  18/07/1390موجود بدليل تاخير در اعزام آنها ، موضوع در جلسه مورخه 

ادل نظر شد مقرر گرديد در صورت ضرورت در مبادي حركت سوانح مطرح و بحث و تب
قطار و ايستگاههاي تشكيالتي با درنظر گرفتن كليه شرايط، لكوموتيو سرد با قطار مسافري 
مطابق مقررات و دستورالعملهاي صادره اعزام گردد بديهي است قبل از اعزام لكوموتيو 

حدهاي ذيربط و اداره كل سير و حركت سرد با قطار مسافري، بايستي هماهنگي الزم بين وا
 ( گروه مهندسي ترافيك كنترل مركزي ) انجام ومجوزالزم اخذ گردد .

(به   22/04/1388 – 3463 شماره نامه و 05/03/1388 – 1878ضمناً دستورالعمل شماره 
 پيوست ) كان لم يكن تلقي مي گردد . 

 غضنفر فوالدي                                  
 رئيس كميسيون عالي سوانح                   
 رونوشت : 

 معاونت محترم ناوگان جهت استحضار         -
 معاونت محترم مسافري جهت استحضار         -
 ادارات كل سير و حركت و نيروي كشش جهت اطالع و اقدام الزم         -
 يسيون عالي سوانح ) جهت اطالع و پيگيريهاي الزماداره كل ايمني و نظارت بر شبكه (دبيرخانه كم         -
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259/200_ 8/3/92 
 بسمه تعالي

 ادارات كل راه آهن ...
 موضوع : مدت زمان نگهداري دفاتر فني رايج در شبكه ريلي

 سالم عليكم
با عنايت به ضرورت رجوع به دفاتر فني مصرف شده و اسناد و مدارك صادره در 

بيل (دفتر كشيك، تلفنگرام، خرابي عالئم، حكم احتياط، جواز شبكه حمل و نقل ريلي از ق
راه آزاد و ....) جهت اموري نظير بازرسي، نظارت، بررسي و رسيدگي به سوانح ريلي و 

دستورالعمل نگهداري "پرونده هاي متشكله و هم چنين ايجاد وحدت رويه، موضوع  
كميسيون عالي سوانح  23/02/1392در جلسه مورخه  " دفاتر، اسناد و مدارك صادره

بررسي و پس از بحث و تبادل نظر مقرر گرديد كليه اسناد مذكور ( بشرح پيوست ) پس از 
اتمام آن  بمدت يكسال بايگاني و سپس امحاء گردد. لذا مقرر فرمائيد مراتب به نحو 

 مقتضي در اختيار واحدهاي ذيربط جهت رعايت كامل مفاد آن قرار گيرد. 

 
 ضنفر فوالدي غ          

 رئيس كميسيون عالي سوانح 
 رونوشت:  

 ـ معاونت محترم ناوگان بانضمام پيوست جهت استحضار 
ادارات كل سير و حركت، ارتباطات و عالئم الكتريكي، خط و سازه هاي فني، نيروي كشش ،  -

وست جهت واگنهاي باري ، دفتر مهندسي و نظارت ناوگان و مركز تحقيقات و آموزش به انضمام پي
 اطالع و اقدام الزم 

 ـ اداره كل ايمني و نظارت بر شبكه (دبيرخانه كميسيون عالي سو انح ـ آقاي برخوردار)      
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ف
توضيحاتمحل استقرارنوع سندردي

دفتر ترافيك - پانلدفتركشيك1

وارده ، صادره ، مسدودي خطوط ، خرابي دفتر ترافيك - پانلدفاتر تلفنگرام2
عالئم الكتريكي و ...

دفتر ترافيك - پانلدفترسوزنباني3

دفتر ترافيك - پانلدفتر خرابي عالئم الكتريكي4
بازديد از عالئم الكتريكي و رفع 

نواقص ومعايب
دفتر ترافيك - پانلدفتر بازديد ازسوزنها5

6
دفتر تحويل وتحول قطارجهت بازديدفني و انجام 

دفتر ترافيك - پانلآزمايش ترمز

زوج و فرددفتر ترافيك - پانلپروانه راه آزاد7
دفتر ترافيك - پانلحكم احتياط8
دفتر ترافيك - پانلگراف دستي9
دپودفتركشيك10
دپوكارنامه لكوموتيوراني11
دپودفترورود وخروج لكوموتيورانان12

نوارهاي فيزيكي ، فايلهاي اطالعاتي سرعت دپونوارسرعت نما13
نما هاي ديجيتالي(سشرون ، موج پيام آورو ...)

