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  به نام خدا

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی
و اسکتاندارد مؤسسکۀ مقکررات و قکوانی  اصکح  قکانون 3مکاد  یک  بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اسکتاندارداا  نشکر و تدوی  تعیی ، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

.دارد عهده به را ملی)رسمی(ایران

بکه92/6/29بیکصدوپنجاهودومی جلسهشورا عالیادار مکور موسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایرانبهموجنام

جهتاجراابحغشدهاست.92/3/29مور 33333/996سازمانملیاستانداردایرانتغییروطینامهشماره

مؤسسکات و مراکز نظران صاحب کارشناسانسازمان، از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختلف اا  حوزه در استاندارد تدوی 

تولیکد ، بهشکرایط توجه با و ملی مصالح با امگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژواشی، علمی،

کننکدگان،مصکر  تولیدکننکدگان، شکام  نفکع، و حک  صکاحبان منصکفانۀ و آگااانکه مشکارکت از ککه اسکت تجار  و فناور 

نویس پیش .شود می حاص  دولتی غیر و دولتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و میعل مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از پکس و شکودمکی ارسکا  مربکو  فنکی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران ملی استاندارداا 

ایکران ملی)رسمی( استاندارد وانعن به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا دریافت

.شود می منتشر و چاپ

کننکد می تهیه شده تعیی  ضوابط رعایت با نیز صح  ذ  و مند عحقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

،رتیکببکدی ت .شکود مکی منتشکر و چکاپ ایکران ملی استاندارد عنوان به ،تصویب درصورت و بررسی و طر  ملی درکمیتۀ

ملکی کمیتکۀ در و تکدوی  3 شکمار  ایکران ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شوند می تلقی ملی استاندارداایی

.باشد رسیده تصویب به دادمی سازمانملیاستانداردایرانتشکی  مربو که استاندارد

استاندارد ملی ا المللی بی  سازمان اصلی اعضا  از ایران سازمان (ISO)ستاندارد
الکتروتکنی  بی  ،کمیسیون1 المللی

9
(IEC)3قانونی شناسی اندازه المللی بی  سازمان و

(OIML)عنوان و است 2رابط تنها به
 کمیسیون   کدکسغذایی

3
(CAC)خاص اا  نیازمند  و کلی شرایط به توجه ضم  ایران ملی استاندارداا  تدوی  در.کند می فعالیت کشور در 

 .شودمی گیر بهره المللیبی  استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ،علمی پیشرفتاا  آخری ،ازکشور

 ،حفک کننکدگان مصکر  از حمایکت برا  ،قانون در شده بینی پیش موازی  رعایت با تواند سازمانملیاستانداردایرانمی

 اجرا بعضی ،اقتصاد  و محیطی زیست مححظات و التمحصو کیفیت از اطمینان حصو  ،عمومی و فرد  ایمنی و سحمت

 استاندارد،اجبار  عالی شورا  تصویب اب وارداتی، اقحم یا/و کشور داخ  تولید  محصوالت برا  را ایران ملی استاندارداا  از

و صکادراتی کاالاکا  رداسکتاندا اجکرا  ،کشکور محصوالت برا  المللی بی  بازاراا  حف  منظور به تواند می سازمان نماید.

 فعا  مؤسسات و سازماناا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنی  .نماید اجبار  را آن بند درجه

 ،محیطکیزیسکت مکدیریت و کیفیکت مکدیریت اکا  سیسکت  گکواایصدور و ممیز  ،بازرسی ،آموزش ،مشاوره درزمینۀ

 را مؤسسات و اا سازمان گونه ای  سازمانملیاستانداردایران ،سنجش وسای  (واسنجیراسیون)کالیب ومراکز اا آزمایشگاه

 اا آن به صححیت تأیید گوااینامۀ ،الزم شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأییدصححیت نظام ضوابط اساس بر

 تعیکی  ،سنجش وسای  (واسنجیکالیبراسیون) ،یکااا المللی  بی دستگاه ترویج.کند نظارتمی آناا عملکرد بر و اعطا

 .است سازمان ای  وظایف دیگر از ایران ملی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقاتکاربرد  انجام و گرانبها فلزات عیار

 

 

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 - ها و تابلوها نشانه  - هاي حمل و نقل ريلی درون شهري و حومه سيستم

ها و تابلوها ه: طرح نشان1قسمت 



 سمت و/ يا نمايندگی :  رئيس
ابراای نتاج،اسحم

(عمرانمهندسیکارشناسی)

بردار راهآا شهر تهرانوشرکتبهره

حومه



 : دبير
 پور،علیعبداهلل

(صنایعمهندسیکارشناسیارشد)

بردار راهآا شهر تهرانوبهرهشرکت

حومه

 

:ء اعضا



 

اشر منصور ،سیدابوالفض 

)کارشناسیمدیریتصنعتی(



ااد ،امینیزادهنجفی

)کارشناسیارشدمهندسیمواد(



باقرزاده،کامبیز

(عمرانمهندسیکارشناسیارشد)
 

پاشایی،اسماعی 

(صنایعمهندسیکارشناسی)



نپوالد ،پیما

(کارشناسیفیزی )



حاجیسال ،وحید

معمار (مهندسی)کارشناسیارشد



حسینی،سیدقوامالدی 

عمران(مهندسی)کارشناسیارشد



،محمدرضادرویش

(HSE)کارشناسیارشد



سازمانقطارشهر شیراز





هر تهرانوبردار راهآا ششرکتبهره

حومه



بردار راهآا شهر تهرانوشرکتبهره

حومه



بردار راهآا شهر تهرانوشرکتبهره

حومه



سازمانقطارشهر کرج





سازمانقطارشهر تبریز





شرکتراهآا شهر تهرانوحومه
 



شرکتاح سبز







 د
 

روحانی،مهد 

)کارشناسیارشدبهساز منابعانسانی(



زارعکلپه،غحمرضا

صنایع(مهندسی)کارشناسی



پور،رو الهسعادت

(معمار مهندسیکارشناسیارشد)



شفیعی،انوش

عمران(مهندسی)کارشناسی



شیراز ،شهروز

)کارشناسیارشدمهندسیایمنیدرراهآا (



صالحی،پژمان

(فناور اطحعاتمهندسیکارشناسیارشد)



طهرانی،میث 

(دکترا فیزی )



عباسآباد ،نوید

(قدرتبرقمهندسیکارشناسی)



ابراای ،فاضلی

(کارشناسیارشدمهندسیایمنیراهآا )



فتحی،اسماعی 

(عمرانمهندسیکارشناسیمهندسی)



قربانی،حسی 

(کارشناسیارشدمهندسیمکانی طراحیکاربرد )



کارگر،رو اله

 (کارشناسیارشدمدیریت)



کوزهکنانی،خلی 

(عمران)کارشناسیمهندسی

سازمانقطارشهر تبریز





آا شهر تهرانوبردار راهشرکتبهره

حومه



سازمانقطارشهر اصفهانوحومه





سازمانقطارشهر اصفهانوحومه





سازمانقطارشهر اصفهانوحومه





بردار راهآا شهر تهرانوشرکتبهره

حومه



بردار راهآا شهر تهرانوشرکتبهره

حومه



وحومهمشهدسازمانقطارشهر 





وحومهق هر سازمانقطارش





بردار راهآا شهر تهرانوشرکتبهره

حومه



وحومهتبریزسازمانقطارشهر 





بردار راهآا شهر تهرانوشرکتبهره

حومه
 

سازمانقطارشهر کرجوحومه





 ه
 

کوای،بهرام

)دکتر مهندسیبرقمخابرات(



محبوبی،ابوالقاس 

)کارشناسیمهندسیعمران(



محمد فرد،جواد

)کارشناسیمهندسیجوش(



محمود ،فریبرز

مکانی سنگ(مهندسی)کارشناسیارشد



مسعود ،سمیه

صنایع(مهندسی)کارشناسیارشد



مقدسی،کاظ 

(دوسوانحایمنیمدیریتعملیاتامدامهندسیکارشناسی)



محزمحسینی،مهناز

معمار (مهندسی)کارشناسیارشد



عطا،میرزامحمد 

(کارشناسیارشدمدیریتاجراییاستراتژی )



ویدا،نصیر 

(نرمافزار-کارشناسیمهندسیکامپیوتر)



