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 وزارت کشور
 

به استناد اصل یکصد و  97/69/6614عمومی و مدیریت مصرف سوخت در جلسه مورخ  و نقلوزیران عضو کارگروه توسعه حمل 
آیمن  ناممه    62/4/6614همم ممورخ   76271ت/666726سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و با رعایت تصویب نامه شمماره  

 :بهبود تردد در معابر شهری و حومه را به شرح زیر تصویب نمودند
 

 آیین نامه بهبود تردد در معابر شهری و حومه
 

 :در ای  آین  نامه، اصطالحات ذیل در معانی مشروح مربوط به کار می روند -1ماده 
 .ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت: ستاد -الف
 .عالی هماهنگی ترافنک شهرهای کشوری شورا: شورای عالی -ب
 .سازمان شهرداریها و دهناریهای کشور: سازمان -ج
 .شورای هماهنگی ترافنک استان: شورای همتا -د

 :و تقسنمات کشوری به گروههای زیر تقسنم می شوند 6615شهرهای موضوع ای  آین  نامه بر اساس جمعنت سرشماری سال  -2ماده
 .هران، مشهد، اصفهان، تبریز، کرج، شنراز، اهواز، قم و کرمانشاهت: کالن شهرها -گروه الف
ارومنه، زاهمدان، رشمت، کرممان، هممدان، اراک، یمزد، اردبنمل، ایمالر، ب نمورد،         : شهرهای باالی سنصد هزار نفر و مراکز استانها -گروه ب

 .هرکرد، گرگان، ساری و یاسوجبندرعباس، بوشهر، بنرجند، اسالمشهر، قزوی ، زن ان، خرر آباد، سمنان، سنندج، ش
گلستان، کاشان، دزفول، قدس، بروجمرد، ممالرد، خمننمی شمهر، آبمادان، سمبزوار، وراممن ،        : شهرهای یکصدهزار تا سنصدهزار نفر -گروه ج

سنم شمهر، مهابماد،   ننشابور، ن ف آباد، بابل، آمل، شهریار، خوی، ساوه، قائم شهر، قرچک، سنرجان، مالیر، بوکان، مراغه، رفسن ان، زابل، ن
شاهرود، گنبد کاووس، شاهن  شهر، پاکدشت، خرمشهر، مرودشت، تربت حندریه، اندیمشمک، مرنمد، منانمدوآب، بندرماهشمهر، بنمدر انزلمی،       

 .شهررضا، مس د سلنمان، جهرر، ایذه، دورود، بهبهان، ایرانشهر، سقز، جنرفت، نظرآباد، شوشتر، قوچان، برازجان و مریوان
فسا، اسالر آباد غرب، منانه، کازرون، خوراسگان، اهر، تربت جار، کوهدشت، شنروان، بهشهر، : های سی هزار تا یکصد هزار نفرشهر -گروه د

ر، دوگنبدان، کاشمر، محمدشهر، پارس آباد، سلماس، کمال شهر، النگودرز، بناب، اندیشه، بم، تاکستان، نقده، نهاوند، چابهمار، الهن مان، ابهم   
بنمدرگناوه، فنروزآبماد، دامنمان، منبمد، امندیمه،       ندر امار خمننی، قروه، لنگرود، خمن ، مشگن  شهر، رباط کریم، مبارکه، سراوان،بانه، الوند، ب

، زری  شهر، زرند، داراب، منناب، آران و بندگل، فوالد شهر، آباده، الر، صالح آباد، شوش، اسفرای ، اردکان، (لرستان)پنرانشهر، خاش، نورآباد 
افق، هر، نورآباد، اسدآباد، هرسن ، اقلند، دهدشت، رامهرمز، بابلسر، بروج ، بن ار، کامناران، تویسرکان، ازنا، خورموج، خرمدره، گرمسار، بباقرش

