نکات عمومی پسندیده در رانندگی
 .1ووزثٌذ ایوٌی را لجل اس حزوت ثجٌذیذ(ًِ ثؼذ اس ایي وِ حزوت وزدیذ).
 .2در هغیزّبی وَتبُ یب ٌّگبم حزوت ثب عزػت پبییي ًیش ووزثٌذ را ثجٌذیذ(.ؽبیذ هبؽیٌی اس پؾت ثِ هبؽیي ؽوب ثزخَرد
وٌذ).
 .3لجل اس حزوت ،لغوت ّبی هْن هبؽیي خَد را وٌتزل وٌیذ(.تب اس وبروزد صحیح آى ّب هغوئي ًؾذُ ایذ حزوت ًىٌیذ)
ٌّ .4گبم راًٌذگی در خیبثبى یب جبدُ چیشی ثِ ثیزٍى پزتبة ًىٌیذ(در صَرت لشٍم ثِ ّوزاّبى خَیؼ ًیش تذوز دّیذ).
 .5دعت خَد را اس پٌجزُ ی اتَثَط یب هبؽیي ثیزٍى ًیبٍریذ ٍ آى را تىبى ًذّیذ( ،چَى هی تَاًذ ثبػث حَاط پزتی یب
گوزاّی راًٌذگبًی ؽَد وِ اس پؾت عز یب رٍثِ رٍ هی آیتذ).
 .6ؽیؾِ ّبی هبؽیي خَد را ّویؾِ تویش ًگِ داریذ تب دیذ ؽوب ون ًؾَد.
 .7داخل هبؽیي خَیؼ را ّویؾِ تویش ًگِ داریذ.چ
 .8تحت ّیچ ؽزایغی ثَق هوتذ ًشًیذ(،چَى هؼوَال" ثذگَیی دیگزاى را ثِ دًجبل دارد)
 .9در لحظبت عخت راًٌذگیّ ،ویؾِ ایي ٍالؼیت را ثِ خَد یبدآٍری وٌیذ وِ در سًذگی ؽْزًؾیٌی ،راًٌذگی در عغح ؽْز
ًیبسهٌذ صجز ٍ حَصلِ ٍ گذؽت فزاٍاى اعت (.پظ صجَر ثبؽیذ ،گذؽت وٌیذ ٍ خًَغزدی خَد را حفظ وٌیذ).
 .11ثب ػصجبًیت ٍ تْبجوی راًٌذگی ًىٌیذ(ٍگزًِ خغزات ٍ ػَالت احتوبلی آى را ثپذیزیذ).
 .11در هغیزّبیی وِ ثزای اٍلیي ثبر راًٌذگی هی وٌیذ ،احتیبط ثیؾتزی ثِ خزج دّیذ .در حفظ ػالین راٌّوبیی راًٌذگی ،در
وٌبر جبدُ ّب ٍ خیبثبى ّب ثىَؽیذ.
 .12اگز تبثلَّبی وٌبر جبدُ یب خیبثبى در ًؾبى دادى هغیزی هؾىل داؽت ثِ راٌّوبیی راًٌذگی گشارػ دّیذ.
 .13در صَرت هؾبّذُ ی وغی وِ ثِ ػالین راًٌذگی آعیت هی رعبًذ ،هحتزهبًِ ثِ اٍ تذوز دّیذ(ثی تفبٍت ًگذریذ)
ٍ .14لتی لصذ تَلف داریذ ،در هىبًی تَلف وٌیذ وِ ثبػث تزافیه ًؾَد(.هشاحن حزوت رٍاى دیگز هبؽیي ّب ًؾَیذ).
 .15تبثلَّبی راًٌذگی را ثؾٌبعیذ ٍ حتوب" آى ّب را رػبیت وٌیذ.
 .16در هغیزّبی خبوی ،هَاظت ثبؽیذ راًٌذگی ؽوب ثبػث ایجبد گزد ٍ خبن ثزای دیگزاى ًؾَد.
 .17اس راًٌذگی ثب یه دعت خَدداری وٌیذ.
