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 کاربرد دامنه و هدف

های ارزیابی سامانه ثبت تخلفات سرعت در قالب فرآیند ارزیابی سامانه های ثبت تخلفات فعالیتتشریح  دستورالعمل،هدف از تدوین این 

 است.

 نیاز دارند شامل می شود.های ثبت تخلف سرعت را که به کد پلیس دستورالعمل کلیه سامانهاین 

 هامسئولیت

 عهده به دستورالعمل این اجرای حسن بر نظارت مسئولیت و شرکت مورد تایید پلیس راهور ناجا عهده به دستورالعمل، این اجرای مسئولیت

 باشد.می پلیس راهور فاوای

 تعاریف

 : بررسی سامانه های ایمنی و مراقبتبرسام -0

 اجرای فرآیند ارزیابی و مدیریت تیم ارزیابی را دارد. : شخصی است که مسئولیتارزیاب -2

 مورد تایید پلیس راهور ناجا: شرکت مجری -0

 : پلیس،  سازمان راهداری،  شهرداری ها و پیمانکارانذینفعان -4

و جمع  تریشتازه نصب شده با دقت نظر ب یو سنجش صحت عملکرد سامانه ها یابیارز به منظور یهاول : ارزیابیارزیابی اولیه -5

 یجنتا یکهو در صورت یردپذ ینمودن سامانه انجام م یاتیو عمل یده یلاطالعات کامل از سامانه ها، به هنگام تحو یآور

 از آن وجود خواهد داشت. یگرفت و امکان بهره بردار دخواه پلیسراهور ناجا  باشد سامانه کد  ییدحاصله مورد تا

پلیس در  ،بجایی، تخریب ، تعویض، خرابی عملکرد و موارد مشابه در سامانه رخ دهددر صورتی که تغییراتی از قبیل جا :تبصره

ارزیابی  تواند ضمن اطالع قبلی به شهرداری/ راهداری نسبت به غیر فعال کردن کد پلیس اقدام نموده واسرع وقت می

زمان ارزیابی دوره ای بعدی بر همین مبنا محاسبه خواهد  همچنین .الزامی خواهد بودپس از اصالح سامانه، ای( مجدد)اولیه/دوره

 شد.

 یصحت عملکرد سامانه ها ینمودن به موقع سامانه ها و بررس یبرهسامانه و کال یداریپا یبه منظور بررس: ارزیابی دوره ای -6

و سامانه های راداری  یک بارماه )چهار(  4هر  ی سامانه های مذکوردوره ا ارزیابی ،پردازش تصویر سرعت سنجی مبتنی بر

 .یردپذ یصورت مماه یک بار )نه(  8هر 

باشد، در صورت عدم ارزیابی راهداری میسازمان ها/ای مذکور بر عهده شهرداریمسئولیت پیگیری ارزیابی های دوره :تبصره

ع در صورت اعالم به موقالبته  تواند نسبت به غیر فعال نمودن کد سامانه در سیستم اجرائیات اقدام نماید.ای پلیس میدوره

های الزم، شرکت مجری به موقع نسبت به انجام مراحل شهرداری/سازمان راهداری جهت انجام ارزیابی دوره ای و پیگیری

 ، مهلت استفاده و اعتبار کد تخصیص یافته تمدید خواهد شد.ارزیابی اقدام ننماید
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نسبت به ارزیابی های موردی به طریق مقتضی جهت تشخیص صحت ماه یکبار  2شهرداری و راهداری موظفند هر  :تبصره

های قابل توجه با حدود اعالم شده، مراتب را جهت ارزیابی )قبل از عملکرد سامانه اقدام نموده و در صورت مشاهده مغایرت

ت این بند بر عهده های مترتبه ناشی از عدم رعایبدیهی است مسئولیت ای( به شرکت مجری اطالع دهد.زمان انقضای دوره