طبس، دهبارز، بومه ، دماوند، ماهدشت، مشکن  دشت، پنشوا، هشتگرد، باغستان، چهارلنگه، خلخال، اقبالنه، آبنک، محدیمه،  بنمدرترکم ،   
تهبان، ننریز، بهارستان، درچه پناز، فالورجان، قهدری ان، گلپایگان، دولت آباد، دلن ان، محالت، آسمتارا، آسمتانه   آزادشهر، قائ ، اس آباد،علی 

، رودسر، صومه سرا، تنکاب ، رامسر، نوشهر، فریدونکنار، نکا، چالوس، سراب، آذرشمهر، سردشمت، مماکو، شماهن  د ،     (تالش)اشرفنه، هشتپر 
سرپل ذهاب، سنقر، کنگاور، جوانرود، صحنه، سوسنگرد، شادگان، اشنویه، گرمی، فرخ شهر، کنارک، کردکموی، الشمتر، همادی شمهر،      تکاب،

هاجران، ایوان، دهلران، گراش، آق قال، کالله، فوم ، محمود آباد، بهار، حمندیا، نه شهر اقماری پردیس، پرند، گلبهار، بننالود، صدرا، سهند، م
 .م لسی عالی شهر و
 .سایر شهرهایی که در زمره گروههای الف، ب، ج و د ننستند -گروه هم 

موظف است با رعایت قوانن  و مقررات مربوط، اقدامات زیر را ان ار داده و هر سه ماه یک بار ( 9)شهرداری شهرهای موضوع ماده  -3ماده 
 .پنشرفت اقدامات خود را به شورای همتا ارائه نماید عملکردگزراش 



 
 هـ د ج ب الف شرح اقدامات ردیف

ان ار، تکمنل یا بازنگری مطالعات جامع حمل و نقل و ترافنک شهری و حومه و تدوی  سناستهای حمل و نقل با تأکنمد   6
 .بر اصالح ساختار حمل و نقل و اجرای آن پس از تصویب شورای عالی

* *    

ل و نقل و ترافنک شمهری و حوممه و اجمرای آن پمس از تصمویب در      ان ار، تکمنل یا بازنگری مطالعات ساماندهی حم 9
 شورای همتا

  * * * 

    * * مکاننابی، قنمت گذاری و احداث توقفگاههای طبقاتی، عمومی و مکاننزه و مدیریت زمانی توقف حاشنه ای ،مطالعه 6

     * مطالعه ، بازنگری و تهنه طرح محدوده زمانی و مکانی تردد و اجرای آن پس از تأیند شورای عالی و ابالغ وزیر کشور 7

ان ار مطالعات توسعه و بهننه سازی سامانه اتوبوسرانی، بازتنظنم، مسمنرها و مکمان ایسمتگاهها و زممان بنمدی حرکمت        5
 یب شورای همتاناوگان اتوبوسرانی و اجرای آن پس از تصو

* * *   

  * * * * مطالعه و اصالح کاربریهای موجود در راستای بهبود تقاضای سفر 1

    * * ان ار و یا تکمنل مطالعات روشهای مدیریت سنستم های حمل و نقل در راستای کاهش تقاضای سفر و مدیریت عرضه 4

    * * رانی در منطقه اضطرار آلودگی هواکاهش سطوح پارک حاشنه ای در خنابانهای دارای خط اتوبوس 1

 * * * * * طرح های مرتبط با دولت الکتروننک با رویکرد کاهش تقاضای حمل و نقل اجرای 2

   * * * مطالعه و اجرای طرحهای مدیریت توفقگاهها 62

لکرد شبکه و کنترل و شناسایی مطالعه، توسعه و راه اندازی سامانه هوشمند حمل و نقل و مرکز پایش تردد ناوگان و عم 66
 تخلفات راهنمایی و رانندگی