 .18در ٌّگبم خغتگی یب خَاة آلَدگی راًٌذگی ًىٌیذ .ثزای لحظبتی تَلف وٌیذ ٍ اعتزاحت وَتبّی داؽتِ ثبؽیذ.
 .19در حیي راًٌذگی ،اس گَؽی ّوزاُ اعتفبدُ ًىٌیذ.
 .21خظ عجمت را(ثب وٌذ حزوت وزدى) اؽغبل ًىٌیذّ .زچِ عزیغ تز آى را تزن وٌیذ تب دیگزاى ًیش ثتَاًٌذ ثِ وبر خَد ثزعٌذ.
 .21در رٍسّبی ثبراًی یب هغیزّبیی وِ آة در جبدُ رّب ؽذُ اعت ،هَاظت ثبؽیذ آة ثز رٍی ػبثزاى پیبدُ پبؽیذُ ًؾَد.
 .22اگز وغی خَاعت اس ؽوب عجمت ثگیزد ٍلی ًتَاًغت(ثِ خبعز ایي وِ هبؽیٌی اس رٍثِ رٍ هی آیذ) ثب ون وزدى عزػت اجبسُ
دّیذ ثِ خظ ثزگزدد( تب اس یه تصبدف جلَگیزی وٌیذ).
ّ .23ویؾِ لجل اس تَلف وزدى در وٌبر خیبثبى یب جبدُ یب تغییز هغیز دادى ،ثب سدى چزاؽ راٌّوب ،راًٌذگبى پؾت عز خَد را
آگبُ عبسیذ( ،اس چزاؽ راٌّوب ثِ خَثی اعتفبدُ وٌیذ).
 .24فزاهَػ ًىٌیذ چزاؽ راٌّوبی هبؽیي خَیؼ را ثؼذ اس گزدػ ثِ راعت یب چپ ٍ… خبهَػ وٌیذ .تب ثبػث گوزاّی دیگزاى
ًؾَد.
 .25اگز هبؽیٌی در ٍعظ خیبثبى خزاة ؽذُ اعت ٍ حزوت ًوی وٌذ اس سدى ثَق هوتذ خَدداری وٌیذ ٍ ثب خًَغزدی اجبسُ
دّیذ تب هؾىل ثِ عزیمی حل ؽَد.
 .26ثِ ػٌَاى راًٌذُ ،در ٌّگبم راًٌذگی توبم حَاط خَد را ثِ راًٌذگی هؼغَف ًوَدُ ٍ ثزای دیذى صحٌِ ّبیی وِ اس دعت
دادُ ایذ عز خَد را ثزًگزداًیذ.
 .27در حیي راًٌذگی فزهبى هبؽیي را ثِ دعت ثچِ ّب ًذّیذ یب آى ّب را ثغل ًىٌیذ.

ٌّ .28گبهی وِ ثچِ ّبی خزدعبل در هبؽیي ّغتٌذ ،هبؽیي را خبهَػ وٌیذ ،تزهش دعتی را ثىؾیذ ٍ ولیذ را ثِ ّوزاُ خَد
ثجزیذ.
 .29ثچِ ّبی خزدعبل ثْتز اعت در صٌذلی ػمت ثٌؾیٌٌذ.
 .31در ًشدیىی ثیوبرعتبى ّب یب هحل ّبی هغىًَی ثَق ًشًیذ.
ٌّ .31گبم رعیذى ثِ هٌشل یب خزٍج اس آى ،ثب ثَق سدى هوتذ یب ثِ صذا در آٍردى دسدگیز هبؽیي ،هشاحن ّوغبیِ ّب ًؾَیذ.
ً .32جبیذ صذای رادیَ یب ضجظ هبؽیي را آًمذر ثبال ثجزیذ وِ ثبػث جلت تَجِ یب هشاحوت ثزای دیگزاى ؽَد.
 .33اگز در هغیز ،ثب چبلِ یب هبًغ خغزًبوی هَاجِ ؽذیذ وِ هوىي اعت ثؼضی ّب هتَجِ آى ًؾًَذ آى ّب را ثِ عزیمی آگبُ
وٌیذ.
