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عطا  اسالمی را ایران ساز آینده و جوان نسل به خدمتگزاری توفیق ما به که را، تو بیکران الها سپاس  بار

ت این است این اثر بتواند نقشی هر چند کوچک در خدمت به جامعه تعلیم و تربیت کشور فرمودی امید اس

 بردارد و زمینه اشتغال فعال هنرجویان عزیز را فراهم نماید . 

 بارتندع  ترتیب به که است، شده تهیه فصل سه در«  سوزنبانی آموزش اول جلد»  عنوان تحت حاضر کتاب

ت، شناسایی سوزن و طرز کار آن،آیین نامه عالمات، آیین نامه عالئم، حفاظت مقررات عمومی سیر و حرک:  از

 و یآموزشنیازهای  نمودن فراهم و پاسخگویی راستای و ایمنی ، آشنایی با حمل و نقل کاالی خطرناک؛ در

 وانحس ،کاهشهای گوناگون آموزشی  روشبه  ریلی نقل و حمل صنعت عملکرد سطح بهبود همچنین و ایمنی

توسط آقایان محمدعلی حیدری و سهیل غیاثوند تهیه شده است در این کتاب سعی بر آن شده است  لیری

که مطالب کتاب به شکلی ساده و در عین حال کاربردی آموزش داده شود به طوری که عزیزان هنرجو بتوانند 

 با فراگیری کامل این مجموعه خود را آماده ورود به صنعت ریلی نمایند .

 زمرک مدیرکل معاون)  کیا موسوی اله سیدهدایت آقایان جناب ویژه به اندرکاران دست ی کلیه از درپایان

 رونیک نیما  ،(شبکه بر نظارت و ایمنی کل اداره)  برخودار ،(  حرکت و سیر کل اداره)  برون ،رضایی( آموزش

رحیمی )  حمید(  رکتح و سیر آموزش کارشناس)  زاده غنی رضا ،( حرکت و سیر آموزش گروه رئیس) 

رکنی )  غالمحسین قیاسوند ) اداره کل خط و سازه های فنی( ، اداره کل ایمنی و نظارت بر شبکه( مهرداد

 ، تهیه در ) اداره کل راه آهن لرستان( که بولحسنی داود رئیس گروه ارتباط و عالئم مرکز آموزش راه آهن (،

 . نمایم می قدردانی و رتشک اند، داشته وافری تالش مجموعه این تدوین
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 مقررات عمومی حرکت -1

 اهمیت مقررات عمومی حرکت و جایگاه شغل سوزنبان - 9-9

در یک مجموعه فنی برای استفاده بهینه از نیروی انسانی و ابزارآالت، نیاز به یک سیستم منسجم می باشد . 

ت است ین با ابزار آالمأمورین با یکدیگر و نحوه کار مأمورر ین، نحوه کامأموروظیفه این سیستم تدوین وظایف 

. در راه آهن این سیستم در قالب مقررات عمومی حرکت وجود دارد. مقررات عمومی حرکت باید به تصویب 

هیأت مدیره راه آهن رسیده تا قابلیت اجرایی داشته باشد . نقش مقررات عمومی حرکت در سیر و حرکت 

ین با توجه به وظایف خود که در مقررات پیش بینی شده است جایگاه، مأموراه باالیی دارد . وسایل نقلیه جایگ

نقش خود، محدوده اختیارات و روش کار را می دانند و به همین دلیل است که سیستم سیر و حرکت، یک 

ار سمتی از کین سیر و حرکت با توجه به جایگاه خود قمأمورسیستم منظم و کارآمد می باشد که هر یک از 

تعریف شده در مقررات عمومی حرکت را انجام می دهند . سیر و حرکت راه آهن که وظیفه عظیم حمل و 

نقل بار و مسافر را در شبکه راه آهن به عهده دارد با اجرای صحیح مقررات عمومی حرکت توانسته است حمل 

 داشته باشد .و نقل ایمن نسبت به سایر وسایل حمل و نقل جاده ای و هوایی را 

شغل سوزنبان یکی از مشاغل حساس در سیر و حرکت است . سوزنبان باید مهارت کافی در شغل سوزنبانی 

ی الکتریکی، نیمه الکتریکی و دستی، شناخت خطوط ایستگاه و موقعیت آنها، سوزن هااز جمله نحوه کار 

ی متوقف در ایستگاه، نحوه بستن انواع واگن هاشیب و فراز ایستگاه، نحوه صحیح قرار دادن کفش خط در زیر 

صحت سالمت قطارها وارده به ایستگاه از هر حیث و کلیه اموری را که مز دستی، نحوه استقبال قطارها و تر

مقررات عمومی حرکت برای شغل سوزنبانی لحاظ نموده، را دارا باشد و برای انجام این مسئولیت نیاز به 

