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پیشگفتار:

امروزه پیشرفت فناوری زندگی انسان ها را متحول کرده و در کنار رفاه و آسایش ایجاد شده برای 
انسان، برخی از مخاطرات را نیز به دنبال داشته است. خودرو یکی از فناوری هایی است که به 

طور وسیع مورد استفاده انسان قرار گرفته است.

این امر موجب شده است تا امروزه ســوانح ترافیکی به یکی از تهدیدکننده های اصلی زندگی 
انسان؛ بخصوص در کشورهای درحال توسعه تبدیل شود. به طوریکه براساس گزارش سازمان 
بهداشت جهانی، ساالنه 1.25 میلیون نفر براثر سوانح ترافیکی جان خود را ازدست می دهند. 

بیش از 90% این سوانح در کشورهای در حال توسعه روی می دهد.

در کشــورما ایران نیز، حوادث ترافیکی یکی از عوامل اصلی تهدید کننده زندگی می باشد. در 
کنار فعالیت های وسیع صورت گرفته توسط پلیس راهور کشور و سایر نهادهای ذیربط برای 
کاهش حوادث ترافیکی و تلفات ناشی از آن؛ ارتقای دانش و فرهنگ عمومی نقش بسزایی دارد. 

در این راستا، مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب حوادث ترافیکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز؛ 
در کنار فعالیت های تحقیقاتی و آموزش آکادمیک؛ اقدام به تالیف و نشر مجموعه کتاب هایی 
برای اســتفاده عموم مردم نموده اســت. کتاب حاضر یکی از کتاب های مجموعه مذکور می 
باشد که به موضوع بسیار مهم دیدن و دیده شدن و نقش آن در ایمنی ترافیکی پرداخته است. 
امیدداریم خوانندگان عزیز؛ از طریق نشر آموخته های خود و ارائه نظرات پیشنهادی، ما را در 

این راه یارا باشند.
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مقدمه :

حوادث ترافیکی یکی از چالش های اصلی تهدیدکننده زندگی انســان ها در دنیا و کشــورمان 
می باشد. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی )WHO(، روزانه 3400 نفر در جاده ها جان 

خود را از دست می دهند و میلیون ها نفر هم دچار آسیب و مصدومیت می شوند. 
در ایران هم بر اساس آمار پزشکی قانونی در سال 1396، 16201 نفر در اثر سوانح رانندگی فوت 

کرده و 335995 نفر نیز مصدوم شده بودند.

دیدن و دیده شدن )Visibility(: در محیط ترافیکی باید تمام استفاده کنندگان اعم از رانندگان، 
دوچرخه و موتورسواران و عابرین پیاده دیده شوند و دیگران را ببینند.

 اگر به هر دلیلی این موضوع دچار اختالل شــود؛ احتمال تصادف را باال می برد. مطابق گزارش 
سازمان بهداشت جهانی، سهم قابل توجهی از تصادفات عابرین پیاده ناشی از دیده شدن ضعیف 
می باشد. همچنین نتایج مطالعات انجام شده نشان داده است که دیده شدن ضعیف یکی از عوامل 

در 65% تصادفات بود.
با توجه به اینکه اساسا دیدن و دیده شدن از هم جدا نیستند؛ لذا جهت تسهیل در متن کتاب؛ ما از 
کلمه دیده شدن استفاده کرده ایم. این مجموعه به  صورت خالصه با هدف ارتقای دانش عمومی 

در خصوص نقش دیده شدن در ارتقای ایمنی ترافیکی تدوین گردید.
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فرایند دیدن:

 وقتی نوری از یک منبع نور )طبیعی مانند خورشــید و یا غیرطبیعی مانند چراغ( به یک شیء 
می تابد و انعکاس آن نور به چشم ما می رسد، ما آن شیء را می بینیم. شکل شماره 1 فرایند دیدن 

توسط چشم ما را نشان می هد.

در این فرایند اگر اختاللی در هرکدام از قسمت ها شامل منبع نور؛ شیء منعکس کننده و یا چشم 
ما ایجاد شود؛ فرایند دیدن را دچار مشکل خواهد کرد.