نظر ،عباس

()کارشناسیارشدمدیریت
 

بردار راهآا شهر تهرانوشرکتبهره

حومه



وحومهااوازسازمانقطارشهر 





دار راهآا شهر تهرانوبرشرکتبهره

حومه



وحومهااوازسازمانقطارشهر 





بردار راهآا شهر تهرانوشرکتبهره

حومه



وحومهمشهدسازمانقطارشهر 





وحومهشیرازسازمانقطارشهر 





بردار راهآا شهر تهرانوشرکتبهره

حومه



بردار راهآا شهر تهرانوشرکتبهره

حومه



بردار راهآا شهر تهرانوشرکتبهره

حومه
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 فهرست مندرجات

 عنوان


 صفحه

 ب استانداردملیآشناییباسازمان

جاستاندارد تدوی  فنی کمیسیون

پیشگفتار

مقدمه

ز

ز

1

9

اد 

دامنهکاربرد

1

1

1مراجعالزامی3

1اصطححاتوتعاریف2

2ئ ندسیعحمفهوموشک ا3

6

3

3

2

19

11

19

13

12

اطحعاتتکمیلی

اا شهر نشانهسازمان

 مربو بهامکاناتواماک اطرا سیست حم ونق ریلیاانشانه

تابلواا مربو بهمسیرترددخودرو

تابلواا چراغداروشبتاب

تابلواا ثابتومتحرك

اانشانهروششناسهگذار 

اا حم ونق ریلیدرونشهر وحومهست اادرسینشانه

پیوستالف:روشنوشت اطحعاتتکمیلی

3

3

3

3

6

6

6

3
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 يش گفتارپ

اا:طر نشانه1قسمت-ااوتابلواانشانه-اا حم ونق ریلیدرونشهر وحومهسیست  "استاندارد

صدونودوافتمی تهیهوتدوی شدهاستودر مربواا کهپیشنویسآندرکمیسیون"وتابلواا

،این بهاستنادبندموردتصویبقرارگرفتهاست9/2/1323مور خدماتاجحسکمیتهملیاستاندارد

 مقررات3ی ماده وتحقیقاتصنعتیایرانموسسهقانوناصح قوانی و مصوببهم ماه،استاندارد

.ملیایرانمنتشرمیشود،بهعنواناستاندارد1331

،،علوموخدماتبرا حف امگامیواماانگیباتحوالتوپیشرفتاا ملیوجهانیدرزمینهصنایع

قعلزومتجدیدنظرخواادشدوارپیشنهاد کهبرا اصح وتکمی ای ااستاندارداا ملیایراندرمو

،.بنابرای رکمیسیونفنیمربو موردتوجهقرارخواادگرفت،انگامتجدیدنظرداستانداردااارائهشود

.بایداموارهازآخری تجدیدنظراستاندارداا ملیاستفادهکرد

:خذ کهبرا تهیهای استانداردمورداستفادهقرارگرفتهبهشر زیراستآبعومامن

 تهرانوحومه)مترو(.شهر  آاراهاا کتابراانما اویتبصر جامععحئ ونشانه .1

2. ISO 3864-1:2011, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part1: Design 

principles for safety signs and safety markings 

 

3. ISO 3864-2:2004, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part2: Design 

principles for product safety labels  

 

4. ISO 3864-3:2012, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part3: Design 

principles for graphical symbols for use in safety signs 

5. ISO 3864-4:2011, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part4: 

Colorimetric and photometric properties of safety sign materials 

6. ISO 7010:2011, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered 

safety signs  

7. ISO 7001:2007, Graphical symbols — Public information symbols 

8. Docklands Light Rail Signs Standard:2009 

9. London Underground Signs Manual:2002 

10. BS 5499-6:2002, Graphical symbols and signs —Safety signs, including fire safety signs 

—Part 6: Creation and design of graphical symbols for use in safety signs — 
Requirements 
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 - و تابلوها ها نشانه  - حومههاي حمل و نقل ريلی درون شهري و  سيستم

و تابلوها ها نشانه: طرح 1قسمت 

 هدف   1

ادایتراانماییو،حم ونق ریلیدرونشهر وحومهاا درسیست  استانداردای ازتدوی کلیاد 

.باشدمیذینفعانبهتر

تدوی قسمت تابلواااانشانهطر ) 1اد از افزایشبارمیکسانساز ،(و سهولتدردركوحتوایی،

.باشدمیذینفعانازسو وتابلواااانشانهمفاای 

 دامنه كاربرد 2

و)مترو،قطارسب شهر ،منوری  حم ونق ریلیدرونشهر وحومهاا ای استاندارددرسیست 

 .اربردداردمانندآنک،پایانه،تون وناوگانتگاه،حری ریلی،اماک فنی،شام ایستراموا(

 الزامیمراجع   1

.بهآنااارجاعدادهشدهاستمداركالزامیزیرحاو مقرراتیاستکهدرمت ای استانداردملیایران

. ترتیبآنمقرراتجزئیازای استانداردملیایرانمحسوبمیشودبدی

اصححیهااوتجدیدنظراا بعد آن،درصورتیکهبهمدرکیباذکرتاریخانتشارارجاعدادهشدهباشد

تاریخانتشاربهآنااارجاعدادهذکر.درموردمدارکیکهبدوناستانداردملیایراننیستموردنظرای 

.،اموارهآخری تجدیدنظرواصححیهاا بعد آنااموردنظراستدهاستش

است:استفادهازمراجعزیربرا ای استانداردالزامی

:1قسمت-عحئ عمود ثابت-مهندسیترافی ،ملزومات12313-1شمارهایرانملی استاندارد 1-1

 اانشانه

:9قسمت–عحئ عمود ثابت–،ملزوماتمهندسیترافی 12313-9استانداردملیایرانشماره 1-2

 شخصاتفنیتابلواام

:3قسمت–عحئ عمود ثابت–،ملزوماتمهندسیترافی 12313-3استانداردملیایرانشماره 1-1

 آیی نصبتابلواا

3-4 ISO 7001:2007, Graphical symbols — Public information symbols 

 

 اصطالحات و تعاريف  4 

درای استاندارد،اصطححاتوتعاریفزیربهکارمیرود:
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4-1 

 ايستگاه

حری عبارتست فضاییبا حری ریلیاز تا سوار،معی ازسطحشهر کهدسترسیمسافری جهتپیاده/

:شودمیزیرمجموعهعمومیتقسی چهاربهدرای استانداردایستگاهقطاررامیسرمیسازد. /بهشدن،از

سکو.-2دسترسی-3سال -9ورود -1

4-1-1 

 ورودي

میرساند.بالعکسراازسطحشهربهسال وذینفعانعبارتستازفضاااییکه

4-1-2 

 لنسا

 عبارتستاز دسترسیاا ورود به از ذینفعان جهتتردد محافظتفضاییکه سال .گرددمیتامی و

.باشدمیفضااا تجار گاایشام فضااا ادار موردنیازو

4-1-1 

 دسترسی

 وبالعکسمیرساند.سکوااازارفضاییبهسمتبهارطریقیفضاییکهذینفعانراعبارتستاز

4-1-4 

 كوس

به/ازقطارطراحیشدهاست.،ذینفعانخروج/،ورودبارتستازفضاااییکهجهتانتظارع

4-2 

 حريم ريلی

.گرددمیکهبهمنظورترددناوگانتامی ومحافظتمسیر واقعدرطو فضا عبارتستازتمام

4-1 

 اماكن فنی

موردحم ونق ریلیسیست اا موردنیازبتثاتجهیزاتکهبهمنظوراستقراریازتمامفضااایندعبارت

.باشدمینیاز

4-4 

 ناوگان

خودرو ،ردرزی ،قطار،شانت)آالتیکهقابلیتترددرو ری رادارندعبارتستازکلیهتجهیزاتوماشی 

.،جرثقی ریلیو...(امداددومنظوره

4-5 

 پايانه



3 
 

عمومیوتخصصی،تجهیزاتاا،انباراا،اا،ساختمانام سولهمحصورومحافظتشدهشعبارتستازفضایی

 کهبهمنظورتامی ،نگهدار وتعمیرناوگاندرنظرگرفتهشدهاست....ومثلثخطو دوار،تست،

4-6

 نذينفعا

ویادرتعام باآنکننداستفادهمیسیست حم ونق ریلیدرونشهر خدماتازافراد کهعبارتنداز

و...(.،پیمانکارانکارکنانمسافران،)استند

4-7 

 نشانه

مجموعه نوشتار، کهطر ا از داردوظیفهوجهتنما برعهده ادایتذینفعانرا دستهزیرتقسی 6و

 :شودمی

4-7-1 

 اطالع رسان نشانه

اانشانهای نوعازد.دااا مختلفرانشانمیکهاطحعاتالزمدرموردامکانات،اماک ومح ا نشانه

.باشندمیبارنگزمینهسفیدونوشتارمشکیشک اندسیمستطی یامربع،دارا 

4-7-2 

 و امداد ايمنی نشانه

داد.کهمسیرخروجاضطرار ،مح تجهیزاتایمنییای وسیلهایم یاعم ایم رانشانمیا نشانه

 نقشای  نشانهمهمتری  در باشدمیاضطرار شرایطادایتذینفعان از نوع ای  اانشانه. شک دارا 

.باشندمیبارنگزمینهسبزونوشتارسفیداندسیمربع،

4-7-1 

 دستوري نشانه

بارنگ،شک اندسیدایرهدارا اانشانهای نوعازدادعم خاصیبایدانجامشود.کهنشانمیا نشانه

.دباشنزمینهآبیونوشتارسفیدمی

4-7-4 

 هشداري نشانه

شک اندسیمثلث،بادارا اانشانهای نوعاز داد.کهوجودی منبعخطربالقوهرانشانمیا نشانه

.باشندمیکادرونوشتارمشکیرنگزمینهزرد،

4-7-5 

 ممنوعيت نشانه

باشک اندسیدایره،دارا اانشانهای نوعاز دادعم خاصیممنوعشدهاست.کهنشانمیا نشانه

.باشندمیرنگزمینهسفیدونوشتارمشکیبهراست(قرمز،پروخطمورب)ازچکاد

4-7-6 
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 تجهيزات اطفاء حريق نشانه