 باشد.شهرداری/سازمان راهداری می

 فعالیت شرح

ی پذیرد. پس از تعیین تیم ارزیابی و انجام هماهنگفرایند ارزیابی سامانه های سرعت سنج بر اساس سناریوی ارزیابی فاوای راهور صورت می

 وند. شها مطابق برنامه ریزی صورت گرفته اعزام میو یا سامانه های الزم با ذینفعان، ارزیاب به همراه کارشناسان مربوطه به محل سامانه

رزیاب مدیریت فرآیند اجرای ارزیابی را به عهده دارد لذا الزم است که ارزیابی سامانه ها مطابق برنامه ابالغی )پیوست مجوز ارزیابی( ا

م اانجام شده و در صورت مشاهده هر گونه ایراد در فرآیند ارزیابی که منجر به تعویق برنامه شده باشد نسبت به هماهنگی با مدیر برسام اقد

 ید.نما

 .رفتیصورت خواهد پذباشد میراهورناجا  سیپل دییمورد تا مجری کهتوسط شرکت  ارزیابیانجام  :1توضیح

 

 مالحظات ارزیابی

 و ملکا به صورت و شخصی نظر اعمال و تصرف و دخل بدون باید اطالعات تحلیل و بررسی نحوه و مستند این در مذکور مراحل کلیه

 .گیرد انجام دقیق

 نماید: استعالم درخواست دهنده از را ذیل مجری موارد ارزیابی، گونه هر به اقدام برای هماهنگی از قبل -7

 تخلف. ثبت سامانه )نرم افزار و سخت افزار( اندازی راه دقیق تاریخالف( 

 گذشته باشد. سامانه کالیبره زمان آخرین از روز سه : حداقل2توضیح

ه ب شده )پیوست الزامات و قابلیت های مورد انتظار با تاییدیه فاوای راهور( خواسته های قابلیت تمام با و درستی سامانه به (ب

 پایدار باشد. و کار حال در کامل صورت

جاز م پیمانکار سامانه، قابل انجام است. در این مدت نمایندگان شدن پس از کالیبره روز حداقل سه سامانه ارزیابی  :3توضیح

 .افزار نیستند نرم وضعیت بررسی جهت سامانه اتصال به ای سامانه و به باز کردن در رک

وی نرم نرم افزار بایستی بر ر کارکرد تاریخ و زمان شروع، مطابق توضیح بند قبل به منظور ارزیابی پایداری سامانه :4توضیح

 روز باشد( 0)کارکرد مداوم بیش از  .افزار عملکردی قابل مشاهده باشد

از  Excel فایل تولید توانایی باید گردد می ارائه پیمانکار توسط مشاهده( که و تخلیه افزار گیری )نرمگزارش افزار نرم -9

چپ به راست )پیش فرض از  نمونه صورت به باید فایل باشد. این داشته را شده ثبت عبوری خودروهای تمامی رکوردهای

 باشد هر رکورد برای ذیل فیلدهای شامل و به ترتیب ( Excelنرم افزار 

 /سبک (خودرو نوع -لین شماره -شماره پالک – سامانه نام محل –زمان  -)هجری شمسی و با درج روز هفته( تاریخ -ردیف

 IRویر تص با مرتبط لینک -رنگی  تصویر با مرتبط لینک - پالک کراپ تصویر با لینک مرتبط -خودرو سرعت - )سنگین

 باشد. B lotusباید به صورت فارسی و  Excelفونت اطالعات فایل  :1تبصره
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                  را در نظر بگیرید ، این پالک باید در ستون مربوطه به صورت  خودرو پالک : 5توضیح

 ثبت شود. ( 12ب 11-365) 

 قبل از ارزیابی و توسط ارزیاب احراز گردد.  صالحیت تجهیزات اندازه گیری مخصوصا دوربین مرجع بایستی -8

 می باشد. ممنوع ارزیابی زمان در سامانه و تبادل اطالعات به دسترسی گونه هر -03

همچنین نماینده  و ها سامانه ارزیابی مجری نمایندگان و باشد قفل باید سامانه حاوی رک درِ گیری نمونه زمان طول در -00