دیدن و دیده شدن یکی از موضوعات اصلی در ایمنی ترافیکی می باشد. همان طور که در فرایند 
دیدن توضیح داده شد؛ در ترافیک نیز، این فرایند باید برقرار باشد تا ایمنی استفاده کنندگان از 

جاده اعم از عابرپیاده، دوچرخه و موتور سوار و راننده فراهم گردد. 

شکل 1- فرایند دیدن
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ما به عنوان یک فرد که در ترافیک نقش های مختلف اعم از عابر پیاده، راننده خودرو، موتورسوار 
و یا دوچرخه سوار داریم؛ برای حفظ ایمنی خود و دیگران باید با اصول دیدن و دیده شدن در این 

نقش ها آشنا شویم.
بیش از 90% تصمیماتی که یک راننده حین رانندگی می گیرد وابسته به اطالعاتی است که از 

طریق دیدن به دست می آورد.
 مهم ترین رکن عملکرد دیدن در چشم اتفاق می افتد. در خصوص عملکرد چشم باید دو نکته 

اساسی را مدنظر داشته باشیم:
•   رانندگان باید به طور مرتب قدرت بینایی خود را موردسنجش قرار دهند.  

•   در صورت وجود ضعف و یا مشکل در بینایی راننده باید از عینک و یا آینه مخصوص  
        رانندگی  استفاده کند.

براساس دستور العمل نیروي انتظامي جمهوري اسالمي ایران )ناجا( در صورتي 
که دید یک چشم10/10 و دید چشم دیگر 2/10  با میدان دید دو چشمي حداقل 
140 درجه باشد یا چنانچه دید یک چشــم کمتر از  10/10باشد و مجموع دید 
دو چشم 14/10 با میدان دید دو چشمي 140 درجه باشد گواهي نامه پایه یک و 

دفترچه مدت کار و بازرسي سرعت صادر خواهد شد.
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 Peripheral( در خصوص عملکرد چشم در رانندگی، یکی از مهم ترین موضوعات دید محیطی
vision( می باشد. ظرفیت دید محیطی در افراد متفاوت می باشد و هر فرد باید دید محیطی خود 

را موردسنجش قرار دهد. شکل شماره 2 ظرفیت دید چشم انسان را نشان می دهد:

هنگامی که به چیزی نگاه می کنیم، از دید متمرکز و مرکزی بــرای تمرکز بر جزییات و از دید 
محیطی برای جمع آوری اطالعات محیط استفاده می کنیم.

تصویری که دید متمرکز به هنگام رانندگی به ما ارائه می کند؛ تنها در شرایطی مفید است که ما 
فرصت کافی برای دقت بر روی جزئیات داشــته باشیم؛ اما دید محیطی زمینه ساز عکس العمل 

سریع در حین رانندگی است. شکل شماره 3 انواع دید را در حین رانندگی نشان می دهد.

شکل 2- ظرفیت دید انسان
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شــکل 3- محیطی که یک راننده با نگاه 
مستقیم می تواند ببیند
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دید محیطی افراد با شرایط مختلف؛ متفاوت می باشــد. برای مثال افرادی که مبتال به بیماری 
دیابت، اختالل در شبکیه و سایر بیماری ها می باشند که در عملکرد چشم تاثیر می گذارد؛ دارای 
دید محیطی متفاوتی با افراد عادی هســتند. همچنین دید محیطی افراد عادی هم تحت تاثیر 

خستگی و یا خواب آلودگی محدود می شود.
سنجش دید محیطی افراد هم با استفاده از تجهیزات پیشرفته انجام می گیرد و هم می توان با 

یک ابزار ساده مانند شکل زیر انجام داد

شکل4- سنجش دید محیطی
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عوامل دیگری نیز در دیده شدن در ترافیک نقش ایفا می کنند که عبارت اند از:

الف( اندازه
هرچه اندازه یک شیء بزرگ تر باشد، بهتر دیده می شود. برای مثال یک اتوبوس در خیابان 

بهتر از یک دوچرخه سوار قابل دیدن می باشد.
ب( فاصله

فاصله ما با یک خودرو و یا عابر پیاده در قابلیت دیدن و یا دیده شــدن تأثیرگذار هســت. 
هرچقدر فاصله کم باشد، بهتر می بینیم و دیده می شویم.