نشانمیتجهیزاتاطفاءحری کهمح یااویتا نشانه شک اندسیدارا اانشانهای نوعازداد.را

 .باشندمیفیدبارنگزمینهقرمزونوشتارسمربع،

4-9 

 تابلو

رسانیالزمودقی بهذینفعانترسی نمابهمنظوراطحعا استکهبررو آننشانه،نوشتاروجهتصفحه

.گرددمی

  ها نشانهمفهوم شكل هندسی و رنگ  5

.باشدمی1جدو مطاب بامعرفیشدهدرای استاندارد اانشانهشک اندسیورنگ،مفهوم

 ها  ، شكل هندسی و رنگ نشانهمفهوم -1جدول

 رديف
گروه  

 نشانه
 شكل

 رنگ 

 عالمت
اطالعات 

 تكميلی

 زمينه
مفهوم 

 رنگ
 نوشتار زمينه نشانه كادر

اشدار   1


سیاهزردسیاهسیاهخطرزردمثلث

ممنوعیت  2


سیاهسفیدسیاهقرمزمنعکردنسفیددایره

دستور   1


سفیدآبیسفید-ور دستآبیدایره

4  
تجهیزات

حری اطفاء


سفیدقرمزسفید-حری قرمزمربع

5  
ایمنیو

امداد


سفیدسبزسفید-ایمنیسبزمربع

رساناطحع 6


مستطی 

/مربع
سیاهسفیدسیاه-رساناطحعسفید
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 اطالعات تكميلی          6

گردد:اضافهنشانهبهبایدمیدرمواردذی اطحعاتتکمیلی

 .باشندمینشانهکهنیازمندارائهتوضیحاتبهمنظورتوجهبیشترمخاطبنسبتبهییاانشانهدر -1

درموارد کهنمیتواننشانهمنحصربفرد برا پیغامموردنظرتهیهکردبرحسبنوعپیغامیکی -9

 .شودمیرکیبیارائهبصورتتازسهنشانه دستور ،اشدار وممنوعیتباعحمتتعجب

 نوشتهشود.انگلیسیبهدوزبانفارسیوبایدمیاطحعاتتکمیلی -3

6-1  

 اطحعاتتکمیلیدرجاا روشالفپیوستدر اانشانهبرا انواع است. شده مح درجاطحعاتذکر

.یی عحمتودرونکادرمجزاباشدسمتچپویاپابایدمیتکمیلی

6-2  

،فونتفارسیمورداستفادهترافی باشندمیعاتتکمیلیومت تابلوااییکهفاقدنشانهبرا نگارشاطح

بهصورتتنهاحر او کلماتبایدمیانگلیسیدرنگارش.باشدمی9فروتیگرسیاهانگلیسیوفونت1سیاه

نوشتهشود.3بزرگ

 هاي شهري سازمان نشانه          7

انمربو بهسازم اانشانهطر   مطاب باطر نشانهاا مختلفشهر مانندپلیس،اح احمرو...

توسطآن سازمانتائیدشده قرار استفاده شرکتاا .گیردمیمورد سازماناا/ ی از بدیهیاستار

طراحیومنحصربفرد برا خودنشانهواننددارا سیست حم ونق ریلیدرونشهر وحومهمیت

نمایند.استفاده

 سيستم حمل و نقل ريلیامكانات و اماكن اطراف  به ي مربوطها نشانه9

.لذاباشدمیدرحیطهای استانداردنسیست حم ونق ریلیمربو بهامکاناتواماک اطرا  اانشانه

رجوعشود.3991بهاستانداردایزوشودمی،توصیهاانشانهدرصورتنیازبهای 

 نماد سيستم هاي حمل و نقل ريلی درون شهري و حومه        8

جهت حومه نق ریلیدرونشهر و نوعسیست حم و برا نمایشار بفرد گرافیکیمنحصر نشانه

 استفادهدرنقشهاا عمومیاست.

 تابلوهاي مربوط به مسيرتردد خودرو        10

                                                 
1- Traffic Bold 

2- Frutiger Bold 

3- Capital 



6 
 

اا، موجوددرپایانهااوگذرگاهاالواا مربو بهجادهطر نشانه،مشخصاتفنیونحوهنصبکلیهتاب

قسمتها  )12313ازاستانداردملیایرانشمارهبایدمیکهمسیرترددخودرواا سب وسنگی استند،

 (پیرو نمایند.3و1،9

 چراغدار و شب تاب تابلوهاي       11

،مقولهاندازهسهمعرفیشدهبودهوتنهادر ااشانهنچراغداروشبتابامانندطر  تابلواا کلیهطر 

 دشد.نمطر خوااای استاندارد3و9قسمتها کهدر،باشندمیرنگوموادمتفاوت

 ثابت و متحرك تابلوهاي       12

وادوممقولهاندازهدومعرفیشدهبودهوتنهادر اانشانهامانندطر ثابتومتحرك تابلواا کلیهطر 

  دشد.نمطر خوااای استاندارد3و9قسمتها ،کهدرباشندمیمتفاوت

 و تابلوها ها نشانه شناسه گذاريروش        11

.کاراکتراو ازسمتچپشودمیوتابلودرای استانداردازچهارکاراکتراستفادهاانشانهگذار درشناسه

.باشدمیا دوم،سوموچهارممشخصکنندهشمارهنشانهوتابلومشخصکنندهنوعنشانهوتابلو،کاراکترا
 

 

 

/تابلونشانهنوع/تابلونشانهشماره

نوعنشانهوتابلو:(الف

.گرددمیصوتابلوااباتوجهبهنوعآناابای حر مشخاانشانهدرای قسمت

W:اشدار  اانشانه

P :ممنوعیت اانشانه

M:دستور  اانشانه

F:تجهیزاتاطفاءحری  اانشانه

S:ایمنیوامداد اانشانه

I:اطحعرسان اانشانه 

E:استثناوتابلواا اانشانه



شمارهنشانهوتابلو:ب(

بهفردتعل میدرای قسمتبهارنشانهوتابلوی شمارهمنحصر از)اانشانهگیرد. تا991وتابلواا )

.شوندمیگذار (شماره222)
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 هاي حمل و نقل ريلی درون شهري و حومه ها و تابلوها در سيستم نشانه    14

نشان3و9م ونق ریلیدرونشهر درجدو حاا قاب استفادهدرسیست وتابلواا ااتمامنشانه

است.دادهشده
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 ها نشانه -2جدول

 ها بندي نشانه دسته

 هشدار

(W) 
 ممنوعيت

(P) 
 دستوري

(M) 

تجهيزات اطفاء 

 حريق

(F) 

 ايمنی و امداد

(S) 
 اطالع رسان

 (I) 

      

001W 001P 001M 001F 001S 001I 

      
002W 002P 002M 002F 002S 002I 

      
001W 001P 001M 001F 001S 001I 

      
004W 004P 004M 004F 004S 004I 

      
005W 005P 005M 005F 005S 005I 

   

 

  
006W 006P 006M  006S 006I 

   

 

  
007W 007P 007M  007S 007I 
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 ادامه -ها نشانه -2جدول

 ها بندي نشانه دسته

 هشدار

(W) 
 ممنوعيت

(P) 
 دستوري

(M) 

تجهيزات اطفاء 

 حريق

(F) 

 ايمنی و امداد

(S) 
 اطالع رسان

 (I) 

   

 

  
009W 009P 009M  009S 009I 

   

  

 
008W 008P 008M   008I 

   

  

 
010W 010P 010M   010I 

   

  

 
011W 011P 011M   011I 

   

  

 
012W 012P 012M   012I 

   

  

 
011W 011P 011M   011I 

   

  

 
014W 014P 014M   014I 
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 ادامه -ها نشانه -2جدول

 ها بندي نشانه دسته

 هشدار

(W) 
 ممنوعيت

(P) 
 دستوري

(M) 

تجهيزات اطفاء 

 حريق

(F) 

 ايمنی و امداد

(S) 
 اطالع رسان

 (I) 

   

  

 
015W 015P 015M   015I 

   

  

 
016W 016P 016M   016I 

   

  

 
017W 017P 017M   017I 

   

  

 
019W 019P 019M   019I 

   

  

 
018W 018P 018M   018I 

 

 

 

  

 
020W  020M   020I 

 

 

 

  

 

021W  021M   021I 
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 ادامه -ها نشانه -2جدول

 ها بندي نشانه دسته

 هشدار

(W) 
 ممنوعيت

(P) 
 دستوري

(M) 

ات اطفاء تجهيز

 حريق

(F) 

 ايمنی و امداد

(S) 
 اطالع رسان

 (I) 

 

 

 

  

 
022W  022M   022I 

 

    

 
021W     021I 

 

    

 
024W     024I 

     

 
     025I 

     

 
     026I 

     

 
     027I 

     

 
     029I 
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 ادامه -ها نشانه -2جدول

 ها بندي نشانه دسته

 هشدار

(W) 
 ممنوعيت

(P) 
 دستوري

(M) 

تجهيزات اطفاء 

 حريق

(F) 

