


تأمین مالی

نگهداری زمستانی 

کاربردهای جدید راه 

جابجایی در مناطق شهری 

بهره برداری از تونل ها 

تاب آوری

بهره برداری  از شبکه

عملکرد ادارات حمل ونقل 

راهبردهای نگهداری و بهره برداری 

پیشگیری و مدیریت بالیا 

حمل ونقل بار 

حمل ونقل هوشمند 

مدیریت دارایی های راه 

امنیت

ایمنی راه 

وسایل نقلیه متصل 

روسازی ها

عملیات خاکی 

محیط زیست 

راه های روستایی 

پل ها 

سیاست گذاری 
حمل ونقل 

... حمل ونقل چندوجهی 

موضوعات ما

ی  ده ا نقل جا ه و حمل و ت مربوط بــه را مــی موضوعا تما



ــد  ــز 80 درص ــروزه نی ــی ام ــد و حت ــمار می آین ــه ش ــی ب ــیوه جابجای ــن ش ــا قدیمی تری راه ه
ــا الزامــات ســختگیرانه  حمل ونقــل در بیشــتر کشــورها از طریــق جــاده انجــام می شــود. راه هــا ب
ــد، فشــار اجتماعــی و کارآمــدی بودجــه  ــی از نظــر تقاضــای حمل ونقــل، روندهــای جدی روزافزون

مواجــه هســتند. 

ــن  ــه ای ــا ب ــد ت ــاش می کنن ــان ت ــر جه ــت اندرکاران در سراس ــگران و دس ــان، پژوهش کارشناس
ــد. ــخ دهن ــا پاس ــب ترین واکنش ه ــازی مناس ــی و پیاده س ــا طراح ــایل ب مس

همکاری بین المللی ابزاری قدرتمند در این فرایند به شمار می آید. 

بهترین اقدام به جای اختراع دوباره توسط هر عضو، از طریق نشست ها و همکاری میان اعضا به 
اشتراک گذاشته می شود که موجب صرفه جویی در زمان و هزینه می گردد. 

ایده ها نیز می توانند به چالش کشیده شوند که باعث تسهیل پیدایش مفاهیم جدید می گردد. 

این همکاری اعضا را نیز را قادر می سازد تا اقدامات ملی را بهبود بخشند. 

ــی  ــا در تمام ــوع همکاری ه ــن ن ــهیل ای ــرای تس ــال 1909 ب ــی راه( در س ــع جهان ــارک )مجم پی
مســایل مربــوط بــه راه بنیــان نهــاده شــد. انجمــن بین المللــی مــا غیرسیاســی و غیرانتفاعــی اســت. 
ایــن انجمــن شــبکه ای از کارشناســان راه از سراســر جهــان را شــکل می دهــد، روش هــای اقــدام 
ــر  ــان را منتش ــای کارشناس ــا و توصیه ه ــد و گزارش ه ــرار می ده ــا ق ــار آنه ــترک را در اختی مش

ــد. ــاق می افت ــدار اتف ــه و پای ــل یکپارچ ــرایط حمل ونق ــه در ش ــن هم ــد. ای می کن
محصــوالت و خدمــات مــا بــه طــور گســترده در دســترس بــوده و بــر انتظــارات و الزامــات بیان شــده 

توســط اعضــا تمرکــز دارد کــه بــه طــور عمــده شــامل بیــش از 120 کشــور می باشــند. 



 کنگره جهانی راه از سال 1908 هر چهار سال یکبار برگزار شده است
 - ابوظبی )امارات متحده عربی( در سال 2019

- پراگ )جمهوری چک( در سال 2023 
 کنگره بین المللی زمستانی راه

- گدانسک )لهستان( در سال 2018 
- کلگری )کانادا( در سال 2022

بیش از 20 کمیته فنی و کارویژه 

نشست های منظم کمیته اجرایی و شورای مجمع

نشست های در سطح ملی )کمیته های ملی( 

انتشار گزارش ها با دسترسی رایگان - یک گزارش در ماه

Routs/Roads فصلنامه سه زبانه

کنفرانس ها - تونل ها، مشخصات روسازی و ...

چکیده های مدیریتی )پروژه های ویژه( 

ــات  ــل موضوع ــی و تحلی ــه بررس ــگام در زمین ــی پیش ــی بین الملل ــک هم اندیش ــازی ی فراهم س
ــا راه هــا و حمل ونقــل جــاده ای مرتبــط ب

به اشــتراک گذاری بهترین اقدامات و فراهم سازی دسترســی بهینه به اطاعات جهانی

ما موریت  مأ

1200 کارشناس بین المللی



انجام اقداماتی برای حمایت از کشــورهای در حال توســعه و در حال گذار 

توســعه و بهبــود ابزارهــای مؤثــر بــرای کمــک بــه تصمیــم گیــری در زمینــه راه هــا 
ــاده ای ــل ج و حمل ونق