 باشند. حاضر ها سامانه نصب محل در پیمانکاران

 رد ناجا تایید راهور مورد سنج لیزری  سرعت عملکرد با آن مقایسه سامانه، ای لحظه سنجی سرعت عملکرد سنجش مبنای -02

سرعت  که سرعتی خودرو همان واقعی سرعت عبارتی به باشد؛ می مستند این در مندرج مطالب رعایت با و شرایط همان

 .شود می گرفته نظر در نماید می اعالم سنج لیزری

 بنماید. ها ارزیابی زمان تمام در را ایمنی جوانب همه رعایت باید ها سامانه ارزیاب -00

 .است الزامی سامانه هر برای ای دوره و اولیه ارزیابی عملیاتی برداری بهره برای -04

 هر در و روز شبانه ساعت 24 از زمانی مقطع هر درو متناسب با پارامتر مورد اندازه گیری، ارزیابی با نظر پلیس و مدت  زمان -05

 شد.تعیین خواهد  سال فصل از

 ابزار و تجهیزات مورد نیاز داده برداری

 توضیحات تعداد تجهیز مورد نیاز ردیف
 کالیبره باشد،حافظه داخلی خالی و رم داشته باشد و ضبط دستی فعال باشد  2 سرعت سنج لیزرگان 1

 ست کامل + باطری اضافه 2 دوربین هندی کم 2

 سالم باشد 2 سه پایه لیزرگان 3

 سالم باشد 2 کمسه پایه هندی  4

 و شارژر مربوطه USB3  ،RAM Readerترجیحا صنعتی،  رابط  1 نوت بوک 5

 شارژ شده و سالم 2 باطری لیزرگان 6

 سالم 1 شارژر باطری لیزرگان 7

  2 کابل رابط باطری و لیزرگان 8

  USB 3 2 انتقال دیتا کابل 9

  64G  ،USB3 1فلش  11

  2 بیسیم دستی 11

  GPS 1دستگاه  12

  1 چراغ قوه و شارژر مربوطه 13

  1 ولت 221ولت به  12اینورتر  14

  1 جعبه ابزار اولیه 15
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 اجرای داده برداری

ا ر مک آدرس تجهیزات سامانه ،ونیبراسیعدم صحت کال ایصحت و  ،سامانه ونیبراسینرم افزار تست کال قیرطاز  ارزیاب -06

 تیبه رو دیبا ونیبراسیعدم صحت کال ایصحت و ). دینما یثبت مثبت سوابق ارزیابی برگه  یرا بر رو جهینت وی بررس

 (برسد پیمانکار

غو شده خاص ل سنج آن سرعت یبرا ارزیابی، ثبت سوابقدر برگه  عموضو نیبودن، ضمن ثبت ا برهی: در صورت عدم کال2تبصره

 افتد. یم قیتعو هفته به کیقل حدا ارزیابیشود و انجام  برهیکال پیمانکارتوسط  دیبا ستمیو س

 

که  یمعن نیبد، دیآ به نظر یبه صورت عاد ارزیابی طیمح دی، بایات ارزیابیو ابزار و آغاز عمل زاتیتجه یسازآماده پس از  -07

 چیه و به نظر برسد یعاد الًکام عاوضا و که جلب توجه نکنند رندیقرار گ یدر مکان یاضاف زاتیخودروها و نفرات و تجه

 .ردیو .... انجام نگ دروهاخو تی، هدامعبرعبور مانند تنگ کردن عرض  تیگونه محدود

قبل از شروع فیلم برداری،  مشخصات سامانه )تاریخ،  زمان،  مکان و کد ارزیابی(  روی وایت برد نوشته و توسط دوربین  -09

 سنجی شود.لیزرگان در ابتدای شروع ضبط ویدئو نشان داده شده و سپس اقدام به سرعت 

 دید محدوده یانیطه مقاز ن یمتر 063 یال 033(شود و در فاصله مناسب ینصب م هیسه پا یبر رو سرعت سنج لیزری -08