 .34ثبر غیز هتؼبرف ٍ خغزًبن جبثِ جب ًىٌیذ.
 .35در صَرت اهىبى ،ثِ وغبًی وِ جْت تؼویز ٍ راُ اًذاسی ٍعیلِ ی ًملیِ ی خَد ،ثِ ووه ًیبس دارًذ ووه وٌیذ.
 .36اگز در ثیي راُ عٌگ یب هبًغ خغزًبوی افتبدُ ثبؽذ ،در صَرت اهىبى آى را ثزداریذ.
ٌّ .37گبم حول ثبر یب اؽیبیی وِ هوىي اعت ثزای دیگزاى خغز آفزیي ثبؽذ ،ثِ عزیمی خغز آى را ّؾذار دّیذ( ػالین ّؾذار
دٌّذُ ًصت وٌیذ).
 .38در تصبدفبت جشیی وِ هیشاى خغبرت ًبچیش اعت ،ؽبیغتِ اعت هبؽیي ّبی خَیؼ را وٌبر ثىؾیذ ٍ هشاحن رفت ٍ آهذ
دیگزاى ًؾَیذ.
 .39در صَرت ًبچیش ثَدى خغبرت ،ثشرگَاری وٌیذ ٍ همصز را ثجخؾیذ(.خذا را ؽبوز ثبؽیذ وِ ثذتز اس ایي ،اتفبق ًیفتبدُ اعت).
 .41ثؼذ اس ثزٍس تصبدف ،عزیؼب" ثب گذاؽتي هثلث خغز یب ثِ ّز عزیك هوىي ،دیگزاى را آگبُ عبسیذ تب آى ّب ثتَاًٌذ عزػت خَد
را وٌتزل وٌٌذ ٍثب احتیبط اس وٌبر ؽوب ػجَر ًوبیٌذ( تب ثبػث تصبدفی دیگز ًؾَیذ).
 .41در حیي راًٌذگی ،هَاظت ثبؽیذ حتی االهىبى ثِ حیَاًبت ٍ پزًذگبى آعیجی ًزعبًیذ.
ٍ .42لتی ثزای ؽوب تصبدفی اتفبق افتبد ٍ در همبثل وبر اًجبم ؽذُ لزار گزفتیذ ،خًَغزدی خَد را حفظ وٌیذ .تب پلیظ عز
ثزعذ (.ثب عزف همبثل درگیز ًؾَیذ ٍ هؾىل را پیچیذُ تز ًىٌیذ.
 .43پظ اس اتوبم وبرؽٌبعی تصبدف ،ؽبیغتِ اعت ؽیؾِ ٍ لغؼبت خَردُ ؽذُ را جوغ وٌیذ( تب ثبػث پٌچزی دیگز هبؽیي ّب
یب تصبدفی دیگز ًؾَد).
 .44اگز ٌّگبم حزوت ،ثِ هبؽیٌی وِ صبحت آى حضَر ًذارد صذهِ ای رعبًذیذ ،ؽبیغتِ تز آى اعت وِ ثب گذاؽتي ؽوبرُ ی
توبط ،یب ثِ ّز عزیك دیگز فىز ججزاى آى ثبؽیذ.
 .45هَاظت ثبؽیذ اس رٍی اؽیبیی وِ هوىي اعت ثِ اعزاف پزتبة ؽًَذ ػجَر ًىٌیذ.
 .46هبؽیي خَد را در همبثل در حیبط ّوغبیِ ،یب در پبرویٌگ دیگزاى پبرن ًىٌیذ.
 .47اگز چزاؽ ّبی راٌّوبی هبؽیي خزاة ؽذ ،ثب دعت جْت حزوت خَد را هؾخص وٌیذ (.در اعزع ٍلت در رفغ خزاثی
ثىَؽیذ).
 .48دلت داؽتِ ثبؽیذ چزاؽ راٌّوبی هبؽیي ؽوب ،ثِ خَثی وبر وٌذ( پَؽیذُ اس گزد ٍ خبن ًجبؽذ).
