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 و تخلفات راهنمایی و راننذگی مرائجرویکرد چنذ نهادی به پیشگیری از 

 (بر حوزه آموزشی تأکیذ)با 
 

 فینی دهقان الهه

 ًَر پیبم داًشگبُ علوی ّیئت عضَ

 

 چکیذه

ِ ساٌگیٌی  عالٍُ بر ضبیعبت اًسابًی ّسیٌا  ، گیردٍطٌبى را هیٍ تخلفبت راٌّوبیی ٍ راًٌذگی کِ سبالًِ جبى بسیبری از ّن رائنج

آى را  بابر ایي ٍالعیت تلخ ضرٍرت بررسی عویك ایاي هعضاد در جْات پیشاگیری ٍ کابّا ازارات زیابى       . آٍرد هیبر کشَر ٍارد 

ًْبدّبی هرتبط بب جرم خاب  الاذام باِ کٌتار  ٍ      ّوگبًیدر حَزُ پیشگیری از جرم رٍیکرد ًَیٌی کِ بب بسیج . سبزدرٍشي هی

ایاي رٍیکارد در   . شاٌبختِ شاذُ اسات    «رٍیکرد چٌذًْبدی باِ پیشاگیری  »ّبی اخیر بب عٌَاى کٌذ در سب پیشگیری از جرم هی

ًما  لاَاًیي   . است ازربخابسیبر ، ٍ تخلفبت رائنجبِ علت هبّیت چٌذ عبهلی ایي ، ٍ تخلفبت راٌّوبیی ٍ راًٌذگی رائنجحَزُ 

، لَاًیي ٍ هماررات ٍ هاذیریت ٍ ًرابرت اسات    ، ّبجبدُ، ٍسیلِ ًملیِ، ٍ همررات راًٌذگی کِ ًبشی از عَاهلی چَى رفتبر راًٌذگبى

ٍزارت آهاَز  ٍ پارٍر  ٍ   ، ٍزارت بْذاشت، ٍزارت راُ ٍ شْرسبزی، گر لسٍم دخبلت ًْبدّبیی چَى ٍزارت صٌعت ٍ هعذىًشبى

َ  سیبسات کبری باب اتخابر   راّبردی ٍ بِ دٍر از هَازی، ای هٌسجنتَاًٌذ بب ارائِ برًبهِاست کِ هی ...ٍزارت علَم ٍ در ، ّابی ّوسا

در ایي پژٍّا بب عولیابتی کاردى رٍیکارد چٌاذ ًْابدی باِ       . ٍالع شًَذ هؤزرٍ تخلفبت راٌّوبیی ٍ راًٌذگی  رائنجپیشگیری از 

بب توسک بِ هصبحبِ از آسای  دیاذگبى ایاي     ضوي برشوبری ًْبدّبی هختلف در حَزُ آهَزشی ٍ، پیشگیری در هعضد یبدشذُ

ّب حبکی از اّویت حَزُ آهَزشای ٍ ًْبدّابی دخیاد در ایاي     ًتیجِ یبفتِ، ادث بِ رٍایت لرببًیبى آىحَادث ٍ اطالع از علد حَ

 .گرددپیشٌْبدّبی اجرایی ٍ راّبردی در حَزُ یبدشذُ ارائِ هی، در پبیبى. حَزُ است
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