 شود. یر مقمست یعبور یخودروها یرو به رو (سرعت سنج نیدورب

ی الزام (متر 063 یال 033 ) ونیبراسیکالاط قن یانیطه مقو ن سرعت سنج لیزریرار قمحل است نیفاصله مذکور ب تیرعا :6وضیحت

قل به حدا ی لیزرگانسرعت سنج یشود که خطا یکم م یدارقبه م زریتابش ل هیفاصله زاو نیاست که در ا نیو علت آن ا است

 رسد. یم

استقراری ) فاصله ای که توسط پیمانکار اعالم سرعت سنج  نیدورب دیمحدوده د یانیدر فاصله م ینفر جهت فاصله سنج کی -23

رزیابی ثبت وقایع ابرگه  یو بر رو دهیسنج لیزرگان لهیرا به وس یفاصله و زرگانیکاربر ل شخص قرار گرفته و می گردد(

 ( گردد. یم هیتوص میس یکار استفاده از ب یراحتی برا). دینما یم ثبت

رعت سنج، س سرعت نیدورب دیدر محدوده د یرارقسرعت سنج است ستمیتوسط س یعبور یخودروها نکهیبا توجه به ا :7توضیح

. دینما یو سرعت سنج کیفاصله شل نیهم گردد که در میتنظ یبه نحو دیبا زین سرعت سنج لیزری ستمیشوند لذا س یم یسنج

 نیدر خارج از ا سرعت سنج لیزریتوسط  اناًیکه اح ییها سرعت (سرعت در فاصله معتبر از خودرو ثبت شود کیحداقل )

 یم ونیبراسیبند وسط محدوده کال نیشده در ا دهیسنج فاصله نکهیبا توجه به ا)واهند بود. محدوده ثبت شوند مورد استناد نخ

معتبر خواهد بود .) به عنوان مثال فاصله محل  یاز لحاظ سرعت سنج فاصله نیمتر بعد از ا 03متر قبل تا  03 باًیرقباشد، لذا ت

 بیترت نیمتر محاسبه شود بد 005تست  کیدر  یسرعت سنج نیدورب دید محدوده یانیطه مقتا ن سرعت سنج لیزریرار قاست

 025سرعت در فاصله  کیحداقل  یعبور یمحدوده، از خودروها نیکه در ا گردد میتنظ یبه شکل دیبا سرعت سنج لیزریاوالً: 

که در خارج  ییسرعت ها زیداده ها ن لی: در زمان تحلاًیثبت شود و ثان ( 005 - 03=  025و  005 + 03=  045 )متر  045متر تا 

 (شده اند مورد استناد واقع نشوند. ثبت محدوده نیاز ا

 یمکان رد سرعت سنج لیزری دیباشند با یحساس م زریل کیشل هیبه زاو یزریل یسرعت سنج ها نکهی: با توجه به ا8توضیح

در سرعت  یادیزی خطا هیزاو نیا تیدر صورت عدم رعا ،هدف داشته باشد یرا با خودروها هیر شود که حداقل زاوقمست

رف طرار در هر دو قامکان است که ییرابطه بهتر است در محل ها نیکند و تست مردود خواهد شد. در ا یبروز م یسنج

 .کمتر شود یسرعت سنج هیتا زاو شود رار استفادهقجهت است لینبه آن  کتریرف نزدطاز  لینهر  یجاده وجود دارد برا
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، باشدمجاز نمی زین یرارقاست سرعت سنجسامانه  یاز محل سرعت سنج زرگانیلدستگاه از حد  شیفاصله ب شی: افزا3تبصره

در همان مکان  یبقع یتوسط خودروها شوندی سرعت سنج یمشخص یدر محدوده مکان دیهدف که با یخودروها رایز

 ینم یکاف یسرعت سنج جهت سرعت سنج ریدر تصو هدفی خودرو تیشوند و مدت زمان رو یواقع م یمورد همپوشان

