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ردیف
  رتبه بندي عوامل مرگ و میر

1999 در سال
  رتبه بندي عوامل مرگ و میر

)برآورد( 2020در سال 

عروقی بیماري هاي قلبی وها بیماري هاي واگیر دار تنفسی و آلودگی1

بیماري هاي مربوط به افسردگی و روانایدز2

صدمات تصادفات رانندگیشرایط نامطلوب هنگام تولد3

بیماري هاي مغز و اعصابهاي گوارشی بیماري4

ابیماري هاي واگیر دار تنفسی و آلودگی هبیماري هاي مربوط به افسردگی و روان5

سلبیماري هاي مغز و اعصاب6

جنگماالریا7

هاي گوارشی بیماريصدمات تصادفات رانندگی8

ایدزهاي مزمن ریوي بیماري9
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کشور

تعداد کشته هاي تصادفات جاده اي
جمعیت

)میلیون نفر( 

مساحت
)عمیلیون کیلومترمرب(

طول راهها
)هزار کیلومتر( 

198020022003

100002315027000791651171ایران

618235813658608/2443/373انگلستان

1505068426613833574/644آلمان

1349976556083595/5469/999فرانسه

11388957588771278/3772/1152ژاپن







هزینه هاي ناشی از حوادث ترافیکی در سال

م  هزینه هاي مستقی
و غیر مستقیم

نمیلیارد توما 550

دست رفتهاز هزینه عمر 

میلیارد تومان 480

نگهداري زندانیان

میلیارد تومان 22/5

آزاد سازي زندانیان

میلیارد تومان 100

شرکت هاي بیمه

 55: مالی 
تومانمیلیارد 

 225: جانی 
تومانمیلیارد 



ایران هر سالهدر    
        

عمر  بهمیلیون سال  4 تا 3/5 حدود      

  دلیل مرگ زود هنگام

میروددست از   









سن
جنس

تحصیالت

نگرش هاي منفی
احساس خود برتر بینی

علل حوادث 
رانندگی

زمینه اي علل

علل رفتاري

علل 
 ، واکنش مناسب زمان ، هوشیاريروانشناختی

 کاهش ، خوابی بی ، تمرکز و توجه
 مواد مصرف منفی تاثیر ، خون قند
تمرکز و هوشیاري بر قانونی غیر

 را خود فرد که صورتی در
 احساس برتر موقعیت در

 بوق مانند هایی رفتار کند
 بدزبانی ، ممتد هاي زدن

 انجام را خشن هاي رفتار و
                                     .دهد

  تنسب کند تصور فرد که زمانی
  موقعیت ، مقابل طرف به

 اساس بر ( دارد باالتري
 ) فرد شخصیت نه اتومبیل
  بیشتر رانندگی هاي خشونت

                          .افتد می اتفاق

 تحصـیالت افراد بـا  
ــاالتر  ــتر، ب  از بیش

فاده استکمربندایمنی 
 ینقوانمی کنند و به 

ــدي  ــتريپایبن  بیش
.دارند

 ، جوان مردان در
  میر و مرگ میزان
  تصادفات از ناشی

  ترافیکی حوادث و
.است زنان برابر 2

ــان ــنین  جوان در س
 ربیشـت سال 25-18

حـوادث  در معرض 
قــرار  راننــدگی

.دارند



در شبچراغ خاموش با  رانندگی

رانندگیدر حین  همراهبه صحبت و توجه 

رانندگی حینخوردن و نوشیدن 

سرعت و توجه نکردن بهایمنی  فاصلهعدم رعایت 

رانندگیدر حین  حرکات نمایشی

راهنمایی رانندگیبه عالیم بی توجهی 

به آنبی توجهی  وخودرو  درنقص فنی  وجود

خودرودر داخل جرو بحث 

رانندگیدر حین تلفن همراه صحبت با 

در صورت تنهاییبی دقت تر و خشن تر رانندگی 

مسکن و خواب آور  شربت و یا قرص هاي خوردن

 نادرستعادات 
رانندگان

















www.drive.ipishkhan.org



















































موتور سواري