پست بازديددفتركشيك14
پست بازديدجواز آزمايش ترمز15
پست بازديددفترورود وخروج قطارها16
پست بازديدبرگه هاي خاتمه تعمير17
 ترافيكبرگ سيرقطار18

 
* مدت زمان نگهداري اسناد و مدارك مذكور پس از زمان تكميل و خاتمه برگه دفاتر و 

 دسته هاي اسناد و مدارك محاسبه مي گردد .
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220/200 _ 8/3/92 
 ه تعاليبسم

 ادارات كل راه آهن ... 
 موضوع: نحوه حمل سالنهاي مسافري خالي و جديد الورود به شبكه ريلي

 سالم عليكم
با عنايت به استفساريه نحوه حمل سالن هاي مسافري بدون مسافر و بصورت خالي 
و نيز سالنهاي جديد الورود به شبكه حمل و نقل ريلي و جلوگيري از اعمال سليقه در 

كميسيون عالي سوانح  23/02/1392ص راهبري آنها، موضوع در جلسه مورخه خصو
 بررسي و مقرر گرديد : 

سالنهاي مسافري بدون مسافر و سالنهاي مسافري خالي جديد الورود كه به تفكيك هر 
) مطابق با 2كدام تشكيل يك رام قطار را مي دهند توسط لكوموتيوران (حداقل پايه 

 افري اعزام مي گردد. سرعت سير قطارهاي مس
دستور فرمائيد مراتب به نحو مقتضي در اختيار واحدهاي ذيربط جهت رعايت كامل  

 مفاد آن قرار گيرد. 

 غضنفر فوالدي            
 رئيس كميسيون عالي سوانح 

 رونوشت:  
 معاونت محترم ناوگان جهت استحضار -

 سرپرست محترم معاونت مسافري جهت استحضار -
ير و حركت، ارتباطات و عالئم الكتريكي، خط و سازه هاي فني، دفتر مهندسي و ادارات كل س -

 نظارت ناوگان و مركز تحقيقات و آموزش جهت اطالع و اقدام الزم 
 جهت اطالع   09/11/91ـ  2516/137اداره كل راه آهن قم بازگشت به نامه شماره  -
       ي سو انح ـ آقاي برخوردار)اداره كل ايمني و نظارت بر شبكه (دبيرخانه كميسيون عال -
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290/200 _ 13/3/92 
 بسمه تعالي

 شركت حمل و نقل ريلي رجاء
 موضوع :  دستورالعمل حمل خودرو با قطار  

 سالم عليكم
با عنايت به بروز مشكالت عديده در خصوص نحوه حمل خودرو با قطار و رعايت 

ورالعمل نحوه حمل خودرو با دست "جلوگيري از تكرار آن، موضوع  والزامات ايمني 
كميسيون عالي سوانح مطرح و پس از بحث و  23/02/1392در جلسه مورخه  "قطار

تبادل نظر بشرح پيوست تصويب گرديد، لذا مقرر فرمائيد مراتب به نحو مقتضي در 
 اختيار واحدهاي ذيربط و مامورين موظف جهت رعايت كامل مفاد آن قرار گيرد . 

(به پيوست) كان لم يكن   22/8/86 -  4262/63/86قبلي به شماره  ضمنا دستورالعمل 
  مي گردد .

 غضنفر فوالدي                                                                    
 رئيس كميسيون عالي سوانح                                                           

 رونوشت :  
 حترم مسافري بانضمام دستورالعمل پيوست جهت استحضارسرپرست م -
ادارات كل سير و حركت، ارتباطات و عالئم الكتريكي، خط و سازه هاي فني، دفتر مهندسي و  -

 نظارت ناوگان و مركز تحقيقات و آموزش به انضمام دستورالعمل پيوست جهت اطالع و اقدام الزم 
اد، جوپار، ريل سير كوثر، وانياريل، هستيا، رعد تبريز، مهتاب كليه شركتهاي حمل و نقل مسافري (بني -

 سير جم، ريل ترابر سبا، راه آهن حمل و نقل)  به انضمام دستورالعمل پيوست جهت اطالع و اقدام الزم
 ـ اداره كل ايمني و نظارت بر شبكه (دبيرخانه كميسيون عالي سو انح ـ آقاي برخوردار)      
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 ل و حمل خودرو با قطاردستورالعمل قبو
 ٪25هنگام بارگيري خودرو ، سوخت موجود در باك خودرو نبايد بيش از   -1

 گنجايش آن باشد .
قراردادن مواد قابل احتراق و اشتعال مانند : لباس ، اسيد و مواد شيميايي و ... در   -2

 داخل صندوق عقب خودرو ممنوع مي باشد .

خودروها (بطور ناخودآگاه) و بروز آتش  براي پيشگيري از اتصالي در سيستم برق  -3
سوزي در سير، بايد پس از بارگيري خودروها در مبدأ ، سرباطري خودروها جدا و با 

 مواد عايق ، عايق بندي گردد. 

) stopكليه خودروها پس از بارگيري در واگن خودروبر بايستي ضمن بستن ترمز ( -4
در   -خودرو پيش بيني شده است كه در داخل واگن براي مهار  -با گذاشتن كفشكها

 زير محور هاي جلو وعقب  مهار گردد.