 .گردد میتنظ متر 063تا  033باشد بهتر است رنج فاصله از 

با )دد. گر کسانی قراریاست سرعت سنج خیبا زمان و تار یزریسرعت سنج ل خیزمان و تار، روشن شود  سرعت سنج لیزری -20

 (.هیدقت ثان

ول سرعت قب قابل گردد که در محدوده میتنظ یبه نحو دیبا (شود یم دهید ریمربع که در وسط تصو ای رهیدا) لیزرگان کلیرت  -22

 مورد هدف واقع شوند. یعبور یدرصد خودروها نیشتریصورت گرفته و ب یسنج

دقت شود )شود  یم زدهلیزرگان ضبط  دیقرار گرفته و کل زرگانیفوق، کاربر در پشت ل یمشروح در بندها ماتیپس از تنظ  -20

ضبط، الزم است زمان  دیاز زدن کل پس مرحله نیکه در ا (روشن باشد ارزیابیاً در تمام مدت حتم لیزرگانچراغ قرمز ضبط 

 .ثبت گرددثبت وقایع ارزیابی  فرم یضبط بر رو عشرو قیدق

 033در ارزیابی اولیه  رندیقرار گ یمورد بررس لیندر هر  دوره ای و ارزیابی اولیهدر  دیکه با یاتفاق یعبور یتعداد خودرو  -24

کمتر از مقدار تعیین  لین)در صورتی که تعداد خودروهای عبوری در یک  باشد. یم خودرو 53خودرو و در ارزیابی دوره ای 

 عدد( 023کم تردد خودرو و در جاده های  033ها  لینشده باشد مبنای داده برداری برای هر سامانه در تمام 

 باشد.خودرو می 433حداقل  ی مربوط به پالک خوانی ، تعداد نمونه برداشت شدهبرای بررسی ارزیابی پارامترها -25

 نیا برداشت یبرا شوند لذا ینم یاط در فاصله معتبر سرعت سنجقاز ن یعبور یخودروها هیمعموالً کل نکهیبا توجه به ا :1ذکرت

 .عبور کنند نیدورب دیبرابر خودرو از د 0.5حداقل  دیعات که قابل استناد باشد، باطالتعداد ا

ضبط  لیو فا مشخص زمان ضبط یشود تا انتها یضبط زده م دیها دوباره کل ینل هیپس از احصاء تعداد موارد مورد نظر از کل -26

نج سرعت س و دهیثبت گرد ثبت وقایع ارزیابیبرگه  یبر رو ارزیابی انیگردد، سپس زمان پا رهیذخ SD RAM در شده

در محل  مجری عات توسططالا حیصح رهیاز ذخ نانیمطحصول ا  یبرا SD RAM اتیمحتو)خاموش شود.  لیزری

 (گردد. یبررس

دوربین هندی کم در کنار سامانه استقراری با زاویه دید و زوم مناسب قرار می  های عبوری،خودرو تعداد تردد در تشخیص  -27

 باشد. تیشده قابل رو رهیذخ لمیکه پالک خودروها در ف یبه گونه اگیرد 

 سامانه از ارزیابی از پس بالفاصله کامل صورت به ( excel سازگار با ثبت شده توسط سامانه استقراری )فایل خام عاتاطال -29

 .تحویل گردد مجری نماینده به و دریافت

 اطالعات یسامانه باشد و در صورت اثبات هرگونه دستکار یعملکرد واقع یایگو یدشده از سامانه با برداشتاطالعات : 2تذکر

 .شدخواهد  یگیریپ نحو مقتضیعمل به  ینا یاخام، اوال تست مربوطه باطل و ثان

 .پذیرد می صورت ارزیابی اقدامات کلیه روز همانند نیز ارزیابی اولیه و دوره ای،  ارزیابی در شب در : 3تذکر

بعضی محورها وجود ندارد ، لذا انجام ارزیابی و امکان ارزیابی در مخاطراتی همراه است با توجه به ارزیابی شب که با : 4تذکر

)هر سامانه  سرعت سنجی سامانه های ثبت تخلف شب به نحوی باشد که به صورت موردی و با نظر پلیس انجام شود.