 ايمنی و امداد

(S) 
 اطالع رسان

 (I) 

     

 

     028I 

     

 

     010I 

     

 

     011I 

     

 

     012I 

     

 

     011I 

     

 
     014I 

     

 
     015I 
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 و تابلوهاي استثنا ها نشانه -1جدول

 و تابلوهاي استثنا  ها بندي نشانه دسته

 (E)استثنا 

   
001E 002E 001E 

   
004E 005E 006E 

 
  

007E 009E 008E 

   

010E 011E 012E 

   

011E 014E 015E 

   

016E 017E 019E 

  

 

018E 020E  



12 

 

  هشداريهاي  نشانه -4جدول

 001W :شناسه

 

اشدارعحمت:محتواي تصوير

عمومیعملكرد: نشانه خطر و درباشدمیاشدار که

 .شودمیتکمی آنعباراتاشدار نوشته
 -اطالعات تكميلی:

 002W :شناسه

 

فلشبهصورتشکستهبهسمتپایی محتواي تصوير:

مطلعکردنازخطربرقگرفتگیبکاربرا عملكرد:

 .رودمی

فتگیخطربرقگراطالعات تكميلی:
Warning; Electricity 
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 ادامه  -هشداريهاي  نشانه -4جدول

 001W :شناسه

 

انساندرحا افتادنبهجلو،خطافقیضخی جلو پامحتواي تصوير:

وجودمانعدرسطحیاکفبرا اشدارنسبتبهعملكرد:

 .رودبکارمی

اشدار؛زمی غیرا سطحاطالعات تكميلی:
Warning; Floor-level obstacle 

 004W :شناسه

 

دوربی مداربسته:محتواي تصوير

 رود.بکارمیاشدارضبطتصاویربرا عملكرد:
بهاطالعات تكميلی: مجهز مکان بستهای  مدار دوربی 

 باشد.می

Warning; CCTV 
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 ادامه  -هشداريهاي  نشانه -4جدول

 005W: شناسه

 

لیفتراكمحتواي تصوير:

التآمح ترددماشی برا اشدارنسبتبهلكرد:عم

 .رودصنعتیدرپایانهاابکارمی

 اشدار؛ترددماشی آالتصنعتیاطالعات تكميلی:

Warning; Forklift trucks and other industrial vehicles 

 006W: شناسه

 

بار کهازقحبآویزانشدهاست.محتواي تصوير:

مح جابجاییبارباارنسبتبهبرا اشدعملكرد:

 .رودجرثقی درکارگااهارابکارمی

اشدار؛جابجاییباردرارتفاعاطالعات تكميلی:
Warning; Overhead load 
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 ادامه   -هشداريهاي  نشانه -4جدول

 007W: شناسه

 

انساندرحا افتادن،ی سطحصا ،سهقطره:محتواي تصوير

رو سطحاشبرا عملكرد: افتادنبر خوردنو لیز دار

 رود.بکارمیلغزنده
 سطحلغزندهاست؛اشداراطالعات تكميلی:

Warning; Slippery surface 

 009W: شناسه

 

بر ریزهمحتواي تصوير:

برا اشدارنسبتبهشرایطیخبنداندرزمستانعملكرد:

 رود.بکارمی

 اناشدار؛شرایطیخبنداطالعات تكميلی:

Warning; Low temperature/freezing conditions 
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 ادامه   -هشداريهاي  نشانه -4جدول

 008W: شناسه

 

.ی اسکلتجمجمهکهپشتآندواستخوانبهشک ضربدرقرارداردمحتواي تصوير:

بکاربرا اشدارنسبتبهوجودموادسمیعملكرد:

 رود.می

 سمیاشدار؛مواداطالعات تكميلی:

Warning; Toxic material 

 010W :شناسه

 

طر ارآا ربابادوخطدرمحتواي تصوير:

میدانمغناطیسیدربرا اشدارنسبتبهعملكرد:

 .رودمجاورتتجهیزاتالکتریکیبکارمی

 اشدار؛میدانمغناطیسیاطالعات تكميلی:

Warning; Magnetic field 
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 ادامه   -يهشدارهاي  نشانه -4جدول

 011W: شناسه

 

حتیزوبرندهدستباندپیچیشده،سط:محتواي تصوير

عملكرد: خطربرا  برنده اشیاء با دست بکاربرخورد

 رود.می
 ؛برخورددستبااشیاءبرندهاشداراطالعات تكميلی:

Warning; Sharp element 

 012W: شناسه

 

شعله،ی خطافقی:محتواي تصوير

 موادآتشزااشدار؛اطالعات تكميلی: رود.بکارمیموادآتشزاوجودخطربرا رد:عملك

Warning; Flammable material 
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 ادامه   -هشداريهاي  نشانه -4جدول

 011W :شناسه

 

ی دستآسیبدیده،دوعددلولهآزمایش،چهارقطرهمایعوسطحافقیآسیبدیدهمحتواي تصوير:

ا اشدارنسبتبهخطرآسیبرسانیبهافرادبرعملكرد:

 .رودبهدلی استفادهازموادشیمیاییبکارمی

 اشدار؛موادشیمیاییوخورندهاطالعات تكميلی:

Warning; Corrosive substance 

 014W :شناسه

 

پلهوآدمدرحا سرخوردنمحتواي تصوير:

پلهعملكرد: نسبتبهخطرسرخوردناز بهاشدار را اا

 .روددلی لغزندهبودنپلهاابکارمی

 اشدار؛سرخوردنرو پلهاطالعات تكميلی:

Warning; Slippery stairs 
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 ادامه   -هشداريهاي  نشانه -4جدول

  015W :شناسه

 

راهرفت ،ری انساندرحا :محتواي تصوير

عملكرد: حری برا  از عبور انگام بودن مراقب اشدار

 رود.بکارمییلیر

حری ریلیمراقب؛اشداراطالعات تكميلی: از عبور انگام

 باشید

Warning; Becareful during crossing rail range 

   016W :شناسه

 

انسان،رعدوبرق،دک برق:صويرمحتواي ت

بکارشبکهباالسر توسطخطربرقگرفتگیبرا عملكرد:

 رود.می
 خطریرقشبکهباالسر اطالعات تكميلی:

Warning; OCS electricity 
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 ادامه   -هشداريهاي  نشانه -4جدول

 017W: شناسه

 

انسان،مانع،چهارخطمورب:محتواي تصوير

 برخوردسربامانع؛اشداراطالعات تكميلی: رود.بکارمیبرخوردسربامانعخطربرا عملكرد:

Warning; Overhead obstacle 

 019W :شناسه

 

انسان،چکش،چهارخطعمود ،مستطی :محتواي تصوير

 رود.بکارمیسقو اشیاءخطربرا عملكرد:
 سقو اشیاء؛اشداراطالعات تكميلی:

Warning; Falling objects 
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 ادامه   -هشداريهاي  نشانه -4جدول

 018W: شناسه

 

،پلهبرقیزن:محتواي تصوير

خطربرا عملكرد: لباسگیرکردن برقی لپه بکارال 

 رود.می

اشداراطالعات تكميلی: مراقب؛ کردن هپلال لباسگیر

 باشیدبرقی

Warning; Stuck up veil in escalator 

 020W: شناسه

 

نما نیمر ازی انسانکهدرحا سقو ازپشتازلبهسطحاست،ی قطاروری محتواي تصوير:

را اشدارنسبتبهاحتما سقو ازلبهسکوبعملكرد:

 رود.بکارمی

 اشدار؛سقو ازسکواطالعات تكميلی:

Warning; Drop from platform 
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 ادامه   -هشداريهاي  نشانه -4جدول

 021W: شناسه

 

انسان،گیتکارتزنی،چهارخطمورب:محتواي تصوير

ح کارتاشدارگیرکردنبی دراا مبرا عملكرد:

 رود.بکارمیزنی

؛اشداراطالعات تكميلی: مح مراقب دراا  بی  گیرکردن

 باشیدکارتزنی

Warning; Stuck up between gate 

  022W :شناسه

 

انسان،سکو،قطار:محتواي تصوير

برا عملكرد: بی سکووقطار گیرکردنپا بکاراشدار

 رود.می

فاصلهمرا؛اشداراطالعات تكميلی: قب سکوبی  و قطار

 باشید

Warning; Mind the Gap 
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 ادامه   -هشداريهاي  نشانه -4جدول

 021W: شناسه

 

دست،دوخطعمود وافقی،چهارخطمورب:محتواي تصوير

کردندستبی دراا قطاربرا عملكرد: گیر اشدار

 رود.بکارمی

تبی دراا گیرکردندسمراقب؛اشداراطالعات تكميلی:

 باشیدقطار

Warning; Stuck up hand  between doors 

 024W: شناسه

 

انسان،سکو،ری :محتواي تصوير

عبورازخطزردلبهدرصورتخطروجودبرا عملكرد:

 رود.بکارمیسکو
 پشتخطزردلبهسکوبایستیداشدار؛اطالعات تكميلی:

Warning; Stand behind the yellow line 
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 هاي ممنوعيت نشانه -5جدول

 001P :شناسه

 

ی خطموربازسمتچپبهراست:محتواي تصوير

استکهدرتکمی ممنوعیتنشانهعمومیبرا عملكرد:

