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تان و تان و ب تان  ل جاده ای ا مل و  داری و ل را  اداره 

  ١٣٩٧اولويت هاي پژوهشي دستگاه هاي اجرايي در سال 

 عنوان دستگاه اجرايي: اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان سيستان و بلوچستان

 رديف عنوان پژوهش كاربردي ضرورت و اهميت پژوهش مهمترين دستاوردهاي كليدي پژوهش

گزارشات مستمر براي ، ع اطالعاتي بروز براي تصادفات جاده ايبانك جام
  و افزايش ايمني تردد امكاناتبهينه از استفاده 

دقيق تصادفات و ايجاد برداشت اطالعات 
نقش  جهت افزايش ايمنيبانك اطالعاتي 

 و شناسايي دقيق نقاط پرتصادف بسزايي در 
  ساير پارامترهاي مورد نياز ايفا مي نمايد.

تهيه مدل مناسب جهت برداشت 
اطالعات تصادفات جاده اي با پياده سازي 

 GISدر محيط 
١  

  حذف نقاط پر حادثههزينه كرد صحيح اعتبارات 

برداشت فعلي نقاط پرسانحه صرفاً مبتني بر 
طرح هندسي راه بوده كه آمار تصادفات با 

طرح هندسي راه منجر به بهينه  اولويتحفظ 
  سازي هزينه كرد اعتبارات خواهد شد.

تجزيه و تحليل و ارائه طرح جديد 
 ٩٣ هاي اطالعات تصادفات جاده اي سال

نقاط پرتصادف با بازنگري در براي ٩٦تا 
تاكيد بر حذف نقاط پر سانحه مبتني بر 

  طرح هندسي راه  

٢  

 هاپل خستگي و جلوگيري از خرابيارائه راهكار مناسب جهت كاهش اثرات 
هاي هاي پلبررسي خستگي عرشه و پايه

 بزرگ محور با توجه به عمر باالي آن ها
هاي بزرگ محور مطالعه خستگي پل

 ايرانشهر -خاش 
٣  

 هاتعيين ضريب اطمينان بهره برداري پل
ها نياز به بررسي قابليت سن باالي پل

 باشداطمينان آن ها ضروري مي
هاي بزرگ ارزيابي قابليت اطمينان پل

 ايرانشهر -محور خاش 
٤ 
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ها و شناخت نقاط ضعف و ارائه راهكارهاي مقاوم تعيين اثر انفجار بر سازه پل
 سازي آن ها

هاي بزرگ در حوزه پدافند لزوم بررسي پل
 غيرعامل

هاي بررسي اثر انفجار بر عملكرد پل
  ايرانشهر -بزرگ محور خاش 
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