حول ٍ ًقل عوَهی(ّوگاًی):
استفادُ اس اتَتَط ،تاکسی ،هتزٍ .... ،در هسافزتْای درٍى شْزی

پایاًِ حول ٍ ًقل عوَهی :
هحلی کِ تعذادی خطَط اتَتَسزاًی  ،هیٌی تَسزاًی ٍ یا تاکسیزاًی دارای سکَ ٍ ایستگاّْای هجشا ٍجَد دارد کِ هعوَالً اتتذا ٍ یا اًتْای خطَط هی تاشذ.
پارکیٌگ حاشیِ ای :
پارکیٌگ ّای حاشیِ هعثز کِ تا خط کشی ٍیضُ جْت ساهاًذّی پارک خَدرٍّا استفادُ هی شَد

سیستن کٌتزل تزافیک َّشوٌذ :
کلیِ اقذاهاتی کِ در جْت رٍاًی ٍ کٌتزل تزافیک در هعاتز تا استفادُ اس ٍسایل َّشوٌذ هاًٌذ دٍرتیي ،هًَیتَریٌگ ٍ تذٍى استفادُ اس هاهَر اًجام هی شَد.
کٌتزل ٍ ًظارت تصَیزی:
تلَیشیَى شْزی :
جْت اطالع رساًی تِ شْزًٍذاى در سطح شْز اس ٍضعیت تزافیک ،پیاهْای تزافیک ٍ  ...استفادُ هی شَد.
هسیز ٍیضُ :
قسوتی اس هعثز در جْت استفادُ اس اتَتَط ٍ خَدرٍّای اهذادی استفادُ هی شَد

گاتاری :
ساسُ فلشی درٍاسُ ای شکل کِ هحل ًصة تاتلَّای راٌّوایی هسیز در هعاتز هی تاشذ

ٌّذریل :
ساسُ فلشی ًگْذارًذُ توٌظَر جلَگیزی اس سقَط ٍسایل ًقلیِ ٍ تعٌَاى جاًپٌاُ در کٌارُ پلْای غیز ّوسطح ٍ پزتگاّْای خطزًاک ًصة هی شَد.

گاردریل :
ٍرقْای فلشی هَجذار کِ در حاشیِ کٌاری ٍرفیَص هیاًی هعاتز علی الخصَص هعاتز تشرگزاّی ٍ آسادراّی ٍ توٌظَر جلَگیزی اس ٍاصگًَی خَدرٍّا ٍ جذب ضزتِ ّای اٍلیِ در ٌّگام
تزخَرد ٍ ّوچٌیي ّذایت ٍسایل ًقلیِ ًصة هی شَد.

گل گاردریل :
قطعات شثزًگ دار هیاًِ گاردریل کِ تا تاتش ًَر ٍ اًعکاط آى تزای ّشذار تِ راًٌذگاى ًصة هی شَد.

ًیَجزسی :
قطعات تتٌی ٍ یا پالستیکی کِ در هیاًِ راُ توٌظَر جذاساسی تزدد تِ صَرت دائوی یا هَقت ًصة هی شَد.

چشن تثزی ،چشن گزتِ ای :
تجْیشات تزافیکی کِ تزای اًعکاط ٍ تاستاب ًَر در شة ٌّگام ٍ ًشاى دادى کٌارُ ٍ یا ًقاط خطزًاک در هعثز ًصة هی شَد.

چزاغ ّای راٌّوایی سَالر :
هٌظَر اس سَالر استفادُ اس تاطزی خَرشیذی هی تاشذ.

خط کشی ارتعاشی :
هٌظَر خط کشی ّای تزجستِ در عزض هعاتز ًصة ٍ سزعت کاُ استفادُ هی شَد.

شَرٍى :
یکی اس اًَاع تاتلَّای جْت ًوا ٍ ّشذاردٌّذُ هی تاشذ کِ سزپیچْا ًصة هی شَد.