ج( نور
اگر نور محیط و یا انعکاس نور از یک شــیء به اندازه کافی و به صورت مناسب نباشد، دیده 
نخواهد شد. برای مثال حرکت دوچرخه بدون چراغ و یا منعکس کننده نور در شب باعث خواهد 

شد دیگر افراد استفاده کننده از جاده مانند رانندگان آن را نبینند.
د( رنگ

رنگ شیء در دیده شدن آن توسط افراد بسیار مؤثر می باشد. برای مثال عابر پیاده ای که لباس 
با رنگ روشن تری پوشیده بهتر از عابر پیاده ای که لباس تیره رنگ پوشیده است، توسط رانندگان 

دیده می شود. همچنین رنگ لباس باید بارنگ محیط تفاوت داشته باشد.

پوشــیدن لباس با رنگ 
روشــن و متضاد با رنگ 
محیط؛ مــی تواند باعث 
افزایش قابلیت دید سایر 
استفاده کنندگان از جاده 

شود.
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نقش های ما در ترافیک: 

برای افزایش قابلیت دیدن و دیده شدن در نقش های مختلف ترافیک، اصولی وجود دارد که به 
ترتیب در ادامه توضیح داده می شود.

1( عابر پیاده:

 بســیاری از ما روزانه کارهای خود را با عبــور و مرور پیاده در خیابان ها و معابر شــهری انجام 
می دهیم. دید ناکافی سایر استفاده کنندگان از خیابان مانند رانندگان خودرو، موتورسواران و 
دوچرخه سواران نسبت به عابرین پیاده یکی از دالیل اصلی تصادفات در این گروه می باشد. این 

امر ناشی از 4 علت عمده می باشد:
کمبود و یا فقدان روشنایی راه. 1
فقدان روشنایی توسط وسیله نقلیه بخصوص در موتورسیکلت. 2
عدم استفاده عابرین پیاده از لباس های روشن و بازتاب دهنده نور به خصوص در شب ها و . 3

شرایط نامساعد جوی
تردد عابرین پیاده در مسیر حرکت وسایل نقلیه )موازی با مسیر(. 4

لذا برای حفظ ایمنی خود به عنوان عابر پیاده باید موارد زیر را آموخته و عمل کنیم.

استفاده از لباس بارنگ روشن:

 پوشش افراد بیشتر تابع مد و فرهنگ در جامعه می باشد. چه بهتر که پوشش و لباس ایمن را به یک 
مد تبدیل کنیم. استفاده از لباس بارنگ روشن به  خصوص در هوای گرگ ومیش و در شب  هنگام 

پیاده روی؛ قابلیت دیده شدن ما به  عنوان عابر پیاده را افزایش خواهد داد )شکل 5(.
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شکل 5- عدم استفاده از لباس روشن در شب موجب می شود رانندگان شما را نبینند

:)Reflector( استفاده از بازتاب دهنده نور

 پوشیدن لباس بارنگ روشــن تا حدی می تواند موجب افزایش دید نسبت به ما شود. بنابراین 
برای افزایش قابلیت دیده شدن خود می توانیم از لباس و یا اشیا بازتاب  دهنده نور استفاده کنیم. 
کاربرد این بازتاب  دهنده ها به  خصوص در افراد آســیب پذیر مانند کودکان و سالمندان بسیار 

توصیه می شود. 
امروزه استفاده از بازتاب دهنده های نور در لباس و یا به عنوان بازوبند، کمربند و یا هرشکل دیگری 
نه تنها به عنوان تجهیزات ایمنی بلکه به عنوان یک مد در لباس مطرح می باشد. شکل 6 تفاوت 
فاصله دیده شدن با پوشش مختلف را نشان می دهد. این شکل نشان می دهد در طول شب، حتی 
پوشیدن لباس سفیدرنگ هم ایمنی الزم و کافی برای عابر پیاده را تأمین نمی کند و بهتر است از 