 رود.بکارمیآنعباراتمنعکننده
 -اطالعات تكميلی:

 002P :شناسه

 

نما سیگاربادوخطمواجمحتواي تصوير:

 رود.بکارمیممنوعیتمح سیگارکشیدنبرا عملكرد:
 سیگارکشیدنممنوعاطالعات تكميلی:

No smoking 

 

 



93 

 

 ادامه -هاي ممنوعيت نشانه -5جدول

 001P :شناسه

 

کبریتوشعلهمحتواي تصوير:

وسای قاب اشتعا وجرقهزاعدماستفادهازبرا عملكرد:

 رود.بکارمیدرمکانموردنظر

 استفادهازمواداشتعا زاممنوعت تكميلی:اطالعا

No open flame; Fire, open ignition source 

 004P :شناسه

 

انساندرحا پیادهرو محتواي تصوير:

 رود.بکارمیعبورعابرپیادهممنوعیتبرا عملكرد:
 ترددممنوعاطالعات تكميلی:

No thoroughfare 

 

 



93 

 

 ادامه  -يتهاي ممنوع نشانه -5جدول

 005P :شناسه

 

شیرآب،باال ی لیوانحاو آب،کهآبدرونآنباخطو مواجنشاندادهشدهاست.محتواي تصوير:

بکاربرا جلوگیر ازنوشیدنآبغیرآشامیدنیعملكرد:

 رود.می

 آبغیرآشامیدنیاطالعات تكميلی:

Non-potable water 

 006P: شناسه

 

ی گوشیتلف امراه،ششخطمنحنیر:محتواي تصوي

برا ممانعتازاستفادهازتلف امراهبکارعملكرد:

 رود.می

 استفادهازتلف امراهممنوعاطالعات تكميلی:

No activated mobile phone 
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 ادامه  -هاي ممنوعيت نشانه -5جدول

 007P: شناسه

 

سگ:محتواي تصوير

عملكرد: دبرا  ادننشان حیوانات ورود بکارممنوعیت

 رود.می
 ورودحیواناتممنوعاطالعات تكميلی:

No animals 

 009P :شناسه

 

ساندویچ،لیوانونی:محتواي تصوير

دادنعملكرد: نشان آشامیدنبرا  و خوردن ممنوعیت

 رود.بکارمی
 خوردنوآشامیدنممنوعاطالعات تكميلی:

No eating or drinking 
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 ادامه  -هاي ممنوعيت نشانه -5جدول

 008P: شناسه

 

دوربی عکاسیمحتواي تصوير:

 رود.بکارمیممنوعیتمح عکسبردار برا عملكرد:
 عکسبردار ممنوعاطالعات تكميلی:

No photography 

  010P: شناسه

 

نما انسانایستادهازروبهرومحتواي تصوير:

 رود.بکارمیدندرمح عدمایستابرا عملكرد:
 درای مح نایستیداطالعات تكميلی:

Do not stand here 
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 ادامه  -هاي ممنوعيت نشانه -5جدول

 011P: شناسه

 

نما نیمر ی انسان،ی خطعمود وی خطافقیمحتواي تصوير:

برا ممانعتمسافری ازتکیهدادنبهدرقطارعملكرد:

 رود.بکارمی

 بهدرقطارتکیهندایدعات تكميلی:اطال

Do not rely on door 

 012P: شناسه

 

ی چر دستی،دوجعبهمربعشک رو آنمحتواي تصوير:

برا ممانعتازورودافرادباچر دستیبهعملكرد:

 رود.بکارمیاا خاصمانندپلهبرقیمکان

 ورودباچر دستیممنوعاطالعات تكميلی:

No shopping trolley 
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 ادامه  -هاي ممنوعيت نشانه -5جدول

 011P: شناسه

 

نما نیمر ازی انسانبررو ویلچرمحتواي تصوير:

اا برا ممانعتازورودافرادباویلچربهمکانعملكرد:

 رود.بکارمیخاصمانندپلهبرقی

 ورودباویلچرممنوعاطالعات تكميلی:

No wheelchair 

 014P: شناسه

 

انسان،درقطار:محتواي تصوير

بکارممنوعیتمانعبستهشدندراا قطاربرا عملكرد:

 رود.می
 مانعبستهشدندراا قطارنشویداطالعات تكميلی:

Do not prevent closing door 
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 ادامه  -هاي ممنوعيت نشانه -5جدول

 015P: شناسه
 

 

داخ قطاردرمح اتصا دوواگ نما انسان،:محتواي تصوير

ممنوعیتایستادندرمح اتصا دوواگ برا عملكرد:

 رود.بکارمی
 ایستادندرمح اتصا دوواگ ممنوعاطالعات تكميلی:

Do not stand on gangway 

 016P: شناسه
 

 

انسان،ری ،چهارشیناموزون:محتواي تصوير

حری ریلیممنوعیتریخت برا : عملكرد بکار زبالهدر

 رود.می

 ریخت زبالهدرحری ریلیممنوعاطالعات تكميلی:

Do not drop trash in rail range 
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 ادامه  -هاي ممنوعيت نشانه -5جدول

 017P: شناسه
 

 

انساندرحالتنشسته،دوعددصندلی،مربع،سهخطمورب:محتواي تصوير

رو صندلیممنوعیتگذاشبرا عملكرد: بر بکارت پا

 رود.می
 گذاشت پارو صندلیممنوعاطالعات تكميلی:

Do not put feet on chair 

 019P: شناسه
 

 

انساندرحا راهرفت ،ری :محتواي تصوير

 رود.بکارمیممنوعیتعبورازحری ریلیبرا عملكرد:
 عبورازحری ریلیممنوعاطالعات تكميلی:

Do not crossing rail range 
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 ادامه  -هاي ممنوعيت نشانه -5جدول

 018P: شناسه
 

 

اسلحه،چاقو :محتواي تصوير

عملكرد: برا  سرد( و )گرم اسلحه بکارممنوعیتحم 

 رود.می
 حم اسلحهممنوعاطالعات تكميلی:

Do not carry weapon 
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 هاي دستوري نشانه -6جدول

 001M: شناسه

 

اشدارعحمتمحتواي تصوير:

بکاراقداماجبار ودستور نشاندادنبرا عملكرد:

 شود.کهدرتکمی آنعباراتدستور نوشتهمیرودمی
- اطالعات تكميلی:

 002M: شناسه

 

کتاب،آدمدرحا مطالعهمحتواي تصوير:

عملكرد: دستورالعم  مطالعه بابرا  کارکردن از قب 

 رود.بکارمیموردنظردستگاه

 دستورالعم رامطالعهنماییداطالعات تكميلی:

Refer to instruction manual 
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 ادامه -هاي دستوري نشانه -6جدول

 001M :شناسه

 

سرانسانازنما جلوکهبامحاف گوشپوشیدهشدهاست.محتواي تصوير:

محاف گوشازنشاندادنضرورتاستفادهبرا  عملكرد:

 .رودمیبکار

 زمحاف گوشاستفادهنماییدااطالعات تكميلی: 

Wear ear protection 

 004M :شناسه

 

سرانسانازنما جلوکهبامحاف چش پوشیدهشدهاستمحتواي تصوير:

محاف چش برا نشاندادنضرورتاستفادهاز عملكرد:

 .رودبکارمی

 حاف چش استفادهنماییدازماطالعات تكميلی:

Wear eye protection 

 

 



33 

 

 ادامه -هاي دستوري نشانه -6جدول

 005M :شناسه

 

شدهاند.خطعمود متص بهخطافقیبادوخطافقیمواز درزیرآنکهبهتدریجکوتاهمحتواي تصوير:

ترمینا اتصا بهاستفادهازنشاندادنبرا عملكرد:

 .دروبکارمیزمی 

 ازاتصا زمی استفادهنماییداطالعات تكميلی:

Connect an earth terminal to the ground 

 006M: شناسه

 

نما ی جفتکفشمحتواي تصوير:

بکارکفشایمنیاستفادهازنشاندادنبرا عملكرد:

 رود.می

 استفادهنماییدازکفشایمنیاطالعات تكميلی:

Wear safety footwear 
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 ادامه  -هاي دستوري نشانه -6جدول

 007M: شناسه

 

نما دودستکش،یکیازروبهروودیگر ازپشتمحتواي تصوير:

استفادهازدستکشمحاف درنشاندادنبرا عملكرد:

 رود.انگامکاربکارمی

 ازدستکشمحاف استفادهنماییداطالعات تكميلی:

Wear protective gloves 

 009M: سهشنا

 

نما روبهروازلباسکارمحتواي تصوير:

استفادهازلباسکاردرانگامنشاندادنبرا عملكرد:

 رود.کاروفعالیتبکارمی

 :ازلباسکاراستفادهنماییداطالعات تكميلی

Wear protective clothing 
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 ادامه  -هاي دستوري نشانه -6جدول

 008M: شناسه

 

نما دودست،یکیازروبهودیگر ازپشت،سهخطارکدامحاو چهارنقطه،شیرآبتصوير: محتواي

شست دستهاپسازآلودهشدننشاندادنبرا عملكرد:

 رود.بکارمی

 دستهایتانرابشوییداطالعات تكميلی:

Wash your hands 

 010M: شناسه

 

نردههمعنا پله،آدمودوخطمتقاطعبمحتواي تصوير:

عملكرد: برا  دادن نشان از براستفاده )نرده( اندری 

 رود.بکارمیااپلهرو 

 استفادهنماییدنردهازاطالعات تكميلی:

Use handrail 
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 ادامه  -هاي دستوري نشانه -6جدول

 011M :شناسه

 

تصویرصورتانسانکهماس گذاشتهاست.محتواي تصوير:

اا استفادهازماس درمحیطنشاندادنبرا عملكرد:

رود.آلودهبکارمی
 ازماس استفادهنماییداطالعات تكميلی:

Wear a mask 

 012M :شناسه

 

نما نیمر ازسری انسان)روبهچپ(کهی کحهایمنیبرسرداردمحتواي تصوير:

استفادهازکحهایمنیدرنشاندادنبرا عملكرد:

 رود.اا حادثهخیزوکارگاایبکارمیمحیط

 ازکحهایمنیاستفادهنماییداطالعات تكميلی:

Wear head protection 
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 ادامه  -هاي دستوري نشانه -6جدول

 011M: شناسه

 

نما روبهروازی ژاکتبادوخطافقیودوخطعمود محتواي تصوير:

باسشبرنگبرا استفادهازلنشاندادنبرا عملكرد:

 رود.افزایشدیددرشببکارمی

 ازلباسشبرنگاستفادهنماییداطالعات تكميلی:

Wear high-visibility clothing 

 014M: شناسه

 

صورتآدم،ماس جوشکار محتواي تصوير:

استفادهازماس جوشکار درنشاندادنبرا عملكرد:

 شود.انگامجوشکار استفادهمی

 ازماس جوشکار استفادهنماییدالعات تكميلی:اط

Wear a welding mask 
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 ادامه  -هاي دستوري نشانه -6جدول

 015M: شناسه
 

 

ایمنیمهاری آدممجهزبهمحتواي تصوير:

درانگاماستفادهازمهارایمنینشاندادنبرا عملكرد:

 رود.بکارمیدرارتفاعکار

 مهارایمنیاستفادهنماییدازاطالعات تكميلی:

Wear a safety harness 

 016M :شناسه

 

جهتنما،دوخطکوتاهوی خطمورببلندمحتواي تصوير:

عملكرد: دادنبرا  پیشازنشان برق کلید کردن قطع

بکار برق مداراا  بررو  فعالیت تعمیراتوارگونه شروع

 رود.می

تاطالعات تكميلی:  شروع از نگهدار عمیرقب  و رابرق،

 قطعنمایید

Disconnect before carrying out maintenance or repair 
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 ادامه -هاي دستوري نشانه -6جدول

 017M: شناسه

 

آدمدرحا حرکتمحتواي تصوير:

عملكرد: برا  دادن بکارنشان ایم  مسیر در حرکت

 رود.می

نیدازمسیرایم حرکتکاطالعات تكميلی:
Use safety walkway 

 019M :شناسه

 

واگ قطار،سهنفرآدمودوجهتنما نازكموربوی جهتنما په عمود محتواي تصوير:

برا نشاندادننحوهورودوخروجمسافرانبه/ازعملكرد:

 .رود(بکارمیوندابتدامسافرانداخ قطارپیادهش)قطار

 افرانازقطارپیادهشوندابتدامساطالعات تكميلی:

First exit 
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 ادامه -هاي دستوري نشانه -6جدول

 018M: شناسه

 

زنپلهبرقی،کودكومحتواي تصوير:

ومراقبتازاستفادهازاندری نشاندادنبرا عملكرد:

 رود.بکارمیدرانگاماستفادهازپلهبرقیکودکان

کودکانمراقبنماییدواستفادهاندری ازاطالعات تكميلی:

 باشید

Use handrail and take care of children 

 020M: شناسه

 

نما انسانبهامراهفرزندمحتواي تصوير:

رو سکونشاندادنبرا عملكرد: کودکانبر مراقباز

 رود.بکارمی

 مراقبکودکانباشیداطالعات تكميلی:

Take care of children 
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 ادامه  -هاي دستوري انهنش -6جدول

 021M: شناسه

 

قف وزنجیر:محتواي تصوير

استفادهعملكرد: در بودن قف  لزوم دادن نشان برا 

 .شودمی
 دررابستهنگهداریداطالعات تكميلی:

Keep locked 

 022M: شناسه

 

نی ر انسانودست:محتواي تصوير

عملكرد: برا  دادن کرنشان صحبت آاسته بکاردن

 رود.می
 آاستهصحبتکنیداطالعات تكميلی:

Quiet please  
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 تجهيزات اطفاء حريقهاي  نشانه -7جدول

 001F: شناسه

 

آتشنشانی،شعله.خاموشکنندهدستیمحتواي تصوير:

خاموشکنندهدستیمح برا نشاندادنعملكرد:

 رود.حری بکارمیءاطفا

 حری ءاطفاندهدستیخاموشکناطالعات تكميلی:

Fire extinguisher 

 002F: شناسه

 

نشانی،شعله.شلنگآتشمحتواي تصوير:

حری ءاطفانشاندادنمح قرقرهشلنگبرا عملكرد:

رود.بکارمی
 حری ءشلنگاطفااطالعات تكميلی:

Fire hose reel 
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 ادامه -تجهيزات اطفاء حريقهاي  نشانه -7جدول

 001F: شناسه

 

.شعله دستباانگشتاشاره،دایرهکوچ درداخ مربعیکهمقطعیازضلعپایی آنشکسته،محتواي تصوير:

بکارمح دکمهاعحمحری برا نشاندادنعملكرد:

 رود.می

 دکمهاعحمحری اطالعات تكميلی: 

Fire alarm call point 

 004F: شناسه

 

.،سیامیی،شعلهشلنگآتشنشانمحتواي تصوير:

 رود.بکارمیمح سیامیبرا نشاندادنعملكرد:
 سیامیاطالعات تكميلی:

Siami 
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 ادامه  -تجهيزات اطفاء حريقهاي  نشانه -7جدول

 005F: شناسه

 

شیرایدرانت،شعله.محتواي تصوير:

 رود.بکارمی شیرایدرانتبرا نشاندادنمحعملكرد:
 یرایدرانتشاطالعات تكميلی:

Fire hydrant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 هاي ايمنی و امداد نشانه -9جدول

 001S: شناسه

 

نما نی ر انساندرحا دویدنمحتواي تصوير:

خروجاضطرار دربمح برا نشاندادنعملكرد:

 رود.بکارمیسمتچپ

 اضطرار خروجاطالعات تكميلی:

Emergency exit 

 002S: شناسه

 

نما نی ر انساندرحا دویدنمحتواي تصوير:

خروجاضطرار دربمح برا نشاندادنعملكرد:

 رود.بکارمیسمتراست

 اضطرار خروجاطالعات تكميلی:

Emergency exit 
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 ادامه -هاي ايمنی و امداد نشانه -9جدول

 001S: شناسه

 

جریانآبخارجشدهازی دوشقرارگرفتهاستنما روبهروازانسانیکهزیرمحتواي تصوير:

برا نشاندادنمح مخصوصدوشایمنیدرعملكرد:

 شود.شرایطاضطرار استفادهمی

 دوشایمنیاطالعات تكميلی:

Safety shower 

 004S: شناسه

 

قرارگرفتهاستنما روبهروازچشمیکهباال جریانآبدرحا خارجشدنازی دوشمحتواي تصوير:

برا نشاندادنمح مخصوصشستشو چش عملكرد:

 شود.درشرایطاضطرار استفادهمی

 مح شستشو چش اطالعات تكميلی:

Eyewash station 
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 ادامه -هاي ايمنی و امداد نشانه -9جدول

 005S: شناسه

 

مقطعیازضلعپایی آنشکسته.دستباانگشتاشاره،دایرهکوچ درداخ مربعیکهمحتواي تصوير:

دکمهتوقفمکانقرارگیر برا نشاندادنعملكرد:

 رود.بکارمی(ESBاضطرار )

 دکمهتوقفاضطرار قطاراطالعات تكميلی:

Emergency stop button 

 006S: شناسه

 

نردبانباششپله.محتواي تصوير:

 رود.یبکارمنردبانبرا نشاندادنمکانعملكرد:
 نردبانایمنیاطالعات تكميلی:

Safety ladder 
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 ادامه -هاي ايمنی و امداد نشانه -9جدول

 007S: شناسه

 

ااقرارگرفتهاابهطر آننما کام دوانسانونما ی سربهعنواننفرسوم،چهارپیکانکهازگوشهمحتواي تصوير:

است

برا تجمعدرشرایطبرا نشاندادنمح ام عملكرد:

 رود.بکارمیاضطرار وبحران

 مح تجمعایم اطالعات تكميلی:

Evacuation assembly point 

 007S: شناسه

 

اا مختلفدرجهتجهتنماپیکاناشتمحتواي تصوير:

پیکانجهتنماکهدرترکیببابرا نشاندادنعملكرد:

 رود.بکارمیااسایرنشانه
 -ت تكميلی:اطالعا
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 هاي اطالع رسان نشانه -8جدول

 001I: شناسه

 