 دوره، ارزیابی سرعت سنجی شب انجام شود.( 4حداقل یک بار در طول 

و  یزرل یکانجام گردد، اما در زمان شب، شل یعبور یخودروها یبه سمت جلو یزرل یکشل یدروز با یها یابیدر ارز :5ذکرت

 شود. یانجام م یعبور یاز عقب خودروها یابیارز
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 7از  6صفحه

 

 یاو  یزیتم)خودرو  یظاهر یط، شراین(سنگ یا)سبک و   یعبور ینوع خودروها یفراوان ی،واقع یدر نمونه تصادف :9توضیح

بتواند با  دیباشد و سامانه با یبه هر شکل تواندیم یفی(کث یا یزیعدم وجود، تم یامحل نصب، وجود و )پالک  یط، شرایفی(کث

 .یدخود را حفظ نما یکار یفیتک یطیهر نوع شرا

 .شودمی توسط حاضرین امضاء و ی ثبت وقایع  تنظیمصورتجلسه داده برداری هر پایان در -28

 اطالعات ارزیاب، طرف از چکیده گزارش و نتایج داده برداری همچنین و گرفته شده از سامانه خام اطالعات تحویل از پس -03

 شد.  خواهد تحلیل و بررسی مجری کارشناسان توسط نتایج داده برداری شده با خام

محاسبه پالک  در شرایط این دارای رکوردهای پالک، )عدم تشخیص با چشم غیر مسلح( بودن مخدوش صورت در :11توضیح

 شوند. نمی داده دخالت خوانی

 نمی داده دخالت محاسبات رویت خودرو در مربوطه رکوردهای آن، از ناشی Missed و همپوشانی صورت در :11توضیح

 .شوند

 سرعت تخلف ثبت های سامانه ارزیابی جهت نیاز مورد موضوعات و ها فایل

 سرعت سنج لیزری به مربوط های فیلم  -0

 نظارتی )هندی کم( دوربین به مربوط های فیلم  -2

 خودروها( کراپ پالک و IR -،  رنگی تصاویر شامل مربوطه ) تصاویر  -0

 (تحت ارزیابی سامانه به وسیله شده ثبت )اطالعات Excel - سازگار با فایل خروجی  -4

 )ارزیابی صورتجلسه(تخلف  ثبت های سامانه ارزیابی وقعه فرم  -5

 سخت افزاری و نرم افزاری سامانه چک لیست -6

نتایج  نفعان نیز میتوانند چکیده ای ازگردد و سایر ذیو مستندات دریافتی به پلیس راهور ناجا منعکس می در پایان ارزیابی، نتایج

 را دریافت نمایند.

 نمونه تصاویر خروجی سامانه ثبت تخلفات

 

 

 

 

 

 

 نمونه تصویر نظارتی _2تصویر                             لیزرگان    نمونه تصویر فیلم  _0تصویر 

 

 



 

 تردد و تخلف سرعتثبت  یهاسامانه یابیدستورالعمل ارز

RHVR-SVDS-INS-02-01 

 سطح دسترسی: عادی

 

 7از  7صفحه

 

 

 
 

 

 

 خروجی سامانه IRنمونه تصویر _ 4تصویر                       نمونه تصویر رنگی سامانه _ 0تصویر 

 

 

 پالک خروجی سامانه کراپ نمونه تصویر  _5تصویر                                

 منابع و مراجع

 فاوا ناجا و فاوا راهور ناجا تخلفات ثبت یها سامانه یابیارز دستورالعمل

 مدارك مرتبط 

 فرم ثبت وقایع ارزیابی 

  های ایمنی و مراقبتچک لیست ارزیابی سامانه

 صورتجلسه ارزیابی سامانه 

 