بازتاب دهنده ها در لباس استفاده کنیم. 
بازتاب دهنده ها می تواننــد به صورت بازوبند، دکمه لباس، کمربند، بخشــی از کیف و یا کفش 
طراحی و مورداستفاده قرار گیرند. طراحی بازتاب دهنده ها باید متنوع بوده و مشوق افراد برای 

استفاده از آن باشد.
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شکل 6- تأثیر رنگ لباس و استفاده از بازتاب دهنده نور در دیده شدن عابر پیاده
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نکته :
 یک موضوع مهم در اســتفاده از بازتاب دهنده ها، کیفیت بازتاب نور می باشد. برای 
اطمینان از کیفیت بازتاب نور؛ می توان با استفاده از دوربین عکاسی و یا گوشی موبایل، 
یک عکس با نور فالش از بازتاب دهنده گرفته و کیفیت آن را در انعکاس نور بسنجید.

شکل7- آزمایش میزان انعکاس نور توسط بازتاب دهنده

انتخاب محل مناسب برای عبور از عرض خیابان: 
به عنوان یک عابر پیاده برای حفظ ایمنی خود به هنگام عبور از عرض خیابان باید نکات زیر را 

مدنظر قرار دهیم:
باید از محل های مخصوص خط کشی شده برای عبور از عرض خیابان استفاده کنیم.

در صورت وجود پل روگذر و یا زیرگذر مخصوص عابر پیاده، از آن استفاده کنیم.
اگر در محل گذرگاه عرضی عابر پیاده، در وسط خیابان میانه، رفوژ و یا سکو وجود دارد، در 
آن قسمت توقف کرده و پس از مشاهده ســمت دیگر و اطمینان از نبود خطر از نیمه دوم 

خیابان عبور می کنیم.
در صورت نبود محل مخصوص عبور عابر پیاده؛ محلی را برای عبور از عرض خیابان انتخاب 

کنیم که رانندگان بتوانند به راحتی ما را ببینند.
شب هنگام، برای عبور از عرض خیابان، عالوه بر استفاده از لباس مناسب و بازتاب دهنده نور، 

از محل های دارای نور کافی و در معرض دید رانندگان عبور کنیم.

•
•
•

•

   •
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توجه کنید!!
اینکه ما راننده را می بینیم؛ دلیل بر این نیست که راننده هم ما را می بیند!

شکل 8- تفاوت یک موقعیت یکسان در نگاه عابر پیاده و راننده
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2( راننده خودرو: 

یکی دیگر از نقش هایی که ما در ترافیک ایفا می کنیم؛ رانندگی با خودرو هســت. دیدن و دیده 
شدن در رانندگی از اهمیت خاصی برخوردار هست و همان طور که قباًل هم اشاره شد؛ بیش از 
90% تصمیمات حین رانندگی وابسته به اطالعات دریافتی از طریق دیدن هست. برای ارتقای 
فرایند دیدن و دیده شدن در رانندگی؛ عالوه بر سالمت چشم راننده باید موارد دیگری نیز مدنظر 

باشد.
تولید نور توسط وســیله نقلیه یکی از عوامل مهم در دیده شدن خودرو بوده و همچنین موجب 
تقویت قدرت دید راننده می شود. در این خصوص، چراغ خودرو مهم ترین نقش را ایفا می کند. 
نور چراغ خودرو باید مناسب بوده و کفایت الزم برای تقویت فرایند دیدن را داشته باشد. رانندگان 
باید متناسب با موقعیت از چراغ کوچک، نورپایین، نورباال و یا چراغ های مه شکن استفاده کنند.

چراغ کوچک خودرو بیشــتر باهدف دیده شدن وســیله توسط سایر وســایط نقلیه و یا افراد 
استفاده کننده از جاده می باشد.