 ابطه با شغل سوزنبانی را دارد . فراگیری مقررات عمومی حرکت در ر

 :مقررات عمومی حرکت  تعریف

های فنی و ایمنی است که در رابطه با  حرکت مجموعه ای مشتمل بر دستورالعملسیر و  مقررات عمومی

( و نحوه عملیات غیردولتی مرتبط با بخش حمل ونقل شرکت هایین راه آهن و مأمورین )اعم از مأموروظایف 

مت آنها و نیز سال سیر حرکت قطارها و سایر وسائط نقلیه راه آهن و تامین ایمنی و بر امور سیرو نظارت  آنان 

 . تدوین گردیده است غیر دولتی وهمچنین مسافرینو بخش های راه آهن کارکنان 

  وظایف عمومی -9-2

لیه نق وسائطها و حرکت قطار سیرومرتبط با امور  غیردولتیکلیه کارکنان اعم از کارکنان راه آهن و بخش 

 حفظ و نگهداری و ایمنی، ین راه آهنمأمورریلی، از هر صنفی که باشند بایستی در حفظ و سالمت مسافران و 

دارند کوشا باشند و برای تامین این  اموال راه آهن که دراختیارهمچنین محموالت آنها و  و وسائط نقلیه
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رات مربوط به وظایف و روشهای اجرائی عملیات آنان پیروی و مقر لعملهامنظور با کمال عالقه مندی از دستورا

 .ماده یک مقررات عمومی حرکت ( -1-1ء گذارند) بند اجرا  بهنموده و 

 شرکت هایین یا کارکنان( کلیه نیروهای راه آهن یا مأمور: در این مقررات بکارگیری عنوان )1تبصره  

 ز امور سیروحرکت می باشند را شامل می گردد.که به نحوی از انحاء عهده دار وظایفی ا غیردولتی

باید طی دوره های آموزشی تئوری و  انجام وظیفه می نمایند،ینی که در امور سیروحرکت قطارها مأمورکلیه 

عملی  با مفاد مقررات و دستورات ایمنی سیروحرکت آشنا گردیده و صالحیت اجرای صحیح آنها را کسب 

 .ماده یک مقررات عمومی حرکت ( -1-2) بند ن را در اختیار داشته باشندنمایند و همواره یک نسخه از آ

ان بوده و موظفند از هرگونه بی نظمی در امور حرکت قطارها و سایر مأمورتشریک مساعی از اهم وظایف 

 1)شکل شماره  .ماده یک مقررات عمومی حرکت ( -1-3) بند وظایف مربوطه خودداری و جلوگیری نمایند

) 

 
 ینمأمور: تشریک مساعی 1شمارهشکل 

ان موظفند با کمال هوشیاری و به موقع در محل کار حاضر و در حین انجام وظیفه شئونات اداری مأمورکلیه 

و از به کارگیری تلفن همراه، تبلت و رایانه همراه در حین انجام وظیفه خود داری  و اسالمی را رعایت نمایند

 .ت عمومی حرکت (ماده یک مقررا -1-4) بند  نمایند

وسایل حفاظت فردی  خصوصی به آنها لباس متحدالشکل وسایر شرکت هایانی که از طرف راه آهن یا مأمور

گردد موظفند در حین انجام وظیفه از لباس و عالئم مشخص مربوطه  ) کفش و کاله ایمنی و...( تحویل می

عات خدمت در محوطه کار با لباس مرتب و تمیز ان نیز باید در سامأمور. سایر ( 2)شکل شمارهاستفاده نمایند

 .ماده یک مقررات عمومی حرکت ( -1-5) بند انجام وظیفه نمایند
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 ینمأمورمتحدالشکل لباس : 2شکل شماره

 تعاریف و اصطالحات رایج در شبكه ریلی -9-3

 )ماده دو مقررات عمومی حرکت( ایستگاه

های اداری  م پیوسته که در آن ساختمانه و خطوط به اسوزن همحوطه ای است محدود به مجموعه ای از  

قرار دارد و محل توقف ، تنظیم ، قبول ، اعزام و عملیات  تأسیساتمسافر و سایر  و مسکونی و سکوهای بار و

نقلیه راه آهن می باشد و همچنین در آن امور مربوط به قبول و  وسائطمانور و سبقت و تالقی قطارها و سایر 

و توشه و سوار و پیاده شدن مسافران انجام می گیرد که برحسب موقعیت و میزان فعالیت درجه تحویل بار 

 (.4و  3)شکل های شمارهبندی گردیده است و دارای محدوده مشخص و معینی می باشد

 
 راه آهن تهران ایستگاهسکو مسافری : 3شکل شماره