* *    

 * * * * * مطالعه و اجرای طرحهای روان سازی و اصالح هندسی معابر شهری 69

از طریق صدا و سمنما،  اجرای طرحهای ارتقای فرهنگ تردد و آموزش عمومی از طریق تبلننات مندانی، تبلنغ و آموزش  66
 پایگاههای اینترنتی، کتابچه، نمایشگاه، همایش، هم اندیشی، ساخت تنزر و پویانماییرسانه های مکتبو، 

* * * *  

     * باز تنظنم خطوط حمل و نقل همگانی برای تندیه خطوط قطار شهری و خطوط اتوبوس تندرو 67

    * * رای همتاان ار مطالعات سامانه اتوبوسرانی تندرو و پر ظرفنت و اجرای آن پس از تصویب در شو 65

افزایش مطلوبنت استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی با بهبود شرایط داخلی، ظاهری و تهویه ناوگان، کماهش تمأخنر،    61
 کاهش سرفاصله زمانی، افزایش سرعت و نظم حرکت، ای اد خطوط ویژه افزایش قابلنت اطنمننان و دسترسی

* * * *  

حمل و نقل همگانی و استفاده از روشهای نوی  –امانه موقعنت مکانی و زمانی بر روز ناوگان مطالعاه و بهره برداری از س 64
 قطار شهری در شهرهای الفپایش و سامانه بلنت الکتروننکی در ناوگان و اخذ بلنت مشترک سراسری اتوبوس و 

* * *   

    * * ای اد خطوط وسایل نقلنه پر سرنشن  و تشویق و حمایت از همپنمایی 61

    * * جایگزینی خط توقف حاشنه ای با خط ویژه اتوبوس 62

 * * * * * هماهنگ سازی کاربری زمن  و طرحهای جامع و تفصنلی شهری با سناست های حمل و نقل شهری 92

   * * * مسافر به جای تاکسی استافده از ون در خطوط ثابت پر 96

   * * * سعه خطوط شبانهافزایش ساعات کار خطوط اتوبوسرانی و تو 99

 * * * * * مطالعات ساماندهی حمل و نقل کاالی درون شهری و اجرای اقدامات الزر 96

ای اد توقفگاه دوچرخه و دوچرخمه بمر    ،دوچرخه و موتور سنکلت ای اد مسنرهای ویژه دوچرخه مطالعه و ساماندهی تردد 97
 در جلوی اتوبوسها

* * *   

 * * * * * ی تردد عابر پناده و افراد کم توان به ویژه معلوالنساماندهی معابر برا 95

سازی معابر، رفع نقاط حادثه خنز در معابر درون شهری و مبادی ورودی شهرها برای کماهش   طراحی آرار سازی و ایم  91
 سرعت و تصادفات

* * * * * 

 * * * * * عابرطراحی، تهنه و نصب عالئم افقی و عمودی راهنمایی و رانندگی در م 94

 * * * * * آن پس از تأیند شورای شهر و تصویب شورای همتا اجرایان ار مطالعات ای اد پایانه های مسافر و بار و  91

  * * * * کمک به احداث مراکز معاینه فنی در شهرها 92

   * * * طراحی و حداث بوستان های آموزش ترافنک 62



هماهنگی و وحدت رویه در ان ار مطالعات و اجرای اقمدامات و طرحهمای منمدرج در ایم  آیمن  ناممه و       شورای عالی مسئول ای اد  -4ماده
 .نظارت بر روند اجرای طرحها و مطالعات مذکور است

 .باشد اقدامات مربوط به بهبود تردد در معابر شهر و حومه باید در چارچوب ای  آین  نامه ان ار شود و اقدار منایر با آن م از نمی -5ماده
 .وزارت کشور وظنفه نظارت بر حس  اجرای ای  آین  نامه را بر عهده دارد و عملکرد سه ماهه را به ستاد گزارش نماید -6ماده

 .به تأیند مقار محترر ریاست جمهوری رسنده است 64/6/6611ای  تصویب نامه در تاریخ 
 

 پرویز داودی -معاون اول رئیس جمهور