چراغ کوچک: 

برخی از افراد روشن نکردن چراغ های کوچک را در مواقع 
نیاز، نشانی از مهارت خود در رانندگی می دانند ولی این امر 
ناشی از عدم اطالع در مورد کاربرد این چراغ ها می باشد.
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چراغ بزرگ جلو: از چراغ های بزرگ جلو برای تأمین روشــنایی مسیر حرکت خودرو در هنگام 
شب و تاریک بودن هوا استفاده می شــود. این چراغ ها باید در ارتفاع مناسب تنظیم شوند تا نور 
مناسبی را برای دیدن مسیر فراهم کند. این چراغ ها در دو حالت نورپایین و نورباال مورداستفاده 

قرار می گیرد.

الف(  هنگام روبرو شدن با وسیله نقلیه ای که از جهت مخالف حرکت می کند. در این صورت راننده 
باید از فاصله حداقل 150 متری از چراغ عبور )نورپایین( اســتفاده نماید تا راننده طرف مقابل 

بتواند به راحتی و بدون خطر به راه خود ادامه دهد.
ب(  هنگامی که وسیله نقلیه از فاصله نزدیک عقب وسیله دیگری که در حال حرکت است عبور 

می کند، مگر وقتی که در حال سبقت گرفتن باشد.

نورپایین: در این حالت نور چراغ در مسیر دید راننده به صورت منظم پخش شده و دید 
کافی برای راننده را فراهم می کند.

نورباال: رانندگان وسایل نقلیه موتوری موظف اند که در جاده ها از چراغ رانندگی )نورباال( 
استفاده کنند تا بتوانند کلیه اشیا و اشخاص را در فاصله دور ببینند، مگر در موارد زیر که 

باید از چراغ عبور )نورپایین( استفاده نمایند:

•

•
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 استفاده از المپ های زنونی که موجب افزایش بیش ازحد نور خودرو می شود؛ باعث کاهش 
دید سایر رانندگان می شود.

شکل 9- استفاده از نورباال در شب

هنگام رانندگی در شب، اســتفاده از نورباالی خودرو 
موجب خیرگی و کاسته شدن دید راننده خودرو مقابل 

می شود.
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چراغ مه شکن:

 در شرایط خاص آب و هوایی مانند مواقع مه و بارندگی مورداستفاده قرار می گیرد. این چراغ ها 
باریکه ای از نور به سطح مسیر می تاباند که در کل به سمت پایین تنظیم می گردد. این چراغ ها 
معموالً به رنگ ســفید یا زرد تولید می شــوند و برای استفاده در ســرعت های پایین طراحی 
گردیده اند. دلیل اصلی طراحی این گونه چراغ ها جبران دید کم راننده در شــرایط آب و هوایی 

بارانی یا برفی یا هوای مه آلود می باشد.

داشتن دید کافی به هنگام گردش، به خصوص در زمان تاریکی یکی از نکات اصلی در تامین ایمنی 
می باشد. رانندگان به هنگام گردش در مسیر و یا در سر پیچ ها باید با استفاده از نور چراغ اصلی 

خودرو؛ دید کافی برای تشخیص عابرین پیاده و اشیاء موجود در جاده را تامین کنند.
در محل های پیچ جاده، عابرین پیاده و دوچرخه سواران باید آگاه باشند که علی رغم استفاده آنان 

از چراغ و یا تجهیزات منعکس کننده نور، به سختی دیده می شوند.
امروزه در اســتانداردهای جدید طراحی خودرو توجه خاصی به کاربرد چراغ خودرو به هنگام 
گردش خودرو شده اســت. به طوری که در برخی خودروها، چراغ های جلو به  گونه ای طراحی  
شده اند که با چرخش خودرو، تغییر جهت داده و مسیر را برای دید راننده روشن می کنند. این 

سیستم)AFS(adaptive frontlight system، سیستم چراغ های تطبیقی نام دارد.

استفاده از چراغ هنگام گردش خودرو: 
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شکل 10- سیستم چراغ تطبیقی

بدون سیستم چراغ تطبیقیباسیستم چراغ تطبیقی
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استفاده از چراغ در سبقت گرفتن در تاریکی:
اطمینان از داشتن دیدکافی اصلی ترین عامل برای تصمیم گیری در خصوص سبقت گرفتن و یا 
نگرفتن می باشد. به هنگام سبقت گرفتن در تاریکی، راننده باید با استفاده از چراغ های خودرو، 
دید کافی برای خود ایجاد کند. این موضوع به خصوص برای دیدن عابرین پباده و یا موارد دیگر 

در سمت چپ راننده اهمیت باالیی دارد.