 .49در حیي راًٌذگی اس خَردى ،آؽبهیذى ،ثب تلفي ّوزاُ صحجت وزدى ،ػىظ گزفتي ،تلَیشیَى ًگبُ وزدى ٍ یب ّز وبر دیگز
وِ ثبػث حَاط پزتی هی ؽَد ثپزّیشیذ.
 .51در ٌّگبم راًٌذگی اس رٍی خظ هوتذ ػجَر ًىٌیذ یب عجمت ًگیزیذ (.تصَر وٌیذ خظ هوتذ ،دیَار اعت ،ثب آى ثزخَرد ًىٌیذ).
ٍ .51لتی لَاًیي را رػبیت ًوی وٌیذ ٍ جزیوِ هی ؽَیذ ،همبٍهت یب التوبط ًىٌیذ .ثْتز اعت جزیوِ را ثپذیزیذ ٍ ثِ خَد لَل
دّیذ دیگز آى خغب را اًجبم ًخَاّیذ داد (.اگز ؽوب ثِ جبی پلیظ ثبؽیذ ،آیب وغی وِ جبى خَد ٍ دیگزاى را ثِ خغز هی
اًذاسد ،هی ثخؾیذ؟)
ّ .52ویؾِ ؽوبرُ تلفي ّبی ضزٍری ٍ هْن((111پلیظ)(115،اٍرصاًظ)ٍ…) را ثِ خبعز داؽتِ ثبؽیذ.

 .53اگز اٍلیي ًفزی ّغتیذ وِ ثِ صحٌِ ی تصبدف یب حبدثِ ی راًٌذگی هی رعیذ ،خًَغزدی خَد راحفظ وٌیذ.عزیؼب" ثب
ؽوبرُ ی (115اٍرصاًظ) یب (111پلیظ) توبط گزفتِ ٍ تمبضبی ووه وٌیذ یب هصذٍهبى را ثب احتیبط ،ثِ ًشدیه تزیي هزوش
اٍرصاًظ ثزعبًیذ.
 .54تلَیشیَى یب دیگز ٍعبیل تصَیزی در هبؽیي خَد ًصت ًىٌیذ (چَى اًغبى ًوی تَاًذ ّن سهبى ثِ دٍ هحزن ًگبُ ٍ تَجِ
ًوبیذ).
ٌّ .55گبم راًٌذگی در ؽت ،هَاظت ثبؽیذ وِ ًَر ثبال هشاحن دیذ دیگزاى ًؾَد.
 .56هذارن ؽٌبعبیی ٍ ثیوِ ی هبؽیي را فزاهَػ ًىٌیذ.
 .57در هحل ّبی پبرن ػوَهی ثِ عزیمی پبرن وٌیذ تب دیگزاى ًیش ثتَاًٌذ پبرن وٌٌذ(.جبی در هبؽیي را اؽغبل ًىٌیذ).
 .58در پؾت چزاؽ لزهش ،ثز رٍی خغَط ٍیضُ ی ػجَر ػبثز پیبدُ تَلف ًىٌیذ.
ٌّ .59گبم تَلف پؾت چزاؽ لزهش ،در هبؽیي ّبی دیگزاى وٌجىبٍی ًىٌیذ.
 .61اس ًصت تصبٍیز یب ًَؽتي ولوبت یب اؽؼبر ،در پؾت ٍعیلِ ی ًملیِ ی خَیؼ ،خَدداری وٌیذ( چَى هوىي اعت ثبػث
حَاط پزتی دیگز راًٌذگبى ؽَد).
ٌّ .61گبم عجش ؽذى چزاؽ راٌّوب ،ثب احتیبط ٍ عزیغ حزوت وٌیذ.
 .62اس هغیز ػجَر آهجَالًظ ،هبؽیي آتؼ ًؾبًی ٍ پلیظ عزیؼب" وٌبر ثزٍیذ.
ّ .63ویؾِ فبصلِ ی هٌبعت ثب هبؽیي جلَتز اس خَد را رػبیت وٌیذ (،ؽبیذ یه اًغبى ثز سهیي افتبدُ ثبؽذ ٍ هبؽیي جلَی ؽوب
هججَر ثِ تَلف ًبگْبًی ؽَد).