دایرهدرونی عحمتسوا محتواي تصوير:

بکاررساننشانهعمومیتابلواا اطحعبرا عملكرد:

کهباعبارتتکمیلیاطحعاتویاسایرعباراترودمی

 .گرددمیاطحعرسانتکمی 

 اطحعاتاطالعات تكميلی:

Information 

 002I: شناسه

 

پلهبرقی،دونفربررو آن،پیکانمحتواي تصوير:

موقعیتپلهبرقیوجهتحرکتبرا نشاندادنعملكرد:

 رود.بکارمیروتی پلهبرقیبهسمتپایی 

 بهسمتپایی ،پلهبرقیاطالعات تكميلی:

Escalator, down 
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 ادامه -هاي اطالع رسان نشانه -8جدول

 001I: اسهشن

 

پلهبرقی،دونفربررو آن،پیکانمحتواي تصوير:

موقعیتپلهبرقیوجهتحرکتبرا نشاندادنعملكرد:

 رود.بکارمیروتی پلهبرقیبهسمتباال

 بهسمتباال،پلهبرقیاطالعات تكميلی:

Escalator, up 

 004I: شناسه

 

 آنپلهبرقی،دونفربررومحتواي تصوير:

 رود.بکارمیموقعیتپلهبرقیبرا نشاندادنعملكرد:
 پلهبرقیاطالعات تكميلی:

Escalator 







36 

 

 ادامه -هاي اطالع رسان نشانه -8جدول

 005I: شناسه

 

نما انسان،چهارلوز محتواي تصوير:

زبالهومح سط ریخت مح برا نشاندادنعملكرد:

 رود.بکارمیآشغا 

 زبالهسط ات تكميلی:اطالع

Rubbish bin 

 006I: شناسه

 

گوشیتلف محتواي تصوير:

 رود.بکارمیمکانتلف عمومیبرا نشاندادنعملكرد:
 عمومیتلف اطالعات تكميلی:

Public telephone 
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 ادامه  -هاي اطالع رسان نشانه -8جدول

 007I: شناسه

 

دوخطمواجشیرآبولیوانبامحتواي تصوير:

 رود.بکارمیآشامیدنیآببرا نشاندادنمح عملكرد:
 آشامیدنیآبطالعات تكميلی:ا

Drinking water 

 009I: شناسه

 

نما نیمر ازی انسانبررو ویلچرمحتواي تصوير:

 رود.بکارمیمح ویژهمعلولی برا نشاندادنعملكرد:
لی مح ویژهمعلواطالعات تكميلی:

Place of Caused 
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 ادامه  -هاي اطالع رسان نشانه -8جدول

 008I: شناسه

 

نما روبهروازی مردمحتواي تصوير:

برا نشاندادنمح سرویسبهداشتیآقایانعملكرد:

 رود.بکارمی

 سرویسبهداشتیآقایاناطالعات تكميلی:

Toilets – male 

 010I: شناسه

 

نما روبهروازی زنمحتواي تصوير:

برا نشاندادنمح سرویسبهداشتیبانوانعملكرد:

 رود.بکارمی

 سرویسبهداشتیبانواناطالعات تكميلی:

Toilets- female 
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 ادامه  -هاي اطالع رسان نشانه -8جدول

 011I: شناسه

 

زنتصویرنی تنهمحتواي تصوير:

عملكرد: مبرا نشاندادن کانمخصوصبانوانمح یا

 رود.بکارمی

 ویژهبانواناطالعات تكميلی:

Women only 

 012I: شناسه

 

اتاق ،دوخطپه عمود مواز ،دوجهتنما مخالفا وسهمحتواي تصوير: آدمایستادهباعصا،آدمرو ویلچر،

عددنقطه

معلولی برا نشاندادنعملكرد: ویژه ومکانآسانسور

 رود.بکارمیندانسالم

 آسانسورویژهمعلولی وسالمنداناطالعات تكميلی:

Accessible elevator 
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 ادامه  -هاي اطالع رسان نشانه -8جدول

 011I: شناسه

 

آدمایستاده،اتاق ،دوخطپه عمود مواز ،دوجهتنما مخالفا وسهعددنقطهمحتواي تصوير:

 رود.بکارمیمکانآسانسوربرا نشاندادنعملكرد:
 آسانسوراطالعات تكميلی:

Elevator 

 014I: شناسه

 

ی منحنی،دوفلشافقیودونی تنهآدممحتواي تصوير:

جهتحرکتمح برا نشاندادنعملكرد: روو پیاده

 رود.بکارمیبهسمتراستمتحرك

 پیادهرومتحرك،بهسمتراستاطالعات تكميلی:

Moving walkway, right 
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 ادامه  -هاي اطالع رسان نشانه -8جدول

 015I: شناسه

 

ی منحنی،دوفلشافقیودونی تنهآدممحتواي تصوير:

عملكرد: دادن نشان روبرا  جهتحرکتپیاده و مح 

 رود.بکارمیمتحركبهسمتچپ

 پیادهرومتحرك،بهسمتچپاطالعات تكميلی:

Moving walkway, left 

 016I: شناسه

 

نما نیمر ازی مردوی انسانرو ویلچردرحا باالرفت ازسطحشیبدارمحتواي تصوير:

برا نشاندادنمح شیبومسیرویژهمعلولی عملكرد:

 رود.بکارمی

 مسیرویژهمعلولی اطالعات تكميلی:

 Ramped access 
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 ادامه  -انهاي اطالع رس نشانه -8جدول

 017I: شناسه

 

ی دستکهدوبلیترانگهداشتهاستمحتواي تصوير:

عملكرد: دادن نشان وبرا  بلیت انواع فروش مح 

 رود.بکارمیتجهیزاتمرتبطباآن

بلیتاطالعات تكميلی: اعتبار -فروش بلیت -فروش

 اعتبارسنجبلیت

Ticket sales- Credit ticket sales- Ticket validation 

 019I: شناسه

 

آدمپنجمیزونی تنهمحتواي تصوير:

مح اتاقکنفرانسرادراماک برا نشاندادنعملكرد:

 رود.بکارمیادار 

 اتاقکنفرانساطالعات تكميلی:

Conference room 
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 ادامه  -هاي اطالع رسان نشانه -8جدول

 018I: شناسه

 

ایستادهبارنگاا مشکیوسفیدسهآدممحتواي تصوير:

عملكرد: دادن نشان برا  صف در ایستادن بکارمح 

 رود.می

 مح صفاطالعات تكميلی:

Queue in single file 

 020I: شناسه

 

بهامراهکودك،ی خطافقی،شیشهشیرکودكزننما محتواي تصوير:

عملكرد: دادن نشان بهبرا  رسیدگی و شیردای مح 

 رود.بکارمیکودك

 اتاقمادراطالعات تكميلی:

 Baby care   
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 ادامه  -هاي اطالع رسان نشانه -8جدول

 021I: شناسه

 

نما انسان)زن(بهصورتنشسته،نما محرابمحتواي تصوير:

عملكرد: دادن نشان برا  خوااران نمازخانه بکارمح 

 رود.می

 اننمازخانهخوااراطالعات تكميلی:

Praying room- women 

 022I: شناسه

 

نما انسان)مرد(بهصورتنشسته،نما محرابمحتواي تصوير:

عملكرد: دادن نشان برا  برادران نمازخانه بکارمح 

 رود.می

 نمازخانهبرادراناطالعات تكميلی:

Praying room- men 
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 ادامه  -هاي اطالع رسان نشانه -8جدول

 021I: شناسه

 

فلشبهامراهدوخطافقیمحتواي تصوير:

 رود.بکارمیجهتمسیرخروجبرا نشاندادنعملكرد:
 خروجاطالعات تكميلی:

Exit 

 024I: شناسه

 

 فلشبهامراهدوخطافقیمحتواي تصوير:

 رود.بکارمیجهتمسیرورودبرا نشاندادنعملكرد:
 وروداطالعات تكميلی:

Entrance 
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 ادامه  -هاي اطالع رسان نشانه -8جدول

 025I: شناسه

 

چاقووچنگا محتواي تصوير:

 .رودبکارمیمح رستورانبرا نشاندادنعملكرد:
 رستوراناطالعات تكميلی:

Restaurant 

 026I: شناسه

 

استکانونعلبکیمحتواي تصوير:

 د.روبکارمیمکانکافیشاپبرا نشاندادنعملكرد:
 کافیشاپاطالعات تكميلی:

Coffee shop 
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 ادامه  -هاي اطالع رسان نشانه -8جدول

 027I: شناسه

 

 بزرگPنما روبهروازی ماشی بهامراهحر محتواي تصوير:

بکاربرا نشاندادنمح پارکینگخودروعملكرد:

 رود.می

 پارکینگخودرواطالعات تكميلی:

Car parking 

  029I: شناسه

 

بزرگPنما نیمر ازی دوچرخهبهامراهحر محتواي تصوير:

بکاربرا نشاندادنمح پارکینگدوچرخهعملكرد:

 رود.می

 پارکینگدوچرخهاطالعات تكميلی:

Bicycle parking 
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 ادامه  -هاي اطالع رسان نشانه -8جدول

 028I: شناسه

 

پمپسوختمحتواي تصوير:

:عملكرد دادن نشان سوختبرا  تجهیزاتمکان گیر 

 رود.بکارمیدیزلیوبنزینی

 مح سوختگیر اطالعات تكميلی:

Gas station 

 010I: شناسه

 

نما روبهروازی تاکسیمحتواي تصوير:

بکاربرا نشاندادنمح ایستگاهتاکسیعملكرد:

 رود.می

 ایستگاهتاکسیاطالعات تكميلی:

Taxi station 
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 ادامه  -هاي اطالع رسان نشانه -8جدول

 011I: شناسه

 

نما نیمر ازاتوبوسمحتواي تصوير:

بکاربرا نشاندادنمح ایستگاهاتوبوسعملكرد:

 رود.می

 ایستگاهاتوبوساطالعات تكميلی:

Bus station 

 012I: شناسه

 

وخطراهآا نما روبهروونیمر ازقطارمحتواي تصوير:

عملكرد: آا  راه ایستگاه مح  دادن نشان بکاربرا 

 رود.می

 ایستگاهراهآا اطالعات تكميلی:

Railway station 
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 ادامه  -هاي اطالع رسان نشانه -8جدول

 011I: شناسه

 

نما روبرو قطارودوخطمحتواي تصوير:

شهعملكرد: درون قطار ایستگاه دادن نشان وبرا  ر 

 رود.اا عمومیبکارمیحومهدرنقشه
 -اطالعات تكميلی:

 014I: شناسه

 
انسانبهصورتخمیدهباعصانی ر نما محتواي تصوير:

 رود.برا نشاندادنمح ویژهسالمندانبکارمیعملكرد:
 مح ویژهسالمنداناطالعات تكميلی: 

Place of elderly 
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 ادامه  -الع رسانهاي اط نشانه -8جدول

 015I: شناسه

 

اا جهتنماپیکانمحتواي تصوير:

پیکانجهتنماکهدرترکیببابرا نشاندادنعملكرد:

 رود.بکارمیااسایرنشانه
 -اطالعات تكميلی: 
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 هاي استثناء نشانه -10جدول

 001E: شناسه

 

درمرکزدایرهدایرهقرمز،خطافقیسفیدمحتواي تصوير:

 رود.بکارمیممنوعیتورودبرا نشاندادنعملكرد:
 ورودممنوعاطالعات تكميلی:

No Entry 

 002E: شناسه

 

اح قرمز،صلیبسبزمحتواي تصوير:

بکارجعبهکمکها اولیهمح برا نشاندادنعملكرد:

 رود.می

 کمکها اولیهاطالعات تكميلی:

First aid 
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 ادامه -هاي استثناء نشانه -10جدول

 001E: شناسه

 

دایرهقرمزرنگ،عددمربو بهحداکثرسرعتمجازمحتواي تصوير:

برا نشاندادنحداکثرسرعتمجازبرا عملكرد:

حفاظتراابر خودکارحرکتقطارزمانیکهسیست 

 رود.بکارمیفعا نیست

 -اطالعات تكميلی:

 004E: شناسه

 

EXIT،عبارتخروجو999Eعبارتخروجطب نشانه(درسمتچپپپیکانجهتنما)بهسمتچاي تصوير:محتو

 -اطالعات تكميلی: رود.بکارمیبرا نشاندادنمح خروجعملكرد:
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 ادامه  -هاي استثناء نشانه -10جدول

 005E: شناسه

 

،عبارتخروج999Eعبارتخروجطب نشانهپایی (سمتراستپیکانجهتنما)بهسمتراست،باالیامحتواي تصوير:

 EXITو

برا نشاندادنمح خروجبهامراهپیکانعملكرد:

 رود.بکارمیجهتنما باال/پایی /راست

 

 -اطالعات تكميلی:

 006E: شناسه

 

 Entryعبارتورودومحتواي تصوير:

باال گیتورود کهورودبرا نشاندادنمح عملكرد:

 رود.بکارمیایستگاه

 

 -اطالعات تكميلی:
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 ادامه  -هاي استثناء نشانه -10جدول

 007E: شناسه

 

اا جهتراستوچپبهترتیبسمتراسوچپعبارتو)پیکان912Eپیکانجهتنماطب نشانهمحتواي تصوير:

انگلیسیشود(،عبارتمربو بهناممح بهصورتفارسیودادهمیسمتباالوپایی بادوپیکاندردوطر عبارتنشان

برا نشاندادنناممح نزدی خروجیایستگاهعملكرد:

 رود.بکارمی

 

 -اطالعات تكميلی: 

  009E: شناسه

 

اربهدوزباندوخطرنگیمتناسببارنگخطو حم ونق ریلی،عبارتنامایستگاهومقصدنهاییقطمحتواي تصوير:

انگلیسیفارسیو

برا نشاندادننامایستگاهومقصدنهاییقطارعملكرد:

 رود.بکارمی
 -اطالعات تكميلی:
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 ادامه  -هاي استثناء نشانه -10جدول

 008E: شناسه

 

ربهدوزبانی خطرنگیمتناسببارنگخطو حم ونق ریلی،عبارتنامخطومقصدنهاییقطامحتواي تصوير:

اا جهتراستوچپبهترتیبسمتراسوچپعبارتو)پیکان912E،پیکانجهتنماطب نشانهانگلیسیفارسیو

شود(سمتباالوپایی بادوپیکاندردوطر عبارتنشاندادهمی

بکارراانماییمسیرحرکتقطارنشاندادنبرا عملكرد:

 رود.می
 -اطالعات تكميلی:

 010E: شناسه

 

دوخطرنگیمتناسببارنگخطو حم ونق ریلی،عبارتنامخطومقصدنهاییقطاربهدوزبانمحتواي تصوير:

اا جهتراستوچپبی خطو رنگی()پیکان912E،پیکانجهتنماطب نشانهانگلیسیفارسیو

راانماییمسیرحرکتقطاردرنشاندادنبرا عملكرد:

 رود.بکارمیستگاهاا تقاطعیای
 -اطالعات تكميلی:
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 ادامه  -هاي استثناء نشانه -10جدول

011E: شناسه
 

 

عددمربو بهشمارهسولهمحتواي تصوير:

بکاربرا نشاندادنشمارهسولهدرپایانهعملكرد: 

 رود.می
 -اطالعات تكميلی:

 012E: ناسهش

 

شمارهسوزنعددمربو بهمحتواي تصوير:

 -اطالعات تكميلی: .رودبکارمیبرا نشاندادنشمارهسوزنعملكرد:
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 ادامه  -هاي استثناء نشانه -10جدول

 011E: شناسه

 

عددمربو بهکیلومتراژمحتواي تصوير:

 -اطالعات تكميلی: رود.بکارمیبرا نشاندادنکیلومتراژخطعملكرد:

 014E: شناسه

 

عددمربو بهشعاعقوسي تصوير:محتوا

 -اطالعات تكميلی: رود.بکارمیبرا نشاندادنشعاعقوسخطعملكرد: 
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 ادامه  -هاي استثناء نشانه -10جدول

 015E: شناسه

 

پیکانجهتنمابهسمتراستوپایی ،اعدادمربو بهتانژانتزاویهشیبوطو شیبوکیلومتراژمحتواي تصوير: 

بکاربرا نشاندادنمشخصاتشیبومح آنعملكرد:

 رود.می
 -اطالعات تكميلی:

 016E: شناسه

 

پیکانجهتنمابهسمتراستوباال،اعدادمربو بهتانژانتزاویهفرازوطو فرازوکیلومتراژمحتواي تصوير:

بکاربرا نشاندادنمشخصاتفرازومح آنعملكرد:

 رود.می
 -عات تكميلی:اطال

 

 

 



39 

 

 ادامه  -هاي استثناء نشانه -10جدول

 017E: شناسه

 

عبارتشروعقوسدایرها وعددمربو بهکیلومتراژآن،پیکانبهسمتپایی محتواي تصوير:

بکارا برا نشاندادنمح شروعقوسدایرهعملكرد:

 رود.می
 -اطالعات تكميلی:

 019E: شناسه

 

عبارتپایانقوسدایرها وعددمربو بهکیلومتراژآن،پیکانبهسمتپایی وير:محتواي تص

بکارا برا نشاندادنمح پایانقوسدایرهعملكرد:

 رود.می
 -اطالعات تكميلی:
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 ادامه  -هاي استثناء نشانه -10جدول

 018E: شناسه

 

اا جهتنماپیکانمحتواي تصوير:

919Eو992Eو993Eاا نشانهرکیببادرتعملكرد:

 رود.بکارمی
 -اطالعات تكميلی:

 020E: شناسه

 

اا جهتنماپیکانمحتواي تصوير:

بکار993Eو992Eاا نشانهدرترکیبباعملكرد:

 رود.می
 -اطالعات تكميلی:
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 روش نوشتن اطالعات تكميلی  -پيوست الف 

 :هشداريتابلوي     1 -الف
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 :ممنوعيتتابلوي     2 -الف
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 تابلوي دستوري:    1-الف
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 :تجهيزات اطفاء حريقتابلوي      4-الف
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 :ايمنی و امدادتابلوي     5-الف
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 :اطالع رسانتابلوي     6-الف








 