بدليل احتمال نشت بنزين از باك خودروها و تجمع بخارات قابل اشتعال و احتمال  -5
 2وقوع انفجار ، بايستي واگن حمل خودرو به سيستم تهويه مناسب و نيز حداقل 

 ماده به كارمجهز باشند .دستگاه كپسول اطفاء حريق از نوع پودري شارژ شده و آ

تبصره : جهت اطفاء حريق ، اشخاص بايدآموزشهاي  الزم را ديده و با موفقيت 
 گذرانده باشند .

جهت مقابله سريع با سوانح احتمالي در هنگام سير، كليد درب واگنهاي حمل   -6
خودرو تحويل مامور فني بوده و درب واگن پس از بارگيري پلمپ گردد . در مواقع 

ي مطابق دستور رئيس قطار نسبت به فك پلمپ و باز نمودن درب واگن اقدام و ضرور
 صورتمجلس مربوطه را تنظيم نمايند .

چك ليست پيوست پس از تكميل و امضاء توسط مسئول انبار توشه تحويل رئيس  -7
 قطار مي گردد .
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 ساعت حركت :  مبدا قطار : 
 شماره قطار :  مقصد قطار : 

 ره سالن حمل خودرو :شما تاريخ حركت : 
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32

36
43

48
55

60
68

74
82

91
98

110
121

133
146

159
173

6
6

6
6

7
9

10
12

15
18

21
24

28
33

37
44

50
56

61
69

75
83

93
100

112
123

135
148

161
175

7
6

6
6

7
10

11
13

16
19

22
26

29
35

38
45

51
57

63
71

77
85

94
102

114
125

137
150

163
177

8
6

6
7

8
10

12
14

17
20

23
27

31
36

40
46

53
58

64
72

79
87

96
104

116
127

139
152

165
179

9
7

7
8

9
11

13
15

18
21

24
28

32
37

41
48

54
60

66
73

81
88

97
106

118
129

141
155

168
181

10
7

8
9

10
12

14
15

18
21

25
29

33
38

42
49

55
61

67
74

82
89

98
107

119
131

143
157

170
183

11
8

9
10

11
13

15
17

19
22

26
30

34
39

44
50

56
63

69
76

83
91

100
109

121
133

145
159

172
185

12
8

9
10

12
14

15
18

20
23

27
31

35
40

45
51

57
64

70
77

84
92

101
110

123
135

147
161

174
187

13
9

10
11

13
14

16
19

21
24

28
32

37
42

47
53

58
65

72
79

85
93

102
112

125
137

149
163

176
190

14
9

11
11

14
15

17
19

22
25

29
33

38
43

48
54

59
66

73
80

87
94

103
114

127
139

151
165

178
192

15
10

11
12

14
15

18
20

23
26

30
34

39
44

49
55

60
67

74
81

88
96

105
115

129
141

153
167

180
194

16
11

12
13

15
16

19
21

24
27

31
36

40
45

50
56

62
68

76
82

90
98

107
117

17
11

13
14

15
17

19
22

25
28

32
37

41
46

51
57

63
69

77
83

91
100

109
118

18
12

14
15

16
18

21
23

26
30

34
38

43
48

53
59

65
70

79
85

93
102

111
120

19
13

14
15

17
18

22
23

27
31

35
39

44
49

54
60

66
72

80
86

95
104

113
122

20
14

15
16

18
19

23
25

28
32

36
40

45
50

55
61

67
73

81
88

96
105

114
123

21
15

16
17

19
20

24
24

29
33

37
41

46
51

57
62

68
74

82
89

98
108

116
127

22
15

16
17

19
21

24
26

30
34

38
42

47
52

58
63

69
75

83
90

99
109

119
129

23
16

17
18

20
21

25
27

31
35

39
44

48
53

59
65

70
77

84
92

100
110

120
130

24
16

18
19

21
22

26
28

32
36

40
45

49
54

60
66

72
79

86
94

102
111

121
132

25
17

18
20

22
23

27
29

33
37

41
46

50
55

61
67

73
80

87
95

103
112

122
133

26
18

19
21

23
24

28
30

34
38

42
47

51
56

62
68

74
82

89
96

104
113

123
134

27
19

20
22

24
25

29
31

35
39

43
48

52
58

64
69

76
83

91
98

106
114

124
135

28
19

21
22

24
25

29
32

36
40

44
49

54
59

65
70

78
84

92
99

107
115

125
136

29
20

21
23

25
26

30
33

37
41

46
50

55
61

67
71

79
86

94
100

109
117

127
138

30
20

22
23

25
27

31
34

38
42

47
51

56
62

68
72

80
87

95
102

110
118

128
139

ت ناوگان(1392/7/6)
تهيه كننده:دفترمهندسي و نظار

ت  
                سرع

ب (درهزار)
 شي

140
145
150
155
160

ت
ت160 كيلومتر برساع

درصد وزن ترمز مورد نياز براي قطارهاي مسافري تا سرع
(براي خط ترمز1200متر)

110
115
120
125
130
135

80
85
90
95

100
105

50
55
60
65
70
75

20
25
30
35
40
45

ضمائم مقررات عمومى سير و حركت

۴۹۸