 الزامات در نظر گرفته شده در موضوعات کاری ما 

سمینارهای بین المللی - هر شش هفته یک سمینار 

گروه های کاری منطقه ای

ساز وکارهای پشتیبانی مالی 

فرهنگ چندزبانه لغات راه به صورت برخط

HDM-4 : نرم  افزار تحلیل سرمایه گذاری و سیاست نگهداری راه  

DG-QRAM : ابزاری برای مدیریت حمل ونقل مواد خطرناک در تونل ها

ــرداری از تونل هــا، مدیریــت  راهنماهــای برخــط موضوعــی: ایمنــی راه، بهره ب
ــمند ــبکه/حمل ونقل هوش ــرداری از ش ــای راه، بهره ب دارایی ه



ی  کمیته ها
فنی

ی  کمیته ها
ملی 

راهبردها 
مشارکت های  و 

لمللی بین ا

پروژه های 
ویژه 

ویژه ها کار 

پیــارک بــه طــور جــدی بــه دنبــال مشــارکت هایــی اســت کــه راه هــا را بــه عنــوان یکــی از اجــزای  اصلی سیســتم 
ــتراک گذاری  ــد، در به اش ــن می کنن ــا را تضمی ــوالت م ــترده محص ــع گس ــد، توزی ــر می گیرن ــل در نظ حمل ونق
بهتریــن اقدامــات همــکاری دارنــد و دسترســی بهتــری بــرای مــا بــه جوامــع جــاده ای، هماهنگ ســازی برنامه هــای 

ــازند.  ــم می س ــترک فراه ــای مش ــی پروژه ه ــدام و طراح اق
کمیته های ملی پیارک: انجمن های راه ملی در بیش از 40 کشور در سطح ملی تشکیل شده اند.

 انجمن هــای راه منطقــه ای: CEDR در اروپــا، AGEPAR در نواحــی فرانســه زبان آفریقــا، REAAA در آســیا و
  DIRCAIBEA در آمریکای التین.

سازمان های توسعه ای: شامل بانک جهانی، بانک توسعه آسیا، بانک توسعه آمریکای التین و غیره. 

 FISITA, (AITES-ITA( انجمــن بین المللــی تونل هــا و فضــای زیرزمینــی   ،)ایــاالت متحــده( TRB  :ســازمان های فنــی بین المللــی
وغیره. 

ی  یش ها هما
لمللی بین ا

فعالیت های ما

رکت ها مشا

ــن  ــا بارزتری ــی و کارویژه ه ــای فن 1-کمیته ه
بخــش پیارک هســتند. 

2-بیــش از 1200 کارشــناس از سراســر جهــان در 
ایــن کمیته هــا و کارویژه هــا گــرد هــم می آینــد 
ــبکه  ــن ش ــترده تری ــه گس ــارک را ب ــه پی ک
 متخصصــان راه در جهــان تبدیــل کــرده اســت. 
فعالیت هــای ایــن کمیته هــا و کارویژه هــا حــول 
محــور دو نشســت ســاالنه و برگــزاری همایش ها 
در کشــورهای بــا درآمــد کم و متوســط اســت که 
ــا موضوعــات فنــی  ــه انتشــار گزارش هایــی ب ب

اولویــت دار منجــر می شــود.
ــای  ــه زبان ه ــا ب ــوالت م ــی محص ــش اصل بخ
انگلیســی، فرانســه و اســپانیایی اســت که ســه 
زبــان کاری پیــارک هســتند و در مــواردی نیــز به 

ــند. ــترس می باش ــر در دس ــای دیگ زبان ه



ییسشورا اجرایی ر دبیرخانه کمیته 
پیارک عمومی 

دسترسی بهمشارکت در

پیارک  به  پیوستن  مزایای 

رویدادهای ما 

کمیته های فنی و کارویژه ها
شناسایی مسایل مربوط به راه  

همکاری در زمینه موضوعات مربوط به راه در 
سطح بین المللی 

Routes/Roads مجله

کتابخانه برخط گزارش های فنی 

فرهنگ برخط لغات راه  

محصوالت نرم افزاری   

ــنهاد می دهیم:  ما چند نوع عضویت را پیش
د.  فرا ــرکت ها یا دانشگاه ها، ا ی، ش رات منطقه ا دا ی ملی، ا دولت ها

پیارک  گروه 

مسئول اداره انجمن 

ــکل از  ــورا متش ــن ش ای
ــورهای  ــدگان کش نماین
ــر  ــه ه ــت ک ــو اس عض
ــا توســط  یــک از آنه
ــور  ــده اول آن کش نماین

هدایــت می شــود.  

برگزیده شده توسط شورا 

برای یک دوره 4 ساله 

مدیریت انجمن 

چندیــن  کمــک  بــا 
کمیســیون  

پاریــس،  در  مســتقر 
فرانســه  

ــران و  ــکل از راهب متش
ــی  ــانی از برخ کارشناس

ــو ــورهای عض کش

کارمندان 

هماهنگ سازی تمامی 
فعالیت ها 



www.piarc.org

انتشــارات ما را بارگیری کنید

مــا را در رســانه های اجتماعی دنبال کنید

برای دریافت خبرنامه ما مشــترک شــوید 