استفاده از لباس و تجهیزات بارنگ روشن: 
همانند عابرین پیاده، پوشیدن لباس ها و استفاده از تجهیزات بارنگ روشن، قابلیت دیده شدن 
دوچرخه سواران و موتورسواران توسط رانندگان و همین طور عابرین پیاده را افزایش خواهد داد. 
با توجه به اندازه کوچک دوچرخه و موتور نسبت به خودرو، این وسایل قابلیت دید پایینی دارند. 
لذا راکبین موتور و دوچرخه سواران باید با استفاده از پوشش رنگ روشن خود را در معرض دید 
رانندگان خودرو و هم نین عابرین پیاده قرار دهند. شکل 11 به وضوح تفاوت رنگ روشن و تیره 

را به هنگام موتورسواری در روز نشان می دهد.

بسیاری از افراد به خصوص جوانان برای انجام کارهای روزانه خود و یا ورزش و تفریح از دوچرخه 
و یا موتورسیکلت اســتفاده می کنند. کاربران این دو وسیله نقلیه جزو گروه های آسیب پذیر در 
ترافیک محسوب می شوند. عواملی مانند سرعت باال، تجربه کم رانندگی راکبین که اکثراً جوانان 
هســتند، عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و عدم استفاده از تجهیزات ایمنی مانند کاله 

ایمنی ازجمله عواملی هستند که موجب بروز سوانح در این گروه می شوند.
ازجمله فاکتورهای مؤثر در بروز تصادفات دوچرخه و یا موتورسیکلت، دیده نشدن آنان می باشد. 
لذا راکبین این وسایل نقلیه باید موارد زیر را جهت ارتقای قابلیت دیده شدن خود در ترافیک و 

پیشگیری از بروز تصادفات به کارگیرند.

3( دوچرخه و موتورسواری:
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استفاده از بازتاب دهنده نور در لباس و دوچرخه/ موتورسیکلت:
 استفاده از موتورسیکلت و دوچرخه در شب خطر بروز سانحه را افزایش می دهد. این خطر بیشتر 
ناشی از دیده نشدن توسط رانندگان خودرو می باشــد. برای رفع این امر می توان از تجهیزات و 

لباس های بازتاب دهنده نور استفاده کرد )شکل 12(.
تجهیزات بازتاب دهنده نور می توانند برروی دوچرخه و یا روی لباس دوچرخه ســواران نصب 
شوند. این تجهیزات  با انعکاس نور دریافت شده، قابلیت دیده شدن دوچرخه و یا موتورسواران 

را در تاریکی افزایش می دهد.

شکل 11- تفاوت پوشش بارنگ روشن و تیره موتورسوار
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شکل 12- استفاده از لباس با رنگ روشن و بازتاب دهنده نور حین دوچرخه سواری
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اســتفاده از بازتاب دهنده نور در محیط هایی مفید می باشــد که منبعی برای تولید نور وجود 
داشته باشد. در غیر این صورت از بازوبندها و کمربندها و تجهیزات LED دار می توان استفاده 
کرد. این تجهیزات خود به عنوان تولیدکننده نور عمل می کنند و قابلیت دیده شدن را بیشتر از 

بازتاب دهنده ها افزایش می دهند.
امرزوه تجهیزات LEDدار برای استفاده به هنگام پیاده روی، دوچرخه سواری و موتورسواری در 
بازار ارائه می شود. استفاده از این تجهیزات قابلیت دید را برای سایر کاربران جاده افزایش داده و 

از بروز حوادث پیشگیری می کند.

شکل 13- استفاده از LED برای افزایش قابلیت دیده شدن

انقالب LED و نقش آن در ایمنی ترافیک:
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شرایط محیط جاده و عالئم راهنمایی-رانندگی آن ازجمله موضوعاتی است که در بهبود دیدن 
و دیده شدن و پیشگیری از بروز حوادث مرتبط با آن مؤثر می باشد.

روشنایی جاده ازجمله مهم ترین فاکتورهای مؤثر در دیدن و دیده شدن می باشد. جاده ها باید 
مجهز به سیستم روشنایی مناسب با شرایط آن باشند. روشــنایی کنار جاده ای باید با تعداد و 

کیفیت مناسب و بافاصله استاندارد از یکدیگر جهت تأمین روشنایی یکپارچه نصب شوند.
همچنین برای ارتقای قابلیت دیده شدن مسیر جاده، می توان از نوارهای LED استفاده کرد که 

عالوه بر روشنایی جاده، موجب زیبایی مسیر نیز می شود.

جاده، عالئم و دیده شدن:

شکل 14- تأمین روشنایی جاده
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جاده، عالئم و دیده شدن:

عالئم راهنمایی- رانندگی کنار جاده در هدایت رانندگان در مسیر نقش اساسی ایفا می کنند. اگر 
این عالئم، به خصوص در شب هنگام، دیده نشوند موجب گمراهی رانندگان در مسیر و افزایش 
احتمال بروز حوادث خواهد شد. شکل زیر قابلیت دیده شدن عالئم در روز و شب را نشان می دهد.

برای افزایش قابلیت دید عالئم راهنمایی رانندگی باید از مواد اولیه بازتاب دهنده نور استفاده 
گردد.
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دیده شــدن به عنوان یک عامل مؤثر در پیشگیری از ســوانح و ارتقای ایمنی ترافیکی در دنیا 
معرفی شده اســت. افزایش دانش عمومی مردم در خصوص اهمیت این موضوع و ایجاد نگرش 
مثبت در سایر ذی نفعان همانند تولیدکنندگان لباس، دوچرخه و موتورسیکلت و تجهیزات ایمنی 
ترافیکی می تواند نقش بسزایی در گسترش فرهنگ توجه به دیده شدن در جامعه ما شود. در این 

مجموعه سعی برآن داشتیم تا گامی کوچک در دستیابی به این هدف برداریم.
لذا از مطالعه کنندگان عزیز تقاضا داریم، به عنوان یک سفیر ایمنی؛ اطالعاتی را که از طریق این 
مجموعه به دست آورده اند با سایر افراد نیز در میان بگذارند. به امید روزی که سوانح ترافیکی به 

حداقل ممکن برسد.



32/دیدن و دیده شدن در ترافیک

مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب حوادث ترافیکی

مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب حوادث ترافیکی در ســال 1390 در دانشگاه علوم 
پزشکی تبریز تشکیل شد. به دنبال فعالیت های علمی- تخصصی این مرکز؛ با اجرای سند 
آمایش سرزمینی آموزش عالی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ این مرکز به 

عنوان مرجع تخصصی توسعه دانش ترافیکی انتخاب شد. 
از آن زمان به بعد، برنامه های گســترده ای در راستای توســعه دانش ترافیک در سطح 
آکادمیک و عمومی، با مشــارکت وسیع اســاتید و صاحبنظران حوزه ترافیک کشور از 
دانشــگاههای مختلف و نهادهای ذیربط اعــم از پلیس راهور، اورژانس کشــور، وزارت 
راه و شهرسازی و...تدوین و اجراشــد. راه اندازی درس تک واحدی ایمنی و ترافیک در 
دانشگاههای کشور؛ راه اندازی رشته تحصیلی ســالمت و ترافیک در مقطع کارشناسی 
ارشد، تدوین برنامه آموزشی رشته سالمت و ایمنی ترافیک در مقطع دکتری تخصصی، 
طراحی بسته های آموزش ضمن خدمت، طراحی و اجرای مطالعات پژوهشی کاربردی 
و تدوین کتب آموزش عمومی در حوزه ترافیک از جمله فعالیت های صورت گرفته می 

باشد.
اساتید، صاحبنظران، محققین و عالقه مندان در حوزه ترافیک می توانند جهت آشنایی 
www.( بیشتر با فعالیت های مرکز و ارائه پیشنهادات خود به وب سایت مرکز  به آدرس

safety-fa.tbzmed.ac.ir) مراجعه کنند. 